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ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ - మమఖ పతతస
నగరపపలక సససస పపరర

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-36

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 8887

నగరపపలక సససస ఉననటటట శపసన సభ
నయజకవరర స ననసబరర మరరయమ పపరర

: 94 - గమసటటరర పశశమ
అననససచక

కకమ ససఖఖ

ఏ.సస./పస.యస. ననస:

ఓటరర ససఖఖ
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4
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మతస స ఓటరర వవరరలల

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

1
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పపరర: అసజన దదవ కటట
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తసడడ:డ పపరర చసదడ శశఖర రరవప అలపరటట
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వయససస:40
లస: ససస స

భరస : హహసపసన బబషర శఇక
ఇసటట ననస:2-3-60
వయససస:22
లస: ససస స
22
JBV1801059
పపరర: జలలఖల షపక

94-31/808

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-3-27
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప � �
ఇసటట ననస:2-3-29/1
వయససస:45
లస: పప
19
NDX2200509
పపరర: ఖదరరనస షపక

8
NDX2616597
పపరర: ననగరసదడ బబబగ ఉలసగగలల

94-30/993

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:2-2-53/a
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సరధధల ఖలన�
ఇసటట ననస:2-3-18
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:2-3-26
వయససస:26
లస: పప
16
JBV1797547
పపరర: హనసమసతరరవప� శసగసశశటట �

94-30/1172

తసడడ:డ చనన గసటలల ఉలసగగలల
ఇసటట ననస:2-2-55/A
వయససస:26
లస: పప

భరస : మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:2-3-18
వయససస:53
లస: ససస స
13
NDX1251883
పపరర: వనసకటవవనకరనసద దనసరర

5
NDX3135605
పపరర: నజర షపక

3
NDX2598332
పపరర: కణక దసరర గగసటక

భరస : శవ రరడడడ
ఇసటట ననస:2-2-38/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమతషలర షపక
ఇసటట ననస:2-2-53/a
వయససస:31
లస: పప

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:2-2-53/A
వయససస:24
లస: ససస స
10
NDX1453505
పపరర: ఇసతయలజ షపక

94-31/807

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:2-2-19
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మరర షపక
ఇసటట ననస:2-2-53
వయససస:21
లస: పప
7
NDX2598464
పపరర: మరరస బ షపక

2
NDX2575991
పపరర: యశశసత రరడడడ చలలర

94-4/733

94-60/4

తలర : పడమలల దనలర పరల
ఇసటట ననస:2-4-3
వయససస:28
లస: పప
94-1/1449

30
NDX1179779
పపరర: అనమమష K

94-8/15

తసడడ:డ అసకమమ చచధరర
ఇసటట ననస:2-4-280
వయససస:29
లస: పప
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31
NDX2718062
పపరర: ఆమగకస మలలఖధ అడడససమలర

94-8/16

32
NDX0451930
పపరర: బభబ సససకర

తసడడ:డ ఈశశర పపరర చసదడ అపరపరరవప అడడస
ఇసటట ననస:2-4-281
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటససతనరరసబబబగ
ఇసటట ననస:2-4-281
వయససస:50
లస: ససస స

34
NDX0778498
పపరర: సరయ శవరరస మమడడకకసడ�

35
NDX1540369
పపరర: రరజరష తతట

94-8/19

తసడడ:డ రరజశశఖర�
ఇసటట ననస:2-4-281
వయససస:29
లస: పప
37
NDX1794453
పపరర: కబబ రరడడడ బబ బబబ

94-2/20

94-2/1126

41
NDX3288578
పపరర: వసశ కకషర ఎరకసశశటట

94-88/8

44
NDX2847358
పపరర: ససరరష దదవరరర
తసడడ:డ రరమ
ఇసటట ననస:2-12-1/34
వయససస:18
లస: పప

94-81/778
46
NDX2700227
పపరర: ఫణణ వనసకట సతఖ సరయ లకమణ
అరరణ తదజ నరరడర
తసడడ:డ శకనవరసరర రరవప నరరడర
ఇసటట ననస:2-12-6/2
వయససస:22
లస: పప

47
NDX2706588
పపరర: లకడమ ససనత నరరడర
భరస : శకనవసరరర రరవప నరరడర
ఇసటట ననస:2-12-41
వయససస:50
లస: ససస స

49
NDX3216926
పపరర: భబనసమత వరరణనశ

50
NDX2240810
పపరర: శవ పడసరద వనసకరయల

94-60/1257

భరస : మమ
మ ఠఠఖననరయగలల వరరణనశ
ఇసటట ననస:2-12-51
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడలల
ఇసటట ననస:2-12-608
వయససస:35
లస: పప
55
NDX2200335
పపరర: జరరనన షపక

తసడడ:డ సషషదన�
ఇసటట ననస:2-13-1
వయససస:44
లస: పప

53
NDX2243350
పపరర: గగససయల షపక

94-4/793

56
JBV3021623
పపరర: మహబమబబ షపక� �

94-4/1743

59
NDX2243848
పపరర: జజన బబషర షపక
తసడడ:డ పహ రరదధన షపక
ఇసటట ననస:2-13-1
వయససస:48
లస: పప

95-1/1027

39
SAA0797433
పపరర: మనమద రరవప సరరపపడడ

94-22/657

42
JBV3263662
పపరర: మమలలబ పఠరన

94-88/7

తసడడ:డ బబజ పఠరన
ఇసటట ననస:2-11-628
వయససస:35
లస: ససస స
94-24/897

45
NDX2694180
పపరర: భవన శక కకరస ర నరరడర

94-81/777

తసడడ:డ శకనవసరరర రరవప నరరడర
ఇసటట ననస:2-12-6/2
వయససస:26
లస: ససస స
94-81/776

48
NDX2644573
పపరర: బల వనసకట రమణ బబబగ ధనరర

94-2/1081

తసడడ:డ ససభడమణఖస ధనరర
ఇసటట ననస:2-12-45/D
వయససస:60
లస: పప
94-60/5

51
NDX2664639
పపరర: శకనవరస మకకకలననన

94-60/1030

తసడడ:డ వనసకట రతనస మకకకలననన
ఇసటట ననస:2-12-110 (NEW 10-75)
వయససస:52
లస: పప
94-4/791

54
NDX2243145
పపరర: కరరరమగననసర షపక

94-4/792

భరస : మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:2-13-1
వయససస:38
లస: ససస స
94-4/794

భరస : బబషర� �
ఇసటట ననస:2-13-1
వయససస:60
లస: ససస స
94-4/796

36
SQX2112001
పపరర: అభషపక దసడమమడడ

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప సరరపపడడ
ఇసటట ననస:2-6, FLAT NO 402
వయససస:54
లస: పప

భరస : జకకర షపక
ఇసటట ననస:2-13-1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : జజనబబషర షషషక
ఇసటట ననస:2-13-1
వయససస:43
లస: ససస స
58
JBV3688777
పపరర: వజర� పఠరన�

94-88/6

తసడడ:డ గగరర లసగగఎస వనసకరయల
ఇసటట ననస:2-12-108/A
వయససస:64
లస: పప
94-95/1

94-8/18

తసడడ:డ ననగ రరజ దసడమమడడ
ఇసటట ననస:2-6-27
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసస ఎరకసశశటట
ఇసటట ననస:2-7-1/E
వయససస:20
లస: పప

భరస : ససదదయఖ షపక
ఇసటట ననస:2-11-636
వయససస:75
లస: ససస స

52
NDX0688481
పపరర: హరర గగసజ

94-88/5

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప చసదస
ఇసటట ననస:2-6-248
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబడమణఖస
ఇసటట ననస:2-7-1/2
వయససస:22
లస: ససస స
43
JBV3264769
పపరర: ఖలసససబ షపక

38
NDX1765611
పపరర: దసరర పడసనన చసదస

33
NDX1577347
పపరర: తనసడవ లకమణ అడడససమలర

తసడడ:డ ఈశశర పపరర చసదడ అపరపరరవప అడడస
ఇసటట ననస:2-4-281
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల తతట
ఇసటట ననస:2/5/203
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ బబ బబబ
ఇసటట ననస:2-6-201
వయససస:24
లస: పప
40
NDX2669737
పపరర: వనసకటసరయశక ఎలలలరర

94-8/17

57
JBV3012291
పపరర: ననగగలమరర� షపక�

94-4/795

తసడడ:డ బబషర � �
ఇసటట ననస:2-13-1
వయససస:33
లస: పప
94-4/797

60
NDX2630895
పపరర: రవ శసకర గగగరననన

94-4/1328

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-13-6
వయససస:20
లస: పప
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61
NDX2922037
పపరర: మహ లకడమ జరటట
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94-78/1082

తసడడ:డ బడహమయఖ జరటట
ఇసటట ననస:2-13-37/A
వయససస:25
లస: ససస స

62
NDX2557379
పపరర: రరణణ గరర

94-94/959

భరస : సససగయఖ
ఇసటట ననస:2-13-40
వయససస:42
లస: ససస స

64
NDX2591402
పపరర: అనత కరలలగమరర

94-94/960

భరస : దసరర పడసరద
ఇసటట ననస:2-13-42
వయససస:36
లస: ససస స

65
NDX2518678
పపరర: చలక పసడయసకర చలక

94-88/9

తసడడ:డ బబలయఖ దనరర
ఇసటట ననస:2/13/1117
వయససస:30
లస: పప

68
NDX2705887
పపరర: వసశ నసదమమరర

94-4/798

94-3/1293

భరస : వనసకటటశశరరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:2-14-44
వయససస:23
లస: ససస స

71
NDX2530319
పపరర: గగసప బబష సయఖద

94-94/963

94-65/2

74
NDX2525103
పపరర: లలవణఖ శక సనరఖదదవర

94-30/2

94-89/1

భరస : కకటక దదఆవర
ఇసటట ననస:2-14-141
వయససస:36
లస: ససస స

94-2/40

94-4/1578

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప పసననమననన
ఇసటట ననస:2-14-147/A
వయససస:22
లస: పప
94-1/53

తలర : అరరణ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:2-14-159/80
వయససస:21
లస: పప
85
NDX2667400
పపరర: వజయ లకడమ పష తషరరడడడ

భరస : ససదద స చలక
ఇసటట ననస:2-20-20-2191
వయససస:20
లస: ససస స

94-2/41

94-4/1332

94-4/1330

78
NDX2667194
పపరర: కరసయఖ బబ పపరరజ

81
NDX2668945
పపరర: పపరర బబయ కరతనవత
భరస : రరమగ
ఇసటట ననస:2-14-159/11/66
వయససస:41
లస: ససస స

83
NDX2174910
పపరర: భమలకడమ దనసరర

84
NDX2587707
పపరర: ససదదప బబ రరగడడ

86
NDX1013580
పపరర: మహమమద రఫస షపక

89
NDX3116712
పపరర: వనసకటటశశరరర గడడ స
తసడడ:డ వననకయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:2-25-1553
వయససస:43
లస: పప

94-100/3

75
NDX2629129
పపరర: శకనవరస రరడడడ డనక

తసడడ:డ వనసకట సతఖ లకడమ కసట రరవప గకసథధ
ఇసటట ననస:2-14-158/1 NEW 9-8-260
వయససస:18
లస: ససస స
94-60/6

94-2/1082

94-4/1329

94-4/1331

94-90/950

తసడడ:డ డదవడ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:2-14-748
వయససస:19
లస: పప
94-4/808

తసడడ:డ ఖలససస సషషదన
ఇసటట ననస:2-16-1
వయససస:39
లస: పప
94-61/1145

72
NDX2430403
పపరర: పఠరన యసరడన

తసడడ:డ పషదద వనసకటటశశరరలల
ఇసటట ననస:2-14-147/A
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అమమ గరరయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:2-14-159B
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శవరరడడడ లలతద
ఇసటట ననస:2-15-4
వయససస:48
లస: ససస స
88
NDX2913143
పపరర: పడమల చలక

80
NDX2640944
పపరర: శకకరరర గకసథధ

94-1/1301

తసడడ:డ వనసక రరడడడ డనక
ఇసటట ననస:2-14-137 F NO 201
వయససస:48
లస: పప

భరస : పడసరద మగపపననన
ఇసటట ననస:2-14-143 Flat No 202
వయససస:60
లస: ససస స

79
NDX2471738
పపరర: తదజ కకరణ పసననమననన

82
NDX2536126
పపరర: రరజ కసభసపరటట

77
NDX2527638
పపరర: జయపడద మగపరపననన

69
NDX2627701
పపరర: సషషద బ షపక

తసడడ:డ ఖలదర వరల పఠరన
ఇసటట ననస:2-14-60
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరస కలసస
భరస : జగననమహన రరవప సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:2-14-96/1 3RD LINE SYAMALA ఇసటట ననస:2-14-114
వయససస:22
లస: ససస స
వయససస:59
లస: ససస స
76
NDX2404200
పపరర: ఇసదడకళ దదఆవర

94-140/509

భరస : మగనఫ
ఇసటట ననస:2-14-11E
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ హసపసన ఫరదర
ఇసటట ననస:2-14-53
వయససస:33
లస: పప

73
NDX2392124
పపరర: నలమ కలసస

66
NDX2598944
పపరర: శక దదవ కససకలరరస
భరస : బగజరబబబగ
ఇసటట ననస:2-13-77/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద నసదమమరర
ఇసటట ననస:2-14-8/27
వయససస:18
లస: పప

70
NDX2707925
పపరర: తడవనణణ పలర పప

94-94/3

తసడడ:డ శవ అరవపలర
ఇసటట ననస:2-13-42
వయససస:34
లస: పప

తలర : రగజ రరణణ చలక
ఇసటట ననస:2-13-65
వయససస:25
లస: ససస స

67
NDX1897570
పపరర: ససధనకర దనరర

63
NDX2436889
పపరర: లలత అరవపలర

87
NDX2655603
పపరర: లలకరశ రరడడడ వసక

94-57/730

తసడడ:డ వరరసజననయ రరడడడ వసక
ఇసటట ననస:2-19-1023
వయససస:18
లస: పప
94-8/1358

90
NDX2667517
పపరర: అదధ లకడమ లభనన

94-4/1334

తసడడ:డ లకమ ననయగడడ
ఇసటట ననస:2-30-A
వయససస:26
లస: ససస స
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91
NDX2467991
పపరర: వనసకట పసడయలసక ఉపపల

94-4/814

92
NDX2854222
పపరర: శక లకడమ అడడగగపపల

భరస : వనసకట అరవసద దనసరర
ఇసటట ననస:2-30 OPP JANDACHETTU
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప అడడగగపపల
ఇసటట ననస:2-31 , MASID ROAD
వయససస:62
లస: ససస స

94
NDX3189115
పపరర: చసదడ మమళ ఉదయగరరర

95
NDX2669919
పపరర: వజయలకడమ కకరరటబల

94-8/1360

తసడడ:డ కకషర ఉదయగరరర
ఇసటట ననస:2-35-232/ 3A
వయససస:36
లస: పప
94-4/1341

తసడడ:డ దనననరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:2-81/1
వయససస:18
లస: పప

98
NDX2615599
పపరర: ననలవనణణ చలలర

94-2/126

భరస : సరసబయఖ దనవపలలరర
ఇసటట ననస:2-401
వయససస:41
లస: ససస స

101
NDX2091726
పపరర: రవసదడ రరడడడ పప సదసగగల

94-3/1437

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:2-439
వయససస:63
లస: పప

104
NDX2763076
పపరర: అమన షపక

తసడడ:డ లకమ రరడడడ
ఇసటట ననస:3-26/16
వయససస:42
లస: పప

107
NDX2579969
పపరర: ససనత కకషర

94-25/798

110
NDX2951697
పపరర: వససత పదనమగటబఖమ

తసడడ:డ ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:3-47 AMBICA PEARLS
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:4-232/4
వయససస:18
లస: ససస స

112
NDX3149325
పపరర: సహససన బబ లర ననన

113
NDX2515187
పపరర: రజయ బబగగమ షపక

94-26/1156

భరస : తరరపతసరశమ బబ లర ననన
ఇసటట ననస:4TH LANE, BHAGYA NAGAR
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బషసద షపక
ఇసటట ననస:4th line extension
వయససస:52
లస: ససస స

115
NDX2229912
పపరర: షకకలల షపక

116
NDX1327279
పపరర: షషషక హససన

94-26/31

భరస : ననగమర బబషర షపక
ఇసటట ననస:5-6-7/88
వయససస:26
లస: ససస స

119
NDX0807149
పపరర: ఎస లకడమ తరరపతమమ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-15-117,ward no 1
వయససస:29
లస: ససస స

94-1/54

99
NDX2827384
పపరర: వజడమమ నడ

94-2/1494

Deleted

94-2/127

102
NDX1190271
పపరర: సరసబయఖ దనవపలలరర

94-2/128

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప దనవపలలరర
ఇసటట ననస:2-401
వయససస:43
లస: పప
94-3/1438

105
NDX2766657
పపరర: బబజద బ షపక

94-3/1439

భరస : సషషదన వల షపక
ఇసటట ననస:2-439
వయససస:32
లస: ససస స
94-137/632

108
NDX0095653
పపరర: తరరమలలశ ఆవపల

94-25/797

తసడడ:డ జయరరమకకషర ఆవపల
ఇసటట ననస:3-47 AMBICA PEARLS
వయససస:54
లస: పప
94-23/729

111
NDX2962397
పపరర: వనసకటటష ఇనరమమరర

94-21/788

తసడడ:డ హహసషషన
ఇసటట ననస:4-420
వయససస:18
లస: పప
94-27/811

114
NDX3142601
పపరర: తరపథదసరశమ బబ లర ననన

94-26/1157

తసడడ:డ ససబబ రరయగడడ బబ లర ననన
ఇసటట ననస:4th Line, Bhagya Nagar
వయససస:40
లస: పప
94-22/182

భరస : షషషక ననగగల
ఇసటట ననస:5-14-10A
వయససస:27
లస: ససస స
94-26/1166

96
NDX2524445
పపరర: బబజ బబబగ మసచల

భరస : రరజ నడ
ఇసటట ననస:2-264
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససరరశ
ఇసటట ననస:3-29/A
వయససస:29
లస: ససస స

109
NDX2656957
పపరర: ససమసత ఆవపల

తసడడ:డ నరససహ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:6-7-379
వయససస:19
లస: ససస స

94-1/1303

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:2-439
వయససస:53
లస: ససస స
94-135/562

94-2/1092

తసడడ:డ ససబబరరవప మసచల
ఇసటట ననస:2-64/A
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ జగనననథ రరడడ పప సదసగగల
ఇసటట ననస:2-401
వయససస:43
లస: పప

103
NDX2762789
పపరర: మసరసన వల షపక

118
NDX3114741
పపరర: ననగమణణ దనసరర

94-2/1100

తసడడ:డ ననగ శకనస
ఇసటట ననస:2-247/3
వయససస:19
లస: ససస స

100
JBV3690021
పపరర: శకలకడమ దనవపలలరర

93
NDX2620565
పపరర: సషలశ రరజ పలలర పష గగ

తసడడ:డ యహనస పలలర పష గగ
ఇసటట ననస:2-35-38
వయససస:21
లస: పప

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:2-51 FF1
వయససస:44
లస: ససస స

97
NDX2633725
పపరర: తదజ ఉమమశ చసదడ దనసరర

106
NDX3206182
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ జవరశజ

94-2/1417

117
NDX2685345
పపరర: ససమత దదవననబబ యనన

94-28/849

తలర : ససభబషసణ దనసరర
ఇసటట ననస:5-77-20
వయససస:20
లస: పప
94-25/1097

120
NDX3098472
పపరర: షపక షబబన పరవన

94-26/1162

భరస : షపక అహమమద అల
ఇసటట ననస:6-21-56
వయససస:43
లస: ససస స
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94-25/241

భరస : చచననకరశవ కకమటటగగసట
ఇసటట ననస:7-6-213
వయససస:27
లస: ససస స
124
NDX1001718
పపరర: వనసకటటశశరరర కకమటటగగసటర

94-25/244

94-26/1221

94-25/245

94-25/248

94-25/251

94-25/254

94-25/255

తసడడ:డ అధమషరఫస షపక
ఇసటట ననస:7-6-217
వయససస:38
లస: పప

134
JBV3588506
పపరర: ననగగలల షపక

137
NDX0887794
పపరర: షకకలల షపక

140
NDX3114253
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

143
AP151010105151
పపరర: మగననఫ షపక

94-25/257

146
NDX2229698
పపరర: జజనబభగమ పఠరన

94-25/249

149
NDX0059642
పపరర: మగనరర షపక
భరస : ననగగల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:7-6-217/1
వయససస:32
లస: ససస స

129
NDX2980209
పపరర: ననగగల షరరఫ షపక

94-29/1061

132
AP151010105329
పపరర: మహబ షపక

94-25/247

135
AP151010105162
పపరర: భబజవల షపక

94-25/250

తసడడ:డ మహహదదన షపక
ఇసటట ననస:7-6-214/4
వయససస:57
లస: పప
94-25/252

138
AP151010105190
పపరర: జరషతనబ షపక

94-25/253

భరస : భబజవల షపక
ఇసటట ననస:7-6-214/5
వయససస:52
లస: ససస స
94-25/969

141
NDX3010584
పపరర: మరబ షపక

94-26/1222

తసడడ:డ మలబగ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:7-6-214/5
వయససస:18
లస: ససస స
94-25/256

144
NDX2981140
పపరర: GALIB BI షపక

94-25/970

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:7-6-215
వయససస:46
లస: ససస స
94-26/35

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:7-6-216
వయససస:32
లస: ససస స
94-26/37

94-26/1220

తసడడ:డ యలకకబగ షపక
ఇసటట ననస:7-6-214/2
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఇమలససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-6-214/7
వయససస:44
లస: పప

భరస : కరరమగలలర పఠరన
ఇసటట ననస:7-6-216
వయససస:40
లస: ససస స
148
NDX2229110
పపరర: ససభబన పటబన

94-25/246

తసడడ:డ మలబగ ససభబన
ఇసటట ననస:7-6-214/5
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఇమలససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-6-214/7
వయససస:67
లస: ససస స
145
NDX0784587
పపరర: పఠరన గగససయల

131
AP151010105202
పపరర: కరరమమన షపక

126
NDX2978674
పపరర: ననగగల షరరఫ షపక

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:7-6-214/1
వయససస:38
లస: పప

భరస : మలబగ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:7-6-214/5
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అకస ర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:7-6-214/5
వయససస:39
లస: పప
142
AP151010105176
పపరర: మమలసబ షపక

94-26/34

తసడడ:డ భబజవల షపక
ఇసటట ననస:7-6-214/4
వయససస:40
లస: పప

భరస : ననగగలల షపక
ఇసటట ననస:7-6-214/5
వయససస:33
లస: ససస స
139
NDX1001676
పపరర: అకస ర ససభబన షపక

128
NDX2229722
పపరర: నగమల షరరఫ షపక

94-25/243

తసడడ:డ ససలలర షపక
ఇసటట ననస:7-6-214
వయససస:36
లస: పప

భరస : మహబ షపక
ఇసటట ననస:7-6-214/2
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మహబమబగసభబన షపక
ఇసటట ననస:7-6-214/3
వయససస:42
లస: ససస స
136
NDX0384545
పపరర: ననగమర బ షపక

94-25/770

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:7-6-214/1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:7-6-214/2
వయససస:33
లస: ససస స
133
AP151010105269
పపరర: గగససయబభగస షపక

125
NDX2655595
పపరర: లలవణఖ కకమటటగగసట

123
NDX1001742
పపరర: చచననకరశవ కకమటటగగసట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకమటటగగసట
ఇసటట ననస:7-6-213
వయససస:31
లస: పప

భరస : చచనన కరశవ కకమటటగగసట
ఇసటట ననస:7-6-213
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ననగగల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:7-6-214
వయససస:33
లస: ససస స
130
NDX0337022
పపరర: గగససయల షపక

94-25/242

భరస : వనసకటటశశరరర కకమటటగగసట
ఇసటట ననస:7-6-213
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పషద చచననయఖ కకమటటగగసటర
ఇసటట ననస:7-6-213
వయససస:62
లస: పప
127
NDX2980225
పపరర: మసరసన బ షపక

122
NDX1014968
పపరర: కకటటశశరమమ కకమటటగగసట

147
NDX2230530
పపరర: గగశయల పపతదన

94-26/36

భరస : కరరమగలలర షపక
ఇసటట ననస:7-6-216
వయససస:41
లస: ససస స
94-25/258

150
JBV1738152
పపరర: మగననబ షపక

94-25/259

భరస : బగడదసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-6-217/1
వయససస:39
లస: ససస స
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151
JBV1737667
పపరర: షపక బగడద
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94-25/260

తసడడ:డ మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-6-217/1
వయససస:46
లస: పప
154
JBV1738376
పపరర: మలలసబ షపక

94-25/261

94-25/264

94-25/971

94-25/972

94-25/268

94-25/973

94-25/975

164
NDX2981827
పపరర: ససబబబరరవప తమమసపటట

167
NDX2653558
పపరర: ససబబలకడమ డడలర

170
NDX2752392
పపరర: నగమల మర షపక

173
NDX3219789
పపరర: ఈససబ షపక

94-25/269

176
NDX2290401
పపరర: ఖజర షపక

94-26/1224

భరస : కకటయఖ షపక
ఇసటట ననస:7-6-227/3 PATHA RAIL KATT
వయససస:27
లస: ససస స

179
NDX2417962
పపరర: కకటయఖ షపక

159
AP151010105222
పపరర: ఇబడహహస షపక

94-25/266

162
NDX1715079
పపరర: నరరససహ రరవప తమమ శశటట

94-25/267

165
NDX2979151
పపరర: అసకమమ తమమననన

94-26/1225

భరస : ససబబబరరవప తమమననన
ఇసటట ననస:7-6-225
వయససస:48
లస: ససస స
94-25/829

168
NDX2633337
పపరర: మరరయమమ డడలల

94-25/830

తసడడ:డ చసదడ శశఖర డడలల
ఇసటట ననస:7-6-226
వయససస:26
లస: ససస స
94-21/796

171
NDX2884286
పపరర: అసకమమ వనమగల

94-25/974

భరస : అననయఖ వనమగల
ఇసటట ననస:7-6-227
వయససస:28
లస: ససస స
94-25/1084

174
NDX3219805
పపరర: ననరజహన షపక

94-25/1085

భరస : ఈససబ
ఇసటట ననస:7-6-227/1
వయససస:30
లస: ససస స
94-25/270

తసడడ:డ నగమల మరర షపక
ఇసటట ననస:7-6-227/2
వయససస:21
లస: పప
94-25/271

94-25/263

తసడడ:డ ససబబబరరవప తమమ శశటట
ఇసటట ననస:7-6-225
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:7-6-227/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ చనన మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:7-6-227/2
వయససస:74
లస: ససస స
178
NDX2417954
పపరర: ననగమర బ షపక

94-25/1096

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:7-6-227
వయససస:40
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:7-6-227/1
వయససస:47
లస: ససస స
175
NDX2290070
పపరర: రజయల బ షపక

161
NDX0918128
పపరర: కకవనల అనసతలకడమ

156
NDX1715012
పపరర: వరహహదన షపక

తసడడ:డ షసషషదదదన షపక
ఇసటట ననస:7-6-222
వయససస:43
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:7-6-226
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ యరయఖ డడలల
ఇసటట ననస:7-6-226
వయససస:48
లస: పప
172
NDX3059847
పపరర: గగసఖ షపక

94-25/265

తసడడ:డ గగరవయఖ తమమసపటట
ఇసటట ననస:7-6-225
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర డడల
ఇసటట ననస:7-6-226
వయససస:23
లస: పప
169
NDX2752293
పపరర: చసదడయఖ డడలల

158
NDX0041343
పపరర: ఇసరమయల షపక

94-26/1223

తసడడ:డ డడశసశదధదన షపక
ఇసటట ననస:7-6-222
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మలదనరయఖ
ఇసటట ననస:7-6-224
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:7-6-225
వయససస:26
లస: పప
166
NDX2290393
పపరర: కకశశర డడల

94-25/262

తసడడ:డ షయదధదన షపక
ఇసటట ననస:7-6-222
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ కకసగరర
ఇసటట ననస:7-6-222/1
వయససస:19
లస: పప
163
NDX2752277
పపరర: ఆసజననయగలల తమమశశటట

155
NDX1774646
పపరర: రరహనన షపక

153
NDX3041035
పపరర: చననబ షపక

తసడడ:డ హహసపన బ
ఇసటట ననస:7-6-217/1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:7-6-222
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : షసషషదదదన షపక
ఇసటట ననస:7-6-222
వయససస:60
లస: ససస స
160
NDX2758001
పపరర: రరమకకషర కకసగరర

94-26/38

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:7-6-217/1
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:7-6-217/2
వయససస:43
లస: ససస స
157
AP151010105330
పపరర: ససభబనబ షపక

152
NDX2229714
పపరర: మలలఎసబ షపక

177
NDX2940724
పపరర: మసరసణణ షపక

94-26/1226

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:7-6-227/2
వయససస:67
లస: ససస స
94-25/272

తసడడ:డ ననసర వరల షపక
ఇసటట ననస:7-6-227/3 PATHA RAIL KATT
వయససస:32
లస: పప

180
NDX2290419
పపరర: కలమలరర తసగరరరల

94-25/273

భరస : రరజ తసగరరరల
ఇసటట ననస:7-6-227/4
వయససస:42
లస: ససస స
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181
NDX2290468
పపరర: అశశక తసగరరరల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-36
94-25/274

తసడడ:డ రరజ తసగరరరల
ఇసటట ననస:7-6-227/4
వయససస:24
లస: పప
184
JBV1739739
పపరర: లసగమమ ఉపపప

94-25/275

94-25/987

94-25/976

188
NDX2946101
పపరర: అలసమమ జనద జ
న లపఅల

191
NDX3047594
పపరర: నరసససహ పలర పప

94-24/935

194
NDX2911725
పపరర: శవనననరరయణ నసచరర

197
NDX2806180
పపరర: ఖరఖరరన బీస షపక

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ననమచరఅలల
ఇసటట ననస:7-6-227/15
వయససస:19
లస: పప

భరస : అబగదల ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:7-6-227/16
వయససస:59
లస: ససస స

199
NDX1014372
పపరర: పషదద లసగమమ ఉపపప

200
NDX0998542
పపరర: పసచలయఖ ఉపపప

94-25/278

భరస : పసచలయఖ ఉపపప
ఇసటట ననస:7-6-228
వయససస:54
లస: ససస స
202
NDX3044344
పపరర: జలలన షపక

94-25/990

తలర : గరఫర సయద
ఇసటట ననస:7-6-231
వయససస:57
లస: ససస స

94-25/978

94-25/1095

206
JBV3589223
పపరర: శకదదవ కకనకసచ

94-25/979

209
NDX2815751
పపరర: గరలబ సయద
తసడడ:డ గరఫర సయద
ఇసటట ననస:7-6-231
వయససస:29
లస: పప

189
NDX2653459
పపరర: గగపస కలసచనల

94-25/831

192
NDX2911873
పపరర: నరరశ నసచరర

94-23/733

195
NDX2873024
పపరర: జయశక నసచరర

94-25/980

భరస : శవనననరరయణ నసచరర
ఇసటట ననస:7-6-227/15
వయససస:29
లస: ససస స
94-25/983

94-25/984
198
NDX3109352
పపరర: ననయకలనగరరర మహమమద షపక

తసడడ:డ అబగదల ఖదర షపక
ఇసటట ననస:7-6-227/16
వయససస:22
లస: పప
94-25/279

201
NDX2771038
పపరర: అససఫ షపక

94-25/989

తసడడ:డ ననగగర
ఇసటట ననస:7-6-228
వయససస:18
లస: పప
94-25/991

204
NDX1519232
పపరర: జజన హహసపసన షపక

94-25/1088

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:7-6-230
వయససస:31
లస: పప
94-25/280

భరస : ససతనరరమయఖ కకనకసచ
ఇసటట ననస:7-6-231
వయససస:36
లస: ససస స
94-25/992

94-25/277

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నసచరర
ఇసటట ననస:7-6-227/15
వయససస:29
లస: పప

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:7-6-229
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : జజన హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:7-6-230
వయససస:27
లస: ససస స
208
NDX2815710
పపరర: మసరసన బీస సయద

203
NDX3040193
పపరర: బబబ మరరయస షపక

186
NDX2290443
పపరర: అసజల కరపర

తలర : ససబబయమమ
ఇసటట ననస:7-6-227/11
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటట ఉపపప
ఇసటట ననస:7-6-228
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ ఖదర షపక
ఇసటట ననస:7-6-229
వయససస:64
లస: పప
205
NDX1790535
పపరర: ననగమర షపక

94-25/988

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప నసచరర
ఇసటట ననస:7-6-227/15
వయససస:30
లస: పప
94-25/981

94-25/986

భరస : కకషర కరపర
ఇసటట ననస:7-6-227/9
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:7-6-227/14
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ గగరరబడహమస నసచరర
ఇసటట ననస:7-6-227/15
వయససస:62
లస: పప
196
NDX2872745
పపరర: ననగరశశర రరవప ననమచరఅలల

94-25/276

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:7-6-227/9
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రరజ వనమగల
ఇసటట ననస:7-6-227/12
వయససస:73
లస: ససస స
193
NDX2911717
పపరర: వనసకటటశశర రరవప నసచరర

185
JBV1739721
పపరర: నరసససహరరవప ఉపపప

183
NDX2806123
పపరర: నయమ తనడడకకసడ

తలర : యయసష బగ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:7-6-227/7
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచలయఖ ఉపపప
ఇసటట ననస:7-6-227/8
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ జగర యఖ
ఇసటట ననస:7-6-227/9
వయససస:48
లస: పప
190
NDX2806172
పపరర: తరరపతమమ వనమగల

94-25/985

తసడడ:డ నయమ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:7-6-227/7
వయససస:41
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప ఉపపప
ఇసటట ననస:7-6-227/8
వయససస:36
లస: ససస స
187
NDX2946093
పపరర: అసజయఖ జనద జ
న లల పలర

182
NDX2752319
పపరర: యయసష బగ తనడడకకసడ

207
NDX1579103
పపరర: ససతనరరమయఖ కకనకసచ

94-25/281

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ కకనకసచ
ఇసటట ననస:7-6-231
వయససస:41
లస: పప
94-25/993

210
NDX2818896
పపరర: ఒబగలలసస ఆవపలమసద

94-25/994

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:7-6-231
వయససస:29
లస: పప
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94-25/995

తసడడ:డ గఫపర సయద
ఇసటట ననస:7-6-231
వయససస:25
లస: పప
214
NDX2169366
పపరర: కసన
స రర కకనకసచ

94-25/284

94-25/996

94-25/999

94-25/1000

94-27/1158

94-25/293

94-25/295

తసడడ:డ భమయఖ అలర స
ఇసటట ననస:7-6-237
వయససస:36
లస: పప

224
JBV1737683
పపరర: లకకమదదవ మరరక

227
NDX2426096
పపరర: హబబబ పఠరన

230
NDX2655793
పపరర: యసదన పఠరన

233
NDX1001791
పపరర: మహన రరవప పరతపరటట

94-25/298

236
JBV1736669
పపరర: అసజమమ అలర స

94-25/289

239
JBV1734797
పపరర: భమయఖ అలర స
తసడడ:డ ననరరయణ సరశమ అలర స
ఇసటట ననస:7-6-237
వయససస:65
లస: పప

219
NDX3036480
పపరర: జరరన షపక

94-25/998

222
JBV1740166
పపరర: కరశరరడడడ దడసత రరడడడ

94-25/288

225
JBV1737717
పపరర: శకనవరసరరవప మరరక

94-25/290

తసడడ:డ బడహమయఖ మరరక
ఇసటట ననస:7-6-234
వయససస:45
లస: పప
94-25/291

228
JBV1735422
పపరర: ననగమర బ పఠరన

94-25/292

భరస : ఖలదర బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:7-6-234/1
వయససస:43
లస: ససస స
94-25/833

231
NDX0777946
పపరర: కవత పరతపరటట

94-25/294

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరతపరటట
ఇసటట ననస:7-6-236
వయససస:29
లస: ససస స
94-25/296

234
NDX0778332
పపరర: వనసకటటశశరరర పరతపరటట

94-25/297

తసడడ:డ నరసససహహలల పరతపరటట
ఇసటట ననస:7-6-236
వయససస:48
లస: పప
94-25/299

భరస : భమయఖ� అలర స
ఇసటట ననస:7-6-237
వయససస:50
లస: ససస స
94-25/301

94-25/286

తసడడ:డ ననరరయణరరడడడ దడసత రరడడడ
ఇసటట ననస:7-6-233
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మహనరరవప పరతపరటట
ఇసటట ననస:7-6-236
వయససస:32
లస: పప

భరస : ననగబబబగ అలర స
ఇసటట ననస:7-6-237
వయససస:31
లస: ససస స
238
NDX0998682
పపరర: లకడమననరరయణ అలర స

94-25/287

తసడడ:డ ఖలదర వల పఠరన
ఇసటట ననస:7-6-234/1
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర పరతపరటట
ఇసటట ననస:7-6-236
వయససస:44
లస: ససస స
235
NDX1015247
పపరర: పదనమవత అలర స

221
JBV1739457
పపరర: కరశమమ దడసత రరడడ

216
NDX2290484
పపరర: ఫఇజల షపక

భరస : జకకరరరసపసన షపక
ఇసటట ననస:7-6-232
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలదర వల పఠరన
ఇసటట ననస:7-6-234/1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:7-6-234/1
వయససస:43
లస: పప
232
NDX0777821
పపరర: ససబబబయమమ పరతపరటట

94-25/997

భరస : శకనవరసరరవప మరరక
ఇసటట ననస:7-6-234
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మరరక
ఇసటట ననస:7-6-234
వయససస:23
లస: పప
229
JBV1735414
పపరర: ఖలదర భబషర పఠరన

218
NDX2815686
పపరర: శహహదన షపక

94-25/283

తసడడ:డ జకకర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:7-6-232
వయససస:22
లస: పప

భరస : కరశరరడడడ దడసత రరడడడ
ఇసటట ననస:7-6-233
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : పడభగ దనసస మమకల
ఇసటట ననస:7-6-233
వయససస:32
లస: ససస స
226
NDX2782688
పపరర: గగపస కకషర మరరక

94-25/285

భరస : ఇమలమ షర షపక
ఇసటట ననస:7-6-232
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : జజనబబష షపక
ఇసటట ననస:7-6-232
వయససస:28
లస: ససస స
223
NDX2815587
పపరర: అరరణ మమకల

215
NDX0998567
పపరర: సనరఖననరరయణ కకనకసచ

213
JBV1737881
పపరర: కకటటశశరరరవప కకనకసచ

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ కకనకసచ
ఇసటట ననస:7-6-231/1
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ కకనకసచ
ఇసటట ననస:7-6-231/2
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ చన మసరసన షపక
ఇసటట ననస:7-6-232
వయససస:70
లస: పప
220
NDX3036431
పపరర: కలరరమమన షపక

94-25/282

భరస : కకటటశశరరరవప కకనకసచ
ఇసటట ననస:7-6-231/1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సనరఖ ననరరయణ కకనకసచ
ఇసటట ననస:7-6-231/2
వయససస:60
లస: ససస స
217
NDX2815611
పపరర: ఇమలసషర షపక

212
JBV1737410
పపరర: వమల కకనకసచ

237
NDX0998708
పపరర: రరజశశఖర అలర స

94-25/300

తసడడ:డ భమయఖ అలర స
ఇసటట ననస:7-6-237
వయససస:29
లస: పప
94-25/302

240
NDX2292175
పపరర: హహహమలవత మమరరగ

94-26/39

భరస : చచననకరశవరరవప మమరరగ
ఇసటట ననస:7-6-238
వయససస:51
లస: ససస స
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241
NDX2292209
పపరర: వజయ లకడమ నలమ మమరరగ

94-26/40

భరస : వజయ సరగర మమరరగ
ఇసటట ననస:7-6-238
వయససస:27
లస: ససస స
244
NDX0825034
పపరర: చలక వజయ కలమలర

94-25/304

94-25/1001

94-25/307

94-26/1227

94-25/311

94-25/314

94-25/316

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:7-6-242/1
వయససస:26
లస: పప

254
NDX2638328
పపరర: ఆశ బ షపక

257
NDX0837104
పపరర: ససభబషసణణ చసదడలల

260
NDX0825349
పపరర: ససదదల కకటటశశర రరవప

263
NDX1852038
పపరర: ససకవనణణ ధనరరశ

94-25/319

266
NDX1456392
పపరర: వనసకటటష దనసరర

94-25/834

269
NDX2788495
పపరర: ననగయఖ బసడరర
తసడడ:డ కకటయఖ బసడరర
ఇసటట ననస:7-6-242/2
వయససస:72
లస: పప

249
NDX1784041
పపరర: ననగవలర పరతపరటట

94-24/55

252
NDX0825174
పపరర: భబవననసస ఆశరరశదస

94-25/309

255
NDX0059865
పపరర: వనసకరయమమ పరతడ

94-25/310

భరస : హరరన పరతడ
ఇసటట ననస:7-6-241
వయససస:42
లస: ససస స
94-25/312

258
NDX0825307
పపరర: తరరమల రరవప చసదడలల

94-25/313

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చసదడలల
ఇసటట ననస:7-6-241/1
వయససస:40
లస: పప
94-25/315

261
NDX2654788
పపరర: ఆనసద కరలలవ

94-25/835

తలర : ఆసడకడ కరలలవ
ఇసటట ననస:7-6-241/5
వయససస:22
లస: పప
94-25/317

264
NDX1456384
పపరర: దసరర మమ దనసరర

94-25/318

భరస : వనసకటటష దనసరర
ఇసటట ననస:7-6-242/1
వయససస:29
లస: ససస స
94-25/320

తసడడ:డ సషషదసలల దనసరర
ఇసటట ననస:7-6-242/1
వయససస:32
లస: పప
94-25/1002

94-25/306

తసడడ:డ రరజజరరవప భబవననసస
ఇసటట ననస:7-6-240/2
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరమగ ధనరసస
ఇసటట ననస:7-6-242
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : దసరర యఖ జగనననధస
ఇసటట ననస:7-6-242/1
వయససస:45
లస: ససస స
268
NDX3126729
పపరర: ఉదయ జగననధస

94-25/308

తసడడ:డ వనసకయఖ ససదదల
ఇసటట ననస:7-6-241/2
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఆసడడ�డ కరలవ
ఇసటట ననస:7-6-241/6
వయససస:33
లస: ససస స
265
JBV1735455
పపరర: రరమగలమమ జగనననధస

251
NDX0836940
పపరర: భబవననసస ననగరతనస

246
NDX1420777
పపరర: సరగర ఎలలగసధసల

భరస : మహన రరవప పరతపరటట
ఇసటట ననస:7-6-240
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : తరరమల రరవప చసదడలల
ఇసటట ననస:7-6-241/1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప ససదదల
ఇసటట ననస:7-6-241/2
వయససస:33
లస: ససస స
262
NDX0059311
పపరర: మరరయమమ కరలవ�

94-24/1001

భరస : శశశదన షపక
ఇసటట ననస:7-6-240/6
వయససస:43
లస: ససస స

తలర : వనసకరయలమమ పరతడ
ఇసటట ననస:7-6-241
వయససస:21
లస: పప
259
NDX0836932
పపరర: ససదదల శశశలజ

248
NDX3259579
పపరర: ససనత తనడడబబ యన

94-25/303

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఎలలగసధసల
ఇసటట ననస:7-6-238/3
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఆశరరశదస భబవననసస
ఇసటట ననస:7-6-240/2
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషర మగలపపవపశ
ఇసటట ననస:7-6-240/4
వయససస:51
లస: పప
256
NDX2387744
పపరర: వననద పరతడ

94-25/305

తసడడ:డ సషషదయఖ
ఇసటట ననస:7-6-238/6
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ అసగలకలరరస
ఇసటట ననస:7-6-240/1
వయససస:40
లస: పప
253
NDX3079456
పపరర: సష మయఖ మగలపపవపశ

245
NDX1420025
పపరర: ససనతన ఎలలగసధసల

243
JBV1740265
పపరర: రగజజరరణణ చలక

భరస : యలకకబగ చలక
ఇసటట ననస:7-6-238/1
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సరగర ఎలలగసధసల
ఇసటట ననస:7-6-238/3
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసష బగ
ఇసటట ననస:7-6-238/4
వయససస:24
లస: ససస స
250
NDX0248740
పపరర: మసగరరజ అసగలకలరరస

94-26/41

తసడడ:డ చచననకరశవరరవప మమరరగ
ఇసటట ననస:7-6-238
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ యలకకబగ చలక
ఇసటట ననస:7-6-238/1
వయససస:27
లస: పప
247
NDX3058831
పపరర: పసడయసకర చలక

242
NDX2292217
పపరర: వజయ సరగర మమరరగ

267
JBV1735240
పపరర: దసరర యఖ జగనననధస

94-25/321

తసడడ:డ ససబబబరరవప జగనననధస
ఇసటట ననస:7-6-242/1
వయససస:55
లస: పప
94-25/1003

270
NDX2788503
పపరర: చనవనసకరయమమ బసడరర

94-25/1004

భరస : ననగయఖ బసడరర
ఇసటట ననస:7-6-242/2
వయససస:68
లస: ససస స
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271
NDX3123015
పపరర: వనసకటటశశరరలల జగనననథస

94-25/1005

తసడడ:డ దసరర యఖ జగనననథస
ఇసటట ననస:7-6-242/5
వయససస:27
లస: పప
274
NDX2092740
పపరర: వజయ రరణణ కకతస పలర

94-25/324

94-25/327

94-24/57

94-25/331

94-25/1006

94-25/332

94-25/838

తసడడ:డ బశరరరటలర బభగ
ఇసటట ననస:7-6-252/1
వయససస:39
లస: పప

284
NDX2655140
పపరర: లల జమమలమగడడ

287
NDX2722908
పపరర: అమమలఖ పగడల

290
JBV1792589
పపరర: మలణణకఖమమ దనరర

293
NDX2814911
పపరర: బబబగ దనరర

94-24/59

296
NDX1784090
పపరర: శరఖమ గగజరరర పపడడ

94-25/836

299
NDX2655413
పపరర: నవఖ మరరయలద
భరస : ససబబబరరడడడ మరరయలద
ఇసటట ననస:7-6-252/2
వయససస:24
లస: ససస స

279
NDX1784645
పపరర: పపషప లసగరలకలరరస

94-24/56

282
JBV3589025
పపరర: దదవ అదచద పలర

94-25/330

285
NDX2656288
పపరర: లలవ కలమలర జమమలమగడడ

94-25/837

తసడడ:డ సరమయయలల జమమలమగడడ
ఇసటట ననస:7-6-249
వయససస:22
లస: పప
94-25/1007

288
NDX2697126
పపరర: లలవకలమలర జమలమగదద

94-27/941

తసడడ:డ శరమగఖయయల జమలమగదద
ఇసటట ననస:7-6-249
వయససస:22
లస: పప
94-25/333

291
NDX1816711
పపరర: ససరరష కలమలర దనరర

94-25/334

తసడడ:డ చననపప దనరర
ఇసటట ననస:7-6-250
వయససస:28
లస: పప
94-25/1008

294
NDX1784272
పపరర: రమలదదవ గగజరరర పపడడ

94-24/58

భరస : ససనల బబబగ గగజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:7-6-252/1
వయససస:30
లస: ససస స
94-24/60

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప గగజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:7-6-252/1
వయససస:37
లస: పప
94-25/336

94-25/326

భరస : యయసస అదచద పలర
ఇసటట ననస:7-6-248/8
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ చనపప దనరర
ఇసటట ననస:7-6-250
వయససస:32
లస: పప

భరస : శరఖమ గగజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:7-6-252/1
వయససస:33
లస: ససస స
298
NDX1816919
పపరర: గఫరర బభగ

94-25/329

భరస : చననపప దనరర
ఇసటట ననస:7-6-250
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : పపడమదనస పరలలపగర
ఇసటట ననస:7-6-250
వయససస:60
లస: ససస స
295
NDX1784173
పపరర: మమరర గగజరరర పపడడ

281
NDX2290526
పపరర: శశషమమ అనర లకలరరస

276
NDX2091841
పపరర: వరయఖ కకతస పలర

భరస : చనన మసగ రరజ లసగరలకలరరస
ఇసటట ననస:7-6-248/3
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ననగ రరజ పగడల
ఇసటట ననస:7-6-249
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరష కలమలర దనరర
ఇసటట ననస:7-6-250
వయససస:27
లస: ససస స
292
NDX2685386
పపరర: దచషవ కకప పరలలపగర

94-25/328

భరస : సరమయయలల జమమలమగడడ
ఇసటట ననస:7-6-249
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ పగడల
ఇసటట ననస:7-6-249
వయససస:29
లస: పప
289
NDX1816810
పపరర: పవతడ దనరర

278
NDX1001692
పపరర: జయరరవప అదదదపలర

94-25/323

తసడడ:డ శకనస కకతస పలర
ఇసటట ననస:7-6-247/18
వయససస:25
లస: పప

భరస : చనన పపలర యఖ అనర లకలరరస
ఇసటట ననస:7-6-248/3
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రరమగ మలమడడ
ఇసటట ననస:7-6-249
వయససస:41
లస: ససస స
286
NDX2722874
పపరర: నగరజ పగడల

94-25/325

తసడడ:డ యయసస అదదదపలర
ఇసటట ననస:7-6-248/2
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ లసగరలకలరరస
ఇసటట ననస:7-6-248/3
వయససస:38
లస: పప
283
NDX0059212
పపరర: దదన మలమడడ

275
NDX2092716
పపరర: కలమలరర కకతస పలర

273
NDX2290500
పపరర: లలమమ లలసజపఅల

భరస : రరమగలల లలసజపఅల
ఇసటట ననస:7-6-247/2
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనస కకతస పలర
ఇసటట ననస:7-6-247/18
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కకతస పలర
ఇసటట ననస:7-6-247/18
వయససస:47
లస: పప
280
NDX1784553
పపరర: చనన మసగరరజ లసగరలకలరరస

94-25/322

భరస : కకటటశశర రరవప గగజర జప
న పడడ
ఇసటట ననస:7-6-247/1
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస కకతస పలర
ఇసటట ననస:7-6-247/18
వయససస:30
లస: ససస స
277
NDX2092724
పపరర: శకనస కకతస పలర

272
NDX2290542
పపరర: కలమలరర గగజర జప
న పడడ

297
NDX1816976
పపరర: జజన బ బభగ

94-25/335

భరస : గఫరర బభగ
ఇసటట ననస:7-6-252/1
వయససస:33
లస: ససస స
94-25/839

300
NDX2916476
పపరర: ససబబ రరడడడ మరరయలద

94-25/1009

భసధసవప: ససబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:7-6-252/2
వయససస:26
లస: పప
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NDX2009372
పపరర: ససభబషసన దనరర
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94-24/61

భరస : బబబగ దనరర
ఇసటట ననస:7-6-253
వయససస:27
లస: ససస స
304
JBV1737816
పపరర: ససబబన బ షపక

94-25/338

305
JBV1733278
పపరర: ఖలససస వల షపక

94-25/341

308
NDX2779924
పపరర: రరమసజమమ మసచద

311
NDX1014703
పపరర: మరరయమమ నసదమమరర

భసధసవప: సరగర బబబగ
ఇసటట ననస:7-6-253-4,S/O SOWRAIAH
వయససస:27
లస: పప

భరస : పడసరద నసదమమరర
ఇసటట ననస:7-6-254
వయససస:36
లస: ససస స

313
NDX3044500
పపరర: ననగగర బబబగ షపక

314
NDX2814879
పపరర: గగశయల షపక

94-25/1014

తసడడ:డ మర బఇవనష షపక
ఇసటట ననస:7-6-256
వయససస:23
లస: పప
316
NDX2817922
పపరర: లకడమ మలలర ల

94-25/1016

94-25/346

94-25/840

తసడడ:డ జలలన
ఇసటట ననస:7-6-257/7
వయససస:33
లస: పప

94-25/342

323
NDX2655850
పపరర: శరరష ఇరపనన

94-25/1018

326
NDX3114659
పపరర: సహహనన షపక

94-25/1015

329
NDX1014844
పపరర: కకటటశశరమమ పప గరరస
భరస : మహసకరళ పప గరరస
ఇసటట ననస:7-6-260
వయససస:31
లస: ససస స

309
NDX2837243
పపరర: మసచద రరమసజమమ

94-26/1228

312
NDX2814648
పపరర: మర బ షపక

94-25/1011

315
NDX2290567
పపరర: కరసస రరడడడ కకపపపల

94-25/343

తసడడ:డ గలర రరడడడ కకపపపల
ఇసటట ననస:7-6-256/1
వయససస:27
లస: పప
94-25/344

318
JBV1737709
పపరర: పడసరద రరడడ యయరరవ

94-25/345

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:7-6-257
వయససస:37
లస: పప
94-25/347

321
JBV1736404
పపరర: రరమరరడడడ యయరరవ

94-25/348

తసడడ:డ గజరరల రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:7-6-257
వయససస:65
లస: పప
94-25/841

324
NDX2782381
పపరర: నససస కకరస ర యయరరవ

94-25/1017

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:7-6-257/4
వయససస:18
లస: ససస స
94-25/1019

భరస : ఖదర బబష షపక
ఇసటట ననస:7-6-257/5
వయససస:29
లస: ససస స
94-25/1021

94-25/340

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:7-6-256
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : గగరరసరశమ ఇరపన
ఇసటట ననస:7-6-257/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:7-6-257/5
వయససస:30
లస: పప
328
NDX2780203
పపరర: అబగదల ఖదర షపక

320
NDX0998666
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ ఏరరవ

306
NDX2242709
పపరర: కరరషరమ షపక

భరస : మసచద సరగర బబబగ
ఇసటట ననస:7-6-253/4
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ ఏరరవ
ఇసటట ననస:7-6-257
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ ఇరపన
ఇసటట ననస:7-6-257/1
వయససస:24
లస: పప
325
NDX2813657
పపరర: ఖదర షపక

94-25/1010

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:7-6-257
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససబగ నసదమమరర
ఇసటట ననస:7-6-257
వయససస:40
లస: పప
322
NDX2655819
పపరర: గగరరసరశమ ఇరపన

317
JBV1737782
పపరర: రమణమమ యయరరవ

94-25/337

తసడడ:డ ఖలససస వల షపక
ఇసటట ననస:7-6-253/3
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:7-6-256
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:7-6-256/1
వయససస:32
లస: ససస స
319
JBV3588530
పపరర: పడసరద నసదమమరర

94-25/339

భరస : సరగర బబబగ మసచద
ఇసటట ననస:7-6-253-4
వయససస:24
లస: ససస స
94-24/936

303
NDX2290633
పపరర: ఆనసద కలమలరర నసదధగరమ

భరస : మననహర నసదధగరమ
ఇసటట ననస:7-6-253/2
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:7-6-253/2
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఖలససస వరల షపక
ఇసటట ననస:7-6-253/3
వయససస:23
లస: పప
310
NDX2802643
పపరర: సరగర బబబగ మసచద

94-26/42

భరస : అపరపరరవప మలమడడ
ఇసటట ననస:7-6-253
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఖలససస వల షపక
ఇసటట ననస:7-6-253/2
వయససస:37
లస: ససస స
307
NDX2299139
పపరర: అబగదల రహహస షపక

302
NDX2292159
పపరర: చనన మలమడడ

327
NDX2931491
పపరర: జలలన షపక

94-25/1020

తసడడ:డ ఖదర షపక
ఇసటట ననస:7-6-257/7
వయససస:63
లస: పప
94-25/349

330
JBV1739135
పపరర: మహసకరళ పష గరస

94-25/350

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మహసకరళ
ఇసటట ననస:7-6-260
వయససస:35
లస: పప
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331
NDX0059410
పపరర: మహలకడమ బబ జజర
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94-25/351

భరస : అసకమమరరవప బబ జజర
ఇసటట ననస:7-6-261
వయససస:33
లస: ససస స
334
JBV3589769
పపరర: శవ పష గరస

94-25/354

94-25/356

94-25/359

94-25/1024

94-25/361

94-25/364

94-25/367

భరస : జయ కలమలర అనర లకలరరస
ఇసటట ననస:7-6-268/13
వయససస:26
లస: ససస స

344
NDX2788537
పపరర: మమరర పపదర న

347
NDX0043109
పపరర: ఉదయ శశషస

350
NDX2290674
పపరర: ఎజడ రరపపరర

353
NDX2723146
పపరర: సరయ రరడడడ కకపపపల

94-25/369

356
NDX0629139
పపరర: కమలకలమలరర రరవననతల

94-25/1025

359
NDX3231099
పపరర: పపషప కలకకమమడడ
భరస : వసదనస బబబగ కలకకమమడడ
ఇసటట ననస:7-6-269
వయససస:32
లస: ససస స

339
NDX2121887
పపరర: ససత మహలకడమ పడసరదస

94-25/358

342
NDX2723120
పపరర: జహహద బబనస సయఖద

94-25/1023

345
NDX1015619
పపరర: లకడమ పడసరదస

94-25/360

భరస : శశఖర పడసరదస
ఇసటట ననస:7-6-266/1
వయససస:32
లస: ససస స
94-25/362

348
NDX2290658
పపరర: ససజన రరవప రరపపరర

94-25/363

తసడడ:డ దనసస రరపపరర
ఇసటట ననస:7-6-267
వయససస:59
లస: పప
94-25/365

351
NDX2182327
పపరర: శశకళ కకపపపల

94-25/366

భరస : గరల రరడడడ కకపపపల
ఇసటట ననస:7-6-268/1
వయససస:46
లస: ససస స
94-25/1026

354
JBV1736651
పపరర: పసచలమమ అసగలకలరరస

94-25/368

భరస : వసదనస అసగలకలరరస
ఇసటట ననస:7-6-268/3
వయససస:53
లస: ససస స
94-25/370

భరస : బబబగరరవప రరవననతల
ఇసటట ననస:7-6-268/5
వయససస:49
లస: ససస స
94-25/371

94-25/355

భరస : కరరమగళ సయఖద
ఇసటట ననస:7-6-266
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ గరల రరడడడ కకపపపల
ఇసటట ననస:7-6-268/1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వసదనస అసగలకలరరస
ఇసటట ననస:7-6-268/3
వయససస:35
లస: పప
358
NDX2290682
పపరర: మరరయమమ అనర లకలరరస

94-25/1022

తసడడ:డ ససజన రరవప షపక
ఇసటట ననస:7-6-267/1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కరసస రరడడడ కకపపపల
ఇసటట ననస:7-6-268/1
వయససస:49
లస: పప
355
JBV1738996
పపరర: జయకలమలర అసగలకలరరస

341
NDX2723138
పపరర: కరరమగలర సయఖద

336
NDX1015346
పపరర: ఆదధలకడమ పడసరదస

భరస : శకనవరస రరవప పడసరదస
ఇసటట ననస:7-6-266
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ తసబదడర శశషస
ఇసటట ననస:7-6-267
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఎజడ రరపపరర
ఇసటట ననస:7-6-267/1
వయససస:26
లస: ససస స
352
NDX2182319
పపరర: గరల రరడడడ కకపపపల

94-25/357

భరస : శరఖస బబబగ పపదర న
ఇసటట ననస:7-6-266
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససజనరరయ రరవపరర
ఇసటట ననస:7-6-267
వయససస:48
లస: ససస స
349
NDX2290666
పపరర: శశభబరరణణ రరపపరర

338
NDX0996991
పపరర: రరమకకషర పడసరదస

94-25/353

భరస : రరమకకషర పడసరదస
ఇసటట ననస:7-6-265
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలజవలర సయఖద
ఇసటట ననస:7-6-266
వయససస:41
లస: పప

భసధసవప: మయర పపదర న
ఇసటట ననస:7-6-266
వయససస:30
లస: పప
346
NDX2290583
పపరర: యయసట ర
ప మమ రరవపరర

94-25/842

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పడసరదస
ఇసటట ననస:7-6-265
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పడసరదస
ఇసటట ననస:7-6-266
వయససస:57
లస: పప
343
NDX2788511
పపరర: శరఖస బబబగ పపదర న

335
NDX2655868
పపరర: శకనవరస రరవప దనమచరర

333
NDX0997494
పపరర: అసకమమరరవప బబ జర

తసడడ:డ అసకమమరరవప బబ జజర
ఇసటట ననస:7-6-261
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దనమచరర
ఇసటట ననస:7-6-263
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పడసరదస
ఇసటట ననస:7-6-265
వయససస:32
లస: పప
340
NDX2164119
పపరర: శకనవరసరరవప పడసరదస

94-25/352

భరస : రవసదడబబబగ బబ జజర
ఇసటట ననస:7-6-261
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : మహసకరళ పష గరస
ఇసటట ననస:7-6-262
వయససస:33
లస: ససస స
337
NDX0042911
పపరర: శశఖర పడసరదస

332
NDX1015692
పపరర: కకటమమ బబ జర

357
SGE0928160
పపరర: శరకవణణ కకమమథడటట

94-26/1452

భరస : ససరరశ కకమమథడటట
ఇసటట ననస:7-6-268/5
వయససస:28
లస: ససస స
94-25/1086

360
NDX2290690
పపరర: వనసకరటమమ ఉపప

94-25/372

భరస : వనసకటటసశరరర ఉపప
ఇసటట ననస:7-6-269/1
వయససస:67
లస: ససస స
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361
NDX2290716
పపరర: పడభశత చలర గగసటర
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94-25/373

భరస : రరజ చలర గగసటర
ఇసటట ననస:7-6-269/3
వయససస:28
లస: ససస స
364
NDX2290914
పపరర: వరససస రరవప చలర గగసడర

94-25/376

94-25/379

94-25/382

94-25/1028

94-25/386

94-25/389

94-25/1032

తసడడ:డ పషదద యలమసద పషరరక
ఇసటట ననస:7-6-274/5
వయససస:20
లస: పప

374
NDX2290104
పపరర: అహరగనన పషదద టట

377
NDX0043984
పపరర: గగరవయఖ అసగగలలరర

380
NDX0820811
పపరర: చనయలమసద పషరరకల

383
NDX3218666
పపరర: కరలలబగ పషరరక

94-25/384

386
NDX1558933
పపరర: వనసకటటశ పరరక

94-25/387

389
NDX2249472
పపరర: శకనస ఒసటటపపల
తసడడ:డ పష లయఖ ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:7-6-274/6
వయససస:21
లస: పప

94-25/381

372
NDX2777811
పపరర: మహ లకడమ పడసరదస

94-25/1027

375
NDX0059675
పపరర: మలలర శశరర అసగలలరర

94-25/385

378
NDX2426054
పపరర: దదవరపలర పవతడ

94-25/388

భరస : దదవరపలర హరర బబబగ
ఇసటట ననస:7-6-274/3
వయససస:32
లస: ససస స
94-25/390

381
NDX3200409
పపరర: కరలలబగ పషరరక

94-25/1031

తసడడ:డ యలర మసద పషరరక
ఇసటట ననస:7-6-274/4
వయససస:20
లస: పప
94-26/1229

94-25/392

తసడడ:డ యలమసధ పరరక
ఇసటట ననస:7-6-274/5
వయససస:25
లస: పప
94-25/1034

369
JBV3588746
పపరర: ననరర హన షపక

భరస : గగరవయఖ అసగలలరర
ఇసటట ననస:7-6-274/2
వయససస:33
లస: ససస స

Deleted

94-25/391

94-25/378

భరస : వనసకటటశశరరర పడసరదస
ఇసటట ననస:7-6-273
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర మసద పషరరక
ఇసటట ననస:7-6-274/4
వయససస:20
లస: పప

భరస : పడసరద పసరరక
ఇసటట ననస:7-6-274/5
వయససస:27
లస: ససస స
388
NDX2727170
పపరర: నగరశ పషరరక

94-25/383

తసడడ:డ లకమయఖ పషరరకల
ఇసటట ననస:7-6-274/4
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ యలర మసద పషరరక
ఇసటట ననస:7-6-274/4
వయససస:19
లస: పప
385
NDX1293307
పపరర: మరరయమమ పసరరక

371
JBV3588779
పపరర: మగరరర షర షపక

366
NDX2290823
పపరర: గగరవయఖ ఉపప

భరస : మగరరర షర షపక
ఇసటట ననస:7-6-272
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అసగగలలరర
ఇసటట ననస:7-6-274/2
వయససస:39
లస: పప

భరస : చనన యలర మసద పషరరక
ఇసటట ననస:7-6-274/4
వయససస:39
లస: ససస స
382
NDX2723153
పపరర: యయహహశవర పషరరకర

94-25/380

తసడడ:డ ససబబయఖ పషదద టట
ఇసటట ననస:7-6-274/1
వయససస:54
లస: పప

భరస : రగనస పషడదడటట
ఇసటట ననస:7-6-274/2
వయససస:50
లస: ససస స
379
NDX0060434
పపరర: రఠతమమ పషరరక

368
NDX2411239
పపరర: డదవడ రరజ కకసడదపరటట

94-25/375

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర ఉపప
ఇసటట ననస:7-6-270
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ జరషదన షపక
ఇసటట ననస:7-6-272
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ హసననదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:7-6-273/2
వయససస:20
లస: ససస స
376
NDX2290963
పపరర: రరతష పషడదడటట

94-25/377

తసడడ:డ ననగదసరరరరరవప కకసడదపరటట
ఇసటట ననస:7-6-271
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మగరరరర షపక
ఇసటట ననస:7-6-272
వయససస:26
లస: పప
373
NDX2721199
పపరర: శరహహన సయఖద

365
NDX2291128
పపరర: అలవనలల ఉపప

363
NDX2290849
పపరర: మమరర చలర గగసడర

భరస : వససథ రరవప చలర గగసడర
ఇసటట ననస:7-6-269/4
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : గగరవయఖ ఉపప
ఇసటట ననస:7-6-270
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననగదసరరరరరవప కకసడదపరటట
ఇసటట ననస:7-6-271
వయససస:38
లస: ససస స
370
NDX1753277
పపరర: జజన బబషర షపక

94-25/374

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చలర గగసడర
ఇసటట ననస:7-6-269/3
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చలర గగసడర
ఇసటట ననస:7-6-269/4
వయససస:34
లస: పప
367
NDX2411221
పపరర: ఎసపస రర కకసడదపరటట

362
NDX2290898
పపరర: రరజజ చలర గగసడర

384
NDX2933372
పపరర: శరసబయఖ బబ జర

94-25/1033

తసడడ:డ ఎలర యఖ బబ జర
ఇసటట ననస:7-6-274/4 WORD NO.2
వయససస:36
లస: పప
387
NDX1188622
పపరర: శకనవరస అసగలలరర

94-25/393

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అసగలలరర
ఇసటట ననస:7-6-274/5
వయససస:34
లస: పప
94-18/668

390
NDX2624021
పపరర: సససదరఖ మలలలగమరర

94-18/753

భరస : చచషతనఖ మలలగమరర
ఇసటట ననస:7-6-274/6
వయససస:21
లస: ససస స
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391
JBV1734862
పపరర: ననకయఖ ఒసటటపపల
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94-25/394

తసడడ:డ తరరపతయఖ ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:7-6-274/6
వయససస:65
లస: పప
394
AP151010090154
పపరర: పష లలరర పప గరరస

94-18/671

94-25/1035

94-25/398

94-25/400

94-25/403

94-25/405

94-25/408

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:7-6-275
వయససస:20
లస: పప

404
NDX1015213
పపరర: కకసడన అసగలలరర

407
NDX2723112
పపరర: రవ కలమలర రరవననతల

410
NDX2290948
పపరర: మమరర చతరరగడడ

413
NDX1606252
పపరర: మహహష పప గరరస

94-25/411

416
NDX1957713
పపరర: గసగమమ బబ జజర

94-25/401

419
JBV3696614
పపరర: భబగఖరరవప� గరఖర�
తసడడ:డ ధరరమరరవప� గరఖర
ఇసటట ననస:7-6-275/1
వయససస:34
లస: పప

399
NDX0043851
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బబ జజర

94-25/397

402
NDX2789550
పపరర: అసకమమ బబ జర

94-25/1029

405
NDX0042010
పపరర: కకటటశశరరరవప అసగగలలరర

94-25/402

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అసగగలలరర
ఇసటట ననస:7-6-274/15
వయససస:32
లస: పప
94-25/1030

408
AP151010105132
పపరర: హహసషసనబ షపక

94-25/404

భరస : దనదనసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-6-274/17
వయససస:72
లస: ససస స
94-25/406

411
NDX2290120
పపరర: వనసకటటసశరరర చతరరగడడ

94-25/407

తసడడ:డ కకటయఖ చతరరగడడ
ఇసటట ననస:7-6-274/19
వయససస:42
లస: పప
94-25/409

414
JBV3588704
పపరర: కకటయఖ పష గరస

94-25/410

తసడడ:డ లలలయఖ పష గరస
ఇసటట ననస:7-6-274/27
వయససస:46
లస: పప
94-25/412

భరస : మహసకరళ బబ జజర
ఇసటట ననస:7-6-275
వయససస:25
లస: ససస స
94-26/1230

94-25/396

భరస : శవయఖ బబ జర
ఇసటట ననస:7-6-274/14
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ పప గరరస
ఇసటట ననస:7-6-274/26
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ లలలయఖ పష గరస
ఇసటట ననస:7-6-274/29
వయససస:40
లస: పప
418
NDX2845386
పపరర: పరమమశ గగసజ

94-25/399

భరస : వనసకటటసశరరర చతరరగడడ
ఇసటట ననస:7-6-274/19
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వరయఖ పప గరరస
ఇసటట ననస:7-6-274/24
వయససస:23
లస: ససస స
415
JBV3588639
పపరర: వరయఖ పష గరస

401
JBV1739879
పపరర: దసరర మమ బబ జజర

396
NDX0997536
పపరర: పషదదనన కకనన

తసడడ:డ ఎలర యఖ బబ జజర
ఇసటట ననస:7-6-274/13
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బబబగ రరవప రరవననతల
ఇసటట ననస:7-6-274/16
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఖలదర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-6-274/17
వయససస:70
లస: పప
412
NDX2182350
పపరర: ససరరఖ పప గరరస

94-18/672

భరస : శకనవరస అసగలలరర
ఇసటట ననస:7-6-274/15
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రవ కలమలర రరవననతల
ఇసటట ననస:7-6-274/16
వయససస:21
లస: ససస స
409
JBV3588811
పపరర: మమలలల షపక

398
NDX2226454
పపరర: సతఖవత జజడడ

94-18/670

తసడడ:డ పషదదనన కకనన
ఇసటట ననస:7-6-274/9
వయససస:39
లస: పప

భరస : పషద మలర యఖ బబ జజర
ఇసటట ననస:7-6-274/14
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ అసగగలలరర
ఇసటట ననస:7-6-274/15
వయససస:29
లస: ససస స
406
NDX2411205
పపరర: పడసనన రరవననతల

94-25/395

భరస : యహన జజడడ
ఇసటట ననస:7-6-274/12
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ బబ జజర
ఇసటట ననస:7-6-274/14
వయససస:37
లస: ససస స
403
NDX1015262
పపరర: వనసకటటశశరమమ అసగగలలరర

395
NDX1014133
పపరర: లకడమ కకనన

393
AP151010090155
పపరర: ననగమమ పప గరరస

భరస : పష లలరర పప గరరస
ఇసటట ననస:7-6-274/8
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : పషదదనన కకనన
ఇసటట ననస:7-6-274/9
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : గగపస కమలదసల
ఇసటట ననస:7-6-274/9
వయససస:22
లస: ససస స
400
JBV1736453
పపరర: మమరర బబ జజర

94-25/843

తసడడ:డ మరరయనన మలలగమరర
ఇసటట ననస:7-6-274/6
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప గరరస
ఇసటట ననస:7-6-274/8
వయససస:62
లస: పప
397
NDX2727212
పపరర: పప ళళరర కమలదసల

392
NDX2556850
పపరర: చచషతనఖ మలలగమరర

417
NDX0671966
పపరర: మహసకరళ బబ జజర

94-25/413

తసడడ:డ రరఘవ బబ జజర
ఇసటట ననస:7-6-275
వయససస:35
లస: పప
94-25/414

420
NDX1015684
పపరర: అసకమమ బబ జర

94-25/415

భరస : రరఘవపలల బబ జర
ఇసటట ననస:7-6-275/2
వయససస:33
లస: ససస స
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421
NDX2291151
పపరర: రరఘవ బబ జజర
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94-25/416

తలర : లకడమ బబ జజర
ఇసటట ననస:7-6-275/2
వయససస:42
లస: పప
424
AP151010090353
పపరర: దసరరరరరవప బబ జజర

94-25/419

94-25/421

94-25/424

94-25/427

94-25/429

94-25/432

94-25/435

భరస : ననగరరజ కమలదసల
ఇసటట ననస:7-6-275/20
వయససస:31
లస: ససస స

434
NDX2990109
పపరర: రరవత కకన

437
NDX1559006
పపరర: వజడస అమరరరపప

440
NDX2291193
పపరర: కళళవత పషరరపష గగ

443
NDX1616079
పపరర: ససశల పషరరపష గగ

94-25/438

446
NDX2023182
పపరర: గగపస కరమదసల

94-18/943

449
NDX2425957
పపరర: మసరసన వరల షపక
తసడడ:డ మమదనర శరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-6-275/20
వయససస:33
లస: పప

429
NDX0041038
పపరర: లకమయఖ మలసదడపప

94-25/423

432
NDX2055763
పపరర: చసతయఖ కటటట పష గగ

94-25/426

435
NDX1558941
పపరర: భబగఖస అమరరరపప

94-25/428

భరస : వనసకటటశశరరర అమరరరపప
ఇసటట ననస:7-6-275/10
వయససస:43
లస: ససస స
94-25/430

438
NDX1558891
పపరర: వనసకటటశశరరర అమరరరపప

94-25/431

తసడడ:డ చనన కకటయఖ అమరరరపప
ఇసటట ననస:7-6-275/11
వయససస:47
లస: పప
94-25/433

441
NDX1015437
పపరర: ననగమణణ పషరరపష గగ

94-25/434

భరస : ససరరష పషరరపష గగ
ఇసటట ననస:7-6-275/16
వయససస:32
లస: ససస స
94-25/436

444
NDX1015577
పపరర: పసచలమమ కమలదసల

94-25/437

భరస : భబసకరరరవప కమలదసల
ఇసటట ననస:7-6-275/17
వయససస:49
లస: ససస స
94-25/439

తసడడ:డ భబసకర రరవప కరమదసల
ఇసటట ననస:7-6-275/18
వయససస:26
లస: పప
94-25/441

94-25/420

తసడడ:డ వనసకయఖ కటటట పష గగ
ఇసటట ననస:7-6-275/6
వయససస:39
లస: పప

భరస : బబబగ పషరరపష గగ
ఇసటట ననస:7-6-275/17
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మలరక పషరరపష గగ
ఇసటట ననస:7-6-275/17
వయససస:30
లస: పప
448
NDX1015494
పపరర: ననగలకడమ కమలదసల

94-25/425

భరస : మలరక పషరరపష గగ
ఇసటట ననస:7-6-275/15
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : గగపస కమదల
ఇసటట ననస:7-6-275/17
వయససస:24
లస: ససస స
445
NDX2291268
పపరర: ఏససబబబగ పషరరపష గగ

431
NDX2055771
పపరర: రఠతషమమ కటటట పష గగ

426
NDX2291227
పపరర: గసగ చనపరర

తసడడ:డ ఆశరరశదస� మలసదడపప
ఇసటట ననస:7-6-275/5
వయససస:49
లస: పప

భరస : రఠబబన బబబగ అమరరరపప
ఇసటట ననస:7-6-275/11
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : జననరరన గసగవరపప
ఇసటట ననస:7-6-275/14
వయససస:23
లస: ససస స
442
NDX2164135
పపరర: అచలమమ కమదల

94-25/422

భరస : వనసకటటశశరరర కకన
ఇసటట ననస:7-6-275/9
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అమరరరపప
ఇసటట ననస:7-6-275/10
వయససస:30
లస: పప
439
NDX2291409
పపరర: మనన గసగవరపప

428
NDX0060046
పపరర: వనసకట రమణ మసదడపప

94-25/418

భరస : దసరర పడసరద చనపరర
ఇసటట ననస:7-6-275/4
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : చసతయఖ కటటట పష గగ
ఇసటట ననస:7-6-275/6
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పరలయఖ ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:7-6-275/7
వయససస:33
లస: ససస స
436
NDX1558917
పపరర: రఠబబన బబబగ అమరరరపప

94-25/446

భరస : లకమయఖ మసదడపప
ఇసటట ననస:7-6-275/5
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప బబ జజర
ఇసటట ననస:7-6-275/6
వయససస:31
లస: ససస స
433
JBV1736933
పపరర: లకడమ ఒసటటపపల

425
NDX2387728
పపరర: వనసకటటసశర రరవప బబ జజర

423
AP151010090345
పపరర: లకడమ బబ జజర

భరస : దసరరరరరవప బబ జజర
ఇసటట ననస:7-6-275/3
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరరరరరవప బబ జజర
ఇసటట ననస:7-6-275/3,
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శకనస చనపరర
ఇసటట ననస:7-6-275/4
వయససస:26
లస: పప
430
NDX1015320
పపరర: రమణ బబ జజర

94-25/417

తసడడ:డ ఏసష భగ పషరరపష గగ
ఇసటట ననస:7-6-275/2
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ గగరవయఖ బబ జజర
ఇసటట ననస:7-6-275/3
వయససస:62
లస: పప
427
NDX2291177
పపరర: దసరర పడసరద చనపరర

422
NDX2291235
పపరర: మలరక పషరరపష గగ

447
NDX1001973
పపరర: కకటటశశరరరవప కమలదసల

94-25/440

తసడడ:డ భబసకరరరవప కమలదసల
ఇసటట ననస:7-6-275/19
వయససస:31
లస: పప
94-25/442

450
NDX2814028
పపరర: నరసససహ పడసరదస

94-25/1036

తసడడ:డ రరమకకషర పడసరదస
ఇసటట ననస:7-6-275/20
వయససస:18
లస: పప
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451
NDX2425932
పపరర: సషషద బ షపక
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94-25/443

452
NDX2417392
పపరర: వనసకట రసగమమ బబ పపరరజ

94-25/444

భరస : ననసర వల షపక
భరస : యరకయఖ బబ పపరరజ
ఇసటట ననస:7-6-275/20NARSIREDDYPALE ఇసటట ననస:7-6-275/22
వయససస:43
లస: ససస స
వయససస:35
లస: ససస స
454
NDX2653384
పపరర: రరసససస షపక

94-25/844

455
NDX3079407
పపరర: మసరసణణ షపక

453
NDX2417384
పపరర: యరకయఖ బబ పపరరజ

తసడడ:డ బబలయఖ బబ పపరరజ
ఇసటట ననస:7-6-275/22
వయససస:38
లస: పప
94-24/1028

456
NDX2813988
పపరర: ఉష రరణణ కరరరమమరర

తసడడ:డ దనవపద షపక
ఇసటట ననస:7-6-275/22 STAMBALA GARU
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరసససస షపక
ఇసటట ననస:7-6-275/23 WARD NO.2
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బగజర బబబగ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:7-6-275/34
వయససస:28
లస: ససస స

457
NDX2266906
పపరర: ఉష రరణణ కరరరమమరర

458
NDX2788297
పపరర: రవ బబబగ గరరర

459
NDX2813947
పపరర: మనశర బబతసస

94-82/27

భరస : బగలర బబబగ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:7-6-275/34
వయససస:33
లస: ససస స
460
NDX2266930
పపరర: మనషర గరరర
భరస : రవ గరరర
ఇసటట ననస:7-6-275/35
వయససస:23
లస: ససస స
463
NDX2417913
పపరర: ససభబన షపక

94-25/449

94-18/677

94-18/680

94-25/452

తసడడ:డ ననకయఖ ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:7-6-276/6
వయససస:35
లస: పప

467
NDX2249548
పపరర: రబయల షపక

470
NDX2721173
పపరర: జజన బ షపక

473
NDX2655892
పపరర: గరల సరహహబ షపక

94-25/453

476
JBV1735604
పపరర: అశఫన షపక

94-18/678

479
NDX1936105
పపరర: పదమ కలసచనల
భరస : వనసకట రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:7-6-276/10
వయససస:37
లస: ససస స

94-25/448

465
NDX2723047
పపరర: సలమ షపక

94-25/1040

468
NDX2249654
పపరర: ఇభబడస షపక

94-18/679

తసడడ:డ పషదద జలల షపక
ఇసటట ననస:7-6-276/1
వయససస:34
లస: పప
94-25/1041

471
NDX1015593
పపరర: సరరసజ షపక

94-25/451

భరస : గరలసర షపక
ఇసటట ననస:7-6-276/2
వయససస:34
లస: ససస స
94-25/845

474
NDX2721165
పపరర: బబజ షపక

94-25/1044

తసడడ:డ బగడచ షపక
ఇసటట ననస:7-6-276/2
వయససస:26
లస: పప
94-25/454

భరస : ఇసరమయయలల షపక
ఇసటట ననస:7-6-276/4
వయససస:55
లస: ససస స
94-25/455

462
NDX1015635
పపరర: ననజమల షపక

భరస : రబబన షపక
ఇసటట ననస:7-6-276
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:7-6-276/2
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:7-6-276/3
వయససస:41
లస: ససస స
478
JBV1736206
పపరర: పష లయఖ ఒసటటపపల

94-25/450

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:7-6-276/1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ బగడదసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-6-276/2
వయససస:33
లస: పప
475
JBV1735620
పపరర: పరతనసబ షపక

464
JBV1739168
పపరర: ననగగలల షపక

94-25/1039

భరస : ననగమల మరర షపక
ఇసటట ననస:7-6-276
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఖలససస బమడ షపక
ఇసటట ననస:7-6-276/1
వయససస:93
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-6-276/1
వయససస:93
లస: పప
472
JBV1734847
పపరర: చన ననగగలల షపక

94-25/447

తసడడ:డ బగడదసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-6-276
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఇహహ హహస షపక
ఇసటట ననస:7-6-276/1
వయససస:33
లస: ససస స
469
NDX2249571
పపరర: ఖలససస బమడ షపక

461
NDX1015544
పపరర: గగససన షపక

94-25/1037

తసడడ:డ జమమశ బబతసస
ఇసటట ననస:7-6-275/35
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మహమమద హనఫ షపక
ఇసటట ననస:7-6-275/38
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:7-6-276
వయససస:27
లస: పప
466
NDX2249605
పపరర: ఫరతమ షపక

94-25/1038

తసడడ:డ జకకయఖ గరరర
ఇసటట ననస:7-6-275/35
వయససస:24
లస: పప
94-82/28

94-25/445

477
NDX3097581
పపరర: హయత బ షపక

94-25/1045

భరస : షపక
ఇసటట ననస:7-6-276/4
వయససస:70
లస: ససస స
94-25/456

480
NDX3116506
పపరర: చనవవవ వసతపపల

94-25/1042

తసడడ:డ తరరపతయఖ వసతపపల
ఇసటట ననస:7-6-276/12
వయససస:63
లస: పప

Page 20 of 301

481
NDX3116530
పపరర: పరపమమ వనట పపల
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94-25/1043

భరస : చనవవవ వనట పపల
ఇసటట ననస:7-6-276/12
వయససస:53
లస: ససస స
484
NDX0490821
పపరర: భమలకడమ� భగవనగరరర�

94-25/457

94-25/459

94-65/1210

94-25/463

94-25/466

94-25/469

94-27/1159

భరస : రరజ రరయననతల
ఇసటట ననస:7-6-286
వయససస:33
లస: ససస స

494
NDX0060160
పపరర: ఆదనసభ ననరరబషర

497
NDX1937061
పపరర: కససస బ షపక

500
JBV1739036
పపరర: మసరసన బ షపక

503
NDX2291334
పపరర: ననగ మణణ పసదసల

94-25/848

506
NDX2249597
పపరర: బబజ బబబగ షపక

94-25/464

509
NDX0060038
పపరర: జజన బ షపక
భరస : బబజ� షపక
ఇసటట ననస:7-6-286/1
వయససస:41
లస: ససస స

489
NDX2292043
పపరర: కకటట రతనస భగవనగరరర

94-26/43

492
JBV1738640
పపరర: మసరసన బ షపక

94-25/462

495
NDX0490888
పపరర: షపక జజనబ�

94-25/465

భరస : సషషదయఖ షపక
ఇసటట ననస:7-6-280/1
వయససస:30
లస: ససస స
94-25/467

498
NDX1347665
పపరర: ఖసరమ షపక

94-25/468

తసడడ:డ ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:7-6-281
వయససస:36
లస: పప
94-25/470

501
NDX2426518
పపరర: ధనలకడమ కమలదసల

94-18/681

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కమలదసల
ఇసటట ననస:7-6-282/2
వయససస:51
లస: ససస స
94-25/471

504
NDX2291342
పపరర: గగరవయఖ పసదసల

94-25/472

తసడడ:డ గరలయఖ పసదసల
ఇసటట ననస:7-6-284
వయససస:48
లస: పప
94-18/682

తసడడ:డ బగడద షపక
ఇసటట ననస:7-6-286
వయససస:26
లస: పప
94-25/1048

94-25/1046

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:7-6-279
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : గగరవయఖ పసదసల
ఇసటట ననస:7-6-284
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ పసడడల
ఇసటట ననస:7-6-284
వయససస:18
లస: ససస స
508
NDX2788347
పపరర: జజఖత రరయననతల

94-25/461

భరస : జనసన షపక
ఇసటట ననస:7-6-282/1
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:7-6-282/2
వయససస:21
లస: ససస స
505
NDX2655926
పపరర: జజఖత పసదసల

491
JBV1736891
పపరర: సలస బభగస మరరర

486
NDX2818961
పపరర: సరసబ శవ రరవప భవనగరరర

భరస : శకనవరస రరవప భగవనగరరర
ఇసటట ననస:7-6-278/1
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కససస షపక
ఇసటట ననస:7-6-281
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ లలజర పసదసల
ఇసటట ననస:7-6-282
వయససస:25
లస: పప
502
NDX3063575
పపరర: హససన షపక

94-25/460

భరస : బబలసషషదసలల ననరరబషర
ఇసటట ననస:7-6-280
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ నబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-6-280/1
వయససస:35
లస: పప
499
NDX1820506
పపరర: రమమష పసదసల

488
NDX0998161
పపరర: వనసకటటశశరరర బబ నగరరర

94-25/847

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర భవనగరరర
ఇసటట ననస:7-6-278
వయససస:25
లస: పప

భరస : రహహస బభగ మరరర
ఇసటట ననస:7-6-279
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:7-6-279/1
వయససస:65
లస: ససస స
496
NDX1773903
పపరర: సషషదయఖ షపక

94-25/458

తసడడ:డ కరశయఖ బబ నగరరర
ఇసటట ననస:7-6-278/1
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ననగమర షపక
ఇసటట ననస:7-6-278/1
వయససస:27
లస: పప
493
JBV1738624
పపరర: సషషదనబ షపక

485
NDX0559450
పపరర: భగవనగరరర శకనవరస రరవప

483
NDX2655256
పపరర: రరీరతమమ వరహగరరర

భరస : రరమకకషర వరహగరరర
ఇసటట ననస:7-6-277
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర భగవనగరరర
ఇసటట ననస:7-6-278
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర భభనగరరర
ఇసటట ననస:7-6-278/1
వయససస:44
లస: ససస స
490
NDX3122835
పపరర: ననగమర షపక

94-25/846

తసడడ:డ సససదర రరవప వరహగరరర
ఇసటట ననస:7-6-277
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� భగవనగరరర
ఇసటట ననస:7-6-278
వయససస:29
లస: ససస స
487
NDX1015551
పపరర: లకడమ భభనగరరర

482
NDX2656601
పపరర: రరమకకషర వరహగరరర

507
NDX2788339
పపరర: రరజ రరయననతల

94-25/1047

తసడడ:డ శశరర రరయననతల
ఇసటట ననస:7-6-286
వయససస:38
లస: పప
94-25/473

510
NDX1606237
పపరర: భబరత బబ జజర

94-25/474

భరస : శవయఖ బబ జజర
ఇసటట ననస:7-6-287
వయససస:29
లస: ససస స
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511
NDX0837096
పపరర: దనసరర రగజజరరణణ�
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94-25/475

భరస : దసరరరపడసరద� దనసరర
ఇసటట ననస:7-6-288
వయససస:29
లస: ససస స
514
NDX0824995
పపరర: దనసరర దసరరరపడసరద

94-25/478

94-25/480

94-25/483

94-25/486

94-25/1050

94-5/1083

94-25/491

తసడడ:డ లకమయఖ పప గరరస
ఇసటట ననస:7-6-294
వయససస:41
లస: పప

524
NDX1558925
పపరర: పసడససకలలర బగదసదల

527
NDX1015411
పపరర: దననమమ కరరక

530
NDX2534006
పపరర: పపరర చసదడ మమళ బతషల

533
NDX0211805
పపరర: వరర అసకమమ పడసరదస

94-25/493

536
NDX1015718
పపరర: మలధవ పప గరరస

94-25/487

539
NDX0059493
పపరర: రరణగక కతష
స ల
భరస : ఆసజననయగలల కతష
స ల
ఇసటట ననస:7-6-294/1
వయససస:49
లస: ససస స

519
NDX0997114
పపరర: భమపరల జర డడ

94-25/482

522
JBV3589256
పపరర: ఈశశరరరవప పప గరస

94-25/485

525
NDX2722999
పపరర: అసకమమ రరవప పప గరస

94-25/1049

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప గరస
ఇసటట ననస:7-6-291/1
వయససస:44
లస: పప
94-25/488

528
NDX0041616
పపరర: ననగరరజ� కరరక�

94-25/489

తసడడ:డ ననగయఖ� కరరక
ఇసటట ననస:7-6-291/2
వయససస:47
లస: పప
94-18/687

531
NDX1015304
పపరర: రమలదదవ పప గరరస

94-25/490

భరస : రరమకకషర పప గరరస
ఇసటట ననస:7-6-292
వయససస:32
లస: ససస స
94-25/492

534
NDX2249712
పపరర: దవద కలమలర కటబటల

94-18/688

తసడడ:డ ఆసజననయగలల కటబటల
ఇసటట ననస:7-6-294
వయససస:21
లస: పప
94-25/494

భరస : రమమష పప గరరస
ఇసటట ననస:7-6-294
వయససస:34
లస: ససస స
94-25/496

94-25/479

తసడడ:డ గగపయఖ పప గరస
ఇసటట ననస:7-6-290
వయససస:42
లస: పప

భరస : సరయబబబగ పడసరదస
ఇసటట ననస:7-6-293
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : గగపస కతష
స ల
ఇసటట ననస:7-6-294
వయససస:26
లస: ససస స
538
NDX0997189
పపరర: రమమష పప గరరస

94-25/484

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బతషల
ఇసటట ననస:7-6-292
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర పప గరరస
ఇసటట ననస:7-6-292
వయససస:35
లస: పప
535
NDX1423334
పపరర: తరరపతమమ కతష
స ల

521
JBV3589264
పపరర: అచలమమ పప గరస

516
NDX2014322
పపరర: రరజఖ లకడమ దనసరర

తసడడ:డ చటటటబబబగ జర డడ
ఇసటట ననస:7-6-289
వయససస:43
లస: పప

భరస : ననగరరజ కరరక
ఇసటట ననస:7-6-291/2
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:7-6-292
వయససస:20
లస: పప
532
NDX0997015
పపరర: రరమకకషర పప గరరస

94-25/481

భరస : దదవ రరజ బగదసదల
ఇసటట ననస:7-6-291/1
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అసకమమరరవప పప గరస
ఇసటట ననస:7-6-291/1
వయససస:32
లస: ససస స
529
NDX2645869
పపరర: భవన శసకర బతష
స ల

518
NDX2291433
పపరర: పపడమ కలమలర తరరపత

94-25/477

భరస : మహన రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:7-6-288/1
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఈశశరరరవప పప గరస
ఇసటట ననస:7-6-290
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : గగరవయఖ బగదసదల
ఇసటట ననస:7-6-291/1
వయససస:34
లస: ససస స
526
NDX2721157
పపరర: భగలకడమ పప గరస

94-28/852

తసడడ:డ భమపరల జరడడ
ఇసటట ననస:7-6-289
వయససస:21
లస: పప

భరస : భమపరలల జర డడ
ఇసటట ననస:7-6-289/1
వయససస:40
లస: ససస స
523
NDX1015288
పపరర: ససనత బగదసదల

515
NDX2590735
పపరర: ససజజత బతష
స ల

513
NDX2291359
పపరర: ససవర కలమలర బతష
స ల

తసడడ:డ కకసడయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:7-6-288
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శవ కలమలర బతష
స ల
ఇసటట ననస:7-6-288
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర దనసరర
ఇసటట ననస:7-6-288/1
వయససస:43
లస: ససస స
520
NDX1015569
పపరర: శరరమమ జరడడ

94-25/476

భరస : వరయఖ పష గరస
ఇసటట ననస:7-6-288
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దనసరర
ఇసటట ననస:7-6-288
వయససస:33
లస: పప
517
NDX1158088
పపరర: రరణగక దనసరర

512
JBV1736594
పపరర: మలలర శశరర పష గరస

537
NDX1422963
పపరర: గగపస కతష
స ల

94-25/495

తసడడ:డ ఆసజననయగలల కతష
స ల
ఇసటట ననస:7-6-294
వయససస:26
లస: పప
94-25/497

540
JBV1736578
పపరర: నశరకసతమమ ససరరగమరర

94-25/498

భరస : వనసగయఖ ససరరగమరర
ఇసటట ననస:7-6-295
వయససస:55
లస: ససస స
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541
JBV1737600
పపరర: వనసకయఖ ససరరగమరర
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94-25/499

తసడడ:డ వనసకటయఖ ససరరగమరర
ఇసటట ననస:7-6-295
వయససస:60
లస: పప
544
NDX2291417
పపరర: మరరయమమ చరరగమరర

94-25/502

94-25/506

94-25/509

94-25/512

94-25/1055

94-25/516

94-25/519

భరస : వరదయఖ ననలపరటట
ఇసటట ననస:7-6-296
వయససస:42
లస: ససస స

554
NDX2426070
పపరర: nandini mekala

557
NDX2291797
పపరర: రరధమల కకసదదపరటట

560
NDX1014786
పపరర: మరరయమమ మమకల

563
NDX0997064
పపరర: దదవదననస మమకల

94-25/1053

566
NDX1285626
పపరర: ననగమణణ దదవ గరదచ

94-25/513

569
NDX1014802
పపరర: మణణ ననలపరటట
తసడడ:డ వరదయఖ ననలపరటట
ఇసటట ననస:7-6-296/1
వయససస:27
లస: ససస స

549
JBV1735117
పపరర: మలధసరర మమకల

94-25/508

552
JBV3589918
పపరర: సరసబశవరరవప మమకల

94-25/511

555
NDX2426062
పపరర: rajesh mekala

94-25/514

తసడడ:డ prabhakara rao MEKALA
ఇసటట ననస:7-6-295/7
వయససస:25
లస: పప
94-25/515

558
NDX2820520
పపరర: ననగగల షపక

94-25/1051

తసడడ:డ మహమమద హనఫ షపక
ఇసటట ననస:7-6-295/11
వయససస:35
లస: పప
94-25/517

561
NDX1015163
పపరర: ననగరసదడమమ మమకల

94-25/518

భరస : దదవదననస మమకల
ఇసటట ననస:7-6-295/14
వయససస:69
లస: ససస స
94-25/520

564
NDX3199791
పపరర: కకటటశశర రరవప కకననడపరత

94-25/1052

తసడడ:డ మసరసన కకననడ పరత
ఇసటట ననస:7-6-295/21
వయససస:45
లస: పప
94-24/63

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:7-6-296
వయససస:27
లస: ససస స
94-25/521

94-25/505

తసడడ:డ బగలర యఖ మమకల
ఇసటట ననస:7-6-295/6
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పషద రరమసరశమ మమకల
ఇసటట ననస:7-6-295/14
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకననడపరత
ఇసటట ననస:7-6-295/21
వయససస:32
లస: పప
568
NDX1014828
పపరర: మమరర ననలపరటట

94-25/510

భరస : వనసకటటశశరరర మమకల
ఇసటట ననస:7-6-295/14
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవదననస మమకల
ఇసటట ననస:7-6-295/14
వయససస:49
లస: పప
565
NDX3205556
పపరర: భబగఖ రరజ కకననడపరత

551
JBV1740018
పపరర: పడభబకరరరవప మమకల

546
NDX2291458
పపరర: ననగమణణ శలస

భరస : పడభబకరరరవప మమకల
ఇసటట ననస:7-6-295/6
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మశశ కకసదదపరటట
ఇసటట ననస:7-6-295/10
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : అబగదల రహమలన షపక
ఇసటట ననస:7-6-295/12
వయససస:38
లస: ససస స
562
NDX1001650
పపరర: వనసకటటశశరరర మమకల

94-25/507

భరస : rajesh MEKALA
ఇసటట ననస:7-6-295/7
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కకసడదపరటట
ఇసటట ననస:7-6-295/9
వయససస:30
లస: పప
559
NDX0059246
పపరర: మసరసన షపక�

548
NDX1393354
పపరర: రవ మమకల

94-25/501

భరస : రరజ శలస
ఇసటట ననస:7-6-295/4
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బగలర యఖ మమకల
ఇసటట ననస:7-6-295/6
వయససస:46
లస: పప

భరస : ravi MEKALA
ఇసటట ననస:7-6-295/7
వయససస:23
లస: ససస స
556
NDX3062940
పపరర: ఏససబబబగ కకసడదపరటట

94-25/503

తసడడ:డ పడభబకరరరవప మమకల
ఇసటట ననస:7-6-295/5
వయససస:27
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప మమకల
ఇసటట ననస:7-6-295/6
వయససస:40
లస: ససస స
553
NDX2426088
పపరర: mani mekala

545
NDX2291482
పపరర: ఆశరరశదస చరరగమరర

543
JBV1737626
పపరర: రరజ ససరరగమరర

తసడడ:డ వనసగయఖ ససరరగమరర
ఇసటట ననస:7-6-295/1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసగయఖ చరరగమరర
ఇసటట ననస:7-6-295/2
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ యసగయఖ చరరగమరర
ఇసటట ననస:7-6-295/4
వయససస:32
లస: పప
550
JBV3589900
పపరర: చసటట మమకల

94-25/500

భరస : రరజ చరరగమరర
ఇసటట ననస:7-6-295/1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఆశరరశదస చరరగమరర
ఇసటట ననస:7-6-295/2
వయససస:30
లస: ససస స
547
NDX0040543
పపరర: పసలల చరరగమరర

542
NDX0059170
పపరర: రరపరక చరరగమరర

567
NDX2121879
పపరర: వరదయఖ ననలపరటట

94-24/64

తసడడ:డ కకటయఖ ననలపరటట
ఇసటట ననస:7-6-296
వయససస:44
లస: పప
94-25/522

570
NDX2226421
పపరర: మహహష కటబట

94-18/693

తసడడ:డ రరజ కటబట
ఇసటట ననస:7-6-297
వయససస:21
లస: పప
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NDX2426559
పపరర: మహహశ కటబట
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94-18/694

తసడడ:డ రరజజ కటబట
ఇసటట ననస:7-6-297
వయససస:21
లస: పప
574
NDX2656312
పపరర: రరణణ కటబట

94-25/850

94-25/525

94-25/528

94-25/531

94-46/722

94-25/536

94-25/538

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:7-6-302
వయససస:35
లస: ససస స

584
NDX2013613
పపరర: ననగ రరజ శశషఎస

587
NDX0059279
పపరర: జవమమ కకలల

590
JBV1735992
పపరర: ననగరశశరరరవప కకలల

593
JBV1796671
పపరర: ఎసపస రమమ రరదడపష గగ� �

94-25/541

596
NDX0998724
పపరర: ఆననకల బబజవరడ

94-25/532

599
JBV1738764
పపరర: మసరసన షపక
తసడడ:డ ఇమలస షపక
ఇసటట ననస:7-6-302
వయససస:38
లస: పప

579
NDX0060061
పపరర: కళళఖణణ పపరరపష గగ

94-25/527

582
NDX1558909
పపరర: ననగ పదమజ శశషస

94-25/530

585
NDX2291490
పపరర: మహన రరవప దనసరర

94-25/533

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర దనసరర
ఇసటట ననస:7-6-298/1
వయససస:28
లస: పప
94-25/534

588
NDX0058719
పపరర: వశరశసస కకల

94-25/535

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప కకలల
ఇసటట ననస:7-6-300/1
వయససస:56
లస: ససస స
94-25/537

591
NDX2226439
పపరర: ససకనఖ బబజవరడ

94-18/695

భరస : ఆననకల బబజవరడ
ఇసటట ననస:7-6-301
వయససస:30
లస: ససస స
94-25/539

594
JBV1740182
పపరర: యయశఖ బబజవరడ

94-25/540

భరస : అబడహస బబజవరడ
ఇసటట ననస:7-6-301
వయససస:58
లస: ససస స
94-25/542

తసడడ:డ ఎసయఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:7-6-301/1
వయససస:31
లస: పప
94-25/543

94-25/852

తసడడ:డ తనసబ దడర శశషస
ఇసటట ననస:7-6-297/3
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : జయరరవప రరదడపష గగ
ఇసటట ననస:7-6-301
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ యయశఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:7-6-301/1
వయససస:33
లస: ససస స
598
JBV1739028
పపరర: జజన బ షపక

94-25/529

తసడడ:డ యయసస కకలల
ఇసటట ననస:7-6-300/1
వయససస:55
లస: పప

భరస : యయశఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:7-6-301
వయససస:45
లస: ససస స
595
JBV1736024
పపరర: రఠతష బబజవరడ

581
NDX0043190
పపరర: కలడడడ వనలససర పషరరపష గగ

576
NDX2656395
పపరర: మహహష కటబట

భరస : కలదడడ వనలసల పపరరపష గగ
ఇసటట ననస:7-6-297/2
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఏసస కకలల
ఇసటట ననస:7-6-300/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప కకలల
ఇసటట ననస:7-6-300/1
వయససస:35
లస: పప
592
JBV1736016
పపరర: జయమమ బబజవరడ

94-25/526

తసడడ:డ తనసబ దడఏర శశషఎస
ఇసటట ననస:7-6-297/3
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకలర స శశటట
ఇసటట ననస:7-6-299
వయససస:19
లస: పప
589
JBV1739986
పపరర: యయసస కకలల

578
JBV1735893
పపరర: తమమదడర శశషస

94-25/524

తసడడ:డ రరజజ కటబట
ఇసటట ననస:7-6-297
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ చనరరరస పషరరపష గగ
ఇసటట ననస:7-6-297/2
వయససస:41
లస: పప

భరస : డదవడ పడకరష శశషస
ఇసటట ననస:7-6-297/3
వయససస:34
లస: ససస స
586
NDX2604684
పపరర: చచషతనఖ కలమలర కకలర స శశటట

94-25/851

తసడడ:డ మగరరగరష శశషస
ఇసటట ననస:7-6-297/1
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ తమమదడర శశషస
ఇసటట ననస:7-6-297/2
వయససస:36
లస: పప
583
NDX1015700
పపరర: ససజజత శశషస

575
NDX2656379
పపరర: రవ కటబట

573
JBV3589991
పపరర: రరజ కటబట

తసడడ:డ రవ కటబట
ఇసటట ననస:7-6-297
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరజ కటబట
ఇసటట ననస:7-6-297
వయససస:22
లస: పప

భరస : తమమదడర శశషస
ఇసటట ననస:7-6-297/1
వయససస:45
లస: ససస స
580
JBV1738780
పపరర: డదవడ పడకరష శశషస

94-25/523

భరస : రరజ కటట
ఇసటట ననస:7-6-297
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ కటబట
ఇసటట ననస:7-6-297
వయససస:23
లస: ససస స
577
JBV1736586
పపరర: రరణణ శశషస

572
JBV3589801
పపరర: నయలమ కటట

597
NDX2788321
పపరర: రరవత కకన

94-25/1056

భరస : వనసకటటశశరరలల కకన
ఇసటట ననస:7-6-301/4
వయససస:29
లస: ససస స
94-25/544

600
NDX2291813
పపరర: సలలమ పసదసల

94-25/545

భరస : ససరరష బబబగ పసదసల
ఇసటట ననస:7-6-303
వయససస:22
లస: ససస స
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601
NDX2291722
పపరర: జశవ పసదసల
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94-25/546

తసడడ:డ గగరవయఖ పసదసల
ఇసటట ననస:7-6-303
వయససస:23
లస: పప
604
NDX1752188
పపరర: పవన కలమలర పసదసల

94-25/549

605
JBV3588837
పపరర: లలజరస పసదసల

94-25/551

608
NDX0998146
పపరర: శకనస షపక

తసడడ:డ రహమలన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-6-306
వయససస:34
లస: పప

611
NDX0903112
పపరర: కకటట రతనస చచవననన

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చదగగణణన
ఇసటట ననస:7-6-307
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ అలల
ర రయఖ కసదచపష గగ
ఇసటట ననస:7-6-308
వయససస:23
లస: పప
619
NDX3106895
పపరర: వరయఖ భగవనగరరర

94-13/1367

94-25/1057

తసడడ:డ మరరవల షపక
ఇసటట ననస:7-6-315
వయససస:55
లస: పప

620
NDX3104528
పపరర: పడసనన భగవనగరరర

623
NDX2979821
పపరర: ఇమలమ బఇవనష షపక

94-25/1059

626
NDX2723005
పపరర: నసరర సరహహబ షపక

629
NDX1014059
పపరర: ననగమర భ షపక
భరస : కలదనన షపక
ఇసటట ననస:7-6-315/1
వయససస:34
లస: ససస స

609
JBV1734870
పపరర: మరరబ షపక

94-25/553

612
NDX0901660
పపరర: శకనవరసరరవప చచవననన

94-25/556

94-25/874

615
NDX2292100
పపరర: షణగమఖ సరయ గగపరల
చదగగణణన
తసడడ:డ శకనవరసరరవప చదగగణణన
ఇసటట ననస:7-6-307
వయససస:20
లస: పప

94-18/952

618
NDX3239944
పపరర: మరరయ బబబగ కకసడచపష గగ

94-26/44

94-18/960

తసడడ:డ అలల
ర రయఖ కకసడచపష గగ
ఇసటట ననస:7-6-308
వయససస:25
లస: పప
94-13/1368

621
NDX0249250
పపరర: హనసమసతరరవప నసదధగరమ

94-25/557

తసడడ:డ వనసకట రరవప నసదధగరమ
ఇసటట ననస:7-6-310
వయససస:32
లస: పప
94-62/1003

624
NDX2723021
పపరర: వజయ కలమలరర చసకక

94-25/1058

భరస : పరడనసస చసకక
ఇసటట ననస:7-6-314
వయససస:56
లస: ససస స
94-25/1060

తసడడ:డ అల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-6-314/2
వయససస:39
లస: పప
94-25/559

94-37/640

భరస : హనసమయఖ చచవననన
ఇసటట ననస:7-6-307
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపన లలతద షపక
ఇసటట ననస:7-6-311
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఇశకయయలల వరససమలర
ఇసటట ననస:7-6-314
వయససస:34
లస: ససస స
628
JBV1739200
పపరర: చనననగమర షపక

94-25/555

భరస : పడసనన
ఇసటట ననస:7-6-309
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ హహమస బఇవనష షపక
ఇసటట ననస:7-6-311
వయససస:19
లస: పప
625
NDX2723039
పపరర: రతన కలమలరర వరససమలర

617
NDX3226479
పపరర: ఇసదడజ కకసడచపష గగ

606
NDX2565281
పపరర: నవన గరరర

భరస : రహమలన షపక
ఇసటట ననస:7-6-306
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మరరయ బబబగ కకసడచపష గగ
ఇసటట ననస:7-6-308
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:7-6-309
వయససస:35
లస: పప
622
NDX2969194
పపరర: బబష షపక

94-25/552

భసధసవప: శకనవరస రరవప కరవనటట
ఇసటట ననస:7-6-307
వయససస:21
లస: ససస స
94-18/696

94-25/548

తసడడ:డ ఆనసద రరవప గరరర
ఇసటట ననస:7-6-304
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప చచవననన
ఇసటట ననస:7-6-307
వయససస:42
లస: ససస స

94-25/853 614
613
NDX2695880
NDX2710069
పపరర: షణగమఖ సరయ గగపరల చదగగణణన
పపరర: తడవనణణ చదవననన

616
NDX2249688
పపరర: మహహష కసదచపష గగ

94-25/550

తసడడ:డ ఆలర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-6-305
వయససస:47
లస: పప
94-25/554

603
NDX0059238
పపరర: వమచన పసదసల

భరస : లలజరస పసదసల
ఇసటట ననస:7-6-303/1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలయఖ పసదసల
ఇసటట ననస:7-6-303/1
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనస షపక
ఇసటట ననస:7-6-305
వయససస:39
లస: ససస స
610
JBV1738400
పపరర: మసరసన వల షపక

94-25/547

తసడడ:డ గగరవయఖ పసదసల
ఇసటట ననస:7-6-303
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ లలజర పసదసల
ఇసటట ననస:7-6-303/1
వయససస:24
లస: పప
607
NDX1015668
పపరర: మసరసన భ షపక

602
NDX2291888
పపరర: ససరరష బబబగ పసదసల

627
NDX1014000
పపరర: కరరమగననసర షపక

94-25/558

భరస : ననగగర వల షపక
ఇసటట ననస:7-6-315
వయససస:29
లస: ససస స
94-25/560

630
NDX0997619
పపరర: ఖసదనన షపక

94-25/561

తసడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:7-6-315/1
వయససస:32
లస: పప
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94-25/562

భరస : సరసబశవరరవప చచవననన
ఇసటట ననస:7-6-316
వయససస:43
లస: ససస స
634
NDX1014075
పపరర: లనన కరలశ

94-25/565

94-25/568

94-25/1063

94-26/1233

94-25/1066

94-25/854

94-25/574

భరస : చననయఖ పషనసమలల
ఇసటట ననస:7-6-327
వయససస:40
లస: ససస స

644
NDX2369270
పపరర: అలల
ర రయఖ పరసస

647
NDX0925370
పపరర: బసకర ససజనఖ

650
NDX0044024
పపరర: భబసకరరరవప చసతపలర

653
JBV1735653
పపరర: రరజ సరమ

94-25/577

656
NDX0060293
పపరర: చసదడమమ వనమలల

94-25/2

659
NDX2226504
పపరర: యమనస షపక
తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:7-6-329
వయససస:22
లస: పప

639
NDX2813129
పపరర: బగచచలమమ మగరరకకపపడడ

94-25/1062

642
NDX3136140
పపరర: పసచల రరడడడ తషమమ

94-25/1064

645
NDX2788388
పపరర: జయరరజ మరరక

94-25/1065

తసడడ:డ దననయఖ మరరక
ఇసటట ననస:7-6-323
వయససస:32
లస: పప
94-25/570

648
NDX0426700
పపరర: ననగరరజ బసకర

94-25/571

తసడడ:డ కకటటరతనస బసకర
ఇసటట ననస:7-6-325
వయససస:38
లస: పప
94-25/572

651
NDX0059345
పపరర: పదమ సరశమ

94-25/573

భరస : రరజ సరశమ
ఇసటట ననస:7-6-326
వయససస:44
లస: ససస స
94-25/575

654
NDX1014042
పపరర: భబరత సరశమ

94-25/576

భరస : రమమష సరశమ
ఇసటట ననస:7-6-326/1
వయససస:30
లస: ససస స
94-25/578

భరస : చచననయఖ వనమలల
ఇసటట ననస:7-6-327
వయససస:38
లస: ససస స
94-26/46

94-25/567

తసడడ:డ ససత రరడడడ తషమమ
ఇసటట ననస:7-6-322
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అయఖ సరమ
ఇసటట ననస:7-6-326
వయససస:46
లస: పప

తలర : సరశమరరజ సరశమ
ఇసటట ననస:7-6-326/1
వయససస:32
లస: పప
658
NDX2292126
పపరర: చసదడమమ పషదల

94-25/569

తసడడ:డ ననగయఖ చసతపలర
ఇసటట ననస:7-6-325/1
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరజ సరశమ
ఇసటట ననస:7-6-326
వయససస:29
లస: పప
655
NDX0998245
పపరర: సరశమ రమమష

641
NDX0702555
పపరర: శవమమ తచలరమమకల

636
NDX0997650
పపరర: అసకరరరవప కరలశ

భరస : జజన మగరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:7-6-319/1
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ బసకర
ఇసటట ననస:7-6-325
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : భబసకర రరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:7-6-325
వయససస:36
లస: ససస స
652
NDX0998229
పపరర: శవననగరరజ సరశమ

94-25/1061

తసడడ:డ పసచలయఖ పరసస
ఇసటట ననస:7-6-322/1
వయససస:45
లస: పప

భరస : జయరరజ మరరక
ఇసటట ననస:7-6-323
వయససస:24
లస: ససస స
649
NDX2544641
పపరర: మమరర చసతపలర

638
NDX2813103
పపరర: ననగరశశర రరవప చలక

94-25/564

తసడడ:డ జజసఫ కరలశ
ఇసటట ననస:7-6-318
వయససస:60
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప తచలరమమకల
ఇసటట ననస:7-6-322
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తచలరమమకల
ఇసటట ననస:7-6-322
వయససస:20
లస: పప
646
NDX2788362
పపరర: పడసనన పదమ మరరక

94-25/566

తసడడ:డ రగశయఖ చలక
ఇసటట ననస:7-6-319
వయససస:39
లస: పప

భరస : శవ రరడడడ పష తషరరడడడ
ఇసటట ననస:7-6-321
వయససస:48
లస: ససస స
643
NDX2771335
పపరర: ననగరసదడ బబబగ తచలరమమకల

635
NDX0997593
పపరర: ఆనసద బబబగ కరలశ

633
NDX2291862
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:డ ఖలజవఅల షపక
ఇసటట ననస:7-6-317
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ అసకరరరవప కరలశ
ఇసటట ననస:7-6-318
వయససస:30
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప చలక
ఇసటట ననస:7-6-319
వయససస:35
లస: ససస స
640
NDX2813152
పపరర: వజయ లకడమ పష తషరరడడడ

94-25/563

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:7-6-317
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అసకరరరవప కరలశ
ఇసటట ననస:7-6-318
వయససస:33
లస: ససస స
637
NDX1793794
పపరర: ససతతషస చలక

632
NDX2291904
పపరర: ఆశరబ షపక

657
NDX2292092
పపరర: ననరరయణ సరశమ పషనసమలల

94-26/45

తసడడ:డ చనయఖ పషనసమలల
ఇసటట ననస:7-6-327
వయససస:23
లస: ససస స
94-18/698

660
JBV1735596
పపరర: షరజహ షపక

94-25/579

భరస : పషదమసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:7-6-330
వయససస:35
లస: ససస స
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94-25/580

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:7-6-330
వయససస:50
లస: పప
664
NDX1347624
పపరర: లలల బ షపక

94-25/581

94-25/1068

94-25/583

94-25/1070

94-12/1134

94-12/1315

94-20/1265

తసడడ:డ కరశవపలల గరలసకక
ఇసటట ననస:7-7-35 1/1,
వయససస:40
లస: పప

674
NDX1282854
పపరర: మరరయమమ ధనపరటట

677
NDX1014901
పపరర: మమరర కరరరమమరర

680
NDX2646305
పపరర: కకటటశశరమమ ఆరరపసల

683
NDX3039328
పపరర: సరగజన కకతస మలసస

94-29/1373

686
NDX3216215
పపరర: రరమగ వనమ

94-12/1132

689
NDX2227189
పపరర: శరకవరణణ గగల
తసడడ:డ పడసరద రరవప గగల
ఇసటట ననస:7-7-36
వయససస:24
లస: ససస స

669
NDX2405934
పపరర: జననరరనరరవప భటటటపష డ లల

94-1/1798

672
NDX2788412
పపరర: కరరమగలర షపక

94-25/1069

675
NDX1282870
పపరర: మరరయమమ కసదసకలరర

94-12/1133

భరస : ఆహరగనస
ఇసటట ననస:7-6-335/8
వయససస:57
లస: ససస స
94-25/585

678
NDX0997577
పపరర: జజసఫ కరరరమమరర

94-25/586

తసడడ:డ అబడహస కరరరమమరర
ఇసటట ననస:7-6-335/9
వయససస:43
లస: పప
94-25/856

681
NDX3131208
పపరర: వనరగనక నతల

94-24/937

తసడడ:డ కకశశర కలమలర నతల
ఇసటట ననస:7-6-403
వయససస:23
లస: ససస స
94-24/938

684
NDX3118601
పపరర: ససరరసదడననథ మరరయలల

94-49/870

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మరరయలల
ఇసటట ననస:7-6-846-175/350
వయససస:18
లస: పప
94-12/1619

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వనమ
ఇసటట ననస:7-6-846/175/486B
వయససస:44
లస: పప
94-26/63

94-25/1067

తసడడ:డ దనవపద షపక
ఇసటట ననస:7-6-335/4
వయససస:27
లస: పప

భరస : చన కకటటశశరరరవప కకతస మలసస
ఇసటట ననస:7-6-846/121
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : రరడడడ ననయక ఆసబబ తష
ఇసటట ననస:7-6-846/175/454/3
వయససస:37
లస: ససస స
688
NDX2227858
పపరర: చనన ఆసజననయగలల గరలసకక

94-25/584

భరస : కకటయఖ ఆరరపసల
ఇసటట ననస:7-6-346
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ జజయల రరజ దసగరర
ఇసటట ననస:7-6-457
వయససస:18
లస: పప
685
NDX3243367
పపరర: పరరశత ఆసబబ తష

671
JBV1739242
పపరర: మమడడ ననగగలల షపక

666
NDX2813186
పపరర: ఆశ షపక

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప భటటటపష డ లల
ఇసటట ననస:7-6-335/1
వయససస:66
లస: పప

భరస : జజసఫ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:7-6-335/9
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ జజఖత రరజ బబ లలరపలర
ఇసటట ననస:7-6-335/24A
వయససస:38
లస: పప
682
NDX2824803
పపరర: బబననఖమన రరజ దసగరర

94-78/1239

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:7-6-335/8
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అదధయశ
ఇసటట ననస:7-6-335/8
వయససస:32
లస: పప
679
NDX2641876
పపరర: వజయ రరజ బబ లలరపలర

668
NDX3184884
పపరర: అరరణ కలమలరర ధరణణకకట

94-18/944

భరస : మహమమద జన షపక
ఇసటట ననస:7-6-334
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరవల షపక
ఇసటట ననస:7-6-335/3
వయససస:37
లస: పప

భరస : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:7-6-335/4
వయససస:23
లస: ససస స
676
NDX1282862
పపరర: కకటటశశర రరవప ధనపరటట

94-25/582

భరస : వనసకటరరవప ధరణణకకట
ఇసటట ననస:7-6-335
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మమడడననగగల షపక
ఇసటట ననస:7-6-335/3
వయససస:34
లస: ససస స
673
NDX2788420
పపరర: శరహహన షపక

665
NDX1347616
పపరర: ననగమర మరర షపక

663
NDX3075025
పపరర: మహమమద జన షపక

తసడడ:డ ఖలససమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-6-334
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బడదమయల షపక
ఇసటట ననస:7-6-334
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కససస షపక
ఇసటట ననస:7-6-334
వయససస:26
లస: పప
670
JBV1734888
పపరర: ససభబన షపక

94-136/20

తసడడ:డ ససధకర మలతసగర
ఇసటట ననస:7-6-332
వయససస:20
లస: పప

భరస : ననగమర మరర షపక
ఇసటట ననస:7-6-334
వయససస:34
లస: ససస స
667
NDX2721181
పపరర: మహమమద జన షపక

662
NDX2533149
పపరర: శశ కలమలర మలతసగర

687
NDX2974020
పపరర: సషషదన బ షపక

94-26/1236

భరస : మగననఫ షపక
ఇసటట ననస:7-7/21
వయససస:36
లస: ససస స
94-26/47

690
NDX1472067
పపరర: శకజ చనటర

94-25/587

Deleted

తసడడ:డ శకనవరస చనటర
ఇసటట ననస:7-7-45
వయససస:24
లస: ససస స
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691
NDX1015536
పపరర: అననపపరర చనటర
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94-25/588

Deleted

భరస : శకనవరస చనటర
ఇసటట ననస:7-7-45
వయససస:44
లస: ససస స

694
NDX3087996
పపరర: తనడడశశటట వననత ఉలలరస

94-198/1025

692
NDX1472091
పపరర: ఆసజననయగలల చచరరకలరర

Deleted

తసడడ:డ సష మగలల చచరరకలరర
ఇసటట ననస:7-7-45
వయససస:39
లస: పప
695
NDX3111952
పపరర: ననగగర వల షపక

తసడడ:డ తనడడశశటట మగరళ మగరళమహన
ఇసటట ననస:7-7-51 7TH LINE
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ జనసన సరహహబ
ఇసటట ననస:7-7-317
వయససస:50
లస: పప

697
NDX3107596
పపరర: ససదద ధక షపక

698
NDX3111689
పపరర: మసరసన బ షపక

94-26/1242

తసడడ:డ ననగమర వల
ఇసటట ననస:7-7-317
వయససస:28
లస: పప
700
NDX2251007
పపరర: జమలల బ షపక

94-26/109

94-26/49

94-26/104

94-25/594

94-26/52

తలర : ననగ మలలర సవరర ఎలల
ర రర
ఇసటట ననస:7-7-340
వయససస:28
లస: పప

707
NDX0253740
పపరర: రరధ బబలరస�

710
NDX2230241
పపరర: శశశలజ మగకరకల

713
NDX3061579
పపరర: లకడమ ననరరయణ డసడదసపఅల

94-25/597

716
NDX0060392
పపరర: సరవతడ దసడదపలర �

94-26/1244

719
NDX0778431
పపరర: ససధనకర రరడడడ ఏలలరర
తలర : ననగ మలర శవరర ఏలలరర
ఇసటట ననస:7-7-340
వయససస:33
లస: పప

696
NDX3110046
పపరర: లలల బ షపక

94-26/1241

699
NDX2230761
పపరర: జమలల బ షపక

94-26/103

702
NDX2230308
పపరర: అనతన పషనసమలల

94-26/48

705
NDX2742328
పపరర: అపరర మరరయస

94-26/1245

భరస : గగరరపడసరద మరరయస
ఇసటట ననస:7-7-338
వయససస:19
లస: ససస స
94-25/592

708
NDX0249623
పపరర: కరటటరర వనసకటటశశరరర�

94-25/593

తసడడ:డ రమణయఖ� కరటటరర
ఇసటట ననస:7-7-339
వయససస:35
లస: పప
94-26/50

711
NDX2251189
పపరర: రతస మమ కరటటరర

94-26/51

భరస : రరమయఖ కరటటరర
ఇసటట ననస:7-7-339
వయససస:60
లస: ససస స
94-13/1369

714
NDX0047357
పపరర: వననద దసడచసపలర

94-25/596

భరస : లకడమ ననరరయణ దసడచసపలర
ఇసటట ననస:7-7-340
వయససస:33
లస: ససస స
94-25/598

భరస : యలదగరరర దసడదపలర
ఇసటట ననస:7-7-340
వయససస:46
లస: ససస స
94-25/600

Deleted

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చనటర
ఇసటట ననస:7-7-45
వయససస:50
లస: పప

భరస : ననగ రరజ పషనసమలల
ఇసటట ననస:7-7-338
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ యలదగరరర డసడదసపఅల
ఇసటట ననస:7-7-340
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర తపషపటర
ఇసటట ననస:7-7-340
వయససస:36
లస: ససస స
718
NDX1579491
పపరర: మహహశ రరడడడ ఎలల
ర రర

94-25/591

భరస : ననగరరరడడడ మగకరకల
ఇసటట ననస:7-7-339
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పష లరరడడడ మగకరకల
ఇసటట ననస:7-7-339
వయససస:30
లస: పప
715
NDX1158286
పపరర: చదననమమ తపషపటర

704
NDX2742187
పపరర: గగరరపడసరద మరరయస

94-25/590

భరస : మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:7-7-321,
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకరరమగలల� బబలరస
ఇసటట ననస:7-7-339
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ� కరటటరర
ఇసటట ననస:7-7-339
వయససస:62
లస: పప
712
NDX2229946
పపరర: ననగర రరడడడ మగకరకల

94-26/1243

తసడడ:డ గగరవయఖ మరరయస
ఇసటట ననస:7-7-338
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరస పషదద ధననన
ఇసటట ననస:7-7-338,
వయససస:35
లస: ససస స
709
NDX0249615
పపరర: రవణయఖ కరటటరర

701
JBV1797927
పపరర: శకనవరస పషదద ధననన

693
NDX0998203
పపరర: శకనవరస చనటర

భరస : ననగమర వల
ఇసటట ననస:7-7-317
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ పషదద ధననన
ఇసటట ననస:7-7-338
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఇజజడయయల పషనసమలల
ఇసటట ననస:7-7-338
వయససస:26
లస: పప
706
NDX2251023
పపరర: గగరరవమమ పషదద ధననన

94-26/1240

భరస : ససదధదక
ఇసటట ననస:7-7-317
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మరవఅల షపక
ఇసటట ననస:7-7-321, 1ST LINE
వయససస:34
లస: ససస స
703
NDX2230019
పపరర: ననగ రరజ పషనసమలల

94-25/589

717
NDX0047282
పపరర: ననగమలలర శశరర ఏలలరర

94-25/599

భరస : కకషర రరడడడ ఏలలరర
ఇసటట ననస:7-7-340
వయససస:49
లస: ససస స
94-25/601

720
NDX1157734
పపరర: వనసకటటశశరరర తపషపట

94-25/602

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తపషపట
ఇసటట ననస:7-7-340
వయససస:41
లస: పప
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721
NDX2230753
పపరర: చసదధక
డ ఏలలరర
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94-26/53

భరస : ససధనకర రరడడడ ఏలలరర
ఇసటట ననస:7-7-340
వయససస:26
లస: ససస స
724
NDX0242388
పపరర: వనణగ ధనళపరళళ

94-25/604

94-25/606

94-25/609

94-25/612

94-25/615

94-26/1248

94-26/1250

భరస : కకటటశశరర రరవప నరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:7-7-346
వయససస:32
లస: ససస స

734
NDX2161743
పపరర: సరసబశవ రరవప గగల

737
NDX2230159
పపరర: బడహమస ఆదధమమలస

740
JBV1739606
పపరర: యలమసదయఖ గగల

743
NDX0416701
పపరర: సషషదన బ ననరరబషర

94-26/58

746
NDX2230274
పపరర: పసచలయఖ ననరబబ యన

94-25/613

749
NDX1145218
పపరర: దధవఖ మలదననస
తసడడ:డ ఎల.జర. శరసతయఖ మలదననస
ఇసటట ననస:7-7-348
వయససస:29
లస: ససస స

729
NDX0702522
పపరర: భబగఖలకడమ గగల

94-25/608

732
JBV1739614
పపరర: శశభబరరణణ గగల

94-25/611

735
NDX1958034
పపరర: కరశవ రరవప గగల

94-25/614

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర గగల
ఇసటట ననస:7-7-344
వయససస:31
లస: పప
94-26/54

738
NDX2520369
పపరర: వనసకట గగపసననథ గగల

94-26/55

తసడడ:డ యలమలసధన
ఇసటట ననస:7-7-344
వయససస:20
లస: పప
94-25/616

741
NDX3123502
పపరర: సలలమన కకమమతతత

94-26/1249

తసడడ:డ చనన సతఖనననడన కకమమతతత
ఇసటట ననస:7-7-345
వయససస:38
లస: పప
94-26/56

744
NDX2230092
పపరర: రమణ ననరబబ యన

94-26/57

భరస : పసచలయఖ ననరబబ యన
ఇసటట ననస:7-7-346
వయససస:52
లస: ససస స
94-26/59

తసడడ:డ ననగయఖ ననరబబ యన
ఇసటట ననస:7-7-346
వయససస:50
లస: పప
94-26/1252

94-26/1247

భరస : యలమసదయఖ గగల
ఇసటట ననస:7-7-344
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : చనన జజన సషషదన ననరరబషర
ఇసటట ననస:7-7-346
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచలయఖ ననరబబ యన
ఇసటట ననస:7-7-346
వయససస:35
లస: పప
748
NDX2821791
పపరర: ససగగణ కలమలరర నరబబ ఈనన

94-25/610

తసడడ:డ రరమగలల గగల
ఇసటట ననస:7-7-345
వయససస:40
లస: పప

భరస : సలలమన కకమమతతత
ఇసటట ననస:7-7-345
వయససస:36
లస: ససస స
745
NDX1506205
పపరర: కకటటశశరరరవప ననరబబ యన

731
NDX1958059
పపరర: రరణగక గగల

726
NDX2762730
పపరర: అనసష దసలపలర

భరస : శకనవరసరరవప గగల
ఇసటట ననస:7-7-343
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వరపడసరద రరవప ఆదధమమలస
ఇసటట ననస:7-7-344
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ యల మసడయఖ గగల
ఇసటట ననస:7-7-344/1
వయససస:19
లస: ససస స
742
NDX3126109
పపరర: భబగఖ కలమలరర కకమమతతత

94-25/607

తసడడ:డ వనసకటటసశరలల గగల
ఇసటట ననస:7-7-344
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ గగల
ఇసటట ననస:7-7-344
వయససస:58
లస: పప
739
NDX3064847
పపరర: పవన గగల

728
NDX0777979
పపరర: వరసవ గగల

94-25/603

భరస : వనణగగగపరల దసలపలర
ఇసటట ననస:7-7-342
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కరశవ రరవప గగల
ఇసటట ననస:7-7-344
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర గగల
ఇసటట ననస:7-7-344
వయససస:53
లస: ససస స
736
JBV1733690
పపరర: వనసకటటశశరరర గగల

94-25/605

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగల
ఇసటట ననస:7-7-343
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ గగల
ఇసటట ననస:7-7-343
వయససస:48
లస: పప
733
JBV1733708
పపరర: రరజరశశరర గగల

725
NDX0778423
పపరర: చనన వనసకయఖ ధనళపరళళ

723
NDX0777995
పపరర: రరజరశశరర ధనళపరళళ

భరస : చన వనసకయఖ ధనళపరళళ
ఇసటట ననస:7-7-342
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచలయఖ ధనళపరళళ
ఇసటట ననస:7-7-342
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగల
ఇసటట ననస:7-7-343
వయససస:25
లస: ససస స
730
JBV1739176
పపరర: శకనవరసరరవప గగల

94-26/1246

భరస : శకనవరస కలసబ
ఇసటట ననస:7-7-340
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ చన వనసకయఖ ధనళపరళళ
ఇసటట ననస:7-7-342
వయససస:33
లస: పప
727
NDX1754358
పపరర: శమల గగల

722
NDX3080991
పపరర: లకడమ కలసబ

94-26/1251
747
NDX2787661
పపరర: ససగగణ కలమలరర ననరర బబ యన

భరస : కకటటశశర రరవప ననరర బబ యన
ఇసటట ననస:7-7-346
వయససస:32
లస: ససస స
94-25/617

750
JBV3588217
పపరర: వమల మమరర బసదననదస

94-25/618

భరస : శరసతయఖ మలధననస
ఇసటట ననస:7-7-348
వయససస:50
లస: ససస స
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751
NDX1145366
పపరర: పడమద మలదననస
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94-25/619

తసడడ:డ ఎల జర శరసతయఖ మలదననస
ఇసటట ననస:7-7-348
వయససస:27
లస: పప
754
NDX2519999
పపరర: అసజల మమమలమగరర

94-26/60

తసడడ:డ అసజల మమమలమగరర
ఇసటట ననస:7-7-350
వయససస:23
లస: ససస స
757
NDX1569963
పపరర: హహసపసన బ గగసడర గసటట

94-25/622

94-25/624

94-25/627

94-25/630

94-26/66

94-26/67

94-26/70

767
NDX2227148
పపరర: మసగమమ గగతస కకసడ

770
NDX2227163
పపరర: పడభగ దనసస కకమమతతటట

773
NDX1145861
పపరర: ననగలకడమ మదధదననన

776
NDX1820662
పపరర: వర బబబగ తరరమలశశటట

94-25/634

779
NDX3051463
పపరర: ఖససస పసర షపక
తసడడ:డ మహమమద సహయబ షపక
ఇసటట ననస:7-7-356/3
వయససస:48
లస: పప

94-26/62

759
NDX2251015
పపరర: ననగ రతనస గరలసకక

94-26/105

762
NDX0777912
పపరర: లకడమ గగగసరన

94-25/626

భరస : వరయఖ గగగసరన
ఇసటట ననస:7-7-352
వయససస:51
లస: ససస స
94-25/628

765
JBV1738806
పపరర: గసగరధరరరవప దనసరర

94-25/629

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:7-7-352
వయససస:50
లస: పప
94-26/64

768
NDX2227247
పపరర: సతఖ వరణణ తషలల
ర రర

94-26/65

భరస : జయ రరవప తషలల
ర రర
ఇసటట ననస:7-7-352
వయససస:29
లస: ససస స
94-26/106

771
NDX0059337
పపరర: అనసరరధ మలరరననన

94-25/631

భరస : వనసకట ససబబబరరవప మలరరననన
ఇసటట ననస:7-7-354
వయససస:40
లస: ససస స
94-26/68

94-25/632

94-26/69
774
NDX2443034
పపరర: tirumala naga sai manoj
maddineni
తసడడ:డ venkata subbarao MADDINENI
ఇసటట ననస:7-7-354
వయససస:21
లస: పప

777
NDX0059303
పపరర: జజనబభగస షపక

94-25/633

Deleted

తసడడ:డ యయసస పరదస తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:7-7-355
వయససస:37
లస: పప

Deleted

భరస : రసనల షపక
ఇసటట ననస:7-7-356/2
వయససస:39
లస: ససస స

94-25/625

భరస : ససబబబరరవప మదధదననన
ఇసటట ననస:7-7-354
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప మదధదననన
ఇసటట ననస:7-7-354
వయససస:45
లస: పప
778
NDX0059360
పపరర: గరలభ షపక

764
JBV1736164
పపరర: జజన సషషదన షపక

756
NDX2520385
పపరర: హహసషషనబ

భరస : చనన ఆసజననయగలల గరలసకక
ఇసటట ననస:7-7-351,
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సతనఖనసదస కకమమతతటట
ఇసటట ననస:7-7-352,
వయససస:26
లస: పప

భరస : వర బబబగ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:7-7-354
వయససస:33
లస: ససస స
775
NDX1146604
పపరర: వనసకట ససబబబ రరవప మదధదననన

94-25/623

తసడడ:డ దదవయఖ గగతస కకసడ
ఇసటట ననస:7-7-352
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ దననయయలల తషలల
ర రర
ఇసటట ననస:7-7-352
వయససస:37
లస: పప
772
NDX2230233
పపరర: అదధ లకడమ తరరమలశశటట

761
JBV1738913
పపరర: వనసకరయమమ దనసరర

94-25/621

భసధసవప: చసడవల
ఇసటట ననస:7-7-350
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-7-352
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ చనన నరసయఖ పససపపల
ఇసటట ననస:7-7-352
వయససస:73
లస: పప
769
NDX2227171
పపరర: జయ రరజ తషలల
ర రర

94-26/61

భరస : గసగరధడరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:7-7-352
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరధర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:7-7-352
వయససస:26
లస: పప
766
NDX0778274
పపరర: సతనఖనసదస పససపపల

758
NDX1659004
పపరర: ఫకరరదదదన గగళరగసటట

753
NDX2474039
పపరర: చనసద వల మమమలమమరర

తసడడ:డ ననసర సరహహబ మమమలమమరర
ఇసటట ననస:7-7-350
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అల శబబ గగళరగసటట
ఇసటట ననస:7-7-351
వయససస:42
లస: పప

భరస : జజన సషషదన షపక
ఇసటట ననస:7-7-352
వయససస:35
లస: ససస స
763
NDX1293224
పపరర: రరమ పడసరద దనసరర

755
NDX2520344
పపరర: మరబ

94-25/620

తసడడ:డ చసడడవరల
ఇసటట ననస:7-7-350
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ఫకలకదదదన గగసడర గసటట
ఇసటట ననస:7-7-351
వయససస:30
లస: ససస స
760
JBV1738921
పపరర: ఖలసససబ షపక

752
JBV3588209
పపరర: లలరరద జజజపపశరసతయఖ
మలధననస
తసడడ:డ శశరరయఖ మలధననస
ఇసటట ననస:7-7-348
వయససస:51
లస: పప

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:7-7-356/2
వయససస:33
లస: ససస స
94-26/1253

780
NDX3045531
పపరర: రజయ షపక

94-26/1254

భరస : కర ససమ పసర షపక
ఇసటట ననస:7-7-356/3
వయససస:41
లస: ససస స
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781
NDX3176526
పపరర: ననగగర షరరఫ షపక
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94-26/1255

తసడడ:డ ఖససస పసర షపక
ఇసటట ననస:7-7-356/3
వయససస:20
లస: పప
784
NDX0430983
పపరర: రవ కలమలర మమడడకకసడ

94-25/636

94-26/73

94-26/76

94-26/79

94-25/639

94-26/82

94-26/1446

తసడడ:డ రరచయఖ వరలల
ఇసటట ననస:7-7-362
వయససస:64
లస: పప

794
NDX0887802
పపరర: ససధ బకకక

797
NDX2227254
పపరర: ననగ లకడమ రసస

800
NDX2227197
పపరర: సషషదన బ షపక

803
NDX3277480
పపరర: డననయయలల కకమమథడటట

94-26/85

806
NDX0967687
పపరర: అసజమమ వరలల

94-25/637

809
NDX2412070
పపరర: హహహమలవత వరలల
భరస : హనసమసతరరవప వరలల
ఇసటట ననస:7-7-362
వయససస:37
లస: ససస స

789
NDX2230134
పపరర: నవరతనస గగతస కకసడ

94-26/75

792
NDX2443059
పపరర: yedukondalu tanneeru

94-26/78

795
JBV1735372
పపరర: తరరపతయఖ బకకక

94-25/638

Deleted

భరస : రరమయఖ బకకక
ఇసటట ననస:7-7-360
వయససస:39
లస: ససస స
94-26/80

798
NDX2227262
పపరర: శసకర రసస

94-26/81

తసడడ:డ పషరరమలళళళ రసస
ఇసటట ననస:7-7-360
వయససస:33
లస: పప
94-26/83

801
NDX2251049
పపరర: పరరదస షపక

94-26/84

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:7-7-361
వయససస:42
లస: పప
94-200/1813

804
NDX2227205
పపరర: ఇమలసబ షపక

94-26/107

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:7-7-361,
వయససస:37
లస: ససస స
94-26/86

భరస : మలర ఖలరరరనరరవప వరలల
ఇసటట ననస:7-7-362
వయససస:54
లస: ససస స
94-26/88

94-26/72

తసడడ:డ bhushaiah TANNEERU
ఇసటట ననస:7-7-359
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననదస కకమమథడటట
ఇసటట ననస:7-7-361
వయససస:32
లస: పప

భరస : మలరరత వరపడసరద వరలల
ఇసటట ననస:7-7-362
వయససస:35
లస: ససస స
808
NDX0968685
పపరర: మలర ఖలరరరనరరవప వరలల

94-26/77

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:7-7-361
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : డననయల కకమమథడటట
ఇసటట ననస:7-7-361
వయససస:21
లస: ససస స
805
NDX0967844
పపరర: వనసకట శవలకడమ వరలల

791
NDX2230100
పపరర: దననమమ గగతస కకసడ

786
NDX0490953
పపరర: కకరకపరటట యయసమమ�

తసడడ:డ దదవయఖ గగతస కకసడ
ఇసటట ననస:7-7-359
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శసకర రసస
ఇసటట ననస:7-7-360
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పడసరద గగల
ఇసటట ననస:7-7-361
వయససస:47
లస: ససస స
802
NDX3277456
పపరర: యయససమమ కకమమథడటట

94-26/74

భరస : తరరపతయఖ బకకక
ఇసటట ననస:7-7-360
వయససస:37
లస: ససస స

తలర : ససధనఖరరణణ గగల
ఇసటట ననస:7-7-360
వయససస:27
లస: పప
799
NDX2230225
పపరర: ససధఖ గగల

788
NDX0559401
పపరర: కకరకపరటట ననగరశశర రరవప

94-25/635

భరస : ఆదచమమ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:7-7-358
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : దదవయఖ గగతస కకసడ
ఇసటట ననస:7-7-359
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససగరత రరవప గగతస కకసడ
ఇసటట ననస:7-7-359
వయససస:48
లస: పప
796
NDX1519125
పపరర: వనసకట సరయ రరస గగల

94-26/71

తసడడ:డ ఆదచయఖ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:7-7-358
వయససస:50
లస: పప

భరస : yedukondalu TANNEERU
ఇసటట ననస:7-7-359
వయససస:36
లస: ససస స
793
NDX2230084
పపరర: దదవయఖ గగతస కకసడ

785
NDX2230647
పపరర: రరతష కర

783
NDX0777896
పపరర: మమరర రరణణ మమడడకకసడ

భరస : రవకలమలర మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:7-7-358
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మహహశ కర
ఇసటట ననస:7-7-358
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:7-7-358
వయససస:29
లస: పప
790
NDX2443075
పపరర: ankamma tanneeru

94-26/1256

తసడడ:డ ససబబరరవప కకసనరర
ఇసటట ననస:7-7-357
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రఠబభనస మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:7-7-358
వయససస:42
లస: పప
787
NDX0997031
పపరర: మహహష కకరకపరటట

782
NDX3075918
పపరర: నరసయఖ కకసనరర

807
NDX0968172
పపరర: మలరరత వరపడసరద వరలల

94-26/87

తసడడ:డ మలర ఖలరరరనరరవప వరలల
ఇసటట ననస:7-7-362
వయససస:39
లస: పప
94-28/471

810
NDX2412310
పపరర: హనసమసత రరవప పష ల

94-29/17

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప పరలల
ఇసటట ననస:7-7-362
వయససస:44
లస: పప
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NDX2230183
పపరర: శరరష యలమ
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94-26/89

తసడడ:డ ససధనకర యలమ
ఇసటట ననస:7-7-363
వయససస:22
లస: ససస స
814
NDX2770626
పపరర: శవలల ఎమ

94-26/1259

94-26/90

94-26/93

Deleted
94-26/1263

తసడడ:డ కకట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:7-7-367
వయససస:26
లస: పప
826
NDX0336644
పపరర: నరసససహరరవప బబ గరసస

94-25/642

Deleted
94-26/96

తసడడ:డ జనసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-7-371
వయససస:51
లస: పప
832
NDX0426718
పపరర: వనసకటరరడడడ గరదచ

94-25/645

తసడడ:డ రరఘవలల మగదనదన
ఇసటట ననస:7-7-374
వయససస:58
లస: పప

821
NDX3126190
పపరర: శకనవరస రరవప కకట

94-26/1261

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకట
ఇసటట ననస:7-7-367
వయససస:49
లస: పప
824
NDX3165891
పపరర: తషలశ కకట

827
NDX2230415
పపరర: మసరసన బ షపక

833
NDX2517522
పపరర: జశశసత రరడడడ భమరరడడడ

94-26/1266

836
NDX2762771
పపరర: ధన లకడమ భమ రరడడ

94-26/1264

839
NDX2228492
పపరర: వరణణ అడడగగపపల
భరస : శవ బబల కకషర అడడగగపపల
ఇసటట ననస:7-7-374
వయససస:35
లస: ససస స

819
NDX2230126
పపరర: నవన కలమలర కకట

94-26/92

822
NDX3125457
పపరర: కకట ససధ

94-26/1262

825
NDX1185776
పపరర: వనసకమమ బబ గరసస

94-25/641

Deleted

భరస : నరసససహరరవప బబ గరసస
ఇసటట ననస:7-7-371
వయససస:50
లస: ససస స
94-26/94

828
NDX2229839
పపరర: లలల బ షపక

94-26/95

భరస : ననగమర వరల షపక
ఇసటట ననస:7-7-371
వయససస:48
లస: ససస స
94-25/643

831
NDX0778233
పపరర: వనసగళ రరడడడ గరదచ

94-25/644

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:7-7-373
వయససస:30
లస: పప
94-25/646

834
NDX2762623
పపరర: లకడమ కలమలరర మసడనదధ

94-26/1265

భరస : కకషర రరడడడ మసడనదధ
ఇసటట ననస:7-7-373
వయససస:59
లస: ససస స
94-26/1267

భరస : పపరర రరడడడ భమ రరడడడ
ఇసటట ననస:7-7-373
వయససస:40
లస: ససస స
94-25/649

94-25/640

భరస : కకట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:7-7-367
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససదధదక షపక
ఇసటట ననస:7-7-371
వయససస:26
లస: ససస స
830
NDX0778019
పపరర: లకడమ గరదచ

816
NDX1015171
పపరర: రరధ ససదర నరపప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకట
ఇసటట ననస:7-7-367
వయససస:27
లస: పప

భసధసవప: ధనలకడమ భమరరడడ
ఇసటట ననస:7-7-373
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ చనన యలర మసద మసడనదధ
ఇసటట ననస:7-7-373
వయససస:52
లస: పప
838
JBV1739762
పపరర: రరమలరరవప మగదనదన

94-26/91

భరస : వనసకట రరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:7-7-373
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసగళ రరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:7-7-373
వయససస:46
లస: పప
835
NDX2762649
పపరర: కకషర రరడడడ మసడనదధ

818
NDX2230209
పపరర: ససధ కకట

94-26/1258

భరస : ఓబగలల ససదర నరపప
ఇసటట ననస:7-7-367
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:7-7-367
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ బబ గరసస
ఇసటట ననస:7-7-371
వయససస:57
లస: పప
829
NDX2230407
పపరర: ననగమర వరల షపక

94-26/1260

భరస : శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:7-7-367
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకట
ఇసటట ననస:7-7-367
వయససస:49
లస: పప
823
NDX3114279
పపరర: కకట నవన కలమలర

815
NDX2770675
పపరర: ససధకర ఏమ

813
NDX2770576
పపరర: ననగరశశర రరవప వనమ

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:7-7-363
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:7-7-363
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:7-7-367
వయససస:25
లస: ససస స
820
NDX2230068
పపరర: శకనవరస రరవప కకట

94-26/1257

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:7-7-363
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:7-7-363
వయససస:32
లస: ససస స
817
NDX2230175
పపరర: తషలసస కకట

812
NDX2770477
పపరర: కకసడమమ యయమల

837
JBV1739754
పపరర: తనయలరర మగదనదన

94-25/648

భరస : రరమలరరవప మగదనదన
ఇసటట ననస:7-7-374
వయససస:50
లస: ససస స
94-26/97

840
JBV1732965
పపరర: మలణణకఖమమ ససగరపప

94-25/650

భరస : ఆదధననరరయణ ససగరపప
ఇసటట ననస:7-7-375
వయససస:70
లస: ససస స

Page 32 of 301

841
NDX2229136
పపరర: హహమలత ససగరపప
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94-26/98

భరస : కరకసతకలమలర బబ టటట
ఇసటట ననస:7-7-375
వయససస:28
లస: ససస స
844
JBV1733237
పపరర: ససబబబరరవప ససగరపప

94-26/101

94-113/12

94-25/653

94-26/1271

94-26/108

94-25/658

94-10/1104

857
NDX1158120
పపరర: ససజజతన బబషరపననడడ

860
NDX0887257
పపరర: వనసకట ససబబయఖ బబషరపననడడ

94-25/655

94-25/656

94-25/659

Deleted

తసడడ:డ నరసససహ బబషరపననడడ
ఇసటట ననస:7-7-379
వయససస:65
లస: పప
863
NDX2292027
పపరర: ఏససబ షపక

94-26/112

866
NDX2227684
పపరర: నరసమమ మలదనల

94-26/110

869
NDX2121895
పపరర: ఆశ షపక

94-26/113

852
NDX2753697
పపరర: రమణమమ బబ జసస

94-26/1270

855
NDX2251114
పపరర: జలలన మహమమద

94-26/102

తసడడ:డ హహహదరరల మహమమద
ఇసటట ననస:7-7-378
వయససస:49
లస: పప
858
NDX2116953
పపరర: రతస మలమ బబషరపననడడ

94-25/657

Deleted

భరస : వనసకట ససబబయఖ బబషరపననడడ
ఇసటట ననస:7-7-379
వయససస:49
లస: ససస స
861
NDX2830230
పపరర: పసచలయఖ నరబబ ఈనన

94-26/1272

తసడడ:డ ననగయఖ నరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:7-7-380
వయససస:50
లస: పప
864
NDX2487239
పపరర: వనసకటటశశరరర బబలననన

94-26/111

867
NDX2228021
పపరర: వనసకటటశశరరర భమవరపప

94-26/114

తసడడ:డ రరమగలల భమవరపప
ఇసటట ననస:7-8-381
వయససస:35
లస: పప
94-25/661

Deleted

భరస : దనవపద షపక
ఇసటట ననస:7-8-383
వయససస:26
లస: ససస స

94-25/652

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప బబలననన
ఇసటట ననస:7-8-37
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర మలదనల
ఇసటట ననస:7-8-381
వయససస:44
లస: ససస స
94-26/115

849
NDX1157619
పపరర: పడసరద బబ గరసమ

భరస : వనసకటటశశరరర బబ జసస
ఇసటట ననస:7-7-376
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:7-8/26
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర భమవరపప
ఇసటట ననస:7-8-381
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరయఖ మలదనల
ఇసటట ననస:7-8-381
వయససస:49
లస: పప

94-25/654

Deleted

తసడడ:డ తరరపత రరవప
ఇసటట ననస:7-8వయససస:19
లస: ససస స

868
NDX2228591
పపరర: వనసకటటశశరరర మలదనల

854
NDX0043091
పపరర: తరరపత సరశమ బబ గరశస

94-26/1269

Deleted

భరస : మగరళకకషర బబషరపననడడ
ఇసటట ననస:7-7-379
వయససస:27
లస: ససస స

Deleted

865
NDX2228302
పపరర: కలమలరర భమవరపప

851
NDX1157627
పపరర: వనసకటటశశరరర బబ గరసమ

846
NDX2847887
పపరర: అనసష ససగరపప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ గరసమ
ఇసటట ననస:7-7-376
వయససస:31
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ బబషరపననడడ
ఇసటట ననస:7-7-379
వయససస:36
లస: పప
862
NDX2644060
పపరర: చసదడకళ చచరరకలరర

94-25/651

తసడడ:డ వనసకట సరశమ బబ గరశస
ఇసటట ననస:7-7-378
వయససస:29
లస: పప

భరస : జలలన మహమమద
ఇసటట ననస:7-7-378,
వయససస:45
లస: ససస స
859
NDX0887232
పపరర: మగరళకకషర బబషరపననడడ

848
NDX0778043
పపరర: రమలదదవ బబ గరశస�

94-26/100

భసధసవప: అనసష ససగరపప
ఇసటట ననస:7-7-375
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ బబ గరసమ
ఇసటట ననస:7-7-376
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ జసస
ఇసటట ననస:7-7-376
వయససస:26
లస: పప
856
NDX2227288
పపరర: బభగస మహమమద

94-26/1268

భరస : ననగమలలర శశర రరవప� బబ గరశస
ఇసటట ననస:7-7-376
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ� బబ గరశస
ఇసటట ననస:7-7-376
వయససస:38
లస: పప
853
NDX2787869
పపరర: వనసకట ననరరయణ బబ జసస

845
NDX2754026
పపరర: అనసష ససగరపప

843
NDX0777987
పపరర: అరరణ నసదస

భరస : ససబబబరరవప నసదస
ఇసటట ననస:7-7-375
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప ససగరపప
ఇసటట ననస:7-7-375
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప ససగరపప
ఇసటట ననస:7-7-375
వయససస:23
లస: ససస స
850
NDX0778357
పపరర: ననగమలలర శశర రరవప� భభగరలస�

94-26/99

భరస : ససబబబరరవప ససగరపప
ఇసటట ననస:7-7-375
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదధననరరయణ ససగరపప
ఇసటట ననస:7-7-375
వయససస:60
లస: పప
847
NDX2288033
పపరర: అనసషర ససగరపప

842
JBV1732668
పపరర: ససజజత ససగరపప

870
NDX0778100
పపరర: బబగలల షపక

94-25/662

Deleted

భరస : మరరసర షపక
ఇసటట ననస:7-8-383
వయససస:48
లస: ససస స
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871
NDX2639169
పపరర: దనవపద షపక
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94-25/859

Deleted

తసడడ:డ మర షర షపక
ఇసటట ననస:7-8-383
వయససస:31
లస: పప
874
NDX2427367
పపరర: తడవనణణ ననర బబషర

94-26/118

భరస : సషషదనవల ననర బబషర
ఇసటట ననస:7-8-384
వయససస:21
లస: ససస స
877
NDX3090586
పపరర: జజజ ససకలరర

94-26/1276

94-26/121

94-25/663

Deleted
94-25/666

Deleted

తసడడ:డ హహసపన షర షపక
ఇసటట ననస:7-8-387
వయససస:32
లస: పప
889
JBV3588233
పపరర: హసన షర షపక

94-25/669

Deleted

తసడడ:డ లలలలసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-8-387
వయససస:55
లస: పప
892
NDX0368886
పపరర: వనసకటటశ కకటబబ తషల

94-25/671

Deleted

తసడడ:డ ససబబయఖ కకటబబ తషల
ఇసటట ననస:7-8-389
వయససస:34
లస: పప

895
NDX2228997
పపరర: శకనవరస రరవప మగదధగగసడ

94-26/125

878
NDX3122405
పపరర: పడకరశమమ ససకలరర

881
JBV1739838
పపరర: కకటటరరడడడ తలకకల

884
JBV3588316
పపరర: ఖలసససబ షపక

94-26/1277

94-26/367

94-25/664

94-25/667

Deleted

తసడడ:డ ఘసపనసర షపక
ఇసటట ననస:7-8-387
వయససస:34
లస: పప

94-26/122

94-25/674

899
NDX2230639
పపరర: ఫరరదనబ షపక
భరస : మరవఅల షపక
ఇసటట ననస:7-8-391
వయససస:62
లస: ససస స

94-26/1278

882
NDX2978641
పపరర: కకటట రరడడడ తలకకల

94-26/1279

885
JBV3588340
పపరర: ననర బ షపక

94-25/665

Deleted

భరస : హహసపన షర షపక
ఇసటట ననస:7-8-387
వయససస:50
లస: ససస స
888
JBV3588324
పపరర: ఖలసససషర షపక

94-25/668

Deleted

తసడడ:డ హహసపన షర షపక
ఇసటట ననస:7-8-387
వయససస:35
లస: పప

891
NDX0244509
పపరర: వనసకట రతనస కకటబబ తషల

94-25/670

భరస : వనసకటటష కకటబబ తషల
ఇసటట ననస:7-8-389
వయససస:35
లస: ససస స
94-26/123

భరస : శకనవరసరరవప మగదధగగసడ
ఇసటట ననస:7-8-389
వయససస:37
లస: ససస స
896
NDX0244525
పపరర: వనసకటటశశరమమ అనననస

879
NDX3122504
పపరర: నవన ససకలరర

Deleted

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:7-8-387
వయససస:23
లస: ససస స
893
NDX2228989
పపరర: కవత మగదధగగసడ

94-26/120

తసడడ:డ అసజ రరడడడ తలకకల
ఇసటట ననస:7-8-386
వయససస:35
లస: పప

Deleted

890
NDX2228914
పపరర: ననగమర బరరల షపక

876
NDX2427532
పపరర: ననగమర బబషర షపక

తసడడ:డ అననసమగదడస ససకలరర
ఇసటట ననస:7-8-385
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఖలసససషర షపక
ఇసటట ననస:7-8-387
వయససస:33
లస: ససస స

887
NDX0778381
పపరర: ససభబన షపక

94-26/117

తసడడ:డ సషషదసలల షపక
ఇసటట ననస:7-8-384
వయససస:27
లస: పప

894
NDX2228971
పపరర: వరలకడమ మగదధగగసడ

94-26/124

భరస : వశశననధస మగదధగగసడ
ఇసటట ననస:7-8-389
వయససస:56
లస: ససస స
94-25/672

భరస : వనసకట ససబబయఖ అనననస
ఇసటట ననస:7-8-390
వయససస:42
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ అనననస
ఇసటట ననస:7-8-390
వయససస:30
లస: పప

94-26/119

Deleted

తసడడ:డ వశశననధస మగదధగగసడ
ఇసటట ననస:7-8-389
వయససస:38
లస: పప
898
NDX0042655
పపరర: గగరవయఖ అనననస

875
NDX2427565
పపరర: షకకలల షపక

873
NDX2427466
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:డ మరసర షపక
ఇసటట ననస:7-8-383
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అసజరరడడడ తలకకల
ఇసటట ననస:7-8.386
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:7-8-387
వయససస:30
లస: ససస స

886
NDX0778373
పపరర: చనన ససభబన షపక

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:7-8-383
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అననన ససకలరర
ఇసటట ననస:7-8-385
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకటటరరడడడ తలకకల
ఇసటట ననస:7-8-386
వయససస:30
లస: ససస స
883
NDX0777805
పపరర: లతఫపన షపక

94-26/116

భరస : ననగమర బబషర షపక
ఇసటట ననస:7-8-384
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అననసమగదడస ససకలరర
ఇసటట ననస:7-8-385
వయససస:44
లస: పప
880
NDX0777854
పపరర: అసజనదదవ తలకకల

872
NDX2228898
పపరర: ఫరతమగన షపక

94-26/126

897
NDX1347608
పపరర: అనననస ససబబబ రరవప

94-25/673

Deleted

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ అనననస
ఇసటట ననస:7-8-390
వయససస:27
లస: పప
900
NDX2229680
పపరర: శవ ననగమర వరల షపక

94-26/127

తసడడ:డ మరవఅల షపక
ఇసటట ననస:7-8-391
వయససస:45
లస: పప
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901
NDX3147329
పపరర: బబజ షపక
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94-26/1280

తలర : సరశత షపక
ఇసటట ననస:7-8-391
వయససస:18
లస: పప
904
NDX2228518
పపరర: వనసకట ససబబయఖ బబ గరసస

94-26/130

94-26/131

94-25/679

94-26/133

తసడడ:డ సరసబయఖ దసడచసపలర
ఇసటట ననస:7-8-396
వయససస:32
లస: పప
94-26/1281

94-25/683

94-26/137

94-26/134

917
NDX0778035
పపరర: రరజరశశరర దసడసపలర

920
NDX2737609
పపరర: రమలదదవ ననతలపరటట

94-25/681

94-26/1282

తసడడ:డ బబలకకషర కరశమలర
ఇసటట ననస:7-8-398/1
వయససస:32
లస: ససస స
923
NDX0042549
పపరర: రరఘవరరవప నడడపసననన

94-25/685

Deleted
94-25/688

Deleted

926
JBV3588050
పపరర: కకషష ర మదధదననన

94-25/684

94-25/686

Deleted
94-25/689

Deleted

తసడడ:డ రరజజరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:7-8-403
వయససస:40
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ యయససపరదనలల సమగదనడల
ఇసటట ననస:7-8-394
వయససస:54
లస: పప
909
NDX1750620
పపరర: భవఖ మరస

94-25/678

912
NDX0778001
పపరర: హహహమలవత దసడచసపలర

94-26/132

భరస : హరరబబబగ దసడచసపలర
ఇసటట ననస:7-8-396
వయససస:32
లస: ససస స
915
NDX0242594
పపరర: శశభన బబబగ దసడచసపలర

94-26/135

918
NDX0244608
పపరర: ససశల దసడసపలర

94-25/682

Deleted

భరస : సరసబయఖ దసడసపలర
ఇసటట ననస:7-8-397/2
వయససస:48
లస: ససస స
921
NDX0109702
పపరర: అనస రరధ పరపసరన

94-26/136

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పరపసరన
ఇసటట ననస:7-8-401
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ మదధదననన
ఇసటట ననస:7-8-402
వయససస:34
లస: పప
929
NDX0950568
పపరర: పడసరద గడడ స

94-25/677

తసడడ:డ సరసబయఖ దసడచసపలర
ఇసటట ననస:7-8-397
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరయబబబబ నడడపసననన
ఇసటట ననస:7-8-401/1
వయససస:46
లస: పప

భరస : సనరఖననరరయణ మదధదననన
ఇసటట ననస:7-8-402
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : పడసరద గడడ స
ఇసటట ననస:7-8-403
వయససస:35
లస: ససస స

Deleted

Deleted

తసడడ:డ ఆదధననరరయణ పరపసరన
ఇసటట ననస:7-8-401
వయససస:42
లస: పప

928
NDX0244277
పపరర: నరమల గడడ స

94-25/680

తసడడ:డ కకటట రరడడడ మరస
ఇసటట ననస:7-8-396
వయససస:38
లస: పప
914
NDX2070290
పపరర: మలలర శశరర దసడసపలర

906
JBV3588571
పపరర: ససతయఖ సమగదనడల

Deleted

Deleted

Deleted

925
JBV3588084
పపరర: పపణఖవత మదధదననన

911
NDX1750711
పపరర: వర రరడడడ మరస

94-26/129

భరస : వర రరడడడ మరస
ఇసటట ననస:7-8-396
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ దసడసపలర
ఇసటట ననస:7-8-397/2
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమగలల దసడసపలర
ఇసటట ననస:7-8-397/2
వయససస:52
లస: పప

922
NDX0113290
పపరర: కకటటశశర రరవప పరపసరన

94-4/1374

భరస : శశభననబబగ దసడసపలర
ఇసటట ననస:7-8-397
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:7-8-397
వయససస:47
లస: ససస స
919
NDX0242321
పపరర: సరసబయఖ దసడసపలర

908
NDX2700706
పపరర: ననగలల కలలర స
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కలలర స
ఇసటట ననస:7-8-396
వయససస:19
లస: ససస స

Deleted

916
NDX2909992
పపరర: శవమమ కసచరర

94-25/676

Deleted

భరస : కకటట రరడడడ మరస
ఇసటట ననస:7-8-396
వయససస:68
లస: ససస స

913
NDX0242693
పపరర: హరర బబబగ దసడచస పలర

905
NDX0895425
పపరర: కకటటశశర రరవప సమగదనడల

903
NDX0244459
పపరర: నరసమమ బబ గరసస

భరస : ససబబయఖ బబ గరసస
ఇసటట ననస:7-8-393
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతయఖ సమగదనడల
ఇసటట ననస:7-8-394
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససతయఖ సమగదనడల
ఇసటట ననస:7-8-394
వయససస:30
లస: ససస స
910
NDX1750679
పపరర: అనసనరఖమమ మరస

94-26/128

భరస : వనసకట ససబబయఖ బబ గరసస
ఇసటట ననస:7-8-393
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ బబ గరసస
ఇసటట ననస:7-8-393
వయససస:47
లస: పప
907
NDX0059154
పపరర: దదననకలమలరర సమగదనడల

902
NDX2228344
పపరర: రవరణన బబ గరసస

924
NDX2698660
పపరర: తడవనణణ ననదధపసననన

94-30/1051

తసడడ:డ రరఘవ రరవప ననదధపసననన
ఇసటట ననస:7-8-401/1
వయససస:19
లస: ససస స
927
JBV3588142
పపరర: సనరఖననరరయణ మదధదననన

94-25/687

Deleted

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ మదధదననన
ఇసటట ననస:7-8-402
వయససస:63
లస: పప
930
NDX2230563
పపరర: కరజఆ గడదస

94-26/138

తసడడ:డ పడసరద గడదస
ఇసటట ననస:7-8-403
వయససస:22
లస: ససస స
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94-26/139

తసడడ:డ కకటయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:7-8-405
వయససస:44
లస: పప

934
NDX2230050
పపరర: ధనలకడమ అరగల

94-26/141

భరస : వనసకట రరవప అరగల
ఇసటట ననస:7-8-405
వయససస:46
లస: ససస స

935
NDX2229920
పపరర: వనసకట రరవప అరగల

94-26/142

తలర : సరసబయఖ అరగల
ఇసటట ననస:7-8-405
వయససస:50
లస: పప

937
NDX2229821
పపరర: కరమమసవవమమ కకరర గసటట

94-26/144

భరస : రరమయఖ కకరర గసటట
ఇసటట ననస:7-8-406
వయససస:75
లస: ససస స

938
NDX2228443
పపరర: కకటటలసగమమ ఉలవల

94-26/1283

941
NDX2228500
పపరర: నగరన షపక

94-26/145

94-26/149

భరస : మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:7-8-408
వయససస:50
లస: ససస స

944
NDX2228963
పపరర: జహహర షపక

94-26/147

94-26/152

947
NDX1015601
పపరర: రమలదదవ తషసబటట

94-26/150

94-25/697

భరస : శకనవరసరరవప తషసబటట
ఇసటట ననస:7-8-409
వయససస:42
లస: ససస స
94-26/1284

భరస : కరసతయఖ కకమమతతటట
ఇసటట ననస:7-8-409
వయససస:38
లస: ససస స

950
NDX3134574
పపరర: దధపసస కకమమథడటట

94-26/1285

94-25/700

Deleted

తసడడ:డ జగర యఖ వసగల
ఇసటట ననస:7-8-410
వయససస:50
లస: పప
955
NDX2228567
పపరర: లకడమ పపటట పరకలల

94-26/155

953
NDX2228526
పపరర: ననగ లకడమ అసదచ

939
NDX2230266
పపరర: శకనవరస రరవప కకరర గసటట

942
NDX2228716
పపరర: గగససయల షపక

94-26/148

945
NDX2230035
పపరర: మహబమబ షపక

94-26/151

948
NDX0749275
పపరర: శకనవరసరరవప తషసబభటట

94-25/698

Deleted

తసడడ:డ కకసడయఖ తషసబభటట
ఇసటట ననస:7-8-409
వయససస:50
లస: పప
951
JBV3589876
పపరర: సరగజన వసగల

94-25/699

94-26/153

954
NDX2228849
పపరర: వనసకటటశశర రరవప అసదచ

94-26/154

తసడడ:డ భషమ రరవప అసదచ
ఇసటట ననస:7-8-410
వయససస:42
లస: పప
94-26/156

94-26/157
957
NDX2228658
పపరర: హనసమసత రరవప పపటట పరకలల

భరస : హనసమసత రరవప పపటట పరకలల
ఇసటట ననస:7-8-411
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పపటట పరకలల
ఇసటట ననస:7-8-411
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమగలల పపటట పరకలల
ఇసటట ననస:7-8-411
వయససస:45
లస: పప

958
NDX3133949
పపరర: మరరయమమ కకమమథడటట

959
NDX3076387
పపరర: కకశశర బబబగ కకమమతతత

960
NDX3135928
పపరర: పడశరసత కకమమథడటట

భరస : దదవయఖ కకమమథడటట
ఇసటట ననస:7-8-413
వయససస:38
లస: ససస స

94-26/1286

తసడడ:డ దదవయఖ కకమమతతత
ఇసటట ననస:7-8-413
వయససస:22
లస: పప

94-26/146

భరస : రరసబబబగ వసగల
ఇసటట ననస:7-8-410
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప అసదచ
ఇసటట ననస:7-8-410
వయససస:31
లస: ససస స
956
NDX2229631
పపరర: మహహష బబబగ పపటట పరకలల

94-26/143

Deleted

తసడడ:డ కరసతయఖ కకమమథడటట
ఇసటట ననస:7-8-409
వయససస:20
లస: ససస స

952
JBV3589926
పపరర: రరసబబబగ వసగల

936
NDX2230746
పపరర: లకడమ కకరర గన

తసడడ:డ అబగదల సరలహ షపక
ఇసటట ననస:7-8-408
వయససస:52
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:7-8-408
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకట శవ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:7-8-405
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : తహహర షపక
ఇసటట ననస:7-8-408
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:7-8-408
వయససస:28
లస: పప

946
NDX2230738
పపరర: తహహర షపక

94-26/140

తసడడ:డ రరమతనహ కకరర గసటట
ఇసటట ననస:7-8-406
వయససస:42
లస: పప

భరస : జహహర షపక
ఇసటట ననస:7-8-408
వయససస:21
లస: ససస స

943
NDX2251494
పపరర: బశరరననసర షపక

933
NDX2228773
పపరర: సరరత పససపపలలటట

భరస : శకనవరస రరవప కకరర గన
ఇసటట ననస:7-8-406
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ ఉలవల
ఇసటట ననస:7-8-406
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకరర గసటట
ఇసటట ననస:7-8-406
వయససస:19
లస: ససస స

949
NDX3088762
పపరర: రరమ దదవ కకమమతతటట

94-25/690

Deleted

తసడడ:డ పడసరద గడడ స
ఇసటట ననస:7-8-403
వయససస:19
లస: పప

940
NDX3088846
పపరర: సలలమ కకరర గసటట

932
NDX1769084
పపరర: వనసకట శవ పససపపలలటట

94-26/1287

94-26/1288

తసడడ:డ దదవమణణ కకమమథడటట
ఇసటట ననస:7-8-413
వయససస:19
లస: ససస స
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961
NDX1793307
పపరర: అనసనయ దదవ పప తత
స రర

94-89/96

భరస : పపరర చసదడ రరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:7-8-415
వయససస:56
లస: ససస స
964
NDX2486900
పపరర: శకకరసత రరడడడ తనసగగసడల

94-26/158

భరస : కకటట రరడడడ తచననల
ఇసటట ననస:7-8-416
వయససస:32
లస: ససస స
94-26/160

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ తనసగగసడల
ఇసటట ననస:7-8-416
వయససస:22
లస: పప
967
NDX2229409
పపరర: చసద బ షపక

962
NDX2230571
పపరర: అననరరధ తచననల

965
NDX2230555
పపరర: లసగ రరడడడ తచననల

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:7-8-417
వయససస:59
లస: ససస స

968
NDX0059436
పపరర: వజయ బబగరశస

94-26/161

94-26/165

తసడడ:డ ససబబబరరవప బబ గరసషమ
ఇసటట ననస:7-8-418
వయససస:27
లస: పప
973
NDX2950228
పపరర: వనసకట కకషర బబ జసరమ

94-26/163

94-26/1290

974
NDX2954881
పపరర: వనసకట రమణ యలవరరర

94-26/166

తసడడ:డ భబవన రఠశ కరరర
ఇసటట ననస:7-8-422
వయససస:46
లస: పప

977
NDX2228377
పపరర: భవఖ శక నలర కరలలవ

94-30/1217

94-26/171

తసడడ:డ బలసశర రరడడడ నలర కలశ
ఇసటట ననస:7-8-424
వయససస:50
లస: పప
982
NDX2427417
పపరర: జమలల ననర బబషర

94-26/169

తసడడ:డ రహమతషలలర ననర బబషర
ఇసటట ననస:7-8-427
వయససస:28
లస: ససస స

983
NDX2427698
పపరర: ననగమర బ ననర బబషర

తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:7-8-427
వయససస:48
లస: పప

986
NDX2427433
పపరర: రహమతషలలర ననర బబషర
తసడడ:డ నబ సరహహబ ననర బబషర
ఇసటట ననస:7-8-427
వయససస:56
లస: పప

988
NDX2227700
పపరర: కకశశర కలమలర మమడడకకసడ

94-26/172

94-26/1289

975
NDX2411411
పపరర: లలత కరరర

94-26/167

978
NDX2228625
పపరర: శక వజయ నలర కరలలవ

94-26/170

981
NDX1477455
పపరర: రగశయఖ బబ లలరననన

94-26/368

తసడడ:డ ససబబబ రరయగడడ బబ లలరననన
ఇసటట ననస:7-8.426
వయససస:36
లస: పప
94-26/174

భరస : రహమతషలలర ననర బబషర
ఇసటట ననస:7-8-427
వయససస:54
లస: ససస స
94-26/176

972
NDX2951101
పపరర: రజన యలవరరస

భరస : శకనవరస రరడడ నలర కరలలవ
ఇసటట ననస:7-8-424
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రగశయఖ బబ లననన
ఇసటట ననస:7-8-426
వయససస:40
లస: ససస స
94-26/173

985
NDX2427680
పపరర: ఖలససస షపక

980
NDX2427557
పపరర: రతస మమ బబ లననన

94-26/164

భరస : రరమకకషర కరరర
ఇసటట ననస:7-8-422
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ నలర కరలలవ
ఇసటట ననస:7-8-424
వయససస:23
లస: ససస స

979
NDX2228617
పపరర: శకనవరస రరడడడ నలర కలశ

969
NDX1783001
పపరర: తడవనసదడ బబ గరసస

భరస : వనసకట రమణ యలవరరస
ఇసటట ననస:7-8-418
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప యలవరరర
ఇసటట ననస:7/8/418/1188
వయససస:39
లస: పప
94-26/168

94-26/1043

తసడడ:డ ససబబబరరవప బబ గరసస
ఇసటట ననస:7-8-418
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ� భభగరశస
ఇసటట ననస:7-8-418
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప బబ జసరమ
ఇసటట ననస:7-8-418
వయససస:29
లస: పప
976
NDX2411387
పపరర: రరమ కకషర కరరర

971
NDX0778142
పపరర: ససబబబరరవప భభగరశస�

966
NDX2583987
పపరర: గసగరధర రరవప పప దధల
తసడడ:డ వరసజననయగలల
ఇసటట ననస:7-8-416/1
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప� బబగరశస
ఇసటట ననస:7-8-418
వయససస:48
లస: ససస స

970
NDX2230498
పపరర: ససరరష బబ గరసషమ

94-26/159

భరస : లసగ రరడడడ తచననల
ఇసటట ననస:7-8-416
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట రరడడడ తచననల
ఇసటట ననస:7-8-416
వయససస:67
లస: పప
94-26/162

963
NDX2228724
పపరర: జయలకడమ తచననల

984
NDX2427375
పపరర: బబజ ననర బబషర

94-26/175

తసడడ:డ రహమతషలలర ననర బబషర
ఇసటట ననస:7-8-427
వయససస:31
లస: పప
94-26/177

987
NDX2427540
పపరర: మహబగల షపక

94-26/178

భరస : ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:7-8-427 TURAKAPALEM ROAD
వయససస:45
లస: ససస స

94-26/179

తసడడ:డ రఠబబనస మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:7-8-446
వయససస:39
లస: పప
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989
NDX2659159
పపరర: ఏడడ కకసడలల కలసచనల

94-16/1149

భరస : ఏడడకకసడలల కలసచనల
ఇసటట ననస:7-8-514
వయససస:41
లస: ససస స
94-10/940

తసడడ:డ ఫరరబగ బగడడడగ
ఇసటట ననస:7-8-671
వయససస:37
లస: పప
995
NDX3085396
పపరర: వనసకటటష వసగల

94-26/1292

94-26/183

94-26/186

94-26/189

94-29/18

94-26/1294

తసడడ:డ పషదద ససబబ రరడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:7-9-433
వయససస:57
లస: పప

1002 NDX2251536
పపరర: వనసకరటరమణ ఆదధగగపపల

1005 NDX2251551
పపరర: వనసకటటసశరరర ఆదధగగపపల

1008 NDX2875532
పపరర: లకడమ తషలశమమ కసడడడ

1011 NDX2761500
పపరర: శశశలజ కసడడడ

94-26/191

1014 NDX2228708
పపరర: కరసరమమ దదవరరడడ

94-26/187

1017 NDX3075769
పపరర: పషదద వనసకటటశశరరర రరడడడ దదవరరడడడ
తసడడ:డ కరశ రరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:7-9-433
వయససస:39
లస: పప

994
NDX2487189
పపరర: మబగబ జజన షపక

94-26/180

997
NDX2229656
పపరర: మసరసన బ సయఖద

94-26/182

1000 NDX2229128
పపరర: లకడమ తరరమల అడడగగపపల

94-26/185

1003 NDX2228757
పపరర: ఆనసద రరవప అడడగగపపల

94-26/188

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అడడగగపపల
ఇసటట ననస:7-9-431
వయససస:32
లస: పప
94-26/190

1006 NDX2411833
పపరర: అనసత లకడమ అడడగగపపల

94-27/514

భరస : ఆనసదరరవప అడడగగపపల
ఇసటట ననస:7-9-431
వయససస:29
లస: ససస స
94-12/1620

1009 NDX2724862
పపరర: శవ రరమ కకషర కసడడడ

94-26/1293

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ కసడడడ
ఇసటట ననస:7-9-432
వయససస:55
లస: పప
94-26/1295

94-26/1296
1012 NDX2724854
పపరర: వనసకట రరఘవనసదడ పడసరద కసడడడ

తసడడ:డ శవ రరమ కకషర కసడడడ
ఇసటట ననస:7-9-432
వయససస:29
లస: పప
94-26/192

భరస : కరశరరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:7-9-433
వయససస:57
లస: ససస స
94-26/194

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:7-8-514
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప అడడగగపపల
ఇసటట ననస:7-9-431
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ కకషర కసడడడ
ఇసటట ననస:7-9-432
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన వనసకట రరడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:7-9-433
వయససస:26
లస: ససస స
1016 NDX2228922
పపరర: కరశరరడడడ దదవరరడడడ

94-26/184

భరస : శవ రరమ కకషర కసడడడ
ఇసటట ననస:7-9-432
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ కకషర కసడడడ
ఇసటట ననస:7-9-432
వయససస:51
లస: ససస స
1013 NDX2228880
పపరర: దసరర దదవరరడడడ

999
NDX2229904
పపరర: అమర జజన సయఖద

94-30/1052

భరస : అమర జజన సయఖద
ఇసటట ననస:7-9-428
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలయఖ ఆదధగగపపల
ఇసటట ననస:7-9-431
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అడడగగపపల
ఇసటట ననస:7-9-431
వయససస:32
లస: పప
1010 NDX2761591
పపరర: లకడమ తషలశమమ కసడడడ

94-26/181

భరస : వనసకటటసశరరర ఆదధగగపపల
ఇసటట ననస:7-9-431
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అడడగగపపల
ఇసటట ననస:7-9-431
వయససస:32
లస: పప
1007 NDX2412328
పపరర: ఆనసద రరవప అడడగగపపల

996
NDX2229003
పపరర: ఆరరఫర సయఖద

991
NDX2600492
పపరర: లకడమ వనసకట పడసరద కలసచనల

తసడడ:డ మబగబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:7-9-214/3
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససలలసన సయఖద
ఇసటట ననస:7-9-428
వయససస:68
లస: పప

భరస : ఆనసదరరవప అడడగగపపల
ఇసటట ననస:7-9-431
వయససస:30
లస: ససస స
1004 NDX2228781
పపరర: ససబబబరరవప అడడగగపపల

94-24/939

భరస : ననగగల మరర సయఖద
ఇసటట ననస:7-9-428
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అమర జజన సయఖద
ఇసటట ననస:7-9-428
వయససస:33
లస: పప
1001 NDX2228039
పపరర: అనసతలకడమ అడడగగపపల

993
NDX3117306
పపరర: అనసష కలర స
భరస : దసరర రరవప
ఇసటట ననస:7-9-206
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబగ వసగల
ఇసటట ననస:7-9-425
వయససస:18
లస: పప
998
NDX2230027
పపరర: ననగగల మరర సయఖద

94-25/860

Deleted

తసడడ:డ నరసససహస
ఇసటట ననస:7-8-514
వయససస:49
లస: పప
992
NDX1395897
పపరర: గగవసద గగడ బగడడడ గ

990
NDX2653400
పపరర: సశరరజఖస కలసచనల

1015 NDX2230001
పపరర: చనన వనసకటటశశరరర రరడడడ దదవరరడడడ

94-26/193

తసడడ:డ కరశ రరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:7-9-433
వయససస:27
లస: పప
94-26/1297

1018 NDX3134582
పపరర: దసరర భవన దదవ రరడడడ

94-26/1298

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ దదవ రరడడడ
ఇసటట ననస:7-9-433
వయససస:27
లస: ససస స
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1019 NDX2228872
పపరర: చనన తరరపఠమమ పపజ
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94-26/195

భరస : పరపరరరవప పపజ
ఇసటట ననస:7-9-444
వయససస:34
లస: ససస స
1022 NDX0666545
పపరర: కలమలరర కకటటట

94-26/198

94-26/201

94-26/203

94-26/206

94-26/209

94-26/212

94-26/1299

తసడడ:డ దనసస వలలరల
ఇసటట ననస:7-9-447
వయససస:45
లస: పప

1032 NDX2228211
పపరర: పరపపలమమ మమడడకకసడ

1035 NDX0668517
పపరర: రమమష మలదరపప

1038 NDX0242222
పపరర: వనసకటటశశరరర మలదరపప

1041 NDX2229557
పపరర: రమణ వలలరల

94-26/217

1044 NDX2229516
పపరర: నరసససహ రరవప వలలరల

94-26/207

1047 NDX2230191
పపరర: దనసస వలలరల
తసడడ:డ దనసస వలలరల
ఇసటట ననస:7-9-447
వయససస:74
లస: పప

1027 NDX2227759
పపరర: సరసబబడజఖస పపటట పకలళ

94-26/202

1030 NDX2229599
పపరర: జజనస రరణణ మమడడకకసడ

94-26/205

1033 NDX2487296
పపరర: హరర బబబగ మలదనరపప

94-26/208

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలదనరపప
ఇసటట ననస:7-9-446
వయససస:28
లస: పప
94-26/210

1036 NDX2230472
పపరర: వనలసగర కలమలర మమడడకకసడ

94-26/211

తసడడ:డ రఠబబనస మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:7-9-446
వయససస:39
లస: పప
94-26/213

1039 NDX2228823
పపరర: రఠబబనస మమడడకకసడ

94-26/214

తసడడ:డ మకయయలల మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:7-9-446
వయససస:74
లస: పప
94-26/215

1042 NDX2229391
పపరర: మసగమమ చలలర

94-26/216

భరస : దనసస వలలరల
ఇసటట ననస:7-9-447
వయససస:54
లస: ససస స
94-26/218

తసడడ:డ శకనస వలలరల
ఇసటట ననస:7-9-447
వయససస:24
లస: పప
94-26/220

94-26/200

భరస : వనలసగర కలమలర మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:7-9-446
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనస వలలరల
ఇసటట ననస:7-9-447
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : దనసస వలలరల
ఇసటట ననస:7-9-447
వయససస:62
లస: ససస స
1046 NDX2229623
పపరర: శకనస వలలరల

94-26/204

తసడడ:డ చన గగరవయఖ మలదరపప
ఇసటట ననస:7-9-446
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరలల మలధరపప
ఇసటట ననస:7-9-446
వయససస:55
లస: ససస స
1043 NDX2229532
పపరర: వనసకటమమ వలలరల

1029 NDX2487254
పపరర: వజయ లకడమ మలదనరపప

1024 NDX2229359
పపరర: బబబగరరవప కకటటట

భరస : శకరరమగలల పపటట పకలళ
ఇసటట ననస:7-9-445/1
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలదరపప
ఇసటట ననస:7-9-446
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రఠబబనస మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:7-9-446
వయససస:44
లస: పప
1040 NDX3079142
పపరర: కకటమమ మలధరపప

94-26/1441

భరస : రఠబబనస మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:7-9-446
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలదనరపప
ఇసటట ననస:7-9-446
వయససస:30
లస: పప
1037 NDX2227718
పపరర: లకమయఖ మమడడకకసడ

1026 NDX3079779
పపరర: వజయమమ కకటటట

94-26/197

తసడడ:డ జయరరవ కకటటట
ఇసటట ననస:7-9-445
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రమమష మలదనరపప
ఇసటట ననస:7-9-446
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:7-9-446
వయససస:39
లస: ససస స
1034 NDX2487106
పపరర: శకనవరస రరవప మలధవపప

94-26/199

తసడడ:డ బబబగ రరవప కటట
ఇసటట ననస:7-9-445
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మతస యఖ పపటట పకలళ
ఇసటట ననస:7-9-445/1
వయససస:62
లస: పప
1031 NDX2228674
పపరర: వరమమ మమడడకకసడ

1023 NDX2228666
పపరర: జయరరవ కకటటట

1021 NDX0666503
పపరర: శరసత కకటటట

భరస : జయరరవప కకటటట
ఇసటట ననస:7-9-445
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకటటట
ఇసటట ననస:7-9-445
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకటటట
ఇసటట ననస:7-9-445
వయససస:38
లస: పప
1028 NDX2227726
పపరర: శకరరమగలల పపటట పకలళ

94-26/196

భరస : కకటటశశరరరవప కకటటట
ఇసటట ననస:7-9-445
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బబబగరరవప కకటటట
ఇసటట ననస:7-9-445
వయససస:35
లస: ససస స
1025 NDX2229672
పపరర: కకటటశశర రరవప కకటటట

1020 NDX0666495
పపరర: కలమలరర కకటటట

1045 NDX2229540
పపరర: వనసకటరరవప వలలరల

94-26/219

తసడడ:డ శకనస వలలరల
ఇసటట ననస:7-9-447
వయససస:26
లస: పప
94-26/221

1048 NDX2787786
పపరర: వనసకట రమణ వలలర పప

94-26/1300

భరస : వనసకట రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:7-9-447
వయససస:20
లస: ససస స
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1049 NDX1015528
పపరర: ననరరయణమమ వసగ
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94-26/222

భరస : వనసకటరరడడడ వసగ
ఇసటట ననస:7-9-449
వయససస:35
లస: ససస స
1052 NDX2229334
పపరర: వనసకకరరడడడ డడరనలర

94-26/225

94-26/228

94-26/231

94-26/234

94-26/237

94-26/239

94-26/242

తసడడ:డ అసథయలఖ జజవరజ
ఇసటట ననస:7-10
వయససస:73
లస: ససస స

1062 JBV1735257
పపరర: ననగరతనస పససపపల

1065 NDX2816296
పపరర: శకనవరస రరవప ఆళర

1068 NDX2228237
పపరర: ససబబ లకడమ తనసగగసడనల

1071 NDX3213154
పపరర: సరశత వననన

94-26/1291

1074 NDX2009752
పపరర: నరమల కలమలరర రగడడ

94-26/235

1077 NDX2981256
పపరర: ఉదధయ లకడమ నసదధపరటట
భరస : శసకర రరవప నసదధపరటట
ఇసటట ననస:7-10-43/1
వయససస:77
లస: ససస స

1057 NDX2229581
పపరర: వనసకరటరరవ ��టబర

94-26/230

1060 NDX2427508
పపరర: వనసకట కకషర అటబర

94-26/233

1063 JBV1735083
పపరర: ననగరశశరరరవప పససపపల

94-26/236

తసడడ:డ సతనఖనసదస పససపపల
ఇసటట ననస:7-9-452
వయససస:45
లస: పప
94-26/1301

1066 NDX2229474
పపరర: పదనమవత కకమటటగగసట

94-26/238

భరస : రరసబబబగ కకమటటగగసట
ఇసటట ననస:7-9-472
వయససస:36
లస: ససస స
94-26/240

1069 NDX2228195
పపరర: సససససదర రరడడడ తనసగగసడనల

94-26/241

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ తనసగగసడనల
ఇసటట ననస:7-9-514
వయససస:21
లస: పప
94-26/1302

1072 NDX3195534
పపరర: సరశత వననన

94-26/1303

Deleted

భరస : గగపరలలడడడడ వననన
ఇసటట ననస:7-9-514
వయససస:19
లస: ససస స
94-24/65

తసడడ:డ పసటర పరల రగడడ
ఇసటట ననస:7-10
వయససస:40
లస: ససస స
94-24/67

94-26/227

తసడడ:డ తరరపతయఖ అటబర
ఇసటట ననస:7-9-450
వయససస:24
లస: పప

భరస : గగపరలలడడడడ వననన
ఇసటట ననస:7-9-514
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలయఖ పష టట
ఇసటట ననస:7-9-4150
వయససస:73
లస: పప
1076 NDX2009463
పపరర: లలరద మమరర జయ అసతయల

94-26/232

భరస : శకనవరస రరడడ తనసగగసడనల
ఇసటట ననస:7-9-514
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అలల
ర రర రరడడడ తనసగగసడనల
ఇసటట ననస:7-9-514
వయససస:46
లస: పప
1073 NDX3065257
పపరర: గరలయఖ పష తష

1059 NDX0907006
పపరర: తరరపతయఖ� అటబర�

1054 NDX2251585
పపరర: శశశ రరడడడ వసగ

తసడడ:డ తరరపతయఖ ��టబర
ఇసటట ననస:7-9-450
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వర సరశమ ఆళర
ఇసటట ననస:7-9-455
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ననగయ కకమటటగగసట
ఇసటట ననస:7-9-472
వయససస:36
లస: పప
1070 NDX2228468
పపరర: శకనవరస రరడడడ తనసగగసడనల

94-26/229

భరస : ననగరశశరరరవప పససపపల
ఇసటట ననస:7-9-452
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:7-9-455
వయససస:35
లస: ససస స
1067 NDX2228260
పపరర: రరసబబబగ కకమటటగగసట

1056 NDX2229706
పపరర: పడసనన ��టబర

94-26/224

తసడడ:డ సరసబ రరడడ వసగ
ఇసటట ననస:7-9-449/1
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరమయఖ� అటబర
ఇసటట ననస:7-9-450
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన బడహమయఖ దసగరరననన
ఇసటట ననస:7-9-450
వయససస:28
లస: పప
1064 NDX1014687
పపరర: వజయలకడమ ఆళళ

94-26/226

భరస : వనసకరటరరవ ��టబర
ఇసటట ననస:7-9-450
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ� అటబర
ఇసటట ననస:7-9-450
వయససస:43
లస: ససస స
1061 NDX2229995
పపరర: శవ రరమయఖ దసగరరననన

1053 NDX2227692
పపరర: లకడమ వఉగ

1051 NDX0950584
పపరర: వనసకట రరడడడ వసగ

తసడడ:డ సరసబరరడడడ వసగ
ఇసటట ననస:7-9-449
వయససస:40
లస: పప

భరస : శశశ రరడడడ వఉగ
ఇసటట ననస:7-9-449/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససవ రరమయఖ దసగరరననన
ఇసటట ననస:7-9-450
వయససస:26
లస: ససస స
1058 NDX0878454
పపరర: పషదదమలమయ� అటబర�

94-26/223

తసడడ:డ వనసకకరరడడడ డడరనలర
ఇసటట ననస:7-9-449
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పషదద రరమరరడడడ డడరనలర
ఇసటట ననస:7-9-449
వయససస:52
లస: పప
1055 NDX2229896
పపరర: అదధ లకడమ దసగరరననన

1050 NDX2229300
పపరర: రరమరరడడడ డడరనలర

1075 NDX2009505
పపరర: రరణణ జజకబ

94-24/66

తసడడ:డ చనకక
ఇసటట ననస:7-10
వయససస:51
లస: ససస స
94-22/800

1078 NDX2230464
పపరర: మలణణకరఖల రరవప కకళర

94-26/243

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకళర
ఇసటట ననస:7-10-408
వయససస:71
లస: పప
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94-26/1167

తసడడ:డ నతననయయలల తషలలరరర
ఇసటట ననస:7-10-452
వయససస:63
లస: పప
94-26/246

తసడడ:డ కకషర మమరరస కకలలరర
ఇసటట ననస:7-10-475
వయససస:21
లస: పప
94-26/249

తసడడ:డ బబల బడహమయఖ మగఠగజ
ఇసటట ననస:7-10-476
వయససస:43
లస: పప
94-12/1609

1086 NDX1923367
పపరర: వజయ లకడమ తషమమల

1089 NDX1864066
పపరర: సరసశత పప దధల

94-12/1611

1092 NDX2752285
పపరర: లకడమ శరకవసత కటకస

94-26/251

తసడడ:డ అపస ననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:7-10-490
వయససస:22
లస: పప

1095 NDX2229227
పపరర: అదధ ననరరయణ బతష
స ల

94-12/1614

1100 NDX2228864
పపరర: పడభగదనసస సశరర

1098 JBV1735265
పపరర: శరసతమమ తషళళ
ర రర

94-12/1137

తసడడ:డ దదవదననస సశరర
ఇసటట ననస:7-10-495
వయససస:63
లస: పప

1101 NDX2229318
పపరర: హనసమలయమమ రరవపలపరటట

94-12/1612

తసడడ:డ శక రరమచసదడ మమరరస కరటడపరటట
ఇసటట ననస:7-10-507
వయససస:21
లస: పప

94-26/252

1107 NDX3167814
పపరర: మలహ లకడమ జసదనఖల
భరస : వననకటటసశసరరర రరవప జసదనఖల
ఇసటట ననస:7-10-515
వయససస:67
లస: ససస స

94-12/1136

1090 NDX2752897
పపరర: ససబబ రరవప కటకస

94-12/1610

1093 NDX2229276
పపరర: అసకసమమ బతష
స ల

94-26/250

1096 NDX3120284
పపరర: రరజ తషళళళరర

94-12/1613

తసడడ:డ డననయలల తషళళళరర
ఇసటట ననస:7-10-492
వయససస:30
లస: పప
94-26/253

1099 NDX2229219
పపరర: మలలర సవరర సశరర

94-26/254

భరస : పడభగదనస సశరర
ఇసటట ననస:7-10-495
వయససస:59
లస: ససస స
94-26/256

94-26/257
1102 NDX2229250
పపరర: మననజ కలమలర ససతతష
కరరరమసచ
తసడడ:డ చచసచస నరసససహరరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:7-10-507
వయససస:21
లస: పప

94-26/259

1105 NDX2229326
పపరర: ససతమహలకడమ కకలలర

తసడడ:డ జననరర నరరవప కరటడపరటట
ఇసటట ననస:7-10-507
వయససస:52
లస: పప
94-26/261

1087 NDX1875147
పపరర: గగపస తషమమల

భరస : అదధ ననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:7-10-490
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శక రరమచసదడ మమరరస కరటడపరటట
ఇసటట ననస:7-10-507
వయససస:46
లస: ససస స

94-26/258 1104 NDX2229417
1103 NDX2229342
పపరర: వనసకట సరయ ససధనకర కరటడపరటట
పపరర: శక రరమచసదడ మమరరస కరటడపరటట

94-26/248

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కటకస
ఇసటట ననస:7-10-483
వయససస:57
లస: పప

భరస : దననయయలల తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:7-10-492
వయససస:50
లస: ససస స
94-26/255

1084 NDX2229243
పపరర: భబరత దదవ మగఠగజ

తసడడ:డ కననయఖ తషమమల
ఇసటట ననస:7-10-481
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అసకమమ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:7-10-490
వయససస:52
లస: పప

భరస : రరజ తషళళళరర
ఇసటట ననస:7-10-492
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మసకక రరడడడ తసగరరరల
ఇసటట ననస:7-10-514
వయససస:50
లస: ససస స

94-12/1135

భరస : ససరరశ బబబగ కటకస
ఇసటట ననస:7-10-483/1
వయససస:25
లస: ససస స

1094 NDX2228690
పపరర: గగపస బతష
స ల

94-26/245

భరస : బబల బడహమయఖ మగఠగజ
ఇసటట ననస:7-10-476
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ పప దధల
ఇసటట ననస:7-10-482
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ చన ససబబ రరవప కటకస
ఇసటట ననస:7-10-483
వయససస:36
లస: పప

1106 NDX2411445
పపరర: మలరస మమ తసగరరరల

94-26/247

భరస : గగపస తషమమల
ఇసటట ననస:7-10-481
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససబబరరవప కటకస
ఇసటట ననస:7-10-481/1
వయససస:52
లస: ససస స

1097 NDX3081155
పపరర: రతన తషళళళరర

1083 NDX2229284
పపరర: కకషర మమరరస కకలలరర

1081 NDX2230324
పపరర: ససజజత బబ లలర పలర

భరస : కకషర మమరరస కకలలరర
ఇసటట ననస:7-10-475
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సదస
ర రర మమరరస కకలలరర
ఇసటట ననస:7-10-475
వయససస:57
లస: పప

1085 NDX2229268
పపరర: అనసత శకనవరస మగఠగజ

1091 NDX2752921
పపరర: ససరరశ బబబగ కటకస

94-26/244

తసడడ:డ కకషర మమరరస కకలలరర
ఇసటట ననస:7-10-475
వయససస:22
లస: ససస స

1082 NDX2230217
పపరర: కరరరసక కకలలరర

1088 NDX2812378
పపరర: సరగజమమ కటకస

1080 NDX2229375
పపరర: సససధనర కకలలరర

94-26/260

భరస : మలణణకరఖల రరవప కకలలర
ఇసటట ననస:7-10-508
వయససస:57
లస: ససస స
94-12/1615

1108 NDX2762573
పపరర: రవసదడ బబబగ కసదధపరటట

94-26/1168

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కసదధపరటట
ఇసటట ననస:7-10-515
వయససస:59
లస: పప
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1109 NDX3061868
పపరర: లకడమ తషలశ మలలబబసటట

94-26/1169

Deleted

భరస : నగరరజ రరవప మలలబబసటట
ఇసటట ననస:7-10-515
వయససస:44
లస: ససస స
1112 NDX3076551
పపరర: రరఢ ననమల కసటట

94-26/1172

భరస : రవ ననమల కసటట
ఇసటట ననస:7-10-515
వయససస:32
లస: ససస స
1115 NDX2946739
పపరర: ససధ బబయ బబ సదధల

94-26/1170

భరస : ననగరరజ రరవప మలబసటట
ఇసటట ననస:7-10-515
వయససస:44
లస: ససస స
1113 NDX3077948
పపరర: హహమ నతదశ తదలపష డ లల

94-26/1175

1116 NDX2916120
పపరర: ధన లకడమ బబ సదధల

94-26/1173

1119 NDX1338383
పపరర: నరఠప తదజ జషసట

1114 NDX2946705
పపరర: శకనవరస సససగ బబ సదధల

94-26/1176

94-12/1688

1120 NDX2228930
పపరర: బబల బడహహమయఖ మగఠగజ
తసడడ:డ అడదఇఆ మగఠగజ
ఇసటట ననస:7-10-746
వయససస:69
లస: పప

1121 NDX2458404
పపరర: కరససస బబబగ మహమద

1122 NDX2364255
పపరర: రజత గరలస

1123 NDX3106887
పపరర: శవ పడసరద పషసడడర

భరస : హననమసతషరరవప గరలస
ఇసటట ననస:7-14-74/1
వయససస:25
లస: ససస స

1124 NDX3194297
పపరర: ననరర హన షపక

1125 NDX2599389
పపరర: కకషరరరడడడ బబ డర పత

94-192/1190

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:7-18-56
వయససస:53
లస: ససస స
1127 NDX2493401
పపరర: గగస బబషర షపక
తసడడ:డ హమద షపక
ఇసటట ననస:7-45
వయససస:22
లస: పప
1130 NDX0671164
పపరర: గగస బ షపక షపక

94-21/69

భరస : జజపర
ఇసటట ననస:7-47
వయససస:44
లస: ససస స

94-31/924

1131 NDX0348029
పపరర: మసరసనశల షపక

94-21/72

1134 NDX2008267
పపరర: అదధ మగననసర షపక

94-21/67

1137 NDX1292259
పపరర: మరరబ షపక
భరస : అబగదల బబరర షపక
ఇసటట ననస:7-47
వయససస:44
లస: ససస స

1126 JBV2918589
పపరర: జరరనన షపక

94-22/13

1129 NDX0671024
పపరర: అజమన షపక

94-21/68

భరస : జజనబబషర షపక
ఇసటట ననస:7-46/1
వయససస:32
లస: ససస స
94-21/70

1132 NDX0754879
పపరర: జజన భబషర షపక

94-21/71

తసడడ:డ జమలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-46/1
వయససస:36
లస: పప
94-20/512

భరస : ఇకరబల బబషర షపక
ఇసటట ననస:7-47
వయససస:28
లస: ససస స
94-20/514

94-30/1218

భరస : బబజ �
ఇసటట ననస:7/42
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ జమలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-46/1
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:7-46/1
వయససస:62
లస: పప
1136 AP151010099773
పపరర: జజన బ షపక

1128 NDX1503151
పపరర: గగససయల బభగమ షపక

94-26/262

తసడడ:డ పషదద వనసకటటశశరరర పషసడడర
ఇసటట ననస:7-17-189
వయససస:36
లస: పప

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:7-46/1
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జమలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-46/1
వయససస:52
లస: ససస స
1133 NDX0347062
పపరర: జమలల సరహహబ షపక

94-194/8

తసడడ:డ కబబరరడడడ
ఇసటట ననస:7-33/3
వయససస:65
లస: పప
94-21/66

94-12/1687

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:7-10-515, SRINIVASAM APTM
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:7-10-515, SRINIVASAM ARTM
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఖలససస మహమద
ఇసటట ననస:7-14-24, DONKA ROAD
వయససస:45
లస: పప

94-26/1174

1117 JBV2762565
పపరర: మలలర శశరర జజషసట

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ జససట
ఇసటట ననస:7-10-515, SRINIVASAM APTM
వయససస:60
లస: పప
94-194/9

94-26/1171

తసడడ:డ హరర సససగ బబ సదధల
ఇసటట ననస:7-10-515, F NO 510
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస సససగ బబ సదధల
ఇసటట ననస:7-10-515, F NO 510
వయససస:18
లస: ససస స
94-12/1689

1111 NDX3077120
పపరర: రవ కరసత జసధనఖల

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప జసధనఖల
ఇసటట ననస:7-10-515
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మదన మహన తదలపష డ లల
ఇసటట ననస:7-10-515
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరస సససగ బబ సదధల
ఇసటట ననస:7-10-515, F NO 510
వయససస:38
లస: ససస స
1118 JBV2762722
పపరర: ఏడడకకసడలల జససట

1110 NDX3173424
పపరర: లకడమ తషలసస మలబసటట

1135 AP151010099438
పపరర: షపసపపన షపక

94-20/513

భరస : యమలమగ
ఇసటట ననస:7-47
వయససస:44
లస: ససస స
94-20/515

1138 AP151010099511
పపరర: మరరబ షపక

94-20/516

భరస : అబగడల చనరర
ఇసటట ననస:7-47
వయససస:44
లస: ససస స
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1139 AP151010099772
పపరర: పరరరజజన షపక

94-20/517

భరస : ఘసఘదధడ న
ఇసటట ననస:7-47
వయససస:34
లస: ససస స
1142 AP151010096460
పపరర: యమలమ షపక

94-20/520

94-20/523

94-21/75

94-22/15

94-225/1464

94-26/302

94-20/1258

94-26/1211

భరస : సరసబశవరరవప గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:7-51
వయససస:57
లస: ససస స
1166 NDX2979284
పపరర: పరరవన షపక
భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:7-51
వయససస:27
లస: ససస స

94-21/76

1152 JBV2913721
పపరర: బబజ షపక

1155 SQX2048718
పపరర: పషదద గగపస చసత

1158 NDX2230720
పపరర: బబజ షపక

1161 NDX2952828
పపరర: దసరర మలర కరరరరన పడసరద
గగరరజవవలల
తసడడ:డ sambasivarao గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:7-51
వయససస:42
లస: పప
1164 NDX2974038
పపరర: మసరసన వల షపక

94-22/16

1167 NDX2973956
పపరర: అబగదల షపక
తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:7-51
వయససస:27
లస: పప

1147 NDX1735796
పపరర: మసరసన బ షపక

94-21/74

1150 AP151010099349
పపరర: మసరసన బ షపక

94-22/14

1153 NDX2947489
పపరర: అనసర షపక

94-26/1209

తసడడ:డ ఆడమ శరఫస
ఇసటట ననస:7-47
వయససస:34
లస: పప
95-4/1047

1156 SQX2418994
పపరర: కకటటశశరమమ అససల

95-9/1020

భసధసవప: రసగ రరవప అససల
ఇసటట ననస:7-49
వయససస:53
లస: ససస స
94-26/303

1159 NDX1023217
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ బబ రరక

94-20/524

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:7-51
వయససస:50
లస: పప
94-23/731

1162 NDX2979276
పపరర: ససభబన బ షపక

94-26/1210

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:7-51
వయససస:59
లస: ససస స
94-26/1212

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:7-51
వయససస:57
లస: పప
94-26/1214

94-20/522

భరస : షఫస
ఇసటట ననస:7/47
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:7/50
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఖజ షపక
ఇసటట ననస:7-51
వయససస:19
లస: పప
1163 NDX2889699
పపరర: వజయలకడమ గగరరజవవలల

1149 NDX1705195
పపరర: అదమ షఫస షపక

1144 JBV2913952
పపరర: షపక అబగదల బబరర

భరస : ఆదమ షరఫస షపక
ఇసటట ననస:7-47
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన గగపస చసత
ఇసటట ననస:7-48
వయససస:18
లస: పప

తలర : బబజ షపక
ఇసటట ననస:7/50
వయససస:39
లస: ససస స
1160 NDX2979268
పపరర: ననగగర మర షపక

94-21/73

తసడడ:డ షఫస షషషక
ఇసటట ననస:7/47
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:7-47
వయససస:48
లస: పప
1157 NDX2230704
పపరర: కరరమమన షపక

1146 NDX1326784
పపరర: బబజ షపక

94-20/519

తసడడ:డ పరచనలసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-47
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:7-47
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ షఫస� �
ఇసటట ననస:7/47
వయససస:34
లస: పప
1154 NDX3181294
పపరర: శకనవరసరరవప తతట

94-20/521

తసడడ:డ జజఫర షపక
ఇసటట ననస:7-47
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదమ శఫసఫ షపక
ఇసటట ననస:7-47
వయససస:34
లస: పప
1151 JBV1732882
పపరర: అనసర షపక

1143 AP151010096574
పపరర: జజఫర షపక

1141 JBV1730266
పపరర: ఇకరబల షపక

తసడడ:డ షసషషదదదన షపక
ఇసటట ననస:7-47
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రగఫ
ఇసటట ననస:7-47
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పరచనలసరహహబ
ఇసటట ననస:7-47
వయససస:27
లస: పప
1148 NDX1326602
పపరర: అబగదల రహహస షపక

94-20/518

భరస : పరచనల సరహహబ
ఇసటట ననస:7-47
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగరరమరర
ఇసటట ననస:7-47
వయససస:44
లస: పప
1145 NDX0886713
పపరర: షసషషదదదన షపక

1140 NDX1292242
పపరర: సలమలబ షపక

1165 NDX2979300
పపరర: ససభబన షపక

94-26/1213

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:7-51
వయససస:29
లస: పప
94-26/1215

1168 NDX2967545
పపరర: ససజనఖ కనసవనసటట

94-200/1391

భరస : దసరర మలర కరరరరన పడసరద గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:7-51
వయససస:32
లస: ససస స
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94-20/1259

తసడడ:డ ఆదసషఫస షపక
ఇసటట ననస:7-52
వయససస:38
లస: పప
94-26/305

భరస : ససబబ రరడడడ కకటర
ఇసటట ననస:7-52
వయససస:58
లస: ససస స
1175 NDX1037589
పపరర: దదవకకదదవ దడసతరరజ

1173 NDX2230670
పపరర: ససబబ రరడడడ కకటర

94-20/526

1176 AP151010099336
పపరర: మహబమబ బ షషక

తసడడ:డ రరధనకకషరమమరరస
ఇసటట ననస:7-53
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:7-53
వయససస:51
లస: పప
94-21/77

94-20/535

94-21/79

భరస : రరమరరవప
ఇసటట ననస:7-56
వయససస:35
లస: ససస స

94-20/533

1188 AP151010096537
పపరర: మగసస ఫర షపక

1191 NDX1036979
పపరర: నససమల బభగస షపక

94-27/940

1194 NDX1157353
పపరర: భవరన పరలడడగగ

94-21/78

1197 NDX1157114
పపరర: చచషతనఖ పరలడడగగ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:7-56
వయససస:25
లస: పప

94-20/525

94-20/528
1177 NDX1875303
పపరర: లల సరయ కకషర పరమలతషమన

1180 JBV1731637
పపరర: ననరఅహమమద షపక

94-20/531

1183 AP151010096433
పపరర: మదనరశల షపక

94-20/534

1186 NDX2652261
పపరర: సలమగన షపక

94-16/1148

భరస : మగ సస పర షపక
ఇసటట ననస:7-55
వయససస:43
లస: ససస స
94-20/536

1189 NDX2574309
పపరర: మగసస ఫర షపక

94-20/1076

తసడడ:డ ఆల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-55
వయససస:51
లస: పప
94-21/80

1192 NDX1023159
పపరర: కరరమగలలర షపక

94-21/81

తసడడ:డ ఆదససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-55
వయససస:39
లస: పప
94-20/537

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:7-56
వయససస:25
లస: ససస స
94-20/539

1174 JBV1733666
పపరర: రరహనబభగమ షపక

తసడడ:డ అలర సరహహబ
ఇసటట ననస:7-53
వయససస:25
లస: పప

భరస : కరరమగలలర షపక
ఇసటట ననస:7-55
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మగసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:7-55
వయససస:28
లస: ససస స
1196 AP151010099119
పపరర: సరమలమజఖస పరలడడగగ

1185 NDX1705062
పపరర: పదనమవత నరరసదధ

భరస : వరరరరడడడ మదన
ఇసటట ననస:7-52
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మదనరశల
ఇసటట ననస:7-53
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అలర సరహహబ
ఇసటట ననస:7-55
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మగసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:7-55
వయససస:28
లస: ససస స
1193 NDX2585487
పపరర: షరన బబీదగస షప క

94-20/530

భరస : సనరరఖ ననరరయణ నరరసదధ
ఇసటట ననస:7-53
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మగసరసపర
ఇసటట ననస:7-55
వయససస:25
లస: ససస స
1190 NDX1705070
పపరర: షరన బభగస షపక

1182 NDX1023191
పపరర: రరధనకకషరమమరరస దడసతరరజ

94-26/304

తసడడ:డ వదనఖ సరగర పరమలతషమన
ఇసటట ననస:7-53
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ లకడమకరసతస
ఇసటట ననస:7-53
వయససస:51
లస: పప

భరస : జబబబర షపక
ఇసటట ననస:7-53
వయససస:38
లస: ససస స
1187 AP151010099366
పపరర: సలమగన షపక

94-20/527

తసడడ:డ మదనరశల
ఇసటట ననస:7-53
వయససస:25
లస: పప
94-20/532

1171 NDX2230605
పపరర: ససవర కలమలరర మదన

భరస : ననర అహమద
ఇసటట ననస:7-53
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : మదనర వల
ఇసటట ననస:7-53
వయససస:51
లస: ససస స

94-20/529 1179 AP151010096756
1178 NDX1023241
పపరర: వనసకట అనల కలమలర దడసతరరజ
పపరర: జబబబర షపక

1184 NDX1037837
పపరర: జరరనన షపక

94-26/306

తసడడ:డ సనర రరవప రరడడ కకటర
ఇసటట ననస:7-52
వయససస:70
లస: పప

భరస : రరధనకకషరమమరరస
ఇసటట ననస:7-53
వయససస:51
లస: ససస స

1181 NDX0839639
పపరర: కర నరసససహరరవప

94-20/1260

Deleted

తసడడ:డ ఆదసషఫస షపక
ఇసటట ననస:7-52
వయససస:38
లస: పప
1172 NDX2230688
పపరర: సరమలమజఖస కకటర

1170 NDX3046539
పపరర: రఫస షపక

1195 AP151010099121
పపరర: పరలడడగగ దనలకడమ

94-20/538

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:7-56
వయససస:25
లస: ససస స
94-20/540

1198 AP151010096691
పపరర: శకనవరసరరవప పరలడడగగ

94-20/541

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:7-56
వయససస:25
లస: పప
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1199 NDX2997955
పపరర: శవ శసకర రరవప మననన

94-20/1261

Deleted

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మననన
ఇసటట ననస:7-56
వయససస:47
లస: పప

1202 NDX2659944
పపరర: మధసససధనరరవప బబ దసదలలరర

94-14/874

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:7-57
వయససస:68
లస: పప
1205 AP151010096647
పపరర: శకధర పరలడడగగ

94-20/544

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:7-57
వయససస:26
లస: పప
1208 NDX2618999
పపరర: జయ పరరశత బబ దసదలలరర

94-20/1077

భరస : మధససనదనరరవప
ఇసటట ననస:7-57
వయససస:61
లస: ససస స
1211 NDX2762516
పపరర: సరశత గగపరలస

94-26/1219

94-20/549

94-20/552

94-26/309

94-26/312

భరస : వరభదడ రరవప నననన
ఇసటట ననస:7/60-1
వయససస:54
లస: ససస స

1204 AP151010099412
పపరర: ససలలచన పరలడడగగ
భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:7-57
వయససస:26
లస: ససస స

1206 NDX2402345
పపరర: మధస ససధననన రరవప
బబ దసదలలరర
తసడడ:డ వనసకరటరరవ బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:7-57
వయససస:69
లస: పప

1207 AP151010096100
పపరర: ససబబబరరవప పరలడడగగ

1209 NDX2752079
పపరర: భబనస పడసరద జజగరర మమడడ

94-20/545

1212 NDX1037902
పపరర: పడమలలదదవ గగసటట

1215 AP151010099721
పపరర: శరరష పరలడడగగ

1218 NDX2228641
పపరర: హరరరత నననన

1221 NDX2228203
పపరర: కకటటశశరర గజరలకకసడ

1224 NDX2228393
పపరర: వరయఖ గజరలకకసడ

1227 NDX2228799
పపరర: శవ సరయ తదజ దసడడమమనస

94-20/543

94-20/546

తసడడ:డ కకషరయఖ
ఇసటట ననస:7-57
వయససస:26
లస: పప
94-26/1217

1210 NDX2754034
పపరర: సపనహ LATHA జజగరర మమడడ

94-26/1218

Deleted

భరస : భబనస పడసరద జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:7-57
వయససస:34
లస: ససస స
94-20/547

1213 NDX1023472
పపరర: ఉమలమహహశశర రరవప చదరరడడ

94-20/548

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:7-58
వయససస:26
లస: పప
94-20/550

1216 AP151010099720
పపరర: ససతమమ పరలడడగగ

94-20/551

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:7-59
వయససస:35
లస: ససస స
94-26/307

1219 NDX2228286
పపరర: లకడమ ససగరపప

94-26/308

భరస : వనసకటటశశర రరవప ససగరపప
ఇసటట ననస:7/60
వయససస:34
లస: ససస స
94-26/310

1222 NDX2228401
పపరర: ఏడడకకసడలల గజరలకకసడ

94-26/311

తసడడ:డ వరయఖ గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:7/60
వయససస:36
లస: పప
94-26/313

తసడడ:డ రరమయఖ గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:7/60
వయససస:53
లస: పప
94-26/315

94-44/874

భరస : మధస ససధదన రరవప బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:7-57
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : వరయఖ గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:7/60
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ససగరపప
ఇసటట ననస:7/60
వయససస:38
లస: పప
1226 NDX2230712
పపరర: శశ కళళవత నననన

94-20/542

భరస : వరభదడ రరవప నననన
ఇసటట ననస:7/60
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:7/60
వయససస:35
లస: ససస స
1223 NDX2228385
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ససగరపప

1203 NDX2402352
పపరర: జయపరరశత బబ దసదలలరర

1201 NDX3218237
పపరర: వషష
ర మమరరస ఘసట

తసడడ:డ శతనరరమయఖ ఘసట
ఇసటట ననస:7-56
వయససస:83
లస: పప

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:7-59
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:7-59
వయససస:35
లస: పప
1220 NDX2228427
పపరర: హహహమలవత గజరలకకసడ

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప మననన
ఇసటట ననస:7-56
వయససస:21
లస: పప

భరస : వజయ భబసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:7-58
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ బగరక ససబబబరరడడ
ఇసటట ననస:7-58
వయససస:50
లస: పప
1217 AP151010096410
పపరర: శశషగరరరరరవప పరలడడగగ

94-26/1216

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:7-57
వయససస:41
లస: పప

భరస : అరవసద కలమలర గగపరలస
ఇసటట ననస:7-57
వయససస:30
లస: ససస స
1214 NDX2143352
పపరర: బగరక వనసకటటశశర రరడడడ

1200 NDX3118411
పపరర: హహమ శకనవరస మననన

1225 NDX2228336
పపరర: వరలకడమ దసడడమమనస

94-26/314

భరస : వర వనసకట సతఖననరరయణ దసడడమమనస
ఇసటట ననస:7/60-1
వయససస:50
లస: ససస స

1228 NDX2228229
పపరర: వర వనసకట సతఖ ననరరయణ
దసడడమమనస
తసడడ:డ వర వనసకట సతఖననరరయణ దసడడమమనస తసడడ:డ వనసకనన దసడడమమనస
ఇసటట ననస:7/60-1
ఇసటట ననస:7/60-1
వయససస:21
లస: పప
వయససస:52
లస: పప
94-26/316

94-26/317
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94-26/318

తసడడ:డ సనరరఖ రరవప నననన
ఇసటట ననస:7/60-1
వయససస:55
లస: పప
1232 AP151010099408
పపరర: అననపపరర పరలడడగగ

94-20/555

94-20/558

94-20/561

తసడడ:డ మలనస బడహమచనరర వవలలటట
ఇసటట ననస:7-63
వయససస:35
లస: పప
1241 NDX3063419
పపరర: తషలశ దసరర దదవ ఒలలటట

94-20/1264

94-20/563

94-20/566

94-20/569

1253 NDX0524645
పపరర: పవన కలమలర మసచకసటట

94-20/572

1239 JBV2913382
పపరర: మణణబహ
డ మలచనరర ఓలలటట ఓలలటట

1240 NDX2793248
పపరర: సరశత ఓలత

94-20/562

1242 NDX2399426
పపరర: సరయ కలమలర కటకస

1245 JBV1733179
పపరర: అనత ఎన

1248 NDX0493049
పపరర: దసరర కనక

1251 NDX1292283
పపరర: భబనసతదజ పష సరన

1254 NDX0839761
పపరర: ననరరన వనణగ గగపరల

1257 NDX0380121
పపరర: ఆసజననయగలల పష సరన
తసడడ:డ సతఖననరరయణ పష సరన
ఇసటట ననస:7-64
వయససస:53
లస: పప

94-20/557

94-20/560

94-20/1263

భరస : ననగ వర బడహమ చరర ఓలత
ఇసటట ననస:7-63
వయససస:31
లస: ససస స
94-118/81

1243 NDX2672384
పపరర: పపజత యలమసచల

94-195/718

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప యలమసచల
ఇసటట ననస:7-63
వయససస:19
లస: ససస స
94-20/564

1246 NDX0758714
పపరర: పడభబవత ననరరన

94-20/565

భరస : అనల కలమలర
ఇసటట ననస:7-64
వయససస:25
లస: ససస స
94-20/567

1249 AP151010099453
పపరర: ఇసదధర ననరరన

94-20/568

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:7-64
వయససస:25
లస: ససస స
94-20/570

1252 NDX1023266
పపరర: పపరర చసదడ రరవప ననరరన

94-20/571

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:7-64
వయససస:25
లస: పప
94-20/573

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:7-64
వయససస:25
లస: పప
94-20/575

1237 AP151010099159
పపరర: ననసకట రమలదదవ ఓలలటట ఓలలటట
భరస : బడహమచనరర ఓలలటట
ఇసటట ననస:7-63
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజననయగలల
ఇసటట ననస:7-64
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:7-64
వయససస:25
లస: పప

1234 AP151010096316
పపరర: శకనవరసగరసధధ పరలడడగగ

భరస : లయలకత మహమమద
ఇసటట ననస:7-62B, ISLAMPAET, 5TH LINE,
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:7-64
వయససస:25
లస: ససస స

1250 NDX0524587
పపరర: వనసకట రరఘవనసదడ వర పడసరద
మసచకసటట
తసడడ:డ హనసమసత రరవప మసచకసటట
ఇసటట ననస:7-64
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:7-64
వయససస:30
లస: పప

94-20/559

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:7-64
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:7-64
వయససస:25
లస: ససస స

1256 NDX0644534
పపరర: హనసమసతరరవప మసచకసటట

1236 NDX2442739
పపరర: మలర క బభగమ మహమమద

94-20/554

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:7-62
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పషద భబబబననరరయణ కటకస
ఇసటట ననస:7-63
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల పష సరన
ఇసటట ననస:7-64
వయససస:25
లస: ససస స
1247 AP151010099675
పపరర: ససతననరరన

94-20/556

తసడడ:డ కకషరమమరరస ఓలలటట
ఇసటట ననస:7-63
వయససస:57
లస: పప

భరస : మనస బడహమచనరర ఒలలటట
ఇసటట ననస:7-63
వయససస:30
లస: ససస స
1244 NDX1518861
పపరర: సరరరక పష సరన

1233 NDX0104331
పపరర: రరధనకకకషర పరలడడగగ

1231 NDX0903328
పపరర: జజఖతరమయ పరలడడగగ

భరస : శకనవరస గరసధద
ఇసటట ననస:7-62
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:7-62
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకషరయఖ
ఇసటట ననస:7-62
వయససస:25
లస: పప
1238 NDX1794107
పపరర: ననగ వర బడహమచనరర వవలలటట

94-20/553

భరస : రరధన కకషర పరలడడగగ
ఇసటట ననస:7-62
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:7-62
వయససస:25
లస: ససస స
1235 AP151010096556
పపరర: సరసబశవరరవప పరలడడగగ

1230 NDX2473908
పపరర: లకడమ సససదనర పరలడడగగ

1255 JBV1735588
పపరర: అనల కలమలర ననరరన

94-20/574

తసడడ:డ రరమలరరవప ననరరన
ఇసటట ననస:7-64
వయససస:37
లస: పప
94-20/576

1258 AP151010096305
పపరర: సరసబశవరరవప ననరరన

94-20/577

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:7-64
వయససస:25
లస: పప
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1259 NDX1829920
పపరర: నసడడత వరమలచననన
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94-24/72

1260 AP151010105292
పపరర: మహమమద భబషర

Deleted

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప వరమలచననన
ఇసటట ననస:7-64
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదసషఫస మహమమద
ఇసటట ననస:7-64/1
వయససస:42
లస: పప

1262 NDX1784363
పపరర: ననన షపక

1263 NDX2229458
పపరర: ననన షపక

94-24/73

భరస : ననగగలల షపక
ఇసటట ననస:7-64-2
వయససస:35
లస: ససస స
1265 NDX0287433
పపరర: పరవన భమననన

94-20/578

94-20/581

94-20/1080

94-26/322

94-20/584

94-20/587

తసడడ:డ వనసకట సరశమ పపరరనటట
ఇసటట ననస:7-65-1
వయససస:60
లస: పప
1286 NDX2230506
పపరర: హహసపసన బ షపక
భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:7-66
వయససస:38
లస: ససస స

94-26/321

1267 NDX0524348
పపరర: ససరరష కలమలర టట

94-20/580

1270 NDX2711760
పపరర: నరసససహ రరవప పష లశశటట

1275 NDX2230043
పపరర: ససభబన షపక

1278 NDX2055482
పపరర: ససజజత పపరరనటట

1281 NDX2076736
పపరర: శకనవరసరరవప పపరరనటట

1284 AP151010099373
పపరర: సరవతడ చలలర

1287 NDX2230621
పపరర: ససభబన షపక
తసడడ:డ హహసషషన బగడద షపక
ఇసటట ననస:7-66
వయససస:44
లస: పప

94-20/1079

94-20/1082

తసడడ:డ నరససమèహరå పష లశశటట
ఇసటట ననస:7-65
వయససస:21
లస: ససస స
94-26/323

1276 NDX2257640
పపరర: వనద శక భమననన

94-20/583

తసడడ:డ రరస బబబగ భమననన
ఇసటట ననస:7-65-1
వయససస:23
లస: ససస స
94-20/585

1279 JBV2919074
పపరర: ననగరతస మమ బమననన

94-20/586

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:7-65-1
వయససస:60
లస: ససస స
94-20/588

1282 AP151010096400
పపరర: రరసబబబగ భమననన

94-20/589

తసడడ:డ ససతన రరమయఖ భమననన
ఇసటట ననస:7-65-1
వయససస:49
లస: పప
94-20/591

భరస : వనసకటబడమరరడడడ
ఇసటట ననస:7-66
వయససస:34
లస: ససస స
94-26/324

1264 NDX2229466
పపరర: ననగగల షపక

94-20/1081 1273 NDX2711810
1272 NDX2711794
పపరర: ననగకåటటశèవర రరవప పåలèసపత
పపరర: ననగసరయ పసడయసకర పష లశశటట

తసడడ:డ మగరళ పపరరనటట
ఇసటట ననస:7-65-1
వయససస:31
లస: పప
94-20/590

తసడడ:డ మహమమద బబషర షపక
ఇసటట ననస:7-64/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పష లశశటట
ఇసటట ననస:7-65
వయససస:52
లస: పప

భరస : మగరళ పపరరనటట
ఇసటట ననస:7-65-1
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరస బబబగ భమననన
ఇసటట ననస:7-65-1
వయససస:21
లస: పప
1283 NDX2055474
పపరర: మగరళ పపరరనటట

94-20/582

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:7-65
వయససస:68
లస: పప

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:7-65-1
వయససస:60
లస: ససస స
1280 NDX2257657
పపరర: భబరర వ రరస భమననన

1269 AP151010096497
పపరర: సరసబశవరరవప భమననన

94-26/319

తలర : లకడమ సరసబబడజఖస
ఇసటట ననస:7-65
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పష లశశటట
ఇసటట ననస:7-65
వయససస:22
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:7-65
వయససస:68
లస: ససస స
1277 JBV2919322
పపరర: అనసరరద బమననన

94-20/579

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:7-65
వయససస:25
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప పష లశశటట
ఇసటట ననస:7-65
వయససస:43
లస: ససస స
1274 NDX2230654
పపరర: మలలఎసబ షపక

1266 AP151010099500
పపరర: అరరణ బమననన

1261 NDX2229490
పపరర: శకకలల షపక

తసడడ:డ జజసన షపక
ఇసటట ననస:7-64/2
వయససస:43
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:7-65
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:7-65
వయససస:25
లస: పప
1271 NDX2711778
పపరర: ససమన శక పష లశశటట

94-26/320

భరస : ననగగల షపక
ఇసటట ననస:7-64/2
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:7-65
వయససస:25
లస: ససస స
1268 JBV1739853
పపరర: దధలప కలమలర భమననన

94-25/720

1285 NDX2425544
పపరర: ననగరరరరన రరడడడ చలలర

94-20/592

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరడడ చలలర
ఇసటట ననస:7-66
వయససస:32
లస: పప
94-26/325

1288 NDX2816155
పపరర: ఫరతమ షపక

94-26/1234

భరస : గగసప బబష షపక
ఇసటట ననస:7-66/1
వయససస:47
లస: ససస స
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1289 NDX2762706
పపరర: అశకఫ షపక
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94-26/1235

భరస : అనవర షపక
ఇసటట ననస:7-66/2
వయససస:40
లస: ససస స
1292 NDX2410819
పపరర: రజన గగరరజల

94-20/593

94-20/596

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:7-69
వయససస:33
లస: ససస స
1301 NDX1126903
పపరర: మమలల షపక షపక

94-20/601

94-26/327

94-20/604

94-20/607

94-20/610

తసడడ:డ బసవయఖ నలర పననన
ఇసటట ననస:7-70
వయససస:47
లస: పప
1316 NDX0784645
పపరర: రజన కసదస

Deleted

భరస : రరమ కకషర కలమలర కసదస
ఇసటట ననస:7-70
వయససస:35
లస: ససస స

1299 NDX1115237
పపరర: రసనల బ షపక షపక

94-20/599

94-20/595

1297 NDX2607505
పపరర: దధవఖ బబయ బననవథ

94-20/1084

1300 NDX1126911
పపరర: దనవపద షపక ఫపక

94-20/600

తసడడ:డ మమలల సరహహబ షరక
ఇసటట ననస:7-69
వయససస:48
లస: పప
94-20/1085

1303 NDX2229433
పపరర: జబన షపక

94-26/326

భరస : బహహమమ గలర షపక
ఇసటట ననస:7-69
వయససస:32
లస: ససస స

94-20/602 1306 NDX0287458
1305 NDX2121804
పపరర: గగదన లకడమ భగవత శకనవరససల
పపరర: రరజఖలకడమ శకనవరససల

1308 AP151010099432
పపరర: దనమజలకడమ శకనవరససల

94-20/603

భరస : శకకకషరభగవరవ
ఇసటట ననస:7-70
వయససస:25
లస: ససస స
94-20/605

1309 NDX2181659
పపరర: దధవనఖశవరర ఎరరపపరస

94-20/606

భరస : రవసదర ఎరరపపరస
ఇసటట ననస:7-70
వయససస:46
లస: ససస స

1311 AP151010099167
పపరర: ససబబబయమమ ఆలపరటట
అలపరటట
భరస : సతఖనననరరయణ అలపరటట
ఇసటట ననస:7-70
వయససస:77
లస: ససస స

94-20/608

1314 NDX0762054
పపరర: ఫణణసదడకలమలర శకనవరససల

94-20/611

1312 NDX0284869
పపరర: శకకకషరభగవరన శకనవరససల

1315 AP151010096488
పపరర: శకనవరసరచనరరఖలల శకనవరససల

Deleted

94-20/612

తసడడ:డ భగవతనచనరరఖలల
ఇసటట ననస:7-70
వయససస:25
లస: పప

94-25/722 1318 AP151010105301
1317 JBV3588787
పపరర: కరమలసద కకశశర కలమలర కసదస
పపరర: రరమకకషరకలమలర కసదస

తసడడ:డ శరసతయఖ కసదస
ఇసటట ననస:7-70
వయససస:37
లస: పప

94-20/609

తసడడ:డ శకనవరసరచనరరఖలల
ఇసటట ననస:7-70
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరచనరరఖలల శకనవరససల
ఇసటట ననస:7-70
వయససస:50
లస: పప
94-25/721

1294 NDX2257608
పపరర: వర గగపసననథ పప సడనరర

తసడడ:డ ఆసజననయగలల ననయక బననవథ
ఇసటట ననస:7-68/B
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పణణసదడకలమలరర
ఇసటట ననస:7-70
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరచనరఠఖల
ఇసటట ననస:7-70
వయససస:25
లస: ససస స
1313 JBV2913010
పపరర: కకషర నలలర పషననన

94-20/597

తసడడ:డ ఫణణసదడ కలమలర యస
ఇసటట ననస:7-70
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకషర నలర పననన
ఇసటట ననస:7-70
వయససస:36
లస: ససస స
1310 AP151010099569
పపరర: రరమకలమలరర శకనవరససల

1296 AP151010096290
పపరర: మహనరరవప పప సదనరర

1302 NDX2572311
పపరర: బబల ఏసస కసన
స రర

94-26/1041

తసడడ:డ మహన రరవప పప సడనరర
ఇసటట ననస:7-68
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ దదవదనసస కసన
స రర
ఇసటట ననస:7-69
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ జజసన షపక
ఇసటట ననస:7-69
వయససస:36
లస: పప
1307 JBV2918019
పపరర: అననరరధ నలర పననన

94-20/594

తసడడ:డ మమలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-69
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-69
వయససస:58
లస: పప
1304 NDX2229441
పపరర: రహహమమ గలర షపక

1293 AP151010099332
పపరర: ననగమలలర శశరర పప సదనరర

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:7-68
వయససస:24
లస: పప
94-20/598

1291 NDX2623700
పపరర: అనమశర ఎరల

తసడడ:డ శవరరస పడసరద ఎరల
ఇసటట ననస:7-66A
వయససస:20
లస: పప

భరస : మమహననడవప
ఇసటట ననస:7-68
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గగరరజల
ఇసటట ననస:7-68
వయససస:42
లస: పప
1298 NDX1115468
పపరర: మరరయమమ షపక షపక

94-20/1083

భసధసవప: గగపస లకడమ
ఇసటట ననస:7-66-335/4
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గగరరజల
ఇసటట ననస:7-68
వయససస:38
లస: ససస స
1295 NDX2410793
పపరర: శకనవరసరరవప గగరరజల

1290 NDX2541951
పపరర: బబబగ రరవప పషదద ధబబ యన

94-25/723

Deleted

తసడడ:డ శరసతయఖ కసదస
ఇసటట ననస:7-70
వయససస:45
లస: పప
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1319 AP151010105618
పపరర: శరసతయఖ కసదస

94-25/724

Deleted

తసడడ:డ వనసకటయఖ కసదస
ఇసటట ననస:7-70
వయససస:67
లస: పప

1322 AP151010105166
పపరర: ఆదసషఫస పటబన

94-25/727

Deleted

తసడడ:డ కమలల సరహహబ పటన
ఇసటట ననస:7-71
వయససస:69
లస: పప
1325 NDX2257558
పపరర: దరరయల బ షపక

94-20/613

భరస : బబజ బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:7-72
వయససస:23
లస: ససస స
1328 JBV1733260
పపరర: బషషరఠన షపక

94-20/616

94-20/619

94-20/622

94-20/625

94-20/628

భరస : బబసకరరరవప
ఇసటట ననస:7-73
వయససస:24
లస: ససస స

1326 NDX2008044
పపరర: అననష వడర పపడడ

1329 AP151010099379
పపరర: ననరర హన షపక

1332 AP151010099382
పపరర: బభగసబ షపక

1335 NDX0284893
పపరర: బఖలరర బగడద షపక

1338 NDX2008192
పపరర: శవపరరశత రరగళర

1341 JBV1730274
పపరర: రమణకలమలరర రరగళళ

94-20/631

1344 AP151010099209
పపరర: ఈశశరమమ రరగళళ

94-20/614

1347 AP151010099240
పపరర: మలలర శశరర రరగళళ
భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:7-73
వయససస:24
లస: ససస స

94-25/726

Deleted

తసడడ:డ ఆదసషఫస పఠరన
ఇసటట ననస:7-71
వయససస:45
లస: పప
1324 NDX2768869
పపరర: జజన బ పఠరన

94-26/1238

1327 NDX0287490
పపరర: రరహనన షపక

94-20/615

భరస : మహహదదదన బబషర
ఇసటట ననస:7-72
వయససస:28
లస: ససస స
94-20/617

1330 AP151010099380
పపరర: మమహరరజ బ షపక

94-20/618

భరస : అబగదల కరరమ
ఇసటట ననస:7-72
వయససస:28
లస: ససస స
94-20/620

1333 NDX2257533
పపరర: బబజ బబషర పఠరన

94-20/621

తసడడ:డ మహమలద పఠరన
ఇసటట ననస:7-72
వయససస:30
లస: పప
94-20/623

1336 AP151010096501
పపరర: అబగదలకరరమ షపక

94-20/624

తసడడ:డ ఖలససమ
ఇసటట ననస:7-72
వయససస:28
లస: పప
94-20/626

1339 NDX1115401
పపరర: లకకమ తరరపతమమ రరగళళ

94-20/627

తసడడ:డ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:7-73
వయససస:24
లస: ససస స
94-20/629

1342 NDX1157387
పపరర: పవన కలమలరర రరగమలలర

94-20/630

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:7-73
వయససస:24
లస: ససస స
94-20/632

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:7-73
వయససస:24
లస: ససస స
94-20/634

1321 AP151010105195
పపరర: కరరమగలలర పటబన

భరస : నగమల పఠరన
ఇసటట ననస:7-71
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:7-73
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : గరటబలల
ఇసటట ననస:7-73
వయససస:24
లస: ససస స
1346 AP151010099239
పపరర: ససబబబయమమ రరగళళ

భరస : మహమమద బబష పఠరన
ఇసటట ననస:7-71
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరగళర
ఇసటట ననస:7-73
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమలర
ఇసటట ననస:7-73
వయససస:24
లస: ససస స
1343 JBV1730381
పపరర: పరరశత ఉలర సగగల

94-26/1237

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:7-72
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ భబసకర రరవప రరగళర
ఇసటట ననస:7-73
వయససస:24
లస: ససస స
1340 NDX0762534
పపరర: మగననసగర లలవణఖ

1323 NDX2752210
పపరర: షకకల పఠరన

భరస : అబగడల కరరమ
ఇసటట ననస:7-72
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదలకరరమ
ఇసటట ననస:7-72
వయససస:28
లస: పప
1337 NDX2008200
పపరర: సరశత లకడమ రరగళర

Deleted

భరస : ఆదసషఫస పఠరన
ఇసటట ననస:7-71
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : అబగదల కరరమ
ఇసటట ననస:7-72
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అబగదల కరరమ
ఇసటట ననస:7-72
వయససస:28
లస: ససస స
1334 AP151010096092
పపరర: మహహదదదనననషర షపక

94-25/725

భరస : సరసబశవ రరవప వడర పపడడ
ఇసటట ననస:7-72
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదలకరరస
ఇసటట ననస:7-72
వయససస:28
లస: ససస స
1331 AP151010099381
పపరర: ఖలశసబ షపక

1320 AP151010105225
పపరర: సరబరరన పటబన

1345 AP151010099136
పపరర: రరజఖలకడమ రరగళళ

94-20/633

భరస : శవమమహనరరవప
ఇసటట ననస:7-73
వయససస:24
లస: ససస స
94-20/635

1348 AP151010099005
పపరర: రరఘవమమ రరగళళ

94-20/636

భరస : శకరరమగలల
ఇసటట ననస:7-73
వయససస:24
లస: ససస స

Page 49 of 301

1349 JBV1730449
పపరర: వజయకలమలర రరగళర
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94-20/637

తసడడ:డ శవ మహనరరవప
ఇసటట ననస:7-73
వయససస:24
లస: పప
1352 AP151010096639
పపరర: శవమహనరరవప రరగళళ

94-20/640

94-20/643

94-20/1268

94-25/730

94-26/330

తసడడ:డ ఖలజవఅల షపక
ఇసటట ననస:7-73
వయససస:32
లస: పప
94-20/644

94-20/647

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:7-75
వయససస:37
లస: పప

1362 NDX0784850
పపరర: ఆషరబ షపక

94-26/328

తసడడ:డ బబబమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-73
వయససస:33
లస: ససస స
1365 NDX2756120
పపరర: శవకలమలరర రరగళర

1368 NDX0075192
పపరర: వననతన రరగళర

1371 NDX2442820
పపరర: ఉలర సగగల వనయ తదజ

94-20/650

1374 AP151010099433
పపరర: హససనన షపక

94-26/1239

1377 AP151010096353
పపరర: రసనల షపక
తసడడ:డ ఖలససససరహహబ
ఇసటట ననస:7-75
వయససస:37
లస: పప

1357 NDX3108867
పపరర: ననగరసదడ బబబగ ఉలసగగలల

94-20/1267

1360 AP151010105110
పపరర: జజనభషరస షపక

94-25/729

Deleted

తసడడ:డ బబబగసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-73
వయససస:42
లస: పప
1363 NDX2487098
పపరర: బగడడ షపక

94-26/329

1366 NDX2691640
పపరర: ననగగర వల షపక

94-26/1042

తసడడ:డ అకటర ససభబన షపక
ఇసటట ననస:7-73/1
వయససస:18
లస: పప
94-20/645

1369 JBV1731249
పపరర: పదనమవత వపలర సగగల

94-20/646

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:7-74
వయససస:28
లస: ససస స
94-20/648

1372 JBV1731181
పపరర: శకనవరసరరవప రరగళర

94-20/649

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:7-74
వయససస:28
లస: పప
94-20/651

భరస : రహమతతలలర
ఇసటట ననస:7-75
వయససస:46
లస: ససస స
94-20/653

94-20/642

తసడడ:డ బబబగ షర షపక
ఇసటట ననస:7-73
వయససస:26
లస: పప

తలర : పదనమవత ఉలర సగగల
ఇసటట ననస:7-74
వయససస:22
లస: పప

భరస : మలబగససబబన
ఇసటట ననస:7-75
వయససస:35
లస: ససస స
1376 JBV2913390
పపరర: రహమతషలలర షపక

94-25/728

భరస : శకనవరసరరవప రరగళర
ఇసటట ననస:7-74
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:7-74
వయససస:28
లస: ససస స
1373 NDX0287516
పపరర: మలబగల షపక

1359 AP151010105226
పపరర: మదనర షపక

1354 AP151010096282
పపరర: సరసబయఖ రరగళర

తసడడ:డ చనన గరతలల ఉలసగగలల
ఇసటట ననస:7-73
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరగళర
ఇసటట ననస:7-73
వయససస:19
లస: ససస స

తలర : పదనమవత ఉలర సగగల
ఇసటట ననస:7-74
వయససస:21
లస: ససస స
1370 AP151010099089
పపరర: సరగజన రరగళళ

94-20/1266

Deleted

Deleted

1367 NDX2442796
పపరర: ఉలర సగగల తదజశశన

1356 NDX3134970
పపరర: వరలకడమ ఉలసగగలల

94-20/639

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:7-73
వయససస:24
లస: పప

భరస : బబబగసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-73
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ బడచసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-73
వయససస:67
లస: పప
1364 NDX2230423
పపరర: నగమల మరర షపక

94-20/641

భరస : చనన గరతలల ఉలసగగలల
ఇసటట ననస:7-73
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరగళర
ఇసటట ననస:7-73
వయససస:19
లస: ససస స
1361 AP151010105519
పపరర: బబబగసరహహబ షపక

1353 AP151010096050
పపరర: భబసకరరరవప రరగళళ

1351 AP151010096246
పపరర: వనసకటటశశరరర రరగళళ

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:7-73
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:7-73
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:7-73
వయససస:24
లస: పప
1358 NDX2793230
పపరర: శవకలమలరర రరగళర

94-20/638

తసడడ:డ శవ మహనరరవప
ఇసటట ననస:7-73
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:7-73
వయససస:24
లస: పప
1355 AP151010096196
పపరర: ననగయఖ రరగళర

1350 NDX0762088
పపరర: రమమష రరగళళ

1375 AP151010099436
పపరర: మహబమబ బ షపక

94-20/652

భరస : రసనల
ఇసటట ననస:7-75
వయససస:54
లస: ససస స
94-20/654

1378 NDX2583177
పపరర: ససమఖ తషమమల

94-20/1086

తసడడ:డ అనల చచదరర తషమమల
ఇసటట ననస:7-75
వయససస:18
లస: ససస స
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94-20/1269

తసడడ:డ కససస బబబగ షపక
ఇసటట ననస:7-75
వయససస:21
లస: పప
1382 NDX2767176
పపరర: ఫరఠక బబష షపక

94-26/1274

94-25/733

Deleted
94-26/332

తసడడ:డ ఖలజవఅల షపక
ఇసటట ననస:7-76
వయససస:25
లస: ససస స
1391 NDX0244095
పపరర: రజయల షపక

94-26/335

94-26/338

94-28/851

94-32/985

తసడడ:డ వనసకయఖ భగవనగరరర
ఇసటట ననస:7-6309
వయససస:35
లస: పప

94-26/333

1392 NDX2229367
పపరర: తనజన షపక

1395 NDX2229607
పపరర: ఇబడహహస షపక

1398 NDX2596526
పపరర: మసరసనయఖ మలరరశశటట

1401 NDX3176567
పపరర: రరమకకటట బబబగ చలక

94-26/364

1404 NDX2411403
పపరర: లకడమ రరడడ తసగరరరల

94-26/336

1407 NDX2953172
పపరర: పడసనన భగవనగరరర
భరస : వరయఖ భగవనగరరర
ఇసటట ననస:7-6309
వయససస:29
లస: ససస స

1387 NDX1472141
పపరర: అసకరరరవప మగపరపళళ

94-25/735

Deleted

తసడడ:డ కకటయఖ మగపరపళళ
ఇసటట ననస:7-76
వయససస:45
లస: పప
1390 NDX0060533
పపరర: మగసతనజ షపక

94-26/334

1393 NDX2229748
పపరర: నగమల బబషర షపక

94-26/337

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:7-76
వయససస:23
లస: పప
94-26/339

1396 NDX2924926
పపరర: షపక ననగగర బబబగ షపక

94-25/895

తసడడ:డ షపక శకనస
ఇసటట ననస:7-125/8/6
వయససస:18
లస: పప
94-29/892

1399 NDX3156239
పపరర: వజయమమ చలక

94-25/896

భరస : రరమ కకటట బబబగ చలక
ఇసటట ననస:7-125-8/25
వయససస:31
లస: ససస స
94-25/897

1402 NDX3132024
పపరర: కరరమగలర షపక

94-25/914

తసడడ:డ జనసన షపక
ఇసటట ననస:7-282/2
వయససస:23
లస: పప
94-26/365

తసడడ:డ యయసకకరరడడడ తసగరరరల
ఇసటట ననస:7-514
వయససస:26
లస: పప
94-26/1231

94-25/732

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:7-76
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పడబబకర రరవప చలక
ఇసటట ననస:7-125-8125
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకక రరడడడ తసగరరరల
ఇసటట ననస:7-514
వయససస:21
లస: ససస స
1406 NDX2969160
పపరర: వరయఖ భగవనగరరర

Deleted

తసడడ:డ రసగరరరవప మలరరశశటట
ఇసటట ననస:7-125-8/13
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:7-125-18/2
వయససస:19
లస: ససస స
1403 NDX2228161
పపరర: కకమల దదవ తసగరరరల

94-25/734

భరస : ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:7-76
వయససస:56
లస: ససస స

1389 NDX1014984
పపరర: ననగగలల షపక

1384 NDX1472117
పపరర: లకడమ మగపరపళళ

Deleted

తసడడ:డ అహమమద షపక
ఇసటట ననస:7-76
వయససస:44
లస: పప

భరస : మసరసనయఖ మలరరశశటట
ఇసటట ననస:7-125-8/13
వయససస:48
లస: ససస స
1400 NDX2596633
పపరర: తడవనణణ చదవననన

1386 NDX0059626
పపరర: అకస రరననసర షపక

94-26/1273

భరస : అసకరరరవప మగపరపళళ
ఇసటట ననస:7-76
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:7-76
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అశకపపనషర షపక
ఇసటట ననస:7-76
వయససస:35
లస: పప
1397 NDX2616043
పపరర: అసజమమ మలరరశశటట

94-26/1434

భరస : దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:7-76
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:7-76
వయససస:42
లస: ససస స
1394 NDX2230514
పపరర: జజసన బబషర షపక

1383 NDX2161750
పపరర: జకకర బభగస షపక

1381 NDX2752970
పపరర: రబయల షపక

తసడడ:డ కరరమగలర బభగ షపక
ఇసటట ననస:7-75
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కరరమమల బబషగ షపక
ఇసటట ననస:7-75
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:7-76
వయససస:53
లస: ససస స

1388 NDX2230597
పపరర: సలమల షపక

94-26/331

తసడడ:డ బబషర బభగ షపక
ఇసటట ననస:7-75
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కరరమగలర బభగ షపక
ఇసటట ననస:7-75
వయససస:18
లస: పప
1385 NDX0060483
పపరర: అషడఫపననసర షపక

1380 NDX2228807
పపరర: కరరమగలలర బభగ షపక

1405 NDX2411478
పపరర: మసకక రరడడడ రసగరరరల

94-26/366

తసడడ:డ చన కకటట రరడడ తసగరరరల
ఇసటట ననస:7-514
వయససస:62
లస: పప
94-26/1232

1408 NDX3266376
పపరర: బబజ షపక

94-31/1279

భసధసవప: వనషఫ షపక
ఇసటట ననస:7-6864/174/456
వయససస:46
లస: పప
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1409 NDX0047001
పపరర: వరలకడమ దసడడమమనస�

94-30/821

1410 NDX2227767
పపరర: ననగ జజఖత మలజరటట

భరస : వర వనసకట సతఖననరరయణ� దసడడమనస
ఇసటట ననస:7_60_1
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : దసరరరరరవప మలజరటట
ఇసటట ననస:8-1-1
వయససస:41
లస: ససస స

1412 NDX2227577
పపరర: శశభబరరణణ వదధదననన

1413 NDX2227981
పపరర: చసదడకళ వరససరరడడడ

94-26/371

తసడడ:డ శవ రరమ పడసరద వదధదననన
ఇసటట ననస:8-1-2
వయససస:30
లస: ససస స
1415 NDX2227569
పపరర: వనసకటటష వదధదననన

94-26/374

94-26/377

94-26/378

94-30/1243

94-26/382

94-26/1327

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:8-1-17
వయససస:41
లస: ససస స

1425 NDX3179447
పపరర: సదనశవరరవప గగటటట మగకకల

1428 NDX2230548
పపరర: వనసకటటసశర రరవప జమగమల

1431 NDX3059573
పపరర: గగపస రరడడడ గరదచ

94-172/1154

1434 NDX2251130
పపరర: పదనమవత మరసపలర

94-26/379

1437 NDX2228278
పపరర: లకడమ మరరకపపడడ
భరస : సరసబశవ రరవప మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:8-1-17
వయససస:63
లస: ససస స

1417 NDX2228310
పపరర: అరరణమమ గడదస

94-26/376

1420 NDX2921617
పపరర: దధననష రరడడడ గడడ స

94-26/1317

1423 NDX2227528
పపరర: గగవసదరరడడద చలలర

94-26/380

తసడడ:డ వర రరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:8-1-4
వయససస:48
లస: పప
94-30/1246

1426 NDX2230522
పపరర: వనసకరయలమమ జమగమల

94-26/381

భరస : హనసమసత రరవప జమగమల
ఇసటట ననస:8-1-7
వయససస:28
లస: ససస స
94-26/383

1429 NDX2230282
పపరర: హనసమసత రరవప జమగమల

94-26/384

తసడడ:డ పష తషరరజ జమగమల
ఇసటట ననస:8-1-7
వయససస:37
లస: పప
94-26/1328

1432 NDX3059730
పపరర: జయ శక దగగరల

94-30/1247

భరస : రమణరరడడడ
ఇసటట ననస:8-1-7
వయససస:26
లస: ససస స
94-26/385

భరస : వనసకట రరవప మరసపలర
ఇసటట ననస:8-1-13
వయససస:41
లస: ససస స
94-26/387

94-26/373

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ గడడ స
ఇసటట ననస:8-1-3
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషర రరడడడ
ఇసటట ననస:8-1-7
వయససస:19
లస: పప

భరస : అశశక
ఇసటట ననస:8-1-9
వయససస:25
లస: ససస స
1436 NDX2227999
పపరర: అరరణ కలమలరర గగసటటపలర

94-26/1316

తసడడ:డ పష తషరరజ జమగమల
ఇసటట ననస:8-1-7
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ తరపరథన రరడడడ
ఇసటట ననస:8-1-7
వయససస:37
లస: పప
1433 NDX2943173
పపరర: జరషతషన షపక

1422 NDX2227841
పపరర: శకదదవ చలలర

1414 NDX2227874
పపరర: కకషర కలమలరర వదధదననన

భరస : చనససబబబరరడడడ గడదస
ఇసటట ననస:8-1-3
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపరరవప గగటటట మగకకల
ఇసటట ననస:8-1-5,R-4 BLOCK
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరవప జమగమల
ఇసటట ననస:8-1-7
వయససస:29
లస: ససస స
1430 NDX3133667
పపరర: రమణ రరడడడ దగగరల

94-26/375

భరస : గగవసద రరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:8-1-4
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సదనశవరరవప గగటటట మగకకల
ఇసటట ననస:8-1-5,BLOCK-R4
వయససస:57
లస: ససస స
1427 NDX2228534
పపరర: ననగ మలలర సవరర జమగమల

1419 NDX2921799
పపరర: వనసకట హరరక రరడడడ గడడ స

94-26/370

భరస : శవ రరమ పడసరద వదధదననన
ఇసటట ననస:8-1-2
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ గడడ స
ఇసటట ననస:8-1-3
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసద రరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:8-1-4
వయససస:21
లస: ససస స
1424 NDX3192200
పపరర: సరసశత దదవ గగటటట మగకకల

94-26/372

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వదధదననన
ఇసటట ననస:8-1-2
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ గసగరధర రరడడడ మసడల
ఇసటట ననస:8-1-3
వయససస:32
లస: పప
1421 NDX2227544
పపరర: అనత చలలర

1416 NDX2228138
పపరర: శవ రరమ పడసరద వదధదననన

1411 NDX2230332
పపరర: దసరర పడసరద మలజరటట

తసడడ:డ వనసకటటశరరవ మలజరటట
ఇసటట ననస:8-1-1
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటపయఖ వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:8-1-2
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమ పడసరద వదధదననన
ఇసటట ననస:8-1-2
వయససస:27
లస: పప
1418 NDX2230118
పపరర: శకకరనస రరడడడ మసడల

94-26/369

1435 NDX2251122
పపరర: వనసకట రరవప మరసపలర

94-26/386

తసడడ:డ చచననయఖ మరసపలర
ఇసటట ననస:8-1-13
వయససస:42
లస: పప
94-26/388

1438 NDX2227676
పపరర: సరసబశవ రరవప మరరకపపడడ

94-26/389

తసడడ:డ పడసరద రరవప మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:8-1-17
వయససస:69
లస: పప
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1439 NDX3047081
పపరర: అనసష గగసటటపలర
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94-30/1224

తసడడ:డ అపపరరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:8-1-17, 4TH LANE
వయససస:19
లస: ససస స
1442 NDX2229847
పపరర: శవననగరసశరమమ గగపసశశటట

94-26/390

1443 NDX2229888
పపరర: సరసబయఖ గగపసశశటట

94-29/19

తసడడ:డ సరసబయఖ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:8-1-34
వయససస:33
లస: పప

1446 NDX2227437
పపరర: షసషషన షపక

భరస : హహసపసన స షపక
ఇసటట ననస:8-1-43
వయససస:42
లస: ససస స

1449 NDX2227346
పపరర: హహసపసన సర షపక

94-29/1072

1452 NDX2443141
పపరర: baji shaik
భరస : rasool SHAIK
ఇసటట ననస:8-1-44
వయససస:26
లస: ససస స

1454 NDX2251148
పపరర: హజజరబ షపక

1455 NDX2227304
పపరర: మహబగ బ షపక

94-26/397

భరస : ఖలదధర షపక
ఇసటట ననస:8-1-44
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ subhani SHAIK
ఇసటట ననస:8-1-44
వయససస:32
లస: పప
1460 NDX2227361
పపరర: రమణ గజరలకకసడ

94-26/402

తసడడ:డ ఏసయఖ చటటట
ఇసటట ననస:8-1-48
వయససస:34
లస: పప

94-26/394

1461 NDX2227585
పపరర: ఉమ గజరలకకసడ

94-26/405

1464 NDX2227627
పపరర: శవ పడసరద గజరలకకసడ

94-26/395

1467 NDX2230779
పపరర: ఏసయఖ చటటట
తసడడ:డ రరఘవయఖ చటటట
ఇసటట ననస:8-1-48
వయససస:53
లస: పప

1447 NDX2338697
పపరర: మసరసన వల షపక

94-209/1

1450 NDX3040078
పపరర: ఖజజవల షపక

94-26/1319

1453 NDX2230399
పపరర: ససబబలకడమ ఆకలల

94-26/396

భరస : శకనవరస రరడడ ఆకలల
ఇసటట ననస:8-1-44
వయససస:34
లస: ససస స
94-26/398

1456 NDX2251171
పపరర: కకటమమ ఆకలల

94-26/399

భరస : వనసకక రరడడడ ఆకలల
ఇసటట ననస:8-1-44
వయససస:74
లస: ససస స
94-26/401

1459 NDX2981157
పపరర: ననగమణణ బసడడ

94-21/799

భరస : రమమశ బబబగ బసడడ
ఇసటట ననస:8-1-46/1
వయససస:41
లస: ససస స
94-26/403

1462 NDX2227742
పపరర: యశశద గజరలకకసడ

94-26/404

భరస : రసగరరరవప గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:8-1-47
వయససస:41
లస: ససస స
94-26/406

తసడడ:డ రసగరరరవప గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:8-1-47
వయససస:34
లస: పప
94-26/408

94-26/1318

తసడడ:డ హహసపన షర షపక
ఇసటట ననస:8-1-43,7th lane
వయససస:25
లస: పప

భరస : శవ పడసరద గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:8-1-47
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రసగర రరవప గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:8-1-47
వయససస:48
లస: ససస స
1466 NDX2227445
పపరర: రవసదడ చటటట

1458 NDX2230373
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఆకలల

1444 NDX2978005
పపరర: యశశద గరయతడ గగపసశశటట

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:8-1-41/3
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకకరరడడడ ఆకలల
ఇసటట ననస:8-1-44
వయససస:40
లస: పప

భరస : రసగర రరవప గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:8-1-47
వయససస:31
లస: ససస స
1463 NDX2227429
పపరర: చననమమ గజరలకకసడ

94-26/392

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:8-1-44
వయససస:48
లస: ససస స
94-26/400

94-26/1315

భరస : ససధకర గగపసశశటట
ఇసటట ననస:8-1-34
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మదనరర షపక
ఇసటట ననస:8-1-43
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:8-1-43,7th lane,sainagar
వయససస:21
లస: ససస స

1457 NDX2427292
పపరర: abdul rahaman shaik

94-26/391

భరస : అబగదల ససబబన షపక
ఇసటట ననస:8-1-36
వయససస:63
లస: ససస స
94-26/393

1441 NDX2723252
పపరర: ససజనఖ యలలసగర

భరస : కరరణ కలమలర యలలసగర
ఇసటట ననస:8-1-28
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:8-1-34
వయససస:58
లస: పప

1445 NDX2232098
పపరర: ససధనకర గగపసశశటట

1451 NDX3018710
పపరర: బబజబ షపక

94-26/1314

తసడడ:డ చకకయఖ యలలసగర
ఇసటట ననస:8-1-28
వయససస:48
లస: పప

భరస : సరసబయఖ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:8-1-34
వయససస:57
లస: ససస స

1448 NDX2251031
పపరర: ఖలససస బ షపక

1440 NDX2727048
పపరర: కరరణ కలమలర యలలసగర

1465 NDX2227452
పపరర: సరసబబడజఖస చటటట

94-26/407

భరస : ఏసయఖ చటటట
ఇసటట ననస:8-1-48
వయససస:47
లస: ససస స
94-26/409

1468 NDX2251205
పపరర: పరరశత పప టట
ర రర

94-26/410

భరస : శకనస పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:8-1-52
వయససస:33
లస: ససస స
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1469 NDX2229292
పపరర: సరసబబడజఖస పప టట
ర రర
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94-26/411

భరస : రమణయఖ పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:8-1-52
వయససస:53
లస: ససస స
1472 NDX2227395
పపరర: బబజద బ ననరరభబష

94-26/413

94-26/416

94-26/1320

1476 NDX2251221
పపరర: వజయ కలమలరర పప టట
ర రర

1479 NDX3050093
పపరర: శకనస కసచరర

94-26/420

1482 NDX2227486
పపరర: షకకల షపక

94-26/417

1485 NDX2251262
పపరర: పష తషరరజ జమగమల

1474 NDX2227460
పపరర: మలబగ ససభబన ననరరబబషర

1477 NDX2227668
పపరర: ఎలర యఖ పప టట
ర రర

94-200/1398

94-26/421

1483 NDX2227239
పపరర: సలలస షపక

94-26/424

1486 NDX3069705
పపరర: లకడమ జమగమల

1488 NDX2829067
పపరర: ఆదధలకడమ యలలమదఅలల

భరస : పషద వనలలగగసడయఖ యలలలమలసడనళళ
ఇసటట ననస:8-1-58
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ దనసరర
ఇసటట ననస:8-1-60
వయససస:38
లస: ససస స

1490 NDX2227619
పపరర: అరరసధత దనసరర

1491 NDX2486892
పపరర: కకషర చచషతనఖ దనసరర

1492 NDX2227551
పపరర: పపననయఖ దనసరర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ దనసరర
ఇసటట ననస:8-1-60
వయససస:19
లస: పప
1496 NDX2487205
పపరర: తనపసరన షపక
తసడడ:డ ననగగలమరర షపక
ఇసటట ననస:8-1-64
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : పష తషరరజ జమగమల
ఇసటట ననస:8-1-58
వయససస:56
లస: ససస స
94-26/1323

94-26/427

తసడడ:డ సతఖననరరయణ దనసరర
ఇసటట ననస:8-1-60
వయససస:20
లస: పప
94-26/1324

1494 NDX3127792
పపరర: హహమసత కలమలర దనసరర

1497 NDX2251312
పపరర: గగలలరర బబనస షపక
భరస : ననగగల మరర షపక
ఇసటట ననస:8-1-64
వయససస:43
లస: ససస స

1489 NDX2227932
పపరర: వనసకట లకడమ దనసరర

94-26/425

94-26/428

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:8-1-60
వయససస:66
లస: పప
94-26/1325

తసడడ:డ సతఖననరరయణ దనసరర
ఇసటట ననస:8-1-60
వయససస:19
లస: పప
94-26/430

94-26/1321

Deleted

94-26/1322
1487 NDX2829141
పపరర: పషద వనలలగగసడయఖ
యలలమదఅలల
తసడడ:డ వనలలగగసడయఖ యలలమదఅలల
ఇసటట ననస:8-1-58
వయససస:37
లస: పప

1493 NDX2974145
పపరర: హహమసత కలమలర దనసరర

94-26/422

తసడడ:డ హహసపసన షర షపక
ఇసటట ననస:8-1-56
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప జమగమల
ఇసటట ననస:8-1-58
వయససస:62
లస: పప

భరస : పపననయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:8-1-60
వయససస:61
లస: ససస స

94-26/418

94-26/419
1480 NDX2228104
పపరర: వనసకట లకడమ శవ కలమలరర
దసడమమడడ
భరస : తరరపత రరయగడడ దసడమమడడ
ఇసటట ననస:8-1-55
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : పష తషరరజ జమగమల
ఇసటట ననస:8-1-58
వయససస:56
లస: ససస స

94-26/426

94-26/415

తసడడ:డ రమణయఖ పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:8-1-54
వయససస:40
లస: పప

భరస : సలలస షపక
ఇసటట ననస:8-1-56
వయససస:32
లస: ససస స
94-26/423

94-27/942

తసడడ:డ మసరసన వల ననరరబబషర
ఇసటట ననస:8-1-53
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:8-1-54
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:8-1-55
వయససస:63
లస: ససస స
1484 NDX2251247
పపరర: లకడమ జమగమల

94-26/414

భరస : ఎలర యఖ పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:8-1-54
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనస కసచరరల
ఇసటట ననస:8-1-54
వయససస:25
లస: ససస స
1481 NDX2228633
పపరర: హహహమలవత చచనసనపరటట

1473 NDX2227353
పపరర: హహసపసన బ ననర బబషర

1471 NDX2690758
పపరర: శకనవరస రరవప పప టట
ర రర

తసడడ:డ చసదడమమళ పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:8-1-52
వయససస:42
లస: పప

భరస : హహసపసన ననర బబషర
ఇసటట ననస:8-1-53
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సషషదసలల సరహహబ ననరరబషర
ఇసటట ననస:8-1-53
వయససస:52
లస: పప
1478 NDX2980985
పపరర: గగవసదస కసచరర

94-26/412

తసడడ:డ రమణయఖ పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:8-1-52
వయససస:37
లస: పప

భరస : మలబగ ససభబన ననరర భబష
ఇసటట ననస:8-1-53
వయససస:32
లస: ససస స
1475 NDX2251064
పపరర: హహసపసన ననరరబషర

1470 NDX2419562
పపరర: శకనస పప టట
ర రర

1495 NDX2486843
పపరర: ననజరరన షపక

94-26/429

తసడడ:డ ననగగల మరర షపక
ఇసటట ననస:8-1-64
వయససస:20
లస: ససస స
94-26/431

1498 NDX2251288
పపరర: ననగగల మరర షపక

94-26/432

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:8-1-64
వయససస:49
లస: పప
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1499 NDX2486918
పపరర: కకటటశశరర పపటట పరకలలల
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94-26/433

భరస : బబల రరమ కకషర పపటట పరకలలల
ఇసటట ననస:8-1-65
వయససస:34
లస: ససస స
1502 NDX2227973
పపరర: లకడమ పష లశశటట

94-26/436

94-26/439

తసడడ:డ యయసష బగ దనరర
ఇసటట ననస:8-1-67
వయససస:35
లస: పప
1511 NDX2227593
పపరర: వనసకట రరమలరరవప బటడ

94-26/445

94-26/1439

94-209/2

94-26/449

తసడడ:డ కకటట వరయఖ ఏలశశటట
ఇసటట ననస:8-1-70
వయససస:38
లస: పప
1526 NDX2016666
పపరర: ఆసజననయగలల శకరరమ
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప శకరరమ
ఇసటట ననస:8-1-71
వయససస:24
లస: పప

1509 NDX2230357
పపరర: సరరమమ బరసరఊరర

94-26/443

1512 NDX2227650
పపరర: సరసబబడజఖస బటడ

94-26/446

94-26/1440

1518 NDX2227924
పపరర: వజయ దసరర పప లమమరర

1521 NDX2427300
పపరర: srinuvasu thumbeti

1524 NDX1467928
పపరర: నరసససహ రరవప తషమలమలవనసట

1527 NDX2227890
పపరర: రమమష కకసడచపరగర
తసడడ:డ శరఖససన కకసడచపరగర
ఇసటట ననస:8-1-71
వయససస:24
లస: పప

1507 NDX2228450
పపరర: అననపపరర దనరర

94-26/441

1510 NDX2228245
పపరర: ససజజత బటడ

94-26/444

1513 NDX2749067
పపరర: చచననమమ బతషల

94-26/1326

భరస : శకనస బతషల
ఇసటట ననస:8-1-69
వయససస:25
లస: ససస స
1516 NDX2705325
పపరర: గగరరవమమ కరససమలలల

94-26/1442

భరస : ననరరయణ కరససమలలల
ఇసటట ననస:8-1-69
వయససస:40
లస: ససస స
94-26/447

1519 NDX2427276
పపరర: ramana thumbeti

94-26/448

భరస : srinuvasu THUMBETI
ఇసటట ననస:8-1-69/1
వయససస:30
లస: ససస స
94-26/450

1522 NDX2227643
పపరర: జజనకక ఏలశశటట

94-26/451

భరస : సతఖననరరయణ ఏలశశటట
ఇసటట ననస:8-1-70
వయససస:31
లస: ససస స
94-30/14

తసడడ:డ రరమ మమరరస తషమలమలవనసట
ఇసటట ననస:8-1-70
వయససస:75
లస: పప
94-26/454

94-26/438

భరస : వనసకట రరమలరరవప బటడ
ఇసటట ననస:8-1-69
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ tirupataiah THUMBETI
ఇసటట ననస:8-1-69/1
వయససస:34
లస: పప
94-26/452

1504 NDX2227635
పపరర: సరసబయఖ అరగల

భరస : యయసష బగ దనరర
ఇసటట ననస:8-1-67
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష ర పప లమమరర
ఇసటట ననస:8-1-69/1
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరరరరరవప పప లమమరర
ఇసటట ననస:8-1-69/1
వయససస:35
లస: పప
1523 NDX2227510
పపరర: సతఖననరరయణ ఏలశశటట

94-26/440

తసడడ:డ ననరరయణ కరససమలలల
ఇసటట ననస:8-1-69
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనలలపరర వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:8-1-69
వయససస:60
లస: ససస స
1520 NDX2228054
పపరర: కకషష ర పప లమమరర

1506 NDX2227155
పపరర: కననన బబబగ పష లశశటట

1515 NDX2692820
పపరర: శకనస కరససమలలల

94-26/435

తసడడ:డ రరమయఖ అరగల
ఇసటట ననస:8-1-66
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : సనరఖననరరయణ బటడ
ఇసటట ననస:8-1-69
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ కరససమలలల
ఇసటట ననస:8-1-69
వయససస:54
లస: పప
1517 AP151000384328
పపరర: శవపరరశత వనలలపరర�

94-26/437

భరస : కకరణ కలమలర బరరసరఉవపరర
ఇసటట ననస:8-1-68
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ బటడ
ఇసటట ననస:8-1-69
వయససస:37
లస: ససస స
1514 NDX2704351
పపరర: ననరరయణ కరససమలలల

1503 NDX2227882
పపరర: వజయ అరగల

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప పష లశశటట
ఇసటట ననస:8-1-66
వయససస:29
లస: పప
94-26/442

1501 NDX2229565
పపరర: చచననమమ పష లశశటట

భరస : కననన బబబగ పష లశశటట
ఇసటట ననస:8-1-66
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ అరగల
ఇసటట ననస:8-1-66
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖలరరరన రరవప పష లశశటట
ఇసటట ననస:8-1-66
వయససస:26
లస: పప
1508 NDX2228005
పపరర: శశఖర దనరర

94-26/434

తసడడ:డ శకరరమగలల పపటట పరకలలల
ఇసటట ననస:8-1-65
వయససస:39
లస: పప

భరస : మలర కరరరరన రరవప పష లశశటట
ఇసటట ననస:8-1-66
వయససస:44
లస: ససస స
1505 NDX2227536
పపరర: వజయ పష లశశటట

1500 NDX2487304
పపరర: బబల రరమకకషర పపటట పరకలల

1525 NDX2227916
పపరర: కనఖకలమలరర కకసడచపరగర

94-26/453

భరస : శరఖమఖసఓన కకసడచపరగర
ఇసటట ననస:8-1-71
వయససస:52
లస: ససస స
94-26/455

1528 NDX2973683
పపరర: శరఖససన కకసదదపగర

94-26/1329

తసడడ:డ పషదదయఖ కకసదదపగర
ఇసటట ననస:8-1-71
వయససస:56
లస: పప
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1529 NDX0427492
పపరర: భబరత వజజడల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-36
94-29/20

భరస : వరరరరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:8-1-72
వయససస:46
లస: ససస స
1532 NDX2229987
పపరర: భబరత పపజగగళర

94-26/456

94-29/22

94-26/459

94-26/462

94-26/1332

94-29/27

94-26/463

తసడడ:డ బబపసరరడడడ పరలపరరస
ఇసటట ననస:8-1-81
వయససస:25
లస: పప

1542 NDX2754364
పపరర: అమకత రరడడడ భవనస

1545 NDX0427716
పపరర: ఉదయశక రరడడడ

1548 NDX0427674
పపరర: ససపసడయ రరడడడ వనసడడదసడడ

1551 NDX2227791
పపరర: ఉదయ లకడమ యలవరరస

94-26/466

1554 NDX2229151
పపరర: శకదదవ పరలపరరస

94-26/1330

1557 NDX2229045
పపరర: బబపసరరడడడ పరలపరరస
తసడడ:డ వరరరరడడడ పరలపరరస
ఇసటట ననస:8-1-81
వయససస:50
లస: పప

1537 NDX0427567
పపరర: రమలదదవ భమ

94-29/24

1540 NDX2229037
పపరర: ససధఖ వరససరరడడడ

94-26/461

1543 NDX3054004
పపరర: మలధవ రరడడడ భవనస

94-26/1331

తసడడ:డ రరఘవ రరడడడ
ఇసటట ననస:8-1-73/2
వయససస:51
లస: పప
94-29/25

1546 NDX0427757
పపరర: దదపసస రరడడడ

94-29/26

తసడడ:డ ననగభమషణ రరడడడ
ఇసటట ననస:8-1-77
వయససస:34
లస: ససస స
94-29/28

1549 NDX0428268
పపరర: ననగభమషణరరడడడ వనసడడదసడడ

94-29/29

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ వనసడడదసడడ
ఇసటట ననస:8-1-77
వయససస:62
లస: పప
94-26/464

1552 NDX2227825
పపరర: రరమకకషర యలవరరస

94-26/465

తసడడ:డ రవసదడబబబగ యలవరరస
ఇసటట ననస:8-1-78
వయససస:43
లస: పప
94-26/467

భరస : బబపసరరడడడ పరలపరరస
ఇసటట ననస:8-1-81
వయససస:44
లస: ససస స
94-26/469

94-26/458

భరస : చసదడమమళ వరససరరడడ
ఇసటట ననస:8-1-73/2
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రవసదడబబబగ యలవరరస
ఇసటట ననస:8-1-78
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరయఖ యలవరరస
ఇసటట ననస:8-1-78
వయససస:66
లస: పప
1556 NDX2229169
పపరర: రరఘవనసదడ రరడడడ పరలపరరస

94-26/460

తసడడ:డ ననగభమషణరరడడడ వనసడడదసడడ
ఇసటట ననస:8-1-77
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరమకకషర యలవరరస
ఇసటట ననస:8-1-78
వయససస:35
లస: ససస స
1553 NDX2227908
పపరర: రవసదడ బబబగ యలవరరస

1539 NDX2251080
పపరర: మహబగ షపక

1534 NDX2227494
పపరర: శసకర ధరమపపలస

భరస : వనసకటరరవప భమ
ఇసటట ననస:8-1-73
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:8-1-77
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననగభమషణ రరడడడ
ఇసటట ననస:8-1-77
వయససస:35
లస: ససస స
1550 NDX2227817
పపరర: పపషపలత యలవరరస

94-29/23

తసడడ:డ మలధవ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:8-1-73 2
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మలధవ రరడడడ
ఇసటట ననస:8-1-73/2
వయససస:28
లస: పప
1547 NDX0427682
పపరర: ఇసదధర పసడయదరరరన రరడడడ

1536 NDX0427633
పపరర: ధరణణ కలమలరర భమల

94-24/940

తసడడ:డ చనన ధరమపపలస
ఇసటట ననస:8-1-73
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ననసర షపక
ఇసటట ననస:8-1-73/1
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపయఖ వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:8-1-73/2
వయససస:46
లస: పప
1544 NDX3092996
పపరర: వర రరడడడ భవనస

94-26/457

తసడడ:డ వనసకటరరవప భమల
ఇసటట ననస:8-1-73
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మహబగ షపక
ఇసటట ననస:8-1-73/1
వయససస:47
లస: ససస స
1541 NDX2227866
పపరర: చసదడమమళ వరససరరడడ

1533 NDX2227478
పపరర: రమణ ధరమపపలస

1531 NDX3030194
పపరర: సకజన దరరస

భరస : ఏససబబబగ దరరస
ఇసటట ననస:8-1-72/1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శసకర ధరమ పపలస
ఇసటట ననస:8-1-73
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప భమల
ఇసటట ననస:8-1-73
వయససస:38
లస: ససస స
1538 NDX2227502
పపరర: బభగస షపక

94-29/21

తసడడ:డ పషరరమలళర రరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:8-1-72
వయససస:49
లస: పప

భరస : రసగయఖ పపజగగళర
ఇసటట ననస:8-1-73
వయససస:29
లస: ససస స
1535 NDX0427500
పపరర: దదపసస కలమలరర భమల

1530 NDX0428219
పపరర: వరరరరడడడ వజజడల

1555 NDX2229177
పపరర: వనసకటరరడడడ పరలపరరస

94-26/468

తసడడ:డ బబపసరరడడడ పరలపరరస
ఇసటట ననస:8-1-81
వయససస:24
లస: పప
94-26/470

1558 NDX2251346
పపరర: సరసబబడజఖస బబ రరక

94-26/471

భరస : వర పడసరద రరవప బబ రరక
ఇసటట ననస:8-1-82
వయససస:57
లస: ససస స
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1559 NDX2251338
పపరర: వర పడసరద రరవప బబ రరక

94-26/472

తసడడ:డ నరసయఖ బబ రరక
ఇసటట ననస:8-1-82
వయససస:59
లస: పప
94-26/474

తసడడ:డ కకటయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:8-1-83
వయససస:82
లస: ససస స
94-26/477

తసడడ:డ సరసబయఖ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:8-1-88
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ మరరసపఅల
ఇసటట ననస:8-2
వయససస:19
లస: పప
94-30/18

తసడడ:డ ననగయఖ మమదర
ఇసటట ననస:8-2
వయససస:32
లస: పప
94-184/1322

94-30/15

1572 NDX0528745
పపరర: ఏసస మమదర

1575 NDX3058542
పపరర: భబణగ పడసరద జజగరర మమడడ

94-26/1045

1580 NDX2229979
పపరర: పడశరసత ఆలలరర

94-30/16

94-26/480

1581 NDX2230167
పపరర: కకషర కలమలరర చదబబడ లల

94-30/19

తసడడ:డ సనరరఖ రరజజ గగపరల వననశశటట
ఇసటట ననస:8-2-94
వయససస:43
లస: పప

1584 NDX2230142
పపరర: రవసదడననథ చదబబడ లల

94-26/1335

1587 NDX2251361
పపరర: ససజజత కళళఖణస
భరస : లకడమ ననరరయణ కళళఖణస
ఇసటట ననస:8-2-117
వయససస:43
లస: ససస స

95-125/792

1570 NDX2232346
పపరర: కనకయఖ మమదర

94-30/17

1573 NDX2795656
పపరర: కశమమ MIRAMPALLI

94-45/677

1576 NDX0530238
పపరర: సరసబయఖ ఆరగరల

94-30/20

తసడడ:డ రరమయఖ రరగరల
ఇసటట ననస:8-2-66
వయససస:59
లస: పప
94-26/478

1579 NDX2229953
పపరర: చసదడకళ వననశశటట

94-26/479

భరస : సతష కలమలర వననశశటట
ఇసటట ననస:8-2-94
వయససస:35
లస: ససస స
94-26/481

1582 NDX2229870
పపరర: సషషదసలల గడదస

94-26/482

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గడదస
ఇసటట ననస:8-2-94
వయససస:37
లస: పప
94-26/484

తసడడ:డ వనసకస రతనస చదబబడ లల
ఇసటట ననస:8-2-94
వయససస:56
లస: పప
95-75/6

1567 SQX2542579
పపరర: పదనమవత పష లగరన

భరస : బబలయఖ MIRAMPALLI
ఇసటట ననస:8-2
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రవసదడననథ చదబబడ లల
ఇసటట ననస:8-2-94
వయససస:65
లస: ససస స
94-26/483

94-26/476

భరస : ననగయఖ మమదర
ఇసటట ననస:8-2
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సషషదసలల గడదస
ఇసటట ననస:8-2-94
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమలర ఆలలరర
ఇసటట ననస:8-2-94
వయససస:37
లస: ససస స
1583 NDX2229961
పపరర: సతష కలమలర వననశశటట

1578 NDX2229813
పపరర: అసజల గడదస

1564 NDX2228328
పపరర: లకడమ తరరపటమమ గగపసశశటట

భరస : శకనవరస రరవప లలట పష లగరన
ఇసటట ననస:8-1-90
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:8-2-36
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సరయ బబబగ పపరరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:8-2-88
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయపడసరద కకలగరన
ఇసటట ననస:8-2-94
వయససస:50
లస: పప

1566 NDX2177559
పపరర: రమణ రరడడడ చమల

1569 NDX0511147
పపరర: పగడమమ మమదర

94-26/473

భరస : ఆసజననయ పడసరద గగపసశశటట
ఇసటట ననస:8-1-88
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ మమదర
ఇసటట ననస:8-2
వయససస:35
లస: పప

భరస : జనపత పడససనజణణఉల
ఇసటట ననస:8-2
వయససస:54
లస: ససస స

1586 AP151000111492
పపరర: శరఖససన రరబరటర కకలగరన

94-26/475

భరస : యయసస మమదర
ఇసటట ననస:8-2
వయససస:33
లస: ససస స

1571 NDX0528786
పపరర: ననగరరరరన మమదర

1577 NDX2564714
పపరర: ననగ వరసవ పపరరబబ ఈనన

1563 NDX2227965
పపరర: శశషమమ పపరస

తసడడ:డ సస హహచ వనసకటటశశర రరడడడ చమల
ఇసటట ననస:8-1-88
వయససస:28
లస: పప
94-26/1334

1561 NDX2227734
పపరర: ససబబబయమమ గగసటటపలర

తసడడ:డ కకసడలరరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:8-1-83
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : ఎరరకల రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:8-1-87
వయససస:56
లస: ససస స

1565 NDX2228575
పపరర: ఆసజననయ పడసరద గగపసశశటట

1574 NDX2842276
పపరర: జనపత లకడమ

94-26/1333

తసడడ:డ బడహమనసదస మదమసచ
ఇసటట ననస:8-1-82
వయససస:40
లస: పప

1562 NDX2227775
పపరర: కకసడల రరవప గగసటటపలర

1568 NDX3134426
పపరర: చచనన కకటటయఖ మరరసపఅల

1560 NDX2816114
పపరర: కలలఖణ చకక వరరస మదమసచ

1585 NDX2802601
పపరర: సతశ కలమలర వననశశటట

94-29/1076

తసడడ:డ సనరఖ రరజ వననశశటట
ఇసటట ననస:8-2-94
వయససస:43
లస: పప
94-26/485

1588 NDX2227213
పపరర: శవ ససభబగఖస ఏపపరర

94-26/486

భరస : ననసచనరయఖ ఏపపరర
ఇసటట ననస:8-2-117
వయససస:62
లస: ససస స
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94-26/487

తసడడ:డ చచసచయఖ ఏపపరర
ఇసటట ననస:8-2-117
వయససస:68
లస: పప
1592 NDX2229573
పపరర: వనసకట ససబబమమ పప లమమరర

94-26/490

94-26/493

94-26/496

94-26/499

94-26/502

94-30/21

94-30/24

భరస : ననగరసదడ బబబగ
ఇసటట ననస:8-3-119
వయససస:18
లస: ససస స

94-26/497

1605 NDX2651875
పపరర: బబజ షపక

94-26/500

1611 NDX0924696
పపరర: పపలలగగజర ననగమమ

94-30/27

1614 NDX0944918
పపరర: రరమయఖ గరరనపపడడ

94-2/1239

1617 NDX2232593
పపరర: పసడయలసక మగతస పరటట
తసడడ:డ పపననన రరవప మగతస పరటట
ఇసటట ననస:8-3-123
వయససస:22
లస: ససస స

94-26/495

94-26/498
1600 NDX2251510
పపరర: వనసకట రమణ కలమలరర ననగరననన

1603 NDX2227221
పపరర: ఝలనస రరణణ ఏపపరర

94-26/501

1606 NDX3286366
పపరర: వజయ కలమలర వ
తలర : లకమమమ
ఇసటట ననస:8/3
వయససస:28

94-30/22

94-170/805

లస: పప

1609 NDX0924787
పపరర: పపరమలమ మగటట
ర రర

94-30/23

భరస : బసగరరయఖ మగటట
ర రర
ఇసటట ననస:8-3-119
వయససస:35
లస: ససస స
94-30/25

1612 NDX2232544
పపరర: ననగరసదడబబబగ మగటట
ర రర

94-30/26

తసడడ:డ రగశయఖ మగటట
ర రర
ఇసటట ననస:8-3-119
వయససస:23
లస: పప
94-30/28

తసడడ:డ ఏసస గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:8-3-119
వయససస:40
లస: పప
94-30/1249

1597 NDX2227270
పపరర: యసశసత కకషర చరణ కళళఖణస

భరస : శకనవరస రరవప ఏపపరర
ఇసటట ననస:8-2-118/2
వయససస:32
లస: ససస స

లస: ససస స

1608 NDX0924779
పపరర: ననగమణణ గరరనపపడడ

94-26/492

భరస : వరయఖ ననయగడడ ననగరననన
ఇసటట ననస:8-2-118/1
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : యలర మసద పపలలగగజర
ఇసటట ననస:8-3-119
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశయఖ మగటట
ర రర
ఇసటట ననస:8-3-119
వయససస:30
లస: పప
1616 NDX3023751
పపరర: రరణణ మగటట
ర రర

1602 NDX2251437
పపరర: వరయఖ ననయగడడ ననగరననన

1594 NDX2229615
పపరర: రవ కలమలర పలలరననటట

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ కళళఖణస
ఇసటట ననస:8-2-118
వయససస:26
లస: పప

భరస : యలర మసద గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:8-3-119
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రగశయఖ మగటట
ర రర
ఇసటట ననస:8-3-119
వయససస:43
లస: ససస స
1613 NDX2232783
పపరర: వరబబబగ మగటట
ర రర

1599 NDX2229938
పపరర: వరససధ యయరకసశశటట

భరస : దరర వల
ఇసటట ననస:8/3
వయససస:26

భరస : యలర మసద మలచరర
ఇసటట ననస:8-3-119
వయససస:25
లస: ససస స
1610 NDX2232601
పపరర: ననసరమమ మగటట
ర రర

94-26/494

తసడడ:డ హనసమయఖ ననగరననన
ఇసటట ననస:8-2-118/1
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ననసచనరయఖ ఏపపరర
ఇసటట ననస:8-2-118/2,
వయససస:41
లస: పప
1607 NDX0924670
పపరర: ఆశరరశదస మలచరర

1596 NDX2251403
పపరర: రమలదదవ భమల

94-26/489

తసడడ:డ రరమనన పలలరననటట
ఇసటట ననస:8-2-117/1
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరస పడదసఖమన యయరకసశశటట
ఇసటట ననస:8-2-118/1
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ ననయగడడ ననగరననన
ఇసటట ననస:8-2-118/1
వయససస:28
లస: పప
1604 NDX2227320
పపరర: శకనవరస రరవప ఏపపరర

94-26/491

భరస : వనసకట రరవప భమల
ఇసటట ననస:8-2-118
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ భమల
ఇసటట ననస:8-2-118
వయససస:71
లస: పప
1601 NDX2251452
పపరర: వసశ అనసరరగ ననగరననన

1593 NDX2230662
పపరర: గణణశ పలలరననటట

1591 NDX2229649
పపరర: లకడమ కలమలరర పలలరననటట

భరస : రరమనన పలలరననటట
ఇసటట ననస:8-2-117/1
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమనన పలలరననటట
ఇసటట ననస:8-2-117/1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వరనన పలలరననటట
ఇసటట ననస:8-2-117/1
వయససస:55
లస: పప
1598 NDX2251387
పపరర: వనసకట రరవప భమల

94-26/488

భరస : రవ కలమలర పలలరననటట
ఇసటట ననస:8-2-117/1
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖఎస పప లమమరర
ఇసటట ననస:8-2-117/1
వయససస:82
లస: ససస స
1595 NDX2228583
పపరర: రరమనన పలలరననటట

1590 NDX2229664
పపరర: చసదడకళ పలలరననటట

1615 NDX2864171
పపరర: సరశత గరరనపపడడ

94-30/1248

భరస : మహహశ గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:8-3-119
వయససస:22
లస: ససస స
94-30/29

1618 NDX2232460
పపరర: ఉష రరణణ మగతస పరటట

94-30/31

భరస : పపనన రరవప మగతస పరటట
ఇసటట ననస:8-3-123
వయససస:39
లస: ససస స
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1619 NDX2232361
పపరర: నరమధ రరణణ చకకవరస
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94-30/32

భరస : ససబబ రరజ చకకవరస
ఇసటట ననస:8-3-123
వయససస:43
లస: ససస స
1622 NDX2232445
పపరర: ససబబరరజ చకకవరస

94-30/35

94-30/1252

94-30/1253

94-26/503

94-30/1255

తసడడ:డ రరసబబబగ
ఇసటట ననస:8-3-146
వయససస:23
లస: పప
1637 NDX3252715
పపరర: మకలబల హసన షపక

94-54/902

94-45/510

తసడడ:డ రరజ తతటకలర
ఇసటట ననస:8-6-227
వయససస:33
లస: పప

94-30/1254

94-177/630

1632 NDX2232734
పపరర: వరలకడమ ఉపపపలదధననన

94-30/37

1627 NDX2770329
పపరర: హరర కకషర పరష

94-29/1078

1630 NDX0944934
పపరర: మగటట
ర రర మగటట
ర రర బసగరరయఖ

1633 NDX2558401
పపరర: సససనన సససకర
భరస : మణణకసఠ సససకర
ఇసటట ననస:8-3-146
వయససస:20
లస: ససస స

1635 NDX2600641
పపరర: వనమలల వనసకటరరవప

1636 NDX2585750
పపరర: ననగ మలర శశర రరవప ఆలపరటట

94-156/848

1644 NDX2948735
పపరర: రరజ తతటకలర

1647 NDX2826139
పపరర: డదవడ తతటకలర
తసడడ:డ రరజ తతటకలర
ఇసటట ననస:8-6-227
వయససస:30
లస: పప

94-31/935

తసడడ:డ బల కకటయఖ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:8-4-151
వయససస:57
లస: పప

94-45/38 1639 NDX2685956
1638 NDX2512572
పపరర: మలధవ శవ కలమలరర పససపపలలటట
పపరర: ధన లకడమ దనమచరర

1641 NDX2614741
పపరర: పడసరద ఇసడర

94-30/36

94-30/1054

భరస : చనన సరశమగలల ఉపపపలదధననన
ఇసటట ననస:8-3-146
వయససస:53
లస: ససస స

94-45/509

భరస : శకనవరస రరవప దనమచరర
ఇసటట ననస:8-5-254
వయససస:48
లస: ససస స
94-45/511

1642 NDX2580553
పపరర: అనల సరయ సదనల

94-29/905

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:8-6
వయససస:21
లస: పప
94-30/1256

తసడడ:డ ఏసస తతటకలర
ఇసటట ననస:8-6-227
వయససస:55
లస: పప
94-30/1258

94-30/1251

తసడడ:డ ససబబయఖ మగటట
ర రర
ఇసటట ననస:8-3-145
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శకహరర ఇసడర
ఇసటట ననస:8-5-367/2
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ జనపత సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:8-6
వయససస:73
లస: పప
1646 NDX2826147
పపరర: లలకయఖ తతటకలర

1629 NDX2802833
పపరర: మరరయల నల కకటసశశటట

1624 NDX3009248
పపరర: పసడయసకర మగఠరపటట

తసడడ:డ రరఢ కకషర పరష
ఇసటట ననస:8-3-124
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకట రమమష పససపపలలటట
ఇసటట ననస:8-5-106
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దనమచరర
ఇసటట ననస:8-5-254
వయససస:27
లస: పప
1643 NDX2842490
పపరర: జనపత పడససనజననలల

94-29/1077

తసడడ:డ వనమలల రరమయఖ
ఇసటట ననస:8-4
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శలలర పరష శశక
ఇసటట ననస:8-4-169
వయససస:18
లస: పప
1640 NDX2578094
పపరర: చచషతనఖ కలమలర దనమచరర

1626 NDX2774966
పపరర: హరర చసదన పరష

94-30/34

తసడడ:డ పపనన రరవప మగఠరపటట
ఇసటట ననస:8-3-123
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరఢ కకషర పరస
ఇసటట ననస:8-3-124
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : చనన సరశమగలల ఉపపలదధననన
ఇసటట ననస:8-3-146
వయససస:52
లస: ససస స
1634 NDX3046935
పపరర: మణణకసఠ సససకర

94-30/1250

తసడడ:డ రరఢ కకషర
ఇసటట ననస:8-3-124
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇననయఖ పరస
ఇసటట ననస:8-3-124
వయససస:47
లస: పప
1631 NDX2227379
పపరర: వర లకడమ ఉపపలదధననన

1623 NDX3009222
పపరర: ఉష రరణణ మగఠరపటట

1621 NDX2232411
పపరర: వపననన రరవప మగతస పరటట

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప మగతస పరటట
ఇసటట ననస:8-3-123
వయససస:45
లస: పప

భరస : పపనన రరవప మగఠరపటట
ఇసటట ననస:8-3-123
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పపనన రరవప మగఠరపటట
ఇసటట ననస:8-3-123
వయససస:19
లస: ససస స
1628 NDX2811826
పపరర: రరఢ కకషర పరస

94-30/33

తసడడ:డ ససబబ రరజ చకకవరస
ఇసటట ననస:8-3-123
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శశష ఎస రరజ చకకవరస
ఇసటట ననస:8-3-123
వయససస:48
లస: పప
1625 NDX3009255
పపరర: ససగగణ మగఠరపటట

1620 NDX2232403
పపరర: వషష
ర వరర న రరజ చకకవరస

1645 NDX2859551
పపరర: మలరస మమ తతటకలర

94-30/1257

తసడడ:డ రరజ తతటకలర
ఇసటట ననస:8-6-227
వయససస:47
లస: ససస స
94-30/1259

1648 NDX3207164
పపరర: దదవ తళరపలర

94-30/1260

భరస : గగపస తళరపలర
ఇసటట ననస:8-6-229/3
వయససస:36
లస: ససస స
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1649 NDX3243334
పపరర: గగపస తళరపలర
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94-30/1412

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల తళరపలర
ఇసటట ననస:8-6-229/3
వయససస:36
లస: పప
94-30/40

భరస : వనసకర రరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:8-6-286
వయససస:31
లస: ససస స
94-30/43

భరస : కరరణనకర రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:8-7-293
వయససస:41
లస: ససస స

1653 NDX0047373
పపరర: సరగజన బబ యపరటట�

94-30/41

94-30/46

తసడడ:డ శకనవరససలల గసజరపలర
ఇసటట ననస:8-7-294
వయససస:21
లస: ససస స

1656 NDX2232171
పపరర: రసగననయకమమ మసడవ

94-30/44

94-30/49

భరస : ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:8-7-294/3
వయససస:37
లస: ససస స

1659 NDX2251668
పపరర: లకడమ గసజరపలర

94-30/47

94-30/51

1662 NDX2232379
పపరర: వనసకటటశశరరర గసజరరపలర

తసడడ:డ ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:8-8-298
వయససస:22
లస: పప

1665 NDX3135258
పపరర: తరరపఠమమ దగగరల

94-30/50

1668 NDX2595205
పపరర: మణణకసట గగపరలలన

94-29/1079

1670 NDX2462844
పపరర: శకదదవ కసడన

94-30/54

భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:8-9-316
వయససస:51
లస: ససస స

94-30/1061

94-28/997

1660 NDX2251684
పపరర: రమణణ గసజరపలర

94-30/48

1663 NDX2546794
పపరర: రజయ షపక

94-30/1059

1666 NDX2252765
పపరర: శకనస కరశమలర

94-30/52

1669 NDX1833442
పపరర: అనసషర రరడడ

94-30/53

తసడడ:డ రరమ సరశమ రరడడ
ఇసటట ననస:8-9-316
వయససస:23
లస: ససస స

1671 NDX2462851
పపరర: సరయ వశశననధ శకరరస కసడన

94-30/55

తసడడ:డ కసడన వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:8-9-316
వయససస:21
లస: పప

1673 NDX3105673
పపరర: రమదదవ గగరసటర

94-30/45

తసడడ:డ ననరరయణ కరశమలర
ఇసటట ననస:8-9
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల గగపరలలన
ఇసటట ననస:8-9-16/B
వయససస:19
లస: పప

లస: పప

1657 NDX2232155
పపరర: కరరణనకర రరవప మసడవ

తసడడ:డ మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:8-8-8
వయససస:22
లస: పప

భరస : తరరపత రరడడడ
ఇసటట ననస:8-8-300
వయససస:71
లస: ససస స
95-154/1113

94-30/42

తసడడ:డ శకనవరససలల గసజరపలర
ఇసటట ననస:8-7-294
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసగయఖ గసజరరపలర
ఇసటట ననస:8-7-294/5
వయససస:24
లస: పప

1664 NDX2251726
పపరర: ససభబన మగకస ర షపక

1654 NDX1073436
పపరర: వనసకట రరవప బబ యపరటట

తసడడ:డ చచసచయఖ మసడవ
ఇసటట ననస:8-7-293
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసగయఖ గసజరపలర
ఇసటట ననస:8-7-294
వయససస:22
లస: ససస స

1661 NDX2016989
పపరర: జజన బ పఠరన

94-30/39

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ యపరటట
ఇసటట ననస:8-6-286
వయససస:64
లస: పప

భరస : చచసచయఖ మసడవ
ఇసటట ననస:8-7-293
వయససస:67
లస: ససస స

1658 NDX2251643
పపరర: తరరపతమమ గసజరపలర

1651 NDX2232536
పపరర: అననష చరరవనళర

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప చరరవనళర
ఇసటట ననస:8-6-285/1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప� బబ యపరటట
ఇసటట ననస:8-6-286
వయససస:41
లస: ససస స

1655 NDX2232148
పపరర: కకకషరవనణణ మసడవ

తసడడ:డ షపక షపక
ఇసటట ననస:8-9
వయససస:19

94-30/38

తసడడ:డ అదధయఖ బళళ
ఇసటట ననస:8-6-285
వయససస:29
లస: పప

1652 NDX2232437
పపరర: సతఖవత బబ యపరటట

1667 SQX2091973
పపరర: మహమమద అల షపక

1650 NDX2372316
పపరర: రవ తదజ బళళ

1672 NDX2431328
పపరర: నళన కలమలర కకలర పర

94-30/56

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:8-9-316 FLAT NO 303 KK HEIG
వయససస:41
లస: పప

94-30/1261 1675 NDX3039815
1674 NDX3039757
పపరర: ఆనసద మహన రరజ సరరకకసడ
పపరర: లకడమ సరయ చరణ సరరకకసడ

94-30/1262

భరస : ఆనసద మగరళమహన రరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:8-9-316, FLAT NO-304
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సరరకకసడ
ఇసటట ననస:8-9-316, FLAT NO-304
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద మగరళమహన రరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:8-9-316, FLAT NO-304
వయససస:18
లస: పప

1676 NDX2773588
పపరర: శకనవరస రరడడడ మలరస ల

1677 NDX2901429
పపరర: భబరర వ మలరస ల

1678 NDX1332196
పపరర: వనసకట ససబబబ రరవప కకసద

94-30/1263

తసడడ:డ ససతనరరస రరడడడ మలరస ల
ఇసటట ననస:8-9-316,FLAT NO,403
వయససస:45
లస: పప

94-30/1264

భరస : శకనవరస రరడడడ మలరస ల
ఇసటట ననస:8-9-316,FLAT NO,403
వయససస:41
లస: ససస స

94-30/59

తసడడ:డ వశశననధస
ఇసటట ననస:8-9-316,FLOT NO-302
వయససస:56
లస: పప
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1679 NDX2252625
పపరర: ననగ భవరన కరసడడత

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-36
94-30/60

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కరసడడత
ఇసటట ననస:8-9-316, K K HEIGHTS,
వయససస:21
లస: ససస స
1682 NDX2252682
పపరర: లకడమ ససనత కకలర పర

94-30/63

భరస : నళన కలమలర కకలర పర
ఇసటట ననస:8-9-316, K K HEIGHTS,
వయససస:39
లస: ససస స
1685 NDX2252666
పపరర: సరయ వశశననధ శక రరస కసద

94-30/61
1680 NDX2252708
పపరర: గరయతడ ననగ మలణణకఖ శశశలజ
కసద
భరస : అరరణ భబసకర కసద
ఇసటట ననస:8-9-316, K K HEIGHTS,
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకషన రరజ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:8-9-316, K K HEIGHTS,
వయససస:33
లస: ససస స

1683 NDX2252641
పపరర: శక దదవ కసద

1684 NDX2252658
పపరర: లకడమ బసడర మమడడ

94-30/64

భరస : వనసకట ససబబ రరవప కసద
ఇసటట ననస:8-9-316, K K HEIGHTS,
వయససస:51
లస: ససస స
94-30/66

1686 NDX2252633
పపరర: కకషన రరజ బసడర మమడడ

1681 NDX2252674
పపరర: అనసపమ బసడర మమడడ

94-30/62

94-30/65

భరస : మలలఖదధడ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:8-9-316, K K HEIGHTS,
వయససస:53
లస: ససస స
94-30/67

1687 NDX2462836
పపరర: సరయ వశశననధ శకరరస కసడన

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప కసద
ఇసటట ననస:8-9-316, K K HEIGHTS,
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మలలఖదధడ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:8-9-316, K K HEIGHTS,
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప కసడన
ఇసటట ననస:8-9-316,WARD-2
వయససస:21
లస: పప

1688 NDX2980274
పపరర: తషలసస మమదర

1689 NDX2829208
పపరర: మసగమమ పప ల

1690 NDX2829265
పపరర: శశరర మమదర

94-29/1080

భరస : ననగరరరరన మమదర
ఇసటట ననస:8-9-317
వయససస:31
లస: ససస స
1691 NDX2829224
పపరర: కకటమమ మమదర

భరస : పపలర యఖ పప ల
ఇసటట ననస:8-9-317
వయససస:30
లస: ససస స
94-30/1267

భరస : శశరర మమదర
ఇసటట ననస:8-9-317
వయససస:21
లస: ససస స
1694 NDX2605855
పపరర: సససధస గరడడపరరస

94-30/1062

94-26/505

94-30/69

భరస : సరయ పపరస
ఇసటట ననస:8-10-334
వయససస:22
లస: ససస స

94-30/120

1698 NDX3133030
పపరర: హససనన షపక

1701 NDX1073402
పపరర: ససభబన షపక

94-12/1621

1704 NDX3287703
పపరర: లలటట లకడమ పథ

94-28/991

1707 NDX2252781
పపరర: లకడమ జగననధస
భరస : శరఖమమఖల జగననధస
ఇసటట ననస:8-10-334
వయససస:25
లస: ససస స

1696 NDX2227296
పపరర: వనసకట ససబగబలల పషలర లరర

94-26/504

1699 NDX2771699
పపరర: మసరసన షపక

94-29/1062

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:8-10
వయససస:18
లస: పప
94-30/70

1702 NDX2565208
పపరర: వనసకటటష సరలలటట

94-29/898

తసడడ:డ రమలరరవప సరలలటట
ఇసటట ననస:8-10-88
వయససస:18
లస: పప
94-29/1395

భరస : శరసబయఖ
ఇసటట ననస:8-10-167
వయససస:52
లస: ససస స
94-30/72

94-30/58

భరస : మలల కకసడయఖ పషలర లరర
ఇసటట ననస:8/10
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షషషక
ఇసటట ననస:8-10
వయససస:49
లస: పప

భరస : పథ పథ లలటట
ఇసటట ననస:8-10-167
వయససస:52
లస: ససస స
1706 NDX2232353
పపరర: గగతమ పపరస

1695 NDX2252773
పపరర: చచననమమ బతష
స ల

1693 NDX2252690
పపరర: శకనవరస రరవప అరరర
తసడడ:డ మహన రరవప అరరర
ఇసటట ననస:8-9-345/1
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:8-10
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:8-10
వయససస:22
లస: పప
1703 NDX3105392
పపరర: లకడమ పథ లలటట

94-30/57

భరస : శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:8-9,
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన మలల కకసడయఖ పషలర లరర
ఇసటట ననస:8/10
వయససస:43
లస: పప
1700 NDX2251692
పపరర: నజర భబషర షపక

1692 NDX2252732
పపరర: ధన లకడమ అరరర

94-30/1266

తసడడ:డ ననగయఖ మమదర
ఇసటట ననస:8-9-317
వయససస:25
లస: పప

భరస : దసరర పడసరద అరరర
ఇసటట ననస:8-9-345/1
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకర రరవప గరడడపరరస
ఇసటట ననస:8-9-406,
వయససస:21
లస: ససస స
1697 NDX2227338
పపరర: మలల కకసడయఖ పషలర లరర

94-30/1265

94-30/68

1705 NDX3156379
పపరర: వరలకమమమ మమమపపత

94-44/875

భరస : లసక బబపసనడడ
ఇసటట ననస:8-10-289
వయససస:73
లస: ససస స
94-30/73

1708 NDX2232304
పపరర: తరరపఠమమ పపరస

94-30/74

భరస : బబబగ పపరస
ఇసటట ననస:8-10-334
వయససస:43
లస: ససస స
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1709 NDX2232288
పపరర: బబబగ పపరస
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94-30/75

తసడడ:డ చననబబబయ పపరస
ఇసటట ననస:8-10-334
వయససస:48
లస: పప
1712 JBV2939916
పపరర: పసచలమమ గగరజజల

94-29/30

94-29/33

94-30/76

94-29/1063

94-29/1065

94-30/79

94-29/36

భరస : వనసకరటటశశరరర బబ మమతతటట
ఇసటట ననస:8-10-339
వయససస:44
లస: ససస స

1722 NDX2979201
పపరర: శకనస దనసరర

1725 NDX2232114
పపరర: పసచలమమ చలకబతస న

1728 NDX2251759
పపరర: వసదనస మగసడనడ

1731 JBV1738723
పపరర: రరణణ కసదసకలరర

94-29/39

1734 NDX2980399
పపరర: జజఖత మనమల

94-29/1064

1737 AP151010111145
పపరర: బబరసడకనమమ బళళ
భరస : ఆదధయఖ బళళ
ఇసటట ననస:8-10-339
వయససస:50
లస: ససస స

1717 AP151010111321
పపరర: చనననరరమగలల పగరటటపలర

94-29/35

1720 NDX2982072
పపరర: మహలకడమ దనసరర

94-26/1307

1723 NDX2980548
పపరర: శరరష తషరక

94-26/1308

తసడడ:డ ససరరష తషరక
ఇసటట ననస:8-10-337
వయససస:19
లస: ససస స
94-30/77

1726 NDX2251767
పపరర: ననగమణణ మగసడనడ

94-30/78

భరస : వసదనస మగసడనడ
ఇసటట ననస:8-10-337
వయససస:29
లస: ససస స
94-30/80

1729 NDX2070878
పపరర: జయ రరజ చలకబతస న

94-30/81

తసడడ:డ అచలయఖ చలకబతస న
ఇసటట ననస:8-10-337
వయససస:41
లస: పప
94-29/37

1732 NDX1939281
పపరర: ఆలసమమ తసగరరరల

94-29/38

భరస : మజరస తసగరరరల
ఇసటట ననస:8-10-337/2
వయససస:55
లస: ససస స
94-29/1066

తసడడ:డ కకటట మనమల
ఇసటట ననస:8-10-338
వయససస:29
లస: ససస స
94-29/40

94-29/32

భరస : దసరరర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:8-10-336/1
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదరరన రరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:8-10-337/2
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మరరయఖనన
ఇసటట ననస:8-10-338
వయససస:47
లస: ససస స
1736 JBV1738889
పపరర: కకటటశశరమమ బబ మమతతటట

94-26/1306

తసడడ:డ ఏసష బగ మగసడనడ
ఇసటట ననస:8-10-337
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససదరరన రరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:8-10-337/2
వయససస:33
లస: ససస స
1733 AP151010111233
పపరర: లలరరడ జజషట

1719 NDX2979227
పపరర: దసరర రరవప దనసరర

1714 NDX0941286
పపరర: లకడమ దనసరర

తసడడ:డ వనసకయఖ పగరటటపలర
ఇసటట ననస:8-10-336
వయససస:54
లస: పప

భరస : జయరరజ చలకబతస న
ఇసటట ననస:8-10-337
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ తషరక
ఇసటట ననస:8-10-337
వయససస:24
లస: పప
1730 JBV1738749
పపరర: దదపసక కసదసకలరర

94-29/34

తసడడ:డ కకతస యఖ దనసరర దనసరర
ఇసటట ననస:8-10-336/1
వయససస:32
లస: పప

భరస : వజయ రరజ బలర
ఇసటట ననస:8-10-337
వయససస:31
లస: ససస స
1727 NDX2505055
పపరర: ససరరష తషరక

1716 AP151010111309
పపరర: మమరరరరణణ పగరటటపలర

94-26/1305

తసడడ:డ శకనవరసస దనసరర
ఇసటట ననస:8-10-336
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకతస యఖ దనసరర
ఇసటట ననస:8-10-336/1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ బబల సరశమ దనసరర
ఇసటట ననస:8-10-336/1
వయససస:47
లస: పప
1724 NDX2983815
పపరర: జజఖత బలర

94-29/31

భరస : చనననరరమగల పగరటటపలర
ఇసటట ననస:8-10-336
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : అరరణ కలమలర పగడపలర
ఇసటట ననస:8-10-336
వయససస:36
లస: ససస స
1721 NDX2981983
పపరర: చనన కకటయఖ దనసరర

1713 NDX0941252
పపరర: ననగరసదడస దనసరర

1711 NDX2980290
పపరర: దదవ కకప గగరరజజల

భరస : బబబగ గగరరజజల
ఇసటట ననస:8-10-335/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసస దనసరర
ఇసటట ననస:8-10-336
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:8-10-336
వయససస:44
లస: ససస స
1718 NDX2232320
పపరర: కమల కలమలరర పగడపలర

94-26/1304

తసడడ:డ చననన గరరరజజల
ఇసటట ననస:8-10-335/1
వయససస:25
లస: పప

భరస : చనన గగరజజల
ఇసటట ననస:8-10-335/1
వయససస:63
లస: ససస స
1715 NDX1069798
పపరర: ననగమమ దనసరర

1710 NDX2982064
పపరర: బబబగ గరరరజల

1735 NDX2980373
పపరర: అచలమమ బబ మమతతటట

94-26/1309

భరస : ననగరశశర రరవప బబ మమతతటట
ఇసటట ననస:8-10-339
వయససస:53
లస: ససస స
94-29/41

1738 AP151010111338
పపరర: మలరస మమ బళళ

94-29/42

భరస : సరవతడ బళళ
ఇసటట ననస:8-10-339
వయససస:72
లస: ససస స
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1739 NDX1070739
పపరర: రవతదజ బలలర
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94-29/43

తసడడ:డ ఆదయఖ బలలర
ఇసటట ననస:8-10-339
వయససస:28
లస: పప
1742 JBV2940229
పపరర: వనసకటటశశరరర బబ మమతతటట

94-29/46

94-52/12

94-29/48

94-26/1312

94-29/50

94-30/83

94-29/51

తసడడ:డ ఆనసద రరవప బగలర
ఇసటట ననస:8-10-341/1
వయససస:21
లస: పప

1752 NDX2975753
పపరర: ఆసజననయగలల బబ మమతతత

1755 NDX2980563
పపరర: పడభగ దదవ బబ మమతతటట

1758 NDX2974004
పపరర: పరప చననస

1761 JBV1739796
పపరర: కకటమమ బగలలర

94-29/54

1764 AP151010111231
పపరర: నరసససహరరవప గగరజజల

94-28/992

1767 NDX2716678
పపరర: మధస బబబగ బగలర
తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:8-10-341/1
వయససస:21
లస: పప

1747 NDX2982213
పపరర: చసదడకళ వరర నపప

94-26/1311

1750 NDX2980431
పపరర: లలరర మమ జరషట

94-29/1068

1753 NDX0789636
పపరర: వరణణ బగలలర

94-29/49

భరస : బబబగరరవప బగలలర
ఇసటట ననస:8-10-341
వయససస:32
లస: ససస స
94-29/1069

1756 NDX2251874
పపరర: వజయ లకడమ ససదద నరపప

94-30/82

భరస : గగపస ససదద నరపప
ఇసటట ననస:8-10-341
వయససస:48
లస: ససస స
94-30/1221

1759 NDX2498848
పపరర: శశశలజ బబ మమతతటట

94-52/13

భరస : వనసకట ఆసజననయగలల బబ మమతతటట
ఇసటట ననస:8-10-341
వయససస:25
లస: ససస స
94-29/52

1762 AP151010111083
పపరర: సరమలజఖస బళళ

94-29/53

భరస : వనసకటరతనస బళళ
ఇసటట ననస:8-10-341/1
వయససస:59
లస: ససస స
94-29/55

తలర : నరసమమ గగరజజల
ఇసటట ననస:8-10-341/1
వయససస:45
లస: పప
94-29/1070

94-30/1220

భరస : మరరయనన జరషట
ఇసటట ననస:8-10-340
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ఆనసదరరవప బగలలర
ఇసటట ననస:8-10-341/1
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : యయససవయఖ గగరజజల
ఇసటట ననస:8-10-341/1
వయససస:62
లస: ససస స
1766 NDX3021615
పపరర: మధస బబబగ బగలర

94-29/1067

తసడడ:డ ససధరరన రరవప చననస
ఇసటట ననస:8-10-341
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమరరవప బగలలర
ఇసటట ననస:8-10-341/1
వయససస:33
లస: ససస స
1763 AP151010111341
పపరర: నరసమమ గగరజజల

1749 NDX2980282
పపరర: గలలమమ చలకరబతస న

1744 NDX2974061
పపరర: రరజ రరమపపడక

తసడడ:డ చటటట బబబగ వరర నపప
ఇసటట ననస:8-10-340
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ మమతతటట
ఇసటట ననస:8-10-341
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ అచలయఖ ససదద నరపప
ఇసటట ననస:8-10-341
వయససస:52
లస: పప
1760 JBV1738731
పపరర: రరణణ బగలలర

94-26/1310

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బబ మమథడటట
ఇసటట ననస:8-10-341
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశరరవప బగలలర
ఇసటట ననస:8-10-341
వయససస:64
లస: పప
1757 NDX2251858
పపరర: గగపస ససదద నరపప

1746 NDX2980308
పపరర: చటటటబబబగ వరర నపప

94-29/45

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప రరమపపడక
ఇసటట ననస:8-10-339
వయససస:41
లస: పప

భరస : కకటయఖ చలకరబతస న
ఇసటట ననస:8-10-340
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససదద నరదపప
ఇసటట ననస:8-10-341
వయససస:28
లస: ససస స
1754 NDX0795088
పపరర: బబబమరరవప బగలలర

94-29/47

తసడడ:డ వరయఖ వరర నపప
ఇసటట ననస:8-10-340
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప చలకరపరరస
ఇసటట ననస:8-10-340
వయససస:35
లస: ససస స
1751 NDX2975621
పపరర: శరకవణణ ససదద నరదపప

1743 AP151010111042
పపరర: ఆదధయఖ బలలర

1741 AP151010111176
పపరర: ఆశరరశదస రరయపపడడ

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప రరయపపడడ
ఇసటట ననస:8-10-339
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకకసడయఖ బలలర
ఇసటట ననస:8-10-339
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరజ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:8-10-339
వయససస:20
లస: ససస స
1748 JBV1736727
పపరర: జజఖత చలకరపరరస

94-29/44

తసడడ:డ ఆదధయఖ బళళ
ఇసటట ననస:8-10-339
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ బబ మమతతటట
ఇసటట ననస:8-10-339
వయససస:47
లస: పప
1745 NDX2498780
పపరర: అలలఖఖ రరయపపడడ

1740 JBV1733658
పపరర: వజయరరజ బళళ

1765 AP151010111085
పపరర: వనసకటరతనస బళళ

94-29/56

తసడడ:డ రరమయఖ బళళ
ఇసటట ననస:8-10-341/1
వయససస:72
లస: పప
94-29/1385

1768 NDX2232312
పపరర: నరసససహ రరవప గగరజజల

94-30/84

తసడడ:డ యహహ ససవ గగరజజల
ఇసటట ననస:8-10-341/1
వయససస:43
లస: పప
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1769 NDX0984369
పపరర: చచషతనఖ పపలలర
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94-29/57

తసడడ:డ పడకరశరరవప పపలలర
ఇసటట ననస:8-10-343
వయససస:28
లస: ససస స
1772 NDX1553404
పపరర: అశశక పపలలర

94-29/60

94-30/86

94-29/62

94-26/1313

94-30/90

94-29/65

94-30/93

తసడడ:డ రరజ అసదసగల
ఇసటట ననస:8-10-346
వయససస:28
లస: పప

1782 AP151010111175
పపరర: మరరయమమ రరయపపడడ

1785 NDX2251734
పపరర: యయసస రతనస రరయపపడడ

1788 AP151010111184
పపరర: రవ సష మవరపప

1791 NDX2252724
పపరర: దసరర పడసరద అరరర

94-29/68

1794 NDX2232189
పపరర: ససధఖ అసదసగల

94-29/63

1797 AP151010111193
పపరర: ఉష కరమత
భరస : మణణ కరమత
ఇసటట ననస:8-10-346/1
వయససస:43
లస: ససస స

1777 NDX2251775
పపరర: ఆనసద ససదద నరపప

94-30/88

1780 NDX2973998
పపరర: రరజ కలమలరర సప మలవరరపప

94-30/1222

1783 AP151010111236
పపరర: ననగరశశర రరవప రరయపపడడ

94-29/64

తసడడ:డ ఏససరతనస రరయపపడడ
ఇసటట ననస:8-10-345
వయససస:62
లస: పప
94-30/91

1786 NDX2979243
పపరర: రతన కలమలరర మసచనల

94-30/1223

భరస : మరరయబబబగ మసచనల
ఇసటట ననస:8-10-345
వయససస:32
లస: ససస స
94-29/66

1789 NDX2252716
పపరర: శవ ననగ లకడమ అరరర

94-30/92

భరస : శకనవరస రరవప అరరర
ఇసటట ననస:8-10-345/1
వయససస:35
లస: ససస స
94-30/94

1792 JBV1734615
పపరర: మలర క కరమత

94-29/67

తసడడ:డ మణణ కరమత
ఇసటట ననస:8-10-346
వయససస:35
లస: ససస స
94-30/95

భరస : రవ అసదసగల
ఇసటట ననస:8-10-346
వయససస:25
లస: ససస స
94-30/97

94-30/85

తసడడ:డ ఆనసద బబబగ సప మలవరరపప
ఇసటట ననస:8-10-344/1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప అరరర
ఇసటట ననస:8-10-345/1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరజ అసదసగగల
ఇసటట ననస:8-10-346
వయససస:30
లస: పప
1796 NDX2232205
పపరర: రవ అసదసగల

94-30/89

తసడడ:డ చనరరరస� సష మవరపప
ఇసటట ననస:8-10-345/1
వయససస:52
లస: పప

భరస : మహన రరవప అరరర
ఇసటట ననస:8-10-345/1
వయససస:65
లస: ససస స
1793 NDX1070978
పపరర: రవ అసదసగగల

1779 NDX2232122
పపరర: ఆనసద బబబగ సష మవరపప

1774 NDX2251809
పపరర: కకటటశశరర ససదద నరపప

తసడడ:డ అచలయఖ ససదద నరపప
ఇసటట ననస:8-10-343
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప రరయపపడడ
ఇసటట ననస:8-10-345
వయససస:22
లస: పప

భరస : రవ సష మవరపప
ఇసటట ననస:8-10-345/1
వయససస:45
లస: ససస స
1790 NDX2252740
పపరర: లకడమ అరరర

94-30/87

భరస : ననగరశశర రరవప రరయపపడడ
ఇసటట ననస:8-10-345
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప రరయపపడడ
ఇసటట ననస:8-10-345
వయససస:28
లస: ససస స
1787 AP151010111206
పపరర: జజఖత సష మవరపప

1776 NDX2251783
పపరర: నరరసదడ ససదద నరపప

94-29/59

భరస : ఆనసద ససదద నరపప
ఇసటట ననస:8-10-343
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమలర సష మవరపప
ఇసటట ననస:8-10-344/1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ జమమశ పరల మనలఅలల
ఇసటట ననస:8-10-345
వయససస:35
లస: పప
1784 NDX0984856
పపరర: రతనకలమలరర రరయపపడడ

94-29/61

తసడడ:డ ఆనసద ససదద నరపప
ఇసటట ననస:8-10-343
వయససస:23
లస: పప

భరస : కకటయఖ దనళళ
ఇసటట ననస:8-10-344
వయససస:77
లస: ససస స
1781 NDX2975803
పపరర: మరరయ బబబగ మనలఅలల

1773 NDX0428284
పపరర: పడకరశరరవప పపలలర

1771 NDX2204766
పపరర: ససమత పపలర

భరస : పడకరశ రరవప పపలర
ఇసటట ననస:8-10-343
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆగరనసస పపలలర
ఇసటట ననస:8-10-343
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద ససదద నరపప
ఇసటట ననస:8-10-343
వయససస:22
లస: పప
1778 AP151010111121
పపరర: అచలమమ దనళళ

94-29/58

భరస : బబల సరశమ పపలలర
ఇసటట ననస:8-10-343
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల సరశమ పపలలర
ఇసటట ననస:8-10-343
వయససస:25
లస: పప
1775 NDX2251825
పపరర: దధలప కలమలర ససదద నరపప

1770 NDX1553321
పపరర: రరణణ పపలలర

1795 NDX2493690
పపరర: ససధఖ అసదసగగల

94-30/96

భరస : రవ అసదసగగల
ఇసటట ననస:8-10-346
వయససస:26
లస: ససస స
94-29/69

1798 AP151010111196
పపరర: ససరరష కరమత కరమత

94-29/70

తసడడ:డ మణణ కరమత
ఇసటట ననస:8-10-346/1
వయససస:43
లస: పప
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1799 AP151010111198
పపరర: మణణ కరమత

94-29/71

తసడడ:డ గగవసదరరజ కరమత
ఇసటట ననస:8-10-346/1
వయససస:67
లస: పప
1802 NDX2232270
పపరర: గగపస పపషకర కరమత

94-30/100

94-30/1053

94-29/74

94-30/104

94-29/75

94-29/78

94-30/109

తసడడ:డ ససబబబరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:8-10-357/1
వయససస:24
లస: పప

1812 NDX2232213
పపరర: అచలమమ దసళర

1815 JBV1736768
పపరర: వజయ లకడమ సరనన

1818 NDX2232296
పపరర: అచలమమ బబ మమతతటట

1821 NDX2232163
పపరర: నసరయఖ బబ మమతతటట

94-43/852

1824 NDX0473637
పపరర: మరయమమ గగరజజల

94-30/105

1827 NDX2541159
పపరర: కసడచ రరడడడ భబరత
భరస : కసడచ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:8-10-386F.NO.1 6/20
వయససస:48
లస: ససస స

1807 AP151010111696
పపరర: ననగరసదడస దనళ

94-29/73

1810 NDX2034767
పపరర: సరసబమమ దనసరర

94-30/103

1813 NDX2034791
పపరర: సరసబయఖ దనళళ

94-30/106

తసడడ:డ ససబబబరరవప దనళళ
ఇసటట ననస:8-10-347/1
వయససస:26
లస: పప
94-29/76

1816 AP151010111230
పపరర: వనసకయఖ గగరజజల

94-29/77

తసడడ:డ చనన గగరజజల
ఇసటట ననస:8-10-348
వయససస:47
లస: పప
94-30/107

1819 NDX2232262
పపరర: సరయ కకషర సరనన

94-30/108

తసడడ:డ కకసడయఖ సరనన
ఇసటట ననస:8-10-348
వయససస:21
లస: పప
94-30/110

1822 NDX2232247
పపరర: వనసకయఖ కరటటపలర

94-30/111

తసడడ:డ దననయఖ కరటటపలర
ఇసటట ననస:8-10-348/2
వయససస:38
లస: పప
94-29/79

భరస : బబబమరరవప గగరజజల
ఇసటట ననస:8-10-355/1
వయససస:33
లస: ససస స
94-30/112

94-30/101

భరస : యయసస రతనస దనసరర
ఇసటట ననస:8-10-347/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటనరరస బబ మమతతటట
ఇసటట ననస:8-10-348
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ కటటపలర
ఇసటట ననస:8-10-348/2
వయససస:18
లస: పప
1826 NDX2034742
పపరర: యయసస రతనస దనసరర

94-30/102

భరస : నసరయఖ బబ మమతతటట
ఇసటట ననస:8-10-348
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ సరనన
ఇసటట ననస:8-10-348
వయససస:23
లస: పప
1823 NDX2975829
పపరర: కటటపలర వదనఖసరగర

1809 NDX2251742
పపరర: రరణణ దనళర

1804 NDX2232387
పపరర: మలధవ సలగరల

భరస : ససబబబరరవప దనళ
ఇసటట ననస:8-10-347/1
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : బబలకకసడయఖ సరనన
ఇసటట ననస:8-10-348
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటనరసయఖ బబ మమతతటట
ఇసటట ననస:8-10-348
వయససస:61
లస: పప
1820 NDX2232221
పపరర: అసకర రరవప సరనన

94-3/1238

భరస : కకటయఖ దసళర
ఇసటట ననస:8-10-347/1
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ GURAJALA
ఇసటట ననస:8-10-348
వయససస:35
లస: ససస స
1817 AP151010111090
పపరర: ననజరయఖ బబ మమతతటట

1806 NDX2223899
పపరర: ససబబ రరవప దసళర

94-30/99

భరస : గగవసదరరజ సలగరల
ఇసటట ననస:8-10-347
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ దనళర
ఇసటట ననస:8-10-347/1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప దసళర
ఇసటట ననస:8-10-347/1
వయససస:50
లస: ససస స
1814 JBV1736750
పపరర: పదమ గగరజజల

94-29/72

తసడడ:డ కకటయఖ దసళర
ఇసటట ననస:8-10-347/1
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ దనళ
ఇసటట ననస:8-10-347/1
వయససస:57
లస: పప
1811 NDX2232197
పపరర: ననగరసదడస దసళర

1803 AP151010111340
పపరర: వనసకటససబబయఖ బబ మమతతటట

1801 NDX2232254
పపరర: ఉష కరమత

భరస : మణణ కరమత
ఇసటట ననస:8-10-346/1
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ బబ మమతతటట
ఇసటట ననస:8-10-347
వయససస:52
లస: పప

భరస : రసగననథ మలసడలకస
ఇసటట ననస:8-10-347
వయససస:26
లస: ససస స
1808 AP151010111697
పపరర: ససబబబరరవప దనళ

94-30/98

భరస : ససరరష కరమత
ఇసటట ననస:8-10-346/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరష కరమత
ఇసటట ననస:8-10-346/1
వయససస:23
లస: పప
1805 NDX2587780
పపరర: దసరర మలసడలకస

1800 NDX2232239
పపరర: దధవఖ కరమత

1825 JBV1740257
పపరర: వనసకరయమమ గగరజజల

94-29/80

తసడడ:డ చనన గగరజజల
ఇసటట ననస:8-10-355/1
వయససస:42
లస: ససస స
94-29/897

1828 NDX0633180
పపరర: శకనవరససలల కసడచ�

94-29/895

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:8-10-386, 6/20TH LANE
వయససస:57
లస: పప
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94-29/896

1830 NDX2232338
పపరర: సజయ షపక

తసడడ:డ శకనవరససలల కసడచ
ఇసటట ననస:8-10-386, 6/20TH LANE
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:8-11
వయససస:21
లస: ససస స

1832 JBV1738574
పపరర: ససజజత కకటపరటట

1833 AP151010111084
పపరర: ననగరతనస చలలర

94-29/82

తసడడ:డ వనసకటకకషరయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:8-12
వయససస:34
లస: ససస స
94-29/85

తసడడ:డ వనసకటకకకషరయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:8-12
వయససస:42
లస: పప
94-26/506

94-26/509

94-29/86

1842 NDX2230589
పపరర: వనసకరటరరవ కనగరరర

94-30/1226

1845 NDX2606176
పపరర: లలహహత సరయ నశరసకరరరవప

94-26/507

1837 NDX3059854
పపరర: వనసకటటశశరరర చలర

94-29/1071

1840 NDX2227809
పపరర: పదమజ గడదస

94-26/508

94-26/510

1843 NDX2230365
పపరర: శకనవరస రరడడ గడదస

94-26/511

తసడడ:డ ససబబ రరడడ గడదస
ఇసటట ననస:8-13
వయససస:51
లస: పప
94-26/1044

1846 NDX2229201
పపరర: సరరత జలలదధ

94-26/512

భరస : రఘగరరస జలలదధ
ఇసటట ననస:8-14
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : డన. జర బ రరజరసదడపస
డ రద జలలదధ
ఇసటట ననస:8-14
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ డన. జర బ రరజరసదడపస
డ రద జలలదధ
ఇసటట ననస:8-14
వయససస:41
లస: పప

1849 NDX2229185
పపరర: డన. జర బ రరజరసదడపస
డ రద
జలలదధ
తసడడ:డ ససబబబరరవప జలలదధ
ఇసటట ననస:8-14
వయససస:74
లస: పప

1850 NDX2576221
పపరర: శక కకషర బబ రరక

1851 NDX2653186
పపరర: దధహహత వననగళళ

1852 NDX2182160
పపరర: కకషర మహన వననగళ

94-26/513

94-43/694

తసడడ:డ చచడదశశర రరవప బబ రరక
ఇసటట ననస:8-14
వయససస:19
లస: పప
1853 NDX2182152
పపరర: లకకమపడసనన వననగళ
భరస : కకకషరమహన వననగళ
ఇసటట ననస:8-15
వయససస:39
లస: ససస స
1856 NDX3041506
పపరర: అసజమమ కలరరచదటట
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:8-15
వయససస:35
లస: ససస స

94-26/514

94-2/1251

తసడడ:డ కకషర మహన వననగళళ
ఇసటట ననస:8-15
వయససస:18
లస: ససస స
94-29/902

1854 NDX2773745
పపరర: సరయ రరమ సససగ ససరరసదడ

1857 NDX3079621
పపరర: దసరరరరరవప చసతల
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చసతల
ఇసటట ననస:8-15
వయససస:64
లస: పప

94-26/515

94-29/901

తసడడ:డ ససబబబరరవప వననగళ
ఇసటట ననస:8-15
వయససస:47
లస: పప
94-29/1073

తసడడ:డ ససరరసదడ సససగ హరర
ఇసటట ననస:8-15
వయససస:51
లస: పప
94-29/1075

94-29/84

భరస : శకనవరస రరడడ గడదస
ఇసటట ననస:8-13
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరరమ రరవప నశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:8-13-72
వయససస:19
లస: ససస స
1848 NDX2228906
పపరర: రఘగరరస జలలదధ

1834 AP151010111098
పపరర: అలవనలమమ కకటపరటట

తసడడ:డ రరదయఖ చలర
ఇసటట ననస:8-12
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ కనగరరర
ఇసటట ననస:8-13
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర మరసపలర
ఇసటట ననస:8-13
వయససస:52
లస: ససస స
1847 NDX2229193
పపరర: ససత మహ లకడమ జలలదధ

1839 NDX2228815
పపరర: మహలకమమ కనగరరర

94-29/81

భరస : వనసకటకకకషరయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:8-12
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప కనగరరర
ఇసటట ననస:8-13
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మరOపలర
ఇసటట ననస:8-13
వయససస:31
లస: పప
1844 NDX2872877
పపరర: ననగలకడమ మరసపలర

94-29/83

తసడడ:డ చననయఖ చలలర
ఇసటట ననస:8-12
వయససస:63
లస: పప

భరస : ఏడడకకసదలల మరస పలర
ఇసటట ననస:8-13
వయససస:20
లస: ససస స
1841 NDX2227411
పపరర: ఏడడ కకసడలల మరOపలర

1836 AP151010111028
పపరర: రరధయఖ చలలర

1831 NDX0985275
పపరర: శకదదవ కకటపరటట

భరస : వనసకటటశశరరర కకటపరటట
ఇసటట ననస:8-12
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరధయఖ చలలర
ఇసటట ననస:8-12
వయససస:58
లస: ససస స

1835 AP151010111559
పపరర: వనసకటటశశరరర కకటపరటట

1838 NDX2227387
పపరర: పడసనన మరస పలర

94-30/113

1855 NDX3041076
పపరర: వనసకటటశశరరర కలరరలటట

94-29/1074

తసడడ:డ యలర మసద
ఇసటట ననస:8-15
వయససస:47
లస: పప
94-30/1227

1858 NDX3079506
పపరర: బబబగ రరజరసదడ పడసరద ఉటర

94-30/1228

తసడడ:డ జగపతరరవప ఉటర
ఇసటట ననస:8-15
వయససస:64
లస: పప
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1859 NDX3079571
పపరర: రమల పదమ ఉటర
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94-30/1229

భరస : రరజరసదడ పడసరద ఉటర
ఇసటట ననస:8-15
వయససస:58
లస: ససస స
1862 NDX2828903
పపరర: రవ బబబగ గరన

94-30/1232

94-30/1235

94-30/1238

94-30/1241

94-30/1411

94-30/1245

తసడడ:డ ఉసరమన సయద
ఇసటట ననస:8-15,FLAT NO-408
వయససస:25
లస: పప
1880 NDX2417533
పపరర: రరహహల ససదద నబతష
స ల

94-30/1236

1869 NDX2756914
పపరర: ససదదప కలమలర మవశ

1872 NDX3227113
పపరర: ఇసదధరర ఎరకసశశటట

94-29/94

1875 NDX2809820
పపరర: మగససలలరర మధసబబబగ

1864 NDX2865426
పపరర: వజయదసరర ఆకలల

94-30/1234

1867 NDX3041639
పపరర: లకడమ మలగసటట

94-30/1237

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:8-15
వయససస:31
లస: ససస స
94-30/1239

1870 NDX2829273
పపరర: ననగ సరయ ససతతశ రరయల

94-30/1408

1873 NDX3239134
పపరర: ననగ మణణ యరకసశశటట

94-30/1410

భరస : ససబబ రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:8-15
వయససస:60
లస: ససస స
94-30/1242

1876 NDX2803443
పపరర: దదప ససజయ జశరనన

94-30/1244

తసడడ:డ మగససలలరర సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:8-15 BLOK-R4 FLOT401
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససజయ జశరనన
ఇసటట ననస:8-15,FLAT 412,BLOCK-4
వయససస:49
లస: ససస స

1878 NDX2417541
పపరర: రరబబక ససదద నబతష
స ల

1879 NDX2417558
పపరర: రవ కలమలర ససదద నబతష
స ల

94-29/92

తసడడ:డ జననరరన రరవప ససదద నబతష
స ల
ఇసటట ననస:8-15,F.NO.310 R-4 BLOCK SK
వయససస:47
లస: పప

1881 NDX3288941
పపరర: ససజయ శరఖమలలల జశరనన

1882 NDX3058815
పపరర: వజయలకడమ అమగబలల

94-29/1408

94-50/616

తసడడ:డ శరఖమలలల కకషనదనస జశరనన
ఇసటట ననస:8-15,F.NO.412,BLOCK NO.4
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప అమగబలల
ఇసటట ననస:8-18
వయససస:35
లస: ససస స

1883 NDX2877223
పపరర: వనణగ గగపరలలచనరరఖలల భటరఠ

1884 NDX2252757
పపరర: గగరరవమమ కరశమలర

1885 NDX2431294
పపరర: ననరరయణ కరశమలర

తసడడ:డ రసగరచనరర
ఇసటట ననస:8/18
వయససస:81
లస: పప
1886 NDX2806024
పపరర: ఉమలమహహశశర రరవప యగదదస
తసడడ:డ వర రరజ యగదదస
ఇసటట ననస:8-20-472
వయససస:45
లస: పప

94-30/114

భరస : ననరరయణ కరశమలర
ఇసటట ననస:8-19
వయససస:41
లస: ససస స
94-23/734

94-29/93

భరస : రవ కలమలర ససదద నబతష
స ల
ఇసటట ననస:8-15,F.NO.310 R-4 BLOCK SK
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమలర ససదద నబతష
స ల
ఇసటట ననస:8-15,F.NO.310 R4 BLOCK SKY
వయససస:21
లస: పప
94-122/709

94-30/1240

తసడడ:డ పరరర సరరధధ రరయల
ఇసటట ననస:8-15
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప ఎరకసశశటట
ఇసటట ననస:8-15
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:8-15
వయససస:61
లస: పప
1877 NDX3138740
పపరర: అయమబ అపసర సయద

1866 NDX3047693
పపరర: శకనవరస రరవప మలగసటట

94-30/1231

భరస : పరరరసరరధధ రరయల
ఇసటట ననస:8-15
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ బబబగ మవశ
ఇసటట ననస:8-15
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరమణ వననననన
ఇసటట ననస:8-15
వయససస:19
లస: ససస స
1874 NDX3242187
పపరర: ససబబ రరవప యరకసశశటట

94-30/1233

తసడడ:డ చన గసగయఖ
ఇసటట ననస:8-15
వయససస:38
లస: పప

భరస : పవన కలమలర పషరవల
ఇసటట ననస:8-15
వయససస:31
లస: ససస స
1871 NDX2861102
పపరర: శఖససడ వనలననన

1863 NDX2826410
పపరర: లలత సలలశర

1861 NDX2756898
పపరర: శశశలజ మవశ

భరస : శవ బబబగ మవశ
ఇసటట ననస:8-15
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వరరణ కలమలర సలలశర
ఇసటట ననస:8-15
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రవ బబబగ గరన
ఇసటట ననస:8-15
వయససస:41
లస: ససస స
1868 NDX2826436
పపరర: లకడమ పషరవల

94-30/1230

భరస : దసరరరరరవప చసతల
ఇసటట ననస:8-15
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసద రరవప గరన
ఇసటట ననస:8-15
వయససస:49
లస: పప
1865 NDX2828879
పపరర: శక లకడమ గరన

1860 NDX3079605
పపరర: ససమత చసతల

1887 NDX2539781
పపరర: ననగ వనసకట లకడమ చటబటల
తసడడ:డ వనసకయఖ చటబటల
ఇసటట ననస:8-21
వయససస:25
లస: ససస స

94-30/115

తసడడ:డ యలర యఖ కరశమలర
ఇసటట ననస:8-19
వయససస:55
లస: పప
94-1/1197

1888 NDX2442994
పపరర: ననగ మలలర సవరర పడతపత

94-26/516

భరస : రవ బబబగ పడతపత
ఇసటట ననస:8-21-32
వయససస:27
లస: ససస స
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1889 NDX3192218
పపరర: కరశవ రరవప ఆతతట
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94-92/936

Deleted

తసడడ:డ లకడమ నరసససహ రరవప ఆతతట
ఇసటట ననస:8-25
వయససస:39
లస: పప
1892 NDX2431286
పపరర: కకషర వసశ కసభసపరటట

94-30/117

తసడడ:డ చనన ననగరశశర రరవప కసభసపరటట
ఇసటట ననస:8-26
వయససస:21
లస: పప

1890 NDX3161171
పపరర: జమల షపక

94-184/1323

తలర : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:8-25
వయససస:24
లస: ససస స
1893 NDX2232494
పపరర: మసరసన వల షపక

తసడడ:డ రసగయఖ మరసపలర
ఇసటట ననస:8-32-A
వయససస:59
లస: పప
1898 NDX2230340
పపరర: చతస సమమ మసడవ
భరస : వనసకటబదధడ మసడవ
ఇసటట ననస:8-34
వయససస:78
లస: ససస స
1901 AP151010111322
పపరర: లకడమ కనననగసటట

94-29/88

94-30/119

94-200/1399

94-26/519

1905 NDX2973626
పపరర: పడశరసత వరజరఅలల

1908 NDX2427722
పపరర: కకట జమమల

94-49/871

1911 NDX2443414
పపరర: షపక ససభబన షపక

94-29/89

1914 NDX2390615
పపరర: నరమల యమలమజ

1900 AP151010111506
పపరర: పడభబవత కనననగసటట

1903 AP151010111323
పపరర: శవపడసరద కనననగసటట

94-26/1336

1906 NDX2978591
పపరర: రఠప శక వజజడల

94-20/696

94-46/44

భరస : ధదరజ రరయపరటట
ఇసటట ననస:8-135
వయససస:30
లస: ససస స
94-29/91

1912 NDX2582054
పపరర: సరశత పష రరమలర

94-29/900

తసడడ:డ చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:8-144
వయససస:21
లస: ససస స
94-49/12

1915 NDX0600908
పపరర: ననగజజఖత మలజరటట
భరస : దసరరర పడసరద మలజరటట
ఇసటట ననస:8_1_1
వయససస:41
లస: ససస స

1916 NDX2077544
పపరర: నతష అరరకపపడడ

1917 NDX1755992
పపరర: దసరరర పడసరద మలజరటట

1918 NDX0047019
పపరర: పదమజ గడదస

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మలజరటట
ఇసటట ననస:8_1_1
వయససస:47
లస: పప

94-29/90

94-26/1337

1909 NDX2505410
పపరర: డనకటర పసడయలసక చచదరర ఆలలరర

భరస : రరజ యమలమజ
ఇసటట ననస:8-211/1,SRI GANESH NILLAYA
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల అరరకరపపడడ
ఇసటట ననస:8_1_1
వయససస:24
లస: పప

94-29/87

తసడడ:డ దసరధరరమ రరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:8-42
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : గసగరధర వజయ శసకర యమలమజ
ఇసటట ననస:8-211/1,SRI GANESH NILLAYA
వయససస:29
లస: ససస స
94-30/823

94-26/517

తసడడ:డ బసవయఖ కనననగసటట
ఇసటట ననస:8-34
వయససస:72
లస: పప

తలర : షపక చనన ఇమలసస షపక
ఇసటట ననస:8-144
వయససస:22
లస: పప
94-49/11

1897 NDX2230381
పపరర: ఉషరరన మసడవ

భరస : శవపడసరద కనననగసటట
ఇసటట ననస:8-34
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససటఫషన జమమల
ఇసటట ననస:8-105
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మగసలయఖ వనసకకసడ
ఇసటట ననస:8-138
వయససస:19
లస: పప
1913 NDX2384279
పపరర: కకషర కలమలరర యమలమజ

1902 AP151010111560
పపరర: కకటటశశర రరవప కనననగసటట

94-14/875

భరస : సరయ పడసరద మసడవ
ఇసటట ననస:8-34
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరడడడ వరజరఅలల
ఇసటట ననస:8-42
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరడడడ వరజరఅలల
ఇసటట ననస:8-42
వయససస:30
లస: పప
1910 NDX2876837
పపరర: వనసకటటష వనసకకసడ

94-30/1056

తసడడ:డ శవపడసరద కనననగసటట
ఇసటట ననస:8-34
వయససస:47
లస: పప

భరస : రవ పరతతరర
ఇసటట ననస:8-34
వయససస:48
లస: ససస స
1907 NDX2991818
పపరర: దశరథ రమ రరడడడ వరజరఅలల

1899 NDX2228732
పపరర: సరయ పడసరద మసడవ

1894 NDX2653350
పపరర: హహమసత ననయగడడ అబమబరర
తసడడ:డ రమలరరవప అబమబరర
ఇసటట ననస:8-27
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబదధడ మసడవ
ఇసటట ననస:8-34
వయససస:57
లస: పప

భరస : శవపడసరద కనననగసటట
ఇసటట ననస:8-34
వయససస:66
లస: ససస స
1904 NDX1646977
పపరర: పడభ పరతతరర

94-30/118

భరస : చనన వనసకట రతనస మరసపలర
ఇసటట ననస:8-32-A
వయససస:46
లస: ససస స
94-26/518

94-30/116

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:8-26
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:8-26
వయససస:62
లస: పప

94-30/1055 1896 NDX2545614
1895 NDX2545630
పపరర: చనన వనసకట రతనస మరసపలర
పపరర: రమల దదవ మరసపలర

1891 NDX2232528
పపరర: కరరమగననసర షపక

94-30/824

94-30/822

94-30/825

భరస : శకనవరస రరడడడ గడడ స
ఇసటట ననస:8_1_2
వయససస:41
లస: ససస స
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1919 NDX0944843
పపరర: శకనవరస రరడడడ గడదస
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94-30/826

తసడడ:డ ససబబబ రరడడడ గడడ స
ఇసటట ననస:8_1_2
వయససస:51
లస: పప
1922 NDX1467902
పపరర: పష తష రరజ జమగమల

94-30/864

94-30/827

94-30/830

94-30/834

94-30/837

94-30/840

94-30/843

భరస : మమలలల షషషక
ఇసటట ననస:8_1_56
వయససస:72
లస: ససస స

1932 NDX1188333
పపరర: పరరశత పష టట
ర రర

1935 NDX1468140
పపరర: సషషదన బ దనదదకలల

1938 NDX0726307
పపరర: హహసపసన బ షపక

1941 NDX1185537
పపరర: హహసపసన షపక

94-30/846

1944 NDX1467985
పపరర: షకకలల షపక

94-30/835

1947 NDX1468082
పపరర: మసరసన షపక
తసడడ:డ జననన సరహహబ షషషక
ఇసటట ననస:8_1_56
వయససస:38
లస: పప

1927 NDX1468165
పపరర: చచననమస గజరలకకసడ

94-30/829

1930 NDX1468330
పపరర: రవసదడ సటటట

94-30/833

1933 NDX1188341
పపరర: సరమలమజఖస పప టట
ర రర

94-30/836

భరస : రమణయఖ పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:8_1_52
వయససస:61
లస: ససస స
94-30/838

1936 NDX1468033
పపరర: బజద ననరరబబషర

94-30/839

భరస : మలబగ ససభబన ననరరబబషర
ఇసటట ననస:8_1_53
వయససస:33
లస: ససస స
94-30/841

1939 NDX1468199
పపరర: చనన సషషదయఖ దనదదకలల

94-30/842

తసడడ:డ సషషదన దనదదకలల
ఇసటట ననస:8_1_53
వయససస:33
లస: పప
94-30/844

1942 NDX1468017
పపరర: ససదదయఖ ననరరబబష

94-30/845

తసడడ:డ పషద మమరయఖ ననరరబబష
ఇసటట ననస:8_1_53
వయససస:52
లస: పప
94-30/847

భరస : మసరసన షషషక
ఇసటట ననస:8_1_56
వయససస:34
లస: ససస స
94-30/849

94-30/881

తసడడ:డ యయసయఖ సటటట
ఇసటట ననస:8_1_48
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సషషదసలల షషషక
ఇసటట ననస:8_1_53
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకటబడవప చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:8_1_55
వయససస:66
లస: ససస స
1946 NDX1467910
పపరర: హహమలసబ షపక

94-30/832

భరస : హహసపసన షషషక
ఇసటట ననస:8_1_53
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల నసరరవపబబషర
ఇసటట ననస:8_1_53
వయససస:36
లస: పప
1943 NDX1325075
పపరర: హహహమలవత చచనసనపరటట

1929 NDX0047316
పపరర: సరమలమజఖస సటటట

1924 NDX1131465
పపరర: వనసకటటష వడడడ ననన

భరస : రసగ రరవప గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:8_1_47
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన సషషదయఖ దనదదకలల
ఇసటట ననస:8_1_53
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససదదయఖ ననరబబషర
ఇసటట ననస:8_1_53
వయససస:43
లస: ససస స
1940 NDX1468397
పపరర: మలబగ ససభబన నసరరవపబబషర

94-30/828

భరస : శకనస పష టట
ర రర
ఇసటట ననస:8_1_52
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖ పష టట
ర రర
ఇసటట ననస:8_1_52
వయససస:39
లస: పప
1937 NDX1468066
పపరర: పపలర మమ ననరరబబష

1926 NDX1467878
పపరర: రమణ మతనస

94-30/863

తసడడ:డ శవ రరమపడసరద వదధదననన
ఇసటట ననస:8_1_8/2
వయససస:27
లస: పప

భరస : యయసయఖ సటటట
ఇసటట ననస:8_1_48
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ సటటట
ఇసటట ననస:8_1_48
వయససస:56
లస: పప
1934 NDX1185404
పపరర: శకనన పష టట
ర రర

94-30/880

భరస : చదనకరసవపలల మతనస
ఇసటట ననస:8_1_47
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రసగ రరవప గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:8_1_47
వయససస:61
లస: ససస స
1931 NDX1468215
పపరర: యయసయఖ సటటట

1923 NDX1130988
పపరర: కకషర కలమలరర వడడడననన

1921 NDX1467795
పపరర: వనసకటటశశరరర జమగమల

తసడడ:డ పప త రరజ జమగమల
ఇసటట ననస:8_1_7
వయససస:33
లస: పప

భరస : శవ రరమపడసరద వదధదననన
ఇసటట ననస:8_1_8/2
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : అబగదల ససభబన
ఇసటట ననస:8_1_36
వయససస:62
లస: ససస స
1928 NDX1467555
పపరర: యశశద గజరలకకసడ

94-30/862

భరస : వనసకటటసశర రరవప జమగమల
ఇసటట ననస:8_1_7
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప జమగమల
ఇసటట ననస:8_1_7
వయససస:68
లస: పప
1925 NDX1467936
పపరర: షసషషన షపక

1920 NDX1468181
పపరర: ననగ మలర శశరర జమగమల

1945 NDX1467944
పపరర: ననగమర బభగస షపక

94-30/848

భరస : అబగదల సలలస షషషక
ఇసటట ననస:8_1_56
వయససస:51
లస: ససస స
94-30/850

1948 NDX2106640
పపరర: మలధవ దనసరర

94-30/851

భరస : హనసమసత రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:8_1_60
వయససస:34
లస: ససస స
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1949 NDX2107028
పపరర: వనసకటలకడమ దనసరర
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94-30/852

భరస : సతఖ ననరరయణ దనసరర
ఇసటట ననస:8_1_60
వయససస:39
లస: ససస స
1952 NDX2106665
పపరర: సతఖ ననరరయణ దనసరర

1950 NDX2106996
పపరర: హనసమసత రరవప దనసరర

94-30/853

తసడడ:డ పపననయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:8_1_60
వయససస:41
లస: ససస స
94-30/855

తసడడ:డ పపననయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:8_1_60
వయససస:44
లస: పప

1953 NDX2107002
పపరర: పపననయఖ దనసరర

94-30/858

తలర : అననపపరర మరరక దనరర
ఇసటట ననస:8_1_66
వయససస:32
లస: పప
1958 NDX0705434
పపరర: తరరపతయఖ తషమమమటట

1956 NDX1400001
పపరర: రవసదడ దనరర

94-30/856

తసడడ:డ కకషరయఖ తషమమమటట
ఇసటట ననస:8_1_69/1
వయససస:63
లస: పప

1959 NDX1467803
పపరర: జజనకక వలశశటట

94-30/859

94-30/867

తసడడ:డ కకటట వరయఖ వలశశటట
ఇసటట ననస:8_1_70
వయససస:37
లస: పప
1964 NDX1468447
పపరర: రమమశ కకననడ పరగ

94-30/870

తసడడ:డ శరససన కకననడ పరగ
ఇసటట ననస:8_1_71
వయససస:31
లస: పప

94-30/865

94-30/873

భరస : అసజ పపజగగళర
ఇసటట ననస:8_1_73
వయససస:32
లస: ససస స
94-30/876

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కననలర
ఇసటట ననస:8_1_74
వయససస:30
లస: ససస స

94-30/860

1960 NDX1467746
పపరర: వజయ లకడమ తషమలమలవనసట

94-30/866

94-30/868 1963 NDX1468280
1962 NDX1467720
పపరర: యజజ పడభబకర తషమలమలవనసట
పపరర: కలమలరర కకననడపరగ

తసడడ:డ నరసససహ రరవప తషమమలవనసట
ఇసటట ననస:8_1_70
వయససస:49
లస: పప

భరస : శరఖసససన కకననడపరగ
ఇసటట ననస:8_1_71
వయససస:53
లస: ససస స

1965 NDX2016948
పపరర: శరససన కకననడ పరగ

1966 NDX2061893
పపరర: భబరత పపజగగలలర

94-30/871

1968 NDX1821165
పపరర: రమణ ధరమపపలస

1971 NDX0984435
పపరర: సరసబబడజఖస కననలర

94-30/869

94-30/872

భరస : కకషర పపజగగలలర
ఇసటట ననస:8_1_73
వయససస:29
లస: ససస స
94-30/874

భరస : శసకర ధరమపపలస
ఇసటట ననస:8_1_73
వయససస:31
లస: ససస స

1970 NDX0984765
పపరర: ననగలకకమ కననలర

1957 NDX0705400
పపరర: శకనవరసస తషమమమటట

భరస : యజజ పడభబకర తషమమలవనసట
ఇసటట ననస:8_1_70
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పషదదయఖ కకననడ పరగ
ఇసటట ననస:8_1_71
వయససస:56
లస: పప

1967 NDX2106335
పపరర: లకడమ పపజగగళర

94-30/857

తసడడ:డ తరరపతయఖ తషమమమటట
ఇసటట ననస:8_1_69/1
వయససస:32
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ వలశశటట
ఇసటట ననస:8_1_70
వయససస:31
లస: ససస స

1961 NDX1467829
పపరర: సతఖననరరయణ వనలశశటట

1954 NDX1399980
పపరర: అననపపరర మరరక దనరర
భరస : ఏసష బగ దనరర
ఇసటట ననస:8_1_66
వయససస:55
లస: ససస స

తలర : అననపపరర మరరక దనరర
ఇసటట ననస:8_1_66
వయససస:34
లస: పప
94-30/861

94-30/854

భరస : పపననయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:8_1_60
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:8_1_60
వయససస:67
లస: పప

1955 NDX1399998
పపరర: శశకర దనరర

1951 NDX2107010
పపరర: అరరధత దనసరర

1969 NDX1468389
పపరర: మహబగ షపక

94-30/875

తసడడ:డ మహబగ షషషక
ఇసటట ననస:8_1_73
వయససస:41
లస: పప
94-30/877

భరస : కకటటశశరరరవప కననలర
ఇసటట ననస:8_1_74
వయససస:35
లస: ససస స

1972 NDX0047621
పపరర: ఉదయయశశరర వనసడడదసడడ�

94-30/878

భరస : ననగభమషణ రరడడడ� వనసడడదసడడ
ఇసటట ననస:8_1_77
వయససస:62
లస: ససస స
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3945 NDX2945970
పపరర: వనసకట రమమశ సషనగ పలర

94-27/1254

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:9-11-710
వయససస:46
లస: పప
3948 NDX3068012
పపరర: భబగఖలకడమ ఘసటబ
భరస : కకరణ కరసత
ఇసటట ననస:9-11-710
వయససస:36
లస: ససస స

3946 NDX3129715
పపరర: లకడమ శత అననపపరరడడ

94-28/1010

భరస : హహమరరడడడ
ఇసటట ననస:9-11-710
వయససస:46
లస: ససస స
94-29/1153

3949 NDX3051091
పపరర: కకరణ కరసత ఘసట
తసడడ:డ ఉపపసదడ
ఇసటట ననస:9-11-710
వయససస:35
లస: పప

3947 NDX2070811
పపరర: మగరళ వరబలర

94-29/648

తసడడ:డ పషద ససబబ రరయగడడ వరబల
ఇసటట ననస:9-11-710
వయససస:30
లస: పప
94-29/1154

3950 NDX2750958
పపరర: ధదరజ సరయ బగడడడన

94-29/1155

తసడడ:డ ననగరసదడ బబబగ బగడడడన
ఇసటట ననస:9-11-710
వయససస:22
లస: పప
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3951 NDX1259712
పపరర: పరపర రరవప లలవపడడయల
లవపడడయల
తసడడ:డ భదధయ
డ ఖ
ఇసటట ననస:9-11-710
వయససస:36
లస: పప

94-66/668

3954 NDX1939372
పపరర: గరరరజమమ రరయచగటట

94-29/651

94-29/914

94-29/1167

94-29/1157

తసడడ:డ నరరరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-11-710, FLAT 201
వయససస:35
లస: పప
3969 CRV2676245
పపరర: ఉమ పషరరస
భరస : వజయశశఖర దనర
ఇసటట ననస:9-11-710, FLAT-503
వయససస:51
లస: ససస స
3972 NDX2419703
పపరర: శరరద గగరర ససకర

3961 NDX3129616
పపరర: మలనశఠర అదదసకక

94-29/1168

3964 NDX2930089
పపరర: హరరక ఇసటటరర

3967 NDX3124369
పపరర: సరశత కకసనస

3970 ZZBO755506
పపరర: రరనస కరరరణఖ దనర

3973 NDX2424133
పపరర: దసరరర భవరన మదన
ద రర

94-27/1255

3962 NDX2807840
పపరర: శవరరస కకటటరరడడడ ఇసటటరర

94-29/1156

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:9-11-710 f no 110
వయససస:53
లస: పప
94-29/1158

3965 NDX3261815
పపరర: ఏమ ఏన ఏస శకనవరస శసక

94-23/763

తసడడ:డ భభగరశయల శసక
ఇసటట ననస:9-11-710 F NO 210
వయససస:41
లస: పప
94-29/1161

3968 ZZB0391540
పపరర: వజయశశఖర దనర

94-29/1159

భసధసవప: రరనస కరరరణఖ దనర
ఇసటట ననస:9-11-710, flat - 503
వయససస:54
లస: పప
94-29/1165

తసడడ:డ వజయశశఖర
ఇసటట ననస:9-11-710, FLAT-503
వయససస:24
లస: ససస స
94-29/664

94-29/653

తసడడ:డ చలపత రరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:9-11-710/1near park
వయససస:51
లస: పప

భరస : మలర కరరరరన రరడడడ
ఇసటట ననస:9-11-710, FLAT 201
వయససస:24
లస: ససస స
94-29/1164

3956 NDX0705368
పపరర: చసదడమహన రరడడడ ఆళళ

94-30/1310 3959 NDX3115177
3958 NDX2980852
పపరర: వనసకట ఫణణసదడ రరడడడ వపడడమగల
పపరర: చసదడ శశఖర అదదసకక

తసడడ:డ శవ రరమ కకటటరరడడ
ఇసటట ననస:9-11-710 f no 110
వయససస:21
లస: ససస స
94-29/1160

94-29/650

తసడడ:డ కకటటరరడడడ ఆళళ
ఇసటట ననస:9-11-710/1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర అదదసకక
ఇసటట ననస:9-11-710/1,near park
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ కకటటరరడడ
ఇసటట ననస:9-11-710 f no 110
వయససస:44
లస: ససస స
3966 NDX3131612
పపరర: మలర కరరరరన రరడడడ కకసనస

94-29/652

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ వపడడమగల
ఇసటట ననస:9-11-710/1
వయససస:22
లస: పప

భరస : ససబబరరవప పసససపరటట
ఇసటట ననస:9-11-710/1,near park
వయససస:73
లస: ససస స
3963 NDX2930071
పపరర: అరరరరధన ఇసటటరర

3955 NDX2424042
పపరర: ఛటరరర బబ డపరటట

3953 NDX2424059
పపరర: ససనత బబ డపరటట

భరస : ఛటరరర బబ డపరటట
ఇసటట ననస:9-11-710/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:9-11-710/1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర అదదసకక
ఇసటట ననస:9-11-710/1
వయససస:20
లస: ససస స
3960 NDX3102035
పపరర: కలమగద పసససపరటట

94-29/649

భరస : మగరళ వరబలర
ఇసటట ననస:9-11-710/1
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరసనన రరయచగటట
ఇసటట ననస:9-11-710/1
వయససస:42
లస: ససస స
3957 NDX2715118
పపరర: మలనశఠర అదదసకక

3952 NDX1939414
పపరర: రరధ వరబలర

3971 ZZB1053644
పపరర: హనస సననయనన దనర

94-29/1166

తసడడ:డ వజయ శశఖర దనర
ఇసటట ననస:9-11-710, flat-503
వయససస:22
లస: ససస స
94-29/665

3974 NDX2424125
పపరర: బబల ససబడమణఖస రరమరరజ

94-29/666

తలర : రరఘవమమ అనసతపలర
ఇసటట ననస:9-11-710, FLAT NO.210, LAXM
వయససస:36
లస: పప

భరస : బబల ససబడమణఖస రరమరరజ
ఇసటట ననస:9-11-710, FLAT NO.407
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరరర పడసరద రరమరరజ
ఇసటట ననస:9-11-710, FLAT NO.407
వయససస:41
లస: పప

94-29/1162
3975 NDX2925170
పపరర: వనసకట సష మ ససబబబరరవప
కరలలరర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరలలరర
ఇసటట ననస:9-11-710, FLAT NO. 504
వయససస:62
లస: పప

3976 NDX2925238
పపరర: రరమ కలమలరర కరలలరర

3977 NDX1553271
పపరర: కరవఖ పషసరర సక

భరస : వనసకట సష మ ససబబబరరవప కరలలరర
ఇసటట ననస:9-11-710, FLAT NO. 504
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహమణఖస పషసరర సక
ఇసటట ననస:9-11-711
వయససస:25
లస: ససస స

3978 NDX1553255
పపరర: సశరజఖ లకడమ పషసరర సక

3979 AP151010672288
పపరర: ససబడమణఖస పషసరర సక

3980 NDX1553263
పపరర: ససబడహమణఖస పషసరర సక

భరస : ససబడహమణఖస పషసరర సక
ఇసటట ననస:9-11-711
వయససస:47
లస: ససస స

94-29/655

తసడడ:డ బసవకకటటశశరరరవప పషసరర సక
ఇసటట ననస:9-11-711
వయససస:50
లస: పప

94-29/1163

94-29/656

94-29/654

94-29/657

తసడడ:డ బసవ కకటటశశర రరవప పషసరర సక
ఇసటట ననస:9-11-711
వయససస:52
లస: పప
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3981 NDX2441244
పపరర: చచసచసకలమలరర ననకల

94-29/658

భరస : శకనవరసరరవప ననకల
ఇసటట ననస:9-11-713
వయససస:41
లస: ససస స
3984 NDX2441251
పపరర: శకనవరసరరవప ననకల

94-29/661

94-27/1256

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:9-11-765
వయససస:57
లస: ససస స
3990 NDX2583003
పపరర: ననరర హ షపక

94-27/957

94-29/669

94-29/672

తసడడ:డ వనసకటయ శఖకకలర
ఇసటట ననస:9-12-716
వయససస:74
లస: పప
4002 NDX3122512
పపరర: పపషప రరగ జజఖత శఖలకకలర

94-29/1173

భరస : రరజరశ బబలరపప
ఇసటట ననస:9-12-718
వయససస:34
లస: ససస స

3989 NDX1622324
పపరర: వనత ఉమలమదధరరడడ

94-27/1257

3991 JBV1734151
పపరర: ధనలకకమ ఐనసపపడడ

3994 AP151010111482
పపరర: శకనవరసరరవప యలరర గడడ

3997 NDX0906727
పపరర: వరరసజననయగలల గగఱఱ స

4000 NDX3064243
పపరర: వజయ లకడమ శఖలకకలర

4003 NDX3084332
పపరర: పపషప రరగ జజఖత శఖలకకలర

94-30/1311

4006 NDX2826345
పపరర: ధన లకడమ కకలర

94-29/667

4009 NDX0047290
పపరర: సతఖ సడవసత బబలరపప
భరస : శకకరసత బబలరపప
ఇసటట ననస:9-12-718
వయససస:35
లస: ససస స

94-29/1170

94-29/662

3992 JBV1734045
పపరర: ఠరగగరరబబగ యలరర గడడ

94-29/668

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యలరర గడడ
ఇసటట ననస:9-12-712
వయససస:34
లస: పప
94-29/670

3995 NDX1771527
పపరర: వనసకట లకడమ భబరర వ గగఱఱ స

94-29/671

తసడడ:డ వరరసజననయగలల గగఱఱ స
ఇసటట ననస:9-12-715
వయససస:24
లస: ససస స
94-29/673

3998 NDX1265768
పపరర: ననగమలలశశర రరవప శఖలకకల

94-29/674

తసడడ:డ వనసకట శశష గరరర గగపస శఖలకకలర
ఇసటట ననస:9-12-716
వయససస:45
లస: పప
94-29/1171

4001 NDX3084480
పపరర: వజయ లకడమ శఖలకకలర

94-29/1172

భరస : వనసకట శశషగరరర గగపరస శఖలకకలర
ఇసటట ననస:9-12-716
వయససస:61
లస: ససస స
94-29/1174

4004 AP151010111477
పపరర: శవరరమపడసరద కకషరసశశటట

94-29/676

తసడడ:డ కకషరమమరరస కకషరసశశటట
ఇసటట ననస:9-12-717
వయససస:51
లస: పప
94-30/1312

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకలర
ఇసటట ననస:9-12-717
వయససస:54
లస: ససస స
94-29/677

94-29/660

తసడడ:డ మమమససరరఏదదద ఉమలమదధరరడడ
ఇసటట ననస:9-11-956
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ననగ మలర శశర రరవప శఖలకకలర
ఇసటట ననస:9-12-716
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వరడ రరఘవయఖ కకలర
ఇసటట ననస:9-12-717
వయససస:61
లస: పప
4008 NDX0047266
పపరర: రమఖ బబలరపప

3988 NDX3057072
పపరర: ఊమలపలర వ కడడయస

భరస : వనసకట శశష గగపరస
ఇసటట ననస:9-12-716
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : ననగమలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:9-12-716
వయససస:36
లస: ససస స
4005 NDX2826303
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకలర

భరస : శసకర రరడడడ దసగరరసపపడడ
ఇసటట ననస:9-11-714/1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గగఱఱ స
ఇసటట ననస:9-12-715
వయససస:55
లస: పప
94-29/675

3986 NDX3022894
పపరర: శరరద దసగరరసపపడడ

భరస : వనసకట రఘగ కలమలర భదనడచలస
ఇసటట ననస:9-11-714
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ యలరర గడడ
ఇసటట ననస:9-12-712
వయససస:60
లస: పప

భరస : వరరసజననయగలల గగఱఱ స
ఇసటట ననస:9-12-715
వయససస:46
లస: ససస స
3999 NDX1265776
పపరర: వనసకట శశష గరరర గగపరస శఖకకలర

94-29/1169

భరస : ననగరశశరరరవప ఐనసపపడడ
ఇసటట ననస:9-12-712
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ దనసయఖ ఐనసపపడడ
ఇసటట ననస:9-12-712
వయససస:46
లస: పప
3996 NDX0047506
పపరర: నరమలలదదవ గగఱఱ స

3985 NDX3212990
పపరర: పడమల రరణణ భదనడచలస

3983 NDX2441236
పపరర: రరమ మలర ఖలరరరన ననకల

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ననకల
ఇసటట ననస:9-11-713
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:9-11-765
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబమభబన షపక
ఇసటట ననస:9-12
వయససస:18
లస: పప
3993 JBV1734144
పపరర: ననగరశశరరరవప ఐనసపపడడ

94-29/659

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ననకల
ఇసటట ననస:9-11-713
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటయఖ ననకల
ఇసటట ననస:9-11-713
వయససస:46
లస: పప
3987 NDX3133626
పపరర: అరరణ కలమలరర కడడయస

3982 NDX2441228
పపరర: లకమణ మలర ఖలరరరన ననకల

4007 NDX2981223
పపరర: దనవదస జమలమగదద

94-23/736

తసడడ:డ కకసడయఖ జమలమగదద
ఇసటట ననస:9-12-718
వయససస:49
లస: పప
94-29/678

4010 NDX0472837
పపరర: శకకరసత బబలరపప

94-29/679

తసడడ:డ రమమష బబలరపప
ఇసటట ననస:9-12-718
వయససస:41
లస: పప
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94-29/680

తసడడ:డ రమమష బబలరపప
ఇసటట ననస:9-12-718
వయససస:42
లస: పప
4014 AP151010108415
పపరర: వజయకలమలరర కలగరసరయ

94-27/687

94-27/690

94-27/960

94-178/709

94-27/691

94-27/694

94-27/696

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:9-12-734
వయససస:48
లస: ససస స

4024 NDX2864031
పపరర: ససనల కలమలర సష మ

4027 NDX1937822
పపరర: సరయ రరఘవ రరడడ గణప

4030 NDX2412047
పపరర: ససబబబరరడడడ తమమ

4033 AP151010108105
పపరర: కరశరతనస జజనననదసల

94-27/699

4036 NDX0674325
పపరర: బసవనశశరరరవప జజనననదసల

94-30/1313

4039 AP151010297156
పపరర: సరసబబడజఖస చచనసనపరటట
భరస : కకటటసశరరరవప
ఇసటట ననస:9-12-734
వయససస:70
లస: ససస స

4019 NDX2581684
పపరర: కసఠమమ ఉపపలపరటట

94-27/959

4022 NDX2592418
పపరర: సరశత మగనపల

94-34/857

4025 NDX2828853
పపరర: మధవ లత సష మ

94-30/1314

భరస : ససనల కలమలర సష మ
ఇసటట ననస:9-12-726
వయససస:35
లస: ససస స
94-27/692

4028 NDX0427005
పపరర: శకధర రరడడడ గణప

94-27/693

తసడడ:డ రరఘవ రరడడ గణప
ఇసటట ననస:9-12-727
వయససస:49
లస: పప
94-27/695

4031 NDX3190758
పపరర: వనసకట కరశవ మరరసపఅల

94-29/1176

తసడడ:డ చనన కకషరయఖ మరరసపఅల
ఇసటట ననస:9-12-732
వయససస:28
లస: పప
94-27/697

4034 AP151010108601
పపరర: మలరరతవరపడసరద జజననదసల

94-27/698

తసడడ:డ బసవనశశరరరవప
ఇసటట ననస:9-12-733
వయససస:42
లస: పప
94-27/700

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:9-12-733
వయససస:62
లస: పప
94-27/702

94-27/689

తసడడ:డ అబడహస మగనపల
ఇసటట ననస:9-12-725
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:9-12-733
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవనశశరరరవప
ఇసటట ననస:9-12-733
వయససస:47
లస: పప
4038 AP151010297155
పపరర: ససజజత కసడడ

94-27/961

తసడడ:డ ననగరరరడడడ తమమ
ఇసటట ననస:9-12-730
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-12-733
వయససస:34
లస: ససస స
4035 AP151010108364
పపరర: శకనవరసరరవప జజనననదసల

4021 NDX2588887
పపరర: పడశరసత ఉపపలపరటట

4016 AP151010108414
పపరర: లకమణ రరవప కలగరసరయ

భరస : శభబయ ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:9-12-725
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శకధర రరడడడ గణప
ఇసటట ననస:9-12-727
వయససస:24
లస: పప

తలర : రరణగక చడడపపడడ
ఇసటట ననస:9-12-727
వయససస:23
లస: ససస స
4032 NDX1014596
పపరర: లకడమ కకకలకరర

94-27/958

తసడడ:డ ననగభగషణస సష మ
ఇసటట ననస:9-12-726
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససవర రరడడడ
ఇసటట ననస:9-12-727
వయససస:36
లస: ససస స
4029 NDX2535201
పపరర: హరరక చడడపపడడ

4018 NDX2592830
పపరర: కకపరదననస ఉపపలపరటట

94-29/1175

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప కలగర
ఇసటట ననస:9-12-723
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ కకపరదననస ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:9-12-725
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకపరదననస ఉపరలపత
ఇసటట ననస:9-12-725
వయససస:47
లస: ససస స
4026 NDX1477141
పపరర: శరసతన కలమలరర అననపపరరడడ

94-27/688

తసడడ:డ ససబబయఖ ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:9-12-725
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ కకపరదననస ఉపరలపత
ఇసటట ననస:9-12-725
వయససస:36
లస: పప
4023 NDX2665685
పపరర: మరరక ఉపరలపత

4015 NDX1410745
పపరర: అలన కలగర

4013 NDX3074499
పపరర: రరసచసదడస మలరరకలకలల

తసడడ:డ యలకయఖ మలరరకలకలల
ఇసటట ననస:9-12-718
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ లకమణ రరవప కలగరసరయ
ఇసటట ననస:9-12-723
వయససస:35
లస: పప

భరస : అరరరనరరవప
ఇసటట ననస:9-12-725
వయససస:67
లస: ససస స
4020 NDX2621829
పపరర: జజహన ఉపపలపరటట

94-29/681

తసడడ:డ వనణగగగపరల రరవప బబలరపప
ఇసటట ననస:9-12-718
వయససస:67
లస: పప

భరస : లకమణరరవప
ఇసటట ననస:9-12-723
వయససస:58
లస: ససస స
4017 NDX0058503
పపరర: తచరరసమమ తనడడ

4012 NDX0428169
పపరర: రమమష బబలరపప

4037 NDX0571570
పపరర: యయకలల మమరర చచషతనఖ

94-27/701

భరస : పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:9-12-734
వయససస:29
లస: ససస స
94-27/703

4040 AP151010297134
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కసడడ

94-27/704

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:9-12-734
వయససస:54
లస: పప
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4041 AP151010297157
పపరర: కకటటసశరరరవప చచనసనపరటట

94-27/705

తసడడ:డ అసకమమ
ఇసటట ననస:9-12-734
వయససస:78
లస: పప
4044 NDX3022621
పపరర: శకదర రరడడడ అననపపరరడడడ

94-29/1179

94-27/706

94-27/709

తసడడ:డ సనరఖననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:9-12-737
వయససస:33
లస: పప
4053 AP151010111124
పపరర: లకడమ సతఖవరణణ కకషరసశశటట
భరస : అరరణ కలమలర
ఇసటట ననస:9-12-740
వయససస:62
లస: ససస స
4056 AP151010111047
పపరర: రరఘవరరవప కనపరత
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కనపరత
ఇసటట ననస:9-12-741
వయససస:58
లస: పప
4059 JBV1739424
పపరర: పడసరదరరవప పప టటట

94-29/690

94-29/693

తసడడ:డ వరయఖ గరజల
ఇసటట ననస:9-12-749
వయససస:53
లస: పప

94-29/682

4057 JBV1739416
పపరర: కరరణ కలమలరర పప టటట

4060 NDX0529545
పపరర: ససబబబరరవప కలరరక

4063 NDX2231611
పపరర: కరశమమ బబరరక

94-29/696

4066 AP151010111312
పపరర: సరమలమజఖస గరజల

94-29/685

4069 AP151010111218
పపరర: వరయఖ గరజల
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ గరజల
ఇసటట ననస:9-12-749
వయససస:80
లస: పప

4052 JBV2939643
పపరర: పరప బబలరపప

94-29/683

4055 AP151010111048
పపరర: ససవరర కలమలరర కనపరరస

94-29/686

భరస : రఘవరరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:9-12-741
వయససస:56
లస: ససస స
94-29/688

4058 NDX0542795
పపరర: ధనలకడమ కలరరక

94-29/689

భరస : ససబబబరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:9-12-743
వయససస:65
లస: ససస స
94-29/691

4061 JBV1738244
పపరర: వజయలకకమ కకపపపరరవపరర

94-29/692

భరస : కనకయఖ కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:9-12-744
వయససస:77
లస: ససస స
94-29/694

4064 NDX2231504
పపరర: గగరరమమరరస బబరరక

94-29/695

తసడడ:డ రసగనన బబరరక
ఇసటట ననస:9-12-748
వయససస:66
లస: పప
94-29/697

4067 AP151010111266
పపరర: వనసకట వజయ భబసకర రరవప
గరజల
తసడడ:డ వరయఖ గరజల
ఇసటట ననస:9-12-749
వయససస:49
లస: పప

94-29/700

4070 NDX3033875
పపరర: ఉదయలరగరన గరజల

భరస : వరయఖ గరజల
ఇసటట ననస:9-12-749
వయససస:72
లస: ససస స
94-29/699

94-27/708

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:9-12-740
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : గగరరమమరరస బబరరక
ఇసటట ననస:9-12-748
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమలరరవప గరజల
ఇసటట ననస:9-12-749
వయససస:50
లస: ససస స
4068 NDX0700005
పపరర: వనసకట రరమలరరవప గరజల

4051 AP151010111501
పపరర: వషష
ర పసడయ బసధస

4049 NDX0555698
పపరర: హరర పడసరద మగనపలలర
తసడడ:డ జననరరనరరవప
ఇసటట ననస:9-12-736
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:9-12-743
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:9-12-744
వయససస:80
లస: పప
4065 NDX0789818
పపరర: రమలదదవ గరజల

94-27/707

భరస : పడసరదరరవప పప టటట
ఇసటట ననస:9-12-743
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరమలరరవప పప టటట
ఇసటట ననస:9-12-743
వయససస:57
లస: పప
4062 JBV1738236
పపరర: కనకయఖ కకపపపరరవపరర

4048 NDX0555664
పపరర: వ యస యన వసశ తదజ
మగనపలలర
తసడడ:డ హరర పడసరద
ఇసటట ననస:9-12-736
వయససస:28
లస: పప

4054 AP151010111282
పపరర: వజయజజఖత బసధస

94-30/1426

భరస : చనన కకషరయఖ మరరసపఅల
ఇసటట ననస:9-12-735
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరమలరరవప బసధస
ఇసటట ననస:9-12-740
వయససస:67
లస: ససస స
94-29/687

94-29/1178

94-29/1180 4046 NDX3273513
4045 NDX3018561
పపరర: లలహహత సరగర రరడడడ అననపపరరడడడ
పపరర: వజయ లకడమ మరరసపఅల

భరస : రరమలరరవప బసధస
ఇసటట ననస:9-12-740
వయససస:40
లస: ససస స
94-29/684

4043 NDX3018512
పపరర: పదమ లత అననపపరరడడ

భరస : గగపరల రరడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:9-12-735
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల రరడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:9-12-735
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ హరర పడసరద మగనపలలర
ఇసటట ననస:9-12-736
వయససస:27
లస: ససస స
4050 JBV2929198
పపరర: వనణగగగపరల పసలర

94-29/1177

తసడడ:డ పడకరశ రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:9-12-735
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:9-12-735
వయససస:24
లస: ససస స
4047 NDX2070480
పపరర: ససమమధన మగనపలలర

4042 NDX3022944
పపరర: గగపరల రరడడడ అననపపరరడడడ

94-29/698

94-29/1181

భరస : వనసకట వజయ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:9-12-749
వయససస:31
లస: ససస స
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94-29/1182

తసడడ:డ వనసకట వజయ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:9-12-749
వయససస:21
లస: ససస స
4074 NDX2163608
పపరర: వరరనమమ మసగళసపలర

94-30/291

94-29/1185

94-27/711

94-27/714

94-27/717

94-27/720

94-27/723

94-29/1186

తసడడ:డ అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:9-12-761
వయససస:84
లస: పప
4098 NDX0612960
పపరర: జయ శక� దదవరపప�
భరస : సరయ పడసరద�
ఇసటట ననస:9-12-765
వయససస:60
లస: ససస స

94-27/712

4084 NDX1790345
పపరర: నవనత దలయ

4087 NDX1915273
పపరర: సరమలమజఖ లకడమ దలలయ

4090 JBV1732908
పపరర: పదనమవత మగననసగర

94-27/963

4093 JBV1732890
పపరర: బడహమనసదరరడడడ మగననసగర

4079 JBV2929263
పపరర: ననగమణణ పసలర

94-27/710

4082 AP151010108344
పపరర: సనరఖననరరయణరరవప పసలర

94-27/715

4085 NDX1915299
పపరర: రసజత దలలయ

94-27/716

తసడడ:డ బబలకకషర దలలయ
ఇసటట ననస:9-12-760
వయససస:37
లస: ససస స
94-27/718

4088 NDX1790311
పపరర: రరమచసదడరరవప పసననమననన

94-27/719

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప పసననమననన
ఇసటట ననస:9-12-760
వయససస:44
లస: పప
94-27/721

4091 NDX2014942
పపరర: ననన రవసదడ మగననసగర

94-27/722

తసడడ:డ బడహమనసద రరడడడ మగననసగర
ఇసటట ననస:9-12-761
వయససస:30
లస: పప
94-27/724

4094 NDX3225315
పపరర: లలలతఖ జజననల

94-27/1521

తసడడ:డ బససరరడడడ
ఇసటట ననస:9-12-761
వయససస:58
లస: పప

భరస : అశశక రరడడడ జజననల
ఇసటట ననస:9-12-761
వయససస:24
లస: ససస స

94-27/725
4096 NDX2253235
పపరర: వనసకట హరర పడసరద యశసససస
ఇనసమమలర
తసడడ:డ వ యస జ మహన శరమ ఇనసమమలర
ఇసటట ననస:9-12-762
వయససస:21
లస: పప

4097 NDX0613034
పపరర: సరయపడసరద దదవరపప
తసడడ:డ దసరరరపడసరద
ఇసటట ననస:9-12-765
వయససస:65
లస: పప

4099 NDX2902732
పపరర: శకనవరసరరవప యలరర గడడ

4100 NDX3045820
పపరర: శకనవరసరరవప మగననసగర

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ యలరర గడడ
ఇసటట ననస:9-12-765
వయససస:64
లస: పప

94-27/713

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:9-12-757
వయససస:67
లస: పప

భరస : బడహమనసదరరడడడ
ఇసటట ననస:9-12-761
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమనసదరరడడడ
ఇసటట ననస:9-12-761
వయససస:36
లస: పప
4095 NDX3106515
పపరర: అపసపరరడడడ మదసగగల

4081 NDX0871202
పపరర: ససజవరరవప గగదనసస

94-29/1184
4076 NDX3062916
పపరర: వనసకట సరయ రరవసత పలలకలరర

తసడడ:డ సనరఖననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:9-12-757
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బబలకకషర దలలయ
ఇసటట ననస:9-12-760
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ దలలయ
ఇసటట ననస:9-12-760
వయససస:72
లస: పప
4092 JBV1733831
పపరర: నరరసదడననధ రరడడడ మగననసగర

94-29/702

తసడడ:డ బబల కకషర దలయ
ఇసటట ననస:9-12-760
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడరరవప పసననమననన
ఇసటట ననస:9-12-760
వయససస:45
లస: ససస స
4089 NDX1915208
పపరర: బబలకకషర దలలయ

4078 NDX2015981
పపరర: శకనవరస రరవప కకలలర

94-30/290

తసడడ:డ ససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:9-12-753
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:9-12-757
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:9-12-758
వయససస:88
లస: పప
4086 NDX1790329
పపరర: ససగరత పసననమననన

94-29/1183

తసడడ:డ రరఘవపలల కకలలర
ఇసటట ననస:9-12-754
వయససస:48
లస: పప

భరస : సనరఖననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:9-12-757
వయససస:59
లస: ససస స
4083 NDX0555052
పపరర: వర రరఘవరరవప వననకకట

4075 NDX3021300
పపరర: శరరద పలలకలరర

4073 NDX2016278
పపరర: రమలదదవ మసగళసపలర

భరస : వజయ కలమలర మసగళసపలర
ఇసటట ననస:9-12-751
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:9-12-753
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వ ససబబరరవప పలలకలరర
ఇసటట ననస:9-12-753/1
వయససస:53
లస: పప
4080 NDX0870519
పపరర: ధనలకడమ పసలర

94-29/701

తసడడ:డ వనసకట రమణ మసగళసపలర
ఇసటట ననస:9-12-751
వయససస:64
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ మసగళసపలర
ఇసటట ననస:9-12-751
వయససస:86
లస: ససస స
4077 NDX2839249
పపరర: ససధనకర రరవప పలలకలరర

4072 NDX2070860
పపరర: వజయ కలమలర మసగళసపలర

94-27/1273

94-27/962

94-27/1274

తసడడ:డ ఆదధయఖ మగననసగర
ఇసటట ననస:9-12-765
వయససస:53
లస: పప
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4101 NDX3057346
పపరర: సరసబశవరరవప కడడయస

94-28/1018

తసడడ:డ పపలర రరవప
ఇసటట ననస:9-12-765
వయససస:69
లస: పప
4104 NDX3020773
పపరర: శఖమల దదవ కకతస

4102 NDX3057429
పపరర: కకషర చచషతనఖ కడడయస

94-28/1019

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:9-12-765
వయససస:39
లస: పప
94-29/1188

భరస : ఉమ పడసరద కకతస
ఇసటట ననస:9-12-765
వయససస:56
లస: ససస స

4105 NDX2739209
పపరర: సతఖవరణణ మకక

94-27/966

భరస : అబగదల ఖదర జలలన
ఇసటట ననస:9-12-765 FLAT NO104
వయససస:39
లస: ససస స
4110 NDX2471266
పపరర: చసతస కకషర రరడడడ

4108 NDX2541183
పపరర: సరయ పడసరద దదవరపప

94-29/1189

94-27/964

తసడడ:డ కర దసరర రరవప దదవరపప
ఇసటట ననస:9-12-765 F.NO - 401
వయససస:65
లస: పప
94-27/726

4111 NDX3161221
పపరర: సమససవరరరవ కడడయస

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరడడడ చసతస
ఇసటట ననస:9-12-765 F.NO:304 YAGANTI
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పపలర రరవప కడడయస
ఇసటట ననస:9-12-765,FLAT-305
వయససస:69
లస: పప

4113 NDX3195526
పపరర: కకషర చచషతనఖ కడడయస

4114 NDX3191871
పపరర: కకషర చచషతనఖ కడడయస

94-27/1277

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కడడయస
ఇసటట ననస:9-12-765,FLAT-305
వయససస:39
లస: పప

94-29/1187

తసడడ:డ వ ననగరసదడ రరవప కకతస
ఇసటట ననస:9-12-765
వయససస:62
లస: పప

భరస : తషలససరరస లకరకకలల
ఇసటట ననస:9-12-765
వయససస:40
లస: ససస స

4107 NDX2541829
పపరర: షపక జనత బబగగమ

4103 NDX3023918
పపరర: ఉమ పడసరద కకతస

4106 NDX2795060
పపరర: ననగ వనసకట మహహశ చసద
ననగలసగస
తసడడ:డ రఘగరరస ననగలసగస
ఇసటట ననస:9-12-765
వయససస:44
లస: పప
4109 NDX2541175
పపరర: జయ శక దదవరపప

94-27/965

భరస : సరయ పడసరద దదవరపప
ఇసటట ననస:9-12-765 F.NO - 401
వయససస:60
లస: ససస స
94-27/1275

4112 NDX3197910
పపరర: అరరణ కలమలరర కడడయస

94-27/1278

4115 NDX3160710
పపరర: ఉమ పలర వ కడడయస

94-28/1021

తసడడ:డ సమలబససవరరరవ కడడయస
ఇసటట ననస:9-12-765,FLAT-305
వయససస:35
లస: ససస స
4118 NDX2569606
పపరర: ససజజత కరరకదద సల

భరస : వ యస యస ఎన రవ కలమలర రరసడడ
ఇసటట ననస:9-12-765, Flat no. 201
వయససస:45
లస: ససస స

94-27/971
4117 NDX1432012
పపరర: వ యస యస ఎన రవ
కలమలర రరసడడచసతల
తసడడ:డ వ యస యస కకషర మమరరస రరసడడచసత
ఇసటట ననస:9-12-765, Flat No.201
వయససస:51
లస: పప

భరస : శవ రరమ రరడడ వపయమఖరర
ఇసటట ననస:9-12-765, F.NO.302
వయససస:50
లస: ససస స

4119 NDX2569549
పపరర: సరయ చసదన రరడడడ వపయమఖరర

4120 NDX2569648
పపరర: ఇతహస రరడడడ వపయమఖరర

4121 NDX3091121
పపరర: పరపరరజమమరరస దసతస

94-27/970

94-27/968

తసడడ:డ శవ రరమ రరడడ వపయమఖరర
ఇసటట ననస:9-12-765, F.NO.302
వయససస:28
లస: పప
4122 NDX3098845
పపరర: మననకడ లలలల

4123 NDX2937704
పపరర: శవయఖ పరశస

భరస : పరపరరజ మమరరస దసతస
ఇసటట ననస:9-12-765, Yaganti emerald
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ బల కకటట
ఇసటట ననస:9-12-766
వయససస:63
లస: పప

4125 NDX2937753
పపరర: శవయల పరశస

4126 NDX2937779
పపరర: సరసబశవరరవప పరశస

94-27/1281

తసడడ:డ పరశస వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-12-766
వయససస:34
లస: పప
4128 NDX0058784
పపరర: ససతతష రఠపరదదవ
బలభదడపరతషడన
భరస : కకదసడరరమయఖ
ఇసటట ననస:9-12-767
వయససస:34
లస: ససస స

94-27/969

తసడడ:డ శవ రరమ రరడడ వపయమఖరర
ఇసటట ననస:9-12-765, F.NO.302
వయససస:24
లస: పప
94-28/1020

4129 NDX1391952
పపరర: రసగననయకమమ బలభదడ
పరతషడన
భరస : యల యన పడసరద
ఇసటట ననస:9-12-767
వయససస:49
లస: ససస స

94-27/967

94-27/1259

భసధసవప: మననకడ లలలర
ఇసటట ననస:9-12.765,Yaganti Emerald
వయససస:44
లస: పప
94-27/1279

4124 NDX2937738
పపరర: కకటటశశరర పరశస

94-27/1280

భరస : పరశస శవయఖ
ఇసటట ననస:9-12-766
వయససస:54
లస: ససస స
94-27/1282

తసడడ:డ పరశస శవయఖ
ఇసటట ననస:9-12-766
వయససస:33
లస: పప
94-27/728

94-27/1276

భరస : సరసబశవరరవప కడడయస
ఇసటట ననస:9-12-765,FLAT-305
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కడడయస
ఇసటట ననస:9-12-765,FLAT-305
వయససస:39
లస: పప

4116 NDX1432038
పపరర: శశశలజ వరణణ రరసడడచసతల

94-144/849

94-27/729

4127 NDX1260090
పపరర: వనసకట ననగసరయ
బలభదడపరతషడన
తసడడ:డ వనసకట వనణగగగపరల
ఇసటట ననస:9-12-767
వయససస:28
లస: ససస స

94-27/727

4130 JBV1738061
పపరర: రరమమహన బ కర

94-27/730

తసడడ:డ బ యల యన పడసరద
ఇసటట ననస:9-12-767
వయససస:44
లస: పప
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4131 JBV1736420
పపరర: వనణగగగపరల బలభదడపరతషడన

94-27/731

తసడడ:డ బ.ఏల.ఏన పడసరద
ఇసటట ననస:9-12-767
వయససస:52
లస: పప
4134 NDX2825628
పపరర: గగవసద రరజలల ససవసగగల

94-29/1190

94-29/705

94-29/1192

94-29/708

తసడడ:డ పడభబకర రరవప వరవలర
ఇసటట ననస:9-12-776
వయససస:23
లస: పప
4149 SQX1248146
పపరర: దదవరపలర పపరరరరడడడ

94-29/1197

94-29/1200

తసడడ:డ వనసకయఖ శవసగగల
ఇసటట ననస:9-12-777
వయససస:70
లస: పప

94-29/1193

4150 NDX3071503
పపరర: కలలఖణ కలమలర వరవలర

4153 SQX1248138
పపరర: దదవరపలర రరజ శశఖర రరడడడ

94-199/1423

4156 NDX2906303
పపరర: వజయ లకడమ వరవలర

94-29/1195

4159 NDX3234895
పపరర: దసరర పడసరద కకలర
తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకలర
ఇసటట ననస:9-12-881
వయససస:45
లస: పప

94-29/707

4145 NDX3119880
పపరర: శరరష ఆరరకటర

94-29/1194

4148 NDX3049822
పపరర: జజయదదవ వరవలర

94-29/1196

భరస : సతఖననరరయణ వరవలర
ఇసటట ననస:9-12-776
వయససస:70
లస: ససస స
94-29/1198

4151 NDX2743029
పపరర: వనసకట రమణణ దదవరపలర

94-29/1199

భరస : పపరరరరడడడ దదవరపలర
ఇసటట ననస:9-12-776
వయససస:45
లస: ససస స
94-29/1201

4154 NDX3048451
పపరర: నఖల చచదరర వరవలర

94-29/1202

తసడడ:డ వజయ పడభబకర రరవప వరవలర
ఇసటట ననస:9-12-776
వయససస:18
లస: పప
94-199/1424

భరస : పడభబకర రరవప వరవలర
ఇసటట ననస:9-12-776
వయససస:48
లస: ససస స
94-29/710

4142 NDX2231660
పపరర: ససధనరరణణ శవసగగల

భరస : శకనవరసరరడడడ ఆరరకటర
ఇసటట ననస:9-12-774
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవరపలర పషరర రరడడడ
ఇసటట ననస:9-12-776
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట బసవయఖ వరవలర
ఇసటట ననస:9-12-776
వయససస:57
లస: పప
4158 NDX2231538
పపరర: రరమకకషర రరవప శవసగగల

4147 NDX3050556
పపరర: సతఖననరరయణ వరవలర

94-29/1191

తసడడ:డ గగవసదరరజలల శవసగగల
ఇసటట ననస:9-12-774
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వరవలర
ఇసటట ననస:9-12-776
వయససస:46
లస: పప

భరస : కలలఖణ కలమలర వరవలర
ఇసటట ననస:9-12-776
వయససస:42
లస: ససస స
4155 NDX2906485
పపరర: పడభబకర వరవలర

94-30/292

తసడడ:డ చచసచయఖ వరవలర
ఇసటట ననస:9-12-776
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ జయ రమ రరడడడ దదవరపలర
ఇసటట ననస:9-12-776
వయససస:57
లస: పప
4152 NDX3066388
పపరర: పడసనన వరణణ వరవలర

4144 NDX3158144
పపరర: శకనవరసరరడడడ ఆరరకటర

94-29/704

తసడడ:డ ఇననయఖ
ఇసటట ననస:9-12-772
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ ఆరరకటర
ఇసటట ననస:9-12-774
వయససస:31
లస: పప
94-27/1283

4136 AP151010111335
పపరర: వజయ లకడమ వనమగల

94-29/706 4139 NDX3030590
4138 AP151010111554
పపరర: లకడమ ననరరయణ వనమగలమగవశ
పపరర: జజసఫ కలమలర గసగవరపప

4141 NDX1941013
పపరర: పడభబవత గసగవరపప

94-27/733

భరస : లకడమననరరయణ వనమగల
ఇసటట ననస:9-12-771
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : జజసఫ కలమలర గసగవరపప
ఇసటట ననస:9-12-772
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శవరరసపడసరద కకషరసశశటట
ఇసటట ననస:9-12-774
వయససస:47
లస: ససస స
4146 NDX2906329
పపరర: సరయ కకషర వరవలర

94-29/703

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనమగలమగవశ
ఇసటట ననస:9-12-771
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ కలమలర
ఇసటట ననస:9-12-772
వయససస:19
లస: పప
4143 AP151010111478
పపరర: భబరత కకషరసశశటట

4135 NDX1939349
పపరర: వసరసత బదసదరర

4133 AP151010108598
పపరర: సష మమశశరరరవప కకనకసచ

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:9-12-769
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ పసచల రరడడడ బదసదరర
ఇసటట ననస:9-12-771
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సషషదనరరడడడ బదన
ద రర
ఇసటట ననస:9-12-771
వయససస:57
లస: పప
4140 NDX3025335
పపరర: గగతస గసగర వరపప

94-27/732

భరస : సష మమశశరరరవప
ఇసటట ననస:9-12-769
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషర రరవప ససవసగగల
ఇసటట ననస:9-12-770
వయససస:31
లస: పప
4137 NDX0944819
పపరర: పసచలరరడడడ బదన
ద రర

4132 AP151010108599
పపరర: సరగజన కకనకసచ

4157 NDX2231512
పపరర: కకషర కలమలరర శవసగగల

94-29/709

భరస : రరమకకషర రరవప శవసగగల
ఇసటట ననస:9-12-777
వయససస:54
లస: ససస స
94-26/1430

4160 NDX2511681
పపరర: ననగరరజ మహసకరళ

94-12/1139

తసడడ:డ ఆసజననయగలల మహసకరళ
ఇసటట ననస:9-12-920
వయససస:20
లస: పప
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94-30/293

భరస : మసరసన వలర �
ఇసటట ననస:9/13/140
వయససస:38
లస: ససస స
4164 NDX0529214
పపరర: మసరసనశల షపక�

94-30/296

94-29/712

94-26/521

94-26/524

94-26/527

94-26/530

94-25/1072

భరస : వనసకటకకషరయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:9-13-779
వయససస:33
లస: ససస స

4174 JBV3589520
పపరర: పరరశనన షపక

4177 AP151010105118
పపరర: అససరరపపన షపక

4180 AP151010105103
పపరర: జజనబబషర షపక

4183 NDX2427268
పపరర: ససధనరరణణ దనసరర

94-26/535

4186 NDX2760452
పపరర: శకీస లకడమ దనసరర

94-26/525

4189 NDX1015643
పపరర: మహబ భ షపక
భరస : జజన
ఇసటట ననస:9-13-779
వయససస:34
లస: ససస స

4169 NDX1771667
పపరర: నవనతస వసదసశశటట

94-29/714

4172 AP151010105115
పపరర: వనసకటటశశరరర వనమగల

94-26/523

4175 JBV3588803
పపరర: జజన బ షపక

94-26/526

భరస : మమలలల
ఇసటట ననస:9-13-777
వయససస:45
లస: ససస స
94-26/528

4178 JBV3588282
పపరర: రఫస షపక

94-26/529

తసడడ:డ సలలమ షపక
ఇసటట ననస:9-13-777
వయససస:40
లస: పప
94-26/531

4181 AP151010105374
పపరర: రఫస షపక

94-26/532

తసడడ:డ అబగదల రహమలన
ఇసటట ననస:9-13-777
వయససస:45
లస: పప
94-26/533

4184 NDX2486876
పపరర: రరమ కకషర పడసరద దనసరర

94-26/534

తసడడ:డ బడహమనసదస దనసరర
ఇసటట ననస:9-13-778
వయససస:20
లస: పప
94-26/1339

భరస : బడహమనసదస దనసరర
ఇసటట ననస:9-13-778
వయససస:22
లస: ససస స
94-26/537

94-29/711

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:9-13-774
వయససస:64
లస: పప

భరస : బడహమనసదస దనసరర
ఇసటట ననస:9-13-778
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:9-13-778
వయససస:42
లస: పప
4188 NDX2204386
పపరర: లకడమ ససమఖ దనసరర

94-26/522

తసడడ:డ మహబల
ఇసటట ననస:9-13-777
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ బడహమనసదస దనసరర
ఇసటట ననస:9-13-778
వయససస:18
లస: పప
4185 NDX2427490
పపరర: బడహమనసదస దనసరర

4171 AP151010105117
పపరర: రసగమమ వనమగల

4166 NDX1695925
పపరర: మలధవ నరరక

భరస : నరసససహ రరవప వసదసశశటట
ఇసటట ననస:9-13-677
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : కరరమగ
ఇసటట ననస:9-13-777
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ సలలమ
ఇసటట ననస:9-13-777
వయససస:41
లస: పప
4182 NDX2930790
పపరర: వసశకకషర దనసరర

94-29/713

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:9-13-777
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సలలమ షపక
ఇసటట ననస:9-13-777
వయససస:60
లస: ససస స
4179 AP151010105105
పపరర: జజనబబషర షపక

4168 NDX1695958
పపరర: కకటటశశర రరవప నరరక

94-30/295

భరస : కకటటశశర రరవప నరరక
ఇసటట ననస:9-13-677
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-13-774
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : సరజద షపక
ఇసటట ననస:9-13-777
వయససస:26
లస: ససస స
4176 JBV3588266
పపరర: ఫషషజన షపక

94-30/297

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప నరరక
ఇసటట ననస:9-13-677
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : అశశక రరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:9-13-723
వయససస:31
లస: ససస స
4173 NDX2486868
పపరర: అఫరడ షషషక

4165 NDX0638213
పపరర: మహబమబ ససభబన� షపక�

4163 NDX0047142
పపరర: అమమననభ షపక�

భరస : మహబమబ ససభబన�
ఇసటట ననస:9/13/140
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ�
ఇసటట ననస:9/13/140
వయససస:76
లస: పప

భరస : వనసకట కకషర రరవప ఇననల
ఇసటట ననస:9-13-677
వయససస:45
లస: ససస స
4170 NDX1559089
పపరర: సకజన గగసటటరర

94-30/294

భరస : మహబమబ శభబన�
ఇసటట ననస:9/13/140
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన�
ఇసటట ననస:9/13/140
వయససస:40
లస: పప
4167 NDX1771618
పపరర: కరరణ శక ఇననల

4162 NDX0047159
పపరర: ఖలసససబ షపక�

4187 NDX0925313
పపరర: సరదధక బభగస షపక

94-26/536

భరస : మహమద రఫస
ఇసటట ననస:9-13-779
వయససస:30
లస: ససస స
94-26/538

4190 NDX0925487
పపరర: మమహరరననసర బభగస షపక

94-26/539

భరస : ససకసదర
ఇసటట ననస:9-13-779
వయససస:54
లస: ససస స
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4191 NDX1652248
పపరర: మహమమద రఫస షపక

94-26/540

తసడడ:డ ససకసదర షపక
ఇసటట ననస:9-13-779
వయససస:35
లస: పప
4194 NDX1652255
పపరర: ససకసదర షపక

94-26/543

94-26/544

94-26/547

94-26/550

94-26/553

94-26/1343

94-26/557

తసడడ:డ మదనర
ఇసటట ననస:9-13-783
వయససస:42
లస: పప

4204 NDX1559063
పపరర: రరచపపడడ చరసజవ

4207 NDX2787794
పపరర: సరసబశవ రరవప ససదన

4210 NDX2690147
పపరర: మహలకమయఖ పరమమరర

4213 JBV3589496
పపరర: దనలకడమ గగడవరరస

94-26/560

4216 NDX1660043
పపరర: ననగ సనరరఖ పడకరష గగడవరరస

94-26/551

4219 AP151010105530
పపరర: శకనవరసరరవప గగడవరరస
తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:9-13-783
వయససస:45
లస: పప

4199 NDX1559154
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ చలలర

94-26/546

4202 AP151010105325
పపరర: రరమకకషర చలలర

94-26/549

4205 NDX1559048
పపరర: అననస బబ టర శకనవరస రరవప

94-26/552

తసడడ:డ లలకననదస అననస బబ టర
ఇసటట ననస:9-13-780
వయససస:39
లస: పప
94-26/1342

4208 NDX2692655
పపరర: రతనమమ పరమమరర

94-26/1049

భసధసవప: మహ లకమయఖ పరమమరర
ఇసటట ననస:9-13-782
వయససస:47
లస: ససస స
94-30/1093

4211 NDX2693869
పపరర: సరయ పడసరద పరమమరర

94-31/979

తసడడ:డ మహ లకమయఖ పరమమరర
ఇసటట ననస:9-13-782
వయససస:27
లస: పప
94-26/558

4214 JBV3590007
పపరర: ఉమలదదవ గగడవరరస

94-26/559

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:9-13-783
వయససస:47
లస: ససస స
94-26/561

తసడడ:డ కకషర గగడవరరస
ఇసటట ననస:9-13-783
వయససస:25
లస: పప
94-26/563

94-26/1341

తసడడ:డ అసజ రరడడడ
ఇసటట ననస:9-13-780
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గగడవరరస
ఇసటట ననస:9-13-783
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కకషర మమరరస
ఇసటట ననస:9-13-783
వయససస:47
లస: ససస స
4218 AP151010105400
పపరర: ననగగలమరర షపక

94-26/548

తసడడ:డ వనసకటటష పరమమరర
ఇసటట ననస:9-13-782
వయససస:54
లస: పప

భరస : జజన
ఇసటట ననస:9-13-783
వయససస:31
లస: ససస స
4215 JBV3589504
పపరర: శకలసతల గగడవరరస

4201 NDX0040709
పపరర: శకనవరస రరడడడ చలలర

4196 NDX3043767
పపరర: ససనత రరణణ పపలలకలరర

తసడడ:డ రరమ కకషర రరడడడ
ఇసటట ననస:9-13-780
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ ససదన
ఇసటట ననస:9-13-781
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటష
ఇసటట ననస:9-13-782
వయససస:55
లస: పప
4212 NDX1014463
పపరర: బబజ షపక

94-26/545

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ రరచపపడడ
ఇసటట ననస:9-13-780
వయససస:58
లస: పప

భరస : జజనభబషర
ఇసటట ననస:9-13-781
వయససస:35
లస: ససస స
4209 NDX3023777
పపరర: మహ లకమయఖ పమమరర

4198 NDX1559139
పపరర: గగవసదమమ చలలర

94-26/542

తసడడ:డ డననయయలల పపలలకలరర
ఇసటట ననస:9-13-779,stambalagaruvu
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకకషర ర రరడడడ
ఇసటట ననస:9-13-780
వయససస:31
లస: పప

భరస : చరసజవ రరచపపడడ
ఇసటట ననస:9-13-780
వయససస:50
లస: ససస స
4206 NDX0719799
పపరర: అజజజ షపక

94-26/1340

భరస : అసజ రరడడడ
ఇసటట ననస:9-13-780
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ యమససఫ
ఇసటట ననస:9-13-780
వయససస:29
లస: పప
4203 NDX2387678
పపరర: ఝలనస రరచపపడడ

4195 NDX3022639
పపరర: పషదసరర సససగ

4193 NDX2204378
పపరర: వనసకటకకషరయఖ దనసరర

తసడడ:డ పడసరద రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:9-13-779
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పపడడవననకటసరశమ సససగ
ఇసటట ననస:9-13-779,reddy ladies
వయససస:24
లస: పప

భరస : రరమ కకషర
ఇసటట ననస:9-13-780
వయససస:43
లస: ససస స
4200 NDX1552919
పపరర: సరజద షపక

94-26/541

తసడడ:డ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:9-13-779
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:9-13-779
వయససస:66
లస: పప
4197 AP151010105203
పపరర: పదమ చలలర

4192 NDX2427243
పపరర: జజన షపక

4217 NDX1715020
పపరర: ననగగల మరర షపక

94-26/562

తసడడ:డ బబజజవరల షపక
ఇసటట ననస:9-13-783
వయససస:32
లస: పప
94-26/564

4220 NDX0907030
పపరర: కకషర గగడవరరస

94-26/565

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:9-13-783
వయససస:49
లస: పప
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4221 AP151010105527
పపరర: వనసకటటశశరరర గగడవరరస

94-26/566

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:9-13-783
వయససస:54
లస: పప
4224 NDX1323849
పపరర: ఉమలదదవ వనరరచరర

94-26/568

94-26/570

94-26/1345

4228 AP151010105134
పపరర: చటటట మమ చలసచరర

4231 AP151010105121
పపరర: రరగమమ కదసరర

94-26/575

4234 NDX2427458
పపరర: యశశశ యలమరరస

4237 NDX2427524
పపరర: తరరపతమమ వనమగల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యలమరరస
ఇసటట ననస:9-13-792 STAMBHALAGARUV
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప వనమగల
ఇసటట ననస:9-13-793
వయససస:23
లస: ససస స

4239 AP151010105227
పపరర: పదమ వనమగల

4240 AP151010105085
పపరర: చనకకటయఖ వనమగల

94-26/581

భరస : అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:9-13-793
వయససస:44
లస: ససస స
4242 NDX1505843
పపరర: కకటటశశర రరవప వనమగల

94-26/938

తసడడ:డ యహన
ఇసటట ననస:9-13-794
వయససస:40
లస: పప

94-26/573

94-26/1348

4246 NDX0726281
పపరర: ససత పలర పప

94-26/576

4249 AP151010105629
పపరర: యయహనస పలర పప
తసడడ:డ వనసకటసరమ
ఇసటట ననస:9-13-794
వయససస:67
లస: పప

4229 AP151010105063
పపరర: వనసకటటశశరరర చలసచరర

94-26/572

4232 AP151010105119
పపరర: రగశమమ చలసచరర

94-26/574

4235 NDX2204600
పపరర: పడమల యమరరస

94-26/577

భరస : శకనవరస రరవప యమరరస
ఇసటట ననస:9-13-792
వయససస:43
లస: ససస స
94-26/579

4238 NDX0702563
పపరర: శవలల వనమగల

94-26/580

భరస : చన కకటయఖ
ఇసటట ననస:9-13-793
వయససస:37
లస: ససస స
94-26/582

4241 AP151010105126
పపరర: అసకమమరరవప వనమగల

94-26/583

తసడడ:డ పషదవనసకశశరరర
ఇసటట ననస:9-13-793
వయససస:47
లస: పప
94-26/1346

4244 NDX2980688
పపరర: శకకరసత వనమగల

94-26/1347

తసడడ:డ అసకమమ రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:9-13-793
వయససస:19
లస: పప
94-26/584

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-13-794
వయససస:37
లస: ససస స
94-26/586

94-23/737

భరస : గగపయఖ
ఇసటట ననస:9-13-791
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : శకనస ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:9-13-793
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ వనమగల
ఇసటట ననస:9-13-793
వయససస:19
లస: పప
4248 NDX0726273
పపరర: వనసకటటశశరరర పలర పప

4243 NDX2980753
పపరర: గగవసదమమ ఒసటటపపల

4226 NDX2982924
పపరర: పడభబవత రరయల

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:9-13-790
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ పషదవనసకశశరరర
ఇసటట ననస:9-13-793
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ అసకమమ రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:9-13.793
వయససస:26
లస: పప
4245 NDX2981744
పపరర: సతఖ వర పడసరద వనమగల

94-26/571

తసడడ:డ శకనవరస యలమరరస
ఇసటట ననస:9-13-792
వయససస:24
లస: ససస స
94-26/578

94-26/567

భరస : చటటటబబబగ రరయల
ఇసటట ననస:9-13-790
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : బబలరరజ
ఇసటట ననస:9-13-791
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:9-13-791
వయససస:41
లస: పప
4236 NDX2427334
పపరర: ఆదధలకడమ యలమరరస

94-26/569

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-13-790
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల రరయల
ఇసటట ననస:9-13-790
వయససస:23
లస: పప
4233 AP151010105013
పపరర: గగరరకకషర చలసచరర

4225 NDX0042291
పపరర: వజయ కలమలర వనరరచచరర

4223 NDX1552901
పపరర: పసడత వనరరచరర

తసడడ:డ వజయ కలమలర
ఇసటట ననస:9-13-785
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:9-13-785
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనయ
ఇసటట ననస:9-13-790
వయససస:33
లస: ససస స
4230 NDX2986321
పపరర: చటటట బబబగ రరయల

94-26/1344

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:9-13-783
వయససస:33
లస: పప

భరస : వజయ కలమలర
ఇసటట ననస:9-13-785
వయససస:44
లస: ససస స
4227 NDX0719849
పపరర: ససజజత చలసచరర

4222 NDX2753754
పపరర: జజన షపక

4247 AP151010105628
పపరర: ఏడడకకసడనలల పలర పప

94-26/585

భరస : యయహనస
ఇసటట ననస:9-13-794
వయససస:52
లస: ససస స
94-26/587

4250 NDX2982833
పపరర: శకనవరస రరవప పలర పప

94-26/1349

తసడడ:డ యగనన పలర పప
ఇసటట ననస:9-13-794
వయససస:29
లస: పప
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94-26/1350

భరస : శకనవరస రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:9-13-794
వయససస:27
లస: ససస స
4254 AP151010105009
పపరర: పషద వనసకటటశశరరర పప టట
ర రర

94-26/590

94-26/592

94-26/595

94-26/598

94-29/1203

94-26/602

94-29/1204

భరస : పపలర రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:9-13-798
వయససస:25
లస: ససస స

4264 AP151010105027
పపరర: శశరయఖ కలసచనల

4267 AP151010105365
పపరర: లలరరదమమ ఓరరస

94-23/738

94-26/599

4276 AP151010105093
పపరర: లకడమ వనమగల

4279 NDX2944098
పపరర: వనసకట రరవప వనీదమగల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-13-798
వయససస:25
లస: పప

94-26/594

4262 NDX0939694
పపరర: రమమష దసడగరరర

94-26/597

4265 NDX2980761
పపరర: లలరర మమ ఓరరసస

94-26/1352

భరస : వనసకట రరవప ఓరరసస
ఇసటట ననస:9-13-796
వయససస:52
లస: ససస స
94-26/600

4268 NDX2487197
పపరర: మహన కకషర గగరకపపశరల

94-26/601

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగరకపపశరల
ఇసటట ననస:9-13-797
వయససస:20
లస: పప
94-26/1353

భరస : వనసకటటశశరరర బబ లర సపలర
ఇసటట ననస:9-13-797
వయససస:43
లస: ససస స
94-30/1315

4274 NDX3105210
పపరర: ననగసరయ బబ లర సపలర

94-30/1316

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ లర సపలర
ఇసటట ననస:9-13-797
వయససస:19
లస: పప
94-26/603

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-13-798
వయససస:42
లస: ససస స
94-26/1354

4259 JBV1739366
పపరర: చటటట మమ దసడగరరర

94-26/939 4271 NDX3103082
4270 NDX1505116
పపరర: వనసకటటసశర అమమ గమరరకపపసరల
పపరర: అలవనలల బబ లర సపలర

4273 NDX3107026
పపరర: హహమసత కలమలర బబ లర సపలర

94-26/591

తసడడ:డ ఇననయఖ
ఇసటట ననస:9-13-796
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ లర సపలర
ఇసటట ననస:9-13-797
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల వనమగల
ఇసటట ననస:9-13-798
వయససస:29
లస: పప
4278 NDX2981579
పపరర: ననగమణణ వనమగల

94-26/596

భరస : శకనవరస రరవప గమరరకపపసరల
ఇసటట ననస:9-13.797
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ లర సపలర
ఇసటట ననస:9-13-797
వయససస:29
లస: పప
4275 NDX2981629
పపరర: పపలలరరరవప వనమగల

4261 JBV1740273
పపరర: ససరరష దసడగరరర

4256 NDX2204535
పపరర: అరరణ కలసచనల

తసడడ:డ ఇననయఖ
ఇసటట ననస:9-13-796
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:9-13-797
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరలల గమరరకపపసరల
ఇసటట ననస:9-13-797
వయససస:44
లస: పప
4272 NDX3129822
పపరర: ఏసస బబ లర సపలర

94-26/593

తసడడ:డ రరమపప
ఇసటట ననస:9-13-796
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప ఒరరసస
ఇసటట ననస:9-13-796
వయససస:31
లస: పప
4269 NDX1505090
పపరర: శకనవరస రరవప గమరరకపపసరల

4258 JBV1739382
పపరర: రరజఖలకడమ కలసచనల

94-26/589

భరస : ససరరష కలసచనల
ఇసటట ననస:9-13-796
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇననయఖ
ఇసటట ననస:9-13-796
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ జజజపప
ఇసటట ననస:9-13-796
వయససస:52
లస: పప
4266 NDX2986503
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఒరరసస

94-26/1351

తసడడ:డ శశరయఖ
ఇసటట ననస:9-13-796
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఇణరయఖ
ఇసటట ననస:9-13-796
వయససస:47
లస: ససస స
4263 AP151010105626
పపరర: ఇననయఖ కలసచనల

4255 NDX2734259
పపరర: గగతమ బరర

4253 AP151010105314
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పప టట
ర రర

తసడడ:డ పషదవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-13-795
వయససస:46
లస: పప

తలర : జమగన కలమలరర బరర
ఇసటట ననస:9-13-795
వయససస:18
లస: పప

భరస : రమమష కలసచనల
ఇసటట ననస:9-13-796
వయససస:29
లస: ససస స
4260 AP151010105359
పపరర: శరసత కలసచనల

94-26/588

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:9-13-795
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పషదరరమయఖ
ఇసటట ననస:9-13-795
వయససస:67
లస: పప
4257 NDX2204543
పపరర: మసగ కలసచనల

4252 JBV3588175
పపరర: సరసశత పప టట
ర రర

4277 NDX2520351
పపరర: మహహశశరర వనమగల

94-26/604

భరస : వనసకటరరవప వనమగల
ఇసటట ననస:9-13-798
వయససస:21
లస: ససస స
94-26/1355

4280 NDX2468064
పపరర: వనసకక ననయగడడ నకక

94-26/605

తసడడ:డ సనరర బబబగ నకక
ఇసటట ననస:9-13-798/1
వయససస:20
లస: పప
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4281 NDX3278777
పపరర: రరమలసజననయగలల తతట

94-48/1167

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:9-13-798/1
వయససస:19
లస: పప
4284 AP151010105177
పపరర: శశరమమ దసడగరరర

94-26/608

94-26/610

94-26/612

94-26/615

94-26/618

94-26/621

94-26/624

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనమగల
ఇసటట ననస:9-13-817
వయససస:21
లస: ససస స

4294 AP151010105218
పపరర: రవణ పలర పప

4297 AP151010105065
పపరర: శవయఖ పలర పప

4300 AP151010105230
పపరర: కకషర బసడనరర

4303 AP151010105181
పపరర: రమణ చలలర

94-26/627

4306 AP151010105358
పపరర: కకషర వనమగల

94-26/616

4309 NDX0059824
పపరర: కకటటశశరర యతకలసట
భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:9-13-820
వయససస:49
లస: ససస స

4289 NDX2986289
పపరర: వనసకట రరవప దదవశల

94-26/1357

4292 NDX1505561
పపరర: ననగరరజ పలర పప

94-26/614

4295 AP151010105216
పపరర: వరమమ పలర పప

94-26/617

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:9-13-815
వయససస:57
లస: ససస స
94-26/619

4298 NDX1780726
పపరర: జలలన షపక

94-26/620

తసడడ:డ ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:9-13-815
వయససస:64
లస: పప
94-26/622

4301 NDX1482215
పపరర: కకటమమ వనమగల

94-26/623

భరస : కకషరయఖ
ఇసటట ననస:9-13-817
వయససస:29
లస: ససస స
94-26/625

4304 AP151010105219
పపరర: హహసపససమమ వనమగల

94-26/626

భరస : కకషర
ఇసటట ననస:9-13-817
వయససస:58
లస: ససస స
94-26/628

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:9-13-817
వయససస:62
లస: పప
94-26/1359

94-26/1356

తసడడ:డ కకటట లసగస పలర పప
ఇసటట ననస:9-13-814
వయససస:26
లస: పప

భరస : గగవసదస
ఇసటట ననస:9-13-817
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:9-13-817
వయససస:82
లస: ససస స
4308 NDX2986487
పపరర: సరసశత వనమగల

94-26/613

తసడడ:డ బబలకకటయఖ
ఇసటట ననస:9-13-816
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-13-817
వయససస:41
లస: ససస స
4305 AP151010105114
పపరర: వనమగలమమ వనమగల

4291 NDX1456483
పపరర: కకకషరవనణణ పలర పప

4286 NDX2981892
పపరర: పపడమ సరగర దసడడగరరర

తసడడ:డ ఆసజననయగలల దదవశల
ఇసటట ననస:9-13-800
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:9-13-815
వయససస:41
లస: పప

భరస : కకషర
ఇసటట ననస:9-13-816
వయససస:41
లస: ససస స
4302 NDX0246124
పపరర: రరగమమ వనమగల

94-26/611

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:9-13-815
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:9-13-815
వయససస:58
లస: ససస స
4299 AP151010105231
పపరర: రమణ బసడనరర

4288 AP151010105034
పపరర: ఆసజననయగలల దదవళళ

94-26/607

తసడడ:డ మహన రరవప దసడడగరరర
ఇసటట ననస:9-13-799
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరజ
ఇసటట ననస:9-13-814
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:9-13-815
వయససస:41
లస: ససస స
4296 NDX1158393
పపరర: బబ షపక

94-26/609

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:9-13-800
వయససస:62
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:9-13-801
వయససస:62
లస: ససస స
4293 AP151010105217
పపరర: మరరయమమ పలర పప

4285 AP151010105380
పపరర: మహనరరవప దసడగరరర

4283 NDX1014232
పపరర: రమణమమ వనమగల

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:9-13-799
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:9-13-799
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:9-13-800
వయససస:52
లస: ససస స
4290 AP151010105415
పపరర: రసగమమ పలర పప

94-26/606

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:9-13-799
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:9-13-799
వయససస:72
లస: ససస స
4287 AP151010105180
పపరర: వరమమ దదవళళ

4282 JBV1739523
పపరర: లకడమ దసడగరరర

4307 NDX2981801
పపరర: వనసకటటశశరరర వనమగల

94-26/1358

తసడడ:డ కకషర వనమగల
ఇసటట ననస:9-13-817
వయససస:45
లస: పప
94-26/629

4310 AP151010105251
పపరర: కకటటశశరమమ యదగగసట

94-26/630

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:9-13-820
వయససస:57
లస: ససస స

Page 82 of 301

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-36

4311 AP151010105334
పపరర: రరమరరడడడ యలతగగసట

94-26/631

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:9-13-820
వయససస:40
లస: పప
4314 AP151010105010
పపరర: ససబబబరరడడడ యలతగగసత

94-26/634

94-26/636

94-26/639

94-26/642

94-26/644

94-26/647

94-26/648

తసడడ:డ ధరమయఖ
ఇసటట ననస:9-13-829
వయససస:47
లస: పప

4324 JBV1736396
పపరర: సరసబయఖ నడడడ

4327 JBV3589702
పపరర: మసగమమ అచల

4330 NDX2982809
పపరర: లకడమ పరరశత మమటట ల

4333 NDX0059832
పపరర: ధనలకడమ ససడనడ

94-26/651

4336 NDX0042101
పపరర: రరజరశ ససడనడ

94-26/643

4339 AP151010105050
పపరర: ననరరయణ బతష
స ల
తసడడ:డ అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:9-13-829
వయససస:52
లస: పప

4319 NDX1248319
పపరర: రరజఖ లకకమ నడడడ

94-26/638

4322 NDX2427649
పపరర: ఈశశరర నడడడ

94-26/641

4325 NDX2698645
పపరర: పదనమవత పలర పప

94-22/674

తసడడ:డ సససగరకకననడ పలర పప
ఇసటట ననస:9-13-827
వయససస:29
లస: ససస స
94-26/645

4328 AP151010105335
పపరర: రమణ బతష
స ల

94-26/646

భరస : కకకషర
ఇసటట ననస:9-13-828
వయససస:49
లస: ససస స
94-26/1362

4331 NDX1275775
పపరర: లలత బతష
స ల

94-30/298

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:9/13/828
వయససస:29
లస: ససస స
94-26/649

4334 NDX1327246
పపరర: బతష
స ల శకకరసత యలదవ

94-26/650

తసడడ:డ కకషర యలదవ
ఇసటట ననస:9-13-829
వయససస:26
లస: పప
94-26/652

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-13-829
వయససస:33
లస: పప
94-26/654

94-26/1361

భరస : సరసబయఖ నడడడ
ఇసటట ననస:9-13-825
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రరజరష
ఇసటట ననస:9-13-829
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషర
ఇసటట ననస:9-13-829
వయససస:33
లస: పప
4338 NDX0041939
పపరర: సతఖననరరయణ దడసతష

94-26/640

భరస : వనసకటటశశరరలల మమటట ల
ఇసటట ననస:9-13-828
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద
ఇసటట ననస:9-13-829
వయససస:33
లస: ససస స
4335 NDX0998021
పపరర: వనసకటరరవప బతష
స ల

4321 JBV1735406
పపరర: రరజఖలకడమ నడడడ

4316 NDX2773513
పపరర: ననగగర బబష షపక

భరస : నడడడ సరశమ
ఇసటట ననస:9-13-825
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:9-13-827
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ లలలయఖ
ఇసటట ననస:9-13-828
వయససస:57
లస: పప
4332 NDX1014588
పపరర: హహహమలవత చలకల

94-26/637

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:9-13-825
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:9-13-827
వయససస:29
లస: ససస స
4329 AP151010105221
పపరర: కకకషర బతష
స ల

4318 AP151010105345
పపరర: సరసబయఖ మమకల

94-26/633

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:9-13-821
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:9-13-825
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయ
ఇసటట ననస:9-13-825
వయససస:32
లస: పప
4326 NDX0747188
పపరర: పదనమవత అచల

94-26/635

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:9-13-822
వయససస:64
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:9-13-825
వయససస:33
లస: ససస స
4323 NDX1323864
పపరర: సరశమ నడడడ

4315 NDX1188630
పపరర: సరసబరరడడడ ససకటట

4313 NDX0243162
పపరర: కకటటరరడడడ యదగగసట

తసడడ:డ ససబబబరరడద డ
ఇసటట ననస:9-13-820
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ
ఇసటట ననస:9-13-821
వయససస:62
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:9-13-822
వయససస:57
లస: ససస స
4320 JBV3589710
పపరర: దసరర నడడడ

94-26/632

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:9-13-820
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:9-13-820
వయససస:77
లస: పప
4317 AP151010105274
పపరర: కలమలరర మమకల

4312 NDX1188580
పపరర: శకనవరసరరడడడ యలతగగసట

4337 NDX0998104
పపరర: శవపడసరద చలకల

94-26/653

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-13-829
వయససస:36
లస: పప
94-26/655

4340 NDX2979250
పపరర: ననరరయణ బసడనరర

94-26/1363

తసడడ:డ కకటయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:9-13-829
వయససస:41
లస: పప
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94-26/1364

తసడడ:డ ననరరయణ బసడనరర
ఇసటట ననస:9-13-829
వయససస:21
లస: పప
4344 AP151010105098
పపరర: ననరరయణమమ అచల

94-26/657

94-26/660

94-26/1444

94-26/663

94-26/1433

94-26/667

94-26/670

తసడడ:డ ససపత కలమలర నలల
ర రర
ఇసటట ననస:9-13-835
వయససస:20
లస: ససస స

4354 AP151010105143
పపరర: గగదనవరర దడసగల

4357 JBV3588829
పపరర: వనసకట రమణ ఆరరదడ

4360 JBV3588928
పపరర: వనసకట శవ రరవప ఆరరదడ

4363 NDX0541839
పపరర: సతఖవత అరరదడ�

94-26/672

4366 AP151010105096
పపరర: ససబగబలల గసదళళ

94-26/664

4369 NDX0047241
పపరర: భబగఖలకడమ నలల
ర రర�
భరస : ససపత కలమలర�
ఇసటట ననస:9/13/836
వయససస:36
లస: ససస స

4349 NDX2381101
పపరర: దసరర పడసరద అచల

94-26/1443

4352 JBV1734813
పపరర: ననగమణణ దడసగల

94-26/662

4355 NDX3235108
పపరర: మననగన నడడడ

94-26/1432

తసడడ:డ చచసచయఖ నడడడ
ఇసటట ననస:9-13-832
వయససస:19
లస: ససస స
94-26/665

4358 AP151010105147
పపరర: సరవతడ ఆరరదడ

94-26/666

భరస : ఏశయఖ
ఇసటట ననస:9-13-833
వయససస:47
లస: ససస స
94-26/668

4361 JBV3588738
పపరర: ననగమలలర శశర రరవప ఆరరదడ

94-26/669

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:9-13-833
వయససస:37
లస: పప
94-30/299

4364 NDX0047431
పపరర: జజఖత గసధరర

94-26/671

భరస : బబగఖ రరవప
ఇసటట ననస:9-13-835
వయససస:33
లస: ససస స
94-26/673

భరస : లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:9-13-835
వయససస:54
లస: ససస స
94-26/1431

94-26/659

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:9-13-832
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననగమలలర శశర రరవప�
ఇసటట ననస:9/13/833
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ భబగరఖరరవప
ఇసటట ననస:9-13-835
వయససస:35
లస: ససస స
4368 NDX3234911
పపరర: శరకవణణ నలల
ర రర

94-26/661

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:9-13-833
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:9-13-833
వయససస:59
లస: పప
4365 JBV3588720
పపరర: చన భబగరఖరరవప గసదళర

4351 JBV3588985
పపరర: యలమన దడసగల

4346 AP151010105183
పపరర: రవణమమ అచల

తసడడ:డ పషదద శకనస అచల
ఇసటట ననస:9-13-831
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:9-13-833
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:9-13-833
వయససస:54
లస: ససస స
4362 AP151010105104
పపరర: ననగయఖ ఆరరదడ

94-26/1366

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:9-13-832
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ చననయఖ నడడడ
ఇసటట ననస:9-13-832
వయససస:21
లస: పప
4359 AP151010105146
పపరర: గసగమమ ఆరరదడ

4348 NDX2939098
పపరర: లలవణఖ అచల

94-26/656

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-13-831
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:9-13-832
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : చచననయఖ నడడడ
ఇసటట ననస:9-13-832
వయససస:41
లస: ససస స
4356 NDX3235892
పపరర: నవన కలమలర నడడడ

94-26/658

తసడడ:డ పషదదశకనస అచల
ఇసటట ననస:9-13-831
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : పషదద శకనస అచల
ఇసటట ననస:9-13-831
వయససస:37
లస: ససస స
4353 JBV1734789
పపరర: ధనలకడమ నడడడ

4345 AP151010105030
పపరర: ఏడడకకసడలల అచల

4343 NDX1456582
పపరర: వనసకరయలమమ అచ

భరస : జజజ
ఇసటట ననస:9-13-830
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:9-13-830
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-13-831
వయససస:47
లస: పప
4350 NDX2381093
పపరర: రమణమమ అచల

94-26/1365

భరస : అసజబబబగ బసడనరర
ఇసటట ననస:9-13-829
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:9-13-830
వయససస:47
లస: ససస స
4347 AP151010105128
పపరర: పషదద శకనస అచల

4342 NDX2981751
పపరర: లకడమ బసడనరర

4367 AP151010105066
పపరర: భబగరఖరరవప గసదళళ

94-26/674

తసడడ:డ లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:9-13-835
వయససస:41
లస: పప
94-30/300

4370 NDX2204485
పపరర: యయలలర శశరర పడగలపరటట

94-26/675

భరస : శకనవరస పడగలపరటట
ఇసటట ననస:9-13-837
వయససస:24
లస: ససస స
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4371 AP151010105156
పపరర: భబగఖలకడమ యలకససరర

94-26/676

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:9-13-837
వయససస:42
లస: ససస స
4374 AP151010105155
పపరర: సరమలమజఖస యలకససరర

94-26/679

94-26/682

94-26/684

94-26/686

94-26/688

94-26/941

94-26/693

భరస : కలనననథ నసదకలమలర
ఇసటట ననస:9-13-847
వయససస:44
లస: ససస స
4395 AP151010105537
పపరర: ససభబన షపక

భరస : హరర బబబగ చదరరడడ
ఇసటట ననస:9-13-850
వయససస:46
లస: ససస స

94-26/685

4384 NDX2427482
పపరర: మహబగ ససభబన షపక

4387 NDX1503680
పపరర: ససభబన షపక

4390 NDX2427342
పపరర: లకకమ మలధసరర గసడడ

94-26/696

94-26/687

4382 NDX2982015
పపరర: మబన షపక

94-26/689

94-30/301

4388 NDX1692053
పపరర: ఆసజననయగలల గసడడ

94-26/690

తసడడ:డ అపపయఖ గసడడ
ఇసటట ననస:9-13-841
వయససస:46
లస: పప
94-26/691

4391 AP151010105232
పపరర: ననగమరరబ షపక

4393 AP151010105236
పపరర: సరబర షపక

4394 NDX2468056
పపరర: అపరపరరవప పడనల

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:9-13-851
వయససస:62
లస: ససస స

94-23/739

4385 NDX0529602
పపరర: శకనవరస పపగళపరటట

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:9-13-847
వయససస:40
లస: ససస స

4399 NDX0246231
పపరర: వమలల దదవ మననన

94-26/683

తసడడ:డ పడసరద పపగళపరటట
ఇసటట ననస:9/13/839
వయససస:29
లస: పప

94-26/694

94-26/692

94-26/695

తసడడ:డ సతస బబబగ పడనల
ఇసటట ననస:9-13-847
వయససస:22
లస: పప
94-26/697

తసడడ:డ ఏన.కర కకషర మనన
ఇసటట ననస:9-13-847
వయససస:47
లస: పప
94-29/1205

4379 NDX2092930
పపరర: కకటటశశరమమ పప టట
ర రర

తసడడ:డ ఆసజననయగలల గసడడ
ఇసటట ననస:9-13-841 STAMBHALAGARUVU
వయససస:21
లస: ససస స

4396 JBV1734714
పపరర: నసదన కలమలర

94-26/681

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:9-13-839
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : చననకలలషర
ఇసటట ననస:9-13-847
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ బడడ
ఇసటట ననస:9-13-847
వయససస:44
లస: పప
4398 NDX3087913
పపరర: కలమలరర చదరరడడడ

4381 JBV3588613
పపరర: చచసచయఖ పప టట
ర రర

4376 NDX0529669
పపరర: ననగగల మరర పఠరన

భరస : చచసచయఖ పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:9-13-838/1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:9-13-840
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల గసడడ
ఇసటట ననస:9-13.841
వయససస:42
లస: ససస స
4392 NDX1396994
పపరర: వజయ లకడమ

94-26/940

తసడడ:డ అలలర భక షపక
ఇసటట ననస:9-13-839
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:9-13-840
వయససస:25
లస: ససస స
4389 NDX1692020
పపరర: ననగరరజ గసడడ

4378 NDX2362218
పపరర: షరరరఖ షపక

94-26/678

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:9-13-837
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:9-13-838/1
వయససస:33
లస: పప

భరస : మహబగ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:9-13-839
వయససస:43
లస: ససస స
4386 NDX1456442
పపరర: ఖలదర బ షపక

94-26/680

తసడడ:డ మసరసన బబషర షపక
ఇసటట ననస:9-13.838
వయససస:21
లస: పప

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:9-13-838/1
వయససస:62
లస: ససస స
4383 NDX2427391
పపరర: ఫరతమగన షపక

4375 NDX1789835
పపరర: రరజశశఖర పషగళళపరటట

4373 AP151010105157
పపరర: భబగఖమమ పడగళళపరటట

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:9-13-837
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద పషగళళపరటట
ఇసటట ననస:9-13-837
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరజరశశరరరవప
ఇసటట ననస:9-13-837
వయససస:57
లస: పప
4380 AP151010105059
పపరర: జవతమమ పప టట
ర రర

94-26/677

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:9-13-837
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:9-13-837
వయససస:57
లస: ససస స
4377 AP151010105354
పపరర: పడసరద పడగళళపరటట

4372 AP151010105158
పపరర: శవపరరశత ఏకలల

4397 AP151010105388
పపరర: చనకరలలషర షపక

94-26/698

తసడడ:డ అబగదలలర
ఇసటట ననస:9-13-847
వయససస:57
లస: పప
94-26/699

4400 NDX0033100
పపరర: సరసబశవరరవప మననన

94-26/700

తలర : ససతమమ
ఇసటట ననస:9-13-851
వయససస:68
లస: పప
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94-26/1050

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప కసచదటట
ఇసటట ననస:9-13-851
వయససస:39
లస: పప
4404 NDX0357384
పపరర: రరమకకషర మననన

94-29/716

94-26/1368

94-26/701

94-26/704

94-29/916

94-30/1094

94-26/705

తసడడ:డ కకటయఖ పసటటకకటట
ఇసటట ననస:9-13-866
వయససస:56
లస: పప

4414 NDX2605624
పపరర: పవన కలమలర కకసడనరర

4417 NDX3168879
పపరర: భవరన కకసడనరర

4420 NDX3047578
పపరర: శకలసతల వససల

4423 NDX0369108
పపరర: వనసకయఖ జసకల

94-26/707

4426 NDX2182400
పపరర: శకలకడమ పసటటకకటట

94-26/1051

4429 NDX2589554
పపరర: పడణణత నకకరరకసటట
తసడడ:డ దధలప కలమలర నకకరరకసటట
ఇసటట ననస:9-13-866
వయససస:20
లస: ససస స

4409 NDX3107000
పపరర: చచననమమ మగలల

94-26/1370

4412 NDX2015932
పపరర: భబగఖ లకడమ లకరకకలల

94-26/703

4415 NDX2603538
పపరర: ఉదయ దధననష కకసడనరర

94-26/1052

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకసడనరర
ఇసటట ననస:9-13-856
వయససస:32
లస: పప
94-29/1206

4418 NDX2697068
పపరర: వర లకడమ చచనసనపరటట

94-22/675

భసధసవప: సరసబశవ రరవప చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:9-13-858
వయససస:78
లస: ససస స
94-29/1207

4421 NDX2764504
పపరర: అసజన పదనమవత దదవ వరససల

94-29/1208

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వరససల
ఇసటట ననస:9-13-861
వయససస:19
లస: ససస స
94-26/706

4424 NDX2743714
పపరర: శకరరస చరణ పససపపలలటట

94-23/740

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:9-13-865
వయససస:21
లస: పప
94-26/708

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప పసటటకకటట
ఇసటట ననస:9-13-866
వయససస:26
లస: ససస స
94-26/710

94-26/1367

భరస : పడదదప కలమలర లకరకకలల
ఇసటట ననస:9-13-856
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సయదయఖ
ఇసటట ననస:9-13-862
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:9-13-865
వయససస:22
లస: పప
4428 NDX2182376
పపరర: ననగరశశర రరవప పసటటకకటట

94-26/702

భరస : శకనవరస వససల
ఇసటట ననస:9-13-861
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:9-13-862
వయససస:34
లస: ససస స
4425 NDX2230076
పపరర: శక రరస చరణ పససపపలలటట

4411 AP151010096404
పపరర: ననగమలలర శశరరరవప జజవరశజ

4406 NDX3028263
పపరర: కలమలరర యలసరపప

భరస : శకనవరస రరడడడ మగలల
ఇసటట ననస:9-13-852,2nd lane
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప కకసడనరర
ఇసటట ననస:9-13-856
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:9-13-858
వయససస:53
లస: పప
4422 NDX0059907
పపరర: మమత దడసతష

94-26/1369

భరస : సరసబశవరరవప కకసడనరర
ఇసటట ననస:9-13-856
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకసడనరర
ఇసటట ననస:9-13-856
వయససస:29
లస: పప
4419 NDX2694818
పపరర: శకనవరస చకకవరరస చచనసనపరటట

4408 NDX2981165
పపరర: బల నరరసదడ గగగరననన

94-29/715

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:9-13-852
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:9-13-855
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రసగ రరవప లకరకకలల
ఇసటట ననస:9-13-856
వయససస:49
లస: పప
4416 NDX2603587
పపరర: పవన కలమలర కకసడనరర

94-38/811

తసడడ:డ రసబబబగ గగగరననన
ఇసటట ననస:9-13-852
వయససస:24
లస: పప

భరస : ననగమలలర సశర రరవప జవరశజ
ఇసటట ననస:9-13-855
వయససస:29
లస: ససస స
4413 NDX2016138
పపరర: పడదదప కలమలర లకరకకలల

4405 NDX2704419
పపరర: పడసనన లకడమ కసచదటట

4403 NDX0640607
పపరర: పడభగ పడవణ మననన

భరస : రరమకకకషర మననన
ఇసటట ననస:9-13-851
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రవసదడ బబబగ కసచదటట
ఇసటట ననస:9-13-851
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రసబబబగ గగగరననన
ఇసటట ననస:9-13-852
వయససస:26
లస: పప
4410 NDX1954529
పపరర: లల కకషర జవరశజ

94-28/861

తసడడ:డ రవసదడ బబబగ కసచదటట
ఇసటట ననస:9-13-851
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మననన
ఇసటట ననస:9-13-851
వయససస:39
లస: పప
4407 NDX2981181
పపరర: శవ ననగ రరజ గగగరననన

4402 NDX2696953
పపరర: శరణఖ దదవ కసచదటట

4427 NDX2182384
పపరర: లకడమ తషలసస పసటటకకటట

94-26/709

భరస : ననగరశశర రరవప పసటటకకటట
ఇసటట ననస:9-13-866
వయససస:51
లస: ససస స
94-26/1053

4430 NDX2839355
పపరర: వనసకట శవ ననగ మసరసనమమ
నకకరరకసటట
భరస : దధలప కలమలర నకకరరకసటట
ఇసటట ననస:9-13-866
వయససస:42
లస: ససస స

94-29/1209
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4431 NDX2926756
పపరర: దధలప కలమలర నకకరరకసటట

94-30/1317

తసడడ:డ కకషరమమరరస నకకరరకసటట
ఇసటట ననస:9-13-866
వయససస:54
లస: పప
4434 NDX2765097
పపరర: ననరరయణ రరవప చచనసనపరటట

94-26/1373

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:9-13-870
వయససస:19
లస: పప
4437 JBV1734029
పపరర: చసదడశశఖర చచనసనపరటట

94-29/719

94-26/711

94-26/714

తసడడ:డ బడహమనసద రరవప తణగకల
ఇసటట ననస:9-13-871
వయససస:49
లస: పప
4446 NDX2692804
పపరర: ననగరశశర రరవప ఉపపల
తసడడ:డ ససపథన రరయగడడ ఉపపల
ఇసటట ననస:9-13-871
వయససస:56
లస: పప
4449 NDX0924720
పపరర: పదనమవత దదవగరరర
భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:9-13-875
వయససస:41
లస: ససస స
4452 NDX2983872
పపరర: ధనససజయ రరడడడ దదవగరరర

94-26/1375

తసడడ:డ వనసకట రరమరరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:9-13-876
వయససస:28
లస: పప

4438 AP151010108594
పపరర: ననరరయణరరవప చచనసనపరటట

4441 NDX2055854
పపరర: ధన లకడమ ఘసటసరల

94-29/720

94-26/712

4442 NDX2077254
పపరర: లకడమ సతఖ వరన ఘసటసరల
భరస : అరరణ కలమలర కకకషరససషటట
ఇసటట ననస:9-13-871
వయససస:67
లస: ససస స

4444 NDX2751006
పపరర: డడననలడ వనసకట గగడ ఉపపల

4445 AP151010111561
పపరర: అరరణ కలమలర కకషరసశశటట

94-26/1374

4450 NDX1285733
పపరర: వనసకట పడసననన శకధర రరడకడ

4453 NDX3022936
పపరర: ధనససజయ రరడడడ దదవగరరర

4456 NDX0427799
పపరర: రరణగకరదదవ గగసటటరర

4459 NDX0472811
పపరర: బలరరమరరడడడ గగసటటరర
తసడడ:డ కలటటసబరరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:9-13-876
వయససస:57
లస: పప

94-26/713

94-29/721

తసడడ:డ ననగభగషణరవప కకషరసశశటట
ఇసటట ననస:9-13-871
వయససస:67
లస: పప
94-26/715

4448 NDX2992832
పపరర: శకనవరస రరడడడ దదవగరరర

94-23/741

భసధసవప: వనసకటటశశర రరడడడ దదవగరరర
ఇసటట ననస:9-13-875
వయససస:47
లస: పప
94-26/717

4451 NDX1286376
పపరర: శకనవరస రరడడడ దదవగరరర

94-26/718

తసడడ:డ ధనసజయ రరడడడ
ఇసటట ననస:9-13-875
వయససస:29
లస: పప
94-26/1376

94-29/723

భరస : బలరరమరరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:9-13-876
వయససస:52
లస: ససస స
94-29/725

94-25/863

భరస : ననగరశశర రరవప ఉపపల
ఇసటట ననస:9-13-871
వయససస:36
లస: ససస స

Deleted

94-29/1210

4439 NDX2704286
పపరర: ససనత ఉపపల

భరస : కళళఖణ గణపత రరవప ఖసబసపరటట
ఇసటట ననస:9-13-871
వయససస:64
లస: ససస స

4447 NDX2204626
పపరర: యశససశ యమరరస

94-29/718

భరస : ననరరయణరరవప చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:9-13-870
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ దదవగరరర
ఇసటట ననస:9-13-875
వయససస:56
లస: పప

భరస : ధనససజయ రరడడడ దదవగరరర
ఇసటట ననస:9-13-875
వయససస:49
లస: ససస స
4458 NDX1141340
పపరర: వనసకట శవరరరడడడ గగసటటరర

4436 AP151010108595
పపరర: పపషరపవత చచనసనపరటట

94-29/717

తసడడ:డ ధనససజయ
ఇసటట ననస:9-13-875
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ దదవగరరర
ఇసటట ననస:9-13-875
వయససస:56
లస: పప
4455 NDX2981884
పపరర: వజయ లకడమ దదవగరరర

4435 JBV1734037
పపరర: శకదదవ చచనసనపరటట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యమరరస
ఇసటట ననస:9-13-872
వయససస:24
లస: ససస స
94-26/716

94-26/1372

భరస : ససబడహమణణఖశశర రరఒ
ఇసటట ననస:9-13-869 MahalakshmiNagar
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప ఉపపల
ఇసటట ననస:9-13-871
వయససస:18
లస: పప
94-222/689

4433 NDX3175262
పపరర: అకలనసరర తరరమలలశశరర

తసడడ:డ ఇననలల చచననకరశవ రరవప
ఇసటట ననస:9-13-869 MAHALAKSHMI NAG
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:9-13-870
వయససస:61
లస: పప

భరస : ననగ మలలర శశర రరవప తణగకల
ఇసటట ననస:9-13-871
వయససస:44
లస: ససస స
4443 NDX1019223
పపరర: ననగ మలలర శశర రరవప తణగకల

94-26/1371

తసడడ:డ ననరరయణరరవప చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:9-13-870
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణరరవప చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:9-13-870
వయససస:37
లస: పప
4440 NDX1018878
పపరర: కలపన తణగకల

4432 NDX3212701
పపరర: మలదధరరడడడ గరయతడ దదవ

4454 AP151010111173
పపరర: ధనససజయ రరడడడ దదవరగరరర

94-29/722

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ దదవరగరరర
ఇసటట ననస:9-13-875
వయససస:56
లస: పప
4457 NDX1140987
పపరర: పపరర కలమలరర గగసటటరర

94-29/724

భరస : వనసకట రరమరరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:9-13-876
వయససస:53
లస: ససస స
94-29/726

4460 NDX1141290
పపరర: వనసకట రరమరరడడడ గగసటటరర

94-29/727

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:9-13-876
వయససస:69
లస: పప
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4461 NDX2204345
పపరర: శరరద గగరర ససక
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94-26/719

భరస : ఎస న స శకనవరస ససక
ఇసటట ననస:9-13-878
వయససస:36
లస: ససస స
4464 NDX2752202
పపరర: రహహమగన సయద

94-26/1377

94-26/1380

94-29/729

94-29/1211

94-26/1381

Deleted
94-26/724

భరస : మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:9-13-883
వయససస:34
లస: ససస స
4482 NDX2762664
పపరర: జజన బ షపక

94-26/1383

భరస : అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:9-13-890
వయససస:69
లస: ససస స

94-29/730

4474 NDX3043619
పపరర: నరసససహ రరవప కకలలర

4477 NDX3234887
పపరర: నరసససహ రరవప కకలర

94-24/950

4483 AP151010105073
పపరర: మసరసనబ షపక

94-26/728

4486 NDX1014638
పపరర: లకడమమసగమమ గరదచ

94-26/1429

4489 NDX2735199
పపరర: అమరననథ రరడడడ గరడద
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ గరడద
ఇసటట ననస:9-13-890
వయససస:22
లస: పప

94-29/728

4472 NDX1940379
పపరర: చలపత రరవప మసదనరర

94-29/731

4475 NDX1519240
పపరర: మనన మలధసరర కకలలర

94-26/723

4478 NDX3210846
పపరర: దసరరర పడసరద కకలలర

94-26/1382

తసడడ:డ నరసససహరరవప కకలలర
ఇసటట ననస:9-13-881 (12-14-118)
వయససస:46
లస: పప
94-26/725

4481 NDX2690741
పపరర: సరధధక షపక

94-26/1054

తసడడ:డ ననగగల మర షపక
ఇసటట ననస:9-13-883
వయససస:18
లస: ససస స
94-26/726

4484 NDX1627696
పపరర: ననగమణణ దదవ గరదచ

94-26/727

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:9-13-890
వయససస:27
లస: ససస స
94-26/729

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:9-13-890
వయససస:50
లస: ససస స
94-26/731

4469 NDX1140920
పపరర: ససతమహలకడమ జరటట

భరస : దసరర పడసరద కకలలర
ఇసటట ననస:9-13-881
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ కకలర
ఇసటట ననస:9-13-881
వయససస:85
లస: పప
4480 AP151010105193
పపరర: మదనర షపక

94-26/1379

తసడడ:డ పపరయఖ మసదనరర
ఇసటట ననస:9-13-880
వయససస:68
లస: పప

భరస : మసరసనఅల
ఇసటట ననస:9-13-884
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:9-13-890
వయససస:28
లస: ససస స
4488 NDX1014216
పపరర: ఈశశరమమ మమటట ట

4471 NDX1141233
పపరర: పడదదప జరటట

4466 NDX2752236
పపరర: మల
ర బగలల బబగగమ సయద

భరస : శవరరమకకషర జరటట
ఇసటట ననస:9-13-880
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:9-13-883
వయససస:74
లస: పప

భరస : మదర షపక
ఇసటట ననస:9-13-883
వయససస:68
లస: ససస స
4485 NDX1014182
పపరర: ఫణణకలమలరర గరదచ

94-28/1024

తసడడ:డ రరఘవయఖ కకలలర
ఇసటట ననస:9-13-881
వయససస:86
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకలలర
ఇసటట ననస:9-13-881
వయససస:46
లస: పప
4479 NDX0060004
పపరర: మరరబ షపక

4468 NDX2907657
పపరర: శవ రరమ కకషర జరటట

94-26/722

భరస : కరరమగలర సయద
ఇసటట ననస:9-13-880
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమ కకషర జరటట
ఇసటట ననస:9-13-880
వయససస:32
లస: పప

భరస : చనణకఖ జరటట
ఇసటట ననస:9-13-880
వయససస:26
లస: ససస స
4476 NDX3044872
పపరర: దసరర పడసరద కకలలర

94-26/1378

భసధసవప: చనణకఖ జరటట
ఇసటట ననస:9-13-880
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ససవర రరమ కకషర జరటట
ఇసటట ననస:9-13-880
వయససస:29
లస: పప
4473 NDX3083607
పపరర: శకవదఖ జరటట

4465 NDX2752228
పపరర: కరరమగలర సయద

4463 NDX2204527
పపరర: హరర బబబగ చదరరడడ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చదరరడడడ
ఇసటట ననస:9-13-880
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల సయద
ఇసటట ననస:9-13-880
వయససస:42
లస: పప

భరస : చనణకఖ జరటట
ఇసటట ననస:9-13-880
వయససస:26
లస: ససస స
4470 NDX1141266
పపరర: చనణకఖ జరటట

94-26/721

తసడడ:డ హరర బబబగ చదరరడడ
ఇసటట ననస:9-13-880
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల సయద
ఇసటట ననస:9-13-880
వయససస:53
లస: ససస స
4467 NDX3146263
పపరర: శకవదఖ జరటట

4462 NDX2204519
పపరర: గరకషమ చదరరడడడ

4487 NDX1014208
పపరర: హహహమలవత తయఖగమర

94-26/730

భరస : మలర కరరరరన రరడడడ
ఇసటట ననస:9-13-890
వయససస:58
లస: ససస స
94-26/1384

4490 AP151010105184
పపరర: షసషరదదబగస

94-26/732

భరస : షరన సరహహబ
ఇసటట ననస:9-13-891
వయససస:41
లస: ససస స

Page 88 of 301

4491 NDX1185750
పపరర: పరశరలబ షపక
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94-26/733

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:9-13-891
వయససస:42
లస: ససస స
4494 AP151010105522
పపరర: రహమలన అబగదల

94-26/736

94-26/739

94-27/734

94-26/744

94-22/801

94-26/746

94-26/1387

తసడడ:డ అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:9/15
వయససస:62
లస: పప

4504 NDX1766296
పపరర: అలలర వల షపక

4507 NDX3079332
పపరర: సరయ గగల

4510 JBV3589553
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ ఉడడమగల

4513 NDX1784835
పపరర: ససరరసదర రరడడడ ససగటట

94-26/751

4516 AP151010105268
పపరర: ఆదసబ షపక

94-26/745

4519 NDX2013886
పపరర: వనసకట రతనస ఈమన
భరస : శకనవరస రరడడ ఈమన
ఇసటట ననస:9-15-902
వయససస:37
లస: ససస స

4499 NDX2411551
పపరర: మహహశశరరరవప తలర పననన

94-26/741

4502 NDX2013860
పపరర: ఇమలమ బ షపక

94-26/743

4505 NDX1456699
పపరర: ఫషడదధచ
డ క ససరరష చకరకల

94-29/732

తసడడ:డ పసటర పరల
ఇసటట ననస:9-14-209
వయససస:58
లస: పప
94-26/1385

4508 NDX3201910
పపరర: అదధ కరశవరరడడడ ఉడడమగల

94-26/1386

తసడడ:డ హనమ రరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:9-14-897
వయససస:19
లస: పప
94-26/747

4511 NDX2204337
పపరర: కకషరరరరడడడ ఉ

94-26/748

తసడడ:డ నరరసరరడడడ ఉ
ఇసటట ననస:9-14-898
వయససస:88
లస: పప
94-26/749

4514 NDX1014455
పపరర: ననరర హన షపక

94-26/750

భరస : బబష
ఇసటట ననస:9-14-903
వయససస:39
లస: ససస స
94-26/752

భరస : ఆదధసబగడద
ఇసటట ననస:9-14-918
వయససస:62
లస: ససస స
94-30/302

94-26/738

భరస : అలర వల షపక
ఇసటట ననస:9-13-894
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరస రరడడడ ససగటట
ఇసటట ననస:9-14-899
వయససస:28
లస: పప

భరస : సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:9-14-903
వయససస:67
లస: ససస స
4518 JBV2939262
పపరర: నసదధరరడడడ మలరస

94-26/742

భరస : కకషర రరడడడ
ఇసటట ననస:9-14-898
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : హనమ రరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:9-14-898
వయససస:44
లస: ససస స
4515 AP151010105212
పపరర: కకటటరతనమమ ఉడడమగల

4501 NDX2013829
పపరర: కరరమగన షపక

4496 NDX2204618
పపరర: ఆదధలకడమ యమరరస

తసడడ:డ ససబబరరమయఖ తలర పననన
ఇసటట ననస:9-13-893
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మటట పలర గగల
ఇసటట ననస:9-14-897
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:9-14-898
వయససస:35
లస: ససస స
4512 NDX2890713
పపరర: అసజమమ ఉడడమగల

94-26/740

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:9-13-894
వయససస:69
లస: పప

భరస : సరయ గగల
ఇసటట ననస:9-14-897
వయససస:46
లస: ససస స
4509 JBV3589561
పపరర: రమలదదవ ఉడడమగల

4498 NDX2092922
పపరర: శకనవరసరరవప యమరరర

94-26/735

తసడడ:డ శకనవరస యమరరస
ఇసటట ననస:9-13-892
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఖలససస పసరర షపక
ఇసటట ననస:9-13-894
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:9-13-894
వయససస:42
లస: పప
4506 NDX3123932
పపరర: రమణ గగల

94-26/737

తసడడ:డ చసదడయఖ యమరరర
ఇసటట ననస:9-13-892
వయససస:45
లస: పప

భరస : మహహశశర రరవప తలర పననన
ఇసటట ననస:9-13-893
వయససస:35
లస: ససస స
4503 NDX1768219
పపరర: ఖలససస పసరర షపక

4495 NDX2487080
పపరర: sambasivarao ససదన

4493 AP151010105523
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:డ షరన సరహహబ
ఇసటట ననస:9-13-891
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ ససదన
ఇసటట ననస:9-13-891
వయససస:70
లస: పప

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:9-13-892
వయససస:38
లస: ససస స
4500 NDX2411817
పపరర: వణ తలర పననన

94-26/734

భరస : అబగదల రహమలన
ఇసటట ననస:9-13-891
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ షరన సరహహబ
ఇసటట ననస:9-13-891
వయససస:52
లస: పప
4497 NDX0244913
పపరర: షఫసనన బభగస షపక

4492 AP151010105652
పపరర: ససభబనసబభగస షపక

4517 AP151010105351
పపరర: దనదనబగడద షపక

94-26/753

తసడడ:డ మమలల
ఇసటట ననస:9-14-918
వయససస:67
లస: పప
94-26/754

4520 NDX1559113
పపరర: అననపపరర పప సదసగల

94-26/755

భరస : శవ రరడడడ
ఇసటట ననస:9-15-902
వయససస:45
లస: ససస స
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4521 NDX0491225
పపరర: దసరర మమ గగనసగగసటర
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94-26/756

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:9-15-902
వయససస:46
లస: ససస స
4524 NDX1559121
పపరర: శవర రరడడడ పప సదసగగల

94-26/759

94-26/762

94-26/765

94-26/768

94-26/772

94-26/776

94-26/779

భరస : చచననన కరశవపలల ఒరరస
ఇసటట ననస:9-15-907
వయససస:23
లస: ససస స

4534 AP151010105262
పపరర: లకడమ ఉడడమగల

4537 NDX0059618
పపరర: అలవనలల మసగరదదవ ఈవపరర

4540 NDX0041566
పపరర: చసదడశశఖర రరడడడ ఈవపరర

4543 NDX1157858
పపరర: నరరశ రరడకడ గరయస

94-26/782

4546 NDX2487064
పపరర: JHANSI PALLAPU

94-26/769

4549 NDX2230951
పపరర: రరమ దదవ పలర పప
భరస : వనసకటటసశర రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:9-15-907
వయససస:24
లస: ససస స

4529 AP151010105214
పపరర: శవననగమలలర శశరర వనసకలరర

94-26/764

4532 AP151010105536
పపరర: శశషషరరడడడ వనసకలరర

94-26/767

4535 NDX1423599
పపరర: రవ తదజ గగనసగగసటర

94-26/770

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:9-15-904/1
వయససస:25
లస: పప
94-26/774

4538 NDX0998500
పపరర: రరఘవ చచషతనఖరరడడ ఈవపరర

94-26/775

తసడడ:డ చసదడ శశఖరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-15-905
వయససస:28
లస: పప
94-26/777

4541 NDX0005272
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ ఈవపరర

94-26/778

తసడడ:డ అననన రరడడ
ఇసటట ననస:9-15-905
వయససస:58
లస: పప
94-26/780

4544 NDX1829375
పపరర: బడహమనసద రరడడ గయలఎస

94-26/781

తసడడ:డ పషదద కరసస రరడడ గయలఎస
ఇసటట ననస:9-15-906
వయససస:34
లస: పప
94-26/783

భరస : ననగరరజ పలర పప
ఇసటట ననస:9-15-907
వయససస:23
లస: ససస స
94-28/716

94-26/761

తసడడ:డ గగవసదరరడడడ
ఇసటట ననస:9-15-904
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ పషద కరశ రరడడ క
ఇసటట ననస:9-15-906
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ చనకరశ రరడడడ
ఇసటట ననస:9-15-906
వయససస:64
లస: పప
4548 NDX2230969
పపరర: ఝలనస ఒరరస

94-26/766

తసడడ:డ పపననన రరడడ
ఇసటట ననస:9-15-905
వయససస:56
లస: పప

భరస : కరశరరడడడ
ఇసటట ననస:9-15-906
వయససస:57
లస: ససస స
4545 AP151010105087
పపరర: కరశరరడడడ గరయస

4531 JBV3589645
పపరర: శకనవరస వనసకలరర

4526 NDX1766510
పపరర: శకనవరసరరవప దనసరర

భరస : శశషసరరడడడ
ఇసటట ననస:9-15-904
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:9-15-905
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:9-15-905
వయససస:33
లస: పప
4542 AP151010105015
పపరర: తరరపతమమ గరయస

94-26/763

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:9-15-904/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవ రరడడడ
ఇసటట ననస:9-15-904/1
వయససస:44
లస: పప
4539 NDX1328483
పపరర: పపనననరరడడడ ఈవపరర

4528 JBV3589678
పపరర: వజయలకడమ ఉడడమగల

94-26/758

తసడడ:డ గగరరననథస దనసరర
ఇసటట ననస:9-15-903/1
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శశషసరరడడడ
ఇసటట ననస:9-15-904
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:9-15-904
వయససస:77
లస: పప
4536 AP151010105020
పపరర: శకనవరసరరడడడ ఉడడమగల

94-26/760

భరస : అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:9-15-904
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:9-15-904
వయససస:67
లస: ససస స
4533 AP151010105024
పపరర: అసజరరడడడ ఉడడమగల

4525 NDX1715160
పపరర: కలపన ధసరర

4523 AP151010105265
పపరర: అశశక రరడడడ గగసటటరర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:9-15-902
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప ధసరర
ఇసటట ననస:9-15-903/1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:9-15-904
వయససస:37
లస: ససస స
4530 AP151010105213
పపరర: సరమలమజఖస ఉడడమగల

94-26/757

తసడడ:డ హనసమసత రరడడడ ఈమన
ఇసటట ననస:9-15-902
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:9-15-902
వయససస:45
లస: పప
4527 JBV3589652
పపరర: శకదదవ ఉడడమలల

4522 NDX1780494
పపరర: శకనవరసరరడడడ ఈమన

4547 NDX2486884
పపరర: రరమ దదవ పలర పప

94-26/784

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పలర పప
ఇసటట ననస:9-15-907
వయససస:24
లస: ససస స
94-28/717

4550 NDX2705234
పపరర: కలలఖణ బసడనరర

94-25/865

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడనరర
ఇసటట ననస:9-15-909
వయససస:19
లస: పప
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4551 NDX2486827
పపరర: వరకఖ మన తమమశశటట
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94-26/785

తసడడ:డ ససబబబ రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:9-15-909
వయససస:22
లస: ససస స
4554 NDX3106556
పపరర: వనసకటరరవప వరససరరడడడ

94-77/1039

94-26/790

94-26/793

94-26/1388

94-26/798

94-26/801

94-26/804

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:9-16-914
వయససస:41
లస: ససస స

4564 JBV1736222
పపరర: ఏడడకకసడలల అచల

4567 NDX1503805
పపరర: శకనస పలర పప

4570 AP151010105090
పపరర: వరరసరశమ అచల

4573 NDX2204501
పపరర: గగపస అచల

94-28/718

4576 NDX2468049
పపరర: రరజరష పడగరఢ

94-26/796

4579 NDX2981173
పపరర: ఫరతసబ షపక
తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:9-16-914
వయససస:19
లస: ససస స

4559 AP151010105097
పపరర: సరమలమజఖస బసడనరర

94-26/792

4562 AP151010105406
పపరర: ననగయఖ బసడనరర

94-26/795

4565 NDX1456939
పపరర: చచసచమమ పలర పప

94-26/797

భరస : గగవసదస
ఇసటట ననస:9-16-910
వయససస:46
లస: ససస స
94-26/799

4568 NDX1456459
పపరర: వరరసరశమ అచ

94-26/800

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:9-16-910
వయససస:31
లస: పప
94-26/802

4571 NDX2204634
పపరర: కకషర వజయ అచల

94-26/803

భరస : గగపస అచల
ఇసటట ననస:9-16-912
వయససస:26
లస: ససస స
94-26/805

4574 JBV3589850
పపరర: చననచననయఖ అచల

94-26/806

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:9-16-912
వయససస:57
లస: పప
94-26/807

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప పడగరఢ
ఇసటట ననస:9-16-914
వయససస:24
లస: పప
94-26/1389

94-26/789

తసడడ:డ కరసతయఖ
ఇసటట ననస:9-16-909
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ శకనస అచల
ఇసటట ననస:9-16-912
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనస అచల
ఇసటట ననస:9-16-912
వయససస:22
లస: పప
4578 NDX2982874
పపరర: జరషనబ షపక

94-26/794

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:9-16-910
వయససస:54
లస: పప

భరస : చననశకనవరససలల
ఇసటట ననస:9-16-912
వయససస:42
లస: ససస స
4575 NDX2230902
పపరర: గగపస అచల

4561 AP151010105052
పపరర: వరరసరశమ బసడనరర

4556 JBV1739077
పపరర: హనసమసతషరరవప బసడనరర

భరస : వరరసరశమ
ఇసటట ననస:9-16-909
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదసలల పలర పప
ఇసటట ననస:9-16-910
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:9-16-910
వయససస:37
లస: పప
4572 AP151010105412
పపరర: కకటమమ

94-26/791

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:9-16-910
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వరరసరశమ
ఇసటట ననస:9-16-910
వయససస:52
లస: ససస స
4569 JBV3589694
పపరర: బబబగ అచల

4558 NDX0784389
పపరర: వనసకటటశశరరర పలర పప

94-26/787

తసడడ:డ బసడనరర వరయఖ
ఇసటట ననస:9-16-907
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:9-16-909
వయససస:54
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:9-16-909
వయససస:20
లస: ససస స
4566 AP151010105280
పపరర: పపలర మమ అచల

94-26/788

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:9-16-908
వయససస:45
లస: పప

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:9-16-909
వయససస:64
లస: ససస స
4563 NDX2980902
పపరర: వరణణ బసడనరర

4555 JBV1739085
పపరర: బగలర మలమయ బసడనరర

4553 NDX2486835
పపరర: శకనవరసరరవప బసడనరర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడనరర
ఇసటట ననస:9-15-909
వయససస:20
లస: పప

భరస : హనసమసతషరరవప
ఇసటట ననస:9-16-907
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-16-908
వయససస:40
లస: ససస స
4560 AP151010105060
పపరర: వనసకయమమ బసడనరర

94-26/786

తసడడ:డ వర సరశమ బసడనరర
ఇసటట ననస:9-15-909
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:9-16-509
వయససస:63
లస: పప
4557 NDX0784637
పపరర: రమణ పలర పప

4552 NDX2487270
పపరర: సరసబశవరరవప బసడనరర

4577 AP151010105410
పపరర: ఈసవల షపక

94-26/808

తసడడ:డ బడడ
ఇసటట ననస:9-16-914
వయససస:42
లస: పప
94-26/1390

4580 NDX2982205
పపరర: జన అహమద షపక

94-27/1306

తసడడ:డ అనశర బబష షపక
ఇసటట ననస:9-16-914
వయససస:19
లస: పప
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4581 NDX1240761
పపరర: గగససయల షపక
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94-21/100

భరస : లలఖకత అల షపక
ఇసటట ననస:9-16-915
వయససస:43
లస: ససస స
4584 NDX1240746
పపరర: లలఖకత అల షపక

94-21/103

94-26/1427

94-26/812

94-26/814

94-26/1391

94-26/816

94-26/819

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:9-17-922
వయససస:35
లస: ససస స

4594 NDX3278785
పపరర: సరయ తదజ బమదధరరడడడ

4597 NDX3262359
పపరర: షపక ఆశ షపక

4600 NDX2204469
పపరర: మసరర న షషషక

4603 NDX2230910
పపరర: బబజ షపక

94-26/820

4606 NDX1456574
పపరర: ససవర కలమలర వనమగల

94-31/1288

4609 JBV1736321
పపరర: రమణ వనమగల
భరస : వరరసరశమ
ఇసటట ననస:9-17-922
వయససస:50
లస: ససస స

4589 NDX2204444
పపరర: ఫరరరహ షకర

94-26/811

4592 AP151010105241
పపరర: జజనబ షపక

94-26/813

4595 NDX0839027
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

94-26/815

తసడడ:డ అహమద
ఇసటట ననస:9-16-918
వయససస:38
లస: పప
94-26/1438

4598 NDX2982650
పపరర: ససభబన పఠరన

94-23/742

తసడడ:డ ననగగల మర పఠరన
ఇసటట ననస:9-16-918/1
వయససస:18
లస: పప
94-26/817

4601 JBV3588092
పపరర: ననగగల మరర పఠరన

94-26/818

తసడడ:డ ఖలదర వల
ఇసటట ననస:9-16-918/1
వయససస:37
లస: పప
94-28/719

4604 NDX2983039
పపరర: గగవసదస పరలలప

94-26/1392

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల పలర పప
ఇసటట ననస:9-17-630
వయససస:56
లస: పప
94-26/821

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:9-17-922
వయససస:26
లస: ససస స
94-26/823

94-26/810

భరస : కరరమగలలర
ఇసటట ననస:9-16-917
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:9-16-918/3
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:9-17-795
వయససస:52
లస: పప
4608 JBV1739119
పపరర: చన రమణ వనమగల

94-23/770

భరస : పషదద కరలలష షషషక
ఇసటట ననస:9-16-918/1
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమ సరహహబ ష క
ఇసటట ననస:9-16-918/1
వయససస:58
లస: పప
4605 AP151010105064
పపరర: శకనస ఒసటటపపల

4591 NDX3281193
పపరర: సరయ తదజ బగదధరరడడ

4586 AP151010105367
పపరర: బబజ షపక

భరస : ఫరఠక ష క
ఇసటట ననస:9-16-916
వయససస:33
లస: ససస స

భసధసవప: పఠరన ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:9-16-918
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగగల మరర
ఇసటట ననస:9-16-918/1
వయససస:34
లస: ససస స
4602 NDX2204451
పపరర: పషదద కరలలష షషషక

94-26/1428

తసడడ:డ అపపల రరజ బమదధరరడడ
ఇసటట ననస:9-16-917
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ హమద షపక
ఇసటట ననస:9-16-918
వయససస:41
లస: పప
4599 JBV3588399
పపరర: షకకలల పఠరన

4588 NDX3229531
పపరర: ఖజ వల షపక

94-21/102

తసడడ:డ అబగదలలర
ఇసటట ననస:9-16-915
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ అపపల రరజ బగదధరరడడ
ఇసటట ననస:9-16-917
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ అబగదలలర
ఇసటట ననస:9-16-917
వయససస:57
లస: పప
4596 NDX2787653
పపరర: షరరఫ షపక

94-26/809

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:9-16-915
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పషదద వరల షషషక
ఇసటట ననస:9-16-916
వయససస:40
లస: పప
4593 AP151010105342
పపరర: కరరమగలలర షపక

4585 AP151010105238
పపరర: అమననబ షపక

4583 NDX1240753
పపరర: ఖలదర బబష షపక

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:9-16-915
వయససస:32
లస: పప

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:9-16-915
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఖజ వల షపక
ఇసటట ననస:9-16-915
వయససస:38
లస: ససస స
4590 NDX2204477
పపరర: ఫరఠక షకర

94-21/101

తసడడ:డ లయలకత షపక
ఇసటట ననస:9-16-915
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:9-16-915
వయససస:47
లస: పప
4587 NDX3229499
పపరర: బబజ షపక

4582 NDX1705047
పపరర: ఇమలమన షపక

4607 NDX1503771
పపరర: రమఖ ఉపప

94-26/822

భరస : ససరరష ఉపప
ఇసటట ననస:9-17-922
వయససస:30
లస: ససస స
94-26/824

4610 NDX1456426
పపరర: శకనస వనమగల

94-26/825

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:9-17-922
వయససస:28
లస: పప
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4611 NDX0864769
పపరర: కమలల పలర పప
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94-26/826

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:9-17-923
వయససస:36
లస: ససస స
4614 JBV1736263
పపరర: లకడమ అచల

94-26/828

94-26/831

94-26/834

94-26/1395

94-28/721

94-26/839

94-26/842

భరస : శకనస పలర పప
ఇసటట ననస:9-17-930,3rd lane
వయససస:27
లస: ససస స

4624 NDX2230993
పపరర: గగపస పషటర

4627 JBV1736255
పపరర: అసజమమ అచల

4630 NDX2204493
పపరర: గగపస వనమగల

4633 NDX2388148
పపరర: చన వరయఖ ఆచ

94-26/1396

4636 NDX2981454
పపరర: గగవసదస పలర పప

94-28/720

4639 NDX1552935
పపరర: వనమగల అదధ లకడమ
భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:9-17-944
వయససస:31
లస: ససస స

4619 JBV1736297
పపరర: శవయఖ అచల

94-26/833

4622 NDX3046521
పపరర: వనసకటరతనస కలసచల

94-26/1394

4625 NDX1456855
పపరర: భబగఖ లకడమ అచల

94-26/836

భరస : ఏడడకకసదలల
ఇసటట ననస:9-17-925
వయససస:35
లస: ససస స
94-26/837

4628 JBV1734854
పపరర: చననమలమయ అచల

94-26/838

భరస : చన వర సరశమ
ఇసటట ననస:9-17-927
వయససస:38
లస: ససస స
94-26/840

4631 NDX0784579
పపరర: చనన పష తషరరజ అచల

94-26/841

తసడడ:డ చన వరయఖ
ఇసటట ననస:9-17-927
వయససస:39
లస: పప
94-26/843

4634 NDX2981082
పపరర: గగవసదస పలర పప

94-23/743

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల పలర పప
ఇసటట ననస:9-17-930
వయససస:56
లస: పప
94-28/1029

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల పలర పప
ఇసటట ననస:9-17-930
వయససస:56
లస: పప
94-26/1397

94-26/830

తసడడ:డ కలసచల కలసచల
ఇసటట ననస:9-17-924
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ పష తష రరజ ఆచ
ఇసటట ననస:9-17-927
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదస పలర పప
ఇసటట ననస:9-17-930
వయససస:24
లస: పప
4638 NDX3130978
పపరర: రమణ పలర పప

94-26/835

తసడడ:డ వర సరశమ వనమగల
ఇసటట ననస:9-17-927
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ చన వరయఖ
ఇసటట ననస:9-17-927
వయససస:40
లస: పప
4635 NDX2982692
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పలర పప

4621 JBV1736198
పపరర: పషద వరయఖ అచల

4616 JBV1736230
పపరర: చచసచమమ అచల

తసడడ:డ పషదవరయఖ
ఇసటట ననస:9-17-924
వయససస:34
లస: పప

భరస : చన పష తషరరజ
ఇసటట ననస:9-17-927
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : చన వరయఖ
ఇసటట ననస:9-17-927
వయససస:55
లస: ససస స
4632 JBV3589843
పపరర: చన వర సరశమ అచల

94-26/832

తసడడ:డ సరసబయఖ పషటర
ఇసటట ననస:9-17-924
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వర సరశమ వనమగల
ఇసటట ననస:9-17-925
వయససస:24
లస: పప
4629 JBV1736271
పపరర: శవమమ అచల

4618 JBV1736289
పపరర: పపననమమ అచల

94-26/1393

భరస : పష తషరరజ
ఇసటట ననస:9-17-924
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పష తషరరజ
ఇసటట ననస:9-17-924
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ అచల అచల
ఇసటట ననస:9-17-924
వయససస:20
లస: ససస స
4626 NDX2230928
పపరర: గగపస వనమగల

94-26/829

భరస : పషద వరయఖ
ఇసటట ననస:9-17-924
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ పషద వరయఖ
ఇసటట ననస:9-17-924
వయససస:35
లస: పప
4623 NDX3047867
పపరర: భవన అచల

4615 JBV1736248
పపరర: మరరయమమ అచల

4613 NDX2980670
పపరర: వరసకలలల వనమగల

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల వనమగల
ఇసటట ననస:9-17-923
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:9-17-924
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పషద వరయఖ
ఇసటట ననస:9-17-924
వయససస:40
లస: ససస స
4620 JBV1735984
పపరర: ఏడడకకసడలల అచల

94-26/827

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-17-923
వయససస:54
లస: పప

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:9-17-924
వయససస:33
లస: ససస స
4617 JBV1735976
పపరర: శకనస అచల

4612 JBV1736388
పపరర: ఏడడకకసడలల వనమగల

4637 NDX2983021
పపరర: గగవసదస పలర పప

94-29/1212

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పలర పప
ఇసటట ననస:9-17-930
వయససస:56
లస: పప
94-26/844

4640 AP151010108332
పపరర: శవననగరసదడస పష లలరర

94-27/735

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:9-18-668
వయససస:59
లస: ససస స
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4641 NDX1633073
పపరర: మలధవ లత పరశతననన

94-26/845

భరస : వనసకటటసశరరర కనననకసటట
ఇసటట ననస:9-18-772
వయససస:57
లస: ససస స
4644 AP151010111487
పపరర: ససబడమణణఖశశరరరవప ఐననల

94-29/735

94-29/738

తసడడ:డ చచననకరశవరరవప ఐననల
ఇసటట ననస:9-18-869
వయససస:55
లస: పప
4650 NDX2230803
పపరర: మలర కరరరరన రరవప దదవశశటట

94-27/736

94-26/848

94-29/920

94-27/1321

94-29/743

తసడడ:డ శకధర సనరపననన
ఇసటట ననస:9-18-945
వయససస:23
లస: పప

94-27/1319

94-26/849

4660 NDX2015528
పపరర: మలధవ లత గగసటటరర

4663 NDX2554418
పపరర: నహహద షపక

94-26/851

4666 NDX1519273
పపరర: తరరపత పధధ

94-26/1398

4669 NDX2782399
పపరర: శకధర సనరపననన
తసడడ:డ సతఖననరరయణ సనరపననన
ఇసటట ననస:9-18-945
వయససస:50
లస: పప

4649 NDX2204352
పపరర: మలర ఖలరరరన రరవప దదవశశటట

94-26/847

4652 NDX1421999
పపరర: ఏలర మసద వనసకట రరజ శశఖర
చకకవరరస ననదచళర
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:9-18-943
వయససస:40
లస: పప

94-24/108

4655 NDX1456616
పపరర: ససరరష బబబగ కకల

94-29/739

4658 NDX3054574
పపరర: వనసకట ససనల రరడడడ పసట

94-27/1320

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:9-18-944
వయససస:39
లస: పప
94-29/741

4661 NDX2015544
పపరర: శకనవరస రరడడ నరసరన

94-29/742

తసడడ:డ శవరరమ రరడడ నరసరన
ఇసటట ననస:9-18-944, F.NO:-302
వయససస:54
లస: పప
94-29/921

4664 NDX1519299
పపరర: రరవత పధధ

94-26/850

భరస : తరరపత పధధ
ఇసటట ననస:9-18-945
వయససస:40
లస: ససస స
94-26/852

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ పధధ
ఇసటట ననస:9-18-945
వయససస:49
లస: పప
94-27/737

94-29/737

తసడడ:డ వరయఖ కకల
ఇసటట ననస:9-18-943
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:9-18-944, Ward No.2
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప అలలర
ఇసటట ననస:9-18-945
వయససస:61
లస: ససస స
4668 NDX2510998
పపరర: శక నఖల సనరపననన

4657 NDX3041902
పపరర: భబరర వ పస

4646 NDX1070747
పపరర: ససబడహమణణఖశశర రరవప ఐననల

తసడడ:డ మసరసనయఖ దదవశశటట
ఇసటట ననస:9-18-932
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడ నరసరన
ఇసటట ననస:9-18-944, F.NO:-302
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దచసస
ఇసటట ననస:9-18-944, F.NO:-502
వయససస:28
లస: పప
4665 NDX2487072
పపరర: వజయయశశరర అలలర

94-26/846

భరస : పస వ ససనల రరడడడ
ఇసటట ననస:9-18-944
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ బగలర అబబబయ
ఇసటట ననస:9-18-944
వయససస:19
లస: ససస స
4662 NDX1265917
పపరర: అభలలష దచసస

4648 NDX2204360
పపరర: రరధధక దదవశశటట

4654 NDX1327022
పపరర: రఘగ పడసరద ససగ

94-29/734

తసడడ:డ చచననకరశవరరవప ఐననల
ఇసటట ననస:9-18-869
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవ శరససస స
ఇసటట ననస:9-18-943
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యరక
ఇసటట ననస:9-18-943/1
వయససస:53
లస: పప
4659 NDX3189461
పపరర: గమడనరర శరకవణణ

94-29/736

భరస : చసదడశశకర చససడడ
ఇసటట ననస:9-18-933,3rd lane
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘగ పడసరద ససగ
ఇసటట ననస:9-18-943
వయససస:37
లస: పప
4656 NDX2691871
పపరర: శకనవరస రరవప యరక

4645 AP151010111486
పపరర: వనసకట ననగ రరజరసదడ పడసరద
ఐననల
తసడడ:డ చచననకరశవరరవప ఐననల
ఇసటట ననస:9-18-869
వయససస:50
లస: పప

4651 NDX3048824
పపరర: అనత ససడనలలగసతన

4643 AP151010111484
పపరర: ఇసదధరరకలమలరర ఐననల

భరస : చనకరశవరరవప ఐననల
ఇసటట ననస:9-18-869
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : మలర ఖలరరరన రరవప దదవశశటట
ఇసటట ననస:9-18-932
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనయలఖ దదవశశటట
ఇసటట ననస:9-18-932
వయససస:54
లస: పప
4653 NDX1937574
పపరర: పడకరష అయఖపప దదవర ససగ

94-29/733

భరస : వదనఖసరగర ఐననల
ఇసటట ననస:9-18-869
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ చనకరశవరరవప ఐననల
ఇసటట ననస:9-18-869
వయససస:48
లస: పప
4647 JBV1733245
పపరర: వదనఖసరగర ఐననల

4642 JBV1733252
పపరర: అఖలసరగర ఐననల

4667 NDX2487262
పపరర: ననగరశశర రరవప అలలర

94-26/853

తసడడ:డ ససబబబ రరవప అలలర
ఇసటట ననస:9-18-945
వయససస:63
లస: పప
94-27/1322

4670 NDX2781136
పపరర: ససనత సనరపననన

94-27/1323

భరస : శకధర సనరపననన
ఇసటట ననస:9-18-945
వయససస:48
లస: ససస స
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4671 NDX3106606
పపరర: వనసకట శవ ససబడమణఖ పడసరద
భగవనగరరర
తసడడ:డ బ వ ఏస ఏ సరసశత శరససస స
ఇసటట ననస:9-18-946
వయససస:66
లస: పప

94-26/1399

4674 NDX2780468
పపరర: శరరష సష మశశటట

94-27/1325

భరస : వనసకట శవ ససబడమణఖ పడసరద
ఇసటట ననస:9-18-946
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : ఈశశరరలలల గరడడగగ
ఇసటట ననస:9-18-950
వయససస:34
లస: ససస స
4677 NDX2204576
పపరర: కకటటశశరర జవశ

94-26/855

94-24/109

4683 NDX2657500
పపరర: వర వర పడసరద అడడ గడ

94-24/835

94-27/1326

94-27/741

94-24/110

4684 NDX3075827
పపరర: శక హరర రరవప ననలకలడడత

4687 NDX1260082
పపరర: లకకమ ససలలచనన కకలల
ర రర

4690 NDX1260215
పపరర: రరమకకషర కకలల
ర రర

94-27/744

4693 NDX0637447
పపరర: జగననమహనరరవప కకలల
ర రర

94-26/1401

తసడడ:డ నగరరరడడడ గగజరల
ఇసటట ననస:9-18-967
వయససస:37
లస: పప

4696 NDX3177524
పపరర: హహమబసదస శఖమల

94-27/739

4699 NDX3050119
పపరర: దసరర అభషపక అతస లలరర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:9-18-973
వయససస:21
లస: పప

4682 NDX0200873
పపరర: వర వరపడసరదద� అడడ గడడ �

94-24/111

4685 NDX0555771
పపరర: లలల వరపడసరద అడడ గడడ అడడ గడడ

94-27/738

4688 NDX0870568
పపరర: శరఖమలమమ నసదధపరటట

94-27/740

భరస : బగరకయఖ
ఇసటట ననస:9/18/966
వయససస:74
లస: ససస స
94-27/742

4691 NDX0871335
పపరర: శకనవరసరరవప నసదధపరటట

94-27/743

తసడడ:డ బగరకయఖ నసదధపరటట
ఇసటట ననస:9-18-966
వయససస:48
లస: పప
94-27/745

4694 NDX2146554
పపరర: బగరకయఖ నసదధపరటట

94-27/746

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ నసదధపరటట
ఇసటట ననస:9/18/966
వయససస:78
లస: పప
94-24/951

తసడడ:డ రరమమహనరరడడ శఖమల
ఇసటట ననస:9-18-967,FLAT-102
వయససస:30
లస: ససస స
94-27/1328

94-26/857

తసడడ:డ హహసపసన రరవప అడడ గడడ
ఇసటట ననస:9-18-964
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ లకడమపత
ఇసటట ననస:9-18-966
వయససస:72
లస: పప
94-27/1327

4679 NDX2204568
పపరర: అనల కలమలర జవశ

తసడడ:డ హహసపసన రరవప�
ఇసటట ననస:9-18-964
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ జగననమహన రరవప
ఇసటట ననస:9-18-966
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ జజనకక రరమయఖ
ఇసటట ననస:9-18-966
వయససస:61
లస: పప

భసధసవప: లకడమ మసజల కకక
ఇసటట ననస:9-18-969/1
వయససస:67
లస: పప

4681 NDX1519034
పపరర: సరశత ఓగరరరల

94-26/854

తసడడ:డ ఘసటయఖ జవశ
ఇసటట ననస:9-18-958
వయససస:54
లస: పప

భరస : జగననమహనరరవప
ఇసటట ననస:9-18-966
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:9-18-966
వయససస:40
లస: పప

4698 NDX3140647
పపరర: చసదడ శశఖర కకక

94-26/856

తసడడ:డ వరయఖ ననలకలడడత
ఇసటట ననస:9-18-964
వయససస:71
లస: పప

భరస : శక హరరరరవ ననలకలడడత
ఇసటట ననస:9-18-964
వయససస:65
లస: ససస స

4695 NDX3116761
పపరర: శకనవరససల రరడడడ గగజరల

4678 NDX2204584
పపరర: నళన జవశ

4676 NDX1668922
పపరర: sushitha ummadireddy

తసడడ:డ mysurareddy UMMADIREDDY
ఇసటట ననస:9-18-956
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : జయరరమ రరడడడ మమలల
ఇసటట ననస:9-18-964
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన రరవప అడడ గడ
ఇసటట ననస:9-18-964
వయససస:52
లస: పప

4692 NDX0709881
పపరర: రరధనకకషరమమరరస మలదన

94-209/933

తసడడ:డ అనల కలమలర జవశ
ఇసటట ననస:9-18-958
వయససస:31
లస: పప

4680 NDX0698993
పపరర: ససవర ననగ మగకరససశర రరవప
చచననసశశటట
తసడడ:డ లలట కకటయఖ చచననసశశటట
ఇసటట ననస:9-18-961
వయససస:63
లస: పప

4689 NDX0877134
పపరర: గగవరరన రరడడడ పరలలరర

4675 NDX2673168
పపరర: రరజఖలకడమ ననదచసడర

94-27/1324

భరస : రతన పడభబకర రరవప గరడడగగ
ఇసటట ననస:9-18-950
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర
ఇసటట ననస:9-18-952
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : అనల కలమలర జవశ
ఇసటట ననస:9-18-958
వయససస:39
లస: ససస స

4686 NDX3132784
పపరర: ఆదధలకడమ ననలకలడడత

94-26/1400 4673 NDX2780385
4672 NDX3042025
పపరర: వనసకట ససబబ లకడమ భగవనగరరర
పపరర: లలల కలమలరర గరడడగగ

4697 NDX2612067
పపరర: వననననల శలస

94-6/797

తసడడ:డ వకటర బబబగ శలస
ఇసటట ననస:9-18-967,FLAT NO 201
వయససస:18
లస: ససస స
94-27/1329

4700 NDX2695229
పపరర: గగపస చసద అతస లలరర

94-29/922

తలర : పదమ అతస లలరర
ఇసటట ననస:9-18-973
వయససస:19
లస: పప
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4701 NDX2704948
పపరర: శశఖర కకల
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94-29/1411

భసధసవప: శకనవరస రరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:9-18-973
వయససస:29
లస: పప
4704 AP151010108066
పపరర: అసడనళ తనయలరమమ
మగమలమరరడడ mummyreddy
భరస : శవరజ మగమలమరరడడ
ఇసటట ననస:9/18/979
వయససస:61
లస: ససస స
4707 NDX3090677
పపరర: శకమత నషట ల

94-27/748

94-26/1403

94-27/1330

94-27/1333

94-27/1335

94-27/1338

94-27/750

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తషరక
ఇసటట ననస:9-19-424
వయససస:46
లస: పప

94-24/952

4714 NDX2781615
పపరర: వనణగ గగపరల మమలచదరఠశ

94-27/973

94-27/1331

4709 NDX2204642
పపరర: మహనసద రరడడడ చలర

94-26/859

4712 NDX3131695
పపరర: ససజజజ న లకడమ కసచరర

94-27/1332

భరస : వర వజయ కలమలర కసచరర
ఇసటట ననస:9-18-985
వయససస:43
లస: ససస స
94-27/1336

4715 NDX3017209
పపరర: నహరరక వననకకట

94-27/1334

తసడడ:డ చసదడ మమళ మమలచదరఠశ
ఇసటట ననస:9-18-985 FLATNO 501
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రరసపడసరద వననకకట
ఇసటట ననస:9-18-985 F.NO. 402
వయససస:18
లస: ససస స

4717 NDX3017175
పపరర: ససధనసజల శశషరదధడ

4718 NDX2781680
పపరర: పదమజ మమలచదరఠశ

94-60/1306

4720 NDX3036977
పపరర: సరల ససలమమనన

4723 NDX1456624
పపరర: శశశలజ అననస

4726 NDX2530186
పపరర: వసససధర కకడనరర

4729 NDX3026085
పపరర: దసరర మమ తషరక

94-26/1404

4721 NDX3022548
పపరర: రవ కలమలర ససలలమమనన

94-27/1339

తసడడ:డ బల చసదడరరవప ససలలమమనన
ఇసటట ననస:9-18-986, FLAT NO-201
వయససస:43
లస: పప
94-29/740

94-24/112
4724 NDX2009950
పపరర: వనసకట ససబబ లకడమ భగవనగరరర

భరస : వనసకట ససవర ససబడహమనఖ పడస భగవనగరరర
ఇసటట ననస:9-18-996
వయససస:63
లస: ససస స
94-27/751

4727 NDX1134170
పపరర: వరణణ శకనవరస యడర పలర

94-27/752

తసడడ:డ శకహరర రరవప
ఇసటట ననస:9-19-105
వయససస:26
లస: ససస స
94-89/1022

Deleted

భరస : ఏడడకకసడలల తషరక
ఇసటట ననస:9-19-424
వయససస:33
లస: ససస స

94-27/1337

భరస : వనణగ గగపరల మమలచదరఠశ
ఇసటట ననస:9-18-985, F NO 501
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శరత బబబగ కకడనరర
ఇసటట ననస:9-19-99
వయససస:28
లస: ససస స
94-81/964

94-26/1402

తసడడ:డ సరసబశవ రరడడ చలర
ఇసటట ననస:9-18-984
వయససస:49
లస: పప

భరస : శవ పడసరద అననస
ఇసటట ననస:9-18-993
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప యరక
ఇసటట ననస:9-18-1971
వయససస:47
లస: ససస స
4728 NDX3026119
పపరర: ఏడడకకసడలల తషరక

4708 NDX2980332
పపరర: హరరననథరరడడడ కకసడ

4711 NDX3129277
పపరర: వజయ వర కలమలర కసచరర

94-27/747

తసడడ:డ కకషర మమరరస నషమ ల
ఇసటట ననస:9-18-983
వయససస:68
లస: పప

భరస : రవకలమలర ససలమమనన
ఇసటట ననస:9-18-986, 3rd lane
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:9-18-993
వయససస:47
లస: ససస స
4725 NDX2693448
పపరర: సశరర లత నరరసపత

4706 NDX3090784
పపరర: ససబడమణఖస నషమ ల

భరస : రరసపడసరద వననకకట
ఇసటట ననస:9-18-985 F.NO. 402
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ మమళ మమలచదరఠశ
ఇసటట ననస:9-18-985, FNO 501
వయససస:60
లస: పప
4722 NDX1260025
పపరర: పదమజ అతస లలరర

94-27/749

తలర : కనకరసబరస కసచరర
ఇసటట ననస:9-18-985
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ అదదసకయఖ వననకకట
ఇసటట ననస:9-18-985 F.NO.402
వయససస:50
లస: పప
4719 NDX2889244
పపరర: వనణగ గగపరల మమలచదరఠశ

4705 NDX0696740
పపరర: లల కకషర మగమలమరరడడ

తసడడ:డ రసగరరరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:9-18-984
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వజయ వర కలమలర కసచరర
ఇసటట ననస:9-18-985
వయససస:18
లస: ససస స
4716 NDX3017167
పపరర: రరసపడసరద వననకకట

4703 NDX0058677
పపరర: పపరరరమ మగమలమరరడడ
మగమలమరరడడ
భరస : అజయ జమలల మగమలమరరడడ
ఇసటట ననస:9-18-979
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరజ మగమలమరరడడ
ఇసటట ననస:9-18-979
వయససస:33
లస: పప

భరస : హరరననథ రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:9-18-984
వయససస:34
లస: ససస స
4713 NDX2780211
పపరర: కకరస ర జజహనవ కసచరర

94-26/858

తసడడ:డ కకటటరరడడడ మమలల
ఇసటట ననస:9-18-975
వయససస:40
లస: పప

భరస : నసమతనలల నషట
ఇసటట ననస:9-18-983
వయససస:65
లస: ససస స
4710 NDX2980340
పపరర: అనసరరధ కకసడ

4702 NDX2047653
పపరర: జయరరమరరడడడ మమలల

4730 NDX1477463
పపరర: మలర కరరరరన రరవప పగరడడమళళ

94-27/753

తసడడ:డ మలల కకసడయఖ పగరడడమళళ
ఇసటట ననస:9-19-987
వయససస:38
లస: పప
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4731 NDX3220209
పపరర: వనసకటటష రరగళర
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94-27/1511

తసడడ:డ మగతనఖల రరవప
ఇసటట ననస:9-19-987
వయససస:22
లస: పప
4734 NDX0243279
పపరర: మలణణకఖరరవప రరగళర

94-26/861

94-26/863

94-29/744

4738 JBV1737808
పపరర: వనసకటటశశరరరవప దనడకకరస

94-26/866

4741 NDX0752170
పపరర: షరహహద మహమమద

94-26/864

94-2/566

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ పపలలగగ
ఇసటట ననస:9-19-993
వయససస:39
లస: పప

4744 NDX2470292
పపరర: పపలలగగ ససధనరరణణ

94-26/867

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:9-19-993
వయససస:49
లస: ససస స

4747 NDX0615922
పపరర: మరరగసటట వనసకట పదనమవత

94-26/869

తసడడ:డ నరసససహ చనరరఖలల
ఇసటట ననస:9-19-993
వయససస:57
లస: పప

4739 NDX1733287
పపరర: సలలమ ససలలసన షపక

94-26/865

4742 NDX0752113
పపరర: అబగదల ఖయమఖస షపక

94-26/868

4745 NDX2473486
పపరర: ససధనరరణణ పపలలగగ

94-26/870

భరస : నరసససహ రరడడడ పపలలగగ
ఇసటట ననస:9-19-993
వయససస:33
లస: ససస స
94-26/872

భరస : శకనవరస ననరరయణ
ఇసటట ననస:9-19-993
వయససస:53
లస: ససస స

94-26/874 4750 NDX0559658
4749 NDX0615914
పపరర: మరరకగసటట శకనవరస ననరరయణన
పపరర: పష లలరర సరసబరరడడడ

94-26/862

తసడడ:డ ఉసరమన షపక
ఇసటట ననస:9-19-992
వయససస:67
లస: పప

భరస : పపలలగగ నరసససహరరడడడ
ఇసటట ననస:9-19-993
వయససస:33
లస: ససస స
94-26/871

4736 NDX0060582
పపరర: మననకడ రరగళళ

భరస : షహహద మహమమద
ఇసటట ననస:9-19-992
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖయగఖస
ఇసటట ననస:9-19-992
వయససస:36
లస: పప

4743 NDX2473536
పపరర: నరసససహరరడడడ పపలలగగ

94-26/860

భరస : లకకమననరరయణ
ఇసటట ననస:9-19-990
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:9-19-991
వయససస:53
లస: పప

భరస : అబగదల ఖయమఖస
ఇసటట ననస:9-19-992
వయససస:52
లస: ససస స

4746 NDX0491076
పపరర: పష లలరర ససబబబయమమ

4735 NDX1796228
పపరర: దసరర వశశననధ సరయ రరగళర

4733 NDX0728451
పపరర: వనసకట రమణ రరగళర

భరస : మలణణకరఖ రరవప
ఇసటట ననస:9-19-989
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మలణణకఖ రరవప రరగళర
ఇసటట ననస:9-19-989
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:9-19-991
వయససస:31
లస: ససస స
4740 NDX0755298
పపరర: సరజదన బభగస షపక

94-24/113

భరస : లకమణ దసరర పష తతరర
ఇసటట ననస:9-19-988
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలరరవప రరగళర
ఇసటట ననస:9-19-989
వయససస:55
లస: పప
4737 JBV1737980
పపరర: శవపరరశత దనడకకరస

4732 NDX2009497
పపరర: రరజజ రరజరశశరర పష తతరర

4748 NDX2470284
పపరర: పపలలగగ నరసససహరరడడడ

94-26/873

తసడడ:డ పపలలగగ సరసబరరడడ
ఇసటట ననస:9-19-993
వయససస:39
లస: పప
94-26/875

4751 NDX2427854
పపరర: రవ తదజ బబ లలరపడగడ

94-27/754

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:9-19-993
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ మమరరస బబ లలరపడగడ
ఇసటట ననస:9-19-993
వయససస:21
లస: పప
4754 NDX0827477
పపరర: ననగమలలర శశరర గగరకస�

తసడడ:డ శకనవరస ననరరయణ మరరసగసటట
ఇసటట ననస:9-19-993
వయససస:23
లస: పప

94-26/876
4753 NDX2357085
పపరర: వనసకట ససబబలకడమ ఉమలదదవ
అవరశరర
తసడడ:డ ససబడహమణఖస అవరశరర
ఇసటట ననస:9-19-993 BHAGYA LAXMI MI
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శసకర�
ఇసటట ననస:9-19-994
వయససస:35
లస: ససస స

4755 NDX0827436
పపరర: వనసకరయమమ గగరకస�

4756 NDX0954297
పపరర: షపక ఫసరగజజ

4757 JBV1738277
పపరర: ఖలదరఅఫష డ జ షపక

4752 NDX2357127
పపరర: వనసకట సఇవనషషరవ మరరసగసటట

94-28/722

94-24/115

భరస : పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:9-19-994
వయససస:75
లస: ససస స
4758 JBV3588332
పపరర: ననగమలలర శశరర భమననన
భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:9-19-994
వయససస:65
లస: ససస స

94-26/877

తసడడ:డ అబగదల జలల షపక
ఇసటట ననస:9-19-994
వయససస:31
లస: ససస స
94-26/879

4759 AP151010105539
పపరర: వనసకటటశశరరరవప భమననన
తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:9-19-994
వయససస:46
లస: పప

94-24/114

94-26/878

భరస : అబగదలరలల
ఇసటట ననస:9-19-994
వయససస:56
లస: ససస స
94-26/880

4760 JBV1738269
పపరర: అబగదల జలల షపక

94-26/881

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:9-19-994
వయససస:57
లస: పప
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4761 AP151010105154
పపరర: సరసబశవరరవప భమననన

94-26/882

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:9-19-994
వయససస:73
లస: పప
4764 NDX3022704
పపరర: సరసశత దదవ అనమరరజ

4762 AP151010108388
పపరర: కకటటశశరరరవప లకరకకలల

94-27/1342

4765 NDX3225430
పపరర: సరయ మమనక చలర పలర
తసడడ:డ వఎసవ పడసరదరరవప చలర పలర
ఇసటట ననస:9-19-996/1
వయససస:19
లస: ససస స

94-8/1577
4767 NDX3055936
పపరర: ననగ పడపపలర సససదర రరవప
అనమరరజ
తసడడ:డ పటబటభ రరమ సససదర శరమ
ఇసటట ననస:9-19-996/1, FLAT 301
వయససస:35
లస: పప

4768 NDX3037454
పపరర: మహలకడమ దసడ
భరస : సతఖస దసడ
ఇసటట ననస:9-19-996,3rd lane
వయససస:44
లస: ససస స

4770 NDX2427623
పపరర: durga prasad hari

4771 AP151010108137
పపరర: వససచసదధక
డ ర హరర�

94-26/884

తసడడ:డ seetaramanjaneyulu HARI
ఇసటట ననస:9-19-997
వయససస:54
లస: పప
94-27/758

4766 NDX3225463
పపరర: వనసకట శవ వర పడసరద రరవప
చలర పలర
తసడడ:డ రరమనజనఉలల చలర పలర
ఇసటట ననస:9-19-996/1
వయససస:45
లస: పప

94-27/1525

94-27/1340

4769 NDX2427326
పపరర: vasu chandrika jandhyala

94-26/883

తసడడ:డ krishna murthy JANDHYALA
ఇసటట ననస:9-19-997
వయససస:52
లస: ససస స
94-27/756

4774 NDX1320407
పపరర: అజయ కకoడపననన

94-27/1344

4777 NDX2230985
పపరర: లలతదసదడ కకలర

94-27/759

4780 NDX2427714
పపరర: వజయ కకసడపననన

94-27/757

4775 NDX3130614
పపరర: శరసత కలమలరర కకలర

94-27/1343

భరస : కకటటశశర రరవప కకలర
ఇసటట ననస:9-19-998/1
వయససస:66
లస: ససస స
94-28/723

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప కకలర
ఇసటట ననస:9-19-998/1
వయససస:22
లస: పప
94-26/885

4772 NDX2121960
పపరర: శకనవరస హరర
తసడడ:డ ససతన రరమలసజననయగలల హరర
ఇసటట ననస:9-19-997
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:9-19-998
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రమలరరవప కకలర
ఇసటట ననస:9-19-998/1
వయససస:18
లస: ససస స
4779 NDX2427706
పపరర: లకకమ కకసడపననన

94-27/1524

భరస : దసరరరపడసరద�
ఇసటట ననస:9-19-997
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:9-19-998
వయససస:28
లస: ససస స
4776 NDX3138518
పపరర: అనసరరధ కకలర

94-27/1341

తసడడ:డ పషరరమలళళయఖ
ఇసటట ననస:9-19-996
వయససస:61
లస: పప

భరస : పటబటభ రరమ సససదర శరమ
ఇసటట ననస:9-19-996/1
వయససస:60
లస: ససస స

4773 NDX1326818
పపరర: కకసడపననన భవరన

4763 NDX3021334
పపరర: పటబటభ రరమ సససదర శరమ
అనమరరజ
తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:9-19-996/1
వయససస:65
లస: పప

94-27/755

4778 NDX2231058
పపరర: వజయ గణణశ కకలర

94-28/724

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప కకలర
ఇసటట ననస:9-19-998/1
వయససస:23
లస: పప
94-26/886

4781 NDX2429298
పపరర: అజయ కకసడపననన

94-26/887

భరస : శకనవరస రరవప కకసడపననన
ఇసటట ననస:9-19-998 BEHIND BALA KUTE
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసడపననన
ఇసటట ననస:9-19-998 BEHIND BALA KUTE
వయససస:27
లస: పప

4782 NDX1647009
పపరర: ఫరరరన ఖలనస మహమమద

94-30/304 4784 NDX2070910
4783 NDX1646951
పపరర: మకలసద అహమద మహమమద
పపరర: రహమలన ఖలన మహమమద

94-30/303

భరస : మకలసద అహమద మహమమద
ఇసటట ననస:9-19-1001
వయససస:32
లస: ససస స
4785 NDX2385920
పపరర: భవరన శసకర తమమశశటట

తసడడ:డ మహమమద ససదర ధక
ఇసటట ననస:9-19-1001
వయససస:34
లస: పప
94-26/888

తసడడ:డ బసవయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:9-19-1003
వయససస:27
లస: పప
4788 NDX2865541
పపరర: లకడమ ఠమమసపటట
భరస : లకమణ ఠమమసపటట
ఇసటట ననస:9-19-1003
వయససస:20
లస: ససస స

4786 NDX1601070
పపరర: తమమశశటట బసవయఖ

4789 NDX2765824
పపరర: పవతడ తమమశశటట
భరస : రరమగ తమమశశటట
ఇసటట ననస:9-19-1003
వయససస:18
లస: ససస స

94-30/305

తసడడ:డ ఇబడహహస ఖలన మహమమద
ఇసటట ననస:9-19-1001
వయససస:58
లస: పప
94-26/889

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-19-1003
వయససస:35
లస: పప
94-28/1037

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసడపననన
ఇసటట ననస:9-19-998 BEHIND BALA KUTE
వయససస:27
లస: పప

4787 NDX3221868
పపరర: లకమణ తమమసపటట

94-27/1514

తసడడ:డ బసవయఖ తమమసపటట
ఇసటట ననస:9-19-1003
వయససస:26
లస: పప
94-28/1038

4790 NDX2027176
పపరర: వనసకట రమణ తమమశశటట

94-30/306

తలర : భవరన శసకర తమమశశటట
ఇసటట ననస:9-19-1003
వయససస:26
లస: ససస స
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94-24/116

తసడడ:డ జగననమహనరరవప�
ఇసటట ననస:9-20-36
వయససస:34
లస: పప
4794 NDX0741793
పపరర: సరదధక షపక

94-23/18

94-24/120

తసడడ:డ సషషదన షపక
ఇసటట ననస:9-20-183/4
వయససస:22
లస: పప
4800 NDX3168424
పపరర: అననష నసదనఖల

94-23/745

94-44/879

94-24/123

94-24/126

94-29/746

తసడడ:డ బబల లసగ రరడడడ మగతష
స లలరర
ఇసటట ననస:9-20-1022
వయససస:23
లస: ససస స

4804 NDX1285782
పపరర: కవత దనసరపలర

4807 NDX1285378
పపరర: చననప పప టటటపష గగ

4810 NDX2832434
పపరర: రమణ చలర

4813 NDX2031318
పపరర: జజరర రరజ బతష
స ల

94-23/20

4816 JBV1736503
పపరర: అకకమమ� కకరబసడడ�

94-40/1024

4819 NDX2824449
పపరర: శరరష మగతషలలరర
తసడడ:డ బల లసగ రరడడడ మగతషలలరర
ఇసటట ననస:9-20-1022
వయససస:19
లస: ససస స

94-23/744

4802 NDX3018736
పపరర: వనణగగగపరల రరడడ కళరస

94-40/1025

తసడడ:డ రతన పడభబకర రరడడడ కళరస
ఇసటట ననస:9-20-1013
వయససస:33
లస: పప
94-24/121

4805 NDX1285394
పపరర: వజయరరహహ

94-24/122

భరస : చనపప
ఇసటట ననస:9-20-1019
వయససస:32
లస: ససస స
94-24/124

4808 NDX1285501
పపరర: ఉదయ రరజ దనసరరపలర

94-24/125

తసడడ:డ అసకనన
ఇసటట ననస:9-20-1019
వయససస:47
లస: పప
94-24/953

4811 NDX1265941
పపరర: సరయ హహమజ కకననరర

94-29/745

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కకననరర
ఇసటట ననస:9-20-1019
వయససస:27
లస: ససస స
94-29/747

4814 JBV3697471
పపరర: ఛనయ దదవ గటబటట

94-23/19

తసడడ:డ శసకర రరవప గటబటట
ఇసటట ననస:9-20-1021
వయససస:40
లస: ససస స
94-23/21

భరస : ఏససరతనస� �
ఇసటట ననస:9-20-1021
వయససస:76
లస: ససస స
94-24/127

94-24/119

భరస : శకకరసత రరడడడ కళరస
ఇసటట ననస:9-20-1013
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససరతనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:9-20-1019
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:9-20-1021
వయససస:55
లస: ససస స
4818 NDX2257707
పపరర: లకడమ సరసశత మగతష
స లలరర

4799 NDX3156213
పపరర: అసజల కళరస

94-30/307

భరస : రసగ రరవప చలర
ఇసటట ననస:9-20-1019
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : జజరర రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:9-20-1019
వయససస:35
లస: ససస స
4815 JBV3693108
పపరర: వజయకలమలరర� గటబటట�

4798 JBV1731363
పపరర: ససవరర కమల� దధడర�

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:9-20-1019
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ యలకకచన
ఇసటట ననస:9-20-1019
వయససస:75
లస: పప
4812 NDX2031292
పపరర: వనసకరయమమ బతష
స ల

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:9-20-163/1
వయససస:34
లస: ససస స

4801 NDX3018728
పపరర: లకకమ లలత కళరస

94-24/118

4796 NDX1285915
పపరర: అలవనలల సససకర

భరస : కకటటశశర రరవప చచసచస
ఇసటట ననస:9-20-106,CHALAPATHI APART
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకనన
ఇసటట ననస:9-20-1019
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అసకనన
ఇసటట ననస:9-20-1019
వయససస:62
లస: ససస స
4809 NDX1285360
పపరర: అసకనన దనసరపలర

94-28/1042

భరస : రతన పడభబకర రరడడడ కళరస
ఇసటట ననస:9-20-1013
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసద రరడడడ కళరస
ఇసటట ననస:9-20-1013
వయససస:57
లస: పప
4806 NDX1285352
పపరర: ససశలమమదనసరపలర

4795 NDX3044039
పపరర: దదవ చచసచస

4793 JBV3696713
పపరర: ససవరర లకడమ� సలసదడ�

భరస : జయఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:9-20-40
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : జజన భబసకర�
ఇసటట ననస:9-20-644
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ భబసకర రరడడడ నసదనఖల
ఇసటట ననస:9-20-1013
వయససస:23
లస: ససస స
4803 NDX3018637
పపరర: రతన పడభబకర రరడడడ కళరస

94-24/117

తసడడ:డ జగననమహనరరవప�
ఇసటట ననస:9-20-36
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మససద బగడద
ఇసటట ననస:9-20-44
వయససస:30
లస: పప
4797 NDX2227114
పపరర: బబజ షపక

4792 NDX0635201
పపరర: రరమకకకషర గగల�

4817 JBV3697489
పపరర: వర అపరపరరవప గటబటట

94-23/22

తలర : వజయ కలమలరర గటబటట
ఇసటట ననస:9-20-1021
వయససస:36
లస: పప
94-24/954

4820 NDX2828812
పపరర: ససరరశ బబబగ తషమమల

94-30/1339

తసడడ:డ దధబబయఖ తషమమల
ఇసటట ననస:9-20-1022
వయససస:45
లస: పప
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4821 NDX2828747
పపరర: పడసనన కలమలరర తషమమల

94-30/1340

భరస : ససరరశ బబబగ తషమమల
ఇసటట ననస:9-20-1022
వయససస:37
లస: ససస స
4824 NDX0867440
పపరర: మలలర శశరర చనననపపరపప�

94-24/129

94-24/132

94-24/135

94-24/138

94-24/140

94-24/143

94-24/146

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప మలదరరజ
ఇసటట ననస:9-20-1029
వయససస:52
లస: పప
4845 NDX1285410
పపరర: నరమల దదవ దదవర

భరస : శసకర బహహదర దదవర
ఇసటట ననస:9-20-1030
వయససస:54
లస: ససస స

94-24/136

4834 NDX1803320
పపరర: ససత రరస అమమశశటట

4837 NDX0041996
పపరర: షపక� ఇమలన�

94-24/149

94-30/308

94-24/141

94-24/144

4843 NDX1285741
పపరర: అబగదల ఖలదర షపక

94-24/147

4849 NDX1286178
పపరర: పమమ కలమలరర దదవర
భరస : ఆరక బబహహదర
ఇసటట ననస:9-20-1030
వయససస:57
లస: ససస స

94-24/134

4832 NDX2257772
పపరర: శవయఖ పరశస

94-24/137

4835 NDX1285451
పపరర: సరమలమజఖమ గజరలకకసడ

94-24/139

4838 NDX0952598
పపరర: రరజఖలకడమ మలదరరజ

94-24/142

భరస : వనసకటససబబయఖ మలదరరజ
ఇసటట ననస:9-20-1029
వయససస:37
లస: ససస స
4841 AP151010102155
పపరర: వనసకటససబబయఖ మలదరరజ

94-24/145

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప మలదరరజ
ఇసటట ననస:9-20-1029
వయససస:43
లస: పప
4844 NDX1286251
పపరర: హరరకళ దదవర

94-24/148

భరస : శవరరజ
ఇసటట ననస:9-20-1030
వయససస:27
లస: ససస స
94-24/150

భరస : కరణ బబహచదనర
ఇసటట ననస:9-20-1030
వయససస:38
లస: ససస స
94-24/152

4829 NDX2289874
పపరర: రవణమమ సససకర

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:9-20-1028
వయససస:28
లస: ససస స

4840 NDX2009984
పపరర: వనసకట సరయ సమర రరధ
కకష రరవపరర
తసడడ:డ లకడమ నరసససహ రరవపరర
ఇసటట ననస:9-20-1029
వయససస:29
లస: పప

4846 NDX1285402
పపరర: లకకమ దదవర

94-24/131

తసడడ:డ బబల కకటయఖ పరశస
ఇసటట ననస:9-20-1025
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ మహహదదన సహబ
ఇసటట ననస:9-20-1029
వయససస:52
లస: పప

భరస : పడకరష
ఇసటట ననస:9-20-1030
వయససస:27
లస: ససస స
4848 NDX1783423
పపరర: లలత దదవర

4831 NDX2257830
పపరర: వనసకటటశశరరర పరశస

4826 JBV3697232
పపరర: వననద కలమలర వరకకటట

భరస : లకమయఖ సససకర
ఇసటట ననస:9-20-1025
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల కరరమ�
ఇసటట ననస:9-20-1029
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మలదరరజ
ఇసటట ననస:9-20-1029
వయససస:50
లస: ససస స
4842 AP151010102172
పపరర: శకనవరస రరవప మలదరరజ

94-24/133

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప అమమశశటట
ఇసటట ననస:9-20-1027
వయససస:25
లస: పప

భరస : ఇమలమన షపక
ఇసటట ననస:9-20-1029
వయససస:26
లస: ససస స
4839 AP151010102482
పపరర: వజయ భబరత మలదరరజ

4828 NDX2257780
పపరర: కకటటశశరర పరశస

94-24/128

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:9-20-1024
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ పరశస
ఇసటట ననస:9-20-1025
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకటట యఖ సససకర
ఇసటట ననస:9-20-1025
వయససస:63
లస: పప
4836 NDX2227106
పపరర: ఆయయశర షపక

94-24/130

భరస : శవయఖ పరశస
ఇసటట ననస:9-20-1025
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ పరశస
ఇసటట ననస:9-20-1025
వయససస:34
లస: పప
4833 NDX2289627
పపరర: లకమయఖ సససకర

4825 NDX2257699
పపరర: పడభగ కలమలర పషసల

4823 NDX1285725
పపరర: ననగ లకకమ గగరర

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:9-20-1023
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ పషసల
ఇసటట ననస:9-20-1024
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:9-20-1024
వయససస:49
లస: పప
4830 NDX2257822
పపరర: సరసబశవ రరవప పరశస

94-30/1341

తసడడ:డ ససరరశ బబబగ తషమమల
ఇసటట ననస:9-20-1022
వయససస:18
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:9-20-1023
వయససస:40
లస: ససస స
4827 JBV3697224
పపరర: రమణయఖ వరకకటట

4822 NDX2828622
పపరర: చచషతనఖ గగపస తషమమల

4847 NDX1285709
పపరర: గసగర దదవ దదవర

94-24/151

భరస : దదపక దదవర
ఇసటట ననస:9-20-1030
వయససస:47
లస: ససస స
94-24/153

4850 NDX1285659
పపరర: వననద దదవర

94-24/154

తసడడ:డ శసకర
ఇసటట ననస:9-20-1030
వయససస:27
లస: పప
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94-24/155

తసడడ:డ కరణ
ఇసటట ననస:9-20-1030
వయససస:30
లస: పప
4854 NDX1286418
పపరర: పపడమ దదవర

94-24/158

94-24/161

94-28/281

94-28/763

94-23/24

94-27/1346

94-24/165

భరస : సమమలల మమరరగగమలల
ఇసటట ననస:9-20-1038
వయససస:38
లస: ససస స

4864 NDX2850345
పపరర: ససహన షపక

4867 NDX1519497
పపరర: నరరశ మలచచరర

4870 NDX3018835
పపరర: శరరష గగల

4873 NDX1285477
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఆవపల

94-24/168

4876 NDX1286277
పపరర: భదల షపక

94-28/1039

4879 NDX2850261
పపరర: జజసఫ కలర
తసడడ:డ జజజయఖ కలర
ఇసటట ననస:9-20-1038
వయససస:37
లస: పప

4859 NDX2824548
పపరర: ననరజహన షపక

94-24/955

4862 NDX2531804
పపరర: ససహన షపక

94-23/23

4865 NDX1285634
పపరర: తచహహర రరజ షపక

94-24/163

తసడడ:డ మయనసదదదన
ఇసటట ననస:9-20-1032
వయససస:25
లస: పప
94-29/748

4868 NDX3019171
పపరర: జగన మహన రరవప గగల

94-27/1345

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గగల
ఇసటట ననస:9-20-1035,1st lane
వయససస:61
లస: పప
94-27/1347

4871 NDX1285584
పపరర: కకటటశశరర సజరల

94-24/164

తసడడ:డ ననగర రరడడడ
ఇసటట ననస:9-20-1037
వయససస:26
లస: ససస స
94-24/166

4874 NDX1286269
పపరర: మమరర కరళళ

94-24/167

భరస : జజసఫ
ఇసటట ననస:9-20-1038
వయససస:33
లస: ససస స
94-24/169

తసడడ:డ మమననదధన
ఇసటట ననస:9-20-1038
వయససస:26
లస: పప
94-28/1040

94-24/160

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:9-20-1031
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:9-20-1037
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:9-20-1038
వయససస:34
లస: ససస స
4878 NDX2851020
పపరర: కమల మమరరగగమలల

94-28/609

భరస : సరసబశవరరవప గగల
ఇసటట ననస:9-20-1035,lst lane
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:9-20-1037
వయససస:46
లస: ససస స
4875 NDX1285519
పపరర: ననలవనణణ పప లస

4861 NDX0058818
పపరర: హసజ బభగస షపక

4856 NDX1285600
పపరర: దధననష బహహదనర

తలర : హమర బబగగమ షపక
ఇసటట ననస:9-20-1030
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పరనకరల రరవప మలచచరర
ఇసటట ననస:9-20-1035
వయససస:29
లస: పప

భరస : రరమకకషర గగల
ఇసటట ననస:9-20-1035,1st lane
వయససస:33
లస: ససస స
4872 NDX1285840
పపరర: మలలశశరర ఆవపల

94-24/162

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:9-20-1031
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-20-1034
వయససస:38
లస: పప
4869 NDX3019130
పపరర: సతఖశరఖమల గగల

4858 NDX1285865
పపరర: ఆరక బహహదనర

94-24/157

తసడడ:డ ఆరక
ఇసటట ననస:9-20-1030
వయససస:35
లస: పప

భరస : అహమగదదదన
ఇసటట ననస:9-20-1030
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:9-20-1031
వయససస:38
లస: ససస స
4866 NDX0201954
పపరర: సజరల జగననమహన రరడడ

94-24/159

తసడడ:డ ననగమల
ఇసటట ననస:9-20-1030
వయససస:57
లస: పప

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:9-20-1030
వయససస:30
లస: ససస స
4863 NDX2182723
పపరర: నజర షపక

4855 NDX1285618
పపరర: బహహదనర దదవర

4853 NDX1285691
పపరర: శవ రరజ దదవర

తసడడ:డ జగదదష
ఇసటట ననస:9-20-1030
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పపడమ
ఇసటట ననస:9-20-1030
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ధన
ఇసటట ననస:9-20-1030
వయససస:52
లస: పప
4860 NDX0917443
పపరర: షపక నబన

94-24/156

తసడడ:డ ధరమ
ఇసటట ననస:9-20-1030
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఆరక
ఇసటట ననస:9-20-1030
వయససస:32
లస: పప
4857 NDX1286335
పపరర: దదపక బహహదనర

4852 NDX1285279
పపరర: సనరజ బహహదనర

4877 NDX1285386
పపరర: కరణ బహదనర

94-24/170

తసడడ:డ పపడమ
ఇసటట ననస:9-20-1038
వయససస:41
లస: పప
94-28/1041

4880 NDX2182947
పపరర: సబహ షపక

94-29/749

భరస : బబదల షపక
ఇసటట ననస:9-20-1038
వయససస:23
లస: ససస స
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94-23/26

భరస : ఘన సషషదన
ఇసటట ననస:9-20-1039
వయససస:46
లస: ససస స
4884 NDX0201673
పపరర: ఘన సషషదన షపక

94-23/29

94-23/36

94-23/31

94-23/33

94-23/38

94-24/174

94-23/41

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:9-20-1048
వయససస:40
లస: ససస స

4894 JBV3697265
పపరర: ఆనసద బబబగ� బబ మమతతటట�

4897 NDX1286103
పపరర: జరరనన షపక

4900 NDX0741983
పపరర: కళళఖణణ కలరరటట

4903 AP151010102352
పపరర: ఏడడకకసడలల సరన

94-27/1348

4906 NDX3112927
పపరర: ననగ భబరర వ తలపరటట

94-23/35

4909 NDX1828641
పపరర: వనసకట మననహర బబ లలర దసదల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ లలర దసదల
ఇసటట ననస:9-20-1048
వయససస:24
లస: పప

4889 NDX0202051
పపరర: రరజజశ నన� షపక�

94-23/30

4892 JBV3696705
పపరర: జయఆసజననయగలల సలసదడ

94-24/171

4895 NDX1798901
పపరర: పసడయలసక మటట

94-23/37

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మటట
ఇసటట ననస:9-20-1040/5
వయససస:25
లస: ససస స
94-24/172

4898 NDX1286111
పపరర: కరరమమలర షపక

94-24/173

తసడడ:డ దసస గరరర
ఇసటట ననస:9-20-1043/1
వయససస:32
లస: పప
94-23/39

4901 AP151010102400
పపరర: ననగరసదడమమ అలల
ర రర

94-23/40

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:9-20-1047
వయససస:62
లస: ససస స
94-23/42

4904 AP151010102569
పపరర: కకసడయఖ అలల
ర రర

94-23/43

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:9-20-1047
వయససస:67
లస: పప
94-27/1349

భరస : ససబబబ రరవప తలపరటట
ఇసటట ననస:9-20-1047
వయససస:24
లస: ససస స
94-23/45

94-23/34

తసడడ:డ జగనననథస
ఇసటట ననస:9-20-1040
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసనస
ఇసటట ననస:9-20-1047
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ బబలసరశమ తలపరటట
ఇసటట ననస:9-20-1047
వయససస:28
లస: పప
4908 NDX0201624
పపరర: కకటటశశరమమ� బబ లలదద సల�

94-23/32

భరస : లసగ రరజ కలరరటట
ఇసటట ననస:9-20-1047
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ కలరరటట
ఇసటట ననస:9-20-1047
వయససస:30
లస: పప
4905 NDX3112141
పపరర: ససబబ రరవప తలపరటట

4891 NDX0741850
పపరర: అలలరభక� షపక�

4886 NDX3291259
పపరర: ససభబషసణణ బబ మమ తతటట

భరస : అలలరబకలర�
ఇసటట ననస:9-20-1040
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కరరమమలర
ఇసటట ననస:9-20-1043/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అదధ ననరరయణ గరశ
ఇసటట ననస:9-20-1043/2
వయససస:23
లస: పప
4902 NDX2008887
పపరర: లసగ రరజ కలరరటట

94-24/956

తసడడ:డ మరరయనన�
ఇసటట ననస:9-20-1040/1
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:9-20-1040/5
వయససస:45
లస: ససస స
4899 NDX2227064
పపరర: శకనవరస గరశ

4888 NDX2730885
పపరర: నఖల మటట

94-23/28

భరస : మరరయనన
ఇసటట ననస:9-20-1039/2
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ�
ఇసటట ననస:9-20-1040
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ యరరయనన
ఇసటట ననస:9-20-1040/1
వయససస:32
లస: ససస స
4896 NDX0741330
పపరర: మసగరదదవ మటబట�

94-23/25

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మటట
ఇసటట ననస:9-20-1039/5
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:9-20-1040
వయససస:25
లస: పప
4893 JBV3697257
పపరర: ఆనసద కలమలరర బబ మమతతటట

4885 NDX1372952
పపరర: భబగఖ లకడమ బబ మమతతటట

4883 NDX1828807
పపరర: మహమమద షపక

తసడడ:డ ఘససరఈద షపక
ఇసటట ననస:9-20-1039
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మరరయనన బబ మమతతటట
ఇసటట ననస:9-20-1039/2
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరర�
ఇసటట ననస:9-20-1039/2
వయససస:52
లస: పప
4890 NDX1659749
పపరర: ససలలర షపక

94-23/27

తసడడ:డ ఘన సషషదన షపక
ఇసటట ననస:9-20-1039
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వరల సరహహబ
ఇసటట ననస:9-20-1039
వయససస:53
లస: పప
4887 NDX3291267
పపరర: మరరయనన బబ మమతతటట�

4882 NDX1757287
పపరర: షరరఫ షపక

4907 NDX2070191
పపరర: ససకనఖ మటట

94-23/44

భరస : నరసససహ వర పడసరద మటట
ఇసటట ననస:9-20-1048
వయససస:35
లస: ససస స
94-23/46

4910 NDX2070183
పపరర: నరసససహ వర పడసరద మటట

94-23/47

తసడడ:డ చచననయఖ మటట
ఇసటట ననస:9-20-1048
వయససస:44
లస: పప
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4911 NDX0753772
పపరర: శకనవరసరరవప బబ లలర దసదల�

94-23/48

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:9-20-1048
వయససస:49
లస: పప
94-23/51

భరస : యగగసధర
ఇసటట ననస:9-20-1049
వయససస:30
లస: ససస స
94-23/54

భరస : పషదద తరరమలయఖ
ఇసటట ననస:9-20-1049
వయససస:71
లస: ససస స
94-23/57

తసడడ:డ వనసకట రమణ కకపపపల
ఇసటట ననస:9-20-1049
వయససస:34
లస: పప
94-24/175

94-24/178

94-24/181

94-23/58

4924 NDX2418283
పపరర: ఝలనస వరకకటట

4927 NDX1285980
పపరర: వనసకటబడవ సష మ

4930 NDX2493351
పపరర: కళళఖణ సష మల

94-24/184

4933 JBV1738590
పపరర: పదనమవత� అననస�

94-24/176

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:9-20-1053
వయససస:51
లస: పప

4936 JBV3693124
పపరర: వనసకటటశశరరర� అననస�

4919 NDX0748970
పపరర: యగగసధర కకపపపల

94-23/56

4922 JBV3697273
పపరర: రజయల షపక

94-23/59

4925 NDX1285923
పపరర: అనసత లకకమ సష మ

94-24/177

భరస : చనన వనసకటటశశరరకజ
ఇసటట ననస:9-20-1051
వయససస:40
లస: ససస స
94-24/179

4928 NDX1285964
పపరర: చనన వనసకటటశశరరర సష మ

94-24/180

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:9-20-1051/1
వయససస:47
లస: పప
94-24/182

4931 JBV3697455
పపరర: శకమన� అననస�

94-24/183

భరస : జయపరల�
ఇసటట ననస:9-20-1053
వయససస:31
లస: ససస స
94-24/185

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:9-20-1053
వయససస:47
లస: ససస స
94-24/187

94-23/53

భరస : జకకకయ
ఇసటట ననస:9-20-1051
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర సష మల
ఇసటట ననస:9-20-1052/1
వయససస:20
లస: పప

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:9-20-1053
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:9-20-1054
వయససస:64
లస: ససస స

4921 NDX0741652
పపరర: వనసకటటశశరరర మటబట�

4916 NDX0201681
పపరర: కకసడమమ� కకపపపల�

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:9-20-1049
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-20-1051/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:9-20-1052
వయససస:21
లస: పప

4937 JBV1738616
పపరర: పపణనఖవత� గసటర �

94-23/55

భరస : వననద కలమలర వరకకటట
ఇసటట ననస:9-20-1051
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ జకకకయ
ఇసటట ననస:9-20-1051
వయససస:29
లస: పప

4935 JBV3697166
పపరర: పడసరద తషపరక

4918 NDX0741447
పపరర: ననసరమమ కకపపపల

94-23/50

భరస : వనసకట రమణ�
ఇసటట ననస:9-20-1049
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల నరసససహస�
ఇసటట ననస:9-20-1049/5
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ మమహబమబ ససబబన
ఇసటట ననస:9-20-1051
వయససస:26
లస: ససస స

4932 JBV3697174
పపరర: జజఖత� తషపరక �

94-23/52

భరస : వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:9-20-1049
వయససస:72
లస: ససస స

4920 NDX2195015
పపరర: వ వ వర పడసరద కకపపపల

4929 NDX2289841
పపరర: ససదనన షపక

4915 NDX0742346
పపరర: వజయలకడమ కకపపపల

4913 NDX0741496
పపరర: గగవరరర న కకపపపల

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:9-20-1049
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:9-20-1049
వయససస:31
లస: ససస స

4917 NDX0741546
పపరర: ఈశశరమమ కకపపపల

4926 NDX1285568
పపరర: ససబబన మహబమబ

94-23/49

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ కకపపపల
ఇసటట ననస:9-20-1048
వయససస:58
లస: పప

4914 NDX1224526
పపరర: కకపర రరణణ కకపపపల

4923 NDX1376623
పపరర: అసజమ షపక

4912 NDX0201657
పపరర: వనసకట రమణ కకపపపల

4934 JBV1735778
పపరర: జయపరల అననస

94-24/186

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-20-1053
వయససస:33
లస: పప
94-24/188

తసడడ:డ వరవనసకయఖ�
ఇసటట ననస:9-20-1053
వయససస:57
లస: పప
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94-24/189

4938 NDX1285527
పపరర: ననగ మలలశశరర చచరరకలరర

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:9-20-1055
వయససస:29
లస: ససస స

94-24/190

4939 AP151010102570
పపరర: మలణణకఖస చచరరకలరర�

94-24/191

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:9-20-1055
వయససస:50
లస: ససస స
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4940 JBV3697125
పపరర: శకనవరస చచరరకలరర
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94-24/192

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:9-20-1055
వయససస:35
లస: పప
4943 JBV1736529
పపరర: సషషదనబ� షపక�

94-24/194

94-24/837

94-23/63

94-24/198

94-24/201

94-24/204

94-24/957

భరస : బబల సరశమ
ఇసటట ననస:9-20-1063
వయససస:32
లస: ససస స

4953 JBV1737402
పపరర: వజయలకడమ� మలదరరజ�

4956 NDX1606112
పపరర: రరమ సనరఖ కకపపపల

4959 AP151010102251
పపరర: ససరరష బబబగ మలదరరజ�

4962 NDX2981512
పపరర: భబసకర రరవప వననదరరఠర

94-24/208

4965 NDX2253169
పపరర: నకకత కకడవటటకసటట

94-24/199

4968 NDX2289924
పపరర: అఖల కలమలర ఇలల
ర రర
తసడడ:డ రవ కలమలర ఇలల
ర రర
ఇసటట ననస:9-20-1063
వయససస:23
లస: పప

4948 JBV3697463
పపరర: శకనవరసరరవప గటబటట

94-23/62

4951 JBV3697117
పపరర: శకరరమతషలసస మలదరరజ

94-24/197

4954 JBV3697109
పపరర: జయలకడమ� మలదరరజ�

94-24/200

భరస : రరమచసదడమమరరస�
ఇసటట ననస:9-20-1059
వయససస:54
లస: ససస స
94-24/202

4957 JBV1731496
పపరర: అనలలకమలర మలదరరజ

94-24/203

తసడడ:డ రరమచసదడమమరరస
ఇసటట ననస:9-20-1059
వయససస:34
లస: పప
94-24/205

4960 JBV1736909
పపరర: రరమచసదడమమరరస మలదరరజ

94-24/206

తసడడ:డ మగతస యఖ
ఇసటట ననస:9-20-1059
వయససస:61
లస: పప
94-24/958

4963 NDX2257715
పపరర: రతన కలమలరర గసటటలరపలర

94-24/207

భరస : రరసబబబగ గసటటలరపలర
ఇసటట ననస:9-20-1060
వయససస:27
లస: ససస స
94-23/64

భరస : బబలరరజ కకడవటటకసటట
ఇసటట ననస:9-20-1063
వయససస:30
లస: ససస స
94-24/209

94-24/836

భరస : సతష
ఇసటట ననస:9-20-1059
వయససస:34
లస: ససస స

భసధసవప: శకదదవ కకపపపల
ఇసటట ననస:9-20-1059
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ పషద చననయఖ గసటటలరపలర
ఇసటట ననస:9-20-1060
వయససస:31
లస: పప
4967 NDX1285816
పపరర: ఫరతమ దనసరపలర

94-23/746

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:9-20-1059
వయససస:40
లస: పప

భరస : భబసకర రరవప వననదరరఠర
ఇసటట ననస:9-20-1059
వయససస:60
లస: ససస స
4964 NDX2257723
పపరర: రరసబబబగ గసటటలరపలర

4950 NDX3173929
పపరర: భబసకర రరవప వననదరరఠర

4945 NDX2715357
పపరర: మబనన షపక

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:9-20-1058
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకపపపల
ఇసటట ననస:9-20-1059
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడమమరరస
ఇసటట ననస:9-20-1059
వయససస:36
లస: పప
4961 NDX2769420
పపరర: శకదదవ కకపపపల

94-23/61

భరస : మగతస యఖ�
ఇసటట ననస:9-20-1059
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మలదరరజ
ఇసటట ననస:9-20-1059
వయససస:25
లస: పప
4958 JBV1732833
పపరర: సతషరబబగ మలదరరజ

4947 JBV3697240
పపరర: వజయలకడమ గటబటట

94-24/193

భరస : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:9-20-1056
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ వననదరరఠర
ఇసటట ననస:9-20-1059
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:9-20-1059
వయససస:44
లస: ససస స
4955 NDX1911529
పపరర: వనసకట అఖల మలదరరజ

94-24/195

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:9-20-1058
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస బసడడరరడడడ
ఇసటట ననస:9-20-1059
వయససస:34
లస: ససస స
4952 NDX0742601
పపరర: పదనమవత కకపపపల

4944 NDX1285543
పపరర: కరరమగల షపక కర

4942 NDX2111086
పపరర: మబనన షపక

భరస : కరరమగలలర షపక
ఇసటట ననస:9-20-1056
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:9-20-1056
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బబష Q
ఇసటట ననస:9-20-1056
వయససస:19
లస: పప
4949 NDX1659855
పపరర: హససనన బసడడరరడడడ

94-23/60

తసడడ:డ అబదలసతనసర�
ఇసటట ననస:9-20-1056
వయససస:50
లస: పప

భరస : బబషర�
ఇసటట ననస:9-20-1056
వయససస:45
లస: ససస స
4946 NDX2716587
పపరర: మరవల షపక

4941 JBV3693116
పపరర: బబషర� షపక�

4966 NDX2253151
పపరర: బబలరరజ కకడవటటకసటట

94-23/65

తసడడ:డ రరజనన కకడవటటకసటట
ఇసటట ననస:9-20-1063
వయససస:30
లస: పప
94-24/210

4969 NDX1285790
పపరర: బబలసరశమ దనసరపలర

94-24/211

తసడడ:డ అసకనన
ఇసటట ననస:9-20-1063
వయససస:37
లస: పప
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4970 NDX2291243
పపరర: చచడదసశర రరవప పరసస

94-118/82

తసడడ:డ శవయఖ పరసస
ఇసటట ననస:9-20-1063/
వయససస:31
లస: పప
4973 NDX2227056
పపరర: గసగమమ చలలర

94-24/214

94-24/217

94-24/220

94-24/959

94-81/826

4980 NDX1286004
పపరర: సతష గగన పరటట

4983 NDX2841484
పపరర: సయద శశశదనబ

4986 NDX0060228
పపరర: ససనత దడసగల

94-30/311

4989 NDX2070837
పపరర: రరమగ కడరర

తసడడ:డ ససరరశ బబబగ రరయలనసకలల
ఇసటట ననస:9-31,
వయససస:30
లస: పప

4992 NDX2194603
పపరర: హహమ బసదస మమటట ట

తసడడ:డ ననగరరజ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:9-62
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ నరరస రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:9-70
వయససస:23
లస: ససస స

94-28/1043

4998 NDX1437137
పపరర: అమల వదసదల
తసడడ:డ మహహశశర రరడడ వదసదల
ఇసటట ననస:9-70
వయససస:29
లస: ససస స

4978 NDX2114254
పపరర: రమణమమ చలలర

94-24/219

4981 NDX2114247
పపరర: యయసస రరజ చలలర

94-24/222

4984 NDX2193258
పపరర: తరరపతమమ ఎరర

94-193/2

భరస : వనసకటచలస ఎరర
ఇసటట ననస:9-21-1053
వయససస:29
లస: ససస స
94-30/309

4987 NDX0807404
పపరర: భబరత వనననస�

94-30/310

భరస : తరరపతరరడ�డడ
ఇసటట ననస:9/28/944
వయససస:29
లస: ససస స
94-30/312

4990 AP151010111289
పపరర: పరరశతమమ కరసస�

94-30/313

భరస : అయఖపప రరడడడ�
ఇసటట ననస:9/30
వయససస:72
లస: ససస స
94-30/314

4993 NDX1372929
పపరర: మగబనన మససదస

94-25/738

తసడడ:డ బగడద సరహహబ మససదస
ఇసటట ననస:9-60
వయససస:26
లస: ససస స
95-213/890

భరస : రవ కలమలర పషనసమల
ఇసటట ననస:9-62
వయససస:29
లస: ససస స
94-26/890

94-24/216

తసడడ:డ చన గగరవయఖ చలలర
ఇసటట ననస:9-20-1063/3
వయససస:74
లస: పప

భరస : ససబబబ రరడడడ జసగలపలర
ఇసటట ననస:9-57
వయససస:39
లస: ససస స

95-164/880 4995 SQX2039642
4994 SQX2023687
పపరర: సతనఖభవరణణసనకర పససపపలలటట
పపరర: హవన పషనసమల

4997 NDX2161701
పపరర: లకడమ శకలసతల మమటట ట

94-24/221

తసడడ:డ పరశతనలల కడరర
ఇసటట ననస:9-29-1003
వయససస:30
లస: పప
94-8/1733

4975 NDX1286087
పపరర: సరసబయఖ కకమరవవలల

భరస : యయసస రరజ చలలర
ఇసటట ననస:9-20-1063/3
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ దడసగల ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:9/23/833
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పడవణ కలమలర రరడడ పష లలరర
ఇసటట ననస:9-28-944
వయససస:34
లస: ససస స
4991 NDX3254000
పపరర: రగహహత కలమలర రరయలనసకలల

94-24/218

భరస : సయద సలస
ఇసటట ననస:9-20-1063/3
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప పష రరమలర
ఇసటట ననస:9-23/1-1-2
వయససస:21
లస: ససస స
4988 NDX2061836
పపరర: చచషతనఖ సడవసత పష లలరర

4977 NDX1286020
పపరర: పడమమల గగణపరటట

94-24/213

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:9-20-1063/1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటష
ఇసటట ననస:9-20-1063/3
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ చచసచస
ఇసటట ననస:9-20-1063/3
వయససస:58
లస: పప
4985 NDX2575223
పపరర: ససతమహలకడమ పష రరమలర

94-24/215

భరస : సతష
ఇసటట ననస:9-20-1063/3
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:9-20-1063/3
వయససస:29
లస: పప
4982 NDX2832210
పపరర: కకటటశశర రరవప చచసచస

4974 NDX2227072
పపరర: శవ రరమ కకషర సససకర

4972 NDX1286061
పపరర: చటటటమమ కకమరవవలల

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:9-20-1063/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప సససకర
ఇసటట ననస:9-20-1063/1
వయససస:21
లస: పప

భరస : ననగమర వల షపక
ఇసటట ననస:9-20-1063/3
వయససస:25
లస: ససస స
4979 NDX2114221
పపరర: సలస సయఖద

94-24/212

తసడడ:డ చచడదశశరరవప పరశస
ఇసటట ననస:9-20-1063/1
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరమగ లలట చలలర
ఇసటట ననస:9-20-1063/1
వయససస:44
లస: ససస స
4976 NDX2114213
పపరర: కరరమమన షపక

4971 NDX2486819
పపరర: ననగలకడమ పరశస

4996 NDX2669323
పపరర: ససపసడయ నగగలపత

94-5/1113

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప నగగలపత
ఇసటట ననస:9-69
వయససస:21
లస: ససస స
94-29/750

4999 NDX1437210
పపరర: అనసష వదసదల

94-29/751

తసడడ:డ మహహశశర రరడడడ వదసదల
ఇసటట ననస:9-70
వయససస:31
లస: ససస స
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పపరర: రఘవమమ వదసదల
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94-29/752

భరస : మహహశశర రరడడడ వదసదల
ఇసటట ననస:9-70
వయససస:53
లస: ససస స
5003 NDX1437129
పపరర: ఆశశరష వదసదల

94-29/755

94-10/1109

94-29/758

94-28/726

భరస : కకషరర రరడడడ బబసరన
ఇసటట ననస:9-73
వయససస:48
లస: ససస స
5015 NDX2511020
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పష లశశటట

94-28/727

94-28/730

94-28/733

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తలల
ర రర
ఇసటట ననస:9-77
వయససస:34
లస: పప

94-29/759

94-28/1081

5008 NDX0984955
పపరర: ననగమహహన మమడడపలర

94-29/757

5011 NDX2431112
పపరర: bhavana basani

94-28/725

తసడడ:డ krishna reddy BASANI
ఇసటట ననస:9-73
వయససస:24
లస: ససస స

5013 NDX2627057
పపరర: భబరత దదవ పష లశశటట

5014 NDX0742015
పపరర: మహలకడమ పప ననగసటట�

94-6/800

5016 NDX2412104
పపరర: సరగజ వసగ

5019 NDX2511038
పపరర: ఏసస వససతవరడ

5022 NDX2357275
పపరర: హరరపస
డ రద చసతకరయల

5025 NDX3031622
పపరర: సరసబడజఖస తలల
ర రర

5028 NDX2412427
పపరర: సరసబ రరడడ వసగ
తసడడ:డ ససబబబరరడడడ వసగ
ఇసటట ననస:9-77
వయససస:53
లస: పప

94-24/223

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:9-76
వయససస:45
లస: ససస స
94-28/728

5017 NDX2511012
పపరర: లకడమ వససతవరడ

94-28/729

భరస : ఏసస వససతవరడ
ఇసటట ననస:9-77
వయససస:46
లస: ససస స
94-28/731

5020 NDX2511186
పపరర: సరసబ రరడడడ వసగర

94-28/732

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ వసగర
ఇసటట ననస:9-77
వయససస:53
లస: పప
94-28/734

5023 NDX2589299
పపరర: పదనమవత కలశస

94-28/869

భరస : కకటటరరడడడ కలశస
ఇసటట ననస:9-77
వయససస:54
లస: ససస స
94-28/1082

భరస : వనసకటటశశరరర తలల
ర రర
ఇసటట ననస:9-77
వయససస:60
లస: ససస స
94-28/1084

94-10/1108

తసడడ:డ ససతన రరమలసజననయగలల మమడడపలర
ఇసటట ననస:9-72
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ చసతకరయల
ఇసటట ననస:9-77
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ సనరఖ ననరరయణ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:9-77
వయససస:64
లస: పప
5027 NDX3032075
పపరర: సరయననథ తలల
ర రర

5010 NDX1070895
పపరర: లకడమనరసససహమమరరస మమడడపలర

5005 NDX2551364
పపరర: సరయ అడప

తసడడ:డ నరసససహమమరరస మమడడపలర
ఇసటట ననస:9-72
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ గననయఖ వససతవరడ
ఇసటట ననస:9-77
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ కలసస
ఇసటట ననస:9-77
వయససస:62
లస: పప
5024 NDX3030392
పపరర: వనసకటటశశరరర తలల
ర రర

94-10/1110

భరస : సరసబరరడడడ వసగ
ఇసటట ననస:9-77
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : హరర పడసరద చసతకరయల
ఇసటట ననస:9-77
వయససస:56
లస: ససస స
5021 NDX2511178
పపరర: కకటట రరడడడ కలసస

5007 NDX2546539
పపరర: మణణకసఠ అడప

94-29/754

తసడడ:డ అడప సరయ అడప రరమ సరశమ
ఇసటట ననస:9-72
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప పష లశశటట
ఇసటట ననస:9-76
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప పష లశశటట
ఇసటట ననస:9-76
వయససస:71
లస: పప
5018 NDX2357283
పపరర: లకడమ రరజఖస చసతకరయల

94-29/756

తసడడ:డ అడప మణణకసఠ అడప సరయ
ఇసటట ననస:9-72
వయససస:24
లస: పప

భరస : నరసససహమమరరస మమడడపలర
ఇసటట ననస:9-72
వయససస:60
లస: ససస స
5012 NDX2431120
పపరర: హహమలత బబసరన

5004 AP151010111288
పపరర: మహహశశర రరడడడ వదసదల

5002 NDX1437228
పపరర: దసరర సరయ శకనవరస వదసదల

తసడడ:డ మహహశశర రరడడడ వదసదల
ఇసటట ననస:9-70
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మలలరరరడడడ వదసదల
ఇసటట ననస:9-70
వయససస:58
లస: పప

భరస : అడప దదవ అడప సరయ
ఇసటట ననస:9-72
వయససస:43
లస: ససస స
5009 NDX0984336
పపరర: ససబబలకడమ మమడడపలర

94-29/753

భరస : అసజ రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:9-70
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహశశర రరడడడ వదసదల
ఇసటట ననస:9-70
వయససస:33
లస: పప
5006 NDX2551398
పపరర: దదవ అడప

5001 AP151010111212
పపరర: సరమలమజఖమమ మమటట ట

5026 NDX3030418
పపరర: లలవణఖ తషసగ

94-28/1083

భరస : వనసకట రమణ తషసగ
ఇసటట ననస:9-77
వయససస:41
లస: ససస స
94-29/760

5029 NDX2602175
పపరర: శవ రరడడడ మలర సపరటట

94-29/931

తసడడ:డ సరసబశవ రరడడ మలర సపరటట
ఇసటట ననస:9-77
వయససస:46
లస: పప
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పపరర: యగ బబల కటబట
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94-29/932

భరస : శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-77
వయససస:46
లస: ససస స

94-29/761 5032 NDX1771303
94-29/762
5031 NDX2388783
పపరర: శకనవరసరమమ వషష
పపరర: వనసకట సనరరఖ ననరరయణ
ర మలకఅలల
రరవప వషష
ర మలకల
భరస : ససవర శసకరరకవప వషష
ర మలకఅలల
తసడడ:డ శవ శసకర రరవప వషష
ర మలకల
ఇసటట ననస:9-78
ఇసటట ననస:9-78
వయససస:53
లస: ససస స
వయససస:32
లస: పప

94-29/763
5033 NDX1771246
పపరర: శవ శసకర రరవప
వషష
ర మలకల
తసడడ:డ వనసకట కకషరయఖ వషష
ర మలకల
ఇసటట ననస:9-78
వయససస:65
లస: పప

భరస : వనసకట సనరఖ ననరరయలణరరవప వషష
ర మల
ఇసటట ననస:9-78
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:9-79
వయససస:31
లస: పప

5036 NDX0984575
పపరర: పడతతఖషర బబణనవతష

5037 NDX0985259
పపరర: పడదదపసస బబణనవతష

5038 NDX0984419
పపరర: లకకమ పడవణ బబణనవతష

94-29/764

తసడడ:డ సరసబయఖ బబణనవతష
ఇసటట ననస:9-79
వయససస:29
లస: ససస స
5039 NDX1145101
పపరర: ససనత చచనసనపరటట

94-29/767

94-29/770

94-29/773

94-24/226

94-23/66

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:9-82-1
వయససస:41
లస: ససస స

94-29/771

5046 NDX2899342
పపరర: వజయ జజజ ననశ కకలర

5049 JBV3696994
పపరర: శకనవరసరరవప� పప ననగసటట�

5052 AP151010102515
పపరర: నరసససహరరవప కకమర

94-30/316

5055 NDX1070770
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ కకసడపలర

94-39/1308

5058 JBV3694940
పపరర: శకనవరసరరవప� పప ననగసటట�
తసడడ:డ గగవసదరరజ�
ఇసటట ననస:9-82-1
వయససస:48
లస: పప

5041 NDX1553230
పపరర: పవన కలమలర చచనసనపరటట

94-29/769

5044 NDX1071018
పపరర: సరసబయఖ బబణనవతష

94-29/772

5047 AP151010102777
పపరర: గరతనసజల పప ననగసటట�

94-24/225

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:9-81
వయససస:47
లస: ససస స
94-24/227

5050 AP151010102188
పపరర: సరసబయఖ పప ననగసటట�

94-24/228

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:9-81
వయససస:54
లస: పప
94-23/67

5053 NDX0984880
పపరర: జజఖత కకసడపలర

94-30/315

తసడడ:డ హనసమసతరరడడడ
ఇసటట ననస:9-81/1
వయససస:27
లస: ససస స
94-30/317

తసడడ:డ హనసమసత రరడడడ
ఇసటట ననస:9-81/1
వయససస:28
లస: పప
94-23/68

94-29/766

తసడడ:డ రగయలల బబణనవతష
ఇసటట ననస:9-79
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:9-81-1
వయససస:52
లస: పప

భరస : పపనననరరడడడ
ఇసటట ననస:9-81/1
వయససస:54
లస: ససస స
5057 JBV3694957
పపరర: సరసబబడజఖస� పప ననగసటట�

5043 NDX1145226
పపరర: శకనవరస రరవప చచనసనపరటట

94-24/224

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:9-79
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:9-81
వయససస:31
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:9-81-1
వయససస:41
లస: ససస స
5054 NDX0984815
పపరర: రమణమమ కకసడపలర

94-29/768

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకలర
ఇసటట ననస:9-80
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:9-81
వయససస:30
లస: పప
5051 AP151010102566
పపరర: ఏడడకకసడలమమ కకమర

5040 NDX0984641
పపరర: ఉషరరరణణ బబణనవతష

5035 NDX0537399
పపరర: ససతతష కలమలర�

తసడడ:డ సరసబయఖ బబణనవతష
ఇసటట ననస:9-79
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:9-79
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:9-80
వయససస:71
లస: ససస స
5048 JBV3697000
పపరర: సతఖననరరయణ� పప ననగసటట�

94-29/765

భరస : సరసబయఖ బబణనవతష
ఇసటట ననస:9-79
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:9-79
వయససస:27
లస: పప
5045 NDX0087429
పపరర: లలత కలమలరర గగలర పపడడ

94-194/10

తసడడ:డ సరసబయఖ బబణనవతష
ఇసటట ననస:9-79
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:9-79
వయససస:45
లస: ససస స
5042 NDX1145234
పపరర: హహమ సరగర చచనసనపరటట

5034 NDX2364313
పపరర: మలధసరర వషష
ర మలకల

5056 NDX2824589
పపరర: వనసకట నరసససహస బబ డపరటట

94-24/961

తసడడ:డ ఇసదధరర పరమమశశరర బబ డపరటట
ఇసటట ననస:9-82
వయససస:62
లస: పప
94-23/69

5059 JBV3697083
పపరర: శరసత� గగపవరపప�

94-24/229

తసడడ:డ రమమష బబబగ�
ఇసటట ననస:9-83
వయససస:31
లస: ససస స
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5060 JBV3697075
పపరర: జజఖత� గగపవరపప�
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94-24/230

తసడడ:డ రమమష బబబగ�
ఇసటట ననస:9-83
వయససస:33
లస: ససస స
5063 JBV3696945
పపరర: శకనవరస వనలగ

94-24/233

94-23/72

94-23/74

94-24/235

94-29/775

భరస : మగకరసశశర రరవప కరననరర
ఇసటట ననస:9-85
వయససస:69
లస: ససస స
5078 AP151010102703
పపరర: వనసకటకకషరశవపడసరద కకనకళళ�

94-24/237

94-24/239

తసడడ:డ పపనన రరడడడ చటటట రరడడడ
ఇసటట ననస:9-88
వయససస:49
లస: పప

94-23/75

5073 JBV3693165
పపరర: షణగమఖవనసకటననరరయణ�
కలరర�
తసడడ:డ రరధనకకషట మమరరస�
ఇసటట ననస:9-85
వయససస:66
లస: పప

94-24/236

5076 JBV2939924
పపరర: ససరరష కలమలర కరననరర

94-29/776

5079 AP151010102690
పపరర: సరగజ కకనకళళ

5082 NDX2061810
పపరర: లకడమ పడసనన శరనస

94-29/780

94-24/963

5085 NDX2431203
పపరర: వజయ లకడమ శరనస

94-23/71

5068 AP151010102387
పపరర: భబనసమత వరరణనసస

94-23/73

5071 JBV3693199
పపరర: ససషమ� కలరర�

94-24/234

తసడడ:డ షణగమఖవనసకటననరరయణ�
ఇసటట ననస:9-85
వయససస:36
లస: ససస స
5074 NDX1553289
పపరర: ససహససన కరననరర

94-29/774

తసడడ:డ మగకరసశశర రరవప కరననరర
ఇసటట ననస:9-85
వయససస:26
లస: ససస స
5077 NDX1553396
పపరర: మగకరసశశర రరవప కరననరర

94-29/777

తసడడ:డ కకఠయఖ కరననరర
ఇసటట ననస:9-85
వయససస:73
లస: పప
94-23/77

5080 AP151010102301
పపరర: ససశల ఉననవ�

94-24/238

భరస : రరమకకషరరరరవప�
ఇసటట ననస:9-87
వయససస:57
లస: ససస స
94-29/778

తసడడ:డ మలధవరరవప శరనస
ఇసటట ననస:9-87
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవ రరడడడ ఎలలరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-87
వయససస:53
లస: పప
5087 NDX2824464
పపరర: ససత రమ రరడడడ చటటట రరడడడ

5070 AP151010102706
పపరర: మకతషఖసజయగలల వరరణనసస

5065 JBV3697042
పపరర: ససబబబరరవప� ఐలస�

భరస : మకతషఖసజయగలల
ఇసటట ననస:9-84-1
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : వనసకటకకషరశవపడసరద
ఇసటట ననస:9-86-1
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అసదచసరరజ
ఇసటట ననస:9-87
వయససస:65
లస: పప
5084 NDX2431229
పపరర: వశశ మహన రరడడ ఎలలరరరడడడ

94-24/962

తసడడ:డ మగకరసశశరరరవప కరననరర
ఇసటట ననస:9-85
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటకకషరరరరవప�
ఇసటట ననస:9-86
వయససస:66
లస: పప
5081 AP151010102144
పపరర: రరమకకషరరరరవప ఉననవ

5067 NDX2745651
పపరర: భబగఖ లకడమ నలర మతష

94-24/232

తసడడ:డ గగవసదరరజ�
ఇసటట ననస:9-83-1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఉమలకరసత శరససస స
ఇసటట ననస:9-84-1
వయససస:71
లస: పప

భరస : షణగమఖవనసకటననరరయణ�
ఇసటట ననస:9-85
వయససస:56
లస: ససస స
5075 NDX1553313
పపరర: జయ లకడమ కరననరర

94-23/70

భరస : ఆదధననరరయణ చచదరర నలర మతష
ఇసటట ననస:9-83/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మకతషఖసజయగలల
ఇసటట ననస:9-84-1
వయససస:44
లస: పప
5072 JBV3693173
పపరర: వసససధరరదదవ� కలరర�

5064 JBV3694973
పపరర: కమలమమ� ఐలస�

5062 NDX0005249
పపరర: శవ కకటటశశరర� గగపవరపప�

భరస : రమమశ బబబగ�
ఇసటట ననస:9-83
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : గగవసదరరజ�
ఇసటట ననస:9-83-1
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:9-83-1
వయససస:61
లస: పప
5069 AP151010102467
పపరర: ఉమలకరసత వరరణనసస

94-24/231

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:9-83
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరజ వనలగ
ఇసటట ననస:9-83
వయససస:33
లస: పప
5066 JBV3694965
పపరర: గగవసదరరజ� ఐలస�

5061 JBV3696952
పపరర: లలత� వనలగ�

5083 NDX2431211
పపరర: లకడమ కరసతమమ పష లలరర

94-29/779

భరస : వశశ మహన రరడడ ఎలలరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-87
వయససస:46
లస: ససస స
94-29/781

5086 NDX2431195
పపరర: మలధవ రరవప శరనస

94-29/782

భరస : మలధవ రరవప శరనస
ఇసటట ననస:9-87 GLUCOSE FACTORY RO
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల శరనస
ఇసటట ననస:9-87 GLUCOSE FACTORY RO
వయససస:64
లస: పప

5088 NDX2824621
పపరర: పదనమవత చటటటరరడడడ

5089 NDX2824613
పపరర: ససననషనన చటటట రరడడడ

భరస : ససత రమ రరడడడ చటటటరరడడడ
ఇసటట ననస:9-88
వయససస:42
లస: ససస స

94-24/964

94-24/965

తసడడ:డ ససతనరరమ రరడడ చటటట రరడడడ
ఇసటట ననస:9-88
వయససస:20
లస: ససస స
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5090 NDX2824415
పపరర: సరయ నరరన రరడడడ చటటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-36
94-24/966

తసడడ:డ ససతనరరమ రరడడడ చటటట
ఇసటట ననస:9-88
వయససస:19
లస: పప
5093 NDX2412161
పపరర: దదపసస వరర న కరడనసస

94-28/735

94-24/242

94-24/245

94-24/248

94-24/251

94-26/893

94-24/254

తసడడ:డ లకమయఖ గర
ఇసటట ననస:9-92/1
వయససస:41
లస: పప

5103 NDX2226991
పపరర: రమణ తషమమమటట

5106 NDX1559055
పపరర: శకకరసత తషమమమటట

5109 NDX1286236
పపరర: పదనమ వత గరదచ

5112 NDX3253945
పపరర: నరసయఖ బబ పపరరజ

94-25/739

5115 AP151010102396
పపరర: జజనకక గరశ�

94-24/249

5118 NDX2824423
పపరర: అననపపరర గర
భరస : శకనవరస గర
ఇసటట ననస:9-92/1
వయససస:39
లస: ససస స

5098 NDX2442903
పపరర: ససరజ కలమలర

94-24/244

5101 JBV3696911
పపరర: పసకక బబయ� రమలవత�

94-24/247

5104 NDX2227007
పపరర: కకషర తషమమమటట

94-24/250

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర తషమమమటట
ఇసటట ననస:9-91/1
వయససస:25
లస: పప
94-26/891

5107 NDX1558966
పపరర: కకషర తషమమమటట

94-26/892

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తషమమమటట
ఇసటట ననస:9-91/1
వయససస:25
లస: పప
94-24/252

5110 NDX1285311
పపరర: పసచల రరడడడ గరదచ

94-24/253

తసడడ:డ వనసగళ రరడడడ
ఇసటట ననస:9-92
వయససస:44
లస: ససస స
94-24/995

5113 NDX3254091
పపరర: ఈశశరమమ బబ పపరరజ

94-24/996

భరస : నరసయఖ బబ పపరరజ
ఇసటట ననస:9-92
వయససస:46
లస: ససస స
94-24/255

భరస : హరరబబబగ�
ఇసటట ననస:9-92/1
వయససస:42
లస: ససస స
94-24/967

94-29/783

భరస : లలలల బబయ�
ఇసటట ననస:9-90/1
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ బబ పపరరజ
ఇసటట ననస:9-92
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ పసచలరరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:9-92
వయససస:26
లస: పప
5117 NDX2824407
పపరర: శకనవరస గర

94-24/246

భరస : పసచల రరడడడ
ఇసటట ననస:9-92
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : జజనయఖ�
ఇసటట ననస:9-92
వయససస:57
లస: ససస స
5114 NDX1822197
పపరర: జగదదశశర రరడడడ గరదచ

5100 NDX1911800
పపరర: ససజజత రరమలవతష

5095 NDX2412211
పపరర: పటట వరర న రరవప కరదనసస

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:9-90
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తషమమమటట
ఇసటట ననస:9-91/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తషమమమటట
ఇసటట ననస:9-91/1
వయససస:29
లస: ససస స
5111 AP151010102487
పపరర: రరమకకషరమమ గరశ�

94-24/243

భరస : వనసకటటసశరరర తషమమమటట
ఇసటట ననస:9-91/1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరయఖ తషమమమటట
ఇసటట ననస:9-91/1
వయససస:49
లస: పప
5108 NDX1558958
పపరర: ససజవ రరణణ తషమమమటట

5097 JBV1734979
పపరర: వనషషరవ� సస�

94-24/241

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమరరర కరదనసస
ఇసటట ననస:9-89
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ లలలలననయక రరమలవతష
ఇసటట ననస:9-90/1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పషద ఓబగల ననయక�
ఇసటట ననస:9-90/1
వయససస:51
లస: పప
5105 NDX2227015
పపరర: వనసకటటసశరరర తషమమమటట

94-28/736

తసడడ:డ రరమశరమ�
ఇసటట ననస:9-90
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదరరనశకనవరసమమరరస
ఇసటట ననస:9-90
వయససస:68
లస: పప
5102 JBV3693611
పపరర: లలలల ననయక� రరమలవత�

5094 NDX2412120
పపరర: నరమల దదవ కరదనసస

5092 AP151010102603
పపరర: మలలరరరడడడ గటర

తసడడ:డ పపరరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-89
వయససస:67
లస: పప

భరస : పటట వరరన రరవప కరదనసస
ఇసటట ననస:9-89
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమశరమ�
ఇసటట ననస:9-90
వయససస:33
లస: ససస స
5099 JBV3693215
పపరర: రరమశరమ సస

94-24/240

భరస : మలలరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:9-89
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : పటట వరరనరరవప కరడనసస
ఇసటట ననస:9-89
వయససస:35
లస: ససస స
5096 JBV3696887
పపరర: ఐశశరఖ� చసతలపరటట�

5091 AP151010102277
పపరర: ససధనరరణణ గటర �

5116 AP151010102465
పపరర: ననరరయణమమ గరశ�

94-24/256

భరస : లకమయఖ�
ఇసటట ననస:9-92/1
వయససస:67
లస: ససస స
94-24/968

5119 NDX2824597
పపరర: మగరళ కకషర రరడడడ అకకల

94-24/969

తసడడ:డ రరమ కకటట రరడడ అకకల
ఇసటట ననస:9-92/2
వయససస:54
లస: పప
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5120 NDX2832459
పపరర: లకడమ నరరయణమమ అకకల

94-24/970

భరస : మగరళ కకషర రరడడడ అకకల
ఇసటట ననస:9-92/2
వయససస:49
లస: ససస స
5123 NDX1471242
పపరర: రరమ లకడమ తషసబభటట

94-25/741

94-6/801

94-24/259

5127 NDX1286145
పపరర: శక లకకమ దససరర

5130 JBV1732825
పపరర: శవశసకర దనసరర

94-24/972

5133 NDX2801017
పపరర: మలనశ రరఘవనసదడ వననల

తసడడ:డ వరరరరడడడ చసతలచచరరవప
ఇసటట ననస:9-93
వయససస:53
లస: పప
94-23/643

94-24/974

94-23/80

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:9-94-1
వయససస:47
లస: పప
5147 AP151010102750
పపరర: గగరవమమ తచలర లకలల�
భరస : రరమలరరవప�
ఇసటట ననస:9-95
వయససస:76
లస: ససస స

94-24/260

5142 NDX3128311
పపరర: శక వనసకట సనరఖ ననరరయణ
మమరరస రసపలర
తసడడ:డ శత రరమ మమరరస రసపలర
ఇసటట ననస:9-94
వయససస:46
లస: పప
5145 NDX0870824
పపరర: కనకమలధవ కరజజ�

94-24/973

5148 NDX1285857
పపరర: రగహహత కలమలర సనమ
తసడడ:డ లకకమ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:9-95
వయససస:26
లస: పప

5128 AP151010102322
పపరర: వజయకలమలరర చచరరకలరర�

94-24/258

5131 AP151010102163
పపరర: హనసమసతరరవప బ.కర

94-24/261

5134 NDX2161727
పపరర: పపడమ కలమలర రరడడ గగరవ

94-25/745

తసడడ:డ వనసకటరమననరరడడడ గగరవ
ఇసటట ననస:9-93
వయససస:24
లస: పప
94-24/262

5137 NDX3128279
పపరర: ననగ శశశలజ రసపలర

94-22/803

భరస : ఎసవఎస మమరరస రసపలర
ఇసటట ననస:9-94
వయససస:42
లస: ససస స
94-24/263

5140 NDX0202747
పపరర: నరసససహరరవప� పప ననగసటట�

94-24/264

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:9-94
వయససస:60
లస: పప
94-39/1309

5143 NDX1330380
పపరర: లకకమ పడసనననసరదధననన

94-23/79

భరస : వనసకటటశశర రరవప సరదధననన
ఇసటట ననస:9-94-1
వయససస:37
లస: ససస స
94-24/265

భరస : భరదనశజ�
ఇసటట ననస:9-95
వయససస:48
లస: ససస స
94-24/267

94-25/743

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:9-93
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:9-94
వయససస:31
లస: పప

భరస : నరరససహ రరవప
ఇసటట ననస:9-94
వయససస:56
లస: ససస స
5144 NDX1348390
పపరర: వనసకటటశశరరరవప సరదధననన

5139 NDX0202713
పపరర: పడశరసత బబబగ� పప ననగసటట�

5125 NDX1471283
పపరర: పషద అసకయఖ తషసబభటట

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:9-93
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కకకషరయఖ
ఇసటట ననస:9-93/1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప థదరరవఢనలల
ఇసటట ననస:9-94
వయససస:54
లస: ససస స
5141 NDX0202796
పపరర: లకడమ పప ననగసటట

94-24/257

తసడడ:డ చకక పన వననల
ఇసటట ననస:9-93
వయససస:21
లస: పప

94-25/746 5136 AP151010102324
5135 NDX2161719
పపరర: వనసకటరమననరరడడడ చసతలచచరరవప
పపరర: పదమ పషసల

94-25/740

తసడడ:డ చచననన కరశవపలల తషసబభటట
ఇసటట ననస:9-92/4
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:9-93
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ చకకపరణణ
ఇసటట ననస:9-93
వయససస:21
లస: పప

5138 NDX2593291
పపరర: రరజ రరజరశశరర థదరరవఢనలల

94-25/742

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:9-93
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శవశసకర
ఇసటట ననస:9-93
వయససస:34
లస: పప
5132 NDX2752608
పపరర: మలనశ రరఘవనసదడ వననల

5124 NDX2023190
పపరర: చనన అసకయఖ తషసబభటట

5122 NDX1774943
పపరర: పడవణ కలమలర పషసల

తసడడ:డ కకషర పషసల
ఇసటట ననస:9-92/2
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ చచననకరశవపలల తషసబభటట
ఇసటట ననస:9-92/4
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శకనస చలవరదధ
ఇసటట ననస:9-93
వయససస:21
లస: ససస స
5129 JBV2923035
పపరర: నరరష కలమలర దనసరర

94-24/971

తసడడ:డ మగరళ కకషర రరడడడ అకకల
ఇసటట ననస:9-92/2
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : చచననకరశవపలల తషసబభటట
ఇసటట ననస:9-92/4
వయససస:66
లస: ససస స
5126 NDX2608495
పపరర: రరవలక చలవరదధ

5121 NDX2832061
పపరర: భవన సరయ అకకల

5146 AP151010102419
పపరర: ససశల ఇటటటల�

94-24/266

భరస : గగరవయఖ�
ఇసటట ననస:9-95
వయససస:58
లస: ససస స
94-24/268

94-24/269
5149 JBV1734755
పపరర: ససవర కకటట పడవణగకమలర� ఐలస�

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ� �
ఇసటట ననస:9-95
వయససస:34
లస: పప
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5150 AP151010102768
పపరర: కకటటశశరరరవప తచలర లకలల�

94-24/270

తసడడ:డ రరమలరరవప�
ఇసటట ననస:9-95
వయససస:57
లస: పప
5153 NDX1121029
పపరర: కళళఖణ పషసల

94-24/273

94-24/276

94-24/279

94-24/977

94-24/283

94-24/978

94-24/286

భరస : ఖలదర సయఖద
ఇసటట ననస:9-100/1
వయససస:31
లస: ససస స

5163 JBV3694387
పపరర: జవత� కకలబబ యన�

5166 AP151010102332
పపరర: రరమదదవ మలరరశశటట �

5169 NDX2824522
పపరర: శకనవరస రరవప మలరరశశటట

5172 JBV1730373
పపరర: వనసకట వజయ కకశశర చపపల

94-24/289

5175 NDX1285303
పపరర: తడవనణణ చపరపల

94-24/281

5178 NDX2118439
పపరర: మరరబ షపక
భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:9-100/1
వయససస:52
లస: ససస స

5158 NDX0537415
పపరర: రరజరశ కలమలర�

94-24/278

5161 NDX2713899
పపరర: కకషర కలమలరర రరసటల

94-24/840

5164 JBV3694379
పపరర: పరవన� కకలబబ యన�

94-24/282

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:9-98
వయససస:33
లస: ససస స
94-24/284

5167 JBV3694981
పపరర: వనసకటబడవప మలరరశశటట

94-24/285

తసడడ:డ మగనయఖ
ఇసటట ననస:9-99
వయససస:43
లస: పప
94-24/979

5170 NDX1920330
పపరర: ధనలకడమ మలరరశశటట

94-25/747

Deleted

భరస : శకనవరసరరవప మలరరశశటట
ఇసటట ననస:9-99
వయససస:25
లస: ససస స
94-24/287

5173 JBV1730522
పపరర: రరజరష చచపరపల

94-24/288

తసడడ:డ గగరనయఖ
ఇసటట ననస:9-100
వయససస:35
లస: పప
94-24/290

భరస : వనసకట రరజరష చపరపల
ఇసటట ననస:9-100
వయససస:26
లస: ఇ
94-24/291

94-24/275

భరస : రమణ మమరరస రరసటల
ఇసటట ననస:9-97
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ చపపల
ఇసటట ననస:9-100
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ గగరనయఖ
ఇసటట ననస:9-100
వయససస:61
లస: పప
5177 NDX2114262
పపరర: మహబమబ సయఖద

94-24/280

తసడడ:డ మగననయలఖ మలరరశశటట
ఇసటట ననస:9-99
వయససస:34
లస: పప

భరస : గగరనయఖ
ఇసటట ననస:9-100
వయససస:53
లస: ససస స
5174 JBV1730506
పపరర: గగరవయఖ చచపరపల

5160 NDX1286210
పపరర: శకనవరస రరవప

5155 AP151010102216
పపరర: కకషర మమరరస పషసల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:9-97
వయససస:28
లస: పప

భరస : మగనయఖ�
ఇసటట ననస:9-99
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప మలరరశశటట
ఇసటట ననస:9-99
వయససస:36
లస: ససస స
5171 JBV1734904
పపరర: వనసకరయమమ చచపరపల

94-24/277

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:9-98
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:9-98
వయససస:35
లస: పప
5168 NDX2824514
పపరర: ననగలకడమ మలరరశశటట

5157 AP151010102614
పపరర: గరరరజ గగసటటపలర �

94-24/272

తసడడ:డ లకమయఖ పషసల
ఇసటట ననస:9-96
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ అరరరనన రరవప
ఇసటట ననస:9-97
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:9-97
వయససస:18
లస: పప
5165 JBV3694478
పపరర: ససదరరనరరవప� కకలబబ యన�

94-24/274

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:9-97
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:9-97
వయససస:52
లస: పప
5162 NDX2916419
పపరర: పడభగ బబ బబల

5154 NDX1285550
పపరర: పడతనప పస

5152 NDX1285493
పపరర: శరఖమల పస

భరస : పడతనప
ఇసటట ననస:9-96
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వరపరప
ఇసటట ననస:9-96
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రమణ మమరరస రరసటల
ఇసటట ననస:9-97
వయససస:23
లస: ససస స
5159 AP151010102544
పపరర: వనసకటరమణ రరసటబల

94-24/271

భరస : శకనవరస రరడడ దదవరపలర
ఇసటట ననస:9-96
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:9-96
వయససస:27
లస: పప
5156 NDX2044873
పపరర: రరవత కలమలరర రరసటల

5151 NDX2070241
పపరర: ససధన రరణణ దదవరపలర

5176 NDX2832400
పపరర: ససదఖరరణణ చపపల

94-24/942

భరస : గగరరననథస చపపల
ఇసటట ననస:9-100
వయససస:37
లస: ససస స
94-24/292

5179 JBV1733559
పపరర: రఠప� నసదన�

94-24/293

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:9-101
వయససస:37
లస: ససస స
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94-23/81

భరస : శకనవరసరరవప ఇలలఎస
ఇసటట ననస:9-101-1
వయససస:31
లస: ససస స
94-24/294

తసడడ:డ తరరపత రరవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:9-102
వయససస:21
లస: ససస స
94-24/297

తసడడ:డ గగకరరయఖ�
ఇసటట ననస:9-102
వయససస:39
లస: ససస స
94-24/300

5187 NDX0336529
పపరర: భవరన ననక పదమ గరదదలలరర�

5190 NDX0368811
పపరర: వనసకట రమణ� గరదదలలరర�

94-24/303

5193 NDX2426013
పపరర: వకషరకర చసతగగసతల

తసడడ:డ చనన గగరవయఖ మరరసరససదఅలర
ఇసటట ననస:9-102
వయససస:30
లస: పప

5196 NDX0441956
పపరర: వర వనసకట వశశననధ�
గరదదలలరర�
తసడడ:డ గగకరర యఖ�
ఇసటట ననస:9-102
వయససస:34
లస: పప

94-24/309 5199 NDX3043981
5198 NDX0336628
పపరర: వనసకటటశశర పడసరద� గరదదలలరర�
పపరర: భబనస పడకరశ మటటపలర

తసడడ:డ గగకరర యఖ�
ఇసటట ననస:9-102
వయససస:53
లస: పప
94-23/83

తసడడ:డ రరఘవ
ఇసటట ననస:9-104
వయససస:32
లస: ససస స

94-24/301

94-40/1021

5205 NDX0968941
పపరర: రతనమమ పషదదపపడడ

94-24/304

5208 NDX2832103
పపరర: లకడమ మలరగతష
భరస : కకషర మలరగతష
ఇసటట ననస:9-104
వయససస:61
లస: ససస స

5188 NDX0368779
పపరర: ససతన మహలకడమ� గరదదలలరర�

94-24/299

5191 NDX0336487
పపరర: ననగమలలర శశరమమ� గరదదలలరర�

94-24/302

5194 NDX1285444
పపరర: చసదస మమరసపలర

94-24/305

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:9-102
వయససస:27
లస: పప
94-24/307

5197 NDX0336479
పపరర: వనసకట తరరమల పడసరద�
గరదదలలరర�
తసడడ:డ గగకరర యఖ�
ఇసటట ననస:9-102
వయససస:47
లస: పప

94-28/999

5200 NDX3044922
పపరర: హహహమవత మటటపలర

94-24/308

94-28/1000

భరస : భబనస పడకరశ మటటపలర
ఇసటట ననస:9-102
వయససస:40
లస: ససస స
94-23/84

5203 NDX2954311
పపరర: వననద కలమలర బబ సతష

94-40/1020

తసడడ:డ ససబబరరవప బబ సతష
ఇసటట ననస:9-103
వయససస:28
లస: పప
94-23/85

భరస : సష మయఖ
ఇసటట ననస:9-103-1
వయససస:63
లస: ససస స
94-24/310

94-24/296

భరస : ననగయఖ�
ఇసటట ననస:9-102
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదదయఖ మరరయసపలర
ఇసటట ననస:9-102-1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప బబ సతష
ఇసటట ననస:9-103
వయససస:25
లస: పప
5207 NDX0968214
పపరర: పదనమవత చటటటబబ యన

5202 NDX1798927
పపరర: బబలయఖ మరరయసపలర

5185 NDX2227098
పపరర: మహలకడమ తలకకసడపరటట

94-29/1082

భరస : వనసకటరమణ�
ఇసటట ననస:9-102
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ అహహబలరరవ మటటపలర
ఇసటట ననస:9-102
వయససస:47
లస: పప

భరస : చనగగరవయఖ
ఇసటట ననస:9-102-1
వయససస:48
లస: ససస స
5204 NDX2954295
పపరర: రరస ఫణణసదడ కలమలర బబ సతష

94-24/298

తసడడ:డ రసగరరరడడడ చసతగగసతల
ఇసటట ననస:9-102
వయససస:22
లస: పప
94-24/306

5182 NDX2804656
పపరర: ఈశశర కలమలర ననయక
నలలవతత
తసడడ:డ లకమ ననయక నలలవతత
ఇసటట ననస:9-101 fno-104
వయససస:21
లస: పప

భరస : చసదస మరసపలర
ఇసటట ననస:9-102
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ గగకరర యఖ�
ఇసటట ననస:9-102
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరడడడ చసతగగసతల
ఇసటట ననస:9-102
వయససస:21
లస: పప

5201 JBV2923753
పపరర: పసచలమమ మరరయసపలర

94-24/295

తసడడ:డ గగకరర యఖ�
ఇసటట ననస:9-102
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రసగరరరడడడ చసతగగసతల
ఇసటట ననస:9-102
వయససస:47
లస: ససస స

5195 JBV3694163
పపరర: సస కకటటయఖ మరరసరససదఅలర

5184 NDX2227080
పపరర: బబలమమ మరసపలర
భరస : సస కకటటయఖ మరసపలర
ఇసటట ననస:9-102
వయససస:21
లస: ససస స

5186 NDX0380048
పపరర: వనసకట ననగ శకవలర � గరదదలలరర�

5192 NDX2426047
పపరర: రరతదసశర చసటగగసతల

94-23/82

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నసదన
ఇసటట ననస:9-101-1
వయససస:25
లస: పప

5183 NDX2473999
పపరర: కళళఖణణ తనళళ
ర రర

5189 NDX2425981
పపరర: సరళ దదవ చసతగగసతల

5181 NDX1749235
పపరర: వసశ కకషర నసదన

5206 NDX1828963
పపరర: సరయ ససమన తననరర

94-23/86

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తననరర
ఇసటట ననస:9-103-1
వయససస:24
లస: పప
94-24/943

5209 NDX2832145
పపరర: సతఖననరరయణ పసదధరర

94-24/944

తసడడ:డ నరసససహ మమరరస పసదధరర
ఇసటట ననస:9-104
వయససస:38
లస: పప
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94-24/945

భరస : సతఖననరరయణ పసదధరర
ఇసటట ననస:9-104
వయససస:33
లస: ససస స
5213 NDX0967786
పపరర: ధనలకడమ కకలలరర

94-24/313

94-23/87

94-24/316

94-26/896

94-23/91

5220 JBV3588381
పపరర: జజన బ పఠరన

5223 AP151010105014
పపరర: ననరరదధదన పఠరన

5226 NDX1387323
పపరర: శకనవరస రరవప పపలగస

94-57/2

5229 JBV1736842
పపరర: సలలమ� �

తసడడ:డ మగల అబబబస మగల శలమ
ఇసటట ననస:9-107-1
వయససస:22
లస: పప

5232 JBV3697448
పపరర: కవత� రరచకకసడ�

తసడడ:డ ఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:9-108
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఏససరతనస� �
ఇసటట ననస:9-108-1
వయససస:50
లస: ససస స

94-26/897

5238 NDX1224500
పపరర: సరయ శవ ఆమగదనలపలర
తలర : అసకమమ
ఇసటట ననస:9-108-1
వయససస:28
లస: పప

5218 JBV2923100
పపరర: వర శశఖర రరవప అసకట

94-23/89

5221 AP151010105234
పపరర: మగసతనజ పఠరన

94-26/895

5224 NDX1394212
పపరర: బబజ పఠరన

94-23/90

భరస : ఖలజజ
ఇసటట ననస:9-106-1
వయససస:29
లస: ససస స
94-23/92

5227 NDX2554277
పపరర: హహసపన మగగల

94-23/640

తసడడ:డ అబబసపబఘ మగగల
ఇసటట ననస:9-107
వయససస:22
లస: పప
94-23/93

5230 JBV1732189
పపరర: అబబబస� ఎస�

94-23/94

తసడడ:డ మహబమబ� �
ఇసటట ననస:9-107-1
వయససస:50
లస: పప
94-24/317

5233 JBV3697422
పపరర: రరమకకషర� ఆయగదలపలర �

94-24/318

తసడడ:డ ఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:9-108
వయససస:30
లస: పప
94-24/320

తసడడ:డ యలమసద�
ఇసటట ననస:9-108
వయససస:41
లస: పప
94-23/96

94-24/315

భరస : జలలదధదన
ఇసటట ననస:9-106
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : తరరమల�
ఇసటట ననస:9-108
వయససస:33
లస: ససస స

94-24/319 5235 JBV3697430
5234 JBV3697414
పపరర: చచననకరశవపలల� ఆయగదలపలర �
పపరర: తరరమల� రరచకకసడ�

5237 JBV1731538
పపరర: ననగరసదడమమ� మమఖ�

94-26/894

భరస : అబబబస� �
ఇసటట ననస:9-107-1
వయససస:40
లస: ససస స
94-23/773

5215 NDX0968081
పపరర: లకకమ నరసససహస కకలలరర

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:9-105-1
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:9-106-1
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ అబబబస మఘల
ఇసటట ననస:9-107
వయససస:23
లస: పప
5231 NDX3283686
పపరర: మహబమబ మగల

94-23/88

తసడడ:డ జలలదధదన
ఇసటట ననస:9-106
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:9-106-1
వయససస:40
లస: ససస స
5228 NDX2384576
పపరర: మహబమబ మఘల

5217 JBV2923118
పపరర: వనసకట జజజ నపడసనన అసకట

94-24/312

తసడడ:డ మలలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:9-105
వయససస:42
లస: పప

భరస : ననరరదదదన
ఇసటట ననస:9-106
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ జలలదదదన
ఇసటట ననస:9-106
వయససస:34
లస: పప
5225 NDX1387315
పపరర: కకషర వనణణ పపలగస

94-24/314

భరస : వర శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:9-105-1
వయససస:57
లస: ససస స

తలర : లకడమ నరసససహ కకలలరర
ఇసటట ననస:9-105/1
వయససస:21
లస: పప
5222 JBV3588712
పపరర: ఖలజజ పఠరన

5214 JBV3693249
పపరర: అసకమమ� ఆమగదనలపలర �

5212 AP151010102450
పపరర: వనసకటటశశరరర కకపపపల

తసడడ:డ అసకరలల
ఇసటట ననస:9-104-10
వయససస:70
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:9-105
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:9-105-1
వయససస:54
లస: ససస స
5219 NDX2425916
పపరర: సరయ బబబబ కకలలరర

94-24/311

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:9-104-10
వయససస:54
లస: పప

భరస : లకకమనరసససహస
ఇసటట ననస:9-105
వయససస:36
లస: ససస స
5216 NDX0968925
పపరర: ఈశశరమమ గసజరపలర

5211 AP151010102672
పపరర: అసకరలల కకపపపల�

5236 JBV3695152
పపరర: రరణణ� మమఖ�

94-23/95

తసడడ:డ రతనస�
ఇసటట ననస:9-108-1
వయససస:34
లస: ససస స
94-23/97

5239 AP151010102232
పపరర: తరరపతమమ మమడసరన�

94-24/321

భరస : మలధవ�
ఇసటట ననస:9-109
వయససస:44
లస: ససస స
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5240 AP151010102230
పపరర: ననగమమ మమడసరన�

94-24/322

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:9-109
వయససస:67
లస: ససస స
5243 AP151010102691
పపరర: మలలకకసడయఖ మమడసరన�

94-24/325

94-26/898

94-26/901

94-24/326

94-24/330

94-26/904

94-26/907

భరస : చసదడ శశఖర నడడబబడ లల
ఇసటట ననస:9/112
వయససస:30
లస: ససస స

5253 NDX0202630
పపరర: సతఖవత� మదధద�

5256 NDX0202663
పపరర: ననగససబడమణఖస� మదధద�

5259 NDX0950675
పపరర: సరరధధ రరగళర

5262 NDX0950659
పపరర: శకనవరసరరవప నలర పరటట

94-26/910

5265 NDX2253136
పపరర: ననగగల మరర పఠరన

94-24/327

5268 NDX1327196
పపరర: కసచసచచరర రమణ
భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:9/112
వయససస:53
లస: ససస స

5248 JBV3588407
పపరర: దధల షరద పఠరన

94-26/900

5251 NDX2112951
పపరర: బబలల సససగ

94-26/903

5254 NDX2144053
పపరర: దసరరర మననహర చసకరక

94-24/329

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చసకరక
ఇసటట ననస:9-110
వయససస:25
లస: పప
94-24/331

5257 NDX2144038
పపరర: వనసకటటశశరరర చసకరక

94-24/332

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ చసకరక
ఇసటట ననస:9-110
వయససస:52
లస: పప
94-26/905

5260 NDX0950642
పపరర: ససబబబ రరవప రరగళళ

94-26/906

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:9-110
వయససస:38
లస: పప
94-26/908

5263 AP151010105127
పపరర: సమమగలర పఠరన

94-26/909

తసడడ:డ ఖలదర వల
ఇసటట ననస:9-110
వయససస:52
లస: పప
94-23/98

తసడడ:డ సరమమగలర పఠరన
ఇసటట ననస:9-110/1
వయససస:23
లస: పప
94-22/18

94-24/948

తసడడ:డ ససభబస సససగ
ఇసటట ననస:9-109
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:9-110
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:9-110
వయససస:53
లస: పప
5267 NDX1934778
పపరర: కకకషరవనణణ నడడబబడ లల

94-26/902

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:9-110
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఖలదర వల
ఇసటట ననస:9-110
వయససస:42
లస: పప
5264 AP151010105579
పపరర: శకనవరసరరవప గగరకస

5250 NDX1456558
పపరర: గగవసద సససహ

5245 NDX2748754
పపరర: చసదడకల మమడసరన

భరస : అబగదల రహహస
ఇసటట ననస:9-109
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప�
ఇసటట ననస:9-110
వయససస:37
లస: పప

భరస : సమమగలలర
ఇసటట ననస:9-110
వయససస:45
లస: ససస స
5261 AP151010105167
పపరర: రహహమ పఠరన

94-26/899

భరస : రరమచసదడరరవప�
ఇసటట ననస:9-110
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప�
ఇసటట ననస:9-110
వయససస:32
లస: పప
5258 AP151010105242
పపరర: పరఖరరజన పఠరన

5247 NDX2112969
పపరర: ఆరరస దదవ సససగ

94-24/324

తసడడ:డ మలధవ మమడసరన
ఇసటట ననస:9-109
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబష
ఇసటట ననస:9-109
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర చసకరక
ఇసటట ననస:9-110
వయససస:46
లస: ససస స
5255 NDX0202697
పపరర: రరమ ససగగణ కలమలర� మదధద�

94-24/947

భరస : బబలల సససగ
ఇసటట ననస:9-109
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససభబస సససగ
ఇసటట ననస:9-109
వయససస:51
లస: ససస స
5252 NDX2144046
పపరర: సరగజన చసకరక

5244 NDX2824373
పపరర: ఫరతమ పటబన

5242 AP151010102384
పపరర: మలధవ మమడసరన�

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:9-109
వయససస:50
లస: పప

భరస : బబబగ పటబన
ఇసటట ననస:9-109
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరజరశ సససహ
ఇసటట ననస:9-109
వయససస:25
లస: ససస స
5249 NDX2112977
పపరర: పపషప దదవ సససగ

94-24/323

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:9-109
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:9-109
వయససస:57
లస: పప
5246 NDX1622365
పపరర: గగదధద దదవ సససహ

5241 AP151010102921
పపరర: కకసడలరరవప మమడసరన�

5266 NDX2425866
పపరర: భబరత కలమలర తతదణ
డ ణ

94-24/340

తసడడ:డ గణణశ తతదణ
డ ణ
ఇసటట ననస:9-111, RAILWAY TRACK,
వయససస:23
లస: పప
94-22/19

5269 NDX1910430
పపరర: గగపసననద కసచరర

94-22/20

తసడడ:డ అసజయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:9/112
వయససస:24
లస: పప
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5270 NDX1934711
పపరర: చసదడ శశఖర నడడబబడ లల

94-22/21

తసడడ:డ హరరననథ బబబగ నడడబబడ లల
ఇసటట ననస:9/112
వయససస:42
లస: పప
5273 JBV1738657
పపరర: మలలర శశరర రరగళర

5271 JBV1738665
పపరర: లకడమ రరగళర

భరస : మగతనఖలల
ఇసటట ననస:9-112
వయససస:33
లస: ససస స
94-26/913

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:9-112
వయససస:45
లస: ససస స

5274 NDX0285676
పపరర: రగశయఖ వనమగల

భసధసవప: వనసకట కసచన
ఇసటట ననస:9-113
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకట సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:9-113
వయససస:60
లస: ససస స
5282 NDX2921419
పపరర: దదవ రరవపల

94-29/1137

94-22/23

94-28/740

94-30/319

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:9-117
వయససస:31
లస: ససస స

5286 NDX2231017
పపరర: బబలమమ ఇరర

5289 NDX2230944
పపరర: ననగరశశర రరవప చలలర

5292 NDX0747238
పపరర: వరమమ వనమగల�

94-30/322

5295 NDX0631424
పపరర: రఫస� షపక�

94-30/1309

5298 JBV1735521
పపరర: పరరశత తమమశశటట
భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:9-117
వయససస:55
లస: ససస స

5278 NDX2231033
పపరర: ససరరష వనమగల

94-28/737

5281 NDX2921583
పపరర: వనసకట లకడమ పడసనన ననజరసడర

94-28/1008

5284 NDX0836254
పపరర: మరరకడడడ రరజరశశరర

94-22/22

భరస : శకనవరస రరవప ఎస
ఇసటట ననస:9/114
వయససస:41
లస: ససస స
94-28/738

5287 NDX2230977
పపరర: హనసమలయమమ ఇరర

94-28/739

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఇరర
ఇసటట ననస:9-115
వయససస:73
లస: ససస స
94-28/741

5290 NDX1468298
పపరర: ననగరరజ పలర పప

94-30/318

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:9-116
వయససస:27
లస: ససస స
94-30/320

5293 NDX0747261
పపరర: మరరయమమ తమమశశటట �

94-30/321

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:9-116
వయససస:84
లస: ససస స
94-30/323

తసడడ:డ అలలరవలర �
ఇసటట ననస:9-116
వయససస:33
లస: పప
94-26/914

94-27/760

తసడడ:డ వనసకట సరసబ శవ రరవప ననజరసడర
ఇసటట ననస:9-113
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రగశయఖ�
ఇసటట ననస:9-116
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:9-116
వయససస:31
లస: పప
5297 NDX0060574
పపరర: నగరనన తమమశశటట

94-28/1007

తసడడ:డ కకషర చలలర
ఇసటట ననస:9-116
వయససస:43
లస: పప

భరస : సషషమసన
ఇసటట ననస:9-116
వయససస:28
లస: ససస స
5294 NDX1467837
పపరర: ననగ రరజ బసదనరర

5283 NDX2810380
పపరర: వనసకట జజఖత ననజరసడర

5275 NDX2467785
పపరర: వనసకట కకషష ర ననజరసడర

తసడడ:డ రగశయఖ వనమగల
ఇసటట ననస:9-113
వయససస:23
లస: పప

భరస : జమమలయఖ ఇరర
ఇసటట ననస:9-115
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప చలలర
ఇసటట ననస:9-116
వయససస:37
లస: ససస స
5291 NDX1468108
పపరర: అరరణన వనమగల

94-27/1237

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:9-113
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఎస
ఇసటట ననస:9/114
వయససస:50
లస: పప
5288 NDX2230936
పపరర: మరరయమమ చలలర

5280 NDX2916047
పపరర: వనసకట అశశక ననజరసడర

94-26/912

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప ననజరసడర
ఇసటట ననస:9-113
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:9-113
వయససస:26
లస: పప

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:9-113
వయససస:34
లస: ససస స
5285 NDX0840413
పపరర: శకనవరసరరవప మరరకడడ

94-22/24

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప ననజరసడర
ఇసటట ననస:9-113
వయససస:26
లస: పప
94-28/1006

5272 NDX1185685
పపరర: ససజజత రరగళర

భరస : రరమకకషర
ఇసటట ననస:9-112
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:9/112,NEAR
వయససస:47
లస: పప

94-27/1236 5277 NDX3093655
5276 NDX2955722
పపరర: వనసకట సరసబశవ రరవప ననజరసడర
పపరర: వనసకట అశశక ననజరసడర

5279 NDX2916229
పపరర: వనసకట కసచన ననజరసడర

94-26/911

5296 NDX0749382
పపరర: బబబగ రరగళళ�

94-30/324

తసడడ:డ ఆదధననరరయణ�
ఇసటట ననస:9-116
వయససస:45
లస: పప
94-26/915

5299 AP151010105078
పపరర: చననమమ తమమశశటట

94-26/916

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:9-117
వయససస:82
లస: ససస స
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5300 NDX2116995
పపరర: ఆసజననయగలల తమమశశటట

94-26/917

తసడడ:డ ససబబబ రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:9-117
వయససస:26
లస: పప
5303 AP151010105086
పపరర: ఏడడకకసడలల తమమశశటట

94-26/920

94-26/922

94-24/333

94-24/336

94-26/927

94-24/337

94-26/928

తసడడ:డ ననగరరరడడడ మమలల
ఇసటట ననస:9-125
వయససస:43
లస: పప

5313 AP151010105261
పపరర: ససతన ఉడడమగల

5316 NDX2704120
పపరర: శకనవరసరరవప పప తఊరర

5319 NDX1784702
పపరర: కరరమగన షపక

5322 JBV3589546
పపరర: సప హహయల షపక

94-26/931

5325 NDX1014869
పపరర: సరగజన మమలల

94-26/925

5328 AP151010105304
పపరర: షరరఫపదదదన షపక
తసడడ:డ పసరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:9-125
వయససస:62
లస: పప

5308 NDX1157825
పపరర: వనసకట రరడకడ యమ

94-26/924

5311 NDX1829870
పపరర: మసరసన షపక

94-24/335

5314 NDX2163426
పపరర: హరర దదవ రరడడ వపడడమగల

94-26/926

తసడడ:డ ససవర రరడడ వపడడమగల
ఇసటట ననస:9-123
వయససస:23
లస: పప
94-181/1201

5317 NDX2690683
పపరర: శవ పరరశత పప తఊరర

94-189/1062

భరస : శకవసరరర రరవప పప తఊరర
ఇసటట ననస:9-123
వయససస:34
లస: ససస స
94-24/338

5320 NDX2148535
పపరర: చరసజవవనసకరటరరమలససరరసదడ
గగడవరరస
తసడడ:డ కకషర గగడవరరస
ఇసటట ననస:9-124
వయససస:23
లస: పప

94-24/339

94-26/929

5323 NDX0530360
పపరర: వరణణ జపరలలస

94-26/930

భరస : కనననరరవపపటటల
ఇసటట ననస:9-124
వయససస:45
లస: ససస స
94-26/932

భరస : తరరమలరరడడడ మమలల
ఇసటట ననస:9-125
వయససస:38
లస: ససస స
94-26/934

94-85/1261

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:9-123
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సరరరఫపదదదన షపక
ఇసటట ననస:9-124
వయససస:36
లస: పప

భరస : షరరపపదదదన షపక
ఇసటట ననస:9-124
వయససస:49
లస: ససస స
5327 NDX1001627
పపరర: తరరమలరరడడడ మమలల

94-24/334

భరస : మలబగ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:9-124
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ షరరబదదదన
ఇసటట ననస:9-124
వయససస:33
లస: ససస స
5324 AP151010105309
పపరర: మలబగలల షపక

5310 NDX1784736
పపరర: పసడయలసక వపడడమగల

5305 NDX2573681
పపరర: పడసనన కలమలర శసగసశశటట

తసడడ:డ వనసకటపరప రరడకడ
ఇసటట ననస:9-122
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పప తఊరర
ఇసటట ననస:9-123
వయససస:39
లస: పప

భరస : సష హహల షపక
ఇసటట ననస:9-124
వయససస:29
లస: ససస స
5321 NDX0245324
పపరర: మబనన షపక

94-26/923

భరస : వరర రరడడడ
ఇసటట ననస:9-123
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటఅపరపరరడడడ
ఇసటట ననస:9-123
వయససస:54
లస: పప
5318 NDX1394980
పపరర: రరషమ షపక

5307 JBV1735380
పపరర: మగతనఖల రరవప రరగళర

94-26/919

తసడడ:డ వరరసరశమ శసగసశశటట
ఇసటట ననస:9-119
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శవర రరడడడ వపడడమగల
ఇసటట ననస:9-123
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : లకడమ ననరరయణ రరవప మలరరలర
ఇసటట ననస:9-123
వయససస:63
లస: ససస స
5315 AP151010105016
పపరర: శవరరరదద ధ ఉడడమగల

94-26/921

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:9-122
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శవరరరడడడ వపడడమగల
ఇసటట ననస:9-123
వయససస:25
లస: ససస స
5312 NDX2009703
పపరర: రరమలమణణ మలరరలర

5304 NDX0784488
పపరర: ససబబబరరవప తమమశశటట

5302 AP151010105343
పపరర: శకనవరససలల తమమశశటట

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:9-117
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ చన ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:9-118
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకట రరడకడ
ఇసటట ననస:9-122
వయససస:43
లస: ససస స
5309 NDX1784785
పపరర: మలధవ వపడడమగల

94-26/918

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:9-117
వయససస:27
లస: పప

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:9-118
వయససస:42
లస: ససస స
5306 NDX1158229
పపరర: పదనమవత ఉడడమమల

5301 NDX1715046
పపరర: ఆసజననయగలల తమమ శశటట

5326 NDX2486850
పపరర: శవ శసకర రరవప మగళళ

94-26/933

తసడడ:డ తరరమల రరడడడ మగళళ
ఇసటట ననస:9-125
వయససస:21
లస: పప
94-26/935

5329 NDX2824555
పపరర: కకటటశశరమమ చటటటబబ యన

94-24/949

భరస : పరమమశశర రరవప చటటటబబ యన
ఇసటట ననస:9-133
వయససస:51
లస: ససస స

Page 116 of 301

5330 NDX2644565
పపరర: పదమజ ననదచళర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-36
94-2/1263

5331 NDX2826360
పపరర: దదవమణణ ఏడన
ర రర

భరస : వనసకట కకషర దసరర పడసరద ననదచళర
ఇసటట ననస:9-136
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : పడసరద బబబగ ఏడన
ర రర
ఇసటట ననస:9-140
వయససస:46
లస: ససస స

5333 NDX2826584
పపరర: నవరతనస ఏడన
ర రర

5334 NDX2826543
పపరర: పడసరద బబబగ ఏడన
ర రర

94-30/1320

తసడడ:డ పడసరద బబబగ ఏడన
ర రర
ఇసటట ననస:9-140
వయససస:21
లస: ససస స
5336 NDX0166926
పపరర: ససబబబరరడడడ మగననసగర

94-30/326

94-8/1578

94-2/1480

94-12/1624

94-30/1349

94-29/1105

భరస : అబగదల రరహమన
ఇసటట ననస:10-1-1
వయససస:67
లస: ససస స

5346 NDX2524619
పపరర: లలలవత మసదడ

5349 NDX2818656
పపరర: హననక ననయక రమలవతష

94-30/942

94-31/981

5338 NDX0521518
పపరర: మలధవ దదవ

94-30/328

5341 NDX2472447
పపరర: అననష బబ లననడడ

94-8/1065

5344 NDX2519171
పపరర: వజయ శక రరవపరటట

94-1/1198

భరస : ననగరశశర రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:9-257
వయససస:47
లస: ససస స
94-1/1199

5347 NDX2849438
పపరర: సరయ పవన అననస

94-28/1071

తలర : మలదవలత అననస
ఇసటట ననస:9--426/2
వయససస:23
లస: పప
94-29/1225

5350 JBV2947844
పపరర: చసదడకలమలరర తమమశశటట

94-27/812 5353 NDX2070902
5352 AP151010108282
పపరర: శవరజ మగమలమరరడడ మగమలమరరడడ
పపరర: షకకల బభగమ మహమమద

5355 NDX1941088
పపరర: ఇషరక ఖలన మహమమద

5358 NDX1401041
పపరర: వదనఖ భబరత నసదధగరమ
తసడడ:డ పసచలయఖ
ఇసటట ననస:10-1-2
వయససస:25
లస: ససస స

94-26/937

భరస : బసవయఖ
ఇసటట ననస:9-1003
వయససస:42
లస: ససస స
94-30/941

భరస : మహమమద రహమలన ఖలన
ఇసటట ననస:9_19_1001
వయససస:50
లస: ససస స
94-30/943

తసడడ:డ రరహమన ఖలన మహమమద
ఇసటట ననస:9_19_1001
వయససస:31
లస: పప
94-23/99

94-30/325

భరస : వజయ కలమలర బబ లననడడ
ఇసటట ననస:9-224
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట చలస మగమలమరరడడ
ఇసటట ననస:9_18_979
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ఖలదర వల షపక
ఇసటట ననస:9_19_1001
వయససస:26
లస: పప
5357 JBV3692647
పపరర: వజయ లకడమ

94-26/936

తసడడ:డ బక ననయక
ఇసటట ననస:9-442 , 1ST LINE
వయససస:37
లస: పప

భరస : సతశ
ఇసటట ననస:9-10535
వయససస:37
లస: ససస స
5354 NDX1646936
పపరర: మమనసదదదన ఖలజజ షపక

5343 NDX2598043
పపరర: పషదద సలల గగసజ

5335 NDX0747360
పపరర: ననగమణణ రరగళర�

భరస : నరసససహ దదకడతషలల
ఇసటట ననస:9-174
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రవ కలమలర మసదడ
ఇసటట ననస:9-290
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : హననక ననయక
ఇసటట ననస:9-442 1ST LINE
వయససస:32
లస: ససస స
5351 NDX2876050
పపరర: లకడమ శరలజ గగపరరజ

94-30/327

భరస : ననరరయణ గగసజ
ఇసటట ననస:9-255/5
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ బబబగ గరసజపలర
ఇసటట ననస:9-257/B
వయససస:23
లస: ససస స
5348 NDX2886158
పపరర: శరసత బబయ రమలవతష

5340 NDX1014604
పపరర: అసకమమ తమమశశటట

94-30/1319

భరస : కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:9-166
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:9-218
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప అననసగర
ఇసటట ననస:9-244/B
వయససస:33
లస: పప
5345 NDX3013869
పపరర: సరయ ససధ రరణణ గరసజపలర

94-44/877

తసడడ:డ ససబబబ రరవప జటటరర
ఇసటట ననస:9-172
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప మమడనరర
ఇసటట ననస:9-211/b
వయససస:47
లస: పప
5342 NDX3057882
పపరర: ఫణణసదడ కలమలర అననసగర

5337 NDX1275791
పపరర: రరమననధ శరససస స జటటరర

5332 NDX2826568
పపరర: యయననశ బబబగ ఏడన
ర రర

తసడడ:డ పడసరద బబబగ ఏడన
ర రర
ఇసటట ననస:9-140
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ ఏడన
ర రర
ఇసటట ననస:9-140
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ మగననసగర
ఇసటట ననస:9/168
వయససస:66
లస: పప
5339 NDX3130630
పపరర: సతష మమడనరర

94-30/1318

5356 NDX2114239
పపరర: సషషదన బ సయఖద

94-24/341

భరస : సలస సయఖద
ఇసటట ననస:9-201063/3
వయససస:27
లస: ససస స
94-23/100

5359 NDX1400993
పపరర: ననగమలలర శశరర నసదధగరమ

94-23/101

తసడడ:డ పసచలయఖ
ఇసటట ననస:10-1-2
వయససస:26
లస: ససస స
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5360 AP151010102616
పపరర: ఆదచమమ నసదధగరమ

94-23/102

భరస : పసచలయఖ
ఇసటట ననస:10-1-2
వయససస:42
లస: ససస స
5363 AP151010102553
పపరర: పసచలయఖ నసదధగరమ

94-23/105

94-23/108

94-23/110

94-23/113

94-66/997

94-23/117

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:10-1-7
వయససస:57
లస: పప
5384 NDX1224401
పపరర: శఖమల కలచక
తసడడ:డ అచలయఖ కలచక
ఇసటట ననస:10-1-9
వయససస:26
లస: ససస స
5387 JBV3692654
పపరర: ఎలషర రరన కకమమవరపప
భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:10-1-9
వయససస:47
లస: ససస స

5373 SQX2057164
పపరర: మలధసరర మదధద

95-170/1201

95-170/1200

5376 JBV3694635
పపరర: ససశల ఆవరరల

5379 JBV3696101
పపరర: ససధనకర� ఆవరరల�

5382 AP151010102646
పపరర: అయఖమమ అవరరల

5385 JBV3694502
పపరర: కమలకలమలరర� లసకర�

5388 JBV3694494
పపరర: ససపత కలమలర లసకర
తసడడ:డ రవబబబగ
ఇసటట ననస:10-1-9
వయససస:30
లస: పప

94-23/112

5374 NDX1224393
పపరర: ఆగగషసటన ఆదధమలర

94-23/114

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:10-1-6
వయససస:38
లస: పప
94-23/115

5377 NDX1552828
పపరర: కలలఖణణ అవరరల

94-23/116

భరస : రరజరష
ఇసటట ననస:10-1-7
వయససస:31
లస: ససస స
94-23/118

5380 JBV3692696
పపరర: రరజరశ అవరరల

94-23/119

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:10-1-7
వయససస:36
లస: పప
94-23/121

5383 JBV3696226
పపరర: భకకలల� ఆకకరరల�

94-23/122

తసడడ:డ పషదబబలయఖ�
ఇసటట ననస:10-1-8
వయససస:31
లస: పప
94-23/124

తసడడ:డ రవబబబగ�
ఇసటట ననస:10-1-9
వయససస:30
లస: ససస స
94-23/126

5368 SQX2057263
పపరర: తదజ దసరరర

తసడడ:డ వరయఖ ననయగడడ ననగరననన
ఇసటట ననస:10-1-5
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : పషదబబలయఖ
ఇసటట ననస:10-1-8
వయససస:47
లస: ససస స
94-23/123

94-23/107

94-23/111 5371 JBV3696085
5370 NDX1387240
పపరర: మహమమద జయల వపలలరహ షపక
పపరర: వసససధర ననగరననన

తసడడ:డ చనబబలయఖ�
ఇసటట ననస:10-1-7
వయససస:32
లస: పప
94-23/120

5365 AP151010102619
పపరర: రరణణ నసదధగరమ

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ దసరరర
ఇసటట ననస:10-1-3
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ చనబబలయఖ
ఇసటట ననస:10-1-7
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : చనబబలయఖ
ఇసటట ననస:10-1-7
వయససస:47
లస: ససస స
5381 AP151010102462
పపరర: చనబబలయఖ అవరరల

94-23/109

తసడడ:డ అనల కలమలర మదధద
ఇసటట ననస:10-1-5
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సరయబబబగ నలబబ యనన
ఇసటట ననస:10-01-06
వయససస:39
లస: ససస స
5378 AP151010102647
పపరర: సరమలమజఖస అవరరల

5367 AP151010102551
పపరర: భబసకరరరవప నసదధగరమ

94-23/104

భరస : భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:10-1-2A
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషసద
ఇసటట ననస:10-1-4
వయససస:35
లస: పప

భరస : వరయఖ ననయగడడ�
ఇసటట ననస:10-1-5
వయససస:54
లస: ససస స
5375 NDX2690253
పపరర: రరధధక చలర

94-23/106

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:10-1-2A
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర పషదల
ఇసటట ననస:10-1-3 WARD NO 2
వయససస:35
లస: ససస స
5372 JBV3692662
పపరర: ససజజత చలలవపరర�

5364 AP151010102126
పపరర: వనసకటసరశమ నసదధగరమ�

5362 NDX1401017
పపరర: కరకసత కలమలర నసదధగరమ

తసడడ:డ పసచలయఖ
ఇసటట ననస:10-1-2
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సతనఖనసదస�
ఇసటట ననస:10-1-2
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:10-1-2A
వయససస:25
లస: పప
5369 NDX2426153
పపరర: రరమ దదవ పషదల

94-23/103

తసడడ:డ వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:10-1-2
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:10-1-2
వయససస:47
లస: పప
5366 NDX1400985
పపరర: సరయ కలమలర నసదధగరమ

5361 NDX1401025
పపరర: మననహర నసదధగరమ

5386 JBV3692639
పపరర: వజయ రతన కలమలరర లసకర�

94-23/125

భరస : రవ బబబగ�
ఇసటట ననస:10-1-9
వయససస:45
లస: ససస స
94-23/127

5389 NDX0968560
పపరర: తరరపతయఖ కకమమవరపప

94-23/128

తసడడ:డ చనన
ఇసటట ననస:10-1-9
వయససస:49
లస: పప
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94-23/129

తసడడ:డ పడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:10-1-9
వయససస:61
లస: పప
5393 NDX1599937
పపరర: పడపపల దనస

94-23/131

94-23/647

94-23/136

94-23/139

94-23/142

94-23/145

94-20/698

భరస : వరపడసరద మదసగగల
ఇసటట ననస:10-2-19
వయససస:25
లస: ససస స

5403 NDX2204105
పపరర: మలర కర గరరర పరటట

5406 AP151010102671
పపరర: పపరరషష తస స గరరర పరటట

5409 JBV2923183
పపరర: మలర యఖ గరరర పరటట

5412 NDX2473114
పపరర: ఉమ గసడ ససరర

94-23/150

5415 NDX1224435
పపరర: పడభబకర రరవప తలతతటట

94-23/140

5418 NDX2204121
పపరర: కలమలరర గజరరల
భరస : రవ gajjela
ఇసటట ననస:10-2-19
వయససస:27
లస: ససస స

5398 NDX1798141
పపరర: వసధఖ శక కలపపప

94-23/135

5401 JBV2923175
పపరర: రరజరసదడ కలపపప

94-23/138

5404 NDX0967927
పపరర: మరరయకలమలరర గరరర పరటట

94-23/141

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:10-1-16
వయససస:29
లస: ససస స
94-23/143

5407 NDX0968818
పపరర: వజయ గరరర పరటట

94-23/144

తసడడ:డ ఈదయఖ
ఇసటట ననస:10-1-16
వయససస:31
లస: పప
94-23/146

5410 AP151010102651
పపరర: ఈదయఖ గరరర పరటట

94-23/147

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:10-1-16
వయససస:52
లస: పప
94-23/148

5413 NDX2473130
పపరర: దసరర పషడల

94-23/149

భసధసవప: ఉమ గసడ ససరర
ఇసటట ననస:10-2-17
వయససస:44
లస: ససస స
94-23/151

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:10-2-18
వయససస:61
లస: పప
94-23/153

94-23/133

తసడడ:డ గగరరసరశమ కలపపప
ఇసటట ననస:10-1-13
వయససస:59
లస: పప

భసధసవప: దసరర పషడల
ఇసటట ననస:10-2-17
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : పడభబకరరరవప� �
ఇసటట ననస:10-2-18
వయససస:48
లస: ససస స
5417 NDX2411114
పపరర: దసరర మదసగగల

94-23/137

తసడడ:డ ఈదరయఖ
ఇసటట ననస:10-1-16
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:10-2
వయససస:24
లస: ససస స
5414 JBV1732171
పపరర: జజఖత� తలతతటట�

5400 JBV3694528
పపరర: ససధదర కలమలర� కలపప�

5395 NDX1659814
పపరర: కరరణనకర మసద

భరస : ససధదర కలమలర కలపపప
ఇసటట ననస:10-1-13
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఈదయఖ
ఇసటట ననస:10-1-16
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:10-1-16
వయససస:33
లస: పప
5411 NDX0758854
పపరర: కకషరకలమలరర ఆవపల

94-23/134

భరస : వజయ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:10-1-16
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:10-1-16
వయససస:33
లస: ససస స
5408 JBV3692704
పపరర: శకనస గరరర పరటట

5397 NDX2204238
పపరర: మధస పసడయ కలపపప

94-23/130

తసడడ:డ తమత మసద
ఇసటట ననస:10-1-12
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరజరసదడ�
ఇసటట ననస:10-1-13
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ ననససన
ఇసటట ననస:10-1-14
వయససస:56
లస: పప
5405 JBV3692712
పపరర: జజనమమ గరరర పరటట

94-23/132

భరస : బబబర కలపపప
ఇసటట ననస:10-1-13
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజరసదడ కలపపప
ఇసటట ననస:10-1-13
వయససస:31
లస: పప
5402 NDX2204113
పపరర: సససదరరరవప ననససన

5394 NDX2118272
పపరర: పసడయతమ బససపష గగ

5392 NDX1599960
పపరర: సతఖలకకమ దనస

భరస : పడపపల
ఇసటట ననస:10-1-11
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ చటటట బబబగ బససపష గగ
ఇసటట ననస:10-1-12
వయససస:22
లస: పప

భరస : చటటట బబబగ బససపప గమ
ఇసటట ననస:10-1-12,gyang colony
వయససస:45
లస: ససస స
5399 NDX2204097
పపరర: బబబర కలపపప

94-23/590

భరస : అచలయఖ
ఇసటట ననస:10-1-9
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వసశదర
ఇసటట ననస:10-1-11
వయససస:34
లస: పప
5396 NDX3063617
పపరర: సశరఠప రరణణ బససపప గమ

5391 NDX2621522
పపరర: శరఖమ సససదరర దదవ కలచక

5416 NDX2204139
పపరర: జనస గజరరల

94-23/152

తసడడ:డ yesu gajjela
ఇసటట ననస:10-2-19
వయససస:23
లస: ససస స
94-23/154

5419 JBV3692787
పపరర: రమణమమ � గజరరల�

94-23/155

భరస : మలరయఖ�
ఇసటట ననస:10-2-19
వయససస:42
లస: ససస స
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5420 AP151010102078
పపరర: ఆరగగఖమమ మదసగగల

94-23/156

భరస : మలరయఖ
ఇసటట ననస:10-2-19
వయససస:50
లస: ససస స
5423 JBV3696549
పపరర: వరరసరశమ� మదసగగల�

94-23/159

94-23/162

94-23/165

94-23/169

94-23/172

94-23/175

94-23/178

భరస : పషదకరశయఖ� �
ఇసటట ననస:10-2-23
వయససస:34
లస: ససస స

5433 AP151010102289
పపరర: పషదదమలమయ పష లలపలర

5436 JBV3696267
పపరర: జజఖత� మగపరపళర�

5439 JBV3692795
పపరర: మగతనఖల రరవప మగపరపళర�

5442 JBV2923852
పపరర: శరసతమమ మగపరపళళ�

94-23/181

5445 NDX3132545
పపరర: మరరయమమ మగపరపళర

94-23/170

5448 JBV1730324
పపరర: అలవనలల� మమడడ�
భరస : రరమయఖ� �
ఇసటట ననస:10-2-23
వయససస:35
లస: ససస స

5428 JBV3696523
పపరర: రబబబన� షపక�

94-23/164

5431 JBV1730142
పపరర: వజయకలమలరర� పష లలపలర �

94-23/168

5434 NDX2148519
పపరర: కరశయఖ పష లలపలర

94-23/171

తసడడ:డ కరశయఖ పష లలపలర
ఇసటట ననస:10-2-21
వయససస:41
లస: పప
94-23/173

5437 AP151010102339
పపరర: మరరయమమ మగపరపళళ

94-23/174

భరస : మలరరక
ఇసటట ననస:10-2-22
వయససస:40
లస: ససస స
94-23/176

5440 JBV3696242
పపరర: మరరయదనసస� బయఖవరపప�

94-23/177

తసడడ:డ ఉకకకయఖ�
ఇసటట ననస:10-2-22
వయససస:38
లస: పప
94-23/179

5443 AP151010102511
పపరర: మగతస యఖ మగపరపళళ

94-23/180

తసడడ:డ పషదమగతస యఖ
ఇసటట ననస:10-2-22
వయససస:67
లస: పప
94-23/650

భరస : మలరరక మగపరపళర
ఇసటట ననస:10-2-22
వయససస:40
లస: ససస స
94-23/183

94-23/161

భరస : కరశయఖ� �
ఇసటట ననస:10-2-21
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మగతస యఖ�
ఇసటట ననస:10-2-22
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మలరరక మగపరపళళ
ఇసటట ననస:10-2-22
వయససస:21
లస: పప
5447 JBV1730183
పపరర: లకడమ� మమడడ�

94-23/167

తసడడ:డ మగతస యఖ�
ఇసటట ననస:10-2-22
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మగతస యఖ
ఇసటట ననస:10-2-22
వయససస:42
లస: పప
5444 NDX2204147
పపరర: వనళళసగరణణ మగపరపళర

5430 NDX2493344
పపరర: మగతస మమ పష లలపలర

5425 AP151010102360
పపరర: సషషదయఖ ఆదధమళళ

తసడడ:డ గగస మహహదదదన �
ఇసటట ననస:10-2-19/1
వయససస:43
లస: పప

భరస : మగతనఖలరరవప�
ఇసటట ననస:10-2-22
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మగతస యఖ
ఇసటట ననస:10-2-22
వయససస:57
లస: ససస స
5441 AP151010102677
పపరర: మలరరక మగపరపళళ

94-23/163

భరస : పషదకరశయఖ
ఇసటట ననస:10-2-21
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:10-2-21
వయససస:62
లస: పప
5438 AP151010102506
పపరర: వజయమమ మగపరపళళ

5427 NDX0201079
పపరర: జజన బ� షపక�

94-23/158

తసడడ:డ మలరయఖ
ఇసటట ననస:10-2-19
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ కరశయఖ పష లలపలర
ఇసటట ననస:10-2-21
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:10-2-21
వయససస:40
లస: ససస స
5435 AP151010102068
పపరర: పషదకరశయఖ పష లలపలర

94-23/160

తసడడ:డ రబబబన�
ఇసటట ననస:10-2-19/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస మహహదదదన�
ఇసటట ననస:10-2-19/1
వయససస:66
లస: పప
5432 AP151010102291
పపరర: దదనమమ పష ణణపలర

5424 JBV2923282
పపరర: ఏసస గజరరల

5422 JBV3696556
పపరర: వరపడసరద� మదసగగల�

తసడడ:డ వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:10-2-19
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:10-2-19
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ నలయఖ� �
ఇసటట ననస:10-2-19/1
వయససస:35
లస: ససస స
5429 NDX0201038
పపరర: షపక జబగననసర బభగస�

94-23/157

తసడడ:డ యయసస గగరరల
ఇసటట ననస:10-2-19
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ�
ఇసటట ననస:10-2-19
వయససస:51
లస: పప
5426 JBV2923837
పపరర: మరరయమమ� ఆదధమళళ�

5421 NDX2076819
పపరర: రవ గగరరల

5446 NDX0201095
పపరర: రరజఖస బయలఖరపప

94-23/182

భరస : మలరరయలదనసస
ఇసటట ననస:10-2-23
వయససస:34
లస: ససస స
94-23/184

5449 JBV2923373
పపరర: రరణగక� మమడడ�

94-23/185

భరస : లకమయఖ� �
ఇసటట ననస:10-2-23
వయససస:37
లస: ససస స
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5450 AP151010102590
పపరర: రరజరశశరర దసడచస

94-23/186

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:10-2-23
వయససస:42
లస: ససస స
5453 NDX0201152
పపరర: తరరపత మమ� మమడడ�

94-23/189

94-23/192

94-23/195

94-23/197

94-23/200

94-23/203

94-23/205

భరస : సరలలసరరజ
ఇసటట ననస:10-2-27
వయససస:52
లస: ససస స

5463 AP151010102170
పపరర: వరలకడమ మమడడ�

5466 JBV3692811
పపరర: అరరణ కకలర పర�

5469 NDX2493492
పపరర: మమనక మహసకరళ

5472 AP151010102121
పపరర: రరహహలల మహసకరళ

94-23/208

5475 NDX1865817
పపరర: ఎసపస ర రరణణ కసదసల

94-23/198

5478 AP151010102503
పపరర: కరరణమమ కసదసల
భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:10-2-27
వయససస:72
లస: ససస స

5458 NDX0867424
పపరర: వనసకట రరవప దసడద�

94-23/194

5461 SQX2456630
పపరర: భబరర వ

95-107/640

5464 NDX2182129
పపరర: గగపస మమడడ

94-23/199

తసడడ:డ మసరసన మమడడ
ఇసటట ననస:10-2-24
వయససస:26
లస: పప
94-23/201

5467 NDX2250991
పపరర: ససరరసదడ కలమలర మహసకరళ

94-23/202

తసడడ:డ మషప మహసకరళ
ఇసటట ననస:10-2-25
వయససస:22
లస: పప
94-23/204

5470 NDX3185998
పపరర: పడసనన కలమలరర దదవరపలర

94-23/651

తసడడ:డ చరసజవ దదవరపలర
ఇసటట ననస:10-2-25
వయససస:34
లస: ససస స
94-23/206

5473 JBV2923480
పపరర: దనవదస మహసకరళ

94-23/207

తసడడ:డ జజసషఫ
ఇసటట ననస:10-2-26
వయససస:42
లస: పప
94-23/209

తసడడ:డ షరలస రరజ కసదసల
ఇసటట ననస:10-2-27
వయససస:25
లస: ససస స
94-23/211

94-23/191

తలర : ఝలనసస
ఇసటట ననస:10-2-23, 1st Floor
వయససస:22
లస: పప

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:10-2-26
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసషఫ
ఇసటట ననస:10-2-26
వయససస:47
లస: పప
5477 AP151010102425
పపరర: హహమలత కసదసల

94-23/196

భరస : ససవరర రరజ మహసకరళ
ఇసటట ననస:10-2-25
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : దనవదస
ఇసటట ననస:10-2-26
వయససస:40
లస: ససస స
5474 JBV2923613
పపరర: లకమయఖ మహసకరళ

5460 AP151010102095
పపరర: వనసకటటశశరరర మమడడ

5455 JBV1739465
పపరర: పషదకరశయఖ� మమడడ�

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:10-2-23
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ సరలమన�
ఇసటట ననస:10-2-24
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మషష మహసకరళ
ఇసటట ననస:10-2-25
వయససస:23
లస: పప
5471 AP151010102123
పపరర: కలమలరర మహసకరళ

94-23/193

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:10-2-24
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:10-2-24
వయససస:33
లస: పప
5468 NDX1865775
పపరర: ససవరర రరజ మహసకరళ

5457 JBV2923423
పపరర: రరమయఖ మమడడ�

94-23/188

తసడడ:డ కరశయఖ� �
ఇసటట ననస:10-2-23
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరజయఖ
ఇసటట ననస:10-2-23
వయససస:77
లస: పప

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:10-2-24
వయససస:42
లస: ససస స
5465 JBV3696424
పపరర: గగరరపడసరద� ఫసరసగర�

94-23/190

తసడడ:డ వనసకటటశరరరర�
ఇసటట ననస:10-2-23
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరజయఖ�
ఇసటట ననస:10-2-23
వయససస:67
లస: పప
5462 AP151010102168
పపరర: సతఖవత మమడడ

5454 JBV1730217
పపరర: ననగరరజ� మమడడ�

5452 AP151010102131
పపరర: మరరయమమ మమడడ

భరస : వనసకటటశఅరరర
ఇసటట ననస:10-2-23
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశయఖ� �
ఇసటట ననస:10-2-23
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10-2-23
వయససస:42
లస: పప
5459 AP151010102708
పపరర: కరశయఖ మమడడ�

94-23/187

భరస : కరశయఖ�
ఇసటట ననస:10-2-23
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరజ�
ఇసటట ననస:10-2-23
వయససస:31
లస: పప
5456 AP151010102689
పపరర: ఏడడకకసడలల మమడడ

5451 AP151010102592
పపరర: మగతస మమ మమడడ�

5476 NDX1224450
పపరర: లకకమ కసదసల

94-23/210

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:10-2-27
వయససస:27
లస: ససస స
94-23/212

5479 JBV1733294
పపరర: వనసకయఖ కసదసల

94-23/213

తసడడ:డ సరలలసరరజ
ఇసటట ననస:10-2-27
వయససస:34
లస: పప
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5480 AP151010102306
పపరర: సరలలసరరజ కసదసల

94-23/214

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:10-2-27
వయససస:57
లస: పప
5483 NDX3013703
పపరర: బగలలర మమ గసగవరపప

94-23/654

94-23/216

94-23/219

94-23/222

94-23/225

94-20/700

94-20/703

భరస : సరసబయఖ దదవళర
ఇసటట ననస:10-3
వయససస:58
లస: ససస స

5493 NDX1798364
పపరర: సరససన కకమగమ

5496 NDX3277670
పపరర: రరజరశ మమడఖ

5499 NDX2008069
పపరర: ససధనఖ రరణణ తతమగ

5502 NDX0756890
పపరర: అఖలలష గదచద

94-20/706

5505 AP151010096542
పపరర: రవకలమలర చదబబడ లల

94-23/223

5508 NDX2791440
పపరర: శసకర రరవ
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప రరవ
ఇసటట ననస:10-3
వయససస:45
లస: పప

5488 NDX1331263
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తనననరర

94-23/218

5491 AP151010102876
పపరర: ఇసదధరరశరఖమ కకమగమ�

94-23/221

5494 AP151010102338
పపరర: శరససన కకమగమ�

94-23/224

తసడడ:డ తనఖగరరజ�
ఇసటట ననస:10-2-31
వయససస:40
లస: పప
94-20/1304

5497 NDX0493148
పపరర: భమననన సరరత

94-20/699

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:10-3
వయససస:30
లస: ససస స
94-20/701

5500 AP151010099575
పపరర: శకలకడమ చదబబడ లల

94-20/702

భరస : రవ కలమలరర
ఇసటట ననస:10-3
వయససస:28
లస: ససస స
94-20/704

5503 NDX0756569
పపరర: వనసకటటష చదబబడ లల

94-20/705

తసడడ:డ రవకలమలర
ఇసటట ననస:10-3
వయససస:30
లస: పప
94-20/707

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:10-3
వయససస:28
లస: పప
94-20/1102

94-23/215

భరస : తనఖగరరజ�
ఇసటట ననస:10-2-31
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకధర
ఇసటట ననస:10-3
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరయబబబబ
ఇసటట ననస:10-3
వయససస:30
లస: పప
5507 NDX2980316
పపరర: కకసడమమ దదవళర

94-23/220

భరస : వనసకటటశశర రరవప తతమగ
ఇసటట ననస:10-3
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రవకలమలర
ఇసటట ననస:10-3
వయససస:30
లస: పప
5504 NDX1126804
పపరర: శకనవరస రరవప బబ డపరటట

5490 NDX2008903
పపరర: సరళ కకమగమ

5485 NDX1798224
పపరర: తదజశశ తననరర

తసడడ:డ లలల కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:10-2-29
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ కసయఖ మమడఖ
ఇసటట ననస:10-2-223
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:10-3
వయససస:30
లస: ససస స
5501 NDX1023183
పపరర: శకకరసత చదబబడ లల

94-23/217

తసడడ:డ ఆదనస కకమగమ
ఇసటట ననస:10-2-31
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శరససన�
ఇసటట ననస:10-2-31
వయససస:69
లస: పప
5498 NDX1115419
పపరర: ససనత బబ డపరటట

5487 NDX1331248
పపరర: మదన మహన తనననరర

94-23/653

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:10-2-29
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శరససన కకమగమ
ఇసటట ననస:10-2-31
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కకమగమ
ఇసటట ననస:10-2-31
వయససస:19
లస: పప
5495 AP151010102645
పపరర: తనఖగరరజ కకమగమ�

94-23/655

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప T
ఇసటట ననస:10-2-29
వయససస:30
లస: పప

భరస : సరససన కకమగమ
ఇసటట ననస:10-2-31
వయససస:33
లస: ససస స
5492 NDX2493500
పపరర: టటషటస కకమగమ

5484 NDX3018744
పపరర: అఖల కసదసల

5482 NDX3013737
పపరర: వససతరరవప గసగవరపప

తసడడ:డ దదవ సహయస గసగవరపప
ఇసటట ననస:10-2-27
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ షరలస రరజ కసదసల
ఇసటట ననస:10-2-27,church lane
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప T
ఇసటట ననస:10-2-29
వయససస:53
లస: ససస స
5489 NDX1798307
పపరర: ఇసదస కకమగమ

94-23/652

భరస : సససదరరరవప రరదడపష గగ
ఇసటట ననస:10-2-27
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వససతరరవప గసగవరపప
ఇసటట ననస:10-2-27
వయససస:35
లస: ససస స
5486 NDX1331255
పపరర: ఉమల దదవ తనననరర

5481 NDX3013729
పపరర: దదవ కరరణ రరదడపష గగ

5506 NDX3105137
పపరర: శరరద గడడడ పరటట

94-20/1097

భరస : శవ పడసరద గడడడ పరటట
ఇసటట ననస:10/3
వయససస:44
లస: ససస స
94-20/1103

5509 NDX2791721
పపరర: ననగమణణ సనరఖ పలర

94-20/1104

భరస : నరసససహహలల సనరఖ పలర
ఇసటట ననస:10-3
వయససస:42
లస: ససస స
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94-20/1105

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:10-3
వయససస:34
లస: ససస స
5513 NDX3096211
పపరర: శవ పడసరద గడడడ పరటట

94-21/719

94-23/226

94-23/229

94-23/232

94-23/591

94-23/237

94-23/240

తసడడ:డ దనవద
ఇసటట ననస:10-3-38
వయససస:33
లస: పప

5523 JBV3692878
పపరర: నజబగననసర షపక

5526 JBV3694692
పపరర: శరఖమల ఆవరరళళ

5529 NDX0201202
పపరర: తరరపత మమ అవదనల

5532 JBV1731728
పపరర: ఎలషర� ఆవరరళళ�

94-23/243

5535 NDX0202267
పపరర: వకకటరరయల� కకతస పలర �

94-23/233

5538 JBV3692894
పపరర: శరఖమ అసదసగగల
తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:10-3-38
వయససస:40
లస: పప

5518 JBV1730027
పపరర: రషసదన� షపక�

94-23/228

5521 JBV1730316
పపరర: అబగదల ససభబన� షపక�

94-23/231

5524 JBV3694585
పపరర: మసరసన వల షపక

94-23/234

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:10-3-35
వయససస:43
లస: పప
94-23/235

5527 NDX0201228
పపరర: పడసనన కలమలరర అవలలల

94-23/236

తసడడ:డ చనన
ఇసటట ననస:10-3-37
వయససస:30
లస: ససస స
94-23/238

5530 AP151010102679
పపరర: రగజజనమమ అవరరళళ�

94-23/239

భరస : గగరరమమరరస�
ఇసటట ననస:10-3-37
వయససస:67
లస: ససస స
94-23/241

5533 AP151010102120
పపరర: చనన అవరరళళ

94-23/242

తసడడ:డ గగరరమమరరస
ఇసటట ననస:10-3-37
వయససస:49
లస: పప
94-23/244

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:10-3-38
వయససస:41
లస: ససస స
94-23/246

94-24/857

తసడడ:డ ఖలససససరహహబ�
ఇసటట ననస:10-3-34
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ చనన� �
ఇసటట ననస:10-3-37
వయససస:34
లస: పప

భరస : జరరర
ఇసటట ననస:10-3-38
వయససస:30
లస: ససస స
5537 NDX1439307
పపరర: జరరర జమమలమగడడ

94-23/230

తసడడ:డ చనన
ఇసటట ననస:10-3-37
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసస
ఇసటట ననస:10-3-37
వయససస:33
లస: పప
5534 NDX1439364
పపరర: నరమల జమమలమగడడ

5520 JBV1730357
పపరర: హహదనయతషలలర షపక

5515 NDX3036753
పపరర: అచమమ దదవళర

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:10-3-34
వయససస:45
లస: ససస స

తలర : ఎలషర
ఇసటట ననస:10-3-37
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన
ఇసటట ననస:10-3-37
వయససస:31
లస: ససస స
5531 JBV3694643
పపరర: చటటటబబబగ గగడడవరడ

94-23/227

భరస : మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:10-3-35
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:10-3-35
వయససస:18
లస: పప
5528 JBV3694650
పపరర: పడశరసత గగడడవరడ

5517 JBV3694833
పపరర: సహహరరబబనస సషషరరబబనస షపక

94-20/1107

భరస : శసకర దదవళర
ఇసటట ననస:10-3
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:10-3-34
వయససస:34
లస: పప

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:10-3-35
వయససస:41
లస: ససస స
5525 NDX2557841
పపరర: మహబమబ బబష షపక

94-22/746

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:10-3-34
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:10-3-34
వయససస:29
లస: పప
5522 JBV3692860
పపరర: షకకరర షపక

5514 NDX3036605
పపరర: శసకర దదవళర

5512 NDX2791812
పపరర: బల వరర న సనరఖ పలర

తసడడ:డ నరసససహహలల సనరఖ పలర
ఇసటట ననస:10-3
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శరసబయఖ దదవళర
ఇసటట ననస:10-3
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల ససభబన�
ఇసటట ననస:10-3-34
వయససస:30
లస: ససస స
5519 NDX1224468
పపరర: జఫరరలలర

94-20/1106

భరస : వనసకటటష చదబబడ లల
ఇసటట ననస:10-3
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషర గడడడ పరటట
ఇసటట ననస:10/3
వయససస:51
లస: పప
5516 JBV3695699
పపరర: పరరశన� షపక�

5511 NDX2791598
పపరర: శక చచషతనఖ చదబబడ లల

5536 NDX1383801
పపరర: ఎలష అసదసగగల

94-23/245

తసడడ:డ ఆదనమగ అసదసగగల
ఇసటట ననస:10-3-38
వయససస:29
లస: పప
94-23/247

5539 AP151010102709
పపరర: ఆదనమగ అసదసగగల

94-23/248

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:10-3-38
వయససస:42
లస: పప
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94-23/656

తసడడ:డ రగశయఖ తసగరరరలల
ఇసటట ననస:10-3-38,3rd lane
వయససస:21
లస: ససస స
5543 JBV2923902
పపరర: మమరమమ జలలర

94-23/251

94-23/254

94-23/257

94-23/260

94-23/263

94-23/266

94-23/269

తసడడ:డ మలబగససభబన
ఇసటట ననస:10-3-44
వయససస:34
లస: పప

5553 JBV3692910
పపరర: తరరపతయఖ జలలర

5556 JBV3692944
పపరర: ఈశశరమమ జలలర

5559 AP151010102526
పపరర: భమలకడమ జలలర

5562 NDX1120765
పపరర: ననగమర బ షపక

94-23/272

5565 NDX1120856
పపరర: మలలన షపక

94-23/261

5568 AP151010102299
పపరర: అబగదల రహహమలన మససద
తసడడ:డ అబగదల జబబబర
ఇసటట ననస:10-3-44
వయససస:48
లస: పప

5548 JBV2923027
పపరర: మగసస ఫర షపక

94-23/256

5551 JBV3692928
పపరర: ఆసజననయగలల కకసడ�

94-23/259

5554 AP151010102527
పపరర: వజయమమ జలలర

94-23/262

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10-3-41
వయససస:55
లస: ససస స
94-23/264

5557 JBV3694775
పపరర: ఎలర మమ జలలర

94-23/265

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:10-3-43
వయససస:31
లస: ససస స
94-23/267

5560 JBV3694767
పపరర: ననగరరజ జలలర

94-23/268

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:10-3-43
వయససస:32
లస: పప
94-23/270

5563 NDX1120989
పపరర: సషషదనబ షపక

94-23/271

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:10-3-44
వయససస:33
లస: ససస స
94-23/273

భరస : మలబగససభబన
ఇసటట ననస:10-3-44
వయససస:63
లస: ససస స
94-23/275

94-23/253

తసడడ:డ అతస యఖ�
ఇసటట ననస:10-3-40
వయససస:63
లస: పప

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:10-3-44
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అబగదల జబబబర
ఇసటట ననస:10-3-44
వయససస:42
లస: ససస స
5567 NDX1120781
పపరర: మసరసన షపక

94-23/258

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:10-3-43
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:10-3-43
వయససస:42
లస: పప
5564 AP151010102479
పపరర: కరరమగననసర మససద

5550 JBV3695764
పపరర: కనక దసరర � కకసడన�

5545 JBV1731413
పపరర: అలలరవల షపక

తసడడ:డ మకలసస సరహహబ
ఇసటట ననస:10-3-39
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:10-3-43
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చనననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:10-3-43
వయససస:40
లస: ససస స
5561 JBV3692936
పపరర: చనననగరశశరరరవప చలకర

94-23/255

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10-3-41
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:10-3-41
వయససస:57
లస: పప
5558 AP151010102529
పపరర: శవ చలకర

5547 JBV3694726
పపరర: వనసకటటశశరరర పషషదధమరరక

94-23/250

తసడడ:డ మగసస ఫర
ఇసటట ననస:10-3-39
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అసజననయగలల�
ఇసటట ననస:10-3-40
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:10-3-41
వయససస:34
లస: ససస స
5555 AP151010102711
పపరర: వనసకటటశశరరర జలలర

94-23/252

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:10-3-39
వయససస:46
లస: పప

భరస : రతనస�
ఇసటట ననస:10-3-40
వయససస:31
లస: ససస స
5552 NDX0668756
పపరర: అరరణ జలలర

5544 JBV1733815
పపరర: హహసపసనబ షపక

5542 JBV3694734
పపరర: మమరర పషషదధమరరక

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10-3-39
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మగసస ఫర
ఇసటట ననస:10-3-39
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మగసస ఫర
ఇసటట ననస:10-3-39
వయససస:37
లస: పప
5549 JBV3694668
పపరర: లకడమ� మతసగర�

94-23/249

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పడడగరమరరక
ఇసటట ననస:10-3-39
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చననవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10-3-39
వయససస:45
లస: ససస స
5546 JBV1732056
పపరర: మగకస ససరహహబ షపక

5541 NDX1866021
పపరర: తదజశశన పడడగరమరరక

5566 NDX2102531
పపరర: కరరమగన షపక

94-23/274

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:10-3-44
వయససస:64
లస: ససస స
94-23/276

5569 NDX1121037
పపరర: మలబగ ససభబన షపక

94-23/277

తసడడ:డ ఆదమ సరహహబ
ఇసటట ననస:10-3-44
వయససస:68
లస: పప
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5570 JBV1731330
పపరర: అబగదల జబబబర మససద

94-23/278

తసడడ:డ ననననసరహహబ
ఇసటట ననస:10-3-44
వయససస:78
లస: పప
5573 AP151010102207
పపరర: ఎమమలయమమ ఇలలరర

94-23/281

94-23/284

94-23/287

5577 JBV3694619
పపరర: రరణణ� ననమగల�

5580 JBV3694783
పపరర: రమణ� ననమగల�

94-23/290

5583 JBV2923811
పపరర: బబలయఖ ననమగల

భరస : మరరయవరకలమలర
ఇసటట ననస:10-3-47
వయససస:43
లస: ససస స

5586 JBV3693009
పపరర: టటకలలమమ� కరకలమలనస�

తసడడ:డ మరరయనన
ఇసటట ననస:10-3-47
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ లకకమరరడడడ జననవరపప
ఇసటట ననస:10-3-48
వయససస:27
లస: ససస స
5594 NDX2103117
పపరర: జయభరత రరడడడ జననవరపప

తసడడ:డ యయససదనసస ఉపపలలరర
ఇసటట ననస:10-3-48/1
వయససస:26
లస: పప

5592 NDX0968461
పపరర: పడసరదననమమ జననవరపప

94-23/302

5595 NDX2103034
పపరర: లకకమరరడడడ జననవరపప

94-23/291

5598 JBV3694825
పపరర: ససలలచన� ససదచపష గగ�
భరస : శరఖమగకమలర�
ఇసటట ననస:10-3-49
వయససస:31
లస: ససస స

5578 JBV3694601
పపరర: ఉషర� ననమగల�

94-23/286

5581 AP151010102403
పపరర: మరరయమమ ననమగలల

94-23/289

5584 AP151010102060
పపరర: వనసకటటశశరరర ననమగలల

94-23/292

తసడడ:డ ఆదనమగ
ఇసటట ననస:10-3-46
వయససస:67
లస: పప
94-23/294

5587 AP151010102875
పపరర: అగతమమ కరకలమలనస

94-23/295

భరస : మరరయనన
ఇసటట ననస:10-3-47
వయససస:72
లస: ససస స
94-23/297

5590 JBV2923340
పపరర: మరరయనన కరకలమలనస

94-23/298

తసడడ:డ శశరయఖ
ఇసటట ననస:10-3-47
వయససస:77
లస: పప
94-23/300

5593 NDX2101525
పపరర: గగపరలలడడడడ జననవరపప

94-23/301

తసడడ:డ లకకమరరడడడ జననవరపప
ఇసటట ననస:10-3-48
వయససస:31
లస: పప
94-23/303

తసడడ:డ కకటటరరడడడ జననవరపప
ఇసటట ననస:10-3-48
వయససస:58
లస: పప
94-23/305

94-23/283

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10-3-46
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : లకకమరరడడడ
ఇసటట ననస:10-3-48
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకమరరడడడ జననవరపప
ఇసటట ననస:10-3-48
వయససస:31
లస: పప
5597 NDX1897737
పపరర: కకప శశఖర ఉపపలలరర

94-23/288

తసడడ:డ మరరయనన�
ఇసటట ననస:10-3-47
వయససస:48
లస: పప
94-23/299

5575 JBV1730076
పపరర: వనసకటసరశమ� ఇలలరర�

భరస : బబలయఖ�
ఇసటట ననస:10-3-46
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జజసఫ కలమలర�
ఇసటట ననస:10-3-47
వయససస:46
లస: ససస స

94-23/296 5589 JBV3692993
5588 JBV2923357
పపరర: మరరయవరకలమలర కరకలమలనస
పపరర: జజసఫ కలమలర� కరకలమలనస�

5591 NDX2102465
పపరర: రరవత జననవరపప

94-23/285

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10-3-46
వయససస:37
లస: పప
94-23/293

94-23/280

తసడడ:డ ఇరరమయల�
ఇసటట ననస:10-3-45
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:10-3-46
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10-3-46
వయససస:35
లస: పప
5585 JBV2923365
పపరర: ససధనరరణణ కరకలమలనస

94-23/282

భరస : శరఖమగఖల �
ఇసటట ననస:10-3-46
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:10-3-46
వయససస:33
లస: ససస స
5582 JBV1730399
పపరర: సరమమఖల ననమగల

5574 JBV3694817
పపరర: సరసబశవరరవప� ఇలలరర�

5572 JBV3694791
పపరర: ననగమణణ� ఇలలరర�

భరస : వనసకటసరశమ�
ఇసటట ననస:10-3-45
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ యరరమయల�
ఇసటట ననస:10-3-45
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:10-3-45
వయససస:54
లస: పప
5579 NDX0697953
పపరర: ససజనఖ ననమగల�

94-23/279

భరస : సరసబశవరరవప ఇలలరర
ఇసటట ననస:10-3-45
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఇరరమయల
ఇసటట ననస:10-3-45
వయససస:52
లస: ససస స
5576 AP151010102193
పపరర: యరరమయల ఇలలరర

5571 NDX2029933
పపరర: వనసకమమ ఇలలరర

5596 NDX1798513
పపరర: కకపరవత ఉపపపలలరర

94-23/304

తసడడ:డ యయససదనసస ఉపపపలలరర
ఇసటట ననస:10-3-48/1
వయససస:27
లస: ససస స
94-23/306

5599 JBV1730019
పపరర: ససనత� ససదచపష గగ�

94-23/307

తసడడ:డ మగసలయఖ�
ఇసటట ననస:10-3-49
వయససస:34
లస: ససస స
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5600 NDX0202390
పపరర: ససనసద కలమలరర ససదచపష గగ

94-23/308

భరస : ససకలమలర
ఇసటట ననస:10-3-49
వయససస:47
లస: ససస స
5603 NDX0125336
పపరర: ససవరర అనల ససదధపష గగ

94-23/311

94-23/314

94-23/317

94-23/320

94-23/323

94-23/326

94-23/329

తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:10-4-10/31
వయససస:24
లస: పప

5613 AP151010102226
పపరర: లకడమ మగపరపళళ

5616 NDX2204162
పపరర: అశశక betham

5619 AP151010102157
పపరర: సలలమ బభతస

5622 AP151010102156
పపరర: ననగమమ బభతస

94-23/332

5625 NDX0201392
పపరర: ననగరసదడబబబగ� మగపరపళర�

94-23/321

5628 JBV2923456
పపరర: ననగమర అమర టట� షపక�
భరస : ఖలసససబబబగ�
ఇసటట ననస:10-4-54
వయససస:34
లస: ససస స

5608 JBV2923936
పపరర: అరరణమమ శఖల�

94-23/316

5611 NDX1503235
పపరర: పడససగర ససఖల

94-23/319

5614 JBV3692977
పపరర: చననమలమయ బభతస

94-23/322

భరస : జరమస
ఇసటట ననస:10-3-51
వయససస:50
లస: ససస స
94-23/324

5617 AP151010102290
పపరర: ననగరశశరరరవప మగపరపళళ

94-23/325

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:10-3-51
వయససస:45
లస: పప
94-23/327

5620 JBV1730175
పపరర: పడభబవత బభతస

94-23/328

భరస : ఏసష బగ
ఇసటట ననస:10-3-51/2
వయససస:34
లస: ససస స
94-23/330

5623 NDX2250926
పపరర: సశరఠప రరణణ మగపరపళర

94-23/331

తసడడ:డ ననగరసదడ బబబగ మగపరపళర
ఇసటట ననస:10-3-53
వయససస:22
లస: ససస స
94-23/333

తసడడ:డ పషదద మగతస యఖ�
ఇసటట ననస:10-3-53
వయససస:31
లస: పప
94-23/334

94-23/313

తసడడ:డ దననయయలల ససఖల
ఇసటట ననస:10-3-50
వయససస:65
లస: పప

భరస : రరజయఖ
ఇసటట ననస:10-3-52
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పషదమగతస యఖ
ఇసటట ననస:10-3-53
వయససస:47
లస: ససస స
5627 NDX2383990
పపరర: షరదసలర షపక

94-23/318

భరస : రరజయఖ
ఇసటట ననస:10-3-51/1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజయఖ
ఇసటట ననస:10-3-51/2
వయససస:37
లస: పప
5624 AP151010102228
పపరర: దసరర మగపరపళళ

5610 NDX1798489
పపరర: ఉదయ కలమలర శఖల

5605 JBV2923878
పపరర: శరఖమ ససదచపష గగ�

భరస : పడససగర�
ఇసటట ననస:10-3-50
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ జరమస బభతస
ఇసటట ననస:10-3-51
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరజయఖ
ఇసటట ననస:10-3-51
వయససస:45
లస: పప
5621 JBV1733617
పపరర: ఏసష బగ బభతస

94-23/315

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:10-3-51
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప మగపరపళర
ఇసటట ననస:10-3-51
వయససస:21
లస: పప
5618 AP151010102240
పపరర: రరమయఖ బభతస

5607 NDX1798422
పపరర: జయశక పసడయమలశద శఖల

94-23/310

తసడడ:డ మగసలయఖ�
ఇసటట ననస:10-3-49
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పడససగర శఖల
ఇసటట ననస:10-3-50
వయససస:34
లస: పప

భరస : అశశక బభతస
ఇసటట ననస:10-3-51
వయససస:25
లస: ససస స
5615 NDX2462679
పపరర: గగరవయఖ మగపరపళర

94-23/312

తసడడ:డ పడససగర శఖల
ఇసటట ననస:10-3-50
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : జరమగస�
ఇసటట ననస:10-3-50
వయససస:67
లస: ససస స
5612 NDX2204170
పపరర: రమఖ బభతస

5604 JBV1730167
పపరర: కకరణగకమలర� ససదచపష గగ�

5602 NDX1483312
పపరర: కకశశర సరసడడపష గగ

తసడడ:డ మగసలయఖ
ఇసటట ననస:10-3-49
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మగసలయఖ�
ఇసటట ననస:10-3-49
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ దదవసహయస�
ఇసటట ననస:10-3-49
వయససస:70
లస: పప
5609 AP151010102406
పపరర: తరరపతమమ మసడడతతక�

94-23/309

భరస : మగసలయఖ�
ఇసటట ననస:10-3-49
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ససకలమలర ససదధపష గగ
ఇసటట ననస:10-3-49
వయససస:28
లస: పప
5606 JBV2923803
పపరర: మగసలయఖ ససదచపష గగ�

5601 JBV2923134
పపరర: సరగజన ససదచపష గగ�

5626 NDX2982031
పపరర: గగపస బసడనరర

94-26/1073

తసడడ:డ హనసమసత రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:10-4
వయససస:22
లస: పప
94-23/335

5629 NDX1387273
పపరర: ఖలశస బబబగ షపక

94-23/336

తసడడ:డ చనన హహమలస సరహహబ
ఇసటట ననస:10-4-54
వయససస:42
లస: పప
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5630 AP151010102173
పపరర: ససబబన షపక�

94-23/337

తసడడ:డ చననహహమలమ సరహహబ�
ఇసటట ననస:10-4-54
వయససస:54
లస: పప
5633 NDX0968719
పపరర: ససలలర బ షపక

94-23/340

94-23/343

94-23/346

94-23/349

94-23/352

94-23/355

94-23/358

భరస : మర హహసషషన
ఇసటట ననస:10-4-59
వయససస:42
లస: ససస స

5643 NDX1817446
పపరర: షరహహన ససలలసనన షపక

5646 AP151010102464
పపరర: హహసపసన బబ దనదదకలల

5649 AP151010102477
పపరర: ససమమగననసరబభగస షపక

5652 NDX1828989
పపరర: హరరశ కలమలర వనమగల

94-23/361

5655 AP151010102353
పపరర: చచడనన దనదదకలల

94-23/350

5658 JBV3695756
పపరర: �ీరతమల షపక
తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:10-4-60
వయససస:32
లస: ససస స

5638 AP151010102490
పపరర: తనహహరర బభగస షపక

94-23/345

5641 AP151010102469
పపరర: అహమమద షపక

94-23/348

5644 NDX1552851
పపరర: రజన దనదదకలల

94-23/351

తసడడ:డ చచదనన
ఇసటట ననస:10-4-59
వయససస:27
లస: ససస స
94-23/353

5647 AP151010102412
పపరర: ససలలసనన షపక

94-23/354

భరస : మగసస ఫర అహతదషరమ
ఇసటట ననస:10-4-59
వయససస:49
లస: ససస స
94-23/356

5650 NDX2411072
పపరర: షసషషదదదన షపక

94-23/357

తసడడ:డ మరర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:10-4-59
వయససస:22
లస: పప
94-23/359

5653 AP151010102601
పపరర: శకనవరసరరవప వనమగల

94-23/360

తసడడ:డ లకడమ నరసయఖ
ఇసటట ననస:10-4-59
వయససస:50
లస: పప
94-23/362

తసడడ:డ చచడనన
ఇసటట ననస:10-4-59
వయససస:50
లస: పప
94-23/661

94-23/342

తసడడ:డ ఖలశస
ఇసటట ననస:10-4-58
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:10-4-59
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ గరలబ షరరఫ�
ఇసటట ననస:10-4-59
వయససస:50
లస: పప
5657 NDX3077815
పపరర: అమననబ షపక

94-23/347

భరస : మహమమద ఖలససస
ఇసటట ననస:10-4-59
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ చచదనన
ఇసటట ననస:10-4-59
వయససస:24
లస: పప
5654 JBV2923084
పపరర: జజఫర మమలలల� షపక�

5640 NDX2118280
పపరర: దసరరర పడసరద పసదతల

5635 NDX0968479
పపరర: అకబర మయల షపక

భరస : అహమమద
ఇసటట ననస:10-4-58
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : చచడనన
ఇసటట ననస:10-4-59
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : జజఫర మమలలల�
ఇసటట ననస:10-4-59
వయససస:49
లస: ససస స
5651 NDX1552836
పపరర: రవ దనదదకలల

94-23/344

తసడడ:డ జజఫర మమలలల షపక
ఇసటట ననస:10-4-59
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:10-4-59
వయససస:47
లస: ససస స
5648 JBV3694411
పపరర: షషహహజజదధ� షపక�

5637 NDX1865981
పపరర: ఫరరరన బబనస షపక

94-23/339

తసడడ:డ ఘనసన సరహహబ
ఇసటట ననస:10-4-56
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పసదతల
ఇసటట ననస:10-4-58
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:10-4-59
వయససస:23
లస: ససస స
5645 AP151010102446
పపరర: లకడమ వనమగల

94-23/341

తసడడ:డ మగసస ఫర అతదషస షపక
ఇసటట ననస:10-4-58
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:10-4-58
వయససస:24
లస: పప
5642 NDX1798588
పపరర: హరరక కలమలరర వనమగల

5634 NDX0968396
పపరర: జలలన షపక

5632 NDX0968420
పపరర: షబయలనస షపక

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:10-4-56
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అకబర మయల
ఇసటట ననస:10-4-56
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:10-4-58
వయససస:22
లస: ససస స
5639 NDX1866005
పపరర: షరహబబజ షపక

94-23/338

తలర : ససధఖ గగల
ఇసటట ననస:10-4-55
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అకబర మయల
ఇసటట ననస:10-4-56
వయససస:59
లస: ససస స
5636 NDX2195866
పపరర: తబససస షపక

5631 NDX2076892
పపరర: శరకవరణణ గగల

5656 JBV2923092
పపరర: మగసస ఫర అహతదషరమ�

94-23/363

తసడడ:డ మగసస ఫర కమల బబషర�
ఇసటట ననస:10-4-59
వయససస:55
లస: పప
94-23/364

5659 JBV3695731
పపరర: నయమల షపక

94-23/365

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:10-4-60
వయససస:33
లస: ససస స
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94-23/366

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:10-4-60
వయససస:35
లస: ససస స
5663 JBV3692951
పపరర: మసరసన బ మససద

94-23/369

94-23/372

94-23/375

94-23/378

94-23/381

94-23/384

94-23/387

భరస : అబడహస�
ఇసటట ననస:10-4-63
వయససస:34
లస: ససస స

5673 JBV3696176
పపరర: పదమ మహసకరళ

5676 NDX1865726
పపరర: రమమశ మహసకరళ

5679 JBV3696143
పపరర: రరజ మహసకరళ

5682 JBV3692829
పపరర: జవన కలమలర మహసకరల�

94-23/390

5685 AP151010102379
పపరర: షరరగనస మహసకరళ

94-23/379

5688 JBV2923399
పపరర: లలరరదమమరర� కకలర పప ర�
భరస : డననయయలల�
ఇసటట ననస:10-4-63
వయససస:34
లస: ససస స

5668 AP151010102195
పపరర: ననగరష జలలర

94-23/374

5671 JBV3696127
పపరర: శరరష� మహసకరళ�

94-23/377

5674 JBV3696135
పపరర: కరరణమమ మహసకరళ

94-23/380

భరస : షరలలమగ రరజ మహసకరళ
ఇసటట ననస:10-4-62
వయససస:47
లస: ససస స
94-23/382

5677 NDX0968339
పపరర: పడవణ కలమలర మహసకరళ

94-23/383

తసడడ:డ షష లలనస
ఇసటట ననస:10-4-62
వయససస:27
లస: పప
94-23/385

5680 JBV3696119
పపరర: కకరణ కలమలర� మహసకరళ�

94-23/386

తసడడ:డ షరరగన�
ఇసటట ననస:10-4-62
వయససస:33
లస: పప
94-23/388

5683 AP151010102025
పపరర: ననగగలల మహసకరళ

94-23/389

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:10-4-62
వయససస:80
లస: పప
94-23/391

తసడడ:డ ననగగలల
ఇసటట ననస:10-4-62/1
వయససస:59
లస: పప
94-23/393

94-23/371

తసడడ:డ షరరగన�
ఇసటట ననస:10-4-62
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ షరగన�
ఇసటట ననస:10-4-62
వయససస:35
లస: పప

భరస : షరరగనస
ఇసటట ననస:10-4-62/1
వయససస:52
లస: ససస స
5687 JBV2923712
పపరర: మమరర� కకలర పప ర�

94-23/376

తసడడ:డ షరలలమగ
ఇసటట ననస:10-4-62
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ననగగలల�
ఇసటట ననస:10-4-62
వయససస:35
లస: పప
5684 AP151010102407
పపరర: భబగఖస మహసకరళ

5670 NDX2204220
పపరర: ఇసదధర మహసకరళ

5665 JBV1731389
పపరర: మలలర శశరర జలలర

తసడడ:డ సష మయఖ
ఇసటట ననస:10-4-61
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ షరలస రరజ మహసకరళ
ఇసటట ననస:10-4-62
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శరలలమ రరజ
ఇసటట ననస:10-4-62
వయససస:27
లస: పప
5681 JBV1737006
పపరర: బబలయఖ� మహసకరళ�

94-23/373

భరస : బబలయఖ
ఇసటట ననస:10-4-62
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననగగలల
ఇసటట ననస:10-4-62
వయససస:67
లస: ససస స
5678 NDX1224443
పపరర: జజన వనససర మహసకరళ

5667 AP151010102395
పపరర: తరరపతయఖ జలలర

94-23/368

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:10-4-61
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరజ మహసకరళ
ఇసటట ననస:10-4-62
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జవన కలమలర మహసకరళ
ఇసటట ననస:10-4-62
వయససస:31
లస: ససస స
5675 AP151010102081
పపరర: ననగమమ మహసకరళ

94-23/370

తసడడ:డ పషదదయఖ
ఇసటట ననస:10-4-61
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సష మయఖ
ఇసటట ననస:10-4-61/1
వయససస:62
లస: పప
5672 NDX2493518
పపరర: ససనత మహసకరళ

5664 NDX1614735
పపరర: అబగదల లతఫ షపక

5662 JBV3695715
పపరర: రరబయల బససడ షపక

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:10-4-60
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల జబబబర షపక
ఇసటట ననస:10-4-60
వయససస:28
లస: పప

భరస : పషదదయఖ
ఇసటట ననస:10-4-61
వయససస:70
లస: ససస స
5669 AP151010102555
పపరర: తరరపతమమ జలలర

94-23/367

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:10-4-60
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అబగదల జబబబర
ఇసటట ననస:10-4-60
వయససస:72
లస: ససస స
5666 AP151010102246
పపరర: మరరయమమ జలలర

5661 JBV3695749
పపరర: సలమల షపక

5686 AP151010102302
పపరర: సరలలమగ రరజ మహసకరళ

94-23/392

తసడడ:డ ననగగలల మహసకరళ
ఇసటట ననస:10-4-62/2
వయససస:47
లస: పప
94-23/394

5689 JBV2923324
పపరర: మమరరరరణణ� కకలర పప ర�

94-23/395

భరస : దదవకలమలర�
ఇసటట ననస:10-4-63
వయససస:35
లస: ససస స
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5690 AP151010102901
పపరర: రరణణ మహసకరళ�

94-23/396

భరస : మషప�
ఇసటట ననస:10-4-63
వయససస:41
లస: ససస స
5693 JBV2923316
పపరర: డననయయలల� కకలర పప ర�

94-23/399

94-23/662

94-23/404

94-23/407

94-23/410

94-23/413

94-23/416

తసడడ:డ దరర యఖ� �
ఇసటట ననస:10-4-70
వయససస:35
లస: పప

5703 AP151010102761
పపరర: వనసకటటశశరరర పపరస

5706 JBV3696366
పపరర: రమణ� పపరస�

5709 NDX0968651
పపరర: అరరణ పపరస

5712 JBV3693041
పపరర: చనదసరర యఖ పపరస�

94-23/419

5715 AP151010102739
పపరర: రమణమమ పపరస

94-23/408

5718 AP151010102003
పపరర: చనవనసకటటశశరరర పపరస
తసడడ:డ దసరర యఖ
ఇసటట ననస:10-4-70
వయససస:46
లస: పప

5698 AP151010102509
పపరర: వనసకటటశశరరర దననవరపప

94-23/403

5701 AP151010102090
పపరర: బబలకకటమమ పపరస�

94-23/406

5704 AP151010102681
పపరర: కకటయఖ పపరస�

94-23/409

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:10-4-67
వయససస:62
లస: పప
94-23/411

5707 NDX0202457
పపరర: శవ రరస� పపరస�

94-23/412

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:10-4-68
వయససస:33
లస: పప
94-23/414

5710 JBV3696382
పపరర: మగతనఖలమమ� పపరస�

94-23/415

భరస : చనదసరర యఖ�
ఇసటట ననస:10-4-69
వయససస:34
లస: ససస స
94-23/417

5713 JBV1740083
పపరర: రరమగలమమ� పషషరస�

94-23/418

భరస : గణణష� �
ఇసటట ననస:10-4-70
వయససస:34
లస: ససస స
94-23/420

భరస : దసరర యఖ
ఇసటట ననస:10-4-70
వయససస:47
లస: ససస స
94-23/422

94-23/401

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:10-4-67
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ�
ఇసటట ననస:10-4-69
వయససస:46
లస: పప

భరస : చనవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10-4-70
వయససస:45
లస: ససస స
5717 JBV1740216
పపరర: రరమయఖ� పషషరస�

94-23/405

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:10-4-69
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:10-4-69
వయససస:66
లస: ససస స
5714 AP151010102045
పపరర: మరరయమమ పపరస

5700 AP151010102760
పపరర: వనసకటమమ పపరస

5695 AP151010102100
పపరర: సరలలమన కకలర పర

తసడడ:డ వరబడహమస
ఇసటట ననస:10-4-65
వయససస:64
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:10-4-68
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:10-4-68
వయససస:34
లస: పప
5711 NDX0968602
పపరర: తరరపతమమ పపరస

94-23/402

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:10-4-67
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరస�
ఇసటట ననస:10-4-68
వయససస:31
లస: ససస స
5708 JBV2923639
పపరర: అసజయఖ� పషషరస�

5697 JBV2923258
పపరర: సరసమలమజఖస దననవరపప

94-23/398

తసడడ:డ జజరరర
ఇసటట ననస:10-4-63
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10-4-67
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:10-4-67
వయససస:41
లస: పప
5705 NDX0201459
పపరర: లకడమ దసరర � పపరస�

94-23/400

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10-4-65
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శవపపరస� �
ఇసటట ననస:10-4-67
వయససస:35
లస: ససస స
5702 AP151010102112
పపరర: శవ పపరస

5694 AP151010102099
పపరర: దదవకలమర కకలర పర�

5692 AP151010102632
పపరర: అననమమ కకలర పర

భరస : సరలలమన
ఇసటట ననస:10-4-63
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సరలలమన�
ఇసటట ననస:10-4-63
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మశశ మహసకరళ
ఇసటట ననస:10-4-63
వయససస:18
లస: ససస స
5699 JBV2923647
పపరర: బబ డచమమ� పషషరస�

94-23/397

భరస : ననగగలల�
ఇసటట ననస:10-4-63
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సరలమన�
ఇసటట ననస:10-4-63
వయససస:36
లస: పప
5696 NDX3189644
పపరర: మమనక మహసకరళ

5691 AP151010102902
పపరర: మషప మహసకరళ�

5716 JBV1740075
పపరర: గణణష� పషషరస�

94-23/421

తసడడ:డ దసరర యఖ� �
ఇసటట ననస:10-4-70
వయససస:35
లస: పప
94-23/423

5719 AP151010102002
పపరర: దసరర యఖ పపరస

94-23/424

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:10-4-70
వయససస:52
లస: పప
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94-23/425

భరస : ననగరరజ�
ఇసటట ననస:10-4-71
వయససస:30
లస: ససస స
5723 NDX2250967
పపరర: మగతనఖలమమ పపరస

94-23/428

94-23/431

5727 JBV3696317
పపరర: కలమలరర� జగనననథస�

94-23/434

5730 JBV3696283
పపరర: సరసబయఖ� జగనననథస�

94-23/437

5733 NDX1865635
పపరర: లకడమ దనలపరళళ
భరస : రరఘవ దనలపరళళ
ఇసటట ననస:10-4-76
వయససస:36
లస: ససస స

5735 JBV3694759
పపరర: రమణ� జలలర�

5736 JBV3694874
పపరర: శరరష� వజర�

94-23/440

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:10-4-76/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:10-4-77
వయససస:62
లస: ససస స
5741 JBV3693017
పపరర: నవలత భవనస

94-23/446

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:10-4-79
వయససస:72
లస: ససస స

94-23/435

5742 NDX0750828
పపరర: సరవతడ వణగకలరర�

94-23/449

5745 AP151010102656
పపరర: కలమలరర మమదర

94-23/438

5748 AP151010102531
పపరర: సససకయఖ మమదర
తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:10-4-79
వయససస:57
లస: పప

5728 AP151010102047
పపరర: పరరశత పపరస

94-23/433

5731 AP151010102286
పపరర: రరమగలల పపరస

94-23/436

5734 NDX1865502
పపరర: రరఘవ దనలపరళళ

94-23/439

తసడడ:డ చచననయఖ దనలపరళళ
ఇసటట ననస:10-4-76
వయససస:46
లస: పప
94-23/441

5737 JBV3696168
పపరర: అననష� తరరగగపపల�

94-23/442

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:10-4-77
వయససస:33
లస: ససస స
94-23/444

5740 JBV2923431
పపరర: శకనవరసరరవప తరరగగపపల�

94-23/445

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:10-4-77
వయససస:43
లస: పప
94-23/447

5743 NDX1760348
పపరర: అననశష రరడడ అనననస

94-23/448

తసడడ:డ సరసబశవ రరడడ అనననస
ఇసటట ననస:10-4-78
వయససస:23
లస: పప
94-23/450

భరస : సససకయఖ
ఇసటట ననస:10-4-79
వయససస:47
లస: ససస స
94-23/452

94-23/430

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:10-4-72
వయససస:47
లస: పప

భరస : కకటటరతననరరడడడ�
ఇసటట ననస:10-4-78
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రతననరరడడడ�
ఇసటట ననస:10-4-78
వయససస:65
లస: పప
5747 AP151010102659
పపరర: ననసచనరమమ మమదర

5739 NDX1393347
పపరర: శవ శసకర వజజర

5725 NDX1394196
పపరర: మమడమమ పపరస

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:10-4-72
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:10-4-77
వయససస:29
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:10-4-78
వయససస:36
లస: ససస స
5744 NDX0886978
పపరర: కకటట రతననరరడడడ వణగకలరర�

94-23/432

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:10-4-77
వయససస:31
లస: ససస స
94-23/443

94-23/427

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:10-4-72
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవపలల�
ఇసటట ననస:10-4-72
వయససస:35
లస: పప

భరస : పరరపపరర కకషర రరవప తషలబసదసల
ఇసటట ననస:10-4-74
వయససస:55
లస: ససస స

5738 AP151010102139
పపరర: సరగజన తరరగగపపల�

94-23/429

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:10-4-72
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:10-4-72
వయససస:31
లస: పప
5732 NDX2250975
పపరర: శవ జజఖత తషలబసదసల

5724 NDX2250942
పపరర: అసజల పపరస

5722 JBV3696416
పపరర: ననగరరజ� పపరస�

తసడడ:డ మగతస యఖ�
ఇసటట ననస:10-4-71
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమగలల పపరస
ఇసటట ననస:10-4-72
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగలల�
ఇసటట ననస:10-4-72
వయససస:30
లస: ససస స
5729 JBV3696291
పపరర: ససబడమణఖస పపరస

94-23/426

భరస : చనమగతస యఖ
ఇసటట ననస:10-4-71
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగలల పపరస
ఇసటట ననస:10-4-72
వయససస:22
లస: ససస స
5726 JBV3696309
పపరర: తరరపతమమ�

5721 AP151010102093
పపరర: మసగమమ పపరస

5746 AP151010102269
పపరర: కనకరసబరరలల మమదర

94-23/451

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:10-4-79
వయససస:57
లస: ససస స
94-23/453

5749 AP151010102189
పపరర: ననగయఖ మమదర

94-23/454

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:10-4-79
వయససస:82
లస: పప
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94-23/663

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకపపపల
ఇసటట ననస:10-4-84
వయససస:46
లస: ససస స
5753 NDX2810786
పపరర: రరస సనరఖ కకపపపల

94-23/666

94-24/342

94-24/343

94-24/346

94-24/347

94-24/350

94-24/352

తసడడ:డ వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:10-4-88
వయససస:29
లస: పప

5763 NDX2253185
పపరర: కరసరసశరర కకసడదటట

5766 AP151010102083
పపరర: జజనబబ షపక�

5769 NDX2364263
పపరర: అసజమమ కకటపరటట

5772 NDX0125195
పపరర: వర మలలర శశరరరవప వరలల�

94-24/355

5775 NDX0537316
పపరర: చసత కలసట హరరత�

94-23/455

5778 NDX0374850
పపరర: లకడమ గగల
భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:10-4-89
వయససస:35
లస: ససస స

5758 NDX2653970
పపరర: అపపరరవప గగడద

94-24/778

5761 JBV3695913
పపరర: వనసకట పరపరరరవప కకళళ

94-24/345

5764 NDX2253193
పపరర: కరశయఖ కకసడదటట

94-23/456

తసడడ:డ కరశయఖ కకసడదటట
ఇసటట ననస:10-4-86
వయససస:42
లస: పప
94-24/348

5767 JBV3693843
పపరర: వనసకయఖ కకటపరటట

94-24/349

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:10-4-86
వయససస:51
లస: పప
94-194/12

5770 NDX0441915
పపరర: ననగ జజఖత వరలల

94-24/351

భరస : వర మలలర శశర రరవప వరలల
ఇసటట ననస:10-4-87
వయససస:39
లస: ససస స
94-24/353

5773 NDX0792846
పపరర: వరలల ననగమలలర శశర రరవప�

94-24/354

తసడడ:డ చనన మలర కరరరరన రరవప�
ఇసటట ననస:10-4-87
వయససస:48
లస: పప
94-24/356

భరస : ననగమలలర శశర రరవప�
ఇసటట ననస:10-4-88
వయససస:43
లస: ససస స
94-24/358

94-23/668

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:10-4-85
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:10-4-87
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరచయఖ
ఇసటట ననస:10-4-87
వయససస:67
లస: పప
5777 JBV3694338
పపరర: ��� ����� ����������

94-24/344

భరస : వనసకటయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:10-4-86
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : చనన మలర ఖలరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:10-4-87
వయససస:65
లస: ససస స
5774 NDX0699157
పపరర: చన మలర ఖలరరరన రరవప వరలల

5760 JBV2923977
పపరర: లకడమ� పటటట ల�

5755 NDX3063740
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప వసకక

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10-4-84/1
వయససస:49
లస: పప

భరస : ఖలససస�
ఇసటట ననస:10-4-86
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ గగలలసమరరన�
ఇసటట ననస:10-4-86
వయససస:62
లస: పప
5771 NDX0125252
పపరర: మలర మమ వరలల�

94-24/1014

భరస : కరశయఖ కకసడదటట
ఇసటట ననస:10-4-86
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:10-4-86
వయససస:41
లస: ససస స
5768 AP151010102181
పపరర: ఖలససస షపక�

5757 NDX1606120
పపరర: ససరర చసదన కకపపపల

94-23/665

తసడడ:డ చనన పషదదయఖ వసకక
ఇసటట ననస:10-4-84
వయససస:21
లస: పప

భరస : పపరర చసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:10-4-85
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ భకకపత�
ఇసటట ననస:10-4-85
వయససస:64
లస: పప
5765 JBV3693850
పపరర: అసజమమ� కకటపరటట�

94-23/667

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకపపపల
ఇసటట ననస:10-4-84
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట పరపరరరవప�
ఇసటట ననస:10-4-85
వయససస:50
లస: ససస స
5762 JBV3693488
పపరర: పపరరచసదడరరవప� పటటట ల�

5754 NDX3102985
పపరర: ససరర చసదన కకపపపల

5752 NDX3107802
పపరర: రరమ సనరఖ కకపపపల

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకపపపల
ఇసటట ననస:10-4-84
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకపపపల
ఇసటట ననస:10-4-84
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చచననయఖ�
ఇసటట ననస:10-4-84
వయససస:62
లస: ససస స
5759 JBV3695921
పపరర: పరరశత� కకళ�

94-23/664

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకపపపల
ఇసటట ననస:10-4-84
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకపపపల
ఇసటట ననస:10-4-84
వయససస:26
లస: పప
5756 AP151010102698
పపరర: కకసడమమ పషటర�

5751 NDX3106572
పపరర: పదనమవత కకపపపల

5776 JBV3694320
పపరర: ససశలల మలధవ� చసతమననన�

94-24/357

భరస : వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:10-4-88
వయససస:50
లస: ససస స
94-23/457

5779 AP151010102740
పపరర: ససధనఖరరణణ గగల�

94-24/359

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:10-4-89
వయససస:44
లస: ససస స
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5780 AP151010102346
పపరర: దనకకయణణ గగల�

94-24/360

భరస : కకషరరరరవప�
ఇసటట ననస:10-4-89
వయససస:62
లస: ససస స
5783 AP151010102294
పపరర: సతఖననరరయణ గగల

94-24/363

94-24/366

94-24/369

94-24/371

94-24/374

94-24/868

భరస : వనసకట రరవప కకపపపల
ఇసటట ననస:10-4-92
వయససస:23
లస: ససస స
5801 NDX1286137
పపరర: లలవణఖ వపపరరజ

94-24/376

తసడడ:డ పడభబకర రరవప� �
ఇసటట ననస:10-4-93
వయససస:35
లస: పప

94-23/458

5793 JBV3694882
పపరర: చసతలపపడడ కర కకషర

94-24/372

94-24/379

94-24/375

5799 NDX1519026
పపరర: కకమల కకపపపల

94-23/459

5805 AP151010102604
పపరర: అసజల మమరరగ�

5808 AP151010102574
పపరర: రరజ వపపరర �
తసడడ:డ శశరరరరయలల�
ఇసటట ననస:10-4-93
వయససస:52
లస: పప

94-24/368

5791 NDX0202986
పపరర: గగసటటపలర ససరరష

94-24/370

5794 JBV3693520
పపరర: వనసకటశవ రరమ కకరణ�

94-24/373

5797 NDX2824639
పపరర: వనసకట రరవప కకపపపల

94-24/867

తసడడ:డ అసకరలల కకపపపల
ఇసటట ననస:10-4-92
వయససస:34
లస: పప
5800 NDX1519018
పపరర: ఆసజననయ పడసరద కకపపపల

94-23/460

తసడడ:డ భకకలల కకపపపల
ఇసటట ననస:10-4-93
వయససస:43
లస: పప
94-24/377

5803 JBV1738434
పపరర: వరణణ� గరరపరటట�

94-24/378

భరస : హయఖర పరల�
ఇసటట ననస:10-4-93
వయససస:38
లస: ససస స
94-24/380

భరస : పడభబకర�
ఇసటట ననస:10-4-93
వయససస:52
లస: ససస స
94-24/382

5788 JBV2923548
పపరర: రరమమహనరరవప� పషటర�

తసడడ:డ వనసకట ససతనరరమ శరమ�
ఇసటట ననస:10-4-92
వయససస:33
లస: పప

5796 JBV3693512
పపరర: వనసకటససతనరరమశరమ
చసతలపపడడ
తసడడ:డ పపరర చసదడరరవప
ఇసటట ననస:10-4-92
వయససస:58
లస: పప

5802 NDX1286244
పపరర: వర ఎలఏకరఎసషర చఎసఐ మమరరగగ

94-24/365

భరస : పప ననస శక హరర రరవప
ఇసటట ననస:10-4-92
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పడసననన కలమలర
ఇసటట ననస:10-4-93
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరజ�
ఇసటట ననస:10-4-93
వయససస:45
లస: ససస స
5807 JBV1736172
పపరర: పడసననకలమలర� మమరరగ�

5790 NDX1828708
పపరర: దనడకవనణణ కకపపపల

5785 JBV3695798
పపరర: కకరణ కలమలరర� పషటర�

తసడడ:డ కరశవపలల�
ఇసటట ననస:10-4-90
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఆసజననయ పడసరద కకపపపల
ఇసటట ననస:10-4-93
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:10-4-93
వయససస:26
లస: ససస స
5804 AP151010102608
పపరర: ససజనఖ వపపరర �

94-24/367

తసడడ:డ వనసకటససతరరమశరమ�
ఇసటట ననస:10-4-92
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ భకకలల�
ఇసటట ననస:10-4-92
వయససస:44
లస: పప
5798 NDX2832384
పపరర: ససనత కకపపపల

5787 AP151010102448
పపరర: ససబగబలల పషటర�

94-24/362

తసడడ:డ కరశవపలల�
ఇసటట ననస:10-4-90
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకరలల కకపపపల
ఇసటట ననస:10-4-91
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : భకకలల�
ఇసటట ననస:10-4-92
వయససస:62
లస: ససస స
5795 AP151010102809
పపరర: పడసరదస కకపపపల�

94-24/364

భరస : కరశవపలల�
ఇసటట ననస:10-4-90
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననయఖ�
ఇసటట ననస:10-4-90
వయససస:57
లస: పప
5792 AP151010102638
పపరర: ససశల కకపపపల�

5784 AP151010102814
పపరర: కకకషర రరరవప గగల�

5782 NDX1889775
పపరర: కరటబబతష
స ల శకకరసత

తసడడ:డ కరటబబతష
స ల పపరర చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:10-4-89
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:10-4-89
వయససస:67
లస: పప

భరస : శవ కరశవ రరవప
ఇసటట ననస:10-4-90
వయససస:29
లస: ససస స
5789 AP151010102607
పపరర: కరశవపలల పషటర�

94-24/361

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:10-4-89
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరరరరవప
ఇసటట ననస:10-4-89
వయససస:43
లస: పప
5786 NDX1120880
పపరర: ససపపరర పపటర

5781 AP151010102342
పపరర: ననగరతనస పరశతస�

5806 JBV1730647
పపరర: వరసస� మమరరగ�

94-24/381

తసడడ:డ పడభబకర� �
ఇసటట ననస:10-4-93
వయససస:34
లస: పప
94-24/383

5809 AP151010102796
పపరర: బకకలల కకపపపల

94-24/384

తసడడ:డ ఎరకయఖ
ఇసటట ననస:10-4-93
వయససస:67
లస: పప
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94-22/25

తసడడ:డ శవ శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:10/4/94
వయససస:26
లస: ససస స
5813 JBV3695962
పపరర: కకషర మలణణకరఖల రరవప ననరరప�

94-22/28

94-22/31

94-24/385

94-24/388

94-23/463

94-24/869

94-23/467

తసడడ:డ గగవసదరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:10-4-100
వయససస:34
లస: పప

5823 NDX1120831
పపరర: వనసకట ససబబబయమమ కకడనల

5826 NDX0827816
పపరర: ననగరశశర రరవప గగసటట�

5829 NDX2426161
పపరర: ఉష రరణణ పపలవరరస

5832 NDX0968511
పపరర: సడవసత ఉడడమగల

94-23/470

5835 NDX0201434
పపరర: వనసకట రరడ�డడ ఉడడమగల�

94-23/461

5838 NDX2752087
పపరర: శవ లలత ఉడడమగల
భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:10-4-100
వయససస:24
లస: ససస స

5818 NDX0385021
పపరర: అసకయఖ మకగగసడస

94-22/33

5821 AP151010102372
పపరర: ఆదధలకడమ గగసటటపలర �

94-24/387

5824 NDX0827048
పపరర: మలలర శశరర గగసటట�

94-23/462

భరస : ననగరశశర రరవప�
ఇసటట ననస:10-4-98
వయససస:45
లస: ససస స
94-23/464

5827 AP151010102451
పపరర: సరసమలమజఖస భవనస�

94-24/389

భరస : రరఘవరరడడడ�
ఇసటట ననస:10-4-98
వయససస:72
లస: ససస స
94-23/465

5830 NDX2426146
పపరర: సరయ చసదడ తదజ పపలవరరస

94-23/466

తసడడ:డ శకనవరస పపలవరరస
ఇసటట ననస:10-4-99
వయససస:24
లస: పప
94-23/468

5833 NDX0201418
పపరర: భమలకడమ� ఉడడమగల�

94-23/469

తసడడ:డ వనసకట రరడ�డడ
ఇసటట ననస:10-4-100
వయససస:33
లస: ససస స
94-23/471

తసడడ:డ గగవసద రరడడడ�
ఇసటట ననస:10-4-100
వయససస:30
లస: పప
94-23/473

94-22/30

భరస : ఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:10-4-96
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మలలరరరడడడ
ఇసటట ననస:10-4-100
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : గగవసద రరడ�డడ
ఇసటట ననస:10-4-100
వయససస:58
లస: ససస స
5837 JBV1736065
పపరర: మలలరరరడ�డడ ఉడడమగల�

94-24/386

భరస : శకనవరస పపలవరరస
ఇసటట ననస:10-4-99
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప పపలవరరస
ఇసటట ననస:10-4-99
వయససస:58
లస: పప
5834 NDX0792796
పపరర: ఉడడమగల వనసకటరమణమమ�

5820 JBV3694254
పపరర: జజఖత� గగసటటపలర �

5815 JBV2923993
పపరర: ననరరయణ రరగళళ

తసడడ:డ అసకయఖ
ఇసటట ననస:10/4/96
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:10-4-98
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనననకటరతననరరదద యయనరరదద
ఇసటట ననస:10-4-98
వయససస:72
లస: పప
5831 NDX2426138
పపరర: రరమకకషర శకనవరస పపలవరరస

94-22/32

తలర : ననగరతనమమ
ఇసటట ననస:10-4-97
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : రరఘవరరడడడ�
ఇసటట ననస:10-4-98
వయససస:61
లస: ససస స
5828 NDX3018819
పపరర: రగశ రరడడడ యయనరరదదద

5817 NDX1453919
పపరర: వనసకట రరవప మరసపలర

94-22/27

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:10/4/94
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ రరమలసజననయగలల�
ఇసటట ననస:10-4-96
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసగయఖ
ఇసటట ననస:10-4-96
వయససస:54
లస: పప
5825 NDX0826909
పపరర: సరమలమజఖస భవనస�

94-22/29

తసడడ:డ చననయఖ
ఇసటట ననస:10/4/96
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అబగదలలర�
ఇసటట ననస:10-4-96
వయససస:33
లస: ససస స
5822 AP151010102076
పపరర: రరమలసజననయగలల గగసటటపలర

5814 JBV2923886
పపరర: చసదడశశఖరరరవప రరగళళ

5812 NDX0125765
పపరర: మగరళ రరగళళ�

తసడడ:డ ననరరయణ�
ఇసటట ననస:10/4/94
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:10/4/94
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:10/4/94
వయససస:83
లస: పప
5819 JBV1731603
పపరర: బబననరరహన� షపక�

94-22/26

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:10/4/94
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరకజ
ఇసటట ననస:10/4/94
వయససస:41
లస: పప
5816 NDX0285254
పపరర: చచననయఖ మరసపలర

5811 JBV1738079
పపరర: భబగఖలకడమ రరగళళ

5836 NDX0792838
పపరర: ఉడడమగల శకనవరస రరడడడ�

94-23/472

తసడడ:డ గగవసద రరడడడ�
ఇసటట ననస:10-4-100
వయససస:31
లస: పప
94-23/657

5839 NDX2858660
పపరర: ససవలలఠర ఉడడమగల

94-23/658

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:10-4-100
వయససస:24
లస: ససస స
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5840 NDX0968487
పపరర: చచషతనఖ ఉడడమగల
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94-23/474

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:10-4-101
వయససస:34
లస: ససస స
5843 NDX0968586
పపరర: మలలరరరడడడ ఉడడమగల

94-23/477

94-21/104

94-23/478

94-20/709

94-26/1074

95-95/27

94-21/109

భరస : గగవసద రరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:10-5-107
వయససస:64
లస: ససస స
5864 AP151010096284
పపరర: గగవసదరరడడడ గగసటటరర

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:10-5-109
వయససస:39
లస: పప

94-23/479

5853 JBV2913887
పపరర: సతఖననరరయణ భమననన

5856 NDX2980324
పపరర: ననగరశశర రరవప చలలర

5859 JBV2918316
పపరర: కకషరవనణణ గగసటటరర

94-21/112

94-21/115

5848 AP151010096149
పపరర: ఉమలకరసతరరడడడ గగసటటరర

5851 AP151010099027
పపరర: ససధనరరణణ బమననన

94-20/710

5854 NDX2982668
పపరర: హనసమలయమమ ఇరర

94-20/708

94-23/669

భరస : వనసకటటశశరరలల ఇరర
ఇసటట ననస:10-5
వయససస:73
లస: ససస స
94-26/1075

5857 NDX2979342
పపరర: మరరయమమ చలర

94-26/1076

భరస : ననగరశశర రరవప చలర
ఇసటట ననస:10-5
వయససస:37
లస: ససస స
94-21/107

5860 NDX0287540
పపరర: జజఖత గగసటటరర

94-21/108

భరస : హహమసససదరరరమ రరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:10-5-107
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహన కకషరరరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:10-5-107
వయససస:36
లస: ససస స

5862 AP151010096285
పపరర: మహనకకషరరరరడడడ గగసటటరర

5863 AP151010096268
పపరర: హహమసససదర రరడడడ గగసటటరర

5865 NDX2493435
పపరర: రజన రరడడడ గగరకపరటట

94-21/106

భరస : సతఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:10-5
వయససస:43
లస: ససస స

94-21/110

తసడడ:డ గగవసదరరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:10-5-107
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:10-5-107
వయససస:68
లస: పప
5867 NDX0104653
పపరర: శకనవరసరరవప కసన
స రర

5850 JBV3693025
పపరర: భబనస పడతనపషడడడడ� గగసటటరర�

94-23/659
5845 NDX3133634
పపరర: ఇమమ
మ నసర బబగగమ మహమమద

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:10-4-103
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ కకషర చలలర
ఇసటట ననస:10-5
వయససస:43
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:10-5
వయససస:59
లస: ససస స
5861 JBV2918324
పపరర: ననగరసదడమమ గగసటటరర

94-21/105

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:10-5
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటష చలర
ఇసటట ననస:10-5
వయససస:59
లస: పప
5858 SQX1731579
పపరర: బగలలర మమయ పససపపలలటట

5847 AP151010099504
పపరర: రరజరశశరర గగసటటరర

94-23/476

భరస : అలస మహహమమద
ఇసటట ననస:10-4-102,
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమలకరసత రరడడడ�
ఇసటట ననస:10-4-103
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:10-5
వయససస:24
లస: పప
5855 NDX2979326
పపరర: కకషర చలర

94-44/614

భరస : ఉమలకరసతరరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:10-4-103
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ఉమలకరసత రరడడ �
ఇసటట ననస:10-4-103
వయససస:30
లస: ససస స
5852 NDX0104059
పపరర: కకరణ భమననన

5844 NDX3115607
పపరర: అలస మహమమద

5842 NDX0968370
పపరర: అచనలలమమ ఉడడమగల

భరస : శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:10-4-101
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస మహహమమద
ఇసటట ననస:10-4-102
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:10-4-103
వయససస:34
లస: ససస స
5849 NDX0202341
పపరర: ననగజజఖత� సషషకస�

94-23/475

భరస : మలలరరరడడడ
ఇసటట ననస:10-4-101
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:10-4-101
వయససస:40
లస: పప
5846 NDX0238014
పపరర: కలలఖణణ కసన
స రర

5841 NDX0968446
పపరర: లకకమ శరరష ఉడడమగల

94-21/111

తసడడ:డ గగవసద రరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:10-5-107
వయససస:46
లస: పప
94-21/113

5866 AP151010099565
పపరర: వజయలకడమ గగసటటరర

భరస : ససతన రరమలసజననయ రరడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:10-5-108
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరసబరరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:10-5-109
వయససస:72
లస: ససస స

5868 AP151010096478
పపరర: ససత రరమలసజననయ రరడడ
గగసటటరర
తసడడ:డ సరసబరరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:10-5-109
వయససస:43
లస: పప

5869 AP151010096348
పపరర: సరసబరరడడడ గగసటటరర

94-21/116

94-21/114

94-21/117

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:10-5-109
వయససస:78
లస: పప
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5870 NDX2203966
పపరర: అనసరరధ ఉడడమగల
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94-21/118

భరస : రరమరరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:10-5-110
వయససస:23
లస: ససస స
5873 NDX0284984
పపరర: రరమరరడడడ ఉడడమగల

94-21/121

94-21/124

94-21/127

94-21/130

94-21/133

94-21/136

94-21/139

5883 JBV2914299
పపరర: వనసకట శకనవరస రరడడడ బదధదగస

5886 NDX0758516
పపరర: శరకవణణ లకడమ ఉడడమగల

5889 JBV2919140
పపరర: భబగఖమమ ఉడడమగల

5892 AP151010096696
పపరర: ననరపరరడడడ ఉడడమగల

94-21/722

5895 NDX3110749
పపరర: శకనవరస రరడడడ భవనస

94-21/131

5898 NDX1930396
పపరర: పడదదప రరడడడ గగవశల
తసడడ:డ రసగర రరడడడ గగవశల
ఇసటట ననస:10-5-115
వయససస:23
లస: పప

5878 JBV2919215
పపరర: రరమమశశరర బదధదగస

94-21/126

5881 AP151010096480
పపరర: మగరళశశరరరడడడ ఉడడమగల

94-21/129

5884 NDX0104224
పపరర: వనసకటటశశరరర పపవరశడ

94-21/132

తసడడ:డ ననసరయఖ
ఇసటట ననస:10-5-111
వయససస:58
లస: పప
94-21/134

5887 NDX0238071
పపరర: శక లకడమ ఉడడమగల

94-21/135

భరస : రరజశశఖర రరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:10-5-113
వయససస:38
లస: ససస స
94-21/137

5890 AP151010096032
పపరర: రరజజ శశఖర రరడడ వపడడమగల

94-21/138

తసడడ:డ ననరప రరడడడ వపడడమగల
ఇసటట ననస:10-5-113
వయససస:44
లస: పప
94-21/140

5893 NDX2561603
పపరర: మలలరరరడడడ ఉడడమగల

94-21/649

తసడడ:డ నరపరరరడడడ
ఇసటట ననస:10-5-113
వయససస:42
లస: పప
94-21/723

తలర : ననగ మలర శశరర భవనస
ఇసటట ననస:10-5-114
వయససస:35
లస: పప
94-21/142

94-21/123

తసడడ:డ సరసబరరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:10-5-111
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మలలరరరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:10-5-113
వయససస:64
లస: పప

భరస : వనసకటటడ
డ డడ భవనస
ఇసటట ననస:10-5-114
వయససస:58
లస: ససస స
5897 NDX2357002
పపరర: వనసకట సరయససదదప రరడడడ
గగవశల
తసడడ:డ రసగరరరడడడ గగవశల
ఇసటట ననస:10-5-115
వయససస:21
లస: పప

94-21/128

భరస : ననరపరరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:10-5-113
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలరరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:10-5-113
వయససస:57
లస: పప
5894 NDX3115482
పపరర: ననగమలలర శశరర భవనస

5880 JBV2919124
పపరర: పరరశత ఉడడమగల

5875 JBV2914406
పపరర: కకకషర రరరడడడ ఉడడమగల

భరస : వనసకట శకనవరస రరడడడ బదధదగస
ఇసటట ననస:10-5-111
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మలలరరరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:10-5-113
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శవశసకరరరడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:10-5-113
వయససస:44
లస: ససస స
5891 NDX0886697
పపరర: చననపరరడడడ అలర స

94-21/125

తసడడ:డ సరసబరరడడడ బదధదగస
ఇసటట ననస:10-5-111
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ చచనననరరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:10-5-111
వయససస:64
లస: పప
5888 JBV1733740
పపరర: కకషరవనణణ కరసరర

5877 NDX0287573
పపరర: శవపరరశత ఉడడమగల

94-21/120

తసడడ:డ కకటటరరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:10-5-110
వయససస:57
లస: పప

భరస : సరసబరరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:10-5-111
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:10-5-111
వయససస:44
లస: పప
5885 AP151010096778
పపరర: సరసబరరడడడ ఉడడమగల

94-21/122

భరస : రఘగననధరరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:10-5-111
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10-5-111
వయససస:50
లస: ససస స
5882 JBV2914323
పపరర: రఘగననధరరడడడ ఉడడమగల

5874 NDX0285007
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ ఉడడమగల

5872 NDX0886804
పపరర: ససతనరరవమమ చలలర

భరస : శవరరరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:10-5-110
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరరరరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:10-5-110
వయససస:35
లస: పప

భరస : మగరళశశర రరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:10-5-111
వయససస:31
లస: ససస స
5879 NDX0238030
పపరర: పదనమవత పపవరశడ

94-21/119

భరస : కకకషర రరరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:10-5-110
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరరరరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:10-5-110
వయససస:33
లస: పప
5876 NDX1038017
పపరర: ఉమలదదవ ఉడడమగల

5871 JBV2919157
పపరర: మసగమమ ఉడడమగల

5896 NDX0287557
పపరర: రరజఖలకకమ గగవశల

94-21/141

భరస : రసగరరరడడడ గగవశల
ఇసటట ననస:10-5-115
వయససస:42
లస: ససస స
94-21/143

5899 NDX0385062
పపరర: రసగరరరడడడ గగవశల

94-21/144

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ గగవశల
ఇసటట ననస:10-5-115
వయససస:52
లస: పప
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5900 NDX2425833
పపరర: వనసకట శవ లల ససరరమమలర

94-21/145

తసడడ:డ వనసకట శశషయఖ ససరరమమలర
ఇసటట ననస:10-5-119
వయససస:21
లస: ససస స
5903 AP151010099646
పపరర: ససతనరరమమమ చలలర

94-21/146

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:10-5-119
వయససస:29
లస: ససస స
94-21/148

భరస : రరమరరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:10-5-119
వయససస:71
లస: ససస స

5904 NDX1659186
పపరర: ససదదప రరడడడ చలలర

94-21/182

తసడడ:డ వనసకట శశషయఖ ససరరమమలర
ఇసటట ననస:10-5-119 2ND LANE
వయససస:23
లస: ససస స
5909 NDX2426237
పపరర: శసకర రరవప రరయవరపప

94-21/149

94-21/153

5910 NDX3063260
పపరర: ససధకర రరడడడ శరస

94-21/151

భరస : రరమరరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:10-5-122
వయససస:29
లస: ససస స

5913 NDX1037126
పపరర: అనసరరధన చలలర

94-20/1116

94-21/157

తసడడ:డ కకటటరరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:10-5-122
వయససస:40
లస: పప

5916 NDX0285031
పపరర: కకషరర రరడడడ చలలర

94-21/155

94-21/160

భరస : రరమకకషర రరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:10-5-126
వయససస:25
లస: ససస స

5919 AP151010099204
పపరర: రమలదదవ మదసగగల

94-21/158

94-21/163

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:10-5-126
వయససస:31
లస: పప

5922 AP151010096188
పపరర: సరసబరరడడడ చలలర

94-21/161

94-21/726

తసడడ:డ శవ రరమ కకషరరరడడడ పప టర పలర
ఇసటట ననస:10-5-129
వయససస:21
లస: ససస స

5925 NDX3054376
పపరర: శవ రరమ కకషరరరడడడ పప టర పలర

5911 NDX3046190
పపరర: జజఖత శరస

94-21/724

5914 AP151010099685
పపరర: హనసమలయమమ చలలర

94-21/156

5917 AP151010096689
పపరర: కకటటరరడడడ చలలర

94-21/159

5920 AP151010099203
పపరర: గగవసదమమ చలలర

94-21/162

భరస : సరసబరరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:10-5-126
వయససస:58
లస: ససస స
94-21/164

తసడడ:డ వనసకటపరపరరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:10-5-126
వయససస:67
లస: పప

5924 NDX3054491
పపరర: శవ జజఖత సశరఠప పప టర పలర

94-21/152

తసడడ:డ వనసకటపరపరరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:10-5-122
వయససస:62
లస: పప

భరస : గగపరలకకకషర రరరడడడ మదసగగల
ఇసటట ననస:10-5-126
వయససస:41
లస: ససస స

5921 NDX1608852
పపరర: రరమకకషరర రరడడడ చలలర

5908 JBV2913242
పపరర: శశషస రరడడడ చలలర

భరస : కకటటరరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:10-5-122
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:10-5-122
వయససస:42
లస: పప

5918 NDX2493294
పపరర: మసజష చలలర

94-21/150

భరస : ససధకర రరడడడ శరస
ఇసటట ననస:10-5-121
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకషరరరరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:10-5-122
వయససస:34
లస: ససస స

5915 AP151010096090
పపరర: రరమరరడడడ చలలర

5905 AP151010096209
పపరర: వనసకటరరడడడ చలలర

తసడడ:డ ససతనరరమ రరడడ చలలర
ఇసటట ననస:10-5-120
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ చనన ససబబరరడడ శరస
ఇసటట ననస:10-5-121
వయససస:40
లస: పప
94-21/154

94-21/147

తసడడ:డ రరమరరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:10-5-119
వయససస:57
లస: పప

భరస : శశషస రరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:10-5-120
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ రరయవరపప
ఇసటట ననస:10-5-120
వయససస:41
లస: పప
5912 NDX1037605
పపరర: భమలకడమ చలలర

5907 NDX1240829
పపరర: కళళఖణణ చలలర

5902 AP151010099588
పపరర: భబగఖలకడమ చలలర

భరస : వనసకట రరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:10-5-119
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:10-5-119
వయససస:24
లస: పప

5906 NDX2391308
పపరర: వనసకట భరత లకడమ ససరరమమలర

5926 NDX2226884
పపరర: ససజనఖ బబ సదచ

5901 NDX0837021
పపరర: చలలర లలతరరడడడ

5923 NDX3092848
పపరర: సట మలబలగరరవప పప టర పలర

94-21/725

భరస : రరమకకషరరరడడడ పప టర పలర
ఇసటట ననస:10-5-129
వయససస:43
లస: ససస స
94-22/748

తసడడ:డ ననరరయణరరడడడ పప టర పలర
ఇసటట ననస:10-5-129
వయససస:48
లస: పప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-36
94-21/165

తసడడ:డ వనసకట మగరళ కకషర రరవప బబ సదచ
ఇసటట ననస:10-5-130
వయససస:21
లస: ససస స

5927 NDX2174936
పపరర: లలవణఖ బబ సదద

94-21/166

తసడడ:డ వనసకట మగరళ కకషర రరవప బబ సదద
ఇసటట ననస:10-5-130
వయససస:23
లస: ససస స

5928 NDX1707217
పపరర: పదమ బబ సదద

94-21/167

భరస : వనసకట మగరళ కకషర బబ సదద
ఇసటట ననస:10-5-130
వయససస:45
లస: ససస స
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5929 NDX2203974
పపరర: సతష బబబగ వడడ వలర
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94-21/168

తసడడ:డ జగనననధ రరవప వడడ వలర
ఇసటట ననస:10-5-130
వయససస:47
లస: పప
5932 NDX2369320
పపరర: మనశశన చలలర

94-21/4

94-21/172

94-21/175

94-21/178

94-21/730

94-21/181

94-20/713

భరస : శకనవరస రరవప మగససలలరర
ఇసటట ననస:10-6-134
వయససస:44
లస: ససస స

5936 NDX2753473
పపరర: చరణ రరడడడ చలలర

భరస : తమమ రరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:10-5-131
వయససస:43
లస: ససస స
94-21/728

5939 NDX1632299
పపరర: అననపపరర టటమ జడజ

5942 AP151010096249
పపరర: అపసప రరడడడ ఉడడమగల

5945 NDX3051703
పపరర: కలలఖణణ బగరకమగకలక

5948 NDX0238022
పపరర: శవ కలమలరర కరమననన

5951 NDX0707257
పపరర: నవన కలమలర గరరరజవవలల�

94-20/714

5954 NDX0828087
పపరర: ఆబజర చచదరర మలదధననన

94-21/176

5957 AP151010099330
పపరర: ననగరరజ కలమరర కలరపరటట
భరస : జగననమహన రరవప
ఇసటట ననస:10-6-134
వయససస:24
లస: ససస స

94-21/173

5940 NDX1470400
పపరర: మమదసససర షపక

94-21/177

తసడడ:డ జజకకర మహమమద
ఇసటట ననస:10-5-132
వయససస:28
లస: పప
94-21/179

5943 NDX2753374
పపరర: జదదశశరమలమ కసదసల

94-21/729

భరస : శవ ననగరశశర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:10-5-132
వయససస:47
లస: ససస స
94-21/731

5946 NDX1701680
పపరర: ఊరరమళ చలలర

94-21/180

భరస : రరమకకషర రరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:10-5-133
వయససస:67
లస: ససస స
94-20/711

5949 AP151010099676
పపరర: వనసకరయమమ జజజల

94-20/712

భరస : ననయగడమమ
ఇసటట ననస:10-6
వయససస:43
లస: ససస స
94-24/390

5952 NDX0717454
పపరర: సరసబశవరరవప గరరరజవవలల�

94-24/391

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:10-6వయససస:67
లస: పప
94-24/392

తసడడ:డ వజయలకడమ
ఇసటట ననస:10-6-120
వయససస:36
లస: ససస స
94-20/716

5937 NDX1470301
పపరర: వజద బల కకస
తసడడ:డ జకకర మహమమద
ఇసటట ననస:10-5-132
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:10-6
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సరరరరకక తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:10-6-34
వయససస:47
లస: పప
5956 NDX2426286
పపరర: రరమ దదవ మగససలలరర

94-21/171

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:10-6
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ననయగడమమ
ఇసటట ననస:10-6
వయససస:43
లస: పప
5953 NDX2176775
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తనళళ
ర రర

5934 JBV2918118
పపరర: అరరణ చలలర

భరస : వజయ వరర న రరడడడ బగరకమగకలక
ఇసటట ననస:10-5-132,1st lane
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషరరరరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:10-5-133
వయససస:42
లస: పప
5950 AP151010096653
పపరర: రరసబబబగ జజజల

94-21/170

తసడడ:డ ననరపరరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:10-5-132
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ శవ ననగరశశర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:10-5-132
వయససస:27
లస: పప
5947 AP151010096034
పపరర: జగనననధరరడడడ చలలర

5933 GRB1133842
పపరర: వజయ లకడమ వడడ వలర

భరస : మగరళ టటమ జడజ
ఇసటట ననస:10-5-132
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరరద సరహహబ మహమమద
ఇసటట ననస:10-5-132
వయససస:61
లస: పప
5944 NDX2745297
పపరర: పపరననశ దనసరర

94-21/727

తసడడ:డ తమమ రరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:10-5-131
వయససస:18
లస: పప

భరస : అపసపరరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:10-5-132
వయససస:57
లస: ససస స
5941 NDX1470426
పపరర: జజకకర మహమమద

5931 NDX2731727
పపరర: రరమ వనసకట టడయమబకర దదవ
వరడవలర
తసడడ:డ సతశ బబబగ వరడవలర
ఇసటట ననస:10-5-130
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సతష బబబగ వడడ వలర
ఇసటట ననస:10-5-131
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకకషర రరరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:10-5-131
వయససస:48
లస: పప
5938 AP151010099399
పపరర: పడసననకలమలరర ఉడడమగల

94-21/169

తసడడ:డ పడసరదరరవప బబ సదద
ఇసటట ననస:10-5-130
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ తమలమ రరడడ చలలర
ఇసటట ననస:10-5-131
వయససస:22
లస: ససస స
5935 AP151010096664
పపరర: తమలమరరడడడ చలలర

5930 NDX0116855
పపరర: మగరళకకషర బబ సదచ

5955 NDX2176767
పపరర: పదనమవత తనళళళరర

94-20/715

భరస : వనసకటటశశర రరవప తనళళళరర
ఇసటట ననస:10-6-134
వయససస:42
లస: ససస స
94-20/717

5958 NDX2419976
పపరర: శకనవరసరరవప మగగగలలరర

94-20/718

తసడడ:డ హనసమసత రరవప మగగగలలరర
ఇసటట ననస:10-6-134
వయససస:49
లస: పప
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5959 AP151010096472
పపరర: జగననమహనరరవప కలరపరటట

94-20/719

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:10-6-134
వయససస:24
లస: పప
5962 NDX2774008
పపరర: ససదదప కలమలర తనళళ
ర రర

94-21/734

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:10-6-134
వయససస:20
లస: పప
5965 NDX1038009
పపరర: శవ రసజన రరమసరన

94-21/185

94-21/188

తసడడ:డ కకషరయఖ భమననన
ఇసటట ననస:10-6-135
వయససస:47
లస: పప
5974 NDX0759373
పపరర: ఓబగలమమ బబ య
భరస : లసగయఖ బబ య
ఇసటట ననస:10-6-136
వయససస:50
లస: ససస స
5977 NDX0375196
పపరర: దసస గరరర బబ య

94-21/197

94-21/5

94-21/201

భరస : మధస బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:10-6-137
వయససస:41
లస: ససస స
5986 AP151010099273
పపరర: పడమల ధనళపరళర
భరస : ననగరశశరరరవప ధనళపరళర
ఇసటట ననస:10-6-137
వయససస:51
లస: ససస స

5966 NDX1037977
పపరర: రమలదదవ భమననన

5969 AP151010099482
పపరర: కరమమశశరర భమననన

5972 NDX2226660
పపరర: జజఖత బబ య

5975 NDX1023613
పపరర: శరఖమసత

5978 NDX1023308
పపరర: దయలసరగర భమననన

5981 NDX1402734
పపరర: జయ శక నజజసపటనస

94-21/186

5967 AP151010099483
పపరర: కలపన భమననన

94-21/189

5970 NDX1023456
పపరర: శవరరమ కకషరయఖ రరమసరన

94-21/192

5973 NDX0759340
పపరర: వరణణ బబ య

94-21/193

భరస : రమమష బబ య
ఇసటట ననస:10-6-136
వయససస:30
లస: ససస స
94-21/195

5976 NDX0886705
పపరర: రమమష బబ య

94-21/196

తసడడ:డ లసగయఖ బబ య
ఇసటట ననస:10-6-136
వయససస:32
లస: పప
94-21/198

5979 NDX2402337
పపరర: సనరరఖ తదజ ధసలర పరల

94-20/720

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప ధసలర పరల
ఇసటట ననస:10-6-137
వయససస:28
లస: పప
94-21/199

5982 NDX0493510
పపరర: గమడపరటట తడవనణణ

94-21/200

భరస : రమమష బబబగ గమడపరటట
ఇసటట ననస:10-6-137
వయససస:36
లస: ససస స

5984 NDX1409813
పపరర: సమనన బబనస షపక

5985 NDX1402726
పపరర: నరమల నజజసపటనస

తసడడ:డ ఖలదర వరల షపక
ఇసటట ననస:10-6-137
వయససస:46
లస: పప

94-21/190

తసడడ:డ సరసబశవరరవప రరమసరన
ఇసటట ననస:10-6-135
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అనసత పడవణ కలమలర నజజసపటనస
ఇసటట ననస:10-6-137
వయససస:26
లస: ససస స

5987 NDX1409797
పపరర: నయళమ బబషర షపక

94-21/187

తసడడ:డ పపలర యఖ భమననన
ఇసటట ననస:10-6-135
వయససస:46
లస: ససస స

94-21/202

భరస : నయళమ బబషర షపక
ఇసటట ననస:10-6-137
వయససస:42
లస: ససస స
94-21/204

94-26/1077

భసధసవప: రరమ దదవ మగససలలరర
ఇసటట ననస:10-6-134
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ భమననన
ఇసటట ననస:10-6-136
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పడవణ కలమలర నజజసపటనస
ఇసటట ననస:10-6-137
వయససస:22
లస: పప
5983 AP151010099471
పపరర: నలమ బబ దసదలలరర

5964 NDX2982999
పపరర: శకనవరస రరవప మగససలలరర

94-23/673

తసడడ:డ పష తషరరజ
ఇసటట ననస:10-6-136
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ లసగపప బబ య
ఇసటట ననస:10-6-136
వయససస:34
లస: పప
5980 NDX2226652
పపరర: సరయ కకపరకర నజజసపటనస

5963 NDX2981462
పపరర: శకనవరస రరవప మగససలలరర

భరస : దసస గరరర బబ య
ఇసటట ననస:10-6-136
వయససస:28
లస: ససస స
94-21/194

94-21/184

తసడడ:డ జగన మహన రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:10-6-134
వయససస:25
లస: పప

భరస : పపలర యఖ భమననన
ఇసటట ననస:10-6-135
వయససస:82
లస: ససస స
94-21/191

5961 NDX1421643
పపరర: నవన కలమలర కలరపరటట

తసడడ:డ జగన మహన రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:10-6-134
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప భమననన
ఇసటట ననస:10-6-135
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ భమననన
ఇసటట ననస:10-6-135
వయససస:47
లస: ససస స
5971 AP151010096018
పపరర: శకనవరసరరవప భమననన

94-21/183

భసధసవప: రరమ దదవ మగససలలరర
ఇసటట ననస:10-6-134
వయససస:49
లస: పప

భరస : శవరరమకకషరయఖ రరమసరన
ఇసటట ననస:10-6-135
వయససస:38
లస: ససస స
5968 AP151010099487
పపరర: కవత భమననన

5960 NDX1421627
పపరర: ననగ లలత కలరపరటట

94-21/203

భరస : అనసత పడవణ కలమలర నజజసపటనస
ఇసటట ననస:10-6-137
వయససస:49
లస: ససస స
94-21/205

5988 AP151010096493
పపరర: రమమష బబబగ గమడపరటట

94-21/206

తసడడ:డ వనసకటరరయగడడ గమడపరటట
ఇసటట ననస:10-6-137
వయససస:46
లస: పప
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5989 NDX1402742
పపరర: అనసత పడవణ కలమలర
నజజసపటనస
తసడడ:డ శసకర చనరరఖలల నజజసపటనస
ఇసటట ననస:10-6-137
వయససస:54
లస: పప

94-21/207

5992 AP151010099649
పపరర: రరజరశశరర గమడపరటట

94-21/210

94-21/213

94-21/216

94-21/219

94-21/222

94-21/225

94-21/228

భరస : కకటటశశర రరవప గననమననన
ఇసటట ననస:10-6-141
వయససస:35
లస: ససస స

6002 NDX1518903
పపరర: సతఖ వరన కలదధసడడ

6005 NDX1037795
పపరర: మహహయదదదన బ షపక

6008 NDX2226678
పపరర: సససధస తదజ ససధర నరర సకలకరరస

6011 NDX2745289
పపరర: కకటటశశర రరవప మగపరపళర

94-21/229

6014 NDX0524256
పపరర: రరజశశఖర కకలల
ర రర

94-21/220

6017 JBV1736602
పపరర: ఫరతమగననసర మగల
భరస : కరరస బబషగ మగల
ఇసటట ననస:10-6-141
వయససస:37
లస: ససస స

5997 NDX2226686
పపరర: రమలదదవ మగపరపళళ

94-21/215

6000 AP151010096732
పపరర: వనసకటరరడడడ చలలర

94-21/218

6003 NDX1518929
పపరర: పరరశత గగటటట మగకకల

94-21/221

భరస : వనసకట కకకషరస రరజ గగటటట మగకకల
ఇసటట ననస:10-6-140
వయససస:33
లస: ససస స
94-21/223

6006 NDX2226710
పపరర: చసదడ బబబగ కకతస పలర

94-21/224

తసడడ:డ ఆసజననయగలల కకతస పలర
ఇసటట ననస:10-6-140
వయససస:25
లస: పప
94-21/226

6009 NDX2148469
పపరర: చసదడ తదజ సకలకరరస

94-21/227

తసడడ:డ ససబబ రరవప సకలకరరస
ఇసటట ననస:10-6-140/201
వయససస:22
లస: పప
94-21/735

6012 NDX2746758
పపరర: కకరణ పపరరరమ యడర పలర

94-20/1117

తసడడ:డ రరమమహన యడర పలర
ఇసటట ననస:10-6-140/301
వయససస:19
లస: ససస స
94-21/230

తసడడ:డ అనసతరరమయఖ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:10-6-140/302
వయససస:38
లస: పప
94-21/232

94-21/212

తసడడ:డ వనసకటపరపరరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:10-6-139
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మగపరపళర
ఇసటట ననస:10-6-140/202
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరజశశఖర కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:10-6-140/302
వయససస:33
లస: ససస స
6016 NDX1326743
పపరర: గననమననన అసజల దదవ

94-21/217

తసడడ:డ ససబబబరరవప సకలకరరస
ఇసటట ననస:10-6-140/201
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సససగయఖ సకలకరరస
ఇసటట ననస:10-6-140/201
వయససస:53
లస: పప
6013 NDX0492793
పపరర: కకలల
ర రర కకటటశశరర

5999 NDX1126788
పపరర: గణణష రరడడడ చలలర

5994 NDX0285098
పపరర: వనసకటకకషరకకషష ర గమడపరటట

భరస : కకటటశశర రరవప మగపరపళళ
ఇసటట ననస:10-6-139
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అబగదల మజర
ఇసటట ననస:10-6-140
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప సకలకరరస
ఇసటట ననస:10-6-140/201
వయససస:44
లస: ససస స
6010 NDX2181949
పపరర: ససబబబరరవప సకలకరరస

94-21/214

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరజ కలదధసడడ
ఇసటట ననస:10-6-140
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బబబగ రరవప పరదరరర
ఇసటట ననస:10-6-140
వయససస:54
లస: ససస స
6007 NDX2181972
పపరర: పదమజ దసలర పరళళ

5996 NDX0946483
పపరర: అరరణ చలలర

94-21/209

తసడడ:డ శవభబసకరరరవప గమడపరటట
ఇసటట ననస:10-6-137/1
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:10-6-139
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప మగదధగగసడ
ఇసటట ననస:10-6-140
వయససస:31
లస: ససస స
6004 NDX1861468
పపరర: రరణణ భమవరపప

94-21/211

భరస : గణణశ రరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:10-6-139
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:10-6-139
వయససస:57
లస: ససస స
6001 NDX2226702
పపరర: మలలర శశరర మగదధగగసడ

5993 AP151010099146
పపరర: లలతనసబ గమడపరటట

5991 NDX2203982
పపరర: శక భబరర వ గమడక

భరస : ననగరరజ గమడక
ఇసటట ననస:10-6-137/1
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరయగడడ గమడపరటట
ఇసటట ననస:10-6-137/1
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరయగడడ గమడపరటట
ఇసటట ననస:10-6-137/1
వయససస:64
లస: పప
5998 JBV2919249
పపరర: సరసబబడజఖస చలలర

94-21/208

భరస : వనసకట కకషర కకషష ర గమడపరటట
ఇసటట ననస:10-6-137/1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శవభబసకరరరవప గమడపరటట
ఇసటట ననస:10-6-137/1
వయససస:68
లస: ససస స
5995 AP151010096580
పపరర: శవభబసకరరరవప గమడపరటట

5990 NDX1421601
పపరర: గసగ భవరన గమడపరటట

6015 NDX2204014
పపరర: మలళవక ఆల

94-21/231

భరస : శకకరసత ఆల
ఇసటట ననస:10-6-141
వయససస:30
లస: ససస స
94-21/233

6018 NDX1240878
పపరర: మలధవ పరరమ

94-21/234

భరస : సరసబశవరరవప పరరమ
ఇసటట ననస:10-6-141
వయససస:40
లస: ససస స
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6019 NDX2203990
పపరర: రరజరశశరర ఆల
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94-21/235

భరస : ననగరశశర రరవప అల
ఇసటట ననస:10-6-141
వయససస:52
లస: ససస స
6022 NDX1326800
పపరర: గననమననన కకటటశశర రరవప

94-21/238

94-21/241

94-21/242

94-21/245

94-21/248

94-21/251

94-21/254

తసడడ:డ చననయఖ మసదగరరర
ఇసటట ననస:10-6-144
వయససస:37
లస: పప

6032 NDX0238147
పపరర: అపసర బబనస షపక

6035 AP151010099179
పపరర: అజరరబ షపక

6038 JBV1737238
పపరర: అమర భబషర షపక

6041 NDX2226637
పపరర: కరరణన దదవ కలరరక

94-21/650

6044 NDX2715654
పపరర: వనసకట శకనవరసరరడడడ ఇసడనరర

94-21/246

6047 NDX3118478
పపరర: మలర క మసదగరరర
భరస : వజయ కలమలర మసదగరరర
ఇసటట ననస:10-6-144
వయససస:27
లస: ససస స

6027 NDX2703379
పపరర: లకడమ పడసనన వసజమమరర

94-31/743

6030 NDX2226645
పపరర: సరబరర షపక

94-21/244

6033 NDX1150598
పపరర: లకకమ రరణణ పష టట
ర రర

94-21/247

భరస : రఘగ పష టట
ర రర
ఇసటట ననస:10-6-142
వయససస:43
లస: ససస స
94-21/249

6036 AP151010099178
పపరర: బబ షపక

94-21/250

భరస : జజఫర షపక
ఇసటట ననస:10-6-142
వయససస:24
లస: ససస స
94-21/252

6039 NDX1608860
పపరర: రఘగ పప టట
ర రర

94-21/253

తసడడ:డ ససబబబ రరవప పష టట
ర రర
ఇసటట ననస:10-6-142
వయససస:54
లస: పప
94-21/255

6042 NDX2226744
పపరర: చసదడ కరసత కకలర

94-21/256

తసడడ:డ రవ కలమలర కకలర
ఇసటట ననస:10-6-144
వయససస:24
లస: పప
94-21/651

తసడడ:డ అపసపరరడడడ
ఇసటట ననస:10-6-144
వయససస:44
లస: పప
94-21/738

94-21/240

భరస : మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:10-6-142
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వర పడసరద కలరరక
ఇసటట ననస:10-6-144
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ అపసపరరడడడ ఇసడనరర
ఇసటట ననస:10-6-144
వయససస:44
లస: పప
6046 NDX3076106
పపరర: వజయ కలమలర మసదగరరర

94-21/243

తసడడ:డ జజఫర షపక
ఇసటట ననస:10-6-142
వయససస:37
లస: పప

భరస : రవ కలమలర కకలర
ఇసటట ననస:10-6-144
వయససస:48
లస: ససస స
6043 NDX2621217
పపరర: వనసకట శకనవరస రరడడడ ఇసడనరర

6029 NDX2493468
పపరర: డచబబ రర ఏపపరర

6024 NDX0524272
పపరర: సరసబశవరరవప పరరమ

భరస : దసరర పడసరద రరవప వసజమమరర
ఇసటట ననస:10-6-141
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననసర అహమమద షపక
ఇసటట ననస:10-6-142
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ బకరరర షపక
ఇసటట ననస:10-6-142
వయససస:31
లస: పప
6040 NDX2226736
పపరర: వజయ లలత కకలర

94-21/736

భరస : అమర బబషస షపక
ఇసటట ననస:10-6-142
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరసబరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:10-6-142
వయససస:47
లస: ససస స
6037 NDX1327071
పపరర: షపక మమహబమబ బబషర

6026 NDX3014693
పపరర: దసరర పడసరద రరవప వసజమమరర

94-21/237

తసడడ:డ చన ననగభమషణస పరరమ
ఇసటట ననస:10-6-141
వయససస:44
లస: పప

భరస : బబజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:10-6-142
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ బకరరర షపక
ఇసటట ననస:10-6-142
వయససస:27
లస: ససస స
6034 NDX2148477
పపరర: భవరన భవనస

94-21/239

తసడడ:డ ససబబబరరవప వసజమమరర
ఇసటట ననస:10-6-141
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సరలమన ఏపపరర
ఇసటట ననస:10-6-142
వయససస:21
లస: ససస స
6031 NDX1326842
పపరర: షపక మలర క

6023 JBV1737246
పపరర: కరరస బబషగ మగల

6021 NDX2204006
పపరర: శకకరసత ఆల

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప ఆల
ఇసటట ననస:10-6-141
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మమహబమబ బబషగ మగల
ఇసటట ననస:10-6-141
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ లకడమననరయణ ఆలల
ఇసటట ననస:10-6-141
వయససస:60
లస: పప
6028 NDX2493328
పపరర: ససధనఖ రరగస ఏపపరర

94-21/236

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప ఆలల
ఇసటట ననస:10-6-141
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప గననమననన
ఇసటట ననస:10-6-141
వయససస:40
లస: పప
6025 AP151000330046
పపరర: ననగరశశరరరవప ఆలల

6020 NDX2008606
పపరర: లకడమ ననరరయణ ఆలల

6045 NDX2745149
పపరర: శవజజఖత జశటట

94-21/737

భరస : సష మయఖ జశటట
ఇసటట ననస:10-6-144
వయససస:43
లస: ససస స
94-21/739

6048 NDX2753275
పపరర: నవఖ అసబటట

94-21/740

భరస : రరఘవ అసబటట
ఇసటట ననస:10-6-144
వయససస:25
లస: ససస స
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6049 NDX1868258
పపరర: ససరర చసదన గసగసరన

94-21/257

తసడడ:డ శశఖర రరడడడ గసగసరన
ఇసటట ననస:10-6-145
వయససస:24
లస: ససస స
6052 NDX0886812
పపరర: ననరరయణమమ గసగసరన

94-21/260

94-21/263

94-21/266

94-21/269

94-22/34

94-26/1078

94-22/39

తసడడ:డ ఆసజననయగలల మమకల
ఇసటట ననస:10-6-150,1st lane
వయససస:18
లస: పప

6062 NDX2517183
పపరర: సరసబ శవ రరవప రరగళళ

6065 NDX1954677
పపరర: ఓబగలరరడడడ ఉలర సదల

6068 NDX0384529
పపరర: వనసకట లకడమ మవశ గగసడస

6071 NDX0126045
పపరర: పదమజ ననరరస

94-22/42

6074 AP151010102674
పపరర: లకడమ రరగళళ

94-21/270

6077 NDX3134368
పపరర: వరలకడమ చగడన
భరస : వర బడహమనసదస చగడన
ఇసటట ననస:10-6-151
వయససస:59
లస: ససస స

6057 NDX1326834
పపరర: కకసడపననన వజయ

94-21/265

6060 NDX2426252
పపరర: వనసకరటడతనస మదసగగల

94-21/268

6063 NDX2517191
పపరర: శక లకడమ రరగళళ

94-21/271

భరస : సరసబ శవ రరవప రరగళళ
ఇసటట ననస:10-6-147
వయససస:38
లస: ససస స
94-22/35

6066 NDX0104794
పపరర: తరరమలలశశర రరవప నసదధకనన

94-22/36

తసడడ:డ చనన రరమగలల
ఇసటట ననస:10/6/148
వయససస:34
లస: పప
94-22/37

6069 NDX1037050
పపరర: పసడయలసక కరసరర

94-22/38

తసడడ:డ శవ శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:10/6/150
వయససస:28
లస: ససస స
94-22/40

6072 AP151010102676
పపరర: లకడమ రరగళళ

94-22/41

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:10/6/150
వయససస:42
లస: ససస స
94-22/43

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:10/6/150
వయససస:72
లస: ససస స
94-21/741

94-21/262

భరస : ససబబబరరవప మదసగగల
ఇసటట ననస:10-6-146
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కకషరమలణణకరఖలరరవప
ఇసటట ననస:10/6/150
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకరరమగలల
ఇసటట ననస:10/6/150
వయససస:57
లస: ససస స
6076 NDX3018900
పపరర: రరజరశ మమకల

94-21/267

భరస : అసకయఖ
ఇసటట ననస:10/6/149
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల మమకల
ఇసటట ననస:10-6-150
వయససస:39
లస: ససస స
6073 AP151010102481
పపరర: సరమలమజఖస రరగళళ

6059 NDX2426260
పపరర: చసదడ పసడయల మదసగగలల

6054 AP151010096495
పపరర: శశఖరరరడడడ గసగసరన

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసడపననన
ఇసటట ననస:10-6-145/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరడడడ ఉలర సదల
ఇసటట ననస:10/6/148
వయససస:32
లస: పప

భరస : ననగరరరడడడ ననరర
ఇసటట ననస:10-6-148
వయససస:48
లస: ససస స
6070 NDX2425858
పపరర: ఇసదధర మమకల

94-21/264

తసడడ:డ ననరరయణ రరగళళ
ఇసటట ననస:10-6-147
వయససస:46
లస: పప

భరస : తరరమలలశశర రరవప
ఇసటట ననస:10/6/148
వయససస:30
లస: ససస స
6067 NDX2973527
పపరర: శవ ననగరసదడ ననరర

6056 NDX1691840
పపరర: అననప మదసగగల

94-21/259

తసడడ:డ అసజరరడడడ గసగసరన
ఇసటట ననస:10-6-145
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప మదసగగల
ఇసటట ననస:10-6-146
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప రరగళళ
ఇసటట ననస:10-6-147
వయససస:27
లస: ససస స
6064 NDX0238212
పపరర: రరవత నసదధకననన

94-21/261

తసడడ:డ ససబబబ రరవప మదసగగల
ఇసటట ననస:10-6-145/1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:10-6-145/1
వయససస:33
లస: పప
6061 NDX2532968
పపరర: శరకవణణ ససధఖ రరగళళ

6053 NDX1327089
పపరర: గసగసరన ధదరరసదడ రరడడడ

6051 NDX1705104
పపరర: అననపపరర గగనసగగసటర

భరస : రమణ రరవప గగనసగగసటర
ఇసటట ననస:10-6-145
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శశఖర రరడడడ గసగసరన
ఇసటట ననస:10-6-145
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకట రరవప గగనసగగసటర
ఇసటట ననస:10-6-145
వయససస:47
లస: పప
6058 NDX1691857
పపరర: అహమమద ఖలన పఠరన

94-21/258

భరస : శశఖరరరడడడ గసగసరన
ఇసటట ననస:10-6-145
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అసజరరడడడ గసగసరన
ఇసటట ననస:10-6-145
వయససస:70
లస: ససస స
6055 NDX1705112
పపరర: రమణ రరవప గగనసగగసటర

6050 NDX0287680
పపరర: ఉషరరరణణ గసగసరన

6075 NDX2561595
పపరర: పడవలర క కరసరర

94-22/638

తసడడ:డ శవ శసకర రరడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:10-6-150
వయససస:26
లస: ససస స
94-21/742

6078 NDX2745263
పపరర: శకధర కకడవలలరర

94-21/743

తసడడ:డ శశషష రరడడడ కకడవలలరర
ఇసటట ననస:10-6-151
వయససస:38
లస: పప
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94-21/744

భరస : ససధదర కలమలర చగడన
ఇసటట ననస:10-6-151
వయససస:27
లస: ససస స
6082 NDX0287854
పపరర: సశపన అకకల

94-22/46

94-22/49

94-22/52

94-22/55

94-22/750

94-22/57

94-22/60

భరస : కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:10/6/152
వయససస:60
లస: ససస స

6092 AP151010096453
పపరర: సరసబశవరరవప మమడన

6095 NDX2055540
పపరర: ససబబబ రరడడ గగదధబసడడ

6098 NDX1378421
పపరర: గరయతడ కరకలమలనస

6101 NDX1038025
పపరర: భవరన మమడ

94-22/63

6104 NDX0635391
పపరర: ననగ పదనమవత పపల

94-22/56

6107 NDX1241009
పపరర: ససధదర కలమలర ఛగట
తలర : వరలకకమ
ఇసటట ననస:10/6/152
వయససస:29
లస: పప

6087 AP151010099518
పపరర: ననరరయణమమ మమడన

94-22/51

6090 NDX1708900
పపరర: రరమ కకషర రరడడడ తనలలరపపరర

94-22/54

6093 NDX2729226
పపరర: జయరతనస పపసలలరర

94-22/749

తసడడ:డ కకషరయఖ పపసలలరర
ఇసటట ననస:10-6-151
వయససస:50
లస: పప
94-21/272

6096 NDX2587442
పపరర: షకకనన మగరకకసడ

94-21/652

తలర : వరలకడమ
ఇసటట ననస:10-6-152
వయససస:20
లస: ససస స
94-22/58

6099 NDX1805722
పపరర: వనసకట అననషర కకలల
ర రర

94-22/59

భరస : వనసకట మగతనఖల శకకరసత కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:10/6/152
వయససస:32
లస: ససస స
94-22/61

6102 NDX1338326
పపరర: ససమత బబలరసకకసడ

94-22/62

భరస : భబరత కకషర
ఇసటట ననస:10/6/152
వయససస:40
లస: ససస స
94-22/64

భరస : మలధవరరవప
ఇసటట ననస:10/6/152
వయససస:42
లస: ససస స
94-22/66

94-22/48

తసడడ:డ రరమ రరడడ తనలలరపపరర
ఇసటట ననస:10/6/151
వయససస:52
లస: పప

భరస : రరసబబబగ మమడ
ఇసటట ననస:10/6/152
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:10/6/152
వయససస:42
లస: ససస స
6106 AP151010099612
పపరర: అననపపరరమమమమడన

94-22/53

తసడడ:డ శరత బబబగ
ఇసటట ననస:10/6/152
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పపననన రరడడ
ఇసటట ననస:10/6/152
వయససస:37
లస: ససస స
6103 NDX0836593
పపరర: గసగమరర ససధనరరణణ

6089 JBV1731751
పపరర: శకకరసత మమడ

6084 NDX1930826
పపరర: అరరణ తనలలరపపరర

భరస : అసకమమ
ఇసటట ననస:10/6/151
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరడడడ గగదధబసడడ
ఇసటట ననస:10-6-152
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమడ
ఇసటట ననస:10/6/152
వయససస:26
లస: ససస స
6100 NDX1454149
పపరర: కకటటశశరర తయఖగగర

94-22/50

తసడడ:డ అసకమమ
ఇసటట ననస:10/6/151
వయససస:67
లస: పప

భరస : జయరతనస పపసలలరర
ఇసటట ననస:10-6-151
వయససస:41
లస: ససస స
6097 NDX1241017
పపరర: దదవక మమడన

6086 AP151010099517
పపరర: సరగజన మమడన

94-22/45

భరస : రరమ కకషర రరడడడ తనలలరపపరర
ఇసటట ననస:10/6/151
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప �
ఇసటట ననస:10/6/151
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరడడడ ఆళళ
ఇసటట ననస:10/6/151
వయససస:60
లస: పప
6094 NDX2729200
పపరర: అసకమమ పపసలలరర

94-22/47

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:10/6/151
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషర రరడడడ తనలలరపపరర
ఇసటట ననస:10/6/151
వయససస:26
లస: పప
6091 NDX2174779
పపరర: చన సరసబ రరడడ ఆళళ

6083 NDX0287839
పపరర: మసజషర అకకల

6081 NDX1869736
పపరర: పపషప కలల తలలపపరర

తసడడ:డ రరమకకషర రరడడడ తలలపపరర
ఇసటట ననస:10/6/151
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ భవరన శసకర
ఇసటట ననస:10/6/151
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : భవరన శసకర
ఇసటట ననస:10/6/151
వయససస:50
లస: ససస స
6088 NDX1578923
పపరర: మహన రరడడ తనలలరపపరర

94-22/44

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమడ
ఇసటట ననస:10/6/151
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ భవరన శసకర
ఇసటట ననస:10/6/151
వయససస:32
లస: ససస స
6085 NDX0287821
పపరర: లలతరరణణ పరశతననన

6080 NDX1805771
పపరర: చసదధక
డ మమడ

6105 AP151010099276
పపరర: అనతకలమలరర మమడన

94-22/65

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:10/6/152
వయససస:45
లస: ససస స
94-22/67

6108 NDX0524991
పపరర: మననహర చరరమలమళళ

94-22/68

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10/6/152
వయససస:35
లస: పప
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6109 NDX1454107
పపరర: పపనన రరడడ తయగమర

94-22/69

తసడడ:డ బససవ రరడడడ
ఇసటట ననస:10/6/152
వయససస:44
లస: పప
6112 NDX0524942
పపరర: రరమకకకషరరరవప ఘసటసరల

94-22/72

94-24/393

94-24/396

94-24/779

94-21/273

94-22/76

94-22/79

భరస : శకనవరసరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:10-6-158
వయససస:38
లస: ససస స

6125 AP151010096579
పపరర: మసరసన ఆలపరటట

94-22/84

94-21/745

94-21/274

94-22/77

భరస : కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:10-6-158
వయససస:41
లస: ససస స

6120 JBV1737568
పపరర: సతఖననరరయణరరడడడ� మమటట ట�

94-24/398

6123 NDX3035854
పపరర: ఆశ షపక

94-21/746

6126 NDX0493221
పపరర: దసరర దదవ తషళళళరర

94-22/75

6129 AP151010099460
పపరర: శరరద ఆలపరటట

94-22/78

భరస : సతఖనననరయణ
ఇసటట ననస:10/6/155
వయససస:52
లస: ససస స

6131 AP151010096718
పపరర: వనసకటసతఖనననరరయణ ఆలపరటట

6137 JBV2918720
పపరర: ససజజత పసడడపరరస

94-24/395

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:10/6/155
వయససస:43
లస: ససస స

94-22/81

6132 AP151010099112
పపరర: వనసకరయమమ బకకక

94-22/82

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10/6/156
వయససస:62
లస: ససస స
94-22/639

తసడడ:డ పరమమశ దసరరరపప
ఇసటట ననస:10-6-156
వయససస:47
లస: పప
94-21/276

6117 JBV2923597
పపరర: గరయతడ� మమటట ట�

తసడడ:డ ఆదసషఫస షపక
ఇసటట ననస:10-6-153,1st lane
వయససస:27
లస: ససస స

6128 NDX1327147
పపరర: దనరపననన రజన దదవ

6134 NDX2714053
పపరర: శకనవరస రరవప దసరరరపప

94-22/74

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:10-6-152
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:10/6/155
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10/6/156
వయససస:49
లస: పప
6136 JBV1733591
పపరర: సశపన ఆలపరటట

94-24/397

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:10/6/155
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:10/6/155
వయససస:36
లస: పప
6133 NDX0754929
పపరర: చసదడశశఖర రరవప కతస

6122 NDX3130374
పపరర: ఆదసషఫస షపక

6114 NDX0756726
పపరర: సరసబయఖ జజగరర మమడడ

భరస : సతఖననరరయణ రరడడ �
ఇసటట ననస:10-6-152
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చచదరయఖ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:10-6-154
వయససస:86
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:10/6/155
వయససస:45
లస: ససస స
6130 JBV1733005
పపరర: శకనవరసరరవప అలపరటట

94-24/394

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:10-6-153,1st lane
వయససస:59
లస: పప

భరస : మసరసన ఆలపరటట
ఇసటట ననస:10-6-154
వయససస:87
లస: ససస స
6127 NDX0757922
పపరర: ఉషర బబల కతస

6119 NDX1691949
పపరర: ననరరయణ రరడడ మమటట ట

94-22/71

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:10/6/152
వయససస:84
లస: పప

తసడడ:డ బససవ రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:10-6-152
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:10-6-152
వయససస:18
లస: పప
6124 AP151010099651
పపరర: ససతనరరవమమ ఆలపరటట

94-22/73

భరస : ననరరయణ రరడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:10-6-152
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపప రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:10-6-152
వయససస:61
లస: ససస స
6121 NDX2566859
పపరర: పడణయ కలమలర రరడడడ మమటట ట

6113 AP151010096506
పపరర: శకనవరసరరవప మమడన

6116 NDX1691931
పపరర: భబరత మమటట ట

6111 NDX0479659
పపరర: మలధవరరవప ననగగమతష

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:10/6/152
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10/6/152
వయససస:50
లస: పప

భరస : శశషరరడ�డడ
ఇసటట ననస:10-6-152
వయససస:37
లస: ససస స
6118 NDX1768797
పపరర: రరజఖ లకడమ మమటట ట

94-22/70

తసడడ:డ కకషరమమరరస మమడ
ఇసటట ననస:10/6/152
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:10/6/152
వయససస:49
లస: పప
6115 JBV3693835
పపరర: వజయలకడమ� మమటట ట�

6110 AP151010096546
పపరర: రరసబబబగ మమడన

6135 NDX1157395
పపరర: శరకవణణ ఆలపరటట

94-21/275

తసడడ:డ బడహమనసద రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:10-6-158
వయససస:31
లస: ససస స
94-21/277

6138 JBV1733575
పపరర: పరరశత ఆలపరటట

94-21/278

భరస : అపరపరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:10-6-158
వయససస:58
లస: ససస స
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6139 JBV1733377
పపరర: శశభమషణ కలమలర ఆలపరటట

94-21/279

తసడడ:డ అపరపరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:10-6-158
వయససస:37
లస: పప
6142 JBV1733500
పపరర: అపరపరరవప ఆలపరటట

94-21/282

94-21/284

94-21/287

94-21/289

94-21/292

94-21/293

94-21/296

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప మమడ
ఇసటట ననస:10-6-163
వయససస:37
లస: పప

6152 AP151010099540
పపరర: రమలదదవ గసగసరన

6155 NDX3042413
పపరర: రవకలమలర పపసపరటట

6158 JBV2918613
పపరర: పదనమవత తలర పపననన

6161 AP151010096714
పపరర: రవసదడబబబగ తలర పననన

94-21/299

6164 AP151010099595
పపరర: ససజజత మమడన

94-21/290

6167 NDX1338292
పపరర: గగసధధ హరననథ బబబగ
తసడడ:డ ననగరశశర రరవప గగసదధ
ఇసటట ననస:10-6-163
వయససస:43
లస: పప

6147 JBV1734607
పపరర: ససధదర రరడడడ యయనరరడడడ

94-21/286

6150 NDX3107125
పపరర: లకడమ ఉపపలదధననన

94-21/747

6153 JBV2913333
పపరర: బబసకరరకడడడ గసగసరన

94-21/291

తసడడ:డ దశరధరరమరరడడడ గసగసరన
ఇసటట ననస:10-6-161
వయససస:35
లస: పప
94-21/748

6156 NDX3116365
పపరర: లకడమపవరణణ పపసపరటట

94-22/751

భరస : రవకలమలర పపసపరటట
ఇసటట ననస:10-6-161,2nd lane
వయససస:23
లస: ససస స
94-21/294

6159 AP151010099579
పపరర: ససబబబయమమ తలర పననన

94-21/295

భరస : ననరరయణరరవప తలర పననన
ఇసటట ననస:10-6-162
వయససస:72
లస: ససస స
94-21/297

6162 JBV2913945
పపరర: ననరరయణరరవప తలర పననన

94-21/298

తసడడ:డ అపపయఖ తలర పననన
ఇసటట ననస:10-6-162
వయససస:80
లస: పప
94-21/300

భరస : శశషగరరరరరవప మమడన
ఇసటట ననస:10-6-163
వయససస:40
లస: ససస స
94-21/302

94-21/283

భరస : లకమణ ఉపపలదధననన
ఇసటట ననస:10-6-159
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణరరవప తలర పననన
ఇసటట ననస:10-6-162
వయససస:50
లస: పప

భరస : రరజరష కలమలర మమడ
ఇసటట ననస:10-6-163
వయససస:31
లస: ససస స
6166 JBV2913101
పపరర: రరజరష కలమలర మమడ

94-21/288

భరస : రవసదడబబబగ తలర పననన
ఇసటట ననస:10-6-162
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడబబబగ తలర పననన
ఇసటట ననస:10-6-162
వయససస:26
లస: పప
6163 NDX1338284
పపరర: ససరరఖ మమడ

6149 JBV2913283
పపరర: ననగరశశరరరవప రరయపరటట

6144 AP151010099580
పపరర: రరజరశశరర రరయపరటట

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ యయనరరడడడ
ఇసటట ననస:10-6-159
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ చరర పపసపరటట
ఇసటట ననస:10-6-161,2nd lane
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడ బబబగ తలర పననన
ఇసటట ననస:10-6-162
వయససస:25
లస: ససస స
6160 NDX1409706
పపరర: అరవసద సరయ తలర పననన

94-21/285

భరస : దశరదరరమరరడడడ గసగసరన
ఇసటట ననస:10-6-161
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ బకకకరరడడడ గసగసరన
ఇసటట ననస:10-6-161
వయససస:72
లస: పప
6157 NDX1659178
పపరర: రరజఖ లకడమ తలర పననన

6146 NDX1327568
పపరర: మమటట ట ససరరష రరడడడ

94-21/281

భరస : ననగరశశరరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:10-6-159
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమయఖ రరయపరటట
ఇసటట ననస:10-6-159
వయససస:67
లస: పప

భరస : భబసకర రరవప గసగసరన
ఇసటట ననస:10-6-161
వయససస:30
లస: ససస స
6154 AP151010096700
పపరర: దశరధరరమరరడడడ గసగసరన

94-22/85

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:10-6-159
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:10-6-159
వయససస:35
లస: పప
6151 NDX1421700
పపరర: దసరరర లకడమ గసగసరన

6143 JBV1735661
పపరర: రరమచసదడమమ రరగళళ

6141 JBV2913994
పపరర: కకటట రరడడడ పసడపరరస

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:10-6-158
వయససస:47
లస: పప

భరస : వరయఖ �
ఇసటట ననస:10/6/158
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:10-6-159
వయససస:28
లస: పప
6148 JBV1734599
పపరర: ససరరష కలమలర రరయపరటట

94-21/280

తసడడ:డ అపరపరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:10-6-158
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:10-6-158
వయససస:64
లస: పప
6145 NDX1327113
పపరర: మమటట ట రరజరష రరడడడ

6140 JBV1733492
పపరర: శకనవరసరరవప ఆలపరటట

6165 AP151010099581
పపరర: రమలదదవ మమడన

94-21/301

భరస : శశషగరరరరరవప మమడన
ఇసటట ననస:10-6-163
వయససస:53
లస: ససస స
94-21/303

6168 NDX0673111
పపరర: శశషగరరరరరవప మమడ

94-21/304

తసడడ:డ వరయఖ మమడన
ఇసటట ననస:10-6-163
వయససస:66
లస: పప
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6169 NDX1240985
పపరర: జజఖత ననల
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94-21/305

భరస : వనసకటటశశరరర ననల
ఇసటట ననస:10-6-164
వయససస:27
లస: ససస స
6172 NDX0635417
పపరర: రరధ బబ డదటట

94-21/308

94-21/311

94-24/399

94-21/314

94-24/871

94-24/872

94-24/405

తసడడ:డ పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:10-6-169
వయససస:45
లస: పప

6182 NDX2425999
పపరర: సతఖ వనణణ శకరరమ

6185 NDX2710218
పపరర: సనపరరస వపపపపటటరర

6188 NDX3037975
పపరర: వదఖ రరణణ సరకకననన

6191 JBV1733609
పపరర: తరరమలలశశరర ఆలపరటట

94-24/408

6194 AP151010102443
పపరర: శరఖసపడసరద ఆలపరటట

94-24/402

6197 AP151010102140
పపరర: పడభబకరరరవప ఆలపరటట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:10-6-169
వయససస:68
లస: పప

6177 NDX0644682
పపరర: సతఖననరరయణ బదధటట

94-21/313

6180 NDX2117381
పపరర: ససబబరరవప గగఱఱ స

94-24/401

6183 NDX2426021
పపరర: శవ శకరరస

94-24/403

తసడడ:డ వరబడహమస శకరరస
ఇసటట ననస:10-6-167
వయససస:37
లస: పప
94-21/653

6186 NDX3130002
పపరర: సనపరరస వపపపపటటరర

94-22/752

భరస : పరల పరసరద రరవప వపపపపటటరర
ఇసటట ననస:10-6-168
వయససస:19
లస: ససస స
94-29/967

6189 NDX0710681
పపరర: లకకమపడసనన� ఆలపరటట�

94-24/404

భరస : ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:10-6-169
వయససస:38
లస: ససస స
94-24/406

6192 AP151010102212
పపరర: రరజరశశరర ఆలపరటట

94-24/407

భరస : పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:10-6-169
వయససస:61
లస: ససస స
94-24/409

తసడడ:డ పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:10-6-169
వయససస:43
లస: పప
94-24/411

94-21/310

తసడడ:డ పపలర యఖ గగఱఱ స
ఇసటట ననస:10-6-164
వయససస:75
లస: పప

భరస : శరఖమమమసరద
ఇసటట ననస:10-6-169
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : చచదరయఖ�
ఇసటట ననస:10-6-169
వయససస:67
లస: ససస స
6196 AP151010102439
పపరర: నవన ఆలపరటట

94-24/400

భరస : పల పడసరద రరవప సరకకననన
ఇసటట ననస:10/6/168
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : నవన
ఇసటట ననస:10-6-169
వయససస:41
లస: ససస స
6193 NDX0125054
పపరర: రరజరశశరర ఆలపరటట�

6179 NDX2117373
పపరర: చకకవరరస గగఱఱ స

6174 NDX0523910
పపరర: వనసకటటశశరరర ననల

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ బదధటట
ఇసటట ననస:10-6-164
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:10-6-168
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సష మయఖ వపపపపటటరర
ఇసటట ననస:10-6-168
వయససస:52
లస: పప
6190 NDX0742510
పపరర: శవకలమలరర ఆలపరటట

94-21/312

తసడడ:డ శవ శకరరమ
ఇసటట ననస:10-6-167
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకరసరర రరవప థనలలరఠ
ఇసటట ననస:10-6-167,3rd lane
వయససస:19
లస: పప
6187 NDX3037959
పపరర: పల పడసరద రరవప వపపపపటటరర

6176 NDX1240993
పపరర: ససబబబరరవప ననల

94-21/307

తసడడ:డ ససబబబరరవప ననల
ఇసటట ననస:10-6-164
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప గగఱఱ స
ఇసటట ననస:10-6-164
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నలర పననన
ఇసటట ననస:10-6-165
వయససస:33
లస: ససస స
6184 NDX3078011
పపరర: చకకక థనలలరఠ

94-21/309

తసడడ:డ పరదదశ ననల
ఇసటట ననస:10-6-164
వయససస:59
లస: పప

భరస : ససబబరరవప గగఱఱ స
ఇసటట ననస:10-6-164
వయససస:61
లస: ససస స
6181 NDX1157403
పపరర: వనసకట పదమజ నలర పననన

6173 NDX1868274
పపరర: అఖల రరడడడ పడపరరస

6171 NDX0492611
పపరర: లకడమ ననల

భరస : ససబబబరరవప ననల
ఇసటట ననస:10-6-164
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ పడపరరస
ఇసటట ననస:10-6-164
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పసచల రరడడడ పపల
ఇసటట ననస:10/6/164
వయససస:46
లస: పప
6178 NDX2117399
పపరర: రరమ దదవ గగఱఱ స

94-21/306

భరస : వనమల రరడడ పపల
ఇసటట ననస:10-6-164
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ బబ డదటట
ఇసటట ననస:10-6-164
వయససస:60
లస: ససస స
6175 NDX1421684
పపరర: వనమల రరడడ పపల

6170 NDX1421668
పపరర: మగరళ దదవ పపల

6195 AP151010102316
పపరర: ననగరశశరరరవప ఆలపరటట

94-24/410

తసడడ:డ చచదరయఖ
ఇసటట ననస:10-6-169
వయససస:45
లస: పప
94-24/412

6198 AP151010102260
పపరర: చచదరయఖ ఆలపరటట�

94-24/413

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:10-6-169
వయససస:70
లస: పప
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94-21/749

తసడడ:డ ససబబమమరరస కరజ
ఇసటట ననస:10-6-170
వయససస:48
లస: పప
6202 NDX1935404
పపరర: ససమలత దదవరపలర

94-24/414

94-24/417

94-24/420

94-24/422

94-24/873

94-21/642

94-23/483

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:10-6-178
వయససస:56
లస: పప

6206 NDX0827659
పపరర: కవత కకమగమ�

భరస : సతఖ ననరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:10-6-171
వయససస:62
లస: ససస స
94-24/418

6209 NDX0537548
పపరర: కరరరర శకనవరస రరవప�

6212 NDX0668376
పపరర: నసద భవరనచచషతనఖ� గగసదధ�

6215 NDX0699173
పపరర: వనసకటరమణ కలమలరర� గగసదధ�

6218 NDX2498475
పపరర: గగరర ససరరష ఇటబర

6221 NDX1854299
పపరర: జజహనవ కకడచల

94-24/431

6224 NDX0520866
పపరర: రరజజ ఫణణసదడ� తషలసస�

94-24/421

6227 NDX3036852
పపరర: యశశసత ఆలపరటట
తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:10-6-179
వయససస:18
లస: పప

94-24/419

6210 NDX1828666
పపరర: భబనస పడతనప కటబరర

94-23/482

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కటబరర
ఇసటట ననస:10-6-175
వయససస:25
లస: పప
94-24/423

6213 AP151010102737
పపరర: చసదడమమళ గగసదధ�

94-24/424

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:10-6-175
వయససస:63
లస: పప
94-24/425

6216 JBV3694353
పపరర: ఉమలమహహశశరరరవప� గగసదధ�

94-24/426

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:10-6-176
వయససస:71
లస: పప
94-24/427

6219 NDX1935438
పపరర: శకనవరస రరవప దదవరపలర

94-24/428

తసడడ:డ ననగభమషణస దదవరపలర
ఇసటట ననస:10-6-177
వయససస:36
లస: పప
94-24/429

6222 NDX0125120
పపరర: జవలకడమ కకడచల�

94-24/430

భరస : మలర కరరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:10-6-178
వయససస:48
లస: ససస స
94-24/432

తసడడ:డ శవయఖ�
ఇసటట ననస:10-6-178
వయససస:30
లస: పప
94-24/434

6207 NDX1855495
పపరర: వనసకట రమణ కటబరర
భరస : శకనవరసరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:10-6-174
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప కకడచల
ఇసటట ననస:10-6-178
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:10-6-178
వయససస:48
లస: ససస స
6226 NDX0520791
పపరర: శవయఖ� తషలసస�

94-24/416

తసడడ:డ గగరరమమరరస ఇటబర
ఇసటట ననస:10-6-177
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:10-6-178
వయససస:27
లస: ససస స
6223 NDX0520882
పపరర: ససతన రరవమమ� తషలసస�

6204 NDX1285329
పపరర: లకకమ తడకకలల
ర రర

భరస : ఉమల మహహశశరరరవప�
ఇసటట ననస:10-6-176
వయససస:63
లస: ససస స

భసధసవప: పసచలయఖ వనసపటట
ఇసటట ననస:10-06-177
వయససస:39
లస: ససస స
6220 NDX1387331
పపరర: దదపసస తషలసస

94-24/415

తసడడ:డ చసదడమమళ�
ఇసటట ననస:10-6-175
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కటబరర
ఇసటట ననస:10-6-175
వయససస:22
లస: పప
6217 NDX2695237
పపరర: అసకమమ వనసపటట

6203 NDX1285295
పపరర: శవ పరరశత తరరలలరర

తసడడ:డ శకరరమగలల�
ఇసటట ననస:10-6-174
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ చసదడమమళ�
ఇసటట ననస:10-6-175
వయససస:34
లస: పప
6214 NDX2824530
పపరర: శక రరస శరణ కటబరర

94-23/481

భరస : జయకలమలర�
ఇసటట ననస:10-6-174
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:10-6-174
వయససస:44
లస: పప
6211 JBV3693389
పపరర: భవరనశశధర� గగసదధ�

6201 NDX1224575
పపరర: వనసకట రరజరసదడ పడసరద తరర
కకళళళరర
తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:10-6-171
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకట రరజరసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:10-6-171
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కరమయఖ�
ఇసటట ననస:10-6-171
వయససస:53
లస: పప
6208 NDX0827535
పపరర: జయకలమలర వనష

94-23/480

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:10-6-171
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:10-6-171
వయససస:32
లస: ససస స
6205 NDX0668699
పపరర: శకహరర రరవప� పప ననస�

6200 NDX1224583
పపరర: రమలదదవ సరమసతపపడడ

6225 JBV3693397
పపరర: మలర కరరరరనరరవప కకడచల�

94-24/433

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:10-6-178
వయససస:51
లస: పప
94-24/874

6228 NBT0691253
పపరర: సపతష మసజషర శరణగ

94-21/315

భరస : ఫనసదడ దసలర పరళళ
ఇసటట ననస:10-6-181
వయససస:32
లస: ససస స
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6229 NDX0758656
పపరర: ననగ లలలవత ఆలపరటట

94-21/316

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:10-6-181
వయససస:36
లస: ససస స
6232 AP151010096138
పపరర: ససధనకర ఆలపరటట

94-21/319

94-21/322

94-21/325

94-24/437

94-24/440

94-24/875

94-24/441

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:10-6-187
వయససస:32
లస: పప

6242 JBV3694015
పపరర: లకకమదదవ� మమటట ట�

6245 NDX2585685
పపరర: ససకనఖ సమలల

6248 NDX2824498
పపరర: ఉమ దదవ రరవనల

6251 NDX0968966
పపరర: గరయతడ మలర వరపప

94-24/444

6254 NDX0699124
పపరర: బజరమమ మలర వరపప�

94-24/438

6257 JBV1731322
పపరర: మహనరరవప� మలర వరపప�
తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:10-6-187
వయససస:33
లస: పప

6237 NDX1023357
పపరర: రవశసకర రరచమళళ

94-21/324

6240 NDX1422179
పపరర: ఉసరమన అల షపక

94-24/436

6243 NDX0887067
పపరర: ననగరసదడస� మమటట ట�

94-24/439

తసడడ:డ వనసకటరరమరరడ�డడ
ఇసటట ననస:10-6-184/1
వయససస:35
లస: ససస స
94-21/654

6246 NDX2669372
పపరర: పసడయలసక సమలల

94-210/734

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:10-6-185
వయససస:21
లస: ససస స
94-24/876

6249 NDX3282183
పపరర: కకరణమయ మలర వరపప

94-21/819

భరస : పవన కలమలర మలర వరపప
ఇసటట ననస:10-6-187
వయససస:27
లస: ససస స
94-24/442

6252 NDX0968040
పపరర: శశషష కలమలరర మలర వరపప

94-24/443

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:10-6-187
వయససస:43
లస: ససస స
94-24/445

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:10-6-187
వయససస:70
లస: ససస స
94-24/447

94-21/321

తసడడ:డ మసరసన షరరఫ
ఇసటట ననస:10-6-184
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:10-6-187
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:10-6-187
వయససస:50
లస: ససస స
6256 NDX0968032
పపరర: పవన కలమలర మలర వరపప

94-24/435

భరస : ససతతష కలమలర రరవనల
ఇసటట ననస:10-6-186
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప మలర వరపప
ఇసటట ననస:10-6-187
వయససస:22
లస: ససస స
6253 NDX0699132
పపరర: శవ పరరశత మలర వరపప�

6239 NDX1913020
పపరర: శరకవణణ మమటట ట

6234 AP151010096406
పపరర: పపనననరరవప ఆలపరటట

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప రరచమళళ
ఇసటట ననస:10-6-182
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:10-6-185
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసయఖ రరవనల
ఇసటట ననస:10-6-186
వయససస:47
లస: పప
6250 NDX2227031
పపరర: లకడమ ససజనఖ మలర వరపప

94-21/323

భరస : శవరరరడడడ�
ఇసటట ననస:10-6-184/1
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:10-6-184/1
వయససస:48
లస: పప
6247 NDX2824472
పపరర: ససతతష కలమలర రరవనల

6236 AP151010099409
పపరర: రసగమమ రరచమళళ

94-21/318

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:10-6-181
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ నరరసరరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:10-6-184
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరసరరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:10-6-184/1
వయససస:28
లస: ససస స
6244 NDX1285337
పపరర: నరరస రరడడడ

94-21/320

భరస : వనసకటశశరరరవప రరచమళళ
ఇసటట ననస:10-6-182
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగయఖ రరచమళళ
ఇసటట ననస:10-6-182
వయససస:62
లస: పప
6241 NDX1911776
పపరర: శవ పరరశత మమటట ట

6233 NDX0524173
పపరర: రరమకకటటశశర రరవప ధనళపరళళ

6231 NDX0524215
పపరర: ఫణణసదడ దసలర పరళళ

తసడడ:డ రరమకకటటశశర రరవప దసలర పరళళ
ఇసటట ననస:10-6-181
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ధనళపరళళ
ఇసటట ననస:10-6-181
వయససస:67
లస: పప

భరస : రవశసకర రరచమళళ
ఇసటట ననస:10-6-182
వయససస:33
లస: ససస స
6238 AP151010096385
పపరర: వనసకటటశశరరరవప రరచమళళ

94-21/317

భరస : రరమకకటటశశర రరవప ధనళపరళళ
ఇసటట ననస:10-6-181
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పపనననరరవప
ఇసటట ననస:10-6-181
వయససస:40
లస: పప
6235 NDX1037704
పపరర: అరరణకలమలరర రరచమళళ

6230 NDX0492728
పపరర: ధనళపరళళ రతనకలమలరర

6255 NDX2162238
పపరర: ననతనజ దదవ తతట

94-24/446

భరస : రరమదనస తతట
ఇసటట ననస:10-6-187
వయససస:75
లస: ససస స
94-24/448

6258 JBV2923621
పపరర: వనసకటరరమయఖ� డబమబరర�

94-24/449

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:10-6-187
వయససస:33
లస: పప
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6259 AP151010102133
పపరర: రమమష డబమబరర�

94-24/450

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:10-6-187
వయససస:40
లస: పప
6262 NDX2121861
పపరర: లకడమ తరరపఠమమ మటట

94-24/453

94-24/456

94-24/459

94-24/462

94-23/485

94-23/488

94-24/466

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:10-6-203
వయససస:40
లస: పప

6272 JBV3695830
పపరర: రరమమహన రరవప� దడసతగరన�

6275 NDX1518994
పపరర: సతఖ పవన కలమలర పడయలగ

6278 JBV3695145
పపరర: వనషదదహహ� సరమసచ�

6281 JBV3693439
పపరర: పదనమవత� పప నననగసటట�

94-24/469

6284 NDX1376664
పపరర: సరయ బబబగ తవశ

94-24/463

6287 NDX2013563
పపరర: రరమచసదనడ రరడడడ భవనస
తసడడ:డ ససబబబ రరడడ భవనస
ఇసటట ననస:10-6-203
వయససస:54
లస: పప

6267 NDX0967950
పపరర: ఆసజననయ పడసరద మటటట

94-24/458

6270 JBV3695855
పపరర: రరజఖ లకడమ� దడసతగరన�

94-24/461

6273 NDX1519000
పపరర: మలనత పడయలగ

94-23/484

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పడయలగ
ఇసటట ననస:10-6-200
వయససస:28
లస: ససస స
94-23/486

6276 NDX1518978
పపరర: శకనవరస రరవప పడయలగ

94-23/487

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమరరస పడయలగ
ఇసటట ననస:10-6-200
వయససస:58
లస: పప
94-24/464

6279 JBV3695137
పపరర: వజయ కలమలర� సరమసచ�

94-24/465

తసడడ:డ అననపపరరనశశర శరసస �స
ఇసటట ననస:10-6-201
వయససస:70
లస: పప
94-24/467

6282 JBV3694056
పపరర: హహహమలవత� తవరశ�

94-24/468

భరస : ససతనరరమయఖ�
ఇసటట ననస:10-6-203
వయససస:46
లస: ససస స
94-24/470

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:10-6-203
వయససస:31
లస: పప
94-24/472

94-24/455

తసడడ:డ రరమమహన రరవప�
ఇసటట ననస:10-6-189
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:10-6-203
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:10-6-203
వయససస:57
లస: ససస స
6286 AP151010102011
పపరర: సరసబశవరరవప పప ననగసటట�

94-24/460

భరస : వజయ కలమలర�
ఇసటట ననస:10-6-201
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:10-6-203
వయససస:34
లస: ససస స
6283 AP151010102151
పపరర: ససతనరరవమమ పప ననగసటట�

6269 JBV3695863
పపరర: మలధవ� దడసతగరన�

6264 NDX0968230
పపరర: భమలకకమ మటబట

తసడడ:డ నరసససహస
ఇసటట ననస:10-6-188
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పడయలగ
ఇసటట ననస:10-6-200
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససరరష అడచడ పపఅలర
ఇసటట ననస:10-6-201
వయససస:22
లస: ససస స
6280 NDX0967828
పపరర: శవలకడమ వలలర పప

94-24/457

తసడడ:డ యలననదసలల�
ఇసటట ననస:10-6-189
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పడయలగ
ఇసటట ననస:10-6-200
వయససస:55
లస: ససస స
6277 NDX2253144
పపరర: కరరషరమ అడచడ పపఅలర

6266 AP151010102362
పపరర: శకనవరసరరవప గగల�

94-24/452

భరస : ఆసజననయ పడసరద
ఇసటట ననస:10-6-188
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమహన రరవప�
ఇసటట ననస:10-6-189
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరమమహన రరవప�
ఇసటట ననస:10-6-189
వయససస:55
లస: ససస స
6274 NDX1518986
పపరర: రరమ ససబబలకడమ పడయలగ

94-24/454

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:10-6-188
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:10-6-189
వయససస:26
లస: ససస స
6271 JBV3695848
పపరర: సరవతడ� దడసతగరన�

6263 NDX0887117
పపరర: మలధవ గగల�

6261 JBV3693363
పపరర: సరసబశవరరవప మలర వరపప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10-6-187
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:10-6-188
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:10-6-188
వయససస:82
లస: ససస స
6268 NDX1286194
పపరర: అలలఖఖ దడసతగరన

94-24/451

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10-6-187
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయ పడసరద మటట
ఇసటట ననస:10-6-188
వయససస:25
లస: ససస స
6265 AP151010102468
పపరర: సరమలమజఖస గగల�

6260 NDX0968057
పపరర: వనసకటబడవప మలర వరపప

6285 NDX0968305
పపరర: రరజ వలలర పప

94-24/471

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:10-6-203
వయససస:39
లస: పప
94-24/473

6288 AP151010102596
పపరర: ససబబబరరవప పప ననగసటట

94-24/474

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:10-6-203
వయససస:62
లస: పప
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6289 JBV3694049
పపరర: ససతనరరమయఖ తవరశ
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94-24/475

తసడడ:డ ననగరసదసడడడ
ఇసటట ననస:10-6-203
వయససస:71
లస: పప
6292 AP151010102261
పపరర: సససగమమ కరకలమలనస�

94-24/476 6291 JBV2923787
6290 AP151010102664
పపరర: బబలవనసకట రమణబబబగ ధనరర�
పపరర: సరసశత కరకలమలనస�

తసడడ:డ ససబడహమణఖస�
ఇసటట ననస:10-6-204
వయససస:57
లస: పప
94-24/478

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:10-6-205
వయససస:72
లస: ససస స

6293 JBV2923779
పపరర: శరత బబబగ కరకలమలనస� �

Deleted

భరస : అనల కలమలర కరకలమలనస
ఇసటట ననస:10-6-205
వయససస:49
లస: ససస స
6298 NDX3127644
పపరర: మహలకడమ కరసస

94-23/675

6299 NDX0968065
పపరర: ఇసదధర దనసరర
భరస : అమర ననధ
ఇసటట ననస:10-6-209
వయససస:37
లస: ససస స

6301 AP151010102521
పపరర: వనసకటజయరరస దనసరర�

6302 AP151010102783
పపరర: రహహబబబగ దనసరర�

94-24/483

తసడడ:డ వనసకటచలపతరరవప�
ఇసటట ననస:10-6-209
వయససస:44
లస: పప
94-24/486

భరస : వజయ భబసకర�
ఇసటట ననస:10-6-211
వయససస:43
లస: ససస స
6310 JBV3694197
పపరర: రరమకలమలరర� గగరర�

94-24/492

తసడడ:డ జగన మహన రరవప
ఇసటట ననస:10-6-213
వయససస:29
లస: ససస స
6316 NDX1286228
పపరర: ఉసరససమ షపక
తసడడ:డ మసరసన వరల
ఇసటట ననస:10-6-216
వయససస:25
లస: ససస స

94-24/481

94-24/495

94-22/753

6300 NDX0967745
పపరర: అమర ననధ దనసరర

94-24/482

తసడడ:డ వనసకట చలపతరరవప
ఇసటట ననస:10-6-209
వయససస:43
లస: పప
94-24/484

6303 NDX0827576
పపరర: వజయలకడమ మలదధననన�

6311 JBV3693926
పపరర: జగననమహనరరవప గగరర

94-24/488

భరస : వజయభబసకర �
ఇసటట ననస:10-6-211
వయససస:40
లస: ససస స
94-24/490

6309 JBV3694205
పపరర: రరజఖలకడమ� గగరర�

94-24/491

తసడడ:డ జగననమహనరరవప�
ఇసటట ననస:10-6-212
వయససస:30
లస: ససస స
94-24/493

6312 NDX2739779
పపరర: రరవత గగరర

94-24/878

తసడడ:డ జగన మహన రరవప గగరర
ఇసటట ననస:10-6-212
వయససస:21
లస: ససస స

6314 NDX0968891
పపరర: వనసకట హనసమసతరరవప
గరరర పరటట
తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:10-6-215
వయససస:52
లస: పప

94-23/490

6317 NDX0537373
పపరర: నజజమ షపక�

94-24/496

తసడడ:డ మసరసన వల�
ఇసటట ననస:10-6-216
వయససస:28
లస: ససస స

94-24/485

తసడడ:డ అపయఖ చచదరర�
ఇసటట ననస:10-6-210
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరనపడసరదరరవప
ఇసటట ననస:10-6-212
వయససస:59
లస: పప
94-23/489

6297 NDX3143955
పపరర: ససతనరరమ రరడడ కరసస

94-24/487 6306 JBV3696622
6305 NDX0867457
పపరర: వజయభబసకర� మమసడకరలనస�
పపరర: కరసత� మమసడ�

6308 NDX0967729
పపరర: దసరరరభవరన గగగరననన

94-24/480

తలర : కకటట రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:10-6-206 ANGIREDDY STREE
వయససస:68
లస: పప

భరస : నగరష బబబగ
ఇసటట ననస:10-6-211
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : జగననమహనరరవప�
ఇసటట ననస:10-6-212
వయససస:50
లస: ససస స
6313 NDX1224567
పపరర: భబగఖమలలర శశరర గగరర

94-23/674

తసడడ:డ భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:10-6-210
వయససస:44
లస: పప
94-24/489

6294 JBV3693405
పపరర: ససబబబరరవప కరకలమలనస�
తసడడ:డ దనశయఖ�
ఇసటట ననస:10-6-205
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటచలపతరరవప�
ఇసటట ననస:10-6-209
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ అపపయఖ చచదరర�
ఇసటట ననస:10-6-210
వయససస:70
లస: ససస స
6307 NDX0202846
పపరర: శరసత కలమలరర� మమసడన ఎధధల�

94-24/479

తసడడ:డ ససతనరరమ రరడడ కరసస
ఇసటట ననస:10-6-206
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససతనరరమ రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:10-6-206 ANGIREDDY STREE
వయససస:66
లస: ససస స

6304 NDX0826966
పపరర: మలదధననన పడభబవత�

భరస : శరత బబబగ�
ఇసటట ననస:10-6-205
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:10-6-205
వయససస:54
లస: పప

94-24/877 6296 NDX2867513
6295 NDX2831998
పపరర: మలరరత శశషమలసబ కరకలమలనస
పపరర: కకటట రరడడడ కరసస

94-24/477

6315 JBV3696648
పపరర: జజనకకదదవ� గరరర పరటట�

94-24/494

భరస : వనసకట హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:10-6-215
వయససస:46
లస: ససస స
6318 JBV3693892
పపరర: ననరర హ� షపక�

94-24/497

భరస : మసరసనశల�
ఇసటట ననస:10-6-216
వయససస:51
లస: ససస స
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6319 JBV3693900
పపరర: బబజ� షపక�
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94-24/498

తసడడ:డ మసరసనశల�
ఇసటట ననస:10-6-216
వయససస:32
లస: పప
6322 NDX0084020
పపరర: లకకమపడసరదరరవప శరనమగ

94-24/501

6323 NDX1384437
పపరర: హషమత మగల

94-24/502

6326 JBV3694247
పపరర: అననపపరర మమ� తతనసగగసటర �

6329 NDX2677722
పపరర: మలర కరరరరన రరవప రరమమననన

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:10-6-219
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ బల రరమయఖ రరమమననన
ఇసటట ననస:10-6-220
వయససస:50
లస: పప

6331 NDX1798869
పపరర: నరమల పరననస

6332 NDX1798760
పపరర: రరమ లసగ రరడడ పరననస

94-23/494

భరస : రరమ లసగ రరడడ పరననస
ఇసటట ననస:10-6-220
వయససస:45
లస: ససస స
6334 NDX1422229
పపరర: వనసకట లకడమ ససతసశశటట

94-24/505

94-24/508

94-23/496

తసడడ:డ గసగయఖ కలసభబల
ఇసటట ననస:10-6-224
వయససస:37
లస: పప

94-2/952

6341 NDX0968990
పపరర: నవన చకకవరరస భమననన

94-24/510

94-23/500

94-23/495

6327 JBV3694221
పపరర: ససబబబరరవప తతనసగగసటర

94-24/504

6330 NDX1798828
పపరర: వషష
ర పసడయల పరననస

94-23/493

6333 NDX2600138
పపరర: దసరర రరఘవ రరమననన

94-23/592

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప రరమననన
ఇసటట ననస:10-6-220
వయససస:19
లస: ససస స
94-24/506

6336 AP151010102258
పపరర: లకకమకలమలరర పప ననగసటట�

94-24/507

భరస : ససరరష బబబగ�
ఇసటట ననస:10-6-221
వయససస:43
లస: ససస స
94-24/509

6339 NDX2748911
పపరర: వనసకట వరసవ పప ననగసటట

94-24/880

తసడడ:డ ససరరశ బబబగ పప ననగసటట
ఇసటట ననస:10-6-221
వయససస:19
లస: ససస స
94-23/497

6342 JBV2923019
పపరర: తర శశరసక చచరరకలరర

94-23/498

తసడడ:డ భబసకర బబబగ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:10-6-223
వయససస:35
లస: పప

6344 JBV3694262
పపరర: దసరరర ననగమలలర శశరరరవప�
భమననన�
తసడడ:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:10-6-223
వయససస:51
లస: పప

94-24/511

6347 AP151010102408
పపరర: ననరరయణమమ కలసబబల�

94-24/512

భరస : గసగయఖ�
ఇసటట ననస:10-6-224
వయససస:58
లస: ససస స

94-23/492

తసడడ:డ రరమ లసగ రరడడ పరననస
ఇసటట ననస:10-6-220
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరరరమలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:10-6-223
వయససస:29
లస: పప

భరస : దసరరర ననగమలలర శశరరరవప�
ఇసటట ననస:10-6-223
వయససస:46
లస: ససస స
6346 NDX2009232
పపరర: రరఘవనసదడ రరవప కలసభబల

6338 AP151010102296
పపరర: ససరరష బబబగ పప ననగసటట�

6324 NDX1384429
పపరర: రహహమ బభగ మగల

తసడడ:డ హరననథ
ఇసటట ననస:10-6-219
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:10-6-221
వయససస:46
లస: పప

భరస : భబసకర బబబగ
ఇసటట ననస:10-6-223
వయససస:58
లస: ససస స
6343 JBV3694270
పపరర: శవపరరశత� భమననన�

94-24/503

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10-6-220
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:10-6-221
వయససస:74
లస: ససస స
6340 JBV1733526
పపరర: నరమల చచరరకలరర

6335 NDX1422062
పపరర: సరయ పడసరద ససతసశశటట

94-24/500

తసడడ:డ మహబమబ బభగ
ఇసటట ననస:10-6-218
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ పరననస
ఇసటట ననస:10-6-220
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10-6-220
వయససస:26
లస: ససస స
6337 AP151010102154
పపరర: కకటటశశరమమ పప ననగసటట�

94-23/491

భరస : హరననథ�
ఇసటట ననస:10-6-219
వయససస:72
లస: ససస స
94-24/879

6321 JBV3694213
పపరర: ఉమలమహహశశరర� శరనమగ�

భరస : లకకమపడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:10-6-217
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రహహమ బభగ మగల
ఇసటట ననస:10-6-218
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:10-6-219
వయససస:43
లస: ససస స
6328 NDX2731388
పపరర: మణణ దధీసప తతనసగగసటర

94-24/499

తసడడ:డ ఖలససససర�
ఇసటట ననస:10-6-216
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:10-6-217
వయససస:56
లస: పప
6325 JBV3694239
పపరర: భబగఖలకడమ� తతనసగగసటర �

6320 JBV3696655
పపరర: మసరసన వల� షపక�

6345 NDX2009323
పపరర: వనసకట కనక దసరర కలసభబల

94-23/499

భరస : రరఘవనసదడ రరవప కలసభబల
ఇసటట ననస:10-6-224
వయససస:32
లస: ససస స
6348 NDX0968198
పపరర: రరఘవనసదడ రరవప కలసభబల

94-24/513

తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:10-6-224
వయససస:40
లస: పప
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6349 AP151010102229
పపరర: నరసససహరరవప కలసబబల�

94-24/514

తసడడ:డ గసగయఖ�
ఇసటట ననస:10-6-224
వయససస:40
లస: పప
6352 NDX1259316
పపరర: సరరరక మజద

94-24/517

94-24/520

94-24/523

94-21/327

94-24/527

94-24/530

94-24/533

భరస : ఉసరమన
ఇసటట ననస:10-6-234
వయససస:40
లస: ససస స

6362 NDX2106897
పపరర: రరజశక తనదధవరక

6365 AP151010102180
పపరర: వనసకటరరమయఖ తనడడవరక

6368 AP151010102398
పపరర: మసగపత బబ గరశస

6371 JBV1730829
పపరర: కకటటశశరరరవప� బబ డపరటట�

94-24/536

6374 NDX0083949
పపరర: మగసతనజ� సయఖద�

94-24/525

6377 AP151010102522
పపరర: రరహనన సయఖద�
భరస : ఉసరమన�
ఇసటట ననస:10-6-234
వయససస:57
లస: ససస స

6357 JBV3695822
పపరర: ఇసదధర� మలగగలలరర�

94-24/522

6360 JBV1432848
పపరర: ఇసదనడవత అవపతష

94-21/326

6363 AP151010102879
పపరర: ససజజత తనడడవరక�

94-24/526

భరస : వనసకటరరమయఖ�
ఇసటట ననస:10-6-229
వయససస:57
లస: ససస స
94-24/528

6366 JBV2923522
పపరర: ననసరమమ బబ గరశస�

94-24/529

భరస : మసగపత�
ఇసటట ననస:10-6-230
వయససస:42
లస: ససస స
94-24/531

6369 AP151010102365
పపరర: వనసకటరతనస బబ డపరటట

94-24/532

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10-6-231
వయససస:50
లస: ససస స
94-24/534

6372 AP151010102547
పపరర: కరరమగననసర షపఖ�

94-24/535

భరస : మమలలల�
ఇసటట ననస:10-6-233
వయససస:50
లస: ససస స
94-24/537

తసడడ:డ ఉసరమన�
ఇసటట ననస:10-6-234
వయససస:37
లస: ససస స
94-24/539

94-24/519

భరస : కకషరరరరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:10-6-227
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:10-6-231
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ�
ఇసటట ననస:10-6-233
వయససస:54
లస: పప
6376 JBV3693355
పపరర: ససరరజ సయఖద

94-24/524

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:10-6-230
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:10-6-231
వయససస:30
లస: పప
6373 NDX0906750
పపరర: మమలలల షపక�

6359 JBV3695806
పపరర: రరమమహన రరవప మలగగలలరర

6354 NDX1274935
పపరర: మసరసన బ మజద

తసడడ:డ రరమమహన రరవప�
ఇసటట ననస:10-6-226
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:10-6-229
వయససస:67
లస: పప

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:10-6-230
వయససస:72
లస: ససస స
6370 JBV3694445
పపరర: శకనవరస� బబ డపరటట�

94-24/521

భరస : గగపస కకషర తనదధవరక
ఇసటట ననస:10-6-229
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ తనదధవరక
ఇసటట ననస:10-6-229
వయససస:39
లస: పప
6367 AP151010102367
పపరర: ససబగబలల బబ గరశస

6356 NDX0867408
పపరర: అబగదల లతఫ మజద

94-24/516

భరస : అబగదల రహహస
ఇసటట ననస:10-6-225
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:10-6-226
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:10-6-227
వయససస:61
లస: పప
6364 NDX2107606
పపరర: గగపస కకషర తనదధవరక

94-24/518

తసడడ:డ అబగదల రహహస
ఇసటట ననస:10-6-225
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరమమహన రరవప�
ఇసటట ననస:10-6-226
వయససస:48
లస: ససస స
6361 JBV1432855
పపరర: కకషరరరరడడడ వజజడల

6353 NDX1274943
పపరర: మజద ససరరజ

6351 NDX2162220
పపరర: అననపపరర బబ లలరపలర

భరస : వనసకటటశశరరర బబ లలరపలర
ఇసటట ననస:10-6-224/1
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : మజద అబగదల లతఫ
ఇసటట ననస:10-6-225
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మజద అబగదల లతఫ
ఇసటట ననస:10-6-225
వయససస:24
లస: పప
6358 JBV3695814
పపరర: బబలలవరరరన� మలగగలలరర�

94-24/515

తసడడ:డ చచసచయఖ
ఇసటట ననస:10-6-224
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల లతఫ
ఇసటట ననస:10-6-225
వయససస:27
లస: ససస స
6355 NDX1892752
పపరర: మజద సరదధక

6350 NDX0887091
పపరర: గసగయఖ కలసబబల

6375 JBV3694395
పపరర: ననజరర� సయఖద�

94-24/538

భరస : ససరరజ�
ఇసటట ననస:10-6-234
వయససస:37
లస: ససస స
94-24/540

6378 NDX0083964
పపరర: ఉసరమన సయఖద�

94-24/541

భరస : ఆడససరహహబ�
ఇసటట ననస:10-6-234
వయససస:64
లస: ససస స
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94-24/542

భరస : రరమకకకషర రరవప�
ఇసటట ననస:10-6-235
వయససస:42
లస: ససస స
6382 NDX2977957
పపరర: మహహపరల రరడడడ అవపల

94-21/751

94-24/545

94-24/548

94-24/551

94-24/554

94-24/557

94-24/560

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:10-6-237/1
వయససస:48
లస: పప

6392 NDX2009380
పపరర: తదజ సరయ పడకఖత లలవప

6395 AP151010102567
పపరర: ననగబబబగ రరమననన�

6398 JBV3693876
పపరర: సతఖననరరయణ ఆలపరటట

6401 JBV1733062
పపరర: లకడమ� తవరశ�

94-24/563

6404 JBV2923944
పపరర: సరసబబడజఖస బకకక�

94-24/552

6407 AP151010102695
పపరర: పషదవనసకయఖ ధనళపరళళ�
తసడడ:డ చనవనసకయఖ�
ఇసటట ననస:10-6-237/1
వయససస:60
లస: పప

6387 NDX2076926
పపరర: రరమ దదవ మగపరపళర

94-24/547

6390 AP151010102498
పపరర: పదమ లలవప

94-24/550

6393 NDX0967877
పపరర: కకటటశశరరరవప మగపరపళళ

94-24/553

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:10-6-237
వయససస:37
లస: పప
94-24/555

6396 NDX0953679
పపరర: మలర ఖలరరరనరరడడడ దనటర

94-24/556

తసడడ:డ బబలకకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:10-6-237
వయససస:45
లస: పప
94-24/558

6399 JBV3693868
పపరర: శకమనననరరయణ� రరమననన�

94-24/559

తసడడ:డ బబపనయఖ�
ఇసటట ననస:10-6-237
వయససస:69
లస: పప
94-24/561

6402 JBV3694031
పపరర: ససనత ననతనన

94-24/562

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:10-6-237/1
వయససస:45
లస: ససస స
94-24/564

భరస : వనసకట కకటయఖ�
ఇసటట ననస:10-6-237/1
వయససస:69
లస: ససస స
94-24/566

94-24/882

భరస : శకనవరస రరసబబబగ
ఇసటట ననస:10-6-237
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : బబలససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:10-6-237/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పషద వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:10-6-237/1
వయససస:54
లస: ససస స
6406 JBV3694023
పపరర: ఆసజననయగలల ననతనన

94-24/549

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:10-6-237
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ పషదవనసకయఖ
ఇసటట ననస:10-6-237/1
వయససస:36
లస: ససస స
6403 AP151010102329
పపరర: వజయకలమలరర ధనళపరళళ�

6389 NDX2109693
పపరర: ససజనఖ బలలసస

6384 NDX2980365
పపరర: ననగమణణ ఆవపల

భరస : కకటటశశరరరవప మగపరపళర
ఇసటట ననస:10-6-237
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకమనననరరయణ�
ఇసటట ననస:10-6-237
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అమలమరరవప
ఇసటట ననస:10-6-237
వయససస:52
లస: పప
6400 JBV2923910
పపరర: అననరరధ ధనళపరళ

94-24/546

తసడడ:డ శకనవరస రరసబబబగ లలవప
ఇసటట ననస:10-6-237
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ననగభమషణస దదవరపలర
ఇసటట ననస:10-6-237
వయససస:40
లస: పప
6397 JBV2923472
పపరర: శకనవరస రరసబబబగ లలవప

6386 NDX2023638
పపరర: వరలకడమ దదవరపలర

94-24/544

భరస : అసజరరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:10-6-236
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప బలలసస
ఇసటట ననస:10-6-237
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకమనననరరయణ�
ఇసటట ననస:10-6-237
వయససస:62
లస: ససస స
6394 NDX2023661
పపరర: సరసబశవ రరవప దదవరపలర

94-24/881

భరస : సరసబ శవ రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:10-6-237
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మలర ఖలరరరనరరడ�డడ
ఇసటట ననస:10-6-237
వయససస:40
లస: ససస స
6391 AP151010102661
పపరర: మలలర శశరర రరమననన�

6383 NDX2980357
పపరర: అసజరరడడడ ఆవపల

6381 JBV2923530
పపరర: కకకషరవనణణ మననవ�

భరస : ననయగడమమ�
ఇసటట ననస:10-6-235
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:10-6-236
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరసబబబగ లలవప
ఇసటట ననస:10-6-237
వయససస:27
లస: ససస స
6388 NDX0826867
పపరర: ససజజత దనటర �

94-24/543

తసడడ:డ ననయగడమమ
ఇసటట ననస:10-6-235
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజ రరడడడ అవపల
ఇసటట ననస:10-6-236
వయససస:18
లస: పప
6385 NDX1377522
పపరర: గరయతడ పడవలర క లలవప

6380 JBV1730902
పపరర: ననగమలలర శశరర మననవ

6405 JBV1733047
పపరర: బబలససబడమణఖస తవరశ

94-24/565

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:10-6-237/1
వయససస:45
లస: పప
94-24/567

6408 NDX2715332
పపరర: వజయ లకడమ జజగరర మమడడ

94-24/780

భరస : సరసబశవ రరవప ననతలపత
ఇసటట ననస:10-6-237/1
వయససస:69
లస: ససస స
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94-24/781

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:10-6-237/1
వయససస:50
లస: పప
6412 NDX1453851
పపరర: మలధవ లత బసడనరర

94-21/329

94-21/332

94-24/569

94-24/572

94-24/575

94-24/578

94-24/885

94-21/335

భరస : ననగరరజ దసడగరరర
ఇసటట ననస:10-6-243
వయససస:33
లస: ససస స
6436 NDX1023365
పపరర: ననగరరజ దసడడగరరర
తసడడ:డ ననగరశశర రరవప దసడగరరర
ఇసటట ననస:10-6-243
వయససస:33
లస: పప

94-24/570

6422 AP151010102579
పపరర: రరకకమణమమ మమటట ట

6425 NDX0887026
పపరర: వనసకటరరమరరడడడ మమటట ట�

6428 NDX2832780
పపరర: లకడమ శకలసతల మమటట ట

94-24/573

94-24/576

94-24/883

6420 AP151010102429
పపరర: రమణ మమటట ట

94-24/571

6423 NDX1817396
పపరర: ననగ రరజరసదడ పప ననగసటట

94-24/574

6426 AP151010102397
పపరర: శకనవరసరరడడడ మమటట ట�

94-24/577

6429 NDX2824381
పపరర: శవ లకడమ మమటట ట

94-24/884

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:10-6-239
వయససస:21
లస: ససస స
94-24/579

6434 AP151010099140
పపరర: అసజమమ దసడగరరర

94-21/336

తసడడ:డ గగపయఖ కరమమపలర
ఇసటట ననస:10-6-243
వయససస:49
లస: పప

94-24/568

తసడడ:డ సరసబరరడడడ�
ఇసటట ననస:10-6-239
వయససస:45
లస: పప

6431 JBV3694114
పపరర: వరవనసకట బడహహమశశరరరవప�
గగరరపరరస�
తసడడ:డ సతఖననరరయణమమరరస�
ఇసటట ననస:10-6-240
వయససస:46
లస: పప

6437 NDX1766262
పపరర: పడభబకర కరమమపలర

6417 NDX1817354
పపరర: చచషతనఖ సడవసత పప ననగసటట

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పప ననగసటట
ఇసటట ననస:10-6-239
వయససస:28
లస: పప

6432 NDX0238170
పపరర: శవ కలమలరర దసడగరరర

94-21/334

భరస : ననగబబబగ దసడగరరర
ఇసటట ననస:10-6-243
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప దసడగరరర
ఇసటట ననస:10-6-243
వయససస:52
లస: ససస స
94-21/338

94-21/331

భరస : నరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:10-6-239
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరస రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:10-6-239
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:10-6-239
వయససస:18
లస: ససస స
6433 NDX1037985
పపరర: రతనకలమలరర దడడగరరర

6419 JBV2923514
పపరర: అలవనలల మసగమమ మమటట ట�

6414 JBV1730738
పపరర: హనసమసతరరవప బసడనరర

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పప ననగసటట
ఇసటట ననస:10-6-239
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరరడడడ�
ఇసటట ననస:10-6-239
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ�
ఇసటట ననస:10-6-239
వయససస:58
లస: పప
6430 NDX2824480
పపరర: సరయ ససజనఖ మమటట ట

94-21/333

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:10-6-239
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:10-6-239
వయససస:33
లస: పప
6427 JBV3694064
పపరర: కకటటశశరరరవప� పప ననగసటట�

6416 JBV1734243
పపరర: మహనరరవప బసడనరర

94-21/328

తసడడ:డ రరస మహనరరవ బసడనరర
ఇసటట ననస:10-6-238
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:10-6-239
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:10-6-239
వయససస:39
లస: ససస స
6424 NDX0887059
పపరర: ససవర రరడడడ మమటట ట

94-21/330

తసడడ:డ వరయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:10-6-238
వయససస:67
లస: పప

భరస : హరరబబబగ�
ఇసటట ననస:10-6-239
వయససస:39
లస: ససస స
6421 JBV3693801
పపరర: రతనకలమలరర పప ననగసటట

6413 JBV1733906
పపరర: కకటటశశరమమ బసడనరర

6411 NDX0238238
పపరర: బసడనరర రరధధక

భరస : వనసకటటశశర రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:10-6-238
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:10-6-238
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరస మహనరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:10-6-238
వయససస:37
లస: పప
6418 JBV3694080
పపరర: రరధధక� కసరసల�

94-24/782

భరస : రరజజజ జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:10-6-237/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:10-6-238
వయససస:34
లస: ససస స
6415 JBV1730894
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బసడనరర

6410 NDX2715274
పపరర: వనసకట రతనస జజగరర మమడడ

6435 NDX0946574
పపరర: ననగబబబగ దసడగరరర

94-21/337

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప దసడగరరర
ఇసటట ననస:10-6-243
వయససస:30
లస: పప
94-21/339

6438 NDX2204030
పపరర: ననగరశశర రరవప దసడగరరర

94-21/340

తసడడ:డ హనసమయఖ దసడగరరర
ఇసటట ననస:10-6-243
వయససస:62
లస: పప
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6439 NDX1327618
పపరర: దసడగరరర వనసకటటశశరమమ

94-21/341

భరస : సరసబ శవ రరవప దసడగరరర
ఇసటట ననస:10-6-243/1
వయససస:27
లస: ససస స
6442 AP151010096516
పపరర: రరఘవపలల దసడగరరర

94-21/344

6443 NDX1037936
పపరర: వనసకట రమణ దదవళళ

94-21/347

6446 NDX1454081
పపరర: యలమసద రరజ దదవళర

6449 NDX2226835
పపరర: సరయ సశరఠప పషగడ

భరస : బడహమస నవపలలరర
ఇసటట ననస:10-6-243,RAILU KATTA
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ పషగడ
ఇసటట ననస:10-6-244
వయససస:21
లస: ససస స

6451 NDX1327626
పపరర: పషగడ దధవఖ

6452 NDX1327634
పపరర: పషగడ దదపసస

94-21/351

తసడడ:డ రమణయఖ పషగడ
ఇసటట ననస:10-6-244
వయససస:26
లస: ససస స
6454 NDX1327659
పపరర: పప టటటలర నలమ

94-21/354

94-21/357

94-21/359

తసడడ:డ ననగగల మరర షపక
ఇసటట ననస:10-6-246
వయససస:51
లస: పప

6461 AP151010099190
పపరర: ఫరతమల బ షపక

94-21/362

6464 NDX1023258
పపరర: అబగదల రహహమ

94-21/349

6467 AP151010096105
పపరర: చనన మహబమబ వల షపక
తసడడ:డ మహమమద హనఫ షపక
ఇసటట ననస:10-6-246
వయససస:62
లస: పప

6447 NDX3043379
పపరర: శకదదవ నవపలలరర

94-24/886

6450 NDX2226777
పపరర: లలవణఖ పషగడ

94-21/350

తసడడ:డ రమణయఖ పషగడ
ఇసటట ననస:10-6-244
వయససస:23
లస: ససస స
94-21/352

6453 NDX1338300
పపరర: హరరత పషగడ

94-21/353

తసడడ:డ రమణయఖ పషగడ
ఇసటట ననస:10-6-244
వయససస:28
లస: ససస స
94-21/355

6456 NDX2426278
పపరర: రమణయఖ మమకల

94-21/356

తసడడ:డ ననరరయణ మమకల
ఇసటట ననస:10-6-244
వయససస:33
లస: పప
94-21/358

94-21/752
6459 NDX2733640
పపరర: వనసకట ననగ దసరర మలర శశర రరవప
నడడకలరర
తసడడ:డ ధరమ రరవప నడడకలరర
ఇసటట ననస:10-6-244
వయససస:25
లస: పప

94-21/360

6462 AP151010099191
పపరర: మసరసన బ షపక

94-21/361

భరస : చననమహబమబ వల షపక
ఇసటట ననస:10-6-246
వయససస:57
లస: ససస స
94-21/363

తసడడ:డ ననసర మహమద షపక
ఇసటట ననస:10-6-246
వయససస:38
లస: పప
94-21/365

94-21/346

Deleted

భరస : చననహనఫ షపక
ఇసటట ననస:10-6-246
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద హనఫ షపక
ఇసటట ననస:10-6-246
వయససస:24
లస: పప
6466 NDX1023381
పపరర: ననసర మహమద షపక

6458 AP151010096156
పపరర: రమణయఖ పషగడ

6444 AP151010099440
పపరర: పపలర మమ దచవళళ

భరస : బడహమస నవపలలరర
ఇసటట ననస:10-6-243,RAILU KATTA
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశయఖ పషగడ
ఇసటట ననస:10-6-244
వయససస:55
లస: పప

భరస : అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:10-6-246
వయససస:30
లస: ససస స
6463 NDX1705138
పపరర: షరహహద షపక

94-21/348

భరస : రమణయఖ పషగడ
ఇసటట ననస:10-6-244
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ పప టటటలర
ఇసటట ననస:10-6-244
వయససస:39
లస: పప
6460 NDX1705120
పపరర: ననగగల బ షపక

6455 NDX1659152
పపరర: ననగరసదడస పషగడ

94-21/343

భరస : ననగయఖ దచవళళ
ఇసటట ననస:10-6-243/2
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖ పషగడ
ఇసటట ననస:10-6-244
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చనన అసజయఖ పప టటటలర
ఇసటట ననస:10-6-244
వయససస:32
లస: ససస స
6457 NDX1327642
పపరర: పప టటటలర చనన అసజయఖ

94-21/345

తసడడ:డ ననగయఖ దదవళర
ఇసటట ననస:10-6-243/2
వయససస:27
లస: పప
94-26/1079

6441 NDX1327600
పపరర: దసడగరరర సరసబ శవ రరవప

తసడడ:డ రరఘవపలల దసడగరరర
ఇసటట ననస:10-6-243/1
వయససస:28
లస: పప

భరస : యలమసద రరజ దదవళర
ఇసటట ననస:10-6-243/2
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ దదవళర
ఇసటట ననస:10-6-243/2
వయససస:26
లస: పప
6448 NDX3043403
పపరర: శకదదవ నవపలలరర

94-21/342

భరస : రరఘవపలల దసడగరరర
ఇసటట ననస:10-6-243/1
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ దసడగరరర
ఇసటట ననస:10-6-243/1
వయససస:62
లస: పప
6445 NDX1454073
పపరర: అనల దదవళర

6440 AP151010099596
పపరర: పపననమమ దసడగరరర

6465 AP151010096446
పపరర: చనన మహమమద హనఫ షపక

94-21/364

తసడడ:డ చననమహబమబ వల షపక
ఇసటట ననస:10-6-246
వయససస:46
లస: పప
94-21/366

6468 NDX1766130
పపరర: శక లకడమ కకపలలర

94-21/367

భరస : శకనవరసరరవప కకపలలర
ఇసటట ననస:10-6-247
వయససస:68
లస: ససస స
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94-21/368

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకపలలర
ఇసటట ననస:10-6-247
వయససస:72
లస: పప
6472 AP151010099192
పపరర: లలషలలన బ షపక

94-21/371

94-21/374

94-21/377

94-21/380

94-21/383

94-21/385

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ గగణనపరటట
ఇసటట ననస:10-6-251
వయససస:51
లస: పప

6482 NDX1023274
పపరర: ననగరశశర రరవప తషసబభటట

6485 NDX2734879
పపరర: భబరత చలర

6488 AP151010096329
పపరర: శవరరరడడడ బబ బబబ

94-21/388

6491 NDX2204022
పపరర: వదఖ చరణ రరడడడ గగణపరటట

94-21/391

6494 NDX2226827
పపరర: తతషసత అలపరటట

94-21/381

6477 NDX1037969
పపరర: పడభబవత తషసబభటట

94-21/376

6480 NDX2182004
పపరర: గగతమ కలమలర చచనసనపరటట

94-21/379

6483 NDX1157155
పపరర: రరసబబబమ జరరబగలల

94-21/382

తసడడ:డ వరయలఖ
ఇసటట ననస:10-6-249
వయససస:44
లస: పప
94-21/753

6486 NDX0238188
పపరర: కలపన బబ బబ

94-21/384

భరస : శవ రరడడడ బబ బబ
ఇసటట ననస:10-6-250
వయససస:50
లస: ససస స
94-21/386

6489 NDX1115385
పపరర: ననగ గగరర దదవ గగనపరటట

94-21/387

తసడడ:డ వనసకట కకషరరరరడడడ గగనపరటట
ఇసటట ననస:10-6-251
వయససస:27
లస: ససస స
94-21/389

94-21/390
6492 NDX1126762
పపరర: వనసకట నళనకరసత రరడడడ గగనపరటట

తసడడ:డ వనసకట కకషరరరరడడడ గగనపరటట
ఇసటట ననస:10-6-251
వయససస:27
లస: పప
94-21/392

తసడడ:డ పపరర చసదడ శశఖర రరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:10-6-252
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస బబబగ భగవనస
ఇసటట ననస:10-6-254
వయససస:23
లస: ససస స

94-21/373

తసడడ:డ వరయఖచచదనరర చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:10-6-249
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ గగణపరటట
ఇసటట ననస:10-6-251
వయససస:22
లస: పప

94-21/394 6497 NDX2226819
6496 AP151010102102
పపరర: పపరర చసదడ శశఖర రరవప ఆలపరటట
పపరర: గరయతడ భగవనస

తసడడ:డ చచదరయఖ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:10-6-252
వయససస:50
లస: పప

94-21/378

తసడడ:డ ఎగరరరడడడ బబ బబ
ఇసటట ననస:10-6-250
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకటకకషర రరడడడ గగణనపరటట
ఇసటట ననస:10-6-251
వయససస:44
లస: ససస స
6493 NDX1126739
పపరర: వనసకటకకషర రరడడడ గగణనపరటట

6479 NDX1038033
పపరర: సమగదడ లకడమ తషసబభటట

6474 NDX0946533
పపరర: సరసబయఖ చలర

భరస : ననగరశశర రరవప తషసబభటట
ఇసటట ననస:10-6-249
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : జననరద న చలర
ఇసటట ననస:10-6-249
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఎగరరరడడడ బబ బబ
ఇసటట ననస:10-6-250
వయససస:62
లస: ససస స
6490 NDX0492983
పపరర: వజయ లకడమ గగణనపరటట

94-21/375

తసడడ:డ కకసడయఖ తషసబభటట
ఇసటట ననస:10-6-249
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రగశయఖ తషసబభటట
ఇసటట ననస:10-6-249
వయససస:63
లస: పప
6487 AP151010099716
పపరర: ససతనమహలకడమ బబ బబబ

6476 NDX1707209
పపరర: ననగలకడమ రసస

94-21/370

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:10-6-248
వయససస:52
లస: పప

భరస : కకసడయఖ తషసబభటట
ఇసటట ననస:10-6-249
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రరస బబబగ జరరబగల
ఇసటట ననస:10-6-249
వయససస:24
లస: పప
6484 NDX2226801
పపరర: కకసడయఖ తషసబభటట

94-21/372

భరస : శసకర రసస
ఇసటట ననస:10-6-249
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వరయఖ చచదరర
ఇసటట ననస:10-6-249
వయససస:43
లస: ససస స
6481 NDX1705146
పపరర: రవ తదజ జరరబగల

6473 NDX1570168
పపరర: జజన బబషర షపక

6471 NDX1576497
పపరర: షపక రరహనన

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:10-6-248
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద యమసఫ షపక
ఇసటట ననస:10-6-248
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససలలరమసనద షపక
ఇసటట ననస:10-6-248
వయససస:54
లస: పప
6478 NDX1320803
పపరర: నరమల అతష
స లలరర

94-21/369

తసడడ:డ యగసనఫ షపక
ఇసటట ననస:10-6-248
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మహమమద యమససఫ షపక
ఇసటట ననస:10-6-248
వయససస:47
లస: ససస స
6475 JBV2913051
పపరర: మహమమద యమససఫ షపక

6470 NDX0492645
పపరర: షపక షసషరద బభగస

94-21/395

6495 JBV2923126
పపరర: శవపరరశత ఆలపరటట

94-21/393

భరస : పపరర చసదడరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:10-6-252
వయససస:42
లస: ససస స
6498 NDX0758466
పపరర: రరవత భగవనస

94-21/396

భరస : శకనవరస బబబగ భగవనస
ఇసటట ననస:10-6-254
వయససస:43
లస: ససస స
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6499 NDX0756403
పపరర: శకనవరసబబబగ భగవనస

94-21/397

తసడడ:డ సరసబశవరరవప భగవనస
ఇసటట ననస:10-6-254
వయససస:48
లస: పప
6502 NDX0523951
పపరర: శకనవరసరరవప జసపన

94-21/400

94-21/401

94-21/756

94-24/581

తసడడ:డ జఫరన షపక � �
ఇసటట ననస:10-6-260
వయససస:34
లస: పప
6517 AP151010096643
పపరర: మలరరతరరజ చదకలరర
తసడడ:డ వనసకటపతరరజ
ఇసటట ననస:10-6-261
వయససస:41
లస: పప
6520 AP151010099534
పపరర: శవరసజన గమడపరటట
భరస : కకటటశశరరరవప గమడపరటట
ఇసటట ననస:10-6-262
వయససస:41
లస: ససస స
6523 AP151010096294
పపరర: వరయఖ గమడపరటట

భరస : జగనననధరరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:10-6-263
వయససస:60
లస: ససస స

94-23/676

6512 NDX2226728
పపరర: రజయల ససలమ న షపక

6515 AP151010087118
పపరర: దసరర గగసడడమమడ

6518 NDX1453844
పపరర: హహసపసన ఖలన మహమమద

6521 AP151010099539
పపరర: శశషరరతనస గమడపరటట

94-21/413

6524 NDX2008705
పపరర: శక లకడమ మమటట ట

94-21/403

6527 NDX2008531
పపరర: నరసజన రరడడడ మమటట ట
తసడడ:డ ఏళళ రరడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:10-6-263
వయససస:31
లస: పప

94-24/580

6513 JBV1737378
పపరర: జజన బ షపక � �

94-21/404

భరస : జఫరన షపక � �
ఇసటట ననస:10-6-260
వయససస:65
లస: ససస స
94-21/406

6516 NDX2226785
పపరర: శవ కలమలర గగసడమమడ

94-21/407

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప గగసడమమడ
ఇసటట ననస:10-6-261
వయససస:23
లస: పప
94-21/409

6519 NDX2745180
పపరర: పదధమన గగనదమమదన

94-21/757

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప గగనదమమదన
ఇసటట ననస:10-6-261
వయససస:20
లస: ససస స
94-21/411

6522 AP151010096025
పపరర: రరమలరరవప గమడపరటట

94-21/412

తసడడ:డ వరయఖ గమడపరటట
ఇసటట ననస:10-6-262
వయససస:47
లస: పప
94-21/414

భరస : జయమననహర రరడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:10-6-263
వయససస:37
లస: ససస స
94-21/416

6510 NDX2070217
పపరర: ఆలలఖఖ దనసరర
తసడడ:డ వరరసజననయగలల దనసరర
ఇసటట ననస:10-6-259
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వరయఖ గమడపరటట
ఇసటట ననస:10-6-262
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ గమడపరటట
ఇసటట ననస:10-6-262
వయససస:77
లస: పప
6526 JBV1730258
పపరర: పరరశత మమటట ట

6509 NDX2907525
పపరర: ధనలకడమ ఈమన

తసడడ:డ మహబమబ ఖలన
ఇసటట ననస:10-6-261
వయససస:71
లస: పప
94-21/410

94-21/655

తసడడ:డ వనసకట అచసలతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:10-6-259
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పపరర చసదడరరవప గగసడడమమడ
ఇసటట ననస:10-6-261
వయససస:41
లస: ససస స
94-21/408

6504 NDX2714681
పపరర: శరత సరయ కకడనల

94-21/402 6507 NDX3200391
94-21/755
6506 NDX2204071
పపరర: శవ ననగరరజజ కలమలరర అతస లలరర
పపరర: వనసకట లకడమ నరసమమ వతస కలరర

భరస : ఖలజజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:10-6-260
వయససస:34
లస: ససస స
94-21/405

94-21/399

తసడడ:డ ననగరశశరరవప
ఇసటట ననస:10-6-257
వయససస:19
లస: పప

భరస : సరయ రరడడడ ఈమన
ఇసటట ననస:10-6-259
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వరరసజననయగలల దనసరర
ఇసటట ననస:10-6-259
వయససస:55
లస: ససస స
6514 JBV1731207
పపరర: ఖలజజ మహహదద న షపక � �

94-21/754

తసడడ:డ ఆసజననయగలల అతస లలరర
ఇసటట ననస:10-6-258
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సరయ రరడడడ ఈమన
ఇసటట ననస:10-6-259
వయససస:32
లస: ససస స
6511 NDX2070209
పపరర: కలలఖణణ గగరర దనసరర

6503 NDX2721819
పపరర: తదజశశన యరకగగసటర

6501 NDX2028521
పపరర: మగరళ కకషర కలరరక

తసడడ:డ వనసకట శవయఖ కలరరక
ఇసటట ననస:10-6-255
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప యరకగగసటర
ఇసటట ననస:10-6-256
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరష కలమలర రరచమలలర
ఇసటట ననస:10-6-258
వయససస:24
లస: ససస స
6508 NDX3044997
పపరర: ధనలకడమ ఈమన

94-21/398

భరస : శకనవరస రరవప జసపన
ఇసటట ననస:10-6-255
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ జసపన
ఇసటట ననస:10-6-255
వయససస:49
లస: పప
6505 NDX2204063
పపరర: ఛనయ ససససమత రరచమలలర

6500 NDX0492694
పపరర: మధసలత జసపన

6525 JBV1730282
పపరర: శవపరరశత మమటట ట

94-21/415

భరస : యలలరరరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:10-6-263
వయససస:50
లస: ససస స
94-21/417

6528 NDX0946517
పపరర: జయ మననహర రరడడడ మమటట ట

94-21/418

తసడడ:డ జగనననధరరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:10-6-263
వయససస:40
లస: పప
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పపరర: యలలర రరడడడ మమటట ట
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94-21/419

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:10-6-263
వయససస:60
లస: పప
6532 NDX0718890
పపరర: సరరత గమడపరటట

94-21/422

94-21/425

94-21/428

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గమడపరటట
ఇసటట ననస:10-6-264
వయససస:44
లస: పప
6541 NDX3181468
పపరర: ఏన ససజనఖ బబలరసకకసడ

94-21/760

94-21/761

94-21/432

94-21/763

తసడడ:డ ఉదయయశశర రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:10-6-267
వయససస:31
లస: పప

94-21/758

6548 AP151010099428
పపరర: వనసకటలకడమననగమలలర శశరర గగల

6551 NDX1037746
పపరర: అనసతలకడమ బసడర మమడడ

94-21/437

6554 AP151010099712
పపరర: ననగమణణ మమమననన

94-21/429

6557 NDX0285163
పపరర: పడసరదస మమమననన
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మమమననన
ఇసటట ననస:10-6-267
వయససస:42
లస: పప

6537 JBV3588886
పపరర: వనసకట రమణ గరజలపలర

94-21/427

6540 NDX3210473
పపరర: యయససదనసస బబలరసకకసడ

94-21/759

6543 AP151010096024
పపరర: సరయ బబబగ గమడపరటట

94-21/430

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గమడపరటట
ఇసటట ననస:10-6-265
వయససస:42
లస: పప
94-21/762

6546 NDX1331354
పపరర: ననగ రతన అపరర గగల

94-21/431

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగల
ఇసటట ననస:10-6-266
వయససస:25
లస: ససస స
94-21/433

6549 AP151010096256
పపరర: వనసకటటశశరరర గగల

94-21/434

తసడడ:డ రరఘవయఖ గగల
ఇసటట ననస:10-6-266
వయససస:62
లస: పప
94-21/435

6552 NDX0363119
పపరర: రరజరరజరశశరర మమమననన

94-21/436

భరస : పడసరదస మమమననన
ఇసటట ననస:10-6-267
వయససస:34
లస: ససస స
94-21/438

భరస : కకటటశశరరరవప మమమననన
ఇసటట ననస:10-6-267
వయససస:62
లస: ససస స
94-21/440

94-21/424

తసడడ:డ కకటట ననగయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:10-6-264, 2nd lane
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనణగగగపరల రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:10-6-267
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటరతనస కకలర
ఇసటట ననస:10-6-267
వయససస:41
లస: ససస స
6556 NDX1023621
పపరర: వనణగగగపరల రరవప బసడర మమడడ

6539 NDX2729622
పపరర: వనసకట పదనమవత గరజలపలర

6545 NDX3075553
పపరర: నగరరజ కలమలరర పమగజల

6534 NDX2226694
పపరర: వనసకటటశశరరర గగడడపరటట

తసడడ:డ సరసబయఖ గరజలపలర
ఇసటట ననస:10-6-264
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర గగల
ఇసటట ననస:10-6-266
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప గగనదమమదన
ఇసటట ననస:10-6-266
వయససస:46
లస: పప
6553 JBV1734086
పపరర: ధనలకడమ కకలర

94-21/426

భరస : ససరరసదడ బబబగ
ఇసటట ననస:10-6-265
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగల
ఇసటట ననస:10-6-266
వయససస:30
లస: ససస స
6550 NDX2745198
పపరర: పపరర చసదడ రరవప గగనదమమదన

6536 NDX1421767
పపరర: సతఖ ననరరయణ
వసకరయలపరటట
తసడడ:డ రరమగలల వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:10-6-264
వయససస:40
లస: పప

6542 NDX0238139
పపరర: అనత గమడపరటట

94-21/421

తసడడ:డ ససబబయఖ గగడడపరటట
ఇసటట ననస:10-6-264
వయససస:81
లస: ససస స

భరస : సరయబబబగ గమడపరటట
ఇసటట ననస:10-6-265
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:10-6-265
వయససస:41
లస: పప
6547 NDX0836528
పపరర: శశశలజ గగల

94-21/423

తసడడ:డ వనసకట రమణ గరజలపలర
ఇసటట ననస:10-6-264
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : యయససదనసస బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:10-6-264,2ND LANE
వయససస:31
లస: ససస స
6544 NDX3120870
పపరర: ససరరసదడ బబబగ పమగజల

6533 JBV3588951
పపరర: లకడమ గరజలపలర

6531 NDX1421783
పపరర: రతన కలమలరర వసకరయలపరటట

భరస : సతఖ ననరరయణ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:10-6-264
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ గరజలపలర
ఇసటట ననస:10-6-264
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ చననరరమగలల నసదధకననన
ఇసటట ననస:10-6-264
వయససస:32
లస: పప
6538 JBV2913085
పపరర: మగరళకకషర గమడపరటట

94-21/420

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:10-6-263
వయససస:70
లస: పప

భరస : మగరళకకషర గమడపరటట
ఇసటట ననస:10-6-264
వయససస:32
లస: ససస స
6535 NDX2120285
పపరర: వరసస నసదధకననన

6530 JBV1730290
పపరర: జగనననధరరడడడ మమటట ట

6555 NDX2181840
పపరర: హరర వరర న సరయ కకడనల

94-21/439

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:10-6-267
వయససస:22
లస: పప
94-21/441

94-21/442
6558 NDX1023639
పపరర: ఉదయఈశశర రరవప బసడర మమడడ

తసడడ:డ శకకకషరయఖ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:10-6-267
వయససస:69
లస: పప
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పపరర: అసకమమ పషలర లరర
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94-21/764

భరస : మలలకకసడయఖ పషలర లరర
ఇసటట ననస:10-6-267/2
వయససస:62
లస: ససస స
6562 AP151010099084
పపరర: శక లకడమ యలగ

94-21/443

94-21/446

94-21/449

94-21/451

94-21/454

6583 NDX2978658
పపరర: రగశయఖ వనమగల

94-21/457

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:10-7-274
వయససస:25
లస: ససస స

94-21/450

6572 AP151010096758
పపరర: సతఖనననరరయణ పసచసమరరస

6575 AP151010099616
పపరర: వరలకడమ కనననదనరర

6578 NDX2750271
పపరర: కకసడల రరవప కలనల

94-20/968

6581 NDX2713378
పపరర: అఖల జజజలల

94-21/452

6584 NDX2974129
పపరర: శకమనననరరయణ బతష
స ల

94-21/455

6587 NDX2204048
పపరర: సలలమ షపక
భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:10-7-274
వయససస:29
లస: ససస స

94-21/448

6570 NDX3014685
పపరర: జరషషనవ చచదరర భమననన

94-21/766

6573 NDX2181923
పపరర: మణణ కనఖధనర

94-21/453

6576 NDX0285171
పపరర: రసజత కనఖధనర

94-21/456

తసడడ:డ మగరళ కకషర కనఖధనర
ఇసటట ననస:10-6-273
వయససస:32
లస: పప
94-24/887

6579 NDX2745255
పపరర: శరఖమల కకడవలలరర

94-21/750

భరస : శకధర కకడవలలరర
ఇసటట ననస:10-6-1984
వయససస:34
లస: ససస స
94-20/969

6582 NDX2981108
పపరర: రమలరరవప వనమగల

94-20/1118

తసడడ:డ గగరవయఖ వనమగల
ఇసటట ననస:10-7
వయససస:73
లస: పప
94-26/1081

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:10-7వయససస:20
లస: పప
94-21/458

6567 AP151010096370
పపరర: రరమననన రరమకకషర

భరస : రసజత కనఖధనర
ఇసటట ననస:10-6-273
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషర జకరల
ఇసటట ననస:10-7
వయససస:19
లస: పప
94-26/1080

94-21/445

తసడడ:డ శకనవరస రరవప భమననన
ఇసటట ననస:10-6-271
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ కలనల
ఇసటట ననస:10-6-284/1
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరమలరరవప వనమగల
ఇసటట ననస:10-7
వయససస:51
లస: పప
6586 NDX1707225
పపరర: బబజ షపక

6569 AP151010096471
పపరర: వరబసవనశశరరరవప రరమననన

6564 NDX0492777
పపరర: రరమననన సశపన

తసడడ:డ రరమననన వరబసవనశశరరరవప
ఇసటట ననస:10-6-270
వయససస:43
లస: పప

భరస : మగరళకకషర కనననదనరర
ఇసటట ననస:10-6-273
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప కనననదనరర
ఇసటట ననస:10-6-273
వయససస:52
లస: పప
6580 NDX2713436
పపరర: మగరళమహన ససత రరస
జజజలల
తసడడ:డ రరమకకషర జజజలల
ఇసటట ననస:10-7
వయససస:21
లస: పప

94-21/447

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పసచసమరరస
ఇసటట ననస:10-6-272
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ మగరళకకషర కనననదనరర
ఇసటట ననస:10-6-273
వయససస:33
లస: ససస స
6577 AP151010096518
పపరర: మగరళకకషర కనననదనరర

6566 AP151010096180
పపరర: శకనవరసస రరమననన

94-21/7

భరస : రరమననన రరమకకషర
ఇసటట ననస:10-6-270
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసరశమ రరమననన
ఇసటట ననస:10-6-270
వయససస:67
లస: పప

భరస : సతఖనననరయణ పసచసమరరస
ఇసటట ననస:10-6-272
వయససస:68
లస: ససస స
6574 NDX0671909
పపరర: రరధధక కనననదనర

94-21/444

తసడడ:డ వరబసవనశశర రరవప రరమననన
ఇసటట ననస:10-6-270
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కకడనరర
ఇసటట ననస:10-6-270
వయససస:49
లస: పప
6571 AP151010099501
పపరర: కకటటశశరమమ పసచసమరరస

6563 NDX0492751
పపరర: హహహమలవత రరమననన

6561 NDX2472934
పపరర: ననగరసదడమమ వనలగ

భరస : రరమయఖ వనలగ
ఇసటట ననస:10-6-268
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరమననన
ఇసటట ననస:10-6-270
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వరబసవనశశరరరవప రరమననన
ఇసటట ననస:10-6-270
వయససస:62
లస: ససస స
6568 NDX2493443
పపరర: శకనవరసరరవప కకడనరర

94-21/765

భరస : నరసససహరరవప పషలర లరర
ఇసటట ననస:10-6-267/2
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ యలగ
ఇసటట ననస:10-6-268
వయససస:43
లస: ససస స
6565 AP151010099557
పపరర: రతననవళ రరమననన

6560 NDX3189826
పపరర: ఉష రరణణ పషలర లరర

6585 NDX3241528
పపరర: ససజజత పష నసగగపరటట

94-20/1289

భరస : సరసబశవ రరవప పష నసగగపరటట
ఇసటట ననస:10-7-209
వయససస:34
లస: ససస స
94-21/459

6588 NDX0202895
పపరర: జజన బ షపక

94-21/460

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:10-7-274
వయససస:50
లస: ససస స
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6589 AP151010099025
పపరర: పసచలమమ కరసరర

94-21/461

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:10-7-274
వయససస:51
లస: ససస స
6592 NDX1765983
పపరర: మమలలల షపక

94-21/464

94-21/768

94-21/467

94-21/470

94-21/473

94-21/476

94-21/479

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఇనదధ
ఇసటట ననస:10-7-277
వయససస:24
లస: ససస స

6602 NDX2181899
పపరర: మసజషర మగకరకల

6605 NDX2493377
పపరర: శకదదవ ఆరవటట

6608 AP151010099386
పపరర: అసజన మగకకల

6611 NDX1800698
పపరర: పరసడడ రసగ రరడడ మగకరకల

94-21/482

6614 NDX1453869
పపరర: షబబర షపక

94-21/471

6617 NDX0838888
పపరర: రరజ రరజరశశరర కతష
స ల
తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కతష
స ల
ఇసటట ననస:10-7-277
వయససస:37
లస: ససస స

6597 NDX2226629
పపరర: మకదసల జజజల

94-21/466

6600 AP151010096540
పపరర: శకనవరస జజజల

94-21/469

6603 NDX2493450
పపరర: రగఖయల షపక

94-21/472

తసడడ:డ షబబర షపక
ఇసటట ననస:10-7-276/1
వయససస:19
లస: ససస స
94-21/474

6606 NDX2226603
పపరర: షకకరర షపక

94-21/475

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:10-7-276/1
వయససస:40
లస: ససస స
94-21/477

6609 NDX2226595
పపరర: మహమమద హహసపసన షపక

94-21/478

తసడడ:డ షబబర షపక
ఇసటట ననస:10-7-276/1
వయససస:21
లస: పప
94-21/480

94-21/481
6612 NDX1461128
పపరర: వనసకట శకనవరస రరడడ మగకరకల

తసడడ:డ ససరరసదడ రరడడడ మగకరకల
ఇసటట ననస:10-7-276/1
వయససస:27
లస: పప
94-21/483

తసడడ:డ మహమమద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:10-7-276/1
వయససస:48
లస: పప
94-21/485

94-21/767

తసడడ:డ శవరరమకకషరయఖ జజజల
ఇసటట ననస:10-7-275
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ససరరసదడ రరడడడ మగకరకల
ఇసటట ననస:10-7-276/1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ ఆరవటట
ఇసటట ననస:10-7-276/1
వయససస:41
లస: పప
6616 NDX2055557
పపరర: మమనక ఇనదధ

94-21/468

భరస : ససరరసదడరరడడడ మగకకల
ఇసటట ననస:10-7-276/1
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవర రరడడడ మగకరకల
ఇసటట ననస:10-7-276/1
వయససస:21
లస: పప
6613 NDX2493427
పపరర: మధససనదన రరవప ఆరవటట

6599 NDX1705187
పపరర: చరరదదప జజల

6594 NDX3044005
పపరర: వనసకట రతస యఖ మటటట పలర

తసడడ:డ శకనవరస జజజల
ఇసటట ననస:10-7-275
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మధససనదన రరవప ఆరవటట
ఇసటట ననస:10-7-276/1
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : గగరరవరరరడడడ మగకకల
ఇసటట ననస:10-7-276/1
వయససస:41
లస: ససస స
6610 NDX2357010
పపరర: సరయ భబరర వ రరడడడ మగకరకల

94-21/769

తలర : ధనలకడమ మగకరకల
ఇసటట ననస:10-7-276
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ససరరసదడ రరడడడ మగకకల
ఇసటట ననస:10-7-276/1
వయససస:30
లస: ససస స
6607 AP151010099387
పపరర: ధనలకడమ మగకకల

6596 NDX3048519
పపరర: కకరణమయ మటటట పలర

94-21/463

తసడడ:డ యయసయఖ మటటట పలర
ఇసటట ననస:10-7-274
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస జజల
ఇసటట ననస:10-7-275
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:10-7-275
వయససస:70
లస: పప
6604 NDX1037407
పపరర: శరసత మగకకల

94-21/465

తసడడ:డ వనసకట రతస యఖ మటటట పలర
ఇసటట ననస:10-7-274
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శకనవరస జజల
ఇసటట ననస:10-7-275
వయససస:49
లస: ససస స
6601 AP151010096539
పపరర: సరసబశవరరవప వసకరయలపరటట

6593 AP151010096295
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ కరసరర

6591 NDX0841551
పపరర: కరసరర అజయ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:10-7-274
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అసజరరడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:10-7-274
వయససస:55
లస: పప

భరస : ����� ������ ����������
ఇసటట ననస:10-7-274
వయససస:39
లస: ససస స
6598 JBV2918936
పపరర: వజయలకడమ జజల

94-21/462

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:10-7-274
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ బడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:10-7-274
వయససస:54
లస: పప
6595 NDX3043213
పపరర: ����� ���� ����������

6590 NDX1023324
పపరర: వజయ కరసరర

6615 AP151010096326
పపరర: ససరరసదడరరడడడ మగకరకల

94-21/484

తసడడ:డ శవరరమకకషరరరరడడడ మగకకల
ఇసటట ననస:10-7-276/1
వయససస:52
లస: పప
94-21/486

6618 JBV1733633
పపరర: ఆర ఎస ఎస లకకమ పరటటబసడర

94-21/487

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:10-7-277
వయససస:38
లస: ససస స
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94-21/488

భరస : గగవసద రరజ నసడనరర
ఇసటట ననస:10-7-277
వయససస:38
లస: ససస స
6622 NDX1023332
పపరర: రరమకకషర ఉపపల

94-21/491

6623 NDX0827196
పపరర: ననగరశశర రరవప కతష
స ల

94-21/10

6626 AP151010099014
పపరర: రరజరశశరర అవరశరర
భరస : కకటటశశర రరవప అవరశరర
ఇసటట ననస:10-7-278
వయససస:60
లస: ససస స

6628 NDX2745230
పపరర: సరసబశవ రరవప గగమమడడ

6629 NDX2745271
పపరర: వజయ గగమమడడ

94-21/770

తసడడ:డ శశషయఖ గగమమడడ
ఇసటట ననస:10-7-278
వయససస:44
లస: పప

భరస : శవ పడసరద
ఇసటట ననస:10/7/281
వయససస:33
లస: ససస స
6634 NDX0285346
పపరర: శవ పడసరద జవరశజ

94-22/89

94-21/499

94-21/502

తసడడ:డ రరమ మమరరస ఇసటటరర
ఇసటట ననస:10-7-282/1
వయససస:48
లస: పప

94-21/771

6638 NDX0287755
పపరర: మమమమగన షపక

6641 NDX1771782
పపరర: ఖలససస షపక

94-21/505

6644 NDX2526168
పపరర: షమన షపక

94-22/87

6647 NDX3053998
పపరర: మర హహసపన షపక
తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:10-7-283
వయససస:47
లస: పప

6627 AP151010096051
పపరర: కకటటశశర రరవప అవరశరర

94-21/497

6630 NDX2763282
పపరర: తరరణ శవ సరయ గగమమడడ

94-21/772

6633 NDX0287987
పపరర: అసజమమ జవరశజ

94-22/88

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:10/7/281
వయససస:57
లస: ససస స
94-22/90

6636 NDX1771915
పపరర: నజమ షపక

94-21/498

తసడడ:డ మరర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:10/7/282
వయససస:27
లస: ససస స
94-21/500

6639 AP151010099230
పపరర: అససయలబ షపక

94-21/501

భరస : మసరసన షరరప షపక
ఇసటట ననస:10-7-282
వయససస:42
లస: ససస స
94-21/503

6642 AP151010096254
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

94-21/504

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:10-7-282
వయససస:48
లస: పప
94-21/506

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:10-7-282
వయససస:24
లస: ససస స
94-21/508

94-21/493

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గగమమడడ
ఇసటట ననస:10-7-278
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ మరర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:10-7-282
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఖలశస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:10-7-282
వయససస:70
లస: పప
6646 NDX2055532
పపరర: చసదడ శశఖర ఇసటటరర

6635 AP151010096083
పపరర: శకనవరసరరవప జజవరశజ

6624 AP151010096715
పపరర: కకటటశశరరరవప పరటటబసడర

తసడడ:డ మమమలలరర అవరశరర
ఇసటట ననస:10-7-278
వయససస:64
లస: పప

భరస : మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:10-7-282
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:10-7-282
వయససస:64
లస: ససస స
6643 AP151010096552
పపరర: మమలలల షపక

94-21/495

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:10/7/281
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:10-7-282
వయససస:27
లస: ససస స
6640 AP151010099228
పపరర: ఫరతమమన షపక

6632 NDX0288001
పపరర: ససబబమమ జవరశజ

94-21/490

తసడడ:డ చసదడయఖ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:10-7-277
వయససస:62
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:10/7/281
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:10/7/281
వయససస:35
లస: పప
6637 NDX1771824
పపరర: ఉమమమడ షరరన షపక

94-21/492

భరస : సరసబశవరరవప గగమమడడ
ఇసటట ననస:10-7-278
వయససస:37
లస: ససస స
94-22/86

6621 NDX1023316
పపరర: చన వనసగళరరవప మలర సపరటట

తసడడ:డ నరసససహరరవప మలర సపరటట
ఇసటట ననస:10-7-277
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప కతష
స ల
ఇసటట ననస:10-7-277
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరశమ రరజ నసడనరర
ఇసటట ననస:10-7-277 NEAR RAMALAYAM
వయససస:44
లస: పప

6631 NDX1421908
పపరర: అరరణన జజవరహజ

94-21/489

భరస : కకటటశశరరరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:10-7-277
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అమలమరరవప ఉపపల
ఇసటట ననస:10-7-277
వయససస:39
లస: పప
6625 NDX2369171
పపరర: గగవసద రరజ నసడనరర

6620 AP151010099730
పపరర: రరజఖలకకమ పరటటబసడర

6645 NDX2055524
పపరర: రమల దదవ ఇసటటరర

94-21/507

తసడడ:డ జగనననథస మలరరటరర
ఇసటట ననస:10-7-282/1
వయససస:45
లస: ససస స
94-21/773

6648 NDX1707191
పపరర: అసజల నడడడ

94-21/509

భరస : వరససదదవ రరవప నడడడ
ఇసటట ననస:10-7-284
వయససస:29
లస: ససస స

Page 160 of 301

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-36

6649 AP151010099384
పపరర: రరధ నడడడ

94-21/510

భరస : సరసబయఖ నడడడ
ఇసటట ననస:10-7-284
వయససస:40
లస: ససస స
6652 NDX1126754
పపరర: పరపరరరవప నడడడ

94-21/513

94-21/516

94-21/519

6661 NDX1157460
పపరర: సరవతడ కటట వరపప

94-21/522

94-21/525

94-21/528

94-21/520

6662 AP151010096302
పపరర: వరససదదవరరవప పససపపలలటట

6665 AP151010099582
పపరర: పదమ కరవపరర

6668 NDX0380089
పపరర: శకరరమగలల వనలలలరర

94-21/687

6671 NDX0758391
పపరర: హహమమరర షపక

94-21/523

భరస : బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:10-7-288
వయససస:68
లస: ససస స

6674 NDX1801423
పపరర: మహమమద అజజ షపక

94-21/526

6677 NDX3131661
పపరర: రహహల మహమమద
తసడడ:డ రఫస మహమమద
ఇసటట ననస:10-7-288
వయససస:19
లస: పప

94-21/518

6660 NDX0287771
పపరర: జయససధ పససపపలలటట

94-21/521

6663 NDX1157171
పపరర: ససబబబరరవప కటట వరపప

94-21/524

6666 NDX0379966
పపరర: పడశరసత వనలలలరర

94-21/527

తసడడ:డ శకరరమగలల వనలలలరర
ఇసటట ననస:10-7-287
వయససస:34
లస: పప
94-21/529

6669 NDX2615722
పపరర: రమఖ కరవపరర

94-21/656

తసడడ:డ శవపడసరద
ఇసటట ననస:10-7-287
వయససస:20
లస: ససస స
94-21/530

6672 NDX1801472
పపరర: నయళమల షపక

94-21/531

భరస : ఖలల బబబగ షపక
ఇసటట ననస:10-7-288
వయససస:46
లస: ససస స
94-21/533

తసడడ:డ ఖలల బబబగ షపక
ఇసటట ననస:10-7-288
వయససస:25
లస: పప
94-21/535

6657 JBV2918530
పపరర: వనసకట ఉషర లకడమ అబబరరజ

తసడడ:డ ససబబబరరవప కటట వరపప
ఇసటట ననస:10-7-286
వయససస:53
లస: పప

భరస : మహమమద రఫస షపక
ఇసటట ననస:10-7-288
వయససస:40
లస: ససస స
94-21/532

94-21/515

భరస : వరససదదవ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:10-7-286
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప వనలలలరర
ఇసటట ననస:10-7-287
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద
ఇసటట ననస:10-7-287
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:10-7-288
వయససస:72
లస: పప

6659 AP151010096796
పపరర: కకటటశశరరరవప అబబరరజ

6654 AP151010096412
పపరర: వనసకటటశశరరర నడడడ

భరస : కకటటశశరరరవప అబబరరజ
ఇసటట ననస:10-7-285
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద కరవపరర
ఇసటట ననస:10-7-287
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శక మననరరయణ కరవపరర
ఇసటట ననస:10-7-287
వయససస:50
లస: పప

6676 NDX0754952
పపరర: బబబబవల షపక షపక

94-21/517

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:10-7-286
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమగలల వనలలలరర
ఇసటట ననస:10-7-287
వయససస:35
లస: ససస స

6673 NDX0757880
పపరర: మహబగననసర షపక

6656 NDX1421940
పపరర: సరశత శక అబబరరజ

94-21/512

తసడడ:డ సరసబయఖ నడడడ
ఇసటట ననస:10-7-284
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప అబబరరజ
ఇసటట ననస:10-7-285
వయససస:58
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప కటట వరపప
ఇసటట ననస:10-7-286
వయససస:38
లస: ససస స

6670 NDX2591097
పపరర: పకథధశ రరజ కరవపరర

94-21/514

భరస : కకరణ సరయ అబబరరజ
ఇసటట ననస:10-7-285
వయససస:29
లస: ససస స

6658 NDX1421742
పపరర: వ యస సరయ తదజ
అబబరరజ
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప అబబరరజ
ఇసటట ననస:10-7-285
వయససస:25
లస: పప

6667 NDX2163335
పపరర: శవ పడసరద కరవపరర

6653 NDX0384909
పపరర: వరససదదవ రరవప నడడడ

6651 AP151010099316
పపరర: ససతనరరవమమ నడడడ

భరస : సరసబయఖ నడడడ
ఇసటట ననస:10-7-284
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నడడడ
ఇసటట ననస:10-7-284
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ నడడడ
ఇసటట ననస:10-7-284
వయససస:52
లస: పప

6664 NDX0379990
పపరర: లకడమ పడసనన వనలలలరర

94-21/511

భరస : శకనవరసరరవప నడడడ
ఇసటట ననస:10-7-284
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నడడడ
ఇసటట ననస:10-7-284
వయససస:28
లస: పప
6655 AP151010096194
పపరర: శకనవరసరరవప నడడడ

6650 AP151010099385
పపరర: రమణ నడడడ

6675 NDX0754994
పపరర: మహమమద రఫస షపక

94-21/534

తసడడ:డ బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:10-7-288
వయససస:46
లస: పప
94-21/774

6678 NDX2203941
పపరర: అభననతడ కరరర పపడడ

94-21/536

తసడడ:డ పపడమయఖ లలట కరరర పపడడ
ఇసటట ననస:10-7-289
వయససస:24
లస: ససస స
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94-21/537

తసడడ:డ పపడమయఖ లలట కరరర పపడడ
ఇసటట ననస:10-7-289
వయససస:25
లస: ససస స
6682 NDX0758441
పపరర: ససనత భవనస

94-21/540

94-21/543

94-21/546

94-21/547

94-21/550

94-20/723

94-20/726

భరస : ననగరశశరరరవప� చదబబడ లల
ఇసటట ననస:10-8-301
వయససస:50
లస: ససస స

6692 NDX0285221
పపరర: ససగరరరడడడ జసగర

6695 NDX0285858
పపరర: కలలఖణణ న�లర పననన� నలపననన

6698 NDX2162196
పపరర: హరర వరర న నలర పననన

6701 NDX2008036
పపరర: రరధధక మమటట ట

94-20/729

6704 JBV2913176
పపరర: పడభబకర రరడడడ మమటట ట మమటట ట�

94-21/548

6707 NDX0671008
పపరర: ససజజత నలర పననన
భరస : బసవయఖ నలర పననన
ఇసటట ననస:10-8-301
వయససస:60
లస: ససస స

6687 NDX2493419
పపరర: రహమలన సయఖద

94-21/545

6690 NDX2745305
పపరర: ససబబబ రరవప బబవరనన

94-21/776

6693 JBV3702305
పపరర: హహమల సససదర రరవప పటటటస

94-21/549

తసడడ:డ వనణగననధస
ఇసటట ననస:10-7-294
వయససస:38
లస: పప
94-20/721

6696 NDX0671057
పపరర: ససమతడ కటబట కటబట

94-20/722

భరస : వనసకటటశశరరర కటబట
ఇసటట ననస:10-8-295
వయససస:52
లస: ససస స
94-20/724

6699 NDX2108653
పపరర: సరయ రరస నలర పననన

94-20/725

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ నలర పననన
ఇసటట ననస:10-8-295
వయససస:51
లస: పప
94-20/727

6702 JBV2918639
పపరర: లకడమ మమటట ట

94-20/728

భరస : కరశవ రరడడడ మమటట
ఇసటట ననస:10-8-298
వయససస:40
లస: ససస స
94-20/730

తసడడ:డ అపసప రరడడడ మమటట
ఇసటట ననస:10-8-298
వయససస:44
లస: పప
94-20/732

94-21/542

తసడడ:డ రరమయఖ బబవరనన
ఇసటట ననస:10-7-290
వయససస:56
లస: పప

భరస : పడభబకర రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:10-8-298
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కరపరరపప
ఇసటట ననస:10-8-298
వయససస:42
లస: పప
6706 NDX0718924
పపరర: పరరశత� చదబబడ లల�

94-21/775

తసడడ:డ సరయ రరస నలర పననన
ఇసటట ననస:10-8-295
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఉమలమరరడడ
ఇసటట ననస:10-8-295
వయససస:66
లస: పప
6703 AP151010096469
పపరర: శకనవరసరరవప కరపరరపప

6689 NDX3062239
పపరర: హరరన రశద సయద

6684 NDX2493369
పపరర: షబబనన సయఖద

తసడడ:డ మగనశర సయఖద
ఇసటట ననస:10-7-290
వయససస:21
లస: పప

భరస : సరయరరస� నననన పననన
ఇసటట ననస:10-8-295
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప ఉమలమరరడడ
ఇసటట ననస:10-8-295
వయససస:57
లస: ససస స
6700 NDX2369130
పపరర: మహనరరవప ఉమలమరరడడ

94-21/544

తసడడ:డ రరమరరడడడ జసగర
ఇసటట ననస:10-7-291
వయససస:90
లస: పప

తసడడ:డ తవతయఖ తతలలటట
ఇసటట ననస:10-7-294
వయససస:41
లస: పప
6697 NDX2369148
పపరర: అసజననదదవ ఉమలమరరడడ

6686 NDX0886903
పపరర: పడమలల భబవన

94-21/539

భరస : మగననశర సయఖద
ఇసటట ననస:10-7-290
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మగనసవర
ఇసటట ననస:10-7-290
వయససస:69
లస: పప

భరస : ససగరరరడడడ జసగర
ఇసటట ననస:10-7-291
వయససస:83
లస: ససస స
6694 NDX1868407
పపరర: వజయ కలమలర తతలలటట

94-21/541

భరస : పపరర చసదడరరవప భబవన
ఇసటట ననస:10-7-290
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ హరఠన రషసద సయఖద
ఇసటట ననస:10-7-290
వయససస:44
లస: పప
6691 AP151010099036
పపరర: ససతనరరవమమ జసగర

6683 NDX0886929
పపరర: ననగలకడమ భబవన

6681 NDX2226611
పపరర: రరహహల చకకవరరస కరర పపడడ

తసడడ:డ పపడమయఖ కరర పపడడ
ఇసటట ననస:10-7-289
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప భబవన
ఇసటట ననస:10-7-290
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : హరఠన రషసద సయఖద
ఇసటట ననస:10-7-290
వయససస:57
లస: ససస స
6688 NDX2493476
పపరర: మగనశర సయఖద

94-21/538

భరస : పపడమయఖ�
ఇసటట ననస:10-7-289
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప భవనస
ఇసటట ననస:10-7-290
వయససస:32
లస: ససస స
6685 NDX2493385
పపరర: ఉరరసనన సయఖద

6680 NDX0742452
పపరర: రమలదదవ కరర పపడడ�

6705 AP151010096227
పపరర: కరశవరరడడడ మమటట ట మమటట ట

94-20/731

తసడడ:డ అపసపరరడడడ మమటట
ఇసటట ననస:10-8-298
వయససస:54
లస: పప
94-20/733

6708 JBV1733351
పపరర: ననగరశశరరరవప చదబబడ లల

94-20/734

తసడడ:డ గగపయఖ చదబబ లల
ఇసటట ననస:10-8-301
వయససస:55
లస: పప
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పపరర: రరణణ గసజ
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94-20/735

భరస : రమమశ గసజ
ఇసటట ననస:10-8-302
వయససస:40
లస: ససస స
6712 NDX0284273
పపరర: రమమష గసజ గసజ

94-20/738

94-20/741

భరస : గగపస ససరరష గసజ
ఇసటట ననస:10-8-307
వయససస:29
లస: ససస స
6721 JBV1740133
పపరర: రరసబబబగ కరపవరపప

94-20/747

94-20/748

తలర : లకడమ గసజ
ఇసటట ననస:10-8-308
వయససస:27
లస: పప
6730 NDX1691832
పపరర: భబరర వ కరపరరపప

94-20/756

94-20/760

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పర
ఇసటట ననస:10-8-311
వయససస:50
లస: పప

6719 NDX1037654
పపరర: వరసవ కరపరరపప కరపవరపప

94-20/745

94-20/740

6717 AP151010099100
పపరర: ననగరసదడ గసజ గసజ

6722 NDX2979136
పపరర: శకనవరసరరవప బలగరన

94-29/970

6720 JBV2918886
పపరర: కరరణ కలమలరర కరపరరపప

94-20/749

6723 NDX2979540
పపరర: ననగలకడమ బలగరన

94-29/971

6726 AP151010099618
పపరర: లకడమ కరపరరపప కరపరరపప�

94-20/753

6729 AP151010096396
పపరర: వనసకటటశశరరర కరపరరపప

94-20/755

తసడడ:డ తరరపతయఖ కరపరరపప
ఇసటట ననస:10-8-308
వయససస:57
లస: పప

94-20/757 6732 NDX0284307
6731 AP151010099163
పపరర: అననపపరర కరపరరపప కరపరరపప�
పపరర: బబబబవల షపక షపక

భరస : శకనవరస రరవప పర
ఇసటట ననస:10-8-311
వయససస:40
లస: ససస స

94-20/750

భరస : వనసకటటశశరరర కరపరరపప
ఇసటట ననస:10-8-308
వయససస:50
లస: ససస స

6728 NDX0754184
పపరర: రవశసకర కరపరరపప కరపరరపప�

6737 NDX2793198
పపరర: మలధవ పర

94-20/746

భరస : శకనవరసరరవప బలగరన
ఇసటట ననస:10-8-307
వయససస:26
లస: ససస స

6725 NDX2070134
పపరర: లకడమ గసజ

6734 AP151010096429
పపరర: కకటటశశరరరవప కరపరరపప

94-20/743

భరస : శకనవరసరరవప కరపరరపప
ఇసటట ననస:10-8-307
వయససస:37
లస: ససస స

94-20/758

తసడడ:డ షరజజదధ షషక
ఇసటట ననస:10-8-309
వయససస:34
లస: పప
94-20/761

తసడడ:డ తరరపతరరవప కరపరరపప
ఇసటట ననస:10-8-309
వయససస:67
లస: పప
94-20/1119

6714 NDX0105130
పపరర: వనసకటటశశరరర కటబట కటబట

భరస : కకషరరరరవప గసజ
ఇసటట ననస:10-8-305
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రమమష కరపరరపప
ఇసటట ననస:10-8-309
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ� కరపరరపప
ఇసటట ననస:10-8-309
వయససస:45
లస: పప
6736 NDX2791879
పపరర: శకనవరస రరవప పర

94-20/742

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరపరరపప
ఇసటట ననస:10-8-308
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కరపరరపప రమమష కరపరరపప
ఇసటట ననస:10-8-309
వయససస:26
లస: ససస స
6733 AP151010096667
పపరర: రమమష� కరపరరపప�

6716 NDX1754630
పపరర: ననగరరజ కలమలరర ఆకలరరత

భరస : సనరరఖ పడకరశరరవప గసజ
ఇసటట ననస:10-8-308
వయససస:49
లస: ససస స
94-20/752

94-20/737

తసడడ:డ భమషయఖ కటబట
ఇసటట ననస:10-8-302
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ పషదదబబబయ బలగరన
ఇసటట ననస:10-8-307
వయససస:41
లస: పప

భరస : రవ శసకర కరపరరపప
ఇసటట ననస:10-8-308
వయససస:35
లస: ససస స
6727 NDX2070126
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప గసజ

94-20/739

భరస : రరసబబబగ కరపరరపప
ఇసటట ననస:10-8-307
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కరపరరపప
ఇసటట ననస:10-8-307
వయససస:36
లస: పప
6724 NDX0759597
పపరర: కవత కరపరరపప కరపరరపప�

6713 AP151010096190
పపరర: శవరరమకకషరయఖ గసజ గసజ

భరస : శశషగరరర రరవప ఆకలరరత
ఇసటట ననస:10-8-305
వయససస:32
లస: ససస స
94-20/744

6711 NDX1409615
పపరర: కకరణ కలమలర గసజ

తసడడ:డ శవ రరమ కకషర గసజ
ఇసటట ననస:10-8-302
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప గసజ
ఇసటట ననస:10-8-302
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:10-8-302
వయససస:77
లస: పప
6718 NDX2070100
పపరర: లకకత గసజ

94-20/736

భరస : శవరరమకకషరయఖ గసజ
ఇసటట ననస:10-8-302
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప గసజ
ఇసటట ననస:10-8-302
వయససస:46
లస: పప
6715 AP151010096236
పపరర: ససబబబరరవప గసజ

6710 AP151010099099
పపరర: లకడమ గసజ గసజ

6735 NDX3129384
పపరర: గగపస కకషర కరపరరపప

94-30/1133

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:10-8-309
వయససస:23
లస: పప
94-20/1120

6738 JBV2918795
పపరర: శవకలమలరర ననకవరపప నన
ీసకవరపప
భరస : శకనవరసరరవప ననకవరపప
ఇసటట ననస:10-8-312
వయససస:41
లస: ససస స

94-20/762
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6739 AP151010099048
పపరర: దమయసత ననకవరపప
నసకవరపప
భరస : వనసకటటశశరరర నసకవరపప
ఇసటట ననస:10-8-312
వయససస:87
లస: ససస స

94-20/763

6742 AP151010096017
పపరర: శకనవరసరరవప ననకవరపప
నసకవరపప
తసడడ:డ పషద వనసకటటశశరరర నసకవరపప
ఇసటట ననస:10-8-312
వయససస:46
లస: పప

94-20/766

6745 AP151010096015
పపరర: వర రరఘవయఖ ననకవరపప

94-20/769

94-20/972

94-20/771

6754 AP151010096522
పపరర: కకదసడరరమయఖ ననకవరపప�
ననీసకవరపప
తసడడ:డ రరమయఖ� ననకవరపప
ఇసటట ననస:10-8-313
వయససస:47
లస: పప

94-20/774

6757 NDX2796472
పపరర: లలవణఖ కటటవరపప

94-19/612

94-20/970

6755 NDX2792240
పపరర: శకనవరస రరవప పరలడడగగ

94-20/1123

94-20/778

భరస : శవరరరడడడ మగకకలల
ఇసటట ననస:10-8-314
వయససస:47
లస: ససస స
94-20/781

6744 AP151010096636
పపరర: శవరరరడడడ మగకరకల

6747 NDX2713626
పపరర: హహహమవత నసకరవరరపప

94-20/971

94-29/820

6750 NDX0759878
పపరర: యస జర ఆర కర పదధమనవలర
కరలలరర
భరస : వనసకట నరసససహ రరవప కరలలరర
ఇసటట ననస:10-8-313
వయససస:32
లస: ససస స

94-20/772

94-20/773
6753 NDX2121812
పపరర: వనసకట సరయ అఖల మననవ

94-20/770

తసడడ:డ వర పడసరద మననవ
ఇసటట ననస:10-8-313
వయససస:23
లస: పప
94-20/1121

6756 NDX2796480
పపరర: వనసకట గగపరలకకషర కటటవరపప

94-19/611

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కటటవరపప
ఇసటట ననస:10-8-313/1
వయససస:52
లస: పప

94-20/775 6759 NDX2771152
6758 NDX2428993
పపరర: వనసకట గగపరల కకషర కటటవరపప
పపరర: దమయసత కటటవరపప

94-20/1122

తసడడ:డ వనసకట గగపరల కకషర కటటవరపప
ఇసటట ననస:10-8-313/1
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకట గగపరల కకషర కటటవరపప
ఇసటట ననస:10-8-313/1
వయససస:46
లస: ససస స

6761 NDX0315689
పపరర: మమరరససజజత� మగకరకల�

6762 NDX1851527
పపరర: వకలళ దదవ మసదడపప

94-20/776

తసడడ:డ శవరరరడడడ� మఖల
ఇసటట ననస:10-8-314
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప మసదడపప
ఇసటట ననస:10-8-314
వయససస:39
లస: ససస స

94-20/779
6764 NDX0284398
పపరర: డడ జ వ యస యస యస కర సస
&&&&&&&
తసడడ:డ మలలకకసడయఖ ీ్ీ్ీ్ీ్ీ్ీ్ీ్
ఇసటట ననస:10-8-314
వయససస:35
లస: పప

6765 AP151010096057
పపరర: వనసకటటశశరరరడ�డడ మగకరకల�
తసడడ:డ చచనననరరడడడ� మమకల
ఇసటట ననస:10-8-314
వయససస:43
లస: పప

6767 AP151010096559
పపరర: చచనననరరడడడ� మగకరకల�

6768 NDX1292101
పపరర: గగరర శరకవణణ దరరర దరరశ

తసడడ:డ గగరవరరరడడడ� మమకల
ఇసటట ననస:10-8-314
వయససస:84
లస: పప

94-20/768

భరస : సరసబ శవ రరవప నసకరవరరపప
ఇసటట ననస:10-8-312
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పషద ననగరశశరరవప పరలడడగగ
ఇసటట ననస:10-8-313
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట గగపరలకకషర కటటవరపప
ఇసటట ననస:10-8-313/1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ లకడమననరరయణ మసదడపప
ఇసటట ననస:10-8-314
వయససస:47
లస: పప

6746 NDX2713600
పపరర: కరరమగలర షపక

6752 NDX0315614
పపరర: వనసకటరతనకలమలరర పష సరన

94-20/765

తసడడ:డ కకషరరరరడడడ మమకల
ఇసటట ననస:10-8-312
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల పష సరన
ఇసటట ననస:10-8-313
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట గగపరలకకషర కటటవరపప
ఇసటట ననస:10-8-313/1
వయససస:24
లస: ససస స

6766 NDX1851592
పపరర: కకటటశశర రరవప మసదడపప

94-20/767

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నసకరవరరపప
ఇసటట ననస:10-8-312
వయససస:19
లస: ససస స

6751 JBV2918647
పపరర: పపషప ననకవరపప� నన
ీసకవరపప
భరస : కకదసడరరమయఖ� ననకవరపప
ఇసటట ననస:10-8-313
వయససస:37
లస: ససస స

6763 AP151010099186
పపరర: యసదధర మగకరకల మగకరకల�

6743 AP151010096654
పపరర: శశషగరరరరరవప ననకవరపప
నసకవరపప
తసడడ:డ పషద వనసకటటశశరరర నసకవరపప
ఇసటట ననస:10-8-312
వయససస:55
లస: పప

6749 NDX2704872
పపరర: పవన కలమలర నసకరవరరపప

6741 AP151010096004
పపరర: సరసబశవరరవప ననకవరపప

తసడడ:డ పషద వనసకటటసశరరర నసకవరపప
ఇసటట ననస:10-8-312
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మరవల షపక
ఇసటట ననస:10-8-312
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నసకరవరరపప
ఇసటట ననస:10-8-312
వయససస:19
లస: పప

6760 NDX2771954
పపరర: బల రరఘవరరవప కటటవరపప

94-20/764

తసడడ:డ శవరరరడడడ మమకల
ఇసటట ననస:10-8-312
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పషద వనసకటటశశరరర నసకవరపప
ఇసటట ననస:10-8-312
వయససస:60
లస: పప
6748 NDX2713345
పపరర: పవన కలమలర ణగక వరపప

6740 NDX0347575
పపరర: జయభబరతరరడడడ మగకకల

94-20/782

94-20/777

94-20/780

94-20/783

తసడడ:డ మలకకసడయఖ దరరశ
ఇసటట ననస:10-8-315
వయససస:29
లస: ససస స
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94-20/784

భరస : హనసమసత రరవప నసదధగస
ఇసటట ననస:10-8-315
వయససస:38
లస: ససస స
6772 AP151010099128
పపరర: గరయతడ మగకరకల� మమకల

6770 JBV2918621
పపరర: ససనత నసదధగస

భరస : పపరరషష తస మ రరవప నసదధగస
ఇసటట ననస:10-8-315
వయససస:39
లస: ససస స
94-20/787

భరస : చచనననరరడడడ� మమకల
ఇసటట ననస:10-8-315
వయససస:67
లస: ససస స

6773 AP151010099682
పపరర: ఇసదధర నసదధగస� నసదధగస

94-20/790

6778 NDX2542215
పపరర: వషష
ర పసడయ నసీరకవరపప

94-20/973

6779 NDX2729135
పపరర: బబ షపక

94-22/754

6781 NDX2257525
పపరర: తడవనణణ పప సడనరర

6782 NDX2979144
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వనమగల

94-20/793

భరస : వరరసదడ పప సడనరర
ఇసటట ననస:10-9
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : లకమణదసరరరపడసరద�
ఇసటట ననస:10-9/15
వయససస:35
లస: ససస స
94-20/794

94-26/1082

94-21/552

6793 JBV2918498
పపరర: పదమజజవరణణ కకతస

94-20/797

6791 JBV2913184
పపరర: వనసకటరరడడడ కరరరమమరర

94-24/583

భరస : మధసమహన రరడడడ
ఇసటట ననస:10-9-321
వయససస:39
లస: ససస స

94-20/795

6797 NDX1326594
పపరర: కకసడరరత జజఖత
భరస : కకషష ర
ఇసటట ననస:10-9-321
వయససస:31
లస: ససస స

6780 NDX2729150
పపరర: ఖరఖరరననసరస షపక

94-22/755

6783 NDX2982148
పపరర: ననరరయణమమ మమగల

94-26/1083

6786 JBV3693561
పపరర: రరమలసజననయగలల కరలశశటట �

94-24/584

6789 NDX1570150
పపరర: శకత మమటట ట

94-21/551

తసడడ:డ లకకమననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:10-9-318
వయససస:26
లస: ససస స
94-21/553

6792 JBV2918225
పపరర: జజఖత కకతస

94-20/796

భరస : చననప రరడడడ
ఇసటట ననస:10-9-321
వయససస:37
లస: ససస స
94-20/798

భరస : జజజరరడడడ
ఇసటట ననస:10-9-321
వయససస:26
లస: ససస స
94-21/554

94-20/792

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:10-9/15
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:10-9-318
వయససస:52
లస: పప
6794 NDX0635292
పపరర: నరమల కకతస

6777 NDX0284406
పపరర: మలలకకసడయఖ దరరశ

భరస : వనసకటటశశరరర మమగల
ఇసటట ననస:10-9వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:10-9-318
వయససస:62
లస: ససస స

6790 AP151010096125
పపరర: బససవరరడడడ కరరరమమరర
కరరరమమరర
తసడడ:డ ససబబబరరడడడ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:10-9-318
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ జజజ రరడడడ కకతస
ఇసటట ననస:10-9-321
వయససస:28
లస: ససస స

6788 AP151010099603
పపరర: కకషరవనణమమ ఉడడమగల

94-20/789

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:10-8A
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసరశమ షడడ
ఇసటట ననస:10-9/15
వయససస:33
లస: పప

భరస : జగనననధ రరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:10-9-318
వయససస:41
లస: ససస స

6796 NDX1338276
పపరర: కరరణ సరధన కకతస

6785 NDX1606138
పపరర: వనసకటటశశరరర షడడ

6774 NDX1126929
పపరర: దసరరరపడసరద భమననన భమననన

తసడడ:డ గగరరబడహమస దరరశ
ఇసటట ననస:10-8-315
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనమగల
ఇసటట ననస:10-9
వయససస:48
లస: పప
94-24/582

94-20/786

తసడడ:డ పపనననరరవప భమననన
ఇసటట ననస:10-8-315
వయససస:32
లస: పప
94-20/791

భరస : అలలరవల షపక
ఇసటట ననస:10-8A
వయససస:49
లస: ససస స

6787 NDX0286930
పపరర: లకకమదదవ చలలర

94-20/788

6776 AP151010096318
పపరర: పపరరషష తస మరరఅవప నసదధగస
నసదధగస
తసడడ:డ సరసబశవరరవప నసదధగస
ఇసటట ననస:10-8-315
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కకదసడ రరమయఖ నసీరకవరపప
ఇసటట ననస:10-8-330
వయససస:18
లస: ససస స

6771 NDX0286377
పపరర: పడమలల రరణణ దరరశ

భరస : మలలకకసడయఖ దరరశ
ఇసటట ననస:10-8-315
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప� నసదధగస
ఇసటట ననస:10-8-315
వయససస:70
లస: ససస స

6775 NDX1126937
పపరర: హనసమసత రరవప నసదధగస
నసదధగస
తసడడ:డ సరసబశవరరవప నసదధగస
ఇసటట ననస:10-8-315
వయససస:43
లస: పప

6784 JBV3695236
పపరర: రరజఖలకడమ� పప తత
స రర�

94-20/785

6795 JBV2913499
పపరర: చనపరరడడడ కకతస

94-20/799

తసడడ:డ జజజ రరడడడ
ఇసటట ననస:10-9-321
వయససస:44
లస: పప
94-21/555

6798 JBV2913549
పపరర: మధస మహన రరడడ కకతనస

94-21/556

తసడడ:డ జజజ రరడడడ కకతనస
ఇసటట ననస:10-9-321
వయససస:46
లస: పప
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6799 JBV1734052
పపరర: జజజరరడడడ కకతస కకతస
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94-21/557

తసడడ:డ శశరర రరడడడ కకతస
ఇసటట ననస:10-9-321
వయససస:67
లస: పప
6802 NDX2712917
పపరర: అచలమమ దడసగల

94-20/974

94-20/1124

94-20/803

94-20/806

94-20/810

94-22/271

94-20/958

భరస : హహమరరడడడ
ఇసటట ననస:10-10-329
వయససస:52
లస: ససస స

6812 AP151010099599
పపరర: కకటటశశరమమ దసగరరసపపడడ

6815 AP151010096724
పపరర: వనసకటపరపరరడడడ దసగరరసపపడడ

6818 AP151010102051
పపరర: శకరరమగలల రరగళళ

6821 NDX2569036
పపరర: అనసషర వడర పపడడ

94-20/813

6824 NDX0721381
పపరర: పడదదప రరడడడ కరమసరన

94-20/807

6827 NDX1421817
పపరర: హససనన షపక
భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:10-10-330
వయససస:30
లస: ససస స

6807 AP151010099601
పపరర: మలలర శశరర మగకరకల

94-20/802

6810 NDX0287128
పపరర: గకహపసడయ దసగరరసపపడడ

94-20/805

6813 AP151010096093
పపరర: అసజరరడడడ దసగరరసపపడడ

94-20/808

తసడడ:డ వనసకటపరపరరడడడ
ఇసటట ననస:10-9-324
వయససస:33
లస: పప
94-20/811

6816 NDX2850394
పపరర: అభనయ రరడడడ దసగరరసపపడడ

94-20/1126

తసడడ:డ ససధకర రరడడడ
ఇసటట ననస:10-9-324
వయససస:18
లస: ససస స
94-22/91

6819 NDX2590180
పపరర: శశషగరరర రరవప వదలపపడడ

94-20/957

తసడడ:డ సరసబయఖ వదలపపడడ
ఇసటట ననస:10-10-326
వయససస:61
లస: పప
94-20/959

6822 NDX1420801
పపరర: ససజనఖ కరమలసరన

94-20/812

భరస : పడదదప రరడడడ
ఇసటట ననస:10-10-328
వయససస:34
లస: ససస స
94-20/814

తసడడ:డ కకషరరరరడడడ
ఇసటట ననస:10-10-328
వయససస:74
లస: పప
94-20/816

94-20/976

భరస : ససధనకరరరడడడ
ఇసటట ననస:10-9-324
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప వడర పపడడ
ఇసటట ననస:10-10-326
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకషరరరరడడడ
ఇసటట ననస:10-10-328
వయససస:74
లస: ససస స
6826 NDX0286971
పపరర: వకలలలదదవ గగసటటరర

94-20/804

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:10/10/94
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప వడర పపడడ
ఇసటట ననస:10-10-326
వయససస:37
లస: పప
6823 JBV2918506
పపరర: వజయససశల కరమసరన

6809 NDX0287169
పపరర: శరరష దసగరరసపపడడ

6804 NDX2713360
పపరర: సరయ వటటట

భరస : అపసపరరడడడ
ఇసటట ననస:10-9-323
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ హనమరరడడడ
ఇసటట ననస:10-9-324
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ దసరరరరరడడడ
ఇసటట ననస:10/10/38,NEAR
వయససస:41
లస: పప
6820 NDX2569259
పపరర: సరసబశవరరవప వడర పపడడ

94-20/1125

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:10-9-324
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపరపరరడడడ
ఇసటట ననస:10-9-324
వయససస:33
లస: పప
6817 NDX1126606
పపరర: ఉమలమహహశశర రరడడ ఒసటటదద స

6806 NDX2752715
పపరర: అఖల వటటట వటటట

94-20/801

తసడడ:డ వనసకయ వనట
ఇసటట ననస:10-9-322
వయససస:19
లస: పప

భరస : అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:10-9-324
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటపరరడడడ
ఇసటట ననస:10-9-324
వయససస:57
లస: ససస స
6814 AP151010096564
పపరర: ససధనకరరరడడడ దసగరరసపపడడ

94-20/975

తలర : వనసకనన వటటట
ఇసటట ననస:10-9-322
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపరపరరడడడ
ఇసటట ననస:10-9-323
వయససస:74
లస: పప
6811 NDX0315762
పపరర: మలలర శశరర దసగరరసపపడడ

6803 NDX2571370
పపరర: కకటట రరడడడ మగకకల

6801 AP151010096651
పపరర: వనసకటశవరరరడడడ మగకరకల

తసడడ:డ వనసకటపరపరరడడడ
ఇసటట ననస:10-9-322
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవ రరడడడ మగకకల
ఇసటట ననస:10-9-322
వయససస:20
లస: పప

తలర : అచమమ దడసగల
ఇసటట ననస:10-9-322
వయససస:38
లస: ససస స
6808 AP151010096044
పపరర: అపసపరరడడడ మగకరకల

94-20/800

భరస : వనసకటశవరరరడడడ
ఇసటట ననస:10-9-322
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : గసగగలల దడసగల
ఇసటట ననస:10-9-322
వయససస:73
లస: ససస స
6805 NDX2752723
పపరర: కశమమ వటటట

6800 JBV1738954
పపరర: లకకమ మగకరకల

6825 JBV2913259
పపరర: కకషర రరడడడ కరమసరన

94-20/815

తసడడ:డ కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:10-10-328
వయససస:74
లస: పప
94-21/558

6828 NDX1338268
పపరర: శకనవరస రరవప ననతలపరటట

94-21/559

తసడడ:డ వనసకట కకషరయఖ ననతలపరటట
ఇసటట ననస:10-10-330
వయససస:35
లస: పప
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6829 NDX1157486
పపరర: రరజజశన
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94-22/92

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:10/10/330
వయససస:27
లస: ససస స
6832 NDX1453992
పపరర: ననగమణణ తమమడడ

94-22/95

94-22/98

94-22/101

94-22/104

94-22/107

94-22/682

94-22/109

94-22/112

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఊపసరరటర
ఇసటట ననస:10/10/338
వయససస:37
లస: పప

94-22/100

6840 NDX1157536
పపరర: వనసకట లకకమ పష టట
ర రర

94-22/103

6848 NDX3111341
పపరర: అబబబస షపక

6851 NDX0903278
పపరర: గరరరజ శసకర రరవప ఆలపరటట

6854 NDX1126689
పపరర: వనసకయఖ మలలపరటట

6857 NDX1552802
పపరర: ససతనరరమయఖ తమమడడ
తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:10-10-338
వయససస:45
లస: పప

94-22/106

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ �
ఇసటట ననస:10/10/331
వయససస:45
లస: పప
94-22/680

6846 NDX2723088
పపరర: వరమమ పప టట
ర రర

94-22/681

భరస : అసజయఖ పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:10-10-331
వయససస:53
లస: ససస స
94-22/683

6849 NDX0493296
పపరర: గగసటటరర లకడమ�

94-22/108

భరస : నరరస రరడడడ�
ఇసటట ననస:10/10/333
వయససస:47
లస: ససస స
94-22/110

6852 AP151010096359
పపరర: ఖలససససరహహబ షపక

94-22/111

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:10/10/337
వయససస:45
లస: పప
94-22/113

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:10/10/337
వయససస:72
లస: పప
94-22/115

6837 NDX1607433
పపరర: ననర అహమద షపక

94-22/105 6843 JBV1735703
6842 NDX1454057
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప పప టట
పపరర: బబబగ షపక
ర రర

6845 NDX2729242
పపరర: అసజయఖ పప టట
ర రర

94-22/97

భరస : అసకరరరవప potluri
ఇసటట ననస:10/10/331
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:10/10/337
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పషద కకటయఖ
ఇసటట ననస:10/10/337
వయససస:64
లస: పప
6856 NDX1377530
పపరర: ససజన కలమలర ఊపసరరటర

94-22/102

తసడడ:డ మహమమద హనఫ షపక
ఇసటట ననస:10-10-331/1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:10/10/333
వయససస:50
లస: పప
6853 NDX0722058
పపరర: సరసబశవరరవప అలపరటట

6839 NDX1327253
పపరర: ఘటబడజ సరయ పసడయలసక

6834 AP151010099290
పపరర: తషలసమమ భవనస

తసడడ:డ మమదనర వరల షపక
ఇసటట ననస:10/10/330
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రరమలసగస పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:10-10-331
వయససస:57
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:10-10-331
వయససస:23
లస: ససస స
6850 NDX0525386
పపరర: నరరసరరడడడ గగసటటరర�

94-22/99

తసడడ:డ అసజయఖ పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:10/10/331
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన shaik
ఇసటట ననస:10/10/331
వయససస:53
లస: పప
6847 NDX2720316
పపరర: అసజల పప టట
ర రర

6836 JBV2913747
పపరర: సరసబరరడడడ భవనస

94-22/94

భరస : కకటటరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:10/10/330
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘగ రరమ
ఇసటట ననస:10/10/331
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : షషషదన shaik
ఇసటట ననస:10/10/331
వయససస:47
లస: ససస స
6844 JBV1731199
పపరర: సషషదన షపక

94-22/96

తసడడ:డ రరఘవరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:10/10/330
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:10/10/330
వయససస:82
లస: పప
6841 JBV1730944
పపరర: మలలన షపక

6833 AP151010099288
పపరర: సససదరమమ భవనస

6831 AP151010099149
పపరర: ససత భవనస

భరస : సరసబరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:10/10/330
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరఘవరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:10/10/330
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:10/10/330
వయససస:24
లస: పప
6838 AP151010096641
పపరర: రరఘవరరడడడ భవనస

94-22/93

భరస : ననర అహమమద
ఇసటట ననస:10/10/330
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససతన రరమయఖ
ఇసటట ననస:10/10/330
వయససస:44
లస: ససస స
6835 NDX1709098
పపరర: రరజజ శశఖర రరడడ భవనస

6830 NDX1607698
పపరర: షపక రరహన

6855 NDX1805631
పపరర: లకకమ హహమలత ఉపసపరరటర

94-22/114

భరస : శకనవరసరరవప ఉపసపరరటర
ఇసటట ననస:10/10/338
వయససస:26
లస: ససస స
94-22/116

6858 NDX1396317
పపరర: సరసబశవ రరవప ఉపసరరటర

94-22/117

తసడడ:డ సనరరఖ ననరరయణ ఉపసరరటర
ఇసటట ననస:10/10/338
వయససస:59
లస: పప
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పపరర: శవ లల ఉపసపరరటర
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94-22/684

భరస : సరసబశవ రరవప ఉపసపరరటర
ఇసటట ననస:10-10-338
వయససస:58
లస: ససస స
6862 NDX1954735
పపరర: దసరరరదదవ తషళళళరర

94-22/119

94-22/122

6866 JBV2914000
పపరర: మలబగ ససబబన షపక

94-22/125

6869 NDX3166816
పపరర: షపక బబజ షపక

94-22/127

6872 NDX1632653
పపరర: నవఖ చననమమరరస
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చననమమరరస
ఇసటట ననస:10/10/341
వయససస:24
లస: ససస స

94-22/130
6874 NDX2197581
పపరర: జజఖత రతన కలమలరర
తరరవరయపరటట
భరస : వనసకట అనసత శకనవరసరరవప తరరవరయ
ఇసటట ననస:10-10-341
వయససస:35
లస: ససస స

6875 NDX0886846
పపరర: రమణ బసడనరర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10/10/341
వయససస:37
లస: ససస స

6877 NDX1037688
పపరర: షరలన షపక

6878 NDX1709007
పపరర: పరరశత బబ జజర

94-22/133

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:10/10/341
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ జగన మహనరరవప
ఇసటట ననస:10/10/341
వయససస:32
లస: పప
6883 JBV2914042
పపరర: జగననమహనరరవప సష మరగతష

భరస : ఖలదర
ఇసటట ననస:10/10/342
వయససస:52
లస: ససస స

6881 NDX1023522
పపరర: బబజ షపక

94-22/139

6884 NDX1954610
పపరర: మహన రరవప బబ జజర

94-22/685

6887 JBV1732734
పపరర: అబగదల రహహస షపక
తసడడ:డ ఖలదర �
ఇసటట ననస:10/10/342
వయససస:33
లస: పప

94-22/121

6867 AP151010096147
పపరర: ఖలససస సషషదన షపక

94-22/124

6870 NDX2129212
పపరర: రఫసకర పరరశన షపక

94-22/126

తసడడ:డ రహమ తషలర షపక
ఇసటట ననస:10/10/341
వయససస:23
లస: ససస స
94-22/128

6873 JBV1738988
పపరర: పదనమవత పడవల

94-22/129

తసడడ:డ పరనకరలల �
ఇసటట ననస:10/10/341
వయససస:34
లస: ససస స
94-22/131

6876 NDX0288274
పపరర: ఖలససస బ షపక

94-22/132

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:10/10/341
వయససస:39
లస: ససస స
94-22/134

6879 NDX0525121
పపరర: సరయ కకషర సష మరగతష

94-22/135

తసడడ:డ జగన మహన రరవప సష మరగతష
ఇసటట ననస:10/10/341
వయససస:32
లస: పప
94-22/137

6882 JBV1730555
పపరర: పశపతరరవప పడవల

94-22/138

తసడడ:డ పరనకరలల పడవల
ఇసటట ననస:10/10/341
వయససస:33
లస: పప
94-22/140

తసడడ:డ ససబబయఖ బబ జజర
ఇసటట ననస:10/10/341
వయససస:69
లస: పప
94-22/142

6864 NDX0440347
పపరర: షఫసమగననసర షపక

తసడడ:డ బగడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:10/10/340
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ బబబగ భబషర
ఇసటట ననస:10/10/341
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శకహరరరరవప �
ఇసటట ననస:10/10/341
వయససస:55
లస: పప
6886 AP151010099270
పపరర: అమరరనససర షపక

94-22/123

భరస : మహన రరవప బబ జజర
ఇసటట ననస:10/10/341
వయససస:60
లస: ససస స
94-22/136

94-22/118

భరస : ఖలశసషషషదస
ఇసటట ననస:10/10/340
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏస/ఓ షపక బబబగ బబబగ
ఇసటట ననస:10-10-340/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సరసబసవ రరవప చమలనమమరరస
ఇసటట ననస:10/10/341
వయససస:23
లస: ససస స

6880 NDX0525055
పపరర: ఈశశర పరణణ సష మరగతష

94-22/120

తసడడ:డ బగడద సరహహబ షషషక
ఇసటట ననస:10/10/340
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:10/10/340
వయససస:40
లస: పప
6871 NDX2182038
పపరర: భబరర వ చననన మమరరస

6863 NDX1954727
పపరర: శకనవరస రరవప మలరఠ
ట రర

6861 AP151010099255
పపరర: మహబగబ బ షపక

భరస : మహబమబ మలబబషర
ఇసటట ననస:10/10/339
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయఖ మలరఠ
ట రర
ఇసటట ననస:10/10/339/1
వయససస:49
లస: పప

భరస : బగడద సరహహబ
ఇసటట ననస:10/10/340
వయససస:59
లస: ససస స
6868 NDX3298411
పపరర: లయలజజబషర షపక

94-20/817

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మలరరటరర
ఇసటట ననస:10-10-339
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మలరఠ
ట రర
ఇసటట ననస:10/10/339/1
వయససస:44
లస: ససస స
6865 AP151010099371
పపరర: జజనబ షపక�

6860 NDX2442770
పపరర: నఖత మలరరటరర

6885 NDX0288308
పపరర: సరదధకర షపక

94-22/141

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:10/10/342
వయససస:33
లస: ససస స
94-22/143

6888 JBV1736693
పపరర: ససభబన షపక

94-22/144

తసడడ:డ ఖలదర �
ఇసటట ననస:10/10/342
వయససస:36
లస: పప
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94-22/145

తసడడ:డ ససబబన
ఇసటట ననస:10/10/342
వయససస:57
లస: పప

6890 JBV1731827
పపరర: గరలబబ షపక

94-22/146

భరస : బషసరఅహమద �
ఇసటట ననస:10/10/343
వయససస:33
లస: ససస స

6892 JBV2918993
పపరర: రహసతషననసర షపక

94-22/148

భరస : జజనఅహమద �
ఇసటట ననస:10/10/343
వయససస:65
లస: ససస స

6893 JBV1731017
పపరర: బషసర అహమద షపక

94-22/151

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10/10/344
వయససస:34
లస: ససస స

6896 NDX1709106
పపరర: పడసనన లకడమ చచవపల

94-22/149

94-22/154

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10/10/344
వయససస:42
లస: పప

6899 NDX0710699
పపరర: ఏడడకకసడలల చచవపల�

94-22/152

94-22/157

భరస : జజన
ఇసటట ననస:10/10/346
వయససస:78
లస: ససస స

6902 NDX0103762
పపరర: రగహన పడడదచల

94-22/155

94-22/160

భరస : నజర అహమమద షపక
ఇసటట ననస:10/10/347
వయససస:35
లస: ససస స

6905 NDX2055656
పపరర: నజర అహమమద షపక

94-22/158

94-22/162

తసడడ:డ మసరసనశల
ఇసటట ననస:10/10/349
వయససస:43
లస: పప

6908 NDX1708983
పపరర: మసరసన వల షపక

94-22/161

6900 NDX1709114
పపరర: గగససయ షపక

94-22/156

6903 JBV2914117
పపరర: మమహహదదదననబషర షపక

94-22/159

6906 NDX3118155
పపరర: హఫసజ షపక

94-22/686

తసడడ:డ అబగదల నవరబ జన షపక
ఇసటట ననస:10-10-348
వయససస:40
లస: పప
94-22/163

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:10/10/349
వయససస:77
లస: పప

6910 NDX3048782
పపరర: ఆషసయల షపక

94-22/153

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:10/10/346
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మమలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:10/10/347
వయససస:41
లస: పప

6907 AP151010096657
పపరర: ఖలససస షపక

6897 NDX1327436
పపరర: చచవపల లకకమ నరసమమ

భరస : అహమద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:10/10/346
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవ
ఇసటట ననస:10/10/346
వయససస:30
లస: పప

6904 NDX2055672
పపరర: జరషతషన షపక

94-22/150

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10/10/344
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర దనసస
ఇసటట ననస:10/10/344
వయససస:42
లస: పప

6901 AP151010099077
పపరర: ఖలసససబ షపక

6894 AP151010096114
పపరర: ఖలససస సరహహబ
తసడడ:డ ఆదససరహహబ
ఇసటట ననస:10/10/343
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప చచవపల
ఇసటట ననస:10/10/344
వయససస:39
లస: ససస స

6898 NDX1327428
పపరర: చచవపల శకనవరస రరవప

94-22/147

భరస : ఖలససససరహహబ
ఇసటట ననస:10/10/343
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన అహమద shaik
ఇసటట ననస:10/10/343
వయససస:35
లస: పప

6895 NDX1327451
పపరర: చచవపల అననపపరరర

6891 AP151010099265
పపరర: ఖలససస బ షపక

6909 NDX3049483
పపరర: మసరసన బ షపక

94-22/687

భరస : ఖససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:10-10-349
వయససస:35
లస: ససస స

94-22/688

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:10-10-349,3rd lane
వయససస:18
లస: ససస స

6911 JBV1733716
పపరర: రరహనన షపక
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94-22/164

భరస : మహమదడఫస
ఇసటట ననస:10/10/350
వయససస:35
లస: ససస స
6914 NDX0969444
పపరర: సనరఖకళ జన
భరస : కకషరకలమలర వనలలగగటట
ఇసటట ననస:10/10/350
వయససస:56
లస: ససస స

6912 NDX0288340
పపరర: కలలఖణణ అలపరటట�

94-22/165

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:10/10/350
వయససస:35
లస: ససస స
94-22/167

6915 NDX0374777
పపరర: అసజనదదవ అలపరటట
భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:10/10/350
వయససస:56
లస: ససస స

6913 JBV2918944
పపరర: మగసతనజరబగస షపక

94-22/166

భరస : ఖలససససరహహబ
ఇసటట ననస:10/10/350
వయససస:37
లస: ససస స
94-22/168

6916 AP151010099348
పపరర: మహబమబ బ షపక

94-22/169

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:10/10/350
వయససస:62
లస: ససస స
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6917 NDX1048008
పపరర: కకషరకలమలర వనలగగటట
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94-22/170

తసడడ:డ వరదరరజలల
ఇసటట ననస:10/10/350
వయససస:58
లస: పప
6920 NDX3194743
పపరర: మహబమబ బ షపక

94-22/690

94-22/173

94-22/176

94-22/692

94-22/179

94-22/694

Deleted
94-22/697

భరస : షసషషదదదన షపక
ఇసటట ననస:10-10-352
వయససస:26
లస: ససస స
6941 NDX0288415
పపరర: బబ జజన షపక

భరస : వల షషషక
ఇసటట ననస:10/10/354
వయససస:53
లస: ససస స

94-22/177

6930 NDX3077179
పపరర: శకకల షపక

6933 NDX1023563
పపరర: షసషషదదదన షపక

6936 NDX3047461
పపరర: బబజ షపక

94-22/693

94-22/185

6942 NDX1126705
పపరర: ననగమర షరరఫ షపక

94-22/180

6945 AP151010099678
పపరర: ఖలసససబ షపక
భరస : షరఫ
ఇసటట ననస:10/10/355
వయససస:52
లస: ససస స

94-22/175

6928 NDX2853356
పపరర: మహబమబ బ షపక

94-22/679

6931 JBV1733138
పపరర: జరరనన షపక

94-22/178

6934 AP151010096448
పపరర: మమలలల షపక

94-22/181

తసడడ:డ మహమమదసర సపసన
ఇసటట ననస:10/10/352
వయససస:45
లస: పప
94-22/695

6937 NDX2720225
పపరర: హససన బభగస షపక

94-22/696

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:10-10-352
వయససస:29
లస: ససస స
94-22/183

6940 NDX1327386
పపరర: సయఖద ఆషర

94-22/184

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:10/10/353
వయససస:41
లస: ససస స
94-22/186

తసడడ:డ ఆదసషఫస
ఇసటట ననస:10/10/353
వయససస:31
లస: పప
94-22/188

6925 AP151010096219
పపరర: మహమమదర రరఫ షపక

తసడడ:డ మమలలల shaik
ఇసటట ననస:10/10/352
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:10-10-352
వయససస:30
లస: పప
6939 NDX1338334
పపరర: పరరశన షపక

94-22/172

భరస : తనజదదదన షపక
ఇసటట ననస:10/10/351
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఇలయలజ
ఇసటట ననస:10/10/353
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:10/10/353
వయససస:46
లస: ససస స
6944 JBV2919173
పపరర: కరరమమన షపక shaik

6927 JBV2914075
పపరర: మహమమదర నఫ షపక

6922 NDX1503136
పపరర: మహబమబ బ షపక

తసడడ:డ హనఫ
ఇసటట ననస:10/10/351
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మమలలల షషషక
ఇసటట ననస:10/10/352
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:10-10-352
వయససస:30
లస: పప
6938 NDX2720241
పపరర: ఆససయల షపక

94-22/174

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:10-10-351,
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మమలలల shaik
ఇసటట ననస:10/10/352
వయససస:47
లస: ససస స
6935 NDX2720258
పపరర: బబజ షపక

6924 JBV1731025
పపరర: తనజదదదన షపక

94-22/689

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:10/10/351
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమదసబసపసన
ఇసటట ననస:10/10/351
వయససస:67
లస: పప

భరస : తజదదదన షపక
ఇసటట ననస:10-10-351
వయససస:32
లస: ససస స
6932 AP151010099343
పపరర: రమజజ షపక shaik

94-22/691

తసడడ:డ మహమద హనప s
ఇసటట ననస:10/10/351
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ హనఫ షషషక
ఇసటట ననస:10/10/351
వయససస:42
లస: పప
6929 NDX3129541
పపరర: మహబమబ బ షపక

6921 NDX3199734
పపరర: ఖలశససరహహబ షపక

6919 NDX3192630
పపరర: ఇబడహహస షపక

తసడడ:డ కససస షపక
ఇసటట ననస:10-10-350
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:10-10-350
వయససస:40
లస: పప

భరస : హనఫ షషషక
ఇసటట ననస:10/10/351
వయససస:57
లస: ససస స
6926 AP151010096061
పపరర: మహమమదడఫస షపక

94-22/171

తసడడ:డ ఖలససస
ఇసటట ననస:10/10/350
వయససస:72
లస: పప

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:10-10-350
వయససస:57
లస: ససస స
6923 AP151010099347
పపరర: మహబమబ బ షపక

6918 AP151010096197
పపరర: ఇబడహహస షపక

6943 NDX1157197
పపరర: ననగమల షరరఫ షపక

94-22/187

తసడడ:డ ననగమల మరర shaik
ఇసటట ననస:10/10/353
వయససస:31
లస: పప
94-22/189

6946 NDX1241033
పపరర: రరషరమ షపక

94-22/190

భరస : ననగగల షరరఫ
ఇసటట ననస:10/10/357
వయససస:29
లస: ససస స
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6947 AP151010099345
పపరర: జజనబ షపక

94-22/191

భరస : షఫస
ఇసటట ననస:10/10/357
వయససస:52
లస: ససస స
6950 AP151010099664
పపరర: జనత షపక

94-22/195

94-22/698

94-22/200

94-22/202

94-22/205

94-22/208

94-22/211

తసడడ:డ షషషక జజన సషషదన
ఇసటట ననస:10/10/363
వయససస:28
లస: పప

6960 AP151010096536
పపరర: జసగరలలసహహబ షపక

6963 JBV1735059
పపరర: మమమమగనన షపక �

6966 NDX2055599
పపరర: వరయఖ కకనసకక

6969 NDX2055607
పపరర: వనసకట రరవప కకనసకక

94-22/213

6972 AP151010099377
పపరర: ననగగల బ షపక

94-22/203

6975 AP151010096528
పపరర: జజననషసదన షపక
తసడడ:డ చననజజన
ఇసటట ననస:10/10/363
వయససస:44
లస: పప

6955 JBV1735067
పపరర: మహబమలలర షపక

94-22/199

6958 AP151010099413
పపరర: ననసర బ షపక

94-22/201

6961 NDX1659574
పపరర: ససజజత కకనసకక

94-22/204

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకనసకక
ఇసటట ననస:10/10/362
వయససస:28
లస: ససస స
94-22/206

6964 NDX2055615
పపరర: తరరపతమమ కకనసకక

94-22/207

భరస : వనసకట రరవప కకనసకక
ఇసటట ననస:10/10/362
వయససస:43
లస: ససస స
94-22/209

6967 NDX1327345
పపరర: షషషక చనన బబషర

94-22/210

తసడడ:డ ఖలసససబ
ఇసటట ననస:10/10/362
వయససస:32
లస: పప
94-22/212

6970 NDX2729341
పపరర: ననగ సశరఠప రరణణ పరలవనలర

94-22/700

భరస : వరయఖ పరలవనలర
ఇసటట ననస:10-10-362
వయససస:18
లస: ససస స
94-22/214

భరస : జజన సషషడన షషషక
ఇసటట ననస:10/10/363
వయససస:42
లస: ససస స
94-22/216

94-22/197

భరస : జసగరల సరహహబ
ఇసటట ననస:10/10/360
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ కకనసకక
ఇసటట ననస:10/10/362
వయససస:49
లస: పప

భరస : ననగగల షరరఫ
ఇసటట ననస:10/10/363
వయససస:26
లస: ససస స
6974 NDX1327105
పపరర: షషషక ననగగల షరరఫ

94-22/699

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకనసకక
ఇసటట ననస:10/10/362
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససబబన
ఇసటట ననస:10/10/362
వయససస:44
లస: పప
6971 NDX1327097
పపరర: షషషక నససమల

6957 NDX2729358
పపరర: మజహర షపక

6952 JBV2914240
పపరర: బగడద షపక

భరస : హహసపసన �
ఇసటట ననస:10/10/359
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహబమబ బబషర
ఇసటట ననస:10/10/362
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : నననన అలలరవల షషషక
ఇసటట ననస:10/10/362
వయససస:57
లస: ససస స
6968 AP151010096325
పపరర: మహబమబబబషర షపక

94-22/198

తసడడ:డ ససబబన
ఇసటట ననస:10/10/360
వయససస:52
లస: పప

భరస : చనన బబషర
ఇసటట ననస:10/10/362
వయససస:28
లస: ససస స
6965 AP151010099414
పపరర: బషసరరబ షపక

6954 NDX2426203
పపరర: రరషమ షషషక

94-22/194

తసడడ:డ బబజ �
ఇసటట ననస:10/10/358
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:10-10-359
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ జసగరల సరహహబ
ఇసటట ననస:10/10/360
వయససస:28
లస: పప
6962 NDX1327337
పపరర: షషషక పరరశన

94-22/196

తసడడ:డ హహసపసన షషషక
ఇసటట ననస:10-10-359
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన �
ఇసటట ననస:10/10/359
వయససస:40
లస: పప
6959 NDX1126663
పపరర: షమమగలలర షపక

6951 NDX0754226
పపరర: అమర అల షపక�

6949 NDX0288324
పపరర: ఖలసససబ షపక

భరస : బగడద
ఇసటట ననస:10/10/358
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన బబబగ
ఇసటట ననస:10/10/358
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:10-10-358,3RD LANE
వయససస:19
లస: ససస స
6956 JBV1737923
పపరర: హహసపసన షపక

94-22/193

తసడడ:డ ససబబన
ఇసటట ననస:10/10/357
వయససస:62
లస: పప

భరస : అబగదలడహహస షషషక
ఇసటట ననస:10/10/358
వయససస:46
లస: ససస స
6953 NDX3044062
పపరర: రరహన షపక

6948 AP151010096108
పపరర: షఫస షపక

6973 AP151010099282
పపరర: షరరద బ షపక

94-22/215

భరస : చననజజన షషషక
ఇసటట ననస:10/10/363
వయససస:62
లస: ససస స
94-22/217

6976 AP151010096633
పపరర: చననజజన షపక

94-22/218

తసడడ:డ ససబబన
ఇసటట ననస:10/10/363
వయససస:67
లస: పప
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6977 NDX1286434
పపరర: ఖరఖరరనసర షపక
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94-24/585

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:10-10-363
వయససస:27
లస: ససస స
6980 JBV2919108
పపరర: సషషదనబ షపక

94-22/220

94-22/223

94-22/226

94-22/229

94-22/232

94-22/701

94-20/819

తసడడ:డ ఘననన సరహహబ
ఇసటట ననస:10/10/369
వయససస:58
లస: పప

6990 AP151010099277
పపరర: హబమబగననసర షపక

6993 AP151010096527
పపరర: రహసతషలలర షపక

6996 NDX2766475
పపరర: అసమ షపక

6999 NDX0238378
పపరర: నససమల షపక

94-22/237

7002 NDX1327352
పపరర: చదబబడ లల మగరళ కకషర

94-22/230

7005 NDX2981132
పపరర: హహసపన షపక
తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:10-10-369
వయససస:47
లస: పప

6985 AP151010096671
పపరర: రహహసతషలలర షపక

94-22/225

6988 JBV1732312
పపరర: నఫసనన షపక

94-22/228

6991 NDX1709122
పపరర: మహమమద జయలజ షపక

94-22/231

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:10/10/365
వయససస:24
లస: పప
94-22/233

6994 NDX1023654
పపరర: జజనభబషర షపక

94-22/234

తసడడ:డ ఖలససస
ఇసటట ననస:10/10/365
వయససస:49
లస: పప
94-22/702

6997 NDX0837336
పపరర: కరసస లలవణఖ� కరసస

94-20/818

భరస : అపసపరరడడడ� కరసస
ఇసటట ననస:10-10-366
వయససస:29
లస: ససస స
94-22/235

7000 NDX1327477
పపరర: షషషక మహబమబ

94-22/236

భరస : నభ సరహహబ
ఇసటట ననస:10/10/369
వయససస:58
లస: ససస స
94-22/238

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:10/10/369
వయససస:28
లస: పప
94-22/240

94-22/222

భరస : అమర �
ఇసటట ననస:10/10/365
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నగమల మరర shaik
ఇసటట ననస:10/10/369
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:10/10/369
వయససస:26
లస: పప
7004 NDX1327469
పపరర: షషషక సలలస

94-22/227

తసడడ:డ జజనబబష షపక
ఇసటట ననస:10-10-365
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడ�డడ కరసస
ఇసటట ననస:10-10-366
వయససస:58
లస: పప
7001 NDX1150655
పపరర: పడసననన కకషర చదబబడ లల

6987 NDX1023530
పపరర: పషదదజజన షపక

6982 AP151010099283
పపరర: అమననబ షపక

తసడడ:డ జజనబబషర
ఇసటట ననస:10/10/364
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఖలససస
ఇసటట ననస:10/10/365
వయససస:47
లస: పప

భరస : జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:10-10-365
వయససస:35
లస: ససస స
6998 NDX0839183
పపరర: కరసస పడభగయయసస రరడడడ� కరసస

94-22/224

భరస : ఖలససస
ఇసటట ననస:10/10/365
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస
ఇసటట ననస:10/10/365
వయససస:42
లస: పప
6995 NDX2982676
పపరర: జజకకర షపక

6984 NDX0765180
పపరర: మహమమద రఫస షపక�

94-22/219

భరస : జజన బబషర
ఇసటట ననస:10/10/364
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:10/10/364
వయససస:79
లస: పప

భరస : రహసతషలలర
ఇసటట ననస:10/10/365
వయససస:42
లస: ససస స
6992 JBV2913820
పపరర: అమర షపక

94-22/221

తసడడ:డ ఖలససస
ఇసటట ననస:10/10/364
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ జజనబబషర
ఇసటట ననస:10/10/364
వయససస:47
లస: పప
6989 AP151010099279
పపరర: కరరమమన షపక

6981 NDX0765198
పపరర: రహహతషన� షపక�

6979 NDX1327683
పపరర: షషషక మమలలబ

భరస : మహమమద రఫస
ఇసటట ననస:10/10/364
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఖలససస�
ఇసటట ననస:10/10/364
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస
ఇసటట ననస:10/10/364
వయససస:29
లస: పప
6986 AP151010096110
పపరర: ఖలససస షపక

94-24/586

భరస : ననగగల మరర
ఇసటట ననస:10-10-363
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రహసతషలలర �
ఇసటట ననస:10/10/364
వయససస:34
లస: ససస స
6983 NDX1157205
పపరర: జజన బబష షపక

6978 NDX1285717
పపరర: నససమ షపక

7003 NDX1157213
పపరర: ననగమల మరర షపక

94-22/239

తసడడ:డ ఇమలస
ఇసటట ననస:10/10/369
వయససస:44
లస: పప
94-22/703

7006 NDX2981785
పపరర: మహబమబ బ షపక

94-22/704

భరస : హసన షపక
ఇసటట ననస:10-10-369
వయససస:42
లస: ససస స
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పపరర: షషహననజ షపక
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94-22/241

భరస : మలబగ ససభబన shaik
ఇసటట ననస:10/10/370
వయససస:32
లస: ససస స
94-22/244

భరస : సష మయఖ
ఇసటట ననస:10/10/371
వయససస:36
లస: ససస స
94-22/247

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప ధనళపరళళ
ఇసటట ననస:10/10/371
వయససస:24
లస: పప
94-27/999

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ యయనరరదదద
ఇసటట ననస:10-10-371
వయససస:62
లస: పప

7014 AP151010096144
పపరర: సష మయఖ మటట పలర

7017 NDX2980589
పపరర: రజఖలకడమ యయనరరదద

94-27/1002

7022 NDX2508059
పపరర: వజయ లకడమ పపచలల

94-22/248

94-22/252

94-27/1000

94-22/255

7026 NDX0288381
పపరర: మలణణకఖస� దనమరరపపరపప

94-22/250

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దనమరవరపప
ఇసటట ననస:10/10/375
వయససస:30
లస: పప

7029 AP151010096358
పపరర: శకనవరసరరవప జవరశజ

94-22/253

భరస : రమమష భమననన
ఇసటట ననస:10/10/376
వయససస:39
లస: ససస స

7032 NDX1805581
పపరర: రమమష భమననన

94-22/256

7035 NDX1327360
పపరర: సయఖద జమల
భరస : గగస బబషర
ఇసటట ననస:10/10/376,NEAR
వయససస:49
లస: ససస స

7018 NDX2982098
పపరర: మలర కరరరరన రరడడడ యయనరరదద

94-27/1001

7021 NDX1320381
పపరర: వనసకయఖ అకకక

94-22/251

7024 NDX2508083
పపరర: రరమలరరవప రరమననన

94-22/254

7027 AP151010099127
పపరర: అలవనలల మసగమమ జవరశజ

94-22/257

భరస : శకనవరసరరవప జవరశజ
ఇసటట ననస:10/10/375
వయససస:47
లస: ససస స
94-22/259

7030 NDX0285619
పపరర: సరసబశవరరవప దనమరరపపరపప

94-22/260

తసడడ:డ బసవరరవప
ఇసటట ననస:10/10/375
వయససస:57
లస: పప
94-22/262

తసడడ:డ అసకరశశర రరవప భమననన
ఇసటట ననస:10/10/376
వయససస:42
లస: పప
94-22/571

94-22/249

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ రరమననన
ఇసటట ననస:10-10-374
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:10/10/375
వయససస:42
లస: పప
94-22/261

7015 NDX0525246
పపరర: చసదడశశఖర రరవప ధనళళపరళర

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:10/10/373
వయససస:43
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:10/10/375
వయససస:45
లస: ససస స
94-22/258

94-22/246

తసడడ:డ శవ రరడడడ యయనరరదద
ఇసటట ననస:10-10-371
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరమలరరవప రరమననన
ఇసటట ననస:10-10-374
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:10/10/375
వయససస:33
లస: ససస స
7028 NDX1327485
పపరర: చలపత రరవప దనమరవరపప

7023 NDX2508042
పపరర: నరమల రరమననన

7012 AP151010099224
పపరర: కకటటశశరమమ మటట పలర

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:10/10/371
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:10/10/373
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : హరర బబబగ పపచలల
ఇసటట ననస:10-10-374
వయససస:38
లస: ససస స
7025 NDX0288399
పపరర: తషలససలకడమ దనమరరపపరపప

7020 NDX1320399
పపరర: తరరపతమమ అకకక

94-22/243

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:10/10/371
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శవ రరడడడ యయనరరదద
ఇసటట ననస:10-10-371
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన రరడడడ యయనరరదదద
ఇసటట ననస:10-10-371
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస బబషర
ఇసటట ననస:10/10/376,NEAR
వయససస:32
లస: ససస స

94-22/245

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:10/10/371
వయససస:42
లస: పప

7016 NDX2980613
పపరర: శవ రరడడడ యయనరరదదద

7034 NDX1327394
పపరర: సయఖద షరహహన

7011 NDX0237412
పపరర: సతఖవత మలర వరపప

7009 AP151010099095
పపరర: లసగమమ కసపపరటట

భరస : రరమగలల kampapati
ఇసటట ననస:10/10/370
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:10/10/371
వయససస:50
లస: ససస స

7013 NDX2030039
పపరర: తనరకరరస పడతనప ధనళపరళళ

7031 NDX1805524
పపరర: ససషమ భమననన

94-22/242

భరస : జలలలలదదదన
ఇసటట ననస:10/10/370
వయససస:62
లస: ససస స

7010 NDX0288373
పపరర: యగరశశరర మతస పలర

7019 NDX2971687
పపరర: రరఢ యయనరరదద

7008 AP151010099221
పపరర: ఖలజజబ షపక

7033 NDX1327378
పపరర: సయఖద ససభబన

94-22/263

తసడడ:డ లలల జజన బబషర
ఇసటట ననస:10/10/376
వయససస:42
లస: పప
94-22/572

7036 NDX1910836
పపరర: గఫరర సయఖద

94-22/573

తసడడ:డ గగస బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:10/10/376,NEAR
వయససస:26
లస: పప
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94-22/574

తసడడ:డ మహబ బబషర
ఇసటట ననస:10/10/376,NEAR
వయససస:35
లస: పప
7040 NDX1023548
పపరర: ఆదసషఫస

94-22/265

94-22/705

94-22/268

94-22/634

94-22/272

94-22/708

భరస : అమరలసగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:10-10-383
వయససస:39
లస: ససస స

7050 NDX2713931
పపరర: బబ షపక

7053 NDX0257188
పపరర: ననగమణణ గవన

7056 NDX2720282
పపరర: రమణ గరమన

94-22/711

7059 NDX1707134
పపరర: అననరరధ ససకలరరతడ

94-21/562

7062 NDX0836858
పపరర: వనసకటమమ ససకలరరతడ

94-22/635

7045 NDX2596427
పపరర: వనసకటరరడడడ మమకరపప తతలల

94-38/678

7048 AP151010096371
పపరర: జజన షపక

94-22/270

7051 NDX2713964
పపరర: మహమమద షపక

94-22/636

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:10-10-379
వయససస:27
లస: పప
94-22/273

7054 NDX2729291
పపరర: రమమశ మమకల

94-22/707

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమకల
ఇసటట ననస:10-10-381
వయససస:49
లస: పప
94-22/709

7057 NDX2759041
పపరర: సరయ కకషర పడసరద మమకల

94-22/710

తసడడ:డ రరమమష
ఇసటట ననస:10-10-381
వయససస:20
లస: పప
94-21/560

7060 NDX0836890
పపరర: పపషపలత ససకలరరతడ

94-21/561

తసడడ:డ మగసలయఖ ససకలరరతడ
ఇసటట ననస:10-10-383
వయససస:31
లస: ససస స
94-21/563

భరస : మగసలయఖ ససకలరరతడ
ఇసటట ననస:10-10-383
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ భకకలల ససకలరరతడ
ఇసటట ననస:10-10-383
వయససస:65
లస: పప

94-22/267

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:10/10/378
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ మగసలయఖ ససకలరరతడ
ఇసటట ననస:10-10-383
వయససస:28
లస: ససస స

94-21/565 7065 NDX0840918
7064 NDX0479626
పపరర: అమరలసగరశశర రరవప అకకకరరజ
పపరర: మగసలయఖ ససకలరరతడ

తసడడ:డ దశరథరరమయఖ
ఇసటట ననస:10-10-383
వయససస:49
లస: పప

94-22/269

తలర : సరగజన గరమన
ఇసటట ననస:10-10-381
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర మమకల
ఇసటట ననస:10-10-381,3rd lane
వయససస:73
లస: ససస స
7061 NDX0635409
పపరర: ససజజత అకకకరరజ

7047 JBV1739473
పపరర: ననగగల మర షపక

7042 AP151010096442
పపరర: జలలలలదదదన షపక

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:10-10-377
వయససస:28
లస: పప

భరస : లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:10/10/381
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రమమశ మమకల
ఇసటట ననస:10-10-381
వయససస:45
లస: ససస స
7058 NDX3045796
పపరర: కరమమశశరర మమకల

94-22/706

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:10-10-379
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శవయఖ గవన
ఇసటట ననస:10/10/381
వయససస:35
లస: ససస స
7055 NDX2720308
పపరర: మసగమమ మమకల

7044 NDX3079795
పపరర: ఉమల మహహశశరర మమకపష తషల

94-22/264

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:10/10/377
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ జజన �
ఇసటట ననస:10/10/378
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కససస షపక
ఇసటట ననస:10-10-379
వయససస:57
లస: పప
7052 NDX0257212
పపరర: అనసనయ గవన

94-22/266

భరస : వనసకట రరడడడ మమకపష తషల
ఇసటట ననస:10-10-377
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : జజనబబషర
ఇసటట ననస:10/10/378
వయససస:57
లస: ససస స
7049 NDX2713980
పపరర: మసరసన షపక

7041 NDX3298403
పపరర: ససబబన షపక షపక

7039 AP151010099222
పపరర: చచన బభగస షపక

భరస : జలలలలదదదన
ఇసటట ననస:10/10/377
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ జలలలలదదదన
ఇసటట ననస:10/10/377
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ మమకపష తషల
ఇసటట ననస:10-10-377
వయససస:28
లస: పప
7046 AP151010099097
పపరర: హహసపసన బ షపక

94-22/575

తసడడ:డ మమలల బ సయఖద
ఇసటట ననస:10/10/376,NEAR
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ఖలససస
ఇసటట ననస:10/10/377
వయససస:36
లస: పప
7043 NDX3079761
పపరర: వనసకట రరడడడ మమకపష తషల

7038 NDX1709056
పపరర: గగస బబషర సయఖద

7063 NDX0841023
పపరర: ససబబబరరవప ససకలరరతడ

94-21/564

తసడడ:డ మగసలయఖ ససకలరరతడ
ఇసటట ననస:10-10-383
వయససస:33
లస: పప
94-21/566

7066 NDX1453810
పపరర: హరరక నకక

94-21/567

భరస : వనసకట రతననకర రరవప నకక
ఇసటట ననస:10-10-383/1
వయససస:38
లస: ససస స
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7067 NDX1453794
పపరర: వనసకట రతననకర నకక

94-21/568

తసడడ:డ శకహరర రరవప నకక
ఇసటట ననస:10-10-383/1
వయససస:40
లస: పప
7070 NDX3040359
పపరర: పదనమవత థనలలలరఠ

94-22/713

94-22/275

94-22/278

94-22/716

94-22/578

94-22/717

94-22/581

భరస : గగరవరరరడడడ
ఇసటట ననస:10/10/391,NEAR
వయససస:61
లస: ససస స

7080 JBV1731264
పపరర: లకడమ� లలవపననరర

7083 JBV1737907
పపరర: మధససనధనరరడడడ లలవపననరర

7086 NDX2778942
పపరర: అసజల బబ బబల

7089 NDX0238253
పపరర: జజఖతసస రగడనడ

94-22/584

7092 AP151010099654
పపరర: పదనమవత రగడనడ�

94-22/576

7095 AP151010099655
పపరర: ననగమమ రగడనడ�
భరస : వనసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:10/10/391,NEAR
వయససస:79
లస: ససస స

7075 NDX2129154
పపరర: వనసకట రరమ చచషతనఖ దసడడ

94-22/277

7078 NDX3045580
పపరర: పడకరరన దమలత

94-22/715

7081 NDX0287912
పపరర: కరశరతనస వరవపననరర

94-22/577

భరస : వనసకటబడమరరడడడ
ఇసటట ననస:10/10/388,NEAR
వయససస:47
లస: ససస స
94-22/579

7084 JBV2913291
పపరర: వనసకరటరరమ రరడడడ లలవపననరర

94-22/580

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:10/10/388,NEAR
వయససస:41
లస: పప
94-22/718

7087 NDX3000106
పపరర: బడహమనసద రరడడడ రగడడ

94-22/719

తసడడ:డ వనసకక రరడడడ రగడడ
ఇసటట ననస:10-10-391
వయససస:56
లస: పప
94-22/582

7090 NDX1036797
పపరర: శవకలమలరర నలర పరటట

94-22/583

భరస : దశరద
ఇసటట ననస:10/10/391,NEAR
వయససస:33
లస: ససస స
94-22/585

భరస : బడహమనసదరరడడడ�
ఇసటట ననస:10/10/391,NEAR
వయససస:51
లస: ససస స
94-22/587

94-22/274

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ దమలత
ఇసటట ననస:10-10-387
వయససస:32
లస: పప

భరస : బడహమనసద రరడడడ
ఇసటట ననస:10/10/391,NEAR
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సరసబ రరడడడ �
ఇసటట ననస:10/10/391,NEAR
వయససస:34
లస: ససస స
7094 AP151010099656
పపరర: భబగఖలకడమ రగడనడ

94-22/279

భరస : అసజరరడడడ బబ బబల
ఇసటట ననస:10-10-390
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:10/10/391,NEAR
వయససస:23
లస: ససస స
7091 JBV2918761
పపరర: రతనకలమలరర రగడనడ

7077 NDX1708918
పపరర: వనసకటటశశరరర రరగళర

7072 NDX2129287
పపరర: భవత దసడడ

తసడడ:డ నరసససహరరవప దసడడ
ఇసటట ననస:10/10/387
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ �
ఇసటట ననస:10/10/388,NEAR
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మరయఖ రరమమశశరపప
ఇసటట ననస:10-10-390
వయససస:53
లస: పప
7088 NDX2129345
పపరర: వరససత నలర పరటట

94-22/276

భరస : ఉమలమహహశశర రరడడ
ఇసటట ననస:10/10/388,NEAR
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:10/10/388,NEAR
వయససస:49
లస: ససస స
7085 NDX2730323
పపరర: రమలరరవప రరమమశశరపప

7074 NDX1708926
పపరర: ససజజత రరగళర

94-22/712

తసడడ:డ నరసససహరరవప దసడడ
ఇసటట ననస:10/10/387
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమగలల రరగళర
ఇసటట ననస:10/10/387
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ దమలత
ఇసటట ననస:10-10-387
వయససస:30
లస: పప
7082 AP151010099657
పపరర: పరరశత లలవపననరర

94-22/714

భరస : వనసకటటశశరరర రరగళర
ఇసటట ననస:10/10/387
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ దసడడ
ఇసటట ననస:10/10/387
వయససస:49
లస: పప
7079 NDX3049020
పపరర: మదన మహన దమలత

7071 NDX3040128
పపరర: దసరర రరవప థనలలలరఠ

7069 NDX3040102
పపరర: కనకరశశర రరవప థనలలలరఠ

తసడడ:డ దసరర రరవప థనలలలరఠ
ఇసటట ననస:10-10-385
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ కనకరశశర రరవప థనలలలరఠ
ఇసటట ననస:10-10-385
వయససస:24
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప దసడడ
ఇసటట ననస:10/10/387
వయససస:42
లస: ససస స
7076 NDX2114205
పపరర: నరసససహ రరవప దసడడ

94-20/1290

భరస : ససరరసదడరరడడడ మలర రరడడడ
ఇసటట ననస:10-10-385
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కనకరశశర రరవప థనలలలరఠ
ఇసటట ననస:10-10-385
వయససస:42
లస: ససస స
7073 NDX2121838
పపరర: అసజన దదవ దసడడ

7068 NDX3246766
పపరర: లకకమ మలర రరడడడ

7093 NDX1954511
పపరర: ససబబజలల నలపరటట

94-22/586

భరస : ససబబబ రరవప నలలర పరటట
ఇసటట ననస:10/10/391,NEAR
వయససస:53
లస: ససస స
94-22/588

7096 JBV2913267
పపరర: అసజరరడడడ రగడనడ

94-22/589

తసడడ:డ బడహమనసద రరడడడ
ఇసటట ననస:10/10/391,NEAR
వయససస:34
లస: పప
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7097 NDX0716878
పపరర: అసకర రరవప పప టట
ర రర

94-22/590

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:10/10/391,NEAR
వయససస:34
లస: పప
7100 NDX0285270
పపరర: శకనవరసరరవప నలలరపరటట�

94-22/593

94-22/596

94-22/281

94-22/284

94-22/287

94-22/290

94-22/293

భసధసవప: బబలయఖ �
ఇసటట ననస:10/10/396
వయససస:57
లస: ససస స

7110 AP151010099328
పపరర: మలలర శశరర కరసచనన

7113 NDX1805821
పపరర: వదఖ శక గగపసశశటట

7116 NDX1632638
పపరర: హహమ సరయ చసద గగపసశశటట

7119 NDX1453968
పపరర: మహ లకడమ కలసదసరరస

94-22/296

7122 JBV1736875
పపరర: మలలర శశరర జవరశజ

94-22/285

7125 AP151010099443
పపరర: అరరణ కకసడనడసస
భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:10/10/396
వయససస:57
లస: ససస స

7105 NDX1320266
పపరర: లహరర ససగటట

94-22/280

7108 AP151010096548
పపరర: వనగరరరడడడ ససగటట

94-22/283

7111 NDX0886952
పపరర: వనసకరయ మమ ససగటట

94-22/286

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:10/10/394
వయససస:52
లస: ససస స
94-22/288

7114 NDX1708934
పపరర: లకడమ ససనత వకకలగడడ

94-22/289

భరస : రరమ కకషర వకకలగడడ
ఇసటట ననస:10/10/395
వయససస:41
లస: ససస స
94-22/291

7117 JBV2913374
పపరర: అసజరరడడడ బబ బబల

94-22/292

తసడడ:డ చనన వనగర రరడడడ �
ఇసటట ననస:10/10/395
వయససస:38
లస: పప
94-22/294

7120 NDX1454008
పపరర: ఆషర బభగస షపక

94-22/295

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:10/10/396
వయససస:33
లస: ససస స
94-22/297

భరస : మగరళకకకషర �
ఇసటట ననస:10/10/396
వయససస:44
లస: ససస స
94-22/299

94-22/595

తసడడ:డ చననవనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:10/10/393
వయససస:50
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:10/10/396
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : షబబర
ఇసటట ననస:10/10/396
వయససస:40
లస: ససస స
7124 JBV1736115
పపరర: ససశల పష లశశటట

94-22/282

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:10/10/395
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప వకకలగడడ
ఇసటట ననస:10/10/395
వయససస:44
లస: పప
7121 NDX1157478
పపరర: షరకకర షపక

7107 JBV2919082
పపరర: వజయ ససగటట �

7102 NDX1934596
పపరర: పడతతఖష మదసగగల

తసడడ:డ వనగరరరడడడ
ఇసటట ననస:10/10/393
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:10/10/395
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చననయగర రరడడడ
ఇసటట ననస:10/10/395
వయససస:57
లస: ససస స
7118 NDX1708942
పపరర: రరమ కకషర వకకలగడడ

94-22/597

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:10/10/394
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:10/10/394
వయససస:38
లస: పప
7115 JBV2918654
పపరర: వనసకటరమణ బబ బబల

7104 NDX1934547
పపరర: నరసససహయఖ మదసగగల

94-22/592

భరస : మహహష మదసగగల
ఇసటట ననస:10/10/392,NEAR
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనగరరరడడడ �
ఇసటట ననస:10/10/393
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:10/10/394
వయససస:35
లస: ససస స
7112 NDX0285379
పపరర: రరమకకషర కనసరన

94-22/594

తసడడ:డ రరమయఖ మదసగగల
ఇసటట ననస:10/10/392,NEAR
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ వనగర రరడడడ
ఇసటట ననస:10/10/393
వయససస:27
లస: ససస స
7109 NDX0287995
పపరర: శవపరరశత కనసరన

7101 AP151010096735
పపరర: గగరవరరరడడడ దడడనడ

7099 JBV2913309
పపరర: సరసబరరడడడ రగడనడ

తసడడ:డ గగరవరరరడడడ � �
ఇసటట ననస:10/10/391,NEAR
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:10/10/391,NEAR
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహయఖ మదసగగల
ఇసటట ననస:10/10/392,NEAR
వయససస:33
లస: పప
7106 NDX1320373
పపరర: రమఖ ససగటట

94-22/591

తసడడ:డ ససబబబరరవప �
ఇసటట ననస:10/10/391,NEAR
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:10/10/391,NEAR
వయససస:45
లస: పప
7103 NDX1934612
పపరర: మహహశ మదసగగల

7098 JBV1734003
పపరర: సరరధధ నలర పరటట

7123 JBV1736859
పపరర: భవరనజవరశజ

94-22/298

భరస : రరమగ
ఇసటట ననస:10/10/396
వయససస:44
లస: ససస స
94-22/300

7126 NDX2070167
పపరర: జజసఫ పష లశశటట

94-22/301

తసడడ:డ బబలయఖ పష లశశటట
ఇసటట ననస:10/10/396
వయససస:29
లస: పప
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94-22/302

తసడడ:డ సషషదన సరహహబ
ఇసటట ననస:10/10/396
వయససస:36
లస: పప
7130 AP151010096122
పపరర: అసకమమరరవప వపపరర

94-22/305

94-22/598

94-22/601

94-22/309

94-22/312

94-22/315

94-22/720

తసడడ:డ రమలరరవప రరమమశశరపప
ఇసటట ననస:10-10-398
వయససస:25
లస: పప

7140 NDX0288027
పపరర: భబరత ఆచసట

7143 NDX1454032
పపరర: బబల కకషర పలర సటట

7146 JBV1738160
పపరర: అనశర షపక

7149 NDX2720399
పపరర: వనసకట లకడమ రరమమశశరపప

94-22/723

7152 NDX2720365
పపరర: ననగబబబగ రరమమశశరపప

94-22/310

7155 NDX1954552
పపరర: దనశరథధ నళపరటట
తసడడ:డ ససబబబ రరవప నలలపటట
ఇసటట ననస:10/10/398,NEAR
వయససస:39
లస: ససస స

7135 NDX1869652
పపరర: శకకరసత మగడమల

94-22/600

7138 NDX1608977
పపరర: పదనమవత దసరర పప

94-22/308

7141 NDX2503712
పపరర: వనసకట దసరర పడసరద లసకర

94-22/311

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల లసకర
ఇసటట ననస:10-10-398
వయససస:21
లస: పప
94-22/313

7144 AP151010096337
పపరర: శవపడసరదస గసటటపలర

94-22/314

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:10/10/398
వయససస:42
లస: పప
94-22/316

7147 JBV1730456
పపరర: మహమమద ఆల షపక

94-22/317

తసడడ:డ దసరసగరరర సరహబ �
ఇసటట ననస:10/10/398
వయససస:64
లస: పప
94-22/721

7150 NDX2720217
పపరర: ఏడడకకసడలల లసక

94-22/722

తసడడ:డ వనసకనన లసక
ఇసటట ననస:10-10-398
వయససస:41
లస: ససస స
94-22/724

తసడడ:డ రమలరరవప రరమమశశరపప
ఇసటట ననస:10-10-398
వయససస:30
లస: పప
94-22/726

95-22/18

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:10/10/398
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రమలరరవప రరమమశశరపప
ఇసటట ననస:10-10-398
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల లసక
ఇసటట ననస:10-10-398
వయససస:39
లస: ససస స
7154 NDX2720381
పపరర: సతశ రరమమశశరపప

94-22/307

తసడడ:డ ఇసరక ననయక �
ఇసటట ననస:10/10/398
వయససస:51
లస: పప

భరస : �������� �����
ఇసటట ననస:10-10-398
వయససస:43
లస: ససస స
7151 NDX2720191
పపరర: లకడమ లసక

7137 NDX1708959
పపరర: పరవన రరమమసశరపప

7132 SQX1691609
పపరర: ససరరష జనపఅల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప మగడమల
ఇసటట ననస:10/10/396,NEAR
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:10/10/398
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:10/10/398
వయససస:42
లస: పప
7148 NDX3046299
పపరర: ����� ������� �����

94-22/599

భరస : వనసకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:10/10/398
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమద ఆల �
ఇసటట ననస:10/10/398
వయససస:36
లస: పప
7145 NDX0285429
పపరర: వనసకటటసశర రరవప ఆచసట

7134 NDX1757659
పపరర: సరసబశవరరవప మగడమల

94-22/304

తసడడ:డ రరమగ జనపఅల
ఇసటట ననస:10-10-396
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప రరమమసశరపప
ఇసటట ననస:10-10-398
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : బబలకకషర
ఇసటట ననస:10/10/398
వయససస:33
లస: ససస స
7142 JBV1734441
పపరర: మహమద రఫస �

94-22/306

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప మగడమల
ఇసటట ననస:10/10/396,NEAR
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ చన సరమయయలల �
ఇసటట ననస:10/10/396,NEAR
వయససస:38
లస: పప
7139 NDX0758607
పపరర: పదనమవత పలర సటట

7131 AP151010096435
పపరర: సరసబశవరరవప కకసడనరరసస

7129 NDX1157189
పపరర: షబబర షపక

తసడడ:డ హహసషషసన
ఇసటట ననస:10/10/396
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10/10/396
వయససస:63
లస: పప

భరస : ననగరరజ� �
ఇసటట ననస:10/10/396,NEAR
వయససస:34
లస: ససస స
7136 JBV2913275
పపరర: ననగరరజ దసడమమడడ

94-22/303

తసడడ:డ వనసకయఖ �
ఇసటట ననస:10/10/396
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ అపపయఖ
ఇసటట ననస:10/10/396
వయససస:62
లస: పప
7133 JBV2918100
పపరర: ససనత దసడమమడడ

7128 JBV1735505
పపరర: మగరళకకషర జవరశజ

7153 NDX2720373
పపరర: వనసకట దసరర రరమమశశరపప

94-22/725

భరస : ననగబబబగ రరమమశశరపప
ఇసటట ననస:10-10-398
వయససస:29
లస: ససస స
94-22/602

7156 NDX2720274
పపరర: మసగమమ చసతలచచరరవప

94-22/727

భరస : సరసబయఖ చసతలచచరరవప
ఇసటట ననస:10-10-399
వయససస:48
లస: ససస స
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94-20/820

తసడడ:డ మలణణకఖ రరవప రరగళర
ఇసటట ననస:10-10-400
వయససస:22
లస: పప
7160 NDX1327170
పపరర: వసకరయలపరటట శకనస

94-22/605

94-22/320

94-22/323

94-22/325

94-22/327

94-22/330

94-22/333

భరస : ననగ భమషణ రరవప
ఇసటట ననస:10/10/407
వయససస:30
లస: ససస స

7170 JBV2914190
పపరర: రమణయఖ ససజఖపప

7173 JBV2918811
పపరర: పదనమవత ఉసగగటటరర

7176 JBV1735810
పపరర: వనసకట ఉలర సగగల

7179 JBV2914364
పపరర: శకనవరసరరవప ఉసగగటటరర

94-22/336

7182 NDX2720357
పపరర: సరయ తడననథ ఉసగగటటరర

94-22/326

7185 JBV1732528
పపరర: అలవనలలమసగమమ యడవలర
భరస : ససతనరరమయఖ e
ఇసటట ననస:10/10/407
వయససస:44
లస: ససస స

7165 AP151010096466
పపరర: శకనవరసరరవప ససజఖపప

94-22/322

7168 AP151010099605
పపరర: వనసకరయమమ ససజఖపప

94-22/324

7171 NDX2729317
పపరర: అశశన ససజజపప

94-22/729

భరస : రమణయఖ ససజజపప
ఇసటట ననస:10-10-404
వయససస:23
లస: ససస స
94-22/328

7174 AP151010099531
పపరర: అపపమమ ఉలర సగగల

94-22/329

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:10/10/405
వయససస:48
లస: ససస స
94-22/331

7177 JBV1734342
పపరర: ననగగల మరర ఉలర సగగల

94-22/332

తసడడ:డ శవయఖ �
ఇసటట ననస:10/10/405
వయససస:34
లస: పప
94-22/334

7180 NDX0728162
పపరర: శవయఖ ఉలర సగగల

94-22/335

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:10/10/405
వయససస:57
లస: పప
94-22/730

తసడడ:డ పదనమవత ఉసగగటటరర
ఇసటట ననస:10-10-405
వయససస:19
లస: పప
94-22/337

94-22/319

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:10/10/404
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప �
ఇసటట ననస:10/10/405
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:10/10/405
వయససస:57
లస: పప
7184 NDX1327261
పపరర: యడవలర ననగ మణణ

94-22/728

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:10/10/405
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకషర రరడడడ� �
ఇసటట ననస:10/10/405
వయససస:41
లస: పప
7181 AP151010096533
పపరర: పపలర యఖ ససజఖపప

7167 NDX2729366
పపరర: అనసరరధ ససజజపప

7162 AP151010099546
పపరర: పపణఖవత ససజఖపప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:10/10/401
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప �
ఇసటట ననస:10/10/405
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:10/10/405
వయససస:72
లస: ససస స
7178 JBV2913978
పపరర: ససజయలసత రరడడడ కరమసరన

94-22/321

తసడడ:డ పపలర యఖ �
ఇసటట ననస:10/10/404
వయససస:34
లస: పప

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:10/10/405
వయససస:40
లస: ససస స
7175 NDX0288035
పపరర: కకటటశశరమమ రరగళళ

7164 JBV1734334
పపరర: వరమలలర శశరరరవప ససజఖపప

94-22/604

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:10/10/401
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శకనస ససజజపప
ఇసటట ననస:10-10-401
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ s
ఇసటట ననస:10/10/404
వయససస:33
లస: పప
7172 NDX0288050
పపరర: వనసకటమహలకడమ రరగళళ

94-22/318

తసడడ:డ సరసబయఖ �
ఇసటట ననస:10/10/401
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:10/10/401
వయససస:67
లస: పప
7169 JBV1735802
పపరర: కకటటశశరరరవప ససజఖపప

7161 JBV1732486
పపరర: ఖలదరరబ షపక

7159 NDX1327162
పపరర: వసకరయలపరటట గగపస

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:10/10/400,NEAR
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మహమమదఆల
ఇసటట ననస:10/10/401
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మహమదస అల �
ఇసటట ననస:10/10/401
వయససస:62
లస: ససస స
7166 AP151010096303
పపరర: సరసబయఖ ససజఖపప

94-22/603

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:10/10/400,NEAR
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:10/10/400,NEAR
వయససస:48
లస: పప
7163 JBV1730761
పపరర: కహహ రరన శశక

7158 NDX1327154
పపరర: వసకరయలపరటట అసజమమ

7183 NDX2462653
పపరర: హరర పసడయసక యడవలర

94-20/821

తసడడ:డ ససత రరమయఖ యడవలర
ఇసటట ననస:10-10-407
వయససస:22
లస: ససస స
94-22/338

7186 AP151010099530
పపరర: లకడమ రరగళళ

94-22/339

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:10/10/407
వయససస:57
లస: ససస స
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7187 AP151010099661
పపరర: ననగరసదడమమ రరగళళ

94-22/340

భరస : వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:10/10/407
వయససస:76
లస: ససస స
7190 AP151010096416
పపరర: శసకరరరవప రరగళళ

94-22/343

94-22/345

94-22/348

94-22/351

94-22/733

94-22/354

94-22/357

భరస : రరఘవపలల
ఇసటట ననస:10/10/411
వయససస:67
లస: ససస స

7200 AP151010096517
పపరర: అపరపరరవప మగతనఖలల

7203 NDX2729283
పపరర: అనత కరకలమలనస

7206 AP151010099527
పపరర: రమలదదవ దనమరరపపరపప

7209 NDX0375428
పపరర: వరయఖ� ఉదయగరరర�

94-20/823

7212 JBV2918381
పపరర: మలణణకఖస పరరచనరర

94-22/352

7215 NDX0525402
పపరర: లకకమననరరయణ దమలమటట
తసడడ:డ చన అసకమమ
ఇసటట ననస:10/10/411
వయససస:60
లస: పప

7195 NDX2129188
పపరర: దదవకక మగతనఖల

94-22/347

7198 JBV1732494
పపరర: వనసకటటశశరరర సటటట

94-22/350

7201 NDX2729259
పపరర: వనసకయమమ యడవలర

94-22/732

భరస : హనసమయఖ యడవలర
ఇసటట ననస:10-10-409
వయససస:70
లస: ససస స
94-22/734

7204 AP151010099686
పపరర: సశరరజఖలకడమ దమలమటట

94-22/353

భరస : మగరళకకకషర
ఇసటట ననస:10/10/410
వయససస:47
లస: ససస స
94-22/355

7207 NDX0755041
పపరర: దసస గరరర షపక

94-22/356

తసడడ:డ మహమమద అల
ఇసటట ననస:10/10/410
వయససస:28
లస: పప
94-22/358

7210 AP151010096174
పపరర: పడకరశరరవప దనమరరపపరపప

94-22/359

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:10/10/410
వయససస:72
లస: పప
94-22/360

భరస : ససజవరరవప
ఇసటట ననస:10/10/411
వయససస:41
లస: ససస స
94-22/362

94-22/344

తసడడ:డ శకనవరసరరవప �
ఇసటట ననస:10/10/409
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పరమమశశరరడడ
ఇసటట ననస:10/10/410
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ససత రరమయఖ బభరపననన
ఇసటట ననస:10-10-411
వయససస:38
లస: పప
7214 NDX0716928
పపరర: వరమమ పరరచనరర

94-22/349

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:10/10/410
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ చననఅసకమలమ d
ఇసటట ననస:10/10/410
వయససస:52
లస: పప
7211 NDX1422476
పపరర: నవన కలమలర బభరపననన

7197 NDX0288118
పపరర: ససజజత మగతనఖలల

7192 NDX1708967
పపరర: హరరక దమమటట

తసడడ:డ అపరపరరవప మగతనఖల
ఇసటట ననస:10/10/409
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప కరకలమలనస
ఇసటట ననస:10-10-409
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:10/10/410
వయససస:47
లస: ససస స
7208 AP151010096352
పపరర: కకషర దమమత

94-22/346

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10/10/409
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప కరకలమలనస
ఇసటట ననస:10-10-409
వయససస:24
లస: పప
7205 NDX0288092
పపరర: ససతమహలకడమ ఉదయగరరర

7194 NDX0754770
పపరర: రరజరసదడ పడసరద దమలమటట

94-22/342

తసడడ:డ రరజరసదడ పడసరద దమమటట
ఇసటట ననస:10/10/408
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:10/10/409
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:10/10/409
వయససస:35
లస: పప
7202 NDX2729275
పపరర: వదఖ సరగర కరకలమలనస

94-22/731

తసడడ:డ చనన అసకయఖ
ఇసటట ననస:10/10/408
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ అపరప రరవప మగతనఖల
ఇసటట ననస:10/10/409
వయససస:25
లస: ససస స
7199 JBV1731629
పపరర: శవరరమకకషర సటటట

7191 NDX2720324
పపరర: ననగరసదడస రరగళర

7189 JBV1730407
పపరర: ససతనరరమయఖ యడవలర

తసడడ:డ హనసమయఖ �
ఇసటట ననస:10/10/407
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర రరగళర
ఇసటట ననస:10-10-407
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరజరసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:10/10/408
వయససస:41
లస: ససస స
7196 NDX1708975
పపరర: లకడమ దసరర మగతనఖల

94-22/341

తసడడ:డ శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:10/10/407
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:10/10/407
వయససస:62
లస: పప
7193 NDX0759084
పపరర: అననపపరర దమలమటట

7188 AP151010096685
పపరర: భమపతరరవప రరగళర�

7213 NDX0493320
పపరర: దమలమటట గగరర

94-22/361

భరస : లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:10/10/411
వయససస:55
లస: ససస స
94-22/363

7216 JBV2923290
పపరర: లకకమ రరడడ రగడనడ

94-22/364

తసడడ:డ వనసకక రరడడడ
ఇసటట ననస:10/10/411
వయససస:45
లస: పప
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7217 JBV2923274
పపరర: అసజల రగడనడ
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94-22/365

భరస : లకకమ రరడడడ
ఇసటట ననస:10/10/411
వయససస:40
లస: ససస స
7220 NDX1954487
పపరర: ఉదయ భబనస పరరచనరర

94-22/368

94-22/371

94-22/374

94-22/377

94-22/380

94-22/383

94-22/386

భరస : నరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:10/10/417
వయససస:39
లస: ససస స

7230 AP151010099559
పపరర: బగలలర మమ రరగళళ

7233 AP151010096538
పపరర: శవయఖ రరగళళ

7236 AP151010099322
పపరర: ససదఖ గరదచ

7239 AP151010096126
పపరర: మధససనధనరరడడడ గరదచ

94-22/389

7242 AP151010096139
పపరర: శకనవరసరరడడడ మదధదరరల

94-22/378

7245 AP151010099319
పపరర: లకడమ ససగటట
భరస : నరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:10/10/417
వయససస:49
లస: ససస స

7225 JBV2918928
పపరర: పదనమవత రరగళళ

94-22/373

7228 AP151010099558
పపరర: లకడమ రరగళళ�

94-22/376

7231 NDX0103713
పపరర: వనణగ గగపరల రరగళళ

94-22/379

తసడడ:డ శవ
ఇసటట ననస:10/10/414
వయససస:29
లస: పప
94-22/381

7234 JBV1730035
పపరర: చనన కకటటశశరరరవప రరగళర

94-22/382

తసడడ:డ ఆదధననరరయణ� �
ఇసటట ననస:10/10/414
వయససస:46
లస: పప
94-22/384

7237 AP151010099321
పపరర: రరజఖలకడమ గరదచ

94-22/385

భరస : మధససనదనరరడడడ
ఇసటట ననస:10/10/415
వయససస:44
లస: ససస స
94-22/387

7240 AP151010099576
పపరర: సరయఅనత గగసడవరపప

94-22/388

భరస : శవరరమకకషరమమరరస
ఇసటట ననస:10/10/416
వయససస:45
లస: ససస స
94-22/390

తసడడ:డ నరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:10/10/416
వయససస:47
లస: పప
94-22/392

94-22/370

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:10/10/414
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవరరడడడ
ఇసటట ననస:10/10/415
వయససస:64
లస: పప

భరస : మసరసన రరడడడ పసలర
ఇసటట ననస:10/10/416
వయససస:66
లస: ససస స
7244 AP151010099659
పపరర: లకడమ ససకటట

94-22/375

భరస : మధససనదనరరడడడ
ఇసటట ననస:10/10/415
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మధససనదనరరడడడ
ఇసటట ననస:10/10/415
వయససస:57
లస: ససస స
7241 NDX0635300
పపరర: ససతమమ పసలర

7227 NDX0288142
పపరర: లకడమ� రరగళర�

7222 JBV1732742
పపరర: చనన మసరసన రరవప పరరచనరర

భరస : బబబగ రరగళళ
ఇసటట ననస:10/10/414
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదధననరరయణ
ఇసటట ననస:10/10/414
వయససస:46
లస: పప

భరస : మధససనదనరరడడడ �
ఇసటట ననస:10/10/415
వయససస:37
లస: ససస స
7238 AP151010099323
పపరర: భబరత గరదచ

94-22/372

భరస : ఆదధననరరయణ
ఇసటట ననస:10/10/414
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ�
ఇసటట ననస:10/10/414
వయససస:33
లస: పప
7235 JBV2918852
పపరర: కళళఖణణ గరదచ �

7224 JBV2913697
పపరర: ససజవరరవప పరరచనరర

94-22/367

తసడడ:డ రరఘవపలల �
ఇసటట ననస:10/10/412
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఆదధననరరయణ�
ఇసటట ననస:10/10/414
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:10/10/414
వయససస:47
లస: ససస స
7232 NDX0726257
పపరర: బబజ� రరగళర�

94-22/369

తసడడ:డ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:10/10/412
వయససస:47
లస: పప

భరస : శరఖససన �
ఇసటట ననస:10/10/414
వయససస:40
లస: ససస స
7229 AP151010099317
పపరర: అకకమమ రరగ

7221 NDX1396341
పపరర: శవశసకర రరడడడ ససగరటట

7219 NDX1910398
పపరర: నసదధన ససగరటట

తసడడ:డ సరసబ రరడడ ససగరటట
ఇసటట ననస:10/10/412
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరరడడడ ససగరటట
ఇసటట ననస:10/10/412
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవపలల�
ఇసటట ననస:10/10/412
వయససస:42
లస: పప
7226 JBV1733393
పపరర: ససనత కకడవటట

94-22/366

తసడడ:డ లకకమరరడడడ రగడడ
ఇసటట ననస:10/10/411
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : చనన మసరసన రరవప పరరచనరర
ఇసటట ననస:10/10/412
వయససస:40
లస: ససస స
7223 AP151010096711
పపరర: మసరసననడవప పరరచనరర

7218 NDX1530410
పపరర: ససజతనరరడడడ రగడడ

7243 NDX0946467
పపరర: మలధవ ససగటట

94-22/391

భరస : శకవవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:10/10/417
వయససస:35
లస: ససస స
94-22/393

7246 AP151010099302
పపరర: నరసమమ ససగటట

94-22/394

భరస : పషదవనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:10/10/417
వయససస:72
లస: ససస స
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7247 NDX1126671
పపరర: దసషఖసత రరడడడ ససకటట
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94-22/395

తసడడ:డ నరరసరరడడడ ససకటట
ఇసటట ననస:10/10/417
వయససస:29
లస: పప
7250 NDX3079738
పపరర: అనతనరరడడడ ససగటట

94-22/735

94-22/400

94-22/403

94-22/406

94-22/409

94-22/412

94-22/415

తసడడ:డ నరరసరరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:10/10/422
వయససస:82
లస: పప

7260 NDX0762013
పపరర: కరమమశశరర దననబబ యన

7263 NDX0728188
పపరర: వనసకటటశశరరరవప దననబబ యన

7266 NDX1037712
పపరర: ధనలకడమ కసపసరటట

7269 AP151010099525
పపరర: కగసలఖ యడవలర

94-22/418

7272 AP151010096660
పపరర: ననగభమషణస ఎడవలర

94-22/407

7275 NDX1558883
పపరర: మహలకడమ రరగళళ
భరస : మలణణకఖ రరవప రరగళళ
ఇసటట ననస:10/10/423
వయససస:33
లస: ససస స

7255 NDX0238287
పపరర: మహహశశరర గవన

94-22/402

7258 AP151010096145
పపరర: కకటటశశరరరవప వడడడ

94-22/405

7261 JBV1733484
పపరర: గసగరభవరన గటబడజ

94-22/408

భరస : రఘగరరస �
ఇసటట ననస:10/10/421
వయససస:53
లస: ససస స
94-22/410

7264 JBV1733765
పపరర: రఘగరరస గటబడజ

94-22/411

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరరవప �
ఇసటట ననస:10/10/421
వయససస:57
లస: పప
94-22/413

7267 AP151010099524
పపరర: మలణణకఖస యడవలర

94-22/414

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:10/10/422
వయససస:52
లస: ససస స
94-22/416

7270 AP151010099258
పపరర: పడమల గగసటటరర

94-22/417

భరస : సరసబరరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:10/10/422
వయససస:74
లస: ససస స
94-22/419

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:10/10/422
వయససస:41
లస: పప
94-22/421

94-22/399

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:10/10/420
వయససస:44
లస: పప

భరస : భమషయఖ
ఇసటట ననస:10/10/422
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:10/10/422
వయససస:35
లస: పప
7274 AP151010096315
పపరర: సరసబరరడడడ గగసటటరర

94-22/404

భరస : శకనస కసపసరటట
ఇసటట ననస:10/10/422
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:10/10/422
వయససస:55
లస: ససస స
7271 NDX1709023
పపరర: జఫరర పఠరన

7257 NDX1037365
పపరర: వనసకట ససబబమమ జడడగగ

7252 AP151010099223
పపరర: సరగజన గవన

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:10/10/419
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మగకరసశశరరరవప
ఇసటట ననస:10/10/421
వయససస:41
లస: పప

భరస : జఫరర షపక
ఇసటట ననస:10/10/422
వయససస:29
లస: ససస స
7268 NDX1709015
పపరర: మసరసన బ పఠరన

94-22/401

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:10/10/421
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మగకరసశశరరరవప
ఇసటట ననస:10/10/421
వయససస:65
లస: ససస స
7265 NDX1930859
పపరర: పరరశన పఠరన

7254 AP151010096544
పపరర: శకనవరసరరవప గవన

94-22/397

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10/10/418
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : హరరననధ
ఇసటట ననస:10/10/420
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:10/10/420
వయససస:64
లస: పప
7262 NDX0762021
పపరర: ననగరసదడమమ దననబబ యన

94-22/398

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:10/10/418
వయససస:43
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప �
ఇసటట ననస:10/10/420
వయససస:34
లస: ససస స
7259 NDX1023597
పపరర: హరరననధ జడడగగ

7251 NDX0946475
పపరర: సరసరరజఖస గవన

7249 AP151010096535
పపరర: నరరసరరడడడ ససగటట

తసడడ:డ పషదవనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:10/10/417
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10/10/418
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10/10/418
వయససస:40
లస: పప
7256 JBV1735232
పపరర: పరరశత నడడడ

94-22/396

తసడడ:డ పషదవనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:10/10/417
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరఘవ రరడడడ యరకస
ఇసటట ననస:10-10-417
వయససస:35
లస: ససస స
7253 NDX0285452
పపరర: లకకమననరరయణ గవన

7248 AP151010096362
పపరర: శకనవరసరరడడడ ససగటట

7273 NDX1023647
పపరర: శకనస కసపసరటట

94-22/420

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:10/10/422
వయససస:49
లస: పప
94-22/422

7276 NDX0288191
పపరర: జయలకడమ రరగళళ

94-22/423

భరస : గగరరశసకర
ఇసటట ననస:10/10/423
వయససస:33
లస: ససస స
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7277 AP151010099528
పపరర: హహహమలవత రరగళళ

94-22/424

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:10/10/423
వయససస:55
లస: ససస స
7280 JBV1731686
పపరర: వర పడసరద రరగళర

94-22/427

94-22/430

94-22/432

94-22/435

94-22/437

94-22/440

94-22/443

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:10/10/427
వయససస:33
లస: పప

7290 AP151010096511
పపరర: వరయఖ రరగళళ

7293 NDX1503086
పపరర: దధవఖ మమరరకకనపలర

7296 NDX0103630
పపరర: తరబబబగ షపక�

7299 AP151010096013
పపరర: ననగగలమరర షపక

94-22/446

7302 NDX1023571
పపరర: గసగయఖ పగడనల

94-22/436

7305 AP151010099061
పపరర: భబగఖలలలవత నడడడ
భరస : సనరఖననరయణ
ఇసటట ననస:10/10/428
వయససస:40
లస: ససస స

7285 NDX1372937
పపరర: పపననమమ రరగళళళ

94-20/824

7288 NDX1569492
పపరర: రవ కలమలర రరగళళ

94-22/434

7291 NDX2713923
పపరర: పవన బభరపననన

94-22/637

భరస : నవన కలమలర బభరపననన
ఇసటట ననస:10-10-424
వయససస:32
లస: ససస స
94-22/438

7294 NDX0288076
పపరర: ననగమణణ మమరరనకనపలర

94-22/439

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:10/10/425
వయససస:36
లస: ససస స
94-22/441

7297 NDX0710715
పపరర: ననగరరజ మమరరకకనపలర

94-22/442

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మమరరకకనపలర
ఇసటట ననస:10/10/425
వయససస:39
లస: పప
94-22/444

7300 NDX0238329
పపరర: భమలకడమ పగడనల

94-22/445

తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:10/10/426
వయససస:34
లస: ససస స
94-22/447

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:10/10/426
వయససస:57
లస: పప
94-22/449

94-22/429

తసడడ:డ గగపరలరరవప రరగళళ
ఇసటట ననస:10/10/424
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మహమద హనఫర
ఇసటట ననస:10/10/425
వయససస:40
లస: పప

భరస : గసగయఖ
ఇసటట ననస:10/10/426
వయససస:44
లస: ససస స
7304 NDX0754739
పపరర: సరయ ఆచసట

94-22/433

తసడడ:డ సషషదన
ఇసటట ననస:10/10/425
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:10/10/425
వయససస:38
లస: పప
7301 AP151010099225
పపరర: శవననగరసదడస పగడనల

7287 NDX1569484
పపరర: లకడమ కలమలరర రరగళళ

7282 JBV2914281
పపరర: గగరరశసకర రరగళళ

భరస : వరయఖ రరగళళళ
ఇసటట ననస:10-10-424
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:10/10/425
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : హనఫర మహమద
ఇసటట ననస:10/10/425
వయససస:52
లస: ససస స
7298 NDX0725481
పపరర: శకనవరసరరవప మమరరకపలర �

94-22/431

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:10/10/424
వయససస:70
లస: పప

భరస : తర బబబగ
ఇసటట ననస:10/10/425
వయససస:27
లస: ససస స
7295 AP151010099177
పపరర: గగషసయల బభగస షపక

7284 AP151010096340
పపరర: గగపరలరరవప రరగళళ

94-22/426

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:10/10/423
వయససస:41
లస: పప

భరస : రవ కలమలర రరగళళ
ఇసటట ననస:10/10/424
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:10/10/424
వయససస:50
లస: పప
7292 NDX1320241
పపరర: ఫషషజననసర షపక

94-22/428

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:10/10/423
వయససస:80
లస: పప

భరస : మలణణకఖరరవప� r
ఇసటట ననస:10/10/424
వయససస:40
లస: ససస స
7289 AP151010096317
పపరర: మలణణకఖరరవప రరగళళ

7281 NDX0285486
పపరర: మలణణకఖరరవప రరగళర

7279 JBV1732718
పపరర: వజయకలమలర రరగళర

తసడడ:డ లకకమననరరయణ �
ఇసటట ననస:10/10/423
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:10/10/423
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:10/10/423
వయససస:60
లస: పప
7286 JBV1738129
పపరర: వజయలకడమ రరగళళ

94-22/425

భరస : గగపరలరరవప రరగళళ
ఇసటట ననస:10-10-423
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప �
ఇసటట ననస:10/10/423
వయససస:35
లస: పప
7283 AP151010096424
పపరర: సరసబశవరరవప రరగళళ

7278 NDX3294550
పపరర: బగచచలమమ రరగళళ

7303 NDX0759555
పపరర: మసగతనయలరర ఆచసట

94-22/448

భరస : సరయ
ఇసటట ననస:10/10/427
వయససస:30
లస: ససస స
94-22/450

7306 AP151010099238
పపరర: అకకమమ నడడడ

94-22/451

భరస : మటట యఖ
ఇసటట ననస:10/10/428
వయససస:72
లస: ససస స
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7307 AP151010096662
పపరర: సనరఖననరరయణ నడకడ

94-22/452

తసడడ:డ మటట యఖ
ఇసటట ననస:10/10/428
వయససస:47
లస: పప
94-22/455

తసడడ:డ చననఖలశససరహహబ
ఇసటట ననస:10/10/431
వయససస:54
లస: పప
94-26/1065

7316 JBV2914380
పపరర: శశఖర చలచమల

94-22/459

94-22/462

94-22/465

94-22/468

94-22/471

7320 JBV2918969
పపరర: ఇసతయలస పరరశన షపక

7323 AP151010099152
పపరర: సలమగన సయఖద

7326 AP151010096699
పపరర: ఫసరగజ రహహస

7329 AP151010096360
పపరర: యసరమయల షపక

94-22/474

7332 NDX1327287
పపరర: చలలవరదధ రరజరష కలమలర

94-22/463

7335 NDX1157494
పపరర: మసరసన షపక
భరస : ఖలససస సరహహబ
ఇసటట ననస:10/10/436
వయససస:38
లస: ససస స

7315 AP151010099691
పపరర: ననరరయణమమ చలచమల

94-22/458

7318 NDX1954719
పపరర: నజజమ పరరశన షపక

94-22/461

7321 AP151010099150
పపరర: గగససయల బభగస

94-22/464

భరస : లలల అహమద
ఇసటట ననస:10/10/434
వయససస:40
లస: ససస స
94-22/466

7324 JBV2919058
పపరర: మగసతనబ బభగస మహమద

94-22/467

భరస : మహబమన
ఇసటట ననస:10/10/434
వయససస:70
లస: ససస స
94-22/469

7327 AP151010096395
పపరర: లలల అహమమద మససద

94-22/470

తసడడ:డ మహబమబ మససద
ఇసటట ననస:10/10/434
వయససస:48
లస: పప
94-22/472

7330 NDX1327295
పపరర: చలలవరదద లకకమ మలనస

94-22/473

భరస : రరజరశ కలమలర
ఇసటట ననస:10/10/435
వయససస:31
లస: ససస స
94-22/475

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప చలలవరడడ
ఇసటట ననస:10/10/435
వయససస:37
లస: పప
94-22/476

94-26/1064

తసడడ:డ ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:10/10/434
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల కరరస�
ఇసటట ననస:10/10/434
వయససస:58
లస: పప

భరస : రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:10/10/435
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : మమహహదదదన �
ఇసటట ననస:10/10/436
వయససస:35
లస: ససస స

94-22/460

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:10/10/434
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ చనఖలశస
ఇసటట ననస:10/10/434
వయససస:55
లస: పప

7334 JBV2918902
పపరర: ససలబ షపక

7317 NDX2129238
పపరర: ఫరరర నన మససద

7312 NDX2974160
పపరర: అసకర రరవప పరలవలర

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:10/10/432
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:10/10/434
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన సషషదన షపక
ఇసటట ననస:10/10/434
వయససస:39
లస: పప

7331 NDX1327303
పపరర: చలలవరదద శశషరరతనస

94-22/457

తసడడ:డ ఇసరమయల షషషక
ఇసటట ననస:10/10/434
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఇసరమయల
ఇసటట ననస:10/10/434
వయససస:50
లస: ససస స

7328 AP151010096182
పపరర: ససభబన సయఖద

7314 NDX1709031
పపరర: శవ పరరశత చలచమల

94-22/454

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పరలవలర
ఇసటట ననస:10-10-431
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ లలల అహమద మససద
ఇసటట ననస:10/10/434
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:10/10/434
వయససస:31
లస: ససస స

7325 NDX2055649
పపరర: బబల సషషదన షపక

94-22/456

తసడడ:డ శశఖర చలచమల
ఇసటట ననస:10/10/432
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప chalicheemala
ఇసటట ననస:10/10/433
వయససస:35
లస: పప

7322 AP151010099151
పపరర: షరజహన బభగస

7311 NDX1954560
పపరర: శకరరమగలల గగసటటపలర

7309 NDX1954578
పపరర: వజయ లకడమ గగసటటపలర

భరస : శకరరమగలల గగసటటపలర
ఇసటట ననస:10/10/431
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ రతయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:10/10/431
వయససస:90
లస: పప

భరస : అసకరరవప పరలవనలర
ఇసటట ననస:10-10-431
వయససస:35
లస: ససస స

7319 NDX2055565
పపరర: జహననరర పరరశన షపక

94-22/453

భరస : బబబమభబషర
ఇసటట ననస:10/10/431
వయససస:48
లస: ససస స

7310 AP151010096336
పపరర: బబబగభబషర షపక

7313 NDX2973899
పపరర: వనసకయఖమమ పరలవనలర

7308 AP151010099543
పపరర: బభగస షపక

7333 NDX3059474
పపరర: వజయలకడమ ఏలలరర

94-22/736

భరస : పపలర రరడడడ ఏలలరర
ఇసటట ననస:10-10-435
వయససస:33
లస: ససస స
94-22/477

7336 AP151010099342
పపరర: జరరననబభగస షపక

94-22/478

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:10/10/436
వయససస:41
లస: ససస స
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7337 NDX0200766
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఫణణదచల

94-22/481

7338 NDX1954594
పపరర: చచసచయఖ తమమన

తసడడ:డ రరజరశశరరరవప
ఇసటట ననస:10/10/436
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ చనన సతఖననరరయణ తమమన
ఇసటట ననస:10/10/436
వయససస:63
లస: పప

94-22/484
7340 NDX2176536
పపరర: వనసకట అనసత శకనవరస రరవప
తరరవనషపటట
తసడడ:డ అపరప రరవప తరరవనషపటట
ఇసటట ననస:10/10/437
వయససస:43
లస: పప

7341 NDX1327311
పపరర: మహహసదడవరడ రరమ రరవప
తసడడ:డ గగవసదస మహహసదడవద
ఇసటట ననస:10/10/437
వయససస:45
లస: పప

7343 NDX2055581
పపరర: శక లకడమ కకమమ

7344 NDX2055573
పపరర: శకనస కకమమ

94-22/487

భరస : శకనస కకమమ
ఇసటట ననస:10/10/439
వయససస:38
లస: ససస స
7346 JBV1732585
పపరర: ఖనదధశ బభగస షపక

94-22/490

94-22/493

94-22/496

94-22/737

94-20/825

తసడడ:డ రరమశక పడనగరలల
ఇసటట ననస:10/10/444
వయససస:24
లస: ససస స

94-22/491

7356 JBV2918951
పపరర: ఖలసససబ షపక �

7359 NDX1503011
పపరర: అరరణ మమకల

94-22/503

7362 NDX2720340
పపరర: రగశయఖ బసడనరరపలర

94-22/494

7365 NDX1023605
పపరర: రరజజ శశఖర పగడనల
తసడడ:డ గసగయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:10/10/444
వయససస:29
లస: పప

7345 JBV1732577
పపరర: ఆషసయలబభగస షపక

94-22/489

7348 AP151010099199
పపరర: పరతమమన షపక

94-22/492

7351 AP151010096557
పపరర: సతనసర షపక

94-22/495

తసడడ:డ పషదద యమలమ
ఇసటట ననస:10/10/440
వయససస:60
లస: పప
94-22/497

7354 JBV2914273
పపరర: అదసబ షపక�

94-22/498

తసడడ:డ ససభబన�
ఇసటట ననస:10/10/441
వయససస:67
లస: పప
94-22/499

7357 JBV2914232
పపరర: సలస షపక

94-22/500

తసడడ:డ పషదదయమలమ
ఇసటట ననస:10/10/442
వయససస:52
లస: పప
94-22/501

7360 NDX1934398
పపరర: కరరమగన షపక

94-22/502

భరస : రసనల షపక
ఇసటట ననస:10/10/443
వయససస:48
లస: ససస స
94-22/738

తసడడ:డ వరభదడయఖ బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:10-10-443
వయససస:49
లస: పప
94-22/504

94-22/486

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:10/10/440
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శశషష బబబగ మమకల
ఇసటట ననస:10/10/443
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ మమకల
ఇసటట ననస:10/10/443
వయససస:34
లస: పప
7364 NDX1954628
పపరర: ఉష రరణణ పడనగరల

7353 JBV2914257
పపరర: ససభబన షపక

7342 NDX0728147
పపరర: రరససఖ షపక

తసడడ:డ సతనసర �
ఇసటట ననస:10/10/440
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సలమ �
ఇసటట ననస:10/10/442
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశయఖ బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:10-10-443
వయససస:22
లస: పప
7361 NDX1502989
పపరర: శశషష బబబగ మమకల

94-22/488

తసడడ:డ పషదదయమలమ
ఇసటట ననస:10/10/441
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:10-10-441
వయససస:23
లస: పప
7358 NDX2472900
పపరర: మహన సరయ బసడనరరపలర

7350 AP151010096436
పపరర: మహమమదడఫస షపక

94-22/483

తసడడ:డ ఘనసన షషషక
ఇసటట ననస:10/10/438
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సతనసర
ఇసటట ననస:10/10/440
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సతనసర �
ఇసటట ననస:10/10/441
వయససస:34
లస: పప
7355 NDX3203452
పపరర: ననగగల మర షపక

94-22/485

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:10/10/440
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వల షషషక
ఇసటట ననస:10/10/440
వయససస:62
లస: ససస స
7352 JBV1730548
పపరర: మహమద ఇలయలస షపక

7347 AP151010099197
పపరర: రజయల బభగస షపక

7339 NDX1327329
పపరర: మహహసదడవరడన వనణగ కలమలరర

భరస : రరమ రరవప మహహసదడవద
ఇసటట ననస:10/10/437
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమయ కకమమ
ఇసటట ననస:10/10/439
వయససస:42
లస: పప

భరస : మహమదడఫస �
ఇసటట ననస:10/10/440
వయససస:33
లస: ససస స
7349 AP151010099344
పపరర: అమననబ షపక

94-22/482

7363 NDX2729325
పపరర: కలలఖణణ ఏలలరర

94-22/739

భరస : రగశయఖ బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:10-10-443
వయససస:48
లస: ససస స
94-22/505

7366 JBV1732098
పపరర: రమమష పగడనల

94-22/506

తసడడ:డ గసగయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:10/10/444
వయససస:33
లస: పప

Page 184 of 301

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-36

7367 AP151010096693
పపరర: లసగయఖ పగడనల

94-22/507

తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:10/10/444
వయససస:40
లస: పప
7370 NDX2493484
పపరర: కరవఖ శక పరరచనరర

94-20/826

94-22/510

94-22/513

94-22/516

94-22/519

94-22/522

94-22/525

తసడడ:డ వపలర వయఖ
ఇసటట ననస:10/10/448
వయససస:62
లస: పప

7380 NDX1327220
పపరర: వనమగల వరమమ

7383 AP151010096021
పపరర: చననవరరసరశమ వనమగల

7386 NDX1327238
పపరర: వనమగల శక లకకమ

7389 NDX0288241
పపరర: లకడమ బసడనరర

94-22/529

7392 AP151010096525
పపరర: చననదసరరరరరవప అచల

94-22/517

7395 NDX0288225
పపరర: దసరర బసడనరర�
భరస : గగరవయఖ�
ఇసటట ననస:10/10/449
వయససస:44
లస: ససస స

7375 JBV1733385
పపరర: శరఖససన కకడవటట

94-22/512

7378 AP151010099082
పపరర: రమణమమ వనమగల

94-22/515

7381 JBV2914265
పపరర: లకమయఖ వనమగల

94-22/518

తసడడ:డ చననయఖ వనమగల
ఇసటట ననస:10/10/447
వయససస:34
లస: పప
94-22/520

7384 AP151010096308
పపరర: చననయఖ వనమగల

94-22/521

తసడడ:డ పషదదవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10/10/447
వయససస:57
లస: పప
94-22/523

7387 NDX0759423
పపరర: కకటటశశరమమ అచల

94-22/524

భరస : వర అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:10/10/448
వయససస:34
లస: ససస స
94-22/526

7390 NDX0886689
పపరర: శకనస వనమగల

94-22/528

తసడడ:డ చననయఖ వనమగల
ఇసటట ననస:10/10/448
వయససస:33
లస: పప
94-22/530

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:10/10/448
వయససస:42
లస: పప
94-22/532

94-22/509

భరస : పషదద వరసరశమ
ఇసటట ననస:10/10/447
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:10/10/448
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:10/10/448
వయససస:40
లస: పప
7394 AP151010096485
పపరర: కకటయఖ అచల

94-22/514

భరస : శకనస వనమగల
ఇసటట ననస:10/10/448
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చననదసరరరరరవప �
ఇసటట ననస:10/10/448
వయససస:35
లస: ససస స
7391 AP151010096526
పపరర: వరర అసకమమరరవప అచల

7377 AP151010099058
పపరర: శవమమ వనమగల

7372 NDX2508067
పపరర: నవఖ శక పరఠలరర

తసడడ:డ వనసకయఖ� �
ఇసటట ననస:10/10/446
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరమగలల�
ఇసటట ననస:10/10/447
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ పషదదవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10/10/447
వయససస:60
లస: పప
7388 JBV1735554
పపరర: మలలర శశ రర అచల

94-22/511

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10/10/447
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:10/10/447
వయససస:47
లస: పప
7385 AP151010096545
పపరర: పషదదవరరసరశమ వనమగల

7374 NDX0288126
పపరర: కకటటశశరమమ పరరచనరర

94-20/960

తసడడ:డ మసరసన రరవప పరఠలరర
ఇసటట ననస:10-10-446
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : చనననవరరసరశమ
ఇసటట ననస:10/10/447
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : చననయఖ
ఇసటట ననస:10/10/447
వయససస:52
లస: ససస స
7382 AP151010096133
పపరర: బబబగ వనమగల

94-20/827

భరస : మసరసనరరవప paruchuri
ఇసటట ననస:10/10/446
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : చననయఖ
ఇసటట ననస:10/10/447
వయససస:41
లస: ససస స
7379 AP151010099376
పపరర: లకడమ వనమగల

7371 NDX1758178
పపరర: కరవఖ శక పరరలరర

7369 NDX2548642
పపరర: పవన కలమలర ఇనపకకళర

తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:10-10-445, 2nd FLOOR
వయససస:32
లస: పప

భరస : మసరసన రరవప పరరలరర
ఇసటట ననస:10-10-446
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మదనర వల
ఇసటట ననస:10/10/446
వయససస:34
లస: ససస స
7376 AP151010099227
పపరర: రమణమమ వనమగల

94-22/508

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:10/10/444
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప పరరచనరర
ఇసటట ననస:10-10-446
వయససస:25
లస: ససస స
7373 NDX0758201
పపరర: దనవనల షపక

7368 AP151010096229
పపరర: గసగయఖ పగడనల

7393 AP151010096694
పపరర: కకటటశశరరరవప బసడనరర

94-22/531

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:10/10/448
వయససస:47
లస: పప
94-22/533

7396 NDX1869777
పపరర: శకదదవ ఇనసప కకళర

94-22/534

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప ఇనసప కకళర
ఇసటట ననస:10/10/449
వయససస:54
లస: ససస స
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తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప ఇనసపకకళర
ఇసటట ననస:10/10/449
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప ఇనపకకలలర
ఇసటట ననస:10/10/449
వయససస:35
లస: పప

94-22/538
7399 NDX1756024
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప
ఇనసపకకళర
తసడడ:డ (సశరరరయ) వనసకటపప ఇనసపకకళర
ఇసటట ననస:10/10/449
వయససస:66
లస: పప

7400 NDX2410991
పపరర: వనసకటటశశరరర వనమగల

7401 NDX3135134
పపరర: కకటటశశరమమ బసడరర

7402 NDX3123312
పపరర: ననగ శరకవణణ బసడరర

94-22/535

94-22/539

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ వనమగల
ఇసటట ననస:10-10-450
వయససస:48
లస: పప
7403 NDX1632455
పపరర: భబవన గగసడవరపప

94-22/540

94-22/543

94-22/546

94-22/549

94-22/552

94-22/555

94-22/558

తసడడ:డ మహబమబశల
ఇసటట ననస:10/10/457
వయససస:40
లస: పప

7408 AP151010096558
పపరర: చలపతరరవప గగసడవరపప

94-22/547 7411 AP151010099619
7410 NDX0380162
పపరర: శవరరమకకషరమమరరస గగసడవరపప
పపరర: సతఖవరణణ తషరరమమళర

94-22/550 7414 AP151010099147
7413 NDX1910638
పపరర: ఝలనస ససమలసజల తషరరమమళ
పపరర: అరరణ తషరరమమళర

7416 NDX2163376
పపరర: జ ధన లకడమ గగడడపపడడ

7419 NDX2070175
పపరర: దదవనసదడ ననథ తషరరమమళళ

7422 AP151010099242
పపరర: నలలఫర షపక

7425 AP151010096107
పపరర: మసరసనశల షపక
తసడడ:డ మహబమబశల షషషక
ఇసటట ననస:10/10/457
వయససస:52
లస: పప

94-22/545

94-22/548

భరస : లకకమకరసతస తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:10/10/455
వయససస:77
లస: ససస స
94-22/551

భరస : పపడమచసదడమలర ఖలరరరనరరవప
ఇసటట ననస:10/10/456
వయససస:42
లస: ససస స
94-22/553

7417 AP151010096045
పపరర: పపడమలసదమలర ఖలరరరనరరవప
తషరరమమళళ
తసడడ:డ లకకమకరసతనరరవప
ఇసటట ననస:10/10/456
వయససస:48
లస: పప

94-22/554

94-22/556

7420 NDX1157510
పపరర: ఆయయషర ససలలసనన షపక

94-22/557

భరస : నజర
ఇసటట ననస:10/10/457
వయససస:30
లస: ససస స
94-22/559

భరస : మసరససన వల షషషక
ఇసటట ననస:10/10/457
వయససస:49
లస: ససస స
94-22/561

94-22/542

తసడడ:డ లకకమననరరయణ
ఇసటట ననస:10/10/453
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కరసత రరవప తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:10/10/456
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబశల షషషక
ఇసటట ననస:10/10/457
వయససస:33
లస: ససస స
7424 JBV2914091
పపరర: వజర షపక

94-22/544

భరస : దదవనసదడ ననథ తషరరమమళ
ఇసటట ననస:10/10/456
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకమకరసతనరరవప తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:10/10/456
వయససస:56
లస: పప
7421 JBV1734185
పపరర: నషసదన షపక

7407 NDX2148493
పపరర: పరరర మతడ గగసడవరపప

7405 NDX0374819
పపరర: వరలకడమ గగసడవరపప
భరస : చలపతరరవప కలసదవరపప
ఇసటట ననస:10/10/453
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవనసదడ ననథ తషరరమమళ
ఇసటట ననస:10/10/456
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : దదవనసదడననద తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:10/10/456
వయససస:49
లస: ససస స
7418 JBV1732650
పపరర: దదవనసదడననధ తషరరమమళళ �

94-22/541

తసడడ:డ లకకమననరరయణ
ఇసటట ననస:10/10/454
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ దదవననదణ
న నధ
ఇసటట ననస:10/10/456
వయససస:26
లస: ససస స
7415 AP151010099148
పపరర: ధనలకకమ తషరరమమళర

7404 AP151010099403
పపరర: సరయససనత గగసడవరపప

94-22/741

తసడడ:డ కకటటసరరరవ బసడరర
ఇసటట ననస:10-10-451
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపత రరవప గగసడవరపప
ఇసటట ననస:10/10/453
వయససస:22
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:10/10/454
వయససస:48
లస: ససస స
7412 NDX1157502
పపరర: ఝలనస ససమలసజల తషరరమమల

94-22/740

భరస : శవరరమకకషరమమరరస
ఇసటట ననస:10/10/453
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శవరరమకకషరమమరరస
ఇసటట ననస:10/10/453
వయససస:64
లస: ససస స
7409 NDX1608910
పపరర: అనతన రరవప తనళళరర

94-22/537

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప బసడరర
ఇసటట ననస:10-10-451
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపత రరవప గగసడవరపప
ఇసటట ననస:10/10/453
వయససస:25
లస: ససస స
7406 AP151010099402
పపరర: ఆదధశశషష గగసడవరపప

7398 NDX1954693
పపరర: వనసకటటష ఇనపకకలర

7423 AP151010099291
పపరర: లలషలలన షపక

94-22/560

భరస : మహబమబవల
ఇసటట ననస:10/10/457
వయససస:67
లస: ససస స
94-22/562

7426 JBV2918860
పపరర: దరరయలబ షపక

94-22/563

భరస : ననగగలర రరఫ shaik
ఇసటట ననస:10/10/458
వయససస:35
లస: ససస స
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7427 AP151010099241
పపరర: మహహబమనబ షపక

94-22/564

భరస : మసరససన వల షషషక
ఇసటట ననస:10/10/458
వయససస:42
లస: ససస స
7430 AP151010096085
పపరర: యమసఫ షపక

94-22/567

94-20/830

94-22/568

94-20/961

94-22/742

94-22/606

94-22/608

7440 NDX2569267
పపరర: ససధనరరణణ లలవపనసరర

7443 NDX2720332
పపరర: మమరర గరకస పప సతగన

7446 NDX2982189
పపరర: దసరర మమ దధసడడగరరర

7449 NDX1036854
పపరర: ససజజత మగలకల

94-22/611

7452 NDX1037100
పపరర: ససతనరరవమమ కకరకపరటట

94-20/962

తసడడ:డ మధససనధన రరవప నననపననన
ఇసటట ననస:10/11
వయససస:48
లస: పప

7455 NDX1023837
పపరర: శకనవరస రరవప కకరకపరటట
తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:10/11
వయససస:54
లస: పప

7435 AP151010096218
పపరర: శకనవరసరరడడడ గగసటటరర

94-20/832

7438 NDX1709072
పపరర: ఇసదడ సపనన రరడడ గగసటటరర

94-22/570

7441 NDX2595346
పపరర: రరజరశశరర పసతగరన

94-20/963

భరస : జజన బబబగ
ఇసటట ననస:10-10-460/1
వయససస:22
లస: ససస స
94-22/743

7444 NDX2729333
పపరర: పసటర పరల పప సతగన

94-22/744

తసడడ:డ జజన బబబగ పప సతగన
ఇసటట ననస:10-10-461/1
వయససస:48
లస: పప
94-20/1098

7447 NDX2055706
పపరర: భబరర వ నననపననన

94-22/607

భరస : అమరరశశర రరవప నననపననన
ఇసటట ననస:10/11
వయససస:38
లస: ససస స
94-22/609

7450 NDX1115377
పపరర: వజయలకకమరరడడడ మసడ

94-22/610

భరస : లకకమరరడడడ
ఇసటట ననస:10/11
వయససస:56
లస: ససస స
94-22/612

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:10/11
వయససస:84
లస: ససస స
94-22/614

94-20/829

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:10/10/459
వయససస:25
లస: పప

భరస : లకకమపత రరవప
ఇసటట ననస:10/11
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శకపత రరవప
ఇసటట ననస:10/11
వయససస:82
లస: ససస స
7454 NDX2055714
పపరర: అమరరసశర రరవప నననపననన

94-22/569

భరస : రమలరరవప దధసడడగరరర
ఇసటట ననస:10-11
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:10/11
వయససస:50
లస: ససస స
7451 NDX1036821
పపరర: కమలకలమలరర వరససరరడడడ

7437 NDX1709080
పపరర: వర శవర రరడడ గగసటటరర

7432 JBV1733146
పపరర: వరమమ వడర మమడడ

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:10-10-459
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ పసటరపరల పప సతగన
ఇసటట ననస:10-10-460/1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అనశర �
ఇసటట ననస:10/10/344401
వయససస:45
లస: ససస స
7448 NDX1037142
పపరర: రరజఖస కకరకపరటట

94-20/831

భరస : రరజశశఖర రరడడడ లలవపనసరర
ఇసటట ననస:10-10-460
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పసటరపరల పప సతగన
ఇసటట ననస:10-10-460/1
వయససస:43
లస: ససస స
7445 JBV1737188
పపరర: షరబరర షపక

7434 JBV1730852
పపరర: సరసబశవరరవప వడర పపడడ

94-22/566

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:10-10-459
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:10/10/459
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ చన వనసకటటశశర రరడడడ లవపననరర
ఇసటట ననస:10-10-460
వయససస:41
లస: పప
7442 NDX2729309
పపరర: ఉమ దదవ పప సతగన

94-20/828

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:10-10-459
వయససస:34
లస: పప

భరస : అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:10/10/459
వయససస:31
లస: ససస స
7439 NDX2569291
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ లవపననరర

7431 NDX0287003
పపరర: పదనమవత గగసటటరర

7429 AP151010096059
పపరర: మసరసనర రరఫ షపక

తసడడ:డ యమసఫ షషషక
ఇసటట ననస:10/10/458
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:10-10-459
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : చననవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10-10-459
వయససస:56
లస: ససస స
7436 NDX0238279
పపరర: శరఖమల రగడనడ

94-22/565

తసడడ:డ యమసఫ షషషక
ఇసటట ననస:10/10/458
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబబసహహబ షషషక
ఇసటట ననస:10/10/458
వయససస:77
లస: పప
7433 AP151010099634
పపరర: రగశమమ లలవపలలరర

7428 AP151010096499
పపరర: ననగగలర రరఫ షపక

7453 NDX1023761
పపరర: మహన బబలకకషష ర మగలకల

94-22/613

తసడడ:డ లకకమపత రరవప
ఇసటట ననస:10/11
వయససస:31
లస: పప
94-22/615

7456 NDX1023829
పపరర: బబలససరరష చనవర

94-22/616

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:10/11
వయససస:58
లస: పప
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7457 NDX1126648
పపరర: లకకమరరడడడ మసడ
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94-22/617

తసడడ:డ రరమచసదనడరరడడడ
ఇసటట ననస:10/11
వయససస:59
లస: పప
7460 NDX2257897
పపరర: పపజత గగపసశశటట

94-24/587

94-24/590

94-29/817

94-29/784

94-29/787

94-21/571

7478 NDX0836718
పపరర: పసచలమమ అయలస

94-21/574

94-29/818

7470 NDX1795907
పపరర: మసగమమ వపపరపల

7473 NDX2226769
పపరర: లహరర పసడయల జరరగగమలర

7476 NDX1868282
పపరర: కకటటశశర రరవప జరరగగమలర

94-29/785

94-21/577

భరస : రరమ కకషర ఘసటబ
ఇసటట ననస:10-11/114
వయససస:42
లస: ససస స

94-21/569

7468 NDX2257913
పపరర: రసగ రరడడడ చసతగగసటర

94-29/786

7474 NDX2226751
పపరర: వజయ లకడమ జరరగగమలర

94-21/572

94-21/575

7477 NDX0836767
పపరర: శక లకడమ దధరరసరల

94-21/570

7480 NDX0841676
పపరర: కకటటశశర రరవప అయలస

7482 NDX1037431
పపరర: శశషరరతనస గసటబ

7483 NDX2226843
పపరర: రరమ కకషర ఘసటబ

94-21/578

94-21/573

భరస : బడహమయఖ దధరరసరల
ఇసటట ననస:10-11/113
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ అయలస
ఇసటట ననస:10-11/113
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ తమమనన ససబబమమగరరర
ఇసటట ననస:10-11/222
వయససస:52
లస: పప

94-24/591

7471 NDX1795683
పపరర: పడశరసత వపపరపల

తసడడ:డ ససవర రరవప జనన రరవప దధరరసరల
ఇసటట ననస:10-11/113
వయససస:41
లస: పప

7485 NDX0756262
పపరర: భబసకర పడసరద ససబబమమగరరర

94-27/831

భరస : కకటటశశర రరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:10-11/111
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమదనసస గసటబ
ఇసటట ననస:10-11/114
వయససస:65
లస: ససస స
94-21/580

7465 NDX2602647
పపరర: జగన మహన రరడడ జజననల

తసడడ:డ పడభబకర రరవప వపపరపల
ఇసటట ననస:10-11-15, CHALAPATHI
వయససస:30
లస: పప

Deleted

7479 NDX0841734
పపరర: బడహమయఖ దధరరసరల

94-24/589

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరడడ చసతగగసటర
ఇసటట ననస:10-11-15,
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జరరగగమలర
ఇసటట ననస:10-11/111
వయససస:56
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప అయలస
ఇసటట ననస:10-11/113
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : భబసకర పడసరద ససబబమమగరరర
ఇసటట ననస:10-11/222
వయససస:49
లస: ససస స

7467 NDX2602357
పపరర: శకలకడమ జజననల

7462 NDX2289957
పపరర: కకటట గణణష గగపసశశటట

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ జజననల
ఇసటట ననస:10-11-15
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:10-11/111
వయససస:22
లస: ససస స

7475 NDX1868308
పపరర: వనసకట సరయ సరతశక
జరరగగమలర
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:10-11/111
వయససస:24
లస: పప

7484 NDX0758532
పపరర: లలవణఖ ససబబమమగరరర

94-24/776

భరస : పడభబకర రరవప వపపరపల
ఇసటట ననస:10-11-15, CHALAPATHI
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ పష లయఖ మసచనల
ఇసటట ననస:10-11-15, CHALAPATHI
వయససస:56
లస: పప

7481 NDX1812941
పపరర: నరమల ఘసటబ

7464 NDX2657443
పపరర: సరగజన జజననల

94-21/648

తసడడ:డ లకమణ రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:10-11-15
వయససస:22
లస: పప

భరస : శక రరమ రరడడ జజననల
ఇసటట ననస:10-11-15
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర రరవప వపపరపల
ఇసటట ననస:10-11-15, CHALAPATHI
వయససస:33
లస: ససస స
7472 NDX1553388
పపరర: ససబబ రరవప మసచనల

94-24/588

భరస : జగన మహన రరడడ జజననల
ఇసటట ననస:10-11-15
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : శక రరమ రరడడడ జజననల
ఇసటట ననస:10-11-15
వయససస:35
లస: ససస స
7469 NDX1795618
పపరర: రమఖ వపపరపల

7461 NDX2257921
పపరర: అనస రరధ గగపసశశటట

7459 NDX2602290
పపరర: శక రరమ రరడడ జజననల

తసడడ:డ జగన మహన రరడడ జజననల
ఇసటట ననస:10-11-15
వయససస:48
లస: పప

భరస : లకమణ రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:10-11-15
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:10-11-15
వయససస:52
లస: పప
7466 NDX2602597
పపరర: శక లకడమ జజననల

94-22/618

తసడడ:డ రరతషపరరనడడ
ఇసటట ననస:10/11
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ లకమణ రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:10-11-15
వయససస:25
లస: ససస స
7463 NDX2257939
పపరర: లకమణ రరవప గగపసశశటట

7458 NDX1023845
పపరర: లకకమపత రరవప మగలకల

94-21/576

94-21/579

తసడడ:డ ససతనరరమదనస ఘసటబ
ఇసటట ననస:10-11/114
వయససస:45
లస: పప
94-21/581

7486 NDX2715415
పపరర: సరయ కకషర గదసపపత
సనబబమమగరరర
తసడడ:డ భబసకర పడసరద
ఇసటట ననస:10-11/222
వయససస:20
లస: పప

94-21/643
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7487 NDX2715381
పపరర: కకషర వసశ నననపననన
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94-21/644

తసడడ:డ అమరరశశర రరవప
ఇసటట ననస:10-11/223
వయససస:19
లస: పప
7490 NDX0836668
పపరర: గగనసగగసట వజయశక

94-21/584

94-21/586

94-21/589

94-21/592

94-21/595

94-21/9

94-21/600

భరస : ససబబబరరవప� వనమమరర
ఇసటట ననస:10-11/557
వయససస:39
లస: ససస స

7500 NDX0531491
పపరర: ఫణణసదడ నసదధగస

7503 NDX0518217
పపరర: లకడమ చనగసటట

7506 NDX0287730
పపరర: ససనత వసగర

7509 NDX0946459
పపరర: షపక ననషద బభగస

94-21/603

7512 NDX0946541
పపరర: షపక గఫపర

94-21/593

7515 NDX2250900
పపరర: అభరరమ చనవ
తసడడ:డ బబల ససరరష చనవ
ఇసటట ననస:10-11/558
వయససస:26
లస: పప

7495 NDX1325596
పపరర: తదజదదప కకరకపరటట

94-21/588

7498 NDX0728006
పపరర: పరపయఖ మలర వరపప

94-21/591

7501 NDX0531533
పపరర: వనసకటటశశర రరవప నసదధగస

94-21/594

తసడడ:డ ననగభమషణస నసదధగస
ఇసటట ననస:10-11/445
వయససస:61
లస: పప
94-21/596

7504 NDX0531459
పపరర: రరసబబబగ చనగసటట

94-21/597

తసడడ:డ లకమయఖ చనగసటట
ఇసటట ననస:10-11/555
వయససస:65
లస: పప
94-21/598

7507 NDX1453828
పపరర: శవ హరర వరద న రరడడ వసగర

94-21/599

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ వసగర
ఇసటట ననస:10-11/556
వయససస:27
లస: పప
94-21/601

7510 NDX0946590
పపరర: షపక సనరజ బబషర

94-21/602

తసడడ:డ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:10-11/557
వయససస:35
లస: పప
94-21/604

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:10-11/557
వయససస:63
లస: పప
94-21/647

94-21/645

తసడడ:డ ససరయఖ మలర వరపప
ఇసటట ననస:10-11/444
వయససస:89
లస: పప

భరస : గఫపర షపక
ఇసటట ననస:10-11/557
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:10-11/557
వయససస:37
లస: పప
7514 NDX0182188
పపరర: అనత వనమమరర

94-21/590

భరస : శకనవరసరరడడడ వసగర
ఇసటట ననస:10-11/556
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ వసగర
ఇసటట ననస:10-11/556
వయససస:52
లస: పప
7511 NDX0946558
పపరర: షపక ఆనసర బబషర

7497 NDX2226850
పపరర: ససతన కలమలరర మనననపలర

7492 NDX2712966
పపరర: ససశశల వసకరయలపరటట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:10-11/336
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరసబబబగ చనగసటట
ఇసటట ననస:10-11/555
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:10-11/556
వయససస:22
లస: పప
7508 NDX0406421
పపరర: శకనవరసరరడడడ వసగర

94-21/587

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నసదధగస
ఇసటట ననస:10-11/445
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప నసదధగరమ
ఇసటట ననస:10-11/445
వయససస:54
లస: ససస స
7505 NDX2462661
పపరర: సరయ లలకరశ రరడడడ వసగ

7494 NDX0285213
పపరర: వనసకట రరడడడ శరఖమల

94-21/583

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:10-11/334
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : పరపయఖ మలర వరపప
ఇసటట ననస:10-11/444
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నసదధగస
ఇసటట ననస:10-11/445
వయససస:32
లస: పప
7502 NDX2526150
పపరర: అనత నసదధగరమ

94-21/585

తసడడ:డ వరర రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:10-11/335
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:10-11/336
వయససస:26
లస: పప
7499 NDX0531566
పపరర: ససచదసదడ నసదధగస

7491 NDX0841494
పపరర: గగనసగగసట నరసససహరరవప

7489 NDX1800631
పపరర: సరయ అభనయ గగనసగగసట

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గగనసగగసట
ఇసటట ననస:10-11/225
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప గగనసగగసట
ఇసటట ననస:10-11/225
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటరరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:10-11/335
వయససస:50
లస: ససస స
7496 NDX1325570
పపరర: వరరణ కకరకపరటట

94-21/582

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ యయసదడపరటట
ఇసటట ననస:10-11/224
వయససస:46
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప గగనసగగసట
ఇసటట ననస:10-11/225
వయససస:48
లస: ససస స
7493 NDX0287714
పపరర: పదధమన శరఖమల

7488 NDX2426229
పపరర: రవసదడ బబబగ యయసదడపరటట

7513 NDX0096297
పపరర: ససబబబరరవప వనమమరర

94-21/646

తసడడ:డ వనసకట కకషరయఖ వనమమరర
ఇసటట ననస:10-11/557
వయససస:45
లస: పప
94-21/605

7516 NDX2226892
పపరర: బమల కలమలర వరససరరడడ

94-21/606

తసడడ:డ శకయపత వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:10-11/558
వయససస:55
లస: పప
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7517 NDX1036896
పపరర: గగమత లకకమ ససభదనడ దదవ చనవ

94-22/619

భరస : బబల ససరరష చనవ
ఇసటట ననస:10/11/558
వయససస:50
లస: ససస స
7520 NDX3134822
పపరర: గరనన శకకర రరదదదదథసన

94-21/721

94-20/834

94-20/837

94-20/840

94-20/843

7527 NDX1518812
పపరర: శక త మమటట ట

7530 AP151010096335
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ

7533 NDX0286773
పపరర: పపలర మమ మమటట ట

94-20/846

7536 AP151010099392
పపరర: వనసకమమ మమటట ట

భరస : ననగరరరడడడ� మమటట
ఇసటట ననస:10-16
వయససస:80
లస: ససస స

7539 NDX0284240
పపరర: నరరసదడ కలమలర రరగళర� రరగళ

తసడడ:డ ఆధధ శశషషలల మగకలక
ఇసటట ననస:10-18-5/A
వయససస:51
లస: పప

భరస : బ వ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:10-19
వయససస:37
లస: ససస స

94-20/841

7545 AP151010099334
పపరర: పడమల పప సదనరర
భరస : శవశసకర
ఇసటట ననస:10-19
వయససస:47
లస: ససస స

7525 AP151010096629
పపరర: అసజరరడడడ మమటట ట

94-20/836

7528 AP151010099760
పపరర: పదమజ మమటట ట

94-20/839

7531 AP151010096754
పపరర: లకడమననరరయణ మమటట ట

94-20/842

తసడడ:డ రరఘవరరడడడ
ఇసటట ననస:10-15
వయససస:24
లస: పప
94-20/844

7534 NDX1023225
పపరర: రరఘవరరడడడ మమటట ట

94-20/845

తసడడ:డ కలసదనరరడడడ
ఇసటట ననస:10-15-1
వయససస:24
లస: పప
94-20/847

7537 AP151010096248
పపరర: బలరరమరరడడడ మమటట ట

94-20/848

తసడడ:డ గగవసదరరడడడ
ఇసటట ననస:10-15-2
వయససస:24
లస: పప
94-20/850

7540 NDX0284216
పపరర: ననగరరరడడడ� మమటట ట�

94-20/851

తసడడ:డ రరమరరడడడ� మమటట
ఇసటట ననస:10-16
వయససస:85
లస: పప
94-20/852

తసడడ:డ ససత రరమ రరడడ బగరరక
ఇసటట ననస:10-19
వయససస:22
లస: ససస స
94-20/854

94-29/788

భరస : లకడమననరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:10-15
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబఇగ� రరగళ
ఇసటట ననస:10-16
వయససస:34
లస: పప

94-232/874 7542 NDX2257509
7541 NDX2641728
పపరర: వనసకట ననరరయణ రరవప మగకలక
పపరర: సమత రరడడడ బగరరక

7544 NDX1115443
పపరర: రరణగక బ

94-20/838

భరస : జలరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:10-15-2
వయససస:24
లస: ససస స
94-20/849

7522 NDX2473478
పపరర: సరయ మణణకసఠ రరడడడ ఆవపల

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:10-13
వయససస:24
లస: పప

భరస : రరఘవరరడద డ
ఇసటట ననస:10-15-1
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : జలరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:10-15-2
వయససస:24
లస: ససస స
7538 AP151010099424
పపరర: రరకకమణమమ మమటట ట� మమటట ట�

94-20/835

తసడడ:డ బలరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:10-15
వయససస:40
లస: పప

భరస : బబసకరరరడడడ
ఇసటట ననస:10-15-1
వయససస:24
లస: ససస స
7535 AP151010099393
పపరర: లకడమ మమటట ట

7524 JBV2913481
పపరర: వనసకటరరడడడ మమటట ట

94-21/720

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ అవపల
ఇసటట ననస:10-12
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ రరడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:10-15
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బలరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:10-15
వయససస:24
లస: పప
7532 AP151010099309
పపరర: పదమలత మమటట ట

94-22/745

తసడడ:డ అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:10-13
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససత రరమ రరడడ బగరరక
ఇసటట ననస:10-14
వయససస:41
లస: ససస స
7529 JBV2913341
పపరర: కకసడనరరడడడ మమటట ట

7521 NDX3136041
పపరర: ససమసత రరడడడ అవపల

7519 NDX3036571
పపరర: పదనమవత ఆవపల

భరస : శకనవరస రరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:10-12
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ అవపల
ఇసటట ననస:10-12
వయససస:19
లస: పప

భరస : అసజరరడడద
ఇసటట ననస:10-13
వయససస:24
లస: ససస స
7526 NDX2257491
పపరర: అరరణ బగరరక

94-20/833

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:10-12
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అనసత జననరరన రరదదదదథసన
ఇసటట ననస:10-12
వయససస:20
లస: పప
7523 AP151010099062
పపరర: సరగజన మమటట ట

7518 NDX0237800
పపరర: పదనమవత ఆవపల

7543 NDX2257541
పపరర: శవ పరరశత పప సడనరర

94-20/853

భరస : కకషర కకషష ర పప సడనరర
ఇసటట ననస:10-19
వయససస:24
లస: ససస స
94-20/855

7546 NDX0076604
పపరర: సరసశత కరటడగడడ

94-20/856

భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:10-19
వయససస:37
లస: ససస స
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94-20/857

తసడడ:డ ససత రరమ రరడడ బగరరక
ఇసటట ననస:10-19
వయససస:25
లస: పప
7550 NDX2257483
పపరర: ససత రరమ రరడడ బగరరక

94-20/860

94-20/1099

94-25/875

94-78/853

94-20/1101

7557 NDX2508075
పపరర: ససరరసదడ బబబగ అకకక

7560 NDX3041993
పపరర: వనసకట ననగరశశర రరవప బటటట ల

7563 NDX1037811
పపరర: భగవన దసరర కకలర

94-20/865

7566 NDX1421403
పపరర: శవ సతష కకలర

తసడడ:డ శకనవరస కకలర
ఇసటట ననస:10-26
వయససస:21
లస: ససస స

7569 JBV1737691
పపరర: సశజత కకలర

తసడడ:డ రరఘవపలల బబ యపరటట
ఇసటట ననస:10-26
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససబబశ దధవరకర
ఇసటట ననస:10-26,rail katta
వయససస:29
లస: పప

94-20/1100

7575 NDX0373670
పపరర: రమలదదవ జ
తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:10-29-1
వయససస:30
లస: ససస స

7555 NDX2951275
పపరర: జయరరస తరరనగరర

94-26/1069

7558 NDX2508034
పపరర: ననగరసదడ బబబగ అకకక

94-22/621

7561 AP151010099044
పపరర: పడసననలకడమ తతకల

94-20/862

భరస : రవసదడబబబగ
ఇసటట ననస:10-22
వయససస:26
లస: ససస స
94-20/863

7564 NDX0237867
పపరర: వదనఖలత కకలర

94-20/864

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:10-25-1
వయససస:30
లస: ససస స
94-20/866

7567 NDX0124917
పపరర: వనసకటబడవప కకలర

94-20/867

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:10-25/1
వయససస:26
లస: పప
94-20/869

7570 AP151010099683
పపరర: రరజరశశరర కకలర

94-20/870

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:10-26
వయససస:26
లస: ససస స
94-20/872

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:10-26
వయససస:26
లస: పప
94-24/856

94-1/1283

తసడడ:డ వనసకయఖ అకకక
ఇసటట ననస:10-21/3
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:10-26
వయససస:26
లస: ససస స

94-20/871 7572 AP151010096630
7571 NDX2410892
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప బబ యపరటట
పపరర: శకనవరస కకలర

7574 NDX3038247
పపరర: రరజరశ దధవరకర

94-22/620

తసడడ:డ రమమష బబబగ
ఇసటట ననస:10-25-1
వయససస:33
లస: పప
94-20/868

7552 NDX2616241
పపరర: శకకరసత భగస

తసడడ:డ రరమకకషరయఖ తరరనగరర
ఇసటట ననస:10-21
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:10-25-1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:10-25/1
వయససస:26
లస: ససస స
7568 NDX2410835
పపరర: హరరరత కకలర

94-20/1291

తసడడ:డ కకసడయఖ బటటట ల
ఇసటట ననస:10-21,3RD LANE
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పరపస ననయగడడ కకమడడ
ఇసటట ననస:10-25
వయససస:29
లస: పప
7565 AP151010099715
పపరర: పదధమన దదవ కకలర

7554 NDX3251311
పపరర: జయరరస తరరనగరర

94-20/859

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప భగస
ఇసటట ననస:10-20
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ అకకక
ఇసటట ననస:10-21/3
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప తషరక
ఇసటట ననస:10-21-56/41
వయససస:21
లస: పప
7562 NDX2909083
పపరర: బబలకకషర కకమడడ

94-20/861

తసడడ:డ రరమ కకషరయఖ తరరనగరర
ఇసటట ననస:10-21
వయససస:54
లస: పప

భరస : దశరథధ నలర పరటట
ఇసటట ననస:10-21/2,3rd lane
వయససస:33
లస: ససస స
7559 NDX3128741
పపరర: మసగరరవప తషరక

7551 AP151010096682
పపరర: శవశసకర పప సదనరర

7549 NDX1126580
పపరర: వరరసదడ పప సదనరర

తసడడ:డ శవ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:10-19
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:10-19
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకట ననగరశశర రరవప బటటట ల
ఇసటట ననస:10-21
వయససస:46
లస: ససస స
7556 NDX3038122
పపరర: శవకలమలరర నలర పరటట

94-20/858

తసడడ:డ శవ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:10-19
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ చచననన రరడడ బగరరక
ఇసటట ననస:10-19
వయససస:48
లస: పప
7553 NDX3041746
పపరర: అలవనలల బటటట ల

7548 NDX1126598
పపరర: కకషర కకషష ర పస

7573 AP151010096652
పపరర: వరయఖ కకలర

94-20/873

తసడడ:డ వనసకటబదధడ
ఇసటట ననస:10-26
వయససస:74
లస: పప
94-23/501

7576 AP151010102394
పపరర: గసగ గజరరలకకసడ

94-23/502

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:10-29-1
వయససస:47
లస: ససస స
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94-20/874

భరస : శవరరమ కకషర
ఇసటట ననస:10-30
వయససస:29
లస: ససస స
7580 JBV3693140
పపరర: షకకర బభగస� షపక�

94-23/503

94-20/878

94-20/881

94-20/884

94-23/507

94-20/887

94-20/890

తసడడ:డ పపనననరరవప
ఇసటట ననస:10-32
వయససస:26
లస: పప

7590 NDX1866039
పపరర: హహమ చలలర

7593 NDX1379957
పపరర: తరరపత నశరలల ఘసట

7596 NDX0380147
పపరర: పడభబవత గసట

7599 JBV1733187
పపరర: అసజమమ ననరరన

94-20/893

7602 AP151010099604
పపరర: వనసకటససబబమమ చలలర

94-23/505

7605 NDX0757203
పపరర: లకకమననరరయణ ననరరన
తసడడ:డ పపనననరరవప
ఇసటట ననస:10-32
వయససస:32
లస: పప

7585 JBV2918142
పపరర: భబరత ననకవరపప

94-20/880

7588 NDX0347914
పపరర: వనసకట రరడడడ మమటట ట

94-20/883

7591 NDX0970210
పపరర: వనసకటమమ చలలర

94-23/506

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:10-31-1
వయససస:44
లస: ససస స
94-20/885

7594 NDX1795501
పపరర: శరరష ననరరన

94-20/886

తసడడ:డ లకకమ ననరరయణ నరరన
ఇసటట ననస:10-32
వయససస:31
లస: ససస స
94-20/888

7597 NDX0906776
పపరర: శరరష కరరరమమరర

94-20/889

భరస : బశవరరడడడ
ఇసటట ననస:10-32
వయససస:40
లస: ససస స
94-20/891

7600 AP151010099769
పపరర: ననగపదనమవత కరరరమమరర

94-20/892

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:10-32
వయససస:50
లస: ససస స
94-20/894

భరస : అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:10-32
వయససస:62
లస: ససస స
94-20/896

94-20/877

తసడడ:డ భబసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:10-31
వయససస:26
లస: పప

భరస : వరవససతరరవప
ఇసటట ననస:10-32
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పపనననరరవప
ఇసటట ననస:10-32
వయససస:52
లస: ససస స
7604 NDX0479550
పపరర: శకకరసత ననరరన

94-20/882

భరస : కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:10-32
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:10-32
వయససస:43
లస: ససస స
7601 AP151010099210
పపరర: మసగమమ ననరరన

7587 NDX0347435
పపరర: కకషరరరరరన రరడడడ కలరరక

7582 NDX0286823
పపరర: పడతతఖష మమటట ట

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:10-31
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల కకకషర మమరరస ఘసట
ఇసటట ననస:10-32
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:10-32
వయససస:27
లస: ససస స
7598 AP151010099767
పపరర: ననరరయణమమ చలలర

94-20/879

భరస : కకటటశశర రరవప చలలర
ఇసటట ననస:10-31-1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ చలలర
ఇసటట ననస:10-31-1
వయససస:25
లస: పప
7595 NDX1157346
పపరర: అనసరరధన గగరరజజల

7584 JBV2918134
పపరర: ససనత ననకవరపప

94-20/876

తసడడ:డ భబసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:10-31
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:10-31
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప ననకవరపప
ఇసటట ననస:10-31
వయససస:43
లస: పప
7592 NDX1775339
పపరర: కకటటశశర రరవప చలలర

94-23/504

తసడడ:డ ససబబ రరవప ననకవరపప
ఇసటట ననస:10-31
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ రరడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:10-31
వయససస:24
లస: పప
7589 JBV1734011
పపరర: అశశక కలమలర ననకవరపప

7581 JBV3693157
పపరర: హహసపసన సరహహబ� షపక�

7579 NDX1439265
పపరర: శవరరమ కకషర ననకవరపప

తసడడ:డ అచలయఖ
ఇసటట ననస:10-30
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ�
ఇసటట ననస:10-30-1
వయససస:39
లస: పప

భరస : అశశక కలమలర ననకవరపప
ఇసటట ననస:10-31
వయససస:37
లస: ససస స
7586 NDX1749482
పపరర: మలలర రరడడడ మమటట ట

94-20/875

తసడడ:డ శవరరమకకషరయఖ
ఇసటట ననస:10-30
వయససస:29
లస: పప

భరస : హహసపసన సరహహబ�
ఇసటట ననస:10-30-1
వయససస:31
లస: ససస స
7583 NDX1115278
పపరర: నరమద ననకవరపప

7578 NDX0105247
పపరర: అశశక కలమలర ననకవరపప

7603 NDX1126713
పపరర: పవన సరయ కలమలర తతకల

94-20/895

తసడడ:డ రవసదడ బబబగ
ఇసటట ననస:10-32
వయససస:27
లస: పప
94-20/897

7606 NDX1157106
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గగరరజజల

94-20/898

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:10-32
వయససస:27
లస: పప
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7607 NDX0839548
పపరర: గమడనరర భబనసపడకరశ రరవప

94-20/899

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవ
ఇసటట ననస:10-32
వయససస:27
లస: పప
7610 AP151010096080
పపరర: పపనననరరవప ననరరన

94-20/902

94-21/608

94-20/905

94-20/908

7617 JBV1732502
పపరర: నలమలరరజఖలకడమ గగసడవరపప

7620 AP151010099040
పపరర: సరమలమజఖలకడమ తషరర పరసటట

94-20/911

94-20/914

7623 NDX2008093
పపరర: రఘగవరన గగసడవరపప

94-20/904

తసడడ:డ వనసకట రరవప వపపర
ఇసటట ననస:10-35
వయససస:28
లస: ససస స
94-20/906

7618 AP151010099724
పపరర: పదనమవతగగసడవరపప

7629 AP151010096635
పపరర: ఆసజననయగలల గగసడవరపప

7631 NDX0968131
పపరర: సరసబశవరరవప దసడడగరరర

94-24/593

94-20/909

7621 AP151010099723
పపరర: సరగజన గగసడవరపప

94-20/912

94-20/915

7624 NDX1421379
పపరర: మధసన కలమలర గగసడవరపప

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:10-36
వయససస:46
లస: పప

94-20/913

94-20/916

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:10-35
వయససస:47
లస: పప
94-20/918

7630 NDX0967802
పపరర: వనసకటటశశరమమ దసడడగరరర

94-24/592

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:10-35
వయససస:28
లస: ససస స
94-20/919

భరస : సరసబశవరరడడడ
ఇసటట ననస:10-36
వయససస:37
లస: ససస స
7635 AP151010096339
పపరర: సరసబశవరరరడడ దసగరరసపపడడ

94-20/910

భరస : అసజననయగలల
ఇసటట ననస:10-35
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:10-35
వయససస:84
లస: పప
7632 JBV1731645
పపరర: అననరరధ దసరర సపపడడ

94-20/907

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:10-35
వయససస:29
లస: ససస స

7627 AP151010096713
పపరర: వనసకట రమణ గగసడవరపప

94-20/917

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:10-36
వయససస:70
లస: ససస స

7615 NDX1875337
పపరర: ననగససడ వపపర

7626 JBV1732437
పపరర: ససబడహమణఖస గగసడవరపప

7628 AP151010096669
పపరర: చసదడశశఖరమలర ఖలరరరనరరవప
గగసడవరపప
తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:10-35
వయససస:25
లస: పప

94-20/921

94-21/607

తసడడ:డ చసదడ శశఖర మలర ఖలరరరన రరవప
ఇసటట ననస:10-35
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:10-35
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:10-35
వయససస:29
లస: పప

7612 NDX1326586
పపరర: రరవపరర పడవలర క

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప గగసడవరపప
ఇసటట ననస:10-35
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సస యస మలర కరరరరన రరవప గగసడవరప
ఇసటట ననస:10-35
వయససస:26
లస: పప

7634 AP151010099094
పపరర: రరఘవమమ దసగరరసపపడడ

94-21/609

భరస : కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:10-35
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప వపపర
ఇసటట ననస:10-35
వయససస:26
లస: పప
7625 NDX1292291
పపరర: రవతదజ గగసడవరపప

7614 NDX1326560
పపరర: రరవపరర ఉమల మహహశశర రరవప

94-20/901

భరస : ఉమల మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:10-32
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:10-35
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జర.సస.యస మలర కరరరనన రరవప
ఇసటట ననస:10-35
వయససస:29
లస: ససస స
7622 NDX2008283
పపరర: సరయ శశరసక ఉపపల

94-20/903

తసడడ:డ కకషర
ఇసటట ననస:10-32
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరమకకషర
ఇసటట ననస:10-35
వయససస:25
లస: ససస స
7619 JBV1732692
పపరర: నరమలలకకమకలమలరర మలదధరరజ

7611 AP151010096391
పపరర: అసజరరడడడ చలలర

7609 JBV2914067
పపరర: గగపరలకకషరమమరరస గసట

తసడడ:డ వషష
ర మమరరస
ఇసటట ననస:10-32
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ బమససరరడడడ
ఇసటట ననస:10-32
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ ఉమల మహహశశరరరవప కరసడడడ
ఇసటట ననస:10-32
వయససస:29
లస: ససస స
7616 NDX1157379
పపరర: లలత కలమలరర టట

94-20/900

తసడడ:డ అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:10-32
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10-32
వయససస:67
లస: పప
7613 NDX1659137
పపరర: ననగ ససజనఖ కరసడడడ

7608 AP151010096056
పపరర: వనసకటరరడడడ చలలర

7633 AP151010099358
పపరర: కరశ అననపపరర దసగరరసపపడడ

94-20/920

భరస : రరమకకషరరరరడడడ
ఇసటట ననస:10-36
వయససస:42
లస: ససస స
94-20/922

7636 AP151010096341
పపరర: రరమకకషరరరరడడడ దసగరరసపపడడ

94-20/923

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:10-36
వయససస:48
లస: పప
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7637 JBV1731462
పపరర: వనసకటరరడడడ దసగరరసపపడడ

94-20/924

తసడడ:డ కకషరరరరడడడ
ఇసటట ననస:10-36
వయససస:79
లస: పప
7640 AP151010102204
పపరర: అనసనయమమ ఆదధమళళ�

94-24/595

భరస : శకరరమగలల�
ఇసటట ననస:10-36
వయససస:50
లస: ససస స
7643 JBV3694130
పపరర: కకషర ఆదధమళళ

94-24/598

94-24/601

94-24/604

94-24/607

94-24/777

94-20/927

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:10-40
వయససస:30
లస: పప

94-24/602

7650 AP151010102714
పపరర: మసరసన బ షపక�

7653 NDX0742098
పపరర: వనసకటటశశరరర ససదద నరపప�

7656 NDX2049402
పపరర: లకడమ పడసనన ననకవరపప

7659 NDX2711745
పపరర: హహహమవత నసకరవరరపప

94-24/858

7662 NDX1286129
పపరర: భబగఖ లకకమ పష నన గసటట

94-24/605

7665 NDX1285824
పపరర: శకనవరస రరవప పప ననగసటట
తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:10-40
వయససస:36
లస: పప

7645 AP151010102350
పపరర: చనగగరవయఖ మరరయసపలర �

94-24/600

7648 NDX1389840
పపరర: అననష గసజరపలర

94-24/603

7651 JBV3695160
పపరర: సరగజన� ససదర నరర �

94-24/606

భరస : అచలయఖ�
ఇసటట ననస:10-37
వయససస:81
లస: ససస స
94-24/608

7654 NDX1389865
పపరర: బబల శశషయఖ గసజరపలర

94-24/609

తసడడ:డ ససరభయఖ
ఇసటట ననస:10-37
వయససస:59
లస: పప
94-20/925

7657 AP151010099158
పపరర: శవపరరశత ననకవరపప

94-20/926

భరస : శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:10-38
వయససస:50
లస: ససస స
94-20/965

7660 NDX1422195
పపరర: కరరమగన షపక

94-24/610

భరస : కరరమగలలర
ఇసటట ననస:10-39
వయససస:26
లస: ససస స
94-24/611

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:10-40
వయససస:31
లస: ససస స
94-24/613

94-24/597

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:10-37
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప నసకరవరరపప
ఇసటట ననస:10-38
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ఉసరమన షపక
ఇసటట ననస:10-39
వయససస:33
లస: ససస స
7664 JBV3693660
పపరర: రమమష బబబగ బబ గరశస�

7647 NDX0710657
పపరర: రవసదడ యలవరరస�

7642 NDX0668301
పపరర: గగరరననథస మరసపలర �

తసడడ:డ పసచలయఖ�
ఇసటట ననస:10-36
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప ననకవరపప
ఇసటట ననస:10-38
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:10-38
వయససస:25
లస: పప
7661 NDX2824506
పపరర: కరరమగన షపక

94-24/599

తసడడ:డ అచలయఖ�
ఇసటట ననస:10-37
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రసబబబగ మగపపననన
ఇసటట ననస:10-37
వయససస:24
లస: ససస స
7658 NDX1292309
పపరర: ననగరరజ ననకవరపప

7644 AP151010102565
పపరర: శకరరమగలల ఆదధమళళ�

94-24/594

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:10-36
వయససస:37
లస: పప

భరస : కరరస�
ఇసటట ననస:10-37
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలశశషయఖ�
ఇసటట ననస:10-37
వయససస:34
లస: పప
7655 NDX2585412
పపరర: సరయ మహహత మగపపననన

94-24/596

తసడడ:డ కకషరయఖ�
ఇసటట ననస:10-36
వయససస:65
లస: పప

భరస : బబల శశషయఖ
ఇసటట ననస:10-37
వయససస:52
లస: ససస స
7652 NDX0537357
పపరర: శకనవరస రరవప�

7641 NDX0668269
పపరర: శకనవరస మరసపలర �

7639 JBV3694148
పపరర: జయలకడమ� ఆదధమళళ�

భరస : కకషర�
ఇసటట ననస:10-36
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:10-36
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ చచననయఖ�
ఇసటట ననస:10-36
వయససస:55
లస: పప
7649 NDX1389857
పపరర: అచలమమ గసజరపలర

94-20/964

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:10-36
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:10-36
వయససస:40
లస: పప
7646 NDX0668368
పపరర: వనసకటటశశరరర మరసపలర �

7638 NDX2716553
పపరర: హహమ సరయ లకడమ
దనరహహసపపడక
తసడడ:డ సరమబససవర రరడడ దసరరరసపపడడ
ఇసటట ననస:10-36
వయససస:18
లస: ససస స

7663 NDX1286202
పపరర: వనసకట రమమశ బబబగ బబ గరసమ

94-24/612

తలర : పదనమ
ఇసటట ననస:10-40
వయససస:29
లస: పప
94-24/614

7666 NDX2824431
పపరర: పదమ బబ గరశస

94-24/859

భరస : వనసకటటశశర రరవప బబ గరశస
ఇసటట ననస:10-40
వయససస:48
లస: ససస స
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94-49/625

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:10-40
వయససస:21
లస: పప
7670 NDX2008176
పపరర: శక లకడమ బబ లలర

94-20/930

94-20/933

94-20/966

94-24/617

94-24/620

94-24/623

తసడడ:డ రసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:10-41
వయససస:52
లస: పప
7688 NDX3040177
పపరర: సశపన ఉదసఠఠరర

7677 NDX1285907
పపరర: పసతలమమ పరడనల

7680 NDX2498467
పపరర: పరరశత భవనస

94-24/618

94-24/860

7691 NDX2832087
పపరర: నవనత భథనపత

7692 NDX3036613
పపరర: సతష కలమలర మసరల

94-24/863

భరస : ససరరశ బబబగ కసదధమళర
ఇసటట ననస:10-42
వయససస:38
లస: ససస స

7695 NDX2571297
పపరర: శక హరరవరర న రరడడడ దసగరరసపపడడ
తసడడ:డ వనసకటరరమ రరడడడ దసగరరసపపడడ
ఇసటట ననస:10/43
వయససస:20
లస: పప

94-20/935

7678 JBV3694171
పపరర: హహమలత� పరకననటట�

94-24/616

7681 NDX1285873
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఉడడతషరర

94-24/619

7684 NDX2498517
పపరర: శవ రరడడడ భవనస

94-24/622

తసడడ:డ వరసస దదవర రరడడ భవనస
ఇసటట ననస:10-41
వయససస:52
లస: పప
7687 NDX1659590
పపరర: షకకన బసడడరరడడడ

94-23/508

భరస : శవ బసడడరరడడడ
ఇసటట ననస:10-41-1
వయససస:33
లస: ససస స
94-24/624

7690 NDX2824399
పపరర: ససరరశ బబబగ కసదధమళర

94-24/862

తసడడ:డ రసగ బబబగ కసదధమళర
ఇసటట ననస:10-42
వయససస:40
లస: పప
94-24/864

తసడడ:డ వనలలగగసడయఖ మసరల
ఇసటట ననస:10-42,
వయససస:37
లస: పప
94-20/937

7675 AP151010096267
పపరర: హహసపసనర రరఫ షపక

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:10-41
వయససస:46
లస: పప

7686 NDX3079811
పపరర: మరర బ షపక

7689 AP151010102335
పపరర: జజససర న కసదధమళళ�

94-20/932

భరస : ఉమలమహహశశరరరవప�
ఇసటట ననస:10-41
వయససస:45
లస: ససస స

94-24/621

భరస : రసగబబబగ�
ఇసటట ననస:10-42
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:10-43
వయససస:42
లస: పప

94-24/615

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:10-41
వయససస:48
లస: ససస స
94-24/861

7672 JBV2913655
పపరర: ననగగలల షపక

తసడడ:డ బగడదసరహహబ
ఇసటట ననస:10-41
వయససస:29
లస: పప

7683 NDX0126102
పపరర: ఉమలమహహశశరరరవప�
పరకననటట�
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:10-41
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ ఉదసఠఠరర
ఇసటట ననస:10-41, RAMA SASTRY THOTA
వయససస:36
లస: ససస స

7694 AP151010096364
పపరర: వనసకటబడమరరడడడ దసగరరసపపడడ

94-20/934

తలర : శవ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:10-41
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:10-41
వయససస:46
లస: పప
7685 NDX0742593
పపరర: గగవసదరరడడద చరసరన

7674 AP151010096235
పపరర: జజన షపక

94-20/929

తసడడ:డ హహసపసన షరరఫ
ఇసటట ననస:10-41
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:10-41
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శవ గగవసదరరడద డ
ఇసటట ననస:10-41
వయససస:45
లస: ససస స
7682 NDX1286152
పపరర: వనసకట ససబబబ రరవప పడల

94-20/931

తసడడ:డ బగడదసరహహబ
ఇసటట ననస:10-41
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శవరరడడడ
ఇసటట ననస:10-41
వయససస:22
లస: ససస స
7679 NDX0742577
పపరర: రఠపరరరణణ చరసరన

7671 NDX0287235
పపరర: చన మరరబ షపక

7669 NDX2008150
పపరర: పరరశన షపక

భరస : ననగగల మరర షపక
ఇసటట ననస:10-41
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : జజన
ఇసటట ననస:10-41
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ బబ లలర
ఇసటట ననస:10-41
వయససస:44
లస: పప
7676 NDX2594711
పపరర: శరకవణణ భవనస

94-20/928

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:10-41
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వరససదదవ రరడడడ బబ లలర
ఇసటట ననస:10-41
వయససస:44
లస: ససస స
7673 NDX2008184
పపరర: వరసస దదవ రరడడ బబ లలర

7668 NDX2008143
పపరర: నససమల షపక

7693 NDX0839936
పపరర: మగకరకల జగననమహన రరడడ

94-20/936

తసడడ:డ వనసకట ససవరరరడడడ
ఇసటట ననస:10-43
వయససస:26
లస: పప
94-20/955

7696 NDX2593200
పపరర: ససజజత దసగరరసపపడడ

94-20/967

భరస : వనసకటరరమ రరడడడ దసగరరసపపడడ
ఇసటట ననస:10-43
వయససస:41
లస: ససస స
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7697 NDX2978609
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చసదడ

94-20/1108

తసడడ:డ గగపరల రరవప చసదడ
ఇసటట ననస:10-43
వయససస:53
లస: పప
7700 NDX2850378
పపరర: సడవసత చసడడ

94-20/1109

భరస : వనసకటటశశరర రరవప
ఇసటట ననస:10-43
వయససస:46
లస: ససస స
94-20/1111

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:10-43
వయససస:29
లస: ససస స
7703 NDX2792836
పపరర: లలకరశ రరడడడ దసగరరసపపడడ

7698 NDX2793297
పపరర: వరససత చసదడ

7701 NDX2850386
పపరర: జజఖతఖస చసడక

తసడడ:డ వనసకట రమ రరడడడ ఫరదర
ఇసటట ననస:10-43
వయససస:18
లస: పప
7706 NDX2983278
పపరర: ససజజత ఇసటటరర

94-20/1112

94-22/747

7707 NDX2981694
పపరర: మసరసన బ షపక

94-24/865

7710 NDX2257855
పపరర: శవ మసగళగరరర

94-20/1113

7705 NDX2851061
పపరర: ననగరశశరమమ కకలర

94-20/1115

భరస : ఆశరరశదస చచదరర
ఇసటట ననస:10-43/1
వయససస:77
లస: ససస స
94-23/660

భరస : ఖలససస బబష షపక
ఇసటట ననస:10-43/1
వయససస:63
లస: ససస స
94-24/745

7702 NDX2872398
పపరర: లలకరశ రరడడడ దసగరరసపపడడ
తసడడ:డ వనసకట రమ రరడడడ దసగరరసపపడడ
ఇసటట ననస:10-43
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చసదడ
ఇసటట ననస:10-43
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకటటరరడడడ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:10-43/1
వయససస:50
లస: ససస స
7709 NDX2257871
పపరర: సరయ కలమలర మసగళగరరర

7704 NDX3026176
పపరర: శరకవసత చసదడ

94-20/1110

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:10-43
వయససస:31
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:10-43
వయససస:25
లస: ససస స
94-20/1114

7699 NDX2808608
పపరర: చసదడ శశఖర చసడక

7708 NDX2257806
పపరర: చననమమ మసగళగరరర

94-24/744

భరస : శవ మసగళగరరర
ఇసటట ననస:10-43, RAJA LAKSHMI NAGAR
వయససస:39
లస: ససస స
94-24/746

7711 NDX3063831
పపరర: పడభగ బబ బబల

94-24/866

తసడడ:డ శవ మసగళగరరర
ఇసటట ననస:10-43, RAJA LAKSHMI NAGAR
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ననక రరజ మసగళగరరర
ఇసటట ననస:10-43, RAJA LAKSHMI NAGAR
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస బబ బబల
ఇసటట ననస:10-43,rajyalakshmi nagar
వయససస:18
లస: పప

7712 AP151010102697
పపరర: ఆదధననరరయణ గరశ

7713 NDX2411536
పపరర: వనసకట రమణ చచడవరపప

7714 NDX2402592
పపరర: రసగరరవప చచడవరపప

94-24/625

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:10-44
వయససస:46
లస: పప
7715 JBV3695418
పపరర: లలతశకవలర � జజననలగడడ �

భరస : రసగరరరవప చచడవరపప
ఇసటట ననస:10-44
వయససస:45
లస: ససస స
94-24/626

భరస : ననగశకధర�
ఇసటట ననస:10-45
వయససస:35
లస: ససస స
7718 JBV3693264
పపరర: ననగ చచషతనఖ పసనననల�

94-24/629

94-24/627

7719 JBV3693280
పపరర: ననగ శకధర� జజననలగడడ �

94-24/632

7722 NDX2832475
పపరర: వనసకట ననగ రరజ జజననలగడడ

94-24/630

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మగపపపరర
ఇసటట ననస:10-45, RAJYA LAKSHMI NAGA
వయససస:37
లస: పప

7725 JBV3695327
పపరర: వనసకటరతనస� మలయకకటట�
భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:10-46
వయససస:44
లస: ససస స

94-24/628

7720 JBV3695392
పపరర: శకనవరసరరవప కకలర

94-24/631

తసడడ:డ దశరథరరమయఖ
ఇసటట ననస:10-45
వయససస:51
లస: పప
94-24/846

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:10/45
వయససస:66
లస: పప
94-24/748

7717 AP151010102184
పపరర: ననగలకడమ జజననలగడడ �
భరస : ననగరరజ�
ఇసటట ననస:10-45
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరజ�
ఇసటట ననస:10-45
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరమనరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:10-45
వయససస:68
లస: పప
7724 NDX2257889
పపరర: ననగ భబసకర మగపపపరర

7716 JBV3695400
పపరర: లకడమ� కకలర �

94-34/19

తసడడ:డ శకరరమగలల చచడవరపప
ఇసటట ననస:10-44
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:10-45
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమ గగపసననథ�
ఇసటట ననస:10-45
వయససస:34
లస: పప
7721 JBV3695459
పపరర: వనసకటరరమగగపసననధ� పసననల�

94-26/942

7723 NDX2257814
పపరర: శక వలర మగపపపరర

94-24/747

భరస : ననగ భబసకర మగపపపరర
ఇసటట ననస:10-45, RAJYA LAKSHMI NAGA
వయససస:36
లస: ససస స
94-24/633

7726 NDX1121011
పపరర: సరయననథ గజరరలకకసడ

94-24/634

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:10-46
వయససస:28
లస: పప

Page 196 of 301

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-36

7727 JBV3695319
పపరర: శకనవరసరరవప� మలయకకటట�

94-24/635

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:10-46
వయససస:54
లస: పప
94-24/638

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:10-47
వయససస:35
లస: ససస స
94-24/641

తసడడ:డ ససధనకర రరడడడ�
ఇసటట ననస:10-47
వయససస:31
లస: పప
94-24/645

94-24/646

94-24/648

94-24/650

94-167/592

7734 JBV3693694
పపరర: జననరర న రరవప మదనదల�

94-24/642

7735 JBV3695335
పపరర: వనసకటరమణనరరడడడ కకకలకరర

94-24/643

7737 NDX2253177
పపరర: శక గగరర గదచద

తసడడ:డ హరరమహనరరడడడ
ఇసటట ననస:10-47
వయససస:54
లస: పప
94-23/509

7740 NDX1285766
పపరర: సరసబబ శవ రరవప తనడడకకసడ

7743 NDX0384594
పపరర: సనరఖననరరయణ మలమడడU

7746 NDX2118462
పపరర: ననగమణణ ఆయళల

7749 NDX1606153
పపరర: పడమల కకలవన

94-24/655

7752 JBV3696697
పపరర: వనసకటశవననరరయణ� గరశ�

94-24/647

7755 AP151010102254
పపరర: శరరద సనరస�
భరస : ససబడహమణఖస�
ఇసటట ననస:10-54
వయససస:49
లస: ససస స

94-23/510

7741 NDX3242690
పపరర: కకటటశశర రరవప బబ టర

94-24/992

తసడడ:డ కకటయఖ బబ టర
ఇసటట ననస:10-48
వయససస:25
లస: పప
94-24/649

94-24/1032
7744 NDX3300613
పపరర: వనసకట రమణ ఆదధతఖ మరరకపరలలస

తలర : ఝనస రరణణ మరరకపరలలస
ఇసటట ననస:10-49
వయససస:28
లస: పప
94-24/651

7747 NDX2118447
పపరర: సరసబశవ రరవప ఆయళల

94-24/652

తసడడ:డ అపరపరరవప ఆయళల
ఇసటట ననస:10-52
వయససస:65
లస: పప
94-24/653

7750 JBV3696754
పపరర: కకటటశశరమమ� గరశ�

94-24/654

భరస : హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:10-53
వయససస:48
లస: ససస స
94-24/656

తసడడ:డ హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:10-53
వయససస:61
లస: పప
94-24/658

7738 NDX2401040
పపరర: మధససనధన రరవప గదచద
తసడడ:డ పడభబకర రరవప గదచద
ఇసటట ననస:10-47/1, 2ND FLOOR
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:10-53
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : చన పసచలయఖ
ఇసటట ననస:10-53
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననయఖ�
ఇసటట ననస:10-53
వయససస:51
లస: పప

94-24/640

భరస : సరసబశవ రరవప ఆయళల
ఇసటట ననస:10-52
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : గగవసదస వలలర పప
ఇసటట ననస:10-52
వయససస:26
లస: ససస స

7754 JBV3696747
పపరర: హనసమసతయఖ� గరశ�

7732 NDX1120971
పపరర: వనసకటలకడమ మలరరత చరణ
మదనదల
తలర : రరజరశశరర
ఇసటట ననస:10-47
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:10-48/A
వయససస:60
లస: పప

భరస : గగవసదస వలలర పప
ఇసటట ననస:10-52
వయససస:27
లస: ససస స

7751 NDX1606146
పపరర: ననగరసదడమమ కకలవన

94-24/639

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:10-48
వయససస:40
లస: పప

భరస : సనరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:10-48/A
వయససస:56
లస: ససస స

7748 NDX3247723
పపరర: రమణ వలలర పప

7731 JBV3695343
పపరర: పపరరరవత� కకకలకరర�

భరస : మధససనధన రరవప గదచద
ఇసటట ననస:10-47/1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:10-48
వయససస:35
లస: ససస స

7745 NDX2442861
పపరర: రమణ వలలర పప

94-24/637

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:10-47
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ గగదచ
ఇసటట ననస:10-47
వయససస:73
లస: పప

7742 NDX0384610
పపరర: ననగలకడమ� మలమడడ�

7729 JBV3695301
పపరర: వనసకటరతనససనతనకలమలరర�
మలమడడ�
తసడడ:డ సనరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:10-47
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరమణనరరడడడ�
ఇసటట ననస:10-47
వయససస:51
లస: ససస స

7733 JBV3697562
పపరర: సతష కలమలర రరడడడ� వనలదసడర �

7739 NDX1286046
పపరర: రమ తనడడకకసడ

94-24/636

భరస : గగపరలకకషరరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:10-47
వయససస:32
లస: ససస స

7730 NDX0367862
పపరర: హహమబసదస� మలమడడ�

7736 NDX2070233
పపరర: కకషర మమరరస గగదచ

7728 JBV3695491
పపరర: లకడమ� బదన
ద రర�

7753 NDX1606161
పపరర: శకనస కకలవన

94-24/657

తసడడ:డ చన పసచలయఖ
ఇసటట ననస:10-53
వయససస:44
లస: పప
94-24/659

7756 AP151010102539
పపరర: రతస మమ సనరస�

94-24/660

భరస : శకనవరసరరనస�
ఇసటట ననస:10-54
వయససస:67
లస: ససస స
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7757 JBV3696739
పపరర: ఈశశర ససతతష కలమలర�
సనరస�
తసడడ:డ ససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:10-54
వయససస:32
లస: పప
7760 SQX0234344
పపరర: యలమన కరకరర

94-24/661

95-87/1094

7763 NDX1422104
పపరర: శశ అనసత రఘగ కకరణ
కరశనశశటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:10-60
వయససస:25
లస: పప

94-24/664

7766 JBV1739093
పపరర: జజనకక రరమ దదవ కరశనశశటట

94-24/667

94-24/670

భరస : వఠల రరజ�
ఇసటట ననస:10-63
వయససస:59
లస: ససస స
94-24/673

7775 NDX3140761
పపరర: లకడమ మగదనదడ

94-24/888

భరస : రవచసదడ కలరరక
ఇసటట ననస:10-64
వయససస:35
లస: ససస స

7765 JBV1739770
పపరర: శకనవరస రరవప కరశనశశటట

94-24/665

94-23/511

94-24/668

7768 JBV2923720
పపరర: నరమలల� తతకచచసల�

94-24/669

భరస : ననగవనసకటశవరరమలసజననయగలల�
ఇసటట ననస:10-63
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకధరవనణగగగపరలరరజ�
ఇసటట ననస:10-63
వయససస:43
లస: ససస స

7770 AP151010102148
పపరర: ససతనరరవమమ దదనసకకసడ�

94-24/672
7771 AP151010102147
పపరర: ఆదధననరరయణరరజ దదనసకకసడ�

94-24/671

7773 NDX0430173
పపరర: నరసససహరరవప కకలర

తసడడ:డ వఠల రరజ�
ఇసటట ననస:10-63
వయససస:41
లస: పప
94-24/674

7776 NDX3127776
పపరర: శకనవరస మగదనదడ

7779 NDX2183085
పపరర: రవచసదడ కలరరక

7782 NDX2542744
పపరర: రరజశశఖర బభతనల

7785 AP151010102628
పపరర: అపరపరరవప పప ననగసటట�
తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:10-67
వయససస:76
లస: పప

7774 AP151010102889
పపరర: వఠల రరజ దదనసకకసడ

94-24/675

తసడడ:డ సతఖననరరయణరరజ
ఇసటట ననస:10-63
వయససస:75
లస: పప
94-24/889

7777 NDX3124419
పపరర: ననగలకడమ మగదనదడ

94-24/890

భరస : శకనవరస మగదనదడ
ఇసటట ననస:10-63
వయససస:31
లస: ససస స
94-24/677

7780 SQX1981851
పపరర: సతషబబబగ

95-69/20

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:10-64
వయససస:31
లస: పప
94-11/1106

తసడడ:డ బబసకర రరవప బభతనల
ఇసటట ననస:10-65
వయససస:43
లస: పప
94-24/678

94-24/666

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప కరశనశశటట
ఇసటట ననస:10-60
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రరధ కకషర మమరరస కలరరక
ఇసటట ననస:10-64
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటయఖ తతట
ఇసటట ననస:10-64-1
వయససస:80
లస: పప

భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:10-67
వయససస:64
లస: ససస స

7764 NDX0537407
పపరర: వసశ కకషర కరశనశశటట

7767 JBV3696671
పపరర: సశపన� నసడనరర�

94-24/663

94-24/989

తసడడ:డ శవ ననగ రరజ తచలర లకలల
ఇసటట ననస:10-55, 2ND WARD
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ అపపరరవప మగదనదడ
ఇసటట ననస:10-63
వయససస:34
లస: పప
94-24/676

7762 NDX3240454
పపరర: ఈశశర తచలర లకలల

భరస : ఈశశర ససతతష కలమలర సనరస
ఇసటట ననస:10-54,RAJYA LAKSHMI NAGAR
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10-63
వయససస:53
లస: పప

భరస : అపపరరవప మగదనదడ
ఇసటట ననస:10-63
వయససస:51
లస: ససస స

7784 JBV3693595
పపరర: కకటటశశరమమ పప ననగసటట�

94-24/750

భరస : సతఖననరరయణరరజ�
ఇసటట ననస:10-63
వయససస:82
లస: ససస స

7772 JBV2923746
పపరర: శకధరవనణగగగపరలరరజ�
తతకరచచసల�
తసడడ:డ ససబబరరజ�
ఇసటట ననస:10-63
వయససస:48
లస: పప

7781 NDX2143071
పపరర: రరమదనసస తతట

7761 NDX2425882
పపరర: పలర వ ససతతష సనరస

7759 AP151010102235
పపరర: శకనవరసరరవప సనరస�

తసడడ:డ గగవసదస�
ఇసటట ననస:10-54
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరశనశశటట
ఇసటట ననస:10-60
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కరశనశశటట
ఇసటట ననస:10-60
వయససస:46
లస: ససస స

7778 NDX2183051
పపరర: ననగ శలప కలరరక

94-24/662

తసడడ:డ ననయగడమమ�
ఇసటట ననస:10-54
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:10-54
వయససస:30
లస: ససస స

7769 AP151010102040
పపరర: రవచసదధక
డ దదనసకకసడ�

7758 AP151010102653
పపరర: ససబడహమణఖస సనరస�

7783 NDX2542751
పపరర: పడశరసత బభతనల

94-11/1107

భరస : రరజశశఖర బభతనల
ఇసటట ననస:10-65
వయససస:36
లస: ససస స
94-24/679

7786 JBV3693579
పపరర: సరసశత ఆతమకలరర�

94-24/680

భరస : మలర కరరరరన రరవప�
ఇసటట ననస:10-68
వయససస:51
లస: ససస స
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7787 JBV3693587
పపరర: మలర కరరరరన రరవప ఆతమకలరర

94-24/681

తసడడ:డ లకకమననరరయణ
ఇసటట ననస:10-68
వయససస:55
లస: ససస స
7790 JBV1737097
పపరర: ససజజత� ఐలస�

94-24/682

94-24/685

94-24/688

94-24/691

7808 NDX2535045
పపరర: లకడమ దసరర భవన మసచనళర

94-24/693

94-24/892

భరస : గగపస కకషర వసగరపపరస
ఇసటట ననస:10-113
వయససస:32
లస: ససస స

94-24/689

7800 NDX2889673
పపరర: వజయ లకడమ బననవత

7803 JBV3693496
పపరర: కకటటశశరమమ� బబయరరడడడ�

7806 NDX2712099
పపరర: నజమ షపక

94-45/39

7809 NDX2530293
పపరర: గగపస కకషర సనదన

94-24/891

7812 NDX3079696
పపరర: తననజజ రరడడడ అరరకటర

94-24/694

7815 NDX3202652
పపరర: పస పసడఆయ దరరరన ఏస
భరస : గగపస కకషర ఏస
ఇసటట ననస:10-113
వయససస:32
లస: ససస స

94-24/687

7798 NDX1471424
పపరర: కరశరతనస షడడ

94-24/690

7801 JBV3695178
పపరర: వనసకటససదనఖరరణణ� బబషరరడడడ �

94-24/692

7804 AP151010102735
పపరర: చనరరమలరరవప బబయరరడడ �

94-24/695

తసడడ:డ చనవనసకయఖ�
ఇసటట ననస:10-73
వయససస:67
లస: పప
94-24/783

7807 NDX2724839
పపరర: హహనన కగసర షపక

94-24/893

Deleted

తసడడ:డ అబగదల రశద షపక
ఇసటట ననస:10-74
వయససస:18
లస: ససస స
94-193/3

7810 NDX3079670
పపరర: వనణగగగపరల రరడడ అరరకటర

94-24/847

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ అరరకటర
ఇసటట ననస:10-112
వయససస:53
లస: పప
94-24/849

తసడడ:డ వనణగగగపరల రరడడ అరరకటర
ఇసటట ననస:10-112
వయససస:25
లస: ససస స
94-23/648

7795 JBV1733286
పపరర: శకనవరస ఐలస

తసడడ:డ చననరరమలరరవప�
ఇసటట ననస:10-73
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబగ సనదన
ఇసటట ననస:10-108
వయససస:22
లస: పప
94-24/848

94-24/684

భరస : వనసకటటశశరరర షడడ
ఇసటట ననస:10-72
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల రశద
ఇసటట ననస:10-74
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనణగగగపరల రరడడ అరరకటర
ఇసటట ననస:10-112
వయససస:50
లస: ససస స
7814 NDX3201068
పపరర: పదధమన పసడయదరరరన వసగరపపరస

7797 AP151010102584
పపరర: సరసబయఖ ఐలస�

7792 JBV3695194
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� ఐలస�

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:10-69
వయససస:35
లస: పప

భరస : చనరరమలరరవప�
ఇసటట ననస:10-73
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మసచనళర
ఇసటట ననస:10-79
వయససస:21
లస: ససస స
7811 NDX3080009
పపరర: పపరరశక అరరకటర

94-24/686

భరస : బబలలజ బననవత
ఇసటట ననస:10-72
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ చనరరమలరరవప�
ఇసటట ననస:10-73
వయససస:35
లస: ససస స
7805 NDX3040334
పపరర: వనసకట శవ రరస పడసరద
బబయరరదదద
తసడడ:డ చనన రరమ రరవప బబయరరదద
ఇసటట ననస:10-73
వయససస:34
లస: పప

7794 JBV1738012
పపరర: శకనస� ఐలస�

94-20/938

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:10-69
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరశమ�
ఇసటట ననస:10-69
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ బబలలజ బనవథ
ఇసటట ననస:10-72
వయససస:42
లస: పప
7802 JBV3693504
పపరర: ననగమలలర శశరర� యయజసడర �

94-24/683

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:10-69
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరశమ�
ఇసటట ననస:10-69
వయససస:52
లస: పప
7799 NDX2121853
పపరర: గగపస కకషర ననయక banavath

7791 AP151010102791
పపరర: ననగరశశరమమ ఐలస�

7789 NDX2383966
పపరర: సరసబబడజఖస పపజల

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప పపజల
ఇసటట ననస:10-69
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:10-69
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:10-69
వయససస:34
లస: పప
7796 AP151010102905
పపరర: ననగరశశరరరవప ఐలస�

94-23/512

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప ఆతమకలరర
ఇసటట ననస:10-68-1
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:10-69
వయససస:35
లస: ససస స
7793 JBV1732940
పపరర: వనసకట శవ పడసరద� ఐలస�

7788 NDX2008879
పపరర: రరకరష ఆతమకలరర

7813 NDX3079712
పపరర: కరరషమ అరరకటర

94-24/850

తసడడ:డ వనణగగగపరల రరడడ అరరకటర
ఇసటట ననస:10-112
వయససస:20
లస: ససస స
94-23/649

7816 JBV3693728
పపరర: పరరర సరరధధ వసగరపపరస�

94-24/696

తసడడ:డ గగపసననధ�
ఇసటట ననస:10-113
వయససస:39
లస: పప
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94-24/697

తసడడ:డ గగపసననధ�
ఇసటట ననస:10-113
వయససస:42
లస: పప
7820 JBV3693769
పపరర: జరమస వరణణ� గగజరరర పపడడ�

94-24/700

94-24/703

94-24/706

94-24/852

94-29/790

94-24/708

భరస : వజయ కలమలర�
ఇసటట ననస:10-119
వయససస:30
లస: ససస స
7838 JBV3695608
పపరర: చసదడమమ� జలర �

94-24/711

95-71/532

7830 NDX2824563
పపరర: కకరణ కలమలర లకకకసశశటట

7833 NDX1750562
పపరర: శసకర రరవప లకకకస శశటట

94-24/714

94-24/853

తసడడ:డ వనసకట బదరరననద శకనవరసన కకడనసబ
ఇసటట ననస:10-119
వయససస:18
లస: పప

7828 NDX2832624
పపరర: శసకర రరవప లకకకసశశటట

94-29/791

7834 NDX1767625
పపరర: రరజజఈశశరర కకలర

7836 AP151010102914
పపరర: హరరక కకడనసబ�

7837 NDX0918474
పపరర: కకలర పదనమవత

7845 NDX2257681
పపరర: కనక దసరర పచలల
భరస : శకనవరస రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:10-119, FLAT NO 302
వయససస:49
లస: ససస స

94-24/851

7831 NDX1750588
పపరర: పదనమవత లకకకస శశటట

భరస : రమమశ బబబగ కకలర
ఇసటట ననస:10-119
వయససస:29
లస: ససస స

7842 NDX0919571
పపరర: లకడమకరసతరరవప కకలర

94-24/705

94-29/789

భరస : శసకర రరవప లకకకస శశటట
ఇసటట ననస:10-116/2
వయససస:57
లస: ససస స

94-24/709

94-24/707

94-24/710

భరస : కరసతనరరవప
ఇసటట ననస:10-119
వయససస:61
లస: ససస స
94-24/712

7840 NDX0919563
పపరర: రమమష బబబగ కకలర

94-24/713

తసడడ:డ లకడమకరసతరరవప
ఇసటట ననస:10-119
వయససస:40
లస: పప
94-24/715

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:10-119
వయససస:74
లస: పప
94-24/855

7825 AP151010102097
పపరర: అనసతకకషర మలడభమషస�

తసడడ:డ రరమ చసదర రరవప లకకకస శశటట
ఇసటట ననస:10-116/2
వయససస:65
లస: పప

7839 JBV3695616
పపరర: వజయకలమలర � జలర �

94-24/702

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప లకకకసశశటట
ఇసటట ననస:10-116/2
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:10-119
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహచనరర
ఇసటట ననస:10-119
వయససస:52
లస: పప
7844 NDX2772499
పపరర: వనసకట శశష హరర వరరన కకడనసబ

7827 SQX2346799
పపరర: సరయ పపరరరమ శరఖమమరర

7822 JBV3693751
పపరర: ఇజజడయయలల గగజరరర పపడడ

తసడడ:డ రసగరచనరరఖలల�
ఇసటట ననస:10-115
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:10-119
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:10-119
వయససస:67
లస: ససస స
7841 AP151010102197
పపరర: బదరరననద శకనవరస కకడనసబ

94-24/704

తసడడ:డ శసకర రరవప లకకకసశశటట
ఇసటట ననస:10-116/2
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప లకకకస శశటట
ఇసటట ననస:10-116/2
వయససస:35
లస: పప
7835 JBV3695624
పపరర: లకడమపడసనన� జలర �

7824 AP151010102206
పపరర: మణణమలల మలడభమషస�

94-24/699

తసడడ:డ జరమస
ఇసటట ననస:10-114
వయససస:71
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర శరఖమమరర
ఇసటట ననస:10-116
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప లకకకసశశటట
ఇసటట ననస:10-116/2
వయససస:57
లస: ససస స
7832 NDX1750570
పపరర: కకరణ కలమలర లకకకస శశటట

94-24/701

భరస : రసగరచనరరఖలల�
ఇసటట ననస:10-115
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరచనరరఖలల
ఇసటట ననస:10-115
వయససస:73
లస: పప
7829 NDX2832608
పపరర: పదనమవత లకకకసశశటట

7821 JBV3693785
పపరర: ససనలలకమలర� గగజరరర పపడడ�

7819 NDX0084061
పపరర: పరవన� గగజరరర పపడడ�

తసడడ:డ ఇసరడయయలల�
ఇసటట ననస:10-114
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరడయయలల�
ఇసటట ననస:10-114
వయససస:39
లస: పప

భరస : అనసతకకషర�
ఇసటట ననస:10-115
వయససస:33
లస: ససస స
7826 JBV3695673
పపరర: రసగరచనరరఖలల మలడభమషస

94-24/698

తసడడ:డ గగపసననధ�
ఇసటట ననస:10-113
వయససస:62
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:10-114
వయససస:42
లస: ససస స
7823 JBV3695681
పపరర: మనషర� మలడభమషస�

7818 JBV3693736
పపరర: చతనడదదవ� వసగరపపరస�

7843 NDX2746667
పపరర: పతడ నరమల

94-24/854

భరస : కకలల
ర రర మదన మగరళమహన రరవప
ఇసటట ననస:10-119
వయససస:61
లస: ససస స
94-24/751

94-24/752
7846 NDX2257863
పపరర: బబల రరమ కకషర రరడడడ యయరరవ

తసడడ:డ హనసమ రరడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:10-119, RAMA SASTRY THOTA
వయససస:22
లస: పప
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7847 NDX2023620
పపరర: జయ భబరత బబ మమడడ

94-24/716

తసడడ:డ ససత రరమయఖ బబ మమడడ
ఇసటట ననస:10-121
వయససస:26
లస: ససస స
7850 NDX0792762
పపరర: బబ మమడడ ససతనరరమయఖ

94-24/719

94-24/722

94-24/725

94-24/728

94-24/720

7852 JBV3695079
పపరర: పదమజ పష కలరర

94-24/721

7854 JBV3695087
పపరర: పణణకకశశర బబబగ పష కలరర

భరస : మహన మగరళ
ఇసటట ననస:10-122
వయససస:43
లస: ససస స
94-24/723

7857 NDX1783720
పపరర: సతఖవత సరగర

7860 JBV3693298
పపరర: సశపన చసదడగరర�ర

94-23/515

7863 NDX1608993
పపరర: సరయ గరరరశణణ పమడడమరరక

94-24/726

భరస : వ.యస. శకగరరర
ఇసటట ననస:10-125-1
వయససస:52
లస: ససస స

7866 NDX0537647
పపరర: లకడమ ససనత�

94-23/513

94-23/516

94-23/519

7871 NDX2289668
పపరర: ఉమల మలలర శశరర సనరర

7872 NDX2289536
పపరర: భబరర వ సరయ రమమష బబబగ
సనరర
తసడడ:డ చరసజవ రరవప సనరర
ఇసటట ననస:10-128
వయససస:21
లస: పప

94-24/730

7875 NDX2289684
పపరర: ఝలనస లకడమ పష టర

94-24/733

భరస : గసగరధర రరవప కకయల
ఇసటట ననస:10-129
వయససస:58
లస: ససస స

94-24/732

భరస : కరసతనరరవప పష టర
ఇసటట ననస:10-129
వయససస:72
లస: ససస స

7861 NDX0742635
పపరర: వనసకట లకడమ చసదడగరర�ర

94-23/514

94-23/517
7864 NDX0537365
పపరర: సరయ దధవఖ గరయతడ పమడడమరరక

7867 JBV3693306
పపరర: సనరఖపడకరశమమ పమడడమరరక�

94-23/520

భరస : నరసససహమమరరస�
ఇసటట ననస:10-125-1
వయససస:77
లస: ససస స
94-23/522

7874 NDX2257905
పపరర: భబరత కకయల

94-24/727

భరస : వ ఎస శక గరరర పమడడమరరక
ఇసటట ననస:10-125-1
వయససస:28
లస: ససస స

94-23/521 7869 AP151010102688
7868 NDX1608985
పపరర: దధననశశర మణణదదపప పమడడమరరక
పపరర: వనసకటససబడహమణఖశకగరరర
పమడడమరరక
తసడడ:డ సరసబయఖ శరససస స పమడడమరరక
తసడడ:డ నరసససహమమరరస
ఇసటట ననస:10-125-1
ఇసటట ననస:10-125-1
వయససస:25
లస: పప
వయససస:59
లస: పప

భరస : చరసజవ రరవప సనరర
ఇసటట ననస:10-128
వయససస:37
లస: ససస స

7858 JBV3695038
పపరర: ననగమగరళరరజ� బబతనళస�

భరస : రరధ కకషర మమరరస�
ఇసటట ననస:10-124-1
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:10-125-1
వయససస:52
లస: ససస స

94-24/729

94-24/724

తసడడ:డ లకకమనరసరరజ�
ఇసటట ననస:10-123
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వ యస శక గరరర పమడడమరరక
ఇసటట ననస:10-125-1
వయససస:26
లస: ససస స
94-23/518

7855 JBV3695046
పపరర: కకకషరవనణణ� బబతనలస�
భరస : ననగమగరళరరజ�
ఇసటట ననస:10-123
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధ కకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:10-124-1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:10-124-1
వయససస:67
లస: పప
7865 AP151010102687
పపరర: గరరరజ పమడడమరరక

7851 JBV3695574
పపరర: ననగసనరఖజయశక నలర పరటట

భరస : కకషరసరరజ సరగర
ఇసటట ననస:10-123
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరజ సరగర
ఇసటట ననస:10-123
వయససస:68
లస: పప
7862 NDX0741397
పపరర: రరధ కకషరమమరరస� చసదడగరర�ర

94-24/718

తసడడ:డ భదనడచలస
ఇసటట ననస:10-122
వయససస:42
లస: పప

భరస : పరరరసరరధధ�
ఇసటట ననస:10-123
వయససస:52
లస: ససస స
7859 NDX1783662
పపరర: కకకషరసరరజ సరగర

7849 NDX0792739
పపరర: రఘగవర ససతతష కలమలర�
బబ మమడడ�
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ�
ఇసటట ననస:10-121
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఫణణకకషష ర
ఇసటట ననస:10-122
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : భదనడచలస
ఇసటట ననస:10-122
వయససస:66
లస: ససస స
7856 AP151010102572
పపరర: కమల తతటకలర�

94-24/717

భరస : ససతనరరమయఖ�
ఇసటట ననస:10-121
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10-121
వయససస:52
లస: పప
7853 JBV3695061
పపరర: బగలలర మమ పష కలరర

7848 NDX0792754
పపరర: బబ మమడడ పపషప కలమలరర�

7870 AP151010102741
పపరర: నరసససహమమరరస పమడడమరరక

94-23/523

తసడడ:డ ససభయఖ
ఇసటట ననస:10-125-1
వయససస:87
లస: పప
7873 NDX2289908
పపరర: చరసజవ రరవప సనరర

94-24/731

తసడడ:డ శక రరమగలల సనరర
ఇసటట ననస:10-128
వయససస:56
లస: పప
7876 NDX2289551
పపరర: లకడమ కరసత రరవప పష టర

94-24/734

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పష టర
ఇసటట ననస:10-129
వయససస:81
లస: పప
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7877 NDX2597052
పపరర: శశశలజ పప టర
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94-29/819

భరస : శకధర కకడనల
ఇసటట ననస:10-129
వయససస:51
లస: ససస స

94-23/524

తసడడ:డ శకధర
ఇసటట ననస:10-129-1
వయససస:26
లస: ససస స

7880 NDX2417061
పపరర: భబనసమత యలమన

94-24/735

భరస : ఆసజననయగలల యలమన
ఇసటట ననస:10-130
వయససస:59
లస: ససస స
7883 NDX2418267
పపరర: మగరళ కకషర ఉపపల

94-24/738

7886 NDX2204204
పపరర: అబగదల సలలమ షపక

7881 NDX2417053
పపరర: హరరకకషర యలమన

7884 NDX2289577
పపరర: జవన కలమలరర చచనసన

94-24/736

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:10-133
వయససస:28
లస: పప

7887 NDX1224419
పపరర: ఆషర లత గరరకపరటట

94-24/740

94-23/530

తసడడ:డ వజయ పడసరద
ఇసటట ననస:10-133-1
వయససస:30
లస: పప

7890 NDX0076646
పపరర: తరరపతరరయగడడ పరతతరర

94-23/528

94-17/793

తసడడ:డ వరరకజ ధనసవ
ఇసటట ననస:10-133/2
వయససస:45
లస: పప

7893 NDX2289494
పపరర: ఏసస కలమలరర యదసద౦

94-23/531

94-23/589

భరస : దనదన పసర షపక
ఇసటట ననస:10-133/3
వయససస:38
లస: ససస స

7885 NDX2204212
పపరర: అబగదల సలలమ షపక

94-24/741

7888 NDX2204196
పపరర: సతఖవత garikapati

7891 NDX2204188
పపరర: vijay prasad garikapati

7894 NDX2289510
పపరర: అమమలఖ యదసద౦

94-23/533 7897 NDX2469716
7896 NDX2092914
పపరర: మహహబగలలహ బబషగ మహమమద
పపరర: జబభద పటబన

భరస : ఆసజననయగలల� అరరకపపడడ
ఇసటట ననస:8_1_88
వయససస:42
లస: ససస స
1976 NDX2101350
పపరర: వనసకట రరమ రరడడడ మగలల
తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ మగళళ
ఇసటట ననస:8_1_88
వయససస:20
లస: పప
1979 NDX0528679
పపరర: ఆసజననయగలల అరరకపపడడ�
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� అరరకపపడడ
ఇసటట ననస:8_1_88
వయససస:48
లస: పప

94-30/883

భరస : భమషయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:8_1_88
వయససస:53
లస: ససస స
94-30/885

1977 NDX0528554
పపరర: మహహష కకతస పలర

1980 NDX0528547
పపరర: భమషయఖ కకతస పలర
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:8_1_88
వయససస:56
లస: పప

94-24/742

94-23/534

1975 NDX0047456
పపరర: ధనలకకమ దనసరరపలర

94-30/884

భరస : చచననయఖ దనసరపలర
ఇసటట ననస:8_1_88
వయససస:60
లస: ససస స
94-30/886

తసడడ:డ భమషయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:8_1_88
వయససస:29
లస: పప
94-30/888

94-23/532

భరస : మసరసన ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:10-135
వయససస:35
లస: ససస స

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-36
1974 NDX0047548
పపరర: లకడమ కకతస పలర

94-23/529

తసడడ:డ ఉమలమహహశశర రరవప యదసద౦
ఇసటట ననస:10-133/2
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ యగస�ీ్� బబషగ మహమమద
ఇసటట ననస:10-134-1
వయససస:43
లస: పప

94-30/882

94-23/526

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:10-133/1
వయససస:67
లస: పప

భరస : ఉమలమహహశశర రరవప యదసద౦
ఇసటట ననస:10-133/2
వయససస:35
లస: ససస స

7895 NDX2584019
పపరర: మగనన షపక

94-24/737

భరస : సరసబశవరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:10-133/1
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:10-133-1
వయససస:53
లస: పప

7892 NDX2289197
పపరర: ఉమ మహహశశరరరవప డడర స

7882 NDX2417079
పపరర: ఆసజననయగలల యలమన

భరస : సలలమ షపక
ఇసటట ననస:10-133
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ పడసరద
ఇసటట ననస:10-133-1
వయససస:27
లస: ససస స

7889 NDX1224427
పపరర: శవ ననగ సతష గరరకపరటట

94-23/525

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యలమన
ఇసటట ననస:10-130
వయససస:69
లస: పప

భరస : మషప చచనసన
ఇసటట ననస:10-132/1
వయససస:34
లస: ససస స
94-23/527

7879 NDX1393339
పపరర: కకషర చచషతనఖ కకయ

తసడడ:డ గసగరధర రరవప
ఇసటట ననస:10-129-1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల యలమన
ఇసటట ననస:10-130
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప ఉపపల
ఇసటట ననస:10-131
వయససస:21
లస: పప

1973 NDX0541763
పపరర: అననరరధ అరరకపపడడ

7878 NDX1387307
పపరర: శకత కకడనల

1978 NDX0718825
పపరర: కకషరర రరడడడ దనసరరపలర

94-30/887

తసడడ:డ చచననయఖ దనసరపలర
ఇసటట ననస:8_1_88
వయససస:35
లస: పప
94-30/889

1981 NDX0710954
పపరర: చచననయఖ దనసరర పలర

94-30/890

తసడడ:డ కరశవరరడడడ దనసరపలర
ఇసటట ననస:8_1_88
వయససస:66
లస: పప
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1982 NDX1468264
పపరర: జజన భబషర షపక
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94-30/787

తసడడ:డ అబగదల సలలస షషషక
ఇసటట ననస:8_1;56
వయససస:37
లస: పప
1985 NDX0511212
పపరర: మహబమబ షపక

94-30/922

94-30/925

94-30/928

94-30/931

94-30/934

94-30/937

94-30/940

తలర : పసచలమమ గగరజజల
ఇసటట ననస:8_10_335/1
వయససస:34
లస: పప

1995 NDX0047084
పపరర: అననష బతష
స ల

1998 NDX0047340
పపరర: సరవతడ బతష
స ల

2001 NDX0747154
పపరర: శశషమలమ గసజరపలర

2004 NDX0985069
పపరర: మలధవ పగరడడపలర

94-30/893

2007 NDX0789727
పపరర: దయమమ గగరజజల

94-30/932

2010 NDX1070648
పపరర: అరరణ కలమలర పగరడడపలర
తసడడ:డ చనన రరమగలల
ఇసటట ననస:8_10_336
వయససస:32
లస: పప

1990 NDX0638254
పపరర: రమమష చలసచరర

94-30/927

1993 NDX0640631
పపరర: పడమల చలసచరర

94-30/930

1996 NDX0047605
పపరర: అననరరధ బతష
స ల�

94-30/933

భరస : ఇమమనయయలల� బబతషలల
ఇసటట ననస:8_6_285
వయససస:28
లస: ససస స
94-30/935

1999 NDX0747352
పపరర: పపలర మమ గసజరపలర

94-30/936

భరస : శకనవరససలల గసజరపలర
ఇసటట ననస:8_7_228/3
వయససస:41
లస: ససస స
94-30/938

2002 NDX0749192
పపరర: వనసగయఖ గసజరపలర

94-30/939

తసడడ:డ శశషయఖ గసజరపలర
ఇసటట ననస:8_7_228/3
వయససస:45
లస: పప
94-30/800

2005 NDX0789677
పపరర: ఉదయలకడమ యలవరరస�

94-30/891

భరస : రవసదడ బబబగ� యలవరరస
ఇసటట ననస:8_10_76
వయససస:63
లస: ససస స
94-30/894

భరస : నరసససహరరవప గగరజజల
ఇసటట ననస:8_10_335/1
వయససస:46
లస: ససస స
94-30/896

94-30/924

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:8_4_172
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన రరమగలల పగరడడపలర
ఇసటట ననస:8_10-336
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరజ గగరజజల
ఇసటట ననస:8_10_335/1
వయససస:29
లస: ససస స
2009 NDX1071000
పపరర: రరజ గగరజజల

94-30/929

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:8_7_228/3
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ గసజరపలర
ఇసటట ననస:8_7_228/3
వయససస:46
లస: పప
2006 NDX0924753
పపరర: గగరజజల వజయ

1992 NDX0638262
పపరర: వనసకటటశశరరర చలసచరర

1987 NDX0794198
పపరర: రరమచసదడ వరబలర �

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చచలసచచరర
ఇసటట ననస:8_4_171
వయససస:34
లస: పప

భరస : రమమశ� బబతషలల
ఇసటట ననస:8_6_285
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసగయఖ గసజరపలర
ఇసటట ననస:8_7_228/3
వయససస:41
లస: ససస స
2003 NDX0749226
పపరర: శకనవరససలల గసజరపలర

94-30/926

భరస : మలణణకఖ రరవప� బబతషలల
ఇసటట ననస:8_6_285
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససవరర రరజ మనననస
ఇసటట ననస:8_6_285
వయససస:36
లస: ససస స
2000 NDX0747121
పపరర: చదననమమ గసజరపలర

1989 NDX0640524
పపరర: అరరణకలమలరర చలసచరర

94-30/921

తసడడ:డ వనసకటయఖ� వరబలర
ఇసటట ననస:8_4_170
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహహలల చచలసచచరర
ఇసటట ననస:8_4_171
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ఇమలమగన హహసపసన పఠరన
ఇసటట ననస:8_6_228/1
వయససస:52
లస: పప
1997 NDX2122091
పపరర: ససనత బతష
స ల

94-30/923

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చచలసచచరర
ఇసటట ననస:8_4_171
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ s
ఇసటట ననస:8_4_171
వయససస:37
లస: పప
1994 NDX2077445
పపరర: ససభబన పఠరన

1986 NDX0511006
పపరర: షకకల షపక

1984 NDX0944884
పపరర: పపలగగజర మహహష

తసడడ:డ యలర మసద పపలలగగజర
ఇసటట ననస:8_3_3
వయససస:33
లస: పప

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:8_4_152
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మలరరటన గదచద ల
ఇసటట ననస:8_4_171
వయససస:30
లస: ససస స
1991 NDX0749580
పపరర: మలరరటన గదచద ల�

94-30/920

భరస : రరవయఖ గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:8_3_3
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : తనజదదదన
ఇసటట ననస:8_4_152
వయససస:33
లస: ససస స
1988 NDX0747105
పపరర: దయలమణణ గదచద ల

1983 NDX0924795
పపరర: గరరనపపడడ ఈదమమ

2008 NDX1940890
పపరర: శరఖమ పమడడపరమగ

94-30/895

తసడడ:డ రరజజ రరవప పమడడపరమగ
ఇసటట ననస:8_10_335/1
వయససస:32
లస: పప
94-30/898

2011 NDX2077536
పపరర: అసజమమ యగర ల

94-30/899

భరస : పడసరద యగర ల
ఇసటట ననస:8_10_337/1
వయససస:33
లస: ససస స
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2012 NDX1659947
పపరర: కకటట మలణమల
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94-30/900

తసడడ:డ సరసబయఖ మలణమల
ఇసటట ననస:8_10_337/1
వయససస:29
లస: పప
2015 NDX1070994
పపరర: రమమష యగర ల

94-30/903

94-30/906

94-30/910

భరస : రరజ అసదసగగల
ఇసటట ననస:8_10_346
వయససస:45
లస: ససస స
2024 NDX1827452
పపరర: దధవరకర కరమత

94-30/913

94-30/916

94-30/802

94-30/805

భరస : వనసకరటరరమయఖ రరవ
ఇసటట ననస:8_28
వయససస:59
లస: ససస స

94-30/911

2031 NDX0789982
పపరర: ననగలకడమ మరసపలర

2034 NDX1275882
పపరర: ఎస జ షరరఫ షపక

94-30/808

2037 NDX0428359
పపరర: దధనకర రరవప సష దధమమళళ

94-30/914

2040 NDX1329390
పపరర: ససమసత రరవ
తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ రరవ
ఇసటట ననస:8_28
వయససస:27
లస: పప

2020 NDX0984559
పపరర: ఆశరలత రరయపపడడ

94-30/909

2023 NDX1827494
పపరర: దదపసక కరమత

94-30/912

2026 NDX0984534
పపరర: వజయలకడమ సరనన

94-30/915

భరస : బబలకకసడయఖ సరనన
ఇసటట ననస:8_10_348
వయససస:39
లస: ససస స
94-30/917

2029 NDX0985028
పపరర: జజన బ షపక

94-30/801

భరస : మసరసన వల షషషక
ఇసటట ననస:8_11
వయససస:44
లస: ససస స
94-30/803

2032 NDX2163590
పపరర: వనసకట రరవప గలజరరరగగళళ

94-30/804

తసడడ:డ వనసకట రతనస గలజరరరగగళళ
ఇసటట ననస:8_13
వయససస:29
లస: పప
94-30/806

2035 NDX0789743
పపరర: రరజరశశరర అలపరటట

94-30/807

భరస : మలలర శశర రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:8_27
వయససస:43
లస: ససస స
94-30/809

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప సష దధమమళళ
ఇసటట ననస:8_27
వయససస:45
లస: పప
94-30/811

94-30/905

భరస : దధవరకర కరమత
ఇసటట ననస:8_10_346/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వలర షషషక
ఇసటట ననస:8_26
వయససస:33
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప� కకటర పరటట
ఇసటట ననస:8_27
వయససస:48
లస: ససస స
2039 NDX0047324
పపరర: చలర మమ రరవ

2022 NDX1071026
పపరర: సరసబశవరరవప మణణకర

2028 NDX0924738
పపరర: కరటటపలర పదమ

2017 NDX1073428
పపరర: ననగరసదడబబబగ ససదద నరపప

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప రరయపపడడ
ఇసటట ననస:8_10_345
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర మరరసపలర
ఇసటట ననస:8_13
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వదధదననన
ఇసటట ననస:8_18/2
వయససస:55
లస: పప
2036 NDX0635847
పపరర: శవమమ కకటర పరటట�

94-30/907

భరస : వనసకయఖ కకటటపలర
ఇసటట ననస:8_10_348/2
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమలమ సరహహబ షషషక
ఇసటట ననస:8_11
వయససస:49
లస: పప
2033 NDX1131481
పపరర: శవ రరమపడసరద వడడడ ననన

2019 NDX1185370
పపరర: ససదద నరపప శకనవరసరరవప
ససదదరరపప
తసడడ:డ గగపస ససదదరరపప
ఇసటట ననస:8_10_341
వయససస:33
లస: పప

2025 NDX1941179
పపరర: ససరరష కరమత

94-30/902

తసడడ:డ గగపస ససదదరరపప
ఇసటట ననస:8_10_341
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మణణ కరమత
ఇసటట ననస:8_10_346/1
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మగననయఖ సరనన
ఇసటట ననస:8_10_348
వయససస:48
లస: పప
2030 NDX1070655
పపరర: మసరసన వల షపక

94-30/904

తసడడ:డ పషదద లలజర మణణకర
ఇసటట ననస:8_10_346
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మణణ కరమత
ఇసటట ననస:8_10_346/1
వయససస:33
లస: పప
2027 NDX1070986
పపరర: బబలకకసడయఖ సరనన

2016 NDX0984781
పపరర: జయమమ రరయపపడడ

2014 NDX0985168
పపరర: మరరయమమ యగర ల

భరస : రమమష యగర ల
ఇసటట ననస:8_10_338
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరజ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:8_10_339
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపస ససదదరరపప
ఇసటట ననస:8_10_341
వయససస:32
లస: పప
2021 NDX0985200
పపరర: చననమలమయ అసదసగగల

94-30/901

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర యగర ల
ఇసటట ననస:8_10_337/1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మరరయనన యగర ల
ఇసటట ననస:8_10_338
వయససస:39
లస: పప
2018 NDX1073410
పపరర: వజయ కలమలర ససదద నరపప

2013 NDX2077510
పపరర: పడసరద యగర ల

2038 NDX0657106
పపరర: కకటటశశర రరవప కకటర పరటట�

94-30/810

తసడడ:డ శశషయఖ� కకటర పరటట
ఇసటట ననస:8_27
వయససస:58
లస: పప
94-30/812

2041 NDX1411461
పపరర: హహమసత రరవ

94-30/813

తసడడ:డ వనసకరటబడమయఖ రరవ
ఇసటట ననస:8_28
వయససస:29
లస: పప
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2042 NDX0472662
పపరర: వనసకటబడమయఖ రరవ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-36
94-30/814

తసడడ:డ బడహమయఖ రరవ
ఇసటట ననస:8_28
వయససస:60
లస: పప

2043 NDX1646993
పపరర: పదమశక కనననకసటట

భరస : లకమణ రరవప కనననకసటట
ఇసటట ననస:8_34
వయససస:37
లస: ససస స

2045 NDX1646985
పపరర: రవ పరతతరర

94-30/817

తసడడ:డ అనసత రరమయఖ పరతతరర
ఇసటట ననస:8_34
వయససస:51
లస: పప

2046 NDX0541235
పపరర: మసడవ ఉషర రరణణ మసడవ

94-30/820

తసడడ:డ వనసకటబదధడ మసడవ
ఇసటట ననస:8_39
వయససస:51
లస: పప

2049 NDX1468132
పపరర: అబగదల ససభబన షపక

94-30/121

భరస : చసదడశశఖర రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:9-1-2
వయససస:35
లస: ససస స

2052 NDX0795096
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ మమటట ట

భరస : శకరరమ చసదడ మమరరస రరచకకసడ
ఇసటట ననస:9-1-6
వయససస:57
లస: ససస స

2055 NDX2183192
పపరర: శక రరమ చసదడ మమరరస
రరచకకసడ
తసడడ:డ యగన ననరరయణ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:9-1-6
వయససస:63
లస: పప

2057 NDX2701514
పపరర: కలలఖణణ మలరసరరడడడ

2058 NDX3239068
పపరర: వమల కలమలరర తమమ

94-30/123

94-27/1557

భరస : కలమలర రరడడడ మలరసరరడడడ
ఇసటట ననస:9-1-12
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశవ రవ కలమలర దనడకకరస
ఇసటట ననస:9-1-14
వయససస:22
లస: ససస స
94-27/1240

తసడడ:డ రరజ రరవప కరరదద సలల
ఇసటట ననస:9-1-18
వయససస:49
లస: పప

94-30/122

2064 NDX2775658
పపరర: వసశ కకషర పష లలపలర

94-30/126

2067 NDX3149507
పపరర: రరజ కమల కరరదద సలల

94-30/124

2070 NDX2197466
పపరర: సరయ లతన తమమన
తసడడ:డ బబలలజ రరవప తమమన
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:24
లస: ససస స

2050 NDX1275924
పపరర: కకరణ కలమలర పష నననకసటట

94-30/919

2053 JBV2928307
పపరర: హహహమలవత మగననసగర � �

94-27/516

2056 NDX2850188
పపరర: అననపపరర కరయథద

94-28/1036

భరస : రవ కరయథద
ఇసటట ననస:9-1-9
వయససస:29
లస: ససస స
94-28/1190

2059 NDX2696904
పపరర: కలమలర రరడడడ మలరసరరడడడ

94-30/1092

తసడడ:డ లలరరర రరడడడ మలరసరరడడడ
ఇసటట ననస:9-1-12
వయససస:52
లస: పప
94-27/1239

2062 JBV2928299
పపరర: భబసకరరరవప మగననసగర � �

94-27/517

తసడడ:డ గగవసద రరమయఖ� �
ఇసటట ననస:9-1-15
వయససస:80
లస: పప
94-27/1241

2065 NDX0984989
పపరర: లకకమదదవ మసదపరటట

94-30/125

తసడడ:డ రమమష రరడడడ మసదపరటట
ఇసటట ననస:9-1-17
వయససస:29
లస: ససస స
94-27/1258

తసడడ:డ అనక కలమలర కరరదద సలల
ఇసటట ననస:9-1-18
వయససస:20
లస: పప
94-27/1523

94-30/819

భరస : భబసకరరరవప మగననసగర � �
ఇసటట ననస:9-1-5
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పష లలపలర
ఇసటట ననస:9-1-16
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రమమష రరడడడ
ఇసటట ననస:9-1-17
వయససస:27
లస: పప
2069 NDX3225414
పపరర: అనల కలమలర కరరదద సలల

2061 NDX3139805
పపరర: శక నతఖ దనడకకరస

2047 NDX0541631
పపరర: చటటట మమ మసడవ

తసడడ:డ యయసస దనసస పప నననకసటట
ఇసటట ననస:8_168
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కరశవ రవ కలమలర దనడకకరస
ఇసటట ననస:9-1-14
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : భసకరరరవప మగననసగర
ఇసటట ననస:9-1-15
వయససస:47
లస: ససస స
2066 NDX1070713
పపరర: పకధదశ రరడడడ మసదపరటట

94-30/918

భరస : బసవ పపనన రరడడ తమమ
ఇసటట ననస:9-1-12
వయససస:69
లస: ససస స
94-27/1238

94-30/816

భరస : వనసకటబదధడ మసడవ
ఇసటట ననస:8_39
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపరపరరడడడ
ఇసటట ననస:9-1-2
వయససస:40
లస: పప

2054 NDX2183176
పపరర: గరరరజ కలమలరర రరచకకసడ

2063 NDX2848893
పపరర: హహహమవత మగననసగర

94-30/818

తసడడ:డ సరశర షషషక
ఇసటట ననస:8_136
వయససస:72
లస: పప

2051 NDX0543561
పపరర: వజయలకడమ మమటట ట

2044 NDX1647058
పపరర: లకమణ రరవప కనననగసటట

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ కనననకసటట
ఇసటట ననస:8_34
వయససస:46
లస: పప

భరస : సరయ పడసరద మసడవ
ఇసటట ననస:8_39
వయససస:42
లస: ససస స

2048 NDX0528661
పపరర: సరయ పడసరద మసడవ

2060 NDX3139722
పపరర: లకడమ పపజ దనడకకరస

94-30/815

2068 NDX3225406
పపరర: వజయ రరణణ కరరదద సలల

94-27/1522

భరస : అనక కలమలర కరరదద సలల
ఇసటట ననస:9-1-18
వయససస:45
లస: ససస స
94-28/472

2071 NDX1394741
పపరర: మగకస దదవ నననపననన

94-28/473

తలర : మసగర దదవ
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:27
లస: ససస స
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2072 NDX1504977
పపరర: బడహహమసశరర అచ
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94-28/474

భరస : చనన అచ
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:28
లస: ససస స
2075 NDX1159979
పపరర: కకరణమయ టట

94-28/477

94-28/480

94-28/483

94-28/487

94-28/491

94-28/494

94-28/497

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:55
లస: ససస స

2085 NDX1767062
పపరర: రరశమ సయఖద

2088 NDX0916536
పపరర: ఎస కలమలరర

2091 AP151010108759
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ గగణపరటట�

2094 AP151010108756
పపరర: మసజలలదదవ బడద�

94-28/500

2097 NDX2197441
పపరర: రమలదదవ తమమన

94-28/488

2100 AP151010108163
పపరర: కకషరకలమలరర శవసగగల�
భరస : కకషర�
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:57
లస: ససస స

2080 JBV1736834
పపరర: శకలకకరక గగసడనల � �

94-28/482

2083 NDX1504951
పపరర: అసకమమ బతష
స ల

94-28/485

2086 JBV2928117
పపరర: మగసతనజరబభగస షపక

94-28/490

భరస : మమమనసదదదన
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:44
లస: ససస స
94-28/492

2089 NDX1690925
పపరర: కకకతపలర ససశల

94-28/493

భరస : జతషక కకషష ర బబబగ
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:47
లస: ససస స
94-28/495

2092 NDX0916866
పపరర: పకలర ససత దదవ�

94-28/496

భరస : హరర బబబగ�
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:50
లస: ససస స
94-28/498

2095 JBV1732635
పపరర: సశరఠపరరణణ తచలరబబటట� �

94-28/499

భరస : రరమలరరవప � �
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:52
లస: ససస స
94-28/501

భరస : బబలలజ రరవప తమమన
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:56
లస: ససస స
94-28/503

94-28/479

భరస : అమర లసగయఖ
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససరరషరబబర �
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:53
లస: ససస స
2099 NDX0925859
పపరర: దదవకర రరణణ పససపపలలటట

94-28/484

భరస : వనసకటసరశమరరడడడ�
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప � �
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:50
లస: ససస స
2096 NDX1014943
పపరర: ఉమలకలమలరర కళళఖణపప

2082 NDX0473611
పపరర: సశరర శక ననగళళ

2077 NDX1650267
పపరర: చచషతనఖ పసడయదరరరన లసకర

తసడడ:డ శకరరమగలల గగసడనల � �
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ పడసరద
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప గజరరలకకసడ � �
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:46
లస: ససస స
2093 JBV1738798
పపరర: సరమలమజఖస భబరర � �

94-28/481

భరస : అబబబస సయఖద
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : జగననమహన రరవప�
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:44
లస: ససస స
2090 JBV1731355
పపరర: ననగలకకరక గజరరలకకసడ � �

2079 NDX0473140
పపరర: షసషరద షపక

94-28/476

భరస : కరకసత శశఖర లసకర
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : దసరరర రఘగరరస
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:42
లస: ససస స
2087 NDX0917161
పపరర: ఉననస లత�

94-28/478

భరస : అబగదల కరరమ
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరజరసదడ పడసరద రరడడడ
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:35
లస: ససస స
2084 AP151010108298
పపరర: శకలకడమ తమమశశటట

2076 NDX0917328
పపరర: పకలర శకదదవ�

2074 NDX1134113
పపరర: పడదదపసస బబణవతష

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : గగరరపడసరద�
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రమథదరడ ర
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:32
లస: ససస స
2081 NDX0460063
పపరర: పడసనన లకకమ మగడడయస

94-28/475

తసడడ:డ బబలలజ రరవప తమమన
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:30
లస: ససస స
2078 NDX1302157
పపరర: హరరక గగదద

2073 NDX2197458
పపరర: జజహనవ తమమన

2098 NDX1650259
పపరర: పడమలల దదవ లసకర

94-28/502

భరస : వనసకట ననగరశశర రరవప లసకర
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:56
లస: ససస స
94-28/504

2101 NDX0820902
పపరర: సరళళదదవ చరరమమళళ

94-28/505

భరస : మలధవసయ
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:57
లస: ససస స
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2102 JBV2928364
పపరర: రమలదదవ కరయత�
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94-28/506

భరస : వనసకట నరరస రరడడడ�
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:62
లస: ససస స
2105 AP151010108636
పపరర: సరసశత మసదపరటట�

94-28/509

2106 AP151010108176
పపరర: పరరశతదదవ ననగళళ�

94-28/512

2109 JBV2929800
పపరర: శశషరరతనస కళరస� �
భరస : వనసకటటశశరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:79
లస: ససస స

94-28/515
2111 NDX1519463
పపరర: జరసవసత కర కలమలర
సమయలమసతషల
తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప సమయలమసతష
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:25
లస: పప

2112 NDX1866559
పపరర: పసడయతమ దదవరపలర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:29
లస: పప
94-28/521

94-28/525

94-28/529

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:45
లస: పప

94-28/516

2124 AP151010108194
పపరర: భబష షపక�

94-28/532

2127 AP151010108181
పపరర: శశశరచలపత కకసనరర

2130 NDX1366400
పపరర: ననగ వసశ కకషర రరకపలర
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:45
లస: పప

2110 NDX1821538
పపరర: వనసకట రరడడడ పరలపరరస

94-28/514

2113 NDX0555292
పపరర: కకషర కరసత చదబబడ లల

94-28/517

94-28/519

94-28/520
2116 NDX0024901
పపరర: సతఖ సరయ అవననష ననయగడడ
దనసరర
తసడడ:డ బబల ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:31
లస: పప

94-28/522

2119 NDX0710871
పపరర: కరకసతశశఖర లసకర

94-28/524

తసడడ:డ వనసకటననగరశశరరవప
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:37
లస: పప
94-28/526

2122 JBV2929016
పపరర: హసన అహమమద షపక �

94-28/527

తసడడ:డ మసరసన �
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:38
లస: పప
94-28/530

2125 NDX2070662
పపరర: సరసబశవ రరవప చసతలపరటట

94-28/531

తసడడ:డ శకపపరర చసదడ శరమ చసతలపరటట
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:42
లస: పప
94-28/533

2128 NDX1898172
పపరర: సరయ వనసకట సతఖ మహన
అగడనడ
తసడడ:డ దనమదర రరవప అగడనడ
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:43
లస: పప

94-28/534

94-28/536

2131 AP151010108217
పపరర: రఠజరశలట బబజవరడ�

94-28/537

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకసనరర
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:43
లస: పప
94-28/535

94-28/511

తసడడ:డ అసకమమరరవప చదబబడ లల
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బగడదసరహహబ�
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నరరస రరడడడ�
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:41
లస: పప
2129 NDX0465732
పపరర: అలలరభక షపక�

2121 JBV1735356
పపరర: ససభబన�

2107 NDX0710814
పపరర: ఎలర మమ ఉడడమగల�

తసడడ:డ బబపసరరడడడ పరలపరరస
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బబషర�
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప � �
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:38
లస: పప
2126 JBV2928398
పపరర: రవకకషరన కయళత�

94-28/513

తసడడ:డ కకషరరజ రరవప� �
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ననగరశశరరరవప లసకర
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:38
లస: పప
2123 JBV2928232
పపరర: బడహమయఖ భబరర � �

2118 JBV1734961
పపరర: పడవణ కలమలర � కలసపటర �

94-28/508

భరస : వనసకటపరపరరడడడ ఉడడమగల�
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషర రరడడడ
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కరరస � �
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:33
లస: పప
2120 NDX1650291
పపరర: కరకసత శశఖర లసకర

94-28/510

తసడడ:డ రరజరసదడ పడసరద దదవరపలర
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:29
లస: పప

94-28/518 2115 NDX1160209
2114 NDX1029131
పపరర: ననగవనసకట సతఖనరరష కళళఖణపప
పపరర: మహహశశర రరడడడ కర

2104 NDX1690909
పపరర: ననరవపల కళళవత

భరస : జతషక ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : జజరర వలసన�
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:74
లస: ససస స

2117 JBV1735638
పపరర: కమమర షపక � �

94-28/507

భరస : ననగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : కకషరరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:67
లస: ససస స
2108 NDX0005462
పపరర: మననకడ మననరమ� మమకకరర�

2103 AP151010111130
పపరర: కరశ అననపపరర చలర �

తసడడ:డ జజకబ�
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:46
లస: పప

Page 207 of 301

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-36

2132 NDX1652180
పపరర: చనన ననయక రరమవత

94-28/538

తసడడ:డ గగగర ననయక రరమలవథ
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:49
లస: పప
2135 AP151010108436
పపరర: రవకలమలర మగపపడడ�

94-28/541

94-28/544

94-28/547

94-28/550

94-28/553

94-28/556

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:62
లస: పప
2153 JBV2928851
పపరర: రరధనకకకషరమమరరస కకపపరపప

94-28/559

తసడడ:డ శవననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:9-1-22
వయససస:22
లస: పప

94-28/548

2145 NDX1029230
పపరర: హనమరరడడడ ఉడడమగల

2148 NDX2197433
పపరర: బబలలజ రరవప తమమన

94-28/562

94-28/551

2143 NDX0465773
పపరర: అలలరవపదదదన షపక

94-28/549

2146 NDX0427146
పపరర: షపక మసరసన షరరఫ

94-28/552

94-28/554

2149 JBV1730811
పపరర: రరమలరరవప తచలరబబటట�

94-28/555

తసడడ:డ మహన పడసరద రరవప తమమన
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:58
లస: పప

2151 JBV2928638
పపరర: నరరసరరడడడ లసకపష తష�

2152 NDX2015197
పపరర: హనసమసత రరడడడ కరసడర పలర

2154 AP151010108360
పపరర: జజకబ బబజవరడ�

2157 NDX2129634
పపరర: రరమలరరవప వపలర గసటట

2160 NDX2900835
పపరర: గగడనసస సరయ అభరరస
తసడడ:డ గగడనసస ససజవరరవప
ఇసటట ననస:9-1-24
వయససస:19
లస: పప

94-28/546

తసడడ:డ ఖలదధర
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:57
లస: పప

94-28/557

94-28/558

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడ కరసడర పలర
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:64
లస: పప
94-28/560

2155 NDX1366442
పపరర: సరసబశవ రరవప రరకపలర

94-28/561

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:72
లస: పప
94-28/563

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ వపలర గసటట
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:79
లస: పప
94-27/1260

2140 NDX0704254
పపరర: మలలర శశరరరవప కకటకకసడ�

తసడడ:డ నజజమ
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ఐజజక�
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:74
లస: పప
2159 NDX3136058
పపరర: నఖల డనరరశన బబ లలర పలర

2142 NDX2015056
పపరర: పపరరకడడడ ఆరరమళర

94-28/543

తసడడ:డ కకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:64
లస: పప
2156 NDX0554535
పపరర: శక పపరర చసదడ శరమ ససహహచ

94-28/545

తసడడ:డ కకషరరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ననగర రరడడడ� �
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:57
లస: పప
2150 AP151010108061
పపరర: కకషరర శవసగగల�

2139 JBV2928463
పపరర: మగకస ర షపక�

2137 JBV2928448
పపరర: రరమకకకషర రరడడడ వణగకలరర� �
తసడడ:డ శవరరమ రరడడ �
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ ఆరరమళర
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రరడడడ ఈమన
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:56
లస: పప
2147 JBV1734821
పపరర: భబసకర రరడడడ మటటట � �

94-28/542

తసడడ:డ అహమమద�
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ సససదరమమరరస�
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:52
లస: పప
2144 NDX2033157
పపరర: రరఘవ రరడడడ ఈమన

2136 AP151010111666
పపరర: బబలయఖ బలలర�

94-28/540
2134 AP151010108206
పపరర: వనసకటరరమలనసజరరవప వసగర�

తసడడ:డ వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరమగడడ�
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:53
లస: పప
2141 AP151010108258
పపరర: శవరవకలమలర దనడకకరరమస�

94-28/539

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ జయకలమలర�
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:49
లస: పప
2138 NDX1690933
పపరర: జతషక కకషష ర బబబగ

2133 NDX1029297
పపరర: పష తషరరజ పరలలరర

2158 NDX1690917
పపరర: జతషక ఆనసద రరవప

94-28/564

తసడడ:డ పలర యలఖ ఆనసదస
ఇసటట ననస:9-1-19
వయససస:83
లస: పప
94-27/1261

2161 NDX3069507
పపరర: ససధకర బబబబలపత

94-27/1262

తసడడ:డ జజసఫ బబబబలపత
ఇసటట ననస:9-1-24 MOURYA HOMES
వయససస:51
లస: పప
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94-29/915

భసధసవప: శరరద
ఇసటట ననస:9-1-24, FLAT 302
వయససస:52
లస: పప
2165 NDX2774669
పపరర: వవనక గడదడ

94-28/1012

2163 NDX2774636
పపరర: వనషషరవ గడదడ

2166 NDX1771253
పపరర: మలలర శశరర తయఖగమర

2167 NDX3139771
పపరర: సరమమజఖస చవర

2168 NDX3021276
పపరర: మననహర రరవప అతస లలరర

2169 NDX3022829
పపరర: వజయ లకడమ అతస లలరర

2171 NDX3091717
పపరర: కలమలర పరకల
తసడడ:డ ఆసజననయగలల పరకల
ఇసటట ననస:9-1-27
వయససస:36
లస: పప
2174 NDX3035573
పపరర: పడణణత అతస లలరర

94-27/1271

94-28/566

తసడడ:డ దదవనసదడ రరవప కకటటట
ఇసటట ననస:9-1-27
వయససస:53
లస: పప
94-28/1013

తసడడ:డ ననగయఖ పరకల
ఇసటట ననస:9-1-27
వయససస:68
లస: పప
94-28/1016

2186 NDX2470011
పపరర: పడవలర క కకటటట

94-27/1269

2178 NDX2692606
పపరర: సతశ కలమలర నసదన
సనరపననన
భసధసవప: గరత రరణణ సనరపననన
ఇసటట ననస:9-1-27
వయససస:44
లస: పప
2181 NDX2812857
పపరర: పదమ వత చవర

2184 NDX3091782
పపరర: ససధఖ పరకల

94-28/567

94-35/958

2187 NDX3112919
పపరర: మధవ నరహరర

2173 NDX3035565
పపరర: గగపరల అతలలరర ఫణణ వనసకట

94-27/1556

2176 NDX2357143
పపరర: కకకషరవనణణ కకటటట

94-27/1270

94-28/565

భరస : శకనవరస రరవప కకటటట
ఇసటట ననస:9-1-27
వయససస:41
లస: ససస స
94-28/859

94-28/1014

2179 NDX2563054
పపరర: రతష కలమలర నసదన
సనరపననన
భసధసవప: గరత రరణణ కరవపరర
ఇసటట ననస:9-1-27
వయససస:44
లస: పప

94-28/860

2182 NDX3092574
పపరర: సరసబడజఖస పరకల

94-28/1015

తసడడ:డ ఆసజననయగలల పరకల
ఇసటట ననస:9-1-27
వయససస:56
లస: ససస స
94-28/1017

2185 NDX3219193
పపరర: మమనక బబలరస

94-27/1510

భరస : వరసజననయగలల బబలరస
ఇసటట ననస:9-1-27 flat 302
వయససస:24
లస: ససస స
94-27/1272

2188 NDX3018371
పపరర: ననగమమ పష లలరర

భరస : ననగమలలర శశర రరవప నరహరర
ఇసటట ననస:9-1-27 samskuti apartmnt
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పరపసరరడడడ
ఇసటట ననస:9-1-30
వయససస:65
లస: ససస స

2190 NDX1949025
పపరర: అననపపరర కళళస

2191 NDX1949041
పపరర: హరరవరర న కళళస

భరస : ననగరరరడడడ కళళస
ఇసటట ననస:9-1-33
వయససస:51
లస: ససస స

94-27/1267

తసడడ:డ మననహర రరవప
ఇసటట ననస:9-1-27
వయససస:32
లస: పప

భరస : కలమలర పరకల
ఇసటట ననస:9-1-27
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకటటట
ఇసటట ననస:9-1-27 FLAT NO 303
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగర రరడడడ
ఇసటట ననస:9-1-30
వయససస:71
లస: పప

2175 NDX2703999
పపరర: గరత రరణణ కరవపరర

2170 NDX2777050
పపరర: గరత రరణణ కరవపరర
భరస : సతశ కలమలర కరవపరర
ఇసటట ననస:9-1-27
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప చవర
ఇసటట ననస:9-1-27
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల పరకల
ఇసటట ననస:9-1-27
వయససస:37
లస: పప

2189 NDX3018348
పపరర: పరపసరరడడడ పష లలరర

94-27/1266

తసడడ:డ అమరననథ కరవపరర
ఇసటట ననస:9-1-27
వయససస:45
లస: ససస స

2177 NDX2357150
పపరర: శకనవరస రరవప కకటటట

2183 NDX3091063
పపరర: శకనవరసరరవప పరకల

2172 NDX3092459
పపరర: లకడమ పరకల

94-27/1264

తసడడ:డ ససబబ రరవప చవర
ఇసటట ననస:9-1-27
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప పరకల
ఇసటట ననస:9-1-27
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మననహర రరవప
ఇసటట ననస:9-1-27
వయససస:28
లస: పప

2180 NDX3086089
పపరర: ఆసజననయగలల పరకల

94-29/95

భరస : మననహర రరవప
ఇసటట ననస:9-1-27
వయససస:55
లస: ససస స
94-27/1268

94-28/1011

భరస : వనసకట బదరర సరయ శసకర గడదడ
ఇసటట ననస:9-1-24, MOURYA HOMES
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వర రరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:9-1-26
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:9-1-27
వయససస:64
లస: పప

2164 NDX2774453
పపరర: శరరద గడదడ

తసడడ:డ వనసకట బదరర సరయ శసకర గడదడ
ఇసటట ననస:9-1-24, MOURYA HOMES
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట బదరర సరయ శసకర గడదడ
ఇసటట ననస:9-1-24, MOURYA HOMES
వయససస:26
లస: పప
94-27/1265

94-27/1263

94-30/127

94-27/1284

94-30/128

తసడడ:డ ననగరరరడడడ కళళస
ఇసటట ననస:9-1-33
వయససస:25
లస: పప
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94-30/129

తసడడ:డ ననగరరరడడడ కళళస
ఇసటట ననస:9-1-33
వయససస:27
లస: పప
2195 NDX3019213
పపరర: గగతమ చచసల

2193 NDX1949017
పపరర: ననగర రరడడడ కళళస

94-28/1023

2196 NDX0510917
పపరర: ససమత మటటట పలర
భరస : గగపసచసద
ఇసటట ననస:9-1-35
వయససస:65
లస: ససస స

2198 NDX3059177
పపరర: రరతక ననతగన

2199 JBV2929479
పపరర: లకడమననరరయణ రరడడ ఉడడమగల

94-30/1321

తసడడ:డ వజయ కలమలర ననతగన
ఇసటట ననస:9-1-42
వయససస:18
లస: ససస స
94-27/1286

94-29/917

94-27/1288

94-27/1291

94-28/1026

తసడడ:డ అవశ రరజ
ఇసటట ననస:9-1-49
వయససస:30
లస: ససస స

94-27/1287

2208 NDX3124278
పపరర: రరమచసదడ రరవప కరజజ

2211 NDX2412146
పపరర: తదజ సపసదన కరజజ

2214 NDX2412609
పపరర: వషష
ర వకరస కరజజ

94-37/28

94-30/135

2217 NDX0808295
పపరర: శకనవరస రరవప ఘసటబ

2200 NDX3062510
పపరర: శకనవరససలల కకడకగసటట

94-27/1285

2203 NDX2698330
పపరర: నరరసదడ బగచల

94-27/1555

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప బగచల
ఇసటట ననస:9-1-46
వయససస:35
లస: పప
94-29/918

2206 NDX2699486
పపరర: కకటటశశరరరవప బగచల

94-30/1095

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బగచల
ఇసటట ననస:9-1-46
వయససస:63
లస: పప
94-27/1289

2209 NDX3092954
పపరర: ససభబషసణ కరజజ

94-27/1290

భరస : రరమచసదడ రరవప కరజజ
ఇసటట ననస:9-1-47
వయససస:49
లస: ససస స
94-28/569

2212 NDX2850303
పపరర: మలనశఠర కకడడరర

94-28/1025

భరస : చసదడ మమళ కకడడరర
ఇసటట ననస:9-1-47
వయససస:26
లస: ససస స
94-30/133

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప కరజజ
ఇసటట ననస:9-1-47
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరమచసదడ రరవప ఖలజజ
ఇసటట ననస:9-1-47
వయససస:50
లస: ససస స
2219 NDX1275817
పపరర: పడతతఖష అసకస

2205 NDX2717676
పపరర: భబరర వ బగచల

94-30/132

తసడడ:డ సనన పరశతపప కకడకగసటట
ఇసటట ననస:9-1-44
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప కరజజ
ఇసటట ననస:9-1-47
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ మమళ కకడడరర
ఇసటట ననస:9-1-47
వయససస:20
లస: పప
2216 NDX2402683
పపరర: ససభబషసణణ ఖలజజ

94-28/568

తసడడ:డ ససబబరరవప కరజజ
ఇసటట ననస:9-1-47
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప కరజజ
ఇసటట ననస:9-1-47
వయససస:25
లస: పప
2213 NDX2850253
పపరర: పకథదశ ననగ సరయ కకడడరర

2202 NDX3143096
పపరర: భబరర వ బగచల

2215 NDX2402386
పపరర: రరమ చసదడరరవప కరజజ

94-30/134

తసడడ:డ ససబబబరరవప కరజజ
ఇసటట ననస:9-1-47
వయససస:53
లస: పప
94-105/10

2218 NDX3110434
పపరర: ఈశశరర దదవ పరరచనరర

94-30/1322

తసడడ:డ జగనననథస ఘసటబ
ఇసటట ననస:9-1-47 FLAT NO-301 MOURYA
వయససస:44
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప పరరచనరర
ఇసటట ననస:9-1-47, FLAT-402
వయససస:67
లస: ససస స

2220 NDX2416998
పపరర: ఉదయ లకడమ కకలలటట

2221 NDX1150499
పపరర: ననగమణణ అసకస

భరస : వనసకటటశశరరలల కకలలటట
ఇసటట ననస:9-1-49
వయససస:39
లస: ససస స

94-28/1022

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:9-1-35
వయససస:76
లస: పప

భరస : నరరసదడ బగచల
ఇసటట ననస:9-1-46
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల కకషరయఖ పరరచనరర
ఇసటట ననస:9-1-47
వయససస:72
లస: పప
2210 NDX3053790
పపరర: వషష
ర వకరశ కరజజ

2197 NDX0517805
పపరర: గగపస చసద మటటట పలర

భరస : నరరసదడ బగచల
ఇసటట ననస:9-1-46
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప బగచల
ఇసటట ననస:9-1-46
వయససస:58
లస: ససస స
2207 NDX3110392
పపరర: కకటటశశర రరవప పరరచనరర

94-30/131

తసడడ:డ వనసకటపరపరరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:9-1-43
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మగపపననన
ఇసటట ననస:9-1-44
వయససస:53
లస: పప
2204 NDX2694412
పపరర: మణణకఖమమ బగచల

2194 NDX3019247
పపరర: శవ సనరఖ నవన కలమలర
చచసల
తసడడ:డ అరరరన రరవప చచసల
ఇసటట ననస:9-1-35
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ కళళస
ఇసటట ననస:9-1-33
వయససస:56
లస: పప

భరస : శవ సనరఖ నవన కలమలర చచసల
ఇసటట ననస:9-1-35
వయససస:29
లస: ససస స

2201 NDX2736866
పపరర: పడసరద మగపపననన

94-30/130

94-30/136

94-30/137

భరస : అపరరజ
ఇసటట ననస:9-1-49
వయససస:61
లస: ససస స
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2222 NDX2416980
పపరర: వనసకటటశశరరలల కకలలటట

94-30/138

తసడడ:డ రరజజరరవప కకలలటట
ఇసటట ననస:9-1-49
వయససస:46
లస: పప

2223 NDX2706109
పపరర: ఇసదధరర పసడయదరరన కకలలటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-1-49
వయససస:18
లస: ససస స

2225 NDX2523090
పపరర: వనసకట శశషష కలమలర బబమబరర

94-19/542

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప బబమబరర
ఇసటట ననస:9-1-52
వయససస:51
లస: పప

2226 NDX2524411
పపరర: వనసకట శశషష కలమలర డబమబరర

94-30/139

తసడడ:డ వనసకట శశషష కలమలర బబమబరర
ఇసటట ననస:9-1-52
వయససస:22
లస: ససస స
2231 NDX2384030
పపరర: మమరఖ వనసకట సరయ దనస
కకట
తసడడ:డ హరర కకట
ఇసటట ననస:9-1-53
వయససస:27
లస: పప

2229 NDX0082917
పపరర: హరరక బబమబరర

2232 NDX2771996
పపరర: లకడమ కకట

భరస : nagendra prasada rao DANDE
ఇసటట ననస:9-1-53
వయససస:56
లస: ససస స

తలర : లకడమ కకట
ఇసటట ననస:9-1-53
వయససస:23
లస: పప

2237 NDX3020302
పపరర: ననగరశశరర కకమమమరర

2238 NDX2727006
పపరర: రమదదవ మదన
ద రర

94-27/1294

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:9-1-55
వయససస:54
లస: ససస స

94-30/140

తసడడ:డ ససబడమణణఖశశర రరవప
ఇసటట ననస:9-1-55
వయససస:26
లస: పప

2241 NDX3023173
పపరర: ననగరశశర తదజ కకమగమరర

94-27/1292

2244 NDX2183010
పపరర: అనసరఠప కకమలమరరడడ

2230 NDX2524593
పపరర: వనసకట శశషష కలమలర బబమబరర

2233 NDX3143039
పపరర: ససషసమథ బల దసడచ

94-28/572

94-27/1295

94-27/1298

94-29/96

94-28/1027

2245 NDX2723963
పపరర: శవ శసకర పడసరద కకకవశడడ

94-27/1301

2247 NDX2569325
పపరర: వషష
ర పసడయ శక కరసరర

2248 NDX2928281
పపరర: అరరణ అకలననరర

తసడడ:డ ఫరరద
ఇసటట ననస:9-1-63
వయససస:64
లస: పప

94-30/1098

తసడడ:డ శకధరర రరడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:9-1-60
వయససస:18
లస: ససస స
2250 NDX3053592
పపరర: రరమ మణణ దదశరరజ
భరస : వనసకట అపపరరవప
ఇసటట ననస:9-1-63
వయససస:59
లస: ససస స

94-27/1296

2242 NDX3020161
పపరర: వ ససబడమణణఖశశర రరవప
కకమగమరర
తసడడ:డ బడహమనసదస
ఇసటట ననస:9-1-55
వయససస:56
లస: పప

2246 NDX2908051
పపరర: ససశల తచడర

94-27/1303

94-28/573

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ మదన
ద రర
ఇసటట ననస:9-1-55
వయససస:44
లస: పప

భసధసవప: సషలఫ 0863
ఇసటట ననస:9-1-60
వయససస:50
లస: పప

2249 NDX3101664
పపరర: అబగదల రరహమన షపక

94-27/1293

2239 NDX2726917
పపరర: పసచల రరడడడ మదన
ద రర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పడసరద కకమలమరరడడ
ఇసటట ననస:9-1-57
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబడహమణఖస తచడర
ఇసటట ననస:9-1-60
వయససస:39
లస: ససస స

94-30/141

2236 NDX2431096
పపరర: nagendra prasada rao
dande
తసడడ:డ venkata subbaiah DANDE
ఇసటట ననస:9-1-53
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రఘగ వసశ అవననశ బబ మగమ
ఇసటట ననస:9-1-56
వయససస:37
లస: ససస స
94-27/1302

94-28/570

తసడడ:డ పడసరద రరవప దసడచ
ఇసటట ననస:9-1-53
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖమ
ఇసటట ననస:9-1-55
వయససస:21
లస: పప
94-28/1211

2227 NDX2357135
పపరర: అనలల బబమబరర

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బబమబరర
ఇసటట ననస:9-1-52
వయససస:51
లస: పప

భరస : పసచల రరడడడ మదన
ద రర
ఇసటట ననస:9-1-55
వయససస:44
లస: ససస స
94-27/1297

94-30/1097

తసడడ:డ వనసకట శశష కలమలర బబమబరర
ఇసటట ననస:9-1-52
వయససస:22
లస: ససస స

భసధసవప: గణణశ కకట
ఇసటట ననస:9-1-53
వయససస:47
లస: ససస స

94-28/571 2235 NDX2182871
2234 NDX2431104
పపరర: lakshmi prasunamba dande
పపరర: గణణష కకట

2243 NDX1958661
పపరర: ససజనఖ బబ మగమ

94-19/543

భరస : వనసకట శశషష కలమలర
ఇసటట ననస:9-1-52
వయససస:38
లస: ససస స
94-26/520

2224 NDX2691335
పపరర: ఇసదధరరపసడయదరరసన కకలలటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-1-49
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప డబమబరర
ఇసటట ననస:9-1-52
వయససస:51
లస: పప

2228 NDX2362226
పపరర: అనల బబమబరర

2240 NDX3028891
పపరర: ననగరసదడ బబబగ కకమమమరర

94-30/1096

94-30/1323

భసధసవప: సషలఫ సషలఫ
ఇసటట ననస:9-1-60
వయససస:44
లస: ససస స
94-27/1304

2251 NDX3041480
పపరర: వనసకటటశశరమమ షపక

94-27/1305

భరస : అబగదల రరహమన
ఇసటట ననస:9-1-63
వయససస:44
లస: ససస స
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2252 NDX3044989
పపరర: వనసకట అపపరరవప దదశరరజ

94-28/1028

తసడడ:డ వనసకట చలపత రరవప
ఇసటట ననస:9-1-63
వయససస:71
లస: పప
2255 NDX2016336
పపరర: పడశరసత కసధధకటటట

94-30/142

94-30/145

భరస : తరరమల శకనవరస కకరకపష డ లల
ఇసటట ననస:9-1-71/1
వయససస:33
లస: ససస స
2264 NDX2016765
పపరర: ససజజత రరడడడ గసట

2256 NDX2016401
పపరర: జజనసన కసధధకటటట

94-30/143

2259 NDX2016443
పపరర: హనసమత పడసరద జటటరర

94-30/146

2257 NDX2016450
పపరర: కకరణమయళ జటటరర

2260 NDX2144327
పపరర: ననగ శరణఖ మననవ

2262 NDX2144319
పపరర: చసదధక
డ మననవ

94-30/149

తసడడ:డ కకషర రరడడడ గసట
ఇసటట ననస:9-1-71/1,F.NO.401,VARAGANI
వయససస:42
లస: పప

2267 NDX2577799
పపరర: సస వ వ సతఖననరరయణ మరరడడ
రరజ
తసడడ:డ సషలఫ చటబపడగడ
ఇసటట ననస:9-1-72
వయససస:45
లస: పప

94-27/972

2268 NDX2357267
పపరర: తడవనణణ కసజల

2269 NDX0521500
పపరర: జజనకక లకడమ దదవ

2270 NDX0521526
పపరర: జగననమహహన తనయలరర దదవ

94-30/154

భరస : పడమద రరడడడ ఏవపరర
ఇసటట ననస:9-1-79
వయససస:30
లస: ససస స

94-28/574

2271 NDX0521492
పపరర: నరసససహ దదకడతషలల దదవ

2274 NDX2789527
పపరర: పపలర రరడడడ ఈవపరర

94-30/1326

2277 NDX2829794
పపరర: పడమల గరడద

94-30/155

94-30/153

2272 NDX0521534
పపరర: వనసకట రరమలచనరరఖలల దదవ

94-30/156

తసడడ:డ లకమణనచనరరఖలల
ఇసటట ననస:9-1-74
వయససస:87
లస: పప
94-27/1307

2275 NDX2829000
పపరర: అపపమమ గగరకస

94-30/1325

భరస : పరసనరరమ రరడడడ గగరకస
ఇసటట ననస:9-1-79
వయససస:77
లస: ససస స
94-30/1327

భరస : నరసససహరరడడడ గరడద
ఇసటట ననస:9-1-79
వయససస:52
లస: ససస స
94-30/1329

94-10/1107

తసడడ:డ వనసకట రరమలచనరరఖలల
ఇసటట ననస:9-1-74
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరరడడడ ఈవపరర
ఇసటట ననస:9-1-79
వయససస:63
లస: పప

భరస : పపలర రరడడడ ఏవపరర
ఇసటట ననస:9-1-79
వయససస:55
లస: ససస స
2279 NDX2829075
పపరర: మమనక రరడడడ గగసటక

94-30/152

తసడడ:డ వనసకట రరమలచనరరఖలల
ఇసటట ననస:9-1-74
వయససస:57
లస: పప

తలర : వరలకడమ కరయలత
ఇసటట ననస:9-1-76
వయససస:22
లస: ససస స
2276 NDX2829158
పపరర: పడమల ఏవపరర

2265 NDX2016864
పపరర: ససరరష రరడడడ గసట

భరస : జయ శసకర రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:9-1-72
వయససస:28
లస: ససస స

94-28/575

94-30/150

తసడడ:డ ననగ సరసబశవ రరవప కకరకపష డ లల
ఇసటట ననస:9-1-71/1
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససరరష రరడడడ గసట
ఇసటట ననస:9-1-71/1,F.NO.401,VARAGANI
వయససస:41
లస: ససస స

2273 NDX2357317
పపరర: సరహహత కరయలత

94-30/147

2263 NDX2016476
పపరర: తరరమలల శకనవరస కకరకపష డ లల

2266 NDX2686905
పపరర: ససవవ సతఖననరరయణ
చతనపపడగరడన
తసడడ:డ మరరడడ రరజ
ఇసటట ననస:9-1-72
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకట రరమలచనరరఖలల
ఇసటట ననస:9-1-74
వయససస:80
లస: ససస స

94-30/144

భరస : శక కరసత చసతలల
ఇసటట ననస:9-1-71/1
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన రరవప పదమశశటట
ఇసటట ననస:9-1-71/1
వయససస:33
లస: ససస స
94-30/151

94-27/523

భరస : హనసమత పడసరద జటటరర
ఇసటట ననస:9-1-71
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమననధ శరససస స జటటరర
ఇసటట ననస:9-1-71
వయససస:36
లస: పప
94-30/148

2254 JBV1731678
పపరర: రఠజరశవనలట బబజవరడ �

తసడడ:డ జజకబ �
ఇసటట ననస:9-1-67
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ జరససదనస కసధధకటటట
ఇసటట ననస:9-1-67
వయససస:46
లస: పప

భరస : రరమననధ శరససస స జటటరర
ఇసటట ననస:9-1-71
వయససస:66
లస: ససస స
2261 NDX2061943
పపరర: చసదధక
డ కకరకపష డ లల

94-27/522

భరస : రఠజ వనలడ�
ఇసటట ననస:9-1-67
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : జజనసన కసధధకటటట
ఇసటట ననస:9-1-67
వయససస:44
లస: ససస స
2258 NDX1275809
పపరర: లకకమ కమల కలమలరర జటటరర

2253 NDX0672188
పపరర: ఫషమనన బబజవరడ�

2280 NDX2427847
పపరర: లకడమ మసతచన
భరస : వనసకట శకనవరస రరజ మసతచన
ఇసటట ననస:9-1-80
వయససస:42
లస: ససస స

2278 NDX2829182
పపరర: పడమద రరడడడ ఏవపరర

94-30/1328

తసడడ:డ పపలర రరడడడ ఏవపరర
ఇసటట ననస:9-1-79
వయససస:35
లస: పప
94-27/524

2281 NDX2391282
పపరర: ధనససజయ రరడడడ యయరరవ

94-20/697

తసడడ:డ వనమ రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:9-1-81
వయససస:60
లస: పప
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2282 NDX2736338
పపరర: రతన మణణకఖస ననమల కసటట

94-27/1308

2283 NDX3149564
పపరర: వనసకట రరడడడ పషనసగగసడ

భసధసవప: అజయ కలమలర ననమల కసటట
ఇసటట ననస:9-1-81
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ పప లరరడడడ పషనసగగసడ
ఇసటట ననస:9-1-81
వయససస:67
లస: పప

2285 NDX2736296
పపరర: అజయ కలమలర కకషరస శశటట

2286 NDX3150372
పపరర: రమమశ రరడడడ పషనసగగసడ

94-27/1311

భసధసవప: అనసరరధ కకషరస శశటట
ఇసటట ననస:9-1-81
వయససస:52
లస: పప
2288 NDX3159837
పపరర: రరజరశ మలరఠడఆలమ

94-27/1314

94-27/1317

94-27/1528

94-30/157

94-30/160

94-30/1331

తసడడ:డ తరరపత రరవప కగరర
ఇసటట ననస:9-1-83
వయససస:21
లస: పప

2298 NDX2146661
పపరర: రరజఖ లకడమ తషరగ

2301 NDX0807438
పపరర: వనసకట లకడమ కలపన చదచళర

2304 NDX2858348
పపరర: ధనససజయ రరడడడ యయరరవ

94-30/1332

2307 NDX2822344
పపరర: పదమ కగరర

94-29/1213

2310 NDX2402949
పపరర: జగదదష కరగరర
తసడడ:డ తరరపత రరవప కరగరర
ఇసటట ననస:9-1-83
వయససస:21
లస: పప

2290 NDX3018413
పపరర: వనసకట లకడమ దదదదపఖ కరననల

94-27/1316

2293 NDX3225513
పపరర: ననసరమమ పషనసగగసడ

94-27/1527

2296 NDX2830149
పపరర: వననన పదనమవత

94-29/1214

భరస : వననన కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:9-1-81
వయససస:57
లస: ససస స
94-30/158

2299 NDX1636259
పపరర: సరయ తదజశశ తషరగ

94-30/159

తసడడ:డ శక రరమ రరవప తషరగ
ఇసటట ననస:9-1-81
వయససస:30
లస: పప
94-30/788

94-30/1330
2302 NDX2828986
పపరర: మగరళ మగరళమహన కలల
ర రర

తసడడ:డ వకలలలశశర రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:9-1-81
వయససస:43
లస: పప
94-40/1022

2305 NDX2858249
పపరర: పపషరపసజల యయరరవ

94-40/1023

భరస : ధనససజయ రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:9-1-81/402
వయససస:54
లస: ససస స
94-30/1333

భరస : తరరపత రరవప కగరర
ఇసటట ననస:9-1-83
వయససస:39
లస: ససస స
94-31/1248

94-27/1313

భరస : వనసకట రరడడడ పషనసగగసడ
ఇసటట ననస:9-1-81
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనమ రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:9-1-81/402
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ కగరర
ఇసటట ననస:9-1-83
వయససస:48
లస: పప
2309 NDX2827467
పపరర: జగదదశ కగరర

94-27/1512

భరస : వనసకట గరరరధర చదచళర
ఇసటట ననస:9–1-81
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మగరళ మగరళమహన కలల
ర రర
ఇసటట ననస:9-1-81
వయససస:39
లస: ససస స
2306 NDX2822377
పపరర: తరరపత రరవప కగరర

2295 NDX2830453
పపరర: వననన మణణకఖమమ

2287 NDX3174893
పపరర: రరజరశ మలరఠడఆలమ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:9-1-81
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరమ రరవప తషరగ
ఇసటట ననస:9-1-81
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ నరససహ రరవప తషరగ
ఇసటట ననస:9-1-81
వయససస:63
లస: పప
2303 NDX2828960
పపరర: వవనక వరరన కలల
ర రర

94-27/1315

భరస : వననన లసగ రరడడడ
ఇసటట ననస:9-1-81
వయససస:86
లస: ససస స

భరస : ధనససజయ రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:9-1-81
వయససస:55
లస: ససస స
2300 NDX2146653
పపరర: రరమ రరవప తషరగ

2292 NDX3221108
పపరర: పదనమవత తషరగ

94-27/1310

తసడడ:డ మననహరస మలరఠడఆలమ
ఇసటట ననస:9-1-81
వయససస:29
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప తషరగ
ఇసటట ననస:9-1-81
వయససస:83
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ కణనల
ఇసటట ననస:9-1-81
వయససస:42
లస: ససస స
2297 NDX2362242
పపరర: పపషరపసజల యయరరవ

94-27/1312

తసడడ:డ అజయ కలమలర కకషరస శశటట
ఇసటట ననస:9-1-81
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ కణనల
ఇసటట ననస:9-1-81
వయససస:20
లస: పప
2294 NDX3225539
పపరర: లకడమ ససనసద కణనల

2289 NDX2736320
పపరర: అఖల రణధదర కకషరస శశటట

2284 NDX2736312
పపరర: అనసరరధ కకషరస శశటట

భరస : అజయ కలమలర కకషరస శశటట
ఇసటట ననస:9-1-81
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ పషనసగగసడ
ఇసటట ననస:9-1-81
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మననహరస
ఇసటట ననస:9-1-81
వయససస:29
లస: పప
2291 NDX3146792
పపరర: శక కలలఖణ రరడడ కణనల

94-27/1309

2308 NDX2827558
పపరర: ఆసజననయగలల కగరర

94-30/1334

తసడడ:డ తరరపత రరవప కగరర
ఇసటట ననస:9-1-83
వయససస:25
లస: పప
94-42/108

2311 NDX2706430
పపరర: ననగ వనషషరవ యయరరకదద న

94-3/1348

తసడడ:డ శశధర రరడడడ యయరరకదద న
ఇసటట ననస:9-1-85
వయససస:19
లస: ససస స
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94-27/1505
2312 NDX2859650
పపరర: వనసకట శకనవరస నసద కకశశర రరడడడ
యయరరకదద న
తసడడ:డ పసచల రరడడడ
ఇసటట ననస:9-1-85
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వ ఏస ఏన కకశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:9-1-85
వయససస:21
లస: పప

2315 NDX2690907
పపరర: శక గగరర యయరరకదద న

2316 NDX0047589
పపరర: జజఖత యయరరకదసద�

94-29/919

భరస : శశధర రరడడడ యయరరకదద న
ఇసటట ననస:9-1-85
వయససస:42
లస: ససస స
2318 NDX2829653
పపరర: పషరర రరడడడ యయరరకదద న

94-30/1335

తసడడ:డ ననగర రరడడడ యయరరకదద న
ఇసటట ననస:9-1-85
వయససస:78
లస: పప
2321 NDX2909703
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ గగరకస

94-30/1338

94-28/577

భరస : జగననమహన రరవప మగరరకలటర
ఇసటట ననస:9-1-87
వయససస:50
లస: ససస స
2327 NDX2511137
పపరర: నరరసదడ మగరరకలటర

2319 NDX2829612
పపరర: ననగరసదడమమ యయరరకదద న

2320 NDX2827483
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ గగరకస

2322 NDX3072576
పపరర: వనసకట ససబడమణఖ పడణణత
డనసడడభభటబర
తసడడ:డ బల కకషర కకశశర
ఇసటట ననస:9-1-87
వయససస:20
లస: పప
2325 NDX2511053
పపరర: సశయస పడభ బబ డదపపడడ

2331 NDX3021441
పపరర: భదదశ
డ శర రరవప బబ డచపపడడ

94-28/1035

94-27/1318

94-29/99

భరస : దనమదర పడసరద రరడడడ లసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:9-1-87
వయససస:49
లస: ససస స
94-29/1215

తసడడ:డ అదధ ననరరయణ మమరరస వరడపలర
ఇసటట ననస:9-1-87
వయససస:48
లస: పప

2323 NDX2511061
పపరర: దసరర మమ చకటస

94-28/576

భరస : గసగరధర చకటస
ఇసటట ననస:9-1-87
వయససస:23
లస: ససస స
94-28/578

2326 NDX2511079
పపరర: శక రరమ మగటటటననన

94-28/579

తసడడ:డ ససబబబరరవప మగటటటననన
ఇసటట ననస:9-1-87
వయససస:20
లస: పప

2334 NDX1608274
పపరర: ససమఖ లసకకరరడడ

2337 NDX2144475
పపరర: దనమదర పడసరద రరడడ లసకక
రరడడడ
తసడడ:డ ససబబ రరడడడ లసకక రరడడడ
ఇసటట ననస:9-1-87
వయససస:56
లస: పప
2340 NDX2954352
పపరర: పవన కలమలర మగరరకలటబర

94-28/582

తసడడ:డ ససతన రరమదనసస బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:9-1-87
వయససస:70
లస: పప
94-28/1033

2332 NDX2921641
పపరర: మలర కరరరరన రరవప పపల

94-28/1034

తసడడ:డ చనన కకసడయఖ పపల
ఇసటట ననస:9-1-87
వయససస:40
లస: పప
94-29/97

తసడడ:డ డక పడసరద రరడడ లసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:9-1-87
వయససస:25
లస: ససస స

2336 NDX0106054
పపరర: పదమ లసకకరరడడడ

94-30/1337

తసడడ:డ బలరరమ రరడడడ గగరకస
ఇసటట ననస:9-1-85
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససత రరమ దనస
ఇసటట ననస:9-1-87
వయససస:69
లస: పప

భరస : మలర కరరరరన రరవప పపల
ఇసటట ననస:9-1-87
వయససస:34
లస: ససస స

2339 NDX2739159
పపరర: అనసత వనణగ గగపరల వరడపలర

94-30/1336

94-28/581 2329 NDX2511129
2328 NDX2511160
పపరర: jagan mohan rao murukutla
పపరర: భదదశ
డ శరరరవప బబ డదపపడడ

2330 NDX3021474
పపరర: భదదశ
డ శర రరవప బబ డచపపడడ
తసడడ:డ ససత రరమ దనస
ఇసటట ననస:9-1-87
వయససస:69
లస: పప

94-30/1099

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ యయరరకదద న
ఇసటట ననస:9-1-85
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప మగరరకలటర
ఇసటట ననస:9-1-87
వయససస:59
లస: పప

94-28/1032

2317 NDX2690303
పపరర: శశధర రరడడడ యయరరకదద న

భరస : వనసకట శకనవరస ననడ కకశశర� రరడ�డడ
ఇసటట ననస:9-1-85
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ జగన మహన రరవప మగరరకలటర
ఇసటట ననస:9-1-87
వయససస:34
లస: పప

2333 NDX2921690
పపరర: వనసకట సశపన పపల

94-30/161

భరస : భదదశ
డ శరరరవప బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:9-1-87
వయససస:62
లస: ససస స
94-28/580

94-28/1031

తసడడ:డ వ ఏస ఏన కకశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:9-1-85
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : పషరర రరడడడ యయరరకదద న
ఇసటట ననస:9-1-85
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ బలరరమ రరడడడ గగరకస
ఇసటట ననస:9-1-85
వయససస:50
లస: పప
2324 NDX2511111
పపరర: లకడమ కలమలరర మగరరకలటర

94-28/1030 2314 NDX2834893
2313 NDX2834653
పపరర: గగపస సరయ ననథ రరడడ యయరరకదద న
పపరర: తదజశశ యయరరకదద న

2335 NDX0762872
పపరర: రమఖ లసకకరరడడడ

94-29/98

తసడడ:డ పడసరద రరడడడ లసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:9-1-87
వయససస:28
లస: ససస స
94-29/100

2338 NDX2538593
పపరర: మహన రరవప ఉననవ

94-29/101

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప ఉననవ
ఇసటట ననస:9-1-87
వయససస:54
లస: పప
94-29/1216

తసడడ:డ జగన మహన రరవప మగరరకలటబర
ఇసటట ననస:9-1-87
వయససస:34
లస: పప

2341 NDX2739142
పపరర: పడథసఖష వరడపలర

94-29/1217

తసడడ:డ అనసత వనణగ గగపరల వరడపలర
ఇసటట ననస:9-1-87
వయససస:19
లస: ససస స
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2342 NDX2027093
పపరర: వజయ లకడమ మమడడసషటట

94-30/162

తసడడ:డ ఆసజననయగలల మమడడసషటట
ఇసటట ననస:9-1-87
వయససస:29
లస: ససస స
2345 NDX2027143
పపరర: ఆసజననయగలల మమడడసషటట

94-30/165

తసడడ:డ ససబబబరరవప మమడడసషటట
ఇసటట ననస:9-1-87
వయససస:67
లస: పప
2348 NDX3239431
పపరర: కకదసడరరమ రరడడడ మమటట ట

2346 NDX3227840
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ మమటట ట

94-30/163

94-28/1192

2349 NDX3240082
పపరర: సతఖననరరయణ రరడడ మమటట ట

94-28/1189

94-30/164

2347 NDX3239415
పపరర: కలమలర మలలరరరడడడ మమటట ట

94-28/1193

2352 NDX1771170
పపరర: పసచల రరడడడ బడడడరర

2350 NDX2031359
పపరర: ససవరరనసజల కసరల

94-29/104

భరస : వనసకటటశశర రరవప కసరల
ఇసటట ననస:9-1-87, F.NO:501, SCR NISTAL
వయససస:46
లస: ససస స
94-29/106

2353 NDX1553677
పపరర: వజయ లకడమ అలర సశశటట

భరస : పసచల రరడడడ బడడడరర
ఇసటట ననస:9-1-87, F.NO:501, SCR NISTAL
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ పపనన రరడడ బడడడరర
ఇసటట ననస:9-1-87, F.NO:501, SCR NISTAL
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల అలర సశశటట
ఇసటట ననస:9-1-87, SCR NISTAL
వయససస:29
లస: ససస స

2354 NDX2462786
పపరర: భబరత దదవ పష లశశటట

2355 NDX2462778
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పష లశశటట

2356 NDX2357309
పపరర: లలహహత కరయలత

94-29/108

94-29/109

భరస : వనసకటటశశరరరవప పష లశశటట
ఇసటట ననస:9-1-87,S V R NESTLE F NO 40
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప పష లశశటట
ఇసటట ననస:9-1-87, S V R NESTLE F NO 4
వయససస:69
లస: పప

తలర : వరలకడమ కరయలత
ఇసటట ననస:9-1-92
వయససస:23
లస: ససస స

2357 NDX2357291
పపరర: పడవలర క ననతగరన

2358 NDX2232080
పపరర: శవ పరరశత తరరమలశశటట

2359 NDX2232072
పపరర: మగరళ తరరమలశశటట

94-28/584

తసడడ:డ వజయ కలమలర ననతగరన
ఇసటట ననస:9-1-93
వయససస:21
లస: పప
2360 NDX2233070
పపరర: పదనమవత కరరరమమరర
భరస : వరరరరడడడ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:9-1-127
వయససస:51
లస: ససస స
2363 NDX2061851
పపరర: ససభదడ కరశభభటర

94-30/169

భరస : సష మశశఖరస కరశభభటర
ఇసటట ననస:9-1-140
వయససస:45
లస: ససస స
2366 NDX2708881
పపరర: శరయలన కకసడమమ

భరస : ననరరసససహ రరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:9-2-103
వయససస:41
లస: ససస స

2361 NDX2232981
పపరర: వరరరరడడడ కరరరమమరర

94-2/1261

94-30/167

94-29/103

2362 NDX2016492
పపరర: గగపరల రరవప నరరసదడ

94-30/168

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ నరరసదడ
ఇసటట ననస:9-1-139
వయససస:74
లస: పప

2364 NDX2061885
పపరర: సష మశశఖరస కరశభభటర

2365 NDX1803379
పపరర: భబరర వ అమమశశటట

94-30/170

2370 AP151010111342
పపరర: అననరరధ మమటట ట
భరస : కకషరర రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:9-2-103
వయససస:54
లస: ససస స

94-30/171

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప అమమశశటట
ఇసటట ననస:9-1-1027
వయససస:28
లస: ససస స
94-187/1

తసడడ:డ వజయకలమలర� �
ఇసటట ననస:9-2
వయససస:51
లస: ససస స
94-29/110

94-28/583

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరడడ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:9-1-127
వయససస:53
లస: పప

2367 JBV0840058
పపరర: ససత బబ గరరరపప� �

94-29/107

తసడడ:డ వనసకట రమణ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:9-1-94
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమచసదడ మమరరస కరశభభటర
ఇసటట ననస:9-1-140
వయససస:55
లస: పప

భరస : శరయలన శకహరర
ఇసటట ననస:9/2
వయససస:53
లస: ససస స
2369 JBV2939494
పపరర: ససధ రరణణ చలలర

94-29/102

భరస : మగరళ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:9-1-94
వయససస:36
లస: ససస స
94-30/166

94-28/1191

తసడడ:డ కకదసడ రమ రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:9-1-87/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ చన మలలరరరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:9-1-87/1
వయససస:70
లస: పప
94-29/105

2344 NDX2027119
పపరర: రమణమమ మమడడశశటట

భరస : ఆసజననయగలల మమడడసషటట
ఇసటట ననస:9-1-87
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకదసడరరమ రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:9-1-87/1
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:9-1-87/1
వయససస:45
లస: పప
2351 NDX1771212
పపరర: జజనకమమ బడడడరర

2343 NDX2016302
పపరర: తరరమల ననగమలలర శశరర
బబ మలమరరడడడ
భరస : శసకర రరడడడ బబ మలమరరడడ
ఇసటట ననస:9-1-87
వయససస:38
లస: ససస స

2368 NDX1730457
పపరర: ననగ అభలలష అతలలరర

94-195/2

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అతలలరర
ఇసటట ననస:9-2-45
వయససస:26
లస: పప
94-29/111

2371 NDX0718957
పపరర: అనసతయఖ రరయల

94-29/112

తసడడ:డ గగరవయఖ రరయల
ఇసటట ననస:9-2-103
వయససస:45
లస: పప
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2372 AP151010111316
పపరర: కకషరర రరడడడ మమటట ట

94-29/113

తసడడ:డ ససతనరరమ రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:9-2-103
వయససస:59
లస: పప

2373 NDX0718981
పపరర: కరరరసక రరయల

తసడడ:డ అనసతయఖ రరయల
ఇసటట ననస:9-2-103
వయససస:74
లస: పప

2375 NDX1411529
పపరర: వవనకరననద రరడడడ మసడల

94-30/172

తసడడ:డ భబసకర రరడడడ మసడల
ఇసటట ననస:9-2-105
వయససస:34
లస: పప

2376 NDX3190766
పపరర: సససధస మసడల

94-27/525

భరస : మధససనధనరరడడడ
ఇసటట ననస:9-2-108
వయససస:52
లస: ససస స

2379 NDX1260199
పపరర: మమరఖ లసకరపప తష

94-27/527

భరస : చననబగకకరరయగలల� �
ఇసటట ననస:9-2-110
వయససస:35
లస: ససస స

2382 AP151010108254
పపరర: మరరయమమ పషదపపడడ

94-27/530

2385 JBV2930014
పపరర: పషదదబమకకరరయగలల పషదదపపడడ

తసడడ:డ దదవయఖ పషదపపడడ
ఇసటట ననస:9-2-110
వయససస:52
లస: పప
94-27/1351

94-27/532

2394 NDX0672865
పపరర: వజయ కలమలరర పపరస

94-27/1353

2397 NDX3140399
పపరర: దకకయణణ నలలమరరజ

94-27/531

2400 NDX2701126
పపరర: ననగ రఘగ వసశ రరడడ గణపర
తసడడ:డ శకధర రరడడడ గణపర
ఇసటట ననస:9-2-127
వయససస:20
లస: పప

2380 SQX2236966
పపరర: మగరళ కకషర చనన రరవపరర

95-184/1036

2383 JBV2929974
పపరర: వరరసజననయగలల పషదపపడడ

94-27/529

2386 NDX1519513
పపరర: దదవక పషదపపడడ

94-30/173

తసడడ:డ దదవయఖ పషదపపడడ
ఇసటట ననస:9-2-110
వయససస:39
లస: ససస స
94-30/175

94-20/1272
2389 NDX2783447
పపరర: నగరశశరరరవప ననయక మలలతష

తసడడ:డ కకటఖ మలలతష
ఇసటట ననస:9-2-116
వయససస:40
లస: పప
94-27/1352

2392 NDX3092053
పపరర: వనసకట సరయ కకషర వరవలర

94-28/1045

తసడడ:డ మననహర పడసరద వరవలర
ఇసటట ననస:9-2-116
వయససస:19
లస: పప
94-27/533

2395 NDX0375345
పపరర: పడభబకర పపరస

94-27/534

తసడడ:డ గగవసద రరవప
ఇసటట ననస:9-2-117
వయససస:56
లస: పప
94-27/1354

భరస : హహమలదధడ శకనవరస నలలమరరజ
ఇసటట ననస:9-2-123
వయససస:50
లస: ససస స
94-23/747

94-27/1350

తసడడ:డ దదవయఖ
ఇసటట ననస:9-2-110
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకహరరరరవప
ఇసటట ననస:9-2-117
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడ మమరరట హహమలదధడ
ఇసటట ననస:9-2-123
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ అల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:9-2-127
వయససస:68
లస: పప

94-27/528

భరస : మననహర పడసరద వరవలర
ఇసటట ననస:9-2-116
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : పడభబకర�
ఇసటట ననస:9-2-117
వయససస:56
లస: ససస స

2399 NDX3000478
పపరర: మసరసన వల షపక

2391 NDX3092004
పపరర: రరజరశశరర వరవలర

2377 NDX3041126
పపరర: భబసకర రరడడడ మసడల

తసడడ:డ ననగరశశరరవప చనననరవపర
ఇసటట ననస:9-2-108
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ చన బగకకయఖ
ఇసటట ననస:9-2-110
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటటశశర రరవప వరవలర
ఇసటట ననస:9-2-116
వయససస:54
లస: పప

2396 NDX3140415
పపరర: శకనవరస హహమలదధడ

94-27/526

తసడడ:డ దదవయఖ
ఇసటట ననస:9-2-110
వయససస:54
లస: పప

94-30/174 2388 NDX0530063
2387 NDX1519521
పపరర: పషద బగకక రరయలల పషదపపడడ
పపరర: దదవయఖ పషదపపడడ

94-28/1044

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ మసడల
ఇసటట ననస:9-2-105, 2nd lane
వయససస:59
లస: పప

భరస : దదవయఖ
ఇసటట ననస:9-2-110
వయససస:54
లస: ససస స

2384 JBV2929982
పపరర: చననబగకకరరయగలల పషదపపడడ
�
తసడడ:డ దదవయఖ�
ఇసటట ననస:9-2-110
వయససస:49
లస: పప

2393 NDX0707190
పపరర: అననరరధ� పపరస�

94-30/1342

తసడడ:డ మధససనదన రరడడడ
ఇసటట ననస:9-2-108
వయససస:25
లస: పప

2381 JBV2929990
పపరర: ససమత పషదపపడడ � �

2374 NDX3120102
పపరర: హహమ మసడల

భరస : వవనకరనసద రరడడడ మసడల
ఇసటట ననస:9-2-105
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : భబసకర రరడడడ మసడల
ఇసటట ననస:9-2-105
వయససస:30
లస: ససస స

2378 AP151010108292
పపరర: శశభబరరణణ లసకపష తష

2390 NDX3092962
పపరర: మననహర పడసరద వరవలర

94-29/114

2398 NDX3140308
పపరర: పడణవ హహమలదధడ

94-27/1355

తసడడ:డ శకనవరస హహమలదధడ
ఇసటట ననస:9-2-123
వయససస:23
లస: పప
94-28/862

2401 NDX2603330
పపరర: శవ లకడమ ననసచనరయఖ ఏమ

94-27/974

తసడడ:డ వర రరగహవరలల ఏమ
ఇసటట ననస:9-2-127/3
వయససస:43
లస: పప
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2402 NDX3043668
పపరర: వనసకటబడమ రరడడడ ఓబగల రరడడడ

94-27/1356

తసడడ:డ బలరరమ రరడడడ ఓబగల రరడడడ
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:47
లస: పప
2405 NDX1868480
పపరర: వజయ రరఖ తచలరదటట

94-28/586

2406 NDX1519414
పపరర: కలససమ రవళ రరకపలర

94-28/589

2409 NDX1504910
పపరర: భవరన బసడనరర
తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:28
లస: ససస స

2411 NDX1767443
పపరర: ససబబ లకడమ బభథనపపడక

2412 NDX1767260
పపరర: మలధవ కలసడపలర

94-28/592

తసడడ:డ వర సరశమ బభథనపపడక
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బబబగ�
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:30
లస: ససస స
2417 NDX0917047
పపరర: యయరరవ హరరరత

94-28/598

94-28/601

94-28/604

భరస : వనసకట వససథ రరజ కకసనరర
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:41
లస: ససస స

94-28/593

2421 JBV2928729
పపరర: హహమబసదస దనడకకరరస

2424 NDX0696203
పపరర: పదనమవత కకటకకసడ�

94-28/607

2427 NDX1504274
పపరర: లకడమ పడసనన పపననరర

94-28/596

2430 NDX0473421
పపరర: హహమ కరరకదద సల�
భరస : రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:41
లస: ససస స

2410 NDX1388412
పపరర: శక వదఖ కకగసటట

94-28/591

2413 NDX1014810
పపరర: పడతతఖష తతనసగగసటర

94-28/594

2416 NDX0694380
పపరర: రరణణ శశరసక తతనసగగసటర

94-28/597

తసడడ:డ శరఖమ కలమలర
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:32
లస: ససస స
94-28/599

2419 NDX2015155
పపరర: వనమలమమ పసనశశటట

94-28/600

భరస : కరశ పసనశశటట
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:35
లస: ససస స
94-28/602

2422 NDX1842815
పపరర: రగహహణణ సరల

94-28/603

భరస : కకరణ కలమలర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:37
లస: ససస స
94-28/605

2425 NDX1366392
పపరర: రరజరశశరర రరకపలర

94-28/606

భరస : ననగ వసశ కకషర
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:38
లస: ససస స
94-28/608

భరస : కకసడన రరడడడ
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:39
లస: ససస స
94-28/611

94-28/588

తసడడ:డ లలకననధ
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : గసగరధరర కకటకకసడ�
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకషష ర�
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:38
లస: ససస స
2429 NDX1134196
పపరర: శక లలత కకసనరర

2418 NDX1014836
పపరర: సరగరరక మలర వరపప

2407 NDX1869983
పపరర: బబల మమనక అరరదడ

తసడడ:డ అనల కలమలర
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ధనససజయరరవప
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనకకషరమమరరస
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:36
లస: ససస స
2426 NDX0058321
పపరర: ధనలకడమ చతరరల�

94-28/590

తసడడ:డ మధససనదనరరవప
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:34
లస: ససస స
2423 NDX0058347
పపరర: లలలరరణణ కకపపరపప

2415 NDX1505009
పపరర: అసకమమ పలర పప

94-28/585

భరస : వనసకట శవ రరవప అరరదడ
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నరసససహ పలర పప
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఈశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:32
లస: ససస స
2420 NDX0917195
పపరర: మమటట ట వజయలకడమ�

94-28/587

భరస : ససవర ననగరశశర రరవప కలసడపలర
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:29
లస: ససస స
94-28/595

2404 NDX1866245
పపరర: సపనహ లత దనమరర

తసడడ:డ నరసససహ రరవప లలట దనమరర
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరస కలమలర రరకపలర
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరయ వనసకట సతఖ మహన ఆగడడ
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:29
లస: ససస స

2414 NDX0569939
పపరర: కరరమమడడ రతన కలమలరర�

94-27/1508

తసడడ:డ కకషరమమరరస నకకరరకసటట
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప తచలరదటట
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:26
లస: ససస స
2408 NDX2015007
పపరర: సతఖవరణణ తరరమల

2403 NDX3219037
పపరర: వనసకటటష నకకరరకసటట

2428 NDX1036581
పపరర: వనసకటలకడమ నసదధరరడడడ

94-28/610

భరస : వరసస
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:40
లస: ససస స
94-28/612

2431 NDX1015338
పపరర: ససభబషసణణ పషనసగగసడ

94-28/613

భరస : ఉమలమహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:41
లస: ససస స
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2432 JBV1737428
పపరర: వనసకటరమణ రగళళ � �

94-28/614

భరస : కకటటశశరరరవప � �
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:43
లస: ససస స
2435 JBV2928661
పపరర: రజయల షపక�

94-28/617

94-28/620

94-28/623

94-28/626

94-28/629

94-28/632

94-28/635

భరస : అబగదలలరకరరస
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:67
లస: ససస స

2445 NDX2070613
పపరర: మలధవ కకసనరర

2448 NDX0694364
పపరర: లకకరక పరకననటట�

2451 NDX1159987
పపరర: రమలదదవ టట

2454 AP151010108434
పపరర: నవనదధత భబరస�

94-28/638

2457 JBV2929248
పపరర: ననగమలలర శశరమమ పసచనలపరటట

94-28/627

2460 NDX1868993
పపరర: శకవలర పష లశశటట
భరస : వనసకట కకషర మమరరస పష లశశటట
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:68
లస: ససస స

2440 JBV2929099
పపరర: పపరర పడమల కరకలమలనస

94-28/622

2443 JBV2929073
పపరర: అననపపరర కళళస� �

94-28/625

2446 AP151010108755
పపరర: పదమసససదరర పపలవరరస

94-28/628

భరస : భమషణశరమ
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:49
లస: ససస స
94-28/630

2449 AP151010108204
పపరర: ననగగరరబ షపక�

94-28/631

భరస : సషషదన�
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:52
లస: ససస స
94-28/633

2452 JBV1739283
పపరర: అననపపరర రరజరశశరర
తతనసగగసటర
భరస : లలకననధ
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:54
లస: ససస స

94-28/634

94-28/636

2455 NDX1014745
పపరర: ఉమలదదవ మలర వరపప

94-28/637

భరస : మధససనదనరరవప
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:62
లస: ససస స
94-28/639

భరస : చనవనసకటరరమరరడడడ పసచనలపరటట
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:64
లస: ససస స
94-28/641

94-28/619

భరస : ననగర రరడడడ� �
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కకషరకకషష ర�
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:63
లస: ససస స
2459 AP151010108628
పపరర: మగజఖలనబ షపక

94-28/624

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : బడహమనసదస�
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:57
లస: ససస స
2456 NDX1036094
పపరర: మలర మమ నసదధరరడడడ

2442 JBV1730613
పపరర: శవ కలమలరర వజజడల

2437 NDX0776831
పపరర: ససభబషసణణ బబమమతతటట

భరస : పడసరద కర వ న డ
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప పరకననటట�
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : నరసససహ�
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:52
లస: ససస స
2453 NDX0473371
పపరర: ననగరశశరమమ� వపరర�

94-28/621

భరస : కర యస వ శవరరస కకసనరర
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:49
లస: ససస స
2450 AP151010108762
పపరర: ససబబమమ మమటట ట�

2439 JBV2928513
పపరర: సతఖవత జవసగగల� �

94-28/616

భరస : మరరయనన బబమమతతటట
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననగర రరడడడ
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరపడసరద
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:48
లస: ససస స
2447 NDX0635516
పపరర: లకడమకలమలరర� మగననసగర�

94-28/618

భరస : రరమచసదడననధ� �
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : నరస రరడడడ�
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:47
లస: ససస స
2444 NDX1014695
పపరర: మననకలమలరర బసడనరర

2436 NDX1159953
పపరర: అరరణ ససహహచ

2434 NDX2012748
పపరర: వరణణ కరశవపలలగరరర

భరస : ససరరసదడ బబబగ కరశవపలలగరరర
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ సససగ�
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:46
లస: ససస స
2441 JBV2928620
పపరర: ససతనరరవమమ లసకపష తష�

94-28/615

భరస : మలలర శశరరరవప
కకటకకసడ
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మగకతనరరబ�
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:44
లస: ససస స
2438 NDX0710723
పపరర: మలధవబబయ� కరత�డ

2433 NDX0937540
పపరర: రరడమమ
చడ
కకటకకసడ

2458 JBV2929743
పపరర: మహన లకడమ యమడనబతష
స ల

94-28/640

భరస : కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:65
లస: ససస స
94-28/642

2461 NDX1388396
పపరర: ససతన రరవమమ కకగసటట

94-28/643

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:77
లస: ససస స
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94-28/644

భరస : ననగరశశర రరవప గరజల
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:78
లస: ససస స
2465 NDX2015254
పపరర: ననగగల మరర షపక

94-28/647

94-28/650

94-28/653

94-28/656

94-28/659

94-28/662

94-28/665

తసడడ:డ నరసససహహలల � �
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:50
లస: పప

2475 NDX0860718
పపరర: పప సదసగగల వనసకట రరడడడ�

2478 AP151010108623
పపరర: వనసకట వససత రరజ కకసనరర

2481 JBV2928406
పపరర: కకటటశశరరరవప రగళళ � �

2484 NDX0616136
పపరర: మలగగలలరర వరససబబబగ

94-28/668

2487 NDX0427203
పపరర: అనల కలమలర� కరరకదద సల�

94-28/657

2490 NDX0637652
పపరర: నరసససహరరవప పపరస
తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:51
లస: పప

2470 NDX0077602
పపరర: రరమరరడడడ మమటట ట�

94-28/652

2473 JBV2928547
పపరర: శసకర భబరర � �

94-28/655

2476 NDX0465807
పపరర: రహహమగదదదన షపక

94-28/658

తసడడ:డ మహమమద గగస
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:43
లస: పప
94-28/660

2479 JBV2928067
పపరర: ననననరబబబన� �

94-28/661

తసడడ:డ వపసపసన� �
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:44
లస: పప
94-28/663

2482 NDX1866583
పపరర: ససరరన బబబగ వనమమలపల

94-28/664

తసడడ:డ ససబబరరవప వనమమలపల
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:47
లస: పప
94-28/666

2485 JBV2928059
పపరర: ననగరశశరరరవప తననశశటట

94-28/667

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:49
లస: పప
94-28/669

తసడడ:డ రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:50
లస: పప
94-28/671

94-28/649

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప � �
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:50
లస: పప
2489 JBV1739275
పపరర: శకరరమగలల గగసడనల � �

94-28/654

తసడడ:డ ఆసజననయగలల రగళళ � �
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:47
లస: పప
2486 NDX1160159
పపరర: వనసకటరరవప ససహహచ

2472 NDX0571380
పపరర: జ హహవనన రఠత కరలలబ�

2467 NDX1160217
పపరర: పడతనప రరడడడ కర

తసడడ:డ వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకసనరర
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ లసగరరరడ�డడ స�
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:44
లస: పప
2483 AP151010108630
పపరర: దసరరరరఘగరరమ ననగళళ�

94-28/651

తసడడ:డ వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:44
లస: పప
2480 NDX0914630
పపరర: బబలలసగరరరడడడ మగతష
స లలరర�

2469 NDX0465856
పపరర: అజయకలమలరరకడడడ మగననసగర�

94-28/646

తసడడ:డ కకషర రరడకడ
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ డక ఏన సస బబబగ�
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ సససకర
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:41
లస: పప
2477 NDX1036607
పపరర: వరసస నసదధరరడడడ

94-28/648

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:35
లస: పప
2474 NDX0711762
పపరర: శకనవరసరరవప సససకర

2466 NDX1029479
పపరర: ఈశశర చచషతనఖ గగవసదరరజ

2464 NDX1869066
పపరర: ధదరజ వరరర

తసడడ:డ హహమ భమషణ వరరర
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శకమధస గణణష�
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:29
లస: పప
2471 NDX1302058
పపరర: వనసకట రమణ యస

94-28/645

భరస : డన.మలర ఖలరరరనరరవప
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలజజ వల షపక
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:25
లస: పప
2468 NDX0860817
పపరర: నడదవవలల నలలష గణణష�

2463 AP151010108092
పపరర: డన.ససతనదదవ సస

2488 NDX0795229
పపరర: డడ గణణష

94-28/670

తసడడ:డ జయ బహదనర
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:50
లస: పప
94-28/672

2491 JBV1731348
పపరర: కకటటశశరరరవప గజరరలకకసడ � �

94-28/673

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర � �
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:52
లస: పప
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2492 NDX1767328
పపరర: వర సరశమ బభథనపపడక

94-28/674

తసడడ:డ వనసకననస బభథనపపడక
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:53
లస: పప
2495 NDX1394758
పపరర: వనసకట ననగ నసదన రరవప పసలర

94-28/678

94-28/681

తసడడ:డ బకకక రరడడడ � �
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:63
లస: పప
2504 NDX0674911
పపరర: నరరస రరడడడ ఎస వ

94-28/687

94-28/690

తసడడ:డ వనసకయఖ గరజల
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:85
లస: పప
2513 NDX1770917
పపరర: మసరసన బ షపక

94-28/682

2502 NDX1036615
పపరర: రరమరరడడడ నసదధరరడడడ

94-28/685

94-29/117

94-28/688

94-28/691

2517 NDX2776987
పపరర: శరసత లకడమ మదధద

94-28/683

2503 NDX1868936
పపరర: వనసకట ననగరశశర రరవప లసకర

94-28/686

2506 NDX0861062
పపరర: మగపసపడడ జయకలమలర�

94-28/689

2509 AP151010108224
పపరర: ససబబబరరవప కకసనరర

94-28/692

తసడడ:డ వనసకటబచనరర
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:81
లస: పప
94-29/115

2512 NDX1770800
పపరర: నససమల షపక

94-29/116

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:41
లస: ససస స
94-29/118

తసడడ:డ మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:44
లస: పప
94-27/1358

2500 NDX0465799
పపరర: అబగదల కరరమ షపక

తసడడ:డ ఇశరకయయలల�
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:74
లస: పప

2508 NDX1889700
పపరర: వనసకటటశశరరర వలల
ర రర

2514 NDX1770768
పపరర: మసరసన వరల షపక

94-28/680

తసడడ:డ ససబబ రరవప లసకర
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:65
లస: పప

2505 JBV2929735
పపరర: కకషరమమరరస � యమడనబతష
స ల�

2511 NDX1796608
పపరర: భబరర వ పషమమసరన

2497 NDX0427161
పపరర: ఫణణ భమషణ దడడ ణసరరజ

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పషమమసరన
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:75
లస: ససస స
2516 NDX2776979
పపరర: సశరరజఖ లకడమ మదధద

2499 JBV1735646
పపరర: సలలస షపక � �

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:77
లస: పప
94-28/693

94-28/677

తసడడ:డ హరరననరరయణ
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకకషరయఖ�
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ రరడ�డడ
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:74
లస: పప
2510 NDX2070647
పపరర: వర శశఖర బబబగ గరజల

94-28/679

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:68
లస: పప
2507 AP151010108439
పపరర: బబలకకషరరరరడడడ మసదపరటట�

2496 NDX0555516
పపరర: రవసదడరరవప మగతస ననన�

తసడడ:డ హననసరహహబ � �
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:62
లస: పప
94-28/684

2494 AP151010108341
పపరర: శరతలసదడబబబగ గరజల

తసడడ:డ శశఖరరరవప
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రరస చసదడరరవప�
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమలర�
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:62
లస: పప
2501 JBV2928182
పపరర: ననగరరరడడడ పష లస � �

94-28/676

తసడడ:డ ససబబబరరవప � �
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ఆదధ శశషరవతనరస
ఇసటట ననస:9-2-129
వయససస:59
లస: పప
2498 NDX0465591
పపరర: ననగరశశరరరవప పరకననటట�

2493 JBV2929966
పపరర: శవననగరశశరరరవప బబ లలర పలర � �

2515 NDX2848208
పపరర: ససశల దదవ మదధద

94-27/1357

భరస : మగరళ ససరరశ లలట
ఇసటట ననస:9-2-129 2ND LINE FNO 301
వయససస:44
లస: ససస స
94-28/1046

2518 NDX2833689
పపరర: సససదస గరయతడ మదధద

94-29/1218

భరస : సనరఖ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:9-2-129 FNO 301 2ND LINE
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరఖ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:9-2-129 FNO 301 2ND LINE
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మగరళ ససరరష
ఇసటట ననస:9-2-129 FNO 301 2 ND LINE
వయససస:21
లస: ససస స

2519 NDX3149812
పపరర: అసజన దదవ కరస పపడడ

2520 NDX3140266
పపరర: కకటటశశరరవప కరస పపడడ

2521 NDX3147097
పపరర: హరర కకషర కరస పపడడ

భరస : కరవఎస కకటటశశరరవప కరస పపడడ
ఇసటట ననస:9-2-130
వయససస:55
లస: ససస స

94-27/1359

తసడడ:డ పటబటభ రరమయఖ కరస పపడడ
ఇసటట ననస:9-2-130
వయససస:50
లస: పప

94-27/1360

94-27/1361

తసడడ:డ కరవఎస కకటటశశరరవప కరస పపడడ
ఇసటట ననస:9-2-130
వయససస:35
లస: పప
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2522 NDX3147147
పపరర: ననగ సరయ కకరణ కరస పపడడ

94-27/1362

2523 NDX3042165
పపరర: జజహనవ పప కలకననరర

94-27/1363

2524 NDX3140456
పపరర: సరయ చరరత కకతస పలర

94-27/1364

తసడడ:డ కరవఎస కకటటశశరరవప కరస పపడడ
ఇసటట ననస:9-2-130
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ననగ వనసకట ఉమలమహహశశర రరవప పప కక
ఇసటట ననస:9-2-130
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:9-2-130
వయససస:18
లస: ససస స

2525 NDX3235447
పపరర: శక లకడమ కరస పపడడ

2526 NDX0622266
పపరర: శకనవరసరరవప కరరసపపడడ

2527 NDX2694172
పపరర: శవ తదజ పషమమసరన

94-27/1537

భరస : కరవఎస కకటటశశరరవప కరస పపడడ
ఇసటట ననస:9-2-130
వయససస:43
లస: ససస స
2528 NDX2692028
పపరర: వనసకటటశశరరర పషమమసరన

తసడడ:డ పటబటభరరమయఖ
ఇసటట ననస:9-2-130
వయససస:38
లస: పప
94-31/980

తసడడ:డ లకరకమశ పషమమసరన
ఇసటట ననస:9-2-130
వయససస:56
లస: పప
2531 NDX3092608
పపరర: గగరర ససమఖ శక కరరసపపడడ

94-28/354

2529 NDX2702165
పపరర: సతఖవత పషమమసరన

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పషమమసరన
ఇసటట ననస:9-2-130
వయససస:20
లస: పప
94-31/1293

94-29/1219
2530 NDX2840858
పపరర: ఆసజననయ సనరఖ కలమలరర
పప కలకననరర
భరస : ననగ వనసకట ఉమలమహహశశర రరవప పప కలక
ఇసటట ననస:9-2-130/502
వయససస:40
లస: ససస స

94-27/1366

2533 NDX3135498
పపరర: హరరనధన రరడడ కలర స

భరస : వనసకటటశశరరర పషమమసరన
ఇసటట ననస:9-2-130
వయససస:43
లస: ససస స
94-27/1365

2532 NDX3075678
పపరర: సరయ చరరత కకతస పలర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:9-2-130 pattabhi paradise
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప
ఇసటట ననస:9-2-130 PATTABI PARAD
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ చలమ రరడడడ కలర స
ఇసటట ననస:9-2-131
వయససస:83
లస: పప

2534 NDX3135480
పపరర: వనసకట ససబబయమమ కలర స

2535 NDX3135142
పపరర: మగరళమహన రరడడ కలర స

2536 NDX3135225
పపరర: పడథసఖష కలర స

94-27/1368

భరస : హరనథ రరడడడ కలర స
ఇసటట ననస:9-2-131
వయససస:73
లస: ససస స
2537 NDX3134137
పపరర: హర మహన మధసర కలర స
తసడడ:డ మహన రరడడడ కలర స
ఇసటట ననస:9-2-131
వయససస:30
లస: పప
2540 NDX3112877
పపరర: దధఠరనద న రరడడడ దసగరరసపపడడ

2538 NDX3110061
పపరర: హర మహన భరదనశజ కలర స

94-28/1048

2541 NDX1845082
పపరర: ధరరమసదడ రరడడడ దసగరరసఫపడక

భరస : మగజబగదదదన సయద
ఇసటట ననస:9-2-132 F NO 301
వయససస:47
లస: ససస స

2544 NDX2574564
పపరర: దధవఖ లకడమ పరకననటట

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కలవకకలనస
ఇసటట ననస:9-2-139
వయససస:85
లస: పప

భరస : భమపత రరడడడ
ఇసటట ననస:9-2-182
వయససస:36
లస: ససస స

94-29/119

2550 NDX2850287
పపరర: కకటట రరడడడ తయఖగమర
తసడడ:డ పషద రమ రరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:9-2-225
వయససస:53
లస: పప

2539 NDX3134111
పపరర: భబరర వ కలర స

94-28/1047

2542 NDX2061828
పపరర: భమపత రరడడడ దసగరరసపపడడ

94-30/176

తసడడ:డ బమసస రరడడడ దసగరరసపపడడ
ఇసటట ననస:9-2-132
వయససస:69
లస: పప
94-28/863

94-87/1593

భరస : అవపల రరజ
ఇసటట ననస:9-2-146
వయససస:34
లస: ససస స
94-28/1049

94-27/1370

తసడడ:డ మహన రరడడడ కలర స
ఇసటట ననస:9-2-131
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప పరకననటట
ఇసటట ననస:9-2-137
వయససస:22
లస: ససస స

94-29/121 2547 NDX3041605
2546 NDX2016013
పపరర: సనరరఖ ననరరయణ కలవకకలనస
పపరర: రరణణ తసగరరరల

2549 NDX2807196
పపరర: ననగ మలర శశరర దసగరరసపపడడ

94-27/1372

తసడడ:డ భమపత రరడడడ దసగరరసఫపడక
ఇసటట ననస:9-2-132
వయససస:38
లస: పప
94-27/1373

94-27/1367

భరస : మహనరరడడడ కలర స
ఇసటట ననస:9-2-131
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరడడడ కలర స
ఇసటట ననస:9-2-131
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ భమపత రరడడడ దసగరరసపపడడ
ఇసటట ననస:9-2-132
వయససస:36
లస: పప
2543 NDX3023504
పపరర: మజహర షపక

94-27/1369

తసడడ:డ హరనథ రరడడడ కలర స
ఇసటట ననస:9-2-131
వయససస:55
లస: పప
94-27/1371

94-30/1100

2545 NDX2016237
పపరర: లకడమ కలవకకలనస

94-29/120

భరస : సనరరఖ ననరరయణ కలవకకలనస
ఇసటట ననస:9-2-139
వయససస:79
లస: ససస స
2548 NDX0944801
పపరర: కరరమగలలర మహమమద

94-30/177

తసడడ:డ ఫరరద
ఇసటట ననస:9-2-147
వయససస:52
లస: పప
94-28/1050

2551 NDX1609116
పపరర: శవ పరరశత మమలగగసడర

94-30/178

భరస : వనసకట రమణ రరవప
ఇసటట ననస:9-2-261
వయససస:38
లస: ససస స
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94-30/179

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగనసగగసటర
ఇసటట ననస:9-3-55
వయససస:21
లస: ససస స

2553 NDX0511402
పపరర: రరధ దదవ తతట

భరస : బడహమస తతట
ఇసటట ననస:9-3-55
వయససస:33
లస: ససస స

2555 NDX1867201
పపరర: వనసకట కకషర పరస

94-30/182

తసడడ:డ రరమకకషర పరస
ఇసటట ననస:9-3-55
వయససస:27
లస: పప
94-195/4

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మగపపవరపప
ఇసటట ననస:9-3-113
వయససస:20
లస: ససస స

2556 NDX0530691
పపరర: బడహమస తతట

తసడడ:డ రరమ కకషర
ఇసటట ననస:9-3-155
వయససస:21
లస: ససస స
2567 NDX1802090
పపరర: కరరణ శక అమసచ

94-29/122

భరస : వజయ భబసకర శరససస స అమసచ
ఇసటట ననస:9-3-166
వయససస:47
లస: ససస స
2570 NDX2584704
పపరర: శకవదఖ దరర ఆమసచ

2571 NDX3258373
పపరర: ననగ పడగత వసగల

2573 NDX3136413
పపరర: అరరణ ఉపపలలరర

2574 NDX3053444
పపరర: ననగ పడణత వసగల

భరస : పడభబకర శరససస స వసగల
ఇసటట ననస:9-3-167
వయససస:52
లస: ససస స
94-29/123

94-29/923

2577 NDX2015965
పపరర: రతన జజఖత జపపడడ

2580 NDX2850337
పపరర: లకమమమ గసడర
భరస : శవయఖ గసడర
ఇసటట ననస:9-3-175
వయససస:68
లస: ససస స

94-30/1101

2563 NDX3014396
పపరర: వజయ శక పరస

94-28/1055

94-27/1374

2569 NDX2402865
పపరర: శకవదఖ ధనరర అమసచ

94-41/73

తసడడ:డ వజయ భబసకర శరససస స అమసచ
ఇసటట ననస:9-3-166
వయససస:23
లస: ససస స
94-24/998

2572 NDX3136439
పపరర: వనసకట పడభబకర శరససస స వసగల

94-28/1057

తసడడ:డ రరస బడమ శరససస స
ఇసటట ననస:9-3-167
వయససస:54
లస: పప
94-28/1059

2575 NDX3136728
పపరర: ననగ పడగత వసగల

94-28/1060

తసడడ:డ పడభబకర శరససస స
ఇసటట ననస:9-3-167
వయససస:19
లస: ససస స
94-29/124

భరస : అమగమలయఖ జపపడడ
ఇసటట ననస:9-3-169
వయససస:76
లస: ససస స
94-28/1061

2560 NDX2699718
పపరర: శకనవరస రరడడడ కరరమగడడ

తసడడ:డ రరమకకషర పరస
ఇసటట ననస:9-3-155
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర శరససస స
ఇసటట ననస:9-3-167
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ అమగమలయఖ జపపడడ
ఇసటట ననస:9-3-169
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-3-172
వయససస:66
లస: పప

94-28/1054

2568 NDX2715399
పపరర: శరకవణణ అమసచ

తసడడ:డ పడభబకర శరససస స వసగల
ఇసటట ననస:9-3-167
వయససస:19
లస: ససస స

94-28/1058

94-195/3

భసధసవప: భబరత రరడడడ కరరమగడడ
ఇసటట ననస:9-3-152
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వజయ భబసకర శరససస స అమసచ
ఇసటట ననస:9-3-166
వయససస:18
లస: ససస స
94-46/724

2557 NDX2489870
పపరర: యససమస షషషక

94-28/1056 2566 NDX3053360
2565 NDX3105665
పపరర: వనసకట ససనల కలమలర జడడగగ
పపరర: వనసకట లకడమ దసరర పడసనన
చగడవరపప
భసధసవప: గగరరదదవ జడడగగ
భరస : కకషర మమరరస
ఇసటట ననస:9-3-157
ఇసటట ననస:9-3-160
వయససస:33
లస: పప
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ భబసకర శరససస స ఆమసచ
ఇసటట ననస:9-3-166
వయససస:22
లస: ససస స

2579 NDX3136066
పపరర: రరమరరడడడ బబ గగలల

94-30/184

తసడడ:డ ఇననయఖ పరస
ఇసటట ననస:9-3-155
వయససస:57
లస: పప
94-30/1103

94-30/181

తసడడ:డ వల షషషక
ఇసటట ననస:9-3-88
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:9-3-152
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కరరమగడడ
ఇసటట ననస:9-3-152
వయససస:27
లస: పప

2576 NDX2016054
పపరర: ఝలనస లకడమ రతన జపపడడ

94-30/183

2559 NDX1275833
పపరర: భబరత రరడడడ కరరరమమడడ

94-30/1102 2562 NDX3014297
2561 NDX2701811
పపరర: దధలప కలమలర రరడడ కరరమగడడ
పపరర: రరమకకషర పరస

2554 NDX1867219
పపరర: శక కకషర పరస

తసడడ:డ రరమ కకషర పరస
ఇసటట ననస:9-3-55
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ తతట
ఇసటట ననస:9-3-55
వయససస:41
లస: పప

2558 NDX2490001
పపరర: నవఖ మగపపవరపప

2564 NDX2550234
పపరర: వజయ శక పరస

94-30/180

2578 NDX2411783
పపరర: యమగననదదవ కకసడనరర

94-27/535

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ కకసడనరర
ఇసటట ననస:9-3-172
వయససస:22
లస: ససస స
94-28/1062

2581 NDX2850295
పపరర: వనసకట ననయగడడ గసడర

94-28/1063

తసడడ:డ శవయఖ గసడర
ఇసటట ననస:9-3-175
వయససస:47
లస: పప
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2582 NDX2696011
పపరర: మలధవ గరర
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94-184/1064

భరస : మమరరబబబగ నకక
ఇసటట ననస:9-3-175
వయససస:37
లస: ససస స
2585 NDX2648863
పపరర: ససతమమ ససదదసశశటట

94-2/1265

94-30/185

94-27/1378

94-27/1381

94-29/924

94-29/1221

94-30/186

తసడడ:డ కననరరవప గరడడతతరర
ఇసటట ననస:9-3-187
వయససస:47
లస: పప

2595 NDX3043932
పపరర: సరయ దసరర దదవరరడడడ

2598 NDX2566107
పపరర: వషష
ర వరర న దదవరరడడడ

2601 NDX2983922
పపరర: పదనమవత మదసగగల

2604 NDX2204949
పపరర: మహహధర గరరరపరటట

94-30/189

2607 NDX0076760
పపరర: శకరరమమమరరస గరరర పరటట

94-27/1382

2610 NDX2850329
పపరర: శత ననగ లకడమ ననరలశశటట

2590 NDX2904860
పపరర: కరమమశశరర దదవ కరక

94-27/1377

2593 NDX3082898
పపరర: రరస భమపరల రరడడడ మదసగగల

94-27/1380

2596 NDX3129459
పపరర: వషష
ర వరర న రరడడడ దదవరరడడడ

94-28/1064

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడడ
ఇసటట ననస:9-3-181
వయససస:18
లస: పప
94-29/925

2599 NDX2758910
పపరర: మలర కరరరరన రరవప కకసడపస

94-29/1220

తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ కకసడపస
ఇసటట ననస:9-3-181
వయససస:74
లస: పప
94-29/1222

2602 NDX2048768
పపరర: పడమల దదవరరడడడ

94-29/131

భరస : వనసకటరమణ రరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:9-3-181, F. NO:204,SYAMALA
వయససస:46
లస: ససస స
94-30/187

2605 NDX1608217
పపరర: కరరరసక రరమలనసజ గరరర పరటట

94-30/188

తసడడ:డ రఘగ బబబగ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:9-3-182
వయససస:25
లస: పప
94-30/190

తసడడ:డ వరయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:9-3-182
వయససస:81
లస: పప
94-27/1383

94-27/1376

తసడడ:డ రరజశశకర రరడడడ మదసగగల
ఇసటట ననస:9-3-181
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రఘగ బబబగ గరరపరటట
ర
ఇసటట ననస:9-3-182
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమ మమరరస�
ఇసటట ననస:9-3-182
వయససస:52
లస: పప
2609 NDX3130705
పపరర: హరర కకషర కలమలర గరడడతతరర

94-27/1379

భరస : రరస మదసగగల
ఇసటట ననస:9-3-181
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రఘగబబబగ�
ఇసటట ననస:9-3-182
వయససస:48
లస: ససస స
2606 NDX0076745
పపరర: రఘగబబబగ గరరర పరటట�

2592 NDX3139573
పపరర: అననథ లకడమ మదసగగల

2587 NDX3133097
పపరర: అనసషర ససదదసశశటట

94-27/853

భరస : ససరఖననరరయణ దనస కరరక
ఇసటట ననస:9-3-181
వయససస:54
లస: ససస స

తలర : పడమల దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:9-3-181
వయససస:18
లస: పప

భరస : మలర కరరరరన రరవప కకసడపస
ఇసటట ననస:9-3-181
వయససస:63
లస: ససస స
2603 NDX0076836
పపరర: నరమల రరణణ గరరర పరటట�

94-30/1104

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడడ
ఇసటట ననస:9-3-181
వయససస:21
లస: ససస స

తలర : పడమల దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:9-3-181
వయససస:20
లస: ససస స
2600 NDX2759561
పపరర: వజయలకడమ కకసడపస

2589 NDX2622686
పపరర: వనసకటటశశరరర ససదదసశశటట

2584 NDX2555183
పపరర: శశఫరల అహమద ససదర ధకక
మహమమద
తసడడ:డ మగసరదధక మహమమద
ఇసటట ననస:9-3-177
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:9-3-179
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శశఖర రరడడడ మదసగగల
ఇసటట ననస:9-3-181
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజశశకర రరడడడ మదసగగల
ఇసటట ననస:9-3-181
వయససస:38
లస: పప
2597 NDX2562551
పపరర: సరయ దసరర దదవరరడకడ

94-27/1375

తసడడ:డ ఆదధయఖ ససదదసశశటట
ఇసటట ననస:9-3-179
వయససస:52
లస: పప

భరస : శశఖర రరడడడ మదసగగల
ఇసటట ననస:9-3-181
వయససస:53
లస: ససస స
2594 NDX3083425
పపరర: రరస భమపరల రరడడడ మదసగగల

2586 NDX3070737
పపరర: మసజ పసతసగర
భరస : పపరరషష తస స రరవప పసతసగర
ఇసటట ననస:9-3-179
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప పసతసగర
ఇసటట ననస:9-3-179
వయససస:45
లస: పప
2591 NDX3140985
పపరర: అనసత లకడమ మదసగగల

94-184/1347

తసడడ:డ వనసకయఖ నకక
ఇసటట ననస:9-3-175
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర ససదదసశశటట
ఇసటట ననస:9-3-179
వయససస:47
లస: ససస స
2588 NDX2526697
పపరర: పపరరశశతస స రరవప పసతసగర

2583 NDX2876449
పపరర: మమరర బబబగ నకక

2608 NDX0529867
పపరర: ఏ వ దతనసతదయ
డ
రరవప�

94-30/191

తసడడ:డ మలర ఖలరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:9-3-184
వయససస:63
లస: పప
94-28/1065

భరస : నరరడర హనసమసత రరవప ననరలశశటట
ఇసటట ననస:9-3-187
వయససస:41
లస: ససస స

2611 NDX3110285
పపరర: శక గగరర కకసనరర

94-27/1384

భరస : హరర కకషర కలమలర కకసనరర
ఇసటట ననస:9-3-187 FLOOR - 2
వయససస:49
లస: ససస స
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2612 NDX3029436
పపరర: శకగగరర కకసనరర
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94-27/1385

భరస : హరరకకషర కలమలర గరడడతతరర
ఇసటట ననస:9-3-187, 2nd FLOOR
వయససస:49
లస: ససస స
2615 NDX2928166
పపరర: శకలత దడసడపరటట

94-28/1066

94-29/1223

94-30/1105

2624 NDX2772507
పపరర: కల చరణ కరస చదటట

94-30/1346

94-28/1186

94-29/126

94-30/1343

2625 NDX2913036
పపరర: ససనత నలర

2628 NDX2865905
పపరర: దదపక బచసల

2631 NDX2204741
పపరర: రరఘవ రరడడడ పషదద ధరరడడడ

94-29/129

94-29/929

తసడడ:డ ఖదర భబష
ఇసటట ననస:9-3-310
వయససస:37
లస: పప

2634 NDX2553048
పపరర: సరతశక బచసల

94-30/1347

2620 NDX2517951
పపరర: రవ శసకర వసగల

94-30/192

2623 NDX2829554
పపరర: ఉదయ పడకరశ పరమగల

2626 NDX2773786
పపరర: పదమజ పడత పరటట

94-30/1348

94-28/1068

2629 NDX2204923
పపరర: వనసకట రమణ పషదద ధరరడడడ

94-29/125

భరస : రరఘవ రరడడడ పషదద ధ రరడడడ
ఇసటట ననస:9-3-193
వయససస:37
లస: ససస స
94-29/127

2632 NDX1437160
పపరర: అనసదదప భమన

94-29/128

తసడడ:డ శకనవరస రరవప భమన
ఇసటట ననస:9-3-193/1
వయససస:27
లస: పప
94-29/928

2635 NDX1553644
పపరర: గగతమ పరలపరరస

94-29/130

తసడడ:డ వజరసదడ కలమలర బచసల
ఇసటట ననస:9-3-193/301 SAI BRUNDAVAN
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:9-3-199
వయససస:26
లస: ససస స

2637 NDX1600585
పపరర: శకలకడమ కరసస

2638 NDX3286390
పపరర: సలలమ రరణణ కకరర

2640 NDX2370377
పపరర: ససజనఖ మగకలక
తసడడ:డ బబల వనసకట రరడడ మగకలక
ఇసటట ననస:9-4-147
వయససస:25
లస: ససస స

94-30/1345

భరస : కల చరణ కరస చదటట
ఇసటట ననస:9-3-191
వయససస:32
లస: ససస స

94-30/193

భరస : బడహమ రరడడ
ఇసటట ననస:9/3/353
వయససస:36
లస: ససస స
94-32/1353

94-29/926

తసడడ:డ గసగరధరస పరమగల
ఇసటట ననస:9-3-191
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ పషదద ధ రరడడడ
ఇసటట ననస:9-3-193
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ భమన
ఇసటట ననస:9-3-193/1
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ సససకనన వపరవకకసడ
ఇసటట ననస:9-4-12-29
వయససస:42
లస: పప

2622 NDX2902724
పపరర: భవన పడసరద కరస చదటట

2617 JBV3695541
పపరర: ఓబగలల� దనమరరకలల�

తసడడ:డ వనసకట అననపపరర నసద శరససస స వసగల
ఇసటట ననస:9-3-191
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మహహసదడ బచసల
ఇసటట ననస:9-3-193
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ పషదద ధ రరడడడ
ఇసటట ననస:9-3-193
వయససస:69
లస: ససస స

2639 NDX3072493
పపరర: ఇసరసకల వపరవకకసడ

94-29/1224

భరస : ఉదయ పడకరశ పరమగల
ఇసటట ననస:9-3-191
వయససస:36
లస: ససస స

భసధసవప: ఉష రరవప కససకరరరర
ఇసటట ననస:9-3-191 flat no 204
వయససస:53
లస: పప

2636 NDX2615201
పపరర: బబబ వల షపక

2619 NDX2979847
పపరర: శరకవణణ డమలరకలలల

94-27/1387

తసడడ:డ వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:9-3-191
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శవరనసద శరససస స కరస చదటట
ఇసటట ననస:9-3-191
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ భవన పడసరద కరస చదటట
ఇసటట ననస:9-3-191
వయససస:38
లస: పప

2633 JBV1731033
పపరర: శకనవరసరరవప భమన

94-28/1067

తసడడ:డ ఓబగలల డమలరకలలల
ఇసటట ననస:9-3-191
వయససస:25
లస: ససస స

2621 NDX2555480
పపరర: వనసకట అననపపరర నసద శరససస స
వసగల
తసడడ:డ వనసకటటశశర శరససస స వసగల
ఇసటట ననస:9-3-191
వయససస:67
లస: పప

2630 NDX2146638
పపరర: సరవతడ పషదద ధ రరడడడ

2616 NDX2851178
పపరర: పడకరశ రరవప కకననథస

2614 NDX3140175
పపరర: తనమయళ వజజడల

తసడడ:డ వనసకట నగరరరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:9-3-188
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససగరత రరవప కకననథస
ఇసటట ననస:9-3-191
వయససస:51
లస: పప

భరస : ఓబగలల దనమలరకలలల
ఇసటట ననస:9-3-191
వయససస:47
లస: ససస స

2627 NDX3219136
పపరర: వనసకట రరవప కససకరరరర

94-27/1386

తసడడ:డ కనన రరవప గరడడతతరర
ఇసటట ననస:9-3-187, 2nd FLOOR
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరడడడ దడసడపరటట
ఇసటట ననస:9-3-189
వయససస:30
లస: ససస స
2618 NDX2979854
పపరర: కకటటశశరమమ దనమలరకలలల

2613 NDX3031408
పపరర: హరరకకషర కలమలర గరడడతతరర

భరస : రవ
ఇసటట ననస:9-4
వయససస:33
94-31/31

94-157/815

లస: ససస స

2641 NDX2370435
పపరర: బబల వనసకట రరడడ రరవప

94-31/32

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ మగకలక
ఇసటట ననస:9-4-147
వయససస:50
లస: పప
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2642 NDX2851038
పపరర: శక దదవ డడవ
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94-28/1069

భరస : వనసకట వనధ గరరర డడవ
ఇసటట ననస:9-4-203
వయససస:56
లస: ససస స
2645 NDX2850923
పపరర: మధస బబబగ భమపత

94-28/1212

భరస : వనసకట కమల మహన దధవ
ఇసటట ననస:9-4-203
వయససస:44
లస: ససస స
94-28/1070

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప భమపత
ఇసటట ననస:9-4-209
వయససస:42
లస: పప
2648 NDX2388346
పపరర: షబన షపక

2643 NDX1979063
పపరర: అరవసదవలర ననరరయణమ

94-28/1213

తసడడ:డ వ వ ఎల ఎన ఆచనరరఖలల దధవ
ఇసటట ననస:9-4-203
వయససస:49
లస: పప

2646 NDX2197623
పపరర: గగరవమమ కరశమలర

94-30/194

భరస : ననరరయణ కరశమలర
ఇసటట ననస:9-4-214
వయససస:47
లస: ససస స
94-30/196

2644 NDX1979048
పపరర: వనసకట కమల మహన దధవ

2647 NDX2183267
పపరర: శకధర పపలకకసడ

94-30/195

తసడడ:డ ససబబబరరవప పపలకకసడ
ఇసటట ననస:9-4-214
వయససస:44
లస: పప

2649 NDX2388361
పపరర: గగససయల కరరస కకశవరర షపక

94-30/197

2650 NDX2391571
పపరర: ఖలజజ నవజ అహ మలద షపక

94-30/198

తసడడ:డ ఖలజజ నవజ అహ మలద షపక
ఇసటట ననస:9-4-214 NARAYANA NILAYAM
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఖలజజ నవజ అహ మలద షపక
ఇసటట ననస:9-4-214 NARAYANA NILAYAM
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పచలమయల షపక
ఇసటట ననస:9-4-214 NARAYANA NILAYAM
వయససస:49
లస: పప

2651 NDX2223550
పపరర: సరషర ననయక దడడ ణడడల

2652 NDX2850931
పపరర: పసడయదరరరన యలర

2653 NDX2924587
పపరర: శకనవరసరరవప చసదడగరరర

94-30/199

తసడడ:డ షపరత కలమలర దడడ ణడడల
ఇసటట ననస:9-4-214,F.NO.402, NARAYANA
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససమన రరజ యలర
ఇసటట ననస:9-4-269
వయససస:35
లస: ససస స

2654 NDX2744472
పపరర: కలపణ నసనన

2655 SQX2111680
పపరర: కగశక ననమ

94-8/1579

భరస : వనసకటరరవప నసనన
ఇసటట ననస:9-4/A
వయససస:70
లస: ససస స
2657 NDX1140979
పపరర: ససజనఖ యడర వలర

94-30/200

తసడడ:డ రరమకకకషరయఖ�
ఇసటట ననస:9-5-220
వయససస:74
లస: పప
2663 NDX3033784
పపరర: రమలకడమ చలకల

94-29/1226

భరస : రరమ కకషర వపపలపత
ఇసటట ననస:9-5-225
వయససస:52
లస: ససస స

94-30/201

94-28/696

94-27/1389

94-28/694

2670 NDX2874675
పపరర: ససనత మసడవ
భరస : రరమ కకటటశశర రరవప వరవలర
ఇసటట ననస:9-5-225
వయససస:34
లస: ససస స

94-30/202

2662 NDX3034220
పపరర: అసజన దదవ కలర స

94-28/1073

2665 NDX2357192
పపరర: రమఖ కకషర ఉపపలపరటట

94-28/695

భరస : తడననధ కరరరసక ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:9-5-225
వయససస:31
లస: ససస స
94-28/697

తసడడ:డ జజనకక రరస నరరకలల
ఇసటట ననస:9-5-225
వయససస:34
లస: పప
94-28/1075

2659 NDX1141449
పపరర: వనయ కలమలర యడర వలర

భరస : అయఖప రరడడడ కలర స
ఇసటట ననస:9-5-224
వయససస:68
లస: ససస స

2664 NDX2357184
పపరర: ఆశరఖ వనషభవ గగసటటరర

2667 NDX2357218
పపరర: పరరరసరరథధ నరరకలల

94-161/4

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:9-5-220
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:9-5-225
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : జజనకకరరస నరఠకలలల
ఇసటట ననస:9-5-225
వయససస:56
లస: ససస స
2669 NDX2851152
పపరర: లకడమ పరరశత వపపలపత

2658 NDX1140961
పపరర: ససతనకలమలరర సరగర

2661 NDX3022456
పపరర: అయఖపరరడడడ కలర స

2656 NDX2406148
పపరర: ఇసదసమత పష నననకసటట
భరస : ససతనరరమ పవన కలమలర వపననవ
ఇసటట ననస:9-5-25
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అమమరరడడడ కలర స
ఇసటట ననస:9-5-224
వయససస:77
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:9-5-224
వయససస:69
లస: ససస స
2666 NDX2357200
పపరర: గసగ భవరన నరఠకలలల

95-104/1193

భరస : ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:9-5-220
వయససస:66
లస: ససస స
94-30/203

94-32/1355

తసడడ:డ రరమయఖ చసదడగరరర
ఇసటట ననస:9-4-932
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రవకరసత ననమ
ఇసటట ననస:9-5-15
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనయ కలమలర
ఇసటట ననస:9-5-220
వయససస:47
లస: ససస స
2660 NDX0428300
పపరర: ససబడహమణఖస సరగర�

94-28/1072

2668 NDX2850907
పపరర: రరమ కకషర వపపలపత

94-28/1074

తసడడ:డ లకడమ నరసససహ రరవప వపపలపత
ఇసటట ననస:9-5-225
వయససస:61
లస: పప
94-28/1076

2671 NDX2851160
పపరర: తడననథ కరరరసక వపపలపత

94-28/1077

తసడడ:డ రరమ కకషర వపపలపత
ఇసటట ననస:9-5-225
వయససస:32
లస: పప
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2672 NDX2850915
పపరర: రరఘవనసదడ కశఖప వపపలపత

94-28/1078

తసడడ:డ రరమ కకషర వపపలపత
ఇసటట ననస:9-5-225
వయససస:30
లస: పప
2675 NDX2357176
పపరర: పదమజ పసచకరర

94-28/698

భరస : రవసదర రరవప పసచకరర
ఇసటట ననస:9-5-226
వయససస:56
లస: ససస స
94-28/701

భరస : ససబబబరరవప బబ లర కకసడ
ఇసటట ననస:9-5-227
వయససస:29
లస: ససస స

2676 NDX2357168
పపరర: రవసదడ రరవప మగతస ననన

2677 NDX2511046
పపరర: సరయ నవఖ బబ లర కకసడ

94-28/699

2679 NDX2511095
పపరర: అననపపరర మమ కకలకలలరర

94-28/704

భరస : సతఖననరరయణ బబ లర కకసడ
ఇసటట ననస:9-5-227
వయససస:58
లస: ససస స

2682 NDX2357242
పపరర: రగహహత శరయ కసన
స రర

94-28/702

94-28/707

తసడడ:డ వనసకటపప రరడడడ తషమలటట
ఇసటట ననస:9-5-227
వయససస:28
లస: పప
2687 NDX2357259
పపరర: శకనవరస శశష సరయ కసన
స రర

94-28/710

తసడడ:డ రరమకకషర రరవప కసన
స రర
ఇసటట ననస:9-5-227
వయససస:54
లస: పప
94-29/1227

తసడడ:డ సరసబ శవ రరడడ చరక
ఇసటట ననస:9-5-227
వయససస:21
లస: పప

2685 NDX2511103
పపరర: ససబబబరరవప బబ లర కకసడ

94-28/705

94-28/703

2683 NDX2357234
పపరర: రరతశక శరయ కసన
స రర

94-28/706

తసడడ:డ శకనవరస శశష సరయ కసన
స రర
ఇసటట ననస:9-5-227
వయససస:23
లస: పప
94-28/708

2686 NDX2511152
పపరర: రమమష మమడడకకసడ

94-28/709

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బబ లర కకసడ
ఇసటట ననస:9-5-227
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శరఖససన మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:9-5-227
వయససస:39
లస: పప

94-28/864
2688 NDX2584415
పపరర: చనన కకషర వనసకట రమణ మమరరస
ననయగడడ ససవరశరర
తసడడ:డ జననరర న రరవప
ఇసటట ననస:9-5-227
వయససస:45
లస: పప

2689 NDX2595213
పపరర: రమల కలమలరర ససవరశరర

భరస : చనన కకషర వనసకట రమణ మమరరస ననయగడ
ఇసటట ననస:9-5-227
వయససస:35
లస: ససస స

2691 NDX1275874
పపరర: ఉమలరరణణ కళరస

2692 NDX1275866
పపరర: చసదనడ రరడడడ కళరస

94-30/204

భరస : చసదనడరరడడడ కళరస
ఇసటట ననస:9-5-227
వయససస:35
లస: ససస స
94-29/1230

2680 NDX2357226
పపరర: ననగవలర కసన
స రర
భరస : శకనవరస శశష సరయ కసన
స రర
ఇసటట ననస:9-5-227
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస శశష శరయ కసన
స రర
ఇసటట ననస:9-5-227
వయససస:21
లస: పప

2684 NDX2511145
పపరర: వ ఎస కకషర రరడడడ తషమలటట

94-28/700

భరస : వనసకట రవతదజ బబ లర కకసడ
ఇసటట ననస:9-5-227
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రమమష మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:9-5-227
వయససస:29
లస: ససస స

2681 NDX2511087
పపరర: వనసకట నరసమమ బబ లర కకసడ

2693 NDX2817088
పపరర: శవ పడసరదరరవప అదదసకక

భరస : కకదసడ రరమ మమరరస ఉపపగగసడనరర
ఇసటట ననస:9-5-225
వయససస:79
లస: ససస స

94-29/133
2674 NDX2016096
పపరర: కకదసడ రరమ మమరరస
ఉపపగగసడనరర
తసడడ:డ ససదరరన రరవప ఉపపగగసడనరర
ఇసటట ననస:9-5-225
వయససస:87
లస: పప

94-29/132

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప మగతస ననన
ఇసటట ననస:9-5-226
వయససస:62
లస: పప

2678 NDX2511004
పపరర: రజన బబ లర కకసడ

2690 NDX3181336
పపరర: సహహత చరక

2673 NDX2016104
పపరర: లలతనసబ ఉపపగగసడనరర

2694 NDX2780724
పపరర: లకడమ కలమలరర మలలర స కకసడ

94-30/205

తసడడ:డ రరఘవ రరడడడ కళరస
ఇసటట ననస:9-5-227
వయససస:41
లస: పప
94-28/1080

2695 NDX2939825
పపరర: ససజజత అదదసకక

94-28/1079

తసడడ:డ కకటయఖ అదదసకక
ఇసటట ననస:9-5-227 FLAT NO 202
వయససస:60
లస: పప

భరస : కకషర మమరరస మలలర స కకసడ
ఇసటట ననస:9-5-227 FNO201 SRUTHI KAL
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వననద కలమలర అదదసకక
ఇసటట ననస:9-5-227 F.NO. 202
వయససస:27
లస: ససస స

2696 NDX2772846
పపరర: భడమరరసబ అదదసకక

2697 NDX2772812
పపరర: వననద కలమలర అదదసకక

2698 NDX2541548
పపరర: సషషదసలల ననయక కరలలవథన

94-29/1228

భరస : శవ పడసరద రరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:9-5-227 F.NO. 202
వయససస:56
లస: ససస స
2699 NDX2541530
పపరర: వజయ లకడమ కరలలవథన
భరస : సషషదసలల ననయక కరలలవథన
ఇసటట ననస:9-5-228
వయససస:39
లస: ససస స

94-29/1229

తసడడ:డ శవ పడసరద రరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:9-5-227 F.NO. 202
వయససస:29
లస: పప
94-28/867

2700 SQX2039972
పపరర: వజయ లకడమ కరలలవథన
భరస : సషషదసలల కరలలవథన
ఇసటట ననస:9-5-228
వయససస:39
లస: ససస స

94-28/865

94-28/866

తసడడ:డ హనసమ ననయక కరలలవథన
ఇసటట ననస:9-5-228
వయససస:44
లస: పప
95-101/638

2701 NDX2755445
పపరర: భబరత నసదనఖల

94-29/1231

భరస : అశశక కలమలర
ఇసటట ననస:9-6-23
వయససస:32
లస: ససస స
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94-29/1232

తసడడ:డ రరమరరడడడ కలర స
ఇసటట ననస:9-6-232
వయససస:65
లస: పప
2705 NDX3104619
పపరర: లల కకషర మమరరస కటబరర

94-30/206

భరస : ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-6-232
వయససస:32
లస: ససస స
94-29/1233

తసడడ:డ శకరరమలల
ఇసటట ననస:9-6-233
వయససస:71
లస: పప

2706 NDX2755403
పపరర: అశశక కలమలర నసదనఖల

94-30/209

తసడడ:డ కకషరర రరవప వరమలచననన
ఇసటట ననస:9-6-233
వయససస:59
లస: పప

2704 NDX0901710
పపరర: వరమమ కళళళస

94-30/207

భరస : అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:9-6-232
వయససస:59
లస: ససస స
94-29/1234

భసధసవప: భబరత
ఇసటట ననస:9-6-233
వయససస:41
లస: పప

2708 NDX2016880
పపరర: రరమచసదడ రరవప వరమలచననన

2711 NDX2016823
పపరర: సకలక బబయ నడడపలర

2703 NDX0924647
పపరర: కళళళస సరళ

2709 NDX2183291
పపరర: కకరస ర సరయ రరమలవతష

94-30/210

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ననయక రరమలవతష
ఇసటట ననస:9-6-236
వయససస:22
లస: ససస స

94-30/208
2707 NDX1803429
పపరర: బబల తడపపర సససదరర
వరమలచననన
భరస : రరమ చసదడ రరవప వరమలచననన
ఇసటట ననస:9-6-233
వయససస:50
లస: ససస స

2710 NDX1150473
పపరర: వజయ కర

94-30/211

భరస : వనసకటటశశరరర ననయక
ఇసటట ననస:9-6-236
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ మమరరస నడడపలర
ఇసటట ననస:9-6-237
వయససస:63
లస: ససస స

94-30/213 2713 NDX2016799
94-30/214
2712 NDX2183283
పపరర: శక సరయ అమలన చచదరర గనన
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ మమరరస
నడడపలర
తసడడ:డ సనరరఖ వనసకట ననగ ససబడహమణఖస గనన తసడడ:డ ఆదధననరరయణ నడడపలర
ఇసటట ననస:9-6-237
ఇసటట ననస:9-6-237
వయససస:22
లస: పప
వయససస:66
లస: పప

2714 NDX1647066
పపరర: జయ శక మలళయయ

2715 NDX1140862
పపరర: పదనమవత యమ

94-30/212

94-30/215

భరస : వనదనసతస వరససదదవ కలమలరర
ఇసటట ననస:9-6-238
వయససస:43
లస: ససస స
2717 NDX1821140
పపరర: శవ రరమ కకషర అదదదపలర

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:9-6-238
వయససస:78
లస: ససస స
94-30/218

తసడడ:డ జగనననథస అదదదపలర
ఇసటట ననస:9-6-240
వయససస:49
లస: పప
2720 NDX2016070
పపరర: సరసబబడజఖస అడప

94-29/136

94-29/1236

2724 AP151010111681
పపరర: లకకమపడసనన ననతలపరటట

94-29/140

2727 AP151010111678
పపరర: మమరరససజజత ననతలపరటట
భరస : సరయబబబగ ననతలపరటట
ఇసటట ననస:9-7-250
వయససస:51
లస: ససస స

2729 NDX3218930
పపరర: కకరణమయ నథనఈపత

2730 NDX3246543
పపరర: వనసకట ననయగడడ ననతలపత

94-29/1371

తసడడ:డ సరయ బబబగ ననతలపత
ఇసటట ననస:9-7-250
వయససస:35
లస: పప

94-30/217

2719 NDX2231116
పపరర: నరసమమ రరసటపలర

94-29/135

భరస : వనసకయఖ రరసటపలర
ఇసటట ననస:9-7-25
వయససస:57
లస: ససస స
94-29/137

2722 NDX2746360
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ గగదధబసడడ

94-29/1235

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ గగదధబసడడ
ఇసటట ననస:9-7-247
వయససస:40
లస: పప
94-29/138

భరస : గణణషరడవప ననతలపరటట
ఇసటట ననస:9-7-249
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకట సతఖ లకడమ కరసత రరవప గకసధధ
ఇసటట ననస:9-7-250
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననయగడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:9-7-250
వయససస:37
లస: ససస స

94-29/134

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ అడప
ఇసటట ననస:9-7-247
వయససస:64
లస: పప

భరస : షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:9-7-248
వయససస:34
లస: ససస స
2726 JBV2928984
పపరర: కలపన దదవ గకసథధ

2718 NDX2412252
పపరర: సపశచన సడవసత కరలలవతష

2721 NDX2015957
పపరర: ననగర రరడడడ అడప

2716 NDX1803403
పపరర: భబరర వ రగహహణణ అడదడపలర
భరస : శవ రరమ కకషర అడదడ పలర
ఇసటట ననస:9-6-240
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ననయక కరలలవతష
ఇసటట ననస:9-6-286
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ననగర రరడడడ అడప
ఇసటట ననస:9-7-247
వయససస:57
లస: ససస స
2723 NDX3053188
పపరర: గగససయ బబగస షపక

94-30/216

2725 NDX2231694
పపరర: శకదదవ గగపసశశటట

94-29/139

భరస : శకనవరస రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:9-7-250
వయససస:41
లస: ససస స
94-29/141

2728 AP151010111676
పపరర: సరయబబబగ ననతలపరటట

94-29/142

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ననతలపరటట
ఇసటట ననస:9-7-250
వయససస:56
లస: పప
94-29/1375

2731 NDX2431138
పపరర: ససధ నడమననరర

94-28/711

భరస : వనసకట ననరరయణ నడమలననరర
ఇసటట ననస:9-7-251
వయససస:49
లస: ససస స
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2732 NDX2431146
పపరర: ససహహ
హ త నడమలననరర

94-28/712

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ నడమలననరర
ఇసటట ననస:9-7-251
వయససస:22
లస: పప

2733 NDX1265792
పపరర: బడబమమశశరర దదవర పలర

భరస : రమమష దదవర పలర
ఇసటట ననస:9-7-251
వయససస:35
లస: ససస స

94-29/145 2736 NDX3083763
2735 NDX1323906
పపరర: వనసకట ననరరయణ నడమలననరర
పపరర: ససబడమణణఖశశర రరవప పష లశశటట

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప నడమలననరర
ఇసటట ననస:9-7-251
వయససస:57
లస: పప
2738 NDX2148691
పపరర: ఇసదధర అడపర

94-29/146

తసడడ:డ షపక షపక
ఇసటట ననస:9-8
వయససస:19
94-27/1390

తసడడ:డ అబగదలలర
ఇసటట ననస:9-8-248
వయససస:44
లస: పప
2744 JBV2939338
పపరర: గణణశ రరవప ననతలపరటట

2739 NDX2579183
పపరర: మరవల షపక

94-29/149

2745 NDX2231140
పపరర: కరమసశర కలమలర పరరమ
తసడడ:డ సనరఖననరరయణ పరరమ
ఇసటట ననస:9-8-263
వయససస:50
లస: పప

2747 NDX2915460
పపరర: ఉసరమన అల హజజరర షరయయద

2748 NDX3136694
పపరర: గగహన యస

94-29/1239

తసడడ:డ మహమమద
ఇసటట ననస:9-8-263
వయససస:63
లస: పప
94-29/1242

తసడడ:డ పపపయఖ మకరకన
ఇసటట ననస:9-8-263
వయససస:34
లస: పప
2753 NDX2122026
పపరర: పడశరసత వరకర
భరస : లకడమ నరసరరరడడ వరకర
ఇసటట ననస:9-8-265
వయససస:35
లస: ససస స
2756 NDX2070787
పపరర: పడభబకర రరవప పషలర లరర

94-29/154

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:9-8-266
వయససస:35
లస: పప

94-29/147

2740 NDX3179702
పపరర: అసజల దదవ ఉయమఖరర

2743 JBV2939346
పపరర: ససరరష ననతలపరటట

94-29/150

94-29/1240

2749 NDX3111648
పపరర: రమఖ గగహన ఏస

2751 NDX3093986
పపరర: ససనదరరశయన యస

2752 NDX2810695
పపరర: కకటటశశరమమ మకరకన

2760 NDX1930909
పపరర: మలర కరరరరన రరవప మలరరసస
తసడడ:డ ననరరయణ మలరరసస
ఇసటట ననస:9-8-266
వయససస:35
లస: పప

94-29/1238

భరస : మహమమద
ఇసటట ననస:9-8-263
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : గగహన
ఇసటట ననస:9-8-263
వయససస:39
లస: ససస స

2757 NDX2129410
పపరర: సరసబబడజఖస నమమగడడ

94-76/1036

94-29/148

2746 NDX2915544
పపరర: అఖస రరననస బబగగమ సయఖద

తసడడ:డ శతషపత ఆయయసపపరరమల వనలలయగథమ
ఇసటట ననస:9-8-263
వయససస:40
లస: పప

2754 NDX2061703
పపరర: గగససయలబభగమ షపక

94-29/930

తసడడ:డ గణణశ రరవప ననతలపరటట
ఇసటట ననస:9-8-249
వయససస:35
లస: పప

94-29/1243

94-29/1241

94-29/1244

భరస : వనసకటటశశరలల మకరకన
ఇసటట ననస:9-8-263 WARD NO.2
వయససస:27
లస: ససస స
94-29/152

2755 NDX2122018
పపరర: లకడమ నరసరరడడ వరకర

94-29/153

తసడడ:డ కకషర రరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:9-8-265
వయససస:44
లస: పప
94-24/74

భరస : ససబబబరరవప నమమగడడ
ఇసటట ననస:9-8-266
వయససస:67
లస: ససస స
94-24/76

2737 NDX2704526
పపరర: JYOTHI VARTHI

భరస : ససబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:9-8
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : పడభబకర రరవప పషలర లరర
ఇసటట ననస:9-8-265
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ ననయగడడ పషలర లరర
ఇసటట ననస:9-8-265
వయససస:71
లస: పప
2759 NDX0043539
పపరర: నలహహత షపక

94-23/642

తసడడ:డ శతషపత
ఇసటట ననస:9-8-263
వయససస:32
లస: పప
94-29/151

94-29/144

తసడడ:డ HEMABHUSHAN VARTHI
ఇసటట ననస:9-7-252
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ససరరష ననతలపరటట
ఇసటట ననస:9-8-249
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప NUTHALAPATI
ఇసటట ననస:9-8-249
వయససస:59
లస: పప

2750 NDX2810570
పపరర: వనసకటటశశరలల మకరకన

94-29/1237

లస: పప

2742 NDX2093128
పపరర: హహమ లత ననతలపరటట

2734 NDX1265818
పపరర: రమమష దదవరరపలర

తసడడ:డ ససబబబరరవప దదవరరపలర
ఇసటట ననస:9-7-251
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకషర మమరరస పష లశశటట
ఇసటట ననస:9-7-251/1
వయససస:46
లస: పప

భరస : రరజజ గగపరలరరవప గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:9-7-253
వయససస:46
లస: ససస స
2741 NDX3107380
పపరర: షరరఫ మహమమద

94-29/143

2758 NDX1519109
పపరర: మలబగ శకనస రరజవరపప

94-24/75

తసడడ:డ నరసససహ రరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:9-8-266
వయససస:27
లస: పప
94-24/77

2761 NDX2009596
పపరర: ససబబబరరడడడ ఉసపస పలర

94-24/78

తసడడ:డ సరసబ రరడడ ఉసపస పలర
ఇసటట ననస:9-8-266
వయససస:37
లస: పప
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94-24/79

తసడడ:డ వర రరడడడ ఉసపస పలర
ఇసటట ననస:9-8-266
వయససస:59
లస: పప
2765 AP151010111465
పపరర: సరమలమజఖస నమమగడడ

94-29/156

94-29/159

2766 JBV2939585
పపరర: శకనవరసస నమమగడడ

2774 NDX2204659
పపరర: వజయ కలమలర ర

2775 NDX1771071
పపరర: కకటటశశర రరవప శరఖమమరర

94-29/165

తసడడ:డ క పస రసగ రరవప ర
ఇసటట ననస:9-8-267
వయససస:45
లస: పప
94-29/168

తసడడ:డ శరఖమమరర కకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:9-8-269
వయససస:22
లస: ససస స
2783 AP151010111046
పపరర: చలపత రరవప అసచ అసచ

94-29/172

94-29/174

తసడడ:డ వరమలర యఖ సవశశటట
ఇసటట ననస:9-8-275
వయససస:38
లస: పప

94-29/169

94-29/161

2773 NDX1070689
పపరర: వనసకట వసశకకషర రరచకలళళ

94-29/164

2776 NDX1070671
పపరర: ననగరశశర రరవప రరచకలళళ

94-29/167

2779 NDX2753739
పపరర: ననరరయణ రరవప వశ రరడడ

94-29/1245

భసధసవప: శరఖమమరర కకటటశశర రరవప వస రరడడ
ఇసటట ననస:9-8-269
వయససస:49
లస: పప

2781 AP151010111197
పపరర: ససచసదడ అసచ

94-29/170

2782 AP151010111194
పపరర: బసవకలమలరర అసచ

94-29/171

భరస : చలపతరరవప అసచ
ఇసటట ననస:9-8-272
వయససస:62
లస: ససస స
94-29/1247

2787 NDX2231488
పపరర: శకలత పపచనల
భరస : వనసకట పపరరరననద గరరరజ పపచనల
ఇసటట ననస:9-8-275
వయససస:36
లస: ససస స

94-29/177

2770 NDX1265834
పపరర: రమలదదవ రరచకలళళ

తసడడ:డ పరసడడ రసగరరరవప రరచకలళళ
ఇసటట ననస:9-8-267
వయససస:59
లస: పప

భరస : చలపత రరవప అసచ
ఇసటట ననస:9-8-272
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరరసక సవశశటట
ఇసటట ననస:9-8-275
వయససస:35
లస: ససస స
2789 NDX2231355
పపరర: రరజష కలమలర సవశశటట

94-29/166

2778 NDX2231181
పపరర: సహహఠఖ శరఖమమరర

2784 NDX3128592
పపరర: బసవ కలమలరర అసచ

94-29/158

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప రరచకలళళ
ఇసటట ననస:9-8-267
వయససస:30
లస: పప

భరస : చలపతరరవప అసచ
ఇసటట ననస:9-8-272
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవపపననయఖ అసచ
ఇసటట ననస:9-8-272
వయససస:66
లస: పప
2786 NDX2231785
పపరర: కకషర చచషతనఖ గరల

94-29/163

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప శరఖమమరర
ఇసటట ననస:9-8-269
వయససస:23
లస: ససస స
94-29/1246

2767 NDX1771105
పపరర: శరఖమమరర పరవన లలలతఖ

భరస : ననగరశశర రరవప రరచకలళళ
ఇసటట ననస:9-8-267
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ శరఖమమరర
ఇసటట ననస:9-8-267
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప యలరర గడడ
ఇసటట ననస:9-8-268
వయససస:55
లస: ససస స
2780 NDX2840866
పపరర: సహహతఖ శరఖమమరర

94-29/160

2772 NDX1070705
పపరర: సరయ చరణ రరచకలళళ
తసడడ:డ ననగరశశర రరవప రరచకలళళ
ఇసటట ననస:9-8-267
వయససస:28
లస: పప

94-29/155

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప శరఖమమరర
ఇసటట ననస:9-8-267
వయససస:25
లస: ససస స

2769 NDX1771139
పపరర: బడహహమసశరర శరఖమమరర

భరస : కకటటశశర పరసడడరసగరరరవప రరచకలళళ
ఇసటట ననస:9-8-267
వయససస:76
లస: ససస స

2777 AP151010111334
పపరర: ససగగణనదదవ యలరర గడడ

94-29/157

భరస : కకటటశశర రరవప శరఖమమరర
ఇసటట ననస:9-8-267
వయససస:51
లస: ససస స
94-29/162

2764 JBV2939593
పపరర: ననగరరణణ నమమగడడ

తసడడ:డ ససబబబరరవప నమమగడడ
ఇసటట ననస:9-8-266
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప నమమగడడ
ఇసటట ననస:9-8-266
వయససస:34
లస: పప

భరస : వజయ కలమలర ర
ఇసటట ననస:9-8-267
వయససస:37
లస: ససస స
2771 NDX0984385
పపరర: లకకమకలమలరర రరచకలళళ

94-24/80

తసడడ:డ నయదమమ నమమగడడ
ఇసటట ననస:9-8-266
వయససస:71
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప నమమగడడ
ఇసటట ననస:9-8-266
వయససస:57
లస: ససస స
2768 NDX2204667
పపరర: లకడమ పదమజ ర

2763 NDX2129394
పపరర: ససబబబరరవప నమమగడడ

2785 NDX2231421
పపరర: శక సతఖ సవశశటట

94-29/173

భరస : రరజరశ కలమలర సవశశటట
ఇసటట ననస:9-8-275
వయససస:34
లస: ససస స
94-29/175

2788 AP151010111075
పపరర: అనససనయ సరవశశటట
భరస : వరమలర యఖ సరవశశటట
ఇసటట ననస:9-8-275
వయససస:52
లస: ససస స

94-29/178 2791 AP151010111462
2790 NDX2231298
పపరర: వనసకట పపరరరననద గరరరజ పపచనల
పపరర: వరమలర యఖ సరవశశటట

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ శరమ పపచనల
ఇసటట ననస:9-8-275
వయససస:45
లస: పప

94-29/176

94-29/179

తసడడ:డ మలర యఖ సరవశశటట
ఇసటట ననస:9-8-275
వయససస:61
లస: పప
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94-29/180

తసడడ:డ వరమలర యఖ సవశశటట
ఇసటట ననస:9-8-275
వయససస:35
లస: పప
2795 NDX2231652
పపరర: శరకవణ కలమలర బచసల

94-29/181

94-29/1250

94-29/1253

94-29/1081

94-29/184

తసడడ:డ మగరళకకషర పగడనల
ఇసటట ననస:9-8-283
వయససస:32
లస: ససస స
2810 NDX1141381
పపరర: మగరళకకషర పగడనల

94-29/187

94-29/190

భరస : రరమమహనరరవప పసచకరర
ఇసటట ననస:9-8-286
వయససస:80
లస: ససస స

94-129/45

2805 NDX2597664
పపరర: శకవణ కలమలర బచసల

94-29/193

94-23/638

2800 NDX3054475
పపరర: ససధఖ నలస

94-29/1252

2803 NDX2954204
పపరర: ససజయ కలమలర బచసల

2806 NDX1140888
పపరర: రఠపరమఖ పగడనల
తసడడ:డ మగరళకకషర పగడనల
ఇసటట ననస:9-8-283
వయససస:28
లస: ససస స

2808 NDX1140870
పపరర: జజనకక పగడనల

2809 NDX1141399
పపరర: చచషతనఖ వసశకకషర పగడనల

2811 JBV2939668
పపరర: వజయలకడమ ననగళళ

2814 NDX2231918
పపరర: అసజ బబయ వకతఖ

2817 NDX2388643
పపరర: శకనస ననయక ననననవత

2820 NDX2231835
పపరర: జరససస కలమలరర బబ నగల
భరస : చచసచసలల బబ నగల
ఇసటట ననస:9-8-287
వయససస:66
లస: ససస స

94-28/998

94-29/183

తసడడ:డ ససరరశ బబబగ బచసల
ఇసటట ననస:9/8/282,301Adityaparadise
వయససస:21
లస: పప
94-29/185

94-29/186

తసడడ:డ మగరళకకషర పగడనల
ఇసటట ననస:9-8-283
వయససస:35
లస: పప
94-29/188

2812 JBV2939676
పపరర: ధనససజయకలమలర ననగళళ

94-29/189

తసడడ:డ నరశసహరరవప ననగళళ
ఇసటట ననస:9-8-284
వయససస:55
లస: పప
94-29/191

2815 NDX2388387
పపరర: వనసకట లకడమ నరసమమ వటటట
కలటట
భరస : అచసలత రరమయఖ వటటట కలటట
ఇసటట ననస:9-8-285/A
వయససస:34
లస: ససస స

94-29/194

2818 NDX2395325
పపరర: ససనత బబయ ననననవత

తసడడ:డ హరరయల ననయక ననననవత
ఇసటట ననస:9-8-285/A
వయససస:37
లస: పప
94-29/195

94-29/933

తసడడ:డ ససరరశ బబబగ బబచస
ఇసటట ననస:9/8/282 flat.no301
వయససస:24
లస: పప

భరస : రవసధర ననయక వకతఖ
ఇసటట ననస:9-8-285/A
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనస ననయక వరడకఖ
ఇసటట ననస:9-8-285/A
వయససస:34
లస: ససస స
2819 AP151010111033
పపరర: కరళకరసబ పసచకరర

2802 NDX1779950
పపరర: ససజయ కలమలర బచసల

2797 NDX2570547
పపరర: నసదధన అతస ల

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:9-8-282
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ధనససజయకలమలర ననగళళ
ఇసటట ననస:9-8-284
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ బగరరఖ ననయక వదరద
ఇసటట ననస:9-8-285
వయససస:35
లస: పప
2816 NDX2388767
పపరర: ససనతన బబయ వరడకఖ

94-29/1251

భరస : మగరళకకషర పగడనల
ఇసటట ననస:9-8-283
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:9-8-283
వయససస:64
లస: పప
2813 NDX2231793
పపరర: రవసధర వదరద

2799 NDX3054418
పపరర: నసదధన అతస ల

94-29/1249

తసడడ:డ గగపస అతస ల
ఇసటట ననస:9-8-282
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరష బబబగ బచసల
ఇసటట ననస:9-8-282
వయససస:25
లస: పప

భరస : ససరరశ బబబగ బచసల
ఇసటట ననస:9/8/282 Flat .no.301
వయససస:44
లస: ససస స
2807 NDX1140896
పపరర: ననగ సససధస పగడనల

94-29/182

తసడడ:డ గగపస
ఇసటట ననస:9-8-282
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపస
ఇసటట ననస:9-8-282
వయససస:18
లస: ససస స
2804 NDX2821924
పపరర: ససగగణ కలమలరర బచసల

2796 NDX2231686
పపరర: చసదడశశఖర రరవప పష స

2794 NDX2770485
పపరర: ధరణణ వణగకలరర

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ వణగకలరర
ఇసటట ననస:9-8-277
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసగరశశర రరవప పష స
ఇసటట ననస:9-8-282
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ బబచస
ఇసటట ననస:9-8-282
వయససస:51
లస: పప
2801 NDX3054368
పపరర: తరరమల అతస ల

94-29/1248

భరస : కలటటసబ రరవప మటట
ఇసటట ననస:9-8-277
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరష బబబగ బచసల
ఇసటట ననస:9-8-282
వయససస:22
లస: పప
2798 NDX2831949
పపరర: ససరరశ బబబగ బబచస

2793 NDX3020542
పపరర: సరవతడ మటట

94-29/192

94-91/10

భరస : తరరపత ననయక ననననవత
ఇసటట ననస:9-8-285/A
వయససస:32
లస: ససస స
94-29/196

2821 NDX2231751
పపరర: చచసచసలల బబ నగల

94-29/197

తసడడ:డ ససబబయఖ బబ నగల
ఇసటట ననస:9-8-287
వయససస:68
లస: పప
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94-28/1085

తసడడ:డ పషదద వనసకట రరమయఖ తతట
ఇసటట ననస:9-8-289
వయససస:49
లస: పప
2825 NDX2231983
పపరర: గగవసద రరజ పష డగటర పలర

2823 NDX2231769
పపరర: సరయ అచసఖత బసదధల

తసడడ:డ జగనననథ రరవప బసదధల
ఇసటట ననస:9-8-289
వయససస:21
లస: పప
94-29/201

తసడడ:డ చసదడ రరవప పష డగటర పలర
ఇసటట ననస:9-8-289
వయససస:47
లస: పప

2826 NDX2148717
పపరర: అననరరధ గమడనరర

తసడడ:డ గగపరల కకషర మమరరస కకవ
ఇసటట ననస:9-8-290, SAI DATTA
వయససస:47
లస: పప
94-29/202

94-29/205

94-28/713

2827 NDX1795741
పపరర: అననరరధ వనజసడర

94-29/241

2832 NDX2055789
పపరర: ననగమణణ సమమసగర

2835 NDX2231736
పపరర: శకనవరస రరవప చసదస

94-31/984

2838 NDX2921732
పపరర: బససవ రరడడడ వజజడల

94-29/203

2841 NDX1889627
పపరర: కకషర వనణణ కరతననడడ

94-28/714

2833 NDX2101269
పపరర: జయశక దదజపఅల

94-29/204

భరస : కకశశర కలమలర గసడడపప
ఇసటట ననస:9-8-291
వయససస:56
లస: ససస స
94-29/206

2836 NDX2231710
పపరర: చసదడశశఖర రరవప కరతననడడ

94-29/207

తసడడ:డ నరసససహరరవప కరతననడడ
ఇసటట ననస:9-8-291
వయససస:48
లస: పప
94-29/1255

తసడడ:డ వర రరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:9-8-291 8TH LINE
వయససస:58
లస: పప
94-29/243

2830 NDX0427245
పపరర: ఇరమఆ కకమరబథదన
తసడడ:డ రరజజ రతనస కకమరబథదన
ఇసటట ననస:9-8-291
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప చసదస
ఇసటట ననస:9-8-291
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప కరఠరననడక
ఇసటట ననస:9-8-291
వయససస:19
లస: ససస స
2840 NDX1401736
పపరర: సనరఖ సష మమపలర

94-29/240

భరస : ఏసస బబబగ సమమసగర
ఇసటట ననస:9-8-291
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇరమఆ కకమరబథదన
ఇసటట ననస:9-8-291
వయససస:21
లస: పప
2837 NDX2578490
పపరర: లహరర కరఠరననడక

94-29/200

తసడడ:డ గగవసద రరజ పష డగటర పలర
ఇసటట ననస:9-8-289
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఇరమఆ కకమరబథదన
ఇసటట ననస:9-8-291
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప చసదస
ఇసటట ననస:9-8-291
వయససస:27
లస: ససస స
2834 NDX2443398
పపరర: సహహత కకమరబథదన

2824 NDX2231942
పపరర: గసగర చసదడ బబబగ పష డగటర పలర

తసడడ:డ శవరనరరయలణ ఏలలరర
భరస : వనసకట రరమలసజననయగలల కకవ
ఇసటట ననస:9-8-290, LAKSHMI VALBHA HE ఇసటట ననస:9-8-290, SAI DATTA
వయససస:41
లస: ససస స
వయససస:42
లస: ససస స

94-29/242 2829 NDX0427286
2828 NDX1795725
పపరర: వనసకట రరమలసజననయగలల కకవ
పపరర: మమరర కకమరబథదన

2831 NDX2231678
పపరర: పడతషఖష తతట

94-29/199

2839 NDX2921716
పపరర: వనసకట ససబబ రరడడడ వరజరరలల

94-29/1256

తసడడ:డ బససవ రరడడడ వరజరరలల
ఇసటట ననస:9-8-291 8TH LINE
వయససస:31
లస: పప
94-29/244

2842 NDX2182699
పపరర: హహమసత కరతననడడ

94-29/245

తసడడ:డ శకనవరస గరసధద చచదరర సష మమపలర
ఇసటట ననస:9-8-291, F.NO:-104 SAI DATTA
వయససస:27
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర రరవప కరతననడడ
ఇసటట ననస:9-8-291, WARD 2, 502, DHUR
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప కరతననడడ
ఇసటట ననస:9-8-291, WARD 2, 502, DHUR
వయససస:22
లస: పప

2843 NDX3300134
పపరర: శకనస షపక

2844 NDX3300142
పపరర: రజజబ షపక

2845 NDX2423580
పపరర: రరజరశశరర దదవ చనగసటట

94-25/1100

తసడడ:డ హహసపన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:9-8-292
వయససస:43
లస: పప
2846 NDX3146669
పపరర: అనసరరధ కకటటరర

భరస : శకనస షపక
ఇసటట ననస:9-8-292
వయససస:40
లస: ససస స
94-27/1391

భరస : రరమ కకటట రరడడ కకటటరర
ఇసటట ననస:9-8-292
వయససస:61
లస: ససస స
2849 NDX2773000
పపరర: కనకదసరర వర పడసరదరరవప
మలనసకలరక
తసడడ:డ నరసససహరరవప మలనసకలరక
ఇసటట ననస:9-8-292
వయససస:56
లస: పప

94-25/1101

2847 NDX3127461
పపరర: జయ లకడమ కకటటరర

భరస : సతఖననరరయణ రరడడ చనగసటట
ఇసటట ననస:9-8-292
వయససస:64
లస: ససస స
94-27/1392

భరస : వనణగ మలధవ రరడడ కకటటరర
ఇసటట ననస:9-8-292
వయససస:37
లస: ససస స
94-29/1257

2850 NDX2772986
పపరర: అననపపరర మలనసకలరక

94-27/536

2848 NDX3138765
పపరర: నవన సష మమపలర

94-28/1086

భసధసవప: సనరఖ సష మమపలర
ఇసటట ననస:9-8-292
వయససస:23
లస: ససస స
94-29/1258

భరస : కనకదసరర వర పడసరదరరవప మలనసకలరక
ఇసటట ననస:9-8-292
వయససస:54
లస: ససస స

94-29/1259
2851 NDX3068822
పపరర: శకనవరస గరసధద చచదరర సష మమపలర

భసధసవప: సనరఖ సష మమపలర
ఇసటట ననస:9-8-292
వయససస:52
లస: పప
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94-29/1260

భసధసవప: సనరఖ సష మమపలర
ఇసటట ననస:9-8-292
వయససస:51
లస: ససస స
2855 NDX3040623
పపరర: భబణగ పడదదప పడగడ

94-29/1263

తసడడ:డ నరరసదడ ననథ
ఇసటట ననస:9-8-292
వయససస:19
లస: పప
2858 JBV1734482
పపరర: సనరఖకలమలరర శషరట

94-29/208

94-27/1395

2857 NDX2016468
పపరర: ఏసస బబబగ సమమసగర

94-29/1264

2859 NDX3061512
పపరర: పలలరరరవప టటకల

2862 NDX3136033
పపరర: నరరసదడ కలమలర టటకల

94-27/1397

94-28/1087

2854 NDX3083672
పపరర: పడవణ కలమలర సమమసగర

94-27/1393

94-27/1396

2863 NDX2970507
పపరర: కకషర మగరళమహన
కరణణగలలపలల
తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:9-8-307
వయససస:54
లస: పప

2865 NDX2970515
పపరర: కకషర మగరళమహన
కరణణగలలపలల
తసడడ:డ సతఖననరరయణ కరణణగలలపలల
ఇసటట ననస:9-8-307
వయససస:54
లస: పప

94-27/1398

2866 AP151010111020
పపరర: వజయలకడమ దదవ అతతసట

2868 NDX2850154
పపరర: ససధదర కలమలర కకసడనరర

94-28/1088

2869 JBV1730977
పపరర: పరప పడనల

94-29/211
2870 JBV1730969
పపరర: వ.యస.యస.వనష. రరజరశశరరరవప
పడనల
తసడడ:డ పష తషరరజ పడనల
ఇసటట ననస:9-8-316
వయససస:68
లస: పప

2871 NDX2849024
పపరర: ఇరర అరరణ

2872 NDX2860450
పపరర: పగడల జజఖత

భసధసవప: మరసస ఆశ లత
ఇసటట ననస:9-8-320
వయససస:36
లస: ససస స

2873 NDX2848786
పపరర: జజఖత పగడల

2874 NDX2875862
పపరర: నరమల దదవ కకడనల

తసడడ:డ వనసకయఖ గరజల
ఇసటట ననస:9-8-321
వయససస:41
లస: పప
2879 NDX2411882
పపరర: శవ కరమమశశరర గగడడగగల

94-27/1399

94-27/538

భరస : లకడమ వ రరమ కకషర మమరరస గగడడగగల
ఇసటట ననస:9-8-325
వయససస:62
లస: ససస స

2877 NDX2875953
పపరర: అనసపమ కకననరర

94-29/209

94-29/210

94-27/1400

భసధసవప: మరసస వరసజననయగలల
ఇసటట ననస:9-8-320
వయససస:21
లస: ససస స
94-27/1402

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కకడనల
ఇసటట ననస:9-8-321
వయససస:63
లస: ససస స
94-27/1404

94-25/1073

భరస : జసగరశశర రరవప అతతసట
ఇసటట ననస:9-8-307
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరజరశశరరరవప పడనల
ఇసటట ననస:9-8-316
వయససస:61
లస: ససస స

2876 NDX2877504
పపరర: ససరరశ బబబగ గరజల

94-27/1394

తసడడ:డ పడసరద రరవప చరరమలమళర
ఇసటట ననస:9-8-305
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససవరర మణణ కలమలర కకసడనరర
ఇసటట ననస:9-8-313
వయససస:40
లస: పప

భసధసవప: వరసజననయగలల
ఇసటట ననస:9-8-320
వయససస:21
లస: ససస స

94-30/220

2860 NDX3191046
పపరర: సతఖననరరయణ చరరమలమళర

భరస : ససవరర మణణ కలమలర కకసడనరర
ఇసటట ననస:9-8-313
వయససస:70
లస: ససస స

94-27/1401

94-29/1262

తసడడ:డ పదదయఖ సమమసగర
ఇసటట ననస:9-8-292
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పలలరరరవప
ఇసటట ననస:9-8-305
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:9-8-307
వయససస:54
లస: పప
2867 NDX2850162
పపరర: నరమల మమరర తషరక

2856 NDX3083631
పపరర: అపరసజ కలమలరర సమమసగర

తసడడ:డ నరసససహ మమరరస
ఇసటట ననస:9-8-305
వయససస:46
లస: పప

భరస : పలలరరరవప
ఇసటట ననస:9-8-305
వయససస:40
లస: ససస స
2864 NDX2970481
పపరర: కకషర మహన కరణణగలలపలల

తసడడ:డ ఏసస బబబగ సమమసగర
ఇసటట ననస:9-8-292
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఏసస బబబగ సమమసగర
ఇసటట ననస:9-8-292
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వశశననథ శషరట
ఇసటట ననస:9-8-302
వయససస:76
లస: ససస స
2861 NDX3061082
పపరర: చటట మమ టటకల

94-29/1261
2853 NDX2744910
పపరర: వనసకట మగరళ కకషరరరరవప
శరతసరరజ
తసడడ:డ వనసకట ననగమలర కరరరజనరరవప శరతసరర
ఇసటట ననస:9-8-292
వయససస:38
లస: పప

2875 NDX2875599
పపరర: చసదడ శశఖర పరటటరర

94-27/1403

తసడడ:డ కకటటలసగస పరటటరర
ఇసటట ననస:9-8-321
వయససస:62
లస: పప
94-27/1405

94-27/537
2878 NDX2411973
పపరర: శవ ననగ ససదఖ దదవ గగడడగగల

భరస : ససరరశ బబబగ గరజల
ఇసటట ననస:9-8-321
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : లకడమ వనసకట రవసదడ కలమలర గగడడగగల
ఇసటట ననస:9-8-325
వయససస:34
లస: ససస స

94-29/212
2880 NDX2412377
పపరర: లకడమ వనసకరటరవసదడ కలమలర
గగడడగగల
తసడడ:డ లకడమ వ రరమ కకషర మమరరస గగడడగగల
ఇసటట ననస:9-8-325
వయససస:47
లస: పప

2881 NDX2412344
పపరర: లకడమ వ రరమ కకషర మమరరస
గగడడగగల
తసడడ:డ లకడమ నరసససహ గగడడగగల
ఇసటట ననస:9-8-325
వయససస:68
లస: పప

94-29/213
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94-29/214
2882 NDX2411296
పపరర: లకడమ వనసకట ననగచసదడ అపరపరరన
గగడడగగల
భరస : ఎల వ రరమకకషరమమరరస గగడడగగల
ఇసటట ననస:9-8-325
వయససస:39
లస: ససస స

94-213/3
2883 NDX2412435
పపరర: లకడమ ఎన వ చసదడ అపరర
గగడడగగల
భరస : లకడమ వ రరమ కకషర మమరరస గగడడగగల
ఇసటట ననస:9-8-325
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పష డ సషన రరయల వనలరసకక
ఇసటట ననస:9-8-326
వయససస:32
లస: ససస స

2885 NDX2412476
పపరర: పష డ సషన రరయల వనలరసకక

2886 NDX2412526
పపరర: ననగససధదర వనలరసకక

2887 NDX2412500
పపరర: ససబడహమణఖస వనలరసకక

94-29/215

తసడడ:డ ససబడహమణఖస వనలరసకక
ఇసటట ననస:9-8-326
వయససస:34
లస: పప
2888 NDX2412351
పపరర: లలత గబబటట

తసడడ:డ ససబడహమణఖస వనలరసకక
ఇసటట ననస:9-8-326
వయససస:35
లస: పప
94-213/4

భరస : ననగ ససధదర వనలరసకక
ఇసటట ననస:9-8-326
వయససస:35
లస: ససస స
2891 NDX3139821
పపరర: ఈశశర కలమలర పపలకననమ

94-27/1406

94-27/1408

భరస : వర రరడడడ
ఇసటట ననస:9-8-331
వయససస:35
లస: ససస స
2897 NDX1519190
పపరర: వజయ కలమలర పష టటట

94-29/218

94-29/219

94-28/1090

తసడడ:డ ఫణణభమషణ
ఇసటట ననస:9-8-345
వయససస:29
లస: పప
2906 NDX0638163
పపరర: కకషర పడతక� దడడ ణసరరజ�

భరస : రరధకకషర మమరరస
ఇసటట ననస:9-8-346
వయససస:72
లస: ససస స

94-27/1529

94-30/223

2893 NDX3104791
పపరర: వర రరడడడ భవనస

2895 NDX3118809
పపరర: శమలల దదవ పప టటట

2896 NDX3102613
పపరర: శక మణణకరసత అఖల పప టటట

2898 NDX3137155
పపరర: లలజజరస పసటట బ

2901 NDX1519224
పపరర: అకసర వననలయల ననమలల

94-27/1409

94-27/1410

2899 NDX3112604
పపరర: మసజల లలజజరస పసటట బ

94-25/736

2902 NDX3061710
పపరర: కకషర పడతక దడడ ణసరరజ

94-27/1412

2904 NDX0612689
పపరర: ఆషర దడడ ణమరరజ

2905 NDX0638130
పపరర: ససజయ పడభబత దడడ ణసరరజ�

భరస : ననరరయణ మమరరస రరడడడ
ఇసటట ననస:9-8-347
వయససస:56
లస: ససస స

94-27/1411

భరస : లలజజరస
ఇసటట ననస:9-8-334
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫణణ భమషణ
ఇసటట ననస:9-8-345
వయససస:30
లస: పప

2910 NDX2505147
పపరర: భమలకడమ రరడడడ

94-28/1089

తసడడ:డ వజయ కలమలర పప టటట
ఇసటట ననస:9-8-332
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద జజశరశ రవ కలమలర ననమలల
ఇసటట ననస:9-8-335
వయససస:25
లస: ససస స

2907 NDX0638320
పపరర: ఫణణ భమషణస దడడ ణసరరజ

94-27/975

94-27/1407

తసడడ:డ వనసకట శవ రరడడడ
ఇసటట ననస:9-8-331
వయససస:40
లస: పప

94-30/221

94-30/222

తసడడ:డ ఫణణ భమషణస�
ఇసటట ననస:9-8-345
వయససస:28
లస: పప
94-30/224

తసడడ:డ హరరననరరయణ
ఇసటట ననస:9-8-345
వయససస:65
లస: పప
94-27/1414

2890 NDX2574036
పపరర: వనసకట కకషర చచషతనఖ పపలకరనస

భరస : లకడమ వరపడసరద రరవప పపలకననమ
ఇసటట ననస:9-8-329
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ఫణణభమషణ దడడ ణమరరజ
ఇసటట ననస:9-8-345
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫణణ భమషణస�
ఇసటట ననస:9-8-345
వయససస:30
లస: పప
2909 NDX3092350
పపరర: వజయ లకడమ బదచద ల

2892 NDX3225620
పపరర: వరలకడమ పపలకననమ

94-29/217

తసడడ:డ ఏల వ పడసరద రరవప పపలకరనస
ఇసటట ననస:9-8-329
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఎలష రరవప
ఇసటట ననస:9-8-334
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ లలజరరస పసటట
ఇసటట ననస:9-8-334
వయససస:27
లస: పప
2903 NDX3122983
పపరర: ససజజయ పడభబత దడడ ణసరరజ

94-213/5

భరస : రరఘవ రరవప పప టటట
ఇసటట ననస:9-8-332
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవరరవప పష టటట
ఇసటట ననస:9-8-332
వయససస:59
లస: పప
2900 NDX1382878
పపరర: రరయలజదదదన షపక

2889 NDX2412385
పపరర: పదమశక వనలరసకక

94-27/539

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనలరసకక
ఇసటట ననస:9-8-326
వయససస:66
లస: పప

భరస : ససబడహమణఖస వనలరసకక
ఇసటట ననస:9-8-326
వయససస:54
లస: ససస స

తలర : వరలకడమ పపలకననమ
ఇసటట ననస:9-8-329
వయససస:36
లస: పప
2894 NDX3137411
పపరర: ఉష రరణణ భవనస

94-29/216

2884 NDX2411700
పపరర: వజయలకడమ దధశభబషఖస

2908 NDX3086626
పపరర: రరధకకషర మమరరస బదచద ల

94-27/1413

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:9-8-346
వయససస:83
లస: పప
94-30/225

2911 NDX2505162
పపరర: రరహహల చససడనరర

94-30/226

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:9-8-347
వయససస:20
లస: పప
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2912 NDX2505105
పపరర: ననరరయణ మమరరస రరడడడ
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94-30/227

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరడడడ
ఇసటట ననస:9-8-347
వయససస:63
లస: పప
2915 NDX1949769
పపరర: రరణగకర దదవ చససడనరర

తసడడ:డ అచల రరడడడ లనకపప ఠఠ
ఇసటట ననస:9-8-347
వయససస:44
లస: పప
94-30/1111

భరస : శకనవరసరరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:9-8-347,FLAT NO.402
వయససస:59
లస: ససస స
2918 NDX2689909
పపరర: పరడనసస కసప

94-27/976

తసడడ:డ రరయపప కసప
ఇసటట ననస:9-8-352
వయససస:61
లస: పప
2921 NDX2704302
పపరర: చననమమ కసప

94-38/814

94-22/802

తసడడ:డ పషసచల రరడడడ
ఇసటట ననస:9-8-354
వయససస:43
లస: పప
2927 NDX1766775
పపరర: లకడమ శశశలజ లకడమ శశశలజ

94-27/541

94-27/544

భరస : చటటటబబబగ కలతనడడ
ఇసటట ననస:9-8-363
వయససస:30
లస: ససస స
2936 NDX1766569
పపరర: చటటటబబబగ కలతనడడ

94-27/548

తసడడ:డ కకషర కలతనడడ
ఇసటట ననస:9-8-363
వయససస:40
లస: పప
2939 NDX2394187
పపరర: వనసకయఖ బబచల
తసడడ:డ కకసడయఖ బబచల
ఇసటట ననస:9-8-363
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ పరడనసస కసప
ఇసటట ననస:9-8-352
వయససస:36
లస: పప

2919 NDX2857787
పపరర: కకషర సరయ పడసరద కసజల

2920 NDX2690899
పపరర: దదపసస కసప

94-27/1415

2922 NDX2427870
పపరర: ననగలకడమ మమకల

94-27/977

94-3/1350

94-28/870

భరస : మధస సరశమ కనద క
న లసతన
ఇసటట ననస:9-8-352
వయససస:31
లస: ససస స
94-27/564

2923 NDX2427888
పపరర: మలరరత ససమఖ మమకల

94-27/565

భరస : శకనవరసరరవప మమకల
ఇసటట ననస:9-8-352 5TH LINE SYAMALAN
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమకల
ఇసటట ననస:9-8-352 5THLINE SYMALANAG
వయససస:20
లస: ససస స

2925 NDX3130317
పపరర: కలలఖణణ నగగలపత

2926 NDX2070597
పపరర: శకలత కరసడడడ

94-27/1416

2928 AP151010108230
పపరర: సనరయఖ పరరశన మహమమద

2931 NDX1785239
పపరర: హహమలత మగకకరర

2934 NDX1882829
పపరర: దసరర శరకవణణ జజనస

94-27/540

భరస : శకనవరస రరవప కరసడడడ
ఇసటట ననస:9-8-357
వయససస:28
లస: ససస స
94-27/542

2929 NDX2070589
పపరర: శకనవరస రరవప కరసడడడ

94-27/543

తసడడ:డ ఆదధననరరయణ కరసడడడ
ఇసటట ననస:9-8-357
వయససస:35
లస: పప
94-24/81

భరస : వజయ కలమలర మగకకరర
ఇసటట ననస:9-8-362
వయససస:65
లస: ససస స
94-27/545

2917 NDX2699114
పపరర: వశశ పడశరసత కసప

తసడడ:డ ససబబ రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:9-8-347,FLAT NO.402
వయససస:50
లస: పప

భరస : బషసర అహమద
ఇసటట ననస:9-8-357
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-8-361
వయససస:82
లస: ససస స
2933 NDX1766627
పపరర: వనసకమమ కలతనడడ

94-30/1112

భరస : పడదదప రరడడడ
ఇసటట ననస:9-8-354
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సకజన కలమలర గగళరపపడడ
ఇసటట ననస:9-8-357
వయససస:35
లస: ససస స
2930 AP151010108040
పపరర: జజనకమమ మలరఠర

2916 NDX1460484
పపరర: శకనవరస రరవప చససడనరర

94-31/985

భరస : ఉమలమహహశశర రరడడ లనకపప ఠఠ
ఇసటట ననస:9-8-347
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన మసరసన రరడడడ
ఇసటట ననస:9-8-352
వయససస:28
లస: పప

భరస : పరడనసస కసప
ఇసటట ననస:9-8-352
వయససస:56
లస: ససస స
2924 NDX3123288
పపరర: పడదదప రరడడడ నగమల పరటట

94-30/1110 2914 NDX2698710
2913 NDX2693927
పపరర: ఉమ మహహశశర రరడడ లనకపప ఠఠ
పపరర: శక లత లనకపప ఠఠ

2932 NDX1785189
పపరర: వజయ కలమలర మగకకరర

94-24/82

తసడడ:డ ఎస జర మలణణకఖరరవప మగకకరర
ఇసటట ననస:9-8-362
వయససస:67
లస: పప
94-27/546

2935 NDX1883082
పపరర: లకకమ సరసశత జజనస

94-27/547

భరస : మహహష జజనస
ఇసటట ననస:9-8-363
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : యతశశర వనసకట రసగర రరవప జజనస
ఇసటట ననస:9-8-363
వయససస:59
లస: ససస స

94-27/549
2937 NDX1882779
పపరర: యతశశర వనసకట రసగర రరవప
జజనస
తసడడ:డ వనసకట కకషర మమరరస జజనస
ఇసటట ననస:9-8-363
వయససస:67
లస: పప

2938 NDX1882852
పపరర: మహహష జజనస

తసడడ:డ యతశశర వనసకట రసగర రరవప జజనస
ఇసటట ననస:9-8.363
వయససస:37
లస: పప

2940 NDX2394161
పపరర: రరజ బబచల

2941 NDX2394179
పపరర: ససజజత బబచల

తసడడ:డ వనసకయఖ బబచల
ఇసటట ననస:9-8-363
వయససస:42
లస: పప

94-27/978

94-27/761

94-27/979

భరస : రరజ బబచల
ఇసటట ననస:9-8-363
వయససస:29
లస: ససస స
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2942 NDX3142221
పపరర: శకనవరస రరవప అలర
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94-27/1417

తసడడ:డ కకషర మమరరస అలర
ఇసటట ననస:9-8-363
వయససస:50
లస: పప

2943 NDX3107950
పపరర: అనసరరధ అలర

94-27/1418

భరస : శకనవరస రరవప అలర
ఇసటట ననస:9-8-363
వయససస:44
లస: ససస స

2945 NDX3136678
పపరర: వనభబవ కకషర చసతల

94-27/1420

తసడడ:డ ఆనసద కలమలర చసతల
ఇసటట ననస:9-8-363
వయససస:18
లస: పప
2948 NDX1939539
పపరర: నలర బబ తషల ఓరరగసటట
భరస : పషదద ననరరయణ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:9-8-364
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణపడసరద� �
ఇసటట ననస:9.8-365
వయససస:63
లస: ససస స

2952 NDX0944892
పపరర: ఆనసద కలమలర చసతల

94-29/222

2955 NDX2016211
పపరర: ఉష రరణణ జపపడడ

94-29/221

తసడడ:డ బబపనయఖ దదవత
ఇసటట ననస:9-8-373, SAI SADAN, F-2
వయససస:27
లస: ససస స

2958 NDX1766486
పపరర: మకణనళన చరసరన

94-30/228

తసడడ:డ ������ ����� ������ ������
ఇసటట ననస:9-8-379
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ససగరనస
ఇసటట ననస:9-8-381
వయససస:60
లస: పప

2963 NDX3051943
పపరర: ఉమమహహశశరరరవప శఖనస

2964 NDX3174000
పపరర: బసదస పసడయ శగరనస

94-27/1425

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర శఖనస
ఇసటట ననస:9-8-381
వయససస:54
లస: పప

94-29/223

94-27/550

2953 NDX3111705
పపరర: గరరరజ పప టబటబథదనన

94-27/1422

2956 NDX1444801
పపరర: దధవఖ ననయగడడ

94-30/229

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:9-8-371
వయససస:27
లస: ససస స
94-27/762

2959 NDX0554451
పపరర: పడవణ కలమలర రరడడడ యస

94-27/763

తసడడ:డ ససతన రరమరరడడ
ఇసటట ననస:9-8.379
వయససస:49
లస: పప
94-27/1423

2962 NDX3051950
పపరర: ఉమమహహశశరరరవప శఖనస

94-27/1424

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర శఖనస
ఇసటట ననస:9-8-381
వయససస:54
లస: పప
94-27/1426

తసడడ:డ ససబడమణణఖశశరరరవప శగరనస
ఇసటట ననస:9-8-381
వయససస:30
లస: ససస స

2966 NDX3137395
పపరర: సరయ పపడమ శగరనస

2950 NDX1028950
పపరర: సతఖననరరయణపడసరద పష రఠరర

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:9-8-369
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : పడవణ కలమలర రరడడడ మదసగగ
ఇసటట ననస:9-8.379
వయససస:49
లస: ససస స

94-28/1091 2961 NDX3187978
2960 NDX3052230
పపరర: ���� ����� ������ ������
పపరర: ససబడమణణఖశశరరరవప శగరనస

94-27/1516

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:9-8-365
వయససస:67
లస: పప

భరస : మసరసన రరవప ననయగడడ
ఇసటట ననస:9-8-369
వయససస:62
లస: ససస స
94-27/566

2947 NDX3221991
పపరర: లకడమ శకజజ యలగసటట
తసడడ:డ శకనవరసరరవప యలగసటట
ఇసటట ననస:9-8-363 sree homes
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ కరసతన రరవప
ఇసటట ననస:9-8-366
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప ననయగడడ
ఇసటట ననస:9-8-369
వయససస:30
లస: ససస స
2957 NDX2427839
పపరర: లకడమ రసజతన దదవత

94-27/1421

తలర : శకలసతలదదవ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:9-8-364
వయససస:38
లస: పప
94-27/802

2954 NDX2016195
పపరర: హహమ శలప ననయగడడ

2949 NDX1939497
పపరర: హరరశ ఓరరగసటట

94-27/1419

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అలర
ఇసటట ననస:9-8-363
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఆనసద కలమలర చసతల
ఇసటట ననస:9-8-363 SF-2
వయససస:43
లస: ససస స
94-29/220

2951 JBV1732254
పపరర: ననగదసరర కకసడనరర� �

2946 NDX3129913
పపరర: శక అపరర చసతల

2944 NDX3149283
పపరర: నఖల అలర

2965 NDX3275070
పపరర: మలధవ శగరనస

94-27/1554

భరస : ససబడమణణఖశశరరరవప శగరనస
ఇసటట ననస:9-8-381
వయససస:54
లస: ససస స

94-28/1092

తసడడ:డ ససబడహమణణఖశశరరరవప శగరనస
ఇసటట ననస:9-8-381
వయససస:29
లస: పప

2967 NDX2412013
పపరర: ససజజత గగవసదరరజ
భరస : శకహరర గగవసదరరజ
ఇసటట ననస:9-8-382
వయససస:56
లస: ససస స
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94-27/551

2968 NDX2411684
పపరర: వనసకట పవన గగవసదరరజ

తసడడ:డ శకహరర గగవసదరరజ
ఇసటట ననస:9-8-382
వయససస:28
లస: పప

94-27/552

2969 NDX2412005
పపరర: శకహరర గగవసదరరజ

94-27/553

తసడడ:డ రరమలరరవప గగవసదరరజ
ఇసటట ననస:9-8-382
వయససస:62
లస: పప
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2970 NDX0917062
పపరర: రరవపరర ససధనరరణణ
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94-27/764

భరస : మగరళధర
ఇసటట ననస:9-8.382
వయససస:30
లస: ససస స
94-27/767

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-8.382
వయససస:35
లస: పప

2974 NDX0554220
పపరర: మగరళధర రరవపరర

94-27/770

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-8.382
వయససస:50
లస: పప

2977 NDX2467637
పపరర: హరరశ మననన

తసడడ:డ రరవపరర శకనవరస పడసరద
ఇసటట ననస:9-8-382
వయససస:20
లస: పప
2982 NDX2691012
పపరర: భబణగ శకనవరస యడర పలర

2985 NDX3052263
పపరర: నససస అకస ర ఖలన

2980 NDX3140563
పపరర: శవ శసకరరవప పరలడడగగ

94-29/934

2983 NDX3085107
పపరర: భబణగ శకనవరస యడర పలర

2986 NDX3041951
పపరర: వనసకట ససమ లత మదధద

తసడడ:డ నషసరరదదదన ఖలన
ఇసటట ననస:9-8-384,F.NO.302MEENAKSH
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకరణ కలమలర
ఇసటట ననస:9-8-385
వయససస:35
లస: ససస స

2988 NDX2423796
పపరర: వనసకటటశశర ననయగడడ మలరరసటట

2989 NDX1014265
పపరర: కకరస ర ఆళళ

94-27/555

తసడడ:డ లకమనన మలరరసటట
ఇసటట ననస:9-8-385 F NO-202
వయససస:43
లస: పప
94-27/558

94-27/1427

94-30/230

2995 NDX0510875
పపరర: పదమ శక రరఖపలర

94-29/1265

2998 NDX3213071
పపరర: ననగ లలహహత ఘసటబ
తసడడ:డ ససతయఖ ఘసటబ
ఇసటట ననస:9-8-391
వయససస:24
లస: ససస స

2978 NDX2398402
పపరర: ననగ శశశలజ మననన

94-132/1364

2981 NDX3225489
పపరర: భబరత పరలడడగగ

94-27/1526

2984 NDX3052271
పపరర: ఫరరర నన పషరరశన

94-25/1074

భరస : నససస అకస ర ఖలన
ఇసటట ననస:9-8-384 F.NO.302MEENAKSH
వయససస:27
లస: ససస స
94-27/1428

2987 NDX2423788
పపరర: పలర వ పసడయ మరరకకసడ

94-27/554

భరస : మలరరసటట వనసకటటశశర ననయగడడ
ఇసటట ననస:9-8-385 F NO-202
వయససస:44
లస: ససస స
94-27/556

2990 AP151010108002
పపరర: రజనకలమలరర ఆళళ�

94-27/557

భరస : శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:9-8-387
వయససస:50
లస: ససస స
94-28/1093

2993 NDX2542165
పపరర: రమఖ ఆళర

94-29/935

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ ఆళర
ఇసటట ననస:9-8-387
వయససస:32
లస: ససస స
94-30/231

భరస : రవకలమలర
ఇసటట ననస:9-8-390
వయససస:51
లస: ససస స
94-27/1429

94-27/769

భరస : శవ శసకరరవప పరలడడగగ
ఇసటట ననస:9-8-384
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ పమమలలరరదద కలశస
ఇసటట ననస:9-8-387
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రవకలమలర
ఇసటట ననస:9-8-390
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఘసటబ
ఇసటట ననస:9-8-391
వయససస:51
లస: పప

2992 NDX3050549
పపరర: కకటట రరడడడ కలశస

2975 NDX0554212
పపరర: శకధర రరవపరర

భరస : హరరష మననన
ఇసటట ననస:9-8-382
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:9-8-387
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకమరరడడడ�
ఇసటట ననస:9-8-387
వయససస:52
లస: పప

2997 NDX3159241
పపరర: ససతయఖ ఘసటబ

94-27/1551

తసడడ:డ శకహరర రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:9-8-384
వయససస:24
లస: ససస స
94-25/1075

94-27/766

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-8.382
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:9-8-384
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:9-8-384
వయససస:24
లస: ససస స

2994 NDX1145093
పపరర: రరఖపలర కలససమ రరవల

94-27/768

తసడడ:డ రసగ రరవప మననన
ఇసటట ననస:9-8-382
వయససస:44
లస: పప
94-182/1284

2972 NDX0571075
పపరర: రరవపరర రరజరశశరర�

భరస : శకనవరస పడసరద�
ఇసటట ననస:9-8.382
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-8.382
వయససస:44
లస: పప

2976 NDX0554113
పపరర: శకనవరస పడసరద రరవపరర

2991 AP151010108001
పపరర: శకనవరసరరడడడ ఆళళ�

94-27/765

భరస : శకధర�
ఇసటట ననస:9-8.382
వయససస:41
లస: ససస స

2973 NDX0554170
పపరర: ఉదయ భబసకర రరవపరర

2979 NDX2780047
పపరర: రరవపరర మననజ కకషర

2971 NDX0635474
పపరర: రరవపరర ననగరతనకలమలరర�

2996 NDX0517763
పపరర: రవ కలమలర రరఖపలర

94-30/232

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:9-8-390
వయససస:60
లస: పప
94-27/1430

2999 NDX1864173
పపరర: రరగ దదపసస బచసల

94-30/233

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బచసల
ఇసటట ననస:9-8-391
వయససస:27
లస: ససస స
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3000 NDX1864082
పపరర: శకనవరస రరవప బచసల

94-30/234

తసడడ:డ రరసబబ టట
ర బచసల
ఇసటట ననస:9-8-391
వయససస:56
లస: పప
3003 NDX1821454
పపరర: అభలలష ససదనబతషన

94-27/560

తసడడ:డ వజయ కలమలర ససదనబతషన
ఇసటట ననస:9-8-392
వయససస:29
లస: పప
3006 NDX1029073
పపరర: గగతసరరడడడ ఈమన

94-27/561

94-27/803

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ బటట గరరర
ఇసటట ననస:9/8/395
వయససస:35
లస: పప
3015 NDX2923936
పపరర: సరయ పడణవ ననతలపరటట

94-26/1405

94-27/1436

94-27/777

భరస : శవ పడసరద వసకరయల
ఇసటట ననస:9-8.396
వయససస:52
లస: ససస స
3024 NDX1014240
పపరర: రరజరశశరర సససగరరజ

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:9-8.396
వయససస:37
లస: పప

3007 NDX1029917
పపరర: రరఘవరరడడడ ఈమన

3010 NDX3066016
పపరర: పడవణ ననతలపత

3013 NDX2517944
పపరర: తరరపతమమ సరదధననన

3016 AP151010111242
పపరర: లలత ననతలపరటట

3019 NDX2048388
పపరర: ననగశక సమమమట

94-27/780

94-27/562

94-27/1432

94-30/235

భరస : వనసకట రరజశశఖర రరడడడ బటట గరరర
ఇసటట ననస:9/8/395
వయససస:32
లస: ససస స
94-30/237

3014 NDX3107166
పపరర: లకడమ బబయ రరమ

94-27/1433

భరస : మగరళ ననయక దరరర
ఇసటట ననస:9-8-395 BHAGAVAN ENCLAVE
వయససస:45
లస: ససస స
94-27/1434

3017 AP151010111232
పపరర: అజయ ఘష ననతలపరటట

94-27/1435

తసడడ:డ పరరశతశస ననతలపరటట
ఇసటట ననస:9-8-395 f.no. 101
వయససస:54
లస: పప
94-27/774

3020 NDX2048420
పపరర: ననగ ససషమ కలమలరర సమమమట

3022 JBV2929453
పపరర: కరతనఖయన చదసవపల

3023 NDX2092971
పపరర: బసగరరమమ వరససరరడడ

తసడడ:డ పడసరద రరవప కకరకపష డ లల
ఇసటట ననస:9-8.396
వయససస:40
లస: పప

94-27/773

3011 NDX2016435
పపరర: గగతమ బటట గరరర

భరస : దసరరరపడసరద సమమమట
ఇసటట ననస:9-8.396
వయససస:38
లస: ససస స

3028 NDX0860494
పపరర: కకరణ కలమలర కకరకపష డ లల

94-27/772

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:9-8.395
వయససస:60
లస: పప

94-27/778

94-27/775

94-27/779

తసడడ:డ ననగబసవయఖ వరససరరడడ
ఇసటట ననస:9-8.396
వయససస:66
లస: ససస స
94-27/781

3026 NDX0553990
పపరర: సనరఖ రరమలసగ సరయ కకషర
ససహహచ
తసడడ:డ ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:9-8.396
వయససస:36
లస: పప

94-27/782

94-27/784

3029 NDX2048446
పపరర: దసరరరపడసరద సమమమట

94-27/786

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:9-8.396
వయససస:34
లస: పప
94-27/783

3008 NDX1028745
పపరర: శకహరరరరవప యడర పలర

తసడడ:డ వ యస యస వరపడసరద సమమమట
ఇసటట ననస:9-8.396
వయససస:26
లస: ససస స

3025 JBV2929719
పపరర: సరయకకకషర చదసవపల

94-27/559

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:9-8.392
వయససస:66
లస: పప

భరస : ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:9-8.396
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:9-8.396
వయససస:71
లస: ససస స
3027 NDX0795120
పపరర: భబషఖస కకషరరరరవప�

3005 AP151010108570
పపరర: వజయకలమలర ససదద నబతష
స న

94-27/771

భరస : పరరశతశస ననతలపరటట
ఇసటట ననస:9-8-395 F.NO. 101
వయససస:84
లస: ససస స

భరస : అజయ ఘీదష ననతలపరటట
ఇసటట ననస:9-8-395 F.NO. 101
వయససస:48
లస: ససస స
3021 NDX1768474
పపరర: లకడమ కలమలరర వసకరయల

3004 AP151010108571
పపరర: దసరరరవశరరద ససదద నబతష
స న

భరస : వనసకటటశశరరర సరదధననన
ఇసటట ననస:9-8-395
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అజయ ఘష ననతలపరటట
ఇసటట ననస:9-8-395 F.NO. 101
వయససస:22
లస: ససస స
3018 NDX2865384
పపరర: మలధవ లత పపరస

తసడడ:డ వజయ కలమలర ససదనబతషన
ఇసటట ననస:9-8-392
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అశశక ననతలపత
ఇసటట ననస:9-8-395
వయససస:32
లస: పప
94-30/236

3002 NDX1756388
పపరర: తరరమల ససనల ససదనబతషన

భసధసవప: ననగమణణ వనలలపరర
ఇసటట ననస:9-8-391 Anish Residency
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:9-8-395
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రరజశశఖర రరడ�డడ �
ఇసటట ననస:9.8-395
వయససస:34
లస: పప
3012 NDX2016427
పపరర: వనసకట రరజశశఖర రరడడడ బటట గరరర

94-27/1431

భరస : వజయ కలమలర
ఇసటట ననస:9-8.392
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవరరడడడ
ఇసటట ననస:9-8-395
వయససస:30
లస: పప
3009 JBV1731405
పపరర: అశశననడ
డ �డడ బమచపపడడ �

3001 NDX3081924
పపరర: వనణగగగపరల రరవప వనలలపరర

తసడడ:డ పష తషరరజ సమమమట
ఇసటట ననస:9-8.396
వయససస:54
లస: పప
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3030 NDX2014702
పపరర: రరధ కకషర మమరరస మలదన

94-27/787

తసడడ:డ జజనకక రరమయఖ
ఇసటట ననస:9-8.396
వయససస:63
లస: పప
94-27/790

తసడడ:డ బబజజరరవప
ఇసటట ననస:9-8.396
వయససస:75
లస: పప
94-30/1350

94-27/1437

3037 NDX2781417
పపరర: భబషఖస పదనమవత

94-27/563

భరస : మలర కరరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:9-8-402
వయససస:47
లస: ససస స

3040 NDX3041662
పపరర: రరకకమణణ దదవ వసస

94-27/1439

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:9-8-402
వయససస:23
లస: ససస స
3045 NDX2369965
పపరర: నరమల సనపరరస ఇసటటరర

94-27/1440

94-30/238

94-30/241

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:9-8-402
వయససస:42
లస: ససస స
3051 NDX0087387
పపరర: కకషర కలమలరర చసతగగపపల�
భరస : రరమ చసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:9-8-402
వయససస:61
లస: ససస స
3054 NDX1467696
పపరర: అరరరన రరవప చచననస

3046 NDX2061869
పపరర: ఎన వ యస యస సరగజ
కరశభభటర
తసడడ:డ సష మశశఖరస కరశభభటర
ఇసటట ననస:9-8-402
వయససస:24
లస: ససస స

94-30/239

3049 NDX1467639
పపరర: కకషర కలమలరర గరడచ

94-30/242

3052 NDX0357368
పపరర: చకకపరణణ చసతగగసపపల�

94-30/247

3055 NDX2070845
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వసస

3058 NDX2369973
పపరర: కకరస ర ఇసటటరర
తసడడ:డ చసదడ శశఖర ఇసటటరర
ఇసటట ననస:9-8-402 F NO:202
వయససస:24
లస: ససస స

3041 NDX3041829
పపరర: శక దధవఖ వసస

94-27/1441

3044 NDX3129640
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వసస

94-28/1095

3047 NDX1467779
పపరర: పడమల రరణణ చచననస

94-30/240

భరస : అరరరన రరవప చచననస
ఇసటట ననస:9-8-402
వయససస:41
లస: ససస స
3050 MLJ2447019
పపరర: లకడమ ససరరఖ కకరరళ

94-30/243

భరస : ననగ రమమశ గగపరస కకరరళ
ఇసటట ననస:9-8-402
వయససస:49
లస: ససస స
94-30/245

3053 NDX2016328
పపరర: అపరప రరవప మలరరటరర

94-30/246

తసడడ:డ జగనననథస మలరరటరర
ఇసటట ననస:9-8-402
వయససస:44
లస: పప
94-30/248

తసడడ:డ రమణయఖ వసస
ఇసటట ననస:9-8-402
వయససస:57
లస: పప
94-30/250

94-28/1094

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:9-8-402
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:9-8-402
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:9-8-402
వయససస:47
లస: పప
3057 NDX0357400
పపరర: రరమచసదడ రరవప చసతగగసపపల

94-27/1443

భరస : వనసకట ససపత కలమలర గరడచ
ఇసటట ననస:9-8-402
వయససస:47
లస: ససస స
94-30/244

3038 NDX2831196
పపరర: యలమన లకడమ మటటరర

భసధసవప: లకడమ లలవణఖ
ఇసటట ననస:9-8-402
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:9-8-402
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర ఇసటటరర
ఇసటట ననస:9-8-402
వయససస:21
లస: ససస స
3048 NDX0087395
పపరర: శకవరణణ చసతగగపపల�

3043 NDX3098894
పపరర: శక మననకడ ససకర

94-27/1438
3035 NDX2788735
పపరర: భబషఖస తరరన కలమలర భబషఖస

తసడడ:డ వనసకట కకషర రరవప మటటరర
ఇసటట ననస:9-8-399
వయససస:20
లస: ససస స

తలర : లకడమ లలవణఖ
ఇసటట ననస:9-8-402
వయససస:53
లస: ససస స
94-27/1442

94-27/789

తసడడ:డ భబషఖస కకషర రరవప
ఇసటట ననస:9-8-396
వయససస:18
లస: పప

భరస : భబషఖస కకషర రరవప
ఇసటట ననస:9-8-396 GF4
వయససస:41
లస: ససస స

3039 AP151010108420
పపరర: రమలదదవ జజససస �

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:9-8-402
వయససస:71
లస: పప

3034 NDX3029873
పపరర: ననగ లకడమ రగసడర

3032 JBV2929461
పపరర: ననరరయణరరవప చదసవపల� �

తసడడ:డ రరమలసగసరశమ � �
ఇసటట ననస:9-8.396
వయససస:75
లస: పప

భరస : ననగర రరడడడ
ఇసటట ననస:9-8-396
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరర లసగస వసకరయల
ఇసటట ననస:9-8-396
వయససస:63
లస: పప

3042 NDX3047628
పపరర: లకడమ లలవణఖ వసస

94-27/788

తసడడ:డ కకటటశశర శరమ
ఇసటట ననస:9-8.396
వయససస:67
లస: పప

3033 NDX0426908
పపరర: కళళవరరన సససగరరజ

3036 NDX3037280
పపరర: శవ పడసరద వసకరయల

3031 NDX0622142
పపరర: శరఖమ పడసరద ససవరణస

3056 NDX0783829
పపరర: ననగ రమమశ గగపరస కకరరళ

94-30/249

తసడడ:డ వ యస పడకరశ రరవప గగపరస కకరరళ
ఇసటట ననస:9-8-402
వయససస:57
లస: పప
94-30/251

3059 NDX2994002
పపరర: అపరపరరవప మలరఠ
ట రర

94-27/1444

తసడడ:డ జగనననథస మలరఠ
ట రర
ఇసటట ననస:9-8-402, F NO 202
వయససస:43
లస: పప
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3060 NDX0740977
పపరర: వనసకట కకషరరరరవప వనససగర�

94-24/83

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:9-8-404
వయససస:51
లస: పప
3063 NDX2991503
పపరర: లకడమ గరడడపరరస

3061 NDX2657393
పపరర: వనషదదహహ గరడడపరరస

తసడడ:డ భబసకర రరవప గరడడపరరస
ఇసటట ననస:9-8-406
వయససస:18
లస: ససస స
94-28/1097

3064 NDX2696185
పపరర: భరత రరడడడ జజదపరరరర

తలర : సససధస
ఇసటట ననస:9-8-406 lakshmi grand
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపస రరడడడ
ఇసటట ననస:9-8-407
వయససస:28
లస: పప

3066 NDX2776920
పపరర: ఉమల దదవ తనడడపరరస

3067 NDX2850170
పపరర: ననగరశశరమమ బల

94-28/1099

భరస : బబజరరడడడ తనడడపరరస
ఇసటట ననస:9-8-407
వయససస:54
లస: ససస స
3069 NDX3063641
పపరర: ససమత ఎలర ససరర

94-28/1102

3070 NDX3136017
పపరర: కకరణ చసద ఎలర ససరర

94-28/871

3073 NDX2689834
పపరర: బబపస రరడడడ తనడడపరరస

94-28/1096

3065 NDX2851004
పపరర: వనసకటటశశర రరవప జగబథసన

94-28/1100

3068 NDX3135993
పపరర: రరమకకషరయఖ ఎలర ససరర

94-28/1101

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:9-8-407
వయససస:51
లస: పప
94-28/1103

3071 NDX2695161
పపరర: భబరర వ రరడడడ జదధపరరరర

94-28/872

తసడడ:డ బబపస రరడడడ జదధపరరరర
ఇసటట ననస:9-8-407,5TH LINE
వయససస:27
లస: పప
94-28/874

3074 NDX2689941
పపరర: సరయ మమనక ననగరమతష

భరస : కకటట రరడడడ వపసపమ పఅల
ఇసటట ననస:9-8-407,KANCHARLA PARADI
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట రరడడడ తనడడపరరస
ఇసటట ననస:9-8-407,KANCHIPURAM APT,5
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ మలధవ రరవప ననగరమతష
ఇసటట ననస:9-8-411
వయససస:20
లస: ససస స

3075 NDX2695740
పపరర: భబవన ననగరమతష

3076 NDX1700773
పపరర: వజయలకడమ బబలన

3077 NDX1700781
పపరర: ససబబబరరడడడ బబలన

94-29/937

తసడడ:డ MADHAVARAO లలళళ
ఇసటట ననస:9-8-411
వయససస:18
లస: ససస స
3078 NDX2922631
పపరర: ఖసరరరద బబగగమ షపక

94-28/1104

3079 NDX2922615
పపరర: గగససయ బబగగమ షపక

3080 NDX2922607
పపరర: నససరరనసర షపక

3081 NDX2412559
పపరర: రరయలజదదదన షపక

3082 NDX2588051
పపరర: అబగదల రహమన షపక

3084 NDX2837367
పపరర: రరజజశస షపక
భరస : అబగదల రహమన
ఇసటట ననస:9-8-412
వయససస:44
లస: ససస స
3087 NDX2838019
పపరర: అబగదల రహమన షపక

94-28/1105

3085 NDX2592236
పపరర: రరజజశనన షపక

94-29/938

తసడడ:డ అబగదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:9-8-412 SYAMALNAGAR
వయససస:50
లస: పప

3088 NDX3026986
పపరర: రరమలసగ రరడడడ వరసరరడడడ
తసడడ:డ పషద పరపస రరడడ వరసరరడడడ
ఇసటట ననస:9-8-416
వయససస:85
లస: పప

3083 NDX2588028
పపరర: నససమగదదదన షపక

94-29/939

తసడడ:డ రహమలన
ఇసటట ననస:9-8-412
వయససస:19
లస: పప
94-30/1113

భరస : రరహమన
ఇసటట ననస:9-8-412
వయససస:25
లస: ససస స
94-29/1267

94-28/1106

భరస : షపక జలలన బబష షపక జలలన బబష
ఇసటట ననస:9-8-412
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల గఫపర
ఇసటట ననస:9-8-412
వయససస:50
లస: పప
94-29/1266

94-29/247

తసడడ:డ లకకమ రరడడ బబలన
ఇసటట ననస:9-8-411, DHARANI TOWERS
వయససస:68
లస: పప

భరస : షపక షరరఫ షపక షరరఫ
ఇసటట ననస:9-8-412
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల రహమన షపక
ఇసటట ననస:9-8-412
వయససస:21
లస: పప

94-29/246

94-29/936

భరస : ససబబబరరడడడ బబలన
ఇసటట ననస:9-8-411, DHARANI TOWERS
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : షపక మహహదద ధన సరహహబ షపక మహహదద ధన సర
ఇసటట ననస:9-8-412
వయససస:56
లస: ససస స
94-29/224

94-28/1098

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప జగబథసన
ఇసటట ననస:9-8-407
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషరయఖ
ఇసటట ననస:9-8-407
వయససస:23
లస: పప
94-28/873

3062 NDX2991396
పపరర: భబసకర రరవప గరడడపరరస

తసడడ:డ వనసకట సరశమ గరడడపరరస
ఇసటట ననస:9-8-406
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప బల
ఇసటట ననస:9-8-407
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రరమకకషరయఖ
ఇసటట ననస:9-8-407
వయససస:36
లస: ససస స
3072 NDX2705515
పపరర: అదధలకమకమలమ వపసపమ పఅల

94-24/839

3086 NDX2837359
పపరర: నససమగదదదన షపక

94-29/1268

తసడడ:డ అబగదల రహమన
ఇసటట ననస:9-8-412 SYAMALANAGAR
వయససస:19
లస: పప
94-28/1107

3089 NDX3025954
పపరర: ననగరసదడమమ కకట

94-28/1108

భరస : రతన రరడడడ కకట
ఇసటట ననస:9-8-416
వయససస:78
లస: ససస స
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94-28/1109

భరస : రరమలసగ రరడడడ వరసరరడడడ
ఇసటట ననస:9-8-416
వయససస:75
లస: ససస స
3093 NDX3029774
పపరర: వవనక వరసరరడడడ

94-28/1110

భరస : రఘగరరస రరడడడ వరసరరడడడ
ఇసటట ననస:9-8-416
వయససస:55
లస: ససస స
94-28/1112

తసడడ:డ రఘగరరస రరడడడ వరసరరడడడ
ఇసటట ననస:9-8-416
వయససస:27
లస: పప

3094 NDX2204931
పపరర: ధనవళఖ ఆలలరర

94-30/254

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ�
ఇసటట ననస:9-8-421
వయససస:80
లస: పప

3097 NDX1803239
పపరర: రమలదదవ కకమమటటననన

94-30/252

3100 NDX3203759
పపరర: లలవణఖ వనమ

3095 NDX0882092
పపరర: కకటటశశరరరవప ఆలలరర�

94-30/255

3098 NDX3166956
పపరర: ససమఖ వనమ

తలర : లలవణఖ వనమ
ఇసటట ననస:9-8-423 Marathi nilayam 1st flo
వయససస:23
లస: ససస స
94-29/1271

3101 NDX2061729
పపరర: కకటటశశర రరవప గగటట స

94-29/248

తసడడ:డ రరమ కకషర పపవరశడ
ఇసటట ననస:9-8-423 maruthi nilayam 1st flo
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సససగయఖ గగటట స
ఇసటట ననస:9-8-423, DIAMOND
వయససస:60
లస: పప

3102 NDX2070753
పపరర: శక శశశలజ వరన జజనననకలటట

3103 NDX2070746
పపరర: గరరరశ జజనననకలటట

3104 NDX2070704
పపరర: ననరరయణ జజనననకలటట

భరస : ననరరయణ జజనననకలటట
ఇసటట ననస:9-8-423,F. NO:503
వయససస:49
లస: ససస స
3105 NDX3037736
పపరర: బల గసగధర తలక పలర పష తష
తసడడ:డ రరమ రరవప పలర పష తష
ఇసటట ననస:9-8-424
వయససస:68
లస: పప
3108 NDX1803262
పపరర: శవ శసకర రరవప కకమమటటననన

94-30/256

3111 NDX2015627
పపరర: రరఘవనసదడ భబగఖ రరజ కరరరసక
అమసచ
తసడడ:డ బబల ససధనకర శరససస స అమసచ
ఇసటట ననస:9-8-425
వయససస:32
లస: పప

94-29/226

3114 NDX2231454
పపరర: రరజఖలకడమ పష తషకలచ

94-29/230

94-29/940

94-29/1273

తసడడ:డ నరసససహరరడడడ
ఇసటట ననస:9-8-424
వయససస:19
లస: పప
94-28/1113

3110 NDX0047555
పపరర: సతఖ ససత కలమలరర అమసచ

భరస : వనసకట గణణశ కలమలర వరధనఖరర
ఇసటట ననస:9-8-424, FLAT NUMBER 52
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : బబల ససధనకర శరససస స అమసచ
ఇసటట ననస:9-8-425
వయససస:53
లస: ససస స

3112 NDX2038884
పపరర: బబల ససధనకర శరససస స అమసచ

3113 NDX2231637
పపరర: మలధవ లత బచసల

94-29/227

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ అమసచ
ఇసటట ననస:9-8-425
వయససస:55
లస: పప

భరస : పపరరషష తస స పష తషకలచ
ఇసటట ననస:9-8-426/1
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ దలలయ
ఇసటట ననస:9-8-426/2
వయససస:54
లస: పప

94-29/1272 3107 NDX3050176
3106 NDX3066222
పపరర: బల గసగర ధర తలక పలర పష తష
పపరర: వరరరత రరడడడ గగదధబసడడ

3109 NDX2952067
పపరర: వనసకట లకడమ వరధనఖరర

94-29/225

94-29/228

భరస : గణణష బచసల
ఇసటట ననస:9-8-426/1
వయససస:43
లస: ససస స

3115 NDX2231405
పపరర: యస వ ఎన ఎ శరమ
పష తషకలచ
తసడడ:డ పపరరషష తస స పష తషకలచ
ఇసటట ననస:9-8-426/1
వయససస:31
లస: పప

94-29/231

3118 NDX2595064
పపరర: అనసరరధ దలలయ

94-29/941

భరస : బబబగ నరరసదడ దలలయ
ఇసటట ననస:9-8-426/2
వయససస:51
లస: ససస స

94-29/251

తసడడ:డ చసదడమమళ జజనననకలటట
ఇసటట ననస:9-8-423,F. NO:503
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:9-8-424
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకమమటటననన
ఇసటట ననస:9-8-424
వయససస:54
లస: పప

3117 NDX2594166
పపరర: బబబగ నరరసదడ దలలయ

94-29/250

తసడడ:డ ననరరయణ జజనననకలటట
ఇసటట ననస:9-8-423,F. NO:503
వయససస:25
లస: పప
94-25/1076

94-30/253

94-29/1269

తసడడ:డ రరమ కకషర పపవరశడ
ఇసటట ననస:9-8-423 maruthi nilayam 1st flo
వయససస:45
లస: ససస స
94-29/249

94-28/1111

తసడడ:డ కకషర పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:9-8-421
వయససస:59
లస: పప

తలర : ఏసరడమమ పషమమసరన
ఇసటట ననస:9-8-423
వయససస:46
లస: ససస స
94-29/1270

3092 NDX3026861
పపరర: రఘగరరస రరడడడ వరసరరడడడ

తసడడ:డ రరమలసగ రరడడడ వరసరరడడడ
ఇసటట ననస:9-8-416
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరవప ఆలలరర
ఇసటట ననస:9-8-421
వయససస:22
లస: ససస స

3096 NDX0428326
పపరర: వనసకట ససబబయఖ�

3099 NDX3189867
పపరర: లలవణఖ వనమ

3091 NDX3031572
పపరర: ఝనస లకడమ దదవ కకట

3116 NDX2563872
పపరర: జయరరమ కకషర రరవప అననస

94-28/875

తసడడ:డ పపలర యఖ అననస
ఇసటట ననస:9-8-426/2
వయససస:49
లస: పప
3119 NDX2715423
పపరర: మధవ లత అననస

94-29/942

భసధసవప: మధవ
ఇసటట ననస:9-8-426/2
వయససస:46
లస: ససస స
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94-29/943

తసడడ:డ జయరరమ కకషర రరవప అననస
ఇసటట ననస:9-8-426/2
వయససస:23
లస: పప
3123 NDX2710184
పపరర: బసధవ అననస

94-29/946

94-29/236

94-29/239

94-28/878

భరస : వజయ కలమలర మగదధవరరస
ఇసటట ననస:9-8-985
వయససస:45
లస: ససస స
3135 NDX2493625
పపరర: బగజర బబయ వడనసద

94-29/252

94-29/255

94-29/258

94-29/1277

భరస : కకషర ఫలతనఖ
ఇసటట ననస:9-9-428
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకట మగరళ కకషరరరవప శరతసరరజ
ఇసటట ననస:9-8-892
వయససస:35
లస: ససస స
3133 NDX2691004
పపరర: సహహత చదలవరడ

3134 NDX3024361
పపరర: జయశక జజననకలటట

94-28/879

3136 NDX2253284
పపరర: కరశకర రరమలవత

3139 NDX1456707
పపరర: వనసకట సరయ రరస గరల

3142 NDX2849537
పపరర: కకటట రరడడడ దససడడ

3145 NDX2767804
పపరర: ననగమణణ అటర

3148 JBV1731942
పపరర: వమల
ర బబయ పరలత
తలర : మసగత పరలత
ఇసటట ననస:9-9-428
వయససస:43
లస: ససస స

94-29/234

94-29/238

94-28/877

94-28/1114

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:9-8-4724
వయససస:22
లస: ససస స
94-29/253

3137 NDX2253326
పపరర: ఆదధననరరయణ జటశథ

94-29/254

తసడడ:డ చనన ననయక జటశథ
ఇసటట ననస:9-9-246
వయససస:24
లస: పప
94-29/256

3140 NDX2431153
పపరర: సరళ మనమలల

94-29/257

భరస : సరసబయఖ మనమలల
ఇసటట ననస:9-9-427
వయససస:47
లస: ససస స
94-29/1275

3143 NDX2835395
పపరర: ససబబయమమ దససడడ

94-29/1276

భరస : కకటట రరడడడ దససడడ
ఇసటట ననస:9-9-427/1
వయససస:74
లస: ససస స
94-29/1278

భరస : అనల కలమలర అటర
ఇసటట ననస:9-9-427/1
వయససస:20
లస: ససస స
94-29/259

3128 NDX1756172
పపరర: జగనననథ రరవప బసదధల

3131 NDX2690154
పపరర: చదలవరడ వజయ కలమలర
చదలవరడ
భసధసవప: అనసరరధ
ఇసటట ననస:9-8-985
వయససస:52
లస: పప

94-29/1274

తసడడ:డ శక రరమ రరడడ దససడడ
ఇసటట ననస:9-9-427/1
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ ననగర రరడడడ చరరల
ఇసటట ననస:9-9-427/1
వయససస:52
లస: పప
3147 NDX2231926
పపరర: మలతడ బబయ ఫలతనఖ

3130 NDX2744530
పపరర: దదపసస శరతసరరజ

3125 AP151010111492
పపరర: లలత ననతలపరటట

తసడడ:డ అచసఖత రరమయఖ బసదధల
ఇసటట ననస:9-8-789
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప గరల
ఇసటట ననస:9-9-258
వయససస:26
లస: పప

భరస : ససబబబరరడడడ చరరల
ఇసటట ననస:9-9-427
వయససస:47
లస: ససస స
3144 NDX2767911
పపరర: ససబబ రరడడడ చరరల

94-29/237

భరస : శకనస ననయక రరమలవత
ఇసటట ననస:9-9-209
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ లలల సససగ రరమలవత
ఇసటట ననస:9-9-256
వయససస:41
లస: పప
3141 NDX0246421
పపరర: ససత మహలకడమ చరరల

3127 NDX1756180
పపరర: వనసకట రతనమలల బసదధల

94-29/945

భరస : అరవసద ననతలపరటట
ఇసటట ననస:9-8-681/1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ కలమలర చదలవరడ
ఇసటట ననస:9-8-985
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : బబలల ననయక వడనసద
ఇసటట ననస:9-9-42
వయససస:39
లస: ససస స
3138 NDX2253276
పపరర: శకనస ననయక రరమలవత

94-29/233

భరస : జగనననథ రరవప బసదధల
ఇసటట ననస:9-8-789
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ భగవశసకర రరవప యయలలరర
ఇసటట ననస:9-8-789
వయససస:66
లస: పప
3132 NDX2699957
పపరర: అనసరరధ మగదధవరరస

3124 NDX2231470
పపరర: గణణష బచసల

3122 NDX2566958
పపరర: బసధవ అననస

తసడడ:డ జయరరమ కకషర రరవప అననస
ఇసటట ననస:9-8-426/2
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బచసల
ఇసటట ననస:9-8-426/19
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ జగనననథ రరవప బసదధల
ఇసటట ననస:9-8-789
వయససస:24
లస: ససస స
3129 NDX1931204
పపరర: శవ ననరరయణ యయలలరర

94-29/944

తసడడ:డ బబబగ నరరసదడ దలలయ
ఇసటట ననస:9-8-426/2
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ జయరరమకకషర రరవప అననస
ఇసటట ననస:9-8-426/2
వయససస:18
లస: ససస స
3126 NDX1916263
పపరర: గరతన మలధవ బసదధల

3121 NDX2575777
పపరర: సరయ నతశ దలలయ

3146 NDX2767838
పపరర: శకనవరస రరడడడ చరరల

94-29/1279

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ చరరల
ఇసటట ననస:9-9-427/41
వయససస:18
లస: పప
94-29/260

3149 NDX2231892
పపరర: బగజర బబయ ధననవత

94-29/261

భరస : బబలలజ ననయక ధననవత
ఇసటట ననస:9-9-429
వయససస:36
లస: ససస స
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3150 NDX2231819
పపరర: బబలలజ ననయక ధననవత

94-29/262

తసడడ:డ మగనయ ననయక ధననవత
ఇసటట ననస:9-9-429
వయససస:40
లస: పప
3153 NDX0747444
పపరర: రమలదదవ బబయ జటబవత

94-29/263

94-29/266

94-29/269

94-29/272

94-29/275

94-29/277

94-29/280

భరస : రమమష దడసడపరటట
ఇసటట ననస:9-9-435
వయససస:32
లస: ససస స

3163 NDX2231587
పపరర: బబబగ ననయక కరతనవత

94-29/283

94-29/273

3158 NDX0749564
పపరర: రసగర ననయక జటబవత

3161 JBV1732023
పపరర: పదనమబబయ కరతనవత

94-29/271

3164 NDX2231843
పపరర: ససరరసదడ బబ డ

94-29/274

94-65/31 3167 NDX2412443
3166 NDX2384824
పపరర: ఆసజననయగలల ననయక కరతనవత
పపరర: శకలకడమ ననననవత

3169 NDX0246272
పపరర: శక లకడమ తరరపతమమ తషళళళరర

3172 NDX2443364
పపరర: బరమ బబణనవత

3175 NDX2015569
పపరర: గసగరధర దడసడపరటట

3178 NDX1482504
పపరర: రరధమల బసడనరర
భరస : శసకర రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:9-9-435
వయససస:41
లస: ససస స

94-29/268

తసడడ:డ తతద ననయక బబ డ
ఇసటట ననస:9-9-431
వయససస:29
లస: పప
94-29/276

తసడడ:డ మతషడ ననయక ననననవత
ఇసటట ననస:9-9-432
వయససస:21
లస: ససస స
94-29/278

3170 NDX0246314
పపరర: శవ పరమమశశరర ఉపరపల

94-29/279

భరస : రరజ ఉపరపల
ఇసటట ననస:9-9-433
వయససస:37
లస: ససస స
94-29/281

3173 NDX2015502
పపరర: మహ లకడమ దడసడపరటట

94-29/282

భరస : శకనవరస దడసడపరటట
ఇసటట ననస:9-9-434
వయససస:28
లస: ససస స
94-29/284

తసడడ:డ కకటయఖ దడసడపరటట
ఇసటట ననస:9-9-434
వయససస:34
లస: పప
94-29/286

94-29/265

తసడడ:డ గగసడనననయక కరతనవత
ఇసటట ననస:9-9-431
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బబ జజర ననయక బబణనవత
ఇసటట ననస:9-9-433
వయససస:39
లస: పప

భరస : గసగరధర దడసడపరటట
ఇసటట ననస:9-9-434
వయససస:28
లస: ససస స
3177 NDX1082742
పపరర: రమణ దడసడపరటట

94-29/270

భరస : ననగరరజ తషళళళరర
ఇసటట ననస:9-9-433
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కరమమశశరరరవప తషళళళరర
ఇసటట ననస:9-9-433
వయససస:52
లస: ససస స
3174 NDX1069814
పపరర: ఉమలదదవ దడసడపరటట

3160 JBV1733898
పపరర: దదవక నననవత

3155 NDX0747410
పపరర: చననబబయ జటబవత

తసడడ:డ బబలల ననయక జటబవత
ఇసటట ననస:9-9-430
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ గగసడడ ననయక కరతనవత
ఇసటట ననస:9-9-431
వయససస:22
లస: పప

భరస : బబ డకర ననయక బననవత
ఇసటట ననస:9-9-432
వయససస:42
లస: ససస స
3171 NDX0246389
పపరర: పరరశత తషళళళరర

94-29/267

తసడడ:డ గగసడడ ననయక కరతనవత
ఇసటట ననస:9-9-431
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బదనఖననయక నననన వతష
ఇసటట ననస:9-9-431
వయససస:38
లస: పప
3168 JBV1734136
పపరర: భబరత భబయ బననవత

3157 NDX0749259
పపరర: రతష
స ననయక జటబవత

94-29/1281

తసడడ:డ బబలలననయక జటబవత
ఇసటట ననస:9-9-430
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మలతడ ననయక నననవత
ఇసటట ననస:9-9-431
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ గగసడడ ననయక కరతనవత
ఇసటట ననస:9-9-431
వయససస:22
లస: పప
3165 JBV1733880
పపరర: మలతడ ననయక నననన వతష

94-29/264

తసడడ:డ బబలలననయక జటబవత
ఇసటట ననస:9-9-430
వయససస:30
లస: పప

భరస : హనసమ ననయక కరతనవత
ఇసటట ననస:9-9-431
వయససస:22
లస: ససస స
3162 NDX2231777
పపరర: ఆసజననయగలల కరతనవత

3154 JBV1733864
పపరర: పరరశత సరబబ వతష

3152 NDX3041787
పపరర: బబలలజ ననయక ధననవథ

తసడడ:డ మగనయ ననయక ధననవథ
ఇసటట ననస:9-9-429, 1ST LANE
వయససస:40
లస: పప

భరస : జబబబర ననయక సరబబ వతష
ఇసటట ననస:9-9-430
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రతష
స ననయక జటబవత
ఇసటట ననస:9-9-430
వయససస:89
లస: ససస స
3159 NDX2231801
పపరర: దసరర కరతనవత

94-29/1280

భరస : బబలలజ ననయక ధననవథ
ఇసటట ననస:9-9-429
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రసగర ననయక జటబవత
ఇసటట ననస:9-9-430
వయససస:30
లస: ససస స
3156 NDX0747477
పపరర: జజఖత బబయ జటబవత

3151 NDX3041522
పపరర: బగజర బబయ ధననవథ

3176 NDX1915695
పపరర: శకనవరస దడసడపరటట

94-29/285

తసడడ:డ కకటయఖ దడసడపరటట
ఇసటట ననస:9-9-434
వయససస:34
లస: పప
94-29/287

3179 NDX1069822
పపరర: ససబగబలల దడసడపరటట

94-29/288

భరస : కకటయఖ దడసడపరటట
ఇసటట ననస:9-9-435
వయససస:57
లస: ససస స
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94-29/289

భరస : ననగరశశర రరవప ననగరశశటట
ఇసటట ననస:9-9-435
వయససస:62
లస: ససస స
3183 NDX0789966
పపరర: దసరర శరరష ననగరశశటట

94-29/292

94-29/295

94-29/298

94-29/301

94-29/304

3198 NDX2493583
పపరర: సరగజ బబయ రరమలవత

94-29/307

94-29/310

తసడడ:డ బగరరఖ ననయక వదరద
ఇసటట ననస:9-9-439
వయససస:44
లస: పప

94-29/299

3193 JBV1734292
పపరర: మసగమమ ధనవథ

3196 JBV1738145
పపరర: బబలల ననయక రరమలవత

94-29/313

94-29/302

94-29/305

94-29/308

3202 NDX2253342
పపరర: వనసకట లకడమ భగవనగరరర

94-29/311

3208 NDX2231330
పపరర: పవన ననయక జజతవత
తసడడ:డ బకల ననయక జజతవత
ఇసటట ననస:9-9-441
వయససస:22
లస: పప

94-29/297

3191 JBV1737352
పపరర: చననన ననయక జటబవత

94-29/300

3194 JBV1731967
పపరర: సషషదదబబయ రరమలవత

94-29/303

3197 JBV1734300
పపరర: హహరరననయక దననవతష

94-29/306

తసడడ:డ సతనసర దననవతష
ఇసటట ననస:9-9-438
వయససస:40
లస: పప
3200 NDX2431187
పపరర: మసరసన షపక

94-29/309

తసడడ:డ అదనస షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:9-9-439
వయససస:39
లస: పప
3203 NDX0747386
పపరర: అమగమలల బబయ జటబవత

94-29/312

భరస : బకలక ననయక జటబవత
ఇసటట ననస:9-9-440
వయససస:42
లస: ససస స
94-29/314

తసడడ:డ రరస చసద ననయక జటబవత
ఇసటట ననస:9-9-440
వయససస:38
లస: పప
94-29/316

3188 JBV1737618
పపరర: శరమమఖలలరకబ బబ సదలపరటట

భరస : బబలలననయక రరమలవత
ఇసటట ననస:9-9-438
వయససస:52
లస: ససస స

3199 NDX2232064
పపరర: అఖల కలమలర ననయక
ధననవత
తసడడ:డ వర ననయక ధననవత
ఇసటట ననస:9-9-439
వయససస:21
లస: పప

3205 NDX0749150
పపరర: బకలక ననయక జటబవత

94-29/294

తసడడ:డ బచలయఖ జటబవత
ఇసటట ననస:9-9-437
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరససలల భగవనగరరర
ఇసటట ననస:9-9-440
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : పసచలయఖ పరగగలల
ఇసటట ననస:9-9-440
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప పరగగలల
ఇసటట ననస:9-9-440
వయససస:55
లస: పప

3190 JBV1737360
పపరర: ససశలల బబయ జటబవత

3185 JBV1736958
పపరర: రరణణ బబ సదలపరటట

తసడడ:డ శరమమఖల బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:9-9-436
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరమగల ననయక రరమలవత
ఇసటట ననస:9-9-438
వయససస:37
లస: పప

భరస : చసదన ననయక రరమలవత
ఇసటట ననస:9-9-439
వయససస:37
లస: ససస స

3207 NDX1915992
పపరర: పసచలయఖ పరగగలల

94-29/296

భరస : వర ననయక ధనవథ
ఇసటట ననస:9-9-438
వయససస:40
లస: ససస స

3195 NDX2493617
పపరర: ననగ ఆసజననయ ననయక
జటబవత
తసడడ:డ చన ననయక జటబవత
ఇసటట ననస:9-9-438
వయససస:20
లస: పప

3204 NDX1916073
పపరర: వజయ మణణ పరగగలల

3187 JBV1734383
పపరర: రమణ ననగరశశటట

94-29/291

భరస : శరమమఖలరజజకబ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:9-9-436
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : చనననననయక జటబవత
ఇసటట ననస:9-9-437
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదర ననయక రరమలవత
ఇసటట ననస:9-9-438
వయససస:27
లస: ససస స

3201 NDX2231595
పపరర: బబలల ననయక వదరద

94-29/293

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప ననగరశశటట
ఇసటట ననస:9-9-436
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ ననగశశటట
ఇసటట ననస:9-9-436
వయససస:77
లస: పప
3192 NDX2493658
పపరర: సషషదనభ భబయ రరమలవత

3184 NDX0789842
పపరర: సరసశత నననబబల

3182 NDX2015478
పపరర: రమమశ బబబగ దడసడపరటట

తసడడ:డ కకటయఖ దడసడపరటట
ఇసటట ననస:9-9-435
వయససస:38
లస: పప

భరస : చన వనసకట రరవప నననబబల
ఇసటట ననస:9-9-436
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప ననగరశశటట
ఇసటట ననస:9-9-436
వయససస:36
లస: పప
3189 JBV1734375
పపరర: ననగరశశరరరవప ననగశశటట

94-29/290

భరస : కకసడయఖ మలలర బబ యన
ఇసటట ననస:9-9-435
వయససస:97
లస: ససస స

భరస : శకనస ననగరశశటట
ఇసటట ననస:9-9-436
వయససస:30
లస: ససస స
3186 JBV1731009
పపరర: శకనస ననగరశశటట

3181 NDX1069772
పపరర: పసచలమమ మలలర బబ యన

3206 NDX1141415
పపరర: ససరరష బబ సదలపరటట

94-29/315

తసడడ:డ గగపరల బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:9-9-440
వయససస:42
లస: పప
94-29/317

3209 JBV1734284
పపరర: రరణణ బగడడగర

94-29/318

భరస : ననరరయణ బగడడగర
ఇసటట ననస:9-9-442
వయససస:40
లస: ససస స
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పపరర: రరజరష వరకర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-36
94-29/319

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ వరకర
ఇసటట ననస:9-9-442
వయససస:35
లస: పప
3213 NDX1070721
పపరర: రరమగ ఉపరపల

94-29/321

94-29/324

94-29/327

94-29/330

94-29/333

94-29/335

94-29/328

3223 NDX0789933
పపరర: వనసకట ససబబమమ పరలమమరర

3226 NDX2231744
పపరర: ససజజత బబయ సభబవత

3229 NDX0747329
పపరర: భమ బబయ రరమలవత

94-29/338

3234 NDX2431161
పపరర: పడమల రరమలవతష

94-29/341

3232 JBV1733849
పపరర: తనవపలలల ననయక సభబవత

94-29/331

భరస : రమమష ననయక రరమలవతష
ఇసటట ననస:9-9-451
వయససస:25
లస: ససస స

94-29/334

3238 JBV1739143
పపరర: కమలబబయ రరమలవత
భరస : లలలలననయక రరమలవత
ఇసటట ననస:9-9-452
వయససస:45
లస: ససస స

94-29/326

3221 JBV1736628
పపరర: రమణయఖ భగవనగరరర

94-29/329

3224 JBV1733872
పపరర: కమల వసకరడవత

94-29/332

3227 SQX1812825
పపరర: ససజజత బబయ సభబవరత

95-101/19

తసడడ:డ మత లలల ననయక
ఇసటట ననస:9-9-449 BANJARA NAIK COLO
వయససస:24
లస: ససస స
94-29/336

3230 JBV2939445
పపరర: బచనలన సబబవత

94-29/337

భరస : తనవపలలల ననయక సబబవత
ఇసటట ననస:9-9-450
వయససస:41
లస: ససస స
94-29/339

3233 NDX0749291
పపరర: కకషరర ననయక రరమలవత

94-29/340

తసడడ:డ గగపననయక రరమలవత
ఇసటట ననస:9-9-450
వయససస:48
లస: పప
94-29/342

భరస : మతలలల ననయక సబబవత
ఇసటట ననస:9-9-451
వయససస:45
లస: ససస స
94-29/344

3218 NDX2231827
పపరర: జజఖత రరజవరపప

భరస : లలలల ననయక వసకరడవత
ఇసటట ననస:9-9-448
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటట సబబవత
ఇసటట ననస:9-9-450
వయససస:47
లస: పప
3235 JBV1733856
పపరర: కకమన సబబవత

94-29/323

తసడడ:డ గగరవయఖ భగవనగరరర
ఇసటట ననస:9-9-446
వయససస:47
లస: పప

భరస : కకషర ననయక రరమలవత
ఇసటట ననస:9-9-450
వయససస:41
లస: ససస స

3231 NDX0749614
పపరర: అనల కలమలర ననయక
రరమలవత
తసడడ:డ కకషర ననయక రరమలవత
ఇసటట ననస:9-9-450
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ గగమ ననయక కరతనవత
ఇసటట ననస:9-9-452
వయససస:36
లస: ససస స

3220 JBV2939726
పపరర: శకనస భవనగరరర

3215 NDX2204758
పపరర: బబలలజ ననయక వర౦కడనవత

తసడడ:డ నరసససహ రరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:9-9-446
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మతలలల ననయక సభబవత
ఇసటట ననస:9-9-449
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : తనవపలల ననయక సబబవత
ఇసటట ననస:9-9-450
వయససస:37
లస: ససస స

3237 NDX0941294
పపరర: సకల
క కరతనవత కరతనవత

94-29/325

భరస : బగచలయఖ పరలమమరర
ఇసటట ననస:9-9-447
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనయ ననయక వసకరడవత
ఇసటట ననస:9-9-448
వయససస:62
లస: పప
3228 NDX0941245
పపరర: లలలబబయ సబబవత

3217 NDX2431237
పపరర: శకలసతల బబ నగరరర

94-29/320

తసడడ:డ ధరమ ననయక వర౦కడనవత
ఇసటట ననస:9-9-444
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ గగరవయఖ భవనగరరర
ఇసటట ననస:9-9-446
వయససస:42
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:9-9-447
వయససస:41
లస: ససస స
3225 JBV1731926
పపరర: కకటటననయక వసకరడవత

94-29/322

భరస : రమణయఖ బబ నగరరర
ఇసటట ననస:9-9-445
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనస భగవనగరరర
ఇసటట ననస:9-9-446
వయససస:39
లస: ససస స
3222 JBV1737865
పపరర: రమణ రరజవరపప రరజవరపప

3214 JBV1734219
పపరర: చననబబయ వసకరడవత

3212 NDX0047167
పపరర: కకషర కలమలరర ఉపరపల

భరస : రరజ ఉపరపల
ఇసటట ననస:9-9-443
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ధరరమననయక వసకరడవత
ఇసటట ననస:9-9-444
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటననయక వసకరడవత
ఇసటట ననస:9-9-444
వయససస:43
లస: పప
3219 JBV1737873
పపరర: ధననలకమమమ భగవనగరరర

94-29/1282

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:9-9-442
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఉపరపల
ఇసటట ననస:9-9-443
వయససస:43
లస: పప
3216 JBV1734193
పపరర: ధరరమ ననయక వసకరడవత

3211 NDX2766939
పపరర: వజయ కకశశర బగడడగర

3236 JBV1734649
పపరర: మతలలల ననయక సబబవత

94-29/343

తసడడ:డ రరమకకటట ననయక సబబవత
ఇసటట ననస:9-9-451
వయససస:41
లస: పప
94-29/345

3239 NDX0940528
పపరర: సరల బబయ కరతనవత

94-29/346

భరస : గగమ ననయక కరతనవత
ఇసటట ననస:9-9-452
వయససస:54
లస: ససస స
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94-29/347

తసడడ:డ గగమలమ ననయక కరతనవత
ఇసటట ననస:9-9-452
వయససస:30
లస: పప
3243 NDX2231322
పపరర: లలత బబ డ

94-29/350

94-29/353

94-29/354

94-29/357

94-29/358

94-29/361

94-29/364

తసడడ:డ రరమగలల ననయక రరమలవత
ఇసటట ననస:9-9-465
వయససస:40
లస: పప

3253 NDX2384675
పపరర: గగపస ననయక రరతల

3256 NDX2253318
పపరర: వనయ కలమలర బగరరక

3259 JBV1731769
పపరర: ననగరరజ బగరరక

3262 JBV1732346
పపరర: కకటమమ పష లల

94-29/367

3265 NDX2070688
పపరర: శవయఖ కరటస

94-60/90

3268 NDX0747303
పపరర: పదనమభబయ సబబవత
భరస : బబలకకషర ననయక సబబవత
ఇసటట ననస:9-9-466
వయససస:30
లస: ససస స

3248 NDX3087558
పపరర: ఉష కరతవథ

94-29/352

94-29/1284

3251 NDX2231868
పపరర: గగపస ననయక రరతల

94-29/356

3254 NDX0374751
పపరర: ననగరరజ తషళళళరర�

94-24/84

తసడడ:డ కరమమశశరరరవప�
ఇసటట ననస:9-9-458
వయససస:36
లస: పప
94-29/359

3257 NDX2038900
పపరర: సషషదసలల తకరకళళ

94-29/360

తసడడ:డ తరపతయఖ తకరకళళ
ఇసటట ననస:9-9-458
వయససస:34
లస: పప
94-29/362

3260 NDX2231348
పపరర: ననగలకడమ పషషతఖ

94-29/363

తసడడ:డ తషలసస రరమ ననయక పషషతఖ
ఇసటట ననస:9-9-459
వయససస:21
లస: ససస స
94-29/365

3263 NDX2431252
పపరర: వలసన బబ సదలపరటట

94-29/366

తసడడ:డ శరమమఖల బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:9-9-462
వయససస:46
లస: పప
94-29/368

తసడడ:డ వనసకట రతనస కరటస
ఇసటట ననస:9-9-464
వయససస:50
లస: పప
94-29/370

3245 NDX2253292
పపరర: మగరళ కకషర ననయక వన
కలడవతష
తసడడ:డ మమళ ననయక వన కలడవతష
ఇసటట ననస:9-9-453
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ ననయక రరతల
ఇసటట ననస:9-9-455
వయససస:27
లస: పప

భరస : కకటయఖ పష లల
ఇసటట ననస:9-9-461
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శవయఖ కరటస
ఇసటట ననస:9-9-464
వయససస:45
లస: ససస స
3267 JBV1738111
పపరర: శసకరననయక రరమలవత

94-29/355

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప బగరరక
ఇసటట ననస:9-9-458
వయససస:37
లస: పప

భరస : తషలససరరమ పరలలస
ఇసటట ననస:9-9-459
వయససస:39
లస: ససస స
3264 NDX2070720
పపరర: అనసతమమ కరటస

3250 NDX2231645
పపరర: పడమల బబయ రరతర

94-29/349

భరస : శకనస కరతవథ
ఇసటట ననస:9-9-453
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ బబననల బబలకకషర చనరర
ఇసటట ననస:9-9-458
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప బగరరక
ఇసటట ననస:9-9-458
వయససస:34
లస: పప
3261 JBV1737766
పపరర: మసగ పరలలస

94-29/1283

తసడడ:డ సరసబ ననయక రరతల
ఇసటట ననస:9-9-455
వయససస:27
లస: పప

భరస : ననగరరజ బగరరక
ఇసటట ననస:9-9-458
వయససస:32
లస: ససస స
3258 JBV2939528
పపరర: కకషష రరకమలర బగరరక

3247 NDX3083508
పపరర: శకనస కరశతనవతన

భరస : గగపస ననయక రరతర
ఇసటట ననస:9-9-455
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలలజ ననయక మగడనవత
ఇసటట ననస:9-9-455
వయససస:26
లస: పప
3255 NDX2015585
పపరర: యగరశవరర బగరరక

94-29/351

తసడడ:డ ఉమ కరశతనవతన
ఇసటట ననస:9-9-453
వయససస:41
లస: పప

తలర : రఠబ ననయక మగడనవత
ఇసటట ననస:9-9-455
వయససస:22
లస: ససస స
3252 NDX2231991
పపరర: రఠబ ననయక మగడనవత

3244 NDX2412237
పపరర: ససశల బబయ కరతనవత

3242 NDX2231629
పపరర: సరగజ కరతనవత

భరస : కకశశర కరతనవత
ఇసటట ననస:9-9-453
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సకల
క ననయక కరతనవత
ఇసటట ననస:9-9-453
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ గగమమ కరతవత
ఇసటట ననస:9-9-453
వయససస:31
లస: పప
3249 NDX2232007
పపరర: ససధఖ మగడనవత

94-29/348

తసడడ:డ లలలల ననయక రరమలవత
ఇసటట ననస:9-9-452
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరమగ బబ డ
ఇసటట ననస:9-9-453
వయససస:25
లస: ససస స
3246 NDX2231363
పపరర: కకషష ర కరతవత

3241 NDX0749440
పపరర: రమమష రరమలవత

3266 NDX2231850
పపరర: ససరరష ననయక రరమలవత

94-29/369

తసడడ:డ శసకర ననయక రరమలవత
ఇసటట ననస:9-9-465
వయససస:23
లస: పప
94-29/371

3269 JBV1734201
పపరర: కగసల సబబవత

94-29/372

భరస : రరమకకటట ననయక సబబవత
ఇసటట ననస:9-9-466
వయససస:57
లస: ససస స
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3270 NDX2231397
పపరర: బబలకకషర ననయక గసగగల

94-29/373

తసడడ:డ రరమకకటట ననయక సబబవథ
ఇసటట ననస:9-9-466
వయససస:32
లస: పప
3273 NDX2231959
పపరర: ససధదర బబ సదలపరటట

94-29/376

94-30/257

94-29/380

94-29/383

94-29/386

94-28/1115

94-29/391

భరస : రరసససగ కరతనవత
ఇసటట ననస:9-9-480
వయససస:44
లస: ససస స

3283 NDX2232015
పపరర: చనతలర బబ డదడ టట

3286 AP151010111692
పపరర: కరరరణనమమ జగనననధస

3289 NDX2231496
పపరర: లకడమ పష లల

3292 NDX2493674
పపరర: ఇమల భబయ కకరక

94-29/395

3295 NDX2232056
పపరర: ఉదయ కకరణ దనసరర

94-29/384

3298 NDX0941310
పపరర: ధనలకడమ గరరకపరటట
భరస : రరమ బడహమస గరరకపరటట
ఇసటట ననస:9-9-482
వయససస:65
లస: ససస స

3278 JBV1731918
పపరర: శరసత బబయ వసకరడవత

94-29/379

3281 JBV1731884
పపరర: ధనమస బబ సదలపరటట

94-29/382

3284 NDX2232106
పపరర: జగదదశశర రరవప బబ డదడటట

94-29/385

తసడడ:డ రరస ననయగడడ బబ డదడటట
ఇసటట ననస:9-9-478
వయససస:63
లస: పప
94-29/387

3287 JBV1740117
పపరర: హనసమల జటబవత

94-29/388

తసడడ:డ గరససరరమ ననయక జటబవత
ఇసటట ననస:9-9-479
వయససస:47
లస: పప
94-29/389

3290 NDX2493633
పపరర: కరతవల రవసదడ భబయ కరతనవత

94-29/390

తసడడ:డ రరసససగ ననయక కరతనవత
ఇసటట ననస:9-9-480
వయససస:26
లస: ససస స
94-29/392

3293 NDX2232023
పపరర: కకటమమ దనసరర

94-29/394

భరస : కకటటశశరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:9-9-480
వయససస:44
లస: ససస స
94-29/396

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:9-9-480
వయససస:24
లస: పప
94-52/14

94-29/378

తసడడ:డ శరమమఖల బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:9-9-475
వయససస:44
లస: పప

భరస : భబనస పడసరద కకరక
ఇసటట ననస:9-9-480
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలల ననయక కకరక
ఇసటట ననస:9-9-480
వయససస:21
లస: పప
3297 NDX2498798
పపరర: సష నబబయ కరతనవత

94-29/381

భరస : ననగరశశర రరవప పష లల
ఇసటట ననస:9-9-480
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వరరసజననయగలల దనసరర
ఇసటట ననస:9-9-480
వయససస:31
లస: ససస స
3294 NDX2493575
పపరర: భబనస పడసరద ననయక కకరక

3280 JBV1737071
పపరర: తబణన కలమలరర బబ సదలపరటట

3275 NDX0472092
పపరర: శవ పడసరద గగలర

భరస : మమళ ననయక వసకరడవత
ఇసటట ననస:9-9-474
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ జగనననధస
ఇసటట ననస:9-9-479
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ దనససడ కరఠవథన
ఇసటట ననస:9-9-480
వయససస:19
లస: పప
3291 NDX2231975
పపరర: ఉష రరణణ దనసరర

94-30/258

భరస : పపజజరర సతఖవత బబ డదడటట
ఇసటట ననస:9-9-478
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ అమమ గరరయఖ జగనననథస
ఇసటట ననస:9-9-479
వయససస:23
లస: ససస స
3288 NDX2903870
పపరర: నగరశ ననయక కరఠవథన

3277 NDX1609207
పపరర: ఏసయఖ గగళళ

94-29/375

తసడడ:డ యయసయఖ గగలర
ఇసటట ననస:9-9-473
వయససస:33
లస: పప

భరస : ధనమస బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:9-9-475
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : జగదదసశర రరవప బబ డదడటట
ఇసటట ననస:9-9-478
వయససస:43
లస: ససస స
3285 NDX2231561
పపరర: భమలకడమ జగనననథస

94-29/377

తసడడ:డ పపరగర తస స
ఇసటట ననస:9-9-473
వయససస:61
లస: పప

భరస : కకటట ననయక వసకరడవత
ఇసటట ననస:9-9-474
వయససస:57
లస: ససస స
3282 NDX0047076
పపరర: భవరన బబ డదడ టట

3274 JBV1739291
పపరర: పషదదధనమస బబ సదలపరటట

3272 JBV1737089
పపరర: వజయకలమలరర బబ సదలపరటట

భరస : పషదదధనమస బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:9-9-471
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ లలధర బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:9-9-471
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఏసయఖ
ఇసటట ననస:9-9-473
వయససస:51
లస: ససస స
3279 JBV1731934
పపరర: రరజ బబయ వసకరడవత

94-29/374

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-9-471
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ థనమస బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:9-9-471
వయససస:22
లస: పప
3276 NDX1609249
పపరర: వజయ గగళళ

3271 JBV2940260
పపరర: శరసతరరఖ కరమననన

3296 NDX2232049
పపరర: వరరసజననయగలల దనసరర

94-29/397

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:9-9-480
వయససస:33
లస: పప
94-29/398

3299 JBV1732775
పపరర: దసరరరపడసరద గరరకపరటట

94-29/399

తసడడ:డ రరమబడహమస గరరకపరటట
ఇసటట ననస:9-9-483
వయససస:36
లస: పప
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పపరర: గసగమమ జగనననధస
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94-29/400

భరస : మగరళ జగనననధస
ఇసటట ననస:9-9-485
వయససస:29
లస: ససస స
3303 NDX1069780
పపరర: ఏససమణణ జగనననధస

94-29/403

3304 NDX1069848
పపరర: మలధవ జగనననధస

94-29/406

3307 JBV1732338
పపరర: ససబబమమ పష లల
భరస : గసగయఖ పష లల
ఇసటట ననస:9-9-485
వయససస:42
లస: ససస స

3309 NDX0984476
పపరర: దసరర మమ జగనననధస

3310 NDX2204857
పపరర: దసరర మమ జగనననధస

94-29/409

భరస : చనన ననగయఖ జగనననధస
ఇసటట ననస:9-9-485
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ చన ననగయఖ జగనననథస
ఇసటట ననస:9-9-485
వయససస:34
లస: పప
3315 JBV1732015
పపరర: మసగమమ బననవత

94-29/414

94-29/417

94-29/420

భరస : పషదదయఖ ఈద
ఇసటట ననస:9-9-492
వయససస:42
లస: ససస స

94-29/410

3319 JBV1732213
పపరర: లకకమ రరమలవత

3322 JBV1732221
పపరర: ససతనరసననయక రరమలవత

94-29/423

3325 NDX2231884
పపరర: శరకవరణణ ఈద

94-29/1285

3328 NDX0747436
పపరర: రరమగలమమ సరయన
భరస : వనసకటయఖ సరయన
ఇసటట ననస:9-9-492
వయససస:55
లస: ససస స

3308 JBV1732387
పపరర: గగసడలమమ పష లల

94-29/408

3311 NDX2077403
పపరర: మగరళ జగనననథస

94-29/411

3314 JBV1732353
పపరర: మరరయమమ పష లల

94-29/413

తసడడ:డ కకటయఖ పష లల
ఇసటట ననస:9-9-487
వయససస:37
లస: ససస స
94-29/415

3317 JBV1732197
పపరర: శసకరననయక బననవత

94-29/416

తసడడ:డ సరశమ ననయక బననవత
ఇసటట ననస:9-9-487
వయససస:50
లస: పప
94-29/418

3320 JBV1732239
పపరర: ఆశ బబయ రరమలవత

94-29/419

భరస : ససతనరసననయక రరమలవత
ఇసటట ననస:9-9-489
వయససస:43
లస: ససస స
94-29/421

3323 NDX1323922
పపరర: ససమలత మగతఖస

94-29/422

భరస : రరమలరరవప మగతఖస
ఇసటట ననస:9-9-491
వయససస:27
లస: ససస స
94-29/424

తసడడ:డ పషదదయఖ ఈద
ఇసటట ననస:9-9-492
వయససస:21
లస: ససస స
94-29/426

94-29/405

తసడడ:డ చన ననగయఖ జగనననథస
ఇసటట ననస:9-9-485
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ గమగరననయక రరమలవత
ఇసటట ననస:9-9-489
వయససస:52
లస: పప

తలర : రరమలరరవప మగతఖస
ఇసటట ననస:9-9-491
వయససస:32
లస: పప
3327 NDX0747162
పపరర: బగజరమమ ఈద

3316 JBV1732247
పపరర: ననగరశశరరరవప పష లల

3305 NDX2077353
పపరర: అసజమమ జగనననథస

భరస : గగపయఖ పష లల
ఇసటట ననస:9-9-485
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : హనసమలననయక రరమలవత
ఇసటట ననస:9-9-489
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరసననయక రరమలవత
ఇసటట ననస:9-9-489
వయససస:36
లస: పప
3324 NDX1323930
పపరర: రరజ మగతఖస

94-29/407

తసడడ:డ కకటయఖ పష లల
ఇసటట ననస:9-9-487
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససత రరమ ననయక రరమవరత
ఇసటట ననస:9-9-489
వయససస:24
లస: ససస స
3321 JBV1732205
పపరర: హనసమలననయక రరమలవత

3313 NDX3210697
పపరర: సరయ పపరస

94-29/402

భరస : మగకకసటట ఈశశర రరవప జగనననథస
ఇసటట ననస:9-9-485
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగ పపరస
ఇసటట ననస:9-9-485
వయససస:25
లస: పప

భరస : శసకర ననయక బననవత
ఇసటట ననస:9-9-487
వయససస:45
లస: ససస స
3318 NDX1482256
పపరర: తరరపతమమ రరమవరత

94-29/404

భరస : చనన ననగయఖ జగనననధస
ఇసటట ననస:9-9-485
వయససస:61
లస: ససస స
94-29/412

3302 NDX0985234
పపరర: పదనమవత జగనననధస

భరస : వనసకట ససబబయఖ జగనననధస
ఇసటట ననస:9-9-485
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మలరరనన జగనననధస
ఇసటట ననస:9-9-485
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మగకకసటట ఈశశరరరవప జగనననధస
ఇసటట ననస:9-9-485
వయససస:36
లస: ససస స

3312 NDX2061745
పపరర: వనసకట ససబబయఖ జగనననథస

94-29/401

భరస : వనసకటససబబయఖ జగనననధస
ఇసటట ననస:9-9-485
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ జగనననధస
ఇసటట ననస:9-9-485
వయససస:31
లస: ససస స
3306 NDX0984690
పపరర: అసజమమ జగనననధస

3301 NDX2204840
పపరర: పదనమవత జగనననధస

3326 NDX1482389
పపరర: ననగమలర క ఈద

94-29/425

తసడడ:డ పషదదయఖ ఈద
ఇసటట ననస:9-9-492
వయససస:24
లస: ససస స
94-29/427

3329 NDX2253334
పపరర: వనసకటటశ ఈద

94-29/428

తసడడ:డ పషదదయఖ ఈద
ఇసటట ననస:9-9-492
వయససస:22
లస: పప

Page 247 of 301

3330 NDX0749366
పపరర: సరసబయఖ సరయన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-36
94-29/429

తసడడ:డ వనసకటయఖ సరయన
ఇసటట ననస:9-9-492
వయససస:32
లస: పప
3333 JBV1734235
పపరర: చనన వనసకటటశశరరర కకనసగల

94-29/432

94-29/435

భరస : ససబబబరరవప అచలల
ఇసటట ననస:9-9-497
వయససస:60
లస: ససస స
3339 NDX1796186
పపరర: శకనవరస రరజ పతరమటర

94-29/430

తసడడ:డ పరశరరస ఈద
ఇసటట ననస:9-9-492
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతష కకనసగల
ఇసటట ననస:9-9-493
వయససస:47
లస: పప
3336 NDX0246256
పపరర: పపరమమ అచలల

3331 NDX0749705
పపరర: పషదదయఖ ఈద

3334 NDX1771709
పపరర: శరరద జజతవతష

94-29/431

భరస : చనన వనసకటటశశరరర కకనసగల
ఇసటట ననస:9-9-493
వయససస:42
లస: ససస స
94-29/433

3335 NDX0384586
పపరర: భబరత బబయ జటబవత

తసడడ:డ హననమసతష ననయక జజతవతష
ఇసటట ననస:9-9-497
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : హనసమలన ననయక జటబవత
ఇసటట ననస:9-9-497
వయససస:43
లస: ససస స

3337 NDX1073394
పపరర: సరశమ ననయక జటబవత

3338 JBV2940252
పపరర: వనసకటపదనమవత పచలమసడర

94-29/436

తసడడ:డ హనసమలననయక జటబవత
ఇసటట ననస:9-9-497
వయససస:28
లస: పప
94-29/438

3332 JBV1734227
పపరర: వజయ కకనసగల

3340 NDX1795832
పపరర: రరమ కకకషరస రరజ పతరమటర

94-29/439

94-29/440
3341 JBV2940245
పపరర: సతఖననరరయణరరజ పచలమసడర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరజ పతరమటర
ఇసటట ననస:9-9-498
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప పచలమటర
ఇసటట ననస:9-9-498
వయససస:49
లస: పప

3342 NDX2204899
పపరర: వనసకటటష పష లల

3343 NDX2204881
పపరర: మణణకసఠ పష లల

3344 NDX2412468
పపరర: కరరణనకర దనసరర

తసడడ:డ గసగరయఖ పష లల
ఇసటట ననస:9-9-499
వయససస:21
లస: పప
3345 NDX2204717
పపరర: సరల బబయ జతవత
భరస : చసదస లలల ననయక జతవత
ఇసటట ననస:9-9-501
వయససస:32
లస: ససస స
3348 NDX0941211
పపరర: అనసనయమమ కటబట

94-29/447

94-29/450

భరస : హనసమయఖ వజడగరరర
ఇసటట ననస:9-9-504
వయససస:34
లస: ససస స

3349 NDX1482306
పపరర: కసససమల బసడనరర

3352 NDX2204675
పపరర: ఈశశరర పపరస

94-29/453

3355 NDX2204782
పపరర: శకనస పపరస

94-29/448

3358 NDX2204733
పపరర: హనసమయఖ వజడగరరర
తసడడ:డ ననగయఖ వజడగరరర
ఇసటట ననస:9-9-504
వయససస:36
లస: పప

94-29/446

3350 NDX2204865
పపరర: చసదస లలల ననయక జతవత

94-29/449

తసడడ:డ బగడడ ననయక జతవత
ఇసటట ననస:9-9-501
వయససస:36
లస: పప
94-29/451

3353 NDX2431179
పపరర: గగపస బబసడనరర

94-29/452

తసడడ:డ శసకర బబసడనరర
ఇసటట ననస:9-9-502
వయససస:21
లస: పప
94-29/454

తసడడ:డ పష లయఖ పపరస
ఇసటట ననస:9-9-502
వయససస:34
లస: పప
94-29/456

3347 NDX0941229
పపరర: రమలదదవ వరరకలసట
భరస : శసకర నరసససహరరవప వరరకలసట
ఇసటట ననస:9-9-501
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనస పపరస
ఇసటట ననస:9-9-502
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ పపరస
ఇసటట ననస:9-9-502
వయససస:30
లస: పప
3357 NDX2204915
పపరర: దసరర మమ వజడగరరర

94-29/445

భరస : కకసడయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:9-9-501
వయససస:86
లస: ససస స

భరస : శకనస పపరస
ఇసటట ననస:9-9-502
వయససస:29
లస: ససస స
3354 NDX2204808
పపరర: శకనస పపరస

3346 NDX2431245
పపరర: ససశల కరతనవత

94-29/443

తసడడ:డ శకనస దనసరర
ఇసటట ననస:9-9-500
వయససస:21
లస: పప

భరస : శసకర కరతనవత
ఇసటట ననస:9-9-501
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శవమమ కటబట
ఇసటట ననస:9-9-501
వయససస:49
లస: ససస స
3351 NDX2204691
పపరర: కరరణ పపరస

94-29/442

తసడడ:డ గసగరయఖ పష లల
ఇసటట ననస:9-9-499
వయససస:22
లస: పప
94-29/444

94-29/437

భరస : సతఖననరరయణరరజ పచలమటర
ఇసటట ననస:9-9-498
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరజ పచలమటర
ఇసటట ననస:9-9-498
వయససస:27
లస: పప
94-29/441

94-29/434

3356 NDX2204873
పపరర: గసగమమ జగనననధస

94-29/455

భరస : మగరళ జగనననధస
ఇసటట ననస:9-9-504
వయససస:28
లస: ససస స
94-29/457

3359 NDX2253300
పపరర: ననగ మణణ దనసరర

94-29/458

భరస : ఏసస దనసరర
ఇసటట ననస:9-9-505
వయససస:27
లస: ససస స
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3360 NDX2204774
పపరర: ఏసస దనసరర
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94-29/459

తసడడ:డ శకనస దనసరర
ఇసటట ననస:9-9-505
వయససస:24
లస: పప

3361 NDX0472779
పపరర: జగదదశశరరరవప బబ డదటట

తసడడ:డ రరమగననయగడడ బబ డదటట
ఇసటట ననస:9-9-505
వయససస:32
లస: పప

94-27/1445 3364 NDX3080926
3363 NDX3144607
పపరర: జర శకనస ననయక జర శకనస ననయక
పపరర: శవ ననయక జతవతష

తసడడ:డ ఎసహహచటట (ససగరల) ఎసహహచటట (ససగరల
ఇసటట ననస:9-9-506
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనస జజతవతష
ఇసటట ననస:9-9-506
వయససస:22
లస: పప

94-27/1448
3366 NDX3151479
పపరర: జర బడహమస ననయక జర బడహమస
ననయక
భసధసవప: ఎసహహచటట (ససగరల) ఎసహహచటట (సస
ఇసటట ననస:9-9-506
వయససస:18
లస: పప

3367 NDX3078342
పపరర: శకకరసత ననయక వరదధతఖ
తసడడ:డ సరసబ ననయక వరదధతఖ
ఇసటట ననస:9-9-506
వయససస:21
లస: పప

3369 NDX1829482
పపరర: వరసవ బబసరన

3370 NDX1285758
పపరర: లకకమ మరరకపపడడ

94-24/85

తసడడ:డ కకషర రరడడడ బబసరన
ఇసటట ననస:9-9-507
వయససస:28
లస: ససస స
3372 NDX0369256
పపరర: సపమయల ననయక జటబవత�

94-24/88

94-29/465

94-29/467

94-29/470

తసడడ:డ లకమయఖ�
ఇసటట ననస:9-9-511
వయససస:37
లస: పప

3368 NDX2467835
పపరర: పలలర లకడమ

3379 NDX2231876
పపరర: భబనస ననయక జటబవత

3382 JBV2939817
పపరర: పష తన ననయక జటబవత

94-29/473

3385 NDX0513655
పపరర: శకనవరస రరవప కరమననన

94-24/86

3388 NDX0243378
పపరర: లలకరననయక క�రక�
తసడడ:డ పపలసససగ�
ఇసటట ననస:9-9-511
వయససస:40
లస: పప

3371 NDX0336768
పపరర: మతలలల ననయక జటబవత�

94-24/87

తసడడ:డ లకకమ ననయక�
ఇసటట ననస:9-9-507
వయససస:37
లస: పప
94-29/463

3374 NDX0047050
పపరర: వజజడసబబయ జటబవత

94-29/464

భరస : శశవయఖ ననయక జటబవత
ఇసటట ననస:9-9-507
వయససస:39
లస: ససస స
94-29/466

3377 NDX3119435
పపరర: జజతవథ లకరఖననయక జజతవథ
లకఖ ననయక
తసడడ:డ జజతవథ పప టబననయక
ఇసటట ననస:9-9-508
వయససస:18
లస: పప

94-24/975

94-29/468

3380 NDX1771741
పపరర: సషషదన ననయక జతనవరత

94-29/469

తసడడ:డ పప త ననయక జతనవరత
ఇసటట ననస:9-9-508
వయససస:23
లస: పప
94-29/471

3383 NDX0495697
పపరర: ననగ భవరన కరమననన

94-29/472

భరస : శకనవరసరరవప కరమననన
ఇసటట ననస:9-9-509
వయససస:28
లస: ససస స
94-29/474

తలర : ధనలకడమ కరమననన
ఇసటట ననస:9-9-509
వయససస:32
లస: పప
94-24/89

94-29/462

భరస : పలలర చనన
ఇసటట ననస:9-9-506/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బగచలయలఖ ననయక జటబవత
ఇసటట ననస:9-9-508
వయససస:45
లస: పప

భరస : శవననరరయణ కరమననన
ఇసటట ననస:9-9-509
వయససస:47
లస: ససస స
3387 NDX0368852
పపరర: సరసబయఖ ఈదన�

94-29/1286

తసడడ:డ పప త ననయక జటబవత
ఇసటట ననస:9-9-508
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ పష తన ననయక జటబవత
ఇసటట ననస:9-9-508
వయససస:29
లస: పప
3384 NDX0495689
పపరర: ధనలకడమ కరమననన

94-27/1447
3365 NDX3152295
పపరర: శవకలమలర ననయక శవకలమలర
ననయక
భసధసవప: ఎసహహచటట (ససగరల) ఎసహహచటట (సస
ఇసటట ననస:9-9-506
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ ననయక జజతవతష
ఇసటట ననస:9-9-507
వయససస:42
లస: పప

భరస : పష లల ననయక జటబవత
ఇసటట ననస:9-9-508
వయససస:41
లస: ససస స
3381 NDX0749630
పపరర: అసజ ననయక జటబవత

3376 NDX2231371
పపరర: శశవఖ ననయక జజతవతష

94-29/461

94-27/1446

భరస : మతలలల ననయక జటబవత
ఇసటట ననస:9-9-507
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసజన ననయక అసగగత
ఇసటట ననస:9-9-507
వయససస:34
లస: పప
3378 NDX0941278
పపరర: చననబబయ జటబవత

3373 NDX0336875
పపరర: లలలలనయ జటబవత

3362 NDX0528927
పపరర: శకనస దనసరర

తసడడ:డ పపలర యఖ దనసరర
ఇసటట ననస:9-9-505
వయససస:45
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:9-9-507
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకమ ననయక�
ఇసటట ననస:9-9-507
వయససస:42
లస: పప
3375 NDX2070696
పపరర: మతలలల ననయక అసగగత

94-29/460

3386 NDX0941302
పపరర: లకడమ డదరసగగల డదరసగగల

94-29/475

భరస : సరసబశవరరవప డదరసగగల
ఇసటట ననస:9-9-510
వయససస:38
లస: ససస స
94-24/90

3389 NDX1200807
పపరర: శకచరణ నశరసకరరరవప

94-24/91

తసడడ:డ హనసమలన పడసరద
ఇసటట ననస:9-9-511
వయససస:44
లస: పప
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3390 NDX0699009
పపరర: హనసమలన పడసరద
నశరసకరరరవప�
తసడడ:డ అసకయఖ�
ఇసటట ననస:9-9-511
వయససస:70
లస: పప
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3393 NDX3105657
పపరర: లకడమ నన

94-24/92

94-24/976

94-29/480

94-29/1287

94-29/485

94-29/488

94-29/491

94-29/494

తసడడ:డ శకనవరస యలరర గడడ
ఇసటట ననస:9-9-585
వయససస:34
లస: ససస స

3403 NDX0749507
పపరర: రరమగ ననయక కరతనవత

3406 NDX2493591
పపరర: పరరశత రరమలవత

3409 NDX0941260
పపరర: పరరశత బబయ రరమలవత

3412 JBV1732874
పపరర: హనసమలననయక రరమలవత

94-29/497

3415 JBV1731983
పపరర: రరమగలననయక రరమలవత

94-29/486

3418 NDX0203265
పపరర: మలరరత లకడమ బసడనరర
భరస : వనసకట లకమణ రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:9-9-585
వయససస:50
లస: ససస స

3398 NDX2204816
పపరర: బబబగ పపరస

94-29/482

3401 NDX0747519
పపరర: చననబబయ కరతనవత

94-29/484

3404 NDX1939950
పపరర: చసదస ననయక బననవత

94-29/487

తసడడ:డ నననకరఖ బననవత
ఇసటట ననస:9-9-513
వయససస:41
లస: పప
94-29/489

3407 NDX2204725
పపరర: శసకర రరమలవత

94-29/490

తసడడ:డ పపలర యఖ ననయక రరమలవత
ఇసటట ననస:9-9-514
వయససస:29
లస: పప
94-29/492

3410 JBV1732072
పపరర: పపరరరబబయ రరమలవత

94-29/493

భరస : హనసమలననయక రరమలవత
ఇసటట ననస:9-9-516
వయససస:35
లస: ససస స
94-29/495

3413 JBV1731991
పపరర: నలలబబయ రరమలవత

94-29/496

భరస : శకనసననయక రరమలవత
ఇసటట ననస:9-9-517
వయససస:35
లస: ససస స
94-29/498

తసడడ:డ తరవఖననయక రరమలవత
ఇసటట ననస:9-9-517
వయససస:57
లస: పప
94-89/98

94-29/479

భరస : రరమగ ననయక కరతనవత
ఇసటట ననస:9-9-513
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబబననయక రరమలవత
ఇసటట ననస:9-9-516
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరమగల ననయక రరమలవత
ఇసటట ననస:9-9-517
వయససస:37
లస: పప
3417 NDX0629451
పపరర: బసదసకకప యలరర గడడ

94-29/483

భరస : గగపస ననయక రరమలవత
ఇసటట ననస:9-9-516
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సరసబబననయక రరమలవత
ఇసటట ననస:9-9-516
వయససస:42
లస: ససస స
3414 JBV1734623
పపరర: శకనస ననయక రరమలవత

3400 NDX1193697
పపరర: లకకమ బననవత

3395 NDX2061752
పపరర: యయససమణణ పపరస

తసడడ:డ బబబగ పపరస
ఇసటట ననస:9-9-512
వయససస:51
లస: పప

భరస : శసకర రరమలవత
ఇసటట ననస:9-9-514
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలఖ ననయక రరమలవత
ఇసటట ననస:9-9-514
వయససస:29
లస: పప
3411 JBV1731793
పపరర: దరరరబబయ రరమలవత

94-29/481

తసడడ:డ తనపప ననయక కరతనవత
ఇసటట ననస:9-9-513
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వరనకకశ ననయక బననవత
ఇసటట ననస:9-9-513
వయససస:41
లస: పప
3408 NDX2493641
పపరర: శసకర రరమలవత

3397 NDX2204832
పపరర: సరయ పపరస

94-29/477

భరస : సతఖ ననరరయణ పపరస
ఇసటట ననస:9-9-512
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : చసదస ననయక బననవత
ఇసటట ననస:9-9-513
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : దననసక ననయక బననవత
ఇసటట ననస:9-9-513
వయససస:39
లస: ససస స
3405 NDX0749424
పపరర: ధనసక ననయక బననవత

94-29/478

తసడడ:డ బబబగ పపరస
ఇసటట ననస:9-9-512
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శసకర
ఇసటట ననస:9-9-512
వయససస:33
లస: పప
3402 NDX0747493
పపరర: మత బబయ బననవత

3394 NDX2204824
పపరర: లకడమ జగనననధస

3392 NDX2493682
పపరర: జగదదశ మమడవత

తసడడ:డ పతలలల మమడవత
ఇసటట ననస:9-9-511
వయససస:25
లస: పప

భరస : శరమమఖల జగనననధస
ఇసటట ననస:9-9-512
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బబబగ పపరస
ఇసటట ననస:9-9-512
వయససస:34
లస: ససస స
3399 NDX3023496
పపరర: సతఖననరరయణ పపరస

94-29/476

భరస : లలకర ననయక కలరరక
ఇసటట ననస:9-9-511
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నన
ఇసటట ననస:9-9-512
వయససస:33
లస: ససస స
3396 NDX2204709
పపరర: తరరపతమమ పపరస

3391 NDX0336917
పపరర: పరరశత కలరరక

3416 NDX2015593
పపరర: యయససరరన కకమమతతటట

94-29/499

భరస : యయససరరజ కకమమతతటట
ఇసటట ననస:9-9-554
వయససస:27
లస: ససస స
94-89/99

3419 NDX2005693
పపరర: కకటటశశర రరవప వపననస

94-89/100

తసడడ:డ కమలలకర రరవప వపననస
ఇసటట ననస:9-9-585
వయససస:49
లస: పప
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3420 NDX1180165
పపరర: గసగరరరజ మమటట ట మమటట ట

94-89/101

తసడడ:డ లసగరరజ మమటట ట
ఇసటట ననస:9-9-585
వయససస:63
లస: పప
3423 NDX1954685
పపరర: మగతఖవనణణ తచకక

94-30/259

94-29/501

94-27/569

94-29/502

94-29/1083

94-24/96

94-24/99

భరస : పదమననభ శశటట యనమసడడ
ఇసటట ననస:9-10-521
వయససస:95
లస: ససస స

3433 NDX0047407
పపరర: లకడమ తనసబగదధద

3436 NDX2766525
పపరర: సతఖవనణణ టటకక

3439 NDX1519091
పపరర: సబతన రరణణ చతత
స ర

3442 NDX2462364
పపరర: అరరణ మకకపరటట

94-29/506

3445 NDX1140912
పపరర: వజయలకడమ యనమసడడ

94-29/503

3448 NDX1141324
పపరర: కకషర సరయ చరణ యనమసడడ
తసడడ:డ జయశసకర యనమసడడ
ఇసటట ననస:9-10-521
వయససస:26
లస: పప

3428 AP151010108852
పపరర: శక దదవ కకలర

94-27/568

3431 NDX1285436
పపరర: లకకమ ననరరయణ ససకటట

94-24/94

3434 NDX0047472
పపరర: తరరపతమమ తనసబగదధద

94-29/504

భరస : ననరరయణ రరడడడ తనసబగదధద
ఇసటట ననస:9-10-66
వయససస:66
లస: ససస స
94-29/1084

3437 NDX1519042
పపరర: లకడమ సససహ మహన

94-24/95

భరస : రఘగ ననథ సససహ మహన
ఇసటట ననస:9-10-506
వయససస:40
లస: ససస స
94-24/97

3440 NDX1519075
పపరర: దదపక ననథ సససహ మహన

94-24/98

తసడడ:డ హరరరరమ సససహ మహన
ఇసటట ననస:9-10-506
వయససస:39
లస: పప
94-22/17

3443 NDX0047571
పపరర: అనసబసద ఆళళళ

94-29/505

భరస : భబణగ పడకరశ పడనల
ఇసటట ననస:9-10-521
వయససస:33
లస: ససస స
94-29/507

తసడడ:డ జయ శసకర యనమసడడ
ఇసటట ననస:9-10-521
వయససస:53
లస: ససస స
94-29/509

94-30/261

తసడడ:డ రరమగడడ
ఇసటట ననస:9-10-63/2
వయససస:42
లస: పప

భరస : వదనఖలసకరర మకకపరటట
ఇసటట ననస:9-10-521
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ససవర పడసరద సష మననన
ఇసటట ననస:9-10-521
వయససస:33
లస: ససస స
3447 NDX1140904
పపరర: పదనమవతమమ యనమసడడ

94-24/93

భరస : హరర రరస సససహ
ఇసటట ననస:9-10-506
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరరరమ సససహ మహన
ఇసటట ననస:9-10-506
వయససస:44
లస: పప
3444 NDX2015858
పపరర: శక దదవ సష మననన

3430 NDX1285428
పపరర: ననగ లకకమ ససకటట

3425 NDX0067611
పపరర: శకనవరస రరడడడ� బబ గగలల�

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:9-10-57
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకట శకనవరస
ఇసటట ననస:9-10-501
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతయఖ ఘసటబ
ఇసటట ననస:9-10-506
వయససస:50
లస: ససస స
3441 NDX1519059
పపరర: రఘగ ననథ సససహ మహన

94-27/567

భరస : వనసకట రరడడడ తనసబగదధద
ఇసటట ననస:9-10-66
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరపస
డ రద శరమ
ఇసటట ననస:9-10-251 F.NO. 303
వయససస:76
లస: పప
3438 NDX1768995
పపరర: రగజజ ఘసటబ

3427 JBV1730514
పపరర: చసదడకళ కకలర

94-29/500

తసడడ:డ రరమ రరడడడ� బబ గగలల�
ఇసటట ననస:9-9-648
వయససస:49
లస: పప

భరస : లకకమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:9-10-63/2
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ తనసబగదధద
ఇసటట ననస:9-10-66
వయససస:32
లస: ససస స
3435 NDX2759702
పపరర: అశశక కలమలర శరమ

94-30/260

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:9-10-57
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:9-10-57
వయససస:44
లస: పప
3432 NDX0047126
పపరర: పడవణ తనసబగదధద

3424 NDX0067629
పపరర: భమలకడమ బబ గగలల

3422 NDX0427922
పపరర: రరమరరడడడ బబ గగలల

తసడడ:డ ననజర రరడడడ బబ గగలల
ఇసటట ననస:9-9-648
వయససస:67
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ బబ గగలల
ఇసటట ననస:9-9-648
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మగమ ననయక ఫలతనఖ
ఇసటట ననస:9-9-4285
వయససస:36
లస: పప
3429 JBV2928042
పపరర: రరమలరరవప కకలర

94-89/102

తసడడ:డ ననగభమషణస బ
ఇసటట ననస:9-9-585
వయససస:64
లస: పప

భరస : దసరరరపడసరద తచకక
ఇసటట ననస:9-9-648
వయససస:30
లస: ససస స
3426 NDX2231967
పపరర: కకషర ననయక ఫలతనఖ

3421 NDX0183483
పపరర: వనసకట లకమణరరవప బ

3446 NDX2163541
పపరర: నరమల ఎలల
ర కతక

94-29/508

తలర : వనసకరటరతనమ గసప
ఇసటట ననస:9-10-521
వయససస:59
లస: ససస స
94-29/510

3449 NDX1141357
పపరర: అనసత పదనమకర యనమసడడ

94-29/511

తసడడ:డ జయశసకర యనమసడడ
ఇసటట ననస:9-10-521
వయససస:27
లస: పప
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94-29/512

3451 NDX2015825
పపరర: శవ పడసరద సష మననన

తసడడ:డ వనసకట కకషర దసరరరపడసరద ననదచసడర
ఇసటట ననస:9-10-521
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సష మననన
ఇసటట ననస:9-10-521
వయససస:40
లస: పప

3453 NDX2061760
పపరర: ననరరయణ రరవప చసదడగరరర

3454 NDX1141365
పపరర: జయ శసకర యనమసడడ

94-29/515

తసడడ:డ ఆసజననయగలల చసదడగరరర
ఇసటట ననస:9-10-521
వయససస:57
లస: పప
3456 NDX2462802
పపరర: వదనఖలసకర మకకపరటట

94-29/518

94-29/1087

94-29/1090

94-29/1093

94-30/264

3463 NDX3083813
పపరర: వనడ వరఖస ననపపలర

3466 NDX2055912
పపరర: అరరణన మలదదననన

3469 NDX2759678
పపరర: శవ కలమలర శరమ

94-29/1096

94-29/611

3472 NDX3068244
పపరర: శరత బబబగ ననపపలర

3455 NDX0427435
పపరర: వనసకట కకషర దసరర పడసరద
ననదచళర
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ ననదచళర
ఇసటట ననస:9-10-521
వయససస:59
లస: పప
3458 NDX2987014
పపరర: లకడమ కససకలరరస

94-29/517

94-29/1086

94-29/1089
3461 NDX3054210
పపరర: శవ కకటటశశర రరవప మదసకలరర

తసడడ:డ కకపరనసదస
ఇసటట ననస:9-10-521
వయససస:42
లస: పప
94-29/1091

3464 NDX2826840
పపరర: కససకలరరస సరయ వసశ కకషర

94-29/1092

తసడడ:డ కససకలరరస చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:9-10-521
వయససస:23
లస: పప
94-30/262

3467 NDX1803270
పపరర: అననరరధ దసరరరదనస యయమల

94-30/263

భరస : దసరరరదనస యయమల
ఇసటట ననస:9-10-521
వయససస:56
లస: ససస స
94-29/1094

తసడడ:డ హరర పడసరద శరమ
ఇసటట ననస:9-10-521 F.NO. 303
వయససస:60
లస: పప

భరస : రరజ కలమలర శరమ
ఇసటట ననస:9-10-521 F.NO. 303
వయససస:48
లస: ససస స
3474 NDX1951301
పపరర: హరర పసడయల లసకర

94-29/1088

భరస : మధసబబబగ మలదదననన
ఇసటట ననస:9-10-521
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మలరరత శశరకర మలసద
ఇసటట ననస:9-10-521
వయససస:51
లస: పప
3471 NDX2759736
పపరర: మలర శశరర శరమ

3460 NDX3083979
పపరర: శరత బబబగ ననపపలర

94-29/514

భరస : చసదడ శశఖర కససకలరరస
ఇసటట ననస:9-10-521
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శరత బబబగ ననపపలర
ఇసటట ననస:9-10-521
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర కససకలరరస
ఇసటట ననస:9-10-521
వయససస:23
లస: పప
3468 NDX1803304
పపరర: మధసకర శశరకర మలసద

94-29/1085

తసడడ:డ దచషవ కకపరకర రరవప ననపపలర
ఇసటట ననస:9-10-521
వయససస:54
లస: పప

భరస : శవ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:9-10-521
వయససస:32
లస: ససస స
3465 NDX3058799
పపరర: సరయ వసశ కకషర కససకలరరస

94-29/516

భరస : కకపరనసదస
ఇసటట ననస:9-10-521
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శరత బబబగ ననపపలర
ఇసటట ననస:9-10-521
వయససస:56
లస: ససస స
3462 NDX3054293
పపరర: దసరర దదవ మదసకలరర

3457 NDX3098779
పపరర: కకటటశశరమమ మదసకలరర

3452 NDX1771576
పపరర: హనసమసత రరవప వరర పత

తసడడ:డ ఆసజననయగలల వరర పత
ఇసటట ననస:9-10-521
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ పదమననభ శశటట యనమసడడ
ఇసటట ననస:9-10-521
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ జననరదన శరమ మకకపరటట
ఇసటట ననస:9-10-521
వయససస:61
లస: పప
3459 NDX3058385
పపరర: ససధ ననపపలర

94-29/513

3470 NDX2734929
పపరర: రరజ కలమలర శరమ

94-29/1095

తసడడ:డ హరరపస
డ రద శరమ
ఇసటట ననస:9-10-521 F.NO. 303
వయససస:56
లస: పప
94-29/1097

3473 NDX3062346
పపరర: ��� ����� ���������

94-29/1098

తసడడ:డ కకపరకర రరవప ననపపలర
ఇసటట ననస:9-10-521, FLAT NO.401
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ��� ���� ���������
ఇసటట ననస:9-10-521, FLAT NO.401
వయససస:26
లస: పప

3475 NDX1951293
పపరర: ఉదయ భబసకర లసకర

3476 NDX2177922
పపరర: లకడమ బడహమజఖశఖల

94-29/612

94-29/613

భరస : ఉదయ భబసకర లసకర
ఇసటట ననస:9-10-521,F.NO:103
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట పపరర చసదడ రరవప లసకర
ఇసటట ననస:9-10-521,F.NO:103
వయససస:45
లస: పప

భరస : శవ ఫణణ కలమలర బడహమజఖశఖల
ఇసటట ననస:9-10-521,F. NO:404 KRISAL'S
వయససస:35
లస: ససస స

94-29/614
3477 NDX2177930
పపరర: శవ ఫణణ కలమలర
బడహమజఖశఖల
తసడడ:డ బడహమజఖశఖల
ఇసటట ననస:9-10-521,F. NO:404 KRISAL'S
వయససస:43
లస: పప

3478 NDX1660134
పపరర: ససతరరవమమ బబ మలరరడడ

3479 NDX2061711
పపరర: పడవణ కలమలర రరడడ పష లలరర

94-29/615

భరస : పషద పసచల రరడడడ బబ మలమరరడడ
ఇసటట ననస:9-10-521,F. NO:-501, KRISHAL
వయససస:59
లస: ససస స

94-29/616

తసడడ:డ సరసబ రరడడ పష లలరర
ఇసటట ననస:9-10-521,F. NO:-505 , KRISHA
వయససస:36
లస: పప
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3480 NDX1845041
పపరర: దదపసక మలసద శశరకర
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భరస : మలసగ మధసకర శశరకర
ఇసటట ననస:9-10-521,F. NO:-521, KRISHAL
వయససస:45
లస: ససస స

94-29/618
3481 NDX2061778
పపరర: ననగ లకడమ వసససధర దదవ
చసదడగరరర
భరస : ననరరయణ రరవప చసదడగరరర
ఇసటట ననస:9-10-521,F. NO:-521, KRISHAL
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శశరరరజ మలదదననన
ఇసటట ననస:9-10-522
వయససస:46
లస: ససస స

3483 NDX1140946
పపరర: బభబ సతఖవరణణ బబ లలరపలర

3484 NDX2148709
పపరర: వనద వననద బబ లలరపలర

3485 NDX1141274
పపరర: వనద వకరస బబ లలరపలర

94-29/617

94-29/520

భరస : డదవడ రరజ బబ లలరపలర
ఇసటట ననస:9-10-522
వయససస:55
లస: ససస స
3486 NDX0483321
పపరర: లకడమ వర పడసరద పపకరనస

తసడడ:డ డదవడ రరజ బబ లలరపలర
ఇసటట ననస:9-10-522
వయససస:26
లస: పప
94-29/523

తసడడ:డ వనసకయఖ పపకరనస
ఇసటట ననస:9-10-522
వయససస:37
లస: పప
3489 NDX3265048
పపరర: జలర ఆసజననయగలల పడసరద

94-29/1384

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:9-10-525
వయససస:57
లస: పప
3492 NDX3092913
పపరర: ఫణణ కలమలర పరరపటట

94-29/1099

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప
ఇసటట ననస:9-10-529
వయససస:39
లస: పప
3495 NDX2388734
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప పరరకపరటట

94-29/526

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వరర పరర
ఇసటట ననస:9-10-531
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరసబ శవ రరవప టట
ఇసటట ననస:9-10-533
వయససస:45
లస: ససస స
3507 NDX3137486
పపరర: భబరర వ సరయ యరర గడడ

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మగపరప
ఇసటట ననస:9-10-525/1, WARD NO-2
వయససస:58
లస: పప

3493 NDX2388718
పపరర: రరణగక లకడమ పరరకపరటట

3494 NDX2388775
పపరర: నవనతస పరరకపరటట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:9-10-533
వయససస:18
లస: పప

94-29/524

94-29/525

భరస : వనసకట ససబబబరరవప పరరకపరటట
ఇసటట ననస:9-10-529 JASMINE-3 12 LINE
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగ రరవప పరరకపరటట
ఇసటట ననస:9-10-529 JASMINE-3 12 LINE
వయససస:80
లస: ససస స

3496 NDX2341279
పపరర: పరవన ఓలలటట

94-29/527

3497 NDX2341394
పపరర: ఝలనస మహన కకషర
వనలపపరర
భరస : శకధర వనలపపరర
ఇసటట ననస:9-10-531
వయససస:29
లస: ససస స

94-29/528

94-29/530

3500 NDX2341329
పపరర: ససధదర వనలపపరర

94-29/531

3502 NDX2341543
పపరర: సతఖననరరయణ వనలపపరర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వరర పరర
ఇసటట ననస:9-10-531
వయససస:30
లస: పప
94-29/533

3505 NDX3082666
పపరర: సరసబ శవ రరవప తతటకలర

3508 NDX2231603
పపరర: పపషప కలరరక
భరస : వననద చచదరర కలరరక
ఇసటట ననస:9-10-533/1
వయససస:25
లస: ససస స

3503 NDX2769438
పపరర: దసరరర పడసరద టటకక

94-29/1100

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:9-10-531
వయససస:38
లస: పప
94-29/1102

తసడడ:డ అదధ శశశయఖ తతటకలర
ఇసటట ననస:9-10-533
వయససస:44
లస: పప
94-29/1104

94-30/1306

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:9-10-525/1, JASMINE-5
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల వనలపపరర
ఇసటట ననస:9-10-531
వయససస:56
లస: పప
94-29/1101

94-29/620

3491 NDX2954485
పపరర: వనసకట రరవప మగపరప

94-30/1305

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వనలలపరర
ఇసటట ననస:9-10-531
వయససస:30
లస: పప
94-29/532

3488 NDX2055904
పపరర: పదమ జలర

3490 NDX2737450
పపరర: అసజనీస దదవ చచరరకలరర

3499 NDX2402378
పపరర: వజయ కలమలర వనలలపరర

3504 NDX3030848
పపరర: ససనత వరససరరడడడ

94-29/619

భరస : ఆసజననయ పడసరద జలర
ఇసటట ననస:9-10-524, JASMINE -4
వయససస:57
లస: ససస స

3498 NDX2341485
పపరర: కకటట లల కలమలరర వనలపపరర
భరస : సతఖననరరయణ వనలపపరర
ఇసటట ననస:9-10-531
వయససస:49
లస: ససస స

94-29/522

భరస : ఫణణకలమలర పరరకపత
ఇసటట ననస:9-10-524, JASMINE -4
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససధదర వరర పరర
ఇసటట ననస:9-10-531
వయససస:22
లస: ససస స

94-29/529

94-29/519

తసడడ:డ డదవడ రరజ బబ లలరపలర
ఇసటట ననస:9-10-522
వయససస:28
లస: పప

3487 NDX2061695
పపరర: కకషర రరఖ పరరకపత

తసడడ:డ పరసడడరసగరరవప పరరకపరటట
ఇసటట ననస:9-10-529 JASMINE-3 12 LINE
వయససస:67
లస: పప

3501 NDX2341444
పపరర: శకధర వనలపపరర

94-29/521

3482 NDX0047175
పపరర: శవ భబరత మలదదననన

3506 NDX3029717
పపరర: గరఠమకథన సరయ తతటకలర

94-29/1103

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప తతటకలర
ఇసటట ననస:9-10-533
వయససస:19
లస: ససస స
94-29/534

3509 NDX2231520
పపరర: మలలర శశరర కలరరక

94-29/535

భరస : సరసబశవ రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:9-10-533/1
వయససస:62
లస: ససస స
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3510 NDX2232031
పపరర: వననద చచదరర కలరరక
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94-29/536

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:9-10-533/1
వయససస:21
లస: పప
3513 NDX2231124
పపరర: వజయ కలమలరర బబ డడడ

94-29/539

94-29/1106

భరస : రవకలమలర
ఇసటట ననస:9-10-535
వయససస:42
లస: ససస స
3519 NDX1265875
పపరర: శకధర జజలలదధ

94-29/622

తసడడ:డ జగపతరరవప జజలలదధ
ఇసటట ననస:9-10-535, ELITE
వయససస:44
లస: పప
3522 NDX3040151
పపరర: మసజషర కకమగమరర

94-29/537

తసడడ:డ బగరకయఖ కలరరక
ఇసటట ననస:9-10-533/1
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకధర జలలదధ
ఇసటట ననస:9-10-535
వయససస:46
లస: ససస స
3516 JBV2929776
పపరర: రగషణణ మలననన

3511 NDX2231579
పపరర: సరసబశవ రరవప కలరరక

94-29/538

తసడడ:డ శకధర జలలదధ
ఇసటట ననస:9-10-535
వయససస:21
లస: ససస స

3514 NDX2493666
పపరర: సరయ అభయ యగరష
శరసనకకట
తసడడ:డ శకనవరస కలమలర శరసనకకట
ఇసటట ననస:9-10-535
వయససస:20
లస: పప

94-29/540

3517 NDX2061737
పపరర: సరధధక సయఖద

94-29/541

3515 NDX2595544
పపరర: రఠజల మలననన

94-29/911

తసడడ:డ రవకలమలర
ఇసటట ననస:9-10-535
వయససస:19
లస: ససస స
3518 NDX2070738
పపరర: నరమల కలమలరర శశనకకట

భరస : అల బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:9-10-535 ELITE APPARTMENT
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరస కలమలర శశనకకట
ఇసటట ననస:9-10-535, ELITE
వయససస:47
లస: ససస స

3520 NDX2070712
పపరర: శకనవరస రరవప శశన కకట

3521 NDX3040136
పపరర: రమమశ కకమగమరర

94-29/623

తసడడ:డ ఆవపలపరప శశన కకట
ఇసటట ననస:9-10-535, ELITE
వయససస:56
లస: పప
94-29/1108

3512 NDX2231132
పపరర: హరరరత జలలదధ

3523 NDX3040144
పపరర: గరనన సససదరర కకమగమరర

94-29/621

94-29/1107

తసడడ:డ పడకరశస కకమగమరర
ఇసటట ననస:9-10-535, FLAT NO-502
వయససస:55
లస: పప
94-29/1109

3524 NDX3040169
పపరర: పవన కకమగమరర

94-30/1307

తసడడ:డ రమమశ కకమగమరర
ఇసటట ననస:9-10-535, FLAT NO-502
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రమమశ కకమగమరర
ఇసటట ననస:9-10-535,FLAT NO-502
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ కకమగమరర
ఇసటట ననస:9-10-535, FLAT NO-502
వయససస:25
లస: ససస స

3525 NDX1553305
పపరర: వనసకట అజత తసడడ

3526 NDX1940262
పపరర: ససధనఖ రరడడ వణగకలరర

3527 NDX0047191
పపరర: ననగ పదమజ వణగకలరర

94-29/542

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ తసడడ
ఇసటట ననస:9-10-537
వయససస:28
లస: ససస స
3528 NDX0047381
పపరర: వజయ రరణణ అళళ

భరస : రరమ వరస రరడడ వణగకలరర
ఇసటట ననస:9-10-537
వయససస:30
లస: ససస స
94-29/545

భరస : చసధడ మహన రరడడ అళళ
ఇసటట ననస:9-10-537
వయససస:41
లస: ససస స
3531 NDX0472902
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ వణగకలరర

94-29/548

భరస : పడసరద పరరమ
ఇసటట ననస:9-10-537/1
వయససస:56
లస: ససస స

94-29/546

3532 NDX1978875
పపరర: వనసకట కకషర రరవప ఐననల

94-29/551

3535 NDX2231215
పపరర: సరయ దదపసస కలరరక

94-29/549

3538 NDX2231306
పపరర: ససధ రరణణ దదవరపలర
భరస : రరజరసదడ పడసరద దదవరపలర
ఇసటట ననస:9-10-537/1
వయససస:56
లస: ససస స

94-29/547

3533 NDX1553420
పపరర: వనసకటటశశరరర తసడడ

94-29/550

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ తసడడ
ఇసటట ననస:9-10-537
వయససస:60
లస: పప
94-29/552

భరస : నరరష కలరరక
ఇసటట ననస:9-10-537/1
వయససస:35
లస: ససస స
94-29/554

3530 NDX1553412
పపరర: సరయ పడతనప రరడడడ తసదద
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరడడడ తసదద
ఇసటట ననస:9-10-537
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ చచననకరశవ రరవప ఐననల
ఇసటట ననస:9-10-537
వయససస:54
లస: పప

భరస : పవన పరరమ
ఇసటట ననస:9-10-537/1
వయససస:30
లస: ససస స
3537 NDX2231199
పపరర: జజఖతఖస లత పరరమ

3529 NDX1553297
పపరర: మలధవ తసడడ

94-29/544

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ వణగకలరర
ఇసటట ననస:9-10-537
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర తసడడ
ఇసటట ననస:9-10-537
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ వణగకలరర
ఇసటట ననస:9-10-537
వయససస:46
లస: పప
3534 NDX2231546
పపరర: వననధనరర పరరమ

94-29/543

3536 NDX2231157
పపరర: రరజఖ లకడమ వరససరరడడ

94-29/553

భరస : శవ పడసరద వరససరరడడ
ఇసటట ననస:9-10-537/1
వయససస:55
లస: ససస స
94-29/555

3539 NDX2231553
పపరర: సనరఖ కలమలరర దదవరపలర

94-29/556

భరస : వనసకటటశశర రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:9-10-537/1
వయససస:74
లస: ససస స
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3540 NDX2231165
పపరర: పసడయతమ దదవరపలర
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94-29/557

తసడడ:డ రరజరసదడ పడసరద దదవరపలర
ఇసటట ననస:9-10-537/1
వయససస:29
లస: పప
3543 NDX2231207
పపరర: పడసరద పరరమ

94-29/560

3544 NDX2231280
పపరర: నరమల దదవ బబలరసకకసడ

94-29/564

3547 AP151010111471
పపరర: మసగ తనయలరమమ పష తన
భరస : ఉమలమహహశశరరరవప పష తన
ఇసటట ననస:9-10-545
వయససస:69
లస: ససస స

3549 NDX2745024
పపరర: జగదదశ బబబగ గగగరననన

3550 NDX3237799
పపరర: నరసససహరరవప తషమమల

94-29/1110

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:9-10-547
వయససస:24
లస: పప

భరస : వర పడసరద గగసటటపలర
ఇసటట ననస:9-10-552
వయససస:35
లస: ససస స
3555 AP151010108593
పపరర: పరరశత కలరరక

94-27/573

94-27/1163

94-30/1308

భరస : అనల గగపరస
ఇసటట ననస:9-10-558
వయససస:36
లస: ససస స

94-27/1541

3559 NDX2734432
పపరర: శకనవరస రరవప పసలర లటర

3562 NDX3020468
పపరర: ఫణణ కలమలరర జజనన

94-46/846

3565 NDX2070563
పపరర: పరమగలపరటట నలమ

94-27/571

3568 NDX0427062
పపరర: భబగఖలకడమ యనమళళ
భరస : బబలకకషరరరవప
ఇసటట ననస:9-10-558
వయససస:54
లస: ససస స

94-27/570

3551 MLJ3689809
పపరర: బ.శశషగరరరరరవప

94-211/91

3554 NDX0583369
పపరర: ఖలదర యజజదన షపక

94-27/572

తసడడ:డ ఖలదర మహహదద న
ఇసటట ననస:9-10-553
వయససస:44
లస: పప
94-27/574

3557 AP151010108591
పపరర: గగరరవరరరడద డ కలరరక

94-27/575

తసడడ:డ సనరఖననరరయనరరడడడ
ఇసటట ననస:9-10-555
వయససస:67
లస: పప
94-29/1111

3560 NDX2734473
పపరర: ఉషరరణణ పసలర లటర

94-29/1112

భరస : శకనవరస రరవప పసలర లటర
ఇసటట ననస:9-10-556
వయససస:36
లస: ససస స
94-31/1243

3563 NDX2944403
పపరర: శకనవరస రరవప పసలర లటర

94-45/678

తసడడ:డ రరధకకషర మమరరస పసలర లటర
ఇసటట ననస:9-10-556
వయససస:40
లస: పప
94-27/576

తసడడ:డ పరమగలపరటట పష తషరరజ
ఇసటట ననస:9-10-557
వయససస:24
లస: ససస స
94-27/578

3548 NDX0917021
పపరర: గగగరననన ససశల

తసడడ:డ బ.టట.రసగరరరవప
ఇసటట ననస:9-10-550
వయససస:62
లస: పప

భరస : ఫణణ కకషర
ఇసటట ననస:9-10-556
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పసలర లటర
ఇసటట ననస:9-10-556
వయససస:36
లస: ససస స
3567 NDX0427088
పపరర: ససజన యనమళళ

3556 AP151010108592
పపరర: శశషరరతనస కలరరక

94-29/563
3545 NDX2253268
పపరర: పసడయతమ చచదరర వనమమలపఅల

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:9-10-547
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధన కకషర మమరరస
ఇసటట ననస:9-10-556
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ జర ఏస ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:9-10-556
వయససస:38
లస: పప
3564 NDX2955631
పపరర: ఉషరరణణ పసలర లటర

94-29/565

భరస : గగరరవరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-10-555
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనకకషర మమరరస
ఇసటట ననస:9-10-556
వయససస:40
లస: పప
3561 NDX3115441
పపరర: ఫణణ కకషర జజననన

3553 NDX0563494
పపరర: జరరనన బభగస షపక

94-29/559

తసడడ:డ ససరరన బబబగ వనమగల పలర
ఇసటట ననస:9-10-544
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఖలదర యజజదన
ఇసటట ననస:9-10-553
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : గగరరవరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-10-555
వయససస:40
లస: ససస స
3558 NDX3058336
పపరర: శకనవరస రరవప పసలర లటర

94-29/561

తసడడ:డ బసవయఖ తషమమల
ఇసటట ననస:9-10-550
వయససస:40
లస: పప
94-24/1029

3542 NDX2231314
పపరర: రరజరసదడ పడసరద దదవరపలర

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:9-10-537/1
వయససస:58
లస: పప

భరస : ససరరన బబబగ వనమమలపఅల
ఇసటట ననస:9-10-544
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మమహర బబబగ సరమదనల
ఇసటట ననస:9-10-544 SYAMALA NAGAR
వయససస:29
లస: పప

3552 NDX3282373
పపరర: శక లత గగసటటపలర

94-29/558

తసడడ:డ పడసరద పరరమ
ఇసటట ననస:9-10-537/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరరమ
ఇసటట ననస:9-10-537/1
వయససస:60
లస: పప
3546 NDX2253250
పపరర: పస వ పదమ సరయ సరమదనల

3541 NDX2231173
పపరర: ననగ పవన పరరమ

3566 NDX1160027
పపరర: రతననకలమలరర జ

94-27/577

భరస : పష తషరరజ
ఇసటట ననస:9-10-557
వయససస:54
లస: ససస స
94-27/579

3569 NDX0426940
పపరర: ససనల కలమలర యరకమళళ

94-27/580

తసడడ:డ బబలకకషర రరవప
ఇసటట ననస:9-10-558
వయససస:41
లస: పప
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3570 NDX0084228
పపరర: అనల గగపరస యరకమళళ

94-27/581

తసడడ:డ బబలకకషర రరవప
ఇసటట ననస:9-10-558
వయససస:42
లస: పప
3573 NDX3017191
పపరర: ససజజత తతటటట సపపడడ

94-27/1165

భరస : ననసరయఖ తతటటట సపపడడ
ఇసటట ననస:9-10-560
వయససస:42
లస: ససస స
3576 NDX0020057
పపరర: రరణగక దదశరరజ

94-27/582

94-27/1169

94-27/1170

94-27/1173

94-27/588

94-27/591

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:9-10-566
వయససస:19
లస: పప

94-27/584

3583 NDX3138708
పపరర: భరతమమ బబ బబల

3586 NDX0918789
పపరర: వనషర పష లసరరడడడ

3589 NDX1553180
పపరర: సరయ పవన రరడడ పష లసరరడడడ

3592 NDX0916460
పపరర: మననవ సరసశత

94-27/1175

3595 NDX3138674
పపరర: శకదదవ కకరకపట`ఆఈ

94-27/1171

3598 NDX3029485
పపరర: భబరర వ సరయ నజజసపటనస
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:9-10-566
వయససస:18
లస: పప

3578 NDX3058864
పపరర: శకనవరస శక భబషఖస

94-27/1168

3581 AP151010108561
పపరర: మధస పడసరద జజజల

94-27/585

3584 NDX3138732
పపరర: తషలశ మణణ బబ బబల

94-27/1172

తసడడ:డ రరమ కకషర బబ బబల
ఇసటట ననస:9-10-564
వయససస:38
లస: ససస స
94-27/586

3587 NDX0918714
పపరర: పడతతఖష పష లసరరడడ

94-27/587

తసడడ:డ మధససనదన రరడడడ
ఇసటట ననస:9-10-565
వయససస:39
లస: ససస స
94-27/589

3590 JBV1738855
పపరర: ససదనకరరరడడడ పప లసరరడడడ

94-27/590

తసడడ:డ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-10-565
వయససస:51
లస: పప
94-27/592

94-27/1174
3593 NDX3029469
పపరర: వనసకటటశశర రరవప నజజసపటనస

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:9-10-566
వయససస:45
లస: పప
94-27/1176

భరస : హనసమసత రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:9-10-566
వయససస:37
లస: ససస స
94-27/1178

94-27/1167

తసడడ:డ ననయగడమమ
ఇసటట ననస:9-10-563
వయససస:57
లస: పప

భరస : వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:9-10-566
వయససస:40
లస: ససస స

తలర : నరసససహ రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:9-10-566
వయససస:42
లస: పప
3597 NDX3138609
పపరర: వషష
ర అజయ కకషర కకరకపరటట

3580 AP151010108266
పపరర: ఆదధలకడమ జజజల

94-27/1164

తసడడ:డ నన
ఇసటట ననస:9-10-562
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససధనకర రరడడడ
ఇసటట ననస:9-10-565
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-10-565
వయససస:56
లస: పప
3594 NDX3138641
పపరర: హనసమసత రరవప కకరకపరటట

94-27/583

తసడడ:డ మధససనదనరరడడడ
ఇసటట ననస:9-10-565
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససధనకరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-10-565
వయససస:42
లస: ససస స
3591 JBV1737295
పపరర: మధససనదనరరడడడ పప లసరరడడడ

3577 NDX0020040
పపరర: జయశక దదశరరజ

3572 NDX3017142
పపరర: ననసరయఖ తతటటట సపపడడ

తసడడ:డ ననసరయఖ తతటటట సపపడడ
ఇసటట ననస:9-10-560
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శకహరర బబ బబల
ఇసటట ననస:9-10-564
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సతఖస బబ బబల
ఇసటట ననస:9-10-564
వయససస:35
లస: ససస స
3588 JBV1738038
పపరర: పడభబదదవ పప లసరరడడడ

3575 NDX2974046
పపరర: బల చసదధక
డ తతటటట సపపడడ

94-27/1166

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:9-10-563
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శక హరర బబ బబల
ఇసటట ననస:9-10-564
వయససస:53
లస: పప
3585 NDX3138781
పపరర: మకదసల రరణణ బబ బబల

3574 NDX2973972
పపరర: బమఖలల రరణణ తతటటట సపపడడ

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:9-10-561
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ అశశన కలమలర
ఇసటట ననస:9-10-562
వయససస:34
లస: ససస స
3582 NDX3139847
పపరర: రరమ కకషర బబ బబల

తసడడ:డ బబలకకట దనసస తతటటట సపపడడ
ఇసటట ననస:9-10-560
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ననసరయఖ తతటటట సపపడడ
ఇసటట ననస:9-10-560
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:9-10-561
వయససస:69
లస: ససస స
3579 NDX3091873
పపరర: శశభ శక భబషఖస

94-27/1515
3571 NDX3221934
పపరర: మగలల బబల సతఖ శకకర రరడడడ
మమలల
భసధసవప: బబదధరరడడడ పరరశత బబదధరరడడ
ఇసటట ననస:9-10-559
వయససస:41
లస: పప

3596 NDX2887396
పపరర: వవనక మననవ

94-27/1177

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ మననవ
ఇసటట ననస:9-10-566
వయససస:21
లస: పప
94-27/1179

3599 NDX2876654
పపరర: మసజషర నజజసపటనస

94-27/1180

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నజజసపటనస
ఇసటట ననస:9-10-566
వయససస:18
లస: ససస స
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పపరర: ససనత నజజసపటనస
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94-30/265

భరస : వనసకటటసశర రరవప నజజసపటనస
ఇసటట ననస:9-10-566
వయససస:40
లస: ససస స
3603 AP151010108050
పపరర: రవశసకర జజగరర మమడడ

94-27/595

94-27/1181

94-27/1184

3607 NDX3019072
పపరర: రమదదవ ఏన

3610 NDX3118486
పపరర: యశశసత సరయ గసడడ కకట

94-28/1001

3613 NDX1467613
పపరర: ఖలజజ మహహదద న షపక

తసడడ:డ వవఎస హనసమలన రరడడడ
ఇసటట ననస:9-10-571/2
వయససస:49
లస: పప
94-23/639

3619 NDX3221686
పపరర: నషసరరదదదన షపక
తసడడ:డ ఖజ షపక
ఇసటట ననస:9-10-571 flot no 302
వయససస:23
లస: పప

94-27/1188
3621 NDX3149754
పపరర: వనసకట నగరరజ కలమలరర
యలరమలచన
భరస : ససబబ ననరరయణ యలరమలచన
ఇసటట ననస:9-10-571 GIRIDHARNIVAS
వయససస:42
లస: ససస స

3622 NDX2231041
పపరర: వనణగ కకలర
తసడడ:డ రరమలరరవప కకలర
ఇసటట ననస:9-10-572
వయససస:22
లస: పప

3624 NDX0870444
పపరర: రరజఖలకడమ మసడదట
డ ట

3625 NDX0871236
పపరర: రసగ పడసరద రరవప మనడ రరట

94-27/597

భరస : రసగపడసరద రరవప
ఇసటట ననస:9-10-574
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప నమమగడడ
ఇసటట ననస:9-10-575
వయససస:44
లస: ససస స

94-27/1185

3628 NDX2009687
పపరర: రరసబబబగ దనసరర
తసడడ:డ జజనకక రరమయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:9/10/576
వయససస:51
లస: పప

94-30/266

3608 NDX3107554
పపరర: వనసకట లకడమ కరశననధసన

94-27/1183

3611 NDX3113776
పపరర: పసడయతమ సససరర

94-27/1186

తలర : కకరణమయ
ఇసటట ననస:9-10-571
వయససస:18
లస: పప
94-30/267

3614 NDX3137783
పపరర: లలత కలమలరర ఉయమఖరర

94-27/1189

భరస : నరరసదడ కలమలర రరడడడ
ఇసటట ననస:9-10-571/2
వయససస:54
లస: ససస స
94-27/1191

3617 NDX3104833
పపరర: యలమన కకతస మలసస

94-27/1192

భరస : సనరఖ తదజ గనద క
న కటబ
ఇసటట ననస:9-10-571/2
వయససస:24
లస: ససస స
94-27/1513

94-27/1187
3620 NDX3156916
పపరర: ససబబ ననరరయణ యలరమలచన

తసడడ:డ అసబయఖ యలరమలచన
ఇసటట ననస:9-10-571 GIRIDHARNIVAS
వయససస:49
లస: పప
94-28/715

3623 NDX1468009
పపరర: మగననసర బభగస షపక

94-30/268

భరస : ఖలజజ మహహదద న
ఇసటట ననస:9-10-572
వయససస:49
లస: ససస స
94-27/598

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:9-10-574
వయససస:73
లస: పప
94-27/1194

3605 NDX0511568
పపరర: మనన కలమలరర� చచనసనపరటట�

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-10-571
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-10-571/2
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మగవరశ
ఇసటట ననస:9-10-571 FLAT NO 204
వయససస:37
లస: పప

3627 NDX3007507
పపరర: మలర శశరర నమమగడడ

94-27/1182

తసడడ:డ మననసర
ఇసటట ననస:9/10/571
వయససస:53
లస: పప

94-27/1190 3616 NDX3137163
3615 NDX3096658
పపరర: నరరసదడ కలమలర రరడడడ ఉయమఖరర
పపరర: సనరఖ తనజ గనద క
న కటబ

94-27/594

భరస : శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:9-10-568
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-10-571
వయససస:28
లస: పప

భరస : నన
ఇసటట ననస:9-10-571
వయససస:43
లస: ససస స

3618 NDX2575355
పపరర: కలలఖణ మగవరశ వనసకటటశశరరర

94-27/596

భరస : రరమ మమరరస ఏన
ఇసటట ననస:9-10-569
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కరటశశర రరవప
ఇసటట ననస:9-10-571
వయససస:57
లస: పప
3612 NDX3132081
పపరర: కకరణమయ సససరర

3604 NDX1260207
పపరర: బలరరమ రరడడడ రరడడడ

3602 NDX0465567
పపరర: పపరర సతష జజగరర మమడడ

తసడడ:డ రవ శసకర
ఇసటట ననస:9-10-567
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శక కకషరరరరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-10-568
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప డక వ ఏస బ
ఇసటట ననస:9-10-569
వయససస:61
లస: పప
3609 NDX3137270
పపరర: వనసకటటశశరరర గసడడ కకట

94-27/593

భరస : రవశసకర
ఇసటట ననస:9-10-567
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-10-567
వయససస:55
లస: పప
3606 NDX3018611
పపరర: రరమ మమరరస డక వ ఏస బ

3601 AP151010108264
పపరర: మలలర శశరర జజగరర మమడడ

3626 NDX3007523
పపరర: శకనవరసరరవప నమమగడడ

94-27/1193

తసడడ:డ కకషరయఖ నమమగడడ
ఇసటట ననస:9-10-575
వయససస:48
లస: పప
94-24/100

3629 NDX1886839
పపరర: అననమమరర పష లసకక

94-27/599

తసడడ:డ షసరరలల పష లసకక
ఇసటట ననస:9-10-576
వయససస:50
లస: ససస స
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94-27/600

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:9-10-578
వయససస:32
లస: ససస స
3633 AP151010108365
పపరర: ననగరశశరరరవప దనసరర

3639 NDX2923027
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తలర

94-27/603

94-24/103

3634 NDX2009968
పపరర: కకషరలల దనసరర

94-24/101

3637 NDX0698928
పపరర: ననగరశశరరరవప ఆళళ�

3640 NDX3020716
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తలర

94-24/104

3643 NDX2998466
పపరర: నళన కలమలరర బబ ళళ

3635 NDX0698944
పపరర: వనసకట శకకరసత ఆళళ�

94-24/102

3638 NDX2510972
పపరర: నరమల డడలల

94-27/604

భరస : సనరఖ ననరరయణ డడలల
ఇసటట ననస:9-10-584
వయససస:63
లస: ససస స
94-29/1113

తసడడ:డ మలర శశర రరవప తలర
ఇసటట ననస:9-10-587
వయససస:44
లస: పప
94-29/1115

94-27/602

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:9-10-579
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:9-10-579
వయససస:60
లస: పప
94-28/1002

3632 JBV2929107
పపరర: చచషతనఖసడవసత దనసరర

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:9-10-578
వయససస:34
లస: పప

భరస : పడకరశస దనసరర
ఇసటట ననస:9-10-579
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర శశరరరవప తలర
ఇసటట ననస:9-10-587
వయససస:44
లస: పప
3642 NDX3003191
పపరర: సససదర రరడడడ బబ లర

94-27/601

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:9-10-578
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:9-10-578
వయససస:63
లస: పప
3636 NDX2009570
పపరర: ససత రరమ కళళఖణ చకకవరరస
మసగ
తసడడ:డ సతఖననరరయణ మసగర
ఇసటట ననస:9-10-579
వయససస:48
లస: పప

3631 AP151010108366
పపరర: ససమతడ దనసరర

3641 NDX2772556
పపరర: ఉమ మహహశశరర తనళర

94-29/1114

భరస : వనసకటటశశర రరవప తనళర
ఇసటట ననస:9-10-587
వయససస:39
లస: ససస స
94-29/1116

3644 NDX3056744
పపరర: బడహమనసద రరడడడ కర ఏస

94-27/1195

తసడడ:డ రరమ కకషర రరడడడ బబ లర
ఇసటట ననస:9-10-587 FLATNO 101
వయససస:57
లస: పప

భరస : సససదర రరడడడ బబ ళళ
ఇసటట ననస:9-10-587 FLATNO 101
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరడడడ
ఇసటట ననస:9-10-587, FLAT 302,
వయససస:54
లస: పప

3645 NDX3125838
పపరర: హహమ తనమయ బబనరరర కకలరర

3646 NDX3162344
పపరర: అపరర బబనరరర కకలరర

94-27/1198
3647 NDX3094497
పపరర: వ ఆర జర మగరళమహన రరవప
ననదచసడర
తసడడ:డ చసదడ మమళ ననదచసడర
ఇసటట ననస:9-10-588 flat 301
వయససస:65
లస: పప

94-27/1196

తసడడ:డ గణణశ బబబగ కకలరర
ఇసటట ననస:9-10-587, FLAT NO-GF 8
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : గణణశ బబబగ కకలరర
ఇసటట ననస:9-10-587,G.F-8
వయససస:45
లస: ససస స

3648 NDX3094430
పపరర: కనఖ కలమలరర ననదచసడర

3649 NDX3252665
పపరర: మగసరసదధక మహమమద

94-27/1199

భరస : వ ఆర జర మగరళమహన రరవప ననదచసడర
ఇసటట ననస:9-10-588FLAT NO 301
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ కమగమదదదన మహమమద
ఇసటట ననస:9-10-596
వయససస:53
లస: పప

3651 NDX3252798
పపరర: తనకéీ్రరజ అహమద ససదర ధకక
మహమమద
తసడడ:డ కమగమదదదన మహమమద
ఇసటట ననస:9-10-596
వయససస:42
లస: ససస స

3652 NDX3262854
పపరర: అబగదల కలస మహమమద

3654 NDX2782985
పపరర: రరజ శశఖర రరడడడ దడసడపరటట

94-24/993

భరస : శకనవరసరరడడడ కలసస
ఇసటట ననస:9-10-603
వయససస:45
లస: ససస స

94-23/761

94-27/1200

3655 NDX2787174
పపరర: వనసకట వహహత చటటటటట

94-24/1003

3658 NDX3078458
పపరర: ససతతశ కలశస
తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ కలశస
ఇసటట ననస:9-10-603
వయససస:24
లస: పప

94-23/762

3653 JBV2928141
పపరర: చసదడశశఖర రరడడడ దడసడ పరటట

94-27/605

తసడడ:డ బకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:9-10-602
వయససస:39
లస: పప
94-27/1201

తసడడ:డ భబణగ కలమలర చటటటటట
ఇసటట ననస:9-10-602
వయససస:24
లస: ససస స
94-27/606

3650 NDX3252772
పపరర: ఆశ బబనన మహమమద
భరస : మగసరసదధక మహమమద
ఇసటట ననస:9-10-596
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నన సరహహబ మహమమద
ఇసటట ననస:9-10-596
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ బకకక రరడడడ దడసడపరటట
ఇసటట ననస:9-10-602
వయససస:41
లస: పప
3657 JBV2929172
పపరర: జజఖత లకకమ కలసస కలసస

94-27/1197

3656 NDX3079845
పపరర: శకనవరస రరడడడ కలశస

94-24/946

తసడడ:డ అసకక రరడడడ కలఆసమ
ఇసటట ననస:9-10-603
వయససస:52
లస: పప
94-27/1202

3659 AP151010108693
పపరర: రవసదడ పషదద ధరరడడడ

94-27/607

తసడడ:డ బలరరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:9-10-604
వయససస:52
లస: పప
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3660 AP151010108378
పపరర: బలరరమరరడడడ పషదద ధరరడడడ

94-27/608

తసడడ:డ వనసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:9-10-604
వయససస:69
లస: పప
3663 NDX2535730
పపరర: అరరణరరజకలమలర కరరరమసచ

94-24/105

94-24/106

భరస : రరసబబబగ తషతకర
ఇసటట ననస:9-10-609
వయససస:62
లస: ససస స
3669 NDX2048404
పపరర: అనసషర సమమమట

94-27/610

తసడడ:డ దసరరరపడసరద సమమమట
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:24
లస: ససస స
3672 NDX0917229
పపరర: జజససస రరషమ

94-27/613

94-27/616

94-27/619

భరస : రవసదడ బబబగ� జజససస
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:53
లస: ససస స
3684 NDX1503938
పపరర: రసగమమ పలర పప
భరస : కకటట లసగస పలర పప
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:32
లస: ససస స
3687 NDX0861526
పపరర: జజససస వనసకటరరహహల
తసడడ:డ రవసదడ బబబగ
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:34
లస: పప

3668 NDX1768078
పపరర: మమనక యడర పలర

94-24/107

తసడడ:డ వనసకట గగపరల కకషర మమరరస చనవల
ఇసటట ననస:9-10-609
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ కకషష ర యడర పలర
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:24
లస: ససస స

3670 NDX1386689
పపరర: సషలలఖష జజససస

3671 NDX1014257
పపరర: సరయససమఖ వనమమరర

94-27/611

3673 NDX1477273
పపరర: షరహహన బభగస షపక

3676 AP151010108706
పపరర: చసదడవనణణ చననమమరరస�

3679 NDX0930867
పపరర: లకడమ శరఖమల పపసపరటట

3682 NDX0916981
పపరర: లసకరపష తష ససధన బబల

3685 NDX0672279
పపరర: లకడమకరసతస జజనననదసల�

3688 NDX0426858
పపరర: చదబబడ లల శకవరసస వ
తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:38
లస: పప

94-27/609

94-27/612

తసడడ:డ ససబడమణఖశరమ
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:28
లస: ససస స
94-27/614

3674 NDX0058610
పపరర: మలధవ జజససఖల�

94-27/615

తసడడ:డ వనసకట కకకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:35
లస: ససస స
94-27/617

3677 NDX0930883
పపరర: వజయలకడమ పపసపరటట

94-27/618

భరస : రరమరరజ
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:44
లస: ససస స
94-27/620

3680 NDX1160050
పపరర: వమలలదదవ వరయ

94-27/621

భరస : కకషష ర
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:48
లస: ససస స
94-27/623

3683 NDX0058628
పపరర: వనసకట సతఖ ససధ జజససఖల�

94-27/624

భరస : వనసకట కకకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:56
లస: ససస స
94-27/626

భరస : బసవనశశరరరవప�
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:60
లస: ససస స
94-27/628

94-27/1205

3667 NDX1638172
పపరర: గణపత చనవల

భరస : నరసరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:53
లస: ససస స
94-27/625

3665 NDX3144474
పపరర: రఠత ససమఖ తనఖగరన పసడపరరస

భరస : అరరణ రరజ కలమలర కరరరమసచ
ఇసటట ననస:9-10-608
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సరయ కకషర
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:46
లస: ససస స
94-27/622

94-27/1204

తసడడ:డ రరజరతనబబబగ లలట కరరరమసచ
ఇసటట ననస:9-10-608
వయససస:30
లస: పప

భరస : ననరరయణసరశమ�
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కకషష ర యడర పలర
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:47
లస: ససస స
3681 NDX0426791
పపరర: జజససస రమలదదవ� జజససస

94-24/834

భరస : ఖలదర బబషర శరయక
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పష కల
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:39
లస: ససస స
3678 NDX1768201
పపరర: వమలలదదవ యడర పలర

3664 NDX2541753
పపరర: అరరణరరజకలమలర కరరరమసచ

3662 NDX3173192
పపరర: ససగగణ వత గరసడద

భరస : వజయ చసదడ గరసడద
ఇసటట ననస:9-10-605
వయససస:24
లస: ససస స

తలర : రరమ దదవ జజససస
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రవసదడబబబగ
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:30
లస: ససస స
3675 NDX1768342
పపరర: శరసత పష కల

94-27/1203

భరస : పషదధదరరడడడ బలరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:9-10-604
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజరతనబబబగ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:9-10-608
వయససస:31
లస: పప
3666 NDX1935156
పపరర: ధన లకడమ తషతకర

3661 NDX3022761
పపరర: భబరత అలలర

3686 NDX0465955
పపరర: చదబబడ లల హహమలత

94-27/627

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:68
లస: ససస స
94-27/629

3689 NDX1937897
పపరర: సదనశవ రరవప కకటట పల

94-27/630

తసడడ:డ గసగరధర రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:42
లస: పప
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94-27/631

తసడడ:డ వనసకట రరవప పష కల
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:45
లస: పప
94-27/634

3696 NDX1768409
పపరర: వనసకట రరవప పష కల

94-27/637

94-27/1206

94-27/1209

94-27/1212

తసడడ:డ ఇరరఫన హసన
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:21
లస: ససస స

94-27/638

3700 NDX3142825
పపరర: శశష రతనస పడతస పటట

3703 NDX2955466
పపరర: తదజశశ జజససఖల

94-29/624

94-27/1207

3698 NDX2549095
పపరర: తదజశశ జజససఖల

94-27/1210

94-27/1208

3704 NDX2900694
పపరర: అసజనన కలసభబ
తసడడ:డ పపషపరరజ కలసభబ
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:23
లస: ససస స

3706 NDX2781110
పపరర: యలగరనక మగననసగర

3707 NDX2777134
పపరర: కరకసత కకరణ కటబట

3712 NDX2401453
పపరర: గరతనశక మలలర

94-27/947

3701 NDX2950251
పపరర: లకడమ చలర

భరస : వ ఏన ఏస ఏస ఆర ఏమ సతశ చలర
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:28
లస: ససస స

3709 JBV2939049
పపరర: శకవనత చదబబడ లల

94-27/636

భరస : శకనవరస రరవప లలతద చలర
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:50
లస: ససస స

94-27/1213

94-27/1211

94-37/762

భరస : చరసజవ కటబట
ఇసటట ననస:9-10-614 FLAT NO 308
వయససస:38
లస: ససస స
94-29/625

తసడడ:డ పడసరద రరవప చదబబడ లల
ఇసటట ననస:9-10-614, SRI RAM
వయససస:35
లస: పప
94-27/662

3695 NDX1029859
పపరర: ససబడహమణఖశరమ వనమమరర

భరస : సతీసీసీ్ చలల
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పడసరద రరవప చదబబడ లల
ఇసటట ననస:9-10-614, SRI RAM
వయససస:65
లస: ససస స
3711 NDX2401438
పపరర: శకకరర మలలర

3697 NDX0426882
పపరర: చదబబడ లల పడసరదరరవప�

94-27/633

తసడడ:డ శకనవరసమమరరస
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పడతస పటట
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరమమరరస కకలరర
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:48
లస: పప

3708 JBV2939015
పపరర: హహమలత చదబబడ లల

94-27/635

తసడడ:డ సససదరమమ�
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:70
లస: పప

భసధసవప: శశష రతనస పడతస పటట
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:69
లస: పప

3705 NDX3164654
పపరర: ఆఫసడన హసన మహమమద

3694 NDX0861542
పపరర: జజససస రవసదడ బబబగ

3692 NDX1790261
పపరర: ఇరరఫన హససన

తసడడ:డ ససరజలర హససన
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ సరశమ పష కల
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:71
లస: పప

3702 NDX3089034
పపరర: గణణశ బబబగ కకలరర

94-27/632

తసడడ:డ సరసబశవరరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:49
లస: పప

3693 NDX0637421
పపరర: వనసకట కకషరమమరరస జజససఖల
జజససఖల
తసడడ:డ ససబడహమణఖస జజససఖల
ఇసటట ననస:9-10-614
వయససస:61
లస: పప

3699 NDX3140514
పపరర: నరసససహ రరవప పడతస పటట

3691 NDX1768235
పపరర: కకషష ర యడర పలర

3710 JBV2939031
పపరర: శకవరసస వ చదబబడ లల

94-29/626

తసడడ:డ పడసరద రరవప చదబబడ లల
ఇసటట ననస:9-10-614, SRI RAM
వయససస:37
లస: పప
94-27/663

3713 NDX2401446
పపరర: శకనవరస కలమలర మలలర

94-27/664

తసడడ:డ శకనవరస కలమలర మలలర
ఇసటట ననస:9-10-614, SRI RAM RESIDENC
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరస కలమలర మలలర
ఇసటట ననస:9-10-614, SRI RAM RESIDENC
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగ మలలర
ఇసటట ననస:9-10-614, SRI RAM RESIDENC
వయససస:47
లస: పప

3714 AP151010108072
పపరర: రమలశరరష దనసరర

3715 AP151010108071
పపరర: అనసరరధ దనసరర

3716 NDX3053907
పపరర: దకడణనమమరరస దనసరర

94-27/639

భరస : దకడణనమమరరస
ఇసటట ననస:9-10-616
వయససస:44
లస: ససస స
3717 NDX3093077
పపరర: అనసరరధ దనసరర
భరస : దకకనమమరరమ దనసరర
ఇసటట ననస:9-10-616
వయససస:73
లస: ససస స

94-27/640

భరస : దకడణనమమరరస
ఇసటట ననస:9-10-616
వయససస:71
లస: ససస స
94-27/1215

3718 AP151010108576
పపరర: పదమశక కనకపలర
భరస : సతఖశశషరదధడ
ఇసటట ననస:9-10-617
వయససస:49
లస: ససస స

94-27/1214

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దనసరర
ఇసటట ననస:9-10-616
వయససస:80
లస: పప
94-27/641

3719 NDX0635565
పపరర: మరరరరణణ కనకపలర

94-27/642

భరస : కకషరరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:9-10-617
వయససస:52
లస: ససస స
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3720 AP151010108574
పపరర: వనసకటవమలకలమలరర కనకపలర

94-27/643

భరస : కకషనరరరనరరవప
ఇసటట ననస:9-10-617
వయససస:72
లస: ససస స
3723 NDX3021821
పపరర: కలలఖణ చకకవరరస మసగర

94-27/1216

94-27/1219

94-27/647

94-27/650

94-27/1222

94-27/1225

3747 NDX0877142
పపరర: శకరరమకకషర శరమ దచసదసకలరర
తసడడ:డ పరనయఖ శరససస స
ఇసటట ననస:9-10-624
వయససస:68
లస: పప

94-27/648

3733 NDX0077438
పపరర: గగవసదరరజ చచదరర ససరరబతస న

3736 NDX2986909
పపరర: లకడమ చసదన తరరమలశశటట

3739 NDX3236429
పపరర: శవ పరరశత తరరమలశశటట

94-27/1227

3742 NDX3107539
పపరర: లకడమ శశషష కలమలరర ధనళపరళర

94-27/651

3745 NDX2430361
పపరర: నరజ యడర పలర

94-27/1223

3748 NDX2698454
పపరర: అనసత కకటటశశరరరవప వపగరరరళళ
తసడడ:డ దనననరరవప వపగరరరళళ
ఇసటట ననస:9-10-624
వయససస:37
లస: పప

3731 NDX2129519
పపరర: రతన కలమలరర సనరరబతష
స న

94-27/649

3734 NDX2986990
పపరర: మగరళ తరరమలశశటట

94-27/1221

3737 NDX3139979
పపరర: లకడమ చసదన తరరమలశశటట

94-27/1224

తసడడ:డ మగరళ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:9-10-620
వయససస:19
లస: పప
94-27/1538

3740 NDX3184348
పపరర: హరరద ఇసశరరఖ మగససననరర

94-27/1226

తసడడ:డ వనసకట శకధర శకధర
ఇసటట ననస:9-10-620 Haranadh residency
వయససస:19
లస: ససస స
94-27/1228

3743 NDX3137007
పపరర: పవన కలమలర ధనళపరళర

94-27/1229

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:9-10-623
వయససస:22
లస: పప
94-27/652

భరస : శకనవరసస యడర పలర
ఇసటట ననస:9-10-624
వయససస:41
లస: ససస స
94-27/654

94-27/646

తసడడ:డ వనసకట రమణ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:9-10-620
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:9-10-623
వయససస:45
లస: ససస స
94-28/1003

3728 NDX1579327
పపరర: లలవణఖ మలదగరన

భరస : గగవసదరరజ చచదరర సనరరబతష
స న
ఇసటట ననస:9-10-620
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : మగరళ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:9-10-620
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరర చసదడరరవప
ఇసటట ననస:9-10-623
వయససస:49
లస: పప
3744 NDX3137015
పపరర: వనసకట కకషర పడశరసత కలమలర
ధనళపరళర
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:9-10-623
వయససస:20
లస: పప

3730 NDX1579194
పపరర: జయ లకడమ మలదగరన

94-27/1218
3725 NDX2779239
పపరర: కకసడపననయగడడ ననతలపరటట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మలదగరన
ఇసటట ననస:9-10-620
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మగరళ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:9-10-620
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకట శకధర మగససననరర
ఇసటట ననస:9-10-620
వయససస:19
లస: ససస స
3741 NDX3112596
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ధనళపరళర

94-27/1220

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:9-10-620
వయససస:81
లస: పప

భరస : మగరళ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:9-10-620
వయససస:36
లస: ససస స
3738 NDX2976801
పపరర: ఇసశరరఖ హరరద మగససననరర

3727 NDX2777464
పపరర: లలణఖ బభబ నటబష తతటటకకసడ

94-27/645

తసడడ:డ మలలకకసడయఖ ననతలపరటట
ఇసటట ననస:9-10-619
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మలదగరన
ఇసటట ననస:9-10-620
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటట పయఖ మలదగరన
ఇసటట ననస:9-10-620
వయససస:55
లస: పప
3735 NDX2986917
పపరర: శవ పరరశత తరరమలశశటట

94-27/1217

భరస : శకనవరస మలదనపప
ఇసటట ననస:9-10-619
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మలదగరన
ఇసటట ననస:9-10-620
వయససస:31
లస: ససస స
3732 NDX1579285
పపరర: శకనవరస రరవప మలదగరన

3724 NDX3104734
పపరర: మణణకసఠ శశ కకరణ మసగర

3722 AP151010108575
పపరర: కకషరరరరరనరరవప కనకపలర

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:9-10-617
వయససస:84
లస: పప

తసడడ:డ కలలఖణ చకకవరరస
ఇసటట ననస:9-10-618
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకధర చరర మలదనపప
ఇసటట ననస:9-10-619
వయససస:42
లస: పప
3729 NDX1579178
పపరర: రరజరశశరర మలదగరన

94-27/644

తసడడ:డ కకషరరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:9-10-617
వయససస:52
లస: పప

భసధసవప: మసగర మహలకడమ
ఇసటట ననస:9-10-618
వయససస:47
లస: పప
3726 NDX2859130
పపరర: శకనవరస మలదనపప

3721 AP151010108711
పపరర: సతఖశశషరదధడ కనకవలర

3746 NDX0672568
పపరర: ఉమలదదవ దచసదసకలరర

94-27/653

భరస : శకరరమ కకషరశరమ
ఇసటట ననస:9-10-624
వయససస:63
లస: ససస స
94-31/978

3749 NDX2445625
పపరర: ఇసదధర మననవ

94-33/15

భరస : వనసకట సనరఖ పడకరష మననవ
ఇసటట ననస:9-10-624
వయససస:60
లస: ససస స
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94-27/655

భరస : ఇనననరరడడడ
ఇసటట ననస:9-10-625
వయససస:55
లస: ససస స
3753 NDX3059292
పపరర: పరరశత దదవ బబలననగగ

94-27/1231

94-27/1518

94-28/1004

3757 NDX3225273
పపరర: శరసత గగగరననన

3760 NDX2850279
పపరర: నరసజన రరడడడ పననస

94-29/567

3763 NDX2122075
పపరర: శకనవరససలల పప ననసపలర

3766 NDX3139946
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఉయమఖరర

భరస : శకనవరససలల పప ననసపలర
ఇసటట ననస:9-10-626,HARIS PARADISE FN
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రమ రరడడడ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:9-10-628
వయససస:42
లస: పప

3768 NDX0789784
పపరర: శరరదన పసడయదరరరన పపలకరసడ

3769 JBV1733427
పపరర: అనసతలకకమ సరమననన

94-29/569

భరస : ససబడహమణఖస పపలకరసడ
ఇసటట ననస:9-10-630
వయససస:39
లస: ససస స
3771 JBV1733443
పపరర: ననగ రతనమమ సరమననన

94-29/572

94-29/575

3772 NDX0794271
పపరర: వనసకట కకషర చచషతనఖ పపలకరసడ

3758 NDX3225299
పపరర: రరమ కకషర గగగరననన

94-27/1520

94-28/1005

3761 NDX0924761
పపరర: అనసత లకడమ చసతలచచరరవప

94-29/566

భరస : మసరసన రరడడడ చసతలచచరరవప
ఇసటట ననస:9-10-626
వయససస:36
లస: ససస స
94-30/269

3764 NDX2783355
పపరర: ననలర లరర శక లకడమ

94-27/1234

తసడడ:డ ననలర లరర కసయఖ
ఇసటట ననస:9-10-626 FLATNO203
వయససస:20
లస: ససస స
94-27/1235

3767 NDX0789800
పపరర: దసరరరభవరన పపలకసడ

94-29/568

తసడడ:డ లకకమవరపడసరదరరవప పపలకసడ
ఇసటట ననస:9-10-630
వయససస:37
లస: ససస స
94-29/570

3770 NDX0789941
పపరర: వరలకడమ పపలకరసడ

94-29/571

భరస : లకడమ వర పడసరదరరవప పపలకరసడ
ఇసటట ననస:9-10-630
వయససస:55
లస: ససస స
94-29/573

3773 JBV1733435
పపరర: ససరరసదడ సరమననన

94-29/574

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప సరమననన
ఇసటట ననస:9-10-630
వయససస:34
లస: పప

3775 JBV1734250
పపరర: కకటటశశరరరవప సరమననన

94-29/577
3776 NDX0794149
పపరర: లకడమ వర పడసరదరరవప పపలకరసడ

తసడడ:డ పరనయఖ సరమననన
ఇసటట ననస:9-10-630
వయససస:57
లస: పప

3777 NDX3136389
పపరర: వనసకట ననగరనసద రరవప పసలర

3778 NDX3054103
పపరర: రరజకలమలరర పసలర

తసడడ:డ అదధ శశషరవతనరమ
ఇసటట ననస:9-10-631
వయససస:58
లస: పప

94-27/1233

తసడడ:డ లకడమ వరపడసరదరరవప పపలకరసడ
ఇసటట ననస:9-10-630
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ వర పడసరదరరవప పపలకరసడ
ఇసటట ననస:9-10-630
వయససస:35
లస: పప
94-29/1117

3755 NDX3101771
పపరర: ససధఖ తచలర

తసడడ:డ ననగయఖ గగగరననన
ఇసటట ననస:9-10-626
వయససస:51
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప సరమననన
ఇసటట ననస:9-10-630
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : పరనయఖ సరమననన
ఇసటట ననస:9-10-630
వయససస:90
లస: ససస స
3774 NDX0795021
పపరర: ఈశశర కలమలర పపలకరసడ

94-27/1519

తసడడ:డ గసగరరరడడడ పప ననసపలలర
ఇసటట ననస:9-10-626
వయససస:46
లస: పప
94-29/627

94-27/1230

భరస : కరరణకర బబబగ గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:9-10-626
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరడడడ పననస
ఇసటట ననస:9-10-626
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వరరరరడడడ చసతలచచరరవప
ఇసటట ననస:9-10-626
వయససస:52
లస: పప
3765 NDX2473502
పపరర: రరణగకరదదవ పప ననసపలర

94-27/1232

భరస : రరమకకషర గగగరననన
ఇసటట ననస:9-10-626
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససబబరరడడడ పననస
ఇసటట ననస:9-10-626
వయససస:48
లస: ససస స
3762 NDX1070887
పపరర: మసరసన రరడడడ చసతలచచరరవప

3754 NDX3071693
పపరర: కరరణకర బబబగ గరరనపపడడ

3752 NDX3130879
పపరర: ననగరశశర రరవప బబలననగగ

తసడడ:డ చనన అమరయఖ
ఇసటట ననస:9-10-626
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:9-10-626
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషర గగగరననన
ఇసటట ననస:9-10-626
వయససస:19
లస: పప
3759 NDX2850311
పపరర: శశషష కలమలరర పననస

94-27/656

తసడడ:డ చననపరరడడడ
ఇసటట ననస:9-10-625
వయససస:56
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:9-10-626
వయససస:63
లస: ససస స
3756 NDX3225133
పపరర: ననగ తదజఠ గగగరననన

3751 NDX1386663
పపరర: ఇనననరరడడడ కటకస

భరస : పస వ ననగరనసద రరవప
ఇసటట ననస:9-10-631
వయససస:52
లస: ససస స

94-29/576

తసడడ:డ వనసకయఖ పపలకరసడ
ఇసటట ననస:9-10-630
వయససస:75
లస: పప
94-29/1118

3779 NDX3053204
పపరర: పడవణ చదబబడ లల

94-29/1119

తసడడ:డ బబబగరరవప
ఇసటట ననస:9-10-632
వయససస:23
లస: పప
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94-29/1120 3781 JBV2939544
3780 NDX2755429
పపరర: రరఘవ పడసనన శకకరసత రరఘవ
పపరర: నరమలలదదవ రరఘవ� �

తసడడ:డ నరసససహ మమరరస
ఇసటట ననస:9-10-634
వయససస:32
లస: పప
3783 AP151010111058
పపరర: ససతనరరమమమ బసడచడ
డ డడ

భరస : నరసససహమమరరస � �
ఇసటట ననస:9-10-634
వయససస:58
లస: ససస స
94-29/578

భరస : రతనన రరవప బసడచడ
డ డడ
ఇసటట ననస:9-10-637
వయససస:68
లస: ససస స
3786 JBV1739705
పపరర: వదనఖవత బసడదడ
డ డడ

3784 NDX2204790
పపరర: శవ కలమలరర కటబడగడడ

94-29/628

3787 AP151010111012
పపరర: లలల పడసరద బసడచడ
డ డడ

3790 NDX2061794
పపరర: హహమబసదస కకలగరన

తసడడ:డ ససబడహమణఖస బసడచడ
డ డడ
ఇసటట ననస:9-10-637; F. NO:101,SRI LAKS
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:9-10-639
వయససస:36
లస: ససస స

3792 NDX2061802
పపరర: సరయ భబరర వ కకలగరన

3793 NDX1660159
పపరర: బరరసదర రరయ

94-29/583

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:9-10-639
వయససస:32
లస: పప
3795 NDX2517985
పపరర: ననగరరజ ససకలరరతడ

94-30/272

94-29/587

94-29/1123

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:9-10-654
వయససస:29
లస: పప

94-29/581

3802 NDX3058344
పపరర: శక లకడమ కలకకట

94-30/274

94-30/275

3805 NDX3273539
పపరర: పరవన బబ గగలల

94-29/1121

3788 NDX2204683
పపరర: ననగరరజ కటబడగడడ

94-29/630

3791 NDX2061786
పపరర: ఉషర రరణణ కకలగరన

94-29/582

భరస : సరసబశవరరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:9-10-639
వయససస:60
లస: ససస స
94-29/584

3794 NDX2093078
పపరర: సరసబశవ రరవప కకలగరన

94-30/273

3797 NDX2129667
పపరర: చచషతనఖ రమణణ నసదధన బసడడ

94-29/586

తసడడ:డ బసవనశశర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:9-10-642
వయససస:24
లస: ససస స
94-29/588

3800 NDX3022712
పపరర: పడసరద రరడడడ ఆరరకలత

94-29/1122

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ ఆరరకలత
ఇసటట ననస:9-10-642
వయససస:58
లస: ససస స
94-29/1124

3803 NDX3022753
పపరర: జతదసదడ రరడడడ ఆరరకలత

94-29/1125

తసడడ:డ పడసరద రరడడడ ఆరరకలత
ఇసటట ననస:9-10-642
వయససస:35
లస: పప
94-24/1017

3806 NDX3218435
పపరర: ననగరశశర రరవప ఎరక

94-29/1126

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ బబ గగలల
ఇసటట ననస:9-10-648 (Old 2-14-160/B)
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:9-10-651
వయససస:72
లస: పప

3808 NDX2070936
పపరర: అనల చచదరర కకరకపరటట

3809 NDX2070894
పపరర: ననగరశశర రరవప కకరకపరటట

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:9-10-654
వయససస:31
లస: పప

94-29/585

తసడడ:డ సనరరఖ ననరరయణ కకలగరన
ఇసటట ననస:9-10-639
వయససస:63
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ రరడడ కలకకట
ఇసటట ననస:9-10-642
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ జరససరతనస�
ఇసటట ననస:9-10-644
వయససస:77
లస: పప
3807 NDX2070928
పపరర: పపరర చసదడ రరవప కకరకపరటట

3799 NDX2146612
పపరర: బసవనశశర రరవప బసడడ

3785 NDX2773182
పపరర: చరసజవ నమమగడడ

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప కటబడగడడ
ఇసటట ననస:9-10-637, LAKSHMI DEEPIKA
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పసచలయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:9-10-642
వయససస:66
లస: పప

భరస : పడసరద రరడడడ ఆరరకలత
ఇసటట ననస:9-10-642
వయససస:54
లస: ససస స
3804 JBV1731280
పపరర: జజన భబసకర� దధడర�

94-29/629

భరస : ననగరరజ ససకలరరతడ
ఇసటట ననస:9-10-641
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బసవనశశర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:9-10-642
వయససస:57
లస: ససస స
3801 NDX3082567
పపరర: మలర శశరర దదవ ఆరరకలత

3796 NDX2517993
పపరర: శకలకడమ ససకలరరతడ

94-30/271

తసడడ:డ పతసజల నమమగడడ
ఇసటట ననస:9-10-637
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదర రరయ
ఇసటట ననస:9-10-639
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సషషదలర ససకలరరతడ
ఇసటట ననస:9-10-641
వయససస:27
లస: పప
3798 NDX2122034
పపరర: ననగవలర పదనమవత బసడడ

94-29/579

తసడడ:డ రతనన రరవప బసడచడ
డ డడ
ఇసటట ననస:9-10-637,F.NO:-101
వయససస:46
లస: పప
94-29/580

3782 JBV2939551
పపరర: రరఘవ నరసససహమమరరస� �

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ� �
ఇసటట ననస:9-10-634
వయససస:64
లస: పప

భరస : ననగరరజ కటబడగడడ
ఇసటట ననస:9-10-637
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : లలలపడసరద బసడచడ
డ డడ
ఇసటట ననస:9-10-637,F.NO:-101
వయససస:35
లస: ససస స
3789 AP151010111001
పపరర: రతననరరవప బసడచడ
డ డడ

94-30/270

94-30/276

94-30/277

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:9-10-654
వయససస:57
లస: పప
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3810 NDX2747384
పపరర: కకషర రరడడడ చదనననపప రరడడడ

94-29/1127

తసడడ:డ పషద వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:9-10-655
వయససస:55
లస: పప
3813 NDX2795193
పపరర: జలలన షపక

94-29/1129

94-29/590

94-29/593

94-29/1131

94-29/1134

94-29/598

94-29/601

తసడడ:డ అనసప గగపరస
ఇసటట ననస:9-10-671
వయససస:35
లస: పప

3823 NDX3030988
పపరర: పదమ మరస రరడడడ

3826 NDX2341675
పపరర: రరగ చచషతనఖ వనలలవవలల

3829 NDX0511519
పపరర: మమఘ హరనటక

3832 NDX2015643
పపరర: వనత హరరనటక

94-29/604

3835 NDX2029677
పపరర: కమల హర ననతక

94-29/1132

3838 NDX0529438
పపరర: వషరల హరరనటక
తసడడ:డ అలలక హరరనటక
ఇసటట ననస:9-10-671
వయససస:38
లస: పప

3818 NDX0789834
పపరర: లలత కలమలరర గగపసశశటట

94-29/592

3821 NDX1323914
పపరర: గగపస గగపసశశటట

94-29/595

3824 NDX3028396
పపరర: శకనవరస రరడడడ తనబగదధద

94-29/1133

తసడడ:డ నన
ఇసటట ననస:9-10-665
వయససస:45
లస: పప
94-29/596

3827 NDX2341691
పపరర: ససజజత ఘసటబ

94-29/597

భరస : పపననయఖ చచదరర ఘసటబ
ఇసటట ననస:9-10-670
వయససస:61
లస: ససస స
94-29/599

3830 NDX2015775
పపరర: మమఘ గగపరస

94-29/600

భరస : అసకకత గగపరస
ఇసటట ననస:9-10-671
వయససస:34
లస: ససస స
94-29/602

3833 NDX2231900
పపరర: ససత కలమలరర వనమగ

94-29/603

భరస : వనసకట కకషర మహన వనమగ
ఇసటట ననస:9-10-671
వయససస:55
లస: ససస స
94-29/605

భరస : నరసజన లలల హర ననతక
ఇసటట ననస:9-10-671
వయససస:83
లస: ససస స
94-29/607

94-29/589

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:9-10-659
వయససస:26
లస: పప

భరస : అనల హరరనటక
ఇసటట ననస:9-10-671
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : అలలక హరరనటక
ఇసటట ననస:9-10-671
వయససస:60
లస: ససస స
3837 NDX0472233
పపరర: అసకకత గగపరస

94-29/594

భరస : అనల హరనటక
ఇసటట ననస:9-10-671
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వషరల హర ననతక
ఇసటట ననస:9-10-671
వయససస:37
లస: ససస స
3834 NDX0542613
పపరర: ఉషర హరరనటక

3820 NDX2029685
పపరర: నరసససహరరవప గగపసశశటట

3815 NDX0246454
పపరర: పడమల గగపసశశటట

భరస : వనసకటటశశరరర గగపసశశటట
ఇసటట ననస:9-10-659
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదదప చచదరర ఘసటబ
ఇసటట ననస:9-10-670
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ చచదరర ఘసటబ
ఇసటట ననస:9-10-670
వయససస:38
లస: పప
3831 NDX2015700
పపరర: ససరరశ హర ననతక

94-29/591

భరస : నన
ఇసటట ననస:9-10-665
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:9-10-665
వయససస:37
లస: పప
3828 NDX2341600
పపరర: ససదదప చచదరర ఘసటబ

3817 JBV2939510
పపరర: భబవన కరదనసస

94-30/278

భరస : చసదడ శశఖర గగపసశశటట
ఇసటట ననస:9-10-659
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:9-10-659
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగపసశశటట
ఇసటట ననస:9-10-659
వయససస:40
లస: ససస స
3825 NDX3030830
పపరర: వనసకట రరడడడ తనసబగదధద

94-29/1130

తసడడ:డ పటట వరద నరరవప పటబట
ఇసటట ననస:9-10-659
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బసరల యయల పప టర
ఇసటట ననస:9-10-659
వయససస:86
లస: ససస స
3822 NDX2768703
పపరర: ససతనరరమరరవప గగపసశశటట

3814 NDX2753804
పపరర: బబజజన షపక

3812 JBV1737139
పపరర: సశపన� కకరకపరటట�

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:9-10-655
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:9-10-656
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమలరరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:9-10-659
వయససస:35
లస: ససస స
3819 AP151010111551
పపరర: ఆగనస మలరర రరట పప టర

94-29/1128

తసడడ:డ కకషర రరడడడ చననపరరదద
ఇసటట ననస:9-10-655
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ హజబఖన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:9-10-656
వయససస:67
లస: పప
3816 NDX0789644
పపరర: శక లత బబ మలమపఅలల

3811 NDX3084613
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ చననపరరదద

3836 NDX2015734
పపరర: అసకకత గగపరస

94-29/606

తసడడ:డ అననప గగపరస
ఇసటట ననస:9-10-671
వయససస:35
లస: పప
94-29/608

3839 NDX0530576
పపరర: అనల హరరనటక

94-29/609

తసడడ:డ నరసజన లలల హరరనటక
ఇసటట ననస:9-10-671
వయససస:56
లస: పప
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3840 NDX2231934
పపరర: వనసకట కకషర మహన వనమగ

94-29/610

తసడడ:డ లకకరసక ననరరయణ వనమగ
ఇసటట ననస:9-10-671
వయససస:57
లస: పప

3841 NDX0080606
పపరర: వనణగమలధవ సబబననన

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:9-10-709
వయససస:39
లస: ససస స

3843 NDX0080622
పపరర: వనసకరయలమమ సబబననన

94-27/659

3844 NDX0077487
పపరర: శకనవరస రరవప సబబననన

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:9-10-709
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:9-10-709
వయససస:47
లస: పప

94-29/1135
3846 NDX2955243
పపరర: వ ఏన ఏస ఏస ఆర ఏమ సతశ
చలర
భసధసవప: తదజశశ జజససఖల
ఇసటట ననస:9-10-914
వయససస:34
లస: పప

3847 NDX3138831
పపరర: ననగ మణణ బబ బబల
భరస : రరమకకషర బబ బబల
ఇసటట ననస:9-10-1962
వయససస:56
లస: ససస స

3849 NDX1600791
పపరర: అనస హహసపసన మహమమద

3850 NDX2600310
పపరర: ననగమణణ తతనసగగసటర

94-30/279

భరస : సమర మహమమద
ఇసటట ననస:9-11-70
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరవత రరదడ రరవప ఆకలరరత
ఇసటట ననస:9-11-210 FLAT 308
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:9-11-677/1
వయససస:19
లస: పప
3858 NDX3041555
పపరర: అఖల కసదధ

94-29/1141

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:9-11-679/1
వయససస:23
లస: ససస స

3856 JBV2939122
పపరర: ధనలకకమ కసదధ

94-27/1162

3865 NDX2231231
పపరర: వనసకట సతఖ యలబలలరర

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప యలబలలరర
ఇసటట ననస:9-11-680
వయససస:49
లస: పప

94-23/641

3851 NDX2388320
పపరర: ససనత పరల గగదచ

3868 JBV1732106
పపరర: శకరరమ పరణసగరపలర

94-30/280

భరస : ససతతష కలమలర గగదచ
ఇసటట ననస:9-11-151
వయససస:36
లస: ససస స
94-29/631

3854 NDX3073939
పపరర: మనశ యలదవ నరక

94-29/1138

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:9-11-677/1
వయససస:20
లస: పప
94-29/632

3857 JBV2939130
పపరర: ససబబబరరడడడ కసదధ

94-29/633

94-29/1140

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప మససదస
ఇసటట ననస:9-11-679, 1ST FLOOR
వయససస:31
లస: పప

94-29/635

3863 NDX2231223
పపరర: డక ఎల ఎన కలమలరర
యలబలలరర
భరస : ససరరసదడ కలమలర యలబలలరర
ఇసటట ననస:9-11-680
వయససస:47
లస: ససస స

94-29/636

94-29/638

3866 JBV1732155
పపరర: వజయలకకమ పరణసగరపలర

94-29/639

తసడడ:డ yabaluri యలబలలరర
ఇసటట ననస:9-11-680
వయససస:50
లస: పప
94-29/640

94-21/712

భరస : పపరరయఖ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:9-11-69
వయససస:38
లస: ససస స

3860 NDX2982791
పపరర: సరయ కకరణ మససదస

3864 NDX2231389
పపరర: హరర వనసకట కకషర యలబలలరర

94-29/637

3848 NDX2703056
పపరర: అరరణ నలల
ర రర

94-28/1009
3859 NDX2986479
పపరర: సష మననథ పడవణ కలమలర
మససదస
తసడడ:డ మలర శశర రరవప మససదస
ఇసటట ననస:9-11-679, 1ST FLOOR
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససరరసదడ కలమలర యబలలరర
ఇసటట ననస:9-11-680
వయససస:21
లస: ససస స

94-27/661

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:9-10-709
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ అసకక రరడడడ కసదధ
ఇసటట ననస:9-11-679/1
వయససస:44
లస: పప

3862 NDX2231728
పపరర: నవఖ కలలఖణణ యబలలరర

94-27/658

3845 NDX0077495
పపరర: సరసబశవరరవప సబబననన

భరస : ససబబబరరడడడ కసదధ
ఇసటట ననస:9-11-679/1
వయససస:41
లస: ససస స

94-29/634
3861 NDX2231249
పపరర: దదపసస ననగ రమఖ శరకవరణణ
యలబలలరర
తసడడ:డ హరర వనసకట కకషర యలబలలరర
ఇసటట ననస:9-11-680
వయససస:21
లస: ససస స

3867 JBV1732163
పపరర: మలరరతశరఖమ పడసరద
పరణసగరపలర
తసడడ:డ శకరరమ పరణసగరపలర
ఇసటట ననస:9-11-681
వయససస:40
లస: పప

94-27/660

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప నరరక
ఇసటట ననస:9-11-677
వయససస:22
లస: పప
94-29/1139

3842 NDX0080598
పపరర: వజయలకడమ గబబననన

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:9-10-709
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సరయ ససరరశ తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:9-11-83
వయససస:33
లస: ససస స

94-29/1136 3853 NDX2431260
3852 NDX3001286
పపరర: దసరర వనసకట బబలకకషర ఆకలరరత
పపరర: మననజ నరరక

3855 NDX2818763
పపరర: హనస యలదవ నరక

94-27/657

భరస : శకరరమ పరణసగరపలర
ఇసటట ననస:9-11-681
వయససస:60
లస: ససస స
94-29/641

తసడడ:డ వనసకటసనరఖపడకరశరరవప పరణసగరపలర
ఇసటట ననస:9-11-681
వయససస:63
లస: పప

3869 AP151010111577
పపరర: అరవసద ననతలపరటట

94-29/643

తసడడ:డ పరరశతశస ననతలపరటట
ఇసటట ననస:9-11-681/1
వయససస:56
లస: పప
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3870 NDX3137205
పపరర: ససబగబలల వరబలర
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94-29/1142

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:9-11-682
వయససస:59
లస: ససస స
3873 NDX1767997
పపరర: మలధవ పష లల

94-27/666

94-27/669

94-27/950

94-27/1242

94-27/672

94-27/675

94-27/678

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప మలననపలర
ఇసటట ననస:9-11-696
వయససస:20
లస: పప

3883 NDX3235009
పపరర: రవ కలమలర వరరర

3886 AP151010108020
పపరర: శవశసకరరరవప మదసదకలరర

3889 NDX2146562
పపరర: చచషతనఖ వజడల

3892 NDX2692101
పపరర: పపరరయఖ నలల
ర రర

94-27/1243

3895 NDX3055969
పపరర: మననకలమలరర బసడనరర

94-27/1532

3898 NDX2698843
పపరర: మలర కరరరరన కరరపరరస
తసడడ:డ వరభదడరరవప కరరపరరస
ఇసటట ననస:9-11-696
వయససస:57
లస: పప

3878 NDX2602191
పపరర: శకనవరసరరడడడ గగగరరరడడడ

94-27/949

3881 NDX2602217
పపరర: శకవసత కలమలర రరడడడ గగగరరరడడడ

94-27/952

3884 AP151010108018
పపరర: మధసభబరత మదసదకలరర

94-27/671

భరస : శవశసకరరవప
ఇసటట ననస:9-11-694
వయససస:47
లస: ససస స
94-27/673

3887 AP151010108019
పపరర: సరటలన బబబగ బబ పపపడడ

94-27/674

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:9-11-694
వయససస:72
లస: పప
94-27/676

3890 NDX2230852
పపరర: చచషతనఖ వజడల

94-27/677

తసడడ:డ బడహమ రరడడ వజడల
ఇసటట ననస:9-11-695
వయససస:23
లస: పప
94-29/912

3893 NDX2493716
పపరర: ఆసజననయగలల శక రరమ

94-30/281

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప శక రరమ
ఇసటట ననస:9-11-695
వయససస:44
లస: పప
94-29/1144

భరస : కకటటశశర పడసరద
ఇసటట ననస:9-11-695, FLAT 101
వయససస:48
లస: ససస స
94-27/679

94-27/668

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ గగగరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-11-689
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ పపరర చసదర రరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:9-11-695
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:9-11-695, FLAT 101
వయససస:57
లస: పప
3897 NDX2510964
పపరర: మహహష మలననపలర

94-27/951

తసడడ:డ బబడమర రరడడడ వజడల
ఇసటట ననస:9-11-695
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ వజడల
ఇసటట ననస:9-11-695
వయససస:50
లస: పప
3894 NDX3056207
పపరర: కకటటశశర పడసరద బసడనరర

3880 NDX2601730
పపరర: ససపత కలమలర రరడడడ గగగరరరడడడ

3875 JBV1733054
పపరర: శకనవరస పష లల

తసడడ:డ పషరర రరడడడ గగగరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-11-689
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:9-11-694
వయససస:52
లస: పప

భరస : బడహమ రరడడ వజడల
ఇసటట ననస:9-11-695
వయససస:51
లస: ససస స
3891 NDX2230795
పపరర: బడహమ రరడడ వజడల

94-27/670

తసడడ:డ గగవరర న వరరర
ఇసటట ననస:9-11-689
వయససస:50
లస: పప

భరస : సరటలన బబబగ బబ పపపడడ
ఇసటట ననస:9-11-694
వయససస:67
లస: ససస స
3888 NDX2230837
పపరర: పదమజ మగననసగర

3877 NDX2230886
పపరర: కరరరసక వరరర

94-27/665

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:9-11-686
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ గగగరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-11-689
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ గగరరశసకర రరజ కసన
స రర
ఇసటట ననస:9-11-689
వయససస:44
లస: పప
3885 NDX0375501
పపరర: మరర దశత కకడనల

94-27/667

తసడడ:డ రవ కలమలర వరరర
ఇసటట ననస:9-11-689
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ గగగరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-11-689
వయససస:49
లస: ససస స
3882 NDX2924645
పపరర: కరకసత కసన
స రర

3874 JBV1733070
పపరర: రరజరశశరర పప లల

3872 NDX2253227
పపరర: తషరకపలర శవరజ

తసడడ:డ తషరకపలర ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:9-11-685
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:9-11-686
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రవ కలమలర వరరర
ఇసటట ననస:9-11-689
వయససస:40
లస: ససస స
3879 NDX2601813
పపరర: లకడమ గగగరరరడడడ

94-29/1143

తసడడ:డ
ఇసటట ననస:9-11-682
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస పష లల
ఇసటట ననస:9-11-686
వయససస:24
లస: ససస స
3876 NDX2230811
పపరర: గగవరరన వరరర

3871 NDX3062718
పపరర: శవరరమకకషర ఆలపరటట

3896 NDX3098365
పపరర: శక దదవ బసడరర

94-29/1145

తసడడ:డ కకటటశశర పడసరద
ఇసటట ననస:9-11-695, FLAT 101
వయససస:19
లస: ససస స
94-27/953

3899 NDX2699775
పపరర: శకనవరసరరడడడ కకమలమరరడడ

94-27/954

తలర : కరశవరరడడడ కకమలమరరడడ
ఇసటట ననస:9-11-696
వయససస:52
లస: పప
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3900 NDX2691509
పపరర: మదమజ కరరపరరస
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94-27/955

భరస : మలర కరరరరన కరరపరరస
ఇసటట ననస:9-11-696
వయససస:49
లస: ససస స
3903 NDX3051901
పపరర: అరరణ నలల
ర రర

3909 NDX2473494
పపరర: మహహష మలననపలర

94-27/1245

94-27/1536

94-29/646

94-27/680

94-27/683

94-27/686

తసడడ:డ ఇబడహహస అల సయఖద
ఇసటట ననస:9-11/703
వయససస:53
లస: పప

94-29/647

3913 NDX1882696
పపరర: పదనమవత మమడనరర

3916 NDX0635557
పపరర: రమఖకకషర పష లలరర

3919 NDX2876597
పపరర: సరకరథ రరడడడ గల

94-30/282

3922 NDX2016781
పపరర: ససశల జడడగగ

94-27/681

3925 NDX1600767
పపరర: సమర మహమమద

94-27/684

3928 NDX2016773
పపరర: మగరళ మహన జడడగగ
తసడడ:డ ససబబబ రరవప జడడగగ
ఇసటట ననస:9-11-703
వయససస:59
లస: పప

94-29/645

3911 NDX2093110
పపరర: ససధదర కలరరక

94-29/663

3914 NDX0674317
పపరర: రవసదడననధ మమడనరర

94-27/682

3917 NDX0906958
పపరర: శకనవరస కలమలరర పష లలరర

94-27/685

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:9-11-702
వయససస:51
లస: ససస స
94-27/1246

3920 NDX2697621
పపరర: SUDHARANI YENUMALA

94-29/913

తసడడ:డ SRISAILAREDDY YENUMALA
ఇసటట ననస:9-11-703
వయససస:54
లస: ససస స
94-30/283

3923 NDX1467670
పపరర: హనసమలయమమ ఉమమననన

94-30/284

భరస : అపరప రరవప
ఇసటట ననస:9-11-703
వయససస:56
లస: ససస స
94-30/286

తసడడ:డ పపలర యఖ పసడడగగరరళళ
ఇసటట ననస:9-11-703
వయససస:45
లస: పప
94-30/288

3908 NDX1796301
పపరర: పపషప రరణణ బరరగల

తసడడ:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:9-11-699
వయససస:52
లస: పప

భరస : మగరళ మహన జడడగగ
ఇసటట ననస:9-11-703
వయససస:48
లస: ససస స
94-30/285

94-27/1535

తసడడ:డ ధరమయఖ కలరరక
ఇసటట ననస:9-11-696, SRI SAI TEJA ANNE
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వరభదడ రరడడడ గల
ఇసటట ననస:9-11-703
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మగరళ మహన జడడగగ
ఇసటట ననస:9-11-703
వయససస:28
లస: పప
3927 NDX1700641
పపరర: అనల సయఖద

3910 NDX1796335
పపరర: అనసత ససధనకర బరరగల

3905 NDX3235249
పపరర: ననగరశశర రరవప మలననపలర

భరస : అసతయఖ బరరగల
ఇసటట ననస:9-11-696
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:9-11-702
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకశశర బబబగ
ఇసటట ననస:9-11-703
వయససస:41
లస: ససస స
3924 NDX2016807
పపరర: మసరసన రరవప జడడగగ

94-29/644

భరస : రవసదడననథ మమడనరర
ఇసటట ననస:9-11-699
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:9-11-702
వయససస:54
లస: పప
3921 NDX1467605
పపరర: శక గగరర దడసతననన

3907 NDX1796400
పపరర: ససజజత బరరగల

94-27/1244

తసడడ:డ చసటటయఖ మలననపలర
ఇసటట ననస:9-11-696
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ అసతయఖ బరరగల
ఇసటట ననస:9-11-696
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:9-11-702
వయససస:31
లస: ససస స
3918 NDX0637397
పపరర: శకనవరస రరడడడ పష లలరర

94-27/1534

భరస : అనసత ససధనకర బరరగల
ఇసటట ననస:9-11-696
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల లసక
ఇసటట ననస:9-11-698
వయససస:21
లస: పప
3915 NDX0635540
పపరర: సశరర లత పష లలరర

3904 NDX3235207
పపరర: కణక దసరరగ మలననపలర

3902 NDX3101342
పపరర: పపరర యఖ నలల
ర రర

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:9-11-696
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశరరవప మలననపలర
ఇసటట ననస:9-11-696
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప మలననపలర
ఇసటట ననస:9-11-696
వయససస:20
లస: పప
3912 NDX2510956
పపరర: వనసకట దసరర పడసరద లసక

94-27/956

భరస : శకనవరసరరడడడ కకమలమరరడడ
ఇసటట ననస:9-11-696
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : పపరరయఖ
ఇసటట ననస:9-11-696
వయససస:38
లస: ససస స
3906 NDX3235272
పపరర: వర వనసకట సతఖననరరయణ
మలననపలర
తసడడ:డ ననగరశశరరవప మలననపలర
ఇసటట ననస:9-11-696
వయససస:18
లస: పప

3901 NDX2702207
పపరర: రరజఖలకడమ కకమలమరరడడ

3926 AP151010495123
పపరర: శక శశశల రరడడడ యయనసమగల

94-30/287

తసడడ:డ సతఖననరరయణరరడడడ యయనసమగల
ఇసటట ననస:9-11-703
వయససస:47
లస: పప
94-30/289

3929 NDX3037595
పపరర: దధలప నలర మతష

94-27/1247

తసడడ:డ రసగరరరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:9-11-704
వయససస:22
లస: పప
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పపరర: డడనమ ననన హశక
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94-27/1248

తసడడ:డ కకశశర బబబగ
ఇసటట ననస:9-11-704
వయససస:21
లస: పప
94-27/1251

భసధసవప: ససధదర కలరరక
ఇసటట ననస:9-11-704
వయససస:18
లస: ససస స

3934 NDX3030053
పపరర: ఆరరఫపననసర బబగగమ షపక

94-29/1148

తసడడ:డ సమర
ఇసటట ననస:9-11-704
వయససస:21
లస: పప

3937 NDX3019692
పపరర: పపరర చసదడ రరవప ఆనసగర

94-29/1152

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:9-11-704, FLAT-206
వయససస:18
లస: పప
3942 NDX3133493
పపరర: జయమమ శరరగరరరడడడ

94-27/1253

భరస : సష మశశఖరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-11-706
వయససస:39
లస: ససస స

3940 NDX3084464
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ వజజడల

3935 NDX3024569
పపరర: రఫసక అబగదల

94-29/1147

94-29/1149

3938 NDX3084274
పపరర: ననగ అసజన కలమలరర వజజడల

94-29/1150

3941 NDX3092756
పపరర: సష మశశఖర రరడడడ శరరగరరరడడడ

తసడడ:డ సషషదసలల రరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:9-11-704, FLAT NO-206
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరమససబబరరడడడ
ఇసటట ననస:9-11-706
వయససస:45
లస: పప

3943 NDX3226958
పపరర: జయమమ శరరగరరరడడడ

3944 NDX3227022
పపరర: సష మశశఖర రరడడడ శరరగరరరడడడ

7901 NDX1120906
పపరర: రరజరసదడ వరమ సఖసస

94-28/1187

94-23/538

7902 NDX1120864
పపరర: గగవసద రరజలల సఖసస

94-23/536

7905 NDX2289643
పపరర: మశశ చచనసన

తసడడ:డ రమమశ కకసడనరర
ఇసటట ననస:10-136,MERY PRIYA NAGAR
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరమదనసస చచనసన
ఇసటట ననస:10-321/1
వయససస:37
లస: పప

7907 JBV1731512
పపరర: రమలదదవ జజజల

7908 NDX1793422
పపరర: శశశతన చచదరర జజల

94-20/939

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:10-580
వయససస:24
లస: ససస స

94-23/539

7911 AP151010099021
పపరర: వజయచసదధక
డ జజజల
భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:10-586
వయససస:24
లస: ససస స

7900 NDX1208255
పపరర: ససరరసదడ వరరమ సషషకమ

94-23/537

7903 NDX3291655
పపరర: రరమ కకటటశశరరరవప గలలర

94-24/1031

తసడడ:డ రరఘవయఖ గలలర
ఇసటట ననస:10-136
వయససస:51
లస: పప
94-24/743

7906 JBV1733823
పపరర: శవకరశవరరవప� పషటర�

94-24/749

తసడడ:డ కరశవపలల�
ఇసటట ననస:10-490
వయససస:35
లస: పప
94-20/940

తసడడ:డ దచషవ పడసరద జజల
ఇసటట ననస:10-586
వయససస:24
లస: ససస స
94-20/942

94-28/1188

తసడడ:డ గగవసదరరజలల
ఇసటట ననస:10-135-1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అసకమమయఖ సఖసస
ఇసటట ననస:10-135-1
వయససస:57
లస: పప
94-23/582

94-27/1252

తసడడ:డ రరమససబబరరడడడ శరరగరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-11-706
వయససస:44
లస: పప

తలర : గగవసదరరజలల సఖసస
ఇసటట ననస:10-135-1
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదరరజలల సఖసస
ఇసటట ననస:10-135-1
వయససస:29
లస: పప
7904 NDX2382141
పపరర: పపడమ కలమలర కకసడనరర

7899 NDX1120914
పపరర: ససమత కలమలరర సఖసస

94-29/1151

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:9-11-704, FLAT-206
వయససస:46
లస: ససస స
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94-23/535

94-27/1250

తసడడ:డ రషసద
ఇసటట ననస:9-11-704
వయససస:36
లస: పప

భరస : సష మశశఖర రరడడడ శరరగరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-11-706
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదరరజలల సఖసస
ఇసటట ననస:10-135-1
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరమకకషర
ఇసటట ననస:10-586
వయససస:43
లస: ససస స

94-29/1146

భసధసవప: పసచనకరర ఆనసగర
ఇసటట ననస:9-11-704 flat 405
వయససస:72
లస: పప

3939 NDX3087822
పపరర: బల ననగ అననశశ రరడడ వజజడల

3932 NDX3139920
పపరర: బల ననగ అననశశ రరడడ వజజడల

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:9-11-704
వయససస:18
లస: పప

భరస : అబగదల రఫసక
ఇసటట ననస:9-11-704
వయససస:37
లస: ససస స

3936 NDX3053261
పపరర: అతఫ ససమమర మహమమద

7910 JBV2918282
పపరర: భబగఖలకడమ జజజల

94-27/1249

తలర : శరరద అననమరరర
ఇసటట ననస:9-11-704
వయససస:20
లస: ససస స

3933 NDX3039989
పపరర: లలహహత నలర మతష

7898 NDX1659772
పపరర: వరససధ సఖసస

3931 NDX2865350
పపరర: శక ససమ నసకరవరరపప

7909 NDX0237792
పపరర: రరమదసరర భమననన

94-20/941

భరస : సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:10-586
వయససస:43
లస: ససస స
94-20/943

7912 NDX0286724
పపరర: వజయ దసరర జజజల

94-20/944

భరస : దచషవపడసరదస
ఇసటట ననస:10-586
వయససస:43
లస: ససస స
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7913 AP151010099009
పపరర: పపషరపవత జజజల

94-20/945

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:10-586
వయససస:24
లస: ససస స
7916 NDX0284745
పపరర: దచషవపడసరదస జజజల

94-20/948

94-21/611

94-21/614

94-21/617

94-21/620

94-21/733

7934 NDX2008614
పపరర: అనసత లకడమ ననయగడడ

94-21/625

94-21/615

7926 NDX1766205
పపరర: ససతనరరమయఖ దడడడడ

7929 JBV1738343
పపరర: పడసరద రరవప మలమడడ

7932 NDX2493310
పపరర: చసదస పసడయ ననయగడడ

7935 JBV2918373
పపరర: ససజజత భవనస

94-21/618

భరస : వనసకట రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:10-591
వయససస:44
లస: ససస స

7938 AP151010099037
పపరర: మలణణకఖమమ భవనస

94-21/621

7941 NDX0384990
పపరర: రరజశశఖరరరడడడ భవనస
తసడడ:డ వరరరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:10-591
వయససస:40
లస: పప

94-21/613

7924 AP151010096277
పపరర: పడసరదస మలమడడ

94-21/616

7927 AP151010096390
పపరర: వరససదదవ రరవప మలమడడ

94-21/619

7930 NDX2745131
పపరర: గగపరలకకషర పడసరద మమడడ

94-21/732

తసడడ:డ వససదదవ రరవప మమడడ
ఇసటట ననస:10-590
వయససస:22
లస: పప
94-21/622

7933 NDX0238055
పపరర: లకడమ రరధధక భవనస

94-21/624

భరస : రరజశశఖర రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:10-591
వయససస:33
లస: ససస స
94-21/626

7936 AP151010099397
పపరర: శవపరరశత భవనస

94-21/627

భరస : వరరరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:10-591
వయససస:41
లస: ససస స
94-21/629

భరస : వరరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:10-591
వయససస:57
లస: ససస స
94-21/631

7921 AP151010099153
పపరర: రతనకలమలరర మలమడడ

తసడడ:డ పడసరదరరవప మలమడడ
ఇసటట ననస:10-590
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకరటబడమ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:10-591
వయససస:38
లస: ససస స
94-21/628

94-21/610

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప మలమడడ
ఇసటట ననస:10-590
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషర ననయగడడ
ఇసటట ననస:10-591
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరమకకషర ననయగడడ
ఇసటట ననస:10-591
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:10-591
వయససస:31
లస: పప

7923 NDX2008713
పపరర: రరఘవనసదడ వగరనశ తదజ దడడడడ

7918 JBV1733336
పపరర: రరధధక మలమడడ

భరస : ననగరశశరరరవప మలమడడ
ఇసటట ననస:10-590
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగలల మలమడడ
ఇసటట ననస:10-590
వయససస:70
లస: పప

7931 NDX2745123
పపరర: పవన వనసకట శవ ననగ సరయ
రరస మమడడ
తసడడ:డ వశ దదవ రరవప మమడడ
ఇసటట ననస:10-590
వయససస:18
లస: పప

7940 NDX0103275
పపరర: భబనస పడతనప రరడడడ భవనస

94-21/612

తసడడ:డ ననగరసదసడడడ దడడడడ
ఇసటట ననస:10-590
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రరమగలల మలమడడ
ఇసటట ననస:10-590
వయససస:66
లస: పప

7937 AP151010099215
పపరర: ధనలకడమ భవనస

7920 NDX2008689
పపరర: రరకకమణణ దడడడడ

94-20/947

భరస : పడకరష మలమడడ
ఇసటట ననస:10-590
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ దడడడడ
ఇసటట ననస:10-590
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప మలమడడ
ఇసటట ననస:10-590
వయససస:42
లస: పప
7928 JBV1733369
పపరర: ననగరశశరరరవప మలమడడ

94-20/949

భరస : ససతనరరమయఖ దడడడడ
ఇసటట ననస:10-590
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : పడసరద రరవప మలమడడ
ఇసటట ననస:10-590
వయససస:61
లస: ససస స
7925 JBV1733328
పపరర: పడకరష బబబగ మలమడడ

7917 AP151010096244
పపరర: సరసబశవరరవప జజజల

7915 AP151010096496
పపరర: రరమకకషర జజజల

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:10-586
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:10-586
వయససస:24
లస: పప

భరస : వరససదదవరరవప మలమడడ
ఇసటట ననస:10-590
వయససస:45
లస: ససస స
7922 AP151010099155
పపరర: లకకమ అనసనయల మలమడడ

94-20/946

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:10-586
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:10-586
వయససస:43
లస: పప
7919 NDX0287656
పపరర: ససజజతలకడమ మలమడడ

7914 JBV2913127
పపరర: లకమణబబబగ జజజల

7939 NDX2493393
పపరర: వనసకటటష ననయగడడ

94-21/630

తసడడ:డ రరమకకషర ననయగడడ
ఇసటట ననస:10-591
వయససస:22
లస: పప
94-21/632

7942 AP151010096033
పపరర: వనసకటరరమరరడడడ భవనస

94-21/633

తసడడ:డ వరరరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:10-591
వయససస:44
లస: పప
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94-21/634

తసడడ:డ వనసకయఖ ననయగడడ
ఇసటట ననస:10-591
వయససస:45
లస: పప
7946 NDX3043817
పపరర: కకరణ కలమలర కకమగమ

94-23/670

94-23/541

94-23/544

94-23/547

94-23/550

94-23/671

94-23/554

భరస : లకకమనరసయఖ
ఇసటట ననస:10/605/1
వయససస:67
లస: ససస స
7967 AP151010102309
పపరర: ఫరతమల బభగస మగల

భరస : శకనవరససలల అనసత
ఇసటట ననస:10-609/1
వయససస:36
లస: ససస స

94-23/545

7956 JBV3696051
పపరర: పపలలర రరడడడ� గసడర పరరస�

7959 JBV3696036
పపరర: అశశన కరసత� తలతతటట�

7962 NDX2756070
పపరర: రవ కకరణ యరకసశశటట

94-23/557

94-23/548

94-23/543

7954 AP151010102712
పపరర: వజయలకడమ గసడర పరరస

7957 AP151010102199
పపరర: అననరరధ తలతతటట

94-23/551

7960 AP151010102074
పపరర: అజయకలమలర తలతతటట

94-23/672

7963 AP151010102196
పపరర: శశశలజ యరకసశశటట

7965 AP151010102639
పపరర: వనసకటకకటటశశరరరవప యరకసశశటట

7966 AP151010102323
పపరర: లకకమ నరసయఖ యరకసశశటట

భరస : పపరర చసదడరరవప
ఇసటట ననస:10-609/1
వయససస:60
లస: ససస స

94-23/549

94-23/552

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:10/604/1
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనసకటకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:10/605/1
వయససస:45
లస: ససస స

7971 AP151010102381
పపరర: వజయలకడమ అనసత

94-23/546

భరస : అజయకలమలర
ఇసటట ననస:10/604/1
వయససస:53
లస: ససస స

94-23/555

94-23/553

94-23/556

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:10/605/1
వయససస:77
లస: పప
94-23/558

తసడడ:డ మగల జజఫర బభగ
ఇసటట ననస:10/607/1
వయససస:34
లస: పప
94-23/560

7951 JBV3692746
పపరర: కకషర చచషతనఖ రరయ�

తసడడ:డ యరకసశశటట వనసకట కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:10-605
వయససస:20
లస: పప

7968 NDX0373647
పపరర: మగల మహమమద బభగ

94-23/540

భరస : పపలలరరరడడడ
ఇసటట ననస:10/602/1
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకమనరసయఖ
ఇసటట ననస:10/605/1
వయససస:51
లస: పప

భరస : జజఫర బభగ
ఇసటట ననస:10-607/1
వయససస:62
లస: ససస స
7970 JBV3692613
పపరర: సరరత అనసత

7953 JBV3696069
పపరర: అననరరధ� గసడర పరరస�

7948 AP151010102374
పపరర: బబలమమ కసదసల�

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:10/601/1
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ అజయ కలమలర�
ఇసటట ననస:10/604/1
వయససస:31
లస: పప

భరస : యరకసశశటట శకనవరససలల
ఇసటట ననస:10-605
వయససస:46
లస: ససస స
7964 AP151010102183
పపరర: వనసకరయమమ యరకసశశటట

94-23/542

తసడడ:డ యరకప రరడ�డడ
ఇసటట ననస:10/602/1
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ అజయ కలమలర�
ఇసటట ననస:10/604/1
వయససస:30
లస: పప
7961 NDX2756138
పపరర: సశరఠప దదవ యరకసశశటట

7950 AP151010102581
పపరర: తషలశమమ రరయ

94-21/636

భరస : ఏబభలల�
ఇసటట ననస:10-593-1
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ రరడడడ�
ఇసటట ననస:10/602/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలలరరరడడడ
ఇసటట ననస:10/602/1
వయససస:46
లస: పప
7958 JBV3696044
పపరర: భరణణ కరసత� తలతతటట�

94-24/870

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:10/601/1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:10/601/1
వయససస:52
లస: పప
7955 AP151010102165
పపరర: వనసకటననరరయణరరడడడ గసడర పరరస

7947 NDX3042942
పపరర: గసగమమ గరరనపపడడ

7945 AP151010096231
పపరర: వరరరరడడడ భవనస

తసడడ:డ అపసపరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:10-591
వయససస:66
లస: పప

భరస : కకరణ కలమలర కకమగమ
ఇసటట ననస:10-593
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రతనస�
ఇసటట ననస:10-593-1
వయససస:54
లస: పప
7952 AP151010102523
పపరర: వనసకటటశశరరర రరయ

94-21/635

తసడడ:డ అపసపరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:10-591
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ తనఖగరరజ కకమగమ
ఇసటట ననస:10-593
వయససస:37
లస: పప
7949 AP151010102375
పపరర: ఏబభలల కసదసల�

7944 AP151010096075
పపరర: వనసకటరరడడడ భవనస

7969 NDX1703900
పపరర: ననగ లకడమ అనసత

94-23/559

భరస : వ వ ఎన యస సతఖననరరయణ అనసత
ఇసటట ననస:10-609/1
వయససస:31
లస: ససస స
94-23/561

7972 JBV3692605
పపరర: వ వ ఎన యస
సతఖనయలరరయలణ అనసత
తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప అనసత
ఇసటట ననస:10-609/1
వయససస:34
లస: పప

94-23/562
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94-23/563

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప అనసత
ఇసటట ననస:10-609/1
వయససస:39
లస: పప
7976 AP151010102194
పపరర: ససజజత పసననక

94-23/566

94-23/569

తసడడ:డ వనమల రరడడడ గగగగల
ఇసటట ననస:10/610/1
వయససస:50
లస: పప
7985 JBV3697513
పపరర: లకడమ నరసససహరరవప కసదగటర

94-23/575

94-23/578

94-23/581

94-24/755

భరస : వనణగ బబబగ గసగవరపప
ఇసటట ననస:11/1
వయససస:37
లస: ససస స

94-23/573

7992 NDX1376656
పపరర: శసకర బబబగ తవరశ

7995 JBV3694122
పపరర: శకనస� గగరరపరరస�

94-41/74

7998
పపరర: శకకరసత యలగసటట

94-23/576

8001 NDX1855644
పపరర: ఆర కకషర కరసత మగళరపపడడ

7981 JBV3697539
పపరర: వనసకట ససబడమణఖస ఏలలలరర

94-23/571

7984 AP151010102432
పపరర: సతఖననరరయణ పసననక

94-23/574

7987 JBV3697349
పపరర: కకషర కలమలరర� తనటటక�ీసడ�

94-23/577

భరస : ససబబబ రరవప�
ఇసటట ననస:10/613/1
వయససస:52
లస: ససస స
94-23/579

7990 JBV3697307
పపరర: జయ షసల పలర పరటట

94-23/580

తసడడ:డ ససరరష
ఇసటట ననస:10/614/1
వయససస:34
లస: పప
94-24/753

7993 NDX2055722
పపరర: ససబడహమణఖస తవశ

94-24/754

తసడడ:డ నరసససహ రరవప తవశ
ఇసటట ననస:10-6203
వయససస:51
లస: పప
94-24/756

7996 NDX2205730
పపరర: వనసగమమ పప ననగసటట
భరస : వనసగమమ
ఇసటట ననస:11
వయససస:31

94-41/1006

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యలగసటట
ఇసటట ననస:11
వయససస:26
లస: పప
94-1/1385

94-23/568

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:10-610-1
వయససస:57
లస: పప

భరస : వరవనసకట బడహహమశశరరరవప�
ఇసటట ననస:10-6240
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరయగడడ చలలర
ఇసటట ననస:11
వయససస:38
లస: పప
8000
పపరర: ససరరఖ గసగవరపప

7983 NDX1320100
పపరర: వనసకట శకనవరససలల యలలలరర

7989 JBV3697299
పపరర: ససజజత� పలర పరటట�

7978 NDX0668335
పపరర: లకడమ సరయమమ� ఏలలలరర�

తసడడ:డ కకషర మమరరస
ఇసటట ననస:10/610/1
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:10-6203
వయససస:29
లస: పప

భరస : బబలవనసకట రమణబబబగ�
ఇసటట ననస:10-6204
వయససస:51
లస: ససస స
7997 NDX2183432
పపరర: కరకసత కలమలర చలలర

94-23/570

భరస : ససరరష�
ఇసటట ననస:10/614/1
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ పరల పళపరటట
ఇసటట ననస:10/614/1
వయససస:68
లస: పప
7994 AP151010102665
పపరర: అమల ధనరర�

7980 NDX0792747
పపరర: దడగరపతస ననగరశశరరరవప

7986 NDX0668616
పపరర: కకషరమమరరస� ఏలలలరర�

94-23/565

భరస : కకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:10/610/1
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:10/610/1
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:10/613/1
వయససస:54
లస: పప
7991 JBV3697281
పపరర: ససరరష పళపరటట

94-23/567

తసడడ:డ కకషర మమరరస
ఇసటట ననస:10-610-1
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:10/610/1
వయససస:68
లస: పప
7988 JBV3697331
పపరర: ససబబబ రరవప� తనటటక�ీసడ�

7977 JBV3697521
పపరర: జగదదశశరర కసదగటర

తసడడ:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:10-610-1
వయససస:33
లస: పప
94-23/572

7975 JBV3697547
పపరర: ధనలకడమ ఏలలలరర

భరస : వనసకట ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:10/610/1
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : లకడమ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:10/610/1
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పసననక
ఇసటట ననస:10-610-1
వయససస:28
లస: పప
7982 NDX1439331
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ గగగగల

94-23/564

తసడడ:డ వనసకట శకనవరససలల
ఇసటట ననస:10-610-1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:10-610-1
వయససస:47
లస: ససస స
7979 NDX1659640
పపరర: మణణకరసత పసననక

7974 NDX0973362
పపరర: హహమ తషలసస యయలలలరర

94-39/47

లస: ససస స

7999 NDX3265097
పపరర: వనసకట రమణ దదవరకకసడ

94-21/811

భరస : శకనవరస రరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:11-0-4-252
వయససస:35
లస: ససస స
94-39/48

తసడడ:డ ససతనరరమ ససబడమణఖ శరమ మగళరపపడడ
ఇసటట ననస:11-1
వయససస:35
లస: పప

8002 NDX1916222
పపరర: వనసకట శవ కకషర మహన
పడతనప
తసడడ:డ వనసకట రమణ పడతనప
ఇసటట ననస:11/1
వయససస:26
లస: పప

94-41/75
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8003
పపరర: వనణగ బబబగ గసగవరపప

94-233/1045

తసడడ:డ ననరరయణ సరశమ గసగవరపప
ఇసటట ననస:11/1
వయససస:46
లస: పప
8006 NDX1633834
పపరర: మమరర ససలలచన మమరరగగపరల

94-39/162

94-39/165

తసడడ:డ లకకమ ననయక నలలవథ
ఇసటట ననస:11-1-19
వయససస:26
లస: ససస స
8012 NDX1553800
పపరర: భబగఖ లకడమ దదవగరరర

94-39/168

94-39/172

94-39/175

భరస : మలర కరరరరనరరవప ససగగరల
ఇసటట ననస:11-1-20
వయససస:67
లస: ససస స
8024 NDX0050336
పపరర: పవన కలమలర� మమసడనరర�
తసడడ:డ చసదడశశకర రరవప� మమసదసరర
ఇసటట ననస:11-1-20
వయససస:39
లస: పప
8027 NDX0663906
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మగమమననన

తసడడ:డ రరమజజగర రరయ
ఇసటట ననస:11-1-20
వయససస:73
లస: పప

8011 NDX1506338
పపరర: శరసత బబయ నలలవథ

94-39/166

8013 NDX1899055
పపరర: ఫణణకలమలరరకడడడ చనగసటట

8016 NDX1288927
పపరర: శకలకడమ వరసకక

8019 NDX0216713
పపరర: ఉష రరణణ మగమమననన

8022 NDX0820670
పపరర: శరత చసదడ మలచవరపప

8025 NDX0820597
పపరర: గగపసకకషర గజవలర �

94-39/184

8028 NDX0247718
పపరర: చసదడ శశఖర గగపరస� గజవలర �

94-39/170

8031 NDX2007830
పపరర: కరవఖ పషరరమలళర

94-39/167

8014 NDX1506320
పపరర: లకడమ ననయక నలలవథ

94-39/171

తసడడ:డ సరశమ ననయక నలలవథ
ఇసటట ననస:11-1-19
వయససస:51
లస: పప
94-39/173

8017 NDX0246132
పపరర: శవ కలమలరర సగగరరరస

94-39/174

భరస : సతఖననరరయణ సగగరరరస
ఇసటట ననస:11-1-20
వయససస:52
లస: ససస స
94-39/176

8020 NDX0029934
పపరర: యయసడనరర లకడమ శరరద

94-39/177

భరస : చసదడశశఖర రరవప yenduri
ఇసటట ననస:11-1-20
వయససస:67
లస: ససస స
94-39/179

8023 NDX0663815
పపరర: లకడమ ససదదప మగమమననన

94-39/180

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మమమననన
ఇసటట ననస:11-1-20
వయససస:36
లస: పప
94-39/182

8026 NDX0248666
పపరర: వనసకట రమణ రరవప రరవ

94-39/183

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరవ
ఇసటట ననస:11-1-20
వయససస:45
లస: పప
94-39/185

తసడడ:డ వనసకయఖ� గజవలర
ఇసటట ననస:11-1-20
వయససస:68
లస: పప
94-39/187

94-39/164

భరస : లకకమ ననయక నలలవథ
ఇసటట ననస:11-1-19
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర గగపరస� గజవలర
ఇసటట ననస:11-1-20
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మగమమననన
ఇసటట ననస:11-1-20
వయససస:62
లస: పప
8030 NDX0820654
పపరర: సతఖననరరయణ రరయ

8010 NDX1553826
పపరర: శరరష దదవగరరర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మవహరపప
ఇసటట ననస:11-1-20
వయససస:28
లస: పప
94-39/181

8008 NDX1633818
పపరర: జయరరజ మమరరగగపరల
తసడడ:డ ససగరతరరవప మమరరగగపరల
ఇసటట ననస:11-1-18
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప మగమమననన
ఇసటట ననస:11-1-20
వయససస:61
లస: ససస స
94-39/178

94-39/161

భరస : వనసకట వర రరఘవ రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:11-1-18
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర రరవప వరసకకర
ఇసటట ననస:11-1-20
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర గగపరస� గజవలర
ఇసటట ననస:11-1-20
వయససస:59
లస: ససస స
8021 NDX0216820
పపరర: ఆదధలకడమ ససగగరల

94-39/163

తసడడ:డ చసదడమహననడ
డ డడ చనగసటట
ఇసటట ననస:11-1-19
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ దదవగరరర
ఇసటట ననస:11-1-19
వయససస:62
లస: పప
8018 NDX0245936
పపరర: లకడమ రతనకలమలరర గజవలర �

8007 NDX1797747
పపరర: వనసకట లకడమ వసకరయలపరటట

8005 NDX1633875
పపరర: ససనతన మమరరగగపరల

తసడడ:డ జయరరజ మమరరగగపరల
ఇసటట ననస:11-1-18
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వర గసగరధర రరడడడ దదవగరరర
ఇసటట ననస:11-1-19
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వర గసగరధర రరడడడ దదవగరరర
ఇసటట ననస:11-1-19
వయససస:57
లస: ససస స
8015 NDX1553818
పపరర: వర గసగరధర రరడడడ దదవగరరర

94-39/160

తసడడ:డ జయరరజ మమరరగగపరల
ఇసటట ననస:11-1-18
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : జయరరజ మమరరగగపరల
ఇసటట ననస:11-1-18
వయససస:50
లస: ససస స
8009 NDX1506304
పపరర: హహమ లత బబయ నలలవథ

8004 NDX1633776
పపరర: జజఖత మమరరగగపరల

8029 NDX0248633
పపరర: ససగగరల మలర కరరరరన రరవప

94-39/186

తసడడ:డ రరమచసదడ మమరరస ససగగరవల
ఇసటట ననస:11-1-20
వయససస:72
లస: పప
94-39/188

తసడడ:డ బ జ యస ఎన మమరరస పషరరమలళర
ఇసటట ననస:11-1-21
వయససస:24
లస: ససస స

8032 NDX1032846
పపరర: భవరన శరరష మలలర ల

94-39/189

తసడడ:డ గగరరననథశరససస స మలలర ల
ఇసటట ననస:11-1-21
వయససస:28
లస: ససస స
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94-39/190

తసడడ:డ రసగరరరవప గటటటననన
ఇసటట ననస:11-1-21
వయససస:29
లస: ససస స
8036 NDX1921155
పపరర: పదమలత భవనస

94-39/193

భరస : హనమరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:11-1-21
వయససస:47
లస: ససస స
8039 NDX0246090
పపరర: ననగమలలర శశరర భవనస

94-39/196

94-39/199

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:11-1-21
వయససస:61
లస: పప
8048 NDX0247676
పపరర: గగరరననథస కటటకక
తసడడ:డ నరసయఖ కటటకక
ఇసటట ననస:11-1-21
వయససస:82
లస: పప
8051 NDX1857343
పపరర: ననగ వనసకట పదమజ జలలరర

94-39/208

భరస : మధసకకరణ జలలరర
ఇసటట ననస:11-1-22
వయససస:30
లస: ససస స
8054 JBV1650431
పపరర: లకడమ కలమలరర తతనసగగసటర

8037 JBV1651660
పపరర: రరమలకకరక పష టట
ర రర � �

8038 NDX1252857
పపరర: అననపపరరర మలలర ల

8040 AP151010303105
పపరర: కకషరపరరరజజతస గటటటననన

8043 NDX0247619
పపరర: వనసకట రమణ� కటటకక�

8046 NDX0247643
పపరర: హనమరరడడడ భవనస

94-39/211

8049 NDX2784882
పపరర: సపసదన పషరరమళర

94-39/197

8041 NDX0246066
పపరర: ససమత బబయ కటటకక�

94-39/198

భరస : గగరరననథస� కటటకక
ఇసటట ననస:11-1-21
వయససస:79
లస: ససస స
94-39/201

94-39/202
8044 NDX0946228
పపరర: బబలగగరర సతఖ నరసససహ మమరరస

తసడడ:డ రరమలరరవప మమరరస
ఇసటట ననస:11-1-21
వయససస:51
లస: పప
94-39/204

8047 AP151010300234
పపరర: రసగరరరవప గటటటననన

94-39/205

తసడడ:డ రరమకకటయఖ గటటటననన
ఇసటట ననస:11-1-21
వయససస:73
లస: పప
94-39/1068

8050 NDX1088376
పపరర: పపరర దదపసక గరరర పరటట

94-39/207

8052 NDX1032820
పపరర: గగణ పసడయలసక గరరర పరటట

8053 NDX0212993
పపరర: రరజరశశరర గగతస కకసడ

94-39/209

94-39/210

తసడడ:డ ననగ శవ ఆదధననరరయణ రరవప గరర పరటట
ఇసటట ననస:11-1-22
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఉదయ కకరణ గగతస కకసడ
ఇసటట ననస:11-1-22
వయససస:44
లస: ససస స

8055 JBV3107943
పపరర: లకడమ కలమలరర జలలరర

8056 JBV1650449
పపరర: జజఖత రమయ గగతస కకసడ

94-39/214
8057 NDX2165463
పపరర: హహమసత వనసకట నరసససహ
రరవప గరరర పరటట
తసడడ:డ ననగ శవ ఆదధననరరయణ రరవప గరరర పరట
ఇసటట ననస:11-1-22
వయససస:25
లస: పప

8058 NDX0247577
పపరర: మధసకకరణ జలలరర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గగతస కకసడ
ఇసటట ననస:11-1-22
వయససస:44
లస: పప

భరస : గగరరననధ శరససస స మలలర ల
ఇసటట ననస:11-1-21
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ శవ ఆదధననరరయణ రరవప గరర పరటట
ఇసటట ననస:11-1-22
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మగరళకకషర జలలరర
ఇసటట ననస:11-1-22
వయససస:63
లస: ససస స

94-39/217

94-39/195

తసడడ:డ సతఖ నరసససహ మమరరస పషరరమళర
ఇసటట ననస:11-01-21
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : చదసబరరశశరకలమలర తషనసగగసటర
ఇసటట ననస:11-1-22
వయససస:60
లస: ససస స

8060 NDX0663864
పపరర: ఉదయకకరణ గగతస కకసడ

94-39/194

తసడడ:డ రరడయఖ
డడ
భవనస
ఇసటట ననస:11-1-21
వయససస:72
లస: పప
94-39/206

94-39/192

భరస : బ జ యస ఎన మమరరస పపరరమల
ఇసటట ననస:11-1-21
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరరనననధస�
ఇసటట ననస:11-1-21
వయససస:49
లస: పప
94-39/203

8035 NDX0213181
పపరర: పరవన పషరరమలల

భరస : కటటకక వనసకట రమణ� పససపపలలటట
ఇసటట ననస:11-1-21
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప గటటటననన
ఇసటట ననస:11-1-21
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరరననథ శరససస స మలలర ల
ఇసటట ననస:11-1-21
వయససస:24
లస: పప
8045 NDX1252832
పపరర: గగరరననధ శరససస స మలలర ల

94-39/191

భరస : బడహమనసదస � �
ఇసటట ననస:11-1-21
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : హనమరరడకడ భవనస
ఇసటట ననస:11-1-21
వయససస:60
లస: ససస స
8042 NDX1749656
పపరర: శవ కరరరసక మలలర ల

8034 NDX0245878
పపరర: ననననరరణణ� పససపపలలటట�

94-39/212

భరస : సతఖనననరరయణ గగతస కకసడ
ఇసటట ననస:11-1-22
వయససస:63
లస: ససస స
94-39/215

తసడడ:డ మగరళకకషర జలలరర
ఇసటట ననస:11-1-22
వయససస:39
లస: పప
8061 NDX2007814
పపరర: ననగ శవ ఆదధననరరయణ రరవప
గరరర పరటట
తసడడ:డ నరసససహ రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:11-1-22
వయససస:56
లస: పప

94-39/213

8059 NDX1334051
పపరర: ససధనకర మననస

94-39/216

తసడడ:డ మలలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:11-1-22
వయససస:42
లస: పప
94-39/218

8062 NDX1506288
పపరర: సతఖననరరయణ గగతస కకసడ

94-39/219

తసడడ:డ కరసతయఖ గగతస కకసడ
ఇసటట ననస:11-1-22
వయససస:66
లస: పప
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8063 NDX2914034
పపరర: బల ననగ వనసకటటశశరరర
వశశననథసన
తసడడ:డ ఉమలమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:11-1-22
వయససస:49
లస: పప
8066 NDX0030056
పపరర: పదమజ జ�ననన భటర

94-39/1096

94-39/220

94-39/223

8072 AP151010138105
పపరర: ననగలకకకక పప ననపలర

94-39/226

94-39/229

94-39/1069

94-39/233

94-39/227

8076 NDX1874883
పపరర: మసగమమ ఆకలల

8079 NDX3037264
పపరర: గగపరల కకషర మసచనళళ

8082 NDX1549577
పపరర: లలత కరమమశశరర కకటసరరజ

94-39/236

94-39/239

భరస : కకటటశశర రరవప పప ననగసటట
ఇసటట ననస:11-1-31
వయససస:41
లస: ససస స

8085 NDX0541615
పపరర: జజనకకరరస కరటసరరజ

94-39/230

8071 JBV1652551
పపరర: దసరరరపడసరద పటట సరశమ

8074 AP151010135128
పపరర: రమమష పప ననపలర

8077 NDX0947036
పపరర: శకనవరసరరవప ఆకలల

94-39/1099

8080 NDX0029900
పపరర: రరణగక దదవ పససపపలలటట

94-39/232

భరస : పరమమశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:11-1-28
వయససస:33
లస: ససస స
94-39/234

8083 NDX1549544
పపరర: ధనలకడమ ఉమ పడసనన
గసగరదదవ
భరస : ఓసకరర ననధ గసగరదదవ
ఇసటట ననస:11-1-30
వయససస:40
లస: ససస స

94-39/235

94-39/237

8086 NDX1949082
పపరర: ననగలకడమ గగపసశశటట

94-39/238

భరస : చసదడ శశఖర గగపసశశటట
ఇసటట ననస:11-1-31
వయససస:40
లస: ససస స

8088 AP151010138271
పపరర: అసజమమ పప నననగసటట�

8089 AP151010138277
పపరర: పదమ పప నననగసటట�

తసడడ:డ ససబబయఖ పప నననగసటట
ఇసటట ననస:11-1-31
వయససస:50
లస: పప

94-39/228

94-39/231

తసడడ:డ గగవరర న లకడమ నరసససహరరవప కట
ఇసటట ననస:11-1-30
వయససస:66
లస: పప

8091 AP151010135216
పపరర: ననరరయణరరవప పప నననగసటట

94-39/225

తసడడ:డ అసకమమ ఆకలల
ఇసటట ననస:11-1-27
వయససస:50
లస: పప

94-39/240

భరస : రసగరరరవప� పప ననగసటట
ఇసటట ననస:11-1-31
వయససస:41
లస: ససస స
94-39/242

94-39/222

తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖ శరమ పప ననపలర
ఇసటట ననస:11-1-26
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ జజనకకరరస కకటసరరజ
ఇసటట ననస:11-1-30
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలలర రరవప గసగరదదవ
ఇసటట ననస:11-1-30
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ� పప నననగసటట
ఇసటట ననస:11-1-31
వయససస:44
లస: పప

8073 AP151010135072
పపరర: ససతనరరమ పప ననపలర

8068 NDX1921106
పపరర: హహమలచల రరడడ బబ మలమరరడడ

తసడడ:డ ససతనరరమమమరరస పతస సరశమ
ఇసటట ననస:11-1-25
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ససరరబబబగ మసచనళర
ఇసటట ననస:11-1-27,2nd lane
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదరరజ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:11-1-28
వయససస:37
లస: పప

8090 AP151010135302
పపరర: కకటటశశరరరవప పప నననగసటట�

94-39/224

భరస : అసకమమ ఆకలల
ఇసటట ననస:11-1-27
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : గగపరల కకషర మసచనళళ
ఇసటట ననస:11-01-27,2ND LANE
వయససస:35
లస: ససస స

8087 NDX1032762
పపరర: లకడమ దదవ పప ననగసటట

8070 JBV1652569
పపరర: మలలతదదవ పటట సరశమ

94-39/1098

తసడడ:డ సరసబరరడడడ బబ మలమరరడడ
ఇసటట ననస:11-1-23
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రమమష పప ననపలర
ఇసటట ననస:11-1-26
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:11-1-27
వయససస:37
లస: ససస స

8084 NDX1469924
పపరర: ఓసకరర ననద గసగరదదవ

94-39/221

భరస : దసరరరపడసరద పతస సరశమ
ఇసటట ననస:11-1-25
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రమమష పప ననపలర
ఇసటట ననస:11-1-26
వయససస:61
లస: ససస స

8081 NDX1225044
పపరర: పరమమశశరరరవప పససపపలలటట

8067 NDX0050351
పపరర: రవసదడ పడసరద జజననబబ టర

8065 NDX2955540
పపరర: హరర వరర న వశశననథసన

తసడడ:డ వబఎన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:11-1-22
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ బడహమయఖ జజననఅభటర
ఇసటట ననస:11-1-23
వయససస:48
లస: పప

8069 NDX1469833
పపరర: ససతతషస కరవఖ పడసరద
పటబటసరశమ
తసడడ:డ దసరర పడసరద పటబటసరశమ
ఇసటట ననస:11-1-25
వయససస:25
లస: ససస స

8078 NDX3043098
పపరర: ససజజత మసచనళర

94-39/1097

భరస : వబఎన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:11-1-22
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రవసదడ పడసరద జజననబబ టర
ఇసటట ననస:11-1-23
వయససస:46
లస: ససస స

8075 NDX1874925
పపరర: శకదదవ ఆకలల

8064 NDX2914042
పపరర: రరధధక వశశననథసన

94-39/241

భరస : ననరరయణరరవప� పప నననగసగసటట
ఇసటట ననస:11-1-31
వయససస:44
లస: ససస స
94-39/243

8092 NDX1949090
పపరర: చసదడ శశఖర గగపసశశటట

94-39/244

తసడడ:డ ససబబరరమయఖ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:11-1-31
వయససస:54
లస: పప
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8093 NDX1334069
పపరర: ననగ ససధన రరణణ కకలవననసన

94-39/245

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కకలవననసన
ఇసటట ననస:11-1-33
వయససస:26
లస: ససస స
94-39/248

తసడడ:డ రఫస షరయక
ఇసటట ననస:11-1-33
వయససస:33
లస: ససస స
94-39/251

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� పప నననగసగసటట
ఇసటట ననస:11-1-34
వయససస:34
లస: పప
94-39/253

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నరరక
ఇసటట ననస:11-1-36
వయససస:24
లస: ససస స

8100 JBV1654953
పపరర: కకటటశశరరరవప పప ననగసటట

8103 NDX2045228
పపరర: ఈశశరర దదవ గసగరదదవ

94-39/256

భరస : శకనవరసరరవప� బసతషల
ఇసటట ననస:11-1-36
వయససస:45
లస: ససస స

8106 JBV3245909
పపరర: లకకమకకటమమ నరరక

94-39/252

94-39/259

భరస : కకదసడరరమయఖ చసకకపలర
ఇసటట ననస:11-1-36
వయససస:69
లస: ససస స
8111 NDX0541797
పపరర: వనసకట ఫణణ పడపపరర శక బబలభదడ

94-39/262

తసడడ:డ వనసకటశవ పడసరద
ఇసటట ననస:11-1-36
వయససస:31
లస: పప

8109 NDX2071926
పపరర: భబరర వ బసడనరర

94-39/254

తసడడ:డ వనసకరటబడజ పష రసకక
ఇసటట ననస:11-1-36
వయససస:53
లస: పప

94-39/257

94-39/260

94-39/1410

8104 NDX0030007
పపరర: లకడమ రరమననన

94-39/255

8107 NDX1032556
పపరర: సతఖవత కరవనటట

94-39/258

8110 NDX2357457
పపరర: రరజవ బసడనరర

94-39/261

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:11-1-36
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:11-1-36
వయససస:27
లస: పప

8112 NDX1019892
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప గసగరదదవ

8113 NDX0247767
పపరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల�

94-39/263

8115 NDX0050567
పపరర: వనసకట రరమయఖ రరమననన

8118 NDX0050393
పపరర: లసగరశశర రరవప బతష
స ల�

8121 NDX2955615
పపరర: ననగ జజఖతరమయ పకèకరలల
భరస : వనసకటటశశర రరవప పకèకరలల
ఇసటట ననస:11-01-36
వయససస:40
లస: ససస స

94-39/264

తసడడ:డ లసగరశశర రరవప�
ఇసటట ననస:11-1-36
వయససస:51
లస: పప
94-39/266

8116 JBV0917955
పపరర: వనసకటటశశరరర నరరక

94-39/267

తసడడ:డ హనసమసతరరవప నరరక
ఇసటట ననస:11-1-36
వయససస:57
లస: పప
94-39/269

తసడడ:డ అదధ యఖ� భకలసల
ఇసటట ననస:11-1-36
వయససస:73
లస: పప
94-39/1071

8101 NDX2578763
పపరర: పరరశత గసగర దనసస

భరస : పపలలరరరవప కవనటట
ఇసటట ననస:11-1-36
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ చచదరర రరమననన
ఇసటట ననస:11-1-36
వయససస:53
లస: పప
94-39/268

94-39/250

భరస : వనసకరటరరమయఖ రరమననన
ఇసటట ననస:11-1-36
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కరవనటట పపలలరరరవప గసగరడదవ
ఇసటట ననస:11-1-36
వయససస:41
లస: పప
94-39/265

8098 NDX2118579
పపరర: వనసకరయమమ పప ననగసటట

భరస : కకషర రరడడడ గసగర దనసస
ఇసటట ననస:11-1-35
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర నరరక
ఇసటట ననస:11-1-36
వయససస:47
లస: ససస స

8108 NDX1032838
పపరర: ససతనదదవ చసకకపలర

94-39/247

భరస : కకటటశశర రరవప పప ననగసటట
ఇసటట ననస:11-1-34
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప గసగరదదవ
ఇసటట ననస:11-1-36
వయససస:32
లస: ససస స

8105 NDX0245977
పపరర: అననపపరర బతష
స ల�

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పకèకరలల
ఇసటట ననస:11-01-36
వయససస:42
లస: పప

94-39/249

తసడడ:డ రరమయఖ పప ననగసటట
ఇసటట ననస:11-1-34
వయససస:60
లస: పప

8102 NDX1852632
పపరర: ననగ అమకత నరరక

8120 NDX2877173
పపరర: వనసకటటశశరర రరవప పకèకరలల

8097 NDX1150226
పపరర: రరయలజ బబష

8095 NDX1150135
పపరర: రరజశన బభగమ షపక

తసడడ:డ రఫస
ఇసటట ననస:11-1-33
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస
ఇసటట ననస:11-1-33
వయససస:35
లస: పప

8099 NDX0663948
పపరర: వనసకట రరస� పప నననగసటట�

8117 AP151010135018
పపరర: వనసకట శవపడసరద
బలభదడబబతషడన
తసడడ:డ కరశ వశశశశశర రరవప బర భదడబబ
ఇసటట ననస:11-1-36
వయససస:52
లస: పప

94-39/246

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కకలర వననసన
ఇసటట ననస:11-1-33
వయససస:28
లస: ససస స

8096 NDX1150101
పపరర: రరహనన బభగమ షపక

8114 NDX1470376
పపరర: శవరజ పష రసకక

8094 NDX1334077
పపరర: సశరర జజఖత కకలర వననసన

8119 NDX2785350
పపరర: ననగరసదడమమ బటటట ల

94-39/1070

భరస : లసగరశశర రరవప బటటట ల
ఇసటట ననస:11-01-36
వయససస:68
లస: ససస స
94-43/701

8122 NDX2681708
పపరర: కకషర రరఢ బసడనరర

94-39/981

భరస : రరమ కకటటశశర రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:11-1-36 FLAT NO S/4
వయససస:47
లస: ససస స
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94-39/982

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:11-1-36 FLAT NO S/4
వయససస:18
లస: పప
8126 NDX2234912
పపరర: ససపసడయ మలలలసపరటట

94-39/271

94-39/274

94-39/277

94-39/280

94-39/283

94-39/286

8144 NDX0919084
పపరర: ననగరరజ పష పపరర

94-39/289

94-39/278

8136 NDX0639989
పపరర: రరణగక కకసపలర

8139 NDX0945766
పపరర: సరమలమజఖస ఆలల

8142 NDX1856659
పపరర: ససశల మననహర కకసపల

8145 NDX2118520
పపరర: శకనవరస రరవప కలమలన

94-39/281

తసడడ:డ హనసమసత రరవప చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:11-1-37
వయససస:49
లస: పప

8148 NDX1989864
పపరర: లకకమననరరయణ పప నననడ

94-39/284

8151 NDX0050344
పపరర: ననగరశశర రరవప చరరమలమళర
తసడడ:డ సరసబయఖ చరరమలమలర
ఇసటట ననస:11-1-37
వయససస:58
లస: పప

94-39/276

8134 NDX0350785
పపరర: వరసవ లకడమ పప నననడ

94-39/279

8137 NDX1252915
పపరర: కకషరర కలమలరర పడతనప

94-39/282

8140 NDX0245738
పపరర: సశరరజఖలకడమ పప నననడ

94-39/285

భరస : ససబబబరరవప పప నననడ
ఇసటట ననస:11-1-37
వయససస:73
లస: ససస స
94-39/287

8143 NDX1252949
పపరర: వనసకట రవ శసకర N

94-39/288

తసడడ:డ వనసకట రమణ నన
ఇసటట ననస:11-1-37
వయససస:27
లస: పప
94-39/290

8146 NDX0610527
పపరర: వజయకలమలర కకడనరర

94-39/291

తసడడ:డ వసదనస కకసదరర
ఇసటట ననస:11-1-37
వయససస:48
లస: పప
94-39/293

తసడడ:డ ససబబబ రరవప పప నననడ
ఇసటట ననస:11-1-37
వయససస:52
లస: పప
94-39/295

8131 NDX1032812
పపరర: ననగమణణ చచనసనపరటట

భరస : వనసకట రమణ పడతనప
ఇసటట ననస:11-1-37
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కలమలన
ఇసటట ననస:11-1-37
వయససస:49
లస: పప
94-39/292

94-39/273

భరస : లకడమ ననరరయణ పప నననడ
ఇసటట ననస:11-1-37
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మలణణకఖ రరవప కకసపల
ఇసటట ననస:11-1-37
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:11-1-37
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకసడయఖ శరససస స పడతనప
ఇసటట ననస:11-1-37
వయససస:54
లస: పప

8133 NDX2254035
పపరర: పడమల మలలలసపరటట

8128 NDX1032481
పపరర: సరయ దదపసస చరరమలమళళ

భరస : సరసబ శవ రరవప చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:11-1-37
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప ఆలల
ఇసటట ననస:11-1-37
వయససస:69
లస: ససస స

8141 NDX1732602
పపరర: హహమసత సరయమహన
పప నననడ
తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ పప నననడ
ఇసటట ననస:11-1-37
వయససస:24
లస: పప

8150 NDX1252873
పపరర: వనసకట రమణ పడతనప

94-39/275

భరస : మలణణకఖ రరవప కకసపలర
ఇసటట ననస:11-1-37
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : జజనకకరరమ� కరటమరరజ
ఇసటట ననస:11-1-37
వయససస:65
లస: ససస స

8147 NDX1252972
పపరర: సరసబశవ రరవప చచనసనపరటట

8130 NDX0918458
పపరర: పష పపరర భబరత

94-39/270

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప చరరమలమళ
ఇసటట ననస:11-1-37
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప మలలలసపరటట
ఇసటట ననస:11-1-37
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమలర
ఇసటట ననస:11-1-37
వయససస:49
లస: ససస స
8138 NDX0608794
పపరర: రరజరశశరర కరటసరరజ�

94-39/272

భరస : ననగరరజ భబరత
ఇసటట ననస:11-1-37
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప meda
ఇసటట ననస:11-1-37
వయససస:43
లస: ససస స
8135 NDX0611202
పపరర: ససజజత కలడనరర

8127 NDX1132497
పపరర: ససచరరత కర

8125 NDX1796517
పపరర: హహసదనజజ చచనసనపరటట

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:11-1-37
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మలణణకఖరరవప k
ఇసటట ననస:11-1-37
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మలణణకఖరరవప కర
ఇసటట ననస:11-1-37
వయససస:29
లస: ససస స
8132 NDX1470137
పపరర: ననగ మలలర శశరర మమడ

94-39/1411

భసధసవప: కకషర రరధ బసడనరర
ఇసటట ననస:11-1-36/S4
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మలలలసపరటట
ఇసటట ననస:11-1-37
వయససస:23
లస: ససస స
8129 NDX1132521
పపరర: అననష కర

8124 NDX2576361
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప బసడనరర

8149 NDX0096545
పపరర: మలణణకఖ రరవప కకసపలర

94-39/294

తసడడ:డ దయలకర కకసపలర
ఇసటట ననస:11-1-37
వయససస:54
లస: పప
94-39/296

8152 NDX2254027
పపరర: కకటటశశర రరవప మలలలసపరటట

94-39/297

తసడడ:డ అబబయఖ మలలలసపరటట
ఇసటట ననస:11-1-37
వయససస:61
లస: పప
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8153 NDX2863363
పపరర: అనసరరధ చరరమలమళర

94-39/1100

భరస : ననగరశశర రరవప చరరమలమళర
ఇసటట ననస:11-1-37
వయససస:57
లస: ససస స
94-39/298

భరస : సష మసససదరశరమ అరరపసరరల
ఇసటట ననస:11-1-38
వయససస:74
లస: ససస స
94-39/301

తసడడ:డ ససబబబరరవప అసకరరజ
ఇసటట ననస:11-1-39
వయససస:57
లస: పప
94-39/437

తసడడ:డ బబబబమయల షపక
ఇసటట ననస:11-2-64
వయససస:30
లస: పప
94-39/440

తసడడ:డ గగపరల రరవప రరపరక
ఇసటట ననస:11-2-67
వయససస:47
లస: పప

94-39/987

8163 NDX2357507
పపరర: చసదడకరసత పపజల

8166 NDX1795634
పపరర: బబల రరమ కకషర తతసడచపప

94-39/443

తసడడ:డ బలరరమ కకషర మమరరస మనన
ఇసటట ననస:11-2-68
వయససస:25
లస: ససస స

8169 NDX2071850
పపరర: ససజన రరడడడ లసకర

94-39/438

భరస : బలరరమకకషర మమరరస� మనన
ఇసటట ననస:11-2-68
వయససస:53
లస: ససస స

8172 NDX2149202
పపరర: ససతమహలకడమ ననగరరజ

94-39/441

తసడడ:డ వఠల సరశమ� మనన
ఇసటట ననస:11-2-68
వయససస:52
లస: పప

8175 NDX1798661
పపరర: మధససనధన రరవప రరమశశటట

94-39/444

భరస : సతఖననరరయణ రరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:11-02-69
వయససస:76
లస: ససస స

8178 NDX2918894
పపరర: వజయ భబసకర చమకలరరస

94-39/448

8181 NDX1749649
పపరర: గగతమ కకటర
తసడడ:డ గగరవ రరదధ కకటర
ఇసటట ననస:11-2-70
వయససస:25
లస: ససస స

8164 NDX1852418
పపరర: మసజల భబగవతషల

94-39/439

8167 AP151010135457
పపరర: రరమమహనశరమ అరరపసరరల�

94-39/442

8170 NDX1796343
పపరర: దసరరర దదవ రరమశశటట

94-39/445

8173 NDX1856907
పపరర: వనసకట అమత మననన

94-39/449

తసడడ:డ బలరరమ కకషర మమరరస మననన
ఇసటట ననస:11-2-68
వయససస:28
లస: పప
94-39/451

8176 NDX0644351
పపరర: వరరసరశమ మన�ీ్నన�

94-39/452

తసడడ:డ కకటయఖ� మనన
ఇసటట ననస:11-2-68
వయససస:75
లస: పప
94-22/757

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:11-02-69
వయససస:56
లస: పప
94-39/1081

94-137/641

భరస : మధససనధన రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:11-2-68
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ అదధ శశషయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:11-2-68
వయససస:63
లస: పప
94-22/756

8161 NDX3035334
పపరర: అభషపక పపనన

తసడడ:డ శవశరససస �స అరరపసరరల
ఇసటట ననస:11-2-67
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర ననగరరజ
ఇసటట ననస:11-2-68
వయససస:76
లస: ససస స
94-39/450

94-39/300

భరస : వనసకట రమణ రరపరక
ఇసటట ననస:11-2-67
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ లసకర
ఇసటట ననస:11-2-68
వయససస:27
లస: ససస స
94-39/446

8158 NDX1855123
పపరర: లకడమ కరమమశశరర అసకరరజ

తసడడ:డ మలధవ పపనన
ఇసటట ననస:11/2
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప తతసడచపప
ఇసటట ననస:11-2-67
వయససస:66
లస: పప

8168 NDX1856840
పపరర: భబవన మనన

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చమకలరరస
ఇసటట ననస:11-02-69
వయససస:51
లస: పప

8160 NDX2686079
పపరర: కకమల పపటర టరర

94-39/344

భరస : రరధనకకషర మమరరస అసకరరజ
ఇసటట ననస:11-1-39
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ పపజల
ఇసటట ననస:11-2-66
వయససస:34
లస: పప

8165 NDX1852335
పపరర: వనసకట రమణ రరపరక

8180 NDX2810745
పపరర: రరజ శశఖర చమకలరరస

94-39/299

తసడడ:డ రమలసజననయగలల పపటర టరర
ఇసటట ననస:11-2
వయససస:19
లస: ససస స

8162 NDX2119791
పపరర: గగలలస రసనల షపక

8177 NDX2919140
పపరర: లకడమ నరసమమ చమకలరరస

8157 AP151010135568
పపరర: సష మసససదరశరమ అరరపసరరల

8155 NDX2416584
పపరర: దరరరనపప శరఖమల

తసడడ:డ దరరరనపప మలరరయలదనసస
ఇసటట ననస:11-1-37,FNO:104
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అరరపసరరల
ఇసటట ననస:11-1-38
వయససస:84
లస: పప

8159 NDX1923078
పపరర: రరధనకకషర మమరరస అసకరరజ

8174 AP151010135157
పపరర: బలరరమ మననన�

94-40/753

భరస : ననగరశశర రరవప చరరమలమళర
ఇసటట ననస:11-1-37
వయససస:57
లస: ససస స

8156 AP151010138523
పపరర: లకడమపడసనన అరరపసరరల

8171 NDX0644831
పపరర: మలధవ మన�ీ్నన�

8154 NDX2864122
పపరర: అనసరరధ చరరమలమళర

8179 AP151010135169
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఉడడత�

94-39/453

తసడడ:డ కకషరరరరవప�
ఇసటట ననస:11-2-69
వయససస:57
లస: పప
94-39/454

8182 AP151010138529
పపరర: లకడమ� మరరకడడడ�

94-39/455

భరస : వనసకటబడవ� మలరరకడడడ
ఇసటట ననస:11-2-70
వయససస:44
లస: ససస స
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8183 AP151010135264
పపరర: వనసకటబడవ మరరకడడడ�

94-39/456

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� మలరరకడడడ
ఇసటట ననస:11-2-70
వయససస:52
లస: పప

8184 NDX0508655
పపరర: వనణగగగపరలరరవప వనజరళళ

తసడడ:డ శవరరమయఖ వనజలలర
ఇసటట ననస:11-2-70
వయససస:73
లస: పప

94-39/1113 8187 NDX2254068
8186 NDX3044633
పపరర: మహనకలమలర మలలమకనన
పపరర: సససదరర కరకరపరరస
ద

భసధసవప: ననగమలలర శశరర మలలమకనన
ద
ఇసటట ననస:11-2-75
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రమమష కరకరపరరస
ఇసటట ననస:11-2-76
వయససస:23
లస: ససస స

8189 NDX2254043
పపరర: రమమష కరకరపరరస

8190 NDX3273273
పపరర: శవ ననరరయణ యసడనరర

94-39/460

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప కరకరపరరస
ఇసటట ననస:11-2-76
వయససస:55
లస: పప
8192 NDX2428274
పపరర: పదమపసడయ మలమడడపరక

94-39/457

8193 NDX2428266
పపరర: శకనవరసరరవప మలమడడపరక

94-39/1082

తసడడ:డ అసకయఖ మకగగసడస
ఇసటట ననస:11-02-73, WARD NUMBER-3
వయససస:20
లస: పప
94-39/458

8188 NDX2254050
పపరర: ససదదప కరకరపరరస

94-39/459

తసడడ:డ రమమష కరకరపరరస
ఇసటట ననస:11-2-76
వయససస:28
లస: పప
94-39/1418

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప యసడనరర
ఇసటట ననస:11-2-76 FLAT NO. 2B
వయససస:47
లస: పప
94-39/461

8185 NDX3026614
పపరర: అశశక కలమలర మకగగసడస

8191 NDX3031085
పపరర: రసగరరరడడడ చసతగగసటర

94-39/1114

తసడడ:డ వనసకట రరమరరడడడ చసతగగసటర
ఇసటట ననస:11-2-76 FLAT NO-3A
వయససస:52
లస: పప
94-39/462

8194 NDX3273315
పపరర: జజనకక దదవ యసడనరర

94-39/1419

భరస : శకనవరసరరవప మలమడడపరక
ఇసటట ననస:11-2-76 OM SAI HOMES F NO
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప మలమడడపరక
ఇసటట ననస:11-2-76 OM SAI HOMES F NO
వయససస:41
లస: పప

భరస : శవ ననరరయణ యసడనరర
ఇసటట ననస:11-02-76, FLAT NO. 2B
వయససస:40
లస: ససస స

8195 NDX2540649
పపరర: లకమణ రరడడడ కలసడడరర

8196 NDX1357581
పపరర: పదనమ వరసస రరడడ

8197 NDX1813170
పపరర: ననగ రరజ శక కసచరర

94-39/989

తసడడ:డ గగవసద రరడడడ కలసడడరర
ఇసటట ననస:11-2-76 , F.NO.3B 4TH
వయససస:31
లస: పప
8198 NDX1357607
పపరర: సరవతడ కసచరర
భరస : బబ సస
ఇసటట ననస:11-5
వయససస:67

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:11-5
వయససస:39
లస: ససస స
94-40/360

94-5/786

తసడడ:డ లలజర మదనసస
ఇసటట ననస:11-5-18-/2
వయససస:23
లస: ససస స
8204 AP151010135061
పపరర: ననగరశశర రరవప అయలల

94-40/369

భరస : నరసససహ రరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:11-15
వయససస:69
లస: ససస స

8205 NDX2389443
పపరర: మనషర పపల

95-91/3

8208 AP151010138049
పపరర: ధనలకడమ అచసఖత

94-40/367

8211 NDX2235117
పపరర: రరవసత కలమలర కరటడగడడ
తసడడ:డ రరమకకషర పడసరద కరటడగడడ
ఇసటట ననస:11-15
వయససస:22
లస: పప

94-40/362

8203 NDX0886895
పపరర: రరమలసజననయగలల� నసడనరర�

94-40/368

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరజ�
ఇసటట ననస:11/6
వయససస:71
లస: పప
94-40/485

8206 NDX2389435
పపరర: మలనస పపల

94-40/486

తసడడ:డ ససబబబ రరవప పపల
ఇసటట ననస:11-12
వయససస:24
లస: ససస స
94-40/544

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:11-14
వయససస:68
లస: ససస స
94-40/545

8200 NDX1357565
పపరర: బబ సస కరసచరర
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:11-5
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప పపల
ఇసటట ననస:11-12
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : గగసప పఠరన
ఇసటట ననస:11-13
వయససస:45
లస: ససస స
8210 NDX2235083
పపరర: శరఖమల దదవ వరససరరడడ

94-40/361

లస: పప

8202 AP151010138034
పపరర: పరరశత అయలల

94-40/359

తసడడ:డ బబ స కసచరర
ఇసటట ననస:11-5
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:11-6
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట అపరపరరవప
ఇసటట ననస:11-6
వయససస:73
లస: పప
8207 SQX1967595
పపరర: గగససయ పఠరన

8199 NDX1357623
పపరర: వర పడసరద కసచరర
తసడడ:డ బబ స
ఇసటట ననస:11-5
వయససస:44

లస: ససస స

8201 NDX2636355
పపరర: వససత మదనసస

94-40/358

8209 NDX2860971
పపరర: పవన కలమలర పషరవల

94-30/1134

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పషరవల
ఇసటట ననస:11-15
వయససస:31
లస: పప
94-40/546

8212 NDX2235109
పపరర: రరమకకషర పడసరద కరటడగడడ

94-40/547

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:11-15
వయససస:51
లస: పప
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94-80/886

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకటటట
ఇసటట ననస:11-16
వయససస:28
లస: పప

8214 JBV1651728
పపరర: అమననబభగస షపక

భరస : ఖలససస
ఇసటట ననస:11-18
వయససస:67
లస: ససస స

8216 NDX2534949
పపరర: రరమరరవప రరమశశటట

94-62/29

తసడడ:డ ననరరయణ రరమశశటట
ఇసటట ననస:11-18
వయససస:32
లస: పప

8217 NDX2401735
పపరర: ననగ వనసకట రరధ దదవ దదవత

94-28/894

భరస : అజయ కలమలర యలర మలర
ఇసటట ననస:11-21
వయససస:30
లస: ససస స

8220 NDX2357432
పపరర: గరయతడ హనసమసతష

తసడడ:డ పపరరషష తస స హనసమసతష
ఇసటట ననస:11-23
వయససస:26
లస: పప
94-39/621

భరస : హనసమసతరరవప� అనన
ఇసటట ననస:11-24/1
వయససస:50
లస: ససస స

8226 NDX1921312
పపరర: సరయ కకరణ అననన

94-38/159

94-21/637

8231 NDX2532000
పపరర: సరయబబబగ వనలరసకక

94-21/639

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప వనలరసకక
ఇసటట ననస:11-658/1
వయససస:57
లస: పప

94-41/178

94-29/973

94-39/622

తసడడ:డ మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:12-3-19
వయససస:33
లస: పప

94-21/660

8232 NDX1856956
పపరర: వజడమమ మననన

94-39/447

భరస : తరరపత రరవప
ఇసటట ననస:12-7-1516
వయససస:20
లస: ససస స
8240 NDX2845535
పపరర: చసదడగరరర రవ కలమలర చసదడ గరరర

8238 SQX2447753
పపరర: వనజడనర ససమన

8241 NDX2640001
పపరర: అనసష పరబబ లల
తసడడ:డ ససబబరరవప పరబబ లల
ఇసటట ననస:12-142/2
వయససస:23
లస: ససస స

8224 NDX1132547
పపరర: శరకవఖ అననన

94-39/620

8227 NDX0919803
పపరర: హనసమసతరరవప అననన�

94-39/623

8230 NDX2458560
పపరర: రరణగక కమనబబ యన

94-21/638

8233 NDX2646602
పపరర: మసగమమ పష లల

94-18/717

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:12-2-282
వయససస:30
లస: ససస స
94-27/1005

8236 NDX2987899
పపరర: సరసబడజఖస కకలగరన

94-27/1006

భరస : రరమ రరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:12-4-122
వయససస:37
లస: ససస స
95-30/973

తసడడ:డ సమలదననస
ఇసటట ననస:12-12-18
వయససస:58
లస: పప
94-17/967

94-38/160

భరస : రరస కకషర కమనబబ యన
ఇసటట ననస:11-656/4
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రమగలల కకలగరన
ఇసటట ననస:12-4-122
వయససస:41
లస: పప
94-16/1160

8221 NDX2357440
పపరర: గరతనవరణణ హనసమసతష

తసడడ:డ గగరరననథస� అనన
ఇసటట ననస:11-24/1
వయససస:58
లస: పప

8229 NDX2544450
పపరర: వనసకట రరఘవ సతఖ కలమలర
రరయపష డ లల
తసడడ:డ వరద రరజ రరవప రరయపష డ లల
ఇసటట ననస:11-648,
వయససస:33
లస: పప

8235 NDX2988020
పపరర: రరమ రరవప కకలగరన

94-28/893

తసడడ:డ హనసమసతరరవప అననన
ఇసటట ననస:11-24/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వరసరశమ మననన
ఇసటట ననస:11;2-68
వయససస:63
లస: ససస స

8234 NDX3089166
పపరర: ఖజ షపక

8218 NDX2776326
పపరర: అజయ కలమలర యలర మలర

భరస : పపరరషష తస స హనసమసతష
ఇసటట ననస:11-23
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప అననన
ఇసటట ననస:11-24/1
వయససస:24
లస: పప

8228 NDX2425825
పపరర: శక రరమ దసరర పడసరద రరవప
మమడడచరర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమడడచరర
ఇసటట ననస:11-648
వయససస:80
లస: పప

94-40/549

తసడడ:డ బబసకర రరవప యలర మలర
ఇసటట ననస:11-21
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ననయగడడ హనసమసతష
ఇసటట ననస:11-23
వయససస:56
లస: పప

8225 NDX0918466
పపరర: అననన లకడమ ససజజత�

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:12-35-190
వయససస:26
లస: పప

94-2/567

తసడడ:డ పపరరషష తస స హనసమసతష
ఇసటట ననస:11-23
వయససస:22
లస: ససస స

94-38/161 8223 NDX2357523
8222 NDX2357424
పపరర: వ కకకషరస ననయగడడ హనసమసతష
పపరర: పపరరషష తస స హనసమసతష

8215 JBV1651710
పపరర: ఖలససస షపక

తసడడ:డ ఫకకరఅహమద
ఇసటట ననస:11-18
వయససస:81
లస: పప

భరస : ఆదధననరరయణ దదవత
ఇసటట ననస:11-20
వయససస:64
లస: ససస స

8219 NDX2776318
పపరర: సశరర లత యలర మలర

8237 NDX3042371
పపరర: శక లకడమ పసడతల

94-40/548

8239 NDX2641488
పపరర: వనసకటటష పసడడత

94-6/546

తసడడ:డ మహన రరవప పసడడత
ఇసటట ననస:12-33
వయససస:30
లస: పప
94-25/759

8242 NDX2180925
పపరర: దదపసక బటటట ననన

94-13/688

భరస : కకషర మహన బటటట ననన
ఇసటట ననస:13
వయససస:36
లస: ససస స
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8243 NDX2180917
పపరర: కకషర మహన బటటట ననన

94-13/689

తసడడ:డ వర శశఖర బటటట ననన
ఇసటట ననస:13
వయససస:41
లస: పప
8246 NDX1741223
పపరర: రతన ససజత మసరల

94-34/140

94-34/143

94-34/146

94-34/149

94-34/197

94-29/975

94-26/971

భరస : అబగదల నజరరదదదన
ఇసటట ననస:16-510-18
వయససస:37
లస: ససస స

8256 NDX0048355
పపరర: కలపమమ పషదల

8259 NDX2573350
పపరర: ససజనఖ బబషరరడడడ

8262 NDX2592822
పపరర: వనసకట రమణ రరగళర

8265 NDX2411049
పపరర: కరరమగన సయఖద

94-29/977

8268 NDX2655520
పపరర: మగకస చచనననరర

94-34/195

8271 NDX2594133
పపరర: గగరడ న బబీదజవరడ
తసడడ:డ రఠసపవనలట బబీదజవరడ
ఇసటట ననస:17-2-14, 1ST LANE
వయససస:18
లస: పప

8251 NDX0810374
పపరర: రమమష జసజ

94-34/145

8254 NDX0944058
పపరర: రరజ ప�నననకసటట

94-34/148

8257 AP151010120257
పపరర: ననగమమ పషదనల

94-34/196

భరస : గగరవయఖ
ఇసటట ననస:13-100/1
వయససస:53
లస: ససస స
94-27/835

8260 NDX2797421
పపరర: రమల దదవ వనసపరరల

94-29/974

భరస : రరమ కకటటశశర రరవప వనసపరరల
ఇసటట ననస:14-121/14,FLAT NO.503,
వయససస:53
లస: ససస స
94-21/663

8263 NDX2946820
పపరర: తరరపత ననయగడడ నలర పరటట

94-28/899

తసడడ:డ నరసయఖ నలర పరటట
ఇసటట ననస:15-2-225
వయససస:43
లస: పప
94-22/622

8266 NDX3232246
పపరర: సనరఖ ననరరయణ గగరకస

94-25/1087

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగరకస
ఇసటట ననస:16-4-57/3
వయససస:20
లస: పప
94-25/766

భరస : హరర పడసరద చచనననరర
ఇసటట ననస:16-19-218
వయససస:39
లస: ససస స
95-138/918

94-34/142

తసడడ:డ జజరరర
ఇసటట ననస:13-93/1
వయససస:52
లస: పప

భరస : జజన సయఖద
ఇసటట ననస:15-15-40/A
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ పషరర రరడడడ
ఇసటట ననస:16-19-23
వయససస:22
లస: పప
8270 SQX2453827
పపరర: అబద షపక

94-34/147

తసడడ:డ బబబగ
ఇసటట ననస:14-271-1
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప నననబబల
ఇసటట ననస:15-11-8
వయససస:18
లస: పప
8267 NDX2857779
పపరర: జయ శరణ రరడడడ దదవరపలర

8253 AP151010117002
పపరర: చనన జసజ

8248 AP151010120494
పపరర: రసయ జసజ

తసడడ:డ దననయయలల
ఇసటట ననస:13-93/1
వయససస:33
లస: పప

భరస : చలమల రరడడడ బబషరరడడడ
ఇసటట ననస:14-7-597
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రమలనజ రరడడడ మగననసగర
ఇసటట ననస:14-158/1
వయససస:63
లస: ససస స
8264 NDX2569234
పపరర: రరధన మలధవ నననబబల

94-34/144

భరస : దసరర
ఇసటట ననస:13-100/1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:13-100/1
వయససస:33
లస: పప
8261 NDX2748598
పపరర: పడమల మగననసగర

8250 NDX1741405
పపరర: భబగఖస గగసగటట

94-6/559

భరస : చనన
ఇసటట ననస:13-93/1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవసహయస
ఇసటట ననస:13-93/1
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ దదవరసససదరస
ఇసటట ననస:13-93/1
వయససస:57
లస: పప
8258 JBV1025055
పపరర: దసరర పషదనల �

94-34/141

భరస : వనలలకకసడయఖ గగసగటట
ఇసటట ననస:13-93/1
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ దననయయలల
ఇసటట ననస:13-93/1
వయససస:34
లస: పప
8255 JBV2507036
పపరర: దననయయలల జసజ

8247 NDX0659904
పపరర: జయకలమలరర జసజ

8245 NDX2608206
పపరర: ననగ జజత మటటట పలలర

తసడడ:డ రవ బబబగ మటటట పలలర
ఇసటట ననస:13-5-1
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరజరష
ఇసటట ననస:13-93/1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:13-93/1
వయససస:50
లస: ససస స
8252 JBV1024298
పపరర: రరజరష జసజ

94-27/791

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బచసల
ఇసటట ననస:13-4-14/2
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ సతష కలమలర మసరల
ఇసటట ననస:13-93/1
వయససస:29
లస: ససస స
8249 NDX0944066
పపరర: రరణణ పప నననకసటట

8244 NDX2093037
పపరర: సరసబశవ రరవప బచసల

8269 NDX2879666
పపరర: బబబగ గగరజజల

94-26/1090

తసడడ:డ చనన
ఇసటట ననస:16-36
వయససస:25
లస: పప
94-29/837

8272 NDX2586584
పపరర: ఖలల మహమమద

94-23/596

తసడడ:డ జజన అహమద షపక
ఇసటట ననస:17-2-76/1
వయససస:41
లస: పప
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94-21/820

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ థదసదద
ఇసటట ననస:19
వయససస:27
లస: ససస స
94-22/624

తసడడ:డ నరసససహహలల ఎలలర
ఇసటట ననస:19-10-636
వయససస:33
లస: పప
94-25/877

భరస : సతఖననరరయణ పరలపరరస
ఇసటట ననస:19-66-50
వయససస:33
లస: ససస స
94-22/768

తసడడ:డ రహమతతలలర షపక
ఇసటట ననస:21-36
వయససస:27
లస: పప
94-22/653

తసడడ:డ అసజయఖ రరజవవన
ఇసటట ననస:23-19-3445
వయససస:20
లస: పప

94-26/1453

8283 NDX2843621
పపరర: అపసర షపక

8286 NDX2714400
పపరర: దసరర వనమగల

94-21/683

తసడడ:డ శసకర ననయక రరమవత
ఇసటట ననస:24-14-159/11/32A
వయససస:22
లస: పప

8289 NDX2598803
పపరర: శవ ననగ రరజ వననన

94-27/1017

భరస : రతన కలమలర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:25-10-83/a
వయససస:28
లస: ససస స

8292 NDX2634905
పపరర: అరణఖ అలకలసట

భరస : ససబడహమణణఖశశరరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:25-10-83/A
వయససస:34
లస: ససస స

8295 NDX3274370
పపరర: ససజజత బబ కకకసరమ

94-28/813

భరస : ఉమ శసకర దరరమడడగగ
ఇసటట ననస:25-17-400
వయససస:25
లస: ససస స

8298 NDX2563252
పపరర: సయద నయలజ

94-26/1010

8301 NDX2978617
పపరర: ససశమరరన జవరశడడ
భరస : శకరసగననథ జవరశడడ
ఇసటట ననస:25-18-97
వయససస:33
లస: ససస స

8284 NDX3200268
పపరర: పడథసఖష దదవ కకసడ

94-27/1135

8287 NDX2558039
పపరర: మమనక జవరశజ

94-23/622

8290 JBV1731074
పపరర: ననగ శకనవరస రరవప అవరశరర

94-21/822

Deleted

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప అవరశరర
ఇసటట ననస:24-29-93
వయససస:41
లస: పప
94-206/1044

8293 NDX2760767
పపరర: శరరష తననరర

94-206/1113

భరస : శకధర బబబగ తననరర
ఇసటట ననస:25-10-83/A
వయససస:28
లస: ససస స
94-22/814

8296 NDX2619849
పపరర: షపక ససకరబ

94-26/1011

భరస : కరపసర
ఇసటట ననస:25-17-283/a
వయససస:50
లస: ససస స
94-29/859

తలర : సయద కరరమగననసర
ఇసటట ననస:25-17-400
వయససస:26
లస: పప
94-25/783

94-22/767

తసడడ:డ బడహమ రరడడడ జవరశజ
ఇసటట ననస:24-12-70
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : బబజ బబబగ
ఇసటట ననస:25-13-14
వయససస:34
లస: ససస స
94-29/792

8281 NDX2846780
పపరర: రరమలతషలలర షపక

Deleted

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అలకలసట
ఇసటట ననస:25-10-83/a
వయససస:26
లస: ససస స
94-209/943

94-22/626

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:22-45-6/25
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:24-16-42
వయససస:25
లస: పప
94-206/1043

8278 NDX2473080
పపరర: ఎలర ఉదయసససహ

తసడడ:డ మమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-36
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వరసజననయగలల వనమగల
ఇసటట ననస:24-10-828
వయససస:25
లస: ససస స

8288 NDX2562825
పపరర: ససరరశ ననయక రరమవత

తసడడ:డ హనమసత రరవప పషసడచల
ఇసటట ననస:25-18-48
వయససస:55
లస: పప

8280
పపరర: సరయ పడతనప రరడడడ థదసదద

94-22/623

తసడడ:డ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:19-10-636 SAI MOUNISH TOW
వయససస:24
లస: పప

భరస : రహసతషలలర షపక
ఇసటట ననస:21-36
వయససస:43
లస: ససస స

8285 NDX2572964
పపరర: ససరరశ కకషర రరజవవన

8300 NDX2651685
పపరర: బల ససబడహమణఖస పషసడచల

94-22/625

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ థదసదద
ఇసటట ననస:19 village hill
వయససస:24
లస: పప

8282 NDX2846772
పపరర: యగసఫ అల షపక

8297 NDX2369924
పపరర: అసజల దరరమడడగగ

8277 NDX2521136
పపరర: ఉదయసససహ ఎలర

8275 NDX2473072
పపరర: ఏలర ససగగణ

భరస : నరసససహహలల
ఇసటట ననస:19-10-636
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహహలల ఎలర మగతక
ఇసటట ననస:19-10-636
వయససస:24
లస: పప

8279 NDX3144011
పపరర: పదనమవత పరలపరరస

8294 NDX2873636
పపరర: శకవలర బబలరసకకసడ

94-22/645

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల అసగడడ
ఇసటట ననస:19-10-36
వయససస:24
లస: పప

8276 NDX2426187
పపరర: కరరరసక రవ సససహ ఎలలర

8291 NDX2662005
పపరర: ఆదధలకడమ బబలరసకకసడ

8274 NDX2566982
పపరర: శవ కకటట అసగడడ

8299 NDX2462067
పపరర: వనసకటటష సష మశశటట

94-29/793

తసడడ:డ సష మశశటట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-17-432/A
వయససస:22
లస: పప
94-25/888

8302 NDX2592772
పపరర: శవ సరగజ రరవప ననననపరగ

94-23/625

తసడడ:డ లలజర
ఇసటట ననస:25-19-49
వయససస:38
లస: పప
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8303 NDX1587288
పపరర: రరమచసదడ రరవప రవశ

94-27/793

తసడడ:డ శకరరమగలల రవశ
ఇసటట ననస:25-22-121
వయససస:54
లస: పప
8306 NDX2600997
పపరర: రరజశశఖర పపరరపప గగలల

94-27/909

94-28/310

94-29/861

94-27/794

94-26/1016

94-28/828

94-25/795

తసడడ:డ రరమ బబడమర గరరకపరటట
ఇసటట ననస:84-2712/55
వయససస:43
లస: పప

94-26/1013

8319 NDX2686178
పపరర: వజయ కలమలరర పరలలటట

8322 NDX2599009
పపరర: వనసకయమమ గగగగల

8325 NDX3131380
పపరర: అసజమమ జకక

94-21/711

8328 NDX2182715
పపరర: యలససన అల�� షపక

94-28/819

8331 NDX2699403
పపరర: బషసర అహమద షపక
తసడడ:డ సలలహ
ఇసటట ననస:86-4-949,WARD 25
వయససస:37
లస: పప

94-26/1012

8314 NDX2655454
పపరర: తషలశ రరస బబలలమలరరర

94-25/784

8317 NDX3057692
పపరర: శకహరర అలర స

94-25/890

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:26-46-43/1
వయససస:30
లస: పప
94-23/627

8320 NDX2685378
పపరర: డనరరశన బబబగ పరలలటట

94-26/1020

తసడడ:డ ఆనసద పరలలటట
ఇసటట ననస:27-8-14/3
వయససస:19
లస: పప
94-29/869

8323 NDX2583425
పపరర: వనసకట రమణ పసగడగల

94-28/830

తసడడ:డ శక రరమగలల పసగడగల
ఇసటట ననస:31-13-11 32/71
వయససస:48
లస: పప
94-27/1145

8326 SQX2014264
పపరర: పడజజపత భమలరస

95-132/845

తసడడ:డ కకసస నర చసదజ భమలరస
ఇసటట ననస:67-1-28
వయససస:37
లస: పప
94-28/766

తసడడ:డ మమమనసదదదన షపక
ఇసటట ననస:84-2472/63
వయససస:22
లస: పప
94-28/768

8311 NDX2571776
పపరర: పదనమ పషదనల

తసడడ:డ శక రమగలల బబలలమలరరర
ఇసటట ననస:26-33-31
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జకక
ఇసటట ననస:36-10-642/1
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మధసససధనరరవప
ఇసటట ననస:81-140
వయససస:51
లస: ససస స
8330 NDX2146604
పపరర: శకనవరస రరవప గరరకపరటట

8316 NDX2592483
పపరర: బగలలర మమ మడడడ

94-28/289

Deleted

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:30-7-6-227/18
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ మననహర రరవప నరరళళ
ఇసటట ననస:34-273/B
వయససస:35
లస: ససస స
8327 NDX2598621
పపరర: మలర శశరర నసబమరర

8313 NDX2597748
పపరర: జజగకత ఉపపపటటరర

8308 NDX0916585
పపరర: గరరర ననగలకడమ�

భరస : చననబబబయ పషదనల
ఇసటట ననస:25-27-48/414
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ఆనసద పరలలటట
ఇసటట ననస:27-8-14/3
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ నన కరకరన
ఇసటట ననస:28-2-36
వయససస:44
లస: పప
8324 NDX2654754
పపరర: శశకల పష గగల

94-28/528

తసడడ:డ మణణ కలమలర మడడడ
ఇసటట ననస:26-39-124/16
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ కలమలర ననతగన
ఇసటట ననస:26-78-16/4
వయససస:20
లస: ససస స
8321 NDX2569804
పపరర: శసకర కరకరన

8310 JBV2928315
పపరర: కకటటశశరరరవప గగరర � �

94-27/908

భరస : కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:25-24-18
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉపపపటటరర
ఇసటట ననస:25-28-119
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర శకరరమ
ఇసటట ననస:26-34-9/4
వయససస:31
లస: పప
8318 NDX2578623
పపరర: పడవలర క ననతగన

94-28/95

తసడడ:డ కనకయఖ�
ఇసటట ననస:25-24-18
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శకనస పషదనల
ఇసటట ననస:25-27-48/414
వయససస:26
లస: పప
8315 NDX1587577
పపరర: శకకరనస శకరరమ

8307 JBV2928323
పపరర: వనసకటటశశరరర
గగరర � �

8305 NDX2587244
పపరర: శవపడసరద నజజసపటనస

తసడడ:డ శరసబయఖ
ఇసటట ననస:25-22-185
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కనకయఖ�
ఇసటట ననస:25-24-18
వయససస:37
లస: పప

భరస : కనకయఖ� �
ఇసటట ననస:25-24-18
వయససస:55
లస: ససస స
8312 NDX2575892
పపరర: చననబబబయ పషదనల

94-27/1137

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప రవశ
ఇసటట ననస:25-22-121
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర పపరరపప గగలల
ఇసటట ననస:25-23-118
వయససస:19
లస: పప
8309 JBV2928224
పపరర: వనసకటరమణ గగరర � �

8304 NDX2902591
పపరర: సరయ కకషర రవశ

8329 NDX0947648
పపరర: మహహశశరర కకలలర

94-28/767

భరస : వరరమహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-2712/55
వయససస:41
లస: ససస స
94-27/943

8332 NDX2535136
పపరర: సతఖననరరయణ సరశమ గరసడర

94-29/794

తసడడ:డ శవయఖ గరసడర
ఇసటట ననస:86/14/2/3 G1 BLOCK
వయససస:30
లస: పప
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8333 NDX2693315
పపరర: మమనక బబ నగఅలల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-36
94-28/856

తసడడ:డ శకనస బబ నగఅలల
ఇసటట ననస:86-16-2751
వయససస:20
లస: ససస స
94-27/945

తసడడ:డ శరసబయఖ
ఇసటట ననస:90-4-429
వయససస:35
లస: పప

8337 NDX2600153
పపరర: జగదదష కనసమమరర

94-27/1161

8340 NDX2602571
పపరర: వర బడహమచనరర కకడడరర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గననసరరజ
ఇసటట ననస:91-55 FNO 402 1 LINE
వయససస:26
లస: పప
94-27/776

భరస : హనసమసతరరవప � �
ఇసటట ననస:93.
వయససస:40
లస: ససస స
8348 NDX1559014
పపరర: శకనవరసరరవప దదవభబకలసన

94-26/555

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:96-5-173
వయససస:22
లస: పప
8354 NDX3218476
పపరర: వనసకట వజయ సససగరరరడడడ

8352 NDX3143930
పపరర: కకటటశశరర ఏలలరర

8355 NDX2846343
పపరర: హనసమసత పడసరద చగడన

8358 JBV1738467
పపరర: వనసకట రరడడడ గగసటటరర

భరస : వనసకట రరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:102 GVR Residency
వయససస:30
లస: ససస స

94-27/785

8361 NDX3001542
పపరర: బబబగ రరవప గగడడ నటట

94-27/1299

94-26/554

94-27/1388

తసడడ:డ ససగరతరరవప కకణతస
ఇసటట ననస:93-191 F 201
వయససస:50
లస: పప
94-26/556

8350 NDX2597300
పపరర: భమ లకడమ పప గరస

94-26/1056

భరస : అసకమమరరవప పప గరస
ఇసటట ననస:94-10-54
వయససస:32
లస: ససస స
94-29/1254

8353 NDX2938439
పపరర: సయద సలస

94-28/890

తసడడ:డ సయద హహసపన
ఇసటట ననస:101
వయససస:25
లస: పప
94-29/968

8356 NDX3120235
పపరర: అబగదల షరహహద షపక

94-29/969

తసడడ:డ అమన బబష షపక
ఇసటట ననస:102
వయససస:26
లస: పప
94-27/277

తసడడ:డ వనమలరరడడడ � �
ఇసటట ననస:102 GVR Residency
వయససస:36
లస: పప
94-27/805

8344 NDX1559022
పపరర: రమలదదవ దదవభకలసన

8347 NDX2841997
పపరర: పడకరశరరవప కకణతస

8357 NDX1411313
పపరర: ససమఖ గగసటటరర

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:102,
వయససస:58
లస: పప

94-27/948

8346 JBV2929388
పపరర: హనసమసతరరవప దదవభకలసన

తసడడ:డ శశష బడహమ చరర చగడన
ఇసటట ననస:102
వయససస:50
లస: పప

94-27/273

8341 NDX3190915
పపరర: సతఖననరరయణ గననసరరజ

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప గననసరరజ
ఇసటట ననస:91-55 FNO 402 1 LINE
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శవ ననరరయణ ఏలలరర
ఇసటట ననస:98-28-9 FLAT NO 10
వయససస:58
లస: ససస స
94-28/891

94-27/944

భరస : శకనవరసరరవప దదవభకలసన
ఇసటట ననస:93.
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పపరర సతఖ ననరరయణ పడసరద సససగరరరడడడ
ఇసటట ననస:102
వయససస:49
లస: ససస స

8360 JBV1739192
పపరర: వనమ రరడడడ గగసటటరర

94-29/910

భరస : రరమ మమరరస దదవభకలసన
ఇసటట ననస:93,
వయససస:66
లస: ససస స
94-28/868

8338 NDX2698421
పపరర: లలత పరలలపప గమ

తసడడ:డ ఏస యగ వ రమమ రరవప కకరరతఅలల
ఇసటట ననస:91-120-1
వయససస:18
లస: పప

8349 NDX1559030
పపరర: చసదనడ వత దదవభకలసన

94-29/1376

భరస : ఏససరతనస పరలలపప గమ
ఇసటట ననస:90-4-1122
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమమరరస
ఇసటట ననస:93.
వయససస:47
లస: పప

తలర : చసదనడ వత దదవభబకలసన
ఇసటట ననస:93,
వయససస:47
లస: పప
8351 NDX2614162
పపరర: మహమమద కకశమ షపక

94-27/946

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప కకడడరర
ఇసటట ననస:90-33-88
వయససస:28
లస: పప

94-27/1300 8343 NDX2692861
8342 NDX3176450
పపరర: నగరజ సరయ ధదరజ గననసరరజ
పపరర: యగ శక రరస కకరరతఅలల

8335 NDX3253754
పపరర: మహహన శక మనస అసకరరజ

తసడడ:డ రరఢ కకషర మమరరస అసకరరజ
ఇసటట ననస:89
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మగతస యఖ కనసమమరర
ఇసటట ననస:90-4-524 F.NO. 412
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రతన పడభబకర రరడడడ కళరస
ఇసటట ననస:90-20-1013 chalapathi homes
వయససస:34
లస: పప

8345 JBV2929446
పపరర: నలమ దదవభకలసన � �

94-26/1046

తసడడ:డ గగరవయఖ రరయన
ఇసటట ననస:87-160/1
వయససస:60
లస: పప

8336 NDX2592780
పపరర: నరశసహ రరవప బసడనరర

8339 NDX3114709
పపరర: శకకరసత రరడడడ కళరస

8334 NDX2715498
పపరర: శసకర రరవప రరయన

8359 JBV1739002
పపరర: యశశద దదవ గగసటటరర

94-27/804

భరస : వనమ రరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:102,
వయససస:55
లస: ససస స
94-26/1070

భసధసవప: వ ఏస వర లకడమ పసగడడగగల
ఇసటట ననస:103, Venkata Sai Homes
వయససస:56
లస: పప

8362 NDX2996858
పపరర: వ ఏస వర లకడమ పసగడడగగల

94-26/1071

భరస : బబబగ రరవప గగడడ నటట
ఇసటట ననస:103, Venkata Sai Homes
వయససస:42
లస: ససస స
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94-26/1072

8364 NDX3094604
పపరర: రరజఖ లకడమ అబమబరర

తసడడ:డ బబబగ రరవప గగడడ నటట
ఇసటట ననస:103, Venkata Sai Homes
వయససస:18
లస: పప

భరస : అసక రరవప అబమబరర
ఇసటట ననస:103, Yaganti Emaralds
వయససస:33
లస: ససస స

8366 NDX2835247
పపరర: అనసరరధ ఇసటటరర

8367 NDX3190162
పపరర: యజరజ శశర రరవప దదవననన

94-29/972

భరస : శవరరమ కకటట రరడడ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:110
వయససస:44
లస: ససస స
8369 NDX2714152
పపరర: వనసకట ససబబరరవప బడద

94-20/981

94-54/741

94-23/597

8373
పపరర: దదవక మమడ

94-20/982

8368 NDX2535185
పపరర: పవన కరఠపరపప

94-28/770

8371 NDX3178423
పపరర: మమత దనమరర

94-27/1010

భరస : ససరరశ దనమరర
ఇసటట ననస:175 FLAT NO F2 5TH LINE
వయససస:37
లస: ససస స
94-23/776

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమడ
ఇసటట ననస:201
వయససస:25
లస: ససస స

8374 NDX2591774
పపరర: వనసకట సతఖ సరయ పడణణత
పసలరరరశశటట
తసడడ:డ వ కకషర కలమలర పసలరరరశశటట
ఇసటట ననస:201
వయససస:19
లస: పప

94-29/838

8377 NDX3177045
పపరర: సతఖననరరయణ చరరమలమళర

94-28/904

భరస : శకనవరససలల కకడకగసటట
ఇసటట ననస:201 DHRUVA DIAMOND
వయససస:43
లస: ససస స

94-27/1013
8376 NDX2952521
పపరర: మగరళ సరయ రరమ కకషర రరడడడ
మవశ
తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరడడడ మవశ
ఇసటట ననస:202 LAKSHMI GRAND APPART
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప చరరమలమళర
ఇసటట ననస:202 Mourya Homes
వయససస:40
లస: పప

8378 NDX3112646
పపరర: ససధకర బబబబలపత

8379 NDX2693240
పపరర: మలర కరరరరన రరడడడ అరరహలల

8380 NDX3205028
పపరర: మలధవ రరడడడ నకక

94-28/902

94-27/1014

తసడడ:డ జజసఫ బబబబలపత
ఇసటట ననస:202, 1 LANE
వయససస:51
లస: పప
8381 NDX2204592
పపరర: ఎస న స శకనవరస ససక

94-26/720

తసడడ:డ భభగయఖ ససక
ఇసటట ననస:210,Laxmi Nivas Apts
వయససస:42
లస: పప
8384 NDX3042256
పపరర: నరమల అసబటట

94-26/1150

94-27/837

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరడడడ నకక
ఇసటట ననస:208
వయససస:39
లస: పప

8382 IDY1840157
పపరర: కకరణ బబబగ పప లమరశశటట

8383 NDX2757466
పపరర: సపనహ లత జజగరర మమడడ

94-29/979

94-26/1147

భసధసవప: సరశత పసడయదరరరన పప లమరశశటట
ఇసటట ననస:211, LAKSHMI NIVAS
వయససస:39
లస: పప

భరస : భబనసపడసరద
ఇసటట ననస:224
వయససస:34
లస: ససస స

8385 NDX2426120
పపరర: పడవలర క కటటకక

94-28/968
8386 NDX3021003
పపరర: వనసకటలకడమ గరవనదరరజ
సనరఢదనసపపరర
భరస : వనసకటరరవప గగవసదరరజ సనరఢదనసపపరర
ఇసటట ననస:301
వయససస:52
లస: ససస స

94-23/583

భరస : మధన మహన తననరర
ఇసటట ననస:286
వయససస:23
లస: ససస స

94-29/1045
8387 NDX3021292
పపరర: గగవసదరరజ వనసకట రరవప
సనరఢదనసపపరర
తసడడ:డ శనపప వనసకట రరవప సనరఢదనసపపరర
ఇసటట ననస:301
వయససస:56
లస: పప

94-29/1046
8388 NDX3104775
పపరర: వనసకట లకడమ గగవసదరరజ
సనరఢదనసపపరర
భరస : గగవసదరరజ వనసకట రరవప సనరఢదనసపపరర
ఇసటట ననస:301
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషర గగగరననన
ఇసటట ననస:303
వయససస:19
లస: పప

8390
పపరర: ననగ సససధనర గడదడ

8391 NDX2048495
పపరర: శరసత దనసరర

8392 NDX2603058
పపరర: పరరశత దదవ సరదధననన

భసధసవప: నరజ కలవకలరర
ఇసటట ననస:303/6
వయససస:30
లస: ససస స

94-27/1015

భసధసవప: సరరత అరరహలల
ఇసటట ననస:202,CHANDRA MOULI NAGAR
వయససస:46
లస: పప

భరస : ననతననయయల అసబటట
ఇసటట ననస:264
వయససస:45
లస: ససస స

94-23/757

94-27/798

భరస : వనసకటటష కరఠపరపప
ఇసటట ననస:128-14-402
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప బడద
ఇసటట ననస:128-15
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప దనమరర
ఇసటట ననస:175 float no f2
వయససస:34
లస: పప
8375 NDX3048501
పపరర: శక వరణణ కకడకగసటట

8370 NDX2714111
పపరర: శవ పరరశత బడద

8365 NDX2092997
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప పఠరలల

తసడడ:డ భగజసగ రరవప పఠరలల
ఇసటట ననస:104
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ దదవననన
ఇసటట ననస:117
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ బడద
ఇసటట ననస:128-15
వయససస:38
లస: పప
8372 NDX2614931
పపరర: ససరరశ దనమరర

94-28/892

94-27/799

భరస : రరమ కకషర గగగరననన
ఇసటట ననస:303 HARISH PARADISE
వయససస:45
లస: ససస స

8389 NDX2568756
పపరర: ననగటటజఠ గగగరననన

94-26/1021

94-21/694

భరస : శకనవరస రరవప సరదధననన
ఇసటట ననస:305
వయససస:36
లస: ససస స
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8393
పపరర: శకకరసత బబలరపప బబలరపప

94-27/1507

8394 NDX2621423
పపరర: మహహశ మదసగగ

తసడడ:డ రమమశ బబలరపప బబలరపప
ఇసటట ననస:306
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రరడడడ మదసగగ
ఇసటట ననస:306
వయససస:22
లస: పప

94-26/1155
8396 NDX2825701
పపరర: ఆరనలడ జజననథన ఇమమ
పపలర గమర
తసడడ:డ ఇమలమనసయయల పడకరశ పపలర గమర
ఇసటట ననస:401
వయససస:18
లస: పప

8397 NDX2231439
పపరర: రరమ బగడహసపత పష తషకలచ
తసడడ:డ పపరరషష తస స పష తషకలచ
ఇసటట ననస:402 9-8-426/1
వయససస:35
లస: పప

8399 NDX2566479
పపరర: గణణశ గగడ బబలరసకకసడ

8400 NDX3027364
పపరర: ననగలకకమ కలరరక

Deleted

94-29/888

తసడడ:డ సదన శవ గగడ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:402 Amaravati residency
వయససస:20
లస: పప

భరస : ససధదర కలరరక
ఇసటట ననస:402,
వయససస:31
లస: ససస స

8402 NDX2921179
పపరర: శశషమమ దనసరర

8403 NDX2921112
పపరర: రరషమ పసడయ దరరరన దనసరర

94-28/984

భరస : ససబబ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:403 , Dharani Towers
వయససస:49
లస: ససస స
94-28/987

భరస : లల శసకర పష లశశటట
ఇసటట ననస:405, SVR Nestle
వయససస:37
లస: ససస స
94-29/1056

8411 NDX2605509
పపరర: బబల ససబబయఖ కనసమరర పపడడ

94-27/930

తసడడ:డ ససబడహమణఖస కనసమరర పపడడ
ఇసటట ననస:417-26
వయససస:51
లస: పప
94-26/1158

తలర : జయశక గరరకకపరటట
ఇసటట ననస:501, bhagavan enclave
వయససస:34
లస: పప
8417 NDX2616415
పపరర: రరమకకషర పపసడర

94-27/933

తసడడ:డ భబనసపడసరద రరవప పపసడర
ఇసటట ననస:505
వయససస:59
లస: పప
8420
పపరర: శక నఖల సనరపననన
తసడడ:డ శకధర సనరపననన
ఇసటట ననస:639 second floor
వయససస:22
లస: పప

94-27/800

94-29/797

8398 NDX2231447
పపరర: పపరరషష తస స పష తషకలచ

94-29/798

తసడడ:డ రరమ కకషర మమరరస పష తషకలచ
ఇసటట ననస:402 9-8-426/1
వయససస:61
లస: పప
94-27/1150

94-28/986

94-28/988

8404 NDX2805273
పపరర: అజయ గగగరననన

94-29/1054

8407 NDX3022019
పపరర: వనసకట కకషర రరడడడ గగరకస

94-29/1055

తసడడ:డ అపసప రరడడడ గగరకస
ఇసటట ననస:406
వయససస:61
లస: పప
94-29/1057

8410 NDX2955797
పపరర: శక కల వలల
ర రర

94-29/1058

తలర : జయలకడమ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:414 -4 SKYLARK TOWERS
వయససస:38
లస: పప

భరస : బల బబలలజ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:414-4 SKYLARK TOWERS
వయససస:24
లస: ససస స

8412
పపరర: సనరఖ కలమలరర చగగరరపరటట

8413 JBV2914315
పపరర: వరల షపక

94-23/758

94-22/629

తసడడ:డ చసదడ శశఖర బబబగ చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:419
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమదసర సపసన షషషక
ఇసటట ననస:441
వయససస:57
లస: పప

94-28/989
8415 NDX2924272
పపరర: వనసకట మగరళ కకషర రరవప
శరతసరరజ
తసడడ:డ వనసకట ననగ మలర కరరరన రరవప
ఇసటట ననస:502,SAI DATTA HEIGHTS
వయససస:38
లస: పప

8416 NDX2048347
పపరర: సరసబ రరడడ పష లలరర
తసడడ:డ రరమ రరడడ పష లలరర
ఇసటట ననస:505
వయససస:60
లస: పప

8418 NDX2566404
పపరర: సరయ పడసనన మమనక ససదద స

8419 NDX2816841
పపరర: ఏమ నరసససహస మలదభమశ

94-27/934

తసడడ:డ ఏస హహచ వ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:508 SAI SRINIVASAM
వయససస:22
లస: ససస స
94-26/1036

94-28/985

తసడడ:డ శకధర గగగరననన
ఇసటట ననస:404 YAGANTI SELECT APT
వయససస:22
లస: పప

8406 NDX2775344
పపరర: అనసరరధ పలశదద

8409 NDX2954576
పపరర: బల బబలలజ వలల
ర రర

8401 NDX2748010
పపరర: సనరఖ లకడమ పడనల

భరస : కరశ వశశననథస పడనల
ఇసటట ననస:403 SRIRAMARESIDENCY
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : లల శసకర పష లశశటట
ఇసటట ననస:405,S V R NESTLE
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషర రరడడడ గగరకస
ఇసటట ననస:406
వయససస:53
లస: ససస స

8414 NDX3018645
పపరర: పడథసఖష గరరకకపరటట

8395 NDX1391820
పపరర: శవ లకకమ భమవరపప
భమవరపప
భరస : సరసబరరడడడ భమవరపప
ఇసటట ననస:325 /B
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:403, Dharani Towers
వయససస:23
లస: ససస స

8405 NDX3092970
పపరర: అనసరరధ పలశదద

8408 NDX3022811
పపరర: వజయ లకడమ గగరకస

94-29/868

8421 NDX2229235
పపరర: సరరత మగఠగజ
తసడడ:డ అనసత శకనవరస మగఠగజ
ఇసటట ననస:710-476
వయససస:42
లస: ససస స

94-27/801

94-26/1161

తసడడ:డ ఏమ గగపరలలచనరరఖలల మలధభమశ
ఇసటట ననస:604
వయససస:52
లస: పప
94-26/943

8422
పపరర: భబరర వ కరవపరర

94-27/996

తసడడ:డ అమరననథ కరవపరర
ఇసటట ననస:781
వయససస:41
లస: పప
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8423 NDX2954568
పపరర: కలపణ గరరనపపడక
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94-28/995

భరస : కకరణ కలమలర పష లలర
ఇసటట ననస:868/6/3, 101
వయససస:42
లస: ససస స
94-28/876

తసడడ:డ చచరర వసతపపల
ఇసటట ననస:986
వయససస:28
లస: పప
94-26/1067

8432 NDX2228831
పపరర: శకనవరస పష టట

94-26/969

8435
పపరర: వనసకట లకడమ భబరర వ గగరకస

94-26/945

94-27/995

8433 NDX2229508
పపరర: గరలయఖ పష టట

8436
పపరర: రతనకలమలర పరలలరర

94-23/775

8439
పపరర: ననగ జజఖతసస మలననన

94-26/946

94-29/1412

తసడడ:డ గగవసద రరడడడ కలసదనరర
ఇసటట ననస:18464 CROWNSGATE
వయససస:31
లస: పప

8442
పపరర: వనసకటటష పరరచనరర

94-27/1558

తసడడ:డ అబగదల రహహమలన
ఇసటట ననస:0
వయససస:35
లస: పప

8445 NDX2606721
పపరర: రహమగటటననసర షపక

94-26/1422

8448 NDX2419323
పపరర: రమణ మరరకపపడడ

94-26/944

94-28/1183
8434
పపరర: సతఖ సరయ లకమణ అరరణ తదజ
నరరడర ఫసక వనసకట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప నరరడర
ఇసటట ననస:3133
వయససస:22
లస: పప

8437 NDX2231256
పపరర: అననరరధ యలబలలరర

94-29/799

8440
పపరర: పడసనన కకషర చదబబడ లల

94-27/1506

8443 JBV2929909
పపరర: దధలప పపవరశడ � �

94-28/523

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప � �
ఇసటట ననస:
వయససస:36
లస: పప
94-28/781

భరస : అబగదల రహమన
ఇసటట ననస:0
వయససస:57
లస: ససస స
94-26/947

8431 NDX2229482
పపరర: కలమలరర పష టట

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప చదబబడ లల
ఇసటట ననస:16302
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పరఠలరర
ఇసటట ననస:41691
వయససస:29
లస: పప
94-23/588

94-26/1066

భరస : హరర వనసకట కకషర యలబలలరర
ఇసటట ననస:9211-680
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:13132
వయససస:38
లస: ససస స
94-23/756

8428 NDX3138351
పపరర: రరమకకషర తరరనగరర

భరస : శకనవరస పష టట
ఇసటట ననస:1179
వయససస:32
లస: ససస స

తలర : ససత మహ లసస్కమ పరలలరర
ఇసటట ననస:7200 JOHNSON FAR
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జసపన
ఇసటట ననస:11201 mc gee st
వయససస:23
లస: పప
8441
పపరర: లకమణ రరడడడ కలసదనరర

94-26/1068

తసడడ:డ బబలయఖ పష టట
ఇసటట ననస:1179
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ వరసజననయగలల గగరకస
ఇసటట ననస:3824
వయససస:23
లస: ససస స
8438
పపరర: ధదరజ జసపన

8430 NDX3125531
పపరర: పషనసమల ననరరయణ సరశమ

94-26/1360

తసడడ:డ జయరరస
ఇసటట ననస:1021
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ చననయఖ
ఇసటట ననస:1021
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ గరలయఖ పష టట
ఇసటట ననస:1179
వయససస:37
లస: పప

8447 NDX2419372
పపరర: లకమమమ గసగరనపలర

8427 NDX2569010
పపరర: జయరరజ మరరక

8425 NDX3035128
పపరర: వనయ మమమగల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమమగల
ఇసటట ననస:913-817
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ దననయఖ మరరక
ఇసటట ననస:1017
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ చననయఖ పషనసమల
ఇసటట ననస:1021
వయససస:22
లస: పప

8444 NDX2620573
పపరర: అబగదల సలలస షపక

94-29/908

భరస : ఆసజననయ శరససస స పరవపలలరర
ఇసటట ననస:877/1
వయససస:33
లస: ససస స

8426 NDX2616464
పపరర: శకనస వసతపపల

8429 NDX2951242
పపరర: ననరరయణ సరశమ పషనసమల

8424 NDX2614352
పపరర: శవ ననగమణణ పరవపలలరర

8446 NDX2774982
పపరర: సయద హహసపన బఇవనష
భరస : హహసపన
ఇసటట ననస:0
వయససస:45

94-26/948

94-28/888

లస: ససస స

8449 NDX2419364
పపరర: వజయలకడమ శరణగ

94-26/949

భరస : వనసకటటశశరరర గసగరనపలర
ఇసటట ననస:ADITYA DIVENKA APARTMENT
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:ADITYA DIVENKA APARTMENT
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడ రరవప శరణగ
ఇసటట ననస:ADITYA DIVENKA APARTMENT
వయససస:64
లస: ససస స

8450 NDX2419273
పపరర: సరలమమ గసగరనపలర

8451 NDX2419331
పపరర: వనసకటటశశరరర గసగరనపలర

8452 NDX2419281
పపరర: రరమయఖ మరరకపపడడ

94-26/950

భరస : కరశయఖ గసగరనపలర
ఇసటట ననస:ADITYA DIVENKA APARTMENT
వయససస:68
లస: ససస స

94-26/951

తసడడ:డ కరశయఖ గసగరనపలర
ఇసటట ననస:ADITYA DIVENKA APARTMENT
వయససస:38
లస: పప

94-26/952

తసడడ:డ వనసకయఖ మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:ADITYA DIVENKA APARTMENT
వయససస:48
లస: పప
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8453 NDX2419349
పపరర: కరశయఖ గసగరనపలర
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94-26/953

8454 NDX2419356
పపరర: రరమచసదడ రరవప శరణగ

94-26/954

8455 NDX1715103
పపరర: జరరనభబనస షపక

94-26/955

తసడడ:డ గగరవయఖ గసగరనపలర
ఇసటట ననస:ADITYA DIVENKA APARTMENT
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప శరణగ
ఇసటట ననస:ADITYA DIVENKA APARTMENT
వయససస:71
లస: పప

భరస : ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:AKASH RESEDENCY 9-18-944
వయససస:40
లస: ససస స

8456 NDX1753707
పపరర: ఇసరమయల షపక

8457 NDX2204550
పపరర: శకనవరస రరవప దదసస

8458 NDX1810994
పపరర: రరజఖ లకడమ కసచసకకమగమల

94-26/956

94-26/957

94-26/958

తసడడ:డ ఎస డక గగస షపక
ఇసటట ననస:AKASH RESEDENCY 9-18-944
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరయగడడ దదసస
భరస : ధన కలమలర కసచసకకమగమల
ఇసటట ననస:AKASH RESIDENCY 9-18-944/ ఇసటట ననస:AKSHA RESEDENCY 9-18-944
వయససస:50
లస: పప
వయససస:33
లస: ససస స

8459 NDX1811083
పపరర: ధన కలమలర కసచసకకమగమల

8460
పపరర: సరయ తదజ రరడడ ఇసటటరర

94-26/959

తసడడ:డ గగరయఖ కసచసకకమగమల
ఇసటట ననస:AKSHA RESEDENCY 9-18-944
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమ కకటట రరడడ
ఇసటట ననస:Apartment No 5
వయససస:23
లస: పప

8462
పపరర: సరయ శకకర బబ యపరటట

8463
పపరర: శక కకషర చచషతనఖ రరడడ

94-21/803

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:Apt 24
వయససస:26
లస: పప
8465
పపరర: సరయ ససమసత కకతస పలర

94-29/1369

94-27/1449

94-29/1288

భసధసవప: నకకత కéీసఇగలల
ఇసటట ననస:BLOCK-1,NO-404
వయససస:39
లస: పప
8474 NDX2573434
పపరర: పదనమవత పపలగస

94-29/949

94-29/1370

8469 NDX2230480
పపరర: ససదధదక షపక

94-26/960

8467 NDX2701308
పపరర: రమమశ బబబగ కకలర

94-26/1057

8470 NDX3246477
పపరర: బబగఖ లకడమ పషనసగగసడ

94-26/1435

తసడడ:డ ననగమర వల షషషక
ఇసటట ననస:BHAGYANAGAR 1ST LINE
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:bhagya nagar 2 nd line
వయససస:46
లస: ససస స

8472 NDX3237138
పపరర: శభ ఐశశరఖ డడవ

8473 NDX2695922
పపరర: హరర బలర

94-27/1539

8475 NDX2388221
పపరర: వనసకటటసశరరర అచసత

8478 NVT7719354
పపరర: గగరరకపరటట వనసకటపపయఖ

94-27/818

8476 NDX3136181
పపరర: భవన శశధర చససడనరర

94-28/1119

తసడడ:డ కకషర కలమలర చససడనరర
ఇసటట ననస:Dharani Towers Flat 401
వయససస:36
లస: పప
94-25/1099

8480 NDX3190170
పపరర: ఆశరరశదస చసత

8481 NDX3199999
పపరర: ఆశరరశదస చసత
తసడడ:డ ఆనసద చసత
ఇసటట ననస:D NO 2-8-6
వయససస:19
లస: ససస స

94-29/948

తసడడ:డ వనసకట సరసబ శవ రరవప బలర
ఇసటట ననస:C-38
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ గగరరకపరటట వనసకట శవ రరమయఖ
ఇసటట ననస:D NO 1-34-268
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద చసత
ఇసటట ననస:D NO 2-8-6
వయససస:19
లస: ససస స

94-28/1184

Deleted

తసడడ:డ కకషర కలమలర చససడనరర
ఇసటట ననస:Dharani Towers Flat 401
వయససస:31
లస: ససస స
94-23/748

8464
పపరర: శక కకషర చచషతనఖ రరడడ

తసడడ:డ కకసడయఖ కకలర
ఇసటట ననస:B3 ,LEELA HOMES
వయససస:60
లస: పప

తలర : హహమలత అచసత
ఇసటట ననస:D-9-11-100
వయససస:24
లస: పప
94-28/1120

94-29/947

తసడడ:డ ననరరయణ మమరరస రరడడడ
ఇసటట ననస:Apt 204
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప డడవ
ఇసటట ననస:C-1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరడడడ పపలగస
ఇసటట ననస:c-65
వయససస:18
లస: ససస స
8477 NDX3115821
పపరర: అనసష చససడనరర

94-21/802

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:APT C
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరమ రరవప పషసటటల
ఇసటట ననస:B-104
వయససస:48
లస: ససస స
8471 NDX2818367
పపరర: జజసన జదచ కéీసఇగలల

8466
పపరర: సరయ ససమసత కకతస పలర

8461 NDX2695997
పపరర: కణక దసరర దనసరర
భరస : కకషర బబబగ
ఇసటట ననస:APPLE TOWERS
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ మమరరస రరడడడ
ఇసటట ననస:APT 204
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:APT C
వయససస:21
లస: పప
8468 NDX2946630
పపరర: అరరణ జజఖత మగదదన

94-29/1368

8479 NDX2559227
పపరర: మహహర ఖలన పఠరన

94-27/982

తసడడ:డ మహబమబ బబష పఠరన
ఇసటట ననస:D.NO.2-1-2
వయససస:20
లస: పప
94-23/749

8482 NDX3186889
పపరర: భబరర వ వపకలకరఠర

94-29/1289

తసడడ:డ శతషడగన వపకలకరఠర
ఇసటట ననస:D.NO.2-8-292,FLAT.NO.504
వయససస:31
లస: పప
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94-23/644

తసడడ:డ చరరకరరడడడ
ఇసటట ననస:D.No.2-11-8/A
వయససస:50
లస: పప
94-25/751

తసడడ:డ వరససదదవ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:D NO 2-12-76
వయససస:52
లస: పప
94-27/814

తసడడ:డ బబపనయఖ దదవత
ఇసటట ననస:D.NO. 2-14-108/2
వయససస:34
లస: ససస స
94-27/817

తసడడ:డ బబపనయఖ దదవత
ఇసటట ననస:D.NO. 2-14-108/2
వయససస:35
లస: పప
94-27/1450

8498 NDX2443166
పపరర: బలరరస ననయక వసకదనవత

94-27/819

తసడడ:డ ధరమ ననయక వసకదనవత
ఇసటట ననస:D NO 2-14-159/11/15
వయససస:23
లస: పప
94-27/981

తసడడ:డ వనసకట రమలరరవప గరజల
ఇసటట ననస:D NO 2-14-159/49
వయససస:18
లస: పప
94-29/802

94-23/646

భరస : ఉమర షపక
ఇసటట ననస:D-NO 4-14-51
వయససస:37
లస: ససస స
8510 NDX2577443
పపరర: రరమ తర దదవ చదలవరడ
భరస : ససబబ రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:D.NO.6-9-538
వయససస:65
లస: ససస స

8490 NDX2369874
పపరర: పదమజ దదవత

94-27/815

8488 NDX2388262
పపరర: లలత చమకలరరస

94-29/807

8491 NDX2369882
పపరర: రరజరశ కలమలర దదవత

94-27/816

తసడడ:డ బబపనయఖ దదవత
ఇసటట ననస:D.NO. 2-14-108/2
వయససస:32
లస: పప

8493 NDX2388791
పపరర: బబపనయఖ దదవత

94-29/800

8494 NDX2590479
పపరర: మమనక ననతలపరటట

94-27/980

తసడడ:డ కకసడప ననయగడడ ననతలపరటట
ఇసటట ననస:D NO 2-14-120
వయససస:21
లస: ససస స

8496 NDX2924603
పపరర: జలలన బబష షపక

94-23/750

8497 NDX2431088
పపరర: గరరర రరజరశశరర చలలర

94-28/772

తసడడ:డ షపక మహహదద ధన సరహహబ షపక మహహదద ధన స
ఇసటట ననస:D NO-2-14-121/L 6thLINE
వయససస:39
లస: పప

భరస : నరసససహరరడడడ పరనకరల
ఇసటట ననస:D NO 2-14-154/A NEW D NO
వయససస:68
లస: ససస స

8499 NDX2443182
పపరర: బబలలజ వసకడవత

8500 NDX2388122
పపరర: బబలల ననయక వడనసద

94-27/820

94-26/961

తసడడ:డ ధరమ ననయక వసకడవత
ఇసటట ననస:D NO 2-14-159/11/15
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బరఖ వరడమ ద
ఇసటట ననస:D NO 2-14-159/11/52
వయససస:44
లస: పప

8502 NDX3213444
పపరర: రరమ లసగ రరడడడ ఆరరకటర

8503 NDX2372290
పపరర: దదపసస వరర న కరడనసస

94-28/1116

8505 NDX2372258
పపరర: పటట వరధన రరవప కరడనసస

94-29/801

తసడడ:డ పటట వరధన రరవప కరడనసస
ఇసటట ననస:D.NO.2-14-159/B
వయససస:35
లస: ససస స
94-29/803

8506 NDX2732949
పపరర: వనసకట లకడమ వరరరస

94-27/1451

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమరరస కరడనసస
ఇసటట ననస:D.NO.2-14-159/B
వయససస:68
లస: పప

భరస : ఆదధతఖ వరరరస
ఇసటట ననస:D no-2-14-159/e
వయససస:26
లస: ససస స

8508 NDX2571511
పపరర: అరరణ కలమలర గగల

8509 NDX2575934
పపరర: ససబబ రరవప చదలవరడ

94-26/1058

తలర : సశరర లత గగల
ఇసటట ననస:D.no 5-60-1/96
వయససస:19
లస: పప
94-27/983

94-25/750

భరస : కకటటశశర రరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:D NO 2-14-107/3
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరస రరడడడ ఆరరకటర
ఇసటట ననస:D NO 2-14-159/76
వయససస:29
లస: పప

భరస : పటట వరధన రరవప కరడనసస
ఇసటట ననస:D.NO.2-14-159/B
వయససస:65
లస: ససస స
8507 NDX2589430
పపరర: మలధసరర వపననస

94-27/813

తసడడ:డ వనలనతయఖ దదవత
ఇసటట ననస:D.NO. 2-14-108/2
వయససస:66
లస: పప

భరస : కకసడపననయగడడ ననతలపరటట
ఇసటట ననస:D NO 2-14-120
వయససస:46
లస: ససస స

8504 NDX2372274
పపరర: నరమల దదవ కరడనసస

8487 NDX2253243
పపరర: పలర వ దదవశశటట

భరస : బబపనయఖ దదవత
ఇసటట ననస:D.NO. 2-14-108/2
వయససస:51
లస: ససస స

8492 NDX2369908
పపరర: రరస కలమలర దదవత

8485 JBV3695368
పపరర: పరరశత� భవనస�

భరస : శవరరరడడడ�
ఇసటట ననస:D NO 2-12-76
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖలరరరన రరవప దదవశశటట
ఇసటట ననస:D.NO.2-14-85E
వయససస:21
లస: ససస స

8489 NDX2369890
పపరర: నవనదధత దదవత

8501 NDX2596641
పపరర: వనసకట సరయ మనష గరజల

94-23/645

భరస : సరసబశవ రరడడ
ఇసటట ననస:D.NO.2-11-8/A
వయససస:46
లస: ససస స

8486 JBV3695350
పపరర: శవర రరడడడ భవనస

8495 NDX2900405
పపరర: ససశల ననతలపరటట

8484 NDX0580993
పపరర: రరధనదదవ అనననస

8511 NDX3135373
పపరర: పదమ కకసడదపరటట
భరస : ఏససబబబగ కకసడదపరటట
ఇసటట ననస:D NO 8-27-35
వయససస:34
లస: ససస స

94-26/1059

తసడడ:డ శశషయఖ చదలవరడ
ఇసటట ననస:D.NO.6-9-538
వయససస:65
లస: పప
94-25/1077

8512 NDX2783264
పపరర: ససరఖననరరయణ దనస కరరక

94-28/1117

తసడడ:డ ఈశశర రరవప కరరక
ఇసటట ననస:D NO 9-3-181
వయససస:65
లస: పప
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పపరర: ధన లకడమ గసగసరన
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భరస : శశశ రరడడడ గసగసరన
ఇసటట ననస:D.NO.9-10-587, 3RD LINE
వయససస:42
లస: ససస స

94-29/804
8514 NDX2357333
పపరర: శశష సరయ ససమ బసదస
గసగసరన
తసడడ:డ శశశ రరడడడ గసగసరన
ఇసటట ననస:D.NO.9-10-587, 3RD LINE
వయససస:23
లస: ససస స

94-29/805
8515 NDX2357341
పపరర: శశష సరయ పడదదప రరడడడ
గసగసరన
తసడడ:డ శశశ రరడడడ గసగసరన
ఇసటట ననస:D.NO.9-10-587, 3RD LINE
వయససస:21
లస: పప

8516 NDX2357325
పపరర: శశశ రరడడడ గసగసరన

8517 NDX2401065
పపరర: ననగమలలర శశరర పసచసమరరస

8518 NDX2401057
పపరర: ససబబబ రరవప పసచసమరరస

94-28/771

94-29/806

94-29/808

94-29/809

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ గసగసరన
ఇసటట ననస:D.NO.9-10-587, 3RD LINE
వయససస:46
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప పసచసమరరస
ఇసటట ననస:D NO 9-11-710 F NO 206 LAKS
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ పసచసమరరస
ఇసటట ననస:D NO 9-11-710 F NO 206 LAKS
వయససస:65
లస: పప

8519 NDX2998060
పపరర: తరరపత రరడడడ వనననస

8520 NDX2998110
పపరర: భబరత వనననస

8521 NDX2357119
పపరర: పరనకరల నరసససహ రరడడ చలలర

94-29/1290

తసడడ:డ కకషర రరడడడ వనననస
ఇసటట ననస:D-NO9-18-944
వయససస:48
లస: పప
8522 NDX2301802
పపరర: సతష మహఎసకరళ

భరస : తరరపత రరడడడ వనననస
ఇసటట ననస:D-NO9-18-944
వయససస:43
లస: ససస స
94-23/584

8523 NDX2301786
పపరర: వనలసగరన బబబగ మమడడ

తసడడ:డ దవడడ మహఎసకరళ
ఇసటట ననస:D NO 10-2-26 2ND LINE
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల మమడడ
ఇసటట ననస:D NO 10-3-42
వయససస:21
లస: పప

8525 NDX2556371
పపరర: ససధఖ కరసర

8526 NDX2781839
పపరర: మధవ పపటబటస శశటట

94-29/951

తసడడ:డ రమమష కరసర
ఇసటట ననస:dno 25-17-451
వయససస:22
లస: ససస స
8528 AEJ1699836
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ తతకల

94-27/1453

94-25/868

తసడడ:డ ససబడహమణఖస చరరమలమళర
ఇసటట ననస:DOOR 7-5-186
వయససస:47
లస: పప
8534 NDX2829380
పపరర: రఠప శకకవరఖ బబ జర

94-23/752

94-28/1118

8527 NDX1327121
పపరర: దనరపననన శకనవరస రరవప

94-22/676

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:D NO.118-11-1139
వయససస:49
లస: పప
94-27/1454

8530 NDX2573947
పపరర: జజహనవ మఠరబబమ

94-21/713

తసడడ:డ రరజశశఖర మఠరబబమ
ఇసటట ననస:D no 501
వయససస:19
లస: ససస స

8532 NDX2638856
పపరర: కకషర మమరఖ చరరమలమళర

8533 NDX2638575
పపరర: కకషర మనషర చచదరర
చరరమలమళర
తసడడ:డ రరమ కకషర చరరమలమళర
ఇసటట ననస:DOOR 7-5-186
వయససస:21
లస: పప

94-25/870

8536 NDX2357028
పపరర: బబలసకమమ మరసపలర

94-23/586

8535
పపరర: వనసకట రరస మగరకకసడ

8538 NDX2519916
పపరర: శకననథ రరజ పపటట
తసడడ:డ వరసజననయగలల పపటట
ఇసటట ననస:door no 8-2-93
వయససస:21
లస: పప

8540 NDX3165990
పపరర: చనన గగరవయఖ మరరసపఅల

8541 NDX2548253
పపరర: రమణ కలమలర తతమగలలరర

94-23/751

94-29/950

తసడడ:డ నరసససహరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:dno 25-17-445
వయససస:22
లస: పప

94-25/869

94-25/1083

తలర : లకడమ మగరకకసడ
ఇసటట ననస:DOOR NO 2-1-61
వయససస:35
లస: పప
94-28/1209

8524 NDX2556397
పపరర: గగపస పససపపలలటట

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ తతకల
ఇసటట ననస:D.No 230 A2, Yaganti Emrolds
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : లకడమ ననరరయణ వపదనమమలల
ఇసటట ననస:Door No.3-23-14, Flat No. 301,
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచలయఖ మరరసపఅల
ఇసటట ననస:door no :2-12-72
వయససస:54
లస: పప

94-23/585

తసడడ:డ రరమ కకషర చరరమలమళర
ఇసటట ననస:DOOR 7-5-186
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బబ జర
ఇసటట ననస:DOOR NO 1-34-247
వయససస:21
లస: ససస స
8537 NDX0670216
పపరర: రరజఖ లకడమ వపదనమమలల

8529 WQN1354158
పపరర: రమఖ తతకల

94-28/774

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:D NO 9-77 BESIDE NCC CANT
వయససస:71
లస: పప

భరస : జగదదశ
ఇసటట ననస:D.NO 59-8-370
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ తతకల
ఇసటట ననస:D.No 230 A2,
వయససస:37
లస: పప
8531 NDX2656908
పపరర: రరమకకషర చరరమలమళర

94-29/1291

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ తతమగలలరర
ఇసటట ననస:Dr no 9-8-366
వయససస:55
లస: పప

భరస : సస కకటటయఖ మరసపలర
ఇసటట ననస:DOOR.NO. 2-12-72,
వయససస:21
లస: ససస స
94-26/962

8539 NDX1404334
పపరర: కకరస ర రసగవలర వజయ కలమలరర
ససకర
భరస : బదధడ కలమలర
ఇసటట ననస:DOOR NO 15-12-248
వయససస:44
లస: ససస స

94-29/952

8542 NDX2865681
పపరర: వనసకట ససబబరరవప లలళ

94-28/880

94-27/1455

తసడడ:డ రరజలసగస లలళ
ఇసటట ననస:Dr.No.9-11-696
వయససస:63
లస: పప
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8543 NDX2924306
పపరర: లలత పరమమశశరర లలలల

94-27/1456

భరస : వనసకట ససబబరరవప లలలల
ఇసటట ననస:Dr.No.9-11-696,
వయససస:56
లస: ససస స
8546 NDX2974608
పపరర: శవ పడసరద వసకరయల

8544 NDX2775955
పపరర: ఆశ బబగగమ షపక

94-23/753

భరస : అలస ఫ మహమమద
ఇసటట ననస:Dr No 25-2-61
వయససస:29
లస: ససస స
94-27/1452

8547 NDX3091089
పపరర: జబన జహహర

8545 NDX3146511
పపరర: దదవగరరర లకకత ఎసఇవనష దదవగరరర

94-26/1406

తలర : దదవగరరర పదనమవత పదనమవత
ఇసటట ననస:Drno: 9-13-875
వయససస:19
లస: ససస స
94-29/1300

94-29/1301
8548 NDX3092343
పపరర: మహమమద జశన సరనయల షపక

తసడడ:డ గగరర లసగస వసకరయల
ఇసటట ననస:D,NO 9-8-396
వయససస:63
లస: పప

భరస : సయద ఉసరమన అల హజజరర
ఇసటట ననస:F4 HAZARE APPARTMENT
వయససస:53
లస: ససస స

94-27/1517
8549 NDX3222189
పపరర: అనసరరధ శకనవరసవరరవ
యలగసటట
తసడడ:డ వనసకటరరవప బమనన కలసదసల
ఇసటట ననస:FF-2 SREE HOMES
వయససస:44
లస: ససస స

94-28/1226 8551 NDX2992337
94-29/1302
8550 NDX3275757
పపరర: శకనవరసరరవప సషషదయఖ యలగసటట
పపరర: సరసబశవరరవప ఇమలడనబథసన

తసడడ:డ సషషదయఖ చనకకటయఖ యలగసటట
ఇసటట ననస:FF-2 SREE HOMES
వయససస:57
లస: పప

94-28/1164 8553 NDX2557361
8552 NDX3130242
పపరర: శకవనసకట సరయ మమఘన శకరరమ
పపరర: వనసకట వనడ వత కకట

తసడడ:డ తరరవననరఆలమ
ఇసటట ననస:FLAT.2, DHARANI TOWERS
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:FLAT 102
వయససస:45
లస: ససస స

8555 NDX2832541
పపరర: నవరతనస ఏడన
ర రర

8556 NDX2905669
పపరర: లకడమ చదనననపప రరడడ

94-29/1304

తసడడ:డ పడసరద బబబగ ఏడన
ర రర
ఇసటట ననస:Flat 201 Meenakshi oaks
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కకషర రరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT 202
వయససస:53
లస: ససస స

8558 BQK3487493
పపరర: వరసజననయగలల బబలరస

8559 NDX2889376
పపరర: ఇసదధరపసడయదరరరన ఆకలరరత

94-28/1127

భసధసవప: పపరరచసదడ రరవప బబలరస
ఇసటట ననస:flat 302 4th floor
వయససస:33
లస: పప
8561 NDX2748028
పపరర: కరశ వశశననథస పడనల

94-28/1131

తసడడ:డ బసవయఖ ఇమలడనబథసన
ఇసటట ననస:flant no 501
వయససస:70
లస: పప
94-28/882

8554 NDX2747483
పపరర: వ మణణకరసత దధననశ గగరకస

భసధసవప: హహమలత గగసటటరర
ఇసటట ననస:Flat 106 srinivasam appartment
వయససస:30
లస: పప
94-28/1128

8557 NDX2597318
పపరర: లలత పరమమశశరర లలళర

94-21/715

భరస : వనసకట ససబబరరవప
ఇసటట ననస:FLAT 203
వయససస:56
లస: ససస స
94-28/1129

94-28/1130
8560 NDX3003753
పపరర: సరయ ససదదప కలమలర రరడడ ఆళళ

తసడడ:డ రతన రరడడడ ఆళళ
ఇసటట ననస:Flat 401 Santhosh Towers
వయససస:23
లస: పప

8562 NDX2558385
పపరర: పపరర చసదడ రరవప పప ఠరగసటబర

8563 NDX2070571
పపరర: ననగరరజ బలలససపరటట

భసధసవప: ససత
ఇసటట ననస:Flat 501
వయససస:52
లస: పప

8564 NDX2845485
పపరర: భబణగ పడదదప పడగడ

8565 NDX3074424
పపరర: రజఖలకడమ బబ డచపపడడ

94-27/985

94-28/1165

8566 NDX2573442
పపరర: భబగఖ శక వరరజననన

94-27/990

భసధసవప: బదనడసవరర రరవప బబ డచపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT-506 S V R S NESTLE
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖ వరరజననన
ఇసటట ననస:FLAT NO1 5 LINE
వయససస:20
లస: ససస స

8567 NDX3156023
పపరర: శకనవరసరరవప కలలవ

8568 NDX3210598
పపరర: వరణణ ససజజత కలలవ

8569 NDX3194925
పపరర: వరణణ ససజజత కలలవ

తసడడ:డ కర లస ససబబరరవప కలలవ
ఇసటట ననస:flat no 1a
వయససస:58
లస: పప
8570 NDX2999381
పపరర: సరసబ శవ రరవప వననగళర
తసడడ:డ లలకరశవరర రరవప వననగళర
ఇసటట ననస:flat no 1 block
వయససస:42
లస: పప

94-27/1468

భరస : శకనవరసరరవప కలలవ
ఇసటట ననస:flat no 1a
వయససస:51
లస: ససస స
94-22/804

8571 NDX3154895
పపరర: ఉమదదవ అనసతషల

94-27/823

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బలలససపరటట
ఇసటట ననస:FLAT 502
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ నరరసదడ ననథ పడగడ
ఇసటట ననస:Flat503,sai datta heights
వయససస:19
లస: పప
94-27/1467

94-26/1409

భరస : దసరర వనసకట బబలకకషర ఆకలరరత
ఇసటట ననస:FLAT 308 lakshmi nivas
వయససస:38
లస: ససస స

భసధసవప: సనరఖ లకడమ పడనల
ఇసటట ననస:FLAT 403 SYAMALA NAGAR
వయససస:45
లస: పప
94-29/1336

తలర : జబన జహహర షపక
ఇసటట ననస:F4 HAZARE APPARTMENT
వయససస:26
లస: ససస స

94-28/1138

భరస : శకనవరసరరవప కలలవ
ఇసటట ననస:flat no 1a kancharla paradise
వయససస:51
లస: ససస స
94-28/1145

భరస : వనసకట శవ రరమ పడసరద అనసతషల
ఇసటట ననస:flat no 3a kancharla paradise
వయససస:61
లస: ససస స

8572 NDX3155314
పపరర: బబపసరరజ కలర కలరర

94-28/1146

తసడడ:డ గగవసదరరజ కలర కలరర
ఇసటట ననస:flat no 3b
వయససస:70
లస: పప
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8573 NDX2597276
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకణణదద

94-21/716

తసడడ:డ శకరరమగలల కకణణదద
ఇసటట ననస:FLAT NO 4F-503
వయససస:60
లస: పప
8576 NDX2515179
పపరర: షమమ షపక

8574 NDX2600005
పపరర: శశశత కకణణదచ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకణణదచ
ఇసటట ననస:FLAT NO 4F-503
వయససస:29
లస: ససస స
94-27/822

8577 NDX2589489
పపరర: అసజల గసటబ

తసడడ:డ బషసద షపక
ఇసటట ననస:Flat no 18, 4th line extension
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : లకడమ ననరరయణ రరడడ గసటబ
ఇసటట ననస:FLAT NO.23
వయససస:40
లస: ససస స

8579 NDX3283512
పపరర: శకవలర దసగరరసపపడడ

8580 NDX3290046
పపరర: సతఖసననరరయణ తచలర

94-29/1387

భరస : ధరరమసదడ రరడడడ దసగరరసపపడడ
ఇసటట ననస:Flat No 101
వయససస:36
లస: ససస స
8582 NDX2859676
పపరర: పససపపలలటట రసబబబగ

94-27/1488

8583 NDX2954501
పపరర: తడవనణణ పడత
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పడత
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:22
లస: ససస స

8585 NDX3150539
పపరర: వనసకట నవన బబబగ జసపప

8586 NDX3126760
పపరర: వనసకట నవన బబబగ జసపప

94-27/1484

తసడడ:డ ఆసజననయగలల జసపప
ఇసటట ననస:Flat No102
వయససస:29
లస: పప

94-26/1061

8589 NDX1051689
పపరర: అరవసద కలమలర చదగగ

94-27/821

8578 NDX3143997
పపరర: కకషరకలమరర గరడద

94-28/1134

భరస : వనసకట ససపత కలమలర గరడద
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:47
లస: ససస స
94-29/1410

8581 AGZ2271469
పపరర: వఠల బబబగ కకసనరర

94-28/1135

తసడడ:డ కకషరమమరరస కకసనరర
ఇసటట ననస:Flat No 101 Keerthana Hom
వయససస:44
లస: పప
94-27/1464

94-27/1465
8584 NDX3139300
పపరర: అబగదల మగషరరఫ మహమమద

తసడడ:డ మడ.ఏ.తనకé ఫరదర
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:19
లస: పప
94-28/1136

తసడడ:డ ఆసజననయగలల జసపప
ఇసటట ననస:Flat No 102
వయససస:29
లస: పప
94-27/1466

8575 NDX2514834
పపరర: షపక బషసద

తసడడ:డ ఖలజజ మమహబగలలర షపక
ఇసటట ననస:Flat no 18,4 th line
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ తచలర
ఇసటట ననస:FLAT NO.101
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ పససపపలలటట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:FLATNO101SAIMONISHTOWER
వయససస:31
లస: పప

8588 NDX2958916
పపరర: వసశ పడసరద పడత

94-28/885

8587 NDX2936714
పపరర: భబణగ పడకరశ కలశశటట

94-29/1306

తసడడ:డ తడననథ సరశమ కలశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 102 MOURYA HOME
వయససస:36
లస: పప
94-22/812

8590 NDX1042175
పపరర: మహలకకమ చదగగ

94-29/1307

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పడత
తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO 102 SRI VIDYA RESID ఇసటట ననస:Flat No 102, Sai Vaishnavi Towe
వయససస:19
లస: పప
వయససస:44
లస: పప

భరస : అరవసద కలమలర
ఇసటట ననస:Flat No 102, Sai Vaishnavi Towe
వయససస:38
లస: ససస స

8591 NDX2741718
పపరర: ననగర రరడడడ మరరక

8593 NDX2741684
పపరర: హరరత మరరక

94-29/1325

తసడడ:డ వనదనదధడ రరడడడ మరరక
ఇసటట ననస:FLAT NO.103
వయససస:73
లస: పప
8594 NDX3028297
పపరర: లకడమ రరజఖస గసజ

8592 NDX2741676
పపరర: సరసశత దదవ మరరక
భరస : ననగర రరడడడ మరరక
ఇసటట ననస:FLAT NO.103
వయససస:69
లస: ససస స

94-29/1328

భరస : రమలసజనఉలల గసజ
ఇసటట ననస:FLAT NO.104
వయససస:68
లస: ససస స

8595 NDX3085701
పపరర: బబబ రరణణ తమమశశటట

తసడడ:డ సననఖశ రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO. 104
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరససలల కకపషపరర
ఇసటట ననస:FLAT NO.105
వయససస:19
లస: పప

94-27/1477

94-29/1327

తసడడ:డ ననగర రరడడడ మరరక
ఇసటట ననస:FLAT NO.103
వయససస:38
లస: ససస స
94-29/1329

భరస : శకనవరస రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO.104
వయససస:48
లస: ససస స

94-29/1377 8598 NDX2462026
8597 NDX3255056
పపరర: వనసకట మహహశశర రరవప కలరపరటట
పపరర: ధన లకడమ పష లశశటట

8600 NDX2934826
పపరర: వనసకట హరర ననగరరరరన కకపషపరర

94-29/1326

8596 NDX3022068
పపరర: శకనవరసరరవప గసజ

94-29/1330

తసడడ:డ లకడమ రరజఖస గసజ
ఇసటట ననస:FLAT NO.104
వయససస:47
లస: పప
94-28/775

8599 SSY0639163
పపరర: పరరర సరరధధ పతదళళ

94-28/1137

భరస : దసరర పడసరద పష లశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 104 LAKSHMI TULAS
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప పతదళళ
ఇసటట ననస:FLAT NO 104 SVR S NESTLE
వయససస:40
లస: పప

8601 NDX3047966
పపరర: రరకరసనన షషషక

8602 NDX2565851
పపరర: గగపస కకషర ఈడడపపగసటట

94-28/1157

భరస : అబగదల జలల షషషక
ఇసటట ననస:Flat No.105 Samskruthi Apartme
వయససస:40
లస: ససస స

94-22/677

తసడడ:డ కకశశర బబబగ ఈడడపపగసటట
ఇసటట ననస:flat no 114
వయససస:27
లస: పప
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94-26/1410

తసడడ:డ శకమనననరరయణ తచడర
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:49
లస: పప
8606 NDX3126653
పపరర: కకపరదదవ జసపన

8604 NDX2952166
పపరర: భవరన యయరరకదద న

94-27/1469

భరస : ససతనరరమ రరడడడ యయరరకదద న
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:35
లస: ససస స
94-28/1139

భరస : రరమకకషరరరవప జసపర
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:57
లస: ససస స

8607 NDX2905909
పపరర: మలర కరరరరన రరవప కరరరపరరస

94-27/1470
8605 AP151010108296
పపరర: వనసకటలకడమ కలమలరర లకకరరజ

భరస : భబరవ
ఇసటట ననస:flat no 201, sumadhuram apartm
వయససస:51
లస: ససస స
94-29/1308

8608 NDX3024288
పపరర: నరరసదడ రరడడడ సససగసపలర

94-29/1309

భసధసవప: సషలఫ
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ కకషరరరరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:26
లస: పప
8611 NDX3131331
పపరర: ననగ శశశలజ పరరణస

తసడడ:డ పపననయఖ జసపన
ఇసటట ననస:FLAT NO 202 SYAMALA HOME
వయససస:59
లస: పప

94-29/1310
8610 NDX3216348
పపరర: వననకకట జగత సతఖ శకనవరస
వననకకట
తసడడ:డ వననకకట వననకకట
ఇసటట ననస:FLAT NO 202 YAGANTI SELEC
వయససస:52
లస: పప

భరస : జగత సతఖ శకనవరస వననకకట
ఇసటట ననస:FLAT NO 202,
వయససస:51
లస: ససస స

8612 NDX2604775
పపరర: ఉదయలకడమ పష చ

8613 NDX2690782
పపరర: వనసకటససబబబరరవప లలళళ

8614 NDX2693075
పపరర: లలతపరమమసశరర లలళళ

8609 NDX3104510
పపరర: రరమకకషర రరవప జసపన

94-28/1140

94-29/956

తసడడ:డ బలరరమ రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:flat no. 202, meenakshi
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజలసగయఖ లలళళ
ఇసటట ననస:FLAT NO 203
వయససస:63
లస: పప

8615 NDX2930733
పపరర: వరణణ కకమమతతటట

8616 NDX2907442
పపరర: ననలర లరర శక లకడమ

94-27/1463

భరస : సరయ కకషర కరకరర
ఇసటట ననస:Flat No - 203
వయససస:22
లస: ససస స
8618 NDX2531945
పపరర: వనసకట రమణ రరవప కలసచచపప

94-27/986

8619 NDX3115995
పపరర: ననలర లరర కసయఖ

94-27/987

భరస : వనసకటససబబబరరవప లలళళ
ఇసటట ననస:FLAT NO 203
వయససస:55
లస: ససస స
94-28/1169

తసడడ:డ ననలర లరర కసయఖ
ఇసటట ననస:FLATNO203
వయససస:20
లస: ససస స
94-29/810

94-28/1141

8617 NDX3096666
పపరర: ననలర లరర హరరశ

94-29/1337

తసడడ:డ ననలర లరర కసయఖ
ఇసటట ననస:FLATNO 203
వయససస:22
లస: పప
94-29/1338

8620 NDX3200045
పపరర: వనసకట ససబబలకడమ దరన

94-23/754

తసడడ:డ వడచడ తమమయఖ కలసచచపప
ఇసటట ననస:FLAT NO 203 SAI VAISHNAVI
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ననలర లరర వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:FLATNO203 SRIHARIS PARAD
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనణగగగపరల దరన
ఇసటట ననస:Flat No.203, BHL Vaishnavi Apa
వయససస:42
లస: ససస స

8621 NDX3199049
పపరర: మలర కర షషషక

8622 NDX3198900
పపరర: మగనర సయద

8623 NDX2900702
పపరర: ససనత కలసభబ

94-29/1331

భరస : మగనర సయద
ఇసటట ననస:FLAT NO.204
వయససస:32
లస: ససస స
8624 NDX2771210
పపరర: పపషపరరజ కలసభబ

94-28/1170

భరస : పపషప రరజ కలసభబ
ఇసటట ననస:FLATNO206 SRIRAMRESIDEN
వయససస:48
లస: ససస స

8625 NDX3250891
పపరర: పపరరరమ తలల
ర రర

8626 NDX2695476
పపరర: దధలప కలమలర డడవ

భరస : కకషర తలల
ర రర
ఇసటట ననస:flat no 207
వయససస:34
లస: ససస స

8627 NDX2698744
పపరర: గగపస కకషర డడవ

8628 NDX3212958
పపరర: శరఖమ పడసరద పరలలటట

తసడడ:డ శకనవరస డడవ
ఇసటట ననస:FLAT NO-208
వయససస:25
లస: పప
8630 NDX3218948
పపరర: ససశల పరలలటట
భరస : రరజరసదడ పడసరద పరలలటట
ఇసటట ననస:FLAT NO211
వయససస:57
లస: ససస స

94-28/1195

8631 NDX3246832
పపరర: రరజరసదడ పడసరద పరలలటట
తసడడ:డ ససరయఖ పరలలటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 211
వయససస:62
లస: పప

94-29/957

తసడడ:డ శకనవరస డడవ
ఇసటట ననస:FLAT NO-208
వయససస:27
లస: పప
94-26/1411

8629 NDX3213402
పపరర: శరఖమ పడసరద పరలలటట

94-26/1412

Deleted

తసడడ:డ రరజరసదడ పడసరద పరలలటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 211
వయససస:38
లస: పప
94-26/1423

94-27/1489

తసడడ:డ ఇబడహహస సయద
ఇసటట ననస:FLAT NO.204 LAKSHMI NIVAS
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ కలసభబ
ఇసటట ననస:FLATNO206 SRIRAMRESIDEN
వయససస:53
లస: పప
94-29/958

94-29/1332

తసడడ:డ రరజరసదడ పడసరద పరలలటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 211
వయససస:38
లస: పప
94-28/1194

8632 NDX3221660
పపరర: లకడమ సరగజన ఉటటకలరర

94-26/1426

భరస : చసదడ శశఖరరరవప పష షర
ఇసటట ననస:flat no 301
వయససస:46
లస: ససస స
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8633 NDX3104072
పపరర: నలకరసటటశశరమలమ అకకకననన

94-27/1478

భరస : గగరర పడసరద రరవప అకకకననన
ఇసటట ననస:flat no.301
వయససస:83
లస: ససస స
8636 NDX3135266
పపరర: జయశక గరరకకపరటట

94-27/1481

94-30/1382

94-31/1256

94-195/684

94-28/884

భరస : శరఖమ పమడడపరమగ
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:26
లస: ససస స
8651 NDX2761021
పపరర: పదమజ దదశ

94-29/1320

తసడడ:డ ధనససజయ రరవప చటట
ఇసటట ననస:Flat No. 302
వయససస:40
లస: ససస స
8654 NDX2382927
పపరర: ధనలకడమ ధనళపరళళ

8640 NDX2571842
పపరర: వనసకనన చచదరర యలరర గడడ

8643 NDX2873339
పపరర: మహన వపసచ పపటట

8646 NDX3029097
పపరర: సతఖవరదద కడడగగలల

94-31/997

భరస : అసకమమరరవప ధనళపరళళ
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:57
లస: ససస స

8638 NDX2681658
పపరర: సరయ లలకరశ గడడ స

94-30/1120

8641 NDX2599603
పపరర: సతఖవరదద కడడగగలల

94-31/998

తసడడ:డ కకసడయఖ కడడగగలల
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:47
లస: పప
94-193/1376

8644 NDX2330207
పపరర: వరమమ యయనసమగల

94-195/683

భరస : బబల కకషర రరడడడ యయనసమగల
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:60
లస: ససస స
94-30/1372

8647 NDX1846148
పపరర: గగవసద రరజ సలగల

94-28/883

తసడడ:డ కకసడయఖ కడడగగలల
ఇసటట ననస:FLAT NO. 301SKYLARK TOWE
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప సలగల
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:29
లస: పప

8649 NDX2780955
పపరర: శక ఐశశరఖ మరవజరలల

8650 NDX2231702
పపరర: ననగరతనస పష డగటర పలర

94-28/1143

తసడడ:డ వనసకట శత రరమ శరమ మరవజరలల
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : గగవసద రరజ పష డగటర పలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:40
లస: ససస స

8652 NDX2600484
పపరర: పదమజ రరణణ గడదడ

8653 NDX2382919
పపరర: ససధఖ ధనళపరళళ

94-32/1030

భరస : వనసకట రరస పడసరద గడదడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:48
లస: ససస స
94-193/1154

8655 NDX2382901
పపరర: శకకరసత ధనళపరళళ

94-193/1153

94-193/1156

8656 NDX2382935
పపరర: అసకమమరరవప ధనళపరళళళ

94-28/1153

8659 NDX3154770
పపరర: భరత పసడయ రరడడడ బబలన

భసధసవప: వనసకట సతఖననరరయణ దదసస
ఇసటట ననస:Flat no. 302,
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ బబలన
ఇసటట ననస:Flat No 302,
వయససస:34
లస: పప

8660 NDX2839082
పపరర: వనసకట శకవలర మరవజరలల

8661 NDX2984078
పపరర: రరస భమపరల రరడడడ మదసగగల

8662 NDX2801934
పపరర: వనసకట ననగ మమనక రరజ

భరస : వనసకట శత రరమ శరమ మరవజరలల
ఇసటట ననస:FLATNO 302,4THFLOOR
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజశశకర రరడడడ మదసగగల
ఇసటట ననస:FLAT NO 303
వయససస:37
లస: పప

94-193/1157

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ ధనళపరళళ
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకకషర ర రరడడడ పపచలలపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO-302 RATNA TOWER
వయససస:33
లస: పప
94-28/1166

94-29/954

భరస : శకకరసత ధనళపరళళ
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమమరరవప ధనళపరళళ
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:36
లస: పప

94-28/1159 8658 NDX2908143
8657 NDX2765071
పపరర: భరత కలమలర రరడడడ పపచలలపలర
పపరర: ఉదయ శసకర దదసస

94-27/1480

తసడడ:డ ససబబరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:FLAT NO. 301
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మగరళమహన రరడడ పపటట
ఇసటట ననస:FLAT NO-301
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ నరస రరడడడ యయనసమగల
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:64
లస: పప
8648 NDX1940981
పపరర: నజరరతష పమడడపరమగ

94-28/1142

తసడడ:డ హరర యలరర గడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరడడడ బటట గరరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:49
లస: పప
8645 NDX2330074
పపరర: బబల కకషర రరడడడ యయనసమగల

8637 NDX2770428
పపరర: శవశసకర రరవప పరలడడగగ

8635 NDX2862704
పపరర: శవశసకర రరవప పరలడడగగ

తసడడ:డ హనసమయఖ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:FLAT NO.301
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ గగడనసస ససజవరరవప
ఇసటట ననస:FLATNO301
వయససస:19
లస: పప
8642 NDX2777167
పపరర: ససధనకర రరడడడ బటట గరరర

94-27/1479

తసడడ:డ పరరతశస ననతలపత
ఇసటట ననస:FLAT NO.301
వయససస:67
లస: పప

భరస : అశశక గరరకకపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO.301
వయససస:59
లస: ససస స
8639 NDX2775096
పపరర: గగడనసస సరయ అభలలశ

8634 NDX3101433
పపరర: అశశక ననతషలపరటట

94-27/1471

94-32/1357

94-28/1158

తసడడ:డ రరధన కకషర మమరరస రరజ
ఇసటట ననస:FLAT NO.303
వయససస:21
లస: ససస స
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8663 NDX2798668
పపరర: వసదన పష లలరర
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94-31/1262

తసడడ:డ శకనవరససలల పష లలరర
ఇసటట ననస:FLAT NO. 303
వయససస:21
లస: ససస స
8666 AYM2729392
పపరర: నరరసదడ పషమమరరజ

8664 NDX0884163
పపరర: లలత తషరర పరటట

94-195/553

భరస : వనసకట రరఘవ రరవప తషరర పరటట
ఇసటట ననస: FLAT .NO303. 4thfloor
వయససస:62
లస: ససస స
94-28/1144

8665 JBV0982595
పపరర: రమణ కలమలర తషరర పరటట

94-195/554

తసడడ:డ వనసకట రరఘవ రరవప తషరర పరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO303. 4th floor
వయససస:37
లస: పప

94-29/1394 8668 NDX3007879
94-193/1372
8667 NDX3287570
పపరర: వలవనటట ససబబ రరవప వరలవనటట
పపరర: రరఘవనసదడ కలమలర మగలలకలటర

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప పషమమరరజ
ఇసటట ననస:FLAT NO 303 ESHA ELITE
వయససస:34
లస: పప

భసధసవప: చతదస మలలల మధవ లత చతదస మలలల
ఇసటట ననస:flat no-303,
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఏమ వ వ పడసరద రరవప బబబగ మగలలకల
ఇసటట ననస:FLAT NO 304
వయససస:35
లస: పప

8669 NDX3218898
పపరర: ససధనరరణణ చచకక

8670 NDX3219078
పపరర: వజయ కలమలర చచకక

8671 NDX3112554
పపరర: దధవఖ పసడడటట

94-195/876

భరస : వజయ కలమలర చచకక
ఇసటట ననస:FLAT NO-304
వయససస:36
లస: ససస స
8672 NDX3191061
పపరర: శకనవరస రరవప సరదధననన

94-195/877

తసడడ:డ కకషర మమరరస చచకక
ఇసటట ననస:FLAT NO-304
వయససస:38
లస: పప
94-29/1321

8673 NDX3175957
పపరర: పరరశత దదవ సరదధననన

94-28/1154

తసడడ:డ రరజ కలమలర పసడడటట
ఇసటట ననస:FLAT NO. 304 SAI DATHHA HE
వయససస:20
లస: పప
94-29/1322

8674 NDX2799377
పపరర: మలధవలత కరసర

94-29/1311

తసడడ:డ బగచలయఖ సరదధననన
ఇసటట ననస:Flat No. 305 Lakshmi Nivas Apa
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప సరదధననన
ఇసటట ననస:Flat No. 305 Lakshmi Nivas Apa
వయససస:36
లస: ససస స

భసధసవప: కకషర ననయక పరీరనసగగతష
ఇసటట ననస:FLAT NO 307 LAKSHMI NIVAS
వయససస:39
లస: ససస స

8675 NDX2799401
పపరర: రవ కలమలర కరసర

8676 NDX2848133
పపరర: చరసజవ కటబట

8677 NDX2976652
పపరర: శకనవరస రరవప యడవలర

94-29/1312

94-27/1472

94-27/1473

భసధసవప: కకషర ననయక పరనసగగతష
ఇసటట ననస:FLAT NO 307 LAKSHMINIVAS
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస కటబట
ఇసటట ననస:FLAT NO 308
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ భకకలల యడవలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:46
లస: పప

8678 NDX2976660
పపరర: అనసరరధ యడవలర

8680 NDX2867257
పపరర: శశ కళ గగసటటపలర

భరస : శకనవరస రరవప యడవలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:37
లస: ససస స

94-27/1475
8679 NDX2901585
పపరర: ఆరనలడ జజననథన ఇమమ
పపలర గమర
తసడడ:డ ఇమలమనసయయల పడకరశ పపలర గమర
ఇసటట ననస:FLAT NO- 401
వయససస:18
లస: పప

94-28/1133
8681 NDX2839223
పపరర: ఆరనలడ జజననథన ఇమమ
పపలర గమర
తసడడ:డ ఇమలమనసయయల పడకరశ పపలర గమర
ఇసటట ననస:FLAT NO - 401
వయససస:18
లస: పప

94-28/1207 8683 NDX2820280
94-29/1305
8682 NDX3265071
పపరర: వనసకట భవన శశధర కలసడనరర
పపరర: ఆరనలడ జజననథన ఇమమ
పపలర గమర
తసడడ:డ కకషర కలమలర కలసడనరర
తసడడ:డ ఇమలమనసయయల పడకరశ పపలర గమర
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
ఇసటట ననస:FLAT NO - 401
వయససస:36
లస: పప
వయససస:18
లస: పప

8684 NDX2841096
పపరర: ననగరశశర రరవప చమట

8685 NDX3065380
పపరర: ననపపలర ససధ

94-27/1474

94-29/1313

భసధసవప: గగపస హరర
ఇసటట ననస:flat no 401
వయససస:57
లస: పప
8687 NDX3219169
పపరర: ససరరష చమట

94-27/1509

94-29/1314

94-28/1132

తసడడ:డ వనసకట సరయ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO - 401
వయససస:37
లస: ససస స

8686 NDX3131273
పపరర: ననగమణణ వనలలపరర

94-27/1485

భసధసవప: సరయ వసశ కకషర కసనకరఠర
ఇసటట ననస:Flat No 401
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనణగగగపరల రరవప వనలలపరర
ఇసటట ననస:Flat No401Anish Residency
వయససస:52
లస: ససస స

8688 NDX3173143
పపరర: వజయ భబసకర రరడడడ శనగ

8689 NDX3176575
పపరర: రవసద రరడకీస సనగ

94-28/1147

94-28/1148

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప చమట
ఇసటట ననస:Flat No. 401 d.no 9-8-305
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రరడడడ శనగ
ఇసటట ననస:FLAT NO 401 Mourya Home
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రరడడ సనగ
ఇసటట ననస:FLAT NO 401 Mourya Homes
వయససస:36
లస: పప

8690 NDX2903995
పపరర: ఆళ లకడమ సససధనర

8691 NDX2884690
పపరర: ఉమలమహహశశరర తనళర

8692 NDX3068020
పపరర: వనణగగగపరల రరవప వనలలపరర

94-28/1167

తసడడ:డ ఆళ రతనరరడడడ
ఇసటట ననస:Flatno 401 Santosh Towers
వయససస:26
లస: ససస స

94-29/1315

భరస : వనసకటటశశర రరవప తనళర
ఇసటట ననస:FLAT NO 401,3rd LINE
వయససస:39
లస: ససస స

94-27/1482

భరస : ననగమణణ వనలలపరర
ఇసటట ననస:Flat No.401,Anish Residen
వయససస:52
లస: ససస స
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8693 NDX1327501
పపరర: సప సగర జజన పడవణ కలమలర

94-22/805

తసడడ:డ దదవ సహయస సప సగ
ఇసటట ననస:Flat no 402
వయససస:42
లస: పప
8696 NDX3131513
పపరర: తదజ సపసదన కరజ

94-28/1150

94-28/1151

భరస : కకటటరరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:FLAT NO 403
వయససస:47
లస: ససస స
8702 NDX2921203
పపరర: గరనన పసడతస రరయ దనసరర

94-27/1476

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప సరమననన
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప కరజ
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:22
లస: ససస స
8699 NDX2737088
పపరర: శవ కలమలరర తయఖగమర

8694 NDX2938835
పపరర: హరరశ సరమననన

8697 NDX2833499
పపరర: వీస రరరరడడ తయగమర

94-29/1316

8698 NDX3151180
పపరర: జజనకక రరణణ కకటపరటట
భరస : మలలకకసడయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 403
వయససస:49
లస: ససస స

8700 NDX2692093
పపరర: హహమససనదరఖ వలచచరర

8701 NDX3001005
పపరర: వజయ లకడమ వనలగర

94-29/955

94-22/630

8704 NDX2721314
పపరర: ఝనస వననన

భరస : రవ శసకర
భరస : సరశమ రరడడ వననన
ఇసటట ననస:FLAT NO 404 NEO MAGNIFIQU ఇసటట ననస:FLATNO-405
వయససస:37
లస: ససస స
వయససస:60
లస: ససస స

8705 NDX2721348
పపరర: సరరత రరడడడ వననన

8706 NDX2721363
పపరర: వననద రరడడడ వననన

భరస : రమ రరడడడ మసగలలసపపడక
ఇసటట ననస:FLATNO-405
వయససస:38
లస: ససస స
8708 NDX2576627
పపరర: అనసపమ దదవ జడడగగ
భరస : చసదడ శశఖర అజజద కకతత
స రర
ఇసటట ననస:Flat No. 501
వయససస:38
లస: ససస స
8711 NDX2986388
పపరర: కనకమమ ఇమలడనబథసన

94-27/1492

తసడడ:డ సరశమ రరడడ వననన
ఇసటట ననస:FLATNO-405
వయససస:37
లస: పప
94-21/717

94-29/1318

భరస : సరసబశవరరవప ఇమలడనబథసన
ఇసటట ననస:flat no 501
వయససస:69
లస: ససస స

8709 NDX2576650
పపరర: చసదడ శశఖర అజజద కకతత
స రర

94-27/989

8710 NDX2830990
పపరర: బలరరమ రరడడడ ఏనసకకలల
తసడడ:డ కకషర రరడడడ ఏనసకకలల
ఇసటట ననస:FLAT NO 501
వయససస:46
లస: పప

94-29/1323
8712 NDX3193018
పపరర: కరరసగర అజయ కలమలర ఏస/ఓ.
పడకరశ రరవప
భసధసవప: వనషఫ కరరసగర ససమత
ఇసటట ననస:Flat No. 501
వయససస:38
లస: పప

8713 NDX3193141
పపరర: కకపపరరస ససమత కరరసగర

భరస : హసషబసడ కరరసగర
ఇసటట ననస:Flat No. 501, 10th Lane,Sai Mou
వయససస:42
లస: ససస స

8715 NDX3150091
పపరర: ఈశశర చసదడ వనమగలపలర

8716 NDX2231413
పపరర: శకదదవ ఖసడవలర

8717 NDX2231462
పపరర: శశషషబబబగ ఖసడవలర

8718 NDX2691574
పపరర: శకలకడమ మలలసపరటట

8719 NDX2972834
పపరర: శభ ఐశశరఖ డడవ

భరస : రరఢ కకషర మమరరస మడ
ఇసటట ననస:FLAT NO F3
వయససస:56
లస: ససస స

94-29/1319

94-27/988

భరస : వశశ మననహర కకలర
ఇసటట ననస:FLAT NO A3
వయససస:33
లస: ససస స
94-27/1530

94-28/1152

తసడడ:డ శసభగ పడసరద కకతత
స రర
ఇసటట ననస:Flat No. 501
వయససస:43
లస: పప

భరస : శశషషబబబగ ఖసడవలర
ఇసటట ననస:FLAT N O 504
వయససస:46
లస: ససస స

8720 NDX3231735
పపరర: హహమ కలమలరర మడ

94-27/1483

భసధసవప: తరరమల ననగమలలర శశరర బబ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:Flat no.407 SVRS NESTLE
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససరరన బబబగ వనమగలపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 502,ESHA ELITE
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషర రరవప ఖసడవలర
ఇసటట ననస:FLAT NO -504
వయససస:51
లస: పప

94-27/1490

8707 NDX3061173
పపరర: శసకర రరడడడ బబ మమరరడడడ

94-28/1160
8714 NDX2905305
పపరర: గగపస అరరణ కలమలర
పపరరమగకకళస
తసడడ:డ ససబడమణఖస గగపస పపరరమగకకళస
ఇసటట ననస:FLAT NO-502
వయససస:24
లస: పప
94-29/232

94-29/1317

భరస : అపపరరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT NO 403
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:FlatNo 403 ,DharaniTowers
వయససస:21
లస: పప
94-27/1491

94-26/1413

తసడడ:డ వనసకట ీచడడ తయగమర
ఇసటట ననస:FLAT NO 402 , 5th FLOOR
వయససస:45
లస: పప

8703 NDX2518124
పపరర: శశశలజ పరరరపపడడ

94-28/1149

భరస : వరయఖ గసగర
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరష బబబగ వలచచరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 403
వయససస:24
లస: ససస స
94-28/1168

8695 NDX2973055
పపరర: చదనసకపపననమలమ గసగర

8721 NDX2984698
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప శశటట
తసడడ:డ లసగయఖ శశటట
ఇసటట ననస:Flat No. G.F.2A
వయససస:54
లస: పప

94-29/1324

94-29/229

94-25/1079

తసడడ:డ శకనవరస రరవప డడవ
ఇసటట ననస:FLAT NO C-1
వయససస:19
లస: ససస స
94-28/1155

8722 NDX2984383
పపరర: వజయ శశటట

94-28/1156

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప శశటట
ఇసటట ననస:Flat No. G.F.2A
వయససస:42
లస: ససస స
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94-29/1333

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ లకరకలలల
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 101
వయససస:42
లస: పప
8726 NDX3173093
పపరర: సశరర లత జలదధ

94-27/1486

భరస : హరర బబబగ జలదధ
ఇసటట ననస:flat number 203
వయససస:54
లస: ససస స
94-21/641

భరస : చసదడ శశఖర రరడడడ కసదధ
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER - 402
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ మసగమమరర
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 202
వయససస:38
లస: పప

8727 NDX2929941
పపరర: రమఖ తతకల

8728 NDX2865814
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ తతకల

94-28/1162

8730 NDX2599629
పపరర: చనగసటట రరకరశ బబబగ

8733 NDX2933364
పపరర: థదరరకకకవరళళరర కలలఖణణ

94-21/718

8731 NDX2599926
పపరర: రరకరశ బబబగ చనగసటట

94-29/1335

94-29/1303
8734 NDX3179512
పపరర: రసగసరశమ ననయగడడ గసగవరస

భరస : ననధసడడ థదరరకకకవరళళరర
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER SF-1
వయససస:40
లస: ససస స

94-28/1163
8735 ZTS2227016
పపరర: వనసకట శత రరమ శరమ
మరవజరలల
తసడడ:డ జయరరమ శరమ మరవజరలల
ఇసటట ననస:FLAT#302,GAYATRIRESIDENC
వయససస:44
లస: పప

8736 NDX2924348
పపరర: ససనత వరససరరడడడ

భరస : సరసబశవ రరవప తతటకలర
ఇసటట ననస:FLNO 302 DHRUVA PARADAIS
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశవ రరడడడ
ఇసటట ననస:FLOT 202
వయససస:58
లస: పప

8738 NDX2864262
పపరర: వరలకడమ శసగసపలర

8739 NDX2747434
పపరర: వదఖ సరగర రరడడ సస ఏచ

8740 NDX2834224
పపరర: శకదచీదవ తయగమర

భరస : కకషర రరడడడ
ఇసటట ననస:FLOT 202
వయససస:53
లస: ససస స
8741 NDX2935898
పపరర: తనతజ అడనడల
తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:FLOT 1021
వయససస:20
లస: పప
8744 NDX2951580
పపరర: లలవణఖ కరరనటట

8742 NDX2962603
పపరర: ససజజత అకకకశశటట

94-29/1339

94-29/1343

94-29/1346

8745 NDX2411155
పపరర: వజయ చచడస
భరస : చలపత రరవప చచడస
ఇసటట ననస:FLOT NO-104
వయససస:46
లస: ససస స

8747 NDX2954097
పపరర: కకషర కలమలర రరపరర

8748 NDX3167053
పపరర: అఖల బబ గర వరపప

94-27/1494

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరపరర
ఇసటట ననస:FLOT NO202 SRI RAM RESID
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:FLOT NO-303 AND 3
వయససస:22
లస: ససస స

8750 NDX2596773
పపరర: లకడమ దదవ మమడడ

8751 NDX2564177
పపరర: మణణకసఠ మసడడతతక

94-29/959

తసడడ:డ ననగ భమషణస మసడడతతక
ఇసటట ననస:FLOTNO 401
వయససస:30
లస: పప

8737 NDX2797785
పపరర: కకషర రరడడడ శసగసపలర

94-29/1341

94-29/1344

భరస : వీస ీర ీచడడ తయగమర
ఇసటట ననస:FLOT 402 5th FLOOR
వయససస:42
లస: ససస స
94-28/1171

భరస : బబబగ రరవప హసషబసడ
ఇసటట ననస:FLOT NO 1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకట శకనవరససలల రరడడడ కరరనటట
ఇసటట ననస:Flot no 101
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రవచసదనడ రరడడడ
ఇసటట ననస:Flot No.303,
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణగగగపరల గసగవరస
ఇసటట ననస:FLAT # 201 NAGAMAHALAKSH
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకషర రరడడడ
ఇసటట ననస:FLOT 202
వయససస:31
లస: పప
94-29/1340

94-26/1063

తసడడ:డ రమమష బబబగ చనగసటట
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 402
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పసచలయఖ థదరరకకకవరళళరర
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER SF-1
వయససస:43
లస: పప

94-29/1342

94-29/1334

భసధసవప: రమఖ తతకల
ఇసటట ననస:Flat Number 303
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రమమష బబబగ చనగసటట
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 402
వయససస:39
లస: పప
94-27/1487

94-28/1161

తసడడ:డ ససతనరరమసజననయగలల అనమనమగదద
ఇసటట ననస:flat number 202
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ తతకల
ఇసటట ననస:Flat Number 303
వయససస:30
లస: ససస స

8729 NDX2525467
పపరర: లలవణఖ కసదధ

8732 NDX2933331
పపరర: టట ననధసడడ థదరరకకకవరళళరర

94-26/1062 8725 NDX2775997
8724 NDX2616258
పపరర: శకరరమ కలమలర అనమనమగదద
పపరర: వనణగ బబబగ మసగమమరర

94-29/1345
8743 NDX2950889
పపరర: వనసకట శకనవరససలల రరడడడ కరరనటట

తసడడ:డ యయరరఆ కరరనటట
ఇసటట ననస:Flot no 101
వయససస:37
లస: పప
94-25/752

8746 NDX3123536
పపరర: రఘ లఖత మమరరబబ ఈనన

94-27/1493

తసడడ:డ రసగ సరశమ మమరరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:FLOT NO 202
వయససస:22
లస: ససస స
94-26/1415

8749 NDX3186087
పపరర: శకకరసత బబ గర వరపప

94-26/1414

తసడడ:డ రరమ రరవప బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:FLOT NO 303 AND 304
వయససస:21
లస: పప
94-28/886

8752 NDX2878585
పపరర: రమమష బబబగ చనగసటట

94-22/806

Deleted

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ చనగసటట
ఇసటట ననస:FLOT NO 402
వయససస:65
లస: పప
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8753 NDX2834208
పపరర: శక ీరమీచడడ తయగమర

94-29/1347

తసడడ:డ వీస ీర ీచడడ తయగమర
ఇసటట ననస:FLOT NO 402, 5TH FLOOR,
వయససస:18
లస: పప

8754 NDX2915130
పపరర: కకటటశశరర మగలర పపడడ

94-29/1348

భరస : పరప రరవప లలట మగలర పపడడ
ఇసటట ననస:Flot no 403
వయససస:47
లస: ససస స

94-29/1349 8757 NDX2838126
8756 NDX3190923
పపరర: శవ కకటటశశరరరవప మదసకలరర
పపరర: రమమష బబబగ చనగసటట

94-26/1416

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ చనగసటట
ఇసటట ననస:FLOT NUMBER 402
వయససస:65
లస: పప

8759 NDX2252815
పపరర: బబల మమళరచచరరవప

94-30/946

8760 NDX2252807
పపరర: పడవణ మమళరచచరరవప

94-29/960

తసడడ:డ కసఠ రరవప డడవ
ఇసటట ననస:FLOTNO404VIJAYAENCLAVE
వయససస:44
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ కకపరనసదస మదసకలరర
ఇసటట ననస:Flot No.506
వయససస:42
లస: పప

8755 NDX2573889
పపరర: శవ కలమలర డడవ

94-30/947

8758 NDX2838068
పపరర: రమమష బబబగ చనగసటట

94-26/1417

Deleted

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ చనగసటట
ఇసటట ననస:FLOT NUMBER 402
వయససస:65
లస: పప
8761 NDX2252799
పపరర: కకషర మహన మమళరచచరరవప

94-30/948

భరస : కకషర మహన మమళరచచరరవప
తసడడ:డ కకషర మహన మమళరచచరరవప
తసడడ:డ వనసకట దదకడతషలల మమళరచచరరవప
ఇసటట ననస:FLOT NUMBER 503, SKY LARK ఇసటట ననస:FLOT NUMBER 503, SKY LARK ఇసటట ననస:FLOT NUMBER 503, SKY LARK
వయససస:55
లస: ససస స
వయససస:28
లస: పప
వయససస:57
లస: పప
8762 NDX2608545
పపరర: పడసరద భగవనగరరర

94-27/991

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:FLOT NUMBER 505
వయససస:56
లస: పప
8765 NDX3059896
పపరర: కకషర వనణణ ఐఠరపప

8763 NDX2070605
పపరర: కకటటశశరర బలలససపరటట

94-27/824

భరస : ననగరరజ బలలససపరటట
ఇసటట ననస:F NO1
వయససస:31
లస: ససస స
94-28/1126

8766 NDX3169190
పపరర: తరరవననరఆలమ శకరరమ

భరస : శకనవరస ఐఠరపప
ఇసటట ననస:f.no 1gb santosh towers
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ శకరరమ
ఇసటట ననస:F NO.2,2-14-121
వయససస:48
లస: ససస స

8768 NDX3037389
పపరర: అసడచవ
డ స బడడగగ

8769 NDX3037439
పపరర: శరరద దదశరరజ

94-28/1121

8764 NDX3133691
పపరర: శకనవరస ఐఠరపప

94-28/1125

తసడడ:డ పకధదశరరజ ఐఠరపప
ఇసటట ననస:f.no 1gb santosh towers
వయససస:45
లస: పప
94-27/1461

8767 NDX3172251
పపరర: భబగఖ ననగ ససనత శకరరమ
భరస : తరరవననరఆలమ శకరరమ
ఇసటట ననస:F NO.2, 2-14-121
వయససస:44
లస: ససస స

94-28/1122

8770 NDX3118890
పపరర: ఆనసద పడసరద తతట

94-29/1299

తసడడ:డ ససగరత రరవప
ఇసటట ననస:F NO 004 SAI AZAD APARTME
వయససస:55
లస: పప

భరస : అసడచవ
డ స బడడగగ
ఇసటట ననస:F NO 004, SAI AZAD APARTM
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పషదద వనసకట రరమయఖ తతట
ఇసటట ననస:F NO 6
వయససస:48
లస: పప

8771 NDX2775161
పపరర: చదనల రరడడడ మగనగరల

8772 NDX0728071
పపరర: లకకమకలమలరర కసన
స రర

8773 NDX3120466
పపరర: అపరసజ కలమలరర సమమసగర

94-29/1292

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ మగనగరల
ఇసటట ననస:F NO 102
వయససస:70
లస: పప
8774 NDX3145067
పపరర: శవ కలమలర సమమసగర

94-26/1060

భరస : శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:F NO201
వయససస:47
లస: ససస స
94-29/1294

8775 NDX2773083
పపరర: కకషర మమరరస మలలర స కకసడడ

94-28/1124

94-29/1293

తసడడ:డ ఏసస బబబగ సమమసగర
ఇసటట ననస:F NO 201
వయససస:18
లస: ససస స
94-29/1350

8776 NDX2596534
పపరర: ఆశరరశదస తనడడబబ యన

94-27/984

తసడడ:డ ఏసస బబబగ సమమసగర
ఇసటట ననస:F NO 201 SAI DATTA HEIGHT
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహయఖ మలలర స కకసడడ
ఇసటట ననస:FNO201 SRUTHI KALLAM HOM
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:F NO 201, YAGANTI PEARL
వయససస:61
లస: పప

8777 NDX3193315
పపరర: మలధసరర లత జతషక

8778 NDX2881688
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మమమననన

8779 NDX2865962
పపరర: వనసకట ససబబ రరడడడ మవశ

94-27/1457

తసడడ:డ కకశశర బబబగ జతషక
ఇసటట ననస:F NO 202 R2 BLOCK
వయససస:21
లస: ససస స
8780 NDX2840528
పపరర: రమమష కలమలర బచసల

94-21/801

తసడడ:డ సనరఖ మలరరససడ రరవప బచసల
ఇసటట ననస:FNO 203 EMGEE MANOR APA
వయససస:49
లస: పప

94-27/1458

94-27/1459

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:F NO 202 SRIKARA HEIGHTS
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ చసప రరడడడ మవశ
ఇసటట ననస:F NO 202, LAKSHMI GRAND
వయససస:61
లస: పప

8781 NDX3122801
పపరర: అనల కలమలర చకకవరరస
బబ దసదలలరర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:F NO 204
వయససస:76
లస: పప

8782 NDX3246899
పపరర: కకషర తలల
ర రర

94-29/1295

94-27/1544

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:f no 207
వయససస:41
లస: పప

Page 297 of 301

8783 NDX3092673
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94-29/1296

8784 NDX3010105
పపరర: ఆదస షఫస షపక

తసడడ:డ రరమకకషర రరవప
ఇసటట ననస:F NO 301,11TH LINE SITARAM
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ననగగర వల
ఇసటట ననస:F NO 302
వయససస:30
లస: పప

8786 NDX3077633
పపరర: పడతతఖష బరరగల

8787 NDX3000072
పపరర: లలలవత ఉదదసటట

94-28/1172

94-27/1460

8785 NDX2556017
పపరర: పకధదశరరజ కటటబబ యన

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:f no 302
వయససస:21
లస: పప
94-26/1407

8788 NDX3136124
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప కరమనడక

తసడడ:డ అనసత ససధనకర బరరగల
ఇసటట ననస:FNo 302, Dhruva Diamond
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ఉదదసటట
ఇసటట ననస:F No 312, Srinivasa Apts
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ కరమనడక
ఇసటట ననస:F NO 402
వయససస:66
లస: పప

8789 NDX3135969
పపరర: అసజమమ కరమనడక

8790 NDX2425924
పపరర: అజయ కలమలర సష మశశటట

8791 NDX2517928
పపరర: లల శసకర పష లశశటట

94-29/1298

భరస : చసదడ శశఖర రరవప కరమనడక
ఇసటట ననస:F NO 402
వయససస:63
లస: ససస స
8792 NDX2775625
పపరర: సరయశసకర ఏలలరర

94-29/953

94-25/753

94-29/1297

94-30/949

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప సష మశశటట
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పష లశశటట
ఇసటట ననస:F NO 404 SAI SOUNDARYA AP ఇసటట ననస:FNO 405 SVR NESTLE
వయససస:34
లస: పప
వయససస:43
లస: పప
94-27/1462

8793 NDX2602860
పపరర: భవరన పరకరల

తసడడ:డ పడసరద రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:F.no.405,sriram residency
వయససస:18
లస: పప

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:F NO. B1-59
వయససస:38
లస: ససస స

8795 NDX2863959
పపరర: తలశల భగవన కలమలర

8796 NDX3025772
పపరర: మహహశశర రరవప ఉదదసటట

94-27/1495

94-28/881

8794 NDX2880094
పపరర: శభ ఐశశరఖ డడవ

94-25/1078

తసడడ:డ శకనవరస రరవప డడవ
ఇసటట ననస:F NO C1, SRI NILAYAM APTS
వయససస:19
లస: ససస స
94-26/1408

8797 NDX2952497
పపరర: లకడమ కలమలరర ఉటటకలరర

94-28/1123

తసడడ:డ తలశల సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:FNOFF3 SREEHOMES
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ గగవసద ఉదదసటట
ఇసటట ననస:F No: 312, Srinivasa Appart
వయససస:66
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:F NO,504, NEAR ARMY CANTE
వయససస:50
లస: ససస స

8798 NDX2780831
పపరర: అనసత కలమలర వపగరరరళళ

8799 NDX2780849
పపరర: వజయ శరసత వపగరరరళళ

8800 NDX2619948
పపరర: సరగజన దదవ ఉగరరరరల

94-28/1173

తలర : సరగజన దదవ వపగరరరళళ
ఇసటట ననస:G- 3, Kumar towers
వయససస:34
లస: పప
8801 NDX2963296
పపరర: వనసకట ససభబషసణ కరర

భరస : అనసత కలమలర వపగరరరళళ
ఇసటట ననస:g- 3, kumar towers
వయససస:33
లస: ససస స
94-28/1175

8802 NDX2892586
పపరర: శశభ రరణణ చవర

భరస : కకషరయఖ
ఇసటట ననస:GAYATRI APPARTMENT
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : నరరసదడ కలమలర చవర
ఇసటట ననస:GMC 88,15-4-92/3
వయససస:73
లస: ససస స

8804 NDX3202124
పపరర: షపక ససభబన

8805 NDX3200508
పపరర: షపక ససభబన

94-24/981

భరస : కకటటశశర రరవప ససరరపపరపప
ఇసటట ననస:H NO 2-14-118/2
వయససస:62
లస: ససస స
8810 NDX2599082
పపరర: సరసబరరడడడ మగనగరల
తసడడ:డ పసచలరరడడడ
ఇసటట ననస:HNO 13
వయససస:66
లస: పప

94-29/1351

8808 NDX0556191
పపరర: కకటటశశర రరవప ససరరపపరపప

94-24/982

94-27/827

తసడడ:డ రరధ కకషర మమరరస ససరరపపరపప
ఇసటట ననస:H NO 2-14-118/2
వయససస:62
లస: పప
94-27/992

8811
పపరర: ఆనసద జజషషవర రవ కలమలర
ననమలల
తసడడ:డ రరజ రరవప ననమలల
ఇసటట ననస:House No 1
వయససస:52
లస: పప

8803 NDX2583441
పపరర: అభలలష సప సటట

94-29/962

తసడడ:డ వనషకలసఠ పడసరద సప సటట
ఇసటట ననస:HIG-130
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:H NO 2-12-139
వయససస:24
లస: పప
94-27/826

94-29/961

తలర : దనననరరవప ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:G-3, kumar towers
వయససస:58
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:H NO 2-12-139
వయససస:24
లస: పప
8807 NDX0570861
పపరర: శశ బబల లకకరరజ

94-28/1174

8806 NDX1410505
పపరర: రరధ దదవ వనమమరర

94-27/825

భరస : లలట శకనవరస శరససస స వనమమరర
ఇసటట ననస:H NO 2-14-117/44
వయససస:87
లస: ససస స
8809 NDX2527026
పపరర: వనసకట శకనవరస రరజ మసతచన

94-27/828

తసడడ:డ యలననదధ రరజ మసతచన
ఇసటట ననస:H NO 9-1-80
వయససస:47
లస: పప
94-21/804

8812 NDX2473098
పపరర: బబలససబడహమణఖస నమమరరజ

94-23/587

భసధసవప: భసకరరరవప మగననసగర
ఇసటట ననస:House No15
9-1-15
వయససస:55
లస: పప
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8813 NDX2473387
పపరర: కకషర జజఖత నమమరరజ
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94-28/776

భరస : బబలససబడహమణఖస నమమరరజ
ఇసటట ననస:House No15 9-1-15
వయససస:52
లస: ససస స
8816 NDX1890608
పపరర: చసదడకరసత సరయ మదధద

94-28/778

తలర : ససశల దదవ మదధద
ఇసటట ననస:I2-14-121/H
వయససస:25
లస: పప
8819 NDX3119898
పపరర: ననపపలర ససధ

8814 NDX2473403
పపరర: బబలససబడహమణఖస నమమరరజ

8817 NDX2055821
పపరర: రరజరష గగల

8818 NDX2139526
పపరర: ఇసర సయఖద

8820 NDX2914695
పపరర: ససబబరరవప బబ సతష
తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:KUMAR NAGAR
వయససస:47
లస: పప

8822 NDX2619559
పపరర: మరరక గగలడ మలచరర

8823 NDX2842821
పపరర: రరజరశ రరడడడ మదన
ద రర

94-29/963

తసడడ:డ డదవడ రమమశ మలచరర
ఇసటట ననస:MACHINE FAARAM
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచల రరడడడ మదన
ద రర
ఇసటట ననస:Meenakshi trident
వయససస:18
లస: పప

94-27/829
8825 NDX0871301
పపరర: దధననష బబబగ పపరసశశటట
paramsetty
తసడడ:డ శకనవరసరరవప పపరసశశటట
ఇసటట ననస:MMMMMMMMMMMMM
వయససస:31
లస: పప

8826 NDX1454123
పపరర: సతఖవత ధసడగరరర
తలర : దసరర మమ
ఇసటట ననస:NEAR9/113
వయససస:26
లస: ససస స

8828 NDX1454016
పపరర: తమరరజ ధసడగరరర

8829 NDX2931707
పపరర: చతడ లకడమ చచషతనఖ గరరర పరటట

94-22/633

తలర : దసరర మమ
ఇసటట ననస:NEAR9/113
వయససస:28
లస: పప
94-27/1498

భరస : శకనవరస రరవప తనత
ఇసటట ననస:No102,NeoMagnefic
వయససస:35
లస: ససస స
8834 NDX2950145
పపరర: సరసబశవ రరవప గగసటటపలర

94-29/1356

తసడడ:డ రరమననధస గగసటటపలర
ఇసటట ననస:PLAT NO 404 R2
వయససస:61
లస: పప
8837 NDX3046737
పపరర: అనసరరధ మమకర
భరస : వనసకటబడమ రరడడడ మమకర
ఇసటట ననస:plot 102 vijay vihhar
వయససస:37
లస: ససస స

94-28/780

తసడడ:డ అకబల సయఖద
ఇసటట ననస:IP2-14-121
వయససస:24
లస: పప
94-29/1353

8821 NDX2914703
పపరర: శవ జజఖత బబ సతష

94-29/1354

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:KUMAR TOWERS
వయససస:35
లస: ససస స
94-27/1496

8824 NDX2776037
పపరర: రరకరశ రరడడడ మదన
ద రర

94-28/1176

తసడడ:డ పసచల రరడడడ మదన
ద రర
ఇసటట ననస:Meenakshi trident
వయససస:18
లస: పప
94-22/631

8827 NDX1454115
పపరర: రమలదదవ ధసడగరరర

94-22/632

భరస : ఇమరరజ
ఇసటట ననస:NEAR9/113
వయససస:27
లస: ససస స
94-23/755

8830 NDX3025327
పపరర: శకనవరస రరవప తనత

94-27/1497

తసడడ:డ వనసకట హనసమసతరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:NEW DOOR 10-6-215
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర రరవప తనత
ఇసటట ననస:No102, Neo Magnefic
వయససస:41
లస: పప

8832 NDX3218195
పపరర: వణ పడథసఖష బబ లలరపడగడ

8833 NDX2799237
పపరర: హరరక ఇసటటరర

94-28/1177

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ లలరపడగడ
ఇసటట ననస:No.414, Palnadu Towers
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరస కకటట రరడడ
ఇసటట ననస:PLAT NO 110
వయససస:21
లస: ససస స

8835 NDX2964708
పపరర: సరయ కలమలరర గగసటటపలర

8836 NDX2772549
పపరర: భవత మమకర

8838 NDX3219540
పపరర: రరణగక ఇనసగసటట వనసకట

94-29/1357

భరస : వనసకట ససబబ రరవప వనడ వసన
ఇసటట ననస:Plot No.22
వయససస:49
లస: ససస స

94-29/1355

94-28/1178

తసడడ:డ వనసకటబడమ రరడడడ మమకర
ఇసటట ననస:Plot 102 Vijay vihar apt
వయససస:18
లస: ససస స
94-26/1424

భరస : అమరననథ సనరత
ఇసటట ననస:Plot n. 89 d. no 9-2-107
వయససస:63
లస: ససస స

94-27/1501 8841 NDX2779163
8840 NDX2883528
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప వనడ వసన
పపరర: షరరయమ వనడ వసన

తసడడ:డ పపరరచసదడ రరవప వనడ వసన
ఇసటట ననస:Plot No.22
వయససస:54
లస: పప

94-28/779

భరస : సరసబశవ రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:PLAT NO 404 R2
వయససస:54
లస: ససస స
94-27/1499

94-27/993

భరస : భసకరరరవప మగననసగర
ఇసటట ననస:House No.15, 9-1-15
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ శకహరర రరవప గగల
ఇసటట ననస:I2-14-121/H
వయససస:36
లస: పప
94-29/1352

8815 NDX2544468
పపరర: హహహమవత మగననసగర

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశరరరవప నమమరరజ
ఇసటట ననస:House No15 9-1-15
వయససస:55
లస: పప

భసధసవప: కససకలరరస సరయ వసశ కకషర
ఇసటట ననస:krishal country appartment
వయససస:56
లస: ససస స

8831 NDX3023546
పపరర: మసజశక పసడయ తనత

94-28/777

94-28/1179

94-26/1418
8839 NDX2883973
పపరర: తషలశ రమణ వఠల వనడ వసన

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప వనడ వసన
ఇసటట ననస:Plot No. 22
వయససస:24
లస: పప
8842 NDX2883874
పపరర: అనసత శకనవరస వనడ వసన

94-28/1180

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప వనడ వసన
ఇసటట ననస:Plot No.22
వయససస:18
లస: పప
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8843 NDX2954162
పపరర: అమరననథ సనరత
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94-27/1500

8844 NDX2600989
పపరర: అసజల పడసనన బబ దసదలలరర

తసడడ:డ బడహమనసదస సనరత
ఇసటట ననస:PLOT NO. 89, 2ND LINE
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:plot no 501,
వయససస:21
లస: ససస స

8846 NDX2837870
పపరర: రమమష బబబగ చనగసటట

8847 NDX2985489
పపరర: ఛగన లలల ససతనర

94-26/1419

Deleted

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ చనగసటట
ఇసటట ననస:PLOT NUMBER 402
వయససస:65
లస: పప
8849 NDX3001583
పపరర: వనసకట రగహననషనడన వనజరసడర

94-30/1389

8850 NDX2847895
పపరర: సతఖ పడకరశ చగపపర
తసడడ:డ వనసకయఖ చగపపర
ఇసటట ననస:R-1, 308,
వయససస:28
లస: పప

8852 NDX3090248
పపరర: ననగమణణ చగపపర

8853 NDX3185162
పపరర: పడవణ కలమలర చగపపర

8845 NDX2862720
పపరర: రమమష బబబగ చనగసటట

Deleted

94-29/1358

8848 NDX3080561
పపరర: ఉమ దదవ గగగరననన

94-29/1360

8851 NDX3103892
పపరర: వనసకయఖ చగపపర

94-30/1393

8854 NDX3062262
పపరర: రమమశ బబబగ గగగరననన
తసడడ:డ ససబబబ రరవప గగగరననన
ఇసటట ననస:R-1, 403
వయససస:51
లస: పప

8855 NDX3079829
పపరర: రమమశ గగగరననన

8856 NDX3070000
పపరర: నరసససహచనరరఖలల వనదసతస

8857 NDX3069119
పపరర: రసగరలకడమ వనదసతస

తసడడ:డ కకషరమలచనరరఖలల
ఇసటట ననస:r4 404 4TH FLOOR
వయససస:55
లస: పప

8858 NDX2411189
పపరర: రమణ పప దధల

8859 NDX2933273
పపరర: ససయగకస థదరరకకకవరళళరర

94-25/754

94-30/1391

భసధసవప: సతఖ పడకరశ
ఇసటట ననస:R-1, 308,SKYLARK TOWERS,
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ చగపపర
ఇసటట ననస:R-1, 308,SKYLARK TOWERS,
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప గగగరననన
ఇసటట ననస:R-1,403 Sky Lark Towers
వయససస:67
లస: పప

94-29/1359

భరస : రమమశ బబబగ గగగరననన
ఇసటట ననస:R-1 403
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:R-1, 308,SKYLARK TOWERS,
వయససస:54
లస: ససస స
94-30/1394

94-25/1081

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ చనగసటట
ఇసటట ననస:PLOT NUMBER 402
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ సమమల రరస ససతనర
ఇసటట ననస:PORTION NO.1
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనజరసడర వనసకటటశశరరర venkateswarlu
ఇసటట ననస:R1 Block, FlatNo.505,Skylark To
వయససస:21
లస: పప
94-30/1392

94-29/964

94-29/1362

94-29/1361

94-29/1363

భరస : నరసససహచనరరఖలల
ఇసటట ననస:R4 404 4TH FLOOR
వయససస:51
లస: ససస స
94-27/1503

8860 NDX3127909
పపరర: శకకరసత పరరచనరర

94-27/1502

భరస : అలల
ర రయఖ పప దధల
ఇసటట ననస:SAI SUNANDA TOWERS
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదరరన చనరరఖలల థదరరకకకవరళళరర
ఇసటట ననస:SF 1 2ND FLOOR
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడ ననథ పరరచనరర
ఇసటట ననస:S.F-4
వయససస:47
లస: పప

8861 NDX3151933
పపరర: శరలన పరరచనరర

8862 NDX2231108
పపరర: రరజరశశర బబబగలలల

8863 NDX2231082
పపరర: లకడమ మదనగపరరపప

94-27/1504

భరస : శకకరసత పరరచనరర
ఇసటట ననస:SF-4,2-14-116/A
వయససస:40
లస: ససస స
8864 NDX2231090
పపరర: సతష కలమలర మదనగపరకల

94-29/813

94-29/811

94-29/812

భరస : సతష కలమలర మదనగపరకల
ఇసటట ననస:SKYLARK TOWERS PLOT-305
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పరరసనరరమగడడ మదనగపరరపప
ఇసటట ననస:SKYLARK TOWERS PLOT-305
వయససస:51
లస: ససస స

8865 NDX2231074
పపరర: రరవత రరమచసదడన

8866 NDX2231066
పపరర: రరమచసదడన ననగపపన

94-29/814

94-29/815

తసడడ:డ పపప సనరరమగడడ మదనగపరకల
ఇసటట ననస:SKYLARK TOWERS PLOT-305
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరమచసదడన ననగపపన
ఇసటట ననస:SKYLARK TOWERS PLOT-406
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగపపన
ఇసటట ననస:SKYLARK TOWERS PLOT-406
వయససస:39
లస: పప

8867 NDX2517902
పపరర: మలరరత పడసననస పససపరటట

8868 NDX2796605
పపరర: భబరత పడసరద శరమ పససపరటట

8869 NDX2815173
పపరర: చసకక వసశ కకషర చసకక

94-30/950

94-30/1395

భసధసవప: భబరత పడసరద శరమ పససపరటట
ఇసటట ననస:skylark towers R-3 flat no 306
వయససస:68
లస: ససస స

భసధసవప: మలరరత పడసననస పససపరటట
ఇసటట ననస:skylark towers, R-3
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ చసకక ననలబబలలడడ చసకక
ఇసటట ననస:sri prasana nilayam
వయససస:18
లస: పప

8870 NDX2600385
పపరర: గరత కరఠనలల

8871 NDX2937613
పపరర: ససబబయమమ సరమననన

8872 NDX2204402
పపరర: సనదసజల శశషరదధడ

భరస : బబల ససబడమణఖస కరఠనలల
ఇసటట ననస:SRI SAI ENCLAVE 1C
వయససస:49
లస: ససస స

94-29/965

94-29/1365

భరస : సరసబశవరరవప సరమననన
ఇసటట ననస:SRI SAITEJA ANNEXE
వయససస:42
లస: ససస స

94-29/1364

94-26/963

భరస : రరసపడసరద వననకకట
ఇసటట ననస:SUNRISE ENCLAVE 9-18-985
వయససస:48
లస: ససస స
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8873 NDX2204436
పపరర: సతఖ కలమలరర చచనననరర

94-26/964

8874 NDX2204428
పపరర: రరమ బబబగ చచనననరర

94-26/965

8875 NDX2204410
పపరర: సరయ నఖల వననకకట

94-26/966

భరస : రరమ బబబగ చచనననరర
ఇసటట ననస:SUNRISE ENCLAVE 9-18-985/
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వర బడహమస చచనననరర
ఇసటట ననస:SUNRISE ENCLAVE 9-18-985/
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరసపడసరద వననకకట
ఇసటట ననస:SUNRISE ENCLAVE 9-18-985/
వయససస:22
లస: పప

8876 NDX2204394
పపరర: రరసపడసరద వననకకట

8877 NDX3118403
పపరర: మధవ పటటలల

8878 NDX2604817
పపరర: అదసనత కలమలర జసగర

94-26/967

తసడడ:డ అదదసకయఖ వననకకట
ఇసటట ననస:SUNRISE ENCLAVE 9-18-985/
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప పటటలల
ఇసటట ననస:SVRNestleApartment
వయససస:36
లస: ససస స

8879 NDX2954857
పపరర: పడవణ కలమలర సమమసగర

8880 NDX2954220
పపరర: అశశన కకరరవనపస

94-29/1366

తసడడ:డ ఏససబబబగ సమమసగర
ఇసటట ననస:syamalanagar 8 lane
వయససస:21
లస: పప
8882 NDX3180312
పపరర: వలలరరర కకశశర

94-28/1181

తసడడ:డ వరయఖ జసగర
ఇసటట ననస:SWARNA BHARATH NAGAR
వయససస:19
లస: పప
94-29/1367

తలర : వనసకట ననగరతనస కకరరవనపస
ఇసటట ననస:SYAMALANAGAR,
వయససస:22
లస: ససస స
94-26/1421

8883 NDX3145182
పపరర: అనసరరధ చలర ర

8881 NDX2834927
పపరర: జజఖత యయరరకదద న

94-28/1182

భరస : వ ఏస ఏన కకశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:VENKATA SAI HOMES
వయససస:40
లస: ససస స
94-25/1098

8884 NDX3022688
పపరర: వనసకట రరమ రరడడడ మమకర

భసధసవప: వలలరరర యలసప డకకశన
ఇసటట ననస:vijaya enclave plot no 505
వయససస:49
లస: పప

భరస : కకటయఖ ననయగడడ చలర ర
ఇసటట ననస:VIJAYA LAKSHMI PARADISE
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవర రరడడడ మమకర
ఇసటట ననస:vijay vihar plot 102
వయససస:46
లస: పప

8885 NDX3003399
పపరర: వజయ నరరకవపల

8886 SQX1976133
పపరర: షబన ఖలన

8887 NDX2982452
పపరర: తడవకకమ ససరరశ కలసదసరరస

94-25/1082

భరస : కలపపయఖ నరరకవపల
ఇసటట ననస:yamini mini apts
వయససస:61
లస: ససస స

95-198/1

భసధసవప: జజకకరహహసపసనఖలన
ఇసటట ననస:#17-2-66/A
వయససస:42
లస: ససస స

ఇతరరలల
మతత స

94-27/994

94-26/1420

94-27/997

తసడడ:డ కకషర మమరరస కలసదసరరస
ఇసటట ననస:#202, Sri vidya residency
వయససస:58
లస: పప

పపరరషషలల
4,332

ససత సలల
4,554

ఇతరరలల
1

మతత స
8,887

4,332

4,554

1

8,887
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