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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-37

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 9390

నగరపపలక సససస ఉననటటట శపసన సభ
నయజకవరర స ననసబరర మరరయమ పపరర

: 94 - గమసటటరర పశశమ
అననససచక

కకమ ససఖఖ

ఏ.సస./పస.యస. ననస:

ఓటరర ససఖఖ
పపరరషషలల

ససస ల
స ల

ఇతరరలల

మతస స

1

94 / 1

7

4

0

11

2

94 / 2

3

10

0

13

3

94 / 3

2

1

0

3

4

94 / 4

8

4

0

12

5

94 / 5

1

0

0

1

6

94 / 8

1

0

0

1

7

94 / 12

1

0

0

1

8

94 / 15

3

0

0

3

9

94 / 18

1

0

0

1

10

94 / 19

0

1

0

1

11

94 / 20

0

1

0

1

12

94 / 21

1

0

0

1

13

94 / 24

1

3

0

4

14

94 / 27

0

1

0

1

15

94 / 30

6

5

0

11

16

94 / 31

1

1

0

2

17

94 / 32

1

0

0

1

18

94 / 34

0

2

0

2

19

94 / 35

1

0

0

1

20

94 / 39

0

3

0

3

21

94 / 40

0

2

0

2

22

94 / 41

87

91

0

178

23

94 / 42

159

155

0

314

24

94 / 43

61

61

0

122

25

94 / 44

12

12

0

24

26

94 / 45

2

6

0

8

27

94 / 46

2

1

0

3

28

94 / 47

61

51

0

112

29

94 / 48

29

35

0

64

30

94 / 49

1

0

0

1

31

94 / 50

23

26

0

49

32

94 / 51

86

89

0

175

33

94 / 52

152

168

1

321

34

94 / 53

3

3

0

6

35

94 / 54

0

5

0

5

36

94 / 55

1

0

0

1

37

94 / 56

4

2

0

6

38

94 / 58

3

6

0

9

39

94 / 59

1

1

0

2

40

94 / 60

3

4

0

7

41

94 / 61

6

6

0

12

42

94 / 62

0

2

0

2

43

94 / 63

14

15

0

29

44

94 / 64

2

1

0

3

45

94 / 65

6

6

0

12

46

94 / 66

2

1

0

3

47

94 / 67

532

553

0

1,085

48

94 / 68

461

490

0

951

49

94 / 69

289

299

0

588

50

94 / 70

487

497

1

985

51

94 / 71

478

488

0

966

52

94 / 72

6

5

0

11

53

94 / 73

2

2

0

4

54

94 / 74

2

0

0

2

55

94 / 75

1

2

0

3

56

94 / 76

1

2

0

3

57

94 / 77

2

4

0

6

58

94 / 78

4

5

0

9

59

94 / 79

0

1

0

1

60

94 / 80

2

3

0

5

61

94 / 81

4

4

0

8

62

94 / 82

3

2

0

5

63

94 / 83

0

1

0

1

64

94 / 85

1

0

0

1

65

94 / 87

6

13

0

19

66

94 / 88

66

48

0

114

67

94 / 89

9

7

0

16

68

94 / 90

2

1

0

3

69

94 / 92

6

3

0

9

70

94 / 93

2

3

0

5

71

94 / 94

6

6

0

12

72

94 / 95

2

0

0

2

73

94 / 96

1

1

0

2

74

94 / 97

1

0

0

1

75

94 / 99

2

0

0

2

76

94 / 100

43

48

0

91

77

94 / 103

1

0

0

1

78

94 / 107

2

3

0

5

79

94 / 109

0

1

0

1

80

94 / 110

3

1

0

4

81

94 / 111

10

12

0

22

82

94 / 112

120

117

0

237

83

94 / 113

472

470

0

942

84

94 / 114

505

507

0

1,012

85

94 / 115

2

1

0

3

86

94 / 116

0

1

0

1

87

94 / 117

0

1

0

1

88

94 / 119

0

2

0

2

89

94 / 120

1

1

0

2

90

94 / 121

0

1

0

1

91

94 / 123

1

0

0

1

92

94 / 124

3

1

0

4

93

94 / 129

1

0

0

1

94

94 / 130

1

1

0

2

95

94 / 131

297

305

0

602

96

94 / 132

3

1

0

4

97

94 / 133

0

1

0

1

98

94 / 136

0

1

0

1

99

94 / 137

1

0

0

1

100

94 / 147

3

0

0

3

101

94 / 149

0

1

0

1

102

94 / 153

1

3

0

4

103

94 / 154

2

0

0

2

104

94 / 156

1

0

0

1

105

94 / 157

1

0

0

1

106

94 / 158

2

0

0

2

107

94 / 168

1

0

0

1

108

94 / 175

1

1

0

2

109

94 / 180

1

0

0

1

110

94 / 195

1

0

0

1

111

94 / 197

1

0

0

1

112

94 / 201

0

1

0

1

113

94 / 203

0

1

0

1

114

94 / 204

1

0

0

1

115

94 / 205

0

1

0

1

116

94 / 219

1

1

0

2

117

94 / 224

1

3

0

4

118

94 / 229

1

1

0

2

119

94 / 231

1

0

0

1

120

94 / 232

1

0

0

1

121

94 / 234

1

0

0

1

122

94 / 235

1

0

0

1

123

94 / 244

1

0

0

1

124

95 / 1

1

1

0

2

125

95 / 6

1

1

0

2

126

95 / 23

1

0

0

1

127

95 / 51

2

2

0

4

128

95 / 67

0

2

0

2

129

95 / 69

2

1

0

3

130

95 / 70

1

2

0

3

131

95 / 73

1

0

0

1

132

95 / 75

1

1

0

2

133

95 / 76

2

1

0

3

134

95 / 77

1

1

0

2

135

95 / 84

0

1

0

1

136

95 / 86

0

1

0

1

137

95 / 90

1

1

0

2

138

95 / 92

1

1

0

2

139

95 / 95

1

1

0

2

140

95 / 127

0

1

0

1

141

95 / 134

0

1

0

1

142

95 / 150

1

0

0

1

143

95 / 160

1

0

0

1

144

95 / 166

0

1

0

1

145

95 / 168

1

1

0

2

146

95 / 193

1

0

0

1

147

95 / 202

1

0

0

1

148

95 / 208

0

1

0

1

149

95 / 211

1

0

0

1

150

95 / 213

1

1

0

2

151

95 / 222

1

1

0

2

152

1,094 / 16

2

0

1

3

153

1,094 / 57

0

1

0

1

154

1,094 / 58

1

1

0

2

155

1,094 / 62

1

0

0

1

156

1,094 / 77

2

1

0

3

157

1,094 / 78

0

1

0

1

158

1,094 / 79

1

1

0

2

159

1,094 / 80

2

2

0

4

160

1,094 / 81

0

1

0

1

161

1,094 / 126

0

1

0

1

162

1,094 / 127

3

2

0

5

163

1,094 / 128

1

2

0

3

164

1,094 / 145

0

1

0

1

165

1,095 / 29

1

0

0

1

4,664

4,752

3

9,419

మతస స ఓటరర వవరరలల

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

1
NDX2604064
పపరర: ససతమమ బతష
స ల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-37
94-48/928

తసడడ:డ ధనసజయ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:1-0
వయససస:42
లస: ససస స
94-48/1

తసడడ:డ బబపయఖ లసగసశశటట
ఇసటట ననస:1-07-17
వయససస:59
లస: పప
94-4/1303

5
NDX2957256
పపరర: ననహలకర వడర పపడడ

8
NDX1384601
పపరర: లలమధర శరమ

94-4/774

తసడడ:డ సససదయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:2-7-778,3RD LANE
వయససస:31
లస: పప
94-48/945

17
NDX2440642
పపరర: మణణకసఠ గగవసదస

94-2/1085

తసడడ:డ హహసరససససన షర
ఇసటట ననస:2-17/1/1
వయససస:25
లస: పప
94-2/63

భరస : మహబమబఘసభబన షపక
ఇసటట ననస:2-19-101
వయససస:53
లస: ససస స
94-8/1366

తసడడ:డ కకషష మహన రరవప ఏమ
ఇసటట ననస:002 mayuri homes
వయససస:48
లస: పప
28
NDX3187937
పపరర: శకకల అహమద షపక
తసడడ:డ అబఘబల మజద షపక
ఇసటట ననస:003
వయససస:49
లస: పప

94-48/2

94-4/809

21
NDX2691426
పపరర: శకనవరసరరవప చపసపడడ

29
NDX3120631
పపరర: సరయ శక రరస మననజ కలల
ర రర
తసడడ:డ అపపరరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:3
వయససస:18
లస: పప

94-2/1084

18
NDX1527615
పపరర: రజశరమ షపక

20
NDX1952622
పపరర: శశషమమ కరవపరర

26
NDX3092921
పపరర: రరమచసదడ రరవప కరరపరపప

95-1/1002

15
NDX2651164
పపరర: పదమ టటకక

తసడడ:డ మహబమబఘసభబన షపక
ఇసటట ననస:2-19-101
వయససస:28
లస: ససస స

23
NDX3077518
పపరర: ననగజశశరరరవప గగరరజవవలల

94-67/1016

12
SQX2013860
పపరర: వనసకట శరకవణణ బదణణడే

తలర : శశకళ గగవసదస
ఇసటట ననస:2-18 WARD - 1 MASID ROAD
వయససస:22
లస: పప
94-2/64

94-2/62

94-81/790

భసధసవప: ససషసమథ చపసపడడ
ఇసటట ననస:2-87 NEW
వయససస:50
లస: పప
94-113/978

24
NDX3077096
పపరర: ననగజశవరరర గగరరజవవలల

94-113/979

భరస : ననగజశశరరరవప గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:2D
వయససస:50
లస: ససస స
94-72/1228

తసడడ:డ ససరఖ పడకరశ రరవప కరరపరపప
ఇసటట ననస:2nd floor pragna square
వయససస:52
లస: పప
94-47/1014

9
NDX3000890
పపరర: రరజజశ నసదన గసగపపరస

94-48/936

భరస : శకనవరస టటకక
ఇసటట ననస:2-16-72 SAMATHA NAGAR
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:2D
వయససస:52
లస: పప
94-71/667

6
NDX2700193
పపరర: ససరఖ ననరరయణ మమరరస
చచరరకలపలర
తసడడ:డ శవ శసకర రరవప చచరరకలపలర
ఇసటట ననస:1-35-147
వయససస:18
లస: పప

తలర : గరయతడ బదణణడే
ఇసటట ననస:2-12-64
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషషయఖ కరవపరర
ఇసటట ననస:2-19-101
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష శశషష వనలలవవలల
ఇసటట ననస:2-89, FLAT NO - 6
వయససస:20
లస: పప
25
NDX2970853
పపరర: కకరణ ఏమ

94-4/1346

14
NDX0720995
పపరర: రవసదడ కలమమర అతతట

16
NDX2671709
పపరర: ఖమజజ వల షససక

94-112/438

తసడడ:డ రఘఘనసదన గసగపపరస
ఇసటట ననస:002
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ జజేేమ
ఇసటట ననస:2-9-6/1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ జలగజసశర రరవప అతతట
ఇసటట ననస:2-14-159/51
వయససస:59
లస: పప

22
NDX3033792
పపరర: సరయ పడణణత వనలలవవలల

94-114/223

11
NDX2667285
పపరర: సరసబయ కకలకలలరర

తసడడ:డ రరమఘ
ఇసటట ననస:2-14-6-2289/A1STLINE
వయససస:37
లస: పప

19
NDX1527607
పపరర: ఇసఠరయజ షపక

94-71/678

తసడడ:డ లకడమ చసద శరమ
ఇసటట ననస:1st Floor, 127-7-829
వయససస:62
లస: పప

10
NDX2387116
పపరర: తరరమలయఖ ఆవపల

3
NDX2613024
పపరర: శకననథ కలమమర పపల

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పపల
ఇసటట ననస:1-4-23/3B,
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శరత చసద వడర పపడడ
ఇసటట ననస:1-21-56/34
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన రరవప దసబచరర
ఇసటట ననస:1-55/2
వయససస:47
లస: ససస స

13
NDX2599033
పపరర: లకడమ ననరరయణ మలర డడ

94-48/929

తసడడ:డ కకషష బసడరర
ఇసటట ననస:1-0
వయససస:20
లస: పప

4
NDX2403129
పపరర: వనసకటటశశరరరవప లసగసశశటట

7
NDX2699825
పపరర: లకడమ రరజఖస దసబచరర

2
NDX2593002
పపరర: శకనవరస బసడరర

27
NDX3040052
పపరర: పపజత కరరపరపప

94-72/1229

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప కరరపరపప
ఇసటట ననస:2nd floor pragna square
వయససస:21
లస: ససస స
94-71/897

30
NDX2390599
పపరర: లకడమ రరజఖస యయసడస
ర రర

94-48/18

తలర : బడహహమసశర రరవప యయసడస
ర రర
ఇసటట ననస:3-30/9C BRUNDAVAN PLAZA
వయససస:41
లస: ససస స
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31
NDX2957108
పపరర: లత శక కలరక
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94-71/904

భరస : అరవసద లసగ
ఇసటట ననస:3-30-15/1
వయససస:24
లస: ససస స
34
NDX3120565
పపరర: మహమమద ఇసఠరఆస షపక

94-47/1202

94-115/1

94-71/655

38
NDX2619773
పపరర: వశరల పసలర

94-67/2

41
NDX3139615
పపరర: పడవణ కరలలగమరర

94-47/1201

36
NDX2879484
పపరర: వ శవ సరయ అనల తషమమల

94-115/984

39
NDX2794907
పపరర: లమవణఖ కకసడ

94-67/1120

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:4-1-6,raamannapeta,
వయససస:38
లస: ససస స
94-67/1117

తసడడ:డ రరమకకటట కరలలగమరర
ఇసటట ననస:4-1-24
వయససస:48
లస: పప

94-110/1117
42
NDX2695526
పపరర: వనసకట సతఖ ననగ కకరస ర బబసపప రరడడడ

తసడడ:డ మదసససధనరరవప బమఖబరజదబ ద
ఇసటట ననస:4-1-24
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సతఖ వర పడసరద ఘసటశరల
ఇసటట ననస:4-1-27/A
వయససస:22
లస: ససస స

94-113/1 45
44
NDX2463750
NDX2515559
పపరర: ఉమమమహహశశర రరవప
పపరర: హరరక నమమగడడ
కకమమననన
తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప
తసడడ:డ ససరఖననరరయణ నమమగడడ
ఇసటట ననస:4-1-30 ANITHA APPARTMENTS ఇసటట ననస:4-1-31
వయససస:47
లస: పప
వయససస:21
లస: ససస స

46
NDX2687705
పపరర: జజఖత పదమజ కకడడరర

47
NDX2458842
పపరర: కకశక ఆతమకలరర

94-111/691

94-113/910

భరస : మఘరళ కకషష నసతలపత
ఇసటట ననస:4-1-31
వయససస:32
లస: ససస స
49
NDX2392041
పపరర: హరరరన శరఖమమరర
తసడడ:డ శకనవరస పడసరద శరఖమమరర
ఇసటట ననస:4-1-35/1
వయససస:22
లస: ససస స
52
NDX3176989
పపరర: కకరణ కలమమర మననవ

94-67/1119

భసధసవప: చసదడహస ననదచసడర
ఇసటట ననస:4-1-41,Balaji nilayam
వయససస:30
లస: పప
55
NDX3183407
పపరర: బబలకకషష నడకలడడటట

94-130/874

తసడడ:డ గఘరకస లకకమ ననరరయణ గఘరకస
ఇసటట ననస:4-2-275
వయససస:32
లస: పప

50
NDX2384105
పపరర: శకనవరస పడసరద శరఖమమరర

94-65/5

51
NDX2836351
పపరర: పడమద కలమమర గగగరననన

తసడడ:డ వనసకట కకషష పడసరద శరఖమమరర
ఇసటట ననస:4-1-35/1
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గగగరననన
ఇసటట ననస:4-1-37/1
వయససస:38
లస: పప

53
ZUC1458596
పపరర: శక వనసకట లకడమ జసజనస

54
NDX2369601
పపరర: వజయ కకషష నకక

94-65/1025

56
NDX2505733
పపరర: ననగ మలలర శశరర మఘససనసరర

59
SQX1637040
పపరర: పపటట శవననగఘలల
భరస : పపటట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:4-2-290
వయససస:48
లస: ససస స

94-67/1118

94-65/1023

94-67/3

తసడడ:డ వనణఘ గగపరల నకక
ఇసటట ననస:4-1-265
వయససస:21
లస: పప
94-61/5

భరస : ననగ ఫణణసదడ మఘససనసరర
ఇసటట ననస:4-2-51/14
వయససస:21
లస: ససస స
95-69/1

48
NDX2830420
పపరర: లకడమ బడమరరసబ మఘరరకకపపడడ

94-113/2

భరస : వనసకట వసశధర మఘరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:4-1-34/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:4-1-42/A
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ నడకలడడటట
ఇసటట ననస:4/1, Raghu Mansion
వయససస:28
లస: పప
58
SQX1637107
పపరర: గఘరకస నరజసదడ బబబఘ గఘరకస

94-65/6

తసడడ:డ రరజశశఖర ఆతమకలరర
ఇసటట ననస:4-1-33, 4/2
వయససస:21
లస: ససస స
94-65/4

94-47/1206

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప తషమమల
ఇసటట ననస:3A raj towers
వయససస:28
లస: పప

భరస : సస మయఖ రరమరరడడ
ఇసటట ననస:4-1-6/2
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప మసదలపప
ఇసటట ననస:4-1-23
వయససస:20
లస: పప
43
NDX2661106
పపరర: జజఖత పసడయసకర ఘసటశరల

35
NDX2599058
పపరర: వసశ చచరరకలరర

33
NDX2950061
పపరర: అరవసద లసగ

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష లసగ
ఇసటట ననస:3-30-15/1 royal orchid
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప చచరరకలరర
ఇసటట ననస:3-30-56/8
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ దేశబబ యన
ఇసటట ననస:4-1-6
వయససస:53
లస: పప
40
NDX2529980
పపరర: శవరరమకకషష మసదలపప

94-71/905

భరస : శవ రరమ కకషష లసగ
ఇసటట ననస:3-30-15/1 flat no.c-3
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ అబఘబస షపక
ఇసటట ననస:3-30-40/A
వయససస:45
లస: పప
37
NDX2290245
పపరర: శసకర రరవప దేశబబ యన

32
NDX2957041
పపరర: పదమ లత లసగ

57
SQX1946573
పపరర: పపషపలత పరపరల

95-75/2

తసడడ:డ మలలర ష పరపరల
ఇసటట ననస:4-2-59
వయససస:26
లస: ససస స
95-69/2

60
SQX1637057
పపరర: పపటట నరసససహరరవప

95-69/3

తసడడ:డ పపటట రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:4-2-290
వయససస:58
లస: పప
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SQX2386886
పపరర: ఉపపప నరసససహ రరడడడ
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95-73/1053

తసడడ:డ ఉపపప వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:4-2-467
వయససస:27
లస: పప
64
NDX2621845
పపరర: రరణఘక దేవ మగగల

94-119/777

65
NDX2803633
పపరర: వరసవ కకసరరజ

94-66/1184

68
NDX2384634
పపరర: లకడమ దేవమమ కకట

94-58/697

భరస : తరరపత రరవప మఘపప
ఇసటట ననస:4-4-74
వయససస:44
లస: ససస స

71
NDX2615334
పపరర: జయలకడమ మఘపప

94-75/1314

74
NDX2240075
పపరర: మసరసన బ షపక

తసడడ:డ వనసకటరరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:4-4-87
వయససస:29
లస: పప
79
NDX2416931
పపరర: గడడడ పరటట సశరష కలమమరర

94-54/3

82
NDX2623924
పపరర: మమసహన వసేస ధసళపరళర

94-58/698

94-53/639

83
NDX2673838
పపరర: సరయ శక కరసత కటట

94-54/2

తసడడ:డ హనసమయఖ మఘదనబనన
ఇసటట ననస:4-4-141/1
వయససస:73
లస: పప

86
NDX2855575
పపరర: శవ పరరశత గటటటపరటట

94-94/1000

89
NDX2571040
పపరర: ససజజత చవల
భరస : వకరశ చవల
ఇసటట ననస:4-4-152
వయససస:37
లస: ససస స

94-58/696

72
NDX2553998
పపరర: ధరణణ కలరరక

94-58/699

75
NDX2848026
పపరర: వరరధదన మడడడ

94-58/870

78
NDX3042991
పపరర: సరకజథ రరమ భబషఖస

94-73/821

తసడడ:డ రరమ కకషష భబషఖస
ఇసటట ననస:4-4-113/1
వయససస:18
లస: పప
94-96/561

81
NDX2391845
పపరర: భమపరల రరడడడ వననన

94-53/3

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ వననన
ఇసటట ననస:4-4-132
వయససస:39
లస: పప
94-60/1084

84
NDX2463321
పపరర: మలలర సవరర చకటట

94-65/7

భరస : వనసకటబకకషన కకతడక
ఇసటట ననస:4-4-138
వయససస:52
లస: ససస స
94-71/907

భరస : అపపరరవప గటటటపరటట
ఇసటట ననస:4/4/143
వయససస:49
లస: ససస స
94-61/9

69
FLR3031697
పపరర: తరరపత రరవప మఘపప

భరస : వనయ కలమమర మడడడ
ఇసటట ననస:4-4-87
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కటట
ఇసటట ననస:4-4-136,FLAT.NO-101
వయససస:21
లస: పప
94-61/8

94-54/468

తసడడ:డ బడహమనసద రరడడడ కలరరక
ఇసటట ననస:4-4-77/4B
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధ రరణణ గరజల
ఇసటట ననస:4-4-129
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష ధసళపరళర
ఇసటట ననస:4-4-132/3
వయససస:20
లస: పప
85
NDX2403459
పపరర: ససభబస చసదడ బబ స మఘదనబనన

80
NDX2578847
పపరర: కకషష శక గరజల

66
NDX1362169
పపరర: నటట వ నసదదన

తసడడ:డ బఘచచయఖ మఘపప
ఇసటట ననస:4-4-74
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:4-4-106
వయససస:19
లస: పప

భరస : గడడడ పరటట మధసససదన రరవప
ఇసటట ననస:4-4-126/6,FNO-4A
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ససశల
ఇసటట ననస:4-4-149
వయససస:23
లస: పప

94-58/1

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:4-4-84/A
వయససస:41
లస: ససస స

94-120/446 77
76
NDX1872218
NDX2597979
పపరర: పవన కలమమర కకలల
పపరర: శకనస ననగఘర షపక
ర రర వనసకట

94-61/998

తసడడ:డ పరపర రరవప యకకలలరర
ఇసటట ననస:4-4-49 , YAMINITOWERS 4B
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత రరవప మఘపప
ఇసటట ననస:4-4-74
వయససస:23
లస: ససస స

భసధసవప: రరమససబబ రరడడడ పసదబ దరరడడడ
ఇసటట ననస:4-4-83/5
వయససస:40
లస: ససస స

88
NDX2463255
పపరర: నవన తేజ ఆవపల

94-54/846

భరస : సరసబశవ రరవప కకట
ఇసటట ననస:4-4-72
వయససస:59
లస: ససస స

70
FLR3034188
పపరర: ససనత మఘపప

63
NDX2620243
పపరర: కలపణ మగరల

తసడడ:డ శవ కలమమర మగరల
ఇసటట ననస:4-4-8
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మఘరళ కకషష కకసరరజ
ఇసటట ననస:4-4-19
వయససస:18
లస: ససస స

భసధసవప: ససజన రరయపరటట
ఇసటట ననస:4/4/63
వయససస:56
లస: పప

73
NDX2874527
పపరర: తషలసరససస పడనల

94-130/875

భరస : వనసకట ససబబ రరవప బబజరసకక
ఇసటట ననస:4/3 ASHOK NAGAR
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శవకలమమర మగగల
ఇసటట ననస:4-4-8
వయససస:50
లస: ససస స
67
NDX2967024
పపరర: శకనవరస రరవప రరయపరటట

62
NDX3110665
పపరర: వనసకట రరమ బబజరసకక

87
NDX2694149
పపరర: అపపరరవప వససత

94-74/655

తసడడ:డ ససబబరరవప వససత
ఇసటట ననస:4/4/143
వయససస:50
లస: పప
94-61/997

90
NDX2570919
పపరర: వకరశ చవల

94-99/683

తసడడ:డ బబబఘరరవప చవల
ఇసటట ననస:4-4-152
వయససస:31
లస: పప
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91
NDX2354967
పపరర: పపడమ కలమమర తసగరరరల

94-99/1

92
SQX2035392
పపరర: సరశత శకరరస శశటట

తసడడ:డ వనణఘగగపరలరరవప తసగరరరల
ఇసటట ననస:4-4-166, PRAGATHI APARTME
వయససస:75
లస: పప

భరస : సరయ రరజ శకరరస శశటట
ఇసటట ననస:4-4-172
వయససస:36
లస: ససస స

94
SQX2041192
పపరర: సరయ రరజ శరస శశటట

95
NDX3193695
పపరర: ఆదదలకడమ చససడసరర

95-160/756

తసడడ:డ శసకర రరవప శరస శశటట
ఇసటట ననస:4-4-172
వయససస:38
లస: పప
97
NDX3178076
పపరర: హహమచరన మమడేనన

94-74/878

98
NDX2683308
పపరర: హససనన బబనన షపక

101
SQX2298396
పపరర: బడే సరహహబ షపక

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:4-7-8
వయససస:41
లస: పప

103
NDX2956969
పపరర: షరదసలమర షపక

104
NDX3061983
పపరర: వరరసరశమ కవటట

94-71/967

తసడడ:డ ననగమర షపక
ఇసటట ననస:4-7-66
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప జజననకలటట
ఇసటట ననస:4-8-229
వయససస:20
లస: పప
109
NDX2399384
పపరర: అఖల కకసడన

94-117/2

94-71/914

తలర : రతనకలమమరర రరవపల
ఇసటట ననస:4-16-379
వయససస:22
లస: ససస స

94-67/1127

110
NDX2578508
పపరర: ససఘవ బబపతష

113
NDX2586469
పపరర: నరరసస రరడడడ చలర

94-116/1

116
NDX2707677
పపరర: కలమమరర ససదబ ద

94-71/968

119
NDX2395671
పపరర: వనసకట ననరరయణ లలకసరన
తసడడ:డ రమణయఖ లలకసరన
ఇసటట ననస:4-16-500
వయససస:40
లస: పప

99
NDX2568244
పపరర: సపనహహత రరడడడ కతస

94-110/1118

102
NDX2643419
పపరర: కకటటశశరమమ కరరసరన

94-67/1007

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:4-7-58
వయససస:53
లస: ససస స
105
NDX2695799
పపరర: ససధఖ మలర వరపప

94-121/400

108
NDX2957280
పపరర: కకటటశశర రరవప కకసడ

94-71/913

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:4-13-45
వయససస:50
లస: పప
94-67/990

111
NDX3138914
పపరర: జజఖత ఘసట

94-71/915

భరస : లకమణ రరవప
ఇసటట ననస:4-14-39
వయససస:31
లస: ససస స
94-124/769

114
NDX2705523
పపరర: భబణఘ చసదర గసజ

94-67/989

తసడడ:డ ననరరయణరరవప గసజ
ఇసటట ననస:4-14-226/19B
వయససస:32
లస: పప
94-67/991

భరస : బడహమనసదస ససదబ ద
ఇసటట ననస:4-15-111/2
వయససస:31
లస: ససస స
94-67/1121

94-73/670

తలర : సశరరపరరణణ మలర వరపప
ఇసటట ననస:4-8-200
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శత రరమ రరడడ చలర
ఇసటట ననస:4-14-218
వయససస:47
లస: పప

భరస : పడసరద రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:4-15-66/H
వయససస:58
లస: ససస స
118
NDX2727550
పపరర: శరసతపసడయ రరవపల

95-193/1206

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ బబపతష
ఇసటట ననస:4-14-32
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:4-14-112/4
వయససస:68
లస: పప
115
NDX2368967
పపరర: కకడనల మననకలమమరర కకడనల

107
NDX3116191
పపరర: పడభబవత ససపత

96
NDX2649614
పపరర: వజయ లకడమ వనమమరర

తసడడ:డ రరమరరడడడ కతస
ఇసటట ననస:4-6-20/5
వయససస:19
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప ససపత
ఇసటట ననస:4-8-277
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కకసడన
ఇసటట ననస:4/13/45
వయససస:21
లస: ససస స
112
NDX3085537
పపరర: మసరసన రరవప ఠయ

94-54/717

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప కవటట
ఇసటట ననస:4-7-75
వయససస:37
లస: పప
94-67/1008

95-92/637

భరస : వనసకటటశశర రరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:4-4-178/1
వయససస:39
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ నరసససహరరడడడ కతస
ఇసటట ననస:4-6-20/5/A LIBRARY ROAD
వయససస:21
లస: పప

106
NDX2648228
పపరర: శరసత వర జజననకలటట

94-61/1171

తసడడ:డ మహబఘబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:4-4-199/1
వయససస:22
లస: ససస స
94-110/1

93
SQX2032662
పపరర: సరయ మఘకజశ శరస శశటట

తసడడ:డ సరయ రరజ శరస శశటట
ఇసటట ననస:4-4-172
వయససస:18
లస: పప

భరస : లకమణ బబబఘ చససడసరర
ఇసటట ననస:4-4-175
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప మమడేనన
ఇసటట ననస:4-4-182/A
వయససస:21
లస: పప
100
NDX2398311
పపరర: వనయ కలమమర రరడడ కతస

95-92/636

117
NDX2699817
పపరర: శశష రరవప తలశల

94-129/605

తసడడ:డ రరమయఖ తలశల
ఇసటట ననస:4-16-163 22-2-96
వయససస:53
లస: పప
94-158/1

120
NDX2563062
పపరర: సరయ దదననశ మమడ

94-158/314

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమడ
ఇసటట ననస:4-16-505
వయససస:18
లస: పప
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94-71/656

తసడడ:డ రరజ రరవప గగరసటర
ఇసటట ననస:4-16-555
వయససస:61
లస: పప
94-71/669

భరస : రమణ వరకలపపడడ
ఇసటట ననస:04-18-31
వయససస:38
లస: ససస స
94-100/1048

94-100/15

తసడడ:డ సశరష సససగ
ఇసటట ననస:4-18-35,FLAT NO-202
వయససస:41
లస: పప
94-67/13

భరస : జయ కకషస ర కకలర
ఇసటట ననస:4-19-135/1
వయససస:39
లస: ససస స
94-71/916

భరస : ననననజ
ఇసటట ననస:4-20-52/1A ,
వయససస:25
లస: ససస స
139
NDX2572634
పపరర: ససవరభవరణణ పసదబ ద

94-47/1006

94-67/993

తసడడ:డ ఉదయ చసదడ రరవప చమట
ఇసటట ననస:4-195
వయససస:22
లస: పప

131
NDX2368991
పపరర: బబలకకటటరరడడడ పస లలరర

94-67/1158

94-100/16

129
NDX2368983
పపరర: భఘవన కటట మమరర

132
NDX3140910
పపరర: రమణమమ పరలడడగఘ

తసడడ:డ వరర రరడడడ పస లలరర
ఇసటట ననస:4-18-35, KEERTHI ENCLAVE 5
వయససస:80
లస: పప

భరస : రరమయఖ పరలడడగఘ
ఇసటట ననస:4-19-6/4
వయససస:47
లస: ససస స

134
KBB2612539
పపరర: శవయఖ పస టర

135
NDX2392413
పపరర: జజమన ఫరడనసస

94-67/992

94-89/1064

94-100/14

94-67/1122

94-67/14

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప పస టర
ఇసటట ననస:4-19-135/1/A,, F NO 101
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఫరడనసస ఫరడనసస
ఇసటట ననస:4-20-23/1,FLAT NO 201
వయససస:35
లస: పప

137
NDX3169075
పపరర: నవన కలమమర వననగళర

138
NDX3208345
పపరర: ననగమణణ తలపసటట

94-71/917

140
JBV2595221
పపరర: కకషస ర కలమమర రరమకలరర

143
NDX2651859
పపరర: సరయ దతస బబతస శశటట

146
NDX2652253
పపరర: చసదడ శశఖర సరయ సవరస

149
NDX2404879
పపరర: డడసపపల జరసన దసరగరణణ
భరస : యయశవసత జరసన దసరగరణణ
ఇసటట ననస:4-227
వయససస:32
లస: ససస స

94-67/1124

భరస : వనసకటటశశరరవప తలపసటట
ఇసటట ననస:4-21-60
వయససస:68
లస: ససస స
94-110/31

141
NDX3123155
పపరర: ననగలకడమ కరజ

94-114/936

భరస : శవ శసకర
ఇసటట ననస:4-22-124
వయససస:25
లస: ససస స
94-67/995

144
NDX2652154
పపరర: శక లత దేవ ఏలలరర

94-67/994

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:4-23-66/47
వయససస:20
లస: ససస స
94-67/996

తసడడ:డ ఆసజననయఘలల సవరస
ఇసటట ననస:4-24-59/1
వయససస:39
లస: పప
94-71/657

126
NDX3219888
పపరర: ఆదదశశషయఖ కకలర

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప కటట మమరర
ఇసటట ననస:4-18-35 F -505 KEERTHI ENC
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ తషలశ రరమ బబతస శశటట
ఇసటట ననస:4-23-66/4A
వయససస:21
లస: పప

భసధసవప: ససమఖ పరయ పరయ
ఇసటట ననస:4-24-3
వయససస:47
లస: పప
148
NDX2558195
పపరర: వనసకట గగపస రరజ చమట

94-100/13

తసడడ:డ లకకమనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:4-22-28/2A
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప గలస
ఇసటట ననస:4-23-66/1B
వయససస:21
లస: ససస స
145
NDX3286663
పపరర: సదనశవ పరయ పరయ

128
NDX2532992
పపరర: అనసదదప రరడడడ కకసడన

94-71/668

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:4-18-31
వయససస:88
లస: పప

తసడడ:డ ససదరరన రరవప వననగళర
ఇసటట ననస:4-21-25
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ పసదబ ద
ఇసటట ననస:4-22-2
వయససస:20
లస: ససస స
142
NDX2701787
పపరర: అనసష గలస

94-71/670

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కకసడన
ఇసటట ననస:4-18-31 F NO 405
వయససస:22
లస: పప

130
NDX2401131
పపరర: తేజజసదర సససగ

136
NDX2805018
పపరర: మమఘన లసకర

125
NDX3215878
పపరర: ఆదద లకడమ వరకలపపడడ

123
NDX3181823
పపరర: రమణ వరకలపపడడ

తసడడ:డ ససరపరడడ వరకలపపడడ
ఇసటట ననస:04-18-31
వయససస:42
లస: పప

భరస : సటటట బబబఘ వరకలపపడడ
ఇసటట ననస:04-18-31
వయససస:27
లస: ససస స

తలర : నరమల మకకపరటట
ఇసటట ననస:4-18-31
వయససస:41
లస: పప

133
NDX2392439
పపరర: పపషప లత కకలర

94-114/935

తసడడ:డ బడహమనసద రరడడడ జలకసటట
ఇసటట ననస:4-18-26A
వయససస:21
లస: పప

124
NDX3172053
పపరర: పదమ వరకలపపడడ

127
NDX2780104
పపరర: రరమకకషష మకకపరటట

122
NDX2917987
పపరర: ననగరరరరన రరడడడ జలకసటట

147
NDX2385300
పపరర: ససధన గగపస

94-71/7

తసడడ:డ ససధన ససవర
ఇసటట ననస:4-195
వయససస:26
లస: పప
94-119/120

150
NDX2586253
పపరర: నకకత పసర

94-124/770

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పసర
ఇసటట ననస:4-4139/3
వయససస:19
లస: ససస స
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151
NDX2586279
పపరర: నఖల పసర
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94-124/771

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పసర
ఇసటట ననస:4-54139/3
వయససస:22
లస: పప
154
NDX3040490
పపరర: రమమశ నసతకకక

94-47/1209

94-89/84

భరస : మహన బబబఘ
ఇసటట ననస:5-8-426
వయససస:64
లస: ససస స
160
NDX2627818
పపరర: పడసరద గఘమమడడ

94-1/1363

తసడడ:డ రమమరరవప మమజజటట
ఇసటట ననస:5-18-31
వయససస:39
లస: పప
166
NDX2627941
పపరర: జజనకక కరర పపడడ

155
NDX3009891
పపరర: లలత పరతతరర

94-71/969

159
NDX3131455
పపరర: వనసకటటశశరరర కలవకరర

94-89/85

161
NDX2608016
పపరర: బబలమజ కకలర సశశటట

164
NDX2599181
పపరర: కకకసట న
స న శఫఅల పతషల

94-113/911

94-113/912

167
NDX2611820
పపరర: పపరష హనషర కనననకసటట

94-2/1223

తసడడ:డ హరర పపరరషస తస స అటట
ర రర
ఇసటట ననస:5-37, F NO.203
వయససస:53
లస: పప

తలర : వజయలకడమ కకతస మమసస
ఇసటట ననస:5-42-34
వయససస:19
లస: పప
178
NDX3103280
పపరర: శరకవణణ దేవబతషలమ
భరస : ససదదప బబబఘ ఊటర
ఇసటట ననస:5-48-90
వయససస:27
లస: ససస స

94-113/3

94-114/938

168
NDX3250958
పపరర: వనసకట లకడమ మటటట గఘసట

94-89/1069

171
NDX2751436
పపరర: ససధనేర రరణణ అటట
ర రర

94-4/1624

94-4/1622

174
NDX2524510
పపరర: వననద ససరవరపప

94-1/1188

తసడడ:డ కకటటశశరరర రరవప
ఇసటట ననస:5-39-12/2
వయససస:23
లస: పప
94-2/1205

177
NDX3219557
పపరర: ససదదప బబబఘ ఊటర

తసడడ:డ శకరరమ మమరరస గఘసటటపలర
ఇసటట ననస:5-45-17 SREE NILAYAM
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పసద మఘనయఖ
ఇసటట ననస:5-48-9
వయససస:31
లస: పప

179
NDX3175692
పపరర: ససదదప బబబఘ ఊటర

180
NDX3183340
పపరర: పసద మఘనయఖ ఊటర

భసధసవప: శరకవణణ దేవబతషలమ
ఇసటట ననస:5-48-90, F.NO-T3
వయససస:31
లస: పప

94-90/994

భరస : ససతన రరసబబబఘ అటట
ర రర
ఇసటట ననస:5-37 FNO.203
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససత రరసబబబఘ అటట
ర రర
ఇసటట ననస:5-37, FNO.203
వయససస:18
లస: ససస స

94-3/1338 176
175
NDX2634186
NDX2650760
పపరర: ఫణణసదడ వనసకట సరయ ససబబశ కజ
పపరర: శశషష దసరర గణణశ గఘసటటపలర

165
NDX2597326
పపరర: ససమన వటటట స

భరస : శకనవరస మటటట గఘసట
ఇసటట ననస:5-35-24
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకధర వనసడడల
ఇసటట ననస:5-37-208
వయససస:20
లస: ససస స
173
NDX2751527
పపరర: సససధసజ అటట
ర రర

94-72/1292

తసడడ:డ శకరరస వటటట స
ఇసటట ననస:5-28-70
వయససస:19
లస: ససస స

170
NDX2537959
పపరర: ధన శక రరకకమణణ ననగ దదపసస వనసదసల

94-4/1623

162
NDX3114998
పపరర: ఇసదసమత మమజజటట
భరస : రమమరరవప మమజజటట
ఇసటట ననస:5-18-31
వయససస:59
లస: ససస స

169
NDX2542546
పపరర: కలమఖణ రరస శరమ గఘసటటరర

172
NDX2751279
పపరర: ససత రరసబబబఘ అటట
ర రర

94-113/997

తసడడ:డ ససబబయఖ కలవకరర
ఇసటట ననస:5-9-24
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప కనననకసటట
ఇసటట ననస:5-31A
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమ శశషష గఘసటటరర
ఇసటట ననస:5-37-186
వయససస:27
లస: పప

94-89/83

158
NDX1261221
పపరర: మహన బబబఘ జజగరర మమడడ

భరస : సతఖరధనకకషనపడసరదరరమ కరర పపడడ
ఇసటట ననస:5-29-3/16
వయససస:71
లస: ససస స
94-4/1367

156
NDX1525395
పపరర: దసరరర పడసరద చసదడ
తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ చసదడ
ఇసటట ననస:5-7-523
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ డేవడ రరజ కలమమర పతషల
ఇసటట ననస:5-21-68/A/4/2
వయససస:18
లస: ససస స
94-1/1358

94-47/1208

భరస : వజయ కలమమర పరతతరర
ఇసటట ననస:5/3 CHANDRAMOULI NAGAR
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమమర
ఇసటట ననస:5-12-21
వయససస:18
లస: పప
94-113/985

153
NDX3038221
పపరర: రమఖశక బబ డడ పరటట

భరస : ససజవ రరడడడ బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:4A, Rams VS Vihar
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:5-8-426
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖరరవప గఘమమడడ
ఇసటట ననస:5-9/B
వయససస:54
లస: పప
163
NDX3071990
పపరర: శవ పడసరద మమజజటట

94-47/1207

భరస : సతఖననరరయణ రరడడ బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:4A, Rams VS Vihar
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప నసతకకక
ఇసటట ననస:4B Park apartment
వయససస:64
లస: పప
157
NDX1261213
పపరర: ఝమనస లకకమ జజగరర మమడడ

152
NDX2962462
పపరర: వజయ లకడమ గఘరకస

94-72/1297

94-114/1034

94-114/939

భసధసవప: భబరత దేవ ఊటర
ఇసటట ననస:5-48-90,F.NO-T3
వయససస:58
లస: పప
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NDX3080389
పపరర: ధనలకడమ దదపప తనటట
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94-3/1501

భరస : ససరజశ కలమమర
ఇసటట ననస:5-49-18/A4
వయససస:40
లస: ససస స
184
NDX2678555
పపరర: మయనన షపక

94-2/1356

94-89/805

భరస : నరరసదడ మసచ
ఇసటట ననస:5-60-1/58B
వయససస:19
లస: ససస స
190
NDX2632263
పపరర: అరరఫత సయఖద

94-1/1319

తసడడ:డ అబఘబల కరరస సయద
ఇసటట ననస:5-60/3-52/a
వయససస:21
లస: పప
193
NDX0655290
పపరర: శకహరర దసగరర రరల

94-80/69

తసడడ:డ అమరజశశరరరవప
ఇసటట ననస:5-67-64
వయససస:31
లస: పప
196
NDX2645471
పపరర: వనసకట ననగ లకడమ మసదడపప

185
NDX2385367
పపరర: షరహహన గసడడకకట

94-2/1226

భరస : సరసబశవ రరవప మసచ
ఇసటట ననస:5-60-1/58B
వయససస:48
లస: ససస స

188
NDX2852929
పపరర: ననగ సరయ లఖత వసజవరపప

189
NDX2717742
పపరర: హరరరత గగల
తసడడ:డ వనణఘ గగపరల రరవప గగల
ఇసటట ననస:5-60-2/211
వయససస:18
లస: ససస స

191
NDX2523603
పపరర: శక ననగ సరయ రరతశక
దదపపలపపడడ
తసడడ:డ ససరజశ బబబఘ దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:20
లస: పప

94-1/1189

192
NDX2394849
పపరర: కకశశర కకసడడగఘసట

194
NDX2708105
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఇనసకకలలర

94-114/832

200
NDX2646735
పపరర: కకషష కలరరకల
తసడడ:డ లకమయఖ కలరరకల
ఇసటట ననస:5-86-22/1
వయససస:23
లస: పప

202
NDX2724953
పపరర: శకధర అతస లలరర

203
NDX2369346
పపరర: మషప మననవ

94-114/942

తసడడ:డ మధసససధనరరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:5-87-42/3
వయససస:49
లస: పప
94-114/943

తసడడ:డ ఆనసదస కకనబ క
న లసట
ఇసటట ననస:5-87-94
వయససస:57
లస: పప

206
NDX2596583
పపరర: అఖల చచదరర రవ

209
NDX2594471
పపరర: ధన లకడమ కనకకచరర
భరస : ననగజశశర రరవప కనకకచరర
ఇసటట ననస:5-87-114
వయససస:58
లస: ససస స

94-1/1361

94-90/58

195
NDX2627594
పపరర: షబన షపక

94-1/1362

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:5-72-11
వయససస:23
లస: ససస స
94-67/1010

198
NDX2644649
పపరర: శవ పడసరద యమననమదసరటట

94-113/914

తసడడ:డ సతఖననరరయణ యమననమదసరటట
ఇసటట ననస:5-79-13
వయససస:20
లస: పప
94-77/690

201
NDX3055829
పపరర: వజయ కకషష బబ దసబలలరర

94-114/941

తసడడ:డ బబబఘ
ఇసటట ననస:5-87-40/3
వయససస:25
లస: పప
94-111/8

204
NDX2967453
పపరర: బబబఘ రరవప మఘవశ

94-113/984

తసడడ:డ వనసకట రరవప మఘవశ
ఇసటట ననస:5/87/56
వయససస:64
లస: పప
94-100/928

తసడడ:డ గగపరల కకషష రవ
ఇసటట ననస:5-87-65/A
వయససస:22
లస: పప
94-85/1428

94-80/877

తసడడ:డ వనసకటటసశరరరరవ కకసడడగఘసట
ఇసటట ననస:5-66-24
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ పసలల మననవ
ఇసటట ననస:5-87-50
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అదద ననరరయణ దసడల
ఇసటట ననస:5-87-58/1
వయససస:51
లస: పప
208
NDX3138757
పపరర: తరరపతయఖ కకనబ క
న లసట

94-4/1627

భరస : ససరజశ వసజవరపప
ఇసటట ననస:5-60-2/128 NEW(1-10-757)
వయససస:21
లస: ససస స

197
NDX2691483
పపరర: ససశల శసగమ శశటట

94-113/913

186
NDX2617470
పపరర: పరరశత మసచ

భరస : చసదడ శశఖర రవ కలమమర గసడడకకట
ఇసటట ననస:5-59-39/B
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సతఖ ననరరయణ రరజ అలల
ర రర
ఇసటట ననస:5-79-15/2
వయససస:40
లస: పప

205
NDX3092483
పపరర: వజయ సరయ దసడల

94-72/9

భరస : ససరర బబబఘ శసగసశశటట
ఇసటట ననస:5-78-30
వయససస:62
లస: ససస స
94-114/940

183
NDX2708204
పపరర: సరయ కలమమరర వడనడణస

భరస : వనసకట ససబబరరవప వడనడణస
ఇసటట ననస:5-55-11/A
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రరవప ఇనసకకలలర
ఇసటట ననస:5-72-10
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరధకకషష మమరరస మసదడపప
ఇసటట ననస:5-77-8
వయససస:51
లస: ససస స
199
NDX2975118
పపరర: చరణ కలమమర అలల
ర రర

94-90/57

తసడడ:డ అసకలలల పససదసరర
ఇసటట ననస:5-54-141/5
వయససస:35
లస: పప

భరస : మహమమద సలస
ఇసటట ననస:5-59-4/A
వయససస:26
లస: ససస స
187
NDX2599785
పపరర: ససధఖ మసచ

182
NDX2394856
పపరర: శకనవరస రరవప పససదసరర

207
NDX2984680
పపరర: వనసకట మననహర తలర స

94-71/972

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తలర స
ఇసటట ననస:5-87-86/A
వయససస:19
లస: పప
94-81/816

210
AP151000435492
పపరర: గణణశ అవరశరర

94-231/1

తసడడ:డ రరమమరరవప అవరశరర
ఇసటట ననస:5-88-2 SUGALI COLONY 2LAN
వయససస:47
లస: పప
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211
NDX2437705
పపరర: శకననధ బసడనరర
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94-113/5

212
NDX2437697
పపరర: శకకరసత బసడనరర

94-113/6

213
NDX2474500
పపరర: ననగజశశరరరవప గజవనలర

94-113/7

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:5-89/2 GUJJANAGUNDLA
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:5-89/2 GUJJANAGUNDLA
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప గజవనలర
ఇసటట ననస:5-89-7/1
వయససస:24
లస: పప

214
NDX2474534
పపరర: పడవణ గజవనలర

215
NDX3063104
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తలల
ర రర

216
NDX2906519
పపరర: రఘఘ బబబఘ రరయపరటట

94-113/8

తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప గజవనలర
ఇసటట ననస:5-89-7/1
వయససస:26
లస: పప
217
NDX2619153
పపరర: యఘకస సటటశక బబ దసబలలరర

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:5-89-10
వయససస:73
లస: పప
94-113/915

తసడడ:డ గణణశ బబ దసబలలరర
ఇసటట ననస:5-89-11/5A
వయససస:19
లస: ససస స
220
NDX2948693
పపరర: సశరష లత మఘరకకసడ

94-113/990

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మఘరకకసడ
ఇసటట ననస:5-89-12/3
వయససస:53
లస: ససస స
223
NDX2700334
పపరర: ససలలషర గడడపపడడ

94-78/840

తలర : రరమ లకడమ గడడపపడడ
ఇసటట ననస:5-89-17/1
వయససస:21
లస: ససస స
226
NDX2463776
పపరర: లలత

94-113/9

94-89/806

94-113/994

Deleted
94-114/952

భరస : అపరపజ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:5-90-2
వయససస:39
లస: ససస స
238
NDX2981017
పపరర: అసజమమ యయరరకఅలమ
భరస : వరయఖ యయరరకఅలమ
ఇసటట ననస:5-90-9
వయససస:55
లస: ససస స

221
NDX0301317
పపరర: వజయ కలమమరర� దనసరర�

94-113/991

94-114/994

219
NDX2948768
పపరర: దయమనధద మఘరకకసడ

222
NDX2607802
పపరర: పపజత గడేడ

భరస : వనసకట శరససస స చతస జలలర�
ఇసటట ననస:5-89-12/3, FLAT No.401,
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరససలల గడేడ
ఇసటట ననస:5-89-12/4
వయససస:20
లస: ససస స

224
NDX3112794
పపరర: అఖల బబబఘ రరవపరర

225
NDX3177540
పపరర: వశ పసడయ ననగఘబసడడ

230
NDX2641314
పపరర: జజఖత బబజవరడ

233
NDX3096047
పపరర: అపరపజ నలల
ర రర

94-113/992

94-113/916

94-114/944

తసడడ:డ వనసకటబడవప ననగఘబసడడ
ఇసటట ననస:5-89-18
వయససస:20
లస: ససస స
94-113/917

228
NDX2666048
పపరర: శక సరయ సపనహ గఘసటటపలర

94-113/918

తసడడ:డ రరమకకషష గఘసటటపలర
ఇసటట ననస:5-89-23,
వయససస:18
లస: ససస స
94-113/919

231
NDX2806636
పపరర: ససరజశ పసదబ ద

94-113/993

భసధసవప: శవరరమరరడడడ మరరకడడడ
ఇసటట ననస:5-89-27
వయససస:38
లస: పప
94-114/950

తసడడ:డ ధరమ రరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:5-90-2
వయససస:47
లస: పప
236
NDX2515526
పపరర: శక వదఖ నలల
ర రర

94-113/989

భరస : వనసకటటశశర రరవప మఘరకకసడ
ఇసటట ననస:5-89-12/3
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయఘలల బబజవరడ
ఇసటట ననస:5-89-24
వయససస:21
లస: ససస స

భసధసవప: శవరరమరరడడడ మరరకడడడ
ఇసటట ననస:5-89-27
వయససస:38
లస: పప
235
NDX3100104
పపరర: పదనమవత నలల
ర రర

94-113/988

తలర : శకదేవ రరవపరర
ఇసటట ననస:5-89-23
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:5-89-24
వయససస:24
లస: పప
232
NDX2806727
పపరర: ససరజశ పసదదబ

218
NDX3115466
పపరర: శరయ వనసకట రరమ తేజ
కకతస మమసస
తలర : పదమజ కకతస మమసస
ఇసటట ననస:5-89-12/1
వయససస:21
లస: పప

227
NDX2656387
పపరర: సరహహల రరవపరర

94-113/987

తసడడ:డ వనసకట రరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:5-89-10 navodaya sadanamu
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:5-89-18
వయససస:21
లస: పప

భసధసవప: వశశననద
ఇసటట ననస:5-89-19
వయససస:80
లస: ససస స
229
NDX2596666
పపరర: ఆసజననయఘలల బబజవరడ

94-113/986

234
NDX3080777
పపరర: పదనమవత నలల
ర రర

94-114/951

భరస : అపరపజ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:5-90-2
వయససస:39
లస: ససస స
94-113/10

237
NDX2624732
పపరర: అనల సరయ నలల
ర రర

94-114/852

తసడడ:డ అపరపజ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:5-90-2 Flat No 4 Prasanna Sai
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట దసరర హరర పడసరద రరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:5-90-6
వయససస:21
లస: ససస స

239
NDX2591659
పపరర: శక చసద ననదచళర

240
NDX2963643
పపరర: లకడమ చసదదక
డ రరచనబథసన

తసడడ:డ అనసత శశఖర ననదచళర
ఇసటట ననస:5-90-13
వయససస:18
లస: పప

94-47/1007

94-76/1031

భరస : వనసకట శకనవరస రరచనబథసన
ఇసటట ననస:5-90-13/1
వయససస:30
లస: ససస స
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241
NDX2691582
పపరర: శకహరర కకటబ
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94-114/835

తసడడ:డ శవ సరయ కలమమర కకటబ
ఇసటట ననస:5-90-14
వయససస:20
లస: పప
244
NDX3200870
పపరర: లకడమననరరయణ రరడడ పపరస

250
NDX2463784
పపరర: మణణకసఠ సరయ సపగఘ

94-114/945

94-114/947

94-71/974

245
NDX3037934
పపరర: భబరత మనననస

94-113/995

248
NDX2820397
పపరర: రతన కలమమరర అననస

249
NDX2985372
పపరర: రవసదడ బబబఘ బబ యపరటట

94-114/949

Deleted

253
NDX2516177
పపరర: మధస కకరణ పపచనచ

254
NDX2681732
పపరర: రరససస కరవఖ లఖత రరససస

94-114/836

తసడడ:డ ససబబ రరవప యయటటకలరర
ఇసటట ననస:5-90-21 Flat No :S5
వయససస:20
లస: ససస స

259
NDX2838373
పపరర: సతఖననరరయణ నమమకరయల

260
NDX2360139
పపరర: సతఖ తేజ నమమకరయల

94-71/975

తసడడ:డ సతఖస నమమకరయల
ఇసటట ననస:5-90-23/2
వయససస:50
లస: పప
262
NDX2928497
పపరర: పదనమవత నమమకరయల

94-114/955

భరస : సతఖ ననరరయణ నమమకరయల
ఇసటట ననస:5-90-23/2
వయససస:50
లస: ససస స
265
NDX3110871
పపరర: హహమబసదస పపలర రరససల

94-114/23

258
NDX3107562
పపరర: శవ రరస పడసరద కరటడగడడ

94-114/954

తసడడ:డ బసవయఖ కరటడగడడ
ఇసటట ననస:5-90-23/1
వయససస:57
లస: పప
94-114/5

261
NDX2360121
పపరర: సతఖ శకనవరస నమమకరయల

94-114/6

తసడడ:డ సతఖననరరయణ నమమకరయల
ఇసటట ననస:5-90-23/2
వయససస:23
లస: పప

263
NDX3267267
పపరర: ఆసథథన రరడడడ కకననరర

264
NDX2967271
పపరర: ససబబమమ కకలర

266
NDX3153350
పపరర: సస మ శశఖర మగరల
తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:5-90-28
వయససస:58
లస: పప

268
NDX2612679
పపరర: ననగరరజ మసదలపప

269
NDX3160074
పపరర: మమమర మమ మగల

94-114/837

255
NDX2474617
పపరర: మఘరళమహన పపచనచ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ నమమకరయల
ఇసటట ననస:5-90-23/2
వయససస:21
లస: పప

తలర : రమమదేవ పపలర రరససల
ఇసటట ననస:5-90-27/1A,SABARIGIRI TOW
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహహలల మసదలపప
ఇసటట ననస:5-90-28
వయససస:22
లస: పప

94-114/4

94-114/1041

తసడడ:డ ఏనననరజదబ ద కకననరర
ఇసటట ననస:5-90-25/B
వయససస:47
లస: పప
94-114/956

94-114/2

తసడడ:డ పస ఏ స చలపత రరవప పపచనచ
ఇసటట ననస:5-90-21 flat no G-5 Darshan Ap
వయససస:64
లస: పప

257
NDX2474641
పపరర: అలలఖఖ యయటటకలరర

భరస : మఘరళ మహన పపచనచ
ఇసటట ననస:5-90-21 flat no G-5 Darshan Ap
వయససస:55
లస: ససస స

252
NDX2460624
పపరర: వశశ తేజ యయటటకలరర
తసడడ:డ ససబబరరవప యయటటకలరర
ఇసటట ననస:5-90-21
వయససస:21
లస: పప

భసధసవప: రరససస రరమ కకషష
ఇసటట ననస:5-90-21
వయససస:21
లస: ససస స
94-114/24

94-113/996

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:5-90-20
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సపగఘ వనసకట సతఖననరరయణ సపగఘ రత
ఇసటట ననస:5-90-20
వయససస:27
లస: పప

256
NDX2474633
పపరర: అమరవరణణ పపచనచ

94-114/948

తసడడ:డ లకమయఖ మనననస
ఇసటట ననస:5-90-17, FLAT NO. 402
వయససస:63
లస: పప

94-114/953

తసడడ:డ శక మమరరర రరమ శరమ పపచనచ
ఇసటట ననస:5-90-21
వయససస:20
లస: పప

246
NDX3038304
పపరర: రరధకకషష మమరరస మనననస

భరస : రరధకకషష మమరరస మనననస
ఇసటట ననస:5-90-17, FLAT NO. 402
వయససస:58
లస: ససస స

251
NDX2938629
పపరర: వనసకట ననగ సతఖననరరయణ
మమరరస సకషసట
తసడడ:డ లకడమ పరరశతశస
ఇసటట ననస:5-90-20
వయససస:30
లస: పప

94-114/3

94-114/946

తసడడ:డ చనన కకసడ రరడడ పపరస
ఇసటట ననస:5-90-17
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప అననస
ఇసటట ననస:5-90-18/2
వయససస:40
లస: ససస స
94-114/1

243
NDX3199981
పపరర: లకడమ ననరరయణ రరడడ పపరస

Deleted

తసడడ:డ చనన కకసడ రరడడ పపరస
ఇసటట ననస:5-90-17
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ చనన కకసడ రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:5-90-17
వయససస:34
లస: పప
247
NDX3018447
పపరర: వనసకట ఫణణ కపసల సరఈఈశ
పసలరలమరరక
తసడడ:డ రరమకకషష పసలరలమరరక
ఇసటట ననస:5-90-18/1
వయససస:24
లస: పప

242
NDX3188224
పపరర: లకడమననరరయణ రరడడ పపరస

భరస : సస మశశకర మగల
ఇసటట ననస:5-90-28
వయససస:54
లస: ససస స

94-67/1132

భరస : శక రమఘలల కకలర
ఇసటట ననస:5-90-26/2
వయససస:63
లస: ససస స
94-71/976

94-71/1081
267
NDX3254430
పపరర: వనసకట సరసబ శవ రరవప నసచరర

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:5-90-28
వయససస:31
లస: పప
94-114/957

270
NDX2540664
పపరర: శవ పడసరద బకకక

94-114/834

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:5-90/28/1, 7/1 Lane
వయససస:38
లస: పప
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271
NDX2630390
పపరర: మమధవరరవప జశటట
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94-114/839

తసడడ:డ వనసకటపతరరవప జశటట
ఇసటట ననస:5-90-28/2
వయససస:75
లస: పప
274
NDX3190832
పపరర: వనసకట రరమయఖ కకయ

94-114/959

94-67/1133

94-114/840

94-114/8

తసడడ:డ సస మరరజ వసస
ఇసటట ననస:5-90-35/4, 7/1 LANE
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బడమనసదస కకరవ
ఇసటట ననస:5-90-41
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ అననస
ఇసటట ననస:5-90-42/2
వయససస:67
లస: పప
292
NDX2516151
పపరర: హహమ బసదస గఘళరపలర

94-114/11

తసడడ:డ మణణపరల రరడడడ మఘరరకర
ఇసటట ననస:5-90-46/9
వయససస:18
లస: ససస స

284
NDX2914471
పపరర: పరలపరరస శకలకడమ

287
NDX2610376
పపరర: శరఖస కలమమర కకరవ

290
NDX3064649
పపరర: శవ నరరయణమమ అననస

293
NDX2474591
పపరర: మమనక మమడడకకసడ

94-114/970

296
NDX3245487
పపరర: పసడయమసక మటటరర

94-114/964

299
NDX2516128
పపరర: సరయ కకషష యమసడడత
తసడడ:డ రమమశ యమసడడత
ఇసటట ననస:5-90-46/11
వయససస:25
లస: పప

94-114/842

285
NDX3011657
పపరర: శశశలజ మడక

94-114/965

భరస : సతఖననరరయణ మడక
ఇసటట ననస:5-90-40/3
వయససస:45
లస: ససస స
94-114/843

288
NDX3073574
పపరర: వరసజననయఘలల అననస

94-114/966

తసడడ:డ రసగయఖ అననస
ఇసటట ననస:5-90-42/2
వయససస:67
లస: పప
94-114/968

291
NDX2516136
పపరర: కకటటశశర రరవప గఘళరపలర

94-114/10

భసధసవప: సరసబశవ రరవప గగలర మమడడ
ఇసటట ననస:5-90-42/3
వయససస:56
లస: పప
94-114/12

294
NDX3155785
పపరర: మమమనన గగళళమమడడ

94-114/969

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగళళమమడడ
ఇసటట ననస:5-90-46/4
వయససస:22
లస: ససస స
94-114/1038

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప మటటరర
ఇసటట ననస:5-90-46/5
వయససస:24
లస: ససస స
94-114/846

282
NDX2659589
పపరర: తరరపరతమమ నమమగడడ

భరస : శవ రరమయఖ నమమగడడ
ఇసటట ననస:5-90-35/2, 7/2 LANE
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:5-90-46/2
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగళళమమడడ
ఇసటట ననస:5-90-46/4
వయససస:22
లస: ససస స
298
NDX2641991
పపరర: నసదదన రరడడడ మఘరరకర

94-114/841

భరస : వరసజననయఘలల అననస
ఇసటట ననస:5-90-42/2
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప గఘళరపలర
ఇసటట ననస:5-90-42/3
వయససస:54
లస: ససస స
295
NDX3183712
పపరర: మమమనన గగళళమమడడ

281
NDX2658524
పపరర: సతఖ ననరరయణ నమమగడడ

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ బబ డచపపడడ
ఇసటట ననస:5-90-35/1A
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ బడహమనసదస కకరవ
ఇసటట ననస:5-90-41
వయససస:24
లస: పప
94-114/967

94-114/961

94-114/962 279
94-114/963
278
NDX3216496
NDX3207107
పపరర: శభబష చసదడ బబ స బబ డచపపడడ
పపరర: శభబష చసదడ బబ స బబ డచపపడడ

తసడడ:డ భరకర రరవప
ఇసటట ననస:5-90-39/a
వయససస:19
లస: ససస స
94-114/9

276
NDX3168036
పపరర: నరసససహరరవప కకలమ
భసధసవప: వనసకటవరబకసహస కకలమ
ఇసటట ననస:5-90-31
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమయఖ నమమగడడ
ఇసటట ననస:5-90-35/2, 7/2
వయససస:49
లస: పప

283
NDX0640854
పపరర: రరమమసజననయఘలల వసస

289
NDX3069838
పపరర: వరసజననయఘలల అననస

94-114/960

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ బబ డచపపడడ
ఇసటట ననస:5-90-35
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ నమమగడడ
ఇసటట ననస:5-90-35/2
వయససస:18
లస: ససస స

286
NDX2538940
పపరర: తరరణ కకషష కకరవ

275
NDX3209574
పపరర: నరసససహరరవప కకలమ

94-114/958
273
NDX3130713
పపరర: భడమరరసబక హహమజ ననగలసగస

తసడడ:డ రవ శసకర ననగలసగస
ఇసటట ననస:5-90-29/2
వయససస:19
లస: ససస స

భసధసవప: వనసకటవరబకసహస కకలమ
ఇసటట ననస:5-90-31
వయససస:70
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప బతషల
ఇసటట ననస:5-90-31, 7th line
వయససస:26
లస: ససస స
280
NDX2717965
పపరర: పదమజ నమమగడడ

94-114/7

భరస : వనసకటననరరయమణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:5-90-29
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ కకయ
ఇసటట ననస:5-90-30
వయససస:82
లస: పప
277
NDX3166915
పపరర: ససజనఖ చేజరరర

272
NDX2419489
పపరర: అనసష పససపపలలటట

297
NDX2679637
పపరర: దదరరఠర కరసత రమఖ బలజజపలర

94-114/845

భరస : రతన కలమమర బలజజపలర
ఇసటట ననస:5-90-46/6
వయససస:34
లస: ససస స
94-114/13

300
NDX2630325
పపరర: శకవణ కలమమర జరసన సలలచ

94-114/844

తసడడ:డ కరసతలమల జరసన సలలచ
ఇసటట ననస:5-90-46/14
వయససస:20
లస: పప
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301
NDX3031358
పపరర: ననగలకడమ బబలరసకకసడ
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94-114/971

302
NDX3031390
పపరర: ననగలకడమ బబలరసకకసడ

94-114/972

303
NDX3247103
పపరర: బబబఘ రరవప చవల

భరస : వనసకట కకరణ కలమమర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:5-90-46/A
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకరణ కలమమర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:5-90-46/A
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:5-90-46/A
వయససస:60
లస: పప

304
NDX2952398
పపరర: శవ నగజశశరరరవప చకక

305
NDX2821809
పపరర: ససజజత పవపలలరర

306
NDX2420750
పపరర: పవతడ పప నననడ

94-114/973

తసడడ:డ మమధవ రరవప చకక
ఇసటట ననస:5-90-47
వయససస:24
లస: పప
307
NDX2418499
పపరర: ధరమ రరజ పప నననడ

భరస : శకనవరస రరవప పవపలలరర
ఇసటట ననస:5-90-48
వయససస:43
లస: ససస స
94-114/15

తసడడ:డ అడవ ఆచనరర పప నననడ
ఇసటట ననస:5-90-48/1
వయససస:33
లస: పప
310
NDX3109337
పపరర: ససనత గఘసటపలర

94-114/979

94-114/976

భరస : మఘనయఖ ఊటర
ఇసటట ననస:5-90-48, F.NO-T3
వయససస:53
లస: ససస స
316
NDX2419539
పపరర: శకలత అటట
ర రర

94-114/18

94-114/21

94-114/849

94-114/981

తసడడ:డ వనసకటటశరశలల చపసపడడ
ఇసటట ననస:5-90-53/54
వయససస:19
లస: పప

314
NDX2420776
పపరర: పసడత రరడడడ అటట
ర రర

315
NDX2420768
పపరర: ససనత అటట
ర రర

317
NDX2419497
పపరర: దనకకయణణ లకకకరరడడడ

320
NDX2419513
పపరర: శవ రరమ కకషష రరడడడ అటట
ర రర

323
NDX2977767
పపరర: ససధనకర పస తషరరడడడ

326
NDX3039906
పపరర: శశష వరరన పస తషరరడడడ

329
NDX2665776
పపరర: వనసకటటశశరరర చపసపడడ
తసడడ:డ కకటయఖ చపసపడడ
ఇసటట ననస:5-90-53/54
వయససస:45
లస: పప

94-114/978

94-114/975

తసడడ:డ వనలగపపడడ రమమష
ఇసటట ననస:5-90-48 FLAT NO T1
వయససస:21
లస: పప

94-114/16

94-114/17

భరస : లకడమ కరసత రరడడ అటట
ర రర
ఇసటట ననస:5-90-50/1
వయససస:41
లస: ససస స
94-114/19

318
NDX2419505
పపరర: రరమ తషలశమమ అటట
ర రర

94-114/20

భరస : వనసకట ససబబబ రరడడ అటట
ర రర
ఇసటట ననస:5-90-50/1
వయససస:79
లస: ససస స
94-114/22

321
NDX2547495
పపరర: ససషసమత లకకకరరడడడ

94-114/848

భరస : అదద ననరరయణ రరడడ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:5-90-50/1
వయససస:25
లస: ససస స
94-71/977

324
NDX2599736
పపరర: శకకర పస తషరరడడడ

94-114/850

తసడడ:డ ససధనకర
ఇసటట ననస:5-90-50/A
వయససస:20
లస: పప
94-114/982

భరస : ససధనకర పస తషరరడడడ
ఇసటట ననస:5-90-50/A
వయససస:43
లస: ససస స
94-2/1227

312
NDX2884708
పపరర: వనలగపపడడ కరరరస క

తసడడ:డ ననగ మలలర శశర పడసరద మసడసరర
ఇసటట ననస:5-90-48 FLAT NO F-1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పస తషరరడడ
ఇసటట ననస:5-90-50/A
వయససస:52
లస: పప

భసధసవప: శశష వరరన
ఇసటట ననస:5-90-50/A
వయససస:52
లస: పప
328
NDX2639359
పపరర: కకరణ మణణకరసత చపసపడడ

94-114/847

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరడడ అటట
ర రర
ఇసటట ననస:5-90-50/1
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష రరడడడ అటట
ర రర
ఇసటట ననస:5-90-50/1
వయససస:19
లస: ససస స
325
NDX3037090
పపరర: ససధనకర పస తషరరడడడ

311
NDX2612273
పపరర: బబబ పడతతఖష మసడసరర

309
NDX3109576
పపరర: సతననరరయణ పడసడ అవరరన
తసడడ:డ అమననపరరవ అవరజన
ఇసటట ననస:5-90-48/B
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఆదదననరరయణ రరడడడ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:5-90-50/1
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరడడ అటట
ర రర
ఇసటట ననస:5-90-50/1
వయససస:45
లస: పప
322
NDX2547461
పపరర: కకరస ర రరడడడ అటట
ర రర

94-114/977

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష రరడడడ అటట
ర రర
ఇసటట ననస:5-90-50/1
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ కకషష రరడడడ అటట
ర రర
ఇసటట ననస:5-90-50/1
వయససస:46
లస: ససస స
319
NDX2419521
పపరర: లకడమ కరసత రరడడ అటట
ర రర

308
NDX2918423
పపరర: ననగ వనసకట రగశన గమడవలర

94-114/14

భరస : ధరమ రరజ పప నననడ
ఇసటట ననస:5-90-48/1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ససపత కలమమర గమడవలర
ఇసటట ననస:5-90-48/3
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ గఘసటపలర
ఇసటట ననస:5-90-48/B
వయససస:41
లస: ససస స
313
NDX3189537
పపరర: భబరత దేవ ఊటర

94-114/974

94-114/1040

327
NDX2906444
పపరర: దదపసస పసడయ తతసడస

94-114/983

భరస : శకకరసత తతసడస
ఇసటట ననస:5-90-51
వయససస:31
లస: ససస స
94-5/1071

330
NDX2682490
పపరర: వనసకటటశశరరర చపసపడడ

94-53/697

తసడడ:డ కకటయఖ చపసపడడ
ఇసటట ననస:5-90-53/54
వయససస:45
లస: పప
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331
NDX2673986
పపరర: మధవ చపసపడడ
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94-60/1101

భరస : వనసకటటశశరరర చపసపడడ
ఇసటట ననస:5-90-53/54
వయససస:38
లస: ససస స
334
NDX3143690
పపరర: గకరర శసకర రరవప బమననన

94-71/978

94-114/984

94-114/987

94-114/990

94-114/992

94-131/5

94-77/1036

94-114/998

94-82/941

350
NDX2989499
పపరర: లల కలమమరర మలర సపరటట

353
NDX3175965
పపరర: శఖమల దేవ పసదబ ద

356
NDX3146529
పపరర: వనసకట రరవప బదదననన

94-78/1232

359
NDX3093234
పపరర: వరరణ లమవప
తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప లమవప
ఇసటట ననస:5-91-41/6
వయససస:18
లస: పప

339
NDX3123338
పపరర: పపషరపవత బమననన

94-114/986

342
NDX2995694
పపరర: శశ కకరణ వనసకటటష

94-114/989

345
NDX3173325
పపరర: రవ తేజ జజగరర మమడడ

94-114/991

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:5-90-61
వయససస:26
లస: పప
94-114/993

348
NDX3291457
పపరర: ఫకరరదదబన షపక

94-114/1044

తసడడ:డ అబబబ జఫర హహసపన షపక
ఇసటట ననస:5-90-223/1
వయససస:39
లస: పప
94-67/1135

351
NDX3181211
పపరర: ధన లకడమ గరసజపలర

94-114/995

భరస : శవపడసరద గరసజపలర
ఇసటట ననస:5-91-23
వయససస:66
లస: ససస స
94-114/996

354
NDX3147758
పపరర: వనసకట రమణ పడసరద
గగటటటమఘకకల
తసడడ:డ సతఖననరరయణ గగటటటమఘకకల
ఇసటట ననస:5-91-35
వయససస:56
లస: పప

94-114/999

357
NDX3053675
పపరర: వనసకయఖ లమవప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బదదననన
ఇసటట ననస:5-91-41/4
వయససస:69
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ ససరరబబబఘ మమక
ఇసటట ననస:5-91-41/6
వయససస:45
లస: పప

347
NDX2976769
పపరర: శక దసరర భవన మపరరరస

94-71/980

తసడడ:డ గగవసద రరజ వనసకటటష
ఇసటట ననస:5-90-55
వయససస:22
లస: పప

భరస : భమరరవప పసదబ ద
ఇసటట ననస:5-91-25/A
వయససస:83
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:5-91-38
వయససస:45
లస: ససస స
358
NDX0886044
పపరర: శకధర మమక

94-114/988

భరస : రరఢ కకషష మమరరస మలర సపరటట
ఇసటట ననస:5-91-22/1
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : భమరరవప పసదబ ద
ఇసటట ననస:5-91-25/a
వయససస:83
లస: ససస స
355
NDX2946507
పపరర: అనసత లకడమ మమదరమమటర

344
NDX3075082
పపరర: అపరష బసడర

336
NDX2880177
పపరర: వనసకటటష యమరకమననన

భరస : గకరరశసకర రరవప బమననన
ఇసటట ననస:5-90-55
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ మపరరరస
ఇసటట ననస:5-90-64/2
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అటట
ర రర
ఇసటట ననస:5-91-18/4
వయససస:61
లస: పప
352
NDX3208071
పపరర: శఖమల దేవ పసదబ ద

94-114/985

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప బసడర
ఇసటట ననస:5-90-57
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప గఘడడగఘసటర
ఇసటట ననస:5-90-64
వయససస:26
లస: ససస స
349
NDX2477032
పపరర: అటట
ర రర ససబడహమణణఖశశరరరవప

341
NDX3118296
పపరర: వనజకక మమక

94-114/851

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప యమరకమననన
ఇసటట ననస:5-90-55
వయససస:29
లస: పప

భరస : అశశక బబబఘ మమక
ఇసటట ననస:5-90-55
వయససస:39
లస: ససస స

భసధసవప: వనజకక మమక
ఇసటట ననస:5-90-55,
వయససస:44
లస: పప
346
NDX2987527
పపరర: లకడమ పడతషఖష గఘడడగఘసటర

94-71/979

భరస : గకరర శసకర రరవప బమననన
ఇసటట ననస:5-90-55
వయససస:57
లస: ససస స

భసధసవప: వనజకక మమక
ఇసటట ననస:5-90-55
వయససస:44
లస: పప
343
NDX3202223
పపరర: అశశక బబబఘ మమక

335
NDX2966422
పపరర: మహ లకడమ యమరకమననన

338
NDX2983138
పపరర: పపషరపవత బమననన

333
NDX2647808
పపరర: కకరణ మణణకరసత చపసపడడ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చపసపడడ
ఇసటట ననస:5-90-53/54
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప యమరకమననన
ఇసటట ననస:5-90-55
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపయఖ బమననన
ఇసటట ననస:5-90-55
వయససస:64
లస: పప
340
NDX3118189
పపరర: అశశక బబబఘ మమక

94-67/1134

తసడడ:డ దనశరకననథ పస పపరర
ఇసటట ననస:5-90-53/54
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపయఖ బమననన
ఇసటట ననస:5-90-55
వయససస:64
లస: పప
337
NDX2983252
పపరర: గకరర శసకర రరవప బమననన

332
NDX2992006
పపరర: సరయ రమఖ శక పస పపరర

94-114/997

94-71/981

తసడడ:డ ససబబరరవప లమవప
ఇసటట ననస:5-91-41/6
వయససస:20
లస: పప
94-114/1000

360
NDX3096153
పపరర: శశశలజ వడర మమడడ

94-114/1001

భరస : ససబబరరవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:5-91-52
వయససస:55
లస: ససస స
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361
NDX2970085
పపరర: లకడమ కలమమరర వరససరరడడ

94-71/982

భరస : ననగజశశరరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:5-92-1/1
వయససస:67
లస: ససస స
364
NDX3202082
పపరర: రరమమ రరవప కకలమర

94-81/958

Deleted

367
NDX2645802
పపరర: ఆదద వనసకట ననగ సరయ వనల
కరరనటపప
తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరరనటపప
ఇసటట ననస:5-92-30/4
వయససస:18
లస: ససస స

94-78/842

370
NDX2625937
పపరర: కకషష తేజ గణణశ

94-4/1369

365
NDX2644037
పపరర: యమమన పసడయసకర వనలగ

371
NDX2644987
పపరర: బబబఘ పలక

94-2/1222

374
NDX3103124
పపరర: శకధర గఘసటటపలర

377
NDX2918431
పపరర: ఇసదదరర గమడవలర

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:5A ,ORCHIDS APT,2ND LANE
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససపత కలమమర గమడవలర
ఇసటట ననస:5b
వయససస:51
లస: ససస స

379
NDX2588515
పపరర: సతఖననరరయణ గరశరరబబ ఈనన

380
NDX3061835
పపరర: దదవఖ చసతమల

94-47/1008

తసడడ:డ మలకరరననన రరవప గరశరరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:6-30-65/1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరరస తసగరరరల
ఇసటట ననస:06-1417
వయససస:39
లస: పప

94-78/31

369
NDX2398584
పపరర: శశశలజ బసడడ

94-113/11

94-113/920

372
NDX2385250
పపరర: ససవరష కరనన

94-71/8

తలర : మమనక కరనన
ఇసటట ననస:5-172
వయససస:24
లస: ససస స
94-114/980

375
NDX2812634
పపరర: శకనవరస సతఖవవలల

94-48/1132

Deleted

భసధసవప: ససనత సతఖవవలల
ఇసటట ననస:5A ORCHIDS APART.
వయససస:52
లస: పప
94-114/1002

378
NDX3166196
పపరర: వపపనబరర కలమమర జరసన

94-114/1003

తసడడ:డ సరబర మల
ఇసటట ననస:6-4-61
వయససస:46
లస: పప
94-114/1004

381
పపరర: జగత మననన

94-67/1015

భరస : పడశరసత వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:06-538
వయససస:29
లస: ససస స
94-71/9

384
NDX3214871
పపరర: జజనకక మణణ పడభ వనమఘల

94-48/1133

తసడడ:డ శకనవరస రరవప శలస
తసడడ:డ శసకర రరవప వనమఘల
ఇసటట ననస:6TH LANE, FLAT NO C1, TIRUM ఇసటట ననస:7-6-2
వయససస:39
లస: పప
వయససస:25
లస: ససస స
94-67/1136

తసడడ:డ శరఖస గజరలమపపడక
ఇసటట ననస:7-6-252
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఖమదర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:7-39a
వయససస:23
లస: ససస స

366
NDX2392983
పపరర: వరరసజననయఘలల కకలర

భరస : గగపస బసడడ
ఇసటట ననస:5-93-41
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ చసతమల
ఇసటట ననస:6-91-70
వయససస:18
లస: ససస స

94-113/1014 383
382
NDX2434546
పపరర: వనసకట మధస కకరణ తసగరరరల
పపరర: శకనవరస రరవప శలస

388
NDX2261055
పపరర: హససనన షపక

94-67/1011

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గఘసటటపలర
ఇసటట ననస:5-9048/B7/1
వయససస:35
లస: పప
94-48/1131

94-78/841

తసడడ:డ బఘచచ రరమ రరడడ కకలర
ఇసటట ననస:5-92-30/1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసనన పలక
ఇసటట ననస:5-98-57/3
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శకనవరసన కకసడ
ఇసటట ననస:5-226
వయససస:20
లస: ససస స

385
NDX3120011
పపరర: కకటటశశర రరవప గజరరరరపపడక

94-2/1228

తసడడ:డ సతశ వనలగ
ఇసటట ననస:5-92-5/A-1
వయససస:22
లస: ససస స
368
NDX2569432
పపరర: లలత పపజత మసచసకకసడ

363
NDX2629822
పపరర: మణణ కసట పడతసపరటట

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప పరరరసపటట
ఇసటట ననస:5-92-3/11
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మసచసకకసడ
ఇసటట ననస:5-92-42/1A
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగమలలర శశరరరవప గణణశ
ఇసటట ననస:5-95-9/1A
వయససస:21
లస: పప

376
NDX3042397
పపరర: ససనత సతఖవవలల

94-47/1219

భరస : రవ శసకర గఘసటటపలర
ఇసటట ననస:5-92-3/5
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పస తషరరజ కకలమర
ఇసటట ననస:5-92-3/16, Fno-402
వయససస:49
లస: పప

373
NDX2643690
పపరర: వనసకట ఫణణ వసడడత కకసడ

362
NDX2808970
పపరర: శక అనసష కటట

386
NDX3150570
పపరర: డన ససబడమణఖస దేవరపలర

94-67/1137

తసడడ:డ కమల చసద
ఇసటట ననస:7-6-991
వయససస:21
లస: పప
94-71/985

389
NDX2294395
పపరర: కరజజ అఫసడద షపక
తసడడ:డ ననయబరససల షపక
ఇసటట ననస:8-3-213
వయససస:21
లస: పప

387
NDX2261048
పపరర: ఖమదర మసరసన షపక

94-71/984

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:7-39A
వయససస:26
లస: పప
94-48/20

390
NDX2591741
పపరర: వనసకట ననగ సరయ మలర క
దేవశశటట
తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప దేవశశటట
ఇసటట ననస:8-3-235
వయససస:21
లస: పప

94-48/964
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94-48/22

భరస : ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:8-3-255
వయససస:41
లస: ససస స
394
NDX2512986
పపరర: లకడమ తరరపతమమ జగరర

94-47/10

94-67/1012

94-71/677

తసడడ:డ కకటటశశరరవప చమమరఅలమ
ఇసటట ననస:11-945-6-1
వయససస:42
లస: పప
403
NDX3196797
పపరర: శరరద రరవళర

94-47/1050

94-41/428

94-41/430

తసడడ:డ లలకర ననరరయణ�
ఇసటట ననస:15-1-4
వయససస:31
లస: ససస స
412
AP151010141362
పపరర: బబబసరగజన గవన�

94-41/433

94-41/436

తసడడ:డ ననరరయఘడడ�
ఇసటట ననస:15-1-4
వయససస:66
లస: పప

401
NDX3154762
పపరర: ససరరసదడ చచదరర బబలరసకకసడ

402
NDX3063351
పపరర: మమనససశఠర చరరఠగటట

404
NDX3211638
పపరర: శరరద రరవళర

94-71/681

94-47/1051

410
NDX0209817
పపరర: భకస వనణణ� నరరకలల�

94-41/431

419
AP151010141433
పపరర: అబఘబలమర ఖమన�
తసడడ:డ ససలలమమసఖమన�
ఇసటట ననస:15-1-4
వయససస:67
లస: పప

94-112/463

405
NDX3185402
పపరర: శరరద రరవళర

94-47/1052

భరస : ననగజశశరరవప రరవళర
ఇసటట ననస:13-29-9/1
వయససస:71
లస: ససస స
94-41/429

416
AP151010141453
పపరర: రరమకకషష గవన�

94-71/676

తసడడ:డ వజయ భబసకర రరవప చరరఠగటట
ఇసటట ననస:13-10-44,dharmasastra appt
వయససస:23
లస: ససస స

407
AP151010141069
పపరర: వనసకటనరసససహ రరవప
బఘదబవరపప�
తసడడ:డ జగనననధ రరవప�
ఇసటట ననస:15-1-1
వయససస:55
లస: పప

413
AP151010141434
పపరర: కలతజజబబగస�

94-48/27

399
NDX3098795
పపరర: మణణదదప ననగరబబ యన
తసడడ:డ శవరజ ననగరబబ యన
ఇసటట ననస:11-123/3
వయససస:18
లస: పప

408
NDX3186038
పపరర: జగనననథ రరవప బఘదరవరపప

94-42/765

తసడడ:డ వనసకట నరరససహ రరవప బఘదరవరపప
ఇసటట ననస:15-1-2
వయససస:29
లస: పప
411
AP151010141584
పపరర: రరధ గరవన

94-41/432

భరస : శవననధ
ఇసటట ననస:15-1-4
వయససస:46
లస: ససస స
94-41/434

414
NDX1382159
పపరర: రరజజష గవన

94-41/435

తసడడ:డ శవననధ బబబఘ
ఇసటట ననస:15-1-4
వయససస:28
లస: పప
94-41/437

తసడడ:డ కలటటసబ రరవప�
ఇసటట ననస:15-1-4
వయససస:57
లస: పప
94-41/439

396
NDX2513265
పపరర: మహబమబ షపక

తసడడ:డ ఎలర యఖ కటటకమ
ఇసటట ననస:8th line chandra mouli na
వయససస:49
లస: పప

భరస : అబఘబలమర ఖమన�
ఇసటట ననస:15-1-4
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ మఘనశశరరరవప�
ఇసటట ననస:15-1-4
వయససస:31
లస: పప
418
NDX0211631
పపరర: మఘనశశరరరవప� నరరకలల�

94-114/1005

భరస : చకకవరరస�
ఇసటట ననస:15-1-4
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష�
ఇసటట ననస:15-1-4
వయససస:49
లస: ససస స
415
NDX0210781
పపరర: కకషష పడసరద� నరరకలల�

398
NDX3049665
పపరర: నరశమఘలల కటటకమ

94-48/25

భరస : నసరరలమర షపక
ఇసటట ననస:8-6-103
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరవప రరవళర
ఇసటట ననస:13-29-9/1
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : వనసకటనరసససహ రరవప�
ఇసటట ననస:15-1-1
వయససస:52
లస: ససస స
409
JBV3698263
పపరర: కలపన� యరకగఘసటర �

94-47/11

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:13
వయససస:40
లస: పప

భరస : ననగజశశరరవప రరవళర
ఇసటట ననస:13-29-9/1
వయససస:71
లస: ససస స
406
AP151010141060
పపరర: జజఖత అపరష బఘదబవరపప�

395
NDX2512846
పపరర: ఇసరమయల షపక

393
NDX2511244
పపరర: అనసష ఆచసఖత

తసడడ:డ వర సరశమ ఆచసఖత
ఇసటట ననస:8-5-3
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:8-6-103
వయససస:21
లస: పప

భరస : మమలగర జజనసన
ఇసటట ననస:8-7-84B BLOCK
వయససస:31
లస: ససస స
400
NDX2956993
పపరర: ససరజశ కలమమర చమమరఅలమ

94-48/24

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:8-3-261/5
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శశష గరరర జగరర
ఇసటట ననస:8-6-103
వయససస:21
లస: ససస స
397
NDX2651917
పపరర: గగరరర ససజనఖ ఆతతట

392
NDX2294379
పపరర: కజధర మహహహన షపక

417
NDX0352542
పపరర: శవననధ గరవన

94-41/438

తసడడ:డ కలటటసబరరవప
ఇసటట ననస:15-1-4
వయససస:60
లస: పప
94-41/440

420
NDX1957523
పపరర: ససధేసస రన గవన

94-42/121

తసడడ:డ శవరనసదన గవన
ఇసటట ననస:15-1-4
వయససస:28
లస: ససస స
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421
NDX1958992
పపరర: లలకజష గవన
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94-43/121

తసడడ:డ రరమ కకషష గవన
ఇసటట ననస:15-1-4/1
వయససస:26
లస: పప
424
NDX1733527
పపరర: సరసశత చరరమమమళర

422
NDX1759564
పపరర: తేజశశన కలడపప

తసడడ:డ గఘరరననథ బబబఘ కలడపప
ఇసటట ననస:15-1-5
వయససస:24
లస: ససస స
94-41/443

425
JBV1653765
పపరర: షసరరజదదబన ఖమన� �

భరస : వనసకట ననరరయణ పడసరద చరరమమమళర
ఇసటట ననస:15-1-5
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ అబఘబలమర ఖమన� �
ఇసటట ననస:15-1-5
వయససస:42
లస: పప

427
NDX2876969
పపరర: రరమకకటటశశర రరవప గవన

428
NDX1210509
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప గరజన

94-42/785

భసధసవప: వరమనమమరరస గవన
ఇసటట ననస:15-1-5
వయససస:86
లస: పప
430
NDX0246009
పపరర: భవరన� గగసటట�

94-41/447

94-41/450

94-43/124

94-43/127

94-43/128

తసడడ:డ రరజకలమమర
ఇసటట ననస:15-1-10
వయససస:33
లస: ససస స

94-41/448

440
AP151010141572
పపరర: పరరశతదేవ బబ లలర పలర

443
NDX1670620
పపరర: తలక బబ లలర పలర

94-43/747

446
NDX2814291
పపరర: పరరశత దేవ బబ లలర పలర

94-41/451

449
NDX0991976
పపరర: లలత మహన పప దదల
తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:15-1-10
వయససస:29
లస: పప

429
NDX1868209
పపరర: శవ పరరమళ గగసతష

94-41/446

432
NDX0061978
పపరర: మమరరలల� గగసటట�

94-41/449

435
NDX1877838
పపరర: రమఖ ననరరశశటట

94-43/123

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ననరరశశటట
ఇసటట ననస:15-1-7
వయససస:24
లస: ససస స
94-43/125

438
NDX1124502
పపరర: శశభబ రరవ

94-43/126

భరస : హరరబబబఘ
ఇసటట ననస:15-1-8
వయససస:50
లస: ససస స
94-41/452

441
AP151010141571
పపరర: పరసడడరసగరరజ బబ లలర పలర

94-41/453

తసడడ:డ లకకమ నరసరరజ
ఇసటట ననస:15-1-9
వయససస:70
లస: పప
94-43/129

444
NDX1844209
పపరర: కజసవపర తనళపఅల

94-43/130

447
NDX1406553
పపరర: కకకతక మమడ

94-43/131

తలర : సససమబడజఎస తనళపఅల
ఇసటట ననస:15-1-9
వయససస:38
లస: పప
94-43/748

భరస : పరసడడరసగ రరజ బబ లలర పలర
ఇసటట ననస:15-1-9
వయససస:63
లస: ససస స
94-43/132

94-41/445

భరస : లలట భగవరన రరడడ �
ఇసటట ననస:15-1-7
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడ రసగ రరజ బబ లలర పలర
ఇసటట ననస:15-1-9
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ నరస రరజ బబ లలర పలర
ఇసటట ననస:15-1-9
వయససస:71
లస: పప
448
NDX1124510
పపరర: దదపసక మమడ

437
NDX1342831
పపరర: సరయ పడసనన పసనసమమడడ

426
NDX1815192
పపరర: ఆనసద అరగమరరడనర చగకరక

తలర : కళళఖణణ వసత
ఇసటట ననస:15-1-7
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగరరరజ
ఇసటట ననస:15-1-9
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : నరసససహస
ఇసటట ననస:15-1-9
వయససస:66
లస: ససస స
445
NDX2786291
పపరర: పసడడ రసగ రరజ బబ లలర పలర

94-43/122

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:15-1-8
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:15-1-8
వయససస:56
లస: పప
442
NDX1124437
పపరర: లకడమకరసతమమ గడడ స

434
NDX0061960
పపరర: పడశరసతచడ
డ డడ � గగసటట�

94-41/442

తసడడ:డ ఆనసద రరవప చగకరక
ఇసటట ననస:15-1-5
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ భగవరన రరడడడ�
ఇసటట ననస:15-1-7
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ఎన శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:15-1-7
వయససస:23
లస: పప
439
NDX0506675
పపరర: సరసబశవ రరవప కరటబ

94-41/444

భరస : ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:15-1-7
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ గగనసస
ఇసటట ననస:15-1-7
వయససస:27
లస: పప
436
NDX2122950
పపరర: ననరరశశటట శక హరర

431
NDX0352849
పపరర: కలమఖణణ� వసత�

423
NDX1759572
పపరర: లకడమ దేవమమ ససగరల

భరస : గఘరరననథ బబబఘ కలడపప
ఇసటట ననస:15-1-5
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగ మమరరస
ఇసటట ననస:15-1-5
వయససస:58
లస: పప

భరస : పడశరసతరరడ�డడ
ఇసటట ననస:15-1-7
వయససస:36
లస: ససస స
433
NDX1580282
పపరర: పడవణ భగవరన రరడడ గగనసస

94-41/441

తసడడ:డ రరజకమమర మమడ
ఇసటట ననస:15-1-10
వయససస:30
లస: ససస స
94-43/133

450
NDX0991414
పపరర: సతఖ నరజష పప దదల

94-43/134

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:15-1-10
వయససస:33
లస: పప
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451
NDX0634790
పపరర: రవచసదడ రరడడడ చసతన
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94-43/135

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:15-1-10
వయససస:51
లస: పప
454
NDX0245852
పపరర: ససధన కసకణనల

94-41/454

94-41/457

94-41/460

94-41/463

95-90/647

94-41/465

94-42/686

భరస : చేకలరర హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:15-1-18
వయససస:41
లస: ససస స

464
NDX2235372
పపరర: ఇసదసమత కనననగసటట

467
SQX2047736
పపరర: వరరసదడ కలమమర చసదడవసక

470
AP151010141037
పపరర: ఝమనసలకడమ పప దదల

473
SQX1986694
పపరర: గకరవ అవపల

94-43/138

476
NDX2508455
పపరర: రరజవసశ చేకలరర

94-42/122

479
NDX2239697
పపరర: ససజజత అమర
భరస : శకనవరస రరవప అమర
ఇసటట ననస:15-1/18
వయససస:49
లస: ససస స

459
NDX0064303
పపరర: శశశలజ� పరపసననన�

94-41/459

462
JBV3698222
పపరర: హహమ బసదస పరరచసరర

94-41/462

465
NDX2235455
పపరర: నరసససహ రరవప కనననగసటట

94-42/123

తసడడ:డ శకరరమఘలల కనననగసటట
ఇసటట ననస:15-1-14
వయససస:78
లస: పప
95-150/566

468
JBV3700721
పపరర: పదనమవత చేబబడ లల

94-41/464

భరస : అపరప రరవప
ఇసటట ననస:15-1-15
వయససస:53
లస: ససస స
94-41/466

471
AP151010141036
పపరర: లలతన కలమమరర మఘకరకమలమ

94-41/467

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:15-1-17
వయససస:74
లస: ససస స
95-90/648

474
NDX2883312
పపరర: చేకలరర హనసమసతరరవప

94-41/790

తసడడ:డ చేకలరర శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:15-1-18
వయససస:48
లస: పప
94-43/139

తసడడ:డ హనసమసత రరవప చేకలరర
ఇసటట ననస:15-1-18
వయససస:19
లస: పప
94-43/736

94-41/456

భరస : రరధనకకషష
ఇసటట ననస:15-1-14
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస అవపల
ఇసటట ననస:15-1-17
వయససస:22
లస: పప

భరస : రమమష బబబఘ నరరక
ఇసటట ననస:15-1-18
వయససస:41
లస: ససస స
478
NDX2772580
పపరర: చేకలరర ఝమనసలకడమ

94-41/461

భరస : వనసకటబడమయఖ
ఇసటట ననస:15-1-17
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ లజజరస అమరస లలరర
ఇసటట ననస:15-1-17
వయససస:48
లస: పప
475
NDX1958968
పపరర: కవత నరరక

461
JBV3700911
పపరర: శశషగరరర రరవప� పరపసననన�

456
NDX0245910
పపరర: అసజన రరవప కసకణనల

భరస : శశషగరరర రరవప�
ఇసటట ననస:15-1-13
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చసదడవసక
ఇసటట ననస:15-1-14/11
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:15-1-15
వయససస:64
లస: పప
472
NDX2710085
పపరర: వనసకటటశశరరర అమరస లలరర

94-41/458

భరస : నరసససహ రరవప కనననగసటట
ఇసటట ననస:15-1-14
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చసదడవసక
ఇసటట ననస:15-1-14/11
వయససస:24
లస: ససస స
469
JBV3700713
పపరర: అపరప రరవప చేబబడ లల

458
NDX0064337
పపరర: హరరరత� పరపసననన�

94-43/137

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:15-1-12
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:15-1-13
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:15-1-14
వయససస:49
లస: పప
466
SQX2106276
పపరర: మలర శశరర చసదడవసక

94-41/455

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప�
ఇసటట ననస:15-1-13
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప పరపసననన
ఇసటట ననస:15-1-13
వయససస:35
లస: పప
463
AP151010141570
పపరర: రరధనకకషష పరరచసరర

455
NDX0245951
పపరర: వనసకరయమమ పపననటట

453
NDX1210517
పపరర: శకనవరస రరడడడ గరదచ

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:15-1-11
వయససస:49
లస: పప

భరస : వరలలశశర రరవప
ఇసటట ననస:15-1-12
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమదనసస
ఇసటట ననస:15-1-12
వయససస:68
లస: పప
460
NDX2487510
పపరర: srikanth పరపసననన

94-43/136

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:15-1-10
వయససస:73
లస: పప

భరస : అసజన రరవప
ఇసటట ననస:15-1-12
వయససస:41
లస: ససస స
457
NDX0353037
పపరర: వరలలశశర రరవప పపననటట

452
NDX0508929
పపరర: సససదన కకటటశశర రరవప యరకసశశటట

477
NDX1958976
పపరర: రమమష బబబఘ నరరక

94-43/140

తసడడ:డ రరమ మమరరస నరరక
ఇసటట ననస:15-1-18
వయససస:49
లస: పప
94-51/28

480
NDX2239721
పపరర: రవ తేజ అమర

94-51/29

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అమర
ఇసటట ననస:15-1/18
వయససస:24
లస: పప
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481
NDX0342907
పపరర: ఝమనస లకడమ చేకలరర
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94-41/468

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:15-1-19
వయససస:40
లస: ససస స
484
NDX1331271
పపరర: నరమల కలమమరర వసజమమరర

94-43/141

94-41/471

94-41/474

94-41/791

94-41/478

94-41/481

94-41/484

భరస : ససరయఖ
ఇసటట ననస:15-1-29
వయససస:70
లస: ససస స

94-41/473

491
NDX1923797
పపరర: వనసకటటశ మమగఘలలరర

భరస : రరసబబబఘ
ఇసటట ననస:15-1-22
వయససస:50
లస: ససస స
94-41/475

494
NDX3249661
పపరర: చరరమమమళర అశశక బబబఘ

497
NDX0245704
పపరర: శరరష పసనసమలర

500
JBV3698172
పపరర: రరజజశశరర ఆలపరటట

503
NDX0352989
పపరర: బసదస రజఖ కసచరర �

94-41/487

506
NDX0023457
పపరర: లకకమ నరజన కలమమరర కససకలరరస

94-42/874

509
JBV3116027
పపరర: వనసకటశవకలమమర చలమర
తసడడ:డ చచసచయఖ
ఇసటట ననస:15-1-29
వయససస:38
లస: పప

94-41/476

495
NDX2470524
పపరర: మసజ భబరర వ పసదద

94-41/477

భరస : బబల మఘరళకకషష పసదద
ఇసటట ననస:15-1-23
వయససస:43
లస: ససస స
94-41/479

498
NDX2470516
పపరర: బబల మఘరళకకషష పసదద

94-41/480

తసడడ:డ పస లయఖ పసదద
ఇసటట ననస:15-1-23
వయససస:52
లస: పప
94-41/482

501
JBV3698164
పపరర: రరజజసదడపస
డ రద ఆలపరటట

94-41/483

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:15-1-25
వయససస:55
లస: పప
94-41/485

504
NDX1197714
పపరర: ససబబబ రరవప గరల

94-41/486

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల
ఇసటట ననస:15-1-28
వయససస:47
లస: పప
94-41/488

భరస : జజన బబషర
ఇసటట ననస:15-1-29
వయససస:50
లస: ససస స
94-41/490

492
JBV3698206
పపరర: రరసబబబఘ అయనసపపడడ
తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:15-1-22
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:15-1-27
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరమ మహనరరవప
ఇసటట ననస:15-1-29
వయససస:44
లస: ససస స
508
JBV3115995
పపరర: భబరత చలమర

489
JBV3698214
పపరర: శకలకడమ అయనసపపడడ

భరస : రరజజసదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:15-1-25
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:15-1-26
వయససస:80
లస: పప
505
NDX1150150
పపరర: సనథన చలమర

94-41/472

భరస : శవకలమమర రరడడ
ఇసటట ననస:15-1-23
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:15-1-23
వయససస:53
లస: పప
502
JBV3700689
పపరర: వనసకటబడయఘడడ కకయ

94-43/143

తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:15-1-22
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకధర రరడడడ
ఇసటట ననస:15-1-23
వయససస:45
లస: ససస స
499
NDX0375139
పపరర: శకదరరకడడడ బతస ల

486
NDX1331289
పపరర: డేవడ జవరహర పడసరద
వసజమమరర
తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:15-1-21
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ లచచయఖ మమగఘలలరర
ఇసటట ననస:15-1-22
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరఢ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:15-1-22
వయససస:74
లస: ససస స
496
NDX0789255
పపరర: బతష
స ల సతషర

488
NDX2008473
పపరర: పపషప మమగఘలలరర

94-41/470

94-43/142

భరస : వనసకటటశ మమగఘలలరర
ఇసటట ననస:15-1-22
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబఘ ఐనసపపడడ
ఇసటట ననస:15-1-22
వయససస:27
లస: పప
493
NDX3144524
పపరర: కనఖ దేవ చరరమమలమ

485
NDX1426627
పపరర: కకరణ కలమమర పడతతరర

483
NDX0023408
పపరర: షపక జజన బబషర

తసడడ:డ ఖమశస
ఇసటట ననస:15-1-21
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ జజజ పడతతరర
ఇసటట ననస:15-1-21
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబఘ ఐనసపపడడ
ఇసటట ననస:15-1-22
వయససస:28
లస: ససస స
490
NDX1477653
పపరర: జసశననథ ఐనసపపడడ

94-41/469

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:15-1-19
వయససస:47
లస: పప

భరస : వ డడ జర పడసరద
ఇసటట ననస:15-1-21
వయససస:50
లస: ససస స
487
NDX1477703
పపరర: భబవన ఐనసపపడడ

482
NDX0375121
పపరర: హనసమసత రరవప చేకలరర

507
NDX2038827
పపరర: ననగ మలలర సవరర మదమసచ

94-41/489

భరస : సరసబ ససవర రరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:15-1-29
వయససస:64
లస: ససస స
94-41/491

510
NDX1150127
పపరర: రరమమహన రరవప కకలగరన

94-41/492

తసడడ:డ శకరరమ మమరరస
ఇసటట ననస:15-1-29
వయససస:47
లస: పప
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511
NDX2235760
పపరర: పదమజ యయపపరర
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94-43/144

భరస : శకనవరస రరవప యయపపరర
ఇసటట ననస:15-1-30
వయససస:44
లస: ససస స
514
NDX2235448
పపరర: లకడమ నరసమమ వకలకరరస

94-42/124

94-51/783

94-43/910

94-43/919

94-43/149

94-43/152

94-41/493

తసడడ:డ ననగ ససరజష మమమళరపలర
ఇసటట ననస:15-1-39
వయససస:22
లస: ససస స

524
NDX1957507
పపరర: రమఖ జజలమదద

527
NDX1958265
పపరర: ఆర ఎల తేజశశ తరరమల

530
NDX1959537
పపరర: మహవర పడసరద పరశరశన

533
JBV3115896
పపరర: ససతనమహలకడమ కరరరమమరర

94-41/496

536
JBV3115912
పపరర: లకకమననరరయణ ఆలపరటట

94-42/126

539
JBV3115870
పపరర: పదమ వసగర
భరస : జగననమహన రరడడడ
ఇసటట ననస:15-1-39/1
వయససస:43
లస: ససస స

519
NDX3249034
పపరర: రరహహల ఖరబననబ

94-43/901

522
NDX3262334
పపరర: జతేసదడ ఖరబననబ

94-43/917

525
NDX1243740
పపరర: రవ కకషష కకసడసరర

94-43/148

తసడడ:డ పటటల
ఇసటట ననస:15-1-33
వయససస:27
లస: పప
94-43/150

528
NDX1958174
పపరర: ససత మహ లకడమ కకయమ

94-43/151

తసడడ:డ వ ఆర కలమమర కకయమ
ఇసటట ననస:15-1-36
వయససస:34
లస: ససస స
94-43/153

531
NDX1135995
పపరర: కకషషమమరరస తషరరమమళళ

94-43/154

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:15-1-36
వయససస:63
లస: పప
94-41/494

534
AP151010141149
పపరర: రవశసకర రరడడబ కరరరమమరర�

94-41/495

తసడడ:డ రమణనరరడబ డ�
ఇసటట ననస:15-1-39
వయససస:40
లస: పప
94-41/497

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:15-1-39
వయససస:55
లస: పప
94-42/127

94-43/147

తసడడ:డ రరస చసద ఖరబననబ
ఇసటట ననస:15-1-31,f no 501
వయససస:50
లస: పప

భరస : రమణ రరడడడ
ఇసటట ననస:15-1-39
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణనరరడబ డ
ఇసటట ననస:15-1-39
వయససస:46
లస: పప
538
NDX2235406
పపరర: హహమపసడయ మమమళరపలర

94-43/912

తసడడ:డ వశశననధ పరశరశన
ఇసటట ననస:15-1-36
వయససస:34
లస: పప

భరస : వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:15-1-39
వయససస:36
లస: ససస స
535
AP151010141567
పపరర: వరరరరడడడ కరరరమమరర

521
NDX3256005
పపరర: జతేసదడ ఖరబననబ

516
NDX2235554
పపరర: ససజనఖ వకలకరరస

తసడడ:డ జతేసదడ ఖరబననబ
ఇసటట ననస:15-1-31,fno 501
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మమరరస తరరమల
ఇసటట ననస:15-1-36
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:15-1-36
వయససస:55
లస: ససస స
532
JBV3115888
పపరర: శకలకడమ కరరరమమరర

94-42/873

భరస : రరమకకషష జజలమదద
ఇసటట ననస:15-1-32
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:15-1-36
వయససస:25
లస: ససస స
529
NDX1124494
పపరర: పడమల తషరరమమళళ

518
NDX3249109
పపరర: రరజ ఖరబననబ

94-43/146

భరస : రమమశ వకలకరరస
ఇసటట ననస:15-1-31
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరస చసద ఖరబననబ
ఇసటట ననస:15-1-31,F NO 501
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రరస చసద ఖరబననబ
ఇసటట ననస:15-1-31,f no 501
వయససస:50
లస: పప
526
NDX1959719
పపరర: రమమదేవ పరలపరరస

94-42/125

భరస : రరస చసద ఖరబననబ
ఇసటట ననస:15-1-31,f no 501
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : జతేసదడ ఖరబననబ
ఇసటట ననస:15-1-31,f no 501
వయససస:47
లస: ససస స
523
NDX3262474
పపరర: జతేసదడ ఖరబననబ

515
NDX2264935
పపరర: ననసచనరయఖ వకలకరరస

513
NDX2235471
పపరర: ససత మహ లకడమ జజగఘ

భరస : బడహమస జజగఘ
ఇసటట ననస:15-1-30
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకయఖ వకలకరరస
ఇసటట ననస:15-1-31
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ ససరజశ బబబఘ గగగరననన
ఇసటట ననస:15-1-31
వయససస:25
లస: ససస స
520
NDX3252293
పపరర: రరతత ఖరబననబ

94-43/145

తసడడ:డ రసగ ననథస ఏపపరర
ఇసటట ననస:15-1-30
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ననసచనరయఖ వకలకరరస
ఇసటట ననస:15-1-31
వయససస:60
లస: ససస స
517
NDX3037348
పపరర: శరణఖ గగగరననన

512
NDX2235521
పపరర: శకనవరస రరవప ఏపపరర

537
JBV3115862
పపరర: రమణనరరడడడ కరరరమమరర

94-41/498

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:15-1-39
వయససస:74
లస: పప
94-41/499

540
NDX0789412
పపరర: అలర స ఉషర రరణణ

94-41/500

భరస : రరజజ రరడడడ
ఇసటట ననస:15-1-39/1
వయససస:44
లస: ససస స
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541
NDX1237569
పపరర: నవ భబరత రరడడడ వసగ
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94-41/501

తసడడ:డ జగన మహన రరడడడ
ఇసటట ననస:15-1-39/1
వయససస:26
లస: పప
544
JBV3698115
పపరర: అరరణ దదపసస చసదలలరర

94-41/504

94-42/128

94-42/782

548
NDX1957069
పపరర: లకడమ కకసడవటట

551
NDX1237213
పపరర: లమవణఖ శక సమయస

94-41/509

554
AP151010141400
పపరర: శశశలజ శషరషష�

భరస : శకరరమమమరరస�
ఇసటట ననస:15-1-43
వయససస:60
లస: ససస స

557
AP151010141326
పపరర: శశషషకలమమరర తరరగగపపల

తసడడ:డ కకషష రరవప తనరరగగపపల
ఇసటట ననస:15-1-43
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:15-1-43
వయససస:70
లస: పప
565
NDX2508422
పపరర: MK పడణణత తషరగ

తసడడ:డ చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:15-1-48
వయససస:41
లస: పప

563
AP151010141003
పపరర: ససతమమ కరజ

94-43/155

566
NDX2235539
పపరర: ననగ రరజ ససదసబల

569
AP151010141454
పపరర: చసదడశశఖరరరవప గవన
తసడడ:డ కలటటసబరరవప
ఇసటట ననస:15-1-48
వయససస:67
లస: పప

549
NDX2850220
పపరర: రసగ వరర న కకసడవటట

94-42/781

552
NDX0352518
పపరర: శరరష� తరరగగపపల�

94-41/508

94-41/510

555
NDX1237221
పపరర: రజణఘక వనసకట లకడమ
సమమయమస
భరస : నరజశ సమమయమస
ఇసటట ననస:15-1-43
వయససస:57
లస: ససస స

94-41/511

94-41/513

558
NDX1237239
పపరర: పసకజ ధదర సమయస

94-41/514

తసడడ:డ నరజష
ఇసటట ననస:15-1-43
వయససస:29
లస: పప
94-41/516

561
JBV3115375
పపరర: ననగజశశర రరవప తరరగగపపల

94-41/517

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:15-1-43
వయససస:67
లస: పప
94-41/519

564
NDX3116639
పపరర: రరమమహనరరవప
చనపలమడడగఘ
తసడడ:డ గగపరలరరవప చనపలమడడగఘ
ఇసటట ననస:15-1-44
వయససస:49
లస: పప

94-42/783

94-43/156

567
AP151010141367
పపరర: సశరరప కలపన గవన

94-41/520

తసడడ:డ లకమయఖ ససదసబల
ఇసటట ననస:15-1-44
వయససస:37
లస: పప
94-41/521

94-41/506

తసడడ:డ కకషరషరరవప�
ఇసటట ననస:15-1-43
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జగనననధ రరవప
ఇసటట ననస:15-1-44
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : ససదసబలల ననగరరజ తషరగ
ఇసటట ననస:15-1-44
వయససస:29
లస: ససస స
568
AP151010141245
పపరర: మమధవ గవన

94-41/507

తసడడ:డ అరరన
ఇసటట ననస:15-1-43
వయససస:46
లస: పప
94-41/518

546
JBV3698123
పపరర: అవననష చసదలలరర

భరస : సరయ పడసరద చసదలలరర
ఇసటట ననస:15-1-42
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:15-1-43
వయససస:60
లస: ససస స

94-41/515 560
559
JBV3698040
JBV3698081
పపరర: రరమమహన రరవప తనరరగగపపల
పపరర: ససధనకర జసగస

562
NDX0023663
పపరర: తరరగగపపల వనసకటటశశర రరవప

94-42/588

భరస : శకరరమ మమరరస�
ఇసటట ననస:15-1-43
వయససస:40
లస: ససస స
94-41/512

94-41/503

తసడడ:డ సరయ పడసరద
ఇసటట ననస:15-1-42
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నరజష
ఇసటట ననస:15-1-43
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:15-1-43
వయససస:38
లస: ససస స
556
AP151010141565
పపరర: ఉమమదేవ శషరషష�

94-41/505

భరస : వనసకటటశశరరరవప ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:15-1-42
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:15-1-42
వయససస:22
లస: పప
553
JBV3698099
పపరర: పదమ జసగస

545
AP151010141224
పపరర: రసగవరరన చసదలలరర

543
NDX0789289
పపరర: అలర స రరజజరరడడడ

తసడడ:డ జజజరరడడడ
ఇసటట ననస:15-1-40
వయససస:50
లస: పప

భరస : సరయ పడసరద
ఇసటట ననస:15-1-42
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరరడడడ వటటటగఘసట
ఇసటట ననస:15-1-42
వయససస:51
లస: పప
550
NDX2888246
పపరర: ననగ సరయ తేజ ఆవపలమసద

94-41/502

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:15-1-39/1
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ సరయళ పడసరద
ఇసటట ననస:15-1-42
వయససస:35
లస: ససస స
547
NDX1834879
పపరర: శకనవరస రరడడడ వటటటగఘసట

542
AP151010141268
పపరర: జగననమహనరరడడడ వసగర

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:15-1-48
వయససస:62
లస: ససస స
94-41/522

570
NDX3099124
పపరర: షహజ మసడవ

94-42/784

తసడడ:డ కకషష పడసరద మసడవ
ఇసటట ననస:15-1-48, Ward 3,Line 1
వయససస:20
లస: ససస స
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571
ZEU1024595
పపరర: కకషష పడసరద మసడవ
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94-43/741

572
ZEU0984154
పపరర: ససధఖ మసడవ

94-43/742

573
NDX0712992
పపరర: మలర క వరసస రరడడడ

తసడడ:డ రరజజసదడ పడసరద మసడవ
ఇసటట ననస:15-1-48, Ward 3, Line 1
వయససస:56
లస: పప

భరస : కకషష పడసరద మసడవ
ఇసటట ననస:15-1-48, Ward 3, Line 1
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : జయరరమయఖ
ఇసటట ననస:15-2-50
వయససస:34
లస: ససస స

574
JBV3115706
పపరర: అనసరరధ� ననదచసడర �

575
NDX1506676
పపరర: అరరణన అలహరర

576
NDX0706101
పపరర: ఉదయలకడమ మమమననన

94-42/139

భరస : అసకకనడడ శసకరవరపడసరద�
ఇసటట ననస:15-2-50
వయససస:53
లస: ససస స
577
NDX1772707
పపరర: రరపపశ వసరశసత కకతస మమసస

94-42/142

తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:15-2-50
వయససస:25
లస: పప
580
NDX1460815
పపరర: దసరర భవరన కలల
ర రర

94-43/163

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:15-2-50
వయససస:26
లస: ససస స
583
NDX1197755
పపరర: భబరత వననగళర

94-42/147

తసడడ:డ వనసకటకకషషయఖ
ఇసటట ననస:15-2-53
వయససస:85
లస: పప
589
NDX1850990
పపరర: కకరస ర సససహదదడ

94-42/152

94-42/155

భరస : అగససటన పగడనల
ఇసటట ననస:15-2-54
వయససస:21
లస: ససస స

579
AP151010141073
పపరర: రరధనకకషషమమరరస బసడనరరపలర

581
NDX0342964
పపరర: అషసరర� షపక�

94-42/145

584
NDX0659151
పపరర: సరసశత కకనసరర

587
NDX1721324
పపరర: ససభదడ బబలననన

590
NDX0369348
పపరర: అనసషర చచరరకలరర

593
NDX0246199
పపరర: అనల చచరరకలరర

94-42/158

596
NDX1957176
పపరర: వనసకట సరశమ వరరగరననన

599
SQX1864883
పపరర: అగససటన పగడనల
తసడడ:డ లకమణ రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:15-2-54
వయససస:28
లస: పప

582
NDX0343020
పపరర: నలల�రర భబనస� షపక�

94-42/146

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన�
ఇసటట ననస:15-2-52
వయససస:34
లస: ససస స
94-42/148

585
NDX1322288
పపరర: వనసకట ససవర ననగజసదడ రరడడడ
సరరరడడడ
తసడడ:డ శకనవరస రరడడ సరరరడడడ
ఇసటట ననస:15-2-53
వయససస:26
లస: పప

94-42/149

94-43/164

588
NDX0935163
పపరర: కమల కలమమరర కకనసరర

94-42/151

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప కకనసరర
ఇసటట ననస:15-2-53/1
వయససస:62
లస: ససస స
94-42/153

591
NDX0246140
పపరర: జయలకడమ చచరరకలరర

94-42/154

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:15-2-54
వయససస:55
లస: ససస స
94-42/156

594
NDX1850834
పపరర: రమమష బబబఘ కసకణనల

94-42/157

తసడడ:డ బబ లమర రరవప కసకణనల
ఇసటట ననస:15-2-54
వయససస:47
లస: పప
94-42/159

తసడడ:డ చచసచయఖ వరరగరననన
ఇసటట ననస:15-2-54
వయససస:60
లస: పప
95-76/6

94-42/144

తసడడ:డ వనసకటరరడడయఖ
ఇసటట ననస:15-2-50
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:15-2-54
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదరరజ
ఇసటట ననస:15-2-54
వయససస:48
లస: పప
598
SQX1864891
పపరర: రరణణ పగడనల

94-42/143

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:15-2-54
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బబ లమర రరవప కసకణనల
ఇసటట ననస:15-2-54
వయససస:64
లస: ససస స
595
NDX1160449
పపరర: ససధనకర రరవప నరరర

578
JBV3115243
పపరర: అసకకనడడ శసకర వర పడసరద�
ననదచసడర �
తసడడ:డ అపపయఖ� �
ఇసటట ననస:15-2-50
వయససస:59
లస: పప

భరస : రరమమరరవప బబలననన
ఇసటట ననస:15-2-53
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏలర మసద రరడడడ సససహదదడ
ఇసటట ననస:15-2-54
వయససస:25
లస: ససస స
592
NDX1850958
పపరర: పరరశత కసకణనల

భరస : లకమణసరశమ
ఇసటట ననస:15-2-50
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:15-2-53
వయససస:77
లస: ససస స
94-42/150

94-42/141

భరస : ససవర రరమ కకషష పడసరద అలహరర
ఇసటట ననస:15-2-50
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ససభబన�
ఇసటట ననస:15-2-51
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:15-2-53
వయససస:49
లస: ససస స
586
NDX0935155
పపరర: ననరరయణరరవప కకనసరర

94-42/140

94-42/138

597
NDX0246173
పపరర: సరసబశవరరవప చచరరకలరర

94-42/160

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:15-2-54
వయససస:62
లస: పప
95-76/7

600
NDX2551430
పపరర: ఏసప బఘ రరయపరటట

94-3/1286

తసడడ:డ ఇసరసకల రరయపరటట
ఇసటట ననస:15-2-98
వయససస:26
లస: పప
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601
NDX1801787
పపరర: బమఖలమ నసతకకక
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94-41/523

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ నసతకకక
ఇసటట ననస:15-3
వయససస:25
లస: ససస స
604
AP151010141368
పపరర: శకనవరసరరవప కరటడగడడ �

94-41/526

95-95/42

94-43/166

94-42/174

94-42/177

94-42/180

94-42/183

భరస : కకషరషరరడడడ భమరరడడడ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:40
లస: ససస స

614
NDX1772871
పపరర: శరకవరణణ పరతకకట

617
NDX1037159
పపరర: ననగలకడమ కరకలమమనస

620
NDX0170126
పపరర: నకకతన� గగకనకకసడ�

623
NDX1237791
పపరర: పడవణ పరటటబసడర

94-42/186

626
JBV3698784
పపరర: శకకళ భగవసతషల

94-42/175

629
NDX1731380
పపరర: పడవణ కకమమమరరడడ
భరస : మర ల కకషష కకమమమరరడడ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:42
లస: ససస స

609
NDX2235620
పపరర: రవ తేజ వనలమమరర

94-43/165

612
NDX1870394
పపరర: భబరర వ పసదసగఘల

94-42/173

615
NDX1731620
పపరర: ఉమ దేవ ఆయలఎస

94-42/176

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర ఆయలఎస
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:27
లస: ససస స
94-42/178

618
NDX1426593
పపరర: ససధఖ నరరక

94-42/179

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:33
లస: ససస స
94-42/181

621
NDX1647280
పపరర: లకకమ ససజనఖ అరరరల

94-42/182

భరస : రరధ కకషష
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:34
లస: ససస స
94-42/184

624
NDX2008499
పపరర: యస ఎల ఎన ససమలత
ససరఖదేవర
భరస : నరసజన బబబఘ ససరఖదేవర
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:38
లస: ససస స

94-42/185

94-42/187

627
NDX1426379
పపరర: పడసనన లకడమ మసగళగరరర

94-42/188

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:39
లస: ససస స
94-42/189

94-42/172

తసడడ:డ ససబబ రరడడ పసదసగఘల
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రమమకరసత కకయ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ డథసడేటట
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:37
లస: ససస స
628
NDX1874800
పపరర: లకడమ పడశరసత భమరరడడడ

94-43/167

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:35
లస: ససస స
625
NDX1835737
పపరర: శరసత పసడయమ డథసడేటట

611
NDX2235687
పపరర: ఆదచమమ ఆలమసద

606
NDX2265031
పపరర: అనసరరధ జలలర లల
ర సడడ

తసడడ:డ వనసకట రమణ వనలమమరర
ఇసటట ననస:15-3-59
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ రమమష తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:33
లస: ససస స
622
NDX1426395
పపరర: భబరర వ మసగళగరరర

95-95/43

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పరతకకట
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప పస నకలమ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:28
లస: ససస స
619
NDX1805243
పపరర: శలప తరరమలశశటట

608
SQX1723048
పపరర: యయసస రతనస గణణపలర

94-41/525

భరస : వనసకటటసశర రరవప జలలర లల
ర సడడ
ఇసటట ననస:15-3
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అపరప రరవప లలట
ఇసటట ననస:15-3-59
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రరజజ శశఖర కరసడడడ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:25
లస: ససస స
616
NDX1413590
పపరర: ససమఖ పస నకలమ

94-41/527

తసడడ:డ యయససరరణనస గణణపలర
ఇసటట ననస:15-3-58
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అపరప రరవప అలమసడ
ఇసటట ననస:15-3-59
వయససస:22
లస: పప
613
NDX1588823
పపరర: వనసకట రజన కరసడడడ

605
JBV3116092
పపరర: జజన కడనరర

603
NDX0023416
పపరర: కడనరర రరజకలమమరర

భరస : జజన
ఇసటట ననస:15-3
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ బఘచచయఖ
ఇసటట ననస:15-3
వయససస:81
లస: పప

భరస : బబసజమమన గణణపలర
ఇసటట ననస:15-3--58
వయససస:30
లస: ససస స
610
NDX2235711
పపరర: అనల అలమసడ

94-41/524

భరస : లకడమ ననరరయణ నసతకకక
ఇసటట ననస:15-3
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ�
ఇసటట ననస:15-3
వయససస:55
లస: పప
607
SQX1723063
పపరర: ఆశరజజఖత గణణపలర

602
NDX1801704
పపరర: ఝమనస రరణణ బరరధస

భరస : బబల ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:40
లస: ససస స
94-42/191

630
NDX0821546
పపరర: మమధవ అలదనసస�

94-42/192

భరస : రరసబబబఘ�
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:43
లస: ససస స
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NDX1878729
పపరర: రమమ దేవ ఉయమఖల
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94-42/193

భరస : వనసకటటశశరరర ఉయమఖల
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:43
లస: ససస స
634
NDX1731349
పపరర: ఆశర షపక

94-42/196

94-42/200

94-42/203

94-42/207

94-42/210

94-42/214

94-42/205

644
JBV3698461
పపరర: సతఖ వరణణ ఈపపరర

647
NDX1851113
పపరర: సశరష లత వనజరళళ

650
AP151010186523
పపరర: వజయ కలమమరర దనడడశశటట

94-42/217

655
NDX1476820
పపరర: దనకకయణణ కకడనల

94-42/220

653
NDX0210476
పపరర: రజన దేవ� ససరఖదేవర�

94-42/208

భరస : లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:73
లస: ససస స

94-42/211

659
NDX1870162
పపరర: అలలక భమపసన మమయ
తసడడ:డ భమపసన మమయ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:24
లస: పప

94-42/202

642
NDX2117589
పపరర: ఆశర లత కరలవ

94-42/206

645
NDX1237148
పపరర: ఉమమదేవ బబలరసకకసడ

94-42/209

648
NDX0023366
పపరర: చససడసరర రరజఖ లకడమ�

94-42/212

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:56
లస: ససస స
94-42/215

651
NDX0711457
పపరర: శరరద� మననవ�

94-42/216

భరస : తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:59
లస: ససస స
94-42/218

654
NDX0892752
పపరర: వజయలకడమ భటటటపస డ లల

94-42/219

భరస : కజశవ రరవప
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:72
లస: ససస స
94-42/221

భరస : ననగజశశర రరవప వలర భననన
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:74
లస: ససస స
94-42/223

639
NDX1647314
పపరర: రరమమ దేవ తషమమల

భరస : దకడణన మమరరస
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:67
లస: ససస స
656
NDX2072239
పపరర: ససజజజ న పడభభద వలర భననన

94-42/199

భరస : శకధర రరవప కరలవ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ దనడడశశటట
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:60
లస: ససస స

652
NDX1729799
పపరర: పరరమళ ససజన కలమమరర
నసతనపరటట
భరస : ససధనకరబబబఘ జలమదద
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమ కకసడయఖ దేవరపప
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:24
లస: పప

641
NDX0821520
పపరర: సబత గగకనకకసడ�

636
NDX2166438
పపరర: వజయ భబరత మమనస

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : చసదడ మహన వనజరళళ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:57
లస: ససస స

658
NDX2072130
పపరర: మఘరళ దేవరపప

94-42/201

భరస : దదనబబబఘ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రరమఘలల
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:55
లస: ససస స
649
NDX0655332
పపరర: ననగమణణ కసతేటట�

638
JBV3115581
పపరర: పదమజ వరససరరడడ

94-42/195

భరస : ఆసజననయ పడసరద మమనస
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : మర మహమమద సయఖద
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:55
లస: ససస స
646
NDX0691154
పపరర: భమలకడమ చరర దదననన

94-42/198

భరస : ఉదయభబసకర
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఫరతమమరరడడడ�
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:53
లస: ససస స
643
NDX1729807
పపరర: షరజహ బబగస సయఖద

635
NDX1872952
పపరర: అనసరరధ రరవనళర

633
NDX1731703
పపరర: మధసమత చదరబబ యన

భరస : వనసకటటశశరరర చదరబబ యన
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రవసదడ బబబఘ రరవనళర
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : దననయయల జజన మలలర బబ యన
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:49
లస: ససస స
640
NDX0353151
పపరర: రతనమమరర� బబ యపరటట�

94-42/194

భరస : ధనససజయకలమమర
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ మహహదబ దన షపక
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:47
లస: ససస స
637
NDX2143691
పపరర: శరసత కలమమరర పరమఘల

632
NDX1036268
పపరర: అరరణన కసదసల

657
NDX2235430
పపరర: బబల ససరరఖ తేజ నసతలపరటట

94-42/222

తసడడ:డ హనసమసత రరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:21
లస: పప
94-42/224

660
NDX1835638
పపరర: రరఘవనసదడ మవశ

94-42/225

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మవశ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:24
లస: పప
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661
NDX1911503
పపరర: షణఘమఖ సరయకకషష చచసతనఖ
కకట
తసడడ:డ బబలమజ వరపడసరద కకట
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:25
లస: పప

94-42/226

664
NDX1772293
పపరర: అనశర బబషర షపక

94-42/229

తసడడ:డ ఖమజజ మహహదబ దన షపక
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:27
లస: పప
667
NDX1506825
పపరర: గగలర పపడడ రఘఘ

94-42/232

665
NDX2072221
పపరర: ఉమ మహహశ గగనసగఘసటర

94-42/230

668
NDX1237668
పపరర: ననగరరరన వరససరరడడడ

94-42/235

671
NDX1393073
పపరర: రగహహత బతష
స ల

674
NDX0210591
పపరర: రరకజష కకరణ� యలవరరస�

తసడడ:డ అమరలసగ వనసకటటశశర రరవప జమమగఘస
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ దనఖసతరరవప�
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:34
లస: పప

676
JBV3115037
పపరర: వనసకట ననగససతతష కలమమర
దనడడశశటట
తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:35
లస: పప

94-42/242

677
NDX0352617
పపరర: అశశక ఆలలరర�

679
NDX1426536
పపరర: లకడమ నరసససహ పడసరద నరరక

94-42/245

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:40
లస: పప
682
NDX1580241
పపరర: బబబఘ వల డథకలపరరర

94-42/248

తసడడ:డ పసద తతమశయఖ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:47
లస: పప

94-42/236

94-42/251

686
NDX1923896
పపరర: మఘరళ కకషష కకమమమరరడడ

94-42/240

689
NDX1956798
పపరర: పపరషచసదడ రరవప యరమమచస
తసడడ:డ ససబబబరరవప యరరమచస
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:50
లస: పప

669
NDX1878323
పపరర: రగహహత బతష
స ల

94-42/234

672
NDX0023382
పపరర: పఠరన జహహర ఖమన

94-42/237

675
NDX0584144
పపరర: బబ డడడ వసశధర�

94-42/241

తసడడ:డ కకషరషరరడ�డడ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:34
లస: పప
94-42/243

678
NDX1729823
పపరర: ససదదప కలమమర కలడనరర

94-42/244

తసడడ:డ జగదదసశర రరవప కలడనరర
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:38
లస: పప
94-42/246

681
NDX1878869
పపరర: అసకమమ చచదరర మదదబ నడడ

94-42/247

తసడడ:డ నరసససహరరవప మదదబ నడడ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:40
లస: పప
94-42/249

684
NDX1335199
పపరర: శశష సరయ బయఖవరపప

94-42/250

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:45
లస: పప
94-42/252

తసడడ:డ రరధ కకషష కకమమమరరడడ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:47
లస: పప
94-42/254

94-42/231

తసడడ:డ గలమబ ఖమన
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప కకయమ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సససదర రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:46
లస: పప
688
NDX0031393
పపరర: చననయఖ మలర వరపప

683
NDX1729732
పపరర: హరరషష కకయమ

666
NDX1506593
పపరర: అరవసద సరశమ బబ డపరటట

తసడడ:డ వనసకట రమణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కరసడడడ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కమల సరహహబ లలట డథకలపరరర
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:44
లస: పప
685
NDX0877308
పపరర: గగపరల కకషరషరరడ�డడ మదసగఘల�

94-42/233

తసడడ:డ వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:36
లస: పప
680
NDX1588997
పపరర: రరజశశఖర కరసడడడ

94-42/228

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:29
లస: పప
94-42/238

663
NDX1580316
పపరర: ససదదప యగసటట

తసడడ:డ దసరర పడసరద రరవప యగసటట
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఉదయ భబసకర
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససధనకర రరవప�
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:29
లస: పప
673
NDX2072155
పపరర: సరయ శకరరమ జమమగఘసపపల

94-42/227

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగనసగఘసటర
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ బబబఘ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:28
లస: పప
670
NDX0877274
పపరర: రవ తేజ� బసడనరర�

662
NDX1835802
పపరర: వ సరయ ససబడమణఖఎస
దచసదసకలరర
తసడడ:డ పడసరద దచసదసకలరర
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:26
లస: పప

94-42/253
687
NDX0734335
పపరర: రరమమసజననయఘలల� తతసపరటట�

తసడడ:డ వనసగయఖ�
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:46
లస: పప
94-42/255

690
AP151000315535
పపరర: డేనయయల జజన మలలర బబ యన

94-42/257

తసడడ:డ సరసబయఖ మలలర బబ యన
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:50
లస: పప
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691
JBV3700440
పపరర: శకనవరస రరవప బబ లమరపడగడ

94-42/258

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:50
లస: పప
694
NDX1835596
పపరర: సతఖ బబలమజ పడసరద చతష
స

94-42/261

695
NDX0941070
పపరర: సరసబశవరరవప మదసబల

94-42/264

94-42/268

701
NDX1393081
పపరర: వనసకట రమణ బతష
స ల

94-42/269

94-42/271
703
NDX1852061
పపరర: మమరరత భఘజసగ రరవప
ససకరకసతపరటట
తసడడ:డ రరఘవనసదడ రరవప ససకరకసతపరటట
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:62
లస: పప

704
JBV2507143
పపరర: గరసదద చచదరర� చేబబడ లల �
తసడడ:డ హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:63
లస: పప

706
NDX0655449
పపరర: సరసబశవ రరవప కసతేటట

707
NDX2028950
పపరర: పసచచయఖ పగడనల

94-42/274

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:70
లస: పప
712
NDX2772143
పపరర: జయలకడమ బలలసస

710
NDX0655464
పపరర: దశరథరరమరరడడడ వణఘకలరర�

713
NDX2235695
పపరర: రరజజశశరర ససగరపప

తలర : రరమ మఘరళమహన రరవప బలలసస
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససగరపప
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:21
లస: ససస స

715
NDX3097219
పపరర: వజయ రరఘవ రరవప పప టర
చచరరవప
భసధసవప: శరరష
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:44
లస: పప

94-43/762

716
NDX3079514
పపరర: శరరష పప టర చేరరవప

718
NDX2907137
పపరర: ససనత మదస
బ రర

94-43/764

భరస : ధరణణ గగపరల మదస
బ రర
ఇసటట ననస:15-3-61 f no 203
వయససస:33
లస: ససస స

94-42/263

699
NDX0353011
పపరర: ఫరతమమరరడడడ� బబ యపరటట�

94-42/267

702
NDX0207696
పపరర: ధనశసతరరవప యలవరరస

94-42/270

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:29
లస: పప
94-42/272

705
NDX0023309
పపరర: చససడసరర శకనవరసరరవప�

94-42/273

తసడడ:డ అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:63
లస: పప
94-42/275

708
AP151010201015
పపరర: వనసకటరతనస మఘపరపననన

94-42/276

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:68
లస: పప
94-42/278

తసడడ:డ కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:72
లస: పప
94-42/788

696
NDX1035526
పపరర: ధనససజయకలమమర కసదసల

తసడడ:డ చననపపరరడడడ�
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ గఘరవయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:68
లస: పప
94-42/277

94-42/260

తసడడ:డ గగపరల కకషషయఖ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:54
లస: పప
94-42/265

తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:59
లస: పప

709
AP151010183669
పపరర: సతఖననరరయణ దనడడశశటట

94-42/262

698
NDX1834788
పపరర: జయ నరసససహ అయఖసగరరర
దదవ
తసడడ:డ సతఖననరరయణ దదవ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ బబపయఖ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:58
లస: పప

693
NDX1835703
పపరర: వరయఖ రరవ

తసడడ:డ ససబబయఖ రరవ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప మదసబల
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప�
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:55
లస: పప
700
JBV3115508
పపరర: ఉదయ భబసకర వరససరరడడడ

94-42/259

తసడడ:డ చననయఖ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయఘలల చతష
స
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:53
లస: పప
697
JBV3698453
పపరర: దదనబబబఘ� ఈపపరర�

692
NDX0031484
పపరర: జయశక మలర వరపప

711
AP151010141178
పపరర: కజశవరరవప భటటటపస డ లల

94-42/279

తసడడ:డ మధసససధన రరవప
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:83
లస: పప
94-43/168

714
NDX3132032
పపరర: అసకమమ పరపరసణణ

94-43/761

భరస : ఆదదననరరయణ పరపరసణణ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:62
లస: ససస స
94-43/763

717
NDX3061124
పపరర: మసజషర వరససరరడడ

భరస : వజయ రరఘవ రరవప పప టర చేరరవప
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:15-3-61
వయససస:25
లస: ససస స

719
NDX2904274
పపరర: వనసకటటశశర రరవప యరకగఘసటర

720
NDX2590917
పపరర: తేజశశన జపపడడ

94-43/765

తసడడ:డ కకరసన యరకగఘసటర
ఇసటట ననస:15-3-61 SUPRAJA APTS
వయససస:52
లస: పప

94-50/577

94-30/972

తసడడ:డ శకనవరస ననయఘడడ జపపడడ
ఇసటట ననస:15-3-62
వయససస:19
లస: ససస స
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94-42/280

భరస : శకనవరసననయఘడడ
ఇసటట ననస:15-3-62
వయససస:40
లస: ససస స
724
SQX1812080
పపరర: బబనరమఅన పసలర

95-70/12

94-42/283

730
NDX0954057
పపరర: శరరశసగర మమమడడపక

94-42/285

94-42/287

తసడడ:డ శకకరసత దేవభకలసన
ఇసటట ననస:15-3-69
వయససస:22
లస: ససస స
94-42/290

94-42/293

94-42/296

94-42/286

734
NDX2265015
పపరర: ననగదసరర మమననపలర

94-42/288

740
NDX2264992
పపరర: గసగరదేవ దేవభకలసన

743
NDX1210616
పపరర: శకకరసత దేవభకలసన

94-42/300

746
NDX3176583
పపరర: జజన కడనరర

749
NDX2389849
పపరర: గసగరదేవ దేవభకలక న
భరస : భమషణరరవప దేవభకలక న
ఇసటట ననస:15-3-69 FLAT NO 6
వయససస:74
లస: ససస స

729
NDX2028984
పపరర: మమననఏశర మమమడడపరక

94-42/284

732
SQX1660109
పపరర: శరసత నసతకక

95-70/13

735
NDX1210624
పపరర: పదమజ రరణణ దేవభకలసన

94-42/289

భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:15-3-69
వయససస:46
లస: ససస స
94-42/291

738
NDX2028943
పపరర: శకలకడమ కకలమర

94-42/292

భరస : వర వససథ రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:15-3-69
వయససస:60
లస: ససస స
94-42/294

741
NDX2115948
పపరర: హహమసత వనలగ

94-42/295

తసడడ:డ వషష
ష మమరరస వనలగ
ఇసటట ననస:15-3-69
వయససస:23
లస: పప
94-42/298

744
NDX2115955
పపరర: వషష
ష మమరరస వనలగ

94-42/299

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వనలగ
ఇసటట ననస:15-3-69
వయససస:55
లస: పప
94-42/790

తసడడ:డ బఘచచయఖ కడనరర
ఇసటట ననస:15-3-69
వయససస:82
లస: పప
94-43/170

94-42/282

భరస : ననగజసశర రరవప నసతకక
ఇసటట ననస:15-3-68
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ భమషణ రరవప
ఇసటట ననస:15-3-69
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ కకసడబబ లల
ఇసటట ననస:15-3-69
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ చచననయఖ చరరమమమళర
ఇసటట ననస:15-3-69
వయససస:60
లస: పప

731
NDX0954032
పపరర: వనసకట సతఖనననరరయణ
మమమడడపక
తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:15-3-68
వయససస:53
లస: పప

737
NDX0954024
పపరర: పపషప బసడర మమడడ

726
NDX0691287
పపరర: రరమచసదడన మకకకలననన

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ మమమడడపరక
ఇసటట ననస:15-3-68
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : భమషణరరవప దేవభకలసన
ఇసటట ననస:15-3-69
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పరరరపరలలస
ఇసటట ననస:15-3-69
వయససస:28
లస: పప

748
NDX1709239
పపరర: వనసకటటశశరరర చరరమమమళర

94-42/789

తసడడ:డ శవపడసరదస
ఇసటట ననస:15-3-69
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శవయఖ కకసడబబ లల
ఇసటట ననస:15-3-69
వయససస:68
లస: ససస స

745
NDX2264885
పపరర: శవయఖ కకసడబబ లల

728
NDX2938975
పపరర: రజత దేవభకలసన

95-70/1181

తసడడ:డ మదననమహననడవప
ఇసటట ననస:15-3-67
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమననపలర
ఇసటట ననస:15-3-69
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వషష
ష మమరరస వనలగర
ఇసటట ననస:15-3-69
వయససస:47
లస: ససస స

742
NDX2264877
పపరర: దసరర పడసరద పరరరపరలలస

94-42/281

భరస : రరమచసదడన మకకకలననన
ఇసటట ననస:15-3-67
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సతఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:15-3-68
వయససస:50
లస: ససస స

739
NDX2264943
పపరర: వరలకడమ కకసడబబ లల

725
NDX0064097
పపరర: అనససయ మకకకలననన

723
SQX2110302
పపరర: అథనననఖ రరణణ బసడడ

తసడడ:డ జకకయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:15-3-64
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మదననమహననడవప
ఇసటట ననస:15-3-67
వయససస:73
లస: ససస స

727
NDX0209304
పపరర: మదన మహనరరవప
మకకకలననన
తసడడ:డ భగవసత రరవప
ఇసటట ననస:15-3-67
వయససస:77
లస: పప

736
NDX2115963
పపరర: ఉష రరణణ వనలగర

94-43/766

తసడడ:డ శకనవరస ననయఘడడ జపపడడ
ఇసటట ననస:15-3-62
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ యహన బబబఘ పసలర
ఇసటట ననస:15-3-65/C
వయససస:23
లస: పప

733
NDX2265007
పపరర: కరవఖ దేవభకలసన

722
NDX3131992
పపరర: తేజశశన జపపడడ

747
NDX2195148
పపరర: కరవఖ దేవభకలక న

94-43/169

తసడడ:డ శకకరనస దేవభకలక న
ఇసటట ననస:15-3-69
వయససస:22
లస: ససస స
94-42/301

750
ZZB0689184
పపరర: తేజ ధననకలల

94-42/690

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప ధననకలల
ఇసటట ననస:15-3-69,FLAT NO1 ABHIGNA
వయససస:26
లస: పప
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751
ZZB0624636
పపరర: లలత కలమమరర పప లమమటర బ

94-30/973

752
ZZB0689127
పపరర: శవ శసకరరరవప ధననకలల

94-42/691

753
NDX0583013
పపరర: బసడర మమడడ అసకమమరరవప�

భరస : శవ శసకర రరవప ధననకలల
ఇసటట ననస:15-3-69,FLAT NO1, ABHIGNA
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ధననకలల
ఇసటట ననస:15-3-69,FLAT NO1, ABHIGNA
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ అచచయఖ�
ఇసటట ననస:15-3-70
వయససస:46
లస: పప

754
NDX2585222
పపరర: బసడర మమడడ అసకమమ రరవప

755
NDX2593457
పపరర: బసడర మమడడ ఉషర రరణణ

756
NDX2235653
పపరర: వజయ ఇసరరవతష

94-42/692

తసడడ:డ బసడర మమడడ అచచయఖ
ఇసటట ననస:15-3-70
వయససస:46
లస: పప
757
NDX2235646
పపరర: హతస ఇసరరవతష

భరస : బసడర మమడడ అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:15-3-70
వయససస:42
లస: ససస స
94-43/172

తసడడ:డ రరమచసదసడ ఇసరరవతష
ఇసటట ననస:15-3-71
వయససస:48
లస: పప
760
NDX0246298
పపరర: జజఖతకలమమరర గగగరననన

94-42/305

94-42/308

94-42/791

94-43/174

94-43/176

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:15-3-77
వయససస:80
లస: ససస స

94-42/309

767
NDX3005345
పపరర: శవరరస గగగరననన

770
SQX2562098
పపరర: పఠరన అపసనన

773
NDX2235604
పపరర: శరకవరణణ వసగ

94-43/179

776
NDX2235570
పపరర: సరసబ రరడడ మఘనగరల

94-42/792

779
NDX1322296
పపరర: జసపల చసదడ మమళ
తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:15-3-77
వయససస:61
లస: పప

94-42/307

765
NDX0829655
పపరర: రరమమహన రరవప మవరశ�

94-42/310

768
NDX1709213
పపరర: ససజజత బటబడ

94-43/173

భరస : వనసకట కకషషయఖ గగల
ఇసటట ననస:15-3-74
వయససస:50
లస: ససస స
95-77/1024

771
NDX2235489
పపరర: దేవ శవ సరయ మఘనగరల

94-43/175

తసడడ:డ సరసబ రరడడ మఘనగరల
ఇసటట ననస:15-3-75
వయససస:23
లస: ససస స
94-43/177

774
NDX2235497
పపరర: పదనమవత మఘనగరల

94-43/178

తసడడ:డ సరసబ రరడడ మఘనగరల
ఇసటట ననస:15-3-75
వయససస:40
లస: ససస స
94-43/180

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ మఘనగరల
ఇసటట ననస:15-3-75
వయససస:48
లస: పప
94-42/311

762
NDX1237114
పపరర: వనసకట రతనసరశమ తషపరకలల

తసడడ:డ చచదరర�
ఇసటట ననస:15-3-72
వయససస:73
లస: పప

భరస : అసజన పడసరద రరడడ వసగ
ఇసటట ననస:15-3-75
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరడడడ వసగ
ఇసటట ననస:15-3-75
వయససస:46
లస: ససస స
778
AP151010141156
పపరర: మమణణకరఖసబ జసపరల

764
JBV3699113
పపరర: సరసబశవరరవప� అతస లలరర�

94-42/304

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:15-3-72
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ పఠరన ససలలమన ఖమన
ఇసటట ననస:15-3-74
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ వసగ
ఇసటట ననస:15-3-75
వయససస:28
లస: ససస స
775
NDX2235505
పపరర: హహమ లత వసగ

94-42/306

తసడడ:డ జగన మహన రరవప గగగరననన
ఇసటట ననస:15-3-72
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బటడ
ఇసటట ననస:15-3-74
వయససస:26
లస: పప
772
NDX2235513
పపరర: శక కరసత రరడడడ వసగ

761
NDX0583054
పపరర: కకడనల ఆశష

759
NDX0691121
పపరర: అనసహఖ కకడనల
తసడడ:డ కకశశరరబబఘ
ఇసటట ననస:15-3-72
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:15-3-72
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ జగన మహన రరవప
ఇసటట ననస:15-3-72
వయససస:67
లస: పప
769
NDX1506957
పపరర: అశశక చకకవరరస బటడ

94-42/303

తసడడ:డ కకశశర బబబఘ
ఇసటట ననస:15-3-72
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవ
ఇసటట ననస:15-3-72
వయససస:65
లస: పప
766
NDX2754398
పపరర: శవ రరస గగగరననన

758
NDX1835935
పపరర: ససనయన కలల
ర రర

94-43/171

భరస : వటటట ఇసరరవతష
ఇసటట ననస:15-3-71
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరజసదడ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:15-3-72
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శవరరస
ఇసటట ననస:15-3-72
వయససస:66
లస: ససస స
763
NDX0691188
పపరర: కకశశర బబబఘ కకడనల

94-42/693

94-42/302

777
SQX2489839
పపరర: అసమతషననసర షపక

95-86/1320

భరస : అబఘబల షపక
ఇసటట ననస:15-3-75
వయససస:23
లస: ససస స
94-42/312

780
NDX2235588
పపరర: మమణణకరఖసబ జసపరల

94-43/181

భరస : రరమమరరవప జసపరల
ఇసటట ననస:15-3-77
వయససస:81
లస: ససస స
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781
NDX2235596
పపరర: చసదడ మమళ జసపరల
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94-43/182

తసడడ:డ రరమమ రరవప జసపరల
ఇసటట ననస:15-3-77
వయససస:63
లస: పప
94-42/315

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:15-3-78
వయససస:70
లస: పప
94-42/317

790
NDX2252849
పపరర: ధనలకడమ చదలవరడ

94-30/337

793
NDX1240712
పపరర: లహరర గగటటటపరటట

94-41/528

94-42/318

791
NDX2252864
పపరర: చసదడ శశఖర జనఖవపల

94-41/531

తసడడ:డ వజయ కలమమర�
ఇసటట ననస:15-4
వయససస:41
లస: పప

94-30/338

భసధసవప: మహమమద షరనవరజ బబష
ఇసటట ననస:15-04
వయససస:30
లస: ససస స

94-41/529

భరస : వనసకటటసశర రరడడడ దదరరససననల
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ బబబఘ
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:25
లస: ససస స

94-27/836

94-30/339

795
NDX0155689
పపరర: శకధర జరనఖవపల

94-41/530

803
NDX2149228
పపరర: సరయ రమఖ కకపలర

806
NDX1237643
పపరర: ససమఖ బబ డచపపడడ

809
NDX1871673
పపరర: శరకవఖ బబ డ
తసడడ:డ శకకరసత బబ డ
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:26
లస: ససస స

95-168/1235

801
NDX2695765
పపరర: రవ కలమమర మమకల

94-31/775

భసధసవప: ససజత
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:39
లస: పప
94-42/365

804
NDX1731513
పపరర: కలమఖణణ చేబబడ లల

94-42/366

భరస : ససరజష చేబబడ లల
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:24
లస: ససస స
94-42/368

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:26
లస: ససస స
94-42/370

792
NDX2252872
పపరర: శకధర జనఖవపల

భసధసవప: మహమమద షరనవరజ బబష
ఇసటట ననస:15-04
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ నరసససహ రరవప కకపలర
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:23
లస: ససస స
94-42/367

95-77/8

తసడడ:డ మధస ససధననరరవప
ఇసటట ననస:15-4
వయససస:31
లస: పప

భరస : రవ కలమమర మమకల
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:38
లస: ససస స
94-42/213

789
SQX1794460
పపరర: వనసకటటసశరరర ససరర

94-41/533 798
797
NDX0064055
పపరర: మధసససధన రరవప జరనననపపల�
పపరర: శలమర షససఖ

800
NDX2692010
పపరర: ససజజత మమకల

94-42/316

తసడడ:డ మధసససదన రరవప జనఖవపల
ఇసటట ననస:15-4
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప�
ఇసటట ననస:15-4
వయససస:67
లస: పప
95-168/1236

786
NDX0734962
పపరర: ససబబబయమమ బసడనరరపలర �

తసడడ:డ కకటయఖ ససరర
ఇసటట ననస:15-3-81
వయససస:33
లస: పప

భరస : మధసససధన రరవప�
ఇసటట ననస:15-4
వయససస:64
లస: ససస స

796
JBV3115904
పపరర: అజయ దనసరర�

తసడడ:డ చసదడ మహన వనజరళళ
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:25
లస: ససస స

788
NDX0734541
పపరర: శవకలమమర బసడనరరపలర �

794
AP151010141382
పపరర: ధనలకడమ జరననఖవపల�

94-42/314

భరస : శవకలమమర�
ఇసటట ననస:15-3-79
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసససదన రరవప జనఖవపల
ఇసటట ననస:15-4
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:15-4
వయససస:26
లస: ససస స

808
NDX1851063
పపరర: శశయ
క
వనజరళళ

95-76/1312

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ�
ఇసటట ననస:15-3-79
వయససస:61
లస: పప

భరస : మధసససదన రరవప జనఖవపల
ఇసటట ననస:15-4
వయససస:68
లస: ససస స

805
NDX1506791
పపరర: గగలర పపడడ రమఖ సరయ

785
SQX2130326
పపరర: షరరఫ షపక

783
JBV1650258
పపరర: కకరణనబబఘ కకతస పలర � �

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప� �
ఇసటట ననస:15-3-78
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కరరమఘలర షపక
ఇసటట ననస:15-3-78/A
వయససస:25
లస: పప

787
NDX0734749
పపరర: హరరన దసరరర చకకవరరస�
బసడనరరపలర �
తసడడ:డ శవకలమమర�
ఇసటట ననస:15-3-79
వయససస:29
లస: పప

802
NDX1835554
పపరర: రరజఖ లకడమ దదరరససననల

94-42/313

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:15-3-78
వయససస:66
లస: ససస స

784
AP151010141492
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకతస పలర

799
పపరర: షబన ననజనన షససఖ

782
AP151010141436
పపరర: పడమల కకతస పలర

807
NDX2142768
పపరర: రజణఘక కరలవ

94-42/369

భరస : వనసకట సరసబ ససవర రరవప కరలవ
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:26
లస: ససస స
94-42/371

810
NDX1957242
పపరర: రరమ కకటటశశరర ససరపననన

94-42/372

భరస : రరజజశ ససరపననన
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:28
లస: ససస స
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811
NDX1731406
పపరర: ససధ పసడయమ ఏపపరర
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94-42/373

తసడడ:డ దదనన బబబఘ ఏపపరర
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:29
లస: ససస స
814
NDX0023291
పపరర: గగగరననన రరగ బసధదత

94-42/376

94-42/379

తసడడ:డ సరయబబబబ కనసమమరర
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:31
లస: ససస స
820
NDX1779331
పపరర: శక లకడమ గగసదద

94-42/382

94-42/385

94-42/388

94-42/391

94-42/394

భరస : శవ సససదరబబబఘ�
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:53
లస: ససస స

824
NDX0207480
పపరర: జయశక� ససరఖదేవర�

827
NDX1036250
పపరర: మలలర శశరర పలకలలరర

830
AP151010144532
పపరర: జజనకకదచవ కరర పపడడ

833
NDX1850172
పపరర: శశశలజ జరటట జ

94-42/397

836
NDX1036110
పపరర: పరరశత కరకలమమనస

94-42/383

839
JBV3115615
పపరర: వససతలకడమ గరరనన
భరస : మఘరళకకషష
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:54
లస: ససస స

94-42/381

822
NDX0821553
పపరర: వనసకట ననరరయణమమ� కలరరక�

94-42/384

భరస : రరమకకకషష�
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:36
లస: ససస స
94-42/386

825
NDX2122927
పపరర: మధసమత గఘఱఱ స

94-42/387

భరస : చసదడ మహన చచదరర గఘఱఱ స
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:44
లస: ససస స
94-42/389

828
NDX0734665
పపరర: అనసపమ జవరశజ�

94-42/390

భరస : రరజశశఖర�
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:44
లస: ససస స
94-42/392

831
JBV3698388
పపరర: శకదేవ� దగఘర పరటట�

94-42/393

భరస : వలసరగరరవప�
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:50
లస: ససస స
94-42/395

834
NDX1957358
పపరర: వనసకట పదమజ భమననన

94-42/396

భరస : రవ శసకర కకరకపరటట
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:51
లస: ససస స
94-42/398

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:56
లస: ససస స
94-42/400

94-42/378

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చలర పలర
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప జరటట
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:52
లస: ససస స
838
NDX0023606
పపరర: తనళళళరర శరసత�

819
NDX2033884
పపరర: హహమ బసదస చలర పలర

94-42/380

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సరయబబబబ కనసమమరర
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:50
లస: ససస స
835
NDX0655803
పపరర: రరమకకకషష చడడపస తష

818
NDX1237650
పపరర: దదవఖ బబ డచపపడడ

భరస : ససరజష బబబఘ
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప మదసబల
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:46
లస: ససస స
832
NDX1851451
పపరర: జజఖత కనసమమరర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:31
లస: ససస స

821
NDX2033868
పపరర: ఉష చలర పలర

94-42/375

816
NDX0830331
పపరర: నకకత బబ యపరటట

తసడడ:డ మమరరత భఘజసగ రరవప ససకరకసతపరటట
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మధస ససధనననరరవప�
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:43
లస: ససస స
829
NDX0941062
పపరర: రరధ రరణణ మదసబల

94-42/377

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చలర పలర
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:41
లస: ససస స
826
JBV3698669
పపరర: రరజజససభబష� ననరననన�

815
NDX1852202
పపరర: లకడమ మమనస ససకరకసతపరటట

813
NDX0635920
పపరర: రతనమమల దేవరరడడడ

భరస : గసగరధర రరడడడ
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప జసపన
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:35
లస: ససస స
823
NDX0655829
పపరర: లకడమ పడసనన చడడపస తష

94-42/374

తసడడ:డ వనసకట జజరవరపప
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరజష బబబఘ
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:23
లస: ససస స
817
NDX1851386
పపరర: దసరర కనసమమరర

812
NDX1660571
పపరర: చననబ న జజరవరపప

837
NDX1237973
పపరర: రరమ లకకమ పపలపరటట

94-42/399

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:53
లస: ససస స
94-42/401

840
NDX0209940
పపరర: ససరఖకలమమరర బబ డేపపడడ

94-42/402

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:54
లస: ససస స
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841
NDX1835505
పపరర: వజయ కలమమరర రరమరరడడ

94-42/403

భరస : వనసకటటసశర రరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:55
లస: ససస స
844
NDX0007013
పపరర: శకలకడమ కకపలర �

94-42/406

845
NDX0734772
పపరర: శరఖమల కకటబ

94-42/409

848
NDX1335215
పపరర: బఘలలర మమమయ పసదబ ద

94-42/412

853
NDX2072080
పపరర: ససత మహ లకడమ కకలమర

94-42/415

851
NDX0064238
పపరర: భకకవత గడడపపడడ

854
NDX1506684
పపరర: సరసబబడజఖస పరరచరర

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:76
లస: ససస స

857
NDX0209015
పపరర: ససతనదేవ ఏలలశశరపప

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప పస నకలమ
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:29
లస: పప

863
NDX1641530
పపరర: ససదదప చేబబడ లల

94-42/427

866
NDX1731422
పపరర: గగపస కకషష బలలససపరటట
తసడడ:డ అచచయఖ బలలససపరటట
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:26
లస: పప

94-42/430

849
NDX1852509
పపరర: గరత చననపరరడడడ

94-42/411

852
NDX0208884
పపరర: కకషష కలమమరర మమకర

94-42/416

94-42/414

855
JBV3116126
పపరర: శరసతకలమమరర బబ యపరటట

94-42/417

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:75
లస: ససస స
94-42/419

858
NDX1519927
పపరర: కరకసత సరయ బసడ

94-42/420

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:25
లస: పప
94-42/422

861
NDX1237726
పపరర: శవతేజ నమమగడడ

94-42/423

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:26
లస: పప
94-42/425

864
NDX2072205
పపరర: శవ బబలమజ ఆచసట

94-42/426

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప ఆచసట
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:26
లస: పప
94-42/428

867
NDX1589185
పపరర: ననహహ హ చచదరర చేబబడ లల

94-42/429

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చేబబడ లల
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:27
లస: పప

94-42/431 870
869
NDX0707059
NDX1036300
పపరర: ననగ తలక బబబఘ� ససదబ నబతష
పపరర: శవయఖ కరకలమమనస
స న�

తసడడ:డ యస వ డక పడసరద�
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:23
లస: పప

94-42/408

భరస : ససరరబబబఘ
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ నరజసదడ ననథ చేబబడ లల
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:26
లస: పప
868
NDX1237734
పపరర: పవన కలమమర నమమగడడ

94-42/413

తసడడ:డ రరస పడసరద పరవపలలరర
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:25
లస: పప
94-42/424

846
NDX1087758
పపరర: రరధనరరణణ కతడ

భరస : రమణ రరడడడ చననపరరడడడ
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : తలపసరయ
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:23
లస: ససస స

94-42/421 860
859
NDX1413608
NDX1731778
పపరర: వనసకట సరయ సఠరశక పస నకలమ
పపరర: ధనసశ పరవపలలరర

865
NDX1476952
పపరర: ససరజసదడ ననథ బబ డపరటట

94-42/410

భరస : పస తషరరజ పరరచరర
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:74
లస: ససస స
94-42/418

94-42/405

భరస : జరసరరజ ఉపపసదడ సససగ కతడ
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడయఘడడ
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:74
లస: ససస స

862
NDX1237742
పపరర: కకశక పస తషడ

94-42/407

భరస : రమణన రరవప
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:62
లస: ససస స

850
AP151010141097
పపరర: వససతనసశరరజఖవజయలకకమ
దేవరకకసడ
భరస : వనసకటబబలనటరరజశశఖర
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:23
లస: ససస స

843
NDX2033843
పపరర: దసరర భవరన చలర పలర

భరస : సరసబశవ రరవప చలర పలర
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : దనఖసతరరవప
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:61
లస: ససస స

856
NDX1647306
పపరర: ననగజసదడమమ తషమమల

94-42/404

భరస : రరమకకషష గఘళరపలర
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : లకడమ నరసససహ�
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:23
లస: ససస స
847
NDX0211318
పపరర: వజయలకడమ యలవరరస

842
NDX2072189
పపరర: ఝమనస రరణణ గఘళరపలర

94-42/432

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:56
లస: పప
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871
NDX1477000
పపరర: ససరజష కలమమర అననసరరజ

94-42/433

తసడడ:డ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:32
లస: పప
874
NDX1778259
పపరర: శకనవరసరరవప ససకలరరతడ

తసడడ:డ ససరరఖ పడసరద వసగరమళ
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:33
లస: పప
94-42/436

తసడడ:డ కరశ వశశననథస ససకలరరతడ
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:42
లస: పప
877
NDX1760207
పపరర: శకనవరస రరడడడ డథసడేటట

94-42/439

94-42/442

94-42/445

94-42/448

94-42/451

94-42/454

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:71
లస: పప

884
NDX1036763
పపరర: చనసతఖననరరయణ మడక

887
JBV3115623
పపరర: మఘరళకకషష గరరజనన

890
NDX0887828
పపరర: వనసకటటశశరరర మవరశ

893
NDX2033819
పపరర: సరసబశవ రరవప చలర పలర

94-42/457

896
NDX2028935
పపరర: వర వససత రరవప కకలమర

94-42/446

899
NDX0023564
పపరర: అరరమసడ యలమర రరడడడ�
తసడడ:డ శశషసరరడ�డడ
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:72
లస: పప

94-42/441

882
NDX1393115
పపరర: శకనవరస పరతతరర

94-42/444

885
NDX1476812
పపరర: మఘరళ కకషష కకటబరర

94-42/447

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:54
లస: పప
94-42/449

888
JBV3115672
పపరర: శకనవరసరరవప బబ యపరటట

94-42/450

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:55
లస: పప
94-42/452

891
NDX0208736
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బబ డేపపడడ

94-42/453

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:58
లస: పప
94-42/455

894
NDX0226530
పపరర: అసకమమ రరవప తతరరకకకసడ

94-42/456

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:59
లస: పప
94-42/458

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ కకలమర
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:67
లస: పప
94-42/460

879
NDX1037043
పపరర: ససరజష పలకలలరర

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప చలర పలర
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవనసదడ రరవప
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:23
లస: పప
898
NDX0332668
పపరర: రరమ రరవప వటటటకకసడ

94-42/443

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప జరటట
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:58
లస: పప
895
NDX0724880
పపరర: లకకమనరసససహరరవప కకపలర

881
NDX1237684
పపరర: పడసరద నమమగడడ

94-42/438

తసడడ:డ పస తషరరజ
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:56
లస: పప
892
NDX1923938
పపరర: వనసకట రరవప జరటట

94-42/440

తసడడ:డ ఓబయఖ
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:54
లస: పప
889
NDX1322254
పపరర: యయడరపరటట వనసకటటశశర రరవప

878
NDX1647264
పపరర: శరసత కలమమర తననరర

876
NDX1647322
పపరర: మహన మఘరళ తషమమల
తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:52
లస: పప
886
NDX1037258
పపరర: ననగజశశరరరవప కరకలమమనస

94-42/437

తసడడ:డ కకకషషయఖ
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ కకసడలల వడర మమడడ
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:49
లస: పప
883
AP151010144149
పపరర: శకధర కరర పపడడ

875
NDX1779125
పపరర: సతఖననరరయణ పరతకకట

94-42/435

తసడడ:డ గరగధద చచదరర� �
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వరరర రరవప పరతకకట
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరరడడడ డథసడేటట
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:47
లస: పప
880
NDX1920413
పపరర: సరశమ వడర మమడడ

94-42/434 873
872
NDX1413400
JBV2507283
పపరర: డన. రరజజ వశరశతేజ వసగరమళ
పపరర: హహమసత కలమమర� చేబబడ లల�

897
NDX0843086
పపరర: కరరణ చసదడబబబఘ� దేవననన�

94-42/459

తసడడ:డ ననగభమషణస�
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:66
లస: పప
94-42/461

900
JBV3116159
పపరర: వ.చసదస గగరసటర

94-42/462

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:73
లస: పప
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NDX0210369
పపరర: ససరరబబబఘ మమకర
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94-42/463

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:74
లస: పప
904
JBV3698644
పపరర: వనసకటటశశరరర� ననరననన�

94-42/466

94-42/798

94-43/206

94-43/209

94-43/213

94-43/216

94-43/770

914
NDX0995274
పపరర: ససమత దేవ చనవర

917
NDX0991570
పపరర: రరమమరరవప వనలగర

920
JBV2939601
పపరర: బడహమయఖ తేళళ

923
NDX2903946
పపరర: హరర చసదన యరకగఘసటర

94-43/772

926
NDX3215837
పపరర: రవ తేజ ఆలపరటట

94-43/210

తసడడ:డ ససరజష బబబఘ పరలకలలరర
ఇసటట ననస:15-4-95, SAI APARTMENTS
వయససస:22
లస: ససస స

929
NDX2260958
పపరర: మధసససధన రరవప వడర మమడడ
తసడడ:డ కకసడయఖ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:15-4-130
వయససస:38
లస: పప

909
NDX2196617
పపరర: నసతలపటట లకడమ భవరన

94-43/205

912
NDX0611905
పపరర: వనసకట రమమదేవ నసతషలపరటట

94-43/208

915
NDX0848457
పపరర: శకనవరసరరవప తతరరకకకసడ

94-43/211

తసడడ:డ అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:33
లస: పప
94-43/214

918
NDX0612317
పపరర: హనసమసతరరవప నసతషలపరటట

94-43/215

తసడడ:డ వజయ మహన
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:51
లస: పప
94-43/217

921
NDX2822963
పపరర: వనసకరజశశర రరవప యరకగఘసటర

94-43/769

భసధసవప: కకరసన యరకగఘసటర
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:50
లస: పప
94-43/771

924
NDX3000098
పపరర: వజయ పడభ Gorantla

94-45/601

భరస : చసడడ జ.వ గగరసటర
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:69
లస: ససస స
94-49/743

తసడడ:డ కరమమశశరరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:15-4-95 FLAT NO 1
వయససస:29
లస: పప
94-43/220

94-42/694

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:43
లస: ససస స

భసధసవప: కకరసన యరకగఘసటర
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కరమమశశరరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:15-4-95 FLAT NO 1
వయససస:58
లస: ససస స
928
NDX2235547
పపరర: ననగ తడవనణణ పరలకల
ర రర

94-43/207

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:59
లస: పప

భసధసవప: కకరసన యరకగఘసటర
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:46
లస: ససస స
925
NDX3188265
పపరర: మలర శశరర ఆలపరటట

911
NDX0995217
పపరర: మమధవలత నసతలపరటట

906
NDX2580728
పపరర: ఉదయ లకడమ ఎడ

తసడడ:డ నసతలపటట హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపయఖ
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ గగగరననన
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:57
లస: పప
922
NDX2822955
పపరర: శకదేవ యరకగఘసటర

94-43/204

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:45
లస: పప
919
NDX2508448
పపరర: హరర పడసరద రరవప గగగరననన

908
NDX2166529
పపరర: కకరసన యరకగఘసటర

94-42/465

భరస : వనసకట శవ రరడడ ఎడ
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మహహష
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:54
లస: ససస స
916
NDX0991299
పపరర: మహహష వనలగర

94-42/467

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప యరకగఘసటర
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నరజసదడ�
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:37
లస: ససస స
913
NDX0106278
పపరర: ననగమలలర శశరర తతరర కకసడన

905
AP151010384102
పపరర: రరమమరరవప� బబ యపరటట�

903
NDX1335173
పపరర: ఆయనన చచధరర

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ సరయబబబబ రరజ కనసమమరర
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:33
లస: పప
910
NDX0547216
పపరర: లమవణఖ� వరపననన�

94-42/464

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:15-4-95
వయససస:79
లస: పప
907
NDX2850204
పపరర: పడసరద రరజ కనసమమరర

902
JBV3116233
పపరర: వనసకటబడయఘడడ గడడపపడడ

927
NDX2930220
పపరర: ఝనస రరణణ తచలర

94-42/799

భరస : బడహమయఖ
ఇసటట ననస:15-4-95, Flat no14
వయససస:56
లస: ససస స
94-71/10

930
NDX1506650
పపరర: సరయ కకషష కరటడగడడ

94-41/535

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:15-7
వయససస:25
లస: పప
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931
NDX1618802
పపరర: రరజ కలమమర చచదరర కకపపరర

94-41/536

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప కకపపరర
ఇసటట ననస:15-7
వయససస:36
లస: పప
934
NDX1067982
పపరర: అరరణ కలమమరర చననస

94-89/106

94-89/109

94-50/449

94-50/452

94-81/748

Deleted
94-45/595

తసడడ:డ చలకల వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:15-14
వయససస:43
లస: పప
952
AP151010159183
పపరర: పదనమవత దదడనడ

94-50/455

తసడడ:డ శరఖస సససదర మమరరగఘమమల
ఇసటట ననస:15-16-134
వయససస:20
లస: పప

94-50/450

944
NDX0334482
పపరర: వనసకటకకషరషరరవప కకలల
ర రర

94-50/453

94-2/1056

94-175/1363

950
NDX2999902
పపరర: చసదదక
డ చలక

94-45/596

956
NDX2836898
పపరర: ఏసస కకవపశరర

959
NDX2661338
పపరర: హహహమవత పరమల
భరస : ససపడభబత రరడడడ పరమల
ఇసటట ననస:15-17
వయససస:35
లస: ససస స

94-50/448

942
NDX0220038
పపరర: కరసస వశశననధ కకలల
ర రర

94-50/451

945
NDX2778694
పపరర: వనసకట లకడమ కరవఖ కకలల
ర రర

94-50/576

948
NDX2700953
పపరర: కకకషవనణణ దవపలలరర

94-67/946

భరస : ఉమమమహహశశర రరవప దవపలలరర
ఇసటట ననస:15-13-245
వయససస:42
లస: ససస స
951
AP151010159384
పపరర: ససధనరరణణ దదడనడ�

94-50/454

భరస : వనసకటటశశరరరడ�డడ దదడనడ
ఇసటట ననస:15-14
వయససస:48
లస: ససస స
94-50/456

954
SQX1813989
పపరర: కకటటశశర రరవప గమసగర

95-75/22

తసడడ:డ అసకమమ గమసగర
ఇసటట ననస:15-14
వయససస:69
లస: పప
94-72/1024

తసడడ:డ శక రరస కకవపశరర
ఇసటట ననస:15-14-136
వయససస:37
లస: పప
94-89/838

939
NDX0211565
పపరర: వజయలకడమ మమననపలర

భరస : కరశవశశననధ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:15-11
వయససస:24
లస: ససస స

947
NDX2941367
పపరర: శక లకడమ తరరపతమమ
మఘదదబ బబ యన
భరస : పస తష రరజ నకకల
ఇసటట ననస:15-13
వయససస:19
లస: ససస స

953
AP151010156423
పపరర: వనసకటటశశరరరరరడడడ దదడనడ

94-89/108

తసడడ:డ వనసకట కకషరషరరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:15-11
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శవరరరడడడ� దదడనడ
ఇసటట ననస:15-14
వయససస:52
లస: పప

భరస : రమమరరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:15-14-83/7
వయససస:43
లస: ససస స
958
NDX2727428
పపరర: రవ తేజ మమరరగఘమమల

941
NDX1276526
పపరర: కకషష కకషస ర కకలల
ర రర

936
NDX1743344
పపరర: వర రరజ చమలడసడడ

భరస : రరమకకకషష మణణపలర
ఇసటట ననస:15-11
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : చలక గగపస కకషష
ఇసటట ననస:15-14
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శవరరరడడడ� దదడనడ
ఇసటట ననస:15-14
వయససస:66
లస: ససస స
955
NDX2606911
పపరర: పదనమవత రరవపరర

94-89/110

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:15-11
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ యయరజకడర న
ఇసటట ననస:15-11-23
వయససస:19
లస: ససస స

949
NDX2759710
పపరర: గగపసకకషష కసఠ రరడడడ చలకల

938
NDX2075027
పపరర: ఏడడకకసడలల దేవసడర

94-89/105

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చమలడసడడ
ఇసటట ననస:15-8-136
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:15-11
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సరసబమమరరస కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:15-11
వయససస:47
లస: పప
946
NDX2703478
పపరర: దదపసక రరడడడ యయరజకడర న

94-89/107

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ దేవసడర
ఇసటట ననస:15-8-136
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకట కకషష రరవప�
ఇసటట ననస:15-11
వయససస:64
లస: ససస స
943
NDX0215798
పపరర: రరమకకకషష మణణపలర

935
NDX2005396
పపరర: ధరమ తేజ మమరరలర

933
NDX1928169
పపరర: పదమ చమలడసడడ

భరస : వనసకటటశశర రరవప చమలడసడడ
ఇసటట ననస:15-8-136
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మమరరలర
ఇసటట ననస:15-8-136
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:15-8-136
వయససస:30
లస: పప
940
NDX0212480
పపరర: వనసకట రతనస� కకలల
ర రర�

94-89/104

భరస : రరజజశ నరరక
ఇసటట ననస:15-8-136
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:15-8-136
వయససస:30
లస: ససస స
937
NDX1068014
పపరర: వనసకటటశశరరర చననస

932
NDX1667098
పపరర: సరయ ససషమ నరరక

957
NDX2196948
పపరర: శవ కకషష పడసరద మలలసపరట

94-67/198

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప మలలసపరట
ఇసటట ననస:15-14-452,Grandvictoria
వయససస:50
లస: ససస స
94-76/618

960
NDX1890764
పపరర: సరశత కమతస

94-51/384

తసడడ:డ పస తషరరజ కమతస
ఇసటట ననస:15-17-356
వయససస:27
లస: ససస స
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94-51/385

భరస : ఫణణ కలమమర సబబననన
ఇసటట ననస:15-17-356
వయససస:31
లస: ససస స
964
NDX1121706
పపరర: హహమమ శక ఈదసపప గసటట

94-52/104

94-52/107

94-51/387

భరస : రరజ శశఖర కరజ
ఇసటట ననస:15-17-357
వయససస:47
లస: ససస స
973
NDX2951283
పపరర: ససధకర రరడడడ జలలర లర

94-51/803

94-51/804

94-51/394

94-52/109

94-52/112

తసడడ:డ యయసస పలలకలరర
ఇసటట ననస:15-17-363
వయససస:24
లస: పప
988
NDX0959247
పపరర: శకనవరసరరవప మననవ
తసడడ:డ రరమమరరవప mannava
ఇసటట ననస:15-17-363
వయససస:46
లస: పప

94-52/115

966
NDX1291038
పపరర: ఫణణ కలమమర సబబననన

94-52/106

969
NDX2463560
పపరర: రరస బబబఘ పప ననస

94-52/163

భరస : రరమ బబబఘ పప ననస
ఇసటట ననస:15-17-356, F.NO.G-1, NALAND
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ పప ననస
ఇసటట ననస:15-17-356, F.NO.G-1, NALAND
వయససస:57
లస: పప

971
NDX0347922
పపరర: రరజకలమమరర కరజజ

972
NDX0384834
పపరర: చసదడమహన రరవప కరజజ

94-51/388

974
NDX0964460
పపరర: ధనలకడమ మమచవరస

977
NDX1743716
పపరర: లకడమ మననవ

980
NDX1743724
పపరర: శకనవరస రరవప మననవ

983
AP151010159568
పపరర: సశరష లత భమవరపప

94-51/389

తసడడ:డ ససరఖ పడకరశరరవప kaja
ఇసటట ననస:15-17-357
వయససస:71
లస: పప
94-51/390

975
NDX2149566
పపరర: రరజ శశఖర కరజ

94-51/391

తసడడ:డ చసదడ మహన రరవప కరజ
ఇసటట ననస:15-17-358
వయససస:50
లస: పప
94-51/392

978
NDX0656272
పపరర: శరరద పచచమటర �

94-51/393

భరస : చసదడశశఖర� పరచనమటబర
ఇసటట ననస:15-17-359
వయససస:44
లస: ససస స
94-51/395

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మననవ
ఇసటట ననస:15-17-359
వయససస:43
లస: పప

భరస : హనసమమన రరడడ భమవరపప
ఇసటట ననస:15-17-363
వయససస:28
లస: ససస స
985
NDX1813055
పపరర: మరరయమదనస పలలకలరర

94-52/162

భరస : శకనవరస రరవప మననవ
ఇసటట ననస:15-17-359
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రవసదడబబబఘ� mannva
ఇసటట ననస:15-17-359
వయససస:43
లస: ససస స
982
NDX1915679
పపరర: తేజశశన భమవరపప

968
NDX2463578
పపరర: పదమ పప ననస

94-51/802

తసడడ:డ వజయకకషష సబబననన
ఇసటట ననస:15-17-356
వయససస:39
లస: పప

భరస : చనననరరడడడ machavarm
ఇసటట ననస:15-17-358
వయససస:52
లస: ససస స

తలర : జయశక మనననకరసత
ఇసటట ననస:15-17-358
వయససస:35
లస: పప
979
AP151010159554
పపరర: అననపపరష చలర పలర �

94-52/105

భరస : చసదడమహన రరవప kaja
ఇసటట ననస:15-17-357
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ జలలర లర
ఇసటట ననస:15-17-357
వయససస:41
లస: పప
976
NDX2888485
పపరర: సతఖననరరయణ పససటబఖల

965
NDX1291046
పపరర: నరమల సబబననన

963
NDX2910743
పపరర: ననగ సరయ సబబననన

తసడడ:డ వజయ కకషష సబబననన
ఇసటట ననస:15-17-356
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వజయ కకషష సబబననన
ఇసటట ననస:15-17-356
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ సబబననన
ఇసటట ననస:15-17-356
వయససస:65
లస: పప
970
NDX2149517
పపరర: పరవన కరజ

94-51/386

తసడడ:డ చనననరరడడడ machavarm
ఇసటట ననస:15-17-356
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస ననహహ హ eedupuganti
ఇసటట ననస:15-17-356
వయససస:28
లస: ససస స
967
NDX1291053
పపరర: వజయ కకషష సబబననన

962
NDX0959296
పపరర: చనననరరడడడ మమచవరస

981
NDX1693184
పపరర: సలమమన వలననరరణణ కకననతస

94-52/108

తసడడ:డ యయససదననస కకననతస
ఇసటట ననస:15-17-363
వయససస:28
లస: ససస స
94-52/110

984
NDX1693176
పపరర: కజ వ కలమమరర కకణతస

94-52/111

భరస : రరమకలకషషపడమహసస రరడడడ bhimavarapu
ఇసటట ననస:15-17-363
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : యయససదననస కకణతస
ఇసటట ననస:15-17-363
వయససస:56
లస: ససస స

986
NDX0576546
పపరర: యజజ వలమకలరరడడడ భమవరపప

987
NDX0215467
పపరర: హనసమమన రరడడ భమవరపప

94-52/113

94-52/114

తసడడ:డ రరమకకకషష పరమహసస రరడడ bhimavarap
ఇసటట ననస:15-17-363
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషష పరమహసస bhimavarapu
ఇసటట ననస:15-17-363
వయససస:34
లస: పప

989
NDX0959791
పపరర: శకనవరసరరవప అసబటట

990
AP151010156383
పపరర: రరమకకకషషపరమహసస రరడడడ

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప ambati
ఇసటట ననస:15-17-363
వయససస:49
లస: పప

94-52/116

94-52/117

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ bhimavarapu
ఇసటట ననస:15-17-363
వయససస:60
లస: పప
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991
NDX1693192
పపరర: యయసస దననస కకణతస

94-52/118

తసడడ:డ దేవర దననస కకణతస
ఇసటట ననస:15-17-363
వయససస:62
లస: పప
994
NDX1693168
పపరర: ససభబగఖమమ మమడడకకసడ

94-52/121

94-51/805

94-52/126

94-52/129

94-52/132

94-52/135

94-52/556

భరస : లకమయఖ� అలమపరరస
ఇసటట ననస:15-18
వయససస:60
లస: ససస స

1004 NDX0624544
పపరర: ననగ వసససధర దేవ ఆలలరర

1007 NDX0620070
పపరర: తరరపత రరవప నసబమరర

1010 NDX0620096
పపరర: రతస యఖ బబబఘ ఆలలరర

1013 NDX2875201
పపరర: పసడయ మధవ డదపపల పపడడ

94-53/710

1016 NDX2123255
పపరర: పసడయమ నసదన ఆలపరటట

94-52/130

1019 AP151010156701
పపరర: లకమయఖ చసతన�
తసడడ:డ రరజజరతనస� చసత
ఇసటట ననస:15-18
వయససస:55
లస: పప

999
NDX0232728
పపరర: లత� కరరనటట�

94-52/125

1002 NDX1121722
పపరర: హహహమమవత యకకల

94-52/128

1005 NDX0620112
పపరర: కకరణ చచదరర పరతతరర

94-52/131

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప pathuri
ఇసటట ననస:15-17-367
వయససస:47
లస: పప
94-52/133

1008 NDX1118579
పపరర: పరపరరరవప యకకల

94-52/134

తసడడ:డ సససదయఖ yakkala
ఇసటట ననస:15-17-367
వయససస:66
లస: పప
94-52/136

1011 NDX2876845
పపరర: వనసకటటశశరరర దదపపలపపడడ

94-52/555

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల
ఇసటట ననస:15-17-367
వయససస:67
లస: పప
94-52/557

1014 NDX3255353
పపరర: అహమద షపక

94-52/700

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:15-17-367
వయససస:54
లస: పప
94-50/457

తసడడ:డ డన. లకమయఖ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:15-18
వయససస:39
లస: ససస స
94-50/459

94-52/123

భరస : పరపర రరవప yakkala
ఇసటట ననస:15-17-367
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరశ కలమమర
ఇసటట ననస:15-17-367
వయససస:39
లస: ససస స

భసధసవప: అహమద షపక
ఇసటట ననస:15-17-367
వయససస:19
లస: ససస స
1018 AP151010159311
పపరర: లకడమకలమమరర అలపరరస�

94-52/127

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ alluri
ఇసటట ననస:15-17-367
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల
ఇసటట ననస:15-17-367
వయససస:40
లస: పప
1015 NDX3121837
పపరర: ఫరహనన షపక

1001 NDX0624528
పపరర: కమలకలమమరర నసబమరర

996
NDX1485367
పపరర: వనసకటటసశరరర తరరమమలమపపరస

భరస : నరసససహహలల� karnati
ఇసటట ననస:15-17-367
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ namburi
ఇసటట ననస:15-17-367
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ bandarupalli
ఇసటట ననస:15-17-367
వయససస:74
లస: పప
1012 NDX2876787
పపరర: హరరశ కలమమర దదపపలపపడడ

94-52/124

భరస : రతస యఖ బబబఘ alluri
ఇసటట ననస:15-17-367
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ� karnati
ఇసటట ననస:15-17-367
వయససస:52
లస: పప
1009 NDX0620880
పపరర: సరసబశవరరవప బసడనరరపలర

998
NDX0624510
పపరర: సససధసర నసబమరర

94-52/120

తసడడ:డ అసకయఖ తరరమమలమపపరస
ఇసటట ననస:15-17-365
వయససస:38
లస: పప

భరస : తరరపత రరవప namburi
ఇసటట ననస:15-17-367
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : పడసరద బబబఘ� nannapaneni
ఇసటట ననస:15-17-367
వయససస:67
లస: ససస స
1006 NDX0213082
పపరర: నరసససహహలల� కరరనటట�

94-52/122

తసడడ:డ తరరపత రరవప namburi
ఇసటట ననస:15-17-367
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకరణ చచదరర pathuri
ఇసటట ననస:15-17-367
వయససస:45
లస: ససస స
1003 NDX0624569
పపరర: ససలలచన నననపననన�

995
NDX0794362
పపరర: షపక సలమమ రషసద

993
NDX1813022
పపరర: ససమఖ తరరమలమపపరస

భరస : వనసకటటశశరరర తరరమలమపపరస
ఇసటట ననస:15-17-365
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబఘ shaik
ఇసటట ననస:15-17-365
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తషమమల
ఇసటట ననస:15-17-367
వయససస:18
లస: ససస స
1000 NDX0624577
పపరర: సహనన పరతతరర

94-52/119

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ pera
ఇసటట ననస:15-17-363
వయససస:69
లస: పప

తలర : ససభబగఖమమ మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:15-17-365
వయససస:70
లస: ససస స
997
NDX2910669
పపరర: సరగ తషమమల

992
NDX0959361
పపరర: శసకరరరవప పపరర

1017 AP151010159312
పపరర: లలతససధన అలపరరస�

94-50/458

భరస : లకమయఖ� అలమపరరస
ఇసటట ననస:15-18
వయససస:40
లస: ససస స
94-50/460

1020 AP151010156568
పపరర: లకమయఖ అలపరరస�

94-50/461

తసడడ:డ చలమయఖ� అలమపరరస
ఇసటట ననస:15-18
వయససస:70
లస: పప
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94-78/36

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:15-18-59
వయససస:34
లస: ససస స
94-51/807

తసడడ:డ అపపయఖ గటటటపరటట
ఇసటట ననస:15-18-380
వయససస:51
లస: పప

1025 NDX3040482
పపరర: భబరర వ గటటటపరటట

94-51/412

భరస : ఆససమ నవద ఆదదల shaik
ఇసటట ననస:15-18-382
వయససస:30
లస: ససస స
1030 NDX2010627
పపరర: ఆససమ నవద ఆదదల షపక

94-51/808

94-51/415

1031 NDX2010619
పపరర: ఆదదల పరషర హమద

94-51/413

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:15-18-382
వయససస:31
లస: పప

1034 NDX3044542
పపరర: సధరమ శక గగగరననన

94-51/416

94-50/463

భరస : శవరరమకకషష గఘమమడడ
ఇసటట ననస:15-18-383
వయససస:57
లస: ససస స

1037 NDX0334755
పపరర: శవరరమకకషష గఘమమడడ

94-52/567

94-51/418

తసడడ:డ శవరరమకకషష గఘమమడడ
ఇసటట ననస:15-18-383
వయససస:29
లస: పప
1042 NDX1672345
పపరర: ససమఖ గఘమమడడ

1040 NDX1773515
పపరర: గఘరర పడసరద రరవప కపలవనస

94-50/464

తసడడ:డ ససవర రరమ కకషష గఘమమడడ
ఇసటట ననస:15-18-383
వయససస:31
లస: ససస స

1043 NDX1672410
పపరర: ఎన వ కకషష తేజ గఘమమడడ

1032 NDX3050333
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గగగరననన

1035 NDX1591206
పపరర: అనసష అలర స

1038 NDX2149475
పపరర: వనసకట రమణ కలల
ర రర

94-51/419

1041 NDX2149624
పపరర: శకనవరస రరవప కలల
ర రర

94-52/565

94-50/462

94-51/417

94-51/420

తసడడ:డ ససరయఖ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:15-18-383
వయససస:48
లస: పప
94-52/172

తసడడ:డ ససవర రరమ కకషష గఘమమడడ
ఇసటట ననస:15-18-383
వయససస:29
లస: పప
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94-112/80

భరస : మహన రరవప ననదచళర
ఇసటట ననస:25-6-227
వయససస:30
లస: ససస స
5212 NDX0955682
పపరర: వసశ కకషష ననగరళళ ననగరలర మ

94-51/414

భరస : శకనవరస రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:15-18-383
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరరస కపలవనస
ఇసటట ననస:15-18-383
వయససస:43
లస: పప
94-52/171

1029 NDX2010650
పపరర: షకకర అరర ఆదదల పరషర

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర అలర స
ఇసటట ననస:15-18-383
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ గఘమమడడ
ఇసటట ననస:15-18-383
వయససస:60
లస: పప

1039 NDX1679903
పపరర: ననగవనసకటబకకషషతేజ గఘమమడడ

94-51/809

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:15-18-382
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ సపనకటటశశరర
ర
ఇసటట ననస:15-18-382
వయససస:28
లస: ససస స

1036 NDX0347245
పపరర: శవకలమమరర గఘమమడడ

1026 NDX3047362
పపరర: రగహహత గటటటపరటట

భరస : ఆదదల పరషర హమద shaik
ఇసటట ననస:15-18-382
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ అబఘబల హమద షరరఫ shaik
ఇసటట ననస:15-18-382
వయససస:62
లస: పప
94-52/566

94-43/746

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప గటటటపరటట
ఇసటట ననస:15-18-380
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మహమమద రఫస షపక అమర
ఇసటట ననస:15-18-382
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదల పరషర హమద shaik
ఇసటట ననస:15-18-382
వయససస:33
లస: పప
1033 NDX3044740
పపరర: గఘరర దదపక గగడకననన

1028 NDX2010635
పపరర: నద ఆదదల షపక

1023 NDX3168077
పపరర: అనసరరధ గగగరననన

భరస : సదన శవ రరవప
ఇసటట ననస:15-18-375
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శశషగరరర రరవప గటటటపరటట
ఇసటట ననస:15-18-380
వయససస:48
లస: ససస స

1027 NDX2010643
పపరర: నలలఫర షపక

తసడడ:డ తరరపతయఖ ననగజళళ
ఇసటట ననస:25-6-227
వయససస:28
లస: పప

94-43/745

తసడడ:డ వనసకటపయఖ
ఇసటట ననస:15-18-375
వయససస:54
లస: పప

1024 NDX3040425
పపరర: శశషగరరర రరవప గటటటపరటట

5209 NDX2215077
పపరర: శరరష ననదచళర

1022 NDX3148756
పపరర: సదనశవ రరవప గగగరననన

5210 NDX2214922
పపరర: ననగజళళ వజయలకడమ ననగజళళ

94-112/81

భరస : Vijayalakshmi ననగజళళ
ఇసటట ననస:25-6-227
వయససస:46
లస: ససస స
94-112/83

5213 NDX2215051
పపరర: ననగజళళ తరరపతయఖ ననగజళళ
తసడడ:డ ననగజళళ లసగయఖ ననగజళళ
ఇసటట ననస:25-6-227
వయససస:49
లస: పప

5211 NDX2215069
పపరర: ననగజళళ ననగజళళ

94-112/82

భరస : ననగజళళ బబలమమ ననగజళళ
ఇసటట ననస:25-6-227
వయససస:74
లస: ససస స
94-112/84

5214 NDX2289031
పపరర: దదవఖ మమదదననన

94-114/540

భరస : శకనవరస మమదదననన
ఇసటట ననస:25-6-230
వయససస:27
లస: ససస స
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94-114/541

భరస : తరరపరలల
ఇసటట ననస:25-6-230
వయససస:48
లస: ససస స
5218 NDX3063955
పపరర: కరసతలమల జరసన సలలచ

94-114/900

94-114/545

94-131/787

94-131/438

94-71/345

94-71/815

తసడడ:డ సదనశవరరవప దథరరనపరడడ
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:55
లస: పప

5228 NDX1664409
పపరర: రవతేజ మకరకన

5231 NDX2260826
పపరర: దదల జహన షరహహ సయఖద

5234 NDX3078250
పపరర: ఉమ కరరరమమరర

94-71/818

5237 NDX3078391
పపరర: వనసకట రరడడడ యరక

94-131/439

5240 NDX0622464
పపరర: కకలర అసజల దేవ

94-71/346

5243 NDX0622217
పపరర: కకలర భబసకర రరడడడ
తసడడ:డ మఘతనఖలరరడడ కకలర
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:73
లస: పప

94-114/902

5226 NDX0561894
పపరర: సరసబశవరరవప ననగమతష

94-71/344

5229 NDX1876533
పపరర: అపరపరరవప మకరకన

94-131/440

5232 NDX2260859
పపరర: మఘతహర షపక

94-71/347

తసడడ:డ అనశర బబషర షపక
ఇసటట ననస:25-6-236
వయససస:37
లస: పప
94-71/816

94-131/788

5235 NDX2742666
పపరర: సససదరఖ యరరక

94-71/817

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:25-6-238
వయససస:23
లస: ససస స
5238 NDX3116803
పపరర: రరమ కకటటశశరరరవప పప సదసరర

94-131/789

తసడడ:డ మలర యఖ పప సదసరర
ఇసటట ననస:25-6-241
వయససస:40
లస: పప
94-71/349

భరస : భబసకర రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:65
లస: ససస స
94-71/351

5223 NDX3131257
పపరర: ఉమ చలలక

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మకరకన
ఇసటట ననస:25-6-234
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పపలర రరడడడ
ఇసటట ననస:25-6-238
వయససస:51
లస: పప
94-71/348

94-114/544

తసడడ:డ రరమమరరవప ననగమతష
ఇసటట ననస:25-6-234
వయససస:60
లస: పప

Deleted

భరస : ససబబబరరవప దదరరనపరడడ
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:46
లస: ససస స
5242 NDX0622209
పపరర: దథరరనపరడడ ససబబబరరవప

94-71/343

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:25-6-238
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:25-6-238
వయససస:23
లస: ససస స
5239 NDX0622472
పపరర: దదరరనపరడడ కరమమకడ

5225 JBV2961852
పపరర: రసజత కలమమర ననతనన

5220 NDX0292367
పపరర: మమదదననన సరసశత

భరస : రవ
ఇసటట ననస:25-6-233
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రహహమఘననసర సయఖద
ఇసటట ననస:25-6-236
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర రరడడడ
ఇసటట ననస:25-6-238
వయససస:52
లస: పప
5236 NDX3078276
పపరర: సససదరఖ యరక

94-114/547

తసడడ:డ అపరపరరవప మకరకన
ఇసటట ననస:25-6-234
వయససస:25
లస: పప

భరస : మఘతహర షపక
ఇసటట ననస:25-6-236
వయససస:39
లస: ససస స
5233 NDX2728301
పపరర: వనసకట రరడడడ యరరక

5222 NDX0580571
పపరర: సశరరప లకడమ నసతలపరటట�

94-114/543

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-6-231
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప ననతనన
ఇసటట ననస:25-6-234
వయససస:34
లస: పప

భరస : అపరపరరవప మకరకన
ఇసటట ననస:25-6-234
వయససస:42
లస: ససస స
5230 NDX2260834
పపరర: తహససన షపక

94-114/901

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:25-6-233
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:25-6-233
వయససస:30
లస: పప
5227 NDX1877796
పపరర: రమమదేవ మకరకన

5219 NDX3084043
పపరర: వమలమదేవ సలలచ

5217 AP151010348081
పపరర: తరరపరలల మమదదననన

తసడడ:డ చచసగయఖ
ఇసటట ననస:25-6-230
వయససస:58
లస: పప

భరస : కరసత లమల
ఇసటట ననస:25-6-230
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసగయఖ
ఇసటట ననస:25-6-231
వయససస:48
లస: పప
5224 NDX3084233
పపరర: రవ చలలక

94-114/542

తసడడ:డ తరరపరలల
ఇసటట ననస:25-6-230
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ జవరరజ సలలచ
ఇసటట ననస:25-6-230
వయససస:55
లస: పప
5221 NDX0290221
పపరర: వనసకటటశశరరర మమదదననన

5216 NDX0579540
పపరర: మమదదననన శకనవరస

5241 NDX1551044
పపరర: షపక ఎరరరద

94-71/350

తసడడ:డ అబఘబల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:27
లస: పప
94-71/352

94-71/819
5244 NDX3032513
పపరర: జజకబ సశరరప కలమమర
ఠరలథదటట
భసధసవప: సతఖ జవన పడసరద ఠరలథదటట
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:41
లస: పప
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5245 NDX3032562
పపరర: అనత కలమమరర బబ రరగడడ

94-114/903

5246 NDX2992352
పపరర: దదవఖ కజలస

భరస : జజకబ సశరరప కలమమర ఠరలథదటట
ఇసటట ననస:25-6-243,
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర యలర
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:31
లస: ససస స

5248 NDX3044773
పపరర: చసదనడవత కకమమననన

5249 NDX3042629
పపరర: నరజశ బబబఘ తషమమల

94-114/904

భరస : పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:25-6-245
వయససస:51
లస: ససస స
5251 NDX2434579
పపరర: ఝమనస పస లశశటట

94-71/354

94-71/822

94-71/823

తసడడ:డ బసవ పపననయఖ మననవ
ఇసటట ననస:25-6-252
వయససస:65
లస: పప
5260 NDX0622316
పపరర: నసగల బబత

94-71/360

94-71/363

94-71/824

భరస : దసరర పరమఘలపరటట
ఇసటట ననస:25-6-253
వయససస:47
లస: ససస స
5269 NDX3014362
పపరర: లకడమ కరసతమమ ఉయమఖరర
భరస : వరరరరడడడ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:25-6-257
వయససస:54
లస: ససస స
5272 NDX2095868
పపరర: లకడమ మననవ
భరస : సదనశవ రరవప మననవ
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:54
లస: ససస స

94-71/357

5256 NDX1914861
పపరర: శకవలర మననవ

94-71/358

తసడడ:డ పరపర రరవప చసదస
ఇసటట ననస:25-6-251 VISWAMBARA APPT
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప మననవ
ఇసటట ననస:25-6-252
వయససస:24
లస: ససస స

5258 NDX3223229
పపరర: ససగఘణ గడడ స

5259 NDX0622332
పపరర: నసగల సససధసర

94-114/1036

5261 NDX0622365
పపరర: శరయపననన గరతమమలన

5264 NDX0622068
పపరర: శరయపననన మననహర పడసరద

94-71/361

5262 NDX0622324
పపరర: నసగల అరరణ

94-71/364

5265 NDX0622050
పపరర: నసగల రరమమమరరస
తసడడ:డ నరసససహహలల నసగల
ఇసటట ననస:25-6-253
వయససస:63
లస: పప

5267 NDX2664498
పపరర: గరరననధరరడడడ ఉయమఖరర

5268 NDX3015286
పపరర: వరరరరడడడ ఉయమఖరర

5273 NDX0622423
పపరర: ససపపరష మమ మఘవశల
భరస : ససబబబరరవప మఘవశల
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:65
లస: ససస స

94-71/362

భరస : రరమమమరరస
ఇసటట ననస:25-6-253
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మఘరళకకషష పడసరద శరయపననన
ఇసటట ననస:25-6-253
వయససస:54
లస: పప

5270 NDX2517373
పపరర: శకనధద కకసడడపపడడ

94-71/359

తసడడ:డ రరమమమరరస నసగల
ఇసటట ననస:25-6-253
వయససస:29
లస: ససస స

94-58/672

94-71/365

94-71/825

తసడడ:డ సరసబరరడడడ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:25-6-257
వయససస:62
లస: పప
94-60/947

తలర : మధవ కకసడడపపడడ
ఇసటట ననస:25-6-261
వయససస:24
లస: ససస స
94-71/367

94-71/353

94-71/356
5253 NDX1520536
పపరర: యవ కకరణ సససహ చచహన
ఠరకలర
తసడడ:డ లలట మహన సససహ చచహన ఠరకలర
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:25-6-257
వయససస:33
లస: పప
94-71/826

5250 NDX2209757
పపరర: ఛహహనత చసదస

94-71/355

భరస : మననహర పడసరద శరయపననన
ఇసటట ననస:25-6-253
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మఘరళకకషష శరయపననన
ఇసటట ననస:25-6-253
వయససస:75
లస: ససస స
5266 NDX3067972
పపరర: దసరర దేవ పరమఘలపరటట

5255 NDX2492619
పపరర: సరయ వనత చసదస

94-71/821

తసడడ:డ పరపరరరవప చసదస
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : పససచల ననయఘడడ గడడ స
ఇసటట ననస:25-6-252
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమమరరస నసగల
ఇసటట ననస:25-6-253
వయససస:37
లస: ససస స
5263 NDX0622340
పపరర: శరయపననన వససమత

94-131/790

తసడడ:డ కనకయఖ చసదస
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప మమదర
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:44
లస: పప
5257 NDX2728350
పపరర: బల గసగధర తలక మననవ

5252 NDX2434561
పపరర: పడబరరవ చసదస

5247 NDX2994416
పపరర: రవ కలమమర యమళర

తసడడ:డ కకసడల రరవప యమళర
ఇసటట ననస:25-6-244 FLAT-201,
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప తషమమల
ఇసటట ననస:25-6-250
వయససస:20
లస: పప

భరస : పరపరరరవప చసదస
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:41
లస: ససస స
5254 NDX2886208
పపరర: రమమశ బబబఘ మమదర

94-71/820

5271 NDX2051613
పపరర: సశపన మననవ

94-71/366

భరస : ఆసజననయఘలల మననవ
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:30
లస: ససస స
94-71/368

5274 NDX2434587
పపరర: రసతేజ జజగరర మమడడ

94-71/369

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:23
లస: పప
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94-71/370

తసడడ:డ హనసమసత రరవప మలననన
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప మఘవశల
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:35
లస: పప

5278 NDX2076959
పపరర: సదనశవ రరవప మననవ

94-71/373

తసడడ:డ రరమయఖ మననవ
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:59
లస: పప
94-76/936

తసడడ:డ వనసకయఖ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:52
లస: పప
94-71/376

తసడడ:డ రవకరసత గగటటటమఘకకల
ఇసటట ననస:25-6-267
వయససస:22
లస: పప
94-71/379

భరస : మమణణకరఖలరరవప పసదబ ద
ఇసటట ననస:25-6-268
వయససస:57
లస: ససస స

94-71/374

5285 NDX2031052
పపరర: శకనవరస ఉపపల

5288 JBV2962264
పపరర: మమణణకరఖలరరవప పసదబ ద

94-71/382

భరస : మఘరళ కకషష పరగల పరగల
ఇసటట ననస:25-6-269
వయససస:48
లస: ససస స

5291 NDX2296135
పపరర: సరగజ బటడ

94-71/377

94-71/385

తసడడ:డ బ వ ఆర పస బ గరసధద బటడ
ఇసటట ననస:25-6-269
వయససస:34
లస: పప

5294 NDX2296127
పపరర: మఘరళ కకషష పరగల

94-71/380

భరస : పపరష చసదడ శశఖర ఇలమ
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:41
లస: ససస స

5297 NDX2124105
పపరర: శశశలజ కలరగరయల

94-71/383

తసడడ:డ వర సరశమ ఇలమ
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:44
లస: పప

5300 NDX0385351
పపరర: శవకలమమర కలరగరయల

94-71/386

5303 NDX3219813
పపరర: దనమరర దసరర భవన
తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:25-6-273
వయససస:25
లస: ససస స

94-71/378

5289 NDX2296150
పపరర: లకడమ మమనస బటడ

94-71/381

5292 AP151010171103
పపరర: అనసతలకడమ గగరరజవవలల

94-71/384

5295 NDX2296119
పపరర: బ వ ఆర పస బ గరసధద బటడ

94-71/387

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బటడ
ఇసటట ననస:25-6-269
వయససస:63
లస: పప
94-71/389

5298 NDX0167130
పపరర: సతఖ వరన కలరరక

94-71/390

భరస : వజయ కలమమర కలరరక
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:60
లస: ససస స
94-71/392

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కలరగరయల
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:51
లస: పప
94-114/905

5286 NDX2031029
పపరర: రవబబబఘ ఉపపల

భరస : పరసడడరసగరరరవప గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:25-6-269
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : శవ కలమమర కలరగరయల
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:45
లస: ససస స
94-71/391

94-71/375

భరస : బబలమజ బటడ
ఇసటట ననస:25-6-269
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగననయకలలల పరగల
ఇసటట ననస:25-6-269
వయససస:54
లస: పప
94-71/388

5283 NDX2434595
పపరర: లకడమ ఉపర

తసడడ:డ వరయఖ చచదరర ఉపపల
ఇసటట ననస:25-6-267
వయససస:54
లస: పప

భరస : బ వ ఆర పస బ గరసధద బటడ
ఇసటట ననస:25-6-269
వయససస:58
లస: ససస స

5293 NDX2296143
పపరర: బబలమజ బటడ

94-71/1077

భరస : రవ బబబఘ ఉపపల
ఇసటట ననస:25-6-267
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పసదబ ద
ఇసటట ననస:25-6-268
వయససస:62
లస: పప

5290 NDX2296168
పపరర: శకదేవ బటడ

తసడడ:డ లకడమననరరయణ రరడడ గసట
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:18
లస: ససస స

5282 NDX2031037
పపరర: శకవరసవ ఉపపల

5280 NDX3219821
పపరర: హహమన చరరగఘపత
భరస : జయ చసదడ
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రవబబబఘ ఉపపల
ఇసటట ననస:25-6-267
వయససస:27
లస: పప

5287 AP151010171024
పపరర: మననరమ పసదబ ద

5302 NDX3045598
పపరర: మమఘన గసట

94-71/827

తసడడ:డ రవబబబఘ ఉపపల
ఇసటట ననస:25-6-267
వయససస:28
లస: ససస స

5284 NDX2189216
పపరర: సరతశక గగటటటమఘకకల

5299 NDX1661652
పపరర: పపరష చసదడ శశఖర ఇలమ

5279 NDX2986628
పపరర: రతన కలమమరర బబ సదలపరటట

94-71/372

తసడడ:డ సదనశవరరవప మననవ
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:38
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:50
లస: ససస స

5281 NDX2991222
పపరర: కకటటశశర రరవప బబ సదలపరటట

5296 NDX1832030
పపరర: కకషష వనణణ ససదబతష
స ల

94-71/371 5277 NDX2051563
5276 NDX0622126
పపరర: పడసనన ససరఖ చసదడ మఘవశల
పపరర: ఆసజననయఘలల మననవ

5301 NDX0167098
పపరర: వజయ కలమమర కలరరక

94-71/393

తసడడ:డ తనతయఖ కలరరక
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:72
లస: పప
94-71/1076

5304 NDX2124147
పపరర: మసగమణణ యలమసచల

94-71/394

భరస : రరమ కకషష రరవప యలమసచల
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:47
లస: ససస స
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94-71/395

భరస : హనసమసత రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:47
లస: ససస స
5308 NDX3255106
పపరర: అపపరరవప మమడడశశటట

94-112/555

94-71/400

94-71/402

94-71/405

94-71/408

తసడడ:డ నరజసదడ కలమమర అననన
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:30
లస: ససస స
5323 NDX1042944
పపరర: కరరరస కక బరక

94-71/411

94-71/414

భరస : జజగరగదడ శవ పడసరద శకసగవరపప
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:57
లస: ససస స

94-71/403

5318 NDX1263151
పపరర: సపసదన శకసగవరపప

94-71/417

94-71/406

5313 NDX0340992
పపరర: లకడమ రరజఖస మమర

94-71/401

5316 NDX0305029
పపరర: ఇననయఖ బబలరసకకసడ

94-71/404

5319 NDX0903583
పపరర: లలమ రరణణ ఆదదమమలస

94-71/407

తసడడ:డ జజగజసదడ శవ పడసరద శకసగవరపప
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మమణణకరఖల రరవప ఆదదమమలస
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:30
లస: ససస స

5321 NDX1570655
పపరర: అనసష పసననసటట

5322 NDX0622373
పపరర: గఘసటటపలర సరశత

94-71/409

5324 NDX0174698
పపరర: శకలత కకలమర

5327 NDX0167155
పపరర: వనసకట పదనమవత యయలస

5330 NDX0622381
పపరర: రమమదేవ గఘసటటపలర

5333 NDX0385559
పపరర: ఝమనస లకకమ కకమటటననన
భరస : ససరజసదడ బబబఘ యరకసననన
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:59
లస: ససస స

94-71/410

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గఘసటటపలర
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:31
లస: ససస స
94-71/412

5325 NDX0806711
పపరర: పదమలత గగటటటమఘకకల

94-71/413

భరస : రవకరసత గగటటటమఘకకల
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:44
లస: ససస స
94-71/415

5328 NDX2296184
పపరర: వససత లకడమ వనలగపపడడ

94-71/416

భరస : సరయ కకశశర వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:53
లస: ససస స
94-71/418

భరస : వనసకటటశశరరరవప గఘసటటపలర
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:55
లస: ససస స
94-71/420

94-71/399

తసడడ:డ చననయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:25-6-280
వయససస:64
లస: పప

భరస : తరరమల రవ యయలస
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప పస
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:54
లస: ససస స
5332 NDX0385617
పపరర: శరరద శకసగవరపప

5315 NDX0340638
పపరర: జజసఫ నరజసదడ బబలరసకకసడ

5310 NDX1964700
పపరర: కలమఖణణ దనవపలలరర

భరస : ఇననయఖ మమర
ఇసటట ననస:25-6-280
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శరత చసదడ కకలమర
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పసననసటట
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:49
లస: ససస స
5329 NDX0806828
పపరర: పస అసజననదేవ

94-65/827

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసననసటట
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకరరరవప బరక
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:33
లస: ససస స
5326 NDX1570630
పపరర: పదనమవత పసననసటట

5312 NDX2693026
పపరర: ఆసజననయఘలల సస మశశటట

94-71/397

భరస : ననగజశశర రరవప దనవపలలరర
ఇసటట ననస:25-6-278
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇననయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:25-6-280
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నరజసదడ కలమమర అననన
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:26
లస: ససస స
5320 NDX0177790
పపరర: పసడయమసక అననన

94-71/398

తసడడ:డ చమపరరశయమ సస మశశటట
ఇసటట ననస:25-6-279
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ఇననయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:25-6-280
వయససస:31
లస: పప
5317 NDX1652578
పపరర: బసదస పసడయమ అననన

5309 NDX0903559
పపరర: నలమ చనవలమ

5307 NDX2261105
పపరర: అనన ససవరచల పసదబ ద

భరస : వనసకటటసశర రరవప పసదబ ద
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబఘ రరవప చనవలమ
ఇసటట ననస:25-6-278
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నరరసమఘలల
ఇసటట ననస:25-6-278
వయససస:52
లస: ససస స
5314 NDX0305094
పపరర: జజసఫ ససరజసదడ బబలరసకకసడ

94-71/396

భరస : ససరజష బబబఘ గరసజపలర
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:25-6-277
వయససస:58
లస: పప
5311 NDX0439604
పపరర: భమదేవ గసగ

5306 NDX0158592
పపరర: ససనత గరసజపలర

5331 NDX0084566
పపరర: హహమ ససధన రరణణ అననన

94-71/419

తసడడ:డ నరజసదడ కలమమర అననన
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:55
లస: ససస స
94-71/421

5334 NDX1042985
పపరర: లకకమ నరసమమసబ బబ డపరటట

94-71/422

భరస : ససరజసదడ పరల బబ డపరటట
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:65
లస: ససస స
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5335 NDX0174722
పపరర: భబగఖ లకడమ మసచకలపపడడ

94-71/423

భరస : ససబబబ రరవప మసచకలపపడడ
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:70
లస: ససస స
5338 NDX0167031
పపరర: నననదేవ గగటటటమఘకకల

94-71/426

94-71/429

94-71/432

94-71/435

94-71/438

94-71/441

94-71/444

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప యరకసననన
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:62
లస: పప
5359 NDX0174755
పపరర: ససబబబ రరవప మసచకలపపడడ

5345 NDX2189208
పపరర: అమరజసదడ సససకర

5348 NDX2434603
పపరర: శకఫణణ పపవశల

5351 NDX0167239
పపరర: తరరమల రవ యయలస

5354 NDX2296176
పపరర: సరయ కకశశర వనలగపపడడ

5343 NDX0167189
పపరర: అనసదదప యయలస

94-71/431

5346 NDX0809277
పపరర: ఆర వరభదడ రరవప

94-71/434

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఆర
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:56
లస: పప
94-71/436

5349 NDX1570622
పపరర: శకనవరస రరవప పసననసటట

94-71/439

5352 NDX0809509
పపరర: శరత చసదడ కకలమర

94-71/440

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకలమర
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:56
లస: పప
94-71/442

5355 NDX0809087
పపరర: పస సరసబశవ రరవప

94-71/443

5357 NDX2189273
పపరర: రవ బబబఘ సససకర

5358 NDX0622084
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గఘసటటపలర

5360 NDX0174748
పపరర: వనసకటటశశరరర కకలమర

5362 NDX2728236
పపరర: శరకవఖ మసడవ

5363 NDX3146800
పపరర: ననగమలలర శశరర కరమరరజగడడ
భరస : బసవయఖ కరమరరజగడడ
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:58
లస: ససస స

94-71/437

తసడడ:డ ససబబబ రరవప పసననసటట
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ పస
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ కకలమర
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:82
లస: పప

94-71/829

94-71/428

తసడడ:డ వ యస ఆర కకషష మమరరస వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషషయఖ మసచకలపపడడ
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:71
లస: పప

భరస : శకఫణణ పపవరశళళ
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:31
లస: ససస స

94-71/433

94-71/445

తసడడ:డ రగశయఖ సససకర
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:64
లస: పప
94-71/447

5340 NDX2296192
పపరర: నశరసత వనలగపపడడ

తసడడ:డ తరరమల రవ యయలమస
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ యయలస
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మమరరస అననన
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:56
లస: పప
5356 NDX0385443
పపరర: ససరజసదడబబబఘ యరకమననన

94-71/430

తసడడ:డ జయరరవప పపవల
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష గగటటటమఘకకల
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:50
లస: పప
5353 NDX0075796
పపరర: నరజసదడ కలమమర అననన

5342 NDX1892133
పపరర: శకరరమ చచదరర గఘసటటట పలర

94-71/425

తసడడ:డ సరయ కకశశర వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రవ బబబఘ సససకర
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రవ బబబఘ సససకర
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:35
లస: పప
5350 NDX1570614
పపరర: రవ కరసత గగటటటమఘకకల

94-71/427

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప గఘసటటపలర
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పస
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:31
లస: పప
5347 NDX2434611
పపరర: నరజసదడ సససకర

5339 NDX1043058
పపరర: కమలమదేవ యలమసచ

5337 NDX0174680
పపరర: నరమలమదేవ కకలమర

భరస : వనసకటటశశరరర కకలమర
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : వరఖస కలమమర యలమసచ
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరమల రవ ఏలస
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:26
లస: పప
5344 NDX0809335
పపరర: పస శరకవణ కలమమర

94-71/424

భరస : భబసకర రరవప బరక
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : రరమకకకషష గగటటటమఘకకల
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:73
లస: ససస స
5341 NDX1915604
పపరర: సరయ తేజ ఏలస

5336 NDX1042969
పపరర: ఆదదశశష ననగ శవమణణ బరక

94-71/446

తసడడ:డ రరమయఖ చచదరర గఘసటటపలర
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:64
లస: పప
94-71/448

5361 NDX3164738
పపరర: అసజయఖ కకసడసరర

94-71/828

తసడడ:డ శవయఖ కకసడసరర
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:40
లస: పప
94-131/791

5364 NDX3149408
పపరర: ననసచరమమ కకసడసరర

94-131/792

భరస : అసజయఖ కకసడసరర
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:37
లస: ససస స
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5365 NDX3162476
పపరర: పవనకలమమర కకసడసరర

94-131/793

తసడడ:డ అసజయఖ కకసడసరర
ఇసటట ననస:25-6-281
వయససస:18
లస: పప
5368 NDX0179002
పపరర: మసగమమ ససరభ

94-71/450

94-71/834

94-131/441

94-131/444

94-131/447

94-131/450

94-131/453

భరస : పసచచయఖ వటబట
ఇసటట ననస:25-6-287
వయససస:65
లస: ససస స

5378 NDX2023588
పపరర: పలర వ లలతడ

5381 NDX1128248
పపరర: ఉషర రరణణ బబలననన

5384 NDX1986522
పపరర: శరసత కలమమరర బబలరసకకసడ

5387 NDX1810085
పపరర: అనర డ లలతనడ

94-131/457

5390 NDX2441160
పపరర: చకకపరణణ సకల

94-131/445

5393 NDX2434629
పపరర: పరవన శశసఠర
తసడడ:డ కకరణ కలమమర శశసఠర
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:21
లస: ససస స

5373 NDX2991305
పపరర: శశధర రరడడడ భవనస

94-131/794

5376 NDX0372995
పపరర: శకనవరసరరవప రరవపరట

94-131/443

5379 NDX1932103
పపరర: కవత శకకసవనల

94-131/446

భరస : శకకసవనల శకకసవనల
ఇసటట ననస:25-6-287
వయససస:40
లస: ససస స
94-131/448

5382 NDX2441137
పపరర: చటటట మమ కకతస పలర

94-131/449

భరస : చకకపరణణ సకల
ఇసటట ననస:25-6-287
వయససస:51
లస: ససస స
94-131/451

5385 NDX1810044
పపరర: పడశరసత లలతనడ

94-131/452

భరస : పపడమ లలతనడ
ఇసటట ననస:25-6-287
వయససస:69
లస: ససస స
94-131/454

5388 NDX1986530
పపరర: శకనవరస చచదరర బబలరసకకసడ

94-131/456

తలర : శరసత కలమమరర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:25-6-287
వయససస:43
లస: పప
94-131/458

తసడడ:డ మఘనసరశమ సకల
ఇసటట ననస:25-6-287
వయససస:56
లస: పప
94-131/795

94-71/833

తసడడ:డ సస మయఖ రవపరటట
ఇసటట ననస:25-6-286
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ పపడమ లలతనడ
ఇసటట ననస:25-6-287
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మఘతష
స సరమ మఘతష
స
ఇసటట ననస:25-6-287
వయససస:48
లస: పప
5392 NDX3143252
పపరర: వనసకట ససబబమమ వటబట

94-131/442

భరస : రరమచసదడ రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:25-6-287
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవపడసరద కనకమమడల
ఇసటట ననస:25-6-287
వయససస:27
లస: పప
5389 NDX1931980
పపరర: శకకసవనల మఘతష
స

5375 NDX0916163
పపరర: శకనవరసరరవప దనడడ

5370 NDX3004348
పపరర: నసద కకశశర గగరరజవవలల

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:25-6-285
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప బబలననన
ఇసటట ననస:25-6-287
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రవసదడ బబబఘ కకమమ
ఇసటట ననస:25-6-287
వయససస:51
లస: ససస స
5386 NDX1905423
పపరర: సరయ పడసరద కనకమమడల

94-71/835

భరస : అసగద లలతడ
ఇసటట ననస:25-6-287
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:25-6-287
వయససస:42
లస: ససస స
5383 NDX0642744
పపరర: వనసకట రమణ కకమమ

5372 NDX2997476
పపరర: అనసరరధ భవనస

94-71/831

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:25-6-284
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ దనడడ
ఇసటట ననస:25-6-286
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబలననన
ఇసటట ననస:25-6-287
వయససస:26
లస: ససస స
5380 NDX1057587
పపరర: గరయతడ నలర పరటట

94-71/832

భరస : శకనవరసరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:25-6-285
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప రవపరటట
ఇసటట ననస:25-6-286
వయససస:50
లస: ససస స
5377 NDX1128297
పపరర: సససధసర బబలననన

5369 NDX3004447
పపరర: జయశక గగరరజవవలల

5367 NDX3116704
పపరర: లలత కలమమరర ఆదదమమలస

భరస : మమణణకరఖల రరవప ఆదదమమలస
ఇసటట ననస:25-6-281, FLAT-15
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబరరవప గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:25-6-284
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : నసద కకశశర గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:25-6-284
వయససస:36
లస: ససస స
5374 NDX0077982
పపరర: కకటటశశరమమ రరవపరటట

94-71/830

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ ఆదదమమలస
ఇసటట ననస:25-6-281 FLAT-15 ,
వయససస:62
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప ససరభ
ఇసటట ననస:25-6-283
వయససస:35
లస: ససస స
5371 NDX3008448
పపరర: ఉమ మహహశశరర గగరరజవవలల

5366 NDX3108834
పపరర: మమణణకరఖల రరవప ఆదదమమలస

5391 NDX1009000
పపరర: వనసకటబడవప నలర పరటట

94-131/459

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:25-6-287
వయససస:57
లస: పప
94-71/452

5394 NDX1263367
పపరర: మమనక ననరరలర

94-71/453

తసడడ:డ హరననథ ననరరలర
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:25
లస: ససస స
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94-71/454

భరస : శవననరరయమణ బబ పపపడడ
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:38
లస: ససస స
5398 NDX0166140
పపరర: లత వనలరటటరర

94-71/457

94-71/460

94-71/463

94-71/466

94-71/470

94-71/836

94-131/461

భరస : రసగ రరవప పరరమ
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:69
లస: ససస స

5408 NDX0167007
పపరర: రరమ శవరరరడడ మఘకకమళళ

5411 NDX0166264
పపరర: పరసడడరసగరరవప తనతననన

5414 NDX2911527
పపరర: వనసకటటశ చమలదసడస

5417 NDX1717844
పపరర: తరరమల వరరగరననన

94-131/464

5420 NDX0641175
పపరర: పదమజ నలదల

94-71/467

5423 NDX1786021
పపరర: పదనమవత అసచ
భరస : శసకర రరవప అసచ
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:67
లస: ససస స

5403 NDX0156893
పపరర: వసశ కకషష కనఖధనర

94-71/462

5406 NDX2434637
పపరర: శకనవరస రరవప బబలననన

94-71/465

5409 NDX0166199
పపరర: రరమఘలల చలర

94-71/469

తసడడ:డ చచసచయఖ చలర
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:63
లస: పప
94-71/471

5412 NDX0166892
పపరర: శసకర రరవప నమమల

94-71/472

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నమమల
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:67
లస: పప
94-71/837

5415 NDX1459412
పపరర: అసజల తేజససశన నలదల

94-131/460

తసడడ:డ తనరక రరమమరరవప నలదల
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:26
లస: ససస స
94-131/462

5418 NDX2085406
పపరర: వరణణ చననస

94-131/463

భరస : మగలలసశర రరవప చననస
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:42
లస: ససస స
94-131/465

భరస : తనరక రరమమరరవప నలదల
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:52
లస: ససస స
94-131/467

94-71/459

తసడడ:డ ససత రరమయఖ బబలననన
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:51
లస: పప

భరస : వరబడహమయఖ వరరగరననన
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కకట
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:50
లస: ససస స
5422 NDX0642967
పపరర: వజయ లకడమ పరరమ

94-71/464

తసడడ:డ పపలర యఖ చమలదసడస
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ దేశస
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:39
లస: ససస స
5419 NDX0642116
పపరర: వరణణశక కకట

5405 NDX0166454
పపరర: కకరణ కలమమర శశసఠర

5400 NDX0166231
పపరర: ననగలకడమ చలమర

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తనతననన
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ రరగవయఖ కకమమ
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:53
లస: పప
5416 NDX1128271
పపరర: పడమనన కలమమరర దేశస

94-71/461

తసడడ:డ రరమకకకషష రరరడడడ
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ జజగయఖ
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:61
లస: పప
5413 NDX2812956
పపరర: రవసదడ బబబఘ కకమమ

5402 NDX0166306
పపరర: శరరద తనతననన

94-71/456

భరస : రరమఘలల చలమర
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ శశసఠర
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప చేకలరర
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:51
లస: పప
5410 NDX0166934
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కనఖధనర

94-71/458

భరస : పరసడడరసగరరరవప తనతననన
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ ససరభ
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:47
లస: పప
5407 NDX0166421
పపరర: వదనఖధర చేకలరర

5399 NDX0166975
పపరర: ఉషరరరణణ కనఖధనర

5397 NDX0166728
పపరర: పదనమవత మఘకకమలర

భరస : రరమ శవరరరడడ
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప కనఖధనర
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమ రరడడడ జ
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:61
లస: ససస స
5404 NDX0166348
పపరర: కకటటశశరరరవప ససరభ

94-71/455

భరస : కకరణ కలమమర శశసఠర
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : తషలసస రరమమసజననయపడసరద
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:49
లస: ససస స
5401 NDX0781641
పపరర: ససబబమమ జ

5396 NDX0166504
పపరర: హహమలత శశసఠర

5421 NDX1735937
పపరర: అనసరరధ దేవ భబగవతషల

94-131/466

తసడడ:డ రరమ ససబబయఖ భబగవతషల
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:61
లస: ససస స
94-131/468

5424 NDX0892513
పపరర: శవ ననగజసదడమమ లమవప

94-131/469

భరస : వనసకటటశశరరర లమవప
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:73
లస: ససస స
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5425 NDX0594812
పపరర: రమమదేవ యమచమననన
yachamaneni
భరస : రరమయఖ యచమననన
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:81
లస: ససస స

94-131/470

5428 NDX1598954
పపరర: రరఘవనసదడ కకట కకట

94-131/473

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:26
లస: పప
5431 NDX0081455
పపరర: శకనవరసరరవప కకట

94-131/476

94-131/796

94-131/799

94-131/802

5435 NDX3127032
పపరర: శరరద దేవ బదదననన

5438 NDX2831386
పపరర: రఘఘ ననథ అకకకననన

5441 NDX3212537
పపరర: మమనక నరజళళ

94-71/838

5444 NDX3103231
పపరర: వనసకటరరవప బబదదననడక

94-71/474

5447 NDX3097524
పపరర: ససవరచల దేవ కకసరరజ
భరస : ఆనసద పడసరద కకసరరజ
ఇసటట ననస:25-6-290
వయససస:59
లస: ససస స

5449 NDX0594739
పపరర: ఉమమరరణణ కరటడగడడ

5450 NDX3157278
పపరర: అరరణ మమక

94-131/480

భరస : మహన మఘరళ కరటడగడడ
ఇసటట ననస:25-6-290
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ససబబరరవప బటటట ల
ఇసటట ననస:25-6-291
వయససస:69
లస: ససస స

94-131/797

5453 NDX2791788
పపరర: సరగర కలమమర నసదనమఘదద
తసడడ:డ రరమసరశమ నసదనమఘదద
ఇసటట ననస:25-6-291
వయససస:53
లస: పప

94-131/475

5433 NDX0081505
పపరర: పరపస రరడడడ దేశస

94-131/478

5436 NDX2815082
పపరర: శరరద టబటటననన

94-131/798

భరస : పరసడడరసగ రరవప టబటటననన
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:60
లస: ససస స
94-131/800

5439 NDX2772531
పపరర: రరధరరణణ కకరకపరటట

94-131/801

భరస : రఘఘననథ అకకకననన
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:41
లస: ససస స
94-131/803

5442 NDX2481547
పపరర: వనసకట రరమ రరడడడ గఘననసరరడడడ

94-71/473

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:25-6-288 SVR RESIDENCY FL
వయససస:68
లస: పప
94-71/839

5445 NDX3141231
పపరర: శరరదదేవ బబదదననడక

94-71/840

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:25-6-288, FLATNO 401
వయససస:64
లస: ససస స
94-71/841

5448 NDX1986498
పపరర: శక లత లమవప

94-131/479

భరస : వనసకట ససబబబరరవప లమవప
ఇసటట ననస:25-6-290
వయససస:45
లస: ససస స
94-131/804

భరస : శకధర మమక
ఇసటట ననస:25-6-290
వయససస:42
లస: ససస స
94-71/842

5430 NDX0122184
పపరర: శకనవరసరరవప చసతస

తసడడ:డ జజజ రరడడడ దేశస
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:25-6-288, FLAT 401
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:25-6-289
వయససస:39
లస: పప

5452 NDX2791903
పపరర: మలర శశరర బటటట ల

94-131/477

తసడడ:డ హరననథ నరజళళ
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వర రరజ చమల దసడడ
ఇసటట ననస:25-6-288,
వయససస:20
లస: ససస స
5446 NDX1629197
పపరర: నసదన కకశశర గగరరజవవలల

5432 NDX0086413
పపరర: తనరక రరమమరరవప నలదల

94-131/472

తసడడ:డ నలకసఠస చసతస
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప అకకకననన
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటష
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:30
లస: పప
5443 NDX2956829
పపరర: హరరక చమల దసడడ

94-131/474

భరస : వనసకట రరవప బదదననన
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ కకమమ
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:53
లస: పప
5440 NDX2926947
పపరర: వర రరజ చమలదసడస

5429 NDX1717869
పపరర: వరబడహమయఖ వరరగరననన

5427 NDX2085398
పపరర: చచసతనఖ కలమమర చననస

తసడడ:డ మగలలసశర రరవప చననస
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదశశషయఖ నలదల
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర టబటటననన
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:65
లస: పప
5437 NDX2806255
పపరర: రవసదడ బబబఘ కకమమ

94-131/471

తసడడ:డ శకరరమఘలల వరరగరననన
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ కకట
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:55
లస: పప
5434 NDX2815033
పపరర: పరసడడరసగ రరవప టబటటననన

5426 NDX1459321
పపరర: వనసకట మమరరత మననజ
నలదల
తసడడ:డ తనరక రరమమరరవప నలదల
ఇసటట ననస:25-6-288
వయససస:25
లస: పప

5451 NDX2902633
పపరర: వనసకటటష లమవప

94-131/805

తసడడ:డ ససబబరరవప లమవప
ఇసటట ననస:25-6-290
వయససస:20
లస: పప
94-71/843

5454 NDX2791960
పపరర: కవత నసదనమఘదద

94-71/844

భరస : సరగర కలమమర నసదనమఘదద
ఇసటట ననస:25-6-291
వయససస:44
లస: ససస స
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5455 NDX3007796
పపరర: పడభబకర రరడడడ కకసడసరర
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94-71/845

తసడడ:డ రమణ రరడడడ కకసడసరర
ఇసటట ననస:25-6-291
వయససస:40
లస: పప
5458 NDX1881169
పపరర: జజఖసనశక మగరల

94-131/482

94-131/485

భరస : రరమ కకటటశశరరరవప జరరగఘల
ఇసటట ననస:25-6-291
వయససస:45
లస: ససస స
5464 NDX2496776
పపరర: భబనసమత మఘపరపళర

94-131/488

94-131/491

94-131/494

94-131/497

94-131/806

తసడడ:డ వనసకయఖ చసతేగమమఘపలమ
ఇసటట ననస:25-6-291
వయససస:69
లస: పప
5479 NDX2775385
పపరర: అరరణ కలమమరర మమకల

94-71/848

భరస : బబబఘరరవప మమకల
ఇసటట ననస:25-6-291 FLAT 306
వయససస:40
లస: ససస స
5482 NDX2360691
పపరర: భవఖ సరయ కరరరమఘడడ

5462 NDX1057512
పపరర: ఝమనస లకడమ మకకననన

5463 NDX2308005
పపరర: జజజ ననశశరర యయళళ

94-131/486

5468 NDX1008994
పపరర: జగదదష మమకకననన మమకకననన

5471 NDX0630525
పపరర: ససరరఖ పడకరశరరవప కవరరట

5474 NDX2372985
పపరర: అసకమమ మఘననసగర

94-131/489

తసడడ:డ రరజశశఖర రరడడడ కరరరమఘడడ
ఇసటట ననస:25-6-291, FLATNO 402, SAI A
వయససస:22
లస: ససస స

94-131/490

భరస : అసకమమ మఘననసగర
ఇసటట ననస:25-6-291
వయససస:67
లస: ససస స
94-131/492

5469 NDX1008929
పపరర: బబల జవహర మమకకననన

94-131/493

తసడడ:డ హరననథ బబబఘ మమకకననన
ఇసటట ననస:25-6-291
వయససస:33
లస: పప
94-131/495

94-131/496
5472 NDX2413789
పపరర: అబడహస మమలమనననన చగఘరరపరటట

తసడడ:డ సససదరరవప చగఘరరపరటట
ఇసటట ననస:25-6-291
వయససస:65
లస: పప
94-131/499

94-131/500
5475 NDX2413904
పపరర: వనసకయఖ మసగమమరర శశషయఖ

తసడడ:డ శశషయఖ మసగమమరర
ఇసటట ననస:25-6-291
వయససస:78
లస: పప

5477 NDX2831345
పపరర: నరససమమమమబ
చసతేగమమఘపలమ
భరస : కకషష మమరరస చసతేగమమఘపలమ
ఇసటట ననస:25-6-291
వయససస:66
లస: ససస స

5478 NDX2771178
పపరర: శవ చచసతనఖ ఆకలల

94-131/807

94-71/847

తసడడ:డ రరమకకషష ఆకలల
ఇసటట ననస:25-6-291 204 sai anuhya encla
వయససస:21
లస: పప
94-71/849

తసడడ:డ బబబఘ రరవప మమకల
ఇసటట ననస:25-6-291 FNO 302 SAIANUHY
వయససస:19
లస: ససస స
94-131/518

94-131/487

5466 NDX2372993
పపరర: హహహమమవత మఘననసగర

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ మఘననసగర
ఇసటట ననస:25-6-291
వయససస:74
లస: పప

5480 NDX2779932
పపరర: హరరక మమకల

94-131/484

భరస : వనసకటటశశరరరవప యయళళ
ఇసటట ననస:25-6-291
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమమరరస కవరరట
ఇసటట ననస:25-6-291
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ మఘపపలమర
ఇసటట ననస:25-6-291
వయససస:65
లస: పప
5476 NDX2831311
పపరర: కకషష మమరరస చసతేగమమఘపలమ

భరస : పససచల చలలకలరర
ఇసటట ననస:25-6-291
వయససస:39
లస: ససస స

5465 NDX2413805
పపరర: పదనమవత అసచన

94-131/481

5460 NDX1876574
పపరర: ససనతన చలలకలరర

తసడడ:డ అబడహస మమలమనననన చగఘరరపరటట
ఇసటట ననస:25-6-291
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ హరననధబబబఘ మమకకననన
ఇసటట ననస:25-6-291
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ మకకననన
ఇసటట ననస:25-6-291
వయససస:54
లస: పప
5473 NDX0034116
పపరర: ననగజశశర రరవప మఘపరపళళ

94-131/483

భరస : శసకరరరవప అసచన
ఇసటట ననస:25-6-291
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ మసగమఘరర
ఇసటట ననస:25-6-291
వయససస:69
లస: ససస స
5470 NDX1008911
పపరర: హరననధ బబబఘ మకకననన

5459 NDX2413763
పపరర: ఆషసక చగఘరరపరటట

5457 NDX2023562
పపరర: ననగ నఖత కసదదబళళ

తసడడ:డ శవననరరయమణ కసదదబళళ
ఇసటట ననస:25-6-291
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : హరననధ బబబఘ మకకననన
ఇసటట ననస:25-6-291
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరవప మఘపరపళర
ఇసటట ననస:25-6-291
వయససస:60
లస: ససస స
5467 NDX1598905
పపరర: రరమమయమమ మసగమఘరర

94-71/846

తసడడ:డ సరగర కలమమర నసదనమఘదద
ఇసటట ననస:25-6-291
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వషష
ష వరరన రరవప మగరల
ఇసటట ననస:25-6-291
వయససస:24
లస: ససస స
5461 NDX0662395
పపరర: అసజననదేవ జరరగఘల

5456 NDX2791754
పపరర: ఆదరర నసదనమఘదద

5481 NDX2413417
పపరర: ఆన అనత గదచబ చగఘరరపరటట

భరస : అబడహస మమలసకజతన చగఘరరపరటట
ఇసటట ననస:25-6-291 F NO 406 SAIANUHY
వయససస:59
లస: ససస స

94-131/519 5484 NDX2360659
5483 NDX2360683
పపరర: అనసత లకడమ దేవ కరరరమఘడడ
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ కరరరమఘడడ

భరస : రరజశశఖర రరడడడ కరరరమఘడడ
ఇసటట ననస:25-6-291, FLATNO 402, SAI A
వయససస:50
లస: ససస స

94-131/501

94-131/520

తసడడ:డ ససతనరరమ రరడడ కరరరమఘడడ
ఇసటట ననస:25-6-291, FLATNO 402, SAI A
వయససస:55
లస: పప
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5485 NDX0144519
పపరర: శరరద బఘధనటట
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94-131/502

భరస : పడభబకర బఘదనటట
ఇసటట ననస:25-6-292
వయససస:38
లస: ససస స
5488 AP151010354130
పపరర: భరత బఘదనటట

94-131/505

94-131/508

94-131/510

94-131/513

94-131/516

94-15/610

94-114/549

భరస : జగననమహనరరవప
ఇసటట ననస:25-6-295
వయససస:70
లస: ససస స

5498 NDX1912618
పపరర: నరసజన కకషష చసతస

5501 AP151010354314
పపరర: రరమయఖ అరర

5504 NDX2838233
పపరర: మలమదద వర లకడమ

5507 AP151010351104
పపరర: లకడమ చచకక

94-114/552

5510 AP151010351102
పపరర: ససజజత చచకక

94-131/514

5513 NDX2082311
పపరర: అమర ననధ చకరక
తసడడ:డ మమధవ రరవప చకరక
ఇసటట ననస:25-6-295
వయససస:24
లస: పప

5493 NDX1459495
పపరర: దసరరర భవరన ససరర

94-131/509

5496 NDX0641720
పపరర: ననరరయణమమ ఆరర

94-131/512

5499 AP151010354216
పపరర: ననగపడసరదస అరర

94-131/515

తసడడ:డ రరమయఖ అరర
ఇసటట ననస:25-6-293
వయససస:40
లస: పప
94-131/517

5502 NDX2765766
పపరర: సరయ పడసనన లకడమ ఆరర

94-131/808

తసడడ:డ ననగ పడసరద ఆరర
ఇసటట ననస:25-6-293
వయససస:19
లస: ససస స
94-114/906

5505 NDX0689216
పపరర: ససవతసల చచకక�

94-114/548

భరస : చరసజవబబబఘ�
ఇసటట ననస:25-6-295
వయససస:40
లస: ససస స
94-114/550

5508 NDX0292409
పపరర: రగజజ కకశశర వనమమలపఅల

94-114/551

భరస : నవన కకశశర వనమమలపఅల
ఇసటట ననస:25-6-295
వయససస:47
లస: ససస స
94-114/553

భరస : గణణష బబబఘ
ఇసటట ననస:25-6-295
వయససస:52
లస: ససస స
94-114/555

94-131/507

భరస : శకనవరస రరవప అరర
ఇసటట ననస:25-6-293
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మమధవరరవప
ఇసటట ననస:25-6-295
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబఘ
ఇసటట ననస:25-6-295
వయససస:47
లస: ససస స
5512 NDX0661652
పపరర: సరయ పడమల వనమఘలపలర

94-131/511

భరస : మలమదద శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:25-6-294
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : నరహరరరరవప� �
ఇసటట ననస:25-6-295
వయససస:41
లస: ససస స
5509 AP151010351103
పపరర: ధనలకడమ చచకక

5495 NDX0468454
పపరర: వరమమ� ఆరర�

5490 NDX0081414
పపరర: శకనవరస రరడడడ దసగరర సపపడడ

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప ససరర
ఇసటట ననస:25-6-293
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ అరర
ఇసటట ననస:25-6-293
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ మలమదద రరమఘలల
ఇసటట ననస:25-6-294
వయససస:51
లస: పప
5506 JBV2906238
పపరర: భమలకడమ జ� �

94-71/850

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చసతస
ఇసటట ననస:25-6-293
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమఘలల అరర
ఇసటట ననస:25-6-293
వయససస:42
లస: పప
5503 NDX2773851
పపరర: మలమదద శకనవరస రరవప

5492 NDX3008745
పపరర: గరత కకయమఖపర

94-131/504

తసడడ:డ కకటటరరడడడ దసగరర సపపడడ
ఇసటట ననస:25-6-292
వయససస:50
లస: పప

భరస : ననగపడసరద అరర
ఇసటట ననస:25-6-293
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ అరర
ఇసటట ననస:25-6-293
వయససస:72
లస: ససస స
5500 NDX1461615
పపరర: గణచసదడ అరర

94-131/506

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ కకయమఖపర
ఇసటట ననస:25-6-293
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : గణ చసదడ అరర
ఇసటట ననస:25-6-293
వయససస:34
లస: ససస స
5497 AP151010357207
పపరర: రరమఘలమమ అరర

5489 AP151010354129
పపరర: కకకషష బఘదనటట

5487 JBV2676682
పపరర: పదమలత బమదనటట

భరస : కకషష బఘదనటట
ఇసటట ననస:25-6-292
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజ నచసదడరరవప బఘదనటట
ఇసటట ననస:25-6-292
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప బఘదనటట
ఇసటట ననస:25-6-292
వయససస:71
లస: పప
5494 NDX1461649
పపరర: ఈశశరమమ ఆరర

94-131/503

భరస : భరత బఘదనటట
ఇసటట ననస:25-6-292
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజ న చసదడ రరవప బఘదనటట
ఇసటట ననస:25-6-292
వయససస:40
లస: పప
5491 AP151010354092
పపరర: జజజ నచసదడరరవప బఘదనటట

5486 NDX0032482
పపరర: దసరరర దేవ బమదనటట

5511 AP151010351101
పపరర: రతననవళ చచకక�

94-114/554

భరస : ఆసజననయఘలల�
ఇసటట ననస:25-6-295
వయససస:62
లస: ససస స
94-114/556

5514 NDX0290452
పపరర: శకనవరస చకరక

94-114/557

తసడడ:డ గణణష బబబఘ
ఇసటట ననస:25-6-295
వయససస:34
లస: పప
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94-114/558

తసడడ:డ రమమష బబబఘ
ఇసటట ననస:25-6-295
వయససస:35
లస: పప
5518 JBV2900181
పపరర: నరహరర రరవప� ఘసటబ�

94-114/561

94-114/564

94-114/567

94-114/570

94-114/573

94-114/908

94-71/476

భరస : మఘరళ మహన జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:25-7
వయససస:59
లస: ససస స

5528 AP151010351275
పపరర: రరధనదేవ జర

5531 AP151010348070
పపరర: శకనవరసరరవప జజససస

5534 NDX2825677
పపరర: శకకర కలమమర జజససస

5537 AP151010171198
పపరర: లకమమమ పపవరశడ

94-113/772

94-114/571

5523 AP151010351151
పపరర: వనసకటమహలకడమ పస

5526 NDX0643700
పపరర: రరధదక జజససస

94-114/569

5529 AP151010348186
పపరర: ననగజశశరరరవప జజససస

94-114/574

5532 NDX2825685
పపరర: శక లలహహత జజససస

తసడడ:డ శసకర రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:25-7-29
వయససస:36
లస: పప

94-114/572

94-114/907

తసడడ:డ వనసకటపత రరవప జజససస
ఇసటట ననస:25-6-297
వయససస:22
లస: ససస స
94-114/909

5535 NDX1534339
పపరర: అమల పసనసగగసడ

94-71/475

భరస : యలమర రరడడడ పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:25-6-309
వయససస:33
లస: ససస స
94-71/477

5538 NDX2189232
పపరర: రగహహత మతషకలరర

94-71/478

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మతషకలరర
ఇసటట ననస:25-6-348
వయససస:23
లస: పప

94-113/773 5541 NDX3047453
5540 NDX2437671
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప చసతన
పపరర: మఘరళ మహన జజగరర మమడడ

5543 NDX2632958
పపరర: కకటటశశరరరవప దదడడడ

94-114/566

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:25-6-297
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పపరయఖ చసతన
ఇసటట ననస:25-6-2012
వయససస:53
లస: పప
94-71/857

94-114/563

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-6-297
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పరపయఖ పపవరశ డ
ఇసటట ననస:25-6-344
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శకనవరసరరవప చసత
ఇసటట ననస:25-6-2012
వయససస:23
లస: పప
5542 NDX3101334
పపరర: ససనత మహన జజగరర మమడడ

94-114/568

తసడడ:డ వనసకటపత రరవప జజససస
ఇసటట ననస:25-6-297
వయససస:18
లస: పప

తలర : లకమమమ పపవరశ డ
ఇసటట ననస:25-6-344
వయససస:40
లస: ససస స
5539 NDX2437663
పపరర: సరయ అమర ననధ చసత

5525 NDX0661595
పపరర: రరజజశశరర జజససస

5520 AP151010348188
పపరర: అమమష బబబఘ చకక

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:25-6-296
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మమధవరరవప
ఇసటట ననస:25-6-297
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జజససస
ఇసటట ననస:25-6-297
వయససస:18
లస: ససస స
5536 AP151010171197
పపరర: వజయలకడమ పపవరశడ

94-114/565

భరస : మమధవరరవప
ఇసటట ననస:25-6-297
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ మమధవరరవప జజససస
ఇసటట ననస:25-6-297
వయససస:47
లస: పప
5533 NDX2749109
పపరర: అజత జజససస

5522 NDX0661504
పపరర: తేజ ఫణణ మమధవ పరనకరల

94-114/560

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:25-6-295
వయససస:60
లస: పప

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-6-297
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటపతరరవప
ఇసటట ననస:25-6-297
వయససస:46
లస: ససస స
5530 AP151010348099
పపరర: వనసకటపత రరవప జజససస

94-114/562

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:25-6-296
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:25-6-296
వయససస:64
లస: పప
5527 AP151010351267
పపరర: నరజ జర

5519 NDX0290387
పపరర: నవన కకషస ర వనమఘలపలర

5517 AP151010348319
పపరర: మమధవరరవప చకక

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:25-6-295
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ జగనమహనరరవప
ఇసటట ననస:25-6-295
వయససస:51
లస: పప

భరస : భబనన పడకరశ కతేనన
ఇసటట ననస:25-6-296
వయససస:37
లస: ససస స
5524 AP151010348171
పపరర: ససబబబరరవప పరనకరల

94-114/559

తసడడ:డ ఆసజననయఘలల�
ఇసటట ననస:25-6-295
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ� �
ఇసటట ననస:25-6-295
వయససస:48
లస: పప
5521 NDX2369411
పపరర: గరత పసడయమ

5516 NDX0290429
పపరర: చరసజవబబబఘ చచకరక�

94-71/856

తసడడ:డ చసదడమమళ జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:25-7
వయససస:69
లస: పప
94-114/820

5544 NDX2653699
పపరర: శరరష దదడడడ

94-114/821

భరస : కరకసత కలమమర దదడడడ
ఇసటట ననస:25-7-29
వయససస:19
లస: ససస స
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5545 NDX2625564
పపరర: రరజజసదడ పడసరద బసడరర

94-114/822

భసధసవప: మధవ బసడరర
ఇసటట ననస:25-7-30
వయససస:52
లస: పప
5548 NDX2636835
పపరర: మహన లకమణరరవప పప టటట

94-114/827

94-114/577

94-114/580

5552 AP151010351243
పపరర: ననగకలమమరర కకల

5555 NDX2098573
పపరర: శకనవరసరరవ బతష
స ల

94-114/583

5558 AP151010348082
పపరర: నరసససహరరవప కకల

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:25-7-299
వయససస:38
లస: ససస స

5561 NDX0003491
పపరర: అరరణన కలమమరర� గసడడ�

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:25-7-299
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:25-7-299
వయససస:75
లస: పప
5569 NDX0729087
పపరర: తరపతమమ చటర

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:25-7-300
వయససస:35
లస: పప

5567 NDX0603597
పపరర: శకలకడమ వసస

94-114/594

5570 NDX1708058
పపరర: ససతమమ చరరమమమళర

94-114/584

5573 NDX1614743
పపరర: బలలససపరటట సరసబశవ రరవప
తసడడ:డ నరసససహరరవప బలలససపరటట
ఇసటట ననస:25-7-300
వయససస:41
లస: పప

5553 NDX0581538
పపరర: వనసకటరమణ బబణనల�

94-114/579

5556 NDX0289751
పపరర: వనసకట వర బడహమస కకలమ

94-114/582

5559 NDX2733996
పపరర: పదమజ నమమగడడ

94-114/911

తసడడ:డ సతఖననరరయణ నమమగడడ
ఇసటట ననస:25-7-298
వయససస:18
లస: ససస స
94-114/586

5562 NDX1303247
పపరర: వనసకట ససధదర బబబఘ గసడడ

94-114/587

తసడడ:డ మహన రరవప గసడడ
ఇసటట ననస:25-7-299
వయససస:26
లస: పప
94-114/589

5565 NDX1120591
పపరర: రరమకకషరషరరవప యలమసచల

94-114/590

తసడడ:డ మమధవరరవప
ఇసటట ననస:25-7-299
వయససస:53
లస: పప
94-114/592

5568 NDX0017988
పపరర: లకడమ చరరమమమళళ

94-114/593

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:25-7-300
వయససస:32
లస: ససస స
94-114/595

భరస : గగపరల రరవప చరరమమమళర
ఇసటట ననస:25-7-300
వయససస:63
లస: ససస స
94-114/597

94-114/910

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:25-7-236
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరమమసజననయఘలల
ఇసటట ననస:25-7-300
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:25-7-300
వయససస:41
లస: ససస స
5572 NDX0741231
పపరర: వనసకట రరవప చటటట

94-114/581

తసడడ:డ ససబబ రరవప గసడడ
ఇసటట ననస:25-7-299
వయససస:55
లస: పప
94-114/591

5550 NDX2735272
పపరర: బడహమస బననల

భరస : కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:25-7-236
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప�
ఇసటట ననస:25-7-299
వయససస:46
లస: ససస స

94-114/588 5564 NDX0003517
5563 NDX2289783
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప కకమమననన
పపరర: మహన రరవప గసడడ

5566 NDX0366401
పపరర: గగవరబన రరవప గటటటననన

94-114/578

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:25-7-236
వయససస:68
లస: పప
94-114/585

94-114/576

తలర : అపపరరవప బననల
ఇసటట ననస:25-7-203
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-7-236
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ�
ఇసటట ననస:25-7-236
వయససస:55
లస: పప
5560 NDX2289767
పపరర: రజన కకమమననన

94-114/828

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:25-7-236
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:25-7-236
వయససస:30
లస: పప
5557 NDX0579052
పపరర: ఒకరల కకసడయఖ�

5549 NDX2636868
పపరర: ఆదదలకడమ పప టటట

5547 NDX2068725
పపరర: శవ ననగజశశర రరవప తషలసస

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప తషలసస
ఇసటట ననస:25-7-35
వయససస:27
లస: పప

భరస : మహన లకమణరరవప పప టటట
ఇసటట ననస:25-7-35
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకట వరబడహమస
ఇసటట ననస:25-7-236
వయససస:35
లస: ససస స
5554 NDX0942771
పపరర: నరరసదడ బబబఘ చేజరరర

94-114/575

భరస : వనసకటబడమయఖ
ఇసటట ననస:25-7-35
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవ రరవప పప టటట
ఇసటట ననస:25-7-35
వయససస:61
లస: పప
5551 NDX0871988
పపరర: కకషషపసడయ కకలమ

5546 AP151010351293
పపరర: ననగరతనమమ కకయ

5571 NDX0728956
పపరర: సరగజన చటర

94-114/596

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:25-7-300
వయససస:65
లస: ససస స
94-114/598

5574 NDX0022814
పపరర: రసగరరరవప చరరమమమళళ

94-114/599

తసడడ:డ గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:25-7-300
వయససస:43
లస: పప
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5575 NDX0741181
పపరర: వరయఖ చటటట
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94-114/600

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:25-7-300
వయససస:70
లస: పప
5578 NDX2288785
పపరర: ససమఖ చరరమమమళర

94-114/602

5579 AP151010351168
పపరర: నలమ వరరమమమళళ

94-114/606

5582 NDX0365791
పపరర: నవనస చరరమమమళర

తసడడ:డ మలర కరరరరన వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:25-7-301
వయససస:80
లస: పప

5585 NDX2787679
పపరర: తరరపత రరడడడ గఘసటక

తసడడ:డ రరధ కకషషమ చనరరఖలల చకకవరరసల
ఇసటట ననస:25-7-302
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరధ కకకషషమమ చనరరఖలల
ఇసటట ననస:25-7-302
వయససస:45
లస: ససస స

5590 NDX2597680
పపరర: శరఖస కలమమర కకరవ

5591 NDX2289585
పపరర: వనసకట ససబబమమ పరలపరరస

94-21/688

తసడడ:డ బడహమనసదస కకరవ
ఇసటట ననస:25-7-303
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-7-303
వయససస:42
లస: ససస స
5596 AP151010351130
పపరర: ననగజసదడమమ బబణనల

94-114/618

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:25-7-303
వయససస:61
లస: పప

94-114/913

5597 AP151010351251
పపరర: మమలమకలకఈశశరమమ అననస

94-114/621

5600 NDX0365841
పపరర: బడహమనసదస కకరరవ

5603 NDX2675288
పపరర: అసజమమ కకల
భరస : శవ ననరరయణ కకల
ఇసటట ననస:25-7-303
వయససస:53
లస: ససస స

5583 NDX0377523
పపరర: రరమలకమయఖ చరరమమమళళ

94-114/608

5586 NDX2753671
పపరర: శశశలజ గఘసటక

94-114/914

94-114/611

5589 NDX0080796
పపరర: రరధన కకషషమమచనరరఖలల�
చకకవరరసల�
తసడడ:డ కకషషమమచనరరఖలల�
ఇసటట ననస:25-7-302
వయససస:52
లస: పప

94-114/612

94-114/613

5592 NDX0291930
పపరర: పదనమవత కకరరవ

94-114/614

భరస : బడహమనసదస
ఇసటట ననస:25-7-303
వయససస:41
లస: ససస స
94-114/616

5595 AP151010351248
పపరర: సతఖవత బబణనల

94-114/617

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:25-7-303
వయససస:57
లస: ససస స
94-114/619

5598 NDX1551663
పపరర: పరలపరరస ఆదదననరరయణ

94-114/620

తసడడ:డ శవననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-7-303
వయససస:30
లస: పప
94-114/622

తసడడ:డ బడహమస
ఇసటట ననస:25-7-303
వయససస:46
లస: పప
94-114/624

94-114/605

భరస : తరరపత రరడడడ గఘసటక
ఇసటట ననస:25-7-301
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-7-303
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప�
ఇసటట ననస:25-7-303
వయససస:41
లస: పప
5602 NDX0365890
పపరర: శవనననరరయణ కకటబ

5594 AP151010351302
పపరర: ననగజసదడస పప లపరరస

5580 AP151010351085
పపరర: వరలకడమ వరరమమమళళ

తసడడ:డ పసదననరరయణ
ఇసటట ననస:25-7-301
వయససస:65
లస: పప

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-7-303
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-7-303
వయససస:72
లస: ససస స
5599 AP151010348136
పపరర: భబసకరరరవప పరలపరరస�

94-114/607

భరస : భబసకర రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:25-7-303
వయససస:38
లస: ససస స
94-114/615

94-114/601

భరస : రరమలకమయఖ
ఇసటట ననస:25-7-301
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచ రరడడడ గఘసటక
ఇసటట ననస:25-7-301
వయససస:40
లస: పప

94-114/610 5588 NDX2021095
5587 NDX2193878
పపరర: భబవన జయ లకడమ చకకవరరసల
పపరర: పదనమవత చకకవరరసల

5593 AP151010351249
పపరర: ననగమలలర శశరర బబణనల

94-114/603

తసడడ:డ రరమ లకమయఖ
ఇసటట ననస:25-7-301
వయససస:37
లస: పప
94-114/609

5577 NDX2289676
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బబణనల

తసడడ:డ వరరసరశమ బబణనల
ఇసటట ననస:25-7-300/1
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరమలకమయఖ
ఇసటట ననస:25-7-301
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శవ రరసకకకషషయఖ వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:25-7-301
వయససస:66
లస: ససస స
5584 NDX2289486
పపరర: శవ రరమ కకషషయఖ వరససరరడడడ

94-114/912

భరస : ��������� �����
ఇసటట ననస:25-7-300
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : నవన చరరమమమళర
ఇసటట ననస:25-7-301
వయససస:31
లస: ససస స
5581 NDX2289742
పపరర: సశరష లత వరససరరడడ

5576 NDX3071412
పపరర: ����� �����

5601 AP151010348060
పపరర: శకనవరసరరవప బబణనల

94-114/623

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-7-303
వయససస:47
లస: పప
94-114/823

5604 NDX2715837
పపరర: రరమ దేవ బననల

94-114/824

భరస : బడహమస బననల
ఇసటట ననస:25-7-303
వయససస:39
లస: ససస స
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పపరర: తడవనణణ బబణనల
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94-114/915

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-7-303
వయససస:24
లస: ససస స
5608 NDX0291906
పపరర: ననరరయణమమ అననస

94-114/626

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-7-304
వయససస:50
లస: ససస స
5611 NDX2289718
పపరర: దసరరర శరరష అననస

5606 NDX2610830
పపరర: భరత సనహరరమ

94-114/825

తసడడ:డ చగప బహదసర
ఇసటట ననస:25-7-303 FLAT NO 316
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:25-7-304
వయససస:47
లస: ససస స

5609 NDX2215341
పపరర: పడసరద అననస

5610 NDX0716720
పపరర: రరమకకకషష అననస

94-114/627

తసడడ:డ prasad annam
ఇసటట ననస:25-7-304
వయససస:21
లస: పప
94-114/629

భరస : ఏడడకకసడల రసగర రరవప అననస
ఇసటట ననస:25-7-305
వయససస:30
లస: ససస స

5612 NDX0213710
పపరర: రమమదేవ అననస

94-114/630

94-114/633

5617 NDX2287787
పపరర: గగపస చసద బబణనల

94-114/635

తసడడ:డ శకనవరస బబణనల
ఇసటట ననస:25-7-305/1
వయససస:21
లస: పప
5620 NDX0086751
పపరర: మలర శశరర కకల
భరస : మమణణకఖ రరవప
ఇసటట ననస:25-7-306
వయససస:43
లస: ససస స
5623 NDX1413145
పపరర: వజయ ససవర సరయ కకల

94-114/640

94-114/643

తసడడ:డ అపరపరరవప మమజజటట
ఇసటట ననస:25-7-307
వయససస:47
లస: పప

5627 NDX2787802
పపరర: రరమ రరవప కకల

94-114/645

5630 JBV2906816
పపరర: అనసరరధ గగళరమఘడడ

94-114/641

5633 NDX2289544
పపరర: కకటటశశర రరవప గఘళరపలర
తసడడ:డ గగపరల కకషషయఖ గఘళరపలర
ఇసటట ననస:25-7-307
వయససస:56
లస: పప

94-114/634

5619 NDX0746883
పపరర: ససనల కకల

94-114/636

5622 NDX2289593
పపరర: ననగ ససరజష కకల

94-114/639

5625 AP151010348201
పపరర: ననగజశశరరరవప కకలమ

94-114/642

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:25-7-306
వయససస:45
లస: పప
94-114/916

5628 NDX2288645
పపరర: మలలర శశరర భరణణ చసటట

94-114/644

భరస : వనసకట రరవప చసటట
ఇసటట ననస:25-7-307
వయససస:30
లస: ససస స
94-114/646

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:25-7-307
వయససస:42
లస: ససస స
94-114/649

5616 AP151010348146
పపరర: వరరసజననయఘలల అననస

తలర : మలలర శశరర కకల
ఇసటట ననస:25-7-306
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ కకల
ఇసటట ననస:25-7-306
వయససస:73
లస: పప

భరస : ననగమలలర శశర రరవప మమజజటట
ఇసటట ననస:25-7-307
వయససస:40
లస: ససస స
5632 NDX2288686
పపరర: మలలర శశర రరవప మమజజటట

94-114/638

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:25-7-306
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:25-7-306
వయససస:49
లస: పప
5629 NDX2289759
పపరర: హరరత దేవ మమజజటట

5624 AP151010348437
పపరర: నరసససహరరవప కకలమ

94-114/631

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-7-306
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:25-7-306
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప కకల
ఇసటట ననస:25-7-306
వయససస:27
లస: పప
5626 AP151010348238
పపరర: మమణణకఖరరవప కకలమ

5621 AP151010351054
పపరర: లకడమతనయమరమమ కకలమ

5613 AP151010351124
పపరర: శవననరరయణమమ అననస

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:25-7-305
వయససస:63
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:25-7-306
వయససస:35
లస: ససస స
94-114/637

94-114/628

భరస : వరరసజననయఘలల
ఇసటట ననస:25-7-305
వయససస:57
లస: ససస స

94-114/632 5615 NDX0767236
5614 NDX0767293
పపరర: ఏడడకకసఢల రసగ రరవప అననస
పపరర: రరఘవ ననగమలలర శశర రరవప
అననస
తసడడ:డ వరరసజననయఘలల అననస
తసడడ:డ వరరసజననయఘలల
ఇసటట ననస:25-7-305
ఇసటట ననస:25-7-305
వయససస:31
లస: పప
వయససస:41
లస: పప

5618 NDX0767566
పపరర: జజఖతసన కకలమ

94-114/625

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:25-7-304
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-7-305
వయససస:34
లస: ససస స

94-112/85

5607 AP151010351053
పపరర: సరసబబడజఖస అననస

5631 NDX2289569
పపరర: వసశ కకషష బబలరసకకసడ

94-114/648

తసడడ:డ వరబడహమస బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:25-7-307
వయససస:24
లస: పప
94-114/650

5634 JBV2900967
పపరర: సరసబశవరరవప గగళరమమడడ

94-114/651

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:25-7-307
వయససస:80
లస: పప
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పపరర: సరమమమ జఖస కకల
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94-114/652

భరస : వనసకర రమణ కకల
ఇసటట ననస:25-7-308
వయససస:41
లస: ససస స
5638 NDX2288967
పపరర: వనసకట రమణ కకల

94-114/655

94-114/658

94-114/661

94-114/917

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:25-7-310
వయససస:79
లస: పప
5653 AP151010348120
పపరర: అనలలకమమర కర
తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:25-7-311
వయససస:40
లస: పప
5656 NDX2287613
పపరర: రమఖ యమసడనడత
తసడడ:డ రమమశ యమసడనడత
ఇసటట ననస:25-7-312
వయససస:22
లస: ససస స
5659 NDX2287621
పపరర: వనసకరయమమ బసడనరర

తసడడ:డ బబపపజ రరగస
ఇసటట ననస:25-7-312
వయససస:43
లస: పప

94-114/662

5648 NDX2277531
పపరర: వసశ కకషష బబలరసకకసడ

5651 NDX0954644
పపరర: అననపపరరషదేవ మమడడకకసడ

5654 NDX0943456
పపరర: మమడడకకసడ వనసకట రరడడడ

94-112/89

94-131/522

భరస : బబపపజ రరగస
ఇసటట ననస:25-7-312
వయససస:57
లస: ససస స
94-112/92

5649 AP151010351135
పపరర: ససగఘణ కటబట

94-114/666

5652 AP151010351181
పపరర: పడమల కరకరర

94-114/664

94-114/667

భరస : పపననయఖ
ఇసటట ననస:25-7-311
వయససస:57
లస: ససస స
94-114/669

5655 AP151010348208
పపరర: పపననయఖ కరకరర

94-114/670

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:25-7-311
వయససస:67
లస: పప
94-112/87

5658 NDX2287647
పపరర: వనసకట ననగ లకడమ రరగస

94-112/88

భరస : సదనశవ రరవప రరగస
ఇసటట ననస:25-7-312
వయససస:37
లస: ససస స
94-112/90

5661 NDX2287589
పపరర: సరమమమ జఖస నసకవరపప

94-112/91

భరస : శవరరమయఖ నసకవరపప
ఇసటట ననస:25-7-312
వయససస:68
లస: ససస స

94-112/93 5664 NDX1776873
5663 NDX2287605
పపరర: ససబబ హహసపసన రరవప బసడనరర
పపరర: భబరర వ బసడనరర

తసడడ:డ పస తరరజ బసడనరర
ఇసటట ననస:25-7-312
వయససస:59
లస: పప

94-114/663

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:25-7-310
వయససస:76
లస: ససస స

5657 NDX2287555
పపరర: పడవణ బసడనరర

5660 NDX2287530
పపరర: ననగజశశరమమ రరగస

5646 NDX1303114
పపరర: వర బడహమస బబలరసకకసడ
తసడడ:డ కలమమరసరశమ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:25-7-309
వయససస:59
లస: పప

భరస : ససబబ హహసపసన రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:25-7-312
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససబ హహసపసన రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:25-7-312
వయససస:54
లస: ససస స
5662 NDX2287563
పపరర: సదనశవ రరవప రరగస

5645 NDX2289692
పపరర: ఆదదననరరయణ పప దదల

తసడడ:డ రరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:25-7-311
వయససస:50
లస: పప
94-112/86

94-114/657

తసడడ:డ వర బడహమస
ఇసటట ననస:25-7-309
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:25-7-311
వయససస:45
లస: ససస స
94-114/668

5640 NDX2289700
పపరర: ససబబ లకడమ పప దదల

94-114/659 5643 NDX0366260
94-114/660
5642 NDX2289734
పపరర: వనసకట అజయ కలమమరర పప దదల
పపరర: వనసకట కకరణ కలమమర బబలరసకకసడ

తసడడ:డ వర బడహమస బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:25-7-309
వయససస:24
లస: పప
94-114/665

94-114/654

భరస : ఆదదననరరయణ పప దదల
ఇసటట ననస:25-7-309
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:25-7-309
వయససస:45
లస: పప

భరస : బబబఘ రరవప
ఇసటట ననస:25-7-309
వయససస:49
లస: ససస స
5650 AP151010348492
పపరర: కకషషమమరరస కటబట

94-114/656

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ పప దదల
ఇసటట ననస:25-7-309
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వర బడహమ
ఇసటట ననస:25-7-309
వయససస:34
లస: పప
5647 NDX3140738
పపరర: అరరణ చవల

5639 NDX0581959
పపరర: వనసకట రతన పడసనన తపపరరడడడ

5637 NDX2289650
పపరర: పడభబకర రరవప పసననసటట

తసడడ:డ ససబబబరరవప పసననసటట
ఇసటట ననస:25-7-308
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:25-7-309
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వర బడహమస బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:25-7-309
వయససస:56
లస: ససస స
5644 NDX0366021
పపరర: శవ పడసరద బబలరసకకసడ

94-114/653

భరస : పడభబకర రరవప పసననసటట
ఇసటట ననస:25-7-308
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకల
ఇసటట ననస:25-7-308
వయససస:44
లస: పప
5641 NDX1303122
పపరర: వజయ లకడమ బబలరసకకసడ

5636 NDX2289528
పపరర: సరరత పసననసటట

94-114/671

తసడడ:డ ససబబ హహసపసన రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:25-7-312
వయససస:24
లస: ససస స
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94-114/672

భరస : అమమసత శవ పడసరద
ఇసటట ననస:25-7-312
వయససస:42
లస: ససస స
5668 NDX1919531
పపరర: అనసత ససవర పడసరద ఆశపప

94-114/673

భరస : రరజశశఖర రరవప�
ఇసటట ననస:25-7-312
వయససస:45
లస: ససస స
94-114/675

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ఆశపప
ఇసటట ననస:25-7-312
వయససస:47
లస: పప
5671 NDX1708124
పపరర: శశశతన గగలర మమడడ

5666 NDX0349548
పపరర: భవరన� ఆశపప�

5669 NDX0289983
పపరర: నరసససహరరవప ఆశపప

5672 NDX0086561
పపరర: ససశల గగలర మమడడ�

94-114/676

5670 NDX2287753
పపరర: శకదేవ తనళళ
ర రర

94-112/94

భరస : రరసబబబఘ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:25-7-313
వయససస:37
లస: ససస స
94-114/678

5673 NDX0085498
పపరర: మననకలమమరర గగలర మఘడడ

తసడడ:డ మధసససధన రరవప గగలర మమడడ
ఇసటట ననస:25-7-313
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మధస ససధననన రరవప�
ఇసటట ననస:25-7-313
వయససస:45
లస: ససస స

5674 AP151010351180
పపరర: కలపన గగళళమమడడ

94-114/681 5676 AP151010348055
5675 NDX0081166
పపరర: మధసససధనరరవ� గగళళమమడడ�
పపరర: శకనవరస రరవప గగళళమమ�డడ

94-114/680

భరస : భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:25-7-313
వయససస:72
లస: ససస స
5677 AP151010348016
పపరర: భబసకరరరవప గగళళమమడడ
తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:25-7-313
వయససస:79
లస: పప
5680 NDX2288926
పపరర: గసగర రరడడడ గరనసగపససటట

94-114/686

94-114/689

94-114/692

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:25-7-318
వయససస:41
లస: ససస స

94-114/687

5687 NDX2413938
పపరర: శవననగజసవరర తతగరర

94-131/525

5690 NDX2408573
పపరర: రమమష తతగరర

94-114/690

5693 NDX0971689
పపరర: శవకకటటశశరమమ కకలమ
భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:25-7-318
వయససస:68
లస: ససస స

5682 NDX0292037
పపరర: శకలకడమ అననస

94-114/688

5685 JBV2900579
పపరర: ఆసజననయఘలల అననస

94-114/691

తసడడ:డ పసననయఖ
ఇసటట ననస:25-7-315
వయససస:51
లస: పప
94-131/523

5688 NDX2413953
పపరర: పడసనన తతగరర

94-131/524

భరస : రమమష తతగరర
ఇసటట ననస:25-07-317
వయససస:62
లస: ససస స
94-204/7

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతగరర
ఇసటట ననస:25-07-317
వయససస:66
లస: పప
94-114/694

94-114/685

భరస : ఆసజననయఘలల
ఇసటట ననస:25-7-315
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : చసదడ మహన తతగరర
ఇసటట ననస:25-07-317
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష తతగరర
ఇసటట ననస:25-7-317
వయససస:42
లస: పప
5692 NDX0971861
పపరర: తరరమలమసబ కకలమ

5684 NDX1582841
పపరర: శకకరసత అననస

5679 NDX2288884
పపరర: ససబబమమ చసదడగరరర
భరస : వనసకట రరడడడ చసదడగరరర
ఇసటట ననస:25-7-314
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయఘలల అననస
ఇసటట ననస:25-7-315
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప మటటరర
ఇసటట ననస:25-7-315
వయససస:53
లస: పప
5689 NDX2277549
పపరర: చసదడ మహన తతగరర

94-114/684

తసడడ:డ ఆసజజనయఘలల అననస
ఇసటట ననస:25-7-315
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ననగజశశర రరవప మటటరర
ఇసటట ననస:25-7-315
వయససస:44
లస: ససస స
5686 NDX2024610
పపరర: ననగజశశర రరవప మటటరర

5681 NDX2289502
పపరర: శకపసడయమ అననస

94-114/682

తసడడ:డ భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:25-7-313
వయససస:55
లస: పప

భరస : గసగర రరడడడ గరనసగపససటట
ఇసటట ననస:25-7-314
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగర రరడడడ గరనసగపససటట
ఇసటట ననస:25-7-314
వయససస:36
లస: పప
5683 NDX2024644
పపరర: అనసత లకడమ మటటరర

5678 NDX2288769
పపరర: గకహ లకడమ గరనసగపససటట

94-114/679

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-7-313
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:25-7-313
వయససస:53
లస: పప
94-114/683

94-114/674

భరస : నరశసహరరవప
ఇసటట ననస:25-7-312
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపలసరశమ
ఇసటట ననస:25-7-312
వయససస:79
లస: పప
94-114/677

5667 AP151010351330
పపరర: ససజజత ఆశపప

5691 NDX2193134
పపరర: జజనకక కకలమ

94-114/693

తసడడ:డ రరమకకషష కకలమ
ఇసటట ననస:25-7-318
వయససస:23
లస: ససస స
94-114/695

5694 NDX2193126
పపరర: జజఖత పవన కకలమ

94-114/696

తసడడ:డ రరమకకషష కకలమ
ఇసటట ననస:25-7-318
వయససస:22
లస: పప
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5695 AP151010348317
పపరర: రరమకకకషష కకలమ

94-114/697

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:25-7-318
వయససస:44
లస: పప
5698 NDX2082402
పపరర: ససరరఖ వనసషషవ తరరవదసల

94-114/700

94-114/703

94-114/706

94-114/1039

94-114/711

94-112/95

తసడడ:డ వశశననధ పరమఠరమన
ఇసటట ననస:25-7-322
వయససస:30
లస: ససస స
5719 NDX2787828
పపరర: మణణపరల రరడడడ మఘరరకర
తసడడ:డ చరసజవ రరడడడ మఘరరకర
ఇసటట ననస:25-7-322
వయససస:46
లస: పప
5722 AP151010171152
పపరర: ననగమలలర శశరర కకలమ
భరస : శకనవరసరరవప కకలమ
ఇసటట ననస:25-7-323
వయససస:45
లస: ససస స

5708 NDX2288280
పపరర: ఆదదతఖ మమనక వలర భఘదనసస

94-113/774

5711 NDX0292151
పపరర: పపడమలల పపల

5714 NDX1777160
పపరర: కవత బబ సదదల

5717 NDX0292185
పపరర: అననపపరష కకల

5720 NDX2787844
పపరర: కలపన మఘరరకర

5723 AP151010171274
పపరర: శకనవరసరరవప కకలమ
తసడడ:డ కకటయఖ కకలమ
ఇసటట ననస:25-7-323
వయససస:50
లస: పప

94-114/705

94-114/709

5709 NDX2289619
పపరర: లకడమ పసడయమసక వలర భఘదనసస

94-114/710

తసడడ:డ బబబఘ రరవప వలర భఘదనసస
ఇసటట ననస:25-7-320
వయససస:23
లస: ససస స
94-114/712

5712 NDX0290056
పపరర: బబబమరరవప వలర భదనసస

94-114/713

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:25-7-320
వయససస:46
లస: పప
94-114/604

5715 NDX2215333
పపరర: బబలమజ సససగ బబ సదల

94-114/714

తసడడ:డ ససబబరస సససగ బబ సదల
ఇసటట ననస:25-7-321
వయససస:53
లస: పప
94-114/715

5718 NDX2950814
పపరర: వజయ లకడమ పరమమతషమన

94-114/918

భరస : నసదదగరమ ససరఖ ననరరయణ పరమమతషమన
ఇసటట ననస:25-7-322
వయససస:70
లస: ససస స
94-114/920

భరస : మణణపరల రరడడడ మఘరరకర
ఇసటట ననస:25-7-322
వయససస:40
లస: ససస స
94-71/480

5703 NDX0086769
పపరర: కమలకలమమరర చససడసరర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:25-7-319
వయససస:75
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:25-7-322
వయససస:29
లస: ససస స
94-114/919

94-114/702

94-114/708 5706 NDX0080887
5705 NDX0023127
పపరర: వనసకట శరత పడసరద రరవపరట
పపరర: పపరష చసదడ రరవప చససడసరర

భరస : బబలమజ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:25-7-321
వయససస:43
లస: ససస స
94-112/96

5700 NDX1620336
పపరర: శక దేవ మదసగమఘడడ

భరస : పపరషచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:25-7-319
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:25-7-320
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలమజ సససహ బబ సదఇల
ఇసటట ననస:25-7-321
వయససస:21
లస: పప
5716 NDX2287811
పపరర: ససతతష పరవన నసదదగరమ

94-114/704

తసడడ:డ బబబఘ రరవప వలర భఘదనసస
ఇసటట ననస:25-7-320
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : బబబమరరవప
ఇసటట ననస:25-7-320
వయససస:47
లస: ససస స
5713 NDX2287795
పపరర: రసవశల సససహ బబ సదఇల

5702 NDX0018267
పపరర: ననగజశశరమమ రరవపరటట

94-114/699

భరస : వనసకట గగపస మదసగమఘడడ
ఇసటట ననస:25-7-319
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-7-319
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:25-7-319
వయససస:22
లస: ససస స
5710 NDX0292110
పపరర: వరణణ వ

94-114/701

భరస : వనసకట శరత పడసరద
ఇసటట ననస:25-7-319
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:25-7-319
వయససస:43
లస: పప
5707 NDX3245792
పపరర: శక పలర వ తరరవదసల

5699 NDX0018259
పపరర: ధనతడ రరవపరటట

5697 NDX2166594
పపరర: చచసతనఖ లకడమ మఘరక

తసడడ:డ మణణపరల రరడడ మఘరక
ఇసటట ననస:25-7-319
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శరత పడసరద
ఇసటట ననస:25-7-319
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:25-7-319
వయససస:43
లస: ససస స
5704 NDX1120690
పపరర: అనల కలమమర మదమసచ

94-114/698

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకల
ఇసటట ననస:25-7-318
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ తరరవదసల
ఇసటట ననస:25-7-319
వయససస:25
లస: ససస స
5701 NDX0582130
పపరర: జయశక చససడసరర

5696 NDX2289445
పపరర: సరసబశవ రరవప కకల

5721 NDX0177931
పపరర: ససభదడ కకలమ

94-71/479

భరస : మలలర శశర రరవప కకలమ
ఇసటట ననస:25-7-323
వయససస:38
లస: ససస స
94-71/481

5724 NDX0971408
పపరర: వనసకటరతనస యసదడత

94-114/716

భరస : రమమష యసదడత
ఇసటట ననస:25-7-323
వయససస:46
లస: ససస స
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5725 NDX0971952
పపరర: ససశల యసడనడత
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94-114/717

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:25-7-323
వయససస:76
లస: ససస స
5728 NDX0581603
పపరర: నరజ కకలమ

94-114/720

94-114/723

94-114/726

94-114/922

తసడడ:డ రరమఘలల ఎస
ఇసటట ననస:25-7-324
వయససస:46
లస: పప
5740 AP151010351154
పపరర: సరసబబడజఖస కకల

94-114/730

94-114/733

94-114/736

94-114/739

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:25-7-330
వయససస:35
లస: ససస స
5752 NDX0641423
పపరర: వజయ కలమమర మఘకరకమల
తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:25-7-330
వయససస:45
లస: పప

5735 NDX0068171
పపరర: ఆనసద ససధనకర బబబఘ
చవరశకలల
తసడడ:డ మమధవ రరవప
ఇసటట ననస:25-7-324
వయససస:75
లస: పప

94-114/727

5738 NDX0080929
పపరర: హరరబబబఘ� కకకర�

94-114/728

5741 AP151010351152
పపరర: పసచచమమ కకల

5744 AP151010348202
పపరర: ననగమలలర శశరరరవప కకల

5747 NDX2082303
పపరర: బలలసససదనర ననగమతష

5733 NDX0068189
పపరర: పస లలశశర రరవప కకలమ

94-114/921

5739 NDX0686964
పపరర: నరసససహరరవప� చేజరరర�

94-114/729

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ�
ఇసటట ననస:25-7-326
వయససస:53
లస: పప
94-114/731

5742 NDX0687327
పపరర: పదనమరరవప కకలమ

94-114/732

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:25-7-327
వయససస:32
లస: పప
94-114/734

5745 AP151010348135
పపరర: కకటటశశరరరవప కకల

94-114/735

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:25-7-327
వయససస:77
లస: పప
94-114/737

5748 NDX0289801
పపరర: వనణఘగగపల ననగఘమతష
తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:25-7-328
వయససస:73
లస: పప

5750 NDX0068486
పపరర: మణణ పడభబదేవ మఘకరకమల

5751 NDX0291674
పపరర: అరరణ కరరరమసచ�

తసడడ:డ సససదరరరమయఖ
ఇసటట ననస:25-7-330
వయససస:68
లస: పప

94-114/725

5736 NDX2941573
పపరర: లకడమ పడససన చలర

తసడడ:డ వనణఘగగపరల రరవప ననగమతష
ఇసటట ననస:25-7-328
వయససస:41
లస: పప

5753 NDX0366278
పపరర: కకషషమమరరస మఘకరకమఘల

94-114/722

భరస : శకనవరస రరవప ఎస
ఇసటట ననస:25-7-324
వయససస:50
లస: ససస స

94-114/740

భరస : కకషష మమరరస మఘకరకమల
ఇసటట ననస:25-7-330
వయససస:62
లస: ససస స
94-114/742

5730 NDX0215608
పపరర: లకడమ దేవ కకల

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:25-7-324
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-7-327
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనణఘగగపరలరరవప
ఇసటట ననస:25-7-328
వయససస:71
లస: ససస స
5749 NDX0017970
పపరర: కకషషకలమమరర మఘకరకమల

94-114/724

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-7-327
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-7-327
వయససస:40
లస: పప
5746 AP151010351444
పపరర: ససశల నగఘమతష

5732 NDX0068510
పపరర: ససతనరరవమమ కకల

94-114/719

భరస : పస లలశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-7-324
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ�
ఇసటట ననస:25-7-326
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:25-7-327
వయససస:40
లస: ససస స
5743 AP151010348134
పపరర: నరసససహరరవప కకల

94-114/721

భరస : రసగ రరవప కకల
ఇసటట ననస:25-7-324
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ భటటట న శశటట
ఇసటట ననస:25-7-324
వయససస:56
లస: పప
5737 NDX2941557
పపరర: శకనవరస రరవప ఎస

5729 NDX1777699
పపరర: ససధ రరణణ చవశకలల

5727 NDX2082287
పపరర: వరరరన కకల

తసడడ:డ పస లలశశరరరవప కకల
ఇసటట ననస:25-7-324
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రవ భటటట న శశటట
ఇసటట ననస:25-7-324
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఆనసద ససధనకర బబబఘ
ఇసటట ననస:25-7-324
వయససస:65
లస: ససస స
5734 NDX1777558
పపరర: రవ భటటట న శశటట

94-114/718

తసడడ:డ కకషషమమరరస యసదడత
ఇసటట ననస:25-7-323
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పస లలశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-7-324
వయససస:29
లస: ససస స
5731 NDX0292219
పపరర: శక త కకరస ర చవరశకలల

5726 NDX0955641
పపరర: రమమష యసదడత

94-114/738

94-114/741

భరస : శవరరమ కకషష పడసరద�
ఇసటట ననస:25-7-330
వయససస:68
లస: ససస స
94-114/743

5754 NDX2289221
పపరర: రచన మమమళరపలర

94-114/744

తసడడ:డ శక కకషష మమమళరపలర
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:23
లస: ససస స
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5755 NDX1747577
పపరర: వనసషషవ గసట
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94-114/745

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ రరడడ గసట
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:24
లస: ససస స
5758 NDX1703041
పపరర: శరసతన పడతనప రరడడడ యస

94-114/748

94-114/751

94-114/754

94-114/757

94-114/760

5765 NDX0700112
పపరర: నకతడస కకస�ే్రర

5768 NDX2289270
పపరర: వరరణ మమమళరపలర

5771 NDX0190504
పపరర: రరజ� యలలదసరరస�

94-114/763

5777 NDX0687343
పపరర: ఇనననరరడడడ� వటటట�
తసడడ:డ ఆరరర రరడడడ�
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:46
లస: పప

5779 NDX0705772
పపరర: సరసబశవ రరవప� పస లల�

5780 NDX2289262
పపరర: శక కకషష మమమళరపలర

94-114/769

5763 NDX1607276
పపరర: మఘతనఖలమమ మమకపస తష

తసడడ:డ పరపస రరడడడ
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:70
లస: పప

94-114/753

5766 NDX0291872
పపరర: సససదరర వటటట

94-114/756

భరస : ఆరర రరడడడ
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:74
లస: ససస స
94-114/758

5769 NDX0687400
పపరర: కపసల నసనన�

94-114/759

తసడడ:డ వనసకట సతఖ ననరరయణ�
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:34
లస: పప
94-114/761

5772 NDX0942615
పపరర: ససబబయఖ చచదరర కరరరమసచ

94-114/762

తసడడ:డ శవరరమ కకషష పడసరద
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:40
లస: పప
94-114/765

తసడడ:డ శవరరమకకకషష పడసరద
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:43
లస: పప
94-114/767

5778 NDX1188507
పపరర: రరమచసదడ రరవప కరరరమసచ

94-114/768

తసడడ:డ శవరరమకకకషష పడసరద
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:46
లస: పప
94-114/770

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ మమమళరపలర
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:55
లస: పప

94-114/772 5783 NDX1607268
5782 NDX0687426
పపరర: వర బబల ససబడహమణఖస� బరక�
పపరర: రరమకకటట రరడడడ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:68
లస: పప

94-114/750

94-114/764 5775 NDX0289827
5774 NDX0697243
పపరర: సరలమరరణ దయమనధద� కకసడడడ�
పపరర: మఘరళ సరయ కరరరమసచ

తసడడ:డ వనసకట సతఖ ననరరయణ రరజ
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమకకకషషయఖ�
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:49
లస: పప

94-114/755

తసడడ:డ దేవదననస�
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:41
లస: పప
94-114/766

5760 NDX0291807
పపరర: వజయ లకడమ పస లల�

భరస : రరమకకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహహలల�
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటట రరడడ
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:41
లస: పప
5776 NDX2021186
పపరర: ససత రరమ రరజ అలల
ర రర

94-114/752

తసడడ:డ శక కకషష మమమళరపలర
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటట రరడడ
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:40
లస: పప
5773 NDX1303163
పపరర: ససధనకర రరడడడ మమకపస తష

5762 NDX0291831
పపరర: రరమ దేవ నసనన

94-114/747

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : దేవదననస
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : కకషష పడసరద�
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:76
లస: ససస స
5770 NDX1703058
పపరర: మమకపస తష పడతనప రరడడడ

94-114/749

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వర బబల ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:62
లస: ససస స
5767 NDX0634261
పపరర: మసజ బబ డేపపడడ�

5759 NDX0410522
పపరర: అననపపరష కరరరమసచ

5757 NDX2215358
పపరర: లకకమ వనలబ లరరస

భరస : కనక రరజ వనలబ లరరస
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మఘరళ సరయ
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శక కకషష మమమళరపలర
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:51
లస: ససస స
5764 NDX0291773
పపరర: అనసరరధ బరక

94-114/746

భరస : ససధనకర రరడడడ
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పడతనప రరడడడ
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:41
లస: ససస స
5761 NDX2289247
పపరర: వనద వరణణ మమమళరపలర

5756 NDX1607284
పపరర: శక లకడమ మమకపస తష

94-114/771
5781 NDX0687103
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ� నసనన�

తసడడ:డ నసక రరజ�
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:66
లస: పప
94-114/773

5784 NDX0697227
పపరర: దేవదననస� కకసడడడ�

94-114/774

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:77
లస: పప
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5785 NDX0625319
పపరర: బబ డేపపడడ కకషష పడసరద�

94-114/775

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ�
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:78
లస: పప
5788 NDX3008471
పపరర: లకడమ వరకలపపడడ

94-114/924

94-112/99

94-114/779

94-103/1199

94-123/562

94-114/925

94-71/484

94-61/913

భరస : ననగరరజ రరగఘలపరటట
ఇసటట ననస:25-8-338
వయససస:28
లస: ససస స

94-114/778

94-112/479

5799 NDX2965945
పపరర: మసరసన బ షపక

94-120/588

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:25-8
వయససస:42
లస: ససస స
94-113/903

5804 NDX2209682
పపరర: ఉమమ మహహశశరర ఐతన

5807 NDX2189299
పపరర: కకషష మమరరస ఐత

5810 NDX1096726
పపరర: ననగ లకకమ మమటటరర

5813 NDX2260867
పపరర: భవఖ సరయ నసకపస తషల
తసడడ:డ రరజశశఖర రరవప నసకపస తషల
ఇసటట ననస:25-8-340
వయససస:21
లస: ససస స

5802 NDX2984318
పపరర: శవరతనకలమమరర యరబబ తష

94-71/858

భరస : రరధకకషషమమరరస యరబబ తష
ఇసటట ననస:25-8-19
వయససస:68
లస: ససస స
94-71/482

5805 NDX2189257
పపరర: రరమమ దేవ ఐత

94-71/483

భరస : కకషష మమరరస ఐత
ఇసటట ననస:25-8-336
వయససస:65
లస: ససస స
94-71/485

5808 NDX2433407
పపరర: రజత శశశలవరడ

94-61/912

భరస : రరజజ శశఖర శశశలవరడ
ఇసటట ననస:25-8-337
వయససస:40
లస: ససస స
94-71/486

భరస : ససబబ రరవప మమటటరర
ఇసటట ననస:25-8-337
వయససస:64
లస: ససస స
94-71/488

5793 NDX2197235
పపరర: కకషష కలమమరర కజససననన

94-114/826
5796 NDX2656155
పపరర: మఘరళ వనసకట కకషష రరవప
కలడడతపపడడ
తసడడ:డ రరధనకకషష మమరరస కలడడతపపడడ
ఇసటట ననస:25-7-333, 7/3
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప ఐత
ఇసటట ననస:25-8-336
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ శశశల వరడ శక రరమఘలల
ఇసటట ననస:25-8-337
వయససస:41
లస: పప
5812 NDX2261113
పపరర: అనతన రరగఘలపరటట

5801 NDX2675361
పపరర: హరర కకషష లకకకసశశటట

94-112/98

94-114/780

భరస : లకకమ నరజసదడ ఐతన
ఇసటట ననస:25-8-336
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరరస ఐత
ఇసటట ననస:25-8-336
వయససస:35
లస: పప
5809 NDX2433381
పపరర: రరజజ శశఖర సససలవరడ

5798 NDX3130366
పపరర: నససరరదదన షపక

5790 NDX2287738
పపరర: శకకరనస ససరవరపప

భరస : రరదన కకషష మమరరస కజససననన
ఇసటట ననస:25-7-333
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప లకకకసశశటట
ఇసటట ననస:25-8-9
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రసబబబఘ ఇపసప
ఇసటట ననస:25-8-22
వయససస:21
లస: పప
5806 NDX2189265
పపరర: లకకమ నరజసదడ ఐత

94-114/777

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:25-8
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:25-8
వయససస:20
లస: పప
5803 NDX3075850
పపరర: సరయ కకషష శశరన ఇపసప

5795 NDX2197227
పపరర: ససరజష కజససననన

94-114/923

తసడడ:డ వర భదడ రరవప ససరవరపప
ఇసటట ననస:25-7-332
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరదన కకషష మమరరస కజససననన
ఇసటట ననస:25-7-333
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:25-8
వయససస:20
లస: పప
5800 NDX3111820
పపరర: నజరరదదబన బబష షపక

94-112/97

భరస : ససరజష కజససననన
ఇసటట ననస:25-7-333
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరజష కజససననన
ఇసటట ననస:25-7-333
వయససస:29
లస: పప
5797 NDX2962082
పపరర: నససరరదదన షపక

5789 NDX2287712
పపరర: ససబబ లకడమ ససరవరపప

5792 NDX2197243
పపరర: జజఖత కజససననన

5787 NDX3007895
పపరర: రరమ కకషష వరకలపపడడ

తసడడ:డ ససరరపపదస వరకలపపడడ
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:38
లస: పప

భరస : వర భదడ రరవప ససరవరపప
ఇసటట ననస:25-7-332
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమఘలల ససరవరపప
ఇసటట ననస:25-7-332
వయససస:48
లస: పప
5794 NDX2197250
పపరర: అభనవ కజససననన

94-114/776

తసడడ:డ శశరర రరడడడ�
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ పరరశతశస శకససస
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:34
లస: ససస స
5791 NDX2287746
పపరర: వరభదడ రరవప ససరవరపప

5786 NDX0686998
పపరర: అరరర రరడడడ� వటటట�

5811 NDX1146471
పపరర: ససబబబరరవప మమటటరర

94-71/487

తసడడ:డ ససరఖ పడకరశరరవప మమటటరర
ఇసటట ననస:25-8-337
వయససస:73
లస: పప
94-71/489

5814 NDX2260875
పపరర: వనయ సరయ నసకపస తషల

94-71/490

తసడడ:డ రరజజ శశఖర రరవప నసకపస తషల
ఇసటట ననస:25-8-340
వయససస:24
లస: ససస స
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5815 NDX2260891
పపరర: వజయ సరయ నసకపస తషల

94-71/491

తసడడ:డ రరజశశఖర రరవప నసకపస తషల
ఇసటట ననస:25-8-340
వయససస:24
లస: ససస స
5818 JBV2961142
పపరర: ననగశశషమణణ నసకపస తషల

94-71/494

భరస : భబరతరరవప నసకపస తషల
ఇసటట ననస:25-8-340
వయససస:70
లస: ససస స
5821 AP151010171343
పపరర: రరజశశఖరరరవప నసకపస తషల

94-71/497

తసడడ:డ భబరతరరవప నసకపస తషల
ఇసటట ననస:25-8-340
వయససస:50
లస: పప
5824 AP151010171196
పపరర: వజయలకడమ వనమమరర

94-71/500

94-71/503

94-71/506

94-71/509

94-71/512

తసడడ:డ హనసమసత రరవప జలర
ఇసటట ననస:25-8-349
వయససస:40
లస: పప

5825 NDX1146323
పపరర: నవన వనమమరర

5828 AP151010171484
పపరర: ననగవరరర న తతకల

5831 AP151010171483
పపరర: రరమమరరవప తతకల

5834 NDX1892158
పపరర: వజయలకడమ కకమమమరర

5837 NDX2209674
పపరర: శకదేవ మతషకలరర

94-71/859

5840 AP151010171273
పపరర: ససవరష కకసడడడగఘసట

94-71/501

5843 NDX3085255
పపరర: గగపస కరరమమరర
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ కరరమమరర
ఇసటట ననస:25-8-350
వయససస:70
లస: పప

94-71/496

5823 AP151010171341
పపరర: భబరత రరవప నసకపస తషల

94-71/499

5826 NDX0561928
పపరర: ననగజసదడ బబబఘ వనమమరర

94-71/502

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:25-8-344
వయససస:29
లస: పప
94-71/504

5829 NDX2168152
పపరర: వషష
ష వరర న తచలర మ

94-71/505

తసడడ:డ లకమణరరవప తచలర మ
ఇసటట ననస:25-8-345
వయససస:22
లస: పప
94-71/507

5832 NDX2261139
పపరర: లకమణ రరవప తేళర

94-71/508

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తేళర
ఇసటట ననస:25-8-345
వయససస:57
లస: పప
94-71/510

5835 NDX1891986
పపరర: ససదరరరర కకమమమరర

94-71/511

తసడడ:డ రవసదడననథ కకమమమరర
ఇసటట ననస:25-8-347
వయససస:30
లస: పప
94-71/513

5838 JBV2190080
పపరర: శకనవరసరరవప మతషకలరర

94-71/514

తసడడ:డ తరరపతయఖ మతషకలరర
ఇసటట ననస:25-8-348
వయససస:48
లస: పప
94-71/515

భరస : ననగజశశరరరవప కకసడడడగఘసట
ఇసటట ననస:25-8-349
వయససస:51
లస: ససస స
94-71/860

5820 NDX1146414
పపరర: యశశసత సరయరరస చగపరప

తసడడ:డ మరయఖ నసకపస తషల
ఇసటట ననస:25-8-340
వయససస:74
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మతషకలరర
ఇసటట ననస:25-8-348
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబరరవప గకరరననన
ఇసటట ననస:25-8-348
వయససస:42
లస: ససస స
5842 NDX2973824
పపరర: రరమ కకషష పడసరద జలర

94-71/498

భరస : రవసదడననథ కకమమమరర
ఇసటట ననస:25-8-347
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత రరవప కకమమమరర
ఇసటట ననస:25-8-347
వయససస:60
లస: పప
5839 NDX2847283
పపరర: రతన జజఖత గకరరననన

5822 JBV2961050
పపరర: రమమశ చగప

94-71/493

తసడడ:డ రమమష చగపరప
ఇసటట ననస:25-8-340
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప తతకల
ఇసటట ననస:25-8-345
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడననథ కకమమమరర
ఇసటట ననస:25-8-347
వయససస:27
లస: ససస స
5836 NDX1892141
పపరర: రవసదడననథ కకమమమరర

94-71/495

భరస : రరమమరరవప తతకల
ఇసటట ననస:25-8-345
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప తతకల
ఇసటట ననస:25-8-345
వయససస:34
లస: పప
5833 NDX1661678
పపరర: ససపడజ కకమమమరర

5819 NDX1891994
పపరర: భబరర వ అరవసద సరయరరమ
చగప
తసడడ:డ రమమశ చగప
ఇసటట ననస:25-8-340
వయససస:24
లస: పప

5817 JBV2961159
పపరర: కలమఖణణ చగప

భరస : రమమశ చగప
ఇసటట ననస:25-8-340
వయససస:51
లస: ససస స

తలర : వజయ లకడమ వనమమరర
ఇసటట ననస:25-8-344
వయససస:27
లస: పప

భరస : లకమణ రరవప తేళర
ఇసటట ననస:25-8-345
వయససస:47
లస: ససస స
5830 NDX2492742
పపరర: అమరజసదడ తతకల

94-71/492

తసడడ:డ వనసకయఖ చగప
ఇసటట ననస:25-8-340
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:25-8-344
వయససస:43
లస: ససస స
5827 NDX2261147
పపరర: పడమల తేళర

5816 NDX0305227
పపరర: వనసకటసరయజజఖతసన
నసకపస తషల
భరస : రరజశశఖరరరవప నసకపస తషల
ఇసటట ననస:25-8-340
వయససస:43
లస: ససస స

5841 AP151010171157
పపరర: ననగజశశరరరవప కకసడడడగఘసట

94-71/516

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకసడడడగఘసట
ఇసటట ననస:25-8-349
వయససస:57
లస: పప
94-114/926

5844 AP151010357294
పపరర: నళన కలమమరర కరరరమమరర

94-131/526

భరస : గగపసరరడడడ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:25-8-350
వయససస:60
లస: ససస స
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5845 AP151010354344
పపరర: కరరరమమరర గగపసరరడడడ

94-131/527

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:25-8-350
వయససస:67
లస: పప
5848 NDX1328244
పపరర: శకలకకమ కటటట బబ యన

94-131/529

94-131/532

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కటట బబ యన
ఇసటట ననస:25-8-352
వయససస:43
లస: పప
5854 NDX1128123
పపరర: హహమలత వనలరటటరర

94-131/533

5849 NDX1717554
పపరర: శరసత కలమమరర ఆకలతతట

94-131/809

94-63/1051

తసడడ:డ రరజ రరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:25-8-357
వయససస:58
లస: పప
94-89/740

5856 JBV1051721
పపరర: జయశక తటవరరర

5861 NDX2668036
పపరర: శకనవరస రరవప ఉమమననన

94-131/534

94-131/535

భరస : ననగమలలర శశర రరవప తటవరరర
ఇసటట ననస:25-8-355
వయససస:50
లస: ససస స
94-131/537

5859 NDX0126961
పపరర: రరమకకకషష ఇకలకరరస

94-131/538

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:25-8-356
వయససస:39
లస: పప
94-59/841

5862 NDX2705556
పపరర: శకనవరస రరవప మసదలపప

భసధసవప: శసకర రరవప ఉమమననన
ఇసటట ననస:25-8-356, WARD NO 4
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మసదలపప
ఇసటట ననస:25-8-357
వయససస:53
లస: పప

5864 NDX2886091
పపరర: శశకల తషపరకలల

5865 NDX3231131
పపరర: పసచచయమ శరససస స వనలమతతరర

5867 NDX0660274
పపరర: సరశత తటవరరస

5870 NDX0892521
పపరర: రరధనమఘకలసద కకడనసబ
భరస : వనసకటకకషష ఖడసబ
ఇసటట ననస:25-8-357
వయససస:51
లస: ససస స

5872 NDX0879080
పపరర: చలకమమ బబననతష

5873 NDX1461755
పపరర: పడమల గఘడడవరడ

భరస : బబఘ బబననతష
ఇసటట ననస:25-8-357
వయససస:61
లస: ససస స

94-131/563

5855 JBV1051689
పపరర: లకకమపడసనన తనటవరరస

భరస : వనసకట చసదడ శశఖర రరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:25-8-357
వయససస:45
లస: ససస స
94-131/544

94-131/531

తసడడ:డ కకషరషరరవప దరరర
ఇసటట ననస:25-8-352, GORANTLA TOWER
వయససస:47
లస: పప

94-71/861

భరస : వనసకటటశశర రరవప గఘడడవరడ
ఇసటట ననస:25-8-357
వయససస:62
లస: ససస స

94-63/870

94-71/1078

తసడడ:డ బసవ చరర
ఇసటట ననస:25-8-357
వయససస:80
లస: పప
94-131/539

తసడడ:డ ననగమలలర శశర రరవప తటవరరర
ఇసటట ననస:25-8-357
వయససస:31
లస: ససస స
94-131/541

5850 NDX1931436
పపరర: రరమచసదడన పలమనసరమ

భరస : వనసకటటశశరరరవప దరరర
ఇసటట ననస:25-8-352, GORANTLA TOWER
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకసడల రరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:25-8-357
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మసదలపప
ఇసటట ననస:25-8-357
వయససస:43
లస: ససస స
5869 NDX1876491
పపరర: శశభబ వరణణ కకలశశటట

94-131/562

భరస : రరమకకకషష ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:25-8-356
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అదద శశషయఖ మమడ
ఇసటట ననస:25-8-356
వయససస:50
లస: పప

5866 NDX2701548
పపరర: లకడమ మసదలపప

94-131/530

5853 NDX2308468
పపరర: వనసకటటశశరరరవప దరరర

5858 NDX0051730
పపరర: పరరశత ఇకలకరరస

5863 NDX2957751
పపరర: కకసడల రరవప తషపరకలల

భరస : రరమచసదడన పలమనసరమ
ఇసటట ననస:25-8-352
వయససస:36
లస: ససస స

5852 NDX2308484
పపరర: బబలమశక దరరర

5857 JBV1051614
పపరర: ననగమలలర శశరరరవప తటవరరస
తసడడ:డ సతఖనననరరయణ తటవరరర
ఇసటట ననస:25-8-355
వయససస:63
లస: పప

94-131/528

తసడడ:డ పలమనసరమ కసడనసరమ
ఇసటట ననస:25-8-352
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ననగమలలర శశర రరవప తటవరరర
ఇసటట ననస:25-8-355
వయససస:32
లస: ససస స

94-131/536

5847 NDX1931402
పపరర: రరమమతల రరమచసదడన

భరస : బడహమ అమరజశశర రరవప ఆకలతతట
ఇసటట ననస:25-8-352
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకట బసవ కకషష పడసరద వనలరటటరర
ఇసటట ననస:25-8-353
వయససస:37
లస: ససస స

5860 NDX3198892
పపరర: శకనవరస రరవప మమడ

94-114/927

తసడడ:డ వనసకట రరవప జమఘమల
ఇసటట ననస:25-8-351
వయససస:51
లస: పప

భరస : అసజననయఘలల పలనసరమ
ఇసటట ననస:25-8-352
వయససస:41
లస: ససస స
5851 NDX1328269
పపరర: అసజననయఘలల కటటట బబ యన

5846 NDX2738508
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప జమఘమల

5868 NDX0822577
పపరర: ససమత కకమమననన

94-131/540

భరస : రరమ పడసరద కకమమననన
ఇసటట ననస:25-8-357
వయససస:43
లస: ససస స
94-131/542

5871 NDX0879064
పపరర: శవకలమమరర కటబట

94-131/543

భరస : హరననధరరజ కటబట
ఇసటట ననస:25-8-357
వయససస:53
లస: ససస స
94-131/545

5874 NDX0146951
పపరర: శవ ననగజశశరమమ పసబబ

94-131/546

భరస : వనసకటటశశరరర పసబ
ఇసటట ననస:25-8-357
వయససస:64
లస: ససస స

Page 62 of 319

5875 NDX2051084
పపరర: ననగజసదడమమ నసగరననన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-37
94-131/547

భరస : ససబబ రరవప నసగరననన
ఇసటట ననస:25-8-357
వయససస:75
లస: ససస స
5878 NDX0714154
పపరర: రరజజసదడ కకతనస

94-131/550

5876 NDX1127166
పపరర: శకనకరసత వనలవవలల వనలలవవలల

తసడడ:డ హరరననధరరజ కటబట
ఇసటట ననస:25-8-357
వయససస:32
లస: పప

5879 NDX0857631
పపరర: రరమకకషష బబననతష

5880 NDX0562793
పపరర: రరస పడసరద కకమమననన

తసడడ:డ బబషష బబననతష
ఇసటట ననస:25-8-357
వయససస:42
లస: పప

94-131/553
5881 NDX1876475
పపరర: వనసకట చసదడ శశఖర రరవప
కకలశశటట
తసడడ:డ రరమ మహన రరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:25-8-357
వయససస:55
లస: పప

5882 NDX0918136
పపరర: వనసకటశశషకకషష ఖడనసబ
తసడడ:డ వనసకటబచనరరఖలల ఖడసబ
ఇసటట ననస:25-8-357
వయససస:56
లస: పప

5884 NDX0081398
పపరర: మననహర కకడచల

5885 NDX0907469
పపరర: హహమచసదడ ననథ కకలగరన

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకడచల
ఇసటట ననస:25-8-357
వయససస:58
లస: పప
5887 NDX0661389
పపరర: బబషష బబననతష
తసడడ:డ బకస బబననతష
ఇసటట ననస:25-8-357
వయససస:65
లస: పప
5890 NDX2911287
పపరర: రగషసన బబననత

5888 NDX1461789
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గఘడడవరడ

94-131/810

5891 NDX3249703
పపరర: కకటటశశరమమ వనలమతతరర

94-131/554

5894 NDX2548097
పపరర: తేజ సరయ గకతస పస తతరర

94-131/552

5883 NDX0879411
పపరర: హరననధ రరజ కటబట

94-131/555

తసడడ:డ వరరరజ కటబట
ఇసటట ననస:25-8-357
వయససస:57
లస: పప
94-131/557

5886 NDX1126978
పపరర: మహన మఘరహరర రరవప
వనలలవవలల
తసడడ:డ సతఖనననరరయణ వనలలవవలల
ఇసటట ననస:25-8-357
వయససస:59
లస: పప

94-131/558

94-131/560

5889 NDX0123877
పపరర: వనసకటటశశరరర పసబబ

94-131/561

తసడడ:డ గఘరవయఖ పసబ
ఇసటట ననస:25-8-357
వయససస:70
లస: పప
94-131/912

భరస : పసచచయఖ శరససస స
ఇసటట ననస:25-8-357
వయససస:76
లస: ససస స
94-71/862

94-131/549

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ కకమమననన
ఇసటట ననస:25-8-357
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప గఘడడవరడ
ఇసటట ననస:25-8-357
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషష బబననత
ఇసటట ననస:25-8-357
వయససస:18
లస: ససస స
5893 NDX2886067
పపరర: మమరరస శరరష

94-131/551

తసడడ:డ వరరసరశమ కకలగరన
ఇసటట ననస:25-8-357
వయససస:58
లస: పప
94-131/559

5877 NDX0374561
పపరర: రవతేజ కటబట

తసడడ:డ మహన మఘరహరర రరవప వనలలవవలల
ఇసటట ననస:25-8-357
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప కటబట
ఇసటట ననస:25-8-357
వయససస:35
లస: పప

94-131/556

94-131/548

5892 NDX0630186
పపరర: రరమమరరవప కకతస

94-132/337

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:25-8-357
వయససస:64
లస: పప
94-131/700

5895 NDX2765865
పపరర: కకట వనసకట గసగర దేవ

94-131/811

భరస : పపనసగఘపరటట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-8-357 FLAT NO 101
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ నరసససహ రరవప పస తతరర
ఇసటట ననస:25-8-357 FLAT NO 306
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కకట ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:25-8-357 FLAT NO406
వయససస:50
లస: ససస స

5896 NDX3144763
పపరర: మఘనర షపక

5897 NDX3147139
పపరర: సహననజ సయద

5898 NDX2072809
పపరర: ససధ రరణణ దేసస

94-71/863

94-72/1227

94-131/564

తసడడ:డ ఖజ వల సరహహబ సయద
ఇసటట ననస:25-8-357 FLAT NUMBER 501
వయససస:35
లస: పప

భరస : మఘనర సయద
ఇసటట ననస:25-8-357 FLAT NUMBER 501
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : లకడమ కరసత రరవప దేసస
ఇసటట ననస:25-8-358,2ND FLOOR BALAJI
వయససస:55
లస: ససస స

5899 NDX2223501
పపరర: లకడమ కరసత రరవప దేసస

5900 NDX2540466
పపరర: కకరస ర చసదదక
డ దేసస

5901 NDX2574432
పపరర: ఖమఖత గరననససన

94-131/565

94-131/701

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప దేసస
ఇసటట ననస:25-8-358,2ND FLOORBALAJIT
వయససస:61
లస: పప

భరస : నశచల కకలలరకలదసరర
ఇసటట ననస:25-8-358,BALAJI TOWERS 2
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజష గరననససన
ఇసటట ననస:25-8-359
వయససస:18
లస: ససస స

5902 NDX3219151
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప
చరరమమమళర
తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:25-8-362
వయససస:50
లస: పప

5903 NDX3219185
పపరర: సహహత చరరమమమళర

5904 NDX2807766
పపరర: చలర దదపసస రరడడడ

94-112/542

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-8-362
వయససస:42
లస: ససస స

94-112/543

94-131/702

94-131/812

తసడడ:డ చలర బడహమసడ రరడడడ
ఇసటట ననస:25-8-362
వయససస:19
లస: ససస స
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5905 NDX0890152
పపరర: కకరటబల ఆశరజజఖత�
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94-87/1276

భరస : బబలకకషష కకరటబల
ఇసటట ననస:25/9/37
వయససస:48
లస: ససస స
5908 NDX1800334
పపరర: రరమకకషష రరడడడ బబ య

94-87/1279

94-87/1282

94-87/1285

94-87/1288

తసడడ:డ శసకరయఖ దసమమపరల
ఇసటట ననస:25/9/311
వయససస:26
లస: ససస స

5912 NDX1800284
పపరర: రరహహల రరడడడ బబ య

5915 NDX0622688
పపరర: అశశక చగడగస�

94-88/968

తసడడ:డ వనసకట పడసరద రరయపలర
ఇసటట ననస:25/9/314
వయససస:26
లస: పప

94-87/1283

94-88/971

భరస : కకరణ కలమమర కలనశశటట
ఇసటట ననస:25/9/360
వయససస:39
లస: ససస స

94-87/1286

94-88/974

భరస : కకశశర బబబఘ పససనస
ఇసటట ననస:25/9/362
వయససస:47
లస: ససస స

5919 NDX1742692
పపరర: రరబబక షరరగన డేటబ

94-87/1289

5927 NDX0898874
పపరర: వనలలపల సశరరపరరణణ

94-88/977

తసడడ:డ కకటయఖ పససనస
ఇసటట ననస:25/9/362
వయససస:55
లస: పప

5930 NDX0909127
పపరర: వశశననధస వనలలపళ

94-88/969

భరస : guru prasada rao kapalavayi
ఇసటట ననస:25-9-364
వయససస:36
లస: ససస స

5933 NDX0942367
పపరర: అమకతవరణణ బబ ఢచపపఢక
భరస : హనసమసత రరవప బబ ఢచపపఢక
ఇసటట ననస:25/9/364
వయససస:51
లస: ససస స

94-87/1287

94-87/1290

5922 NDX0597146
పపరర: వరరసజననయఘలల మసరల

94-88/970

తసడడ:డ ససబబబరరవప మసరల
ఇసటట ననస:25/9/316
వయససస:55
లస: పప
94-88/972

5925 NDX2192607
పపరర: ససభబన షపక

94-88/973

తసడడ:డ బబబఘ షపక
ఇసటట ననస:25/9/361
వయససస:59
లస: పప
94-88/975

5928 NDX2034882
పపరర: ససశల కసప

94-88/976

భరస : పడసరద రరవప కసప
ఇసటట ననస:25/9/362
వయససస:74
లస: ససస స
94-88/978

తసడడ:డ పడసరదరరవప వనలలపళగ
ఇసటట ననస:25/9/362
వయససస:56
లస: పప
94-71/1079

94-87/1284

తసడడ:డ మరరయమదనస డేటబ
ఇసటట ననస:25/9/313
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వశశననధస
ఇసటట ననస:25-9-362
వయససస:52
లస: ససస స

5929 NDX2004992
పపరర: కకశశర బబబఘ పససనస

5916 NDX1753442
పపరర: శరరష దససపల

5918 NDX0710046
పపరర: రరజజశశరర రరడడడ

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:25/9/361
వయససస:54
లస: ససస స

5926 NDX2005008
పపరర: వరలకడమ పససనస

5913 NDX1764944
పపరర: వనసకట రమణమమ యడర

తసడడ:డ శసకరయఖ దససపల
ఇసటట ననస:25/9/311
వయససస:26
లస: ససస స

5924 NDX2192599
పపరర: ససభబనబ షపక

94-87/1281

భరస : చచసచస యడర
ఇసటట ననస:25/9/307
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వర ఆసజననయఘలల మసరల
ఇసటట ననస:25/9/316
వయససస:49
లస: ససస స

5923 NDX1766809
పపరర: శరరష కలనశశటట

5910 NDX1764761
పపరర: వనసకటటశ చనటర

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణరరవప� చగఢగస
ఇసటట ననస:25/9/309
వయససస:62
లస: పప

5921 NDX0525782
పపరర: రరణణమమ� ఆరరదల�

94-87/1278

తసడడ:డ వరయఖ చనటర
ఇసటట ననస:25/9/304
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరసబబబఘ రరడడడ
ఇసటట ననస:25/9/312
వయససస:38
లస: ససస స

5920 NDX1796897
పపరర: జయరరస రరయపలర

5932 NDX3247012
పపరర: గరయతడ kapalavayi

94-87/1280

తసడడ:డ రరమకకషష రరడడడ బబ య
ఇసటట ననస:25/9/306
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఆసజననయఘలల ఆరర
ఇసటట ననస:25/9/308
వయససస:52
లస: ససస స
5917 NDX1915943
పపరర: భవరన దసమమపరల

5909 NDX0321711
పపరర: కకపమమ తసబటట

5907 NDX1800268
పపరర: పరవన కకలమరర

భరస : కళళఖణ చచదరర కకలమరర
ఇసటట ననస:25/9/302
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పససటయఖ తసభబ టట
ఇసటట ననస:25/9/303
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశ చనటర
ఇసటట ననస:25/9/305
వయససస:34
లస: ససస స
5914 NDX1753475
పపరర: నరమలమ ఆరర

94-71/517

భరస : యగరనసద
ఇసటట ననస:25-9-271
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరస రరడడడ బబ య
ఇసటట ననస:25/9/302
వయససస:54
లస: పప
5911 NDX1764902
పపరర: వజయ చనటర

5906 NDX1325372
పపరర: అలలఖఖ పటకరర

5931 NDX1332485
పపరర: డేవడ రతన రరజ మమకకరర

94-88/979

తసడడ:డ బబసజమన మమకకగరర
ఇసటట ననస:25/9/362
వయససస:68
లస: పప
94-88/980

5934 NDX0942177
పపరర: హనసమసత రరవప బబ ఢచపపఢక

94-88/981

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బబ ఢచపపఢక
ఇసటట ననస:25/9/364
వయససస:62
లస: పప
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5935 NDX0597021
పపరర: వజయ బబ డచడ పపడడ
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94-88/982

తసడడ:డ హనసమసతరరవప బబ ఢచపపఢక
ఇసటట ననస:25/9/365
వయససస:29
లస: పప
5938 NDX2581627
పపరర: ననగ పడవణ పప టట
ర రర

94-81/781

5939 NDX1335330
పపరర: కలపన పపజజల

94-88/1194

5942 NDX2931376
పపరర: వనసకటటశశరమమ శవ కకటట

5945 NDX0942201
పపరర: బబలకకషష కకరటబల

తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:25/9/368 HAPPY HOME APR
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ కకరటబల
ఇసటట ననస:25/9/371
వయససస:58
లస: పప

5947 NDX1890350
పపరర: శకదేవ గఘనశశటట

5948 NDX0942151
పపరర: కకరటబల కకషషచచసతనఖ

94-88/991

భరస : పససచలయఖ గఘనశశటట
ఇసటట ననస:25/9/373
వయససస:53
లస: ససస స
5950 NDX0942342
పపరర: సరళళ దేవ శరణఘ

94-88/994

94-88/997

94-71/518

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:25/9/386
వయససస:62
లస: పప

94-88/989

5957 NDX2124188
పపరర: వజయ కలమమరర జకకకరరడడ

94-71/521

5960 NDX2124162
పపరర: సతష కలమమర జకకకరరడడ

94-88/992

5963 NDX2812733
పపరర: మమరర గరకస దదడడ
భరస : ధనరరజ దదడనడ
ఇసటట ననస:25-9-386
వయససస:70
లస: ససస స

5943 NDX2195742
పపరర: వనసకటటసశరర శకకరసత పపజల

94-88/987

5946 NDX1335298
పపరర: లకకమ పడసనన పపజజల

94-88/990

5949 NDX1890327
పపరర: పససచలయఖ గఘనశశటట

94-88/993

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ గఘనశశటట
ఇసటట ననస:25/9/373
వయససస:53
లస: పప
94-88/995

5952 NDX0902320
పపరర: ననగజశశర రరవప శరణఘ

94-88/996

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ�
ఇసటట ననస:25/9/383
వయససస:68
లస: పప
94-88/998

5955 NDX0385716
పపరర: అరరణ కలమమర జళళరర

94-88/999

తసడడ:డ వ కకషష రరవప జలలరర
ఇసటట ననస:25/9/385
వయససస:73
లస: పప
94-71/519

5958 NDX2189224
పపరర: జతేసదడ పడసనన గగటటట

94-71/520

తసడడ:డ రమమష గగటటట
ఇసటట ననస:25-9-386
వయససస:22
లస: పప
94-71/522

తసడడ:డ సతఖననరరయణ జకకకరరడడ
ఇసటట ననస:25-9-386
వయససస:36
లస: పప
94-71/709

94-88/986

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపజల
ఇసటట ననస:25/9/372
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ జకకకరరడడ
ఇసటట ననస:25-9-386
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ జకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:25-9-386
వయససస:32
లస: పప
5962 NDX3047727
పపరర: రరజ గగపరల రరవప గగరసటర

5954 NDX0942250
పపరర: శకకరసత శరణఘ

5940 NDX2169713
పపరర: వజయ లకడమ కనసబన

తసడడ:డ పసదబ పసచచయఖ పపజల
ఇసటట ననస:25/9/368 HAPPY HOME APA
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-9-385
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటబడవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:25-9-386
వయససస:51
లస: ససస స
5959 NDX2124170
పపరర: కమల కలమమర జకకకరరడడడ

94-131/813

తసడడ:డ కకటట రరడడడ వసరటయపఅల
ఇసటట ననస:25/9/383
వయససస:35
లస: పప

భరస : అరరణ కలమమర జళళరర
ఇసటట ననస:25/9/385
వయససస:69
లస: ససస స
5956 JBV2962488
పపరర: మసజలమదేవ తనళళ
ర రర

5951 NDX0640938
పపరర: శక వనసకట గణణశ వసరటయపఅల

94-88/984

భరస : లకడమ ననరరయణ కనసబన
ఇసటట ననస:25/9/368
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకషష
ఇసటట ననస:25-9-373
వయససస:29
లస: పప

భరస : హరర పడసరద రరవప శరణఘ
ఇసటట ననస:25/9/383
వయససస:64
లస: ససస స
5953 NDX0078063
పపరర: సరయ ససబబబ లకడమ జళళరర

94-88/985

భరస : వనసకట ననరరయణ శవ కకటట
ఇసటట ననస:25-9-368
వయససస:40
లస: ససస స
94-88/988

5937 NDX1890277
పపరర: సతఖస దనసరర

తసడడ:డ బబసజమన దనసరర
ఇసటట ననస:25/9/367
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపజజల
ఇసటట ననస:25/9/368
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రమమశ పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:25/9/368
వయససస:58
లస: ససస స
5944 NDX2195767
పపరర: రమమశ పప టట
ర రర

94-88/983

తసడడ:డ హనసమసత రరవప బబ ఢచపపఢక
ఇసటట ననస:25/9/365
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:25/9/368
వయససస:36
లస: పప
5941 NDX2588630
పపరర: రరఢ రరణణ పప టట
ర రర

5936 NDX0942185
పపరర: రరప కకషన బబ డేపపడడ

5961 JBV2962496
పపరర: వనసకటబడవప తనళళ
ర రర

94-71/523

తసడడ:డ కలటటసబరరవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:25-9-386
వయససస:55
లస: పప
94-71/864

5964 NDX3051893
పపరర: పపషరపవత గగరసటర

94-71/865

భరస : గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:25-9-386
వయససస:59
లస: ససస స

Page 65 of 319

5965 NDX3197373
పపరర: రమమశ గగటటట
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94-71/866

Deleted

తసడడ:డ పసచచయఖ గగటటట
ఇసటట ననస:25-9-386
వయససస:54
లస: పప

5968 NDX3101250
పపరర: siva parvathi gaddipati

94-71/869

Deleted

తసడడ:డ పసచచయఖ గగటటట
ఇసటట ననస:25-9-386
వయససస:54
లస: పప
5969 NDX3164209
పపరర: శకదేవ గగటటట

94-71/870

భరస : రమమశ గగటటట
ఇసటట ననస:25-9-386
వయససస:47
లస: ససస స
94-71/872

భరస : రరజశశఖర బబబఘ దదడడ
ఇసటట ననస:25-9-386
వయససస:42
లస: ససస స
5974 NDX2749869
పపరర: వనసకట అజయ కలమమర ఉటటట

94-71/867

Deleted

భరస : అపపరరవప apparao
ఇసటట ననస:25-9-386
వయససస:49
లస: ససస స
5971 NDX2763167
పపరర: రరజత దదడడ

5966 NDX3201134
పపరర: రమమశ గగటటట

5972 NDX2851533
పపరర: హహమ మసజరర అలలమమలమ

94-71/873

5975 NDX2791481
పపరర: వనసకట ససధదర బబబఘ పరపరన

94-71/868

తసడడ:డ అపపరరవప అలలమమలమ
ఇసటట ననస:25-9-386
వయససస:49
లస: పప
5970 NDX2809648
పపరర: రరజశశఖర బబబఘ దదడడ

94-71/871

తసడడ:డ ధనరరజ దదడడ
ఇసటట ననస:25-9-386
వయససస:45
లస: పప
5973 NDX3185394
పపరర: రమమశ గగటటట

94-112/480

Deleted

భరస : రవ అలలమమలమ
ఇసటట ననస:25-9-386
వయససస:38
లస: ససస స
94-71/874

5967 NDX2851541
పపరర: రవ అలలమమలమ

తసడడ:డ పసచచయఖ గగటటట
ఇసటట ననస:25-9-386
వయససస:54
లస: పప
94-71/875

5976 NDX2793289
పపరర: అపరష పరపరన

94-71/876

తలర : కరరణ ఉటటట
ఇసటట ననస:25-9-386 F.NO-301SwathiAven
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ పరపరన
ఇసటట ననస:25-9-386, SWAMI AVENUE
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకట ససధదర బబబఘ పరపరన
ఇసటట ననస:25-9-386, SWATHI AVENUE A
వయససస:46
లస: ససస స

5977 NDX0410415
పపరర: వదనమ జరసన

5978 NDX1165604
పపరర: వజయలకకమ కకతస

94-88/1002
5979 NDX1328145
పపరర: రరమ ననరరయణ తేజ ససధన న

94-88/1000

భరస : మదన లమల జరసన
ఇసటట ననస:25/9/387
వయససస:41
లస: ససస స
5980 NDX0902353
పపరర: రవ చసదడ జలలరర

భరస : పడభబకరస కకతస
ఇసటట ననస:25/9/387
వయససస:74
లస: ససస స
94-88/1003

తసడడ:డ అరరణ కలమమర జలలరర
ఇసటట ననస:25-9-387
వయససస:41
లస: పప
5983 NDX2433423
పపరర: కకషష పసడత ఈశ రరడడ పలలర రర

94-61/914

94-71/526

భరస : ఆదదననరరయణ రరడడడ వపపల
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:53
లస: ససస స

5984 NDX0178418
పపరర: చనమఘసడేశశరర కలరపరటట

5987 NDX1652560
పపరర: మమధవ గఘననసరరడడ

94-71/529

5990 NDX0169227
పపరర: సరవతడ సస మసరన

94-71/524

5993 NDX1584870
పపరర: నరమల ససరఖదేవర

94-88/1005

5985 NDX1584862
పపరర: ససపసడయ ససరఖ దేవర

94-71/525

భరస : యగజసదడ వనసకట రమణ ససరరఖ దేవర
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:41
లస: ససస స
94-71/527

5988 NDX2030971
పపరర: శశషష కలమమరర సజజర

94-71/528

భరస : శకనవరసరరవప పరరచసరర
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:45
లస: ససస స
94-71/530

భరస : పసచచరరడడడ సస మసరన
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:48
లస: ససస స
94-71/532

5982 NDX1012905
పపరర: కకటటరరడడడ వసపస పలర
తసడడ:డ గఘరరననధ రరడడడ వసపస పలర
ఇసటట ననస:25/9/387
వయససస:82
లస: పప

భరస : రరమ మహన రరడడ పలలర రర
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప మదదబ ననన
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:46
లస: ససస స
5992 NDX1895236
పపరర: రరధ వపపల

94-88/1004

తసడడ:డ వరపడసరద రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శరకవణ కలమమర పరకననటట
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:43
లస: ససస స
5989 NDX2209773
పపరర: శవకలమమరర మదదబ ననన

5981 NDX1841239
పపరర: చచసచసలల కలసభబ

తసడడ:డ యగర నసద శకనవరస ససధనన
ఇసటట ననస:25/9/387
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ నలర యఖ కలసభబ
ఇసటట ననస:25/9/387
వయససస:61
లస: పప

తలర : పలలర రర రరమ మహన రరడడ
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:22
లస: పప
5986 NDX0168724
పపరర: శకలత పరకననటట

94-88/1001

5991 NDX0648261
పపరర: నరమల ఆసచటట

94-71/531

భరస : శకనవరసరరవప ఆచసటట
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:48
లస: ససస స
94-71/533

భరస : శరఖమ సససదర రరవప ససరఖదేవర
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:57
లస: ససస స

5994 NDX0178376
పపరర: ననగజసదడమమ కలరపరటట

94-71/534

భరస : వరపడసరద రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:61
లస: ససస స
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5995 NDX0648352
పపరర: సరవతడ ఆసచటట
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94-71/535

భరస : రరమ ససబబబరరవప ఆచసట
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:74
లస: ససస స
5998 NDX2030997
పపరర: శకరసగననధ కలరపరటట

94-71/538

94-71/541

తసడడ:డ వటల రరవప మదదబ ననన
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:47
లస: పప
6004 NDX1652552
పపరర: రరమ మహన రరడడ పలలర రర

94-71/544

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప చరరల
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:56
లస: పప
6010 NDX2101574
పపరర: వటల రరవప మదదబ ననన
తసడడ:డ వనసకట సరశమ మదదబ ననన
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:70
లస: పప
6013 NDX2851210
పపరర: రతన కలమమరర కకట

94-71/878

94-71/881

తసడడ:డ రరమ మహన రరడడడ పలలర రర
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:21
లస: పప

94-71/543
6003 NDX0341313
పపరర: ననగ రరఘవనసదడ రరవప
పచచపపలలసస
తసడడ:డ వనసకట ససరఖననరరయణ పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:50
లస: పప

94-71/545

6006 NDX0169193
పపరర: పసచచరరడడడ సస మసరన

6008 NDX0370445
పపరర: వర పడసరద రరవప కలరపరటట

6011 NDX0622118
పపరర: ససబబబరరవప మఘవశల

94-71/884

94-71/548

94-71/546

6009 NDX1895210
పపరర: అదద ననరరయణ రరడడ వపపల

94-71/551

6012 NDX2851947
పపరర: జగననమహన రరవప కకట

94-71/877

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరవప కకట
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:67
లస: పప

94-71/879 6015 NDX2851194
6014 NDX2851186
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మమసడనలమననన
పపరర: ససజజత మమసడనలమననన

6017 NDX2851244
పపరర: సతఖమమరరస పససగళ

6020 NDX2851236
పపరర: సరశత శక పససగళ

6023 NDX2768166
పపరర: కకషష పసడతశ రరడడడ పలలర రర
తసడడ:డ రరమ మహన రరడడ పలలర రర
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:21
లస: పప

94-71/549

తసడడ:డ గగపస రరడడడ వపపల
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:66
లస: పప

94-71/880

భరస : వనసకటటశశర రరవప మమసడనలమననన
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:55
లస: ససస స
94-71/882

6018 NDX2852028
పపరర: శరరద పయమఖవపల

94-71/883

భరస : బబలమజబబబఘ పయమఖవపల
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:42
లస: ససస స
94-71/885

భరస : సతఖమమరరస పససగళ
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:30
లస: ససస స
94-71/887

94-71/540

తసడడ:డ హనమరరడడడ సస మసరన
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ పససగళ
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:43
లస: పప

భరస : రమమశ కలరసగర
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:36
లస: ససస స
6022 NDX2880011
పపరర: కకషష పసడతశ రరడడడ పలలర రర

94-71/542

తసడడ:డ భభలలసయమ మమసడనలమననన
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పయమఖవపల
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:53
లస: పప
6019 NDX2794675
పపరర: భబరత దేవ కలరసగర

6002 NDX0168666
పపరర: శరకవణ కలమమర పరకననటట

6005 NDX1584896
పపరర: హరరబబబఘ మమడస

6000 NDX0622258
పపరర: అడపర ససరజసదడ
తసడడ:డ రరమమ మహన రరవప అడపర
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ చచసచస పపనయఖ మఘవశల
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:71
లస: పప

భరస : జగననమహన రరవప కకట
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:62
లస: ససస స
6016 NDX2851962
పపరర: బబలమజబబబఘ పయమఖవపల

94-71/539

తసడడ:డ నమశరవయఖ కలరపరటట
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:64
లస: పప
94-71/550

94-71/537

5999 NDX0370536
పపరర: వ.యస.ఆర. కకరణ కలమమర
కలరపరటట
తసడడ:డ వరపడసరద రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మమడస
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:51
లస: పప
94-71/547

5997 NDX0178343
పపరర: గణణష కలమమర కలరపరటట

తసడడ:డ వరపడసరద రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బఘచచరరడడడ పరకననటట
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరడడడ పలలర రర
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:51
లస: పప
6007 NDX0622241
పపరర: చరరల ఏడడకకసడలల

94-71/536

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ రరడడడ వపపల
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వరపడసరదరరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:37
లస: పప
6001 NDX2076983
పపరర: మహన రరవప మదదబ ననన

5996 NDX1831974
పపరర: శకనవరస రరడడడ వపపల

6021 NDX2851202
పపరర: భబరర వ మమసడనలమననన

94-71/886

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మమసడనలమననన
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:22
లస: ససస స
94-71/888

6024 NDX2852002
పపరర: హరరరత సరయ మధసరరమ
పయమఖవపల
తసడడ:డ బబలమజబబబఘ పయమఖవపల
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:18
లస: ససస స

94-71/889
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94-77/644 6026 NDX2793263
94-71/890
6025 NDX2449122
పపరర: వర రరమ గగవరరన రరడడడ సస మశన
పపరర: వనసకట కరశ పరమమశశర రరవప
మటట
తసడడ:డ పసతచ రరడడడ సస మశన
తసడడ:డ పరసడడరసగ మటట
ఇసటట ననస:25-9-388
ఇసటట ననస:25-9-388, VISWA PRIYA TOW
వయససస:23
లస: పప
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకట కరశ పరమమశశర రరవప మటట
ఇసటట ననస:25-9-388, VISWAPRIYA TOWE
వయససస:55
లస: ససస స

6028 NDX2791671
పపరర: రమమశ కలరసగర

94-88/1006
6030 NDX1863019
పపరర: ననగ మలలర శశర రరవప నసతకకక

94-71/892

6029 NDX2791986
పపరర: పవన కలమమర మటట

94-71/893

6027 NDX2793222
పపరర: కణక ససశల మటట

94-71/891

తసడడ:డ చనన వనసకయఖ కలరసగర
ఇసటట ననస:25-9-388, VISWAPRIYA TOWE
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కరశ పరమమశశర రరవప మటట
ఇసటట ననస:25-9-388, VISWAPRIYA TOWE
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ బడహహమశశర రరవప నసతకకక
ఇసటట ననస:25/9/390
వయససస:33
లస: ససస స

6031 NDX2074946
పపరర: అమరవరణణ ఆలపరటట

6032 NDX2074953
పపరర: జయలకడమ వలర భననన

6033 NDX1845348
పపరర: శకనవరస కలసభబ

94-88/1007

భరస : రమణ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:25/9/390
వయససస:41
లస: ససస స
6034 NDX1927609
పపరర: పసడయతమ మమదనల

భరస : హనసమసత రరవప వలర భననన
ఇసటట ననస:25/9/390
వయససస:79
లస: ససస స
94-88/1010

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమదనల
ఇసటట ననస:25/9/390
వయససస:37
లస: పప
6037 NDX1890194
పపరర: రఘఘరరస గగటటటపత

94-88/1013

94-88/1011

6038 NDX2786986
పపరర: ననగ కలమఖణణ కలశశటట

94-88/1277

6041 NDX2587830
పపరర: శక కరసత శరణఘ

94-88/1275

6044 NDX2486660
పపరర: షమమ బబనస

94-88/1012

6039 NDX2786754
పపరర: ఉషశక కలశశటట

94-88/1276

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కలశశటట
ఇసటట ననస:25-9-392
వయససస:32
లస: ససస స
94-124/739

తసడడ:డ ననగజశశ రరవప శరణఘ
ఇసటట ననస:25-9-392
వయససస:43
లస: పప
94-88/1071

6036 NDX1890152
పపరర: పడభబవత టసగఘటటరర
భరస : వనసకరటరరవ టసగఘటటరర
ఇసటట ననస:25/9/392
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప కలశశటట
ఇసటట ననస:25-9-392
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కలశశటట
ఇసటట ననస:25-9-392
వయససస:30
లస: ససస స
6043 NDX2486652
పపరర: సబహ ఫరతమమ

6035 NDX1890244
పపరర: టశర ఇసదనడణణ టసగఘటటరర

94-88/1009

తసడడ:డ చచసచసలల కలసభబ
ఇసటట ననస:25/9/390
వయససస:32
లస: పప

భరస : రఘఘరరస గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:25/9/392
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ జ యస ఆరఖ గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:25/9/392
వయససస:53
లస: పప
6040 NDX2786655
పపరర: శరరష కలశశటట

94-88/1008

6042 NDX2486678
పపరర: రజయమ బబగస

94-88/1070

భరస : అబఘబల హహఖ
ఇసటట ననస:25-09-392,F.NO.206 II FLOOR
వయససస:72
లస: ససస స
94-88/1072

6045 NDX2486637
పపరర: అబఘబలమరహ ఖమజ

94-88/1073

తసడడ:డ అబఘబల అలస ఖమజ
ఇసటట ననస:25-9-392,F.NO:206 II FLOOR
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అబఘబల అలస ఖమజ
ఇసటట ననస:25-9-392,F.NO:206 II FLOOR
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అబఘబల అలస ఖమజ
ఇసటట ననస:25-9-392,F.NO:206 II FLOOR
వయససస:20
లస: పప

6046 NDX2486686
పపరర: షససక రరయమజదదబన

6047 NDX2486694
పపరర: అబఘబల అలస ఖమజ

6048 NDX2486645
పపరర: అబఘబల హహఖ

94-88/1074

94-88/1075

94-88/1076

తసడడ:డ షససక అమరరదదబన
ఇసటట ననస:25-9-392,F.NO:206 II FLOOR
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ అబఘబల హహఖ
ఇసటట ననస:25-9-392,F.NO:206 II FLOOR
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ కజ అబఘబల రహహమ
ఇసటట ననస:25-9-392,F.NO:206 II FLOOR
వయససస:81
లస: పప

6049 NDX0886291
పపరర: ఆషర కకలశశటట

6050 NDX0409961
పపరర: పడవణ కలమమర జరసన

6051 NDX0884114
పపరర: కకటటశశర రరవప కరలశశటట

94-88/1014

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కకళ శశటట
ఇసటట ననస:25/9/395
వయససస:34
లస: ససస స
6052 NDX0328583
పపరర: మదన లమల జరసన
తసడడ:డ పపఖరబర జరసన
ఇసటట ననస:25/9/395
వయససస:60
లస: పప

94-88/1015

తసడడ:డ మదన లమల జరసన
ఇసటట ననస:25/9/395
వయససస:34
లస: పప
94-88/1017

6053 NDX0784777
పపరర: సరయబబబఘ చనపల
తసడడ:డ ససరఖపడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:25/9/395
వయససస:61
లస: పప

94-88/1016

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప కరల శశటట
ఇసటట ననస:25/9/395
వయససస:59
లస: పప
94-88/1018

6054 NDX1335272
పపరర: కరరరస క మమదల

94-88/1019

భరస : పసడయతమ మమదనల
ఇసటట ననస:25/9/396
వయససస:33
లస: ససస స
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94-88/1020

భరస : కలచేల శకనవరస రరవప కలచచళగ
ఇసటట ననస:25/9/396
వయససస:55
లస: ససస స
6058 NDX0328633
పపరర: హరర వరర న చనపల

94-88/1023

94-88/1026

94-88/1029

94-88/1032

94-88/1035

94-88/1038

94-88/1041

94-88/1044

తసడడ:డ కకటయఖ మఘసడడడ
ఇసటట ననస:25/9/411
వయససస:68
లస: పప
6082 NDX0597237
పపరర: ససధదర� కకరకపరటట�
తసడడ:డ బడహమయఖ చచదరర� కకరకపరటట
ఇసటట ననస:25/9/413
వయససస:38
లస: పప

94-88/1030

6068 NDX0021659
పపరర: రసగ రరవప యస

6071 NDX0597047
పపరర: అనష మఘళరపపడడ

6074 NDX1335314
పపరర: బడజరట బబరత గఘరకస

94-88/1033

6066 NDX0044412
పపరర: శకనవరసరరవప పరతతరర

94-88/1031

6069 NDX0854299
పపరర: గరసగజయ పవన తేజ ససదనన

94-88/1034

94-88/1036

6072 NDX0909416
పపరర: మమటటరర వనసకట
రరమశశషషకలమమర
తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప
ఇసటట ననస:25/9/402
వయససస:54
లస: పప

94-88/1037

94-88/1039

6075 NDX2024859
పపరర: యగరనసద శకనవరస ససదనన

94-88/1040

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ససదనన
ఇసటట ననస:25/9/404
వయససస:56
లస: పప

6077 NDX1335231
పపరర: వజయ పడసనన కలమమర
మటటట పలర
తసడడ:డ చసదడన మటటట పలర
ఇసటట ననస:25/9/404
వయససస:66
లస: పప

94-88/1042

6080 NDX0044669
పపరర: రరమమరరవప� మసడడడ�

94-88/1045

6083 NDX0942169
పపరర: శరత తపపలలరర

94-88/1028

తసడడ:డ యగరనసద శకనవరస
ఇసటట ననస:25/9/402
వయససస:29
లస: పప

6078 NDX0902346
పపరర: వనసకట శవ రరమకకకషష మఘసడడడ

94-88/1043

తసడడ:డ రరమమరరవప మఘసదస
ఇసటట ననస:25/9/411
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ� మసఢక
ఇసటట ననస:25/9/411
వయససస:69
లస: పప
94-88/1047

6063 NDX0525907
పపరర: బబల సరసబబడజఖస చరసరన

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:25/9/401
వయససస:51
లస: పప

భరస : వజయ పడసనన కలమమర బడడర డ
ఇసటట ననస:25/9/404
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ మఘళరపపడడ
ఇసటట ననస:25/9/404
వయససస:61
లస: పప
6079 NDX0942235
పపరర: రరమమరరవప మఘసడడడ

6065 NDX0021626
పపరర: చకక పరణణ ఎస

94-88/1025

భరస : జననరర నరరడడడ చరసరన
ఇసటట ననస:25/9/400
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరలసగ పడసరద మఘళరపపడడ
ఇసటట ననస:25/9/402
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకతస
ఇసటట ననస:25/9/402
వయససస:80
లస: పప
6076 NDX0902361
పపరర: శవరలసగ పడసరద మఘళరపపడడ

94-88/1027

తసడడ:డ హనసమసతరరవప ఎస
ఇసటట ననస:25/9/401
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కరల శశటట
ఇసటట ననస:25/9/402
వయససస:29
లస: పప
6073 NDX1164060
పపరర: పడభబకరస కకతస

6062 NDX0321778
పపరర: వజయలకడమ చనపల

6060 NDX0890160
పపరర: తజశశన రసగవలర
తసడడ:డ ససబబబరరడడడ రసగవలర
ఇసటట ననస:25/9/400
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగ రరవప
ఇసటట ననస:25/9/401
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ బబలకకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:25/9/401
వయససస:56
లస: పప
6070 NDX0909002
పపరర: ససదదర కలమమర కరల శశటట

94-88/1024

భరస : సరయబబబఘ చనపల
ఇసటట ననస:25/9/400
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప గసగగరపప
ఇసటట ననస:25/9/400
వయససస:76
లస: ససస స
6067 NDX0021600
పపరర: ససబబ రరడడడ

6059 NDX0376376
పపరర: నరసరరరడడడ నలర మలపప

94-88/1022
6057 NDX0942110
పపరర: పవన కలమమర రరడడ నలర మలపప

తసడడ:డ లసగరరరడడడ ననళమలపప
ఇసటట ననస:25/9/396
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ లసగరరరడడడ నలర మల పప
ఇసటట ననస:25/9/396
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకట రరమ శశషష రసగవలర
ఇసటట ననస:25/9/400
వయససస:49
లస: ససస స
6064 NDX0886366
పపరర: శవ సరమమమ జఖస గసగరరపప

94-88/1021

తసడడ:డ సరయబబబఘ చనపల
ఇసటట ననస:25/9/396
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సరయ బబబఘ చనపల
ఇసటట ననస:25/9/396
వయససస:37
లస: పప
6061 NDX0898916
పపరర: మమధసరర రసగవలర

6056 NDX0385492
పపరర: కకషరషరరరన చనపల

6081 NDX0525915
పపరర: లకడమ దేవమమ� కకరకపరటట�

94-88/1046

భరస : బడహమయఖ చచదరర� కకఱపసపప
ఇసటట ననస:25/9/413
వయససస:58
లస: ససస స
94-88/1048

తసడడ:డ చన మఘనసరశమ ననయఘడడ థదపపళళఱఱ
ఇసటట ననస:25/9/415
వయససస:32
లస: పప

6084 NDX1842864
పపరర: ససమసత కసదసల

94-88/1049

తసడడ:డ ససబడహమణణఖశశర రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:25/9/416
వయససస:24
లస: పప

Page 69 of 319

6085 NDX1890103
పపరర: ససదదప దరరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-37
94-88/1050

తసడడ:డ బబలరరజ దరరర
ఇసటట ననస:25/9/417
వయససస:24
లస: పప
6088 NDX1927575
పపరర: మహ లకడమ ayinavolu

94-88/1053

6086 NDX1842906
పపరర: శక సరయ చచసతనఖ కసదసల

6089 NDX0441709
పపరర: సతఖ శరరష� యరరకమననన�

6090 NDX0441691
పపరర: రజత� యరరకమననన�

6091 NDX0441683
పపరర: హహమలత� యరకమననన�

6092 NDX0436865
పపరర: రరమ కకషష� యరరకమననన�

భరస : ననగ ససజవ పడసరద� యఱఱర నన
ఇసటట ననస:25/9/421
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద� యరరరమననన
ఇసటట ననస:25/9/433
వయససస:49
లస: పప

94-88/1059
6094 NDX1890426
పపరర: తరరమల సతఖ శకనవరస రరవప
ఐనవవలల
తసడడ:డ అపరప రరవప ఐనవవలల
ఇసటట ననస:25/9/434
వయససస:49
లస: పప

6095 NDX0525881
పపరర: అఖలమ దేవ� ధసళపపడడ�
తసడడ:డ రవసదడబబబఘ� దసళపపడడ
ఇసటట ననస:25/9/451
వయససస:28
లస: ససస స

6097 NDX1147685
పపరర: హరరరతన చటబట

6098 NDX1233758
పపరర: వజయ లకకమ ధదడడ

తసడడ:డ కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:25-9-451
వయససస:28
లస: ససస స
6100 NDX0797597
పపరర: ససతనరరమయ మఘదధన
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ� Muddana
ఇసటట ననస:25/9/451
వయససస:30
లస: పప
6103 NDX0525956
పపరర: ననగ దసరర కళళఖణణ�

94-88/1068

94-47/975

తసడడ:డ కకటయఖ తషరక
ఇసటట ననస:25-15
వయససస:36
లస: పప

6104 NDX0021832
పపరర: ననగరరరరన� పరవపలలరర�

94-47/974

94-88/1060

94-88/1063

6113 NDX2650992
పపరర: శకనవరస రరవప జజరరగజ
తసడడ:డ హనసమసత రరవప జజరరగజ
ఇసటట ననస:25-15-1/3
వయససస:50
లస: పప

6096 NDX1147651
పపరర: చటబట హరరత

94-88/1061

6099 NDX0525857
పపరర: తడవనణణ� ధసళపపడడ�

94-88/1064

భరస : రవసదడబబబఘ� దసళపపడడ
ఇసటట ననస:25/9/451
వయససస:52
లస: ససస స
94-88/1066

6102 NDX2005032
పపరర: బబలరరజ దరరర

94-88/1067

తసడడ:డ పరపయఖ దరరర
ఇసటట ననస:25/9/453
వయససస:66
లస: పప
94-88/1069

6105 NDX3190071
పపరర: శవపరరశత మనననస

94-205/878

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మనననస
ఇసటట ననస:25-10
వయససస:18
లస: ససస స
94-47/976

6108 NDX2390433
పపరర: మఘనగ శకనవరస రరవప

94-47/940

తసడడ:డ మఘనగ హరర శసకర రరవప
ఇసటట ననస:25-10-104 SAMPATH NAGAR
వయససస:46
లస: పప
94-112/470

భరస : బసవ కరలదనసస
ఇసటట ననస:25-14-72
వయససస:39
లస: ససస స
94-219/990

94-88/1058

తసడడ:డ కకటట రరడడడ చటబఅ
ఇసటట ననస:25/9/451
వయససస:28
లస: ససస స

6107 NDX2711968
పపరర: గరరరశ పడభఘ కలమమర బబలరస కకసడ

6110 NDX2971208
పపరర: జజఖత కకమఘమరర

6093 NDX0942227
పపరర: కకటటశశరరరవప యరరకమననన
తసడడ:డ పడసరద యరరరమననన
ఇసటట ననస:25/9/433
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ అదద ననరరయణ బబలరస కకసడ
ఇసటట ననస:25-10-93
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చలర
ఇసటట ననస:25-10-135
వయససస:22
లస: పప
6112 NDX3283884
పపరర: రమమరరవప తషరక

94-88/1057

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప� పరవపలలరర
ఇసటట ననస:25/9/534
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:25-10-67
వయససస:22
లస: పప
6109 NDX2568293
పపరర: వనసకట సరయ వఘఘనశ చలర

6101 NDX2005057
పపరర: ససజజత దరరర

94-88/1055

భరస : కకటటశశరరరవప� యఱమనన
ఇసటట ననస:25/9/421
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : బబల రరజ దరరర
ఇసటట ననస:25/9/453
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రసగ మమరరతరరవప� ననగ
ఇసటట ననస:25/9/455
వయససస:29
లస: ససస స
6106 NDX2708295
పపరర: పవన తమమశశటట

94-88/1054

తసడడ:డ కకసడన రరడడడ దదడనఅ
ఇసటట ననస:25/9/451
వయససస:50
లస: ససస స
94-88/1065

94-88/1052

తసడడ:డ ఎ టట యస శకనవరస రరవప అయనవవల
ఇసటట ననస:25/9/418
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరమ కకషష� ysrramaneni
ఇసటట ననస:25/9//421
వయససస:49
లస: ససస స

94-88/1062

6087 NDX1890079
పపరర: ననగ అనసరరప అయనవవలల

తసడడ:డ ససబడహమణణఖశశర రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:25/9/417
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఎ టట యస శకనవరస రరవప ఐననవవళళ
ఇసటట ననస:25/9/419
వయససస:44
లస: ససస స
94-88/1056

94-88/1051

6111 NDX3224201
పపరర: రరమ రరవప తషరక

94-168/1238

తసడడ:డ కకటయఖ తషరక
ఇసటట ననస:25-15
వయససస:36
లస: పప
94-112/439

6114 NDX2647477
పపరర: ధన లకడమ జజరరగజ

94-112/440

భరస : శకనవరస రరవప జజరరగజ
ఇసటట ననస:25-15-1/3
వయససస:41
లస: ససస స
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94-112/441 6116 NDX2675379
6115 NDX2672491
పపరర: జయరసగర శకనవరస ఠగనబమలల
పపరర: భగఖలకడమ మడడడ

తసడడ:డ పరసడడరసగ ఠగనబమలల
ఇసటట ననస:25-15-137/12
వయససస:18
లస: పప
6118 NDX2392231
పపరర: శరమమఖల రరయపపడడ

తసడడ:డ ససదదప మడడడ
ఇసటట ననస:25-15-286/2
వయససస:32
లస: ససస స
94-66/993

తసడడ:డ పడసరద రరయపపడడ
ఇసటట ననస:25-16-84/2
వయససస:45
లస: పప
6121 NDX2820074
పపరర: చననమమఈ రరవప

94-112/468

94-112/471

94-67/1108

94-100/909

94-114/868

94-114/814

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:25-20-94/a
వయససస:52
లస: పప

6128 SQX2076289
పపరర: చలపత రరవప చదలవరడ

6131 NDX2495752
పపరర: గకససయమ బబగస షపక

6134 NDX2270353
పపరర: ససచరరత పతస పప

94-113/893

భరస : శరణ కలమమర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:25-20-36
వయససస:29
లస: ససస స
94-71/643

6123 NDX3282605
పపరర: భబణఘ పడకరశ కకథరపప

95-213/866

94-65/776

6129 SQX2045078
పపరర: ఉమ దేవ చదలవరడ

95-213/867

భరస : చలపత రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:25-17
వయససస:50
లస: ససస స
94-114/781

6132 NDX2609790
పపరర: పదమ వత లలయ

94-114/813

భరస : రరమ బబబఘ లలయ
ఇసటట ననస:25-17-198
వయససస:40
లస: ససస స
94-94/903

6135 NDX0960435
పపరర: మమరర వనయ యమమరరస

94-94/161

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:25-17-374
వయససస:39
లస: ససస స
94-114/783

భరస : వర రవ కలమమర
ఇసటట ననస:25-18-19/A
వయససస:36
లస: ససస స
94-71/641

6141 NDX2550515
పపరర: సలమ షపక

94-71/642

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:25-20-64/A
వయససస:21
లస: ససస స

94-71/716 6144 NDX3052636
6143 NDX2782449
పపరర: అనసత లకడమ పదనమవత కసదసల
పపరర: డనరరస అనసరరప

భరస : ససబడమణణఖశశర రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:25-21
వయససస:49
లస: ససస స

94-112/557

6126 NDX2384816
పపరర: దసరరర రరవప దేవనహష

94-114/782 6138 NDX2474674
6137 NDX2118223
పపరర: అసజన శశశత పసడయ కలనశశటట
పపరర: రజన

6140 NDX2570570
పపరర: వజయ లకడమ పససపపలలటట

94-112/467

తసడడ:డ యయససరతనస దేవనహష
ఇసటట ననస:25-16-258/5
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమమరరవప కలనశశటట
ఇసటట ననస:25-18-15
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ అననన
ఇసటట ననస:25/18/73/4
వయససస:19
లస: పప
6142 NDX2622769
పపరర: పరపతతత చచననయఖ

94-65/826

భరస : ననగజసశరర రరవప పతస పప
ఇసటట ననస:25-17-343/62
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగసరశమ నసదవరస
ఇసటట ననస:25-18-11/6A
వయససస:41
లస: పప
6139 NDX2567170
పపరర: సరయ నవన అననన

6125 NDX2556488
పపరర: తరరపతమమ బతష
స ల

6120 NDX2823698
పపరర: చనన వనసకటటశశరరర రరవప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకథరపప
ఇసటట ననస:25-16-118/A,
వయససస:18
లస: పప

భరస : నజర బబషర షపక
ఇసటట ననస:25-17-198
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : కకసడలల మమధవరపప
ఇసటట ననస:25-17-198
వయససస:40
లస: ససస స
6136 NDX2708337
పపరర: వనసకట కజశవపలల నసదవరస

94-94/980

తసడడ:డ ససబబ రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:25-17
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకల
ఇసటట ననస:25-17-127
వయససస:25
లస: పప
6133 NDX2832111
పపరర: కనకరతనస మమధవరపప

6122 NDX2697761
పపరర: రమమశ కడడయస

95-208/17

తసడడ:డ పసదబ రసగయఖ రరవపరర
ఇసటట ననస:25/16/116
వయససస:56
లస: పప

భరస : ననగరరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-16-258/2
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగర రరడడడ భఘమమపలర
ఇసటట ననస:25-16-297
వయససస:18
లస: పప
6130 NDX2582575
పపరర: చనన వనసకట రరమయఖ కకల

94-71/552

తసడడ:డ బకలల కడడయస
ఇసటట ననస:25-16-118/16
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:25-16-195
వయససస:53
లస: ససస స
6127 NDX2872679
పపరర: భబరర వ రరడడడ భఘమమపలర

6119 NDX2385276
పపరర: వనసకట ఉమమదేవ జకరక

6117 SQX1722933
పపరర: రమమదేవ సబఘబ

భరస : వనసకటటసశర రరవప సబఘబ
ఇసటట ననస:25-16
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రరమఘ జకరక
ఇసటట ననస:25-16-99/45
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చనన వనసకటటశశరరర రరవపరర
ఇసటట ననస:25/16/116
వయససస:50
లస: ససస స
6124 NDX2927895
పపరర: మహ లకడమ చలర

94-112/442

94-71/717

తసడడ:డ బలరరజ డనరరస
ఇసటట ననస:25-21
వయససస:26
లస: పప
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94-81/932

భరస : కకటట రరడడడ చటట
ఇసటట ననస:25-21
వయససస:55
లస: ససస స
6148 NDX2418069
పపరర: శకలలఖ కడడయమల

6146 NDX2575264
పపరర: బదదడ థసరరకపపడక

తసడడ:డ పససడడతలర థసరరకపపడక
ఇసటట ననస:25-21-37
వయససస:35
లస: పప
94-71/554

6149 NDX2766491
పపరర: శకనవరస రరవప కలర స

తసడడ:డ శకనవరస కడడయమల
ఇసటట ననస:25-21 F-302 MY HOMES APAR
వయససస:22
లస: ససస స

భసధసవప: భబరర వ కలర స
ఇసటట ననస:25-21 Flat 103
వయససస:48
లస: పప

6151 NDX2791853
పపరర: పదనమవత పపవరశడ

6152 NDX2791572
పపరర: వనసకట సరయ కకషష పపవరశడ

94-71/720

భరస : వ సరయ కకషష పపవరశడ
ఇసటట ననస:25-21 MY HOMES
వయససస:43
లస: ససస స
6154 NDX2834125
పపరర: శకనవరస కలమమర చరరల

94-71/722

తసడడ:డ కకదసడ రరమయఖ చరరల
ఇసటట ననస:25-21, F NO 101
వయససస:53
లస: పప
6157 JBV2962454
పపరర: కనక గసగర లకకమ మమజజటట

94-71/556

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప మమజజటట
ఇసటట ననస:25-23
వయససస:59
లస: పప
6163 NDX2433498
పపరర: ఎన కలమమర తరరవఢడల

94-61/916

తసడడ:డ వనసకటబడవప సస మశశటట
ఇసటట ననస:25-24
వయససస:29
లస: ససస స
6169 NDX0647552
పపరర: గరయతడ సస మశశటట

94-71/565

భరస : వనసకటటశశర రరవప కరసరగడడ
ఇసటట ననస:25-24
వయససస:47
లస: ససస స

94-71/719

6153 NDX2728392
పపరర: హనసమమయమమ గడడ స

94-71/724

భరస : వనసకట కకషష రరవప గడడ స
ఇసటట ననస:25-21, FLOT NUMBER 204
వయససస:39
లస: ససస స

6155 NDX2728210
పపరర: శరత కలమమరర చరరల

6156 NDX1895640
పపరర: పదమజ మమజజటట

94-71/723

6158 JBV2962561
పపరర: శవ మమజజటట

6161 JBV2962801
పపరర: ననగజశశరరరవప మమజజటట

6164 NDX2433472
పపరర: శకనసవరస మమరరస తరరవఢడలల

6167 NDX2492718
పపరర: సశపన బసడర మమడడ

6170 NDX1895715
పపరర: నజనన బబగస మహమమద

6173 JBV2962520
పపరర: అసజన పరవపలలరర
భరస : బబలకకషష పరవపలలరర
ఇసటట ననస:25-24
వయససస:49
లస: ససస స

94-71/555

భరస : పదమజ మమజజటట
ఇసటట ననస:25-23
వయససస:32
లస: ససస స
94-71/557

6159 JBV2962983
పపరర: రవకలమమర మమజజటట

94-71/558

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప మమజజటట
ఇసటట ననస:25-23
వయససస:43
లస: పప
94-71/560

6162 NDX2433456
పపరర: అమకత తరరవఢడల

94-61/915

భరస : శకనసవరస మమరరస తరరవఢడల
ఇసటట ననస:25-24
వయససస:22
లస: ససస స
94-61/917

6165 NDX2076801
పపరర: అమల తరరవధసల

94-71/561

భరస : తరరణ కలమమర తరరవధసల
ఇసటట ననస:25-24
వయససస:29
లస: ససస స
94-71/563

6168 NDX0953133
పపరర: మమధవ సస మశశటట

94-71/564

తసడడ:డ వనసకటబడవప సస మశశటట
ఇసటట ననస:25-24
వయససస:31
లస: ససస స
94-71/566

భరస : శకనవరస రరవప కకటపరటట
ఇసటట ననస:25-24
వయససస:37
లస: ససస స
94-71/568

6150 NDX2728376
పపరర: వనసకట కకషష రరవప గడడ స

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ పపవరశడ
ఇసటట ననస:25-21 MY HOMES APARTMEN
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనవరస బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:25-24
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప సస మశశటట
ఇసటట ననస:25-24
వయససస:33
లస: ససస స
6172 NDX0168195
పపరర: పదమజ కరసరగడడ

94-71/721

తసడడ:డ ననగజసదడఎస తరరవఢడలల
ఇసటట ననస:25-24
వయససస:60
లస: పప
94-71/562

94-71/644

తసడడ:డ లకమయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:25-21 FLOT NUMBER 204,
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప మమజజటట
ఇసటట ననస:25-23
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ శకనసవరస మమరరస తరరవఢడలల
ఇసటట ననస:25-24
వయససస:29
లస: పప
6166 NDX0566232
పపరర: పరవన సస మశశటట

94-71/718

తసడడ:డ సస మశశఖరరరవప మమజజటట
ఇసటట ననస:25-23
వయససస:37
లస: పప
94-71/559

6147 NDX2598472
పపరర: లకడమ బబహర

భరస : ససతతశ బబహర
ఇసటట ననస:25-21-150
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరస కలమమర చరరల
ఇసటట ననస:25-21, F NO 101
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : సస మశశఖరరరవప మమజజటట
ఇసటట ననస:25-23
వయససస:56
లస: ససస స
6160 JBV2962363
పపరర: సస మశశఖరరరవప మమజజటట

94-71/645

6171 NDX0168500
పపరర: లకకమతరరపతమమ మననవ

94-71/567

భరస : హరరననథ బబబఘ మననవ
ఇసటట ననస:25-24
వయససస:39
లస: ససస స
94-71/569

6174 NDX0648618
పపరర: అడవకలమమరర సస మశశటట

94-71/570

భరస : వనసకటబడవప సస మశశటట
ఇసటట ననస:25-24
వయససస:27
లస: ససస స
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94-71/571

భరస : శశషగరరరరరవప వనజరసడర
ఇసటట ననస:25-24
వయససస:58
లస: ససస స
6178 NDX0463679
పపరర: ససధదర వనజజసడర

94-71/574

94-71/577

94-71/580

94-71/726

94-71/583

94-71/586

94-71/589

భరస : బబల కకటటశశరరరవప ననలకలరరస
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:59
లస: ససస స

6188 NDX2296200
పపరర: లకడమ జహన వ కసరగడడ

6191 NDX2209658
పపరర: నమత మవశ

6194 NDX1895244
పపరర: శశశలజ వరరగరననన

6197 NDX0167627
పపరర: అనసత లకడమ పరలపరరస

94-71/592

6200 NDX2052942
పపరర: శవ పరరశత యనమదల

94-71/625

6203 NDX1895277
పపరర: ననరరయణమమ వరరగరననన
భరస : కకసడయఖ వరరగరననన
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:61
లస: ససస స

6183 JBV2962512
పపరర: బబలకకషష పరవపలలరర

94-71/579

6186 NDX2851269
పపరర: ససనత దసడ

94-71/725

6189 NDX2434660
పపరర: సస ననల ససమన గఘడడపపడడ

94-71/582

భరస : వజయ రతన కలమమర గఘడడపపడడ
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:22
లస: ససస స
94-71/584

6192 NDX1915109
పపరర: ననహ మవశ

94-71/585

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మవశ
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:27
లస: ససస స
94-71/587

6195 NDX0903542
పపరర: వనసకట రమణణ ఇరరగరననన

94-71/588

భరస : తరరపత ననయఘడడ ఇరరగరననన
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:42
లస: ససస స
94-71/590

6198 NDX0566331
పపరర: జయలకడమ జసపన

94-71/591

భరస : కకషషబబబఘ జసపన
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:45
లస: ససస స
94-71/593

భరస : రరమమరరవప యనమదల
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:54
లస: ససస స
94-71/595

94-71/576

భరస : శకనవరస రరవప దసడ
ఇసటట ననస:25-24
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ పరలపరరస
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వజయరతనకలమమర సగరల
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:52
లస: ససస స
6202 NDX0167700
పపరర: లకడమ నరసమమ ననలకలరరస

94-71/581

భరస : రరసబబబఘ వరరగరననన
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : భబసకర నరరలశశటట
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:43
లస: ససస స
6199 NDX0526616
పపరర: శరసత కలమమరర సగరల

6185 NDX0463687
పపరర: శశషగరరర రరవప వనజజసడర

6180 NDX2492692
పపరర: శకనవరస బసడర మమడడ

తసడడ:డ సరసబయఖ పరవపలలరర
ఇసటట ననస:25-24
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మవశ
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ననలర కలరరస కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:27
లస: ససస స
6196 NDX1042928
పపరర: నవనదదత నరరలశశటట

94-71/578

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కసరగడడ
ఇసటట ననస:25-24,FLAT NO:403
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ పరలపరరస
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:23
లస: ససస స
6193 NDX2434645
పపరర: దదవఖ ననలర కలరరస

6182 NDX0168286
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కరసరగడడ

94-71/573

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:25-24
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ వనజరసడర
ఇసటట ననస:25-24
వయససస:62
లస: పప

భరస : ససజయ కలమమర
ఇసటట ననస:25-24
వయససస:42
లస: ససస స
6190 NDX2434678
పపరర: హరరక పరలపరరస

94-71/575

తసడడ:డ పపరయఖ కరసరగడడ
ఇసటట ననస:25-24
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ సస మశశటట
ఇసటట ననస:25-24
వయససస:60
లస: పప
6187 NDX2851228
పపరర: ససగరత కలమమరర

6179 NDX0463661
పపరర: ఆదదకజశవ పస లల

6177 NDX2209765
పపరర: కకషష చచసతనఖ కరసరగడడ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కరసరగడడ
ఇసటట ననస:25-24
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మమధవరరవప పస లల
ఇసటట ననస:25-24
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఉమ మహహశశరరరవప మననవ
ఇసటట ననస:25-24
వయససస:41
లస: పప
6184 NDX0639385
పపరర: వనసకటబడవప సస మశశటట

94-71/572

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ గడడడపరటట
ఇసటట ననస:25/24
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప వనజరసడర
ఇసటట ననస:25-24
వయససస:34
లస: పప
6181 NDX0168534
పపరర: హరరననథ బబబఘ మననవ

6176 NDX2434686
పపరర: ససరరహస గడడడ పరటట

6201 NDX2209724
పపరర: వనసకట రమణ పగడనల

94-71/594

భరస : హనసమసత రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:58
లస: ససస స
94-71/596

6204 NDX0167288
పపరర: మనన రరడడడ

94-71/597

భరస : ఈశశర గకరరశసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:61
లస: ససస స
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94-71/598 6206 NDX2492726
6205 NDX0566513
పపరర: వనసకట ససబబ లకడమ రరయపస డ లల
పపరర: ననగజశశరర పసనసమఘచసచ

భరస : వనసకట ససబబయఖ రరయపస డ లల
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:63
లస: ససస స
6208 NDX2150225
పపరర: కకషష వరరణ పపలకకసడ

భరస : సరసబశవరరవప పసనసమఘచసచ
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:64
లస: ససస స
94-71/601

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపలకకసడ
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:24
లస: పప
6211 NDX0168161
పపరర: ననగజశశరరరవప దనవపలలరర

94-71/604

94-71/607

94-71/610

94-71/613

94-71/618

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరడడడ
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:65
లస: పప
6226 NDX2851400
పపరర: లకడమ గణపత శరససస స వరడపలర

94-71/728

తసడడ:డ దసరర పస
డ రదరరవప వరడపలర
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:52
లస: పప
6229 NDX2492650
పపరర: గరత మమథసర నరలశశటట

94-71/605

6218 NDX0178608
పపరర: కకషషబబబఘ జసపన

94-71/608

94-71/603

6213 NDX2209716
పపరర: వనసకట శకనవరస రరయపస డ లల

94-71/606

6216 NDX2051803
పపరర: శకనవరసరరడడడ పరలపరరస

94-71/609

తసడడ:డ బససవరరడడడ పరలపరరస
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:47
లస: పప
94-71/611

6219 NDX1936311
పపరర: భబసకర ననరలశశటట

94-71/612

తసడడ:డ హరర పడసరద రరవప ననరలశశటట
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:51
లస: పప

6221 NDX1895731
పపరర: వజయ రతన కలమమర
గఘడడపపడడ
తసడడ:డ ససమన గఘడడపపడడ
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:57
లస: పప

94-71/615

6224 NDX0639336
పపరర: వనసకట ససబబయఖ రరయపస డ లల

94-71/619

6222 NDX2492643
పపరర: సరసబశవ రరవప పసనసమఘచసచ

94-71/617

తసడడ:డ పసచచయఖ పసనసమఘచసచ
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:65
లస: పప
6225 NDX2852044
పపరర: దసరర పస
డ రదరరవప వరడపలర

94-71/727

తసడడ:డ పసద వనసకట ససబబయఖ రరయపస డ లల
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ చటటట వరయఖ వరడపలర
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:77
లస: పప

6227 SQX2335818
పపరర: కకషషరరడడడ పసటట ట

94-71/620
6228 NDX2492759
పపరర: వనసకట కళళఖణ కలమమర
పసనసమఘచసచ
తసడడ:డ సరసబశవరరవప పసనసమఘచసచ
ఇసటట ననస:25-25 BRUNDAVAN GARDENS
వయససస:38
లస: పప

95-211/995

తసడడ:డ రరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:43
లస: పప
94-71/621

6210 NDX1547720
పపరర: వశరల ససమన గఘడడపపడడ

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ రరయపస డ లల
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ తనతయఖ జసపన
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహమ ఖమన
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:55
లస: పప
6223 NDX0167981
పపరర: ఈశశర గకరరశసకర రరవప రరడడడ

6215 AP151010171120
పపరర: ససయఘలమరఖమన

94-71/600

తసడడ:డ వజయ రతన కలమమర గఘడడపపడడ
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహసఖమన
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ బసవ రరడడడ పరలపరరస
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:48
లస: పప
6220 AP151010171154
పపరర: హఫసజలమరఖమన

94-71/602

తసడడ:డ బబల కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ ఇరరగరననన
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:44
లస: పప
6217 NDX0167403
పపరర: శకనవరస రరడడడ పరలపరరస

6209 NDX2434652
పపరర: సరయ తేజ రరడడ

6212 NDX0167643
పపరర: కకటటశశరరరవప ననలకలరరస

6207 AP151010171435
పపరర: కకషసదేబగస హజ

భరస : ఇబడహహసఖమన
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈశశర గకరర శసకర రరవప రరడడ
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ దనవపలలరర
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:34
లస: పప
6214 NDX0903609
పపరర: తరరపత ననయఘడడ ఇరరగరననన

94-71/599

6230 NDX2492783
పపరర: యమమన పరలపరరస

94-71/622

6231 SQX2106409
పపరర: కకషషరరడడడ పసతస ష

95-222/1164

తసడడ:డ భబసకర నరలశశటట
తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ పరలపరరస
తసడడ:డ సరసబరరడడడ పసతస ష
ఇసటట ననస:25-25 BRUNDAVAN RESIDENC ఇసటట ననస:25-25 BRUNDAVAN RESIDENC ఇసటట ననస:25-25,
వయససస:20
లస: పప
వయససస:20
లస: ససస స
వయససస:43
లస: పప
6232 NDX2851517
పపరర: శకనవరస రరవప మమడ

94-71/729

తసడడ:డ ననగయఖ మమడ
ఇసటట ననస:25-25, BRUNDAVAN RESIDEN
వయససస:38
లస: పప

6233 NDX2839520
పపరర: ససనత మమడ

94-71/730

భరస : శకనవరస రరవప మమడ
ఇసటట ననస:25-25, BRUNDAVAN RESIDEN
వయససస:34
లస: ససస స

6234 NDX3258837
పపరర: దదపక రరజ అవససస

94-147/811

తసడడ:డ నవరరజ అవససస
ఇసటట ననస:25-26
వయససస:25
లస: పప
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94-234/1237

తసడడ:డ నవరరజ అవససస
ఇసటట ననస:25-26
వయససస:25
లస: పప

6236 NDX2674687
పపరర: రరజ బబ రరగడడ

తసడడ:డ బబలసరశమ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:25-26-38
వయససస:20
లస: పప

6238 NDX2585354
పపరర: వననద కలమమర గగటట స

94-64/717

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగటట స
ఇసటట ననస:25-30
వయససస:28
లస: పప

6239 NDX0561902
పపరర: బఘచచబబబఘ యసపరరల

94-35/929

తసడడ:డ ఆసజననయఘలల మఘకకపరటట
ఇసటట ననస:25-32
వయససస:50
లస: పప

6242 JBV2704054
పపరర: వజయ ఆదదత వరససరరడడడ

తసడడ:డ వనసకట రరమ కకషష పడసరద బసడరర
ఇసటట ననస:25-47
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నల శశష శరయమన ఉడత
ఇసటట ననస:25-59
వయససస:48
లస: పప

6247 NDX2215119
పపరర: దనసస చసదడకరసతమ దనసస

6248 NDX2106590
పపరర: నరసససహస పస డసరర

94-112/101

భరస : వనససనరరవప దనసస
ఇసటట ననస:25-62
వయససస:85
లస: ససస స

94-100/774

94-71/646

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగటట స
ఇసటట ననస:25-30
వయససస:26
లస: పప
94-131/566

6243 NDX2288942
పపరర: మసగమమ మగరల

94-114/784

భరస : సస మశశఖర మగరల
ఇసటట ననస:25-45-208
వయససస:54
లస: ససస స
94-18/817

6246 AP151010345557
పపరర: ననగలకడమ ఆళళ ఆళళ

94-112/100

భరస : మటట యఖ ఆళళ
ఇసటట ననస:25-62
వయససస:64
లస: ససస స
94-112/102

6255 NDX1614487
పపరర: ననగ కలపన పప టట
ర రర

6250 NDX0752923
పపరర: వనసకరయమమ ననరర�

94-100/775

భరస : వనసకట కకషషయఖ�
ఇసటట ననస:25-66
వయససస:90
లస: ససస స
94-100/777

తసడడ:డ రరజజసదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:25-66
వయససస:65
లస: పప

6253 NDX2273076
పపరర: కకకషషవనణణ వరకలపపడడ

94-100/780

6256 NDX2416345
పపరర: రమణ వరకలపపడడ

94-100/778

భరస : గగపరలరరవప�
ఇసటట ననస:25-68
వయససస:38
లస: ససస స

6259 NDX0044172
పపరర: వరణణ� పరదరరస�

94-100/781

6262 NDX0044107
పపరర: వనసకట అపరపరరవప పరదరరస
తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:25-68
వయససస:61
లస: పప

6254 NDX2097518
పపరర: యమమన చచదరర కకలర

94-100/779

6257 NDX0044883
పపరర: మణణదదపసస� పరదరరస�

94-100/782

తసడడ:డ వనసకట అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:25-68
వయససస:36
లస: ససస స
94-100/784

భరస : వనసకట అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:25-68
వయససస:61
లస: ససస స
94-100/786

94-100/776

భరస : జననరర న కకలర
ఇసటట ననస:25-67
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరర అపపడడ వరకలపపడడ
ఇసటట ననస:25-67
వయససస:44
లస: ససస స
94-100/783

6251 NDX0044073
పపరర: నవన వరససరరడడడ

తసడడ:డ రరజజసదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:25-66
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రమణ వరకలపపడడ
ఇసటట ననస:25-67
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష మకకపరటట
ఇసటట ననస:25-67
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ చచసచయఖ�
ఇసటట ననస:25-68
వయససస:43
లస: పప

6240 NDX2585305
పపరర: అనల కలమమర గగటట స
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6252 NDX0044248
పపరర: రరజజసదడపస
డ రద వరససరరడడ

6261 NDX0044354
పపరర: గగపరలరరవప� గదచబ�

94-1/1312

తసడడ:డ ననగరరజ రరవప పస డసరర
ఇసటట ననస:25-62
వయససస:73
లస: పప

భరస : రరజజసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:25-66
వయససస:55
లస: ససస స

6258 NDX0044057
పపరర: కలమమరర� గదచబ�

94-71/624

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:25-35
వయససస:38
లస: పప

94-82/890 6245 NDX2737427
6244 NDX2824324
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప బసడరర
పపరర: వరసజననయఘలల ఉడత

6237 NDX2627628
పపరర: శకనవరస రరవప గగటట స

తసడడ:డ ననగయఖ గగటట స
ఇసటట ననస:25-30
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ చచననకజశవ రరవప యసపరరల
ఇసటట ననస:25-30
వయససస:42
లస: పప

6241 NDX3011970
పపరర: సరసబశవరరవప మఘకకపరటట

6249 NDX0044065
పపరర: శవకలమమరర వరససరరడడ

94-112/444

6260 NDX1510313
పపరర: సరయరరస మదదబ

94-100/785

తసడడ:డ sharath బబబఘ
ఇసటట ననస:25-68
వయససస:25
లస: పప
94-100/787

6263 NDX0044313
పపరర: ననగజశశరరరవప� మఘరకకసడ�

94-100/788

తసడడ:డ శసకరయఖ�
ఇసటట ననస:25-68
వయససస:72
లస: పప
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6264 NDX2815504
పపరర: వనసకట రరమ ననరరయణ
యమససఈ పరదరరస
తసడడ:డ వనసకట అపప రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:25-68
వయససస:29
లస: పప
6267 NDX2957306
పపరర: ఇసదదరర తలశల

94-100/1002

భరస : వ ఆర ఏన యశశశ పరదరరస
ఇసటట ననస:25-68
వయససస:24
లస: ససస స
94-71/852

భరస : శకనవరసరరవప తలశల
ఇసటట ననస:25-69
వయససస:40
లస: ససస స
6270 NDX2728368
పపరర: పడగత కకరటబల

94-71/855

94-100/791

94-100/794

94-100/797

94-100/800

94-113/973

తసడడ:డ రరమకకషష రరవప శఖరస
ఇసటట ననస:25-69/203
వయససస:69
లస: పప

6277 NDX0044651
పపరర: చనమయ దేవ గసగరరజ

6280 NDX2272565
పపరర: వనసకటటసశరరర శకకరనస పపజల

6283 NDX2030682
పపరర: పడసరద రరవప కసప

6286 NDX3053279
పపరర: వరర వజయ రరణణ

94-113/976

94-94/984

6289 NDX0044081
పపరర: రరసబబబఘ కరలపరతపప

6272 NDX1619644
పపరర: హరరక యలస

6275 NDX0749689
పపరర: సమత పపజల�

94-100/795

94-100/793

6278 NDX1718271
పపరర: జయపడదన దేవ గగవసదస

94-100/796

భరస : బబల ససరయఖ గగవసదస
ఇసటట ననస:25-69
వయససస:60
లస: ససస స
94-100/798

6281 NDX0693614
పపరర: రవ కలమమర� కనకమమడల�

94-100/799

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:25-69
వయససస:56
లస: పప
94-100/801

6284 NDX0693705
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప బబ బబబ

94-100/802

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ బబ చనచ
ఇసటట ననస:25-69
వయససస:73
లస: పప
94-113/974

6287 NDX3052974
పపరర: కకనకసచ వనసషషవ

94-113/975

తసడడ:డ అనల కలమమర
ఇసటట ననస:25-69
వయససస:19
లస: ససస స
94-100/803

6290 NDX1885351
పపరర: అభషసక దనసరర

తసడడ:డ కజ వ ఎల ఎన శరమ కరలపరతపప
ఇసటట ననస:25-69/103
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ సతఖస దనసరర
ఇసటట ననస:25-69/104
వయససస:25
లస: పప

6292 NDX2690006
పపరర: అపరష శఖరస

6293 NDX2740694
పపరర: శకనవరస రరడడడ కకసడ

భరస : ననగరసదడ వర పడసరద శఖరస
ఇసటట ననస:25-69/203
వయససస:67
లస: ససస స

94-100/790

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:25-69
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:25-69
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అనల కలమమర
ఇసటట ననస:25-69
వయససస:18
లస: పప
6291 NDX2693653
పపరర: ననగరసదడ వర పడసరద శఖరస

94-100/792

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:25-69
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:25-69
వయససస:44
లస: పప
6288 NDX3052909
పపరర: కకనకసచ బబలకకషష

6274 NDX1757444
పపరర: ఇసదదర దనసరర

94-71/854

భరస : మనమధ కకషష యలస
ఇసటట ననస:25-69
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదబ పసచచయఖ పపజల
ఇసటట ననస:25-69
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ దేవయఖ గగవసదస
ఇసటట ననస:25-69
వయససస:65
లస: పప
6285 NDX3099710
పపరర: వరర అనల కలమమర

94-100/789

తసడడ:డ వరరసజననయఘలల గసగరరజ
ఇసటట ననస:25-69
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రతస యఖ మకకపరటట
ఇసటట ననస:25-69
వయససస:66
లస: ససస స
6282 NDX1718255
పపరర: బబల ససరయఖ గగవసదస

6271 NDX1915729
పపరర: లకడమ రరణణ ససయఘకస మదదబ

6269 NDX3116167
పపరర: జజసఫ ససనత గగపప
భరస : వజయ సఫర అరర రరడడడ సస పప
ఇసటట ననస:25-69
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సతఖస దనసరర
ఇసటట ననస:25-69
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రవకలమమర�
ఇసటట ననస:25-69
వయససస:52
లస: ససస స
6279 NDX1614495
పపరర: నరమల మకకపరటట

94-71/853

తసడడ:డ సరత బబబఘ మదదబ
ఇసటట ననస:25-69
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల ససరయఖ గగవసదస
ఇసటట ననస:25-69
వయససస:33
లస: ససస స
6276 NDX0693895
పపరర: రరధనరరణణ కనకమమడల�

6268 NDX3045242
పపరర: వజయ సరగర రరడడడ గగపప

94-71/851

భరస : ననగజశశరరవప పసదబ ద
ఇసటట ననస:25-69
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ బల రరడడడ గగపప
ఇసటట ననస:25-69
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బబలకకషష కకరటబల
ఇసటట ననస:25-69
వయససస:25
లస: ససస స
6273 NDX1718297
పపరర: భబరర వ గగవసదస

94-100/1003 6266 NDX2957231
6265 NDX2812675
పపరర: హహమ ననగ వనసకట జజఖత పరదరరస
పపరర: మణణకయమమమ పసదబ ద

94-100/910

94-100/804

94-100/1004

తసడడ:డ వనమ రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:25-69 f no 405
వయససస:48
లస: పప
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94-100/1005

భరస : లకడమ ననరరయణ కరసడడడ
ఇసటట ననస:25-69, FLAT NO 301
వయససస:64
లస: ససస స
95-222/1263

భరస : మసగయఖ
ఇసటట ననస:25-78
వయససస:69
లస: ససస స
6300 NDX2273100
పపరర: సస ననల యయరరకమననన

94-100/805

6298 NDX2914950
పపరర: సరయ ససరఖ వసశ జకలకల

94-100/807
6302 NDX0021733
పపరర: ననగ వనసకట పడవణ యరక మననన

6304 NDX1915513
పపరర: ననగమర బబబఘ షపక

94-131/567

6309 NDX2474435
పపరర: అసజయఖ అబబనసనన

94-112/103

94-113/777

94-112/104

6307 NDX0493775
పపరర: షరరఫపననసర షపక

6310 NDX1919507
పపరర: ససత మహలకడమ యకకల

6313 NDX1788423
పపరర: ఆనసదవరరరన దనవపలలరర

6316 NDX1483387
పపరర: శకదేవ కమమ

94-112/107

6319 NDX0426189
పపరర: దదలర మత షపక షపక

94-131/568

6322 NDX0727313
పపరర: లలరరగరన దదగసటర
భరస : శకనవరస సససగ దదగసటర
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:44
లస: ససస స

94-100/810

6308 NDX0553230
పపరర: రరసససదనర ఫరరదబ దన షససక

94-131/569

తసడడ:డ గఘలమస మహహదబ దన షససక
ఇసటట ననస:25-87
వయససస:67
లస: పప
94-113/775

6311 NDX1855453
పపరర: లసగయఖ అమరగజ

94-113/776

తసడడ:డ లకమయఖ అమరగజ
ఇసటట ననస:25/160
వయససస:39
లస: పప
94-111/23

6314 NDX1746389
పపరర: వనసకట అజయ తేజ కమమమ

94-111/24

తసడడ:డ ససబబబ రరవప కమమమ
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:25
లస: పప
94-112/105

6317 NDX0709774
పపరర: ఉజశల మధస వజశల

94-112/106

తసడడ:డ ససరరఖ పడకరశ రరవప� వజశల
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:33
లస: ససస స
94-112/108

భరస : గకరరబషర షపక
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:37
లస: ససస స
94-112/110

6305 NDX1319870
పపరర: లకకమ కలమమరర కకతత
స రర
భరస : వనసకట భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:25-85/303
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప కమమ
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మహహష దేవబతష
స ల
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరమకకకషష రరడడడ అరరడడడ
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:44
లస: ససస స

94-100/809

తసడడ:డ వసదనస దనవపలలరర
ఇసటట ననస:25/163
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసససధన రరవప మమధసరర
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:28
లస: ససస స

6321 NDX0426148
పపరర: వనసకట పదనమవత వణఘకలరర

తసడడ:డ వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:25-84
వయససస:39
లస: పప

భరస : పరసడడరసగ రరవప యకకల
ఇసటట ననస:25/159
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహస పస డసరర
ఇసటట ననస:25/162
వయససస:39
లస: పప
6315 NDX0555888
పపరర: బసడర మమధసరర మమధసరర

94-100/806

భరస : రరసససదనర ఫరరదబ దన షససక
ఇసటట ననస:25-87
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ అబబనసనన
ఇసటట ననస:25-159
వయససస:56
లస: పప
6312 NDX2105014
పపరర: శక కళళఖణ చకకవరరస పస డసరర

94-15/611

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:25-85
వయససస:27
లస: పప

6306 NDX2152890
పపరర: ససమర ససలమసన చరరగరడహహల
మహమమద అబఘబల
భరస : జహహర షపక
ఇసటట ననస:25-87
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వరయఖ వనగసటట
ఇసటట ననస:25-75-25
వయససస:58
లస: ససస స

6301 NDX0693580
పపరర: కళళవత యరకమననన

6303 NDX0693978
పపరర: ససతనరరమయఖ పపరర
తసడడ:డ చన బబపయఖ పపరర
ఇసటట ననస:25-84
వయససస:75
లస: పప

94-83/588

తసడడ:డ వ వ ననగ మలర కరరరరన రరవప జకలకల
ఇసటట ననస:25-79
వయససస:18
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర యరకమననన
ఇసటట ననస:25-84
వయససస:67
లస: ససస స

94-100/808

6296 NDX3197019
పపరర: వనసకటరమణ వనగసటట

94-111/726
6299 NDX2915197
పపరర: వజయ వనసకట ననగ మలర కరరరరన
రరవప జకలకల
తసడడ:డ ససరఖ ననగజశశర రరవప జకలకల
ఇసటట ననస:25-79
వయససస:47
లస: పప

భరస : ననగ వనసకట పడవణ యయరకరమననన
ఇసటట ననస:25-84
వయససస:34
లస: ససస స

6318 NDX1405860
పపరర: ననగ మలలర శశరర ఆరరకటర

94-66/1180

Deleted

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:25-69 f no 405
వయససస:44
లస: ససస స
6297 SQX2251122
పపరర: దనరమతషలససమమమ పరరమ

6295 NDX2779700
పపరర: వజయ లకడమ కరసడడడ

94-112/109
6320 NDX0349050
పపరర: శకదేవ తతనసగఘసటర తషనసగఘసటర

తసడడ:డ ననరరయణరరవప తషనసగఘసటర
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:41
లస: ససస స
94-112/111

6323 NDX0348805
పపరర: శకదేవ వనలవవలల

94-112/112

భరస : మధసససదన రరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:46
లస: ససస స
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6324 NDX0426262
పపరర: వజయ రరధదక బబ యన

94-112/113

భరస : శకనవరసరరవప బబ యన
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:46
లస: ససస స

6325 NDX0663088
పపరర: సరరతనదేవ దనవపలలరర
దనవపలలరర
భరస : వసదనస దనవపలలరర
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:46
లస: ససస స

94-112/114

6326 NDX0555805
పపరర: వపయమఖరర నగమశక నగమశక

తసడడ:డ లకడమ నరసససహ రరవప నగమశక
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:48
లస: ససస స

94-112/116 6328 NDX0426155
94-112/117 6329 NDX0348854
6327 NDX0625053
పపరర: కనపరల ససహససన దేవ కనపరల
పపరర: ధనలకకమ కలమమరర తతనసగఘసటర
పపరర: వనసకట లకడమ కమమ

భరస : రరజశశఖర కనపరల
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:48
లస: ససస స
6330 NDX0876672
పపరర: పదనమవత దేవబతష
స ల

భరస : ననరరయణరరవప తషనసగఘసటర
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:61
లస: ససస స
94-112/119

భరస : నరసససహ రరవప దేవబతష
స ల
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:53
లస: ససస స
94-112/122

6336 NDX2287332
పపరర: తరరపతమమ ఇరరకలమలర

94-112/125

6337 NDX0838524
పపరర: ఈశశరర జమఘమల జమఘమల

6332 NDX0426254
పపరర: శశకళ మమధస మధస

94-112/123

6335 NDX0426296
పపరర: ననగమణణ వపయమఖరర
వపయమఖరర
భరస : లకకమనరసససహరరవప ఉయఘఖరర
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:55
లస: ససస స

94-112/124

94-112/126

6338 NDX0426171
పపరర: మహబమబబ బఘనసర షపక షపక

94-112/127

భరస : జమమల షపక
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:66
లస: ససస స

94-112/128

94-112/129 6341 NDX2214963
94-112/130
6340 NDX0348672
పపరర: ధనలకడమ బబ యపరటట బబ యపరటట
పపరర: బబ యన హరరసరయ మననజ
బబ యన
భరస : ససబబబరరవప బబ యపరటట
తసడడ:డ బబ యన శకనవరసరరవప బబ యన
ఇసటట ననస:25-163
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:69
లస: ససస స
వయససస:23
లస: పప

94-112/131

6343 NDX2033611
పపరర: దసరరర పడసరద మననవ

తసడడ:డ రరమ కకషష రరడడడ వణఘకలరర
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:27
లస: పప

94-112/132

6344 NDX1227362
పపరర: వనసకట సరయ పవన వరససరరడడ
వరసస రజడకడ
తసడడ:డ శకనవరస పడసరద వరససరరడడ
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:29
లస: పప

94-112/133

94-112/135

6347 NDX1049501
పపరర: ససనల కలమమర సరతషలలరర
సరతషలలరర
తసడడ:డ రసగ మసరసన సరతషలలరర
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:34
లస: పప

94-112/136

తలర : రతన జజఖత మననవ
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:28
లస: పప
94-112/134

6346 NDX0740969
పపరర: వనసకటటష దేవబతష
స ల

తసడడ:డ లకకమనరసససహరరవప ఉయఘఖరర
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దేవబతష
స ల
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:34
లస: పప

6348 JBV2887982
పపరర: ససధనకరరరవప సరతషలలరర

94-112/138 6350 JBV2888196
6349 NDX0896555
పపరర: దేవరబతష
పపరర: రరజశశఖర సరతషలలరర
స ల మహహష దేవబతష
స ల

94-112/137

తసడడ:డ రసగమసరసన సరతషలలరర
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:35
లస: పప
6351 NDX0423459
పపరర: గకర బబషర షపక
తసడడ:డ జమమల షపక
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:44
లస: పప

94-112/121

భరస : ససరఖపడకరశరరవప మధస
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప జమఘమల
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:67
లస: ససస స

6345 NDX0439562
పపరర: ఇసదసమమళ వపయమఖరర

94-112/120

భరస : శకనవరస పడసరద వరససరరడడ
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప ఇరరకలమలర
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:56
లస: ససస స

6342 NDX1895129
పపరర: అవననశ రరడడడ వణఘకలరర

6334 NDX0048751
పపరర: పదనమవత వరససరరడడ వరసస రజడడ క

94-112/118

భరస : ససబబ రరవప కమమ
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : మధసససధనరరవప బసడర
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:53
లస: ససస స

6333 JBV2893998
పపరర: కననఖకలమమరర సరతషలలరర
సరతషలలరర
భరస : రసగమసరసన సరతషలలరర
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:55
లస: ససస స

6339 NDX0224386
పపరర: నరమల పససపపలలటట

6331 NDX0224428
పపరర: శశషవరణణ బసడర

94-112/115

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దేవబతష
స ల
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:35
లస: పప
94-112/140

6352 NDX0018879
పపరర: రమమష బబబఘ తతనసగఘసటర
తషనసగసటట
తసడడ:డ ననరరయణరరవప తషనసగసటట
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:45
లస: పప

94-112/139

తసడడ:డ రసగమసరసన సరతషలలరర
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:36
లస: పప
94-112/141

94-112/142
6353 NDX0345587
పపరర: మధసససదన రరవప బబ యపరటట

తసడడ:డ ససబబ రరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:52
లస: పప

Page 78 of 319

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-37

94-112/143 6355 NDX2038124
6354 NDX0018747
పపరర: వసదనస దనవపలలరర దనవపలలరర
పపరర: రరమ కకషష రరడడడ వణఘకలరర

తసడడ:డ అకకయఖ దనవపలలరర
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:52
లస: పప
6357 NDX0935023
పపరర: వనసకట పస శరన

తసడడ:డ ససవర రరమ రరడడ వణఘకలరర
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:53
లస: పప
94-112/146

తసడడ:డ శశషయఖ పస షన
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:55
లస: పప
6360 JBV2887909
పపరర: ససబబబరరవప కమమ

94-112/149

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ సరతషలలరర
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:68
లస: పప
6366 NDX0423400
పపరర: జమమల షపక
తసడడ:డ జజన అహమమద
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:74
లస: పప
6369 NDX1798208
పపరర: ననగలకడమ తషనసగఘసటట ల

94-112/150

6364 NDX0239533
పపరర: వనసకటటశశరరర పససపపలలటట

6367 NDX2033603
పపరర: లకడమ భవరన మననవ

94-113/780

6370 NDX2033629
పపరర: రతనజజఖత మననవ

6373 NDX2736536
పపరర: ధరమతేజ అఖల దవపలలరర

తసడడ:డ ఓసకరర పరబడహమచనరర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:25/163
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ వసడనస దవపలలరర
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:21
లస: పప

6375 NDX2287373
పపరర: ససబబబ రరవప ఇరరకలమలర

6376 NDX2781821
పపరర: లకడమ జజఖత సరతషలలరర

94-112/156

6365 NDX0018614
పపరర: ననరరయణరరవప తతనసగఘసటర
తషనసగఘసటర
తసడడ:డ ననగజసదడస తషనసగఘసటర
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:73
లస: పప

94-112/154

94-113/778

6368 NDX1450493
పపరర: సపనహ పడసనన కమమ

94-113/779

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:25/163
వయససస:29
లస: ససస స
94-113/781

94-113/782
6371 NDX1662106
పపరర: లకకమపడసననకలమమరర బబలరసకకసడ

భరస : వరబడహమచనరర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:25/163
వయససస:62
లస: ససస స
94-113/962

6374 NDX3195211
పపరర: గగపస బబబఘ చలలకలరర

94-112/472

6377 NDX2191740
పపరర: బబలమజ అటట
ర రర

భరస : రరజ శశఖర
ఇసటట ననస:25-163,S4 GARDEN TOWERS
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శకధర అటట
ర రర
ఇసటట ననస:25-164
వయససస:23
లస: పప

94-112/157
6378 NDX0343863
పపరర: మధసససధన రరవప అతస లలరర
అతస లలరర
తసడడ:డ వనసకట గగపరలరరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:25-164
వయససస:80
లస: పప

6379 NDX1621102
పపరర: లలత కరణస

6380 NDX0731117
పపరర: ఇసదసరరణణ బబయ సససగ

భరస : భబసకర కరణస
ఇసటట ననస:25-165
వయససస:27
లస: ససస స

6381 NDX0731075
పపరర: నరజసదడ బబయ లకమణ సససగ

6382 NDX1226950
పపరర: భబసకర కరషస కరష స

భరస : లకమణ సససగ
ఇసటట ననస:25-165
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ మమల కకసడయఖ కరష స
ఇసటట ననస:25-165
వయససస:37
లస: పప

94-131/775

తసడడ:డ శకరరమ మమరరస చలలకలరర
ఇసటట ననస:25-163 FLOT NO T-1
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ మమరస యఖ ఇరరకలమలర
ఇసటట ననస:25-163 LAKSHMIPURAM
వయససస:59
లస: పప

94-112/160

94-112/151

94-112/153

భరస : వనసకటటశశర రరవప మననవ
ఇసటట ననస:25/163
వయససస:53
లస: ససస స
94-113/783

6362 NDX0382341
పపరర: ససరఖపడకరశరరవప మమధస
తసడడ:డ శకరరమఘలల మధస
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:64
లస: పప

తలర : రతన జజఖత మననవ
ఇసటట ననస:25/163
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రమమశ బబబఘ తషనసగఘసటట ల
ఇసటట ననస:25/163
వయససస:38
లస: ససస స
6372 NDX1662098
పపరర: వరబడహమచనరర బబలరసకకసడ

6361 NDX0458836
పపరర: శకనవరస రరవప వరసస రజడడ క

94-112/148

తసడడ:డ అమకతయఖ కనపరల
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ గరలలయఖ పససపపలమటట
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:70
లస: పప
94-112/155

94-112/145

94-112/147 6359 NDX0624148
6358 NDX0344051
పపరర: మధసససధన రరవప బసడర బసడర
పపరర: రరజశశఖర కనపరల కనపరల

తసడడ:డ ససబబబరరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:64
లస: పప
94-112/152

6356 NDX2193100
పపరర: రరసబబబఘ ననరరశశటట

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ననరరశశటట
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడర
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ కమమ
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:60
లస: పప
6363 JBV2888188
పపరర: రసగమసరసన సరతషలలరర

94-112/144

94-112/158

94-111/27

94-112/159

భరస : ససరజష సససగ సససగ
ఇసటట ననస:25-165
వయససస:41
లస: ససస స
94-112/161

6383 NDX0707653
పపరర: లకమణ ససరజష సససగ సససగ

94-112/162

తసడడ:డ లకమణ సససగ సససగ
ఇసటట ననస:25-165
వయససస:48
లస: పప
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94-112/473

తసడడ:డ అపపయఖ చటబటల
ఇసటట ననస:25-165
వయససస:63
లస: పప
6387 NDX0464081
పపరర: శకహరర ససదర స

94-112/164

94-112/167

94-112/170

94-112/173

94-111/29

6394 NDX1359850
పపరర: శరకవరణణ పరమరరస

6397 NDX1359785
పపరర: అవననష పరమరరస పమరరస

6400 NDX1802561
పపరర: ససజనఖ మమససటట

94-112/178

94-112/171

94-112/166

6392 NDX2287720
పపరర: వనసకరటరరవ బబ రరక

94-112/169

6395 AP151010345384
పపరర: లలతనదేవ పరమరరస పమరరస

94-112/174

6398 NDX0386540
పపరర: మహనరరవప పస పమరరస

94-112/175

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప పమరరస
ఇసటట ననస:25-169
వయససస:62
లస: పప
94-112/176

6401 NDX2371623
పపరర: దదవఖ అటట
ర రర

94-112/177

భరస : చచసతనఖ మమగఘలలరర
ఇసటట ననస:25-172
వయససస:36
లస: ససస స

94-112/179 6404 NDX2215200
94-112/180
6403 NDX0426379
పపరర: పదనమవత సస మరకతష సస మరకతష
పపరర: నలల
ర రర బబల ససవరచల నలల
ర రర

6406 JBV2893436
పపరర: కమలకలమమరర రరమననన
రరమననన
భరస : సతఖనననరరయణ రరమననన
ఇసటట ననస:25-172
వయససస:53
లస: ససస స

94-112/184 6409 NDX2215192
6408 NDX2371680
పపరర: ససత మహ లకడమ మమగఘలలరర
పపరర: ధన లకడమ శసగసశశటట

భరస : వనసకటసరశమ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:25-172
వయససస:44
లస: ససస స
94-112/182

6407 NDX2081214
పపరర: సశరష కలమమరర పలర పస తష

94-112/185

6410 NDX1482769
పపరర: వసససదర దేవ మమమళరపలర
మమమళపలర
భరస : ననగజశశర రరవప మమమమలర
ఇసటట ననస:25-172
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : సససగసశశటట సరసబయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:25-172
వయససస:60
లస: ససస స

6411 NDX2060705
పపరర: పపణఖవత దేవ తతట

94-112/188 6413 JBV2893105
6412 JBV2893147
పపరర: రరజఖలకడమ కడడయమల కడడయమల
పపరర: వనసకటబడవమమ నలల
ర రర నలల
ర రర

భరస : వనసకట రతనస తతట
ఇసటట ననస:25-172
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : రరమమహనరరయ కడడయమల
ఇసటట ననస:25-172
వయససస:70
లస: ససస స

94-112/183

భరస : మఘరళ మహన పలర పస తష
ఇసటట ననస:25-172
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మఘరళ కకషష మమరరస మమగఘలలరర
ఇసటట ననస:25-172
వయససస:60
లస: ససస స
94-112/187

94-112/172

భరస : మహనరరవప పమరరస
ఇసటట ననస:25-169
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రఘఘ సస మరకతష
ఇసటట ననస:25-172
వయససస:43
లస: ససస స
94-112/181

6389 JBV2894103
పపరర: షరరమలమ షపక

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప బబ రరక
ఇసటట ననస:25-168
వయససస:31
లస: పప

భరస : జగన మహన రరవప మమససటట
ఇసటట ననస:25-172
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : భబరవ కడడయమల
ఇసటట ననస:25-172
వయససస:41
లస: ససస స
6405 NDX1072941
పపరర: బబల గరయతడ చలకపరటట
chilakapati
భరస : నతనఖనసదస చలకపరటట
ఇసటట ననస:25-172
వయససస:45
లస: ససస స

94-112/168

తసడడ:డ మహన రరవప పమరరస
ఇసటట ననస:25-169
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరసబబబఘ నరరససటట
ఇసటట ననస:25/172
వయససస:44
లస: ససస స
6402 NDX0734293
పపరర: మమధసరర కడడయమల కడడయమల

6391 NDX2287761
పపరర: ససజజ బబ రరక

94-112/163

భరస : ననగమర షపక
ఇసటట ననస:25-167
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప పరమరరస
ఇసటట ననస:25-169
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప పరమరరస
ఇసటట ననస:25-169
వయససస:28
లస: పప
6399 NDX2179258
పపరర: భబరత నరరససటట

94-112/165

భరస : వనసకరటరరవ బబ రరక
ఇసటట ననస:25-168
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప శలస
ఇసటట ననస:25-168
వయససస:48
లస: పప
6396 NDX1359777
పపరర: దదననశ పరమరరస

6388 JBV2888121
పపరర: సరసబశవరరవప ససదర స

6386 NDX0423350
పపరర: శకకరనస ససదర స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ససదర స
ఇసటట ననస:25-166
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ననగభమషణ చనరర ససదర స
ఇసటట ననస:25-166
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:25-167
వయససస:52
లస: పప
6393 NDX0459362
పపరర: రఘఘ శలస శలస

94-111/28

భరస : శకహరర ససదర స
ఇసటట ననస:25-166
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ససదర స
ఇసటట ననస:25-166
వయససస:34
లస: పప
6390 JBV2888022
పపరర: ననగమర షపక

6385 NDX1787250
పపరర: శరఖమల ససదర స

94-112/186

94-112/189

భరస : భబసకరరరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:25-172
వయససస:81
లస: ససస స
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94-112/190 6415 NDX2371615
6414 NDX0085506
పపరర: మఘరళ కకషష రరమననన రరమననన
పపరర: చచత
స నఖ మమగఘలలరర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరమననన
ఇసటట ననస:25-172
వయససస:29
లస: పప

94-112/191

6416 NDX2215218
పపరర: నలల
ర రర ససరఖ నలల
ర రర

94-112/192

తసడడ:డ మఘరళ కకషష మమరరస మమగఘలలరర
ఇసటట ననస:25-172
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరశమ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:25-172
వయససస:44
లస: పప

94-112/194

6419 NDX2215176
పపరర: Venkata Swamy నలల
ర రర

తసడడ:డ రరమ మహనరరవప కడడయమల
ఇసటట ననస:25-172
వయససస:48
లస: పప

6418 NDX1049261
పపరర: నతనఖనసదస తతమఘల
తతమఘల
తసడడ:డ వరభదనడచనరర తతమఘల
ఇసటట ననస:25-172
వయససస:54
లస: పప

6420 JBV2887065
పపరర: వనసకటటశశరరరవప చలలవరదద

6421 NDX0288688
పపరర: నరసససహరరవప దేవబతష
స ల

94-112/197

6417 NDX0735035
పపరర: భబరవ కడడయమల కడడయమల

94-112/193

94-112/196

తసడడ:డ లకకమననరరయణ చనలలవదద
ఇసటట ననస:25-172
వయససస:56
లస: పప
6423 NDX2215184
పపరర: సరసబయఖ సససగసశశటట
తసడడ:డ సససగసశశటట సససగసశశటట
ఇసటట ననస:25-172
వయససస:60
లస: పప
6426 JBV2887156
పపరర: రరమమహనరరవప కడడయమ

94-112/202

తసడడ:డ భదడయఖ కడడయమల
ఇసటట ననస:25-172
వయససస:74
లస: పప
6429 NDX1798273
పపరర: సరతవక సస మరగతష

94-113/785

తసడడ:డ రఘఘ సస మరగతష
ఇసటట ననస:25/172
వయససస:25
లస: ససస స
6432 NDX2126556
పపరర: సరయకకషష రరడడడ వణఘకలరర

94-113/788

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చలకపరటట
ఇసటట ననస:25/172
వయససస:34
లస: పప
6438 NDX0426445
పపరర: శవకలమమరర మఘననసగర
మఘననసగర
భరస : శవరరవప మఘననసగర
ఇసటట ననస:25-177
వయససస:65
లస: ససస స

94-112/203

6441 NDX0945162
పపరర: ససభబషసణణ చనవర చనవ

94-112/206

భరస : వశశననధ పడసరద చనవ
ఇసటట ననస:25-178
వయససస:63
లస: ససస స

94-112/200 6425 NDX2287860
6424 NDX0344218
పపరర: మఘరళ కకషష మమరరస మమగఘలలరర
పపరర: చనససబబబరరవప ఏలలరర

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మగఘలలరర
ఇసటట ననస:25-172
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరఖన ఏలలరర
ఇసటట ననస:25-172
వయససస:64
లస: పప

94-112/443
6427 NDX2712545
పపరర: వనసకట ననగ శకససరయమ తేజ శక
మటట పలర
తసడడ:డ రఘఘ వనసకటటశశర పడసరద
ఇసటట ననస:25-172
వయససస:19
లస: ససస స

6428 NDX1781815
పపరర: వసదన సససగ నడడగఘసటర
తలర : లల రరణణ నడడగఘసటర
ఇసటట ననస:25/172
వయససస:24
లస: ససస స

6430 NDX2126531
పపరర: సహహత సస మరగఉతష

6431 NDX1432384
పపరర: వజయ లకడమ కకట

94-113/786

6433 NDX1780759
పపరర: బ ఎన జయ రరస బబ యన

6436 NDX2287324
పపరర: అనసరరధ మటట పలర

94-112/198

94-112/201

94-113/784

94-113/787

భరస : వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:25/172
వయససస:57
లస: ససస స
94-113/789

తలర : వజయ రరధదక బబ యన
ఇసటట ననస:25/172
వయససస:26
లస: పప
94-113/791

6422 JBV2887578
పపరర: సతఖననరరయణ రరమననన
తసడడ:డ గగపరలరరవప రరమననన
ఇసటట ననస:25-172
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రఘఘ సస మరగఉతష
ఇసటట ననస:25/172
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష రరడడడ వణఘకలరర
ఇసటట ననస:25/172
వయససస:23
లస: పప
6435 NDX2152114
పపరర: గరరరష చలకపరటట

తసడడ:డ నలల
ర రర అపపయఖ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:25-172
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ దేవబతష
స ల
ఇసటట ననస:25-172
వయససస:57
లస: పప
94-112/199

94-112/195

6434 NDX1798323
పపరర: అవననశ రరడడడ వణఘకలరర

94-113/790

తసడడ:డ రరమకకషష రరడడడ వణఘకలరర
ఇసటట ననస:25/172
వయససస:27
లస: పప

భరస : రఘఘ వనసకటటశశర పడసరద మటట పలర
ఇసటట ననస:25-172, FLAT NO. 52, SUDHA
వయససస:51
లస: ససస స

94-112/213
6437 NDX2287480
పపరర: రఘఘ వనసకటటశశర పడసరద
మటట పలర
తసడడ:డ రరమననథస మటట పలర
ఇసటట ననస:25-172, FLAT NO. 52, SUDHA
వయససస:54
లస: పప

6439 NDX0423798
పపరర: శవరరవప మఘననసగర

6440 NDX2215127
పపరర: చనవ సరశత చనవ

94-112/212

94-112/204

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ శవరరవప
ఇసటట ననస:25-177
వయససస:72
లస: పప
6442 JBV2887206
పపరర: భరదనశజ చనవ చనవ
తసడడ:డ వశశననధపడసరద చనవ
ఇసటట ననస:25-178
వయససస:37
లస: పప

94-112/205

భరస : చనవ ధరమ తేజ చనవ
ఇసటట ననస:25-178
వయససస:34
లస: ససస స
94-112/207

6443 JBV2887222
పపరర: ధరమతేజ చనవర చనవ

94-112/208

తసడడ:డ వశశననధపడసరద చనవ
ఇసటట ననస:25-178
వయససస:38
లస: పప
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6444 NDX0839118
పపరర: వశశననధ పడసరద చనవర చనవ

94-112/209

తసడడ:డ రరఘవయఖ చచదరర చనవ
ఇసటట ననస:25-178
వయససస:65
లస: పప
6447 NDX2750131
పపరర: శకవసత పసమమసరన

94-113/963

94-113/796

94-113/801

94-113/805

94-113/808

94-113/810

94-113/813

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:25-193
వయససస:60
లస: పప

94-113/803

6457 NDX0022871
పపరర: సరయ వసశధర గగరరజవవలల

6460 NDX0288670
పపరర: రరమమరరవప� మమజజటట�

6463 NDX1649922
పపరర: మణణతేజ మమజజటట

6466 NDX2126606
పపరర: అనల అకరవటట

94-113/816

6469 NDX1119130
పపరర: రతనకలమమరర శశగఘ

94-113/806

6472 NDX0288852
పపరర: రరమశశషష మఘళళపపడడ�
తసడడ:డ భబసరవమమరరస�
ఇసటట ననస:25/194
వయససస:38
లస: ససస స

6458 NDX0022830
పపరర: గగపరల సరశమ గగరరజవవలల

94-113/807

తసడడ:డ దేవయఖ గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:25/185
వయససస:57
లస: పప
94-113/809

6461 NDX1226935
పపరర: పరరరర సరరదద కలలల కలలమల

94-112/210

తసడడ:డ కకషషయఖ కలలమల
ఇసటట ననస:25-189
వయససస:57
లస: పప
94-113/811

6464 NDX1798448
పపరర: చనమసడేశశరర మననవ

94-113/812

భరస : బబలమజ రరవప మననవ
ఇసటట ననస:25/190
వయససస:36
లస: ససస స
94-113/814

6467 JBV2906576
పపరర: శరరష నలర మతష� �

94-113/815

తసడడ:డ ససబబబరరవప � �
ఇసటట ననస:25-193
వయససస:37
లస: ససస స
94-113/817

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:25-193
వయససస:51
లస: ససస స
94-113/819

94-113/804
6455 NDX0288563
పపరర: అజయఘకమమర మమదసలమపపరపప

తసడడ:డ సససదయఖ
ఇసటట ననస:25/183
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ జననరర న రరవప అకరవటట
ఇసటట ననస:25/193
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరమనసజయఖ�
ఇసటట ననస:25/193
వయససస:50
లస: ససస స
6471 NDX1120724
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ సపగఘ

6454 NDX0724302
పపరర: మసరసనమమ వనదసలమపపరపప�

94-113/799

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:25/180
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:25/189
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమమనసజయఖ జమఘమల
ఇసటట ననస:25/193
వయససస:25
లస: ససస స
6468 NDX0013896
పపరర: ఉషర రరణణ� జమఘమల�

6452 NDX0014332
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప మమడసరర

తసడడ:డ సతఖనననరరయణ�
ఇసటట ననస:25/188
వయససస:62
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:25/189
వయససస:50
లస: ససస స
6465 NDX1782185
పపరర: రరశమ జమఘమల

94-113/797

తసడడ:డ గగపరల సరశమ గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:25/185
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనననరరయణ�
ఇసటట ననస:25/188
వయససస:52
లస: పప
6462 NDX0578831
పపరర: పదనమవత మమజజటట�

94-113/795
6449 NDX2130458
పపరర: మలలర సశర పడసరద రరవప
రరమననన
తసడడ:డ చనన సససదర రరమయఖ రరమననన
ఇసటట ననస:25-179
వయససస:80
లస: పప

భరస : సససదయఖ�
ఇసటట ననస:25/183
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల సరశమ
ఇసటట ననస:25-185
వయససస:27
లస: ససస స
6459 NDX0371468
పపరర: శకనవరసరరవప� మజజటట�

6451 NDX0014316
పపరర: పడవణ చచదరర మమడసరర�

94-113/793

94-113/794

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:25/180
వయససస:30
లస: పప

భరస : అజయ కలమమర�
ఇసటట ననస:25/183
వయససస:43
లస: ససస స
6456 NDX1328913
పపరర: లకకమ సససధసజ గగరరజవవలల

6448 NDX2124964
పపరర: లకడమ పరమమశశరర రరమననన

6446 NDX1450519
పపరర: ననగజశశర రరవప మమమళరపలర

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:25/178
వయససస:71
లస: పప

భరస : మలలర శశర పడసరద రరమననన
ఇసటట ననస:25/179
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబబబ రరవప� �
ఇసటట ననస:25/180
వయససస:52
లస: ససస స
6453 NDX0578609
పపరర: పదనమవత వనదసలమపపరపప�

94-113/792

భరస : ధరమతేజజ
ఇసటట ననస:25/178
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : భరదనశజ చనవర
ఇసటట ననస:25-178.4th floor,
వయససస:31
లస: ససస స
6450 JBV2906139
పపరర: ఉషరరరణణ మమడసరర� �

6445 NDX1259373
పపరర: సరశత కకమమననన

6470 NDX2038348
పపరర: రవ కలమమర ఏరరజషడ

94-113/818

తసడడ:డ దసరర రరవప ఏరరజషడ
ఇసటట ననస:25/193
వయససస:30
లస: పప
94-113/820

6473 NDX0293993
పపరర: సస మమశశరర మఘళళపపడడ�

94-113/821

తసడడ:డ భబసరవమమరరస�
ఇసటట ననస:25/194
వయససస:42
లస: ససస స
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6474 NDX0288696
పపరర: ఉదయ శసకర మఘళళపపడడ

94-113/822

తసడడ:డ భబసరవమమరరస
ఇసటట ననస:25/194
వయససస:40
లస: పప
6477 NDX0288928
పపరర: రరమకలమమరర రరవ�

94-113/825

భరస : గగపరలకకషష�
ఇసటట ననస:25/197
వయససస:46
లస: ససస స
6480 NDX0288951
పపరర: రజన గఘసటటపలర �

94-113/828

94-113/831

94-113/835

94-112/469

94-71/800

తసడడ:డ అసకరరరవప దనరపననన
ఇసటట ననస:25-4176
వయససస:34
లస: పప
6495 NDX1694547
పపరర: రమణమమ తషపరకలల

94-132/222

తసడడ:డ బబజ సయఖద
ఇసటట ననస:26-20-67/1
వయససస:22
లస: పప

6484 NDX0661777
పపరర: ససగఘణ కలమమరర బచసచ

6487 JBV2900223
పపరర: శకనవరసరరవప� బచసచ�

94-113/833

94-114/789

94-113/836

6493 NDX0971374
పపరర: భబరర వ కకతస

94-114/807

6502 NDX2553162
పపరర: నవన కలమమర బబ డడడపలర
తసడడ:డ రరసబబబఘ బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:26-20-67/7
వయససస:20
లస: పప

94-113/830

6485 NDX0288969
పపరర: వమలమవత బచసచ�

94-113/834

6488 NDX1580662
పపరర: శకరరస కరరనటట

94-112/211

6491 NDX3198744
పపరర: హరర కకషష దనరపననన

94-71/799

తసడడ:డ అసకరరరవప దనరపననన
ఇసటట ననస:25-4176
వయససస:34
లస: పప
6494 NDX0971812
పపరర: అనసష వనమఘల

94-114/808

భరస : రరమమసజననయఘలల
ఇసటట ననస:25|3|113
వయససస:31
లస: ససస స
94-132/223

6497 NDX0949453
పపరర: వనసకటరమణ జజననకలటట

94-132/229

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:26-2-105
వయససస:44
లస: పప
94-67/979

తసడడ:డ శశషయఖ కటబరర
ఇసటట ననస:26-20-67
వయససస:69
లస: పప
94-67/940

6482 NDX0668236
పపరర: గసగరధర రరవప� గఘసటటపలర �

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కరరనటట
ఇసటట ననస:25-201
వయససస:27
లస: పప
94-112/214

6499 NDX2583045
పపరర: ససబబబరరవప కటబరర

94-113/827

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:25-200
వయససస:75
లస: ససస స

6490 NDX2215135
పపరర: Nataraju Kumar నటరరజ
కలమమర
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప గసస
ఇసటట ననస:25-4120
వయససస:23
లస: ససస స

6496 NDX1936253
పపరర: శక హరర బబలరసకకసడ

6479 NDX0667956
పపరర: గగపరల కకషషయఖ� రరవ�

తసడడ:డ రరమయఖ చచదరర�
ఇసటట ననస:25-199
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:26-2-104
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ�
ఇసటట ననస:26-4-184
వయససస:35
లస: పప
6501 NDX2463347
పపరర: ససభబన సయఖద

94-113/829

తసడడ:డ శవరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:25*2-66
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకషష మమరరస తషపరకలల
ఇసటట ననస:26-2-104
వయససస:63
లస: ససస స
6498 NDX0728121
పపరర: దదననష రరడడడ� గ�లమమరర�

6481 NDX0668228
పపరర: వషష
ష తేజ� గఘసటటపలర �

94-113/824

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:25/197
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనననరరయణ� �
ఇసటట ననస:25-200
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:25-1248
వయససస:54
లస: పప
6492 NDX3184314
పపరర: హరర కకషష దనరపననన

94-113/826

భరస : కరసత రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:25/200
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ కరసత రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:25/200
వయససస:44
లస: పప
6489 NDX2804888
పపరర: మమరబబ యన శకనవరసరరవప

6478 NDX0643486
పపరర: అరరణ రరవ�

6476 NDX2000016
పపరర: అనలమ బకకక

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:25/197
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరధరరరవప�
ఇసటట ననస:25-199
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:25/200
వయససస:29
లస: ససస స
6486 NDX0869719
పపరర: మహహసదడ బచసచ

94-113/823

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:25/197
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : గసగరదరరరవప�
ఇసటట ననస:25-199
వయససస:60
లస: ససస స
6483 NDX0919951
పపరర: హహమవరర బచసచ�

6475 NDX0365726
పపరర: వనసకట శకనవరసమమరరస
మఘళళపపడడ
తసడడ:డ భబసరవమమరరస
ఇసటట ననస:25/194
వయససస:46
లస: పప

6500 NDX2583094
పపరర: కకటటలసగస కటబరర

94-67/980

భరస : ససబబబరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:26-20-67
వయససస:60
లస: ససస స
94-67/983

6503 NDX2571966
పపరర: రరమ శరరష బబ డడడపలర

94-67/984

భరస : శకనవరసస బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:26-20-67/8
వయససస:23
లస: ససస స
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6504 NDX2707149
పపరర: నవన రరజ జమసడర మమడడ

94-67/981

తసడడ:డ మరరయ రరజ జమసడర మమడడ
ఇసటట ననస:26-20-67/11
వయససస:27
లస: పప
6507 NDX2385318
పపరర: ఆదదననరరయణ ఇమమసధద

94-71/626

94-71/627

94-67/941

94-113/904

94-75/1284

94-67/985

6517 JBV1791243
పపరర: ససభబన� షపక�

94-47/1096

94-71/971

6523 NDX3003548
పపరర: ఉష రరణణ బబ యపరటట

94-4/1074

తసడడ:డ మణణ రరడడడ
ఇసటట ననస:90-3--362
వయససస:31
లస: పప

6526 NDX2572592
పపరర: వసశ పపళళ

6512 IJZ0457144
పపరర: పడతతఖష కళరస

94-67/986

6515 NDX2814614
పపరర: కకషష తేజ వలలటట

94-114/929

6518 NDX3029147
పపరర: వజయ లకడమ మమకపరటట

94-73/808

భరస : సరసబశవ రరవప మమకపరటట
ఇసటట ననస:30
వయససస:59
లస: ససస స
94-78/1087

6521 NDX2736999
పపరర: మహన సరయ కకషష తతట

94-114/937

6524 NDX3221595
పపరర: కరరమఘన షపక

94-114/1035

భరస : అబఘబలమర ఎసససకర
ఇసటట ననస:87
వయససస:54
లస: ససస స
94-47/1009

6527 NDX3202827
పపరర: రమమరరవప ఉడత

94-114/860

తసడడ:డ కకకసస స రరజ
ఇసటట ననస:95-25-12/66
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఉడత
ఇసటట ననస:102
వయససస:56
లస: పప
6530 NDX3037116
పపరర: పడసరద రరడడడ మఘననసగర

భరస : ససరజశ బబబఘ కకమమమలపరటట కకమమమలపరటట
ఇసటట ననస:102, Haripriya Residency
వయససస:43
లస: ససస స

94-47/1015
6529 NDX2912822
పపరర: వనసకట శవ ననగజశశర రరవప
చగపసపరర
తసడడ:డ సరసబశవరరవప చగపసపరర
ఇసటట ననస:103 DAMODHAR RESIDENCY
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పరనకరల రరడడ మఘననసగర
ఇసటట ననస:104
వయససస:75
లస: పప

6531 NDX3037074
పపరర: కసస
స రర మఘననసగర

6532 NDX2957207
పపరర: వనసకట రసగ రరవప కకసరరజ

6533 NDX2954998
పపరర: రరమ దేవ కకసరజ

6528 NDX3022274
పపరర: అనశర చససడడ చససడడ

భరస : పడసరద రరడడడ మఘననసగర
ఇసటట ననస:104
వయససస:70
లస: ససస స

94-48/967

94-71/672

94-47/1097

తసడడ:డ రసగర రరవప తతట
ఇసటట ననస:30 F NO 302 YAGANTI RUBI
వయససస:18
లస: పప

భరస : రవసదడ బబబఘ బబ యపరటట
ఇసటట ననస:50-90-20
వయససస:46
లస: ససస స
94-114/854

94-48/946

తలర : శకదేవ వలలటట
ఇసటట ననస:26-46-1/a 171/a
వయససస:18
లస: పప

లస: పప

6520 NDX2985141
పపరర: శకకరసత మమకపరటట

6509 NDX2605137
పపరర: గగపస ననథ మమడడగసటబర

భరస : అసజ రరడడడ కళరస
ఇసటట ననస:26-44-11
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమకపరటట
ఇసటట ననస:30
వయససస:29
లస: పప

భరస : రవసదడ బబబఘ బబ యపరటట
ఇసటట ననస:50-90-20
వయససస:45
లస: ససస స
6525 NDX2644227
పపరర: మహన బబబఘ రరడడ పపరరగరమ

6514 NDX2935856
పపరర: ననగజశశర రరవప కరకరర

తసడడ:డ నబ�
ఇసటట ననస:30
వయససస:36

తసడడ:డ శతనరరమయఖ మమకపరటట
ఇసటట ననస:30
వయససస:62
లస: పప
6522 NDX2985539
పపరర: ఉష రరణణ బబ యపరటట

6511 IJZ0196378
పపరర: అసజ రరడడడ కళరస

94-67/978

తసడడ:డ కకసడయఖ మమడడగసటబర
ఇసటట ననస:26-39-121/11B
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:26-45-16/58
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ బడహమయఖ ఓరరచ
ఇసటట ననస:26-47-322
వయససస:22
లస: పప
6519 NDX2981306
పపరర: సరసబశవ రరవప మమకపరటట

94-48/911

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ కళరస
ఇసటట ననస:26-44-11
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ యలమరరర
ఇసటట ననస:26-44-111
వయససస:22
లస: పప
6516 NDX2617124
పపరర: గగపస ఓరరచ

6508 NDX2390557
పపరర: సరయ కలమమరర బసడడ

6506 NDX2578045
పపరర: మధవ కకపపపల

భరస : కకటటశశరరకవప కకపపపల
ఇసటట ననస:26-20-109
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప బసడక
ఇసటట ననస:26-39-121
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస వరల మహమమద
ఇసటట ననస:26-39-129/92
వయససస:22
లస: పప
6513 NDX2384915
పపరర: తరరమల రరవప యలమరరర

94-67/982

తసడడ:డ మరరయ రరజ జమసడర మమడడ
ఇసటట ననస:26-20-67/11
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ యయరర బబబఘ ఇమమసధద
ఇసటట ననస:26-38-86
వయససస:41
లస: పప
6510 NDX2385201
పపరర: రఫస మహమమద

6505 NDX2707180
పపరర: పడవణ రరజ జమసడర మమడడ

94-71/673

తసడడ:డ వనసకట ససరఖ పడకరశ రరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:104
వయససస:57
లస: పప

94-71/671

94-71/674

భరస : వనసకట రసగ రరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:104
వయససస:56
లస: ససస స
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94-71/675

తసడడ:డ వనసకట రసగ రరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:104,vikas Enclave
వయససస:23
లస: ససస స
6537 NDX2956134
పపరర: వనసకటటశశరరర పరలతనఖ

94-47/1017

6538 NDX2832665
పపరర: అసకకత కలమమర ససరరవరణణ

94-71/682

6541
పపరర: శకకరసత ననలకలరరస

6544 NDX2847614
పపరర: శకహరర తతట

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస గకసథద
ఇసటట ననస:201,BHAVYA RESIDENCY
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట దసరర ననగజశశరగక తతట
ఇసటట ననస:203
వయససస:21
లస: పప

6546 NDX2621324
పపరర: పసచచయఖ పరమఘలపరటట

6547 ZDR2284586
పపరర: రజన పసడయ కలరక

94-47/973

తసడడ:డ నరసససహస పరమఘలపరటట
ఇసటట ననస:207
వయససస:67
లస: పప
6549 NDX3107901
పపరర: కకషష కలమమరర ననరజకడమలర

94-47/1093

6552 NDX3130135
పపరర: భవన పడసరద పప ననగసటట

6553 NDX2973659
పపరర: కకటటశశర రరవప కడడయమల

తలర : ససలలచన దేవ పప ననగసటట
ఇసటట ననస:263 F-9
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకట రమమశ కలమమర
ఇసటట ననస:301 3rd floor
వయససస:46
లస: ససస స
6558 JBV0856609
పపరర: శసకర రరవప అదబసకక

94-71/1072

94-47/1098

6542 UPD0289371
పపరర: చసదడశశఖర మమడ

94-71/696

94-71/697

తసడడ:డ శవ రరమకకషష చనవర
ఇసటట ననస:204
వయససస:30
లస: ససస స
94-48/1027

94-47/1092
6548 NDX3074820
పపరర: ఉమ సరసబశవరరవప
ననరజకడమలర
తసడడ:డ శక ఆసజననయఘలల ననరజకడమలర
ఇసటట ననస:210
వయససస:56
లస: పప

6556 NDX3110343
పపరర: బబ లశశటట వనసకట పదనమవత
అలలకఖ
తసడడ:డ వనసకట రమమశ కలమమర
ఇసటట ననస:301 3rd floor
వయససస:21
లస: ససస స
6559 NDX2580645
పపరర: ససబబలకడమ పమడడమరరక

94-114/805

తసడడ:డ గగవరర న రరవప
ఇసటట ననస:252-81
వయససస:58
లస: పప
94-71/896

94-48/1030
6554 NDX3111143
పపరర: బబ లశశటట వనసకట రమమశ కలమమర

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:301 3rd floor
వయససస:49
లస: పప
94-48/1032

6557 NDX3206414
పపరర: హహమజ మనస

94-67/1113

Deleted

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మనస
ఇసటట ననస:301 / city towers
వయససస:24
లస: ససస స
94-47/978

6560 NDX3221538
పపరర: లకడమ కలపవలర చసతలపరటట

భరస : శసభఘ పడసరద
ఇసటట ననస:302
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససత రమమసజనఉలల
ఇసటట ననస:302
వయససస:59
లస: ససస స

6561 NDX3109428
పపరర: రవ తేజ తతట

94-71/629
6562 NDX2385193
పపరర: శరఖమసససదర రరడడ చసతల
చచరరశ
తసడడ:డ రరమలసగ రరడడడ చసతలచచరరశ
ఇసటట ననస:302, SARADA ENCLAVE APAR
వయససస:45
లస: పప

6563 NDX2956852
పపరర: అభనవ కలచపపడడ

తసడడ:డ ససబబ రరవప తతట
ఇసటట ననస:302 BHAVYA RESIDENCY
వయససస:22
లస: పప

94-113/921

6545 NDX3004983
పపరర: శక ననగ ససతతషస చనవర

తసడడ:డ చసదడయఖ అదబసకక
ఇసటట ననస:301,Sai Krishna Enclaves
వయససస:52
లస: పప
94-48/1033

94-48/987

తసడడ:డ సససహచలస మమడ
ఇసటట ననస:201
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పరశరరమయఖ కడడయమల
ఇసటట ననస:296
వయససస:69
లస: పప
94-48/1031

6539 NDX2797884
పపరర: ననగ మధవ వనలరసకక

94-92/733 6551 NDX0641407
6550 NDX0746420
పపరర: బఘలర కకషరషరరవప కనమరర పపడడ�
పపరర: శకనవరస మమదల

తసడడ:డ ఆదదశశషయఖ�
ఇసటట ననస:243-25
వయససస:59
లస: పప

94-114/928

94-71/680

భరస : మరరయ కలమమర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:132-07-372
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : లకడమ ననరరయణ దదపక బరర
ఇసటట ననస:209
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఉమ సరసబశవరరవప ననరజకడమలర
ఇసటట ననస:210
వయససస:53
లస: ససస స

6555 NDX3110566
పపరర: బబ లశశటట ససవరచల

94-67/1018

తసడడ:డ కకటట రతయఖ ననలకలరరస
ఇసటట ననస:135
వయససస:33
లస: పప
94-48/923

6536 NDX3182466
పపరర: రరజజశశరర ఇననగసటట

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:123-16-575
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ జయ కలమమర ససరరవరణణ
ఇసటట ననస:126-5-598
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ జగనననథ రరవప ననగస
ఇసటట ననస:134-18-1574
వయససస:54
లస: పప
6543 NDX2403095
పపరర: వ జజ యస నఖల గకసథద

94-71/679

భరస : రరజ గమడేల
ఇసటట ననస:123-14-500
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పరలఠరఖ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:124-4-1991
వయససస:32
లస: పప
6540 NDX3077716
పపరర: ననగభఘషణస ననగస

6535 NDX3114022
పపరర: సశరష లత గమడేల

94-47/1274

94-71/898

తసడడ:డ రవ శశఖర కలచపపడడ
ఇసటట ననస:303
వయససస:29
లస: పప
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6564 NDX2708329
పపరర: ససరర అరరచత ససఘమరరమ

94-67/987

94-48/1034 6566 SGE0277137
6565 NDX2777209
పపరర: పపరల జయ బబల తడపపర సససదరర
పపరర: శకనవరసస కరపప

94-71/899

తసడడ:డ శకనవరస మణణ ససఘమరరమ
ఇసటట ననస:303 Kallams Samskruthi
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : పపరల శసకర రరవప
ఇసటట ననస:303,krishnaDeepikaEnclave
వయససస:56
లస: ససస స

భసధసవప: వననద తేళళ
ఇసటట ననస:304 Mayuri Deluxe Apartme
వయససస:55
లస: పప

6567 NDX3212107
పపరర: పడశరసత కరపప

6568 NDX2973758
పపరర: సరసబ శవ రరవప జజగరర మమడడ

6569 NDX2886323
పపరర: హరరక మమకల

94-71/900

తలర : వననద తేళళ
ఇసటట ననస:304 Mayuri Deluxe Apartme
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మఘటట యఖ జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:306
వయససస:71
లస: పప

6570 NDX0755322
పపరర: జయససధ వనమవరపప

6571 NDX3003050
పపరర: శశశలజ సవరస

94-48/35

భరస : శవ రరమకకకషష పడసరద మతే
ఇసటట ననస:307,krishnaDeepikaEnclave
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రరమన కలమమర సవరస
ఇసటట ననస:310 DR.NO 13-7-303
వయససస:39
లస: ససస స

6573 NDX2142669
పపరర: టటన జజరవరపప

6574 NDX2822930
పపరర: అననఖ కకరకపరటట

94-47/953

తసడడ:డ వనసకట పపననయఖ జజరవరపప
ఇసటట ననస:344,3-29-13/16A
వయససస:26
లస: ససస స
6576 NDX2956878
పపరర: వనసకట నరమల జజఖత మమకల

94-71/908

6577 NDX2897858
పపరర: గకరర అమమ థేశశరర మమకల

94-47/1099

6580 NDX2947208
పపరర: వనసకయమమ కరర

6572 NDX2977866
పపరర: అసజల దేవ వజర

94-47/1100

తసడడ:డ రరమకకషష వజర
ఇసటట ననస:310 MOURYA NIVAS
వయససస:35
లస: ససస స
94-47/1204

6575 NDX2904134
పపరర: అననఖ కకరకపరటట

94-47/1205

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:348
వయససస:18
లస: ససస స
94-71/909

తసడడ:డ వజజయధర
ఇసటట ననస:401
వయససస:19
లస: ససస స
94-71/912

94-71/901

తసడడ:డ బబబఘ రరవప మమకల
ఇసటట ననస:306,Sai Anuhya Enclave
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:348
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మలలఖడకడ మమకల
ఇసటట ననస:401
వయససస:41
లస: ససస స
6579 NDX3110327
పపరర: కరరరస క కనసమమరర

94-114/932

6578 NDX1919523
పపరర: భమపత రరడడడ వరససరరడడడ

94-114/806

తసడడ:డ కకటటరరడడడ వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:404 PADMAJA TOWERS APAR
వయససస:51
లస: పప
94-47/1214

6581 NDX2999969
పపరర: సరయకలమమరర రరసటచసతల

94-47/1210

తసడడ:డ శవ కలమమర రరడడ కనసమమరర
ఇసటట ననస:404,keerthi towers,
వయససస:34
లస: పప

భరస : చనన ససబబ రరవప కరర
ఇసటట ననస:501A,5TH LANE,
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరఘవయఖ మమమలపరపప
ఇసటట ననస:501, SRI VANAMALI TOWERS
వయససస:47
లస: ససస స

94-47/1211
6582 NDX2983344
పపరర: వ బ ఏస పడశరసతకలమమర
రరసటచసతల
భసధసవప: భబవననరరయణ మయమర సససదరస
ఇసటట ననస:501, SRI VANAMALI TOWERS
వయససస:25
లస: పప

94-47/1212
6583 NDX3011996
పపరర: వ బ ఏస పవనకలమమర
రరసటచసతల
భసధసవప: భబవననరరయణ మయమర సససదరస
ఇసటట ననస:501, SRI VANAMALI TOWERS
వయససస:22
లస: పప

6584 NDX2983310
పపరర: ససదరరన మయమర

తసడడ:డ భబవననరరయణ మయమర సససదరస
ఇసటట ననస:501,SRI VANAMALI TOWERS
వయససస:21
లస: పప

6585 NDX3107711
పపరర: ఏచ మననరమ బబ రరగడడ

6586 NDX3044948
పపరర: రరషస కనపరరస

6587 NDX2827178
పపరర: నఫససర రరకరసనన షపక

94-47/1215

భరస : ససగరత రరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:502 Brindhvan Apt
వయససస:52
లస: ససస స
6588 NDX3038403
పపరర: శవమణణ తమమశశటట

94-47/1216

తసడడ:డ ససగరత రరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:502 Brundhvan Apt
వయససస:25
లస: పప
94-71/973

6589 NDX3042496
పపరర: అనశ కలబబర

తసడడ:డ వరర అసకయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:589/89
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ అరవసద కలబబర
ఇసటట ననస:1122
వయససస:18
లస: పప

94-47/979
6591 NDX2588747
పపరర: హరరరత సరయ మధసరరమ
పయమఖవపల
తసడడ:డ బబలమజ బబబఘ పయమఖవపల
ఇసటట ననస:3064th floor, viswapriya
వయససస:18
లస: ససస స

6592
పపరర: సరయ అవననశ యడర పరటట
తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప యడర పరటట
ఇసటట ననస:15254 unit E31
వయససస:24
లస: పప

94-47/1213

94-47/1217

భరస : ఖససస పసరన షపక
ఇసటట ననస:518
వయససస:60
లస: ససస స
94-47/1016

6590
పపరర: అమత జరటట

94-67/1159

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప జరటట
ఇసటట ననస:1710 APT D
వయససస:25
లస: పప
94-71/1073

6593 NDX2983575
పపరర: రసజజన బఇవనస షపక

94-71/983

భరస : యమడడలర హహసపన షపక
ఇసటట ననస:73412(4-6-37/9/12)
వయససస:42
లస: ససస స
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6594 NDX0662908
పపరర: జయ పడకరష ననరరయణ రరవప
బబ లలర
తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ బబ లలర
ఇసటట ననస:
వయససస:73
లస: పప
6597 NDX3174315
పపరర: శవ పరరశత దనమచరర

94-71/4

94-112/461

భరస : కకటటశశర రరవప దనమచరర
ఇసటట ననస:0-0
వయససస:63
లస: ససస స
6600 NDX2998979
పపరర: శవ కలమమరర వశ రరడడ

94-71/666

తసడడ:డ వరర
క స వరర
క స
ఇసటట ననస:0
వయససస:68
లస: ససస స

94-67/1138

6603 NDX3009412
పపరర: హవల రరణణ తలల
ర రర

94-71/988

భరస : కకశశర బబబఘ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:A-5
వయససస:49
లస: ససస స

6598 NDX2592293
పపరర: చనన రరవప దనసరర

94-47/977

తసడడ:డ హకదయ రరడడడ
ఇసటట ననస:Apt#327
వయససస:21
లస: పప

94-88/3

6599 NDX1384585
పపరర: అనల కలమమర శరమ

94-114/804

తసడడ:డ లలమధర శరమ
ఇసటట ననస:A1 Rajkamal township
వయససస:32
లస: పప

6601 NDX3079654
పపరర: ఎడడకకసడలల పసనననబబ ఈనన

94-71/986

6602 NDX3111861
పపరర: పదమ పసనననబబ ఈనన

94-71/987

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల పసనననబబ ఈనన
ఇసటట ననస:A4 TIRUMALA TOWERS
వయససస:39
లస: పప

భసధసవప: పదమ పసనననబబ ఈనన
ఇసటట ననస:A4 TIRUMALA TOWERS
వయససస:37
లస: ససస స

6604
పపరర: ససదదప మమదదననన

6605
పపరర: ననగ ససజతన వపమమననన

94-67/1152

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమదదననన
ఇసటట ననస:Apt 2091
వయససస:26
లస: పప
94-71/1075

6596 NDX1764498
పపరర: అయఖప రరడడడ పరకననటట

తసడడ:డ వర రరడడడ పరకననటట
ఇసటట ననస:000
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ గననపసరశమ
ఇసటట ననస:-29-97/A
వయససస:49
లస: పప

భరస : రరజజసదడ పడసరద వశ రరడడ
ఇసటట ననస:A 2
వయససస:56
లస: ససస స

6606
పపరర: రగహహత రరడడడ

6595 NDX3003258
పపరర: సససటర దదప వరర
క స

6607 NDX2616480
పపరర: రగజ చవరశకలల

94-48/1180

భసధసవప: నరరసదడ దసలపలర
ఇసటట ననస:Apt T302
వయససస:31
లస: ససస స
94-47/1010

6608 NDX2883205
పపరర: వనసకట కకశశర దనసరర

94-48/1134

తసడడ:డ శక కకషషయఖ చవరశకలల
ఇసటట ననస:B-9 3-11-20
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పస తష రరజ దనసరర
ఇసటట ననస:Bhavya Residency, G1
వయససస:29
లస: పప
6611 NDX3196268
పపరర: కకషష కకశశర వపలలగసటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకలశశటట
ఇసటట ననస:BHRAMARI ENCLAVE2-402
వయససస:29
లస: ససస స

94-47/1222
6610 NDX3161338
పపరర: మఘరళమహన రరవప
వపలలగసటట
తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ వపలలగసటట
ఇసటట ననస:C-3
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ వపలలగసటట
ఇసటట ననస:C-3
వయససస:36
లస: పప

6612 NDX3198652
పపరర: కకషష కకశశర వపలలగసటట

6613 NDX2626083
పపరర: పపరరషమ షరహహత కరటడగడడ

6614 NDX3157989
పపరర: వనసకటటశశరర రరడడడ శరస

6609 NDX2474542
పపరర: హరరపసడయ కకలశశటట

94-114/809

94-47/1224

94-114/857

94-47/1223

94-67/1139

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ వపలలగసటట
ఇసటట ననస:C-3
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అజయ కలమమర కరటడగడడ
ఇసటట ననస:C404 Radha Krishna Towers
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శశష రరడడడ శరస
ఇసటట ననస:cobaidpet 6th line
వయససస:50
లస: పప

6615 NDX2998326
పపరర: వనసకట బఘచచబబబఘ మమడడ

6616 NDX2370708
పపరర: లకమణ రరవప మటటరర

6617 NDX3171881
పపరర: ససరజశ బబబఘ వనదల

94-47/1229

తసడడ:డ చనన శక రమఘలల మమడడ
ఇసటట ననస:D-NO3-29-3/105
వయససస:81
లస: పప

94-48/924

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప మటటరర
ఇసటట ననస:D.NO.3-29-8/1/B/1
వయససస:54
లస: పప

94-47/1011 6619 NDX2826337
6618 NDX2587293
పపరర: హరర వరర న పరనకరలల నరరలశశటట
పపరర: ససనత గఘవశల

94-47/1228

94-47/1227

తసడడ:డ శకనవరస చనరరఖలల వనదల
ఇసటట ననస:D.NO.3-29-13, H.NO.266
వయససస:35
లస: పప
6620 NDX3134988
పపరర: రచన శక బజరస

94-48/1135

తసడడ:డ పవన కలమమర నరరలశశటట
ఇసటట ననస:D.NO.3-29-18, F.NO.1A
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఆసజననయఘలల గఘవశల
ఇసటట ననస:D.NO.3-29-20, FLAT A1,
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరడడడ బజరస
ఇసటట ననస:D NO 3-29-39/I
వయససస:18
లస: ససస స

6621 NDX3289741
పపరర: శవ రరజజశశరర పసచనదసల

6622 NDX3289774
పపరర: శవ శకనవరస పసచనదసల

6623 NDX2532745
పపరర: ససరజ అబడహస సలకకనేసడడ

భరస : శవ శకనవరస పసచనదసల
ఇసటట ననస:D NO 3-29-49
వయససస:39
లస: ససస స

94-48/1176

94-48/1177

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప పసచనదసల
ఇసటట ననస:D NO 3-29-49
వయససస:46
లస: పప

94-48/925

తసడడ:డ వకటర బబబఘ సలకకనడడ
ఇసటట ననస:D.NO. 3-29-57/1
వయససస:24
లస: పప
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94-48/1137

భరస : వనసకటటశశర కలమమర జలల
ర రర
ఇసటట ననస:DNO 3-29-219
వయససస:30
లస: ససస స
6627 NDX1237395
పపరర: ననగరరరన పకథదశ సనకర

94-113/638

94-71/990

94-71/630

6631 NDX3010543
పపరర: లకడమ శవ కలమమరర గమడసరర

94-113/879

6634 NDX2398618
పపరర: బబబఘరరవప మఘవశ

94-71/996

6637 NDX2833960
పపరర: భబరత నలబబ లల

6629 NDX2358208
పపరర: అనసపమ వనమఘల

94-71/631

6632 NDX2384949
పపరర: పడవణ వనమమసరన

94-67/942

తసడడ:డ రమణ రరవప వనమమసరన
ఇసటట ననస:D NO-4-19-123/A2
వయససస:41
లస: పప
94-113/880

తసడడ:డ వనసకట రరవప మఘవశ
ఇసటట ననస:D NO 5-87-56
వయససస:65
లస: పప
94-114/1007

94-67/1141

భరస : కకటటశశర రరవప వనమఘల
ఇసటట ననస:D NO 4-4-169
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రవసదడ గమడసరర
ఇసటట ననస:D-NO4-6-167
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పస టటనరర
ఇసటట ననస:D NO 5-60-1/121/1
వయససస:24
లస: ససస స
6636 NDX2916054
పపరర: లకడమ నరసయఖ నలబబ లల

6628 NDX2358216
పపరర: నహరరక వనమఘల

6626 NDX3147931
పపరర: సతఖపసడయ లసగమలలర

తసడడ:డ మఘరళమహన భబసకర రరవప లసగమలర
ఇసటట ననస:D NO 4-2-5/6
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వనమఘల
ఇసటట ననస:D NO 4-4-169
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ కననయఖ కనననపరటట
ఇసటట ననస:D NO 4-4-182
వయససస:36
లస: పప
6633 NDX2360105
పపరర: ధన లకడమ పప టటనరర

94-113/878

భరస : వనణఘ చగపపరపప
ఇసటట ననస:D NO 4-1-24/27
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శవననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:D.No 4-4-18
వయససస:26
లస: పప
6630 NDX2886166
పపరర: వనసకట రమణ కనననపరటట

6625 NDX2419620
పపరర: సరశత పసడయమ చగపపరపప

6635 NDX2816734
పపరర: ఆశష శవ అవపల

94-113/999

తసడడ:డ ససబబరరవప అవపల
ఇసటట ననస:D NO 5-89-21/1
వయససస:19
లస: పప
94-114/1008

6638 NDX3145810
పపరర: శక దసరర భవన వనలలపరర

94-114/1006

తసడడ:డ వనసకయఖ నలబబ లల
ఇసటట ననస:DNO 5-90-37/3A 8TH LINE
వయససస:38
లస: పప

భరస : లకడమ నరసయఖ నలబబ లల
ఇసటట ననస:DNO 5-90-37/3A 8TH LINE
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష వనలలపరర
ఇసటట ననస:D NO 5-90-51, 1ST FLOOR
వయససస:28
లస: ససస స

6639 NDX3010097
పపరర: ససచరరత పస పపరర

6640 NDX2398642
పపరర: ససధఖ శక వరససరరడడడ

6641 NDX3114006
పపరర: ససనత పసటటకకటట

94-114/1010

భరస : దనశరకననథ పస పపరర
ఇసటట ననస:D-NO5-90-53/54
వయససస:40
లస: ససస స
6642 NDX2739985
పపరర: పరపరరవప తలమమల

94-47/1225

తసడడ:డ ఆనసదరరవప తలమమల
ఇసటట ననస:D NO 13-5-14/659
వయససస:53
లస: పప
6645 NDX2812311
పపరర: షరగఘఫరస జబన షపక

94-48/1136

94-71/994

తసడడ:డ జజనకక రరమయఖ వలవనటట
ఇసటట ననస:D-NO22-5-229
వయససస:19
లస: ససస స
6651 NDX2755171
పపరర: ననగరరజ కలమమరర పసమమసరన
భరస : కకషటయఖ పసమమసరన
ఇసటట ననస:D NO 25-3-117
వయససస:65
లస: ససస స

94-113/998

94-67/1140

తసడడ:డ ఉదయ శసకర వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:D.NO.5-92-1 8TH LANE
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మదసససధన రరవప తననకకసడ
ఇసటట ననస:D NO 11-945-6-1, F NO 508
వయససస:37
లస: ససస స

6643 NDX2533222
పపరర: మఘసతనజ సయద

6644 NDX3299419
పపరర: శశష మణణ పసడయ రరయల

94-48/927

భరస : ససభబన సయద
ఇసటట ననస:D NO 13-5-184
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ఖజ అలర బకష షపక
ఇసటట ననస:DNO 13-12-481
వయససస:47
లస: ససస స
6648 NDX2957033
పపరర: లహరర వలవనటట

94-113/877

6646 NDX2731495
పపరర: వశరల చలర పలర

భరస : సతశ కలమమర గసట
ఇసటట ననస:D.No.13-5-199,FLAT NO.3,
వయససస:28
లస: ససస స
94-47/1226

6647 NDX2957082
పపరర: మఘరళ గకరరసపదబ ద

94-71/993

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల చలర పలర
ఇసటట ననస:D.NO.13-13-486 F.NO.5B
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వరమ గకరరసపదదబ
ఇసటట ననస:D-NO18-7-320
వయససస:41
లస: పప

6649 NDX3123981
పపరర: బబవన పపణఘకకలలర

6650 NDX2533313
పపరర: సరసబశవరరవప పససపపలలటట

94-113/1000

తలర : పదమజరరణణ పపణఘకకలలర
ఇసటట ననస:D.NO.24-1-57, F.NO.401
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడల రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:D NO 25-2-44/C
వయససస:71
లస: పప

6652 NDX3007481
పపరర: ససజజత నలర మతష

6653 NDX2594950
పపరర: చచసతనఖ గగపస తషమమల

భరస : కకటటశశర రరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:d-no25-6-288
వయససస:67
లస: ససస స

94-47/1302

94-114/1009

94-67/943

94-71/665

తసడడ:డ ససరజష బబబఘ తషమమల
ఇసటట ననస:D NO 25-21-161
వయససస:18
లస: పప
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6654 NDX3153970
పపరర: పరరర శకనవరస రరవప గఘడడవరడ

94-67/1142

6655 NDX3010329
పపరర: జసబబ శవ రరవప బసడర

తసడడ:డ ననగలసగజశశర రరవప గఘడడవరడ
ఇసటట ననస:D No. 26-15-6 FLAT NO 404
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ బసడర
ఇసటట ననస:D-NO28-7-117
వయససస:66
లస: ససస స

6657 NDX3076155
పపరర: సరయ రజశకజశ రరడడడ ఎనసమఘల

6658 NDX2419612
పపరర: వసశ కకషష గగవరడ

94-48/1138

తసడడ:డ ������������ �������
ఇసటట ననస:Do-3-29-93/A
వయససస:20
లస: పప
6660 NDX3020765
పపరర: పరడవణఖ మసదలపప

94-71/995

94-71/992

తసడడ:డ శశషయఖ మఘపరపళర
ఇసటట ననస:D-NO103
వయససస:78
లస: పప
94-113/881

తసడడ:డ శవ కలమమర గగవరడ
ఇసటట ననస:DO.NO: 25-1-45,
వయససస:23
లస: పప
94-48/1139

6656 NDX2998417
పపరర: అపపరరవప మఘపరపళర

6659 NDX2592491
పపరర: నరసససహ రరవప నరరల

94-47/1012

తసడడ:డ చసదడయఖ నరరల
ఇసటట ననస:DOOR 15-128
వయససస:44
లస: పప

6661 NDX3073475
పపరర: లకడమ పడసనన చటటటపస డ లల

94-71/997

6662 NDX3006913
పపరర: భబవరనన మఘలలర టట

94-67/1143

తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ మసదలపప
ఇసటట ననస:Door no 3-29-39/19 or 398
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప చటటటపస డ లల
ఇసటట ననస:Door No 4-14-10/a/1
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప మఘలలర టట
ఇసటట ననస:DOOR NO 16-17-137
వయససస:32
లస: ససస స

6663 NDX3025319
పపరర: సరయవనసకట మసదలపప

6664 NDX3275633
పపరర: యశశసత సరయ పపతమమలమ

6665 NDX2804623
పపరర: షమన షపక

94-48/1140

94-100/1072

తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ మసదలపప
ఇసటట ననస:Door no 398
వయససస:18
లస: పప

తలర : భబరత పపతమమలమ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 5-90-27
వయససస:19
లస: పప

భరస : కరరస బబష షపక
ఇసటట ననస:Dr No 25-2-61
వయససస:47
లస: ససస స

6666 NDX2804581
పపరర: అలస ఫ మహమమద

6667 NDX2775948
పపరర: ఆశ బబగఘమ షపక

6668 NDX3002169
పపరర: పపడమ లలథడ

94-113/1002

Deleted

భసధసవప: ఆశ బబగఘమ షపక
ఇసటట ననస:Dr No 25-2-61
వయససస:36
లస: పప
6669 NDX3126067
పపరర: పదమ పసడయ రజవపరర

భరస : అలస ఫ మహమమద
ఇసటట ననస:Dr No 25-2-61
వయససస:29
లస: ససస స
94-71/1013

భరస : వనసకట ఫణణ కలమమర రజవపరర
ఇసటట ననస:F2 CHAKRAPHANI
వయససస:53
లస: ససస స
6672 NDX3152139
పపరర: శశరవ కలమమర బజజజ

94-113/1003

6670 NDX2915239
పపరర: రరజశశఖర నననస

94-114/1013

తసడడ:డ అపరపరరవప నననస
ఇసటట ననస:F3
వయససస:51
లస: పప
94-47/1231

94-113/1001

94-71/1012

తసడడ:డ టట ఏన లలథడ
ఇసటట ననస:F-1
వయససస:63
లస: పప
6671 sqx0631861
పపరర: సరసశత ఓరరగసటట

94-47/1230

భరస : శకనవరసస ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:f 202 , NTR street
వయససస:33
లస: ససస స

6673 NDX3150877
పపరర: అసకకత బజజజ

94-47/1232

6674 NDX3056140
పపరర: ఆర శకనవరస రరవప

94-71/1014

తసడడ:డ రరజ కలమమర బజజజ
ఇసటట ననస:F 501 RATNAM RESIDENCY
వయససస:31
లస: పప

భరస : శశరవ కలమమర బజజజ
ఇసటట ననస:F 501 RATNAM RESIDENCY
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆర చనబ మ
న మలశశర రరవప
ఇసటట ననస:F-502, SWATHI AVENUE
వయససస:46
లస: పప

6675 NDX3054806
పపరర: రరసభటర వజయ

6676 NDX3194024
పపరర: అశశన చచదరర పడతపత

6677 NDX3046471
పపరర: జయ కకరణ గకసథద

94-71/1015

94-113/1005

భరస : ఆర శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:F-502,SWATI AVENUE
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పడతనప పడతపత
ఇసటట ననస:flat 1a, pratapmansion
వయససస:34
లస: పప

6678 NDX3048188
పపరర: శకనవరసరరవప పరలలస

6679 NDX2944965
పపరర: లకడమ బబయ మఘససనసరర

94-47/1239

94-48/1141

తసడడ:డ పడమల
ఇసటట ననస:flat 3B
వయససస:30
లస: పప
94-47/1237

6680 NDX3036019
పపరర: అనల కలమమర శరఖమమరర

భసధసవప: నహరరక దేవ కకచచరర
ఇసటట ననస:Flat 5B Rams Villa
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఉమమహహశశరరరవప మఘససనసరర
ఇసటట ననస:FLAT 101
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషరరవప శరఖమమరర
ఇసటట ననస:Flat 103
వయససస:41
లస: పప

94-47/1238
6681 NDX2772317
పపరర: వనసకట శవ ననగజశశర రరవప
చగపసపరర
భసధసవప: సరసబశవ రరవప చగపసపరర
ఇసటట ననస:FLAT 103, DAMODHAR RESI
వయససస:40
లస: పప

6682 NDX2563989
పపరర: పడభబకర ఈదల

6683 ZTS2220424
పపరర: ఝమనస లకడమ ఆమఘదనలల
శకరరమఘలల
భరస : హరర పడసరద రరవప మమరరశశటట
ఇసటట ననస:FLAT 201
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ ఈదల
ఇసటట ననస:Flat - 106
వయససస:50
లస: పప

94-47/1013

94-71/1016

94-47/1288

Page 89 of 319

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-37

6684 NDX3213865
పపరర: పసచచయఖ శరససస స వనలమతతరర

94-71/1017

తసడడ:డ బసర
ఇసటట ననస:FLAT 202
వయససస:80
లస: పప
6687 NDX2957314
పపరర: రమమశ వలర భననన

94-71/1019

6688 NDX3054384
పపరర: పదనమవత బళళళ

94-47/1242

6691 NDX2851822
పపరర: శశషగరరర రరవప జడడమళర
తసడడ:డ ననగరరరరన సరగర జడడమళర
ఇసటట ననస:FLAT NO2
వయససస:36
లస: పప

6693 NDX2744746
పపరర: శవ ననగర రరడడ ఆరర

6694 NDX2736478
పపరర: లకడమ ఆరర

94-113/944

తసడడ:డ వర రరఘవ రరడడడ ఆరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 2A
వయససస:56
లస: పప
94-71/1026

తసడడ:డ మలర రరడడడ టట
ఇసటట ననస:Flat no 2B
వయససస:44
లస: పప
6699 NDX2945020
పపరర: మహమమద బశరరలమర ఖమన

94-47/1247

6702 NDX3136629
పపరర: అరరణ కలమమరర వననసగసటట

94-114/1016

భరస : ససబబరరవప వననసగసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 4A
వయససస:56
లస: ససస స
6705 NDX2821460
పపరర: దనరపననన అసజమమ

94-114/1022

భసధసవప: ససనత సతఖవవలల
ఇసటట ననస:FLAT NO 5A
వయససస:52
లస: పప
6711 NDX3112042
పపరర: తడవనణణ పపటటటబబ యనన
భరస : ససదదర పపటటటబబ యనన
ఇసటట ననస:Flat No. 9
వయససస:32
లస: ససస స

94-114/1020

94-113/945

94-114/1014

6692 NDX1841122
పపరర: గరయతడ ఆరర

94-113/348

6695 NDX2744639
పపరర: శశధర రరడడడ ఆరర

భరస : శవ ననగర రరడడ ఆరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 2A
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ననగర రరడడ ఆరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 2A
వయససస:27
లస: పప

94-47/1244
6697 NDX3080942
పపరర: నరసససహయఖ ననగరతన
హహబబబళళ
భరస : రరమయఖ నరసససహయఖ హహబబబళళ
ఇసటట ననస:FLAT NO 3
వయససస:82
లస: ససస స

6698 NDX3157088
పపరర: పదనమవత సస మశశటట

94-47/1255
6700 NDX2822542
పపరర: వనసకట ననగశక కరమమశశర రవ తేజ
మలమరదద
తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ మలమరదద
ఇసటట ననస:Flat no. 3C, 13-5-205
వయససస:20
లస: పప

94-113/948

94-71/1027

భరస : ఆసజననయఘలల సస మశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 3
వయససస:55
లస: ససస స
6701 NDX2889475
పపరర: సససధస అజమర

94-113/1008

తసడడ:డ అజమర
ఇసటట ననస:FLAT NO 4
వయససస:21
లస: ససస స

94-47/1250 6704 NDX2821452
6703 NDX3010162
పపరర: మదన మహన రరవప అయననల
పపరర: దనరపననన చచనన కకషష

6706 NDX2937811
పపరర: దనరపననన అజయ కకషష

6709 NDX3180460
పపరర: మమనక దగఘర బబటట

6712 NDX3064060
పపరర: పససచల పడవణ పపటటటబబ యనన
తసడడ:డ నరసససహహలల పపటటటబబ యనన
ఇసటట ననస:Flat No.9
వయససస:30
లస: పప

94-114/1021

భసధసవప: దనరపననన అసజమమ
ఇసటట ననస:FLAT NO-5
వయససస:49
లస: పప
94-114/1023

6707 NDX2819795
పపరర: దనరపననన అఖల

94-114/1024

తసడడ:డ దనరపననన చచనన కకషష
ఇసటట ననస:FLAT NO-5
వయససస:21
లస: ససస స
94-47/1252

భరస : రరకజశ బబబఘ దగఘర బబటట
ఇసటట ననస:flat no 5-b
వయససస:25
లస: ససస స
94-67/1148

6689 NDX3066289
పపరర: సరఈణకరరవ తనటటకకసడ

తసడడ:డ శవ ననగర రరడడ ఆరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 2A
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ దనరపననన చచనన కకషష
ఇసటట ననస:FLAT NO-5
వయససస:22
లస: పప
94-48/1146

94-71/1046

తసడడ:డ ససబబరరవప తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:FLAT NI P1
వయససస:44
లస: పప

భసధసవప: వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:flat no 4A sri nilayam
వయససస:64
లస: పప

భరస : దనరపననన చచనన కకషష
ఇసటట ననస:FLAT NO-5
వయససస:43
లస: ససస స
6708 NDX2929321
పపరర: శకనవరస సతఖవవలల

94-47/1236

Deleted

తసడడ:డ అహమద ఖమన
ఇసటట ననస:Flat No 3A
వయససస:51
లస: పప

6686 NDX2956894
పపరర: అనసరరధ అడడససమలర

భరస : వనసకట రరమయఖ అడడససమలర
ఇసటట ననస:FLAT-204
వయససస:35
లస: ససస స

తలర : శవ పరరశత ససగఘర న
ఇసటట ననస:FLAT 301
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రసబబబఘ వలర పపననన
ఇసటట ననస:FLAT NO 1B RAMS VS VIHAR
వయససస:39
లస: ససస స

6696 NDX3193059
పపరర: పడసరద రరడడడ టటఎసవ

94-71/1018

భరస : శకనవరస కకలవనలమసస
ఇసటట ననస:flat 203
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వలర భననన
ఇసటట ననస:flat 204 jasili homes
వయససస:53
లస: పప
6690 NDX3178910
పపరర: తషలశ చసదదక
డ వలర పపననన

6685 NDX2911535
పపరర: మహన కవత చసదస

6710 NDX2997294
పపరర: మననజ కలమమర ఆకలనసరర

94-71/1033

తసడడ:డ ససకలమమర ఆకలనసరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 7
వయససస:28
లస: పప
94-71/1041

6713 NDX3144193
పపరర: ససధకర అడడససమలర

94-71/1020

తసడడ:డ మదసససధన రరవప అడడససమలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 10
వయససస:72
లస: పప
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94-48/1149

భరస : రరఘవనసదడ రరవప కకతనలస
ఇసటట ననస:flatno11
వయససస:33
లస: ససస స
6717 NDX2902757
పపరర: వజయ గగపరలమచనరర కకలమసబ

6715 NDX3190493
పపరర: హహహమవత భమవరపప

94-71/1038

6716 NDX2911881
పపరర: శవనననరరయణ మఘరకకసడ

భరస : ననగభమషణ రరవప భమవరపప
తసడడ:డ మననహర రరవప మఘరకకసడ
ఇసటట ననస:FLAT NO.12 YOGESH TOWERS ఇసటట ననస:FLAT NO 13
వయససస:56
లస: ససస స
వయససస:42
లస: ససస స
94-48/1142

6718 NDX2881290
పపరర: శకనవరస రరవప కరరచేటట

94-71/1022

6719 NDX3145422
పపరర: ననగమమ పడతపత

తసడడ:డ గగపరల కకషషమమచనరర కకలమసబ
ఇసటట ననస:FLAT NO 14 KEERTHI APTS
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప లలట కరరచేటట
ఇసటట ననస:flat no 19
వయససస:50
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప పడతపత
ఇసటట ననస:flat no 20
వయససస:77
లస: ససస స

6720 NDX2985018
పపరర: కకటటశశర రరవప వనపలర

6721 NDX0233205
పపరర: అనసష వనలగపపడడ

6722 NDX2854214
పపరర: పపషపలత పరలడడగఘ

94-67/1147

తసడడ:డ ససరఖ రరవప వనపలర
ఇసటట ననస:Flat No. 101, #24-2-155
వయససస:47
లస: పప

భరస : కకషష పడసరద వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:Flat no 102
వయససస:33
లస: ససస స

6723 NDX3045093
పపరర: అనసపమ వనననల గసటట

6724 NDX3189065
పపరర: లకడమ పడసనన బసడనరర

94-67/1145

భరస : రరమదనసస వనటపరలలస
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:38
లస: ససస స
6726 NDX2822294
పపరర: శక హరరరత యమమడడ

94-47/1257

6729 NDX3162815
పపరర: రరధదక మమడ

6730 NDX2777373
పపరర: ససమఖ గకసథద

94-113/1007

భరస : చసదడ శశఖర మమడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:47
లస: ససస స
94-48/1143

తసడడ:డ వనసకట మధసససదన రరవప ససకర
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:18
లస: ససస స

94-71/1021

తసడడ:డ వనసకట రసగ రరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:flat no 104
వయససస:23
లస: ససస స
94-71/1037

6728 NDX3164837
పపరర: చసదడ శశఖర మమడ

94-113/1006

తసడడ:డ సససహచలస మమడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:51
లస: పప
94-48/1148

6731 NDX2542231
పపరర: కకషష కరరరస క బబ డడడపలర

94-48/965

6734 NDX2874964
పపరర: జజహనవ అరరమళళ

94-71/1024

భరస : శకధర శకపపరరమఘబదసరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:44
లస: ససస స

6738 NDX0166611
పపరర: సమత నలర మతష

6739 NDX0166587
పపరర: శకనవరససలల నలర మతష

6742 NDX2975878
పపరర: వనసకట ససబబరరవప చనన

94-71/1043

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరడడడ అరరమళళ
ఇసటట ననస:FLAT NO-202
వయససస:19
లస: ససస స
94-47/1243

6737 NDX2945269
పపరర: శతనరరమమమ కజశరన

94-48/1144

భరస : ససబబరరవప కజశరన
ఇసటట ననస:Flat No 203
వయససస:68
లస: ససస స
94-71/468

తసడడ:డ ససబబబరరయఘడడ నలర మతష
ఇసటట ననస:FLAT NO 203
వయససస:61
లస: పప
94-71/451

6725 NDX2956795
పపరర: సరయ శక కకసరరజ

6733 NDX3129624
పపరర: మధవ లత శకపపరరమఘబదసరర

భరస : అసకయఖ రగఘలకకలల
ఇసటట ననస:FLAT NO 203
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:Flat no 203,
వయససస:53
లస: ససస స

94-114/1015

తసడడ:డ లకడమ నరసససహరరవప బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 201,
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అలమరడడ
ఇసటట ననస:Flat No.202,brundhavanam apa
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకనవరససలల నలర మతష
ఇసటట ననస:Flat no 203
వయససస:30
లస: ససస స

94-67/1144

తసడడ:డ వనసకట హరర పడసరద
ఇసటట ననస:FLAT NO. 201 13-4-160
వయససస:21
లస: ససస స

94-47/1258 6736 NDX3133816
6735 NDX3052917
పపరర: శక వనయ ఆదదతఖ సరయ అలమరడడ
పపరర: అనససయ రగఘలకకలల

94-71/449

94-71/1023

భసధసవప: శవనననరరయణ
ఇసటట ననస:flat no 102
వయససస:50
లస: ససస స

6727 NDX2956803
పపరర: అరరణ తషమమల
భరస : పపరష చసదడ రరవప తషమమల
ఇసటట ననస:Flat No.106
వయససస:71
లస: ససస స

6741 NDX0166660
పపరర: వదనఖవత నలర మతష

94-47/1240

భరస : రరజశశఖర బసడనరర
ఇసటట ననస:Flat No 103
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సతష యమమడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO.105,L.G TOWERS
వయససస:19
లస: ససస స

6732 NDX3093820
పపరర: శక ననగ సరయ పడవలర క ససకర

94-47/1241

6740 NDX2911683
పపరర: గఘరకపప ననయఘడడ గఘసటటపలర

94-71/1025

తసడడ:డ పసదబ గఘరవయఖ గఘసటటపలర
ఇసటట ననస:flat no 203
వయససస:47
లస: పప
94-71/1039

భసధసవప: శకదేవ
ఇసటట ననస:Flat No.203, viswa priya
వయససస:46
లస: పప

6743 NDX2974889
పపరర: శక దేవ చనన

94-71/1040

భరస : వనసకట ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:Flat No.203, Viswa Priya
వయససస:44
లస: ససస స

Page 91 of 319

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-37

6744 NDX3093465
పపరర: సరయ తేజశశ గఘసటటపలర

94-47/1259

తసడడ:డ మఘరళధర గఘసటటపలర
ఇసటట ననస:Flat No.302
వయససస:18
లస: ససస స
6747 NDX3101029
పపరర: రరజజసదడ పడసరద కలరపరటట

94-71/1029

94-47/1248

6753 NDX2886224
పపరర: రమఖ రరడడడ మమకల

94-71/1032

94-47/1249

94-47/1256

6754 NDX3128832
పపరర: ననగ మలలశశరమమ యలవరరర

6757 NDX3150331
పపరర: హనసమసతరరవప తషపకలల

94-114/1018

94-47/1246

భరస : సతఖననరరయణ పలర పస తష
ఇసటట ననస:FLAT NO 3311
వయససస:42
లస: ససస స

6760 NDX2965283
పపరర: పడశరసత అయననల

94-48/1145

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:Flat No B2
వయససస:42
లస: పప

94-113/1009

6752 NDX3019809
పపరర: పరటటరర ససశల పరటటరర

6755 SZO0294777
పపరర: ఉమమదేవ ధరణణకకట

94-114/858

6758 UON2069953
పపరర: కవత నటట ల

94-114/1017

94-71/1047

6761 NDX3057957
పపరర: ససమ గకతమ పపటట సరరజ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:FLATNO.502,LAKSHMI NIVAS
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదరరవప పపటట సరరజ
ఇసటట ననస:flat no 503
వయససస:21
లస: ససస స

6763 NDX3134269
పపరర: సశరష ససరరనగర

6764 NDX3087574
పపరర: రరబన సన ససరరనగర

6766 NDX3101714
పపరర: సరయ ససయధన తతమమటట

6769 NDX2817559
పపరర: భవఖ పరవపలలరర

94-71/1031

భరస : ససతనరరస నటట ల
ఇసటట ననస:FLAT NO 501
వయససస:40
లస: ససస స

94-71/1035

94-47/1251

94-71/1036

తసడడ:డ పరడనసస రరజ ససరరనగర
ఇసటట ననస:Flat No. A1
వయససస:22
లస: పప
94-47/1253

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తతమమటట
ఇసటట ననస:FLAT NO C-4
వయససస:53
లస: పప
94-71/1034

94-47/1262

భరస : శకకరసత యయలశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 404, GAYATHRI ENC
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పరడనసస రరజ ససరరనగర
ఇసటట ననస:Flat No. A1
వయససస:48
లస: ససస స
94-48/1147

6749 NDX2817484
పపరర: పడశరసత ఓరరచ

భరస : పరటటరర కకషష రరవప రరవప
ఇసటట ననస:Flat No 402
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపత తషపకలల
ఇసటట ననస:FLAT NO 410
వయససస:52
లస: పప

భరస : బబజ బబష షపక
ఇసటట ననస:Flat no 501
వయససస:34
లస: ససస స

6768 NDX2847465
పపరర: భవఖ పరవపలలరర

6751 NDX3097870
పపరర: ససదదప తరరబల

94-71/1028

భరస : శకనవరస రరవప బతషల
ఇసటట ననస:FLATNO401,13-10-441
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బసవ పపనననరరవప యలవరరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 404
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమలల ఏననదసలమ
ఇసటట ననస:FLAT NO 408
వయససస:46
లస: పప

6765 NDX0122069
పపరర: సరసబశవరరవప బసడనరర

94-71/1030

తసడడ:డ భబసకర రరవప తరరబల
ఇసటట ననస:FLAT NO. 402
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వజయ సరగర రరడడడ మమకల
ఇసటట ననస:FLAT NO 403
వయససస:18
లస: ససస స

6762 NDX3175411
పపరర: ఉషరరణణ అనసమలశశటట

6748 NDX2956902
పపరర: సలమ షపక

6746 NDX2957132
పపరర: నశర షరరఫ షపక

తసడడ:డ బఘడచ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:54
లస: పప

భరస : నశర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:46
లస: ససస స

6750 NDX3030756
పపరర: చచసచస పపననయఖ చచదరర
కకటపరటట
తసడడ:డ శసకర రరవప కకటపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:40
లస: పప

6759 NDX3051026
పపరర: రరజజశనన షపక

94-47/1245

తసడడ:డ శకనవరస మమరరస యరర గడడ
ఇసటట ననస:Flat no 304
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సస లలమన కలరపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:53
లస: పప

6756 NDX3117215
పపరర: ఆసజననయఘలల ఏననదసలమ

6745 NDX3149747
పపరర: దేవశక వనసషషవ యరర గడడ

6767 NDX3106796
పపరర: వదనఖవత తతమమటట

94-47/1254

భరస : సరయ ససయధన తతమమటట
ఇసటట ననస:FLAT NO C-4
వయససస:51
లస: ససస స
94-114/1019

6770 NDX2759009
పపరర: శకలలఖ జజగరర మమడడ

94-71/1042

తసడడ:డ మధసససదన రరవప పరవపలలరర
ఇసటట ననస:FLAT NO E4
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసససధన రరవప పరవపలలరర
ఇసటట ననస:FLAT NO E4
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO.F-4
వయససస:19
లస: ససస స

6771 NDX3285319
పపరర: బథదన కలమమర పసపపలమననన

6772 NDX2844504
పపరర: తసడవ కకషష మమరరస కరళహససస

6773 NDX3011871
పపరర: సససధస అజమర

తసడడ:డ ససధకర పసపపలమననన
ఇసటట ననస:FLAT NO.GB
వయససస:19
లస: పప

94-48/1172

తసడడ:డ వనసకయఖ కరళహససస
ఇసటట ననస:flat no s-1 4-1-16
వయససస:77
లస: పప

94-67/1146

94-113/1010

Deleted

తసడడ:డ బడడయమఖ అజమర
ఇసటట ననస:FLAT NO.S4
వయససస:21
లస: ససస స
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94-47/1260

6775 NDX3018546
పపరర: శశన
క వససరరవ GUDE

తసడడ:డ మల కకసడయఖ కలవకలరర
ఇసటట ననస:Flat no:2B, RAM'S V S VIHAR,
వయససస:21
లస: పప

భసధసవప: గఘడే చేతన చచదరర
ఇసటట ననస:flat number 17
వయససస:58
లస: పప

6777 NDX2904712
పపరర: ననగమణణ పసత

6778 NDX2819639
పపరర: ససధదర కలమమర బబ డపరటట

94-114/1026

భరస : తరరపత రరవప పస పపరర
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 201
వయససస:39
లస: ససస స
6780 NDX3085115
పపరర: శక లకడమ కకవ

94-114/1027

భరస : మమరరత రరవప కకవ
ఇసటట ననస:FLAT T3
వయససస:40
లస: ససస స
6783 NDX3222056
పపరర: ననగ భరణ శరమ మఘపరపళర

94-113/1016

94-113/1011

భరస : లకమణఘడడ జసజనస
ఇసటట ననస:FLOT NO 301
వయససస:20
లస: ససస స
6789 NDX3167384
పపరర: ససధదర కలమమర దనసరర
తసడడ:డ గసగధర రరవప
ఇసటట ననస:F NO 2A, 3RD LINE
వయససస:60
లస: పప
6792 NDX2771475
పపరర: పదమ కలమమరర అనమరరడడ

94-47/1261

94-71/1044

94-114/1025
6779 NDX2913424
పపరర: మననహర పడసరద సయపననన

తలర : రమదేవ
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER-402 BRUNDAV
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మఘరళ కకషష పడసరద సయపననన
ఇసటట ననస:flat number - 403
వయససస:54
లస: పప

6781 NDX2952315
పపరర: రరమ కకషష ఆకలల

94-71/1048

94-48/1151
6782 NDX2900322
పపరర: వర వనసకట సతఖననరరయణ
మమరరస కసదసకలరర
తసడడ:డ అచసచతనరరమయఖ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:FLOT NO.2A
వయససస:74
లస: పప

94-48/1150

6785 NDX3174158
పపరర: ననగజశవరరర పస సరన

6784 NDX2778579
పపరర: సహహత కసదసకలరర

94-67/1149

తసడడ:డ వజయ కలమమర కసదసకలరర
ఇసటట ననస:FLOT NO. 2A ARCHIDS
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప పస సరన
ఇసటట ననస:FLOT NO 4
వయససస:72
లస: ససస స

6787 NDX3084258
పపరర: శరరద చసదడ

6788 NDX3251162
పపరర: మఘరళమహన కకషష మడడడ

94-71/998

భరస : కకటటశశరరవప ననలర లరర
ఇసటట ననస:f no
వయససస:45
లస: ససస స
94-47/1233

6776 NDX2911758
పపరర: ససజనఖ వశ

తసడడ:డ రవసదడ బబబఘ వశ
ఇసటట ననస:flat number - 102
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదద శశషష ఆకలల
ఇసటట ననస:FLOT-204
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ నతనఖనసద శరమ మఘపరపళర
ఇసటట ననస:FLOT NO.2A
వయససస:30
లస: పప
6786 NDX2957744
పపరర: కవత జసజనస

94-71/1045

6790 NDX3161072
పపరర: శక పరరశత దనసరర

94-71/1080

తసడడ:డ రవసదడ బబబఘ మడడడ
ఇసటట ననస:FNO 1 VENKATESH EST
వయససస:23
లస: పప
94-47/1234

6791 NDX2781284
పపరర: రమణ రరడడడ అనమరరడడడ

94-71/1006

భరస : ససధదర కలమమర
తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:F NO 2A, DGRS SPARKLAR TO ఇసటట ననస:F.NO 2 YOGESH RESIDENCY
వయససస:53
లస: ససస స
వయససస:66
లస: పప
94-71/1010

6793 NDX2919801
పపరర: వనజకక కకసడడగఘసట

94-114/1011

6794 NDX2919793
పపరర: పడణణత కకసడడగఘసట

94-114/1012

భరస : రమణరరడడడ అనమరరడడడ
ఇసటట ననస:F.NO2 YOGESH RESIDENCY
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ కకసడడగఘసట
ఇసటట ననస:F NO 9, KAMALESH ENCLAVE
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ మహహ కలమమర కకసడడగఘసట
ఇసటట ననస:F NO 9, KAMALESH ENCLAVE
వయససస:19
లస: ససస స

6795 NDX3159183
పపరర: రరధదక కకసడచపప

6796 NDX3075322
పపరర: సతఖననరరయణ బసగరర

6797 NDX3211265
పపరర: శకనవరససలల కనపరరస

94-71/999

భరస : వసశధర కకసడచపప
ఇసటట ననస:F NO 18
వయససస:44
లస: ససస స
6798 NDX3214087
పపరర: శకనవరససలల కనపరరస

94-71/1004

Deleted
94-71/1011

తసడడ:డ శకనవరస మవశ
ఇసటట ననస:f.no-201,mayuri mansions
వయససస:19
లస: ససస స

6799 NDX3212461
పపరర: శకనవరససలల కనపరరస

తసడడ:డ రరఘవయఖ కనపరరస
ఇసటట ననస:F.NO 102
వయససస:54
లస: పప
94-71/1005

Deleted

తసడడ:డ రరఘవయఖ కనపరరస
ఇసటట ననస:F.NO 102
వయససస:54
లస: పప

6802 NDX2734465
పపరర: మధన మహన రరడడ యడర

94-71/1003

Deleted

తసడడ:డ వనసకట రరవప బసగరర
ఇసటట ననస:F NO 101
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ కనపరరస
ఇసటట ననస:F.NO 102
వయససస:54
లస: పప
6801 NDX3039708
పపరర: శకయ చచదరర మవశ

94-113/1004

94-47/1263

తసడడ:డ కకషరష రరడడడ
ఇసటట ననస:FNO 204 SVR DEFFODILS
వయససస:19
లస: పప

6800 NDX2265247
పపరర: వనసకటటసశర రరవప తనడడ

94-47/515

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:FNO 201 NTR STREET
వయససస:55
లస: పప
6803 NDX2884658
పపరర: అరరణ కలమమరర మమకల

94-71/1049

భరస : బబబఘ రరవప మమకల
ఇసటట ననస:FNO 302 SAIANUHYAENCLAV
వయససస:40
లస: ససస స
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6804 RYT1134014
పపరర: ఆశకత ఆరరకటర
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94-71/1050

భరస : సతశ మమధవరపప
ఇసటట ననస:FNO 304
వయససస:24
లస: ససస స
6807 NDX3211703
పపరర: ఉమ కననబ ఈ

94-71/1007

తలర : నరరసదడ కలమమర కనడదఈ
ఇసటట ననస:F.NO.402, 5TH FLOOR
వయససస:58
లస: ససస స

6805 NDX2956985
పపరర: ససధనకర రరవప ఆలపరటట

94-71/1002

తసడడ:డ భదడచలస మతే
ఇసటట ననస:F NO 307,5TH LINE EXT
వయససస:56
లస: పప

6808 NDX3179967
పపరర: నరరసదడ కలమమర కననబ ఈ

6809 NDX3175924
పపరర: హరర కననబ ఈ

94-71/1008

94-114/1028 6811 NDX2882579
6810 NDX1637638
పపరర: రమమశ కలమమర బబబఘ గమడసరర
పపరర: మఘనర షపక

భసధసవప: అరరణ గమడసరర
ఇసటట ననస:FNo404 SABARIGIRI TOWERS
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ఖజజవల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:F NO 501
వయససస:35
లస: పప

6813 NDX2820470
పపరర: ఆసజననయఘలల గఘవశల

6814 NDX2934362
పపరర: సరయ తేజ గఘవశల

తసడడ:డ ససబబయఖ గఘవశల
ఇసటట ననస:FNO A 1 2ND LINE
వయససస:51
లస: పప
6816 NDX3125713
పపరర: రజన కసతేటట

Deleted

భరస : శవ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:G-1
వయససస:42
లస: ససస స

6819 NDX0305144
పపరర: రరణణ మమలరసపపడడ

94-71/25

94-71/1000

94-47/1267

భరస : వర రరఘవయఖ బసడర
ఇసటట ననస:GMC 36
వయససస:52
లస: ససస స
6825 NDX3172541
పపరర: వరససత కకతస మమసస

94-47/1235

6817 NDX3129525
పపరర: తససమమ మహమమద

94-71/1053

తసడడ:డ గయమససదదబన
ఇసటట ననస:GF-1,G.S.R enclave
వయససస:21
లస: ససస స
94-47/1266

6823 NDX3120003
పపరర: అజత బసడర

6828 NDX3145380
పపరర: వజయ లకడమ కరరనటట

6829 NDX3139565
పపరర: గగవసద రరడడడ కరరనటట

94-113/1012

భసధసవప: శకనవరస కరరనటట
ఇసటట ననస:HNo 5-87-61/5
వయససస:56
లస: ససస స
6831 NDX2903524
పపరర: తషలసప సమబరరజజఖమ పడత
భరస : ససబబరరవప పడత
ఇసటట ననస:H NO 544
వయససస:73
లస: ససస స

6818 NDX3042769
పపరర: పదమజ ననగగతష

94-71/1051

6821 NDX3144425
పపరర: మసదనరరవ నలస

94-48/1152

6824 NDX3107083
పపరర: కనకమమ బసడర

94-47/1269

భరస : అసకమమ బసడర
ఇసటట ననస:GMC NO 36
వయససస:78
లస: ససస స
94-48/1153

6827 NDX0221648
పపరర: వనసకట లకడమ ఆతషకలరర

94-48/1155

భరస : ససబబరరవప ఆతషకలరర
ఇసటట ననస:H.No.3-29-54/14
వయససస:50
లస: ససస స
94-114/1029

భసధసవప: శకనవరస కరరనటట
ఇసటట ననస:HNo. 5-87-61/5
వయససస:66
లస: పప
94-48/1154

94-47/1265

భసధసవప: వనసకట శవ కలమమరర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:GMC 13-6-240
వయససస:59
లస: పప
94-47/1268

6826 NDX3201779
పపరర: వనసకటటశశరరర తనళళపలర
తసడడ:డ గఘరవయఖ తనళళపలర
ఇసటట ననస:Ground Floor
వయససస:37
లస: పప

6815 NDX3115276
పపరర: శకనవరససలల గగటటటపరటట

భరస : ససర వ రరజ ననగగతష
ఇసటట ననస:G F 101, ISWARYA HOMES
వయససస:39
లస: ససస స

6820 NDX3114881
పపరర: చచసతనఖ నలస

భరస : శకరరమ మమరరస కకతస మమసస
ఇసటట ననస:GOPI KRISHNA RESFLAT.NO.1
వయససస:42
లస: ససస స

94-71/1001

తసడడ:డ కకసడప ననయఘడడ గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:FT 403
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ బసడర
ఇసటట ననస:GMC 36
వయససస:25
లస: ససస స
94-47/1270

6812 NDX3085511
పపరర: కకటటశశరరవప ననలర లరర
తసడడ:డ సససగయఖ ననలర లరర
ఇసటట ననస:f no 503
వయససస:44
లస: పప

భరస : సరసబయఖ మమలరసపపడడ
తలర : వనసకట శవ కలమమరర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:GF103, PRAGATHI RESIDENCY ఇసటట ననస:GMC 13-6-240
వయససస:43
లస: ససస స
వయససస:20
లస: పప
6822 NDX3153848
పపరర: రమమ దేవ బసడర

94-71/1009

తసడడ:డ నరరసదడ కలమమర కననబ ఈ
ఇసటట ననస:F.NO.402,5TH FLOOR
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయఘలల గఘవశల
ఇసటట ననస:F NO A1,
వయససస:25
లస: పప
94-71/1052

94-48/56

తసడడ:డ కలటటసబయఖ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:F. No.305, Pavan Sun Rise
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ సననశరమల కననబ ఈ
ఇసటట ననస:F.NO.402,5TH FLOOR
వయససస:62
లస: పప

94-47/1264

6806 NDX2054286
పపరర: శవ రరమ కకషష పడసరద మతే

6832 NDX2480796
పపరర: భబరత దేవ ననరరనపటట
భరస : రరమమరరవప ననరరనపరటట
ఇసటట ననస:HOUSE NO 24-4-239
వయససస:65
లస: ససస స

6830 NDX3068806
పపరర: సశరరప రరణణ జవరశడడ

94-48/1156

భరస : వ బ పడసరద జవరశడడ
ఇసటట ననస:hno.509,d no.3-29-33
వయససస:49
లస: ససస స
94-67/944

6833 NDX3074671
పపరర: రరజజసదడ వనలమమటట

94-47/1271

తసడడ:డ వ బ పడసరద వనలలమత
ఇసటట ననస:house no.509,d no.3-29-33
వయససస:25
లస: పప
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6834 NDX3098415
పపరర: ససభబగఖస ఏదసకలల
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94-48/1157

భరస : ససబడహమణఖస ఏదసకలలమ
ఇసటట ననస:NEW 13-14-588
వయససస:57
లస: ససస స
6837 NDX2477578
పపరర: శరరష అతష
స లలరర

94-47/955

94-67/1150
6835 NDX3204492
పపరర: మఘరళమహన భబసకర రరవప
లసగమలలర
తసడడ:డ ఆసజననయఘలల లసగమలలర
ఇసటట ననస:NEW NO. 237 4-2-5/6
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకర అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:OLD NO:3-29-7/28 NEW NO:1
వయససస:20
లస: ససస స

6838 NDX2956787
పపరర: అనసష మమరరప

6839 NDX3091477
పపరర: వజయ లకడమ నలమలమపప

94-71/1056

6836 NDX2477560
పపరర: శరకవణణ అతష
స లలరర

94-47/954

94-71/1054

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:OLD NO:3-29-7/28 NEW NO:1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ మమరరప
ఇసటట ననస:plot-203 pragathi reside
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : పవన కలమమర రరడడ నలమలమపప
ఇసటట ననస:Plot NO.302
వయససస:32
లస: ససస స

6840 NDX2852085
పపరర: శకదేవ కకటబరర

6841 NDX3129897
పపరర: లకడమ మననకడ మమజజటట

6842 NDX2480606
పపరర: ఫణణసదడ ఘరరజ

94-48/1158

భరస : పడతనప కకటబరర
ఇసటట ననస:plot no.404, svr deff
వయససస:37
లస: ససస స
6843 NDX2385334
పపరర: అబఘబలమర

94-71/632

94-67/945

భరస : సతఖననరరయణ మమజజటట
ఇసటట ననస:plot, 101,swathi avenue
వయససస:59
లస: ససస స

తలర : శవ కలమమరర ఘరరజ
ఇసటట ననస:police quarters 9th flat A Block
వయససస:33
లస: పప

6844 NDX2932788
పపరర: ఉమ మహహశశరర దేవసడర

6845 NDX2873222
పపరర: కకషష మహన గగరరకపరటట

తసడడ:డ హరర కకషష సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:RAILWAY QUARTERS 238/E
వయససస:40
లస: పప

భరస : భబణఘ పడసరద
ఇసటట ననస:Richi apartment
వయససస:40
లస: ససస స

6846 NDX2848646
పపరర: కకషష మహన గగరరకపరటట

6847 NDX2880482
పపరర: జయశక మలర వరపప

94-71/1058

94-71/1055

94-113/1013

94-71/1057

తసడడ:డ దదరరరజ గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:S-2 VAISHNAVI APARTMENTS
వయససస:49
లస: పప
94-71/1059

Deleted

6848 NDX2881142
పపరర: జయశక మలర వరపప

94-71/1060

Deleted

తసడడ:డ దదరరరజ గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:S-2 VAISHNAVI APARTMENTS
వయససస:49
లస: పప

భరస : కకషష మహన గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:S-2 VAISHNAVI APARTMENTS
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : కకషష మహన గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:S-2 VAISHNAVI APARTMENTS
వయససస:46
లస: ససస స

6849 NDX2878619
పపరర: జయశక మలర వరపప

6850 NDX2881183
పపరర: జయశక మలర వరపప

6851 NDX2881191
పపరర: జయశక మలర వరపప

94-71/1061

Deleted

94-71/1062

Deleted

94-71/1063

Deleted

భరస : కకషష మహన గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:S-2 VAISHNAVI APARTMENTS
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : కకషష మహన గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:S-2 VAISHNAVI APARTMENTS
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : కకషష మహన గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:S-2 VAISHNAVI APARTMENTS
వయససస:46
లస: ససస స

6852 NDX2956753
పపరర: జయశక మలర వరపప

6854 NDX3095858
పపరర: నవఖ శక కకలమరర

భరస : కకషష మహన గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:S-2 VAISHNAVI APARTMENTS
వయససస:46
లస: ససస స

6853 JBV2719110
పపరర: శవననగజశశరసరయపడసనన
పస లశశటట
భరస : బసవననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:S3,Grand Victoria
వయససస:46
లస: ససస స

6855 NDX3092434
పపరర: సరయ శరకవణణ కకలమరర

6856 NDX2957025
పపరర: శక వదఖ లలలర

94-71/1064

Deleted

94-114/1031

తసడడ:డ ననగమలలర శశరరరవప కకలమరర
ఇసటట ననస:SABARIGIRI TOWERS, FLAT 4
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష కలమమర లలలర
ఇసటట ననస:sai baba road
వయససస:21
లస: ససస స

6858 NDX3036936
పపరర: ఫసలప రరజ నలర పప

6859 NDX3172467
పపరర: యలర మసద ఉమదేవ

94-47/1272

94-67/203

94-114/1030

తసడడ:డ ననగమలలర శశరరరవప కకలమరర
ఇసటట ననస:SABARI GIRI TOWERS FLAT N
వయససస:19
లస: ససస స
94-71/1065

6857 NDX3068111
పపరర: లకడమ కసటస యమగసటట

94-71/1066

భరస : దసరర పస
డ రద రరవప యమగసటట
ఇసటట ననస:SAI DARSINI APTS, PLOT S3
వయససస:35
లస: ససస స
94-71/1067

6860 NDX2469377
పపరర: నసబమరర శకకర

94-47/956

తసడడ:డ ననగ భమషణస నలర పప
ఇసటట ననస:SAI TEJA RESIDE F 202
వయససస:62
లస: పప

భరస : యలర మసద కనకయఖ
ఇసటట ననస:SRI CHAITANYA JR COLLEGE
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నసబమరర శవననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:SRIKAR TOWERS FLAT NO-20
వయససస:22
లస: పప

6861 NDX2672517
పపరర: అమఘదన దసరరశరరజ ఏమ

6862 NDX2822682
పపరర: అశశక బకలమళర

6863 NDX3022191
పపరర: వజయ భబసకర రరడడడ గసన రరడడడ

94-114/859

తసడడ:డ ఫరదర
ఇసటట ననస:ST JOSEPHS CONVENT
వయససస:45
లస: ససస స

94-114/1032

భసధసవప: పకధదశరరజ
ఇసటట ననస:SVRMaisonetiFlat No402
వయససస:52
లస: పప

94-71/1068

తసడడ:డ కకటట రరడడడ గఘనబరజడకడ
ఇసటట ననస:T-2, PALLAVI TOWERS
వయససస:33
లస: పప
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6864 NDX2993061
పపరర: లకకత కకవ
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94-71/1069

తసడడ:డ మమరరత రరవప కకవ
ఇసటట ననస:T3
వయససస:18
లస: ససస స
6867 NDX2988202
పపరర: వనసకట రరవప గగగరననన

94-68/879

తసడడ:డ రరమసరశమ గగగరననన
ఇసటట ననస:1-2-3
వయససస:54
లస: పప
6870 NDX2580736
పపరర: భబగఖ రరణణ గరసటటల

94-70/716

భరస : రరజ గరసటటల
ఇసటట ననస:1-7-3
వయససస:26
లస: ససస స
6873
పపరర: ససధదర కకమమననన

94-68/876

94-68/1

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:4-1-15
వయససస:54
లస: పప
6882 NDX3119021
పపరర: అరవసద బబ స అచసట
తసడడ:డ మయఖ
ఇసటట ననస:4-1-15a
వయససస:65
లస: పప
6885 NDX3249174
పపరర: శవ పరరశత చసతన

94-68/1136

తలర : ససజజతలకడమ నరక
ఇసటట ననస:4/4/103/1/A,
వయససస:41
లస: పప

6871 NDX3012994
పపరర: జశశసత తనతతలల

6874
పపరర: ససధదర కకమమననన

6877 NDX2597672
పపరర: జగదదశ బబబఘ గగగరననన

6880 NDX2807295
పపరర: శరసత పరటటబసడర

6883 NDX3126166
పపరర: ససధనరరణణ అచసట

6886 NDX3275690
పపరర: ఉమమ మహహశశరర కకగసటట

94-68/1033

6889 NDX2381515
పపరర: శసకర రరడడడ బ

94-68/878

6892 NDX2859536
పపరర: కకకషణ మహన కజ
తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప కజ
ఇసటట ననస:4-7-6
వయససస:34
లస: పప

6872 NDX2579175
పపరర: జవన కలమమర పసదసల

94-70/709

తసడడ:డ ఇజజడయల పసదసల
ఇసటట ననస:1-34-106
వయససస:20
లస: పప
94-68/1127

94-69/436
6875 NDX2650547
పపరర: హహమ సరయ లకడమ దసరజర మఘపడడ

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:2-2-47
వయససస:18
లస: ససస స
94-70/726

6878 NDX3217627
పపరర: వజయ లకడమ కకడనల

94-68/999

భరస : శశశలలసదడ కకడనల
ఇసటట ననస:3-51 FLAT NUMBER 503
వయససస:57
లస: ససస స
94-68/1002

6881 NDX2727790
పపరర: శరసత పరటటబసడర

94-68/1003

భరస : శకకరసత పరటటబసడర
ఇసటట ననస:4-1-15/3
వయససస:33
లస: ససస స
94-68/1005

6884 NDX3077286
పపరర: గకతస కకషష బబ యపరటట

94-68/1006

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ బబ యపరటట
ఇసటట ననస:4-1-31
వయససస:23
లస: పప
94-68/1155

6887 NDX2857233
పపరర: రమమ దేవ కకలర

94-68/1017

భరస : శకనవరస రరవప కకలర
ఇసటట ననస:4-2-33
వయససస:33
లస: ససస స
94-68/9

తలర : రమ దేవ బ
ఇసటట ననస:4-3-103A
వయససస:26
లస: పప
94-69/594

94-70/2

తసడడ:డ శరబసడడ రరజ గరసటల
ఇసటట ననస:1-7-3
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరస కకగసటట
ఇసటట ననస:4-1-40/A
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రరజజశశర రరవప
ఇసటట ననస:4-3-17
వయససస:59
లస: ససస స
6891 SGI0301283
పపరర: రరమకకషష నరక

6869 NDX2420347
పపరర: రరజ గరసటల

94-70/1

భరస : అరవసద బబ స
ఇసటట ననస:4-1-15a
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప చసతన
ఇసటట ననస:4-1-33
వయససస:32
లస: ససస స
6888 NDX3054764
పపరర: అసజమమ మనస

6868 NDX0341370
పపరర: నరసససహరరవప ఏలలచరర
యయలలచరర
తసడడ:డ తడవనగళసశశటట యయలలచరర
ఇసటట ననస:01/06/1954
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకకరసత పరటటబసడర
ఇసటట ననస:4-1-15/3
వయససస:34
లస: ససస స
94-68/1004

94-71/1071

తసడడ:డ వనసకట రమణ కరసడేగ
డ ఘల
ఇసటట ననస:YOGESH RESIDENCE ,PLOT,1
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ నగజశశరరరవప గగగరననన
ఇసటట ననస:2-14-117/20
వయససస:24
లస: పప
94-68/1001

6866 NDX2757755
పపరర: హనసమసత రరవప కరసడేగ
డ ఘల

భరస : హనసమసతరరవప కరసడేగ
డ ఘల
ఇసటట ననస:YOGESH RESIDENCE ,PLOT 1
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద కకమమననన
ఇసటట ననస:2
వయససస:36
లస: పప

భరస : పపరసధర
ఇసటట ననస:2-4-36
వయససస:47
లస: ససస స
6879 NDX3046232
పపరర: సరసబ శవ రరవప వనమఘల

94-71/1070

తసడడ:డ వర భదడ చనరరఖలల తనతతలల
ఇసటట ననస:1-12-2
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద కకమమననన
ఇసటట ననస:2
వయససస:36
లస: పప
6876 NDX1041631
పపరర: వనసకట బసవనశశరర ఉపపల

6865 NDX2757649
పపరర: ససఠరదేవ కరసడేగ
డ ఘల

6890 NDX2381523
పపరర: శసకర రరడడడ ఎన

94-70/7

తలర : రరమ దేవ ఎన
ఇసటట ననస:4-3-103A
వయససస:26
లస: పప
94-69/661

6893 NDX2879922
పపరర: రమఖ కకమమననన

94-69/662

భరస : కకషష మహన కకమమననన
ఇసటట ననస:4-7-6
వయససస:28
లస: ససస స
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6894 NDX2577773
పపరర: ననగ వనసకట సరయ
పపప ధవనరననయ ఓలలటట
తసడడ:డ వటల ఓలలటట
ఇసటట ననస:4-7-42
వయససస:20
లస: పప
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6897 NDX2608339
పపరర: కలపన బఘరరక

94-69/490

94-68/862

6900 NDX2480820
పపరర: వజయ లకడమ దేవశశటట

94-68/36

భరస : ససబడహమణఖస దేవశశటట
ఇసటట ననస:4-9-52/B
వయససస:56
లస: ససస స
94-69/599

94-69/601

94-68/842

6902 NDX2885846
పపరర: శవకలమమర కకలర పర

6904 NDX3260478
పపరర: అగజనశ కటట

6907 NDX3180700
పపరర: వమల దేవ బబలరస కకసడ

6910 NDX2620763
పపరర: హనసమసత రరవప తయ

6913 NDX2583557
పపరర: ననగఘల మరవల కలగరరర
తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:4-14-179
వయససస:27
లస: పప

6915 NDX2975720
పపరర: కలమమరర పడణవ బబసరరడడడ

6916 NDX2619823
పపరర: ససజజత బబ జర

తసడడ:డ జయభబరత రరడడడ బబసరరడడడ
ఇసటట ననస:4-14-215/2 FLAT NO 301
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : దనసస బబ జర
ఇసటట ననస:4-14-226/42
వయససస:36
లస: ససస స

6918 NDX2813335
పపరర: హహమసత పసత

6919 NDX2481513
పపరర: సరయ చరణ పసదబ దననన

94-70/964

తసడడ:డ శతనరరస పడసరద పసత
ఇసటట ననస:4-15-23/A
వయససస:20
లస: పప
6921 NDX2585545
పపరర: జననరరనమమ వపడడ
భరస : జగదదశశర రరవప వపడడ
ఇసటట ననస:4-15-24, 6TH LINE
వయససస:63
లస: ససస స

94-70/755

94-68/1091

6901 NDX2420321
పపరర: మధస కలమమర పగడనల

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకయ
ఇసటట ననస:4-14-149 , F.NO.G1 7/2
వయససస:44
లస: పప
94-70/963

6899 NDX3124310
పపరర: వనసకటటశశరరర ఓఠరరర

తసడడ:డ వనసకయఖ ఓఠరరర
ఇసటట ననస:4-8-439, RAMANNA PETA
వయససస:80
లస: పప

94-69/16

94-69/598

తసడడ:డ వనసకటపరపరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:4-12-21/17
వయససస:33
లస: పప
94-69/741

6905 NDX3208295
పపరర: రమణ అబమబరర

94-69/592

తసడడ:డ పపపయఖ అబమబరర
ఇసటట ననస:4/13/696B
వయససస:50
లస: పప
94-69/600

6908 NDX2651339
పపరర: బసదస భబరర వ ననననబబ యన

94-69/469

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ననననబబ యన
ఇసటట ననస:4-14-72
వయససస:20
లస: ససస స
94-69/470

తసడడ:డ కకటయఖ తయ
ఇసటట ననస:4-14-96
వయససస:60
లస: పప
94-69/467

94-68/35

తసడడ:డ రరజ రసగ మఘరళమహన బచగరరర
ఇసటట ననస:4-8-423/3
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రసగ రరవప
ఇసటట ననస:4-14-34
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : గగపరలస పలలకలరర
ఇసటట ననస:4-14-84
వయససస:81
లస: ససస స
6912 NDX2540680
పపరర: ససరజశ బబబఘ కకయ

94-68/863

భరస : శశరర కటట
ఇసటట ననస:4-13-69
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససత రరమయఖ కరసరణణ
ఇసటట ననస:4-14-5/3/A
వయససస:60
లస: పప
6909 NDX2590594
పపరర: ననగమమ పలలకలరర

6898 NDX2601664
పపరర: సశపన పసడయ బచగరరర

6896 NDX2460772
పపరర: వనయ కకషరష రరడడడ వసగల

తసడడ:డ శకకరసత రరడడడ వసగల
ఇసటట ననస:4-7-55
వయససస:23
లస: పప

తలర : లకడమ పగడనల
ఇసటట ననస:4-12-8
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ నగరజ రరదడరరజ
ఇసటట ననస:4-13-46
వయససస:45
లస: ససస స
6906 NDX3012069
పపరర: శవ రరడడడ కరసరణణ

94-69/491

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గఘసతననల
ఇసటట ననస:4-7-43
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ససనల కలమమర
ఇసటట ననస:4-8-216
వయససస:24
లస: ససస స

6903 NDX3118460
పపరర: సశరష రరదడరరజ

6895 NDX2650422
పపరర: భబరర వ గఘసతననల

6911 NDX2617017
పపరర: నగరరజ కలమమరర తయ

94-69/471

భరస : హనసమసత రరవప తయ
ఇసటట ననస:4-14-96
వయససస:58
లస: ససస స
94-69/468

6914 NDX2988319
పపరర: కలససమ గఘసడనరపప

94-68/1007

భరస : వరజశ గఘసడనరపప
ఇసటట ననస:4-14-214
వయససస:35
లస: ససస స
94-68/841

6917 NDX2600930
పపరర: వరర అడేడ పలర

94-70/753

తసడడ:డ యయససరతనస అడేడ పలర
ఇసటట ననస:4-15-23/1
వయససస:19
లస: ససస స
94-70/19

6920 NDX2585743
పపరర: జగదదశశర రరవప వపడడ

94-70/754

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసదబ దననన
ఇసటట ననస:4-15-23 AMARAVATHI ROAD
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ వపడడ
ఇసటట ననస:4-15-24, 6TH LINE
వయససస:72
లస: పప

6922 NDX2392736
పపరర: రమఖ లకడమ బబ ళర

6923 NDX2400182
పపరర: శకనవరస రరవప దనదే

94-70/21

భరస : పడభఘ సరయ కకషష బబ ళర
ఇసటట ననస:4-15-26, GMC NO 453 3RD FL
వయససస:28
లస: ససస స

94-70/20

తసడడ:డ ననరరయణ దనదే
ఇసటట ననస:4-15-79/4A3
వయససస:51
లస: పప
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6924 NDX2607943
పపరర: వసశ కకషష మమకల
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94-68/843

తసడడ:డ పపరషస తస మ పడసరద మమకల
ఇసటట ననస:4-15-116/2
వయససస:18
లస: పప
6927 NDX2728137
పపరర: శశష సరయ బబలరసకకసడ

94-70/965

తసడడ:డ వరబడహమచనరర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:4-16-346
వయససస:21
లస: పప
6930 NDX2974616
పపరర: శకనవరస గడేడ

94-69/603

94-70/773

94-68/1139

భరస : ననగజశశర రరవప దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:4-16-163
వయససస:61
లస: ససస స

6928 NDX2392504
పపరర: శకదేవ పగడనల

6929 NDX2415537
పపరర: ఉషర రరణణ కకఠరరర

6934
పపరర: కకరణ రరడడడ బలసరన

94-68/44

తసడడ:డ బబబఘరరవప చడడపప తష
ఇసటట ననస:4-22-14/A
వయససస:25
లస: ససస స

Deleted

భరస : కకషష రరడడడ బబసరరడడడ
ఇసటట ననస:4-23-66/6A
వయససస:66
లస: ససస స

94-68/1020

94-69/752

6935 NDX2997542
పపరర: సరశత కనననకసటట

94-69/604

6938 NDX2990554
పపరర: ససవరష మమ అననలదనసస

6943 NDX2911675
పపరర: శరరష నసదదపరటట

94-69/473

6946 NDX3134640
పపరర: పడభబకర రరవప కకగసటట
తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:4-25--67
వయససస:65
లస: పప

6948 NDX2963429
పపరర: కలపరల చరణ కరసత

6949 NDX2573848
పపరర: ఏషమశక మరరకపపడడ

94-69/474

6941 NDX2643807
పపరర: వనణఘ బబబఘ చసదస

94-69/475

తసడడ:డ బఘలర యఖ చసదస
ఇసటట ననస:4-23-54
వయససస:35
లస: పప
94-69/610

6944 NDX2650869
పపరర: లమవణఖ అతస ల

94-69/476

తసడడ:డ వనసకనన అతస ల
ఇసటట ననస:4-24-31
వయససస:20
లస: ససస స
94-68/1021

6947 NDX3134665
పపరర: కకషష కలమమరర కకసగటట

94-69/611

భరస : పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:4-25-67
వయససస:55
లస: ససస స
94-68/835

6950 NDX2385086
పపరర: వ లకడమ ససషమ మదనబల

తసడడ:డ కలపరల జయ పడసరద
ఇసటట ననస:4B JAYA VIJAYA APARTMENT
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరససలల మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:4 VA LINE PRANATHIM PLAZA
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ పస వ రరఘవయఖ మదనబల
ఇసటట ననస:5-21-137/1
వయససస:26
లస: ససస స

6951 NDX2487676
పపరర: ఈశశర సరయ ససతతష వలవనటట

6952 NDX3000361
పపరర: జవన జజఖత గననవరపప

6953 NDX3259058
పపరర: నరసససహరరవప దేవశశటట

తసడడ:డ వనసకట రమణ వలవనటట
ఇసటట ననస:5-21-139
వయససస:20
లస: పప

94-69/18

94-68/1093

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గననవరపప
ఇసటట ననస:5-86-22
వయససస:20
లస: ససస స

94-68/1014

భరస : జజనకక రరమయఖ అననషదనసస
ఇసటట ననస:4-22-5
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర పడసరద నసదదపరటట
ఇసటట ననస:4-23-66/50c
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప టర
ఇసటట ననస:4-24-71 DWARAKA HEIGHTS
వయససస:25
లస: పప
94-69/663

94-68/877

తసడడ:డ ససరపరడడ వరకలపపడడ
ఇసటట ననస:04-18-31
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ హనసమమత రరవప పపరస
ఇసటట ననస:4-23-35/25
వయససస:20
లస: పప
94-68/1018

6932 NDX3208972
పపరర: సతస బబబఘ వరకలపపడడ

6937 NDX2651156
పపరర: ససధఖ కలరక

6940 NDX2651255
పపరర: అనసశ పపరస

6945 NDX2993988
పపరర: అనల కలమమర పప టర

భరస : ససత రరమ ఆసజననయఘలల కకఠరరర
ఇసటట ననస:4-18-1
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమమర కనననకసటట
ఇసటట ననస:4-20-36/3
వయససస:40
లస: ససస స

6939 NDX2994424
పపరర: కకరణమయ చడడపస తష

94-69/602

94-68/43

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ రరడడడ బలసరన
ఇసటట ననస:4/18 Mt Smart Rd
వయససస:35
లస: పప

భరస : రవసదడ ననయక ధననవత
ఇసటట ననస:4-21-57/11/82
వయససస:19
లస: ససస స

6942 NDX3105798
పపరర: బఘచచమమ బబసరరడడడ

94-68/42

6931 NDX2524106
పపరర: శవ ననగ కలమఖణణ కలనశశటట

భరస : రమణ తనటటవరక
ఇసటట ననస:4-21-46 3 line Chandra mouli n
వయససస:29
లస: ససస స
94-69/608

6926 NDX2822278
పపరర: ససశల రరణణ ఈదసలమమడడ

తసడడ:డ భకర వచననలమ పడసరద ఈదసలమమడడ
ఇసటట ననస:4-16-163
వయససస:48
లస: పప

భరస : రవ కలమమర కలనశశటట
ఇసటట ననస:4-18-29 JNR ROAD
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ
ఇసటట ననస:04-18-31
వయససస:19
లస: పప
6936 NDX3252673
పపరర: పపషపలత పరనసగసటట

94-69/472

భరస : కకటటశశర రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:4-16-394
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల రరవప గడేడ
ఇసటట ననస:4-18-26
వయససస:19
లస: పప
6933 NDX2979359
పపరర: శకనస వరకలపపడడ

6925 NDX2702066
పపరర: రరజజసదడకలమమర ఈదసలమమడడ

94-69/17

94-69/739

తసడడ:డ శరభయఖ దేవశశటట
ఇసటట ననస:5-86-26
వయససస:60
లస: పప
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6954 NDX3277373
పపరర: లకడమ ననగ పదనమవత దేవశశటట

94-69/746

భరస : నరసససహరరవప దేవశశటట
ఇసటట ననస:5-86-26
వయససస:66
లస: ససస స
6957 NDX3112026
పపరర: శవలల కనగరల

94-70/1001

94-70/1003

94-69/670

భరస : కకషష చచసతనఖ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:5-89-12/1,F NO C 1
వయససస:30
లస: ససస స
6966 NDX2594299
పపరర: అపరష పవపలలరర

94-70/764

94-69/673

94-69/674

94-70/1009

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పపల
ఇసటట ననస:7/6-8 Reid Avenu
వయససస:40
లస: పప

94-70/1004

6970 NDX1662254
పపరర: ససపసడయ రరణణ సస మమపలర

6973 NDX2614519
పపరర: చన వనసకటరరయఘలల మననన

6976 NDX2986032
పపరర: ననగజశశర రరవప వరససరరడడ

94-68/45

6979 NDX2957884
పపరర: మలర కరరరరన రరవప రచ

94-69/671

6982 NDX2594976
పపరర: అసకమమ రరవప జటటరర
తసడడ:డ రరసబబబఘ జటటరర
ఇసటట ననస:7-16-24
వయససస:21
లస: పప

6962 NDX3104916
పపరర: జగరష జజఖత తమమననన

94-68/1096

6965 NDX2535433
పపరర: లకడమ సశరరజ గఘళరపలర

94-70/22

6968 NDX2985729
పపరర: భవన పరతతరర

94-69/672

తసడడ:డ వజయ కలమమర పరతతరర
ఇసటట ననస:5-90-55
వయససస:22
లస: ససస స
94-70/23

6971 NDX1662247
పపరర: రరస పడసరద సస మమపలర

94-70/24

తసడడ:డ బడహమయఖ సస మమపలర
ఇసటట ననస:5-90-57
వయససస:56
లస: పప
94-69/493

6974 NDX3252061
పపరర: శసకర పపసదదటబ

94-69/737

తసడడ:డ ఈశశరపడసరద పపసదదటబ
ఇసటట ననస:5-91-25/1
వయససస:24
లస: పప
94-70/1010

6977 NDX3174935
పపరర: రజవసత రరహహల గదచబల

94-69/675

తసడడ:డ రసగసరశమ గడడ ల
ఇసటట ననస:5th line
వయససస:19
లస: పప
94-69/676

తసడడ:డ కకటయఖ రచ
ఇసటట ననస:6-29-1
వయససస:49
లస: పప
94-68/1131

94-70/1069

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గఘళరపలర
ఇసటట ననస:5-90-42/3
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:5-92-1/1
వయససస:77
లస: పప

భరస : ఉదయ శసకర పస తతరరలసక
ఇసటట ననస:6-13-10/A
వయససస:37
లస: ససస స
6981
పపరర: చసదడ మహన పపల

6967 NDX2985299
పపరర: దనశరకననథ పస పపరర

6959 NDX3219250
పపరర: ససగరత కలమమరర

భరస : ససరజశ రరడడడ తమమననన
ఇసటట ననస:5-87-115
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మననన పడకరశ
ఇసటట ననస:5-91-21
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ నగరరరడడడ వసత
ఇసటట ననస:5-91-53
వయససస:51
లస: పప
6978 NDX2384998
పపరర: రజన వపలచ

6964 NDX2885994
పపరర: వనసకటటశశరర బకకక

94-69/668

భరస : రరస పడసరద సస మమపలర
ఇసటట ననస:5-90-57
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖస యడర పలర
ఇసటట ననస:5-91-10/4
వయససస:34
లస: ససస స
6975 NDX2844892
పపరర: శవ రరమ కకషష రరడడడ వసత

6961 NDX2983633
పపరర: పపతడ నరమదన సరయ లకకమ రరడడ
ఆనస
తసడడ:డ ససజవరరడడడ ఆనస
ఇసటట ననస:5-87-113/2
వయససస:20
లస: ససస స

94-69/669

భరస : ససజయ కలమమర
ఇసటట ననస:5-87-48 6/2
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వరభదడరరవప పస పపరర
ఇసటట ననస:5-90-53/54
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప బసడర
ఇసటట ననస:5-90-57
వయససస:24
లస: ససస స
6972 NDX2982643
పపరర: హరరత మలర న

94-70/1002

భరస : సరయ బబబఘ బకకక
ఇసటట ననస:5-90-21
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మధసససదనరరవప పవపలలరర
ఇసటట ననస:5-90-50/A
వయససస:36
లస: ససస స
6969 NDX2975464
పపరర: అపరష బసడర

6958 NDX3217221
పపరర: చనమసడేశశరర చటబటల

6956 NDX3145109
పపరర: సససదయఖ వపననస

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వపననస
ఇసటట ననస:5-87-39
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససబబయఖ చటబటల
ఇసటట ననస:5-87-42/2A
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర శశర రరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:5-87-61/4
వయససస:36
లస: పప
6963 NDX3125739
పపరర: ససమఖ గరసజపలర

94-68/1094

భరస : సతఖననరరయణ మమషసటట
ఇసటట ననస:5-86-35
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శవయఖ కనగరల
ఇసటట ననస:5-87-40/3
వయససస:52
లస: ససస స
6960 NDX3179249
పపరర: రరజ శక హరర వరససరరడడడ

6955 NDX2964757
పపరర: ససజజత మమషసటట

6980 NDX3150521
పపరర: వసశధర కసదచపప

94-70/1012

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కసదచపప
ఇసటట ననస:6TH LINE
వయససస:46
లస: పప
94-68/866

6983 NDX2957447
పపరర: బబలకకషష తళరపలర

94-69/679

తసడడ:డ రసగయఖ తళరపలర
ఇసటట ననస:7-17-449
వయససస:46
లస: పప
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94-68/867

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:7-291/1
వయససస:45
లస: ససస స
6987 NDX2592178
పపరర: మధసససధన రరవప తననకకసడ

94-69/427

6988 NDX3178811
పపరర: వనరగనక రగషసణణ కలలలసడచస

94-69/19

6991 NDX3218492
పపరర: తపససశ యయపపరర

6994 NDX3146750
పపరర: శతనరరవమమ గసడడకకట

భరస : ఏమ హహసపన బబష
ఇసటట ననస:17-51 F 504 BHAVANI RES
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మమలకకసడయఖ గసడడకకట
ఇసటట ననస:17-89
వయససస:70
లస: ససస స

6996 NDX2557577
పపరర: వనసకట లకడమ ననరరయణ బబబఘ
నలర గగసడ
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నలర గగసడ
ఇసటట ననస:17-161 D 104
వయససస:54
లస: పప

94-69/429

6997 NDX2533867
పపరర: మహలకడమ మదదర

6999 NDX2970259
పపరర: వ ఏన ఏస ససరజరరచఠర పదదమన
గఘరకస
తసడడ:డ బమలలఆ గఘరకస
ఇసటట ననస:19-56-596
వయససస:20
లస: ససస స

94-69/526

7002 NDX2844686
పపరర: లకడమ గరయతడ బబ సతల

94-69/532

తసడడ:డ లలక రరవప కకలమరర
ఇసటట ననస:24-1-20
వయససస:29
లస: పప
7008 NDX3288701
పపరర: నరసససహ రరవప తరరణణ

94-69/748

తసడడ:డ వనసకట రరవప మఘధబటటట న
ఇసటట ననస:24-3-168
వయససస:25
లస: పప

94-70/784

94-69/26

94-69/501

6992 NDX3202009
పపరర: సరసశత కలసడసరర

94-70/782

6995 NDX2988350
పపరర: వనసకట ఇసదదరర పసడయ దరరసన
ఈదర
భరస : శరత చసదడ
ఇసటట ననస:17-161B-102
వయససస:35
లస: ససస స
6998 NDX2392660
పపరర: తనళళరర శకలకడమ

94-68/882

94-70/25

భరస : హనసమసత రరవప వరర
ఇసటట ననస:17-161 RADHAKRISHNA B-103
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ తనళళరర వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:19-7-70/47/48 SANGADI GUN
వయససస:22
లస: ససస స

7000 NDX2579555
పపరర: మధవ ఉదయగరరర

7001 NDX2600716
పపరర: జలమన షపక

94-69/433

7003 NDX2601078
పపరర: అశశక వరర న మమరకతష

7006 NDX3269180
పపరర: యయససరతనస చసదడగరరర

7009 NDX3288867
పపరర: ఈశశరర దేవ తరరణణ

7012 NDX2260636
పపరర: నవఖ కకల
తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప కకల
ఇసటట ననస:24-3-180
వయససస:21
లస: ససస స

94-70/725

తసడడ:డ మహహదదబన షపక
ఇసటట ననస:21-11-12
వయససస:30
లస: పప
94-68/805

7004 NDX2601094
పపరర: మమధవ మమరకతష

94-68/806

భరస : అశశక వరర న మమరకతష
ఇసటట ననస:23 NEW 4-3-51
వయససస:35
లస: ససస స
94-68/1146

7007 NDX3005592
పపరర: ససత మహలకడమ అకకల

94-69/551

భరస : శత రరమ తలప సరయ అకకల
ఇసటట ననస:24-2-101
వయససస:63
లస: ససస స
94-69/749

భరస : నరసససహ రరవప తరరణణ
ఇసటట ననస:24-3-36
వయససస:37
లస: ససస స
94-69/29

6989 NDX2957462
పపరర: శకరరస మమరరస దదపపలపపడడ

భరస : హనమ రరడడడ కలసడసరర
ఇసటట ననస:16-8-154
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ కకలమరర
ఇసటట ననస:24-1-20
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహమణఖస తరరణణ
ఇసటట ననస:24-3-36
వయససస:39
లస: పప
7011 NDX1800003
పపరర: సరయ మణణకసఠ మఘధబటటట న

94-70/960

తసడడ:డ ససబబబరరవప మమరకతష
ఇసటట ననస:23 NEW 4-3-51
వయససస:42
లస: పప
94-68/1141

94-68/793

తసడడ:డ ససబబ రరవప దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:11-980
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఉదయగరరర
ఇసటట ననస:20-50-467
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహమణఖస బబ సతల
ఇసటట ననస:22-10-427
వయససస:20
లస: ససస స
7005 NDX3258381
పపరర: అశశక చసదడగరరర

94-70/776

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యయపపరర
ఇసటట ననస:15-1-30
వయససస:19
లస: ససస స
94-70/717

6986 NDX2706539
పపరర: రరమ తషలశ చేననమమ
ర

భరస : వనసకటటశశరరర చేననమమ
ర
ఇసటట ననస:11-803
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ కలలలసడచస
ఇసటట ననస:11-945/83
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:14-11-488
వయససస:71
లస: పప
6993 NDX2618585
పపరర: ఖమతబ కకసర బబనన

94-69/499

భరస : ననరరయణ అడవ
ఇసటట ననస:10-14/1
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తననకకసడ
ఇసటట ననస:11-945/6/1
వయససస:42
లస: పప
6990 NDX0193433
పపరర: లకకమననరరయణ జసపన

6985 NDX3005568
పపరర: కసస
స రర అడవ

7010 NDX3289931
పపరర: ఈశశర కలమమర యయజర

94-69/750

తసడడ:డ రమమరరవప యయజర
ఇసటట ననస:24-3-64
వయససస:49
లస: పప
94-70/26

7013 NDX2966356
పపరర: వరసవ ఆతతట

94-68/920

భరస : శసకరరరవప ఆతతట
ఇసటట ననస:24-3-185
వయససస:39
లస: ససస స
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94-69/552

భరస : శసకరరరవప ఆతతట
ఇసటట ననస:24-3-185
వయససస:40
లస: ససస స
7017 NDX1555483
పపరర: లకడమ పడసనన చచరరకలమలర

94-69/30

94-69/33

94-70/27

94-70/30

94-70/5

94-68/46

భరస : లకడమ ననరరయణ అలపరటట
ఇసటట ననస:24-4-230
వయససస:50
లస: ససస స

7027 NDX1737156
పపరర: వససఠగకమల పసరరమమళర

7030 NDX2189158
పపరర: మలర కరరరరనరరవప చనన

7033 NDX1963918
పపరర: సదనశవ భబసకర రరవప ససకల

94-69/36

7036 NDX1458752
పపరర: నరసససహ రరవప గకసధద

94-70/31

7039 AP151010165082
పపరర: ససమతలకడమ దసడమమడడ

94-70/33

7042 JBV2719979
పపరర: వనసకటగఘరరలకడమ మమశశటట
భరస : ఆసజననయససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:24-4-230
వయససస:53
లస: ససస స

7022 NDX3120557
పపరర: ననగ ససధఖ మమమళరపలర

94-68/922

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:24-3-200
వయససస:28
లస: ససస స
7025 NDX2150175
పపరర: శరరష కరటటరర

94-70/29

7028 NDX2150134
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కరటటరర

94-70/32

7031 NDX3270923
పపరర: చదడశశఖర మసదలపప

94-69/744

తసడడ:డ లసగయఖ పడదఠరఖ
ఇసటట ననస:24-3-214
వయససస:40
లస: పప
94-69/34

7034 NDX1458760
పపరర: దదవఖ పడసనన గకసథద

94-69/35

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:24-4-224
వయససస:26
లస: ససస స
94-69/37

7037 NDX1737131
పపరర: ననగ భరణణ కకగసటట

94-70/34

తసడడ:డ శకనవరస కకగసటట
ఇసటట ననస:24-4-224
వయససస:25
లస: పప
94-68/48

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:24-4-230
వయససస:43
లస: ససస స
94-68/50

94-69/32

తసడడ:డ భగవసత రరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:24-3-200
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనకటయఖ
ఇసటట ననస:24-4-224
వయససస:24
లస: పప
94-68/47

7019 NDX1555475
పపరర: వరరసజననయఘలల చచరరకలమలర

భరస : వనసకటటశశర రరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:24-3-200
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసససధన రరవప ససకల
ఇసటట ననస:24-4-164
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ అలపరటట
ఇసటట ననస:24-4-230
వయససస:33
లస: ససస స
7041 NDX2016526
పపరర: దేవక వరణణ అలపరటట

94-70/28

తసడడ:డ గఘరవయఖ చనన
ఇసటట ననస:24-3-201
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప కకట
ఇసటట ననస:24-4-224
వయససస:33
లస: పప
7038 NDX2016542
పపరర: బసదస పసడయమ అలపరటట

7024 NDX2150142
పపరర: చనసదదన షపక

తసడడ:డ వనణఘగగపరలరరవప పసరరమమళర
ఇసటట ననస:24-3-200
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సస సపలర
ఇసటట ననస:24-3-332
వయససస:24
లస: ససస స
7035 NDX2385094
పపరర: పడసరద కకట

94-69/554

భరస : షరనవరజ షపక
ఇసటట ననస:24-3-200
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహమణఖస కజజరయస
ఇసటట ననస:24-3-201
వయససస:22
లస: ససస స
7032 NDX1819988
పపరర: అపరష సస సపలర

7021 NDX3144599
పపరర: ఉదయ భబసకర వనలలవవలల

94-69/553

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-3-190
వయససస:36
లస: పప

Deleted

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:24-3-200
వయససస:59
లస: ససస స
7029 NDX2372803
పపరర: కకషష పడమద కజజరయస

94-69/31

భసధసవప: ననగరరజఖలకడమ వనలలవవలల
ఇసటట ననస:24-3-197
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనస రరజ గఘసడబబ యన
ఇసటట ననస:24-3-200
వయససస:26
లస: ససస స
7026 NDX2150159
పపరర: ఖతజజబ షపక

7018 NDX1555467
పపరర: అననపపరష చచరరకలమలర

7016 NDX3016441
పపరర: శవ రరమ పడసరద కకలర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకలర
ఇసటట ననస:24-3-189
వయససస:54
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-3-190
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:24-3-190
వయససస:59
లస: పప
7023 NDX1795063
పపరర: సరయ మమనక గఘసడబబ యన

94-68/921

భరస : శవ రరమ కకలర
ఇసటట ననస:24-3-189
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వరరసజననయఘలల
ఇసటట ననస:24-3-190
వయససస:29
లస: ససస స
7020 NDX1555459
పపరర: వనసకటటశశరరర చచరరకలమలర

7015 NDX3006103
పపరర: వజయ లకడమ కకలర

7040 NDX0364083
పపరర: వనసకటననగలకడమకలమమరర బబససరన

94-68/49

భరస : వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-4-230
వయససస:49
లస: ససస స
94-68/51

7043 NDX0162024
పపరర: అరరణ కలమమర ఆలపరటట�

94-68/52

తసడడ:డ లకకమననరరయణ�
ఇసటట ననస:24-4-230
వయససస:29
లస: పప
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7044 NDX1499418
పపరర: ననగ రరజజ కలమమర మశశటట

94-68/53

తసడడ:డ ససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:24-4-230
వయససస:34
లస: పప
7047 NDX2016567
పపరర: లకడమ ననరరయణ అలపరటట

94-68/56

94-68/59

94-70/36

94-68/61

94-68/924

94-68/66

94-68/69

భరస : దేవ వడనడదద
ఇసటట ననస:24-5-254
వయససస:19
లస: ససస స

7051 NDX3033958
పపరర: కకలసరన యశశశ కకలసరన

భరస : ననగజశశర రరవప కకతనస
ఇసటట ననస:24-4-231
వయససస:42
లస: ససస స
94-69/555

7054 NDX2034270
పపరర: పసడరరకరకడడ జజససస

7057 NDX2139278
పపరర: యలవరరస ససజజత

7060 NDX2265536
పపరర: రమమ దేవ మమమననన

7063 NDX0171660
పపరర: వససత లకడమ సస.హహచ�

7066 NDX2434215
పపరర: పడకరశ రరడడడ గఘరక

94-68/71

7069 NDX0818997
పపరర: పడకరశరరవప� కకమమననన�

94-70/37

7072 NDX3258910
పపరర: ననగజసదడస బటటట ల
భరస : శకనవరస రరవప బటటట ల
ఇసటట ననస:24-5-254
వయససస:42
లస: ససస స

94-70/35

7055 NDX2260305
పపరర: పదనమవత యడర పలర

94-68/60

భరస : పడసరద యడర పలర
ఇసటట ననస:24-5-245
వయససస:47
లస: ససస స
94-68/62

7058 NDX2139286
పపరర: యలవరరస ననననచగడదేవ వరమ

94-68/63

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:24-5-246
వయససస:62
లస: పప
94-68/64

7061 NDX2260297
పపరర: కకటటశశరమమ మననవ

94-68/65

భరస : వనసకటటశశరరర మననవ
ఇసటట ననస:24-5-248
వయససస:60
లస: ససస స
94-68/67

7064 NDX0474551
పపరర: వనసకటటశశరరర చససచస�

94-68/68

తసడడ:డ నరసససహహలల�
ఇసటట ననస:24-5-249
వయససస:57
లస: పప
94-68/70

7067 NDX3067931
పపరర: శఖమల గఘరక

94-68/925

భరస : శకనవరస రరడడడ గఘరక
ఇసటట ననస:24-5-251
వయససస:41
లస: ససస స
94-68/72

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:24-5-253
వయససస:54
లస: పప
94-68/927

7052 NDX2034312
పపరర: రమఖ జజససస
తసడడ:డ పపసడరరకరకడడ జజససస
ఇసటట ననస:24-5
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ గఘరక
ఇసటట ననస:24-5-251
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశరరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:24-5-253
వయససస:32
లస: ససస స
7071 NDX3075066
పపరర: వశరలమకడ వడనడదద

94-68/58

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:24-5-249
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశ ఏదసల
ఇసటట ననస:24-5-251
వయససస:44
లస: ససస స
7068 NDX1872820
పపరర: హహమబసదస కకమమననన

7049 NDX1962076
పపరర: నసకరతనస కకతనస

భరస : నరసససహ రరవప మమమననన
ఇసటట ననస:24-5-248
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమమననన
ఇసటట ననస:24-5-248
వయససస:58
లస: పప
7065 NDX2434231
పపరర: శవ పరరశత ఏదసల

94-68/57

భరస : ననననచగడదేవ వరమ
ఇసటట ననస:24-5-246
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర మననవ
ఇసటట ననస:24-5-247
వయససస:60
లస: ససస స
7062 NDX2265627
పపరర: నరసససహ రరవప మమమననన

7048 NDX1880146
పపరర: కజ లకడమ దేవ

తసడడ:డ కకషష మమరరస జజససస
ఇసటట ననస:24-5
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:24-5-245
వయససస:54
లస: పప
7059 NDX3117421
పపరర: కకటటశశరమమ మననవ

94-68/55

తసడడ:డ రమమశ కకలసరన
ఇసటట ననస:24-4-242
వయససస:19
లస: పప

భరస : పపసడరరకరకడడ జజససస
ఇసటట ననస:24-5
వయససస:49
లస: ససస స
7056 NDX2260313
పపరర: పడసరద యడర పలర

7046 NDX0161885
పపరర: ఆసజననయ ససధనకర రరవప
మమశశటట �
తసడడ:డ రరజగగపరలరరవప�
ఇసటట ననస:24-4-230
వయససస:57
లస: పప

భరస : కజ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:24-4-231
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశరరరవ కకతనస
ఇసటట ననస:24-4-231
వయససస:42
లస: పప
7053 NDX2034296
పపరర: లకడమ కకటటశశరమమ జజససస

94-68/54

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:24-4-230
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:24-4-230
వయససస:60
లస: పప
7050 NDX1962001
పపరర: శకనవరస రరవప కకతనస

7045 NDX0474395
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప బబససరన

7070 NDX3074887
పపరర: దేవ వడనడదద

94-68/926

తసడడ:డ శకనవరస వడనడదద
ఇసటట ననస:24-5-254
వయససస:24
లస: పప
94-68/1143

7073 NDX3103306
పపరర: సరసబ శవరరవప అలర

94-68/928

తసడడ:డ కకటయఖ అలర
ఇసటట ననస:24-5-255
వయససస:73
లస: పప
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94-68/946

తసడడ:డ రరఘవయఖ గలమర
ఇసటట ననస:24-6-31
వయససస:70
లస: పప
7077 NDX1797978
పపరర: శశషగరరర రరవప లమవప

94-70/39

7078 NDX1474774
పపరర: మమధవ లసకర

94-68/75

7081 NDX1090299
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప కకతనస

7084 NDX0173609
పపరర: రరధ లచనరపప� లచనరపప

భరస : ససరఖ వనసకటటశశర రరవప మఘమమడడవరరపప
ఇసటట ననస:24-6-257
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:24-6-257
వయససస:39
లస: ససస స

7086 NDX1431956
పపరర: వరజశశరరరవప తషమమల తష

7087 NDX2209237
పపరర: తేజససశ మఘమమలలటట

94-68/80

తసడడ:డ మసగయఖ తషమమల
ఇసటట ననస:24-6-257
వయససస:51
లస: పప
7089 NDX0033373
పపరర: అనసరరధ మఘమఘమలలటట

94-68/83

94-68/813

94-69/38

తసడడ:డ పడభబకర బబబఘ రరవపరర
ఇసటట ననస:24-6-263
వయససస:25
లస: ససస స

94-68/78

7096 NDX1584987
పపరర: శరకవఖ సస మఘ

94-69/41

7099 NDX1161470
పపరర: సతఖవరణణ గడకడపరటట గఘడడపరటట

94-68/81

7102 NDX0233601
పపరర: వజయలకకమ బబయ కకకటట ననకటట
తసడడ:డ భబరథథజ రరవప ననకటట
ఇసటట ననస:24-6-263
వయససస:32
లస: ససస స

7082 NDX2984797
పపరర: నరసససహ రరవప యరర గడడ

94-68/929

7085 NDX0159947
పపరర: శకనవరసరరవప వచనరపప�

94-68/79

7088 JBV2719847
పపరర: ససధఖ మఘమమ లలటట

94-68/82

భరస : జయపడకరశ
ఇసటట ననస:24-6-258
వయససస:40
లస: ససస స
94-68/84

7091 NDX2589687
పపరర: మఘమమమలలటట జయ పడకరశ

94-68/812

తసడడ:డ వనసకట రమమరరవప
ఇసటట ననస:24-6-258
వయససస:49
లస: పప
94-68/86

7094 NDX2998102
పపరర: సస మఘ అసజనదేవ

94-68/930

భరస : అసజ రరడడడ
ఇసటట ననస:24-6-260
వయససస:46
లస: ససస స
94-69/39

7097 NDX1584961
పపరర: అనసశర కకతనస

94-69/40

భరస : కకటటశశర రరవప కకతనస
ఇసటట ననస:24-6-261
వయససస:28
లస: ససస స
94-68/87

7100 NDX1160795
పపరర: వనసకట సరసబశవరరవప గడకడపరటట
గడడడ పత
తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-6-262
వయససస:51
లస: పప

94-68/88

94-68/90

7103 NDX1474733
పపరర: శరరద రరవపరర

94-68/91

భరస : వనసకట సరసబశవరరవప గఘడడపరటట
ఇసటట ననస:24-6-262
వయససస:45
లస: ససస స
94-68/89

94-68/74

తసడడ:డ లకమణరరవప�
ఇసటట ననస:24-6-257
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అసజ రరడడడ సస మఘ
ఇసటట ననస:24-6-261
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప కకతనస
ఇసటట ననస:24-6-261
వయససస:33
లస: పప
7101 NDX1474709
పపరర: ససకకరస ర రరవపరర

7093 NDX2189000
పపరర: ససనల రరడడడ సస మఘ

7079 NDX1099282
పపరర: పసడయసక కకతస కకతస

తసడడ:డ రరమయఖ యరర గడడ
ఇసటట ననస:24-6-256
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అసజ రరడడడ సస మఘ
ఇసటట ననస:24-6-260
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ అసజ రరడడడ సస మఘమ
ఇసటట ననస:24-6-261
వయససస:24
లస: ససస స
7098 NDX1584979
పపరర: కకటటశశర రరవప కకతనస

94-68/76

తసడడ:డ వనసకటరరమమరరవప
ఇసటట ననస:24-6-258
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ జయపడకరశ
ఇసటట ననస:24-6-258
వయససస:22
లస: ససస స
7095 NDX1584995
పపరర: దదపసస రరడడడ సస మఘమ

7090 AP151010162326
పపరర: జయపడకరష మఘమఘమలలటట

94-70/38

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప kotta
ఇసటట ననస:24-6-256
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ జయపడకరశ మఘమమసలలటట
ఇసటట ననస:24-6-258
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరమమరరవప
ఇసటట ననస:24-6-258
వయససస:56
లస: ససస స
7092 NDX2621399
పపరర: మమమమమలలటట తేజశశ

94-68/73

తలర : చచసచస పపరష మమ కకతనస
ఇసటట ననస:24-6-256
వయససస:29
లస: పప
94-68/77

7076 NDX1794230
పపరర: బబల తడపపర సససదరర పరపసననన

భరస : శశషగరరర రరవప లమవప
ఇసటట ననస:24-6-243
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వజయ బబబఘ లసకర
ఇసటట ననస:24-6-254
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పపరనచసదడరరవప�
ఇసటట ననస:24-6-256
వయససస:47
లస: ససస స
7083 NDX2434306
పపరర: వజయ దసరర కరవతపప

94-68/819

భరస : శకరరస వనసకట రరమమరరవప
ఇసటట ననస:24-6-32
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప లమవప
ఇసటట ననస:24-6-243
వయససస:48
లస: పప
7080 AP151010165102
పపరర: చచసచసపపరనమమ కకతస �

7075 NDX2551208
పపరర: శకరరస వసససధర రరణణ

భరస : పడభబకర బబబఘ రరవపరర
ఇసటట ననస:24-6-263
వయససస:53
లస: ససస స
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7104 NDX0233148
పపరర: సరవతడ బబయ కకకరటట ననకటట

94-68/92

భరస : భబరథథ జ రరవప ననకటట
ఇసటట ననస:24-6-263
వయససస:57
లస: ససస స
7107 NDX1474717
పపరర: పడభబకర బబబఘ రరవపరర

94-68/95

తసడడ:డ లకమయఖ రరవపరర
ఇసటట ననస:24-6-263
వయససస:57
లస: పప
7110 NDX1011238
పపరర: భవరన ఆలలరర

94-68/98

94-68/101

94-68/104

94-68/107

94-68/110

7114 NDX0793737
పపరర: లకడమ హహమలత యస సరమ

7117 NDX1246768
పపరర: V B పడదదప చతరరల

7120 NDX0271205
పపరర: ససజజత కకట�

7123 JBV2719771
పపరర: సరమమమ జఖస రరయపరటట

94-68/114

7126 JBV2711919
పపరర: శకనవరసరరవప రరయపరటట

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పయమఖల
ఇసటట ననస:24-6-267
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-6-267
వయససస:47
లస: పప

94-68/102

94-68/105

7132 NDX1255843
పపరర: బసదసశక రరయపరటట
భరస : కరకసత కలమమర రరయపరటట
ఇసటట ననస:24-6-267
వయససస:26
లస: ససస స

7112 NDX1045046
పపరర: ససబబబరరవప ఆలలరర

94-68/100

7115 NDX0828590
పపరర: వనసకట సరగజనదేవ చతరరల

94-68/103

7118 NDX0573022
పపరర: శకనవరసరరవప వజజర

94-68/106

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-6-266
వయససస:49
లస: పప
94-68/108

7121 NDX0307454
పపరర: వనసకట లకడమ కకమమననన�

94-68/109

భరస : శసకర�
ఇసటట ననస:24-6-267
వయససస:39
లస: ససస స
94-68/111

7124 NDX2260131
పపరర: వనసకట కకమమననన

94-68/112

తసడడ:డ శసకర కకమమననన
ఇసటట ననస:24-6-267
వయససస:20
లస: పప
94-68/115

7127 NDX2415529
పపరర: గగవర ససరయఖ కరకలమమనస

94-68/116

తసడడ:డ మరరయనన కరకలమమనస
ఇసటట ననస:24-6-267
వయససస:64
లస: పప
94-69/42

భరస : కకషరష రరవప
ఇసటట ననస:24-6-267
వయససస:35
లస: ససస స
94-69/44

94-68/97

భరస : కలమమరసరశమ చతరరల
ఇసటట ననస:24-6-266
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ భమషయఖ
ఇసటట ననస:24-6-267
వయససస:67
లస: పప

94-68/931 7129 NDX1555640
7128 NDX3089828
పపరర: శవ రరమ కకషష పడసరద పయమఖల
పపరర: అమరరవత గసజనబబ యన

7109 NDX1011949
పపరర: రజణఘకర ఆలలరర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-6-265
వయససస:64
లస: పప

భరస : భమషయఖ
ఇసటట ననస:24-6-267
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ జయ ననరరయణ
ఇసటట ననస:24-6-267
వయససస:47
లస: పప

7131 NDX1555673
పపరర: కకషరష రరవప గసజనబబ యన

94-68/99

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:24-6-267
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరష రరడడడ
ఇసటట ననస:24-6-267
వయససస:49
లస: ససస స
7125 NDX0160176
పపరర: శసకర కకమమననన

7111 NDX1044973
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఆలలరర

94-68/94

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-6-265
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమమర సరశమ
ఇసటట ననస:24-6-266
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-6-266
వయససస:50
లస: పప
7122 NDX1570390
పపరర: రమమదేవ అలమర

94-68/96

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:24-6-266
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వజజర
ఇసటట ననస:24-6-266
వయససస:24
లస: పప
7119 NDX0792184
పపరర: సరశమ శకనవరస రరవప ససమ

7108 NDX2189067
పపరర: భబరరతతజ కకకటట

7106 NDX2189059
పపరర: వనసకట సతష కలమమర కకకటట

తసడడ:డ భబరరతతజ కకకటట
ఇసటట ననస:24-6-263
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-6-265
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కలమమర సరశమ చతరరల
ఇసటట ననస:24-6-266
వయససస:23
లస: ససస స
7116 NDX1714584
పపరర: నరజసదడ ననథ వజజర

94-68/93

తసడడ:డ ససబబ. బబ జ రరవప కకకటట
ఇసటట ననస:24-6-263
వయససస:62
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-6-265
వయససస:54
లస: ససస స
7113 NDX1819343
పపరర: వ బ నరజ చతరరల

7105 NDX1090331
పపరర: వనసకట సతష కలమమర కకకరటట
ననకటట
తసడడ:డ భబరరథథజ రరవప
ఇసటట ననస:24-6-263
వయససస:27
లస: పప

7130 NDX1934208
పపరర: రరధదన చచదరర యలమసచల

94-69/43

భరస : వనసకట మమధవ రరవప యలమసచల
ఇసటట ననస:24-6-267
వయససస:51
లస: ససస స
94-70/40

7133 NDX1146349
పపరర: కరకసత కలమమర రరయపరటట

94-70/41

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:24-6-267
వయససస:26
లస: పప
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94-70/42

తసడడ:డ ననగయఖ కకట
ఇసటట ననస:24-6-267
వయససస:26
లస: పప
7137 NDX0840835
పపరర: కలమమర సరశమ చతరరల

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:24-6-268
వయససస:33
లస: ససస స
94-68/119

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ చతరరల
ఇసటట ననస:24-6-268
వయససస:55
లస: పప
7140 NDX2260073
పపరర: శకనవరస గరరర పరటట

94-68/122

7143 AP151010162565
పపరర: శకనవరసరరవప మఘసడడడ
మఘసదసరర
తసడడ:డ వనసకటనరసయఖ
ఇసటట ననస:24-6-270
వయససస:45
లస: పప

94-68/125

7146 AP151010165279
పపరర: రగజ కలమమరర మరరకపపడడ�

94-68/128

94-68/131

94-68/134

94-68/137

94-68/126

7153 NDX0305417
పపరర: సససదసలల మరరకపపడడ

7156 AP151010162674
పపరర: భమషయఖ మరరకపపడడ

94-68/140

7159 NDX2057934
పపరర: ససజజత ఇపసప

94-68/129

7162 NDX1068774
పపరర: కళళఖణణ
భరస : చచసచస కజశవ
ఇసటట ననస:24-6-273
వయససస:29
లస: ససస స

94-68/124

7145 NDX0232629
పపరర: రమమదేవ మరరకపపడడ�

94-68/127

7148 NDX1950568
పపరర: ఆదదలకడమ పడతవరద

94-68/130

భరస : రరమ కకటటశశర రరవప పడతవరద
ఇసటట ననస:24-6-272
వయససస:53
లస: ససస స
94-68/132

7151 NDX2120525
పపరర: లకడమ ననరరయణ మరరకపపడడ

94-68/133

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:24-6-272
వయససస:22
లస: పప
94-68/135

7154 AP151010162357
పపరర: తషసగరళళ మరరకపపడడ

94-68/136

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-6-272
వయససస:40
లస: పప
94-68/138

7157 NDX1950550
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప పడతవరద

94-68/139

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ పడతవరద
ఇసటట ననస:24-6-272
వయససస:59
లస: పప
94-70/43

భరస : ససగయఖ ననయఘడడ ఇపసప
ఇసటట ననస:24-6-272
వయససస:44
లస: ససస స
94-70/45

7142 NDX0233007
పపరర: పదనమవత మఘకరస మఘకలటట

భరస : తసగరళళ�
ఇసటట ననస:24-6-272
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:24-6-272
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ�
ఇసటట ననస:24-6-272
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ దననన రరవప ఇపసప
ఇసటట ననస:24-6-272
వయససస:46
లస: పప

7144 NDX1879891
పపరర: ససనత పడతవరడ

7150 AP151010165675
పపరర: ఈశశరమమ మరరకపపడడ�

94-68/121

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:24-6-270
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ భమషయఖ
ఇసటట ననస:24-6-272
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:24-6-272
వయససస:48
లస: పప

7161 NDX2057926
పపరర: ససగయఖ ననయఘడడ ఇపసప

94-68/123

భరస : భమషయఖ�
ఇసటట ననస:24-6-272
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ భమషయఖ
ఇసటట ననస:24-6-272
వయససస:34
లస: పప

7158 AP151010162296
పపరర: ససబబబరరవప మరరకపపడడ�

7141 NDX0305367
పపరర: ససరఖననరరయణ గరరర పరటట
గరరలపరటట
తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:24-6-269
వయససస:82
లస: పప

7147 NDX2265585
పపరర: పదనమవత రరయపరటట

7139 JBV2719805
పపరర: ధనలకడమ గరరర పరటట�
భరస : ససరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:24-6-269
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:24-6-272
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-6-272
వయససస:67
లస: ససస స

7155 AP151010162673
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మరరకపపడడ�

94-68/120

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప పడతవరడ
ఇసటట ననస:24-6-272
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:24-6-272
వయససస:47
లస: ససస స

7152 NDX0305391
పపరర: రరమ సససదసలల మరరకపపడడ

7138 JBV2720084
పపరర: శరరష గరరర పత

తసడడ:డ చచననయఖ
ఇసటట ననస:24-6-268
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:24-6-269
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:24-6-269
వయససస:42
లస: పప

7149 AP151010165281
పపరర: సస వయఖ మమరరపపడక

94-68/117 7136 NDX0159558
94-68/118
7135 NDX0232025
పపరర: ససభబషసణణ కకమమననన కకమమఇనన
పపరర: వనసకయఖ కకమమననన కకమమనమ

7160 NDX1441971
పపరర: శకబబలమజ మరరకపపడడ

94-70/44

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:24-6-272
వయససస:26
లస: పప
94-68/141

7163 NDX2434348
పపరర: శకలకడమ చసతమననన

94-68/142

భరస : శకనవరసరరవప చసతమననన
ఇసటట ననస:24-6-273
వయససస:33
లస: ససస స
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7164 NDX2434363
పపరర: ఆదదశశషమమ చసతమననన

94-68/143

భరస : వరయఖ చసతమననన
ఇసటట ననస:24-6-273
వయససస:68
లస: ససస స
7167 NDX2573772
పపరర: సరయ శలప దేవ కకటపరటట

94-68/815

7168 NDX2928885
పపరర: శరసత చసతమననన

94-68/934

7171 NDX0575373
పపరర: సతఖ శక లకడమ కకమమననన
తసడడ:డ ససతనరరమ మమరరస
ఇసటట ననస:24-6-275
వయససస:31
లస: ససస స

7173 AP151010165160
పపరర: సరగజనదేవ కకమమననన�

7174 AP151010165164
పపరర: పడభబవత కకమమననన

94-68/147

భరస : రరమమసజననయఘలల�
ఇసటట ననస:24-6-275
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:24-6-275
వయససస:30
లస: పప
7179 AP151010162632
పపరర: ససతనరరమయఖ కకమమననన

94-68/153

94-68/935

94-68/936

తసడడ:డ కరశరఖ ననయక�
ఇసటట ననస:24-6-277
వయససస:48
లస: పప

7172 NDX0232520
పపరర: మలలర శశరర కసచేటట

94-68/146

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:24-6-275
వయససస:33
లస: ససస స
94-68/148

7180 AP151010162633
పపరర: రరమమసజననయఘలల కకమమననన

7183 NDX1255850
పపరర: వరన కకమమననన

7186 NDX1041706
పపరర: రమ కకమమననన

94-68/159

7189 NDX2209278
పపరర: పవన కలమమర బననథస

94-68/151

7192 NDX0305508
పపరర: వషష
ష తేజ కకమమననన
తసడడ:డ రరమమసజననయఘలల
ఇసటట ననస:24-6-279
వయససస:35
లస: పప

94-68/149

7178 AP151010162630
పపరర: పడసరద కకమమననన�

94-68/152

తసడడ:డ వనసకటటశఖరరర�
ఇసటట ననస:24-6-275
వయససస:51
లస: పప
94-68/154

7181 NDX0162271
పపరర: సరసబశవరరవప వనలగర

94-68/155

తసడడ:డ ననగజసదడయఖ
ఇసటట ననస:24-6-275
వయససస:73
లస: పప
94-70/46

7184 NDX3169810
పపరర: ససమఖ భవననసస

94-70/804

తసడడ:డ మమతయఖ
ఇసటట ననస:24-6-275
వయససస:21
లస: ససస స
94-68/156

7187 NDX2209260
పపరర: తషలససబబయ బననథస

94-68/157

భరస : మమతక బననథస
ఇసటట ననస:24-6-277
వయససస:42
లస: ససస స
94-68/160

తసడడ:డ మమతక బననథస
ఇసటట ననస:24-6-277
వయససస:22
లస: పప
94-68/163

7175 AP151010165148
పపరర: ననగజసదడమమ కకమమననన
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-6-275
వయససస:81
లస: ససస స

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:24-6-277
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగ రరవప నకలక
ఇసటట ననస:24-6-277
వయససస:69
లస: ససస స
7191 NDX0159319
పపరర: మమతక ననయక బబణనవత�

94-68/145

భరస : వషష
ష తేజ కకమమననన
ఇసటట ననస:24-6-275
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గసగఘరర
ఇసటట ననస:24-6-276
వయససస:23
లస: ససస స
7188 NDX2260206
పపరర: హనసమమయమమ నకలక

94-68/933

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-6-275
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ మమతయఖ
ఇసటట ననస:24-6-275
వయససస:21
లస: పప
7185 NDX3184454
పపరర: సపనహల గసగఘరర

7169 NDX2993533
పపరర: సరయ సతఖ వర పడసరద
గఘసటటపలర
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గఘసటటపలర
ఇసటట ననస:24-6-274
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:24-6-275
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-6-275
వయససస:54
లస: పప
7182 NDX3170206
పపరర: సస న భవననసస

7177 NDX0161430
పపరర: పడసరదరరవప కసచేటట

94-68/814

94-68/932

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:24-6-275
వయససస:48
లస: ససస స
94-68/150

7166 NDX2573780
పపరర: రమమశ కకటపరటట

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:24-6-273
వయససస:41
లస: పప

భరస : శరఖస బబబఘ చసతమననన
ఇసటట ననస:24-6-273
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సరయ సతఖ వర పడసరద గఘసటటపలర
ఇసటట ననస:24-6-274
వయససస:57
లస: ససస స

7176 NDX0160184
పపరర: శవ పడకరష కకమమననన

94-68/144

తసడడ:డ వరయఖ చసతమననన
ఇసటట ననస:24-6-273
వయససస:42
లస: పప

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:24-6-273
వయససస:34
లస: ససస స
7170 NDX3006186
పపరర: పదనమవత గఘసటటపలర

7165 NDX2434314
పపరర: శకనవరస రరవప చసతమననన

7190 NDX1051861
పపరర: ససధనకర కకమమననన

94-68/162

తసడడ:డ చన పపరయఖ
ఇసటట ననస:24-6-277
వయససస:44
లస: పప
94-68/166

7193 NDX1370261
పపరర: వనసకట బబలకకకషష గసజ

94-69/45

తసడడ:డ రమణ గసజ
ఇసటట ననస:24-6-279
వయససస:27
లస: పప
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7194 NDX1474766
పపరర: కనక దసరర అనసమలలశశటట

94-68/167

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:24-6-283
వయససస:48
లస: ససస స
7197 NDX2844280
పపరర: లకడమ అనసమలశశటట

94-68/937

94-68/173

94-68/175

94-68/178

94-68/181

7212 NDX0792341
పపరర: యరకసశశటట ససరజష

94-68/161

94-68/176

7207 NDX0840819
పపరర: సరసబబడజఖస మమదనసస

7210 NDX3123619
పపరర: వనసకట సతఖ పడసరద కలర కలరర

7213 NDX2260198
పపరర: ససషమ బబ సతష

94-68/184

7216 NDX0477679
పపరర: సరశత పరరజళళ

94-68/179

భరస : శకనవరస రరవప డేగల
ఇసటట ననస:24-6-290
వయససస:42
లస: ససస స

7219 NDX0269944
పపరర: వనసకటరతనమణణ బబ సతష

94-68/938

7222 NDX0812230
పపరర: రరజజశశరర గళళర �
భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:24-6-290
వయససస:65
లస: ససస స

94-69/46

7205 NDX1099530
పపరర: శవ ననగలకకమ కలరరకలల

94-68/177

7208 AP151010162124
పపరర: వరభదనడచనరర తనతతలల

94-68/180

7211 NDX0575498
పపరర: కనకదసరర � యరకసశశటట �

94-68/158

భరస : రరమ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:24-6-290
వయససస:54
లస: ససస స
94-68/182

7214 NDX2260172
పపరర: గరకషమ బబ సతష

94-68/183

తసడడ:డ శరఖమ సససదర రరడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:24-6-290
వయససస:22
లస: ససస స
94-68/185

7217 NDX0269811
పపరర: అరచన జవరశజ

94-68/186

భరస : ఉమమమహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-6-290
వయససస:40
లస: ససస స
94-68/188

భరస : ససధనకరరరడడడ
ఇసటట ననస:24-6-290
వయససస:43
లస: ససస స
94-68/190

7202 NDX1555434
పపరర: చససడడ హరరక

తసడడ:డ సరసశతరరవప
ఇసటట ననస:24-6-289
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:24-6-290
వయససస:29
లస: ససస స
94-68/187

94-68/172

భరస : వనసకటటశశలల
ఇసటట ననస:24-6-289
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమ సససదర రరడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:24-6-290
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖసససదరరకడడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:24-6-290
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససరరబబబఘ
ఇసటట ననస:24-6-290
వయససస:57
లస: ససస స

7204 NDX0033340
పపరర: ససనత మమదససస�

7199 NDX1246693
పపరర: అసజననదేవ పలర పస తష

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:24-6-286
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కలర కలరర
ఇసటట ననస:24-6-289
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-6-290
వయససస:34
లస: పప

7221 AP151010165447
పపరర: పరరశత జవరశదద

94-68/174

భరస : ననరరయణ సరశమ
ఇసటట ననస:24-6-289
వయససస:76
లస: ససస స

7209 NDX0080044
పపరర: వరవనసకట నరజసదడ ససభబష
మదనసస
తసడడ:డ ననరరయణ సరశమ
ఇసటట ననస:24-6-289
వయససస:51
లస: పప

7218 NDX1933465
పపరర: అరరణ డేగల

7201 NDX1246685
పపరర: మధసససధన రరవప పలర పస తష

94-68/170

భరస : మధసససధన రరవప
ఇసటట ననస:24-6-285
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వ. వ. యన. ససభబస�
ఇసటట ననస:24-6-289
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సరసశతరరవప
ఇసటట ననస:24-6-289
వయససస:65
లస: ససస స

7215 NDX2209252
పపరర: గరకషరమ బబ సతష

94-68/171

తసడడ:డ ససబబబరరవప పలర పస తత
ఇసటట ననస:24-6-285
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప చలకల
ఇసటట ననస:24-6-288
వయససస:25
లస: ససస స
7206 AP151010165125
పపరర: సతఖవత తనతతలల

7198 NDX1246750
పపరర: శక పసడత కలరరళళ

7196 NDX1499376
పపరర: శకనవరస రరవప అనసమలశశటట

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:24-6-283
వయససస:50
లస: పప

భరస : రమమష బబబఘ
ఇసటట ననస:24-6-285
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప కలరళర
ఇసటట ననస:24-6-285
వయససస:45
లస: పప
7203 NDX1474790
పపరర: ననగ వనసకట శరకవన చలకల

94-68/169

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అనసమలశశటట
ఇసటట ననస:24-6-283
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప అనసమలశశటట
ఇసటట ననస:24-6-283
వయససస:72
లస: ససస స
7200 NDX2146778
పపరర: రమమష బబబఘ కలరళర

7195 NDX1474782
పపరర: బబలమజ అనసమలశశటట

7220 AP151010165444
పపరర: రమమదేవ బబ సతష

94-68/189

భరస : శరఖమసససదరరరడడడ
ఇసటట ననస:24-6-290
వయససస:48
లస: ససస స
94-68/191

7223 NDX0792408
పపరర: గలమర మసరసన రరవప

94-68/192

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:24-6-290
వయససస:41
లస: పప
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7224 AP151010162321
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప జవరశదద

94-68/193

తసడడ:డ ససరరబబబఘ
ఇసటట ననస:24-6-290
వయససస:47
లస: పప
7227 NDX0702035
పపరర: ససధనకర రరడడడ బబ సతష

94-68/196

94-68/939

94-68/201

94-68/204

94-68/207

94-68/210

94-68/212

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యమరవర
ఇసటట ననస:24-6-294
వయససస:34
లస: పప

7237 AP151010162471
పపరర: సరసబశవ రరవప తషమమల

7240 JBV1390079
పపరర: ససరఖననరరయణ యలవరరస

7243 NDX2844264
పపరర: సతఖననరరయణ కకట

7246 NDX0233080
పపరర: ససషమ మదదబ ననన�

94-68/215

94-68/205

7232 NDX0167775
పపరర: లకడమ పడసనన తషమమల

7235 AP151010165249
పపరర: ననగమమ నలర పత

7238 AP151010162183
పపరర: వనసకటటశశరరర నలర పత

94-68/208

7241 AP151010165511
పపరర: అననపపరష కకట�

భరస : రరమమసజననయఘలల
ఇసటట ననస:24-6-295
వయససస:52
లస: ససస స

94-68/203

94-68/206

94-68/209

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:24-6-293
వయససస:71
లస: ససస స
94-68/940

7244 NDX1408070
పపరర: సతఖ గరఠఇకర కకతస మమసస

94-68/211

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:24-6-294
వయససస:34
లస: ససస స
94-68/213

7247 NDX0079400
పపరర: మలర ఖమరరరనరరవప కకతస మమసస

94-68/214

తసడడ:డ రరమ మహనరరవప
ఇసటట ననస:24-6-294
వయససస:31
లస: పప

94-68/216 7250 NDX3145638
7249 NDX0079368
పపరర: రరమ మహన రరవప కకతస మమసస
పపరర: వనసకటటశశరరర యమరవర

7252 AP151010165123
పపరర: ఉమమమహహశశరర పరరరళళ

94-68/200

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:24-6-291
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-6-294
వయససస:59
లస: పప
94-70/805

94-68/198

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-6-291
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : ససధనకర�
ఇసటట ననస:24-6-294
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-6-294
వయససస:50
లస: పప
7251 NDX3145299
పపరర: పదమజ యమరవర

94-68/202

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కకట
ఇసటట ననస:24-6-293
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ రరమ మహనరరవప
ఇసటట ననస:24-6-294
వయససస:33
లస: ససస స
7248 NDX0079343
పపరర: ససరజష కలమమర కకతస మమసస

7234 AP151010165541
పపరర: లకడమ పదనమవత తషమమల

7229 AP151010162582
పపరర: కకటటరరడడడ బబ సతష�

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:24-6-291
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అయఖపప
ఇసటట ననస:24-6-292
వయససస:86
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:24-6-293
వయససస:72
లస: పప
7245 NDX0033555
పపరర: అనసపమలకడమ కకతస మమసస

94-68/199

తసడడ:డ మఘరహరరరరవప
ఇసటట ననస:24-6-291
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమ మమరరస
ఇసటట ననస:24-6-292
వయససస:27
లస: పప
7242 AP151010162152
పపరర: సతఖననరరయణ కకటబ

7231 NDX2481422
పపరర: ససరఖ తేజ జవరశజ

94-68/195

తసడడ:డ పసచచరరడ�డడ
ఇసటట ననస:24-6-290
వయససస:81
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:24-6-291
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరఖ ననరరయణ బబ లర ననన
ఇసటట ననస:24-6-291
వయససస:49
లస: పప
7239 NDX1090489
పపరర: ససమసత మహన యలవరరస

94-68/197

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప జవరశజ
ఇసటట ననస:24-6-290 WARD NO 4
వయససస:20
లస: పప

భరస : యగజసదడ బబబఘ బబ లర ననన
ఇసటట ననస:24-6-291
వయససస:43
లస: ససస స
7236 NDX2188986
పపరర: యగజసదడ బబబఘ బబ లర ననన

7228 AP151010162555
పపరర: ససరరబబబఘ జవరశజ

7226 NDX2016625
పపరర: శరఖమ సససదర రరడడ బబ సతష

తసడడ:డ కకటట రరడడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:24-6-290
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:24-6-290
వయససస:62
లస: పప

భరస : పరసడడ రసగర రరవప నకలక
ఇసటట ననస:24-6-290
వయససస:75
లస: ససస స
7233 NDX2188994
పపరర: తషలసస బబ లర ననన

94-68/194

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ డేగల
ఇసటట ననస:24-6-290
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:24-6-290
వయససస:57
లస: పప
7230 NDX2799492
పపరర: హనసమమయమమ నకలక

7225 NDX1933424
పపరర: శకనవరస రరవప డేగల

94-68/941

తసడడ:డ తరరపత యమరవర
ఇసటట ననస:24-6-294
వయససస:42
లస: పప
94-68/217

7253 NDX1041839
పపరర: తషలశమమ పరరరళళ

94-68/218

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:24-6-295
వయససస:77
లస: ససస స
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7254 AP151010162164
పపరర: రరమమసజననయఘలల పరరరళళ

94-68/219

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:24-6-295
వయససస:64
లస: పప

94-68/220

తసడడ:డ మదన
ఇసటట ననస:24-6-296
వయససస:31
లస: ససస స

7257 NDX1052232
పపరర: అమర ననధ పరరరళళ

94-68/222

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:24-6-296
వయససస:28
లస: పప

7258 NDX0159921
పపరర: మఘరళకకషష కకసడవటట

94-68/225

భరస : మహహశ జ
ఇసటట ననస:24-6-298
వయససస:41
లస: ససస స

7261 AP151010165074
పపరర: హనసమమయమమ

94-68/223

94-68/228

తసడడ:డ ససధనకర�
ఇసటట ననస:24-6-299
వయససస:31
లస: ససస స

7264 NDX0169565
పపరర: పరరశత మపరరస�

94-68/226

94-68/231

తసడడ:డ ససధనకర
ఇసటట ననస:24-6-299
వయససస:27
లస: పప

7267 NDX0161109
పపరర: ససధనకర మపరరస�

94-68/229

94-68/233

భరస : చనన చచననయఖ గగనసగఘసటర
ఇసటట ననస:24-6-300
వయససస:45
లస: ససస స
7272 NDX0160580
పపరర: కరళళశశర రరవప దగఘర

94-68/235

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:24-6-301
వయససస:33
లస: పప

7270 NDX3151818
పపరర: సశరష చదలవరడ

94-68/232

94-68/944

భరస : ససతతష బబ సడన
ఇసటట ననస:24-6-301
వయససస:33
లస: ససస స

7262 NDX1843847
పపరర: మహహశ జ

7265 NDX1913467
పపరర: లకడమ తరరపఠమమ కకమమననన

7268 NDX2710135
పపరర: లకడమ దచవమమ కకట

94-68/942

94-68/230

94-68/816

7271 NDX1099209
పపరర: ససతనరవమమమ కసడే

భరస : కలమమర సరశమ
ఇసటట ననస:24-6-300,RAMANNAPETA,1/1
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : కరళళశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-6-301
వయససస:33
లస: ససస స

7273 NDX2562163
పపరర: గరత బబ సడన

7274 NDX2844223
పపరర: గరత బబ సడన

7276 NDX3254810
పపరర: శరసబయఖ గలర

94-68/227

భరస : సరసబ శవ రరవప కకట
ఇసటట ననస:24-6-299
వయససస:58
లస: ససస స

94-68/817

భరస : ససతతష బబ సడన
ఇసటట ననస:24-6-301
వయససస:33
లస: ససస స

7275 NDX2997302
పపరర: గరత బబ సడన

94-68/224

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:24-6-299
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:24-6-299
వయససస:51
లస: పప

7269 NDX1819467
పపరర: ఆదదలకడమ గగనసగఘసటర

7259 NDX0364349
పపరర: శకనవరసరరవప పరరరళళ

తలర : హనసమమయమమ జ
ఇసటట ననస:24-6-298
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససధనకర�
ఇసటట ననస:24-6-299
వయససస:49
లస: ససస స

7266 NDX1246776
పపరర: గగపసననధ మపరరస

94-68/221

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:24-6-296
వయససస:54
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:24-6-298
వయససస:67
లస: ససస స

7263 NDX0167106
పపరర: లకడమ కమల మపరరస�

7256 AP151010165480
పపరర: లకకమ పరరళళ

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:24-6-296
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మదన
ఇసటట ననస:24-6-296
వయససస:32
లస: పప

7260 NDX1843870
పపరర: నళన జ

3113 NDX0756668
పపరర: ఉమమ మదమసచ

7255 NDX0231936
పపరర: అరరణ కకసడవటట

94-68/234

94-68/943

భరస : ససతతష బబ సడన
ఇసటట ననస:24-6-301
వయససస:33
లస: ససస స
94-70/1082

తసడడ:డ రరఘవయఖ గలర
ఇసటట ననస:24-6-301
వయససస:69
లస: పప
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94-67/579

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:24-5-255
వయససస:35
లస: ససస స
3116 NDX2038652
పపరర: వనసకట శకకరసత దచరసగఘల
తసడడ:డ చసదడ శశఖర దేరసగఘల
ఇసటట ననస:24-5-255
వయససస:24
లస: పప

3114 NDX2260024
పపరర: పదనమవత యడవలర

94-67/580

భరస : పడసరద రరవప యడవలర
ఇసటట ననస:24-5-255
వయససస:50
లస: ససస స
94-67/582

3117 NDX0079681
పపరర: మణణకరసత బమడటట
తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-5-255
వయససస:30
లస: పప

3115 AP151010165401
పపరర: భబరతమమ మధసమసచ

94-67/581

భరస : రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:24-5-255
వయససస:57
లస: ససస స
94-67/583

3118 NDX0573238
పపరర: రరమమసజననయఘలల ఉపప

94-67/584

తసడడ:డ రరమకకకషష
ఇసటట ననస:24-5-255
వయససస:32
లస: పప
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3119 AP151010162294
పపరర: ననగజశశర రరవప బమదనటట

94-67/585

3120 NDX2259620
పపరర: పడసరద రరవప యడర పఅల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-5-255
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పసకకయఖ యడర పఅల
ఇసటట ననస:24-5-255
వయససస:59
లస: పప

94-67/588
3122 NDX2259869
పపరర: ననగ వనసకట సతఖ పడసరద
కసచచరర
తసడడ:డ శక రరమ చసదడ మమరరస కసచచరర
ఇసటట ననస:24-5-255/1
వయససస:62
లస: పప

3123 NDX1618166
పపరర: వసశ కకషష కకటరర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకటరర
ఇసటట ననస:24-5-258
వయససస:26
లస: పప

3125 NDX3089992
పపరర: గసగర భవన పయమఖల

3126 NDX2573855
పపరర: ననగఘర బ షపక

94-67/1097

భరస : శవ రరమ కకషష పడసరద పయమఖల
ఇసటట ననస:24-6-267
వయససస:28
లస: ససస స
3128 AP151010165243
పపరర: అననపపరష గగబమబరర

94-67/590

94-67/593

94-67/596

94-67/599

3135 AP151010165324
పపరర: రమణ తషపరరసల

3138 JBV2711778
పపరర: మమధవరరవప తషపరకలల

94-67/602

3143 AP151010165100
పపరర: ససబబలకడమ కకటసరరజ

94-67/605

3141 NDX0233502
పపరర: లకడమ కరమమశశరర కలరపరటట

94-67/591

94-67/608

94-67/594

3127 NDX2500692
పపరర: జయ పడకరష ననయక బబనవతష

94-157/2

3130 AP151010162219
పపరర: సతఖననరరయణ గగబమబరర

94-67/592

3133 NDX1629437
పపరర: బబల ససబడహమణఖస తనత

94-67/595

తసడడ:డ ససత రరమ సరశమ తనత
ఇసటట ననస:24-6-279
వయససస:63
లస: పప
94-67/597

3136 AP151010165602
పపరర: వజయఘకడమ బతష
స ల

94-67/598

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:24-6-280
వయససస:62
లస: ససస స
94-67/600

3139 NDX2120467
పపరర: గరయతడ వనసకట ననగ లకడమ
అడనడగల
తసడడ:డ రగజ ఈశశర రరవప అడనడగల
ఇసటట ననస:24-6-282
వయససస:23
లస: ససస స

94-67/601

94-67/603

3142 AP151010165574
పపరర: జయశక కకటసరరజ

94-67/604

భరస : వనసకటపపసడరరకరకకరరవప
ఇసటట ననస:24-6-282
వయససస:51
లస: ససస స

3144 NDX2449080
పపరర: యగ వనసకట మణణ సతఖ
సరయ అడనడగల
తసడడ:డ రగజ ఈశశర రరవప అడనడగల
ఇసటట ననస:24-6-282
వయససస:21
లస: పప

94-67/606

3147 NDX2038660
పపరర: రరజజశశర రరవప అడనడగళళ

94-67/609

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప అడనడగళళ
ఇసటట ననస:24-6-282
వయససస:49
లస: పప

94-42/698

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:24-6-279
వయససస:55
లస: పప

భరస : మమధవ వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:24-6-282
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:24-6-282
వయససస:54
లస: ససస స

3124 NDX2621670
పపరర: మఘమమమలలటట అనసరరధ

తసడడ:డ మమతక ననయక బబనవతష
ఇసటట ననస:24-6-277
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-6-280
వయససస:48
లస: పప

3140 NDX1650242
పపరర: వనసకట కకట మహలకడమ దేవ
అడడ గరళళ
భరస : రగజజశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-6-282
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-6-282
వయససస:34
లస: పప

94-80/838

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:24-6-280
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవపపననయఖ
ఇసటట ననస:24-6-280
వయససస:59
లస: పప

3146 NDX0762146
పపరర: తడననధ కలమమర ఇమమడడససటట

3132 NDX0521641
పపరర: శశషగరరర రరవప� కకనసకక�

94-67/587

భరస : వనసకటరరమ రరవప
ఇసటట ననస:24-06-258
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప�
ఇసటట ననస:24-6-279
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ మమధవరరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:24-6-280
వయససస:21
లస: ససస స
3137 JBV2711075
పపరర: మదన కకసడవటట

94-67/589

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:24-6-279
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:24-6-279
వయససస:58
లస: పప
3134 NDX2480747
పపరర: తేజజశశరర తషపరకలల

3129 AP151010165239
పపరర: శవపరరశత గగబమబరర

3121 NDX2259877
పపరర: లకడమ పపషపవత మఘపసపడడ

భరస : జజజ బబబఘ మఘపసపడడ
ఇసటట ననస:24-5-255/1
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శశశదన వల
ఇసటట ననస:24-6-273
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:24-6-279
వయససస:45
లస: ససస స
3131 AP151010162114
పపరర: కకషషమమరరస గగబమబరర

94-67/586

3145 NDX1160753
పపరర: పడదదప కలమమర కలరపరటట

94-67/607

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కజ ఎస వ
ఇసటట ననస:24-6-282
వయససస:28
లస: పప
3148 NDX0160507
పపరర: మమధవ వనసకట సతఖననరరయణ
కలరపరటట
తసడడ:డ రరమమమరరస
ఇసటట ననస:24-6-282
వయససస:53
లస: పప

94-67/610
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3149 NDX0159590
పపరర: శవ రరమపడసరద పససపపలలటట

94-67/611

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:24-6-282
వయససస:57
లస: పప
3152 NDX0159640
పపరర: దసరరర పడసరద నలర

94-67/614

తసడడ:డ అపపల ననయఘడడ
ఇసటట ననస:24-6-283
వయససస:29
లస: పప
3155 NDX1462811
పపరర: సరయ సపసదన పలర పస తష

94-67/617

94-67/620

94-67/623

3156 AP151010165118
పపరర: పదనమవత పలర పస తష

3159 NDX1445858
పపరర: చససడడ తేజశశ

3162 AP151010165204
పపరర: రమమదేవ మమనస

94-67/626

3165 AP151010162306
పపరర: శకనవరసరరవప చససడడ

తసడడ:డ ససబబ రరవప మమలరసపపడడ
ఇసటట ననస:24-6-286
వయససస:54
లస: పప

3168 NDX0233197
పపరర: ననగ సతఖవరణణ కకటగఘసడర

94-67/619

94-67/621

3160 NDX1445882
పపరర: అబమబరర శవరసజన

94-67/622

భరస : వనసకట శవ రరవప
ఇసటట ననస:24-6-286
వయససస:41
లస: ససస స
94-67/624

94-67/627

94-67/629

94-67/635

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-6-288
వయససస:52
లస: పప

3177 AP151010162158
పపరర: బడహమయఖ చలకల
తసడడ:డ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-6-288
వయససస:56
లస: పప

94-67/628

3169 NDX0712562
పపరర: ననగ శకదేవ కకతనస గఘసడర

94-67/630

3172 JBV2720373
పపరర: అలవనలల మసగమమ చలకల

94-67/633

భరస : వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-6-288
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-6-288
వయససస:76
లస: ససస స
94-67/637

3166 NDX1099514
పపరర: ససగరత మమలరసపపడడ

తసడడ:డ ననగ చసదడ బబపస రరజజ కకశశర
ఇసటట ననస:24-6-287
వయససస:34
లస: ససస స

3173 JBV2720381
పపరర: శకవలర చలకల

3176 AP151010162153
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప చలకల

94-67/625

తసడడ:డ సరసబయఖ మమలరసపపడడ
ఇసటట ననస:24-6-286
వయససస:27
లస: ససస స

94-67/632

భరస : బడహమయఖ
ఇసటట ననస:24-6-288
వయససస:57
లస: ససస స

3163 NDX1445874
పపరర: మమలరసపపడడ శకనవరస రరవప
తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:24-6-286
వయససస:26
లస: పప

94-67/631 3171 AP151010162251
3170 AP151010165209
పపరర: అనసతలకకమ సతఖవత కకతస గఘసడర
పపరర: ననగ చసదడ బబప రరజకకషస ర
కకతస గసడర
భరస : ననగచసదడబబపరరజ కకశశర
తసడడ:డ నరశసహరరవప
ఇసటట ననస:24-6-287
ఇసటట ననస:24-6-287
వయససస:57
లస: ససస స
వయససస:59
లస: పప

3174 AP151010165174
పపరర: రరవమమ చలకల

94-67/616

3157 NDX1462787
పపరర: వనసకట శక సరయ వరపడసరద
పలపస తష
తసడడ:డ రవసదడ బబబఘ పలర పస తష
ఇసటట ననస:24-6-284
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ననగ చసదడబబప రరజకకశశర
ఇసటట ననస:24-6-287
వయససస:32
లస: ససస స

94-67/634

3154 NDX2260040
పపరర: సరసబశవ రరవప అనసమఘలశశటట

94-67/618

తసడడ:డ భమషయఖ
ఇసటట ననస:24-6-286
వయససస:51
లస: పప
94-71/26

94-67/613

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప అనసమలశశటట
ఇసటట ననస:24-6-283
వయససస:47
లస: పప

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:24-6-286
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ కజశవరరవప
ఇసటట ననస:24-6-286
వయససస:40
లస: పప
3167 NDX0462879
పపరర: సరసబయఖ మమలరసపపడడ

94-67/615

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:24-6-286
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:24-6-286
వయససస:45
లస: ససస స
3164 NDX1090463
పపరర: వనసకట శవరరవప అబమబరర

3153 NDX2259901
పపరర: రరసబబబఘ ననరదనసస

3151 NDX2259851
పపరర: ససజజత ననరదనసస

భరస : రరసబబబఘ ననరదనసస
ఇసటట ననస:24-6-283
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రవసదడబబబఘ
ఇసటట ననస:24-6-284
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-6-284
వయససస:47
లస: పప
3161 AP151010165206
పపరర: జజఖత చససడడ

94-67/612

తసడడ:డ ననరయఖ ననరదనసస
ఇసటట ననస:24-6-283
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడ బబబఘ పలర పస తష
ఇసటట ననస:24-6-284
వయససస:27
లస: ససస స
3158 AP151010162109
పపరర: రవసదడబబబఘ పలర పస తష

3150 AP151010162533
పపరర: వనసకటపపసడరరకరకరరవప
కకటసరరజ
తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:24-6-282
వయససస:57
లస: పప

3175 JBV2711885
పపరర: అనసతబబబఘ చలకల

94-67/636

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:24-6-288
వయససస:39
లస: పప
94-67/638

3178 NDX0835710
పపరర: కరకసత కకషష మఘపపలమర

94-131/231

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప మఘపపలమర
ఇసటట ననస:24-6-291
వయససస:38
లస: పప
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94-111/724

3180 NDX2144954
పపరర: ససధఖ రరణణ కకసడడగఘసట

భరస : రరమ మఘరళమహన రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:24-6-294
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసడడగఘసట
ఇసటట ననస:24-6-300
వయససస:25
లస: ససస స

3182 NDX2998219
పపరర: చసదడ రరవప అమత

3183 NDX3006806
పపరర: శకనవరస రరడడడ తయఖగమర

94-67/1098

తసడడ:డ అపపయఖ అమత
ఇసటట ననస:24-6-311
వయససస:60
లస: పప
3185 NDX2363349
పపరర: చసదదక
డ పచచ

94-153/40

94-67/640

94-67/643

94-67/646

తసడడ:డ మఘఖరరర
ఇసటట ననస:24-8-349
వయససస:33
లస: ససస స
3197 AP151010165247
పపరర: శరరద అవరశరర

94-67/649

94-67/652

తసడడ:డ రరమననరరయణమమరరస
ఇసటట ననస:24-8-349
వయససస:55
లస: పప
3203 NDX2991156
పపరర: పరశస లకడమ

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-9/1
వయససస:57
లస: ససస స

3192 NDX1777327
పపరర: ననగ వనసషషవ అవరశరర

94-92/862

94-67/641

3187 NDX2700011
పపరర: తేజశశన గసడడకకట

94-62/784

3190 AP151010162616
పపరర: శకనవరసరరవప అనసమఘల

94-67/644

3193 NDX1445767
పపరర: ఫణణ శరకవరణణ

94-67/645

తసడడ:డ కళళఖణ భ రరమ సరససస స అవరశరర
ఇసటట ననస:24-8-349
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కళళఖణ భ రరమ శరససస స
ఇసటట ననస:24-8-349
వయససస:26
లస: ససస స

3195 AP151010165655
పపరర: ససత అవరశరర

3196 AP151010165248
పపరర: భబరత అవరశరర

94-67/647

94-67/650

3201 AP151010162352
పపరర: మఘఖరరర అవరశరర

94-67/653

3207 AP151010162320
పపరర: రవపడకరష యలవరరస
తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:24-9/1
వయససస:41
లస: పప

94-67/648

భరస : మఘఖరరర
ఇసటట ననస:24-8-349
వయససస:48
లస: ససస స

3198 NDX1052166
పపరర: జజనకక వనసకట రరసకలమమర
అవరశరర
తసడడ:డ యస సస మఘఖరరర
ఇసటట ననస:24-8-349
వయససస:27
లస: పప

3204 NDX2961886
పపరర: శబబర షపక

94-67/642

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:24-8-348
వయససస:44
లస: పప

3199 NDX0079673
పపరర: ఓసకరర రఘఘరరస అవరశరర

94-67/651

తసడడ:డ మఘఖరరర
ఇసటట ననస:24-8-349
వయససస:35
లస: పప
3202 NDX2991206
పపరర: సతఖననరరయణ పరశస

94-92/861

తసడడ:డ ససరఖ రరవప పరశస
ఇసటట ననస:24-8-354
వయససస:45
లస: పప
94-55/811

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:24-8-362
వయససస:22
లస: పప
94-67/655

94-58/835

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:24-8-24
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమననరరయణమమరరస
ఇసటట ననస:24-8-349
వయససస:60
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ పరశస
ఇసటట ననస:24-8-354
వయససస:42
లస: ససస స
3206 AP151010165332
పపరర: రరజజశశరర యలవరరస

94-4/1336

భరస : కళళఖణరరమ శరససడ
ఇసటట ననస:24-8-349
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరమననరరయణమమరరస
ఇసటట ననస:24-8-349
వయససస:77
లస: ససస స
3200 AP151010162032
పపరర: కళళఖణరరమశరససస స అవరశరర

3189 JBV2719672
పపరర: లకకమరరజఖస అనసమఘల

3184 NDX2944213
పపరర: సరశత రమమవతష
భరస : రమమశ రమమవతష
ఇసటట ననస:24-7-322
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:24-8-348
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకమనరసస
ఇసటట ననస:24-8-348
వయససస:71
లస: పప
3194 JBV2719060
పపరర: రజణఘకరలకడమ అవరశరర

94-97/790

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపనసమమనసచ
ఇసటట ననస:24-7-327
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:24-8-348
వయససస:39
లస: ససస స
3191 JBV2711489
పపరర: వనసకయఖ అనసమల

3186 NDX2707099
పపరర: కలమఖణ చకకవరరస పపనసమమనసచ

94-147/808
3181 NDX3255445
పపరర: కలనసనమల మననజన మఘలమరన

తసడడ:డ కలసచ కణషన మఘలమరన
ఇసటట ననస:24-6-309
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:24-7-320
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ పపడమ చసద పచచ
ఇసటట ననస:24-7-322
వయససస:23
లస: ససస స
3188 JBV2719680
పపరర: రజన అనసమమల

94-67/639

3205 JBV2719409
పపరర: ఉమమరరణణ యలవరరస

94-67/654

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-9/1
వయససస:33
లస: ససస స
94-67/656

3208 AP151010162479
పపరర: వనసకటటశశరళళ యలవరరస

94-67/657

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:24-9/1
వయససస:72
లస: పప
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3209 NDX2480549
పపరర: ససబబరరవప జజడడగఘ
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94-67/658

94-67/974 3211 NDX2574739
94-67/975
3210 NDX2574234
పపరర: వనసకట లకడమ తేజశశన ఉటటకలరర
పపరర: వనసకట లకడమ తేజశశన ఉటటకలరర

తసడడ:డ వరసస జజడడగఘ
ఇసటట ననస:24-9-20
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ ఉటటకలరర
ఇసటట ననస:24-9-20
వయససస:22
లస: ససస స

94-64/893
3212 NDX3068715
పపరర: ఉమమమహహశశర రరవప
తతనసగఘసటర
తసడడ:డ అనసత పదమననబయఖ తతనసగఘసటర
ఇసటట ననస:24-9-21
వయససస:73
లస: పప

3213 NDX2458883
పపరర: వనజ కలమమరర పరరజపలర
భరస : శకనవరస రరవప పరరజపలర
ఇసటట ననస:24-9-21
వయససస:54
లస: ససస స

3215 NDX2591048
పపరర: వజయ శకనవరస అలర సశశటట

3216 NDX2272573
పపరర: ససలలచన పడబబల

94-67/976

తసడడ:డ జగన మహన రరవప అలర సశశటట
ఇసటట ననస:24-9-29
వయససస:47
లస: పప
3218 AP151010165385
పపరర: ననగమణణ గమడ

94-67/662

3219 JBV2711505
పపరర: వసశకకషష గఘడన
తసడడ:డ రరమససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-9-388
వయససస:33
లస: పప

3221 AP151010162104
పపరర: వనసకట రరమ మహన రరవప
గమడ
తసడడ:డ ససబడహమణఖస గమడ
ఇసటట ననస:24-9-388
వయససస:68
లస: పప

3222 NDX2167584
పపరర: శకలకడమ గణపవరపప

94-67/665

94-67/1099

3230 NDX3003126
పపరర: బల ససబబ రరడడడ లలకకల

94-67/669

94-67/1101

94-67/674

తసడడ:డ లకకమననరరయణ
ఇసటట ననస:24-9-391
వయససస:57
లస: పప

94-67/663

94-67/666

94-67/1100

3231 NDX0657817
పపరర: శరసత తషళళళరర

94-67/672

తసడడ:డ బఘచచయఖ శరససస స పపచచ
ఇసటట ననస:24-9-391
వయససస:66
లస: పప

3220 NDX1777913
పపరర: హహమసత కలమమర గమడ

94-67/664

3223 NDX2167550
పపరర: ససబడహమణఖస గణపవరపప

94-67/667

3226 NDX2494367
పపరర: పడభబవత నలస

94-67/668

భరస : రవ కలమమర గఘలకవరపప
ఇసటట ననస:24-9-390
వయససస:59
లస: ససస స
94-67/670

3237 NDX1777079
పపరర: ససతనరరమమసజననయఘలల పపచచ

94-100/734

తసడడ:డ శశతష మమధవ శరమ గణపవరపప
ఇసటట ననస:24-9-388/1
వయససస:36
లస: పప

3229 NDX2494276
పపరర: రవ కలమమర గఘలకవరపప

94-67/671

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గఘలకవరపప
ఇసటట ననస:24-9-390
వయససస:59
లస: పప
3232 AP151010165414
పపరర: పడసనన తషళళళరర

94-67/673

భరస : గణణశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-9-391
వయససస:52
లస: ససస స
94-67/675

తసడడ:డ గణణశ రరవప తషళళళరర
ఇసటట ననస:24-9-391
వయససస:35
లస: పప
94-67/677

3217 NDX2272581
పపరర: కరమయఖ శరససస స పడబబల

తసడడ:డ వనసకట రరమ మహన రరవప గమడ
ఇసటట ననస:24-9-388
వయససస:35
లస: పప

3228 NDX2494474
పపరర: శక వశశ సరయ సమమహహత
గఘలకవరపప
తసడడ:డ రవ కలమమర గఘలకవరపప
ఇసటట ననస:24-9-390
వయససస:27
లస: పప

3234 NDX0950543
పపరర: దసరరర రరవప తషళళళరర

94-67/660

తసడడ:డ ససతనరరమమసజజననలల పడబబల
ఇసటట ననస:24-9-369
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ గణణశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-9-391
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననగజశశర రరవప ఉపపల
ఇసటట ననస:24-9-391
వయససస:64
లస: ససస స
3236 AP151010162389
పపరర: గణణశశరరరవప తషళళళరర

94-100/733

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:24-9-388/1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ బల
ఇసటట ననస:24-9-390
వయససస:41
లస: పప
3233 NDX2057827
పపరర: కసస
స రర ఉపపల

3225 NDX2758993
పపరర: ఏస రరఘవనసదడ రరచకకసడ

3214 NDX2458891
పపరర: శకనవరస రరవప పరరజపలర
తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప పరరజపలర
ఇసటట ననస:24-9-21
వయససస:63
లస: పప

భరస : మమధవ శరమ సపతష
ఇసటట ననస:24-9-388/1
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:24-9-388/1
వయససస:31
లస: పప
3227 NDX2494417
పపరర: ఎస వ ఎస మననమహహత
గఘలకవరపప
తసడడ:డ రవ కలమమర గఘలకవరపప
ఇసటట ననస:24-9-390
వయససస:24
లస: పప

94-67/659

భరస : ససతనరరమమసజజననలల పడబబల
ఇసటట ననస:24-9-369
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమ మహన రరవప గమడ
ఇసటట ననస:24-9-388
వయససస:59
లస: ససస స

3224 NDX2758969
పపరర: వసశ కకషష రరచకకసడ

తసడడ:డ లకమయఖ ఉటటకలరర
ఇసటట ననస:24-9-20
వయససస:21
లస: ససస స

3235 NDX1777186
పపరర: శకనవరస కలమమర పపచచ

94-67/676

తసడడ:డ ససతరరమమసజననయఘలల పపచచ
ఇసటట ననస:24-9-391
వయససస:41
లస: పప
94-67/678

3238 NDX2057819
పపరర: ననగజశశర రరవప ఉపపల

94-67/679

తసడడ:డ వనసకటపయఖ ఉపపల
ఇసటట ననస:24-9-391
వయససస:69
లస: పప
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3239 NDX2949519
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప చేపపరర

94-67/1102

తసడడ:డ వర బడహమస చేపపరర
ఇసటట ననస:24-9-391
వయససస:47
లస: పప
3242 AP151010165178
పపరర: పదనమవత జజలకసటట

94-67/681

94-67/684

94-67/1105

94-67/688

94-67/691

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:24-9-392/1
వయససస:64
లస: పప
3257 NDX2494482
పపరర: ససరజష బబబఘ తమటస

94-67/693

94-67/696

తసడడ:డ పరరసకలశస
ఇసటట ననస:24-9-395
వయససస:77
లస: పప

94-67/686

3252 AP151010165183
పపరర: వనసకటకరశఅననపపరష మమ
ననగసడర
భరస : వరబడహమస
ఇసటట ననస:24-9-392/1
వయససస:60
లస: ససస స

94-67/699

94-67/689

3261 NDX0171454
పపరర: ఉతస ర కలమమరర టట

3264 NDX0632489
పపరర: జసజనస కనకరసజననయఘలల

3267 NDX2695658
పపరర: సరసబడజఖస గడడ స
భరస : రరస పడసరద గడడ స
ఇసటట ననస:24-9-395
వయససస:62
లస: ససస స

94-67/1104

3250 NDX0171231
పపరర: జజనకక ననగసడర

94-67/687

94-67/690
3253 JBV2711430
పపరర: వనసకట సతఖనననరరయణ ననగసడర

తసడడ:డ వరబడహమస నగసడర
ఇసటట ననస:24-9-392/1
వయససస:41
లస: పప
94-67/692

భరస : ససరజష బబబఘ తమటస
ఇసటట ననస:24-9-394
వయససస:35
లస: ససస స
94-67/694

3259 NDX0265132
పపరర: ఊటటకలరర ననగలకడమ

94-67/695

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-9-394
వయససస:45
లస: ససస స
94-67/697

3262 NDX0267187
పపరర: బబలమమ వగరర

94-67/698

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:24-9-395
వయససస:80
లస: ససస స
94-67/700

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-9-395
వయససస:55
లస: పప
94-67/702

3247 NDX2727618
పపరర: హరరరత జలకసటట

94-67/1106 3256 NDX2494383
3255 NDX2775138
పపరర: శవరరస ససబడమణఖస రరపకలలమ
పపరర: రమమదేవ తమటస

3258 NDX0380725
పపరర: ససబబ రరవప వపటటకలరర

94-67/683

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:24-9-392/1
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:24-9-395
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప వసరస
ఇసటట ననస:24-9-395
వయససస:30
లస: పప
3266 NDX0156836
పపరర: సతఖననరరయణ టట

3249 JBV2719193
పపరర: వనగకటససమలత ననగగడర

3244 JBV2711224
పపరర: శవ శసకర జజలకసటట

తసడడ:డ సతఖననరరయణ జలకసటట
ఇసటట ననస:24-9-392
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశవశశననధస వపటటకలరర
ఇసటట ననస:24-9-394
వయససస:50
లస: పప

భరస : శసకర రరవప వసరస
ఇసటట ననస:24-9-395
వయససస:59
లస: ససస స
3263 NDX1523704
పపరర: వశశననథ వసరస

94-67/685

తసడడ:డ భబసకర శరమ రరపకలలమ
ఇసటట ననస:24-9-393
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ తమటస
ఇసటట ననస:24-9-394
వయససస:42
లస: పప
3260 NDX2073716
పపరర: శవ లల వసరస

3246 AP151010162400
పపరర: రసగరరరవప జజలకసటట

94-67/680

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-9-392
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వరబడహమగ
ఇసటట ననస:24-9-392/1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వరబడహమస
ఇసటట ననస:24-9-392/1
వయససస:40
లస: ససస స
3254 AP151010162238
పపరర: వరబడహమస ననగసడర

94-67/682

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:24-9-392
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ జలకసటట
ఇసటట ననస:24-9-392
వయససస:18
లస: ససస స
3251 AP151010165184
పపరర: వనసకటలకకమహహమలత ననగసడర

3243 AP151010165187
పపరర: అననపపరష జజలకసటట

3241 JBV2719615
పపరర: రరజఖలకడమ జజలకగటట

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:24-9-392
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-9-392
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:24-9-392
వయససస:52
లస: పప
3248 NDX2727634
పపరర: బసదస మధవ జలకసటట

94-67/1103

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస చేపపరర
ఇసటట ననస:24-9-391
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:24-9-392
వయససస:57
లస: ససస స
3245 AP151010162120
పపరర: సతఖననరరయణ జజలకసటట

3240 NDX2949493
పపరర: చనన సశరరజ చేపపరర

3265 NDX1523654
పపరర: శసకర రరవప

94-67/701

తసడడ:డ కకషష మమరరస వసరస
ఇసటట ననస:24-9-395
వయససస:60
లస: పప
94-67/977

3268 NDX0762542
పపరర: రరధదక మమటర

94-67/703

తసడడ:డ మమధవరరవప
ఇసటట ననస:24-9-396
వయససస:30
లస: ససస స
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94-67/704

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-9-396
వయససస:45
లస: ససస స
3272 NDX0715243
పపరర: కకషషమమరరస కకటపరటట

3278 NDX0572263
పపరర: ససజయ చసదడ

94-67/707

94-67/1107

94-67/710

94-67/713

3279 AP151010162378
పపరర: వరసస బసవ

3282 NDX2614253
పపరర: శరకవణణ వనలలరర

94-67/715

3285 NDX2424786
పపరర: గగటటటపరటట దనమదర ననయఘడడ

94-81/779

3288 NDX2622835
పపరర: దననయఖ దేవళర

3291 NDX3057411
పపరర: వజయ లకడమ గడడ సశశటట
భరస : వనసకటటశశరరర గదబమమసత
ఇసటట ననస:24-10-437
వయససస:33
లస: ససస స

3293 NDX3136272
పపరర: వనసకటటశశరరర గరదసశశటట

3294 NDX3166469
పపరర: ననగ లకడమ మకరకన

94-43/802

తసడడ:డ వనసకటయఖ గరదసశశటట
ఇసటట ననస:24-10-437
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనగకటకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:24-10-437
వయససస:44
లస: ససస స

94-67/711

94-67/959

3297 NDX2209112
పపరర: ననగ పపలర రరవప మనవ
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మననవ
ఇసటట ననస:24-10-437
వయససస:42
లస: పప

3277 NDX0169870
పపరర: లలత బసవ

94-67/709

3280 NDX0186213
పపరర: రవ బసవ

94-67/712

3283 NDX0595405
పపరర: లకకమరరజఖస కరణస

94-67/714

భరస : బసగరరరబబబఘ
ఇసటట ననస:24-10-143
వయససస:58
లస: ససస స
94-67/716

3286 NDX2259943
పపరర: రవ కలమమర పస లవరపప

94-67/717

తసడడ:డ వర రరఘవర రరవప పస లవరపప
ఇసటట ననస:24-10-239
వయససస:61
లస: పప
94-56/586

3289 NDX2640381
పపరర: ససతరరవమమ జజననలగడడ

94-59/839

భరస : మలలర శశరరరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:24-10-423
వయససస:78
లస: ససస స
94-39/1176

3292 NDX3056868
పపరర: లకడమ దేవ గరదసశశటట

94-39/1177

తసడడ:డ వనసకటయఖ గరదసశశటట
ఇసటట ననస:24-10-437
వయససస:29
లస: ససస స
94-45/607

భరస : శకనవరస రరవప మకరకన
ఇసటట ననస:24-10-437
వయససస:44
లస: ససస స
94-67/719

95-202/912

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:24-10
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:24-10-418
వయససస:26
లస: పప
94-75/1081

3274 SQX2210441
పపరర: జయ గణణష చలమర

భరస : ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:24-10
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన కకసడప ననయఘడడ
ఇసటట ననస:24-10-143
వయససస:65
లస: పప

భరస : మఘవశ ససరజసదడ ననధ రరడడడ
ఇసటట ననస:24-10-423 FLAT NO 301
వయససస:38
లస: ససస స

3296 JBV1390913
పపరర: ససలలచన గఘదే

94-67/708

తసడడ:డ సరయ బబబఘ వనలలరర
ఇసటట ననస:24-10-17
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవసరరర రరవప యజజ
ఇసటట ననస:24-10-414,415
వయససస:22
లస: ససస స
3290 NDX2621910
పపరర: మఘవశ మమరర ససరజఖ జయసత

3276 NDX0169524
పపరర: ననగమణణ బసవ

94-67/706

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష చలమర
ఇసటట ననస:24-9-404
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ బసవ
ఇసటట ననస:24-10
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అసకమమ చచదరర
ఇసటట ననస:24-10-143
వయససస:65
లస: పప
3287 NDX2704955
పపరర: బబలమభబరరర వ యజజ

94-71/27

భరస : రవ
ఇసటట ననస:24-10
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖకరసత
ఇసటట ననస:24-10
వయససస:64
లస: పప
3284 NDX0522177
పపరర: బసగరరర బబబఘ కరణస

3273 NDX2114361
పపరర: జననథ ఫరతమమ షపక

3271 NDX0715268
పపరర: ననగజశశరరరవప కకటపరటట

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:24-9-396
వయససస:57
లస: పప

భరస : బబజ నజజస షపక
ఇసటట ననస:24-9-398
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నరమల చసదడ
ఇసటట ననస:24-10
వయససస:38
లస: పప
3281 NDX0574202
పపరర: నరమల చసదడ

94-67/705

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:24-9-396
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమకరసతయఖ
ఇసటట ననస:24-9-396
వయససస:79
లస: పప
3275 NDX3168663
పపరర: శవ శకనవరస రరవప తషమమల
చచరరవప
తసడడ:డ రరమకకటటయమ
ఇసటట ననస:24-9-405/1
వయససస:26
లస: పప

3270 NDX0715250
పపరర: చటటట మమ కకటపరటట

3295 NDX1781062
పపరర: పపషపజజఖత మననవ

94-67/718

భరస : ననగ పపలమరరరవప మననవ
ఇసటట ననస:24-10-437
వయససస:37
లస: ససస స
94-67/720

3298 JBV1391564
పపరర: నరజసదడకలమమర గఘతస కకసడ

94-67/721

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:24-10-437
వయససస:42
లస: పప
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3299 NDX1791095
పపరర: సరసబశవ రరవప కసదదమళళ

94-67/722

3300 NDX1052182
పపరర: హనసమసత రరవప గఘసటటపలర

తసడడ:డ ననరరయణ కసదదమళళ
ఇసటట ననస:24-10-437
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ దేవయఖ
ఇసటట ననస:24-10-438
వయససస:88
లస: పప

94-67/725
3302 NDX1240134
పపరర: వఎనఎసఎల పసడయసకర గరయతడ
తేలర మకలల
తసడడ:డ మహన ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:24-10-439
వయససస:25
లస: ససస స

3303 NDX1445866
పపరర: నఖల వరమ గఘసటటరర
తసడడ:డ రవ వరమ
ఇసటట ననస:24-10-439
వయససస:28
లస: ససస స

3305 NDX0033126
పపరర: మసజషర కరసస

3306 NDX0267856
పపరర: శకలకడమ కరకలమమనస

94-67/728

భరస : పపలమరరరడడడ
ఇసటట ననస:24-10-439
వయససస:33
లస: ససస స
3308 NDX0574970
పపరర: శకలకడమ గరల

94-67/731

94-67/734

94-67/737

94-67/740

94-67/743

భరస : ససరజష�
ఇసటట ననస:24-10-439
వయససస:44
లస: ససస స

94-67/732

3318 NDX0632513
పపరర: గరల ససబబబరరవప

3321 NDX0359794
పపరర: రవ వరమ గఘసటటరర

94-67/746

3324 NDX0186296
పపరర: గగపరల కకషష మమరరస పపరస

94-67/735

3327 NDX0171413
పపరర: శకలకడమ కర
భరస : పపలమరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:24-10-439
వయససస:53
లస: ససస స

94-67/730
3307 NDX1240126
పపరర: వనసకట లకకమ పదనమవత తేలర మకలల

3310 NDX2259968
పపరర: ఉమమరరణణ పస లవర పప

94-67/733

3313 NDX0170845
పపరర: ససతనదేవ పపరస

94-67/736

భరస : మమరరస
ఇసటట ననస:24-10-439
వయససస:68
లస: ససస స
94-67/738

3316 NDX1877218
పపరర: రగహహత శవ కలమమర వనలరసపలర

94-67/739

తసడడ:డ ససరజష వనలరసపలర
ఇసటట ననస:24-10-439
వయససస:27
లస: పప
94-67/741

94-67/742
3319 NDX1240118
పపరర: మహన ససబడహమణఖస తేలర మకలల

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:24-10-439
వయససస:55
లస: పప
94-67/744

3322 NDX0079897
పపరర: పపలమరరరడడడ కరసస

94-67/745

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:24-10-439
వయససస:63
లస: పప
94-67/747

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:24-10-439
వయససస:72
లస: పప
94-67/749

94-67/727

భరస : రవకలమమర పస లవరపప
ఇసటట ననస:24-10-439
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ పపనననరరవప
ఇసటట ననస:24-10-439
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రతనస దగఘర పరటట
ఇసటట ననస:24-10-439
వయససస:68
లస: పప
3326 NDX0268094
పపరర: ననగలకడమ వనలరసపలర

3315 NDX1784488
పపరర: నరజ పడభఘ పసడత దగఘర పరటట

3304 NDX1877234
పపరర: తేజశశ వనలరసపలర

భరస : మహన ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:24-10-439
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:24-10-439
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:24-10-439
వయససస:56
లస: పప
3323 NDX1784728
పపరర: ననగరరజ కలమమర దగఘర పరటట

94-67/729

తసడడ:డ ననగరరజ కలమమర దగఘర పరటట
ఇసటట ననస:24-10-439
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:24-10-439
వయససస:49
లస: పప
3320 NDX0291914
పపరర: వనసకట రమణ కలరసగర

3312 NDX1784942
పపరర: అనతన పడణమత పసనపరటట

94-67/724

తసడడ:డ ససరజష వనలరసపలర
ఇసటట ననస:24-10-439
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననగ రరజ కలమమర దగఘర పరటట
ఇసటట ననస:24-10-439
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరయఘడడ
ఇసటట ననస:24-10-439
వయససస:80
లస: ససస స
3317 NDX0291948
పపరర: ససరజష వనలరస పలర

94-67/726

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:24-10-439
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రవవరమ గఘసటటరర
ఇసటట ననస:24-10-439
వయససస:56
లస: ససస స
3314 NDX0172395
పపరర: సరసశత దేవ నలర మతష

3309 NDX0267591
పపరర: శశషమమ కలరసగర

3301 NDX2259950
పపరర: రరసగన పస లవరపప

తసడడ:డ రవకలమమర పస లవరపప
ఇసటట ననస:24-10-439
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శవ వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:24-10-439
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-10-439
వయససస:47
లస: ససస స
3311 NDX0359919
పపరర: ఝమనస వరణణ చగపపర

94-67/723

3325 NDX0156737
పపరర: వనసకట రరయఘడడ నలర మతష

94-67/748

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-10-439
వయససస:84
లస: పప
94-67/750

3328 NDX1408120
పపరర: రరజజ వసశ చడళ

94-67/751

తలర : ధన లకడమ చడళ
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:27
లస: ససస స
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94-67/753

తసడడ:డ జహహనబ నన న ఫసరరనసడే
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:26
లస: ససస స
3332 NDX0632778
పపరర: మమరర వరరణఖ

94-67/756

తసడడ:డ జరహసదడన ఫసరరనసడథ
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:29
లస: ససస స
3335 NDX0169649
పపరర: శకవలర పస టర

94-67/759

94-67/763

భరస : రరజజగదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:43
లస: ససస స
3344 NDX0717694
పపరర: అనత పపదథట

94-67/770

94-67/773

94-67/776

భరస : ఫసరరనసడథ
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:58
లస: ససస స

94-67/761

3339 NDX2259794
పపరర: సశరష లలత ఈదర

3342 NDX0632752
పపరర: అననస రజఖ రరణణ�

3345 NDX1458786
పపరర: అపరరజత మసచనల

3348 NDX0268425
పపరర: జయపడద అననన

3351 NDX0171934
పపరర: సరవతడ పస టర

94-67/779

3354 NDX1877242
పపరర: పదమవరణణ దసటట

94-67/764

3357 NDX0268219
పపరర: కరరణకలమమరర పపటట గఘగట
భరస : శవరజ
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:60
లస: ససస స

3337 JBV2719722
పపరర: అశశన కసడే

94-67/762

3340 NDX0477851
పపరర: రగహహణణ చచరరకలరర

94-67/765

భరస : రతస యఖ
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:40
లస: ససస స
94-67/767

3343 NDX1267129
పపరర: అనత బబతపపడడ

94-67/768

భరస : శవ జజనకక రరమమరరవప
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:44
లస: ససస స
94-67/771

3346 JBV2719284
పపరర: శశషషకలమమరర ఏలలచరర

94-67/772

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:46
లస: ససస స
94-67/774

3349 NDX2120517
పపరర: సరవతడ గసగరశశటట

94-67/775

భరస : ఉదయ భబసకర రరవప గసగరశశటట
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:52
లస: ససస స
94-67/777

3352 JBV2719730
పపరర: మహలకడమ కగడచ

94-67/778

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:53
లస: ససస స
94-67/780

భరస : సతఖననరరయణ దసటట
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:54
లస: ససస స
94-67/783

94-67/758

భరస : అనల
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకటఅపరపరరవప
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:53
లస: ససస స
3356 NDX0943969
పపరర: ఎమమలర మ జహసదడన

3336 NDX1161413
పపరర: హహహమమవత మమననపలర

94-67/755

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకషస ర
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఫణణ భమషణ కలమమర
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:52
లస: ససస స
3353 JBV2719292
పపరర: జయలకడమ కకలర పర

3334 NDX0339580
పపరర: అపరష పపరస

94-67/757

భరస : వనసకట రమమశ బబబఘ
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:47
లస: ససస స
3350 NDX0756700
పపరర: ననగలకడమ మఘననసగర

3333 NDX0168013
పపరర: లకడమ పడవలర క పస టర

భరస : ససబబరరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అరరణబబబఘ
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:45
లస: ససస స
3347 NDX0169433
పపరర: రతనకలమమరర పస టర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప ఈదర
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:39
లస: ససస స
94-67/766

3331 NDX0632737
పపరర: పపరస జజహనవ

తసడడ:డ ఉదయ భబసకర రరవప గసగరశశటట
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ ససలలచన
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:38
లస: ససస స
3341 AP151010240058
పపరర: శరరద కకట

94-67/754

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:31
లస: ససస స
3338 NDX0268169
పపరర: లకడమ చసదన వడర మమడడ

3330 NDX1778069
పపరర: సపనహ గసగరశశటట

3355 NDX1727496
పపరర: శక లకడమ తతటటట సపపడడ

94-67/782

భరస : ససరజష బబబఘ తతటటట సపపడడ
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:55
లస: ససస స
94-67/784

3358 NDX0477844
పపరర: ససబబబయమమ పరవపలలరర

94-67/785

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:71
లస: ససస స
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3359 NDX0267930
పపరర: లకడమ ససలలచన కకతస పలర

94-67/786

భరస : శరత చసదడ చచదరర
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:72
లస: ససస స

3360 NDX1877317
పపరర: పప టర రరమకకషష పప టర

తసడడ:డ పప టర శకనవరస రరవప పప టర
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:24
లస: పప

3362 NDX1246669
పపరర: లలమ ననగ సరయ పడసరద
తతటకలర
తసడడ:డ పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:25
లస: పప

94-67/789

3365 NDX2095629
పపరర: వఇభవ వపదయగరరర

94-67/792

3363 NDX1877275
పపరర: వవనక దసటట

3368 NDX1160738
పపరర: వనసకట రమణ మమననపలర

3369 NDX0359729
పపరర: పడసరద గఘసడ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:48
లస: పప
3374 NDX0632539
పపరర: అననస ససబబరరమరరడడ

94-67/802

94-67/805

3380 AP151010195176
పపరర: వనసకటనరశసహరరవప వలమ

94-67/808

94-67/811

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:75
లస: పప

3378 NDX1446005
పపరర: వనసకట రమమష బబబఘ మసచనల

3381 AP151010333391
పపరర: ససరజష బబబఘ తతటటట సపపడడ

3384 NDX0950493
పపరర: పసచచయఖ కసడచ

3387 NDX2424653
పపరర: మహససనన షపక
తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:24-10-440,F.NO.405,
వయససస:27
లస: ససస స

94-67/798

94-67/801

తసడడ:డ రరయనన
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:50
లస: పప
94-67/803

3376 NDX0186270
పపరర: నరసససహ రరవప పప టర

94-67/804

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:53
లస: పప
94-67/806

3379 NDX0292060
పపరర: శకనవరసరరవప పపరస

94-67/807

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:57
లస: పప
94-67/809

3382 NDX0950501
పపరర: జతేసదడన కకరజనడడ

94-67/810

తసడడ:డ అసబబడ సస
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:59
లస: పప
94-67/812

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:62
లస: పప
94-67/815

3370 NDX0950386
పపరర: నరశసహరరవప గఘసడ

94-67/800 3373 JBV2711299
3372 NDX1267103
పపరర: శవ జజనకక రరమమరరవప బబతపపడడ
పపరర: అరరణబబబఘ పపదథట

3375 NDX2120491
పపరర: ఉదయ భబసకర గసగరశశటట

94-67/795

తసడడ:డ రరమససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ భమషయఖ
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:60
లస: పప
3386 NDX0474643
పపరర: ససబబబరరవప పరవపలలరర

94-67/797

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:57
లస: పప

94-67/791

తసడడ:డ వనసకట అపరపరరవప
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల కకషష మమరరస గసగరశశటట
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:53
లస: పప

3377 AP151010285372
పపరర: వనర వనసకట సతఖననరరయణ
దసటట
తసడడ:డ లకకమకరసతశరససస స
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:54
లస: పప

3364 NDX1445957
పపరర: రరజజష ఖసడే
తసడడ:డ పడసనననఆసజననయఘలల
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:50
లస: పప

3383 JBV2711695
పపరర: వనసకటఅపరపరరవప కకలర పర

94-67/790

తసడడ:డ రరమససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:37
లస: పప
94-67/799

94-67/788

94-67/794 3367 NDX0707232
3366 NDX0760033
పపరర: పవన రరజజ అనసదదప మఘననసగర
పపరర: మణణకసఠ కలమమర కకలర పర

తసడడ:డ వ పస కలమమర
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:30
లస: పప

94-67/796

3361 NDX1445973
పపరర: వనసకట అవననష ఖసడే

తసడడ:డ పడసననఆసజననయఘలల
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ దసటట
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వశసష వనసకటటసశర రరవప వపదయగరరర
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:28
లస: పప

3371 NDX0162446
పపరర: శకనవరస రరవప పస

94-67/787

3385 NDX0359752
పపరర: శవరజ పపటట సగఘసట

94-67/814

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:73
లస: పప
94-67/873

3388 NDX0033720
పపరర: ససధనరరణణ పపలవరరస

94-67/816

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:24-10-442
వయససస:49
లస: ససస స
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94-67/817

3390 NDX0717090
పపరర: శశషగరరర రరవప పపలవరరర

భరస : నలయఖ
ఇసటట ననస:24-10-442
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:24-10-442
వయససస:53
లస: పప

94-67/820
3392 NDX2209120
పపరర: మనసర నసదన లకకమ రజత
పసరరమమళళ
తసడడ:డ జజఖత వశశశశరరర రరవప perumalla
ఇసటట ననస:24-10-443
వయససస:23
లస: ససస స

3393 NDX1585050
పపరర: దసరర నవఖత పసరరమమళర
తసడడ:డ వనణఘగగపరల రరవప పసరరమమళర
ఇసటట ననస:24-10-443
వయససస:27
లస: ససస స

3395 NDX3280708
పపరర: మమధవ పసరరమమళళ

3396 AP151010165561
పపరర: శవపరరశత పసరరమమళళ

94-67/823

భరస : వశశశశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-10-443
వయససస:42
లస: ససస స
3398 NDX2016203
పపరర: వససత కకమల పసరరమమళర

94-67/826

94-67/829

94-67/831

94-67/834

94-67/837

తసడడ:డ రరమసరశమ ననబనమమడడ
ఇసటట ననస:24-10-444
వయససస:56
లస: పప

94-67/827

3408 NDX0575001
పపరర: సతఖవత పస కలరర

3411 NDX0572289
పపరర: వజయ పస కలరర

94-67/840

3414 NDX0291641
పపరర: శక కరసత పస కలరర

94-67/1030

3417 NDX2259687
పపరర: వనసకటటశశరరర పస కలరర
తసడడ:డ బఘబబల చనరర పస కలరర
ఇసటట ననస:24-10-444
వయససస:63
లస: పప

3397 NDX0266940
పపరర: లకకమకకటమమ పసరరమమళళ

94-67/825

3400 NDX3280716
పపరర: జజఖతవశశశశశరరరవప పసరరమమళళ

94-67/828

3403 NDX2259653
పపరర: దేవ పస కలరర

94-67/830

భరస : శకకరసత పస కలరర
ఇసటట ననస:24-10-444
వయససస:23
లస: ససస స
94-67/832

3406 NDX0267096
పపరర: అగజనకలమమరర కగదేపప

94-67/833

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-10-444
వయససస:48
లస: ససస స
94-67/835

3409 NDX0173070
పపరర: ససతనరరవమమ నసదనమమడడ

94-67/836

భరస : రరమసరశమ
ఇసటట ననస:24-10-444
వయససస:91
లస: ససస స
94-67/838

3412 NDX0291732
పపరర: రవ కకరణ కసదచపప

94-67/839

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-10-444
వయససస:31
లస: పప
94-67/841

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-10-444
వయససస:59
లస: పప
94-67/843

94-67/822

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:24-10-443
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-10-444
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-10-444
వయససస:32
లస: పప
3416 NDX0186304
పపరర: లమఘసబ ననబనమమడడ

3405 NDX0359893
పపరర: అనసరరధ పస కలరర

3394 NDX0359885
పపరర: శరరష పసరరమమళళ

భరస : రరమమరరవ
ఇసటట ననస:24-10-443
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-10-444
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ లమఘసబ ననబనమమడడ
ఇసటట ననస:24-10-444
వయససస:27
లస: పప
3413 NDX0950402
పపరర: కకషస ర కసడేవప

94-67/824

భరస : పపరష చసదడ రరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:24-10-444
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : లమఘసబబ
ఇసటట ననస:24-10-444
వయససస:51
లస: ససస స
3410 NDX1193366
పపరర: ససవర రరమ కకషష ననబనమమడడ

3402 NDX2719094
పపరర: రరకజష పసరరమళర

94-67/819

భరస : రమమష కలమమర
ఇసటట ననస:24-10-443
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరపరమమష కలమమర
ఇసటట ననస:24-10-443
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ లమఘసబ ననబనమమడడ
ఇసటట ననస:24-10-444
వయససస:25
లస: ససస స
3407 NDX0168294
పపరర: వజయ నసదనమమడడ

94-67/821

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:24-10-443
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:24-10-443
వయససస:47
లస: పప
3404 NDX1776857
పపరర: శక లకడమ ననబనమమడడ

3399 AP151010162475
పపరర: రమమష కలమమర పసరరమమళళ

3391 NDX1052208
పపరర: నలయఖ పసనసకలరరస

తసడడ:డ రరమఘలల
ఇసటట ననస:24-10-442
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనణఘగగపరలరరవప
ఇసటట ననస:24-10-443
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణఘగగపరల రరవప పసరరమమళర
ఇసటట ననస:24-10-443
వయససస:24
లస: పప
3401 AP151010162549
పపరర: వనణఘగగపరలరరవప పసరరమమళళ

94-67/818

3415 NDX0291765
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కసదేపప

94-67/842

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:24-10-444
వయససస:55
లస: పప
94-67/844

3418 NDX0168047
పపరర: సననహహత మదదబ

94-67/845

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-10-445
వయససస:32
లస: ససస స
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94-67/846

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-10-445
వయససస:36
లస: ససస స
3422 NDX0186387
పపరర: వనసకటటసశర రరవప మదదబ

94-67/849

94-67/851

3428 NDX1693515
పపరర: రరజజశశరర గరల

94-67/854

94-67/857

94-67/860

94-67/863

94-67/855

3432 NDX1693507
పపరర: చన రరజ గరల

3435 NDX0173757
పపరర: రసగవలర కర

3438 NDX0793935
పపరర: కలపన గఘతస కకసడ

94-67/866

3441 AP151010165133
పపరర: పరరశత ఏవపరర

94-67/858

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:24-10-450
వయససస:35
లస: ససస స

3444 JBV2711711
పపరర: రవకలమమర దేవరపలర

94-67/861

3447 NDX2076827
పపరర: దేవక పపలకకసడన
భరస : కరళ కకరణ పపలకకసడన
ఇసటట ననస:24-10-454
వయససస:31
లస: ససస స

94-67/853

3430 NDX2016385
పపరర: జజనకక రరస గగగరననన

94-67/856

3433 NDX2362655
పపరర: యశశద అడడససమలర

94-67/859

3436 NDX1784132
పపరర: దదననశ దదసతననన

94-67/862

తసడడ:డ ససబబబ రరవప దదసతననన
ఇసటట ననస:24-10-447
వయససస:25
లస: పప
94-67/864

3439 JBV2719870
పపరర: చసడనమణణ ఏవపరర

94-67/865

భరస : మమరరతరరగగగపరల
ఇసటట ననస:24-10-449/1
వయససస:40
లస: ససస స
94-67/867

3442 AP151010162264
పపరర: మమరరతరసగగపరల ఏవపరర

94-67/868

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:24-10-449/1
వయససస:45
లస: పప
94-67/870

తసడడ:డ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:24-10-450
వయససస:44
లస: పప
94-67/872

3427 NDX2016161
పపరర: ననగమణణ గగగరననన

భరస : రరజజ రరవప అడడససమలర
ఇసటట ననస:24-10-446
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : రతస యఖ
ఇసటట ననస:24-10-449/1
వయససస:72
లస: ససస స
94-67/869

94-67/850

తసడడ:డ వనసకట రమణ గగగరననన
ఇసటట ననస:24-10-446
వయససస:24
లస: పప

భరస : నరజసదడ కలమమర గఘతస కకసడ
ఇసటట ననస:24-10-449
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రతస యఖ
ఇసటట ననస:24-10-449/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పటట మ
ఇసటట ననస:24-10-452
వయససస:35
లస: పప

3429 NDX2259679
పపరర: రరజజ గరల

3424 NDX1868522
పపరర: వనసకట శవ గణణశ గరల

భరస : వనసకట రమణ గగగరననన
ఇసటట ననస:24-10-446
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:24-10-447
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరస మమరరస
ఇసటట ననస:24-10-447
వయససస:33
లస: పప

3446 NDX2188960
పపరర: వనసకట రరవప పటట మ

94-67/852

తసడడ:డ చన కకసడ గరల
ఇసటట ననస:24-10-446
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:24-10-447
వయససస:31
లస: ససస స

3443 JBV2720217
పపరర: అనసరరధ దేవరపలర

3426 NDX2095603
పపరర: ససధఖ రరణణ చనగరర మమడడ

94-67/848

తసడడ:డ చనన రరజ గరల
ఇసటట ననస:24-10-446
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ చన రరజ గరల
ఇసటట ననస:24-10-446
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ అపపల ననయఘడడ అలలర
ఇసటట ననస:24-10-446
వయససస:27
లస: పప

3440 JBV2719748
పపరర: మమధవ ఏవపరర

94-67/4

భరస : వనసకట కకషష కకశక అడడససమలర
ఇసటట ననస:24-10-446
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : చన రరజ గరల
ఇసటట ననస:24-10-446
వయససస:44
లస: ససస స

3437 NDX0186221
పపరర: అజయ కలమమర కకలర పరరక

3423 NDX2362671
పపరర: ఉమ కలమమరర కనననకసటట

3421 NDX0169110
పపరర: లలత మదదబ

భరస : వనసకటటసశర రరవప మదదబ
ఇసటట ననస:24-10-445
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ చచదరర కనననకసటట
ఇసటట ననస:24-10-446
వయససస:79
లస: ససస స

3425 NDX0561563
పపరర: యమమన పసడయదరరరన
అడడససమలర
తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:24-10-446
వయససస:31
లస: ససస స

3434 NDX0173716
పపరర: పడతభబ దేవ కర

94-67/847

భరస : కసస
స రర రసగర
ఇసటట ననస:24-10-445
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ మదదబ
ఇసటట ననస:24-10-445
వయససస:63
లస: పప

3431 NDX1693523
పపరర: శవ కకషష అలలర

3420 NDX0169615
పపరర: ససమఖ మమడన

3445 NDX2188952
పపరర: సకజన పటట మ

94-67/871

భరస : వనసకట రరవప పటట మ
ఇసటట ననస:24-10-452
వయససస:34
లస: ససస స
94-71/28

3448 NDX2057751
పపరర: దదపసక జయ లకడమ జడడగఘ

94-67/874

భరస : దసరరర వనసకటటష జడడగఘ
ఇసటట ననస:24-11
వయససస:32
లస: ససస స
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3449 NDX2057744
పపరర: దసరరర వనసకటటష జడడగఘ

94-67/875

తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప జడడగఘ
ఇసటట ననస:24-11
వయససస:33
లస: పప
3452 NDX2577559
పపరర: పపరష శక నరమల దేవ కరజ

94-67/962

94-67/1031

94-67/880

94-67/883

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:24-11-471
వయససస:53
లస: పప
3467 NDX2793586
పపరర: పపననయఖ ఆతతట

94-67/1034

94-67/1037

భరస : శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:24-11-476
వయససస:46
లస: ససస స
3476 JBV2719698
పపరర: రతనజజఖత కరకలమమనస
తసడడ:డ వనసకట రతనస కరకలమమనస
ఇసటట ననస:24-11-477
వయససస:49
లస: ససస స

3459 NDX0364158
పపరర: లలకననథ రరవప కకలసరన

94-67/881

3462 NDX0173963
పపరర: లకడమ కర

94-67/884

3460 NDX0291849
పపరర: కలటటసబరరవప కకలసరన

94-67/1035

3474 NDX1445809
పపరర: అవపతష నతన కలమమర రరడడ

భరస : గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:24-11-477
వయససస:71
లస: ససస స

94-67/882

3463 NDX0307389
పపరర: సరళళదేవ కకగసటట

94-67/885

94-67/963

తలర : కవత ఆతతచసట
ఇసటట ననస:24-11-473
వయససస:22
లస: పప

3471 NDX1877184
పపరర: లకడమ దేవరశశటట

3477 JBV2719706
పపరర: సరళళదేవ కకగసటట

94-67/879

భరస : చసదడశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:24-11-471
వయససస:70
లస: ససస స

3469 NDX2793941
పపరర: సతశ బబబఘ ఆతతట

94-67/1036

తసడడ:డ పపననయఖ ఆతతట
ఇసటట ననస:24-11-473
వయససస:50
లస: పప
94-67/888

3472 NDX1877143
పపరర: ససబబబరరవప దేవరశశటట

94-67/889

తసడడ:డ రరమఘలల దేవరశశటట
ఇసటట ననస:24-11-474
వయససస:66
లస: పప
94-67/891

తసడడ:డ శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:24-11-476
వయససస:26
లస: పప
94-67/893

3457 AP151010165517
పపరర: రరమతషలసస కకలసరన

94-67/887 3466 NDX2651693
3465 NDX2035690
పపరర: వనసకట రరమ రరవప బబ దసబలలరర
పపరర: అఖల ఆతతచసట

3468 NDX2793909
పపరర: వజయలకడమ ఆతతట

94-67/1033

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:24-11-469
వయససస:92
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప దేవరశశటట
ఇసటట ననస:24-11-474
వయససస:63
లస: ససస స
94-67/890

3454 NDX2840452
పపరర: హనసమసతరరవప సస మఘ

భరస : కలటటసబరరవప
ఇసటట ననస:24-11-469
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : పపననయఖ ఆతతట
ఇసటట ననస:24-11-473
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : సతశ బబబఘ ఆతతట
ఇసటట ననస:24-11-473
వయససస:48
లస: ససస స
3473 NDX1445817
పపరర: పడమల అవపతష

94-67/878

తసడడ:డ వనసకటబదదడ బబ దసబలలరర
ఇసటట ననస:24-11-471
వయససస:90
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ ఆతతట
ఇసటట ననస:24-11-473
వయససస:78
లస: పప
3470 NDX2793651
పపరర: కవత ఆతతట

3456 NDX1216407
పపరర: వరలకకమ ఆలలరర

భరస : దదనకర పడసరద
ఇసటట ననస:24-11-471
వయససస:48
లస: ససస స
94-67/886

94-67/877

తసడడ:డ ననగ మలర శశర రరవప సస మఘ
ఇసటట ననస:24-11-32
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కలటటసబరరవప
ఇసటట ననస:24-11-469
వయససస:67
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:24-11-471
వయససస:43
లస: ససస స
3464 NDX0185546
పపరర: దదనకర పడసరద కకగసటట

94-67/1032

భరస : జగననమహన రరవప
ఇసటట ననస:24-11-138
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:24-11-469
వయససస:61
లస: పప
3461 NDX0172627
పపరర: అపరష బ

3453 NDX2840478
పపరర: పదనమవత సస మఘ

3451 NDX1618091
పపరర: పపరష చసదడ రరవప జడడగఘ

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప జడడగఘ
ఇసటట ననస:24-11
వయససస:59
లస: పప

భరస : ననగ మలర శశర రరవప సస మఘ
ఇసటట ననస:24-11-32
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : రరజజష కలసచపప
ఇసటట ననస:24-11-100
వయససస:20
లస: ససస స
3458 AP151010162577
పపరర: మహనరరవప కకడనల

94-67/876

భరస : పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:24-11
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సస మ శశఖర కరజ
ఇసటట ననస:24-11-31/A
వయససస:20
లస: ససస స
3455 NDX2758365
పపరర: రమఖ కలసచపప

3450 NDX0477406
పపరర: భవరన జడడగఘ

3475 NDX0156612
పపరర: శసకర రరడడడ ఆవపతష

94-67/892

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:24-11-476
వయససస:59
లస: పప
94-67/894

3478 JBV2719714
పపరర: యమమన కరకలమమనస

94-67/895

భరస : వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:24-11-477
వయససస:73
లస: ససస స
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3479 NDX0267682
పపరర: ననగజసదడమమ నసదదపరటట

94-67/896

భరస : శతయఖ
ఇసటట ననస:24-11-478
వయససస:79
లస: ససస స
3482 NDX0267393
పపరర: కకటటశశరమమ పసదబ ద

94-67/897

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:24-11-478
వయససస:49
లస: పప
94-67/899

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:24-11-479
వయససస:83
లస: ససస స
3485 AP151010162413
పపరర: వనసకటటశశరరర ఆవసచ

3480 JBV1390251
పపరర: వనసకట కకషష రరవప గఘదే

3483 NDX0702084
పపరర: రసగరరరవప చగఘరరపరటట

94-67/900

3486 NDX2830404
పపరర: లలత కలమమరర మఘరరకకపపడడ

94-67/1038

భరస : హనసమసత రరవప మఘరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:24-11-482
వయససస:67
లస: ససస స

94-67/1040
3488 NDX2830446
పపరర: వనసకట సరయ అవననశ
మఘరరకకపపడడ
తసడడ:డ వనసకట వసశధర మఘరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:24-11-482
వయససస:18
లస: పప

3489 NDX1161397
పపరర: మమధవలతన మమజజటట
భరస : రరసబబబమ
ఇసటట ననస:24-11-483
వయససస:49
లస: ససస స

3491 NDX0265959
పపరర: వనసకటసరసశత ఆతమకలరర

3492 NDX1160712
పపరర: దసరరర రరవప మమజజటట

భరస : రరమకకనస
ఇసటట ననస:24-11-483
వయససస:73
లస: ససస స
3494 NDX1160704
పపరర: రరసబబబమ మమజజటట
తసడడ:డ వనసకట సరసబబశవరరవప
ఇసటట ననస:24-11-483
వయససస:54
లస: పప
94-67/911

3500 AP151010165317
పపరర: సశరరజఖస ననగభబసరర

94-67/914

94-67/906

3501 NDX0185934
పపరర: ననగ మణణకసఠ చనవర

94-67/917

3504 NDX2689859
పపరర: నరసససహ రరవప కకమమననన

94-67/909

3507 NDX3226222
పపరర: వనయ మనస
బ
తసడడ:డ చసదడ షరకర మనస
బ
ఇసటట ననస:24-12
వయససస:21
లస: పప

3490 NDX0265587
పపరర: ఉమమమహహశశరర ఆతమకలరర

94-67/904

3493 NDX0369421
పపరర: మఘరళకకషష ఆతమకలరర

94-67/907

3496 AP151010165297
పపరర: సరగజనదేవ ననరర

94-67/910

భరస : ఆదదననరరయణససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:24-11-484
వయససస:81
లస: ససస స
94-67/912

3499 NDX0266163
పపరర: రరధదకరరణణ చనవల

94-67/913

భరస : శవ రరమకకకషష
ఇసటట ననస:24-11-485
వయససస:51
లస: ససస స
94-67/915

3502 NDX2016252
పపరర: శవ రరమ కకషష చనవర

94-67/916

తసడడ:డ వరయఖ చనవర
ఇసటట ననస:24-11-485
వయససస:62
లస: పప
94-15/465

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ కకమమననన
ఇసటట ననస:24-11-494
వయససస:61
లస: పప
94-229/1503

94-67/1039

తసడడ:డ రరమకకన
ఇసటట ననస:24-11-483
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమకకకషష
ఇసటట ననస:24-11-485
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:24-11-485
వయససస:65
లస: పప

భరస : గఘబబర సససగ బబ గరర రపప
ఇసటట ననస:24-12
వయససస:34
లస: ససస స

3498 NDX0168617
పపరర: దేవక రరణణ సస.హహచ

3487 NDX2844546
పపరర: వనసకట వసశధర మఘరరకకపపడడ

భరస : మఘరళకకషష
ఇసటట ననస:24-11-483
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరజష కలమమర
ఇసటట ననస:24-11-485
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:24-11-485
వయససస:64
లస: ససస స

3506 NDX3226123
పపరర: రరజజశశరర బబ గరర రపప

94-67/903

తసడడ:డ రరసబబబఘ మమజజటట
ఇసటట ననస:24-11-483
వయససస:21
లస: ససస స

3497 AP151010162419
పపరర: ఆదదననరరయణససబడమణఖశరససస స
ననర
తసడడ:డ ఆసజననయసరశమ
ఇసటట ననస:24-11-484
వయససస:86
లస: పప

3503 AP151010162680
పపరర: రరమమరరవప ననగభబసరర

3495 NDX2434199
పపరర: శక భఘవననశశరర మమజజటట

94-67/901

తసడడ:డ హనసమసత రరవప మఘరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:24-11-482
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబమ
ఇసటట ననస:24-11-483
వయససస:26
లస: పప
94-67/908

3484 AP151010165288
పపరర: ఆదదలకడమ ఆవసచ
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-11-481
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:24-11-481
వయససస:86
లస: పప

94-67/905

94-67/898

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:24-11-479
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:24-11-479
వయససస:76
లస: పప
94-67/902

3481 NDX0709584
పపరర: పడమల చగఘరరపరటట

3505 NDX3153020
పపరర: పపరస కకషషవనణణ పపరస

94-31/1013

భరస : పపరస రరమ మహన రరవప రరమ మహన
ఇసటట ననస:24/12
వయససస:63
లస: ససస స
94-229/1506

3508 NDX2602738
పపరర: లకడమ నకక

94-71/639

భరస : వనసకట రరవప నకక
ఇసటట ననస:24-12-107
వయససస:34
లస: ససస స
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94-71/640

3510 NDX3216710
పపరర: సరయబబబఘ పప టటనరర

Deleted

భరస : శకనస మలలర
ఇసటట ననస:24-12-126
వయససస:46
లస: ససస స

భసధసవప: పడభబవత పడభబవత
ఇసటట ననస:24-12-168\b
వయససస:21
లస: పప

94-67/918 3513 NDX2016260
3512 NDX2392470
పపరర: వనసకట ససవర పరరశత కరమశశటట
పపరర: ససధన రరణణ గగపరరజ

భరస : వనసకట నసరయఖ కరమశశటట
ఇసటట ననస:24-13
వయససస:23
లస: ససస స
3515 NDX2382414
పపరర: రరమనర కరమశశటట

94-232/18

94-67/922

94-67/925

94-67/927

94-67/930

94-67/933

భరస : వనసకట రరవప కలరరకలల
ఇసటట ననస:24-20-2A
వయససస:44
లస: ససస స

94-87/1275

3525 NDX1877531
పపరర: లకడమ ససధఖ కరరసరన

3528 NDX1789736
పపరర: ననగరరజ మఘరగగనడ

3531 AP151010162328
పపరర: వనసకటశవరరరడడడ కరరసరన

94-67/964

3534 NDX3003621
పపరర: అపరజప బలలససపత

94-67/928

3537 NDX2370906
పపరర: మసగమమ తతట
భరస : మణణకసఠ తతట
ఇసటట ననస:24-20-41,9TH LANE
వయససస:37
లస: ససస స

94-67/920

3517 NDX1099787
పపరర: రరధదక బబ సడలపరటట

94-67/921

3520 NDX2016021
పపరర: కకటటశశరరరవప బబ సదలపరటట

94-67/924

3523 JBV2720332
పపరర: ననగమలలర శవరర మఘరరకలటర

94-67/926

3526 JBV2720001
పపరర: భవరన కరరసరన

94-67/929

భరస : చసదడ మమళ పసనసకకసడ
ఇసటట ననస:24-17/1
వయససస:34
లస: ససస స
94-67/931

3529 NDX0292607
పపరర: వనసకట రరడడడ కకరసరన

94-67/932

తసడడ:డ వనసకటశవరరరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:24-17/1
వయససస:37
లస: పప
94-67/934

3532 NDX2652022
పపరర: ఫరరదన షపక

94-67/965

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:24-17-39
వయససస:39
లస: ససస స
94-67/1042

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బలలససపత
ఇసటట ననస:24-20
వయససస:66
లస: పప
94-62/783

3514 NDX2016179
పపరర: చసదడ శశఖర గగపరరజ

భరస : వనగకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-17
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదవనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:24-17/1
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ మతషకలరర
ఇసటట ననస:24-17-126
వయససస:33
లస: పప
3536 NDX2572048
పపరర: ససబదడ కలరరకలల

3522 NDX1332261
పపరర: ససభబషసణణ వషష
ష మలకల

Deleted

భసధసవప: పడభబవత పడభబవత
ఇసటట ననస:24-12-168\b
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:24-16/1
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మఘరగగనడ
ఇసటట ననస:24-17/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటశవరరరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:24-17/1
వయససస:40
లస: పప
3533 NDX2651461
పపరర: బడమమయఖ మతషకలరర

94-67/923

భరస : వనసకట రరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:24-17/1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటశవరరరడడడ
ఇసటట ననస:24-17/1
వయససస:60
లస: ససస స
3530 NDX0292524
పపరర: ఈశశరరరడడడ కరరసరన

3519 AP151010162689
పపరర: పడభబకరరరవప పససచల

94-67/1041

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-16/1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వ ఎన ఎస పరరపపరష రరవప
ఇసటట ననస:24-16-299
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కరళదనసస
ఇసటట ననస:24-17
వయససస:53
లస: పప
3527 AP151010165241
పపరర: ఆదదలకడమ కరరసరన

95-1/1018

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-16/1
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:24-16/1
వయససస:77
లస: పప
3524 JBV2711869
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మఘరరకలటర

3516 SQX1985886
పపరర: సరగర బబబఘ తననరర

3511 NDX3205960
పపరర: సరయబబబఘ పప టటనరర

తసడడ:డ కకషష గగపరరజ
ఇసటట ననస:24-13
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తననరర
ఇసటట ననస:24-14
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-16/1
వయససస:70
లస: ససస స
3521 AP151010162029
పపరర: వనసకటటసశరరర బబ సదలపరటట

94-67/919

భరస : చసదడ శశఖర గగపరరజ
ఇసటట ననస:24-13
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచయఖ కరమశశటట
ఇసటట ననస:24-13
వయససస:25
లస: పప
3518 AP151010165476
పపరర: శశషరరతనస బబ సదలపరటట

94-65/1008

3535 NDX3165222
పపరర: కనకయఖ బలలససపరటట

94-81/930

తసడడ:డ అపపరరవప
ఇసటట ననస:24-20
వయససస:38
లస: పప
94-60/945

3538 NDX2661262
పపరర: మర శశశదన సయఖద

94-60/1036

తసడడ:డ కమల బబష సయఖద
ఇసటట ననస:24-20-42,9/2 line
వయససస:24
లస: పప
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3539 NDX2795359
పపరర: ఏస వ ఏమ కజ చచసతనఖ
గఘడడవరడన
తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:24-20-118
వయససస:30
లస: పప
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94-82/889

94-113/892

3545 AP151010261185
పపరర: హహహమమవత కకలమరర

94-100/736

94-147/1

తసడడ:డ వససత రరవప మమడడకకసడసరర
ఇసటట ననస:24-32
వయససస:54
లస: పప
94-56/589

94-87/1478

94-100/739

95-23/34

3552 NDX2418366
పపరర: వనసకటలకడమ కరజజ

3555 NDX2272615
పపరర: శశ రజఖ కకలమరర

3558 AP151010261150
పపరర: వరణణ కకలమరర�

94-100/742

3561 JBV2672061
పపరర: దదనకర� కకలమరర�

94-56/500

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-39
వయససస:41
లస: పప

3564 NDX0751511
పపరర: ససతనరమనరనఉలల కకఠరరర

94-100/737

3567 NDX0665547
పపరర: శకహరర యడర
తసడడ:డ చచసచస
ఇసటట ననస:24-39/105
వయససస:30
లస: పప

95-127/789

3550 NDX2554491
పపరర: పడసరద మమరజసపటట

94-56/588

3553 NDX2867992
పపరర: లత బబ య

94-87/1477

3556 NDX1915224
పపరర: భవరన దససపల

94-100/738

తసడడ:డ శసకరయఖ దససపల
ఇసటట ననస:24-39
వయససస:26
లస: ససస స
94-100/740

3559 AP151010261080
పపరర: వనసకటససబబమమ కకలమరర

94-100/741

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-39
వయససస:57
లస: ససస స
94-100/743

3562 JBV2672095
పపరర: కళళఖణ కలమమర� �

94-100/744

తసడడ:డ కమలమకలమమరర� �
ఇసటట ననస:24-39
వయససస:37
లస: పప
94-100/746

తసడడ:డ శకమనననరరయణమమరరస
ఇసటట ననస:24-39
వయససస:71
లస: పప
94-100/748

3547 SQX2030179
పపరర: కరరషమ సయఖద

భరస : రరమ కకషష రరడడడ బబ య
ఇసటట ననస:24-39
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సరగబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:24-39
వయససస:35
లస: పప
94-100/745

94-100/735

తసడడ:డ రసగరరరవప మమరజసపటట
ఇసటట ననస:24-36-78
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:24-39
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శవనననరరయణ యలస
ఇసటట ననస:24-39
వయససస:35
లస: పప

భరస : గఘరవయఖ
ఇసటట ననస:24-39/104
వయససస:60
లస: ససస స

3549 SQX1651736
పపరర: మసరసన వల షపక

3544 NDX2272706
పపరర: పదనమవత కకలమరర

తసడడ:డ రహసతషలమర సయఖద
ఇసటట ననస:24-31
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రరజజశ కకలమరర
ఇసటట ననస:24-39
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమమర కకలమరర
ఇసటట ననస:24-39
వయససస:35
లస: ససస స

3566 AP151010261151
పపరర: కమలమకలమమరర కకలమరర

94-71/707

భరస : శకనవరసరరవప కరజజ
ఇసటట ననస:24-36-85
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష రరడడడ బబ య
ఇసటట ననస:24-39
వయససస:24
లస: ససస స

3563 AP151010261462
పపరర: భబసకర కకలమరర

3546 NDX2953263
పపరర: రమదేవ మరరయమల

94-65/775

భరస : దదనకర కకలమరర
ఇసటట ననస:24-29
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:24-33
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ హలమ బబష సయద
ఇసటట ననస:24-36-81
వయససస:20
లస: ససస స

3560 NDX1619669
పపరర: మనమధ కకషష యలస

94-180/1386

భరస : కకషషమమరరస మరరయమల
ఇసటట ననస:24-31
వయససస:45
లస: ససస స

3548 NDX2405660
పపరర: లమల బహదసర శరససస స మమడడకకసడ

3557 NDX1583104
పపరర: శక లకడమ కకలమరర

3543 NDX3087814
పపరర: జగదదశ శరఖమల

3541 NDX2392025
పపరర: శవకలమమరర చచనసనపరటట

భరస : శసకర రరవప చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:24-23-75
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసగ రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:24-26
వయససస:19
లస: పప

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:24-29/204
వయససస:57
లస: ససస స

3554 NDX2868248
పపరర: శరకవణణ బబ య

94-113/958

భరస : ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:24-21-69
వయససస:20
లస: ససస స

3542 NDX2611879
పపరర: ఖజ మయమనసదదదన
మహమమద
తసడడ:డ గకసప మహహదదబన మహమమద
ఇసటట ననస:24-24-44
వయససస:32
లస: పప

3551 NDX2709897
పపరర: రరషమ సయద

3540 NDX2807469
పపరర: సహననజ షపక

3565 JBV2672012
పపరర: సరసబశవరరవప కకలమరర

94-100/747

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:24-39/102
వయససస:53
లస: పప
94-100/749

3568 NDX0664623
పపరర: చచసచస యడర

94-100/750

భరస : అయయరర
ఇసటట ననస:24-39/202
వయససస:58
లస: ససస స
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3569 NDX1602706
పపరర: శకవసశ యడర
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94-100/751

తసడడ:డ చచసచస
ఇసటట ననస:24-39/202
వయససస:29
లస: పప
3572 AP151010261219
పపరర: ననగరరజకలమమరర కకలమరర

94-100/754

94-100/757

94-100/755

3576 NDX2059831
పపరర: సరసబబడజఖస అడడగగపపపల

94-100/769

3579 NDX1885385
పపరర: ననగజశశర రరవప ఘసటబ

94-100/758

3582 NDX2401198
పపరర: ఉషరరరణణ కకఠరరర

3574 NDX1619685
పపరర: రతనస యలస

94-100/756

3577 NDX2059740
పపరర: అననపపరష కకలమరర

94-100/768

భరస : సరసబశవరరవప కకలమరర
ఇసటట ననస:24-39,DOOR NO-102
వయససస:52
లస: ససస స
94-100/770

తసడడ:డ లకమయఖ ఘసటబ
ఇసటట ననస:24-39,DOOR NO-106
వయససస:73
లస: పప
94-100/772

3580 NDX0665638
పపరర: ససనత కకలమరర

94-100/771

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-39,DOOR NO-401
వయససస:35
లస: ససస స
94-100/773

3583 NDX0664284
పపరర: పరరశత మమలపపడడ

94-100/759

తసడడ:డ శకరరమ మమరరస అడడగగపపపల
ఇసటట ననస:24-39,DOOR NO-405
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససతనరరమమసజననయఘలల కకఠరరర
ఇసటట ననస:24-39, KILARI TOWERS, F:503
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమమనసదస
ఇసటట ననస:24-43
వయససస:32
లస: ససస స

3584 NDX2078864
పపరర: పపడమమమ కకసడడడ

3585 NDX2078856
పపరర: సతఖస కకసడడడ

3586 NDX1663096
పపరర: వజయ దసరర మమలమపపడడ

94-100/760

భరస : సతఖస కకసడడడ
ఇసటట ననస:24-43
వయససస:54
లస: ససస స
3587 NDX0664748
పపరర: సరసశత మమలపపడడ
తసడడ:డ ఆనసద
ఇసటట ననస:24-48
వయససస:33
లస: ససస స
3590 NDX1627316
పపరర: కకషష సరయ ధదరజ కలల
ర రర

3588 AP151010189760
పపరర: కకకషనవనణణ మమలపపడడ

94-100/766

3591 AP151010189768
పపరర: కరరణననదద మమలపపడడ
తసడడ:డ ససబడమణఖస మమలపపడడ
ఇసటట ననస:24-48
వయససస:47
లస: పప

3593 NDX0691774
పపరర: ననగశరగమణణ పసదబ ద�

3594 NDX0667816
పపరర: మణణభమషణ పసదబ ద�

94-113/454

భరస : చలపతరరవప�
ఇసటట ననస:24-204
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : మణణ భమషణ పసదబ ద
ఇసటట ననస:24-204
వయససస:36
లస: ససస స

94-100/764

94-100/765
3589 NDX1412089
పపరర: వనసకట ససవర సరయ కలమమర
మమలమపపడడ
తసడడ:డ కరరణననధద మమలమపపడడ
ఇసటట ననస:24-48
వయససస:26
లస: పప

94-100/767

3592 NDX0669358
పపరర: కకరణమయ పసదబ ద�

3597 JBV2906741
పపరర: అనసరరధ బసడర మమడడ
భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:24-206
వయససస:35
లస: ససస స

94-113/453

తసడడ:డ చలపతరరవప�
ఇసటట ననస:24-204
వయససస:43
లస: ససస స
94-113/455

తసడడ:డ చలపతరరవప�
ఇసటట ననస:24-204
వయససస:41
లస: పప
94-113/956

94-100/762

తసడడ:డ కరరణననధద మమలమపపడడ
ఇసటట ననస:24-48
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కరరణననధద మమలపపడడ
ఇసటట ననస:24-48
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస కకటటశశర రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:24-48
వయససస:25
లస: పప

3596 NDX2729002
పపరర: చచసతనఖ పసదబ ద

94-100/761

తసడడ:డ పడకరశస కకసడడడ
ఇసటట ననస:24-43
వయససస:59
లస: పప
94-100/763

94-100/753

భరస : శవనననరరయణ యలస
ఇసటట ననస:24-39/206
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శక రరమమమరరస అడడగగపపపల
ఇసటట ననస:24-39/405
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : ననగజశశర రరవప ఘసటబ
ఇసటట ననస:24-39,DOOR NO-106
వయససస:62
లస: ససస స
3581 NDX2059849
పపరర: రవ శసఖర అడడగగపపపల

3573 JBV2672004
పపరర: రరజజష కకలమరర

3571 AP151010261461
పపరర: ఆదదననరరయణ కకలమరర

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:24-39/204
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:24-39/205
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-39/401
వయససస:36
లస: ససస స
3578 NDX1921643
పపరర: ససజజత ఘసటబ

94-100/752

తసడడ:డ రతస యఖ కకలమరర
ఇసటట ననస:24-39/203
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:24-39/205
వయససస:45
లస: ససస స
3575 JBV2671980
పపరర: లకకమచచసతనఖ కకలమరర

3570 NDX1583096
పపరర: కకరణ కలమమర కకలమరర

3595 NDX0667899
పపరర: చలపత రరవప పసదబ ద�

94-113/456

తసడడ:డ ననగభమషణస�
ఇసటట ననస:24-204
వయససస:77
లస: పప
94-113/457

3598 NDX0669366
పపరర: ఝమనసరరణణ జజలమదద

94-113/458

భరస : పరసడడ
ఇసటట ననస:24-206
వయససస:49
లస: ససస స
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94-113/459

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:24-206
వయససస:58
లస: ససస స
3602 NDX0722389
పపరర: లలకజశశరరరవప జజలమదద

94-113/462

3603 JBV2900835
పపరర: శకనవరసరరవప జలమదద

94-112/30

3608 NDX0215368
పపరర: వజయ లకడమ గరసజపలర �

94-113/465

భరస : లకమయఖ చచదరర�
ఇసటట ననస:24-208
వయససస:63
లస: ససస స

3606 NDX1226976
పపరర: ఆదదననరరయణ మమదనసస
మమదనసస
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ మమదనసస
ఇసటట ననస:24-207
వయససస:31
లస: పప
3609 NDX0015891
పపరర: లకమయఖ చచదరర గరసజపలర �

తసడడ:డ నవనత కకషష
ఇసటట ననస:24-211
వయససస:47
లస: పప
94-113/471

భరస : వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:24-214
వయససస:67
లస: ససస స

3612 JBV2900306
పపరర: తరరమల కకషష కడడయమల

తసడడ:డ రరమఘ గఞఞరరపఅల
ఇసటట ననస:24-220
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:24-224
వయససస:84
లస: ససస స
3623 JBV2906444
పపరర: మసరసనబ తరరమళళ� �
భరస : రవకలమమరరకడ�డడ �
ఇసటట ననస:24-225
వయససస:45
లస: ససస స
3626 NDX1450428
పపరర: తేజశక కరళసగర
భరస : సరయ కకషష
ఇసటట ననస:24-226
వయససస:34
లస: ససస స

94-112/31

94-113/466

94-113/469

3607 NDX1226984
పపరర: శకనవరస రరవప మమదనసస
మదనసస
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ మదనసస
ఇసటట ననస:24-207
వయససస:34
లస: పప
3610 NDX1450345
పపరర: లకడమ దేవ కడడయమల

3613 NDX0014142
పపరర: కకసడనకలసటజయపడద�

94-113/470

94-113/472
3615 NDX1662080
పపరర: ఎన వ పవన కలమమర
పపలకకసడ
తసడడ:డ ననగ రమమశ కలమమర పపలకకసడ
ఇసటట ననస:24-214
వయససస:33
లస: పప

3616 NDX0014464
పపరర: ననగజశశరరరవప కకసడడకలసట�

3621 NDX2000115
పపరర: ధరమ రరజజసదడస

3624 JBV2906428
పపరర: పదనమవత బబసరపననన�

3627 JBV2906527
పపరర: ననగవలర కరళసగర
భరస : శకరరమచసదడమమరరస
ఇసటట ననస:24-226
వయససస:54
లస: ససస స

94-112/32

94-113/467

భరస : ననగజశశరరరవప�
ఇసటట ననస:24-214
వయససస:39
లస: ససస స

94-113/475

94-113/473

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:24-214
వయససస:43
లస: పప
3619 NDX0833186
పపరర: సపసదన బబసరపననన�

94-113/476

తసడడ:డ వజయబబబఘ�
ఇసటట ననస:24-224
వయససస:29
లస: ససస స
94-113/478

3622 AP151010348042
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బబసరపననన

94-113/479

తసడడ:డ వరదయఖ
ఇసటట ననస:24-224
వయససస:87
లస: పప
94-113/481

భరస : వజయబబబఘ�
ఇసటట ననస:24-225
వయససస:58
లస: ససస స
94-113/483

94-113/464

భరస : నవనత కకషష
ఇసటట ననస:24-211
వయససస:90
లస: ససస స

తసడడ:డ అసబయఖ రరవప
ఇసటట ననస:24-224
వయససస:56
లస: పప
94-113/480

3604 JBV2900892
పపరర: ననగరరజ బసడర మమడడ
తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:24-206
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వజయబబబఘ�
ఇసటట ననస:24-224
వయససస:28
లస: ససస స
94-113/477

94-113/461

తసడడ:డ నవనత కకషష కజ
ఇసటట ననస:24-211
వయససస:57
లస: పప

94-113/474 3618 NDX0833384
3617 NDX1736307
పపరర: పపరషచసదడ రరవప గఞఞరరపఅల
పపరర: సడవసత బబసరపననన�

3620 JBV2906436
పపరర: ననగజశశరమమ బబసరపననన�

94-113/463

తసడడ:డ శకహరరరరవప చచదరర�
ఇసటట ననస:24-208
వయససస:72
లస: పప
94-113/468

3601 NDX0577254
పపరర: గకతన నరజష

తసడడ:డ రరజ కలమమర
ఇసటట ననస:24-206
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరజజసదపడసరదస
ఇసటట ననస:24-206
వయససస:37
లస: పప

3605 NDX1226968
పపరర: రరమ కకటమమ మమదనసస
మదనడసస
భరస : ససతనరరమయఖ మదనడసస
ఇసటట ననస:24-207
వయససస:67
లస: ససస స

3614 NDX0289074
పపరర: పరపరరరణణ కకసడడకలసట

94-113/460

భరస : రరదనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:24-206
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజసదడపస
డ రదస
ఇసటట ననస:24-206
వయససస:35
లస: పప

3611 NDX1450303
పపరర: వనదన కలమమర కడడయమల

3600 JBV2906774
పపరర: సరసబబడజఖస కకరటబల

3625 AP151010348156
పపరర: వజయబబబఘ బబసరపననన

94-113/482

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-225
వయససస:64
లస: పప
94-113/484

3628 NDX1450436
పపరర: సరయ కకషష కరళసగర

94-113/485

తసడడ:డ శకరరమ చసదడ మమరరస
ఇసటట ననస:24-226
వయససస:34
లస: పప
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3629 AP151010348079
పపరర: శకరరమచసదడమమరరస కరళసగర

94-113/486

తసడడ:డ వరమనమమరరస
ఇసటట ననస:24-226
వయససస:61
లస: పప
3632 NDX1855511
పపరర: వనసకరయమమమ వపలచ

94-113/489

94-113/492

94-113/495

94-113/498

94-113/501

94-113/504

94-113/507

94-113/509

భరస : హజరతచడ
డ �డడ �
ఇసటట ననస:25/1
వయససస:43
లస: ససస స

3637 NDX1401223
పపరర: గరసధద చసకకపలర

94-113/494

3640 AP151010351113
పపరర: ససతనరరవమమ గఘసటటపలర

94-113/499 3643 NDX0371591
3642 NDX0955823
పపరర: హరగగపరలకకషషమమరరస గఘసటటపలర
పపరర: కకరణ కలమమర గఘసటటపలర

3645 NDX2288462
పపరర: సరయ దదపసక గమడపరటట

3648 NDX1627183
పపరర: శరరష పపరర బబ యన

3651 NDX1450501
పపరర: చసదస పససపపలలటట

3654 NDX1329507
పపరర: అనత యనమల

3657 JBV2906063
పపరర: శసకరమమ యనమల� �
భరస : మమలకకసడనరరడడడ� �
ఇసటట ననస:25/1
వయససస:60
లస: ససస స

94-113/497

94-113/500

తసడడ:డ గగపరల కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:24-232
వయససస:59
లస: పప
94-113/502

3646 AP151010351131
పపరర: శశష పపషరపసబ గమడపరటట

94-113/503

భరస : బసవనశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-236
వయససస:76
లస: ససస స
94-113/505

3649 NDX1450352
పపరర: పస లలసశరర పససపపలలటట

94-113/506

భరస : చనయఖ
ఇసటట ననస:24-245
వయససస:36
లస: ససస స
94-113/508

3652
పపరర: సరయ వజయ మవశ

94-87/1647

తసడడ:డ వనణఘ బబబఘ మవశ
ఇసటట ననస:25
వయససస:21
లస: పప
94-113/510

తసడడ:డ హజరత రరడడడ
ఇసటట ననస:25/1
వయససస:29
లస: ససస స
94-113/512

94-113/491

భరస : వనసకటఅపరపరరవప
ఇసటట ననస:24-232
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:24-245
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ హజరత రరడడడ
ఇసటట ననస:25/1
వయససస:27
లస: ససస స
3656 JBV2906055
పపరర: సశరష యనమల� �

94-113/496

తసడడ:డ బబల రరజ పపరర బబ యన
ఇసటట ననస:24-243
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరమ రరవప
ఇసటట ననస:24-245
వయససస:56
లస: ససస స
3653 NDX1329499
పపరర: వజయలకకమ యనమల

3639 NDX0371799
పపరర: ససవరష లకడమ� గఘసటటపలర �

3634 NDX2152080
పపరర: మమరరటన కలర మమమమల

తసడడ:డ రరఘవయఖ చసకకపలర
ఇసటట ననస:24-231
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప గమడపరటట
ఇసటట ననస:24-236
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:24-236
వయససస:83
లస: పప
3650 NDX1450469
పపరర: పరరశత పససపపలలటట

94-113/493

తసడడ:డ కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:24-232
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ గగపరలకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:24-232
వయససస:67
లస: పప
3647 AP151010348151
పపరర: బసవనశశర రరవప గమడపరటట

3636 NDX1401264
పపరర: కకరణ కలమమర గరల

94-113/488

తసడడ:డ జజసఫ కజ జజ కలర మమమమల
ఇసటట ననస:24-229/1
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకరణ కలమమర�
ఇసటట ననస:24-232
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:24-232
వయససస:67
లస: ససస స
3644 AP151010348065
పపరర: వనసకటబపరపరరవప గఘసటటపలర

94-113/490

తసడడ:డ థథమమసయఖ గరల
ఇసటట ననస:24-231
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:24-232
వయససస:28
లస: ససస స
3641 NDX2468254
పపరర: వనసకటరతనస కకమమననన

3633 NDX0361832
పపరర: పడభఘ పడసరదరరవప వపలచ

3631 AP151010348222
పపరర: ససరజష కరసరననన

తసడడ:డ సదనశవరరవప
ఇసటట ననస:24-228
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శకమనననరరయణ
ఇసటట ననస:24-229
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ గరసధద చసకకపలర
ఇసటట ననస:24-231
వయససస:36
లస: పప
3638 NDX0972117
పపరర: కకషష శరసత గఘసటటపలర

94-113/487

భరస : ససరజష
ఇసటట ననస:24-228
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకమనననరరయణ వపలచ
ఇసటట ననస:24-229
వయససస:76
లస: ససస స
3635 NDX1401249
పపరర: రరజజష చసకకపలర

3630 AP151010351272
పపరర: యమఘన కరసరననన

3655 JBV2906071
పపరర: ససజజత యనమల� �

94-113/511

భరస : వనసకటటశశరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:25/1
వయససస:37
లస: ససస స
94-113/513

3658 JBV2900066
పపరర: హజరత డడడ � యనమల�

94-113/514

తసడడ:డ మమలకకసడనరరడడడ� �
ఇసటట ననస:25/1
వయససస:48
లస: పప

Page 127 of 319

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-37

3659 JBV2900082
పపరర: మమలకకసడనరరడడడ� యనమల�

94-113/515

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ� �
ఇసటట ననస:25/1
వయససస:71
లస: పప

3660 NDX2288215
పపరర: తేజససశన మలలర ల

తసడడ:డ ననగ మమణణకఖ పడసరద మలలర ల
ఇసటట ననస:25-1-2
వయససస:21
లస: ససస స

94-113/518 3663 NDX1833996
3662 NDX0662965
పపరర: శవ శసకరరరవప� వనమఘల పలర �
పపరర: వజయలకడమ కరరరమసచ

తసడడ:డ పరమమశశరరరవప�
ఇసటట ననస:25-1-2
వయససస:45
లస: పప
3665 AP151010351139
పపరర: శశభరరణణ గఘజరరర పపడడ�

94-113/521

3666 AP151010351140
పపరర: ఉషరరరణణ గఘసటటరర

తసడడ:డ రవకకరణ�
ఇసటట ననస:25-1-3
వయససస:37
లస: పప

3669 JBV2900041
పపరర: శకకరసత గఘసటటరర�

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:25-1-3
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖ పడకరష రరవప�
ఇసటట ననస:25-1-4
వయససస:34
లస: పప
3677 NDX0290148
పపరర: శశషషకలమమరర కకట�

3675 NDX0290312
పపరర: కళళఖణణ కకట�

94-113/533

3678 AP151010351219
పపరర: వజయలకడమ కకట
భరస : ఉమమమహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-1-5
వయససస:60
లస: ససస స

94-113/536
3680 AP151010348091
పపరర: ఉమమమహహశశరకలమమరశవసరయ
కకట
తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-1-5
వయససస:47
లస: పప

3681 AP151010348045
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప
తసడడ:డ శకహరరరరవప
ఇసటట ననస:25-1-5
వయససస:68
లస: పప

3683 NDX2437648
పపరర: కలపన వనలలర

3684 NDX1303106
పపరర: దదపసస కలసడసరర

94-113/538

భరస : వఠల రరవప వనలలర
ఇసటట ననస:25-1-6
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : సతష
ఇసటట ననస:25/1/6
వయససస:40
లస: ససస స

94-114/27

3664 NDX0290098
పపరర: గరయతడ ననగరళళ�

94-113/520

3667 AP151010351092
పపరర: పపణనఖవత ననదచళళ

94-113/523

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:25-1-3
వయససస:82
లస: ససస స
94-113/525

3670 AP151010348114
పపరర: అనసత శశఖర ననదచళళ

94-113/526

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:25-1-3
వయససస:52
లస: పప
94-113/528

3673 NDX0215202
పపరర: వమలమదేవ రరచనబతష
స న

94-113/529

భరస : ససరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:25-1-4
వయససస:56
లస: ససస స
94-113/531

భరస : నరజసదడబబబఘ�
ఇసటట ననస:25-1-5
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శవసరయకలమమర�
ఇసటట ననస:25-1-5
వయససస:42
లస: ససస స

3686 NDX1188564
పపరర: రరప బబసరరడడడ

94-113/522

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:25-1-3
వయససస:87
లస: పప
94-113/530

94-113/517

భరస : అనసతశశకర�
ఇసటట ననస:25-1-3
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ చననరరమమసజననయఘలల�
ఇసటట ననస:25-1-3
వయససస:37
లస: పప

94-113/527 3672 AP151010348071
3671 AP151010348032
పపరర: రరమమసజననయఘలలఅ గఘసటటరర
పపరర: వనసకటససబబబరరవప ననదచళళ

3674 NDX0687301
పపరర: వనసకట శకనవరస రరచనబతష
స న�

94-113/519

భరస : రరమమసజననయఘలల
ఇసటట ననస:25-1-3
వయససస:62
లస: ససస స
94-113/524

3661 NDX0728923
పపరర: హహమబసదస� వనమఘలపలర �

భరస : శవశసకర�
ఇసటట ననస:25-1-2
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకకరసత గఘసటటరర
ఇసటట ననస:25-1-3
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రవకకరణ�
ఇసటట ననస:25-1-3
వయససస:59
లస: ససస స
3668 JBV2900033
పపరర: చచసతనఖ గఘజరరర పపడడ�

94-113/516

3676 NDX0290239
పపరర: ననగ వనసకట హహహమమవత కకట

94-113/532

భరస : సతష కలమమర కకట
ఇసటట ననస:25-1-5
వయససస:41
లస: ససస స
94-113/534

3679 AP151010348058
పపరర: సతష కలమర కకట�

94-113/535

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప�
ఇసటట ననస:25-1-5
వయససస:45
లస: పప
94-113/537

3682 NDX2995611
పపరర: భబణఘ పడకరశ రరడడడ దసరరర సపపడక

94-71/715

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ దసరరర సపపడక
ఇసటట ననస:25-1-6
వయససస:21
లస: పప
94-114/25

3685 NDX1303098
పపరర: దదవఖ కలసడసరర

94-114/26

తసడడ:డ చనన వనసకటటసశర రరడడ కలసడసరర
ఇసటట ననస:25-1-6
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన వనసకటటసశర రరడడ కలసడసరర
ఇసటట ననస:25-1-6
వయససస:27
లస: ససస స

3687 AP151010351107
పపరర: జయలకడమ పస�

3688 NDX0293613
పపరర: పదమజ వనమమ�

భరస : ససబడమణఖసఅయఖర�
ఇసటట ననస:25-1-6
వయససస:41
లస: ససస స

94-114/28

94-114/29

భరస : ససరజష కలమమర�
ఇసటట ననస:25-1-6
వయససస:41
లస: ససస స
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94-114/30

తసడడ:డ పరల రరజ�
ఇసటట ననస:25/1/6
వయససస:42
లస: ససస స
3692 AP151010351099
పపరర: హహహమమవత ఇ�

94-114/33

94-114/36

94-114/39

94-114/42

94-114/37

3699 NDX1747544
పపరర: ఏకదదతఖ రరడడడ కలసడసరర

3702 NDX0705699
పపరర: సతష బబసరరడడడ�

94-114/45

3705 AP151010348107
పపరర: వరభదనడచనరర ఎ�

94-114/40

94-114/48

3710 NDX0942680
పపరర: పరల రరజ బబసరరడడ

94-114/51

3708 AP151010348052
పపరర: వఠల రరవప కర�

94-114/43

తసడడ:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:25/1/6
వయససస:71
లస: పప

94-114/46

3714 AP151010351274
పపరర: సతఖపసడయ బఘకరక

భరస : వనసకట ససబబబరరవప కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:25-1-7
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకధర కలమమర
ఇసటట ననస:25-1-7
వయససస:41
లస: ససస స

3716 JBV2900702
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప
కకపపపరరవపరర
తసడడ:డ కకటటశశరరరవ
ఇసటట ననస:25-1-7
వయససస:43
లస: పప

3717 NDX1650416
పపరర: దదననష రరడడడ మదసగఘల

94-114/56

తసడడ:డ శసకర రరడడడ మదసగఘల
ఇసటట ననస:25-1-8
వయససస:33
లస: పప

94-114/38

3700 NDX0291468
పపరర: ససరజష కలమమర� వనమమ�

94-114/41

3703 NDX1303072
పపరర: చన వనసకటటశశర రరడడడ కలసదసరర

94-114/44

3706 AP151010348449
పపరర: రసగరరరడడడ యమ�

94-114/47

తసడడ:డ బడహమరరడడడ�
ఇసటట ననస:25-1-6
వయససస:60
లస: పప
94-114/49

3709 NDX0365619
పపరర: వనసకట పపనననరరవప వనమమ�

94-114/50

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:25-1-6
వయససస:70
లస: పప
94-114/52

తసడడ:డ పరనకరలరరవప�
ఇసటట ననస:25-1-6
వయససస:81
లస: పప
94-114/53

3697 NDX0293563
పపరర: సరవతడమమ� బబసరరడ�డడ

తసడడ:డ వనసకట నరరస రరడడడ
ఇసటట ననస:25/1/6
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:25-1-6
వయససస:69
లస: పప
3711 AP151010348479
పపరర: రరధనకకషషమమరరస మసతడవరదద�

94-114/35

తసడడ:డ వనసకట పపనననరరవప�
ఇసటట ననస:25-1-6
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శవరనసదస�
ఇసటట ననస:25-1-6
వయససస:60
లస: పప

3707 AP151010348263
పపరర: వనసకట మలర కకటటశశరరరవప
కకపపపరరవపరర
తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:25/1/6
వయససస:68
లస: పప

3694 AP151010351093
పపరర: లకడమ యడర �

భరస : పరల రరజ�
ఇసటట ననస:25/1/6
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ పరల రరజ�
ఇసటట ననస:25/1/6
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కలసదేటట వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-1-6
వయససస:52
లస: పప

3713 NDX2021079
పపరర: శక లలఖ కకపపపరరవపరర

3696 NDX0293605
పపరర: కలససమ రరణణ వనమమ�

94-114/32

భరస : సససహదద�డ
ఇసటట ననస:25-1-6
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ చన వనసకటటశశర రరడడడ కలసడసరర
ఇసటట ననస:25-1-6
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పపనననరరవప�
ఇసటట ననస:25-1-6
వయససస:42
లస: పప
3704 NDX1701995
పపరర: కలసదేటట శకనవరస రరవప

94-114/34

భరస : వనసకట పపనననరరవప�
ఇసటట ననస:25-1-6
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : రరధకకకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:25-1-6
వయససస:72
లస: ససస స
3701 AP151010348448
పపరర: ససరజషషకమమర వ�

3693 AP151010351452
పపరర: ససజజత యస�

3691 NDX1303080
పపరర: వజయ లకడమ కలసడసరర

భరస : చనన వనసకటటసశర రరడడ కలసడసరర
ఇసటట ననస:25-1-6
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రసగరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:25-1-6
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖసఅయఖర�
ఇసటట ననస:25-1-6
వయససస:62
లస: ససస స
3698 AP151010351098
పపరర: చసదడహస మసతషడవరడ�

94-114/31

భరస : కలసదేటట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:25-1-6
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వరబదనడచనరర�
ఇసటట ననస:25-1-6
వయససస:55
లస: ససస స
3695 AP151010351106
పపరర: భవరన పస.యస�

3690 NDX1702001
పపరర: కలసదేటట పడసనన లకడమ

3712 NDX2992774
పపరర: శక లకడమ దసరరర సపపడక

94-114/867

భరస : శకనవరస రరడడడ దసరరర సపపడక
ఇసటట ననస:25-1-6
వయససస:43
లస: ససస స
94-114/54

3715 AP151010351273
పపరర: అరరసధత కకపపపరరవపరర

94-114/55

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-1-7
వయససస:64
లస: ససస స
94-114/57

3718 NDX1702845
పపరర: ననగర రరడడడ మదసగఘల

94-114/58

తసడడ:డ శసకర రరడడడ మదసగఘల
ఇసటట ననస:25-1-8
వయససస:33
లస: పప
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3719 NDX1650218
పపరర: ఫణణసదడ రరడడడ ఉయఘఖరర

94-114/59

తసడడ:డ ననగరరరడడడ ఉయఘఖరర
ఇసటట ననస:25-1-8
వయససస:34
లస: పప
3722 NDX2755593
పపరర: వనసకటసరయ మహలకడమ
సకలకరఠర
తసడడ:డ వర పడసరద సకలకరఠర
ఇసటట ననస:25-1-21
వయససస:18
లస: ససస స

3720 NDX2400513
పపరర: వనసకటటష కలననడ టట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలననడటట
ఇసటట ననస:25-1-8,WARD NO:4
వయససస:22
లస: పప
94-71/711

3723 NDX1781443
పపరర: శవ పరరశత మఘకరకల

తసడడ:డ పపరరషస తస స తతమఘలలరర
ఇసటట ననస:25-1-25
వయససస:28
లస: పప

భరస : రమమష కలమమర జజషసట
ఇసటట ననస:25/1/33
వయససస:53
లస: ససస స
3731 NDX3125127
పపరర: గరరరజ కలమమరర పరమఘలపరటట

94-111/725

94-131/234

94-131/237

భరస : గగవసదరరడడడ బమతషకలరర
ఇసటట ననస:25-1-37
వయససస:43
లస: ససస స
3740 NDX1057504
పపరర: ననగదసరర కకలర

94-131/240

తసడడ:డ కకషష మమరరస కకలలర
ఇసటట ననస:25-1-37
వయససస:50
లస: పప

94-71/712

3735 NDX2197383
పపరర: నసలల రగహహణణ పసడయమ

94-131/243

94-131/246

94-112/34

3727 NDX2627693
పపరర: గసగర కకషష పరదస

94-1/1306

3730 NDX2752350
పపరర: ననగ ససధఖ కలసదేటట

94-71/713

తసడడ:డ మసరసన రరవప కలసదేటట
ఇసటట ననస:25-1-33
వయససస:23
లస: ససస స
94-114/864

3733 NDX2818201
పపరర: సరసబశవ రరవప కకట

94-114/865

తసడడ:డ పసచచయఖ కకట
ఇసటట ననస:25-1-33,FLAT NO23
వయససస:64
లస: పప
94-131/235

3736 NDX2177963
పపరర: అరరణన మగరల

94-131/236

భరస : నసలల అసజన శవ రమమష కలమమర
ఇసటట ననస:25-1-37
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : భబరత కలమమర మగరల
ఇసటట ననస:25-1-37
వయససస:33
లస: ససస స

3738 NDX1460641
పపరర: రతన మణణ కకలలర

3739 NDX1459552
పపరర: వజయ లకడమ మసదగరరర

94-131/238

3741 NDX1837451
పపరర: లకడమ రసగమమ పరరర

94-131/241

3742 NDX2023547
పపరర: పడవణ చసదడ గగరసటర

94-131/242

తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ గగరసటర
ఇసటట ననస:25-1-37
వయససస:25
లస: పప

3744 NDX2197375
పపరర: నసలల అసజన శవ రమమష
కలమమర
తసడడ:డ నసలల హరర పడసరద
ఇసటట ననస:25-1-37
వయససస:41
లస: పప

94-131/244

3747 NDX1459545
పపరర: ఇననన రరవప మసదగరరర

94-131/247

తసడడ:డ చననయఖ మసదగరరర
ఇసటట ననస:25-1-37
వయససస:51
లస: పప

94-131/239

భరస : ఇనననరరవప మసదగరరర
ఇసటట ననస:25-1-37
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : కకషరష రరవప పరరర
ఇసటట ననస:25-1-37
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ చననరరజజరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:25-1-37
వయససస:39
లస: పప
3746 NDX1460674
పపరర: తరరమల రరవప కకలలర

3732 NDX2818284
పపరర: లకడమరరజఖస కకట

3724 NDX1620468
పపరర: కలమమరర పససపపలమటట

తసడడ:డ ననగ శకనవరస రరవప పరదస
ఇసటట ననస:25-1-32,FLAT-G3
వయససస:19
లస: పప

భరస : తరరమల రరవప కకలలర
ఇసటట ననస:25-1-37
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : దేవనసదడపస
డ రద కకలర
ఇసటట ననస:25-1-37
వయససస:58
లస: ససస స
3743 NDX1009091
పపరర: శకనవరసరరవప కకసడవటట

94-71/30

భరస : సరసబశవ రరవప కకట
ఇసటట ననస:25-1-33,FLAT 23
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇననన రరవప మసదగరరర
ఇసటట ననస:25-1-37
వయససస:25
లస: ససస స
3737 NDX1057561
పపరర: అనసతలకడమ బమతషకలరర

3729 NDX2752442
పపరర: వరలకడమ కలసదేటట

94-71/710

భరస : ససవర కకటటశశర రరవప పససపపలమటట
ఇసటట ననస:25-1-25
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప కలసదేటట
ఇసటట ననస:25-1-33
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససరభర బబబఘ పరమఘలపరటట
ఇసటట ననస:25-1-33
వయససస:36
లస: ససస స
3734 NDX1460203
పపరర: హరరక మసదగరరర

94-112/33

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ కకతస పలర
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:34
లస: పప
94-71/708

3721 NDX2728277
పపరర: సతష సరదదననన

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సరదదననన
ఇసటట ననస:25-1-14
వయససస:32
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర రరడడ మఘకరకల
ఇసటట ననస:25-1-25
వయససస:29
లస: ససస స

94-112/35 3726 NDX1584847
3725 NDX1906413
పపరర: వనసకట సరయకకషష తతమఘలలరర
పపరర: వనసకట శకనవరస రరడడ కకతస పలర

3728 NDX3063849
పపరర: అనసేరేరరరధ దనసరర

94-114/86

3745 NDX2177955
పపరర: భబరత కలమమర మగరల

94-131/245

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మగరల
ఇసటట ననస:25-1-37
వయససస:43
లస: పప
3748 NDX1877010
పపరర: వనసకట రమణయఖ గగరసటర

94-131/248

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర గగరసటర
ఇసటట ననస:25-1-37
వయససస:56
లస: పప
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94-131/249

తసడడ:డ చటటటయఖ కకలర
ఇసటట ననస:25-1-37
వయససస:63
లస: పప
3752 NDX2735595
పపరర: గగవసద రరడడడ బమతషకలరర

94-131/771

94-114/60

94-114/63

94-114/66

భరస : శవరరమ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:25-1-40
వయససస:68
లస: ససస స
3767 NDX2665230
పపరర: ఫరతమ బ షపక

94-114/812

3759 NDX0740837
పపరర: రహమతషలమర షపక

94-114/73

94-114/67

94-114/70

94-113/539

తసడడ:డ పడభబకరరరవప�
ఇసటట ననస:25-1-44
వయససస:36
లస: ససస స

3760 NDX2082436
పపరర: రహహమన షపక

94-114/65

3763 AP151010351203
పపరర: కనకరతనస మదనసస�

94-114/68

3766 NDX1120641
పపరర: రరమకకషష మమదనసస

94-114/71

3769 JBV2906329
పపరర: శకలకడమ ప

94-114/72

తసడడ:డ మహనగరర
ఇసటట ననస:25-1-41
వయససస:36
లస: ససస స

3771 JBV2900355
పపరర: మహనగరరర పసచనయతషల

3777 NDX0728618
పపరర: ఉష కకరణ� ఏ�

94-114/62

తసడడ:డ గణణశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-1-40
వయససస:33
లస: పప

94-114/74

3772 AP151010348288
పపరర: శవరరమకకషష పసచనయతషల

94-114/75

తసడడ:డ సస మమశశర రరవప పసచనయతషల
ఇసటట ననస:25-1-41
వయససస:53
లస: పప
94-114/788

భరస : సస మమశశర రరవప పసచనయతషల
ఇసటట ననస:25-1 41&42
వయససస:70
లస: ససస స
94-114/78

3757 NDX0955666
పపరర: ఖమజజ ఖసతషబఘదదబన షపక

భరస : గణణశశరరరవప�
ఇసటట ననస:25-1-40
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సస మమశశరరరవ పస
ఇసటట ననస:25-1-41
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమఘలల పసచనయతషల
ఇసటట ననస:25-1-41
వయససస:79
లస: పప

94-131/773

తసడడ:డ యఘస�ే్� షపక
ఇసటట ననస:25-1-39
వయససస:50
లస: పప

3765 AP151010351206
పపరర: లసగమమ మదనసస�

94-114/76 3774 AP151010351456
3773 AP151010348276
పపరర: సస మమశశర రరవప పసచనయతషల
పపరర: అనససయ పసచనయతషల

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:25-1-44
వయససస:28
లస: ససస స

94-114/64

3762 NDX1119247
పపరర: రరజఖలకకమ మదనసస

3768 NDX2437630
పపరర: గణణశశర రరవప మమదనసస

3754 NDX2735611
పపరర: ససదదప రరడడడ బమతషకలరర

తసడడ:డ రజజక షపక
ఇసటట ననస:25-1-39
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ మమదనసస
ఇసటట ననస:25-1-41
వయససస:61
లస: పప

భరస : శవరరమకకషష పసచనయతషల
ఇసటట ననస:25-1-41
వయససస:41
లస: ససస స

3776 NDX0582452
పపరర: నవఖ బబ డపరటట�

94-114/61

భరస : కకకషషయఖ�
ఇసటట ననస:25-1-40
వయససస:82
లస: ససస స

భరస : మహబమబ
ఇసటట ననస:25-1-40
వయససస:73
లస: ససస స
3770 NDX0293639
పపరర: శశకళ పసచనయతషల

3756 AP151010351042
పపరర: రహసతషననషర షపక�

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:25-1-40
వయససస:28
లస: ససస స
94-114/69

94-131/770

తసడడ:డ గగవసద రరడడడ బమతషకలరర
ఇసటట ననస:25-1-37
వయససస:21
లస: పప

తలర : యమససఫ షపక
ఇసటట ననస:25-1-39
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ యమసఫ షపక
ఇసటట ననస:25-1-39
వయససస:56
లస: పప
3764 NDX1119171
పపరర: పడమల తతట

94-131/772

భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:25-1-39
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ యమసఫ�
ఇసటట ననస:25-1-39
వయససస:45
లస: పప
3761 NDX0740555
పపరర: రజజక షపక

3753 NDX2831279
పపరర: పదమజ బకలమళర

3751 NDX2794246
పపరర: అశశక బకలమళర

తసడడ:డ ససతయఖ బకలమళర
ఇసటట ననస:25-1-37
వయససస:52
లస: పప

భరస : అశశక బకలమళర
ఇసటట ననస:25-1-37
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రజజక షపక
ఇసటట ననస:25-1-39
వయససస:41
లస: ససస స
3758 AP151010348138
పపరర: రఫస షపక�

94-131/250

తసడడ:డ ననరరయణ పరరర
ఇసటట ననస:25-1-37
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రరడడడ బమతషకలరర
ఇసటట ననస:25-1-37
వయససస:47
లస: పప
3755 NDX3297744
పపరర: సరజదన పరరశన షపక

3750 NDX1837469
పపరర: కకషరష రరవప పరరర

3775 NDX2082386
పపరర: షహననజ షపక

94-114/77

తసడడ:డ అబఘబల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:25-1-43
వయససస:24
లస: ససస స
94-114/79

3778 NDX0582395
పపరర: మమరర రరట ససజజత బబ డపరటట�

94-114/80

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:25-1-44
వయససస:48
లస: ససస స
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3779 AP151010351126
పపరర: శరసతకలమమర అననన�

94-114/81

భరస : సతఖనననరరయణ�
ఇసటట ననస:25-1-44
వయససస:60
లస: ససస స
3782 NDX2178276
పపరర: సమర అఫస డ జ పఠరన

94-111/18

94-113/542

94-113/545

94-113/548

94-113/551

94-113/554

94-113/557

తసడడ:డ అమలలశశర రరవప అసకరస
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:46
లస: పప

3792 NDX0616532
పపరర: ననగరపప కకటససబబమమ�

3795 AP151010351133
పపరర: లత గగవరడ

3798 NDX1528753
పపరర: సతఖవత చలమర

3801 NDX1528738
పపరర: మఘరళ కకషష గగవరడ

94-113/560

3804 NDX0687319
పపరర: శకకరసత� జరటట �

94-113/549

3807 NDX2050417
పపరర: మహబమబ ఖమన పఠరన
తసడడ:డ హహసపసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:53
లస: పప

3787 NDX1237361
పపరర: పపణఖవత నగరపప

94-113/544

3790 NDX2050433
పపరర: ససమ పఠరన

94-113/547

3793 NDX1701672
పపరర: సశరష కలమమరర పస నకల

94-113/550

భరస : బబల ససబడహమణఖస పస నకల
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:49
లస: ససస స
94-113/552

3796 NDX1799016
పపరర: వనసకట ననగ శకదేవ కసచచరర

94-113/553

భరస : శవరరమ కకషష యలమరపడగడ
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:51
లస: ససస స
94-113/555

3799 NDX0048645
పపరర: లకకమకలమమరర జరటట �

94-113/556

భరస : పపరషయఖ�
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:60
లస: ససస స
94-113/558

3802 NDX1237353
పపరర: వనసకటపసడయమరసజన రరపస లల

94-113/559

తసడడ:డ జగన
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:26
లస: పప
94-113/561

తసడడ:డ పపరనయఖ�
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:35
లస: పప
94-113/563

94-113/541

భరస : మహబమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ కలమమర గగవరడ
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వర వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:34
లస: పప
3806 NDX0181602
పపరర: నరజసదడ బబబఘ అసకరస

94-113/546

భరస : వ జ శసకర చలమర
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : కకకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:71
లస: ససస స
3803 NDX1120633
పపరర: పకధదశ రరజ రదమమత

3789 NDX1322205
పపరర: శకలతన ఆసకజస

3784 NDX1701664
పపరర: రజషమ షణఘమఖ పస నకల

తసడడ:డ గఘరవయఖ
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కలమమరసరశమ
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పసద పసదబ దరరజ అసజరర
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:51
లస: ససస స
3800 AP151010351141
పపరర: దసరరర సబ గగవరడ�

94-113/543

తసడడ:డ గఘరవయఖ�
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : చనన పసదబ దరరజ అసజరర
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:48
లస: ససస స
3797 NDX2288231
పపరర: చననపసదబ దరరజ అసజరర

3786 NDX1621128
పపరర: శక దసరర గగవరడ

94-71/714

తసడడ:డ బబల ససబడహమణఖస పస నకల
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : నరజసదడ బబబఘ
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శవ కలమమర గగవరడ
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:48
లస: ససస స
3794 NDX2288165
పపరర: సతఖవత అసజరర

94-113/540

తసడడ:డ కలమమర సరశమ గగవరడ
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కలమమర సరశమ�
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:32
లస: ససస స
3791 AP151010351284
పపరర: శక దేవ గగవరడ

3783 NDX1867359
పపరర: పసడయమసక ననగరపప

3781 NDX3014339
పపరర: సతఖననరరయణ మఘతనఖలపలర

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప మఘతనఖలపలర
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ గఘరవయఖ ననగరపప
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ గఘరవయఖ
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:26
లస: ససస స
3788 NDX0624908
పపరర: గగవరడ శక దదవఖ�

94-114/87

తసడడ:డ పడభబకర రరవప అననన
ఇసటట ననస:25-1-44,1/1 ST LANE
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:22
లస: ససస స
3785 NDX1237379
పపరర: మమనక నగరపప

3780 NDX0741082
పపరర: ఉదయకకరణ అననన

3805 NDX0048454
పపరర: రవ భమషణ జరటట �

94-113/562

తసడడ:డ పపరష యఖ�
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:38
లస: పప
94-113/564

3808 NDX1701656
పపరర: బబల ససబడహమణఖస పస నకల

94-113/565

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పస నకల
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:53
లస: పప
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3809 AP151010348132
పపరర: కలమమరసరశమ గగవరడ

94-113/566

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:54
లస: పప
3812 NDX1528761
పపరర: వ జ శసకర చలమర

94-113/569

తసడడ:డ బడహమయఖ చలమర
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:67
లస: పప
3815 NDX3219565
పపరర: మనశర ననగరరపప

94-113/1015

94-114/82

తసడడ:డ గఘరవయఖ ననగరరపప
ఇసటట ననస:25-1-45G
వయససస:52
లస: పప
3824 NDX0214239
పపరర: పదనమవత నలల
ర రర�

94-113/574

94-113/578

94-113/581

తసడడ:డ గగపరల కకషషయఖ�
ఇసటట ననస:25-1-46
వయససస:58
లస: పప

94-113/1020

3819 NDX1582817
పపరర: వ శకరరస చలమర

3822 NDX2179324
పపరర: గరయతడ పరలలటట

3825 NDX0018234
పపరర: భవరన� పరలలటట�

3828 NDX0289926
పపరర: లకడమ అననపపరష పస గఘ�

3831 NDX1259498
పపరర: అభరరమ వడర మమడడ

94-113/584

3834 NDX0687145
పపరర: అపరపజ నలల
ర రర�

94-114/83

3837 NDX1259480
పపరర: వనసకటసరశమ వడర మమడడ
తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప
ఇసటట ననస:25-1-46
వయససస:58
లస: పప

3817 NDX3233954
పపరర: జగన రరపస లల

94-113/1021

3820 NDX3052107
పపరర: లత దేవ గగవరడ

94-131/774

భరస : కలమమర సరశమ గగవరడ
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:53
లస: ససస స
94-113/572

3823 NDX1460682
పపరర: సఇవ కకడనల

94-113/573

తసడడ:డ మలలర శశరరరవప కకడనల
ఇసటట ననస:25-1-46
వయససస:26
లస: ససస స
94-113/576

3826 NDX0068627
పపరర: పదమ� కకడనల�

94-113/577

భరస : మలలర శశరరరవప�
ఇసటట ననస:25-1-46
వయససస:51
లస: ససస స
94-113/579

3829 AP151010351128
పపరర: శశషకలమమరర ఘసటబ�

94-113/580

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:25-1-46
వయససస:61
లస: ససస స
94-113/582

3832 NDX2197615
పపరర: డన తనశర అహమమద షపక

94-113/583

తసడడ:డ షబబర అహమమద షపక
ఇసటట ననస:25-1-46
వయససస:37
లస: పప
94-113/585

తసడడ:డ బడహమరరవప�
ఇసటట ననస:25-1-46
వయససస:46
లస: పప
94-113/587

94-113/959

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ రరపస లల
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరశమ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:25-1-46
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:25-1-46
వయససస:44
లస: పప
3836 NDX0068072
పపరర: మలలర శశర రరవప� కకడనల�

3816 NDX3233830
పపరర: శత మహ లకడమ ఊటర

94-113/568

భరస : కకషష మమరరస గగవరడన
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప�
ఇసటట ననస:25-1-46
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరశమ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:25-1-46
వయససస:25
లస: పప
3833 NDX0919977
పపరర: సతఖననరరయణ మమననపలర

3814 NDX2977999
పపరర: దసరరర సబ గగవరడ

94-113/570

భరస : శవ శసకర పడసరద�
ఇసటట ననస:25-1-46
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:25-1-46
వయససస:51
లస: ససస స
3830 NDX1736372
పపరర: అభలమష వడర మమడడ

3813 NDX0955716
పపరర: పపరషయఖ జరటట

తసడడ:డ శవ ససకర పడసరద పరలలటట
ఇసటట ననస:25-1-46
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అపరపజ�
ఇసటట ననస:25-1-46
వయససస:39
లస: ససస స
3827 NDX1259472
పపరర: చననదేవ వడర మమడడ

తసడడ:డ కకషష మమరరస గగవరడ
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వ జ శసకర చలమర
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:37
లస: పప
94-113/571

3811 AP151010348220
పపరర: శవ కలమమర గగవరడ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శరమ యలమరపడగడ
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:54
లస: పప

భరస : జగన రరపస లల
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వ జ శసకర చలమర
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:37
లస: పప
3821 NDX2050391
పపరర: గఘరవయఖ ననగరరపప

94-113/567

తసడడ:డ భమషయఖ
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ గఘరవయఖ ననగరరపప
ఇసటట ననస:25-1-45
వయససస:21
లస: ససస స
3818 NDX1582809
పపరర: వ శకకరసత చలమర

3810 NDX1798935
పపరర: శవరరమ కకషష యలమరపడగడ

3835 NDX0024067
పపరర: శవ శసకర పడసరద పరలలటట

94-113/586

తసడడ:డ శవరరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:25-1-46
వయససస:55
లస: పప
94-113/588

3838 NDX0289116
పపరర: ననగజశశర రరవప పస లమ�

94-113/589

తసడడ:డ ససబడహమణఖస�
ఇసటట ననస:25-1-46
వయససస:59
లస: పప
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94-113/894

తసడడ:డ నడడపస చననయఖ అవపల
ఇసటట ననస:25-1-46
వయససస:40
లస: పప
3842 NDX2939965
పపరర: ధనతడ మననగన వనజననన

94-114/866

94-113/591

94-113/592

94-113/595

94-113/960

94-156/924

94-113/598

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:25-1-51
వయససస:74
లస: ససస స
3863 NDX2000750
పపరర: పరవన నలల
ర రర

3849 JBV2906204
పపరర: లకడమనరసమమ తతటటమటర �

3852 NDX1259514
పపరర: గకస బబష షపక

3855 NDX2728814
పపరర: మహహయమ షపక

94-113/593

94-113/590

3847 NDX2263119
పపరర: జహరబ షపక

94-77/643

3850 JBV2900116
పపరర: కకషస ర కలమమర� తనటటమటర �

94-113/596

3853 AP151010348127
పపరర: చన చచడయఖ తనటటమటర �

94-113/961

3856 AP151010351425
పపరర: ననరరయణమమ తతటటమటర

94-114/85

భరస : పసదచచడయఖ
ఇసటట ననస:25-1-48
వయససస:78
లస: ససస స

95-6/800 3859 SQX1971761
3858 SQX1987817
పపరర: వనసకట రరఘవరరవప యకకలదేవ
పపరర: ననగ శరరష యకకలదేవ

95-166/41

తసడడ:డ బల వనసకట రతనస యకకలదేవ
ఇసటట ననస:25-1-50
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకట రరఘవరరవప యకకలదేవ
ఇసటట ననస:25-1-50
వయససస:32
లస: ససస స

3861 NDX0023077
పపరర: ససరఖ కరశననథ దదసతరరజ

3862 NDX0290072
పపరర: వనసకట శకదేవ నలల
ర రర

94-113/599

3864 JBV2906675
పపరర: సరసబబడజఖస నలల
ర రర

94-113/600

భరస : బబల మఘరళకకషష
ఇసటట ననస:25-1-52
వయససస:41
లస: ససస స
94-113/602

3865 AP151010348192
పపరర: మహన రరవప నలల
ర రర�

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-1-52
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:25-1-52
వయససస:46
లస: పప

3866 JBV2900652
పపరర: బబలమఘరళ కకషష నలల
ర రర� �

94-113/605
3867 JBV2900660
పపరర: వనసకట దసరరర హరర పడసరదరరవప�
నలల
ర రర�
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:25-1-52
వయససస:55
లస: పప

3868 AP151010348139
పపరర: కకటటశశరరరవప నలల
ర రర

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:25-1-52
వయససస:51
లస: పప

94-113/597

తసడడ:డ చచననయఖ�
ఇసటట ననస:25-1-48
వయససస:80
లస: పప

భరస : ఎన వ డక హహచ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:25-1-52
వయససస:46
లస: ససస స
94-113/604

94-113/594

తసడడ:డ వరయఖ� �
ఇసటట ననస:25-1-48
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప
ఇసటట ననస:25-1-51
వయససస:37
లస: పప
94-113/601

3844 NDX1153022
పపరర: ఫరతమఘననసర బబగస

భరస : మసరసన వరల షసక
ఇసటట ననస:25-1-48
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ గకస బబష షపక
ఇసటట ననస:25-1-48
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ టటన
డ యణణ ఇసదడగసటట
ఇసటట ననస:25-1-49
వయససస:39
లస: పప
3860 AP151010351069
పపరర: ససతనపదనమవత దదసతరరజ

94-77/642

తసడడ:డ మమలమ సరహహబ
ఇసటట ననస:25-1-48
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ గకస బబష షపక
ఇసటట ననస:25-1-48
వయససస:20
లస: ససస స
3857 NDX2846186
పపరర: సరయ ససపత ఇసదడగసటట

3846 NDX2263150
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-114/84

భరస : రషసద సయఖద
ఇసటట ననస:25-1-47
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:25-1-48
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ చచడయఖ
ఇసటట ననస:25-1-48
వయససస:42
లస: పప
3854 NDX2728715
పపరర: ఆససఫర షపక

94-77/641

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:25-1-48
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : గకస బబష
ఇసటట ననస:25-1-48
వయససస:41
లస: ససస స
3851 NDX0362038
పపరర: శవ కలమమర తనటటమటర

3843 NDX2263101
పపరర: గఘలమరర షపక

3841 NDX1694299
పపరర: దసరర మమనపలర

భరస : సతఖ ననరరయణ మమనపలర
ఇసటట ననస:25-1-46
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:25-1-47
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ చననమసరసన
ఇసటట ననస:25-1-47
వయససస:67
లస: పప
3848 NDX1259506
పపరర: జమమ
మ ద బబగస

94-113/895

భరస : చచనన కకషష అవపల
ఇసటట ననస:25-1-46
వయససస:35
లస: ససస స

తలర : శశశలజ రరయన
ఇసటట ననస:25-1-46
వయససస:21
లస: ససస స
3845 AP151010348414
పపరర: రషసద సయఖద

3840 NDX2625655
పపరర: నలన అవపల

94-113/603

94-113/606

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:25-1-52
వయససస:82
లస: పప
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3869 AP151010351218
పపరర: అనసపమ అలపరరస�

94-113/607

భరస : జగర యఖ చగదరర�
ఇసటట ననస:25-1-53
వయససస:41
లస: ససస స
3872 AP151010348110
పపరర: జగర యఖ చచదరర అలపరరస�

94-113/610

94-113/613

94-113/616

94-114/869

94-113/625

94-114/88

94-113/628

3882 NDX0014290
పపరర: రరపర రరణణ కకలర పప ర

3885 NDX0018812
పపరర: అపరపరరవప కకలర పర�

3888 NDX0024059
పపరర: రమమష మమదల

3891 NDX0669382
పపరర: ఇసదదరరదేవ కరటడగడడ �

94-113/631

3894 NDX2799625
పపరర: కరరనటట శకనవరస

94-113/623

తసడడ:డ యస ఉమ మహహశశర వర పడసరద మ
ఇసటట ననస:25-2-61
వయససస:37
లస: పప

3897 NDX2288306
పపరర: యస ఉమ మహహశశర వర
పడసరద మలమరదద
తసడడ:డ మమరకసడేయఘలల మలమరదద
ఇసటట ననస:25-2-61
వయససస:68
లస: పప

3877 NDX0580944
పపరర: హరరషర పసడడసగర�

94-113/615

3880 NDX1833947
పపరర: నరజశ పసదరసగర

94-113/618

3883 NDX0216457
పపరర: పపషపలత కకలర పర�

94-113/624

భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:25-1-116
వయససస:64
లస: ససస స
94-113/626

3886 NDX0833772
పపరర: లకడమ లమలతఖ మననవ

94-113/627

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-1-194
వయససస:28
లస: ససస స
94-114/89

3889 NDX2544583
పపరర: వనసకట రరఘవరరవప సరగరనడడ

94-113/896

తలర : లకడమ సరగరనడడ
ఇసటట ననస:25-2-50
వయససస:20
లస: పప
94-113/629

3892 JBV2900249
పపరర: రరజజ శక హరర� వరససరరడడడ�

94-113/630

తసడడ:డ మలలర శశరరరవప� �
ఇసటట ననస:25-2-58
వయససస:35
లస: పప
94-113/964

తసడడ:డ కరరనటట గగవసదరరడడడ
ఇసటట ననస:25-2-59
వయససస:30
లస: పప
94-113/633

94-113/612

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప పసదరసగర
ఇసటట ననస:25-1-56
వయససస:25
లస: పప

భరస : బబల గసగరధరరరవప�
ఇసటట ననస:25-2-58
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ� �
ఇసటట ననస:25-2-58
వయససస:61
లస: పప
3896 NDX2288355
పపరర: పరరర సరరధద మలమరధద

94-113/617

తసడడ:డ గగవరర న రరవప
ఇసటట ననస:25-2-31
వయససస:63
లస: పప

భరస : మలలర శశరరరవప� �
ఇసటట ననస:25-2-58
వయససస:57
లస: ససస స
3893 JBV2900298
పపరర: మలలర శశరరరవప� వరససరరడడడ�

3879 NDX0580860
పపరర: ఉమ పసడడసగర

3874 NDX2288447
పపరర: శవ శసకర పరతతరర

తసడడ:డ వనసకట శవపడసరద�
ఇసటట ననస:25-1-56
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:25-1-116
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ గగవరరనరరవప
ఇసటట ననస:25-2-31
వయససస:82
లస: ససస స
3890 JBV2906287
పపరర: అరరగధత వరససరరడడడ� �

94-113/614

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:25-1-116
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:25-1-116
వయససస:37
లస: పప
3887 NDX0018333
పపరర: సరగజన మమదల

3876 NDX0581017
పపరర: ససజనఖ పసడడసగర�

94-113/609

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరతతరర
ఇసటట ననస:25-1-54
వయససస:41
లస: పప

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:25-1-56
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సదనశవ అవపల
ఇసటట ననస:25-1-83
వయససస:21
లస: పప
3884 NDX0018861
పపరర: ససబబబరరవప కకలర పర�

94-113/611

తసడడ:డ వనసకట శవపడసరద�
ఇసటట ననస:25-1-56
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:25-1-56
వయససస:49
లస: ససస స
3881 NDX2967214
పపరర: ఫణణ లలత అవపల

3873 NDX2288413
పపరర: రజన పరతతరర

3871 AP151010348078
పపరర: అజయ కలమమర అలపరరస

తసడడ:డ జగర యఖ చచదరర
ఇసటట ననస:25-1-53
వయససస:43
లస: పప

భరస : శవ శసకర పరతతరర
ఇసటట ననస:25-1-54
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:25-1-56
వయససస:27
లస: ససస స
3878 AP151010351317
పపరర: బబగఖలకడమ పసడడసగర

94-113/608

భరస : జగర యఖ చగదరర�
ఇసటట ననస:25-1-53
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:25-1-53
వయససస:65
లస: పప
3875 NDX1259548
పపరర: మమధవ పసడడసగర

3870 AP151010351217
పపరర: చటటట మమ అలపరరస�

3895 NDX2288330
పపరర: సశరష కలమమరర మలమరధద

94-113/632

భరస : యస ఉమ మహహశశర వర పడసరద మల
ఇసటట ననస:25-2-61
వయససస:63
లస: ససస స
94-113/634

3898 NDX3100500
పపరర: రబబన షపక

94-115/1015

తసడడ:డ మహమమద ఖజ షపక
ఇసటట ననస:25-2-61
వయససస:18
లస: పప
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94-113/635

భరస : శవ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-2-62
వయససస:50
లస: ససస స
3902 NDX2903094
పపరర: పరవన పసలరలమరరక

94-113/965

94-114/91

భరస : అరరరనరరవప
ఇసటట ననస:25-2-65
వయససస:93
లస: ససస స
3911 AP151010348096
పపరర: సతఖనననరరయణ మదదబ �

94-114/97

94-114/100

94-114/102

94-114/105

భసధసవప: లలమవత కకడచ
ఇసటట ననస:25-2-82
వయససస:75
లస: పప

3912 NDX0971556
పపరర: అలలఖఖ కకతస

3915 NDX1606401
పపరర: శవ రరఘవయఖ కకతస

3918 NDX0018358
పపరర: శశశలజ మమదల

3921 NDX0640946
పపరర: మమదనల రరజజసదడ�

94-114/108

3924 NDX0293456
పపరర: శకదేవ కకడే

94-114/98

3927 NDX2735231
పపరర: లలమవత కకడచ
భరస : ఉమ మహహశశరరరవప కకడచ
ఇసటట ననస:25-2-82
వయససస:65
లస: ససస స

94-114/93

3910 AP151010348223
పపరర: రరమకకషష మదబ

94-114/96

3913 NDX1303197
పపరర: గరరరజ కలమమరర కకతస

94-114/99

భరస : శవ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:25-2-66
వయససస:49
లస: ససస స
94-114/101

3916 NDX2781938
పపరర: పడశరసత దేేేవగఘపస

94-71/731

తసడడ:డ శకనవరస దేేేవగఘపస
ఇసటట ననస:25-2-78
వయససస:18
లస: పప
94-114/103

3919 NDX0955658
పపరర: గగవరర న మమదల

94-114/104

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:25-2-81
వయససస:33
లస: పప
94-114/106

3922 AP151010348007
పపరర: రవదడననధ మమరరల�

94-114/107

తసడడ:డ గగవరబ నరరవప�
ఇసటట ననస:25-2-81
వయససస:59
లస: పప
94-114/109

భరస : శకనవరసరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:25-2-82
వయససస:44
లస: ససస స
94-114/870

3907 AP151010351247
పపరర: రరధనదేవ మదదబ �

తసడడ:డ సతఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:25-2-65
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:25/2/81
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:25-2-81
వయససస:72
లస: పప
3926 NDX2735256
పపరర: ఉమ మహహశశరరరవప కకడచ

94-114/95

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:25-2-81
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడననథ
ఇసటట ననస:25-2-81
వయససస:35
లస: పప
3923 AP151010348478
పపరర: పపననమరరవప వ.వ�

3909 NDX0741041
పపరర: అనరరధ మదదబ �

94-114/90

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:25/2/65
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపయఖ కకతనస
ఇసటట ననస:25-2-66
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడననథ
ఇసటట ననస:25-2-81
వయససస:57
లస: ససస స
3920 NDX0641159
పపరర: అశశన కలమమర మమదల

94-114/92

తసడడ:డ శవ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:25-2-66
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:25-2-66
వయససస:27
లస: పప
3917 NDX0018341
పపరర: శశశలజ మమదల

3906 AP151010351214
పపరర: లకడమససనత మదదబ �

94-113/639

తసడడ:డ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:25/2/65
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకకషష�
ఇసటట ననస:25/2/65
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:25-2-65
వయససస:85
లస: పప
3914 NDX1303213
పపరర: అశశక కకతస

94-113/897 3904 NDX2021087
3903 NDX2642015
పపరర: బసదస వనసకట భబరర వ కకతస మమసస
పపరర: లకడమ ఐశశరఖ మదదబ

భరస : రరమకకషష�
ఇసటట ననస:25/2/65
వయససస:47
లస: ససస స
94-114/94

3901 AP151010348165
పపరర: రరమకకషష పసలరలమరరక

తసడడ:డ ఆసజననయఘలల
ఇసటట ననస:25-2-62
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ అమరసవరర రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:25-2-63
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రవసదడ ననథ�
ఇసటట ననస:25-2-65
వయససస:38
లస: ససస స
3908 NDX0729020
పపరర: అసజయమమ మదదబ

94-113/636

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:25-2-62
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషష పసలరలమరరక
ఇసటట ననస:25-2-62
వయససస:28
లస: ససస స
3905 NDX0293407
పపరర: లకడమ ససధ రరణణ� యరకసననన�

3900 AP151010351175
పపరర: కనకదసరర పసలరలమరరక

3925 NDX0291401
పపరర: శకనవరసరరవప ఆకలల

94-114/110

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-2-82
వయససస:52
లస: పప
94-114/871

3928 AP151010351003
పపరర: భబరతదేవ అతతసట

94-114/111

భరస : పదనమరరవప
ఇసటట ననస:25-2-83
వయససస:69
లస: ససస స
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3929 AP151010351004
పపరర: లకడమదేవ దరరవపరర

94-114/112

భరస : వరయఖచచదరర
ఇసటట ననస:25-2-83
వయససస:82
లస: ససస స
3932 NDX2764603
పపరర: అరరణరజఖ పసదబ ద

3930 NDX3198967
పపరర: లకడమ ననరరయణ రరడడ పపరస

తసడడ:డ చనన కకసడ రరడడ పపరస
ఇసటట ననస:25-2-84
వయససస:34
లస: పప
94-71/733

3933 NDX0068650
పపరర: వరలకడమ జ�

భరస : పరపరజ
ఇసటట ననస:25-2-85 ISWARYHOMES - TF4
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కకషస రరకమమర�
ఇసటట ననస:25-2-86
వయససస:45
లస: ససస స

3935 NDX1259555
పపరర: ససరఖకకరణ గగవసదస

3936 NDX1450402
పపరర: అవననష కలమమర గగవసదస

94-113/643

తసడడ:డ శకనవరస శకధర కలమమర
ఇసటట ననస:25-2-86
వయససస:28
లస: పప
3938 NDX0068213
పపరర: కకషస ర కలమమర� గగవసదస�

94-113/646

94-67/935

94-67/938

94-113/655

94-113/647

94-113/898

3948 NDX2166388
పపరర: లకడమ ఆలకలసట

3951 NDX1474352
పపరర: రగశమమ బబ పపపడడ

94-113/650

94-67/936

తసడడ:డ బసర
ఇసటట ననస:25-3-87 RAMBHA APPARTME
వయససస:80
లస: పప

3937 NDX0289314
పపరర: శకనవరస శకధర కలమమర� జ�

3940 NDX2681765
పపరర: ససతమమ గఘరకస

భరస : శకనవరస రరడడ జజనన
ఇసటట ననస:25-3-89
వయససస:56
లస: ససస స

94-114/815

3943 NDX0725747
పపరర: సతఖననరరయణ మమదల

94-67/939

3946 NDX2662237
పపరర: మహలకడమ మలలర

94-67/937

94-113/899

Deleted

భరస : వనసకట రరమయఖ మలలర
ఇసటట ననస:25-3-2B
వయససస:28
లస: ససస స
94-60/946

3949 NDX3160082
పపరర: లకడమ కరసత చపల

94-60/1260

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చపల
ఇసటట ననస:25/3/46
వయససస:26
లస: పప
94-113/648

3952 NDX1780650
పపరర: గకతమ సరయ అటట
ర రర

94-113/649

తసడడ:డ మహన రరవప అటట
ర రర
ఇసటట ననస:25-3-87
వయససస:26
లస: పప

94-113/651 3955 NDX2645588
3954 JBV1790187
పపరర: రరమశశషగరరరరరవప� అతలలరర�
పపరర: భరత కలమమర మలర

3957 NDX1460658
పపరర: వససత కలమమరర జజనన

94-113/645

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:25-2-152
వయససస:67
లస: పప

94-113/900

Deleted

తసడడ:డ పటబటభరరమయఖ�
ఇసటట ననస:25-3-87
వయససస:54
లస: పప
94-114/873

94-113/642

భరస : గగపస
ఇసటట ననస:25-2-123
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకరటబడయఘడడ బబ పపపడడ
ఇసటట ననస:25-3-87
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమశశశగరరర రరవప�
ఇసటట ననస:25-3-87
వయససస:31
లస: పప
3956 NDX3213311
పపరర: పసచచయఖ శరససస స వనలమతతరర

3945 NDX1773465
పపరర: ససరర చసదన పరరచసరర

3934 NDX1885971
పపరర: రవ చసదడ గగవసదస

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ�
ఇసటట ననస:25-2-86
వయససస:47
లస: పప

భరస : సతష ఆలకలసట
ఇసటట ననస:25-3-19
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరమశశషగరరర రరవప�
ఇసటట ననస:25-3-87
వయససస:49
లస: ససస స
3953 NDX0068015
పపరర: బబలకకషష � అతస లలరర�

94-113/644

తసడడ:డ గగపరల కకషష పరరచసరర
ఇసటట ననస:25-2-155
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర పరశస
ఇసటట ననస:25-3-9,F.NO:201
వయససస:55
లస: ససస స
3950 JBV1790211
పపరర: వజయరకడమ అతస లలరర�

3942 NDX0572677
పపరర: అపరపరరవప చటటటపస డ లల

94-71/732

తసడడ:డ శకనవరస శకధర కలమమర గగవసదస
ఇసటట ననస:25-2-86
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:25-2-152
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:25-2-152
వయససస:86
లస: పప
3947 NDX1239300
పపరర: పదనమవత పరశస

94-113/641

భరస : వర రరజ బసడడ
ఇసటట ననస:25-2-87/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:25-2-152
వయససస:28
లస: ససస స
3944 JBV2727089
పపరర: శకరరమఘలల దనవపలలరర

3939 NDX2675221
పపరర: అదద లకడమ బసడడ

3931 NDX2816460
పపరర: పరపరజ పసదబ ద

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-2-85 ISWARYAHOMES TF4
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకశశర కలమమర
ఇసటట ననస:25-2-86
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ�
ఇసటట ననస:25-2-86
వయససస:51
లస: పప
3941 NDX1042456
పపరర: లకడమ శరకవఖ యమరర గడడ

94-113/966

తసడడ:డ ససబడమణఖస మలర
ఇసటట ననస:25-3-87
వయససస:25
లస: పప
94-113/652

3958 NDX1460690
పపరర: రగహన రరడడ జజనన

94-113/653

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ జజనన
ఇసటట ననస:25-3-89
వయససస:27
లస: పప
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94-113/654

తసడడ:డ ఆగర రరడడడ జజనన
ఇసటట ననస:25-3-89
వయససస:56
లస: పప
3962 NDX0668152
పపరర: రరమ కళళఖణ� తషలమబసదస�

94-113/657

94-113/660

భరస : రరధనకకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:25-3-91
వయససస:76
లస: ససస స
3968 NDX3087426
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప అననస

94-113/967

94-114/113

94-114/116

94-114/119

94-114/122

తసడడ:డ రవసదడ బబబఘ
ఇసటట ననస:25-3-95
వయససస:29
లస: పప

94-113/968

3978 NDX1181734
పపరర: ఫణణభమషణస చగపపరపప

3981 NDX1325612
పపరర: లకడమ కలమమరర చసతపలర

94-114/125

3984 AP151010351478
పపరర: ఝమననకలమమరర కర

94-114/114

3987 NDX0514844
పపరర: దయమనసద సరగర కలకకల
తసడడ:డ రవసదడబబబఘ
ఇసటట ననస:25-3-95
వయససస:32
లస: పప

3967 NDX2647717
పపరర: మధవ కకసడసరర

94-113/902

3970 NDX1239318
పపరర: వనసకటటశశరరర పరశస

94-113/670

3973 NDX0514695
పపరర: వససత ససదర నరర దేవ

94-114/115

తసడడ:డ సరయ కకషష పడసరద
ఇసటట ననస:25-3-92
వయససస:37
లస: పప
94-114/117

3976 NDX2514362
పపరర: మమనక చచదరర జజగరర మమడడ

94-114/118

తసడడ:డ శకనవరసరరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:25-3-94
వయససస:23
లస: ససస స
94-114/120

3979 NDX2514370
పపరర: సరసశత పరశతస

94-114/121

తసడడ:డ వనణఘ గగపరల రరడడ పరశతస
ఇసటట ననస:25-3-95
వయససస:22
లస: ససస స
94-114/123

3982 NDX2514388
పపరర: అరరణ కలమమరర పరశతస

94-114/124

భరస : వనణఘ గగపరల రరడడ పరశతస
ఇసటట ననస:25-3-95
వయససస:40
లస: ససస స
94-114/126

భరస : రవసదడబబబఘ
ఇసటట ననస:25-3-95
వయససస:52
లస: ససస స
94-114/128

94-113/659

తసడడ:డ కకటయఖ పరశస
ఇసటట ననస:25-3-91,F.NO:201
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-3-95
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఉమమ మహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-3-95
వయససస:51
లస: ససస స
3986 NDX0640979
పపరర: ససరరఖనసద సరగర కలకకల

3975 NDX0514794
పపరర: వససత సరయ కకషష పడసరద

3964 AP151010351473
పపరర: గకహలకడమ శఖమ�

భరస : శశ కకశశర కకసడసరర
ఇసటట ననస:25-3-91
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమమ మహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-3-94
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఉమమ మహహశశరరరవ
ఇసటట ననస:25-3-95
వయససస:27
లస: ససస స
3983 NDX1183722
పపరర: దసరరర రరణణ చగపపరపప

94-113/661

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-3-92
వయససస:63
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:25-3-94
వయససస:47
లస: ససస స
3980 NDX1183730
పపరర: మమనక చగపపరపప

3966 NDX1376292
పపరర: తేజ శఖమ

3972 NDX0602862
పపరర: ససబబబయమమ వససత

94-113/656

భరస : నరహరరశకనవరస కలమమర�
ఇసటట ననస:25-3-91
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సరయ కకషష పడసరద
ఇసటట ననస:25-3-92
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ కకషష పడసరద
ఇసటట ననస:25-3-92
వయససస:43
లస: పప
3977 NDX2060770
పపరర: పదమజ మదసబకలరర

94-113/658

భరస : రరమ కకటటశశర రరవప అననస
ఇసటట ననస:25-3-91
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : ససదర నరర దేవ వససత
ఇసటట ననస:25-3-92
వయససస:26
లస: ససస స
3974 NDX0514729
పపరర: వససత వ వ కర చకకవరస

3963 NDX0288589
పపరర: పరరపపరష కకషరషరరవప�
తషలమబసదస�
తసడడ:డ ససరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:25-3-90
వయససస:63
లస: పప

3969 NDX2797348
పపరర: పదనమవత అననస

3961 NDX2038389
పపరర: లకడమ కలమమరర తషలబసదసల

భరస : పరరపపరష కకషష తషలబసదసల
ఇసటట ననస:25-3-90
వయససస:55
లస: ససస స

తలర : లకకమ
ఇసటట ననస:25-3-91
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కలమమర సరశమ అననస
ఇసటట ననస:25-3-91
వయససస:72
లస: పప
3971 NDX2166602
పపరర: లకకమ తషలసస వససత

94-113/901

భసధసవప: ససలస
ఇసటట ననస:25-3-89
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరరవప�
ఇసటట ననస:25-3-90
వయససస:33
లస: పప
3965 AP151010351200
పపరర: పపషపవత శఖమ�

3960 NDX2666642
పపరర: ససరజశ కలమమర ఇమమడడశశటట

3985 AP151010351479
పపరర: రతనవల కర

94-114/127

భరస : ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:25-3-95
వయససస:82
లస: ససస స
94-114/129

3988 NDX0625400
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చసతపలర

94-114/130

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:25-3-95
వయససస:37
లస: పప
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3989 NDX2514404
పపరర: వనణఘ గగపరల రరడడ పరశతస

94-114/131

తసడడ:డ కజశవ రరడడడ పరశతస
ఇసటట ననస:25-3-95
వయససస:46
లస: పప
94-154/600

3995 NDX1599077
పపరర: వసదదత తనటట

94-131/268

94-131/271

3996 NDX1057546
పపరర: నవఖ మతషకలరర

3999 NDX0146464
పపరర: రగజజ రమణణ బసడర మమడడ

94-131/274

4002 NDX0965988
పపరర: ననగరరణణ తనటట

4005 AP151010357287
పపరర: వసససధర వరగసధస

భరస : వల మమరరత పడసరద చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:25-3-111
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : కననయఖ వరగసధస
ఇసటట ననస:25-3-111
వయససస:54
లస: ససస స

4007 NDX0146456
పపరర: పదమకలమమరర బసడర మమడడ

4008 NDX1837527
పపరర: అరవసద సరయ చచనసనపరటట

94-131/280

భరస : వనసకటటశశర రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:25-3-111
వయససస:63
లస: ససస స
94-131/283

తసడడ:డ వనసకట రసగరరరవప తషబటట
ఇసటట ననస:25-3-111
వయససస:31
లస: పప
4013 NDX0667469
పపరర: వరదరరజ అసచసల

94-131/286

తసడడ:డ సరసబయఖ మతషకలరర
ఇసటట ననస:25-3-111
వయససస:54
లస: పప

94-131/267

3997 NDX0032490
పపరర: నవనదదత చచనసనపరటట

94-131/270

94-131/272

4000 NDX1881870
పపరర: ఉష శక అకకల

94-131/273

భరస : సతఖననరరయణ అకకల
ఇసటట ననస:25-3-111
వయససస:45
లస: ససస స
94-131/275

4003 NDX0706192
పపరర: ససవరష తషబటట

94-131/276

భరస : వనసకట రసగరరరవప తషబటట
ఇసటట ననస:25-3-111
వయససస:51
లస: ససస స
94-131/278

4006 NDX0146423
పపరర: అనససయ మననన

94-131/279

భరస : హరర శసకరరరవప మననన
ఇసటట ననస:25-3-111
వయససస:57
లస: ససస స
94-131/282

తసడడ:డ వల మమరరత పడసరద చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:25-3-111
వయససస:24
లస: పప

4009 NDX1837477
పపరర: మహన నవన కకషష
మతషకలరర
తసడడ:డ శసకరఎస మతషకలరర
ఇసటట ననస:25-3-111
వయససస:26
లస: పప

4011 JBV2704641
పపరర: శకకరసత మననన

4012 NDX1461334
పపరర: సస భన పస లసరరజ వ యస

94-131/285

4014 NDX2030922
పపరర: ఆసజననయఘలల తనటట
తసడడ:డ పకకరయఖ తనటట
ఇసటట ననస:25-3-111
వయససస:55
లస: పప

94-131/289

3994 NDX1625609
పపరర: సరయ దదపసస అసచసల

తసడడ:డ వల మమరరత పడసరద చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:25-3-111
వయససస:29
లస: ససస స

94-131/281

94-131/284

తసడడ:డ హరరశసకరరరవప మననన
ఇసటట ననస:25-3-111
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అసచసల
ఇసటట ననస:25-3-111
వయససస:48
లస: పప
4016 NDX1009281
పపరర: శసకరస మతషకలరర

94-131/269

భరస : అసజననయఘలల తనటట
ఇసటట ననస:25-3-111
వయససస:49
లస: ససస స
94-131/277

94-114/133

తసడడ:డ వరడ రరజ అసచసల
ఇసటట ననస:25-3-111
వయససస:25
లస: ససస స

తలర : పదమ కలమమరర బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:25-3-111
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శసకరస మతషకలరర
ఇసటట ననస:25-3-111
వయససస:45
లస: ససస స

4010 NDX0081430
పపరర: దసరరర పవన తతబబటట

94-131/266

తసడడ:డ శసకరఎస మతషకలరర
ఇసటట ననస:25-3-111
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రసగరరరవప తషబటట
ఇసటట ననస:25-3-111
వయససస:30
లస: ససస స

4004 AP151010357323
పపరర: ససధనరరణణ కటబట

3993 JBV2676815
పపరర: భబనసమత దేవ గరదదరరజ

3991 AP151010348474
పపరర: రవసదడబబబఘ కర

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:25-3-95
వయససస:57
లస: పప

భరస : పదమరరజ గదదరరజ
ఇసటట ననస:25-3-110
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయఘలల తనటట
ఇసటట ననస:25-3-111
వయససస:26
లస: ససస స

4001 NDX1057538
పపరర: ననగరరజకలమమరర మతషకలరర

94-114/132

తసడడ:డ రతస యఖ జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:25-3-95
వయససస:53
లస: పప

3992 NDX2619237
పపరర: దదవఖ వర పవన కలమమర
నశరసకర
తసడడ:డ మఘరళ పడసరద నశరసకర
ఇసటట ననస:25-3-106
వయససస:19
లస: పప

3998 NDX0664342
పపరర: వనల తషబటట

3990 NDX2060762
పపరర: శకనవరసరరవప జజగరర మమడడ

తసడడ:డ వ యస కజశవ రరవప వ యస
ఇసటట ననస:25-3-111
వయససస:42
లస: పప
94-131/287

4015 NDX0374587
పపరర: వనసకట రసగరరర తతబబటట
తసడడ:డ సతఖననరరయణ తషబటట
ఇసటట ననస:25-3-111
వయససస:54
లస: పప

94-131/290 4018 AP151010354334
4017 AP151010354381
పపరర: వల మమరరత పడసరద చచనసనపరటట
పపరర: కననయఖ వరగసధస

తసడడ:డ హనసమయఖ చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:25-3-111
వయససస:59
లస: పప

94-131/288

94-131/291

తసడడ:డ వనసకటరతనస వరగసధస
ఇసటట ననస:25-3-111
వయససస:62
లస: పప
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4019 NDX2030898
పపరర: పకకరయఖ తనటట
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94-131/292

తసడడ:డ చన వనసకయఖ తనటట
ఇసటట ననస:25-3-111
వయససస:80
లస: పప
94-71/734

భరస : ససరఖననరరయణ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:25-3-111 Flat no - 1
వయససస:72
లస: ససస స
94-114/135

94-114/138

94-113/664

94-114/142

94-113/667

94-112/36

తసడడ:డ శకహరర పరవపలలరర
ఇసటట ననస:25-3-117
వయససస:40
లస: పప

4032 NDX1168624
పపరర: శలప వనమఘల

4035 AP151010351432
పపరర: రరజఖలకడమ పమడడమఘకకల�

4038 NDX1837550
పపరర: అనత మమదనల

94-112/38

94-114/140

94-114/137
4027 NDX1413053
పపరర: శవ శసకర పడసరద గమడడగఘసటర

4030 NDX0942698
పపరర: ససరజష వనమఘల

94-113/663

4033 NDX0014092
పపరర: ననగలకమమమ వనమఘల

94-114/141

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-3-114
వయససస:60
లస: ససస స
94-113/665

4036 AP151010348418
పపరర: రరజగగపరల పమడడమఘకకల

94-131/294

4039 NDX0014365
పపరర: ససభబష కలమమర కకలర పర�

4047 NDX0377994
పపరర: శకజ కకతస పలర �
తసడడ:డ హరరబబబఘ�
ఇసటట ననస:25/4
వయససస:33
లస: ససస స

94-113/668

తసడడ:డ అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:25-3-116
వయససస:38
లస: పప

94-114/872 4042 NDX1620500
4041 NDX3057437
పపరర: వసధఖ సరయ మమఘన మననవ
పపరర: ఖషసరరననసర షపక

4044 NDX2288090
పపరర: ఖమశరరననసర షపక

94-113/666

తసడడ:డ బబబమరరవప
ఇసటట ననస:25-3-115
వయససస:41
లస: పప

94-112/37

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:25-3-118
వయససస:26
లస: ససస స
94-113/669

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:25-3-118
వయససస:26
లస: ససస స
94-113/671

94-114/134

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప వనమఘల
ఇసటట ననస:25-3-114
వయససస:36
లస: పప

తలర : చనమసడేశశరర మననవ
ఇసటట ననస:25-3-117
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:25-3-118
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర బబబఘ కకతస పలర
ఇసటట ననస:25/4
వయససస:30
లస: ససస స

94-114/139

భరస : శకనవరస మమదనల
ఇసటట ననస:25-3-115
వయససస:52
లస: ససస స

4040 NDX2166537
పపరర: భబణఘ చసదడ మమళ పరవపలలరర

4046 NDX1736273
పపరర: సరయ తేజశశన కకతస పలర

4029 NDX1413038
పపరర: కకషష రరవప గమడడగఘసటర

4024 NDX1413137
పపరర: అశశన గఘడడగఘసటర

తసడడ:డ కకషష రరవప గమడడగఘసటర
ఇసటట ననస:25-3-113
వయససస:39
లస: పప

భరస : బబబఘరరవప�
ఇసటట ననస:25-3-115
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజగగపరల రరవప
ఇసటట ననస:25-3-115
వయససస:64
లస: పప

4043 NDX1621052
పపరర: మరరయసబ షపక

94-114/136

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-3-114
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప�
ఇసటట ననస:25-3-114
వయససస:40
లస: పప
4037 AP151010348489
పపరర: బబబమరరవప పమడడమఘకకల

4026 NDX1148386
పపరర: నరసససహ రరవప గఘడడగఘసటర

94-131/293

భరస : ససవ శసకర పడసరద గఘడడగఘసటర
ఇసటట ననస:25-3-113
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ గమడడగఘసటర
ఇసటట ననస:25/3/113
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వనమఘల
ఇసటట ననస:25-3-114
వయససస:69
లస: పప
4034 NDX0023242
పపరర: రరమమసజననయఘలల వనమఘల�

94-113/662

తసడడ:డ కకషష రరవప
ఇసటట ననస:25-3-113
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:25-3-113
వయససస:48
లస: పప
4031 NDX0942672
పపరర: ననగజశశరరరవప వనమఘల

4023 NDX0017921
పపరర: రజన పమడడమఘకకల

4021 NDX0664581
పపరర: ససధనరరణణ అసచసల

భరస : వరదరరజ అసచసల
ఇసటట ననస:25-3-111/6
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరజ గగపరల
ఇసటట ననస:25-3-113
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకషష రరవప గఘడడగఘసటర
ఇసటట ననస:25-3-113
వయససస:53
లస: ససస స
4028 JBV2900819
పపరర: శసకరపడసరద గఘడడగఘసటర

94-153/661

తసడడ:డ చచసచయఖ యలవరరర
ఇసటట ననస:25-3-111/1
వయససస:20
లస: పప

4022 NDX2775070
పపరర: వనజజకడ ఆలపరటట

4025 NDX1413046
పపరర: అదద లకడమ గఘడడగఘసటర

4020 NDX2952612
పపరర: పవన కలమమర యలవరరర

4045 NDX1839184
పపరర: శకకరనస గఘపరస పస లశశటట

94-112/39

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప పస లశశటట
ఇసటట ననస:25-3-119
వయససస:33
లస: పప
94-113/672

4048 NDX0348888
పపరర: అనసపమ పపవరశడ�

94-113/673

భరస : వననదలకడమ�
ఇసటట ననస:25/4
వయససస:43
లస: ససస స
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4049 NDX1780999
పపరర: పదమశక జజగరర మమడడ
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94-113/674

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:25/4
వయససస:52
లస: ససస స
4052 NDX0289009
పపరర: రరజకలమమరర చదలవరడ�

94-113/678

94-113/681

94-113/684

94-113/688

తసడడ:డ ఆసజననయఘలల
ఇసటట ననస:25-4/5
వయససస:75
లస: పప
4067 NDX2845949
పపరర: ససబదడమమ తతరరకకకసడ
భరస : పసచచయఖ లమతే తతరరకకకసడ
ఇసటట ననస:25-4-17C
వయససస:63
లస: ససస స
4070 NDX2693851
పపరర: శకవనసషషవ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప మరభబథదన
ఇసటట ననస:25-4-105
వయససస:18
లస: ససస స
4073 NDX1148352
పపరర: వనసకట కలమమర తనడడకకసడ

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-4-120
వయససస:28
లస: ససస స

4062 JBV2900090
పపరర: వరరసజననయఘలల దేవరపప

4065 NDX2810414
పపరర: మదదబ రరమయఖ బబ పపపడడ

4068 NDX2817005
పపరర: అననపపరష ఆలపరటట

4071 NDX1432335
పపరర: హహమ గరత వరణణ తనడడకకసడ

94-113/694

94-113/696

94-113/689

4063 NDX0015909
పపరర: శవ పడసరదరరవప ఉపపల

94-113/690

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:25/4
వయససస:80
లస: పప
94-71/736

4066 NDX2854453
పపరర: ధన లకడమ తతరరకకకసడ

94-67/1109

తసడడ:డ పసచచయఖ లమతే తతరరకకకసడ
ఇసటట ననస:25-4-17C
వయససస:31
లస: ససస స
94-114/892

4069 NDX2757433
పపరర: జగదదశ రరడడడ ఎనమరరడడడ

94-114/893

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ ఎనమరరడడడ
ఇసటట ననస:25-4-34/B
వయససస:29
లస: పప
94-113/692

4072 JBV2906014
పపరర: లకడమ తనటటకకసడ

94-113/693

భరస : వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:25-4-119
వయససస:52
లస: ససస స

4074 NDX0362301
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప�
తనటటకకసడ�
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:25-4-119
వయససస:55
లస: పప

94-113/695

4077 NDX0833343
పపరర: ధనలకడమ బబలరసకకసడ�

94-113/697

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:25-4-120
వయససస:45
లస: ససస స

94-113/687

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25/4
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకట కలమమర తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:25-4-119
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:25-4-119
వయససస:32
లస: పప
4076 NDX0578112
పపరర: అనసష బబలరసకకసడ

94-113/685 4060 NDX0377366
4059 NDX2000057
పపరర: మలర కరరరరన రరవప జజగరర మమడడ
పపరర: హరరబబబఘ కకతస పలర

భరస : రరసగగపరల ఆలపరటట
ఇసటట ననస:25-4-22
వయససస:53
లస: ససస స
94-94/981

94-113/683

తసడడ:డ వరరసజననయఘలల� �
ఇసటట ననస:25/4
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బబ పపపడడ
ఇసటట ననస:25-4-10
వయససస:38
లస: పప
94-71/805

94-113/680

94-113/682 4057 JBV2900025
4056 NDX0667949
పపరర: రమణ ససమసత� చదలవరడ�
పపరర: శశధర� దేవరపప�

తసడడ:డ చనకకటయఖ
ఇసటట ననస:25/4
వయససస:69
లస: పప
94-113/691

4054 NDX0215293
పపరర: ఉదయ లకడమ ఉపపల�
భరస : శవ పడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:25/4
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసద రరవప
ఇసటట ననస:25/4
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ జసగయఖ
ఇసటట ననస:25/4
వయససస:63
లస: పప
4064 NDX0641050
పపరర: వనసకటటశశరరరవప రరవ

94-113/679

తసడడ:డ శకరరమ మమరరస�
ఇసటట ననస:25/4
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరడడడ ఏలలరర
ఇసటట ననస:25/4
వయససస:46
లస: పప
4061 NDX0668251
పపరర: శకరరమమమరరస చదలవరడ

4053 JBV2906147
పపరర: గకరరపరరశత దేవరపప� �

94-113/677
4051 NDX0014068
పపరర: జజజ న పడససనననసబ� రరమననన�

భరస : రమమష బబబఘ�
ఇసటట ననస:25/4
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వరరసజననయఘలల� �
ఇసటట ననస:25/4
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శవకలమమర దనసరర
ఇసటట ననస:25/4
వయససస:24
లస: పప
4058 NDX2053536
పపరర: వశశశశశర రరవప ఏలలరర

94-113/676

భరస : హరరబబబఘ� �
ఇసటట ననస:25/4
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శకరరమమమరరస�
ఇసటట ననస:25/4
వయససస:55
లస: ససస స
4055 NDX1799164
పపరర: అఖల చచదరర దనసరర

4050 JBV2906469
పపరర: రమమదేవ కకతస పలర � �

4075 NDX1780148
పపరర: మమనకర రరణణ గరసస

94-112/40

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గరసస
ఇసటట ననస:25-4-120
వయససస:26
లస: ససస స
4078 JBV2906535
పపరర: ససజజత ఈమన� �

94-113/698

భరస : వనసకరటరమణ మమరరస� �
ఇసటట ననస:25-4-120
వయససస:60
లస: ససస స
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4079 NDX0288621
పపరర: ససశల పససపపలలటట
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94-113/699

భరస : సరయ దసరరర వర పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:25-4-120
వయససస:66
లస: ససస స
4082 NDX0837294
పపరర: శకనవరసరరవప బబలరసకకసడ�

4086 NDX0705814
పపరర: రసగమహనరరవప� కఠరరర�

94-112/41

94-113/710

94-114/143

భరస : అఖల చలమర
ఇసటట ననస:25-4-125
వయససస:26
లస: ససస స

4092 JBV2900348
పపరర: ననగశశకరసత� మవరశ�

4095 AP151010351307
పపరర: ఆషరపసడయ మసడవ

94-114/146

4098 NDX2104354
పపరర: వనసకరటబడమ చచదరర మసడవ

94-113/711

4101 NDX1877671
పపరర: రరమనరమమ పరదరరస

94-114/144

4104 AP151010348106
పపరర: వనణఘగగపరలరరవప కకలర పర�

94-114/147

4107 NDX2482180
పపరర: పదమ లత చలమర
భరస : అఖల చలమర
ఇసటట ననస:25-4-125
వయససస:27
లస: ససస స

4093 NDX2130466
పపరర: బబబఘ రరవప మఘవరశ

94-113/712

4096 AP151010351474
పపరర: వజయ ససశల గఘసటటపలర

94-114/145

4099 AP151010348287
పపరర: పడభబకరరరవప మసడవ

94-114/148

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:25-4-124
వయససస:60
లస: పప
94-131/295

4102 NDX1877648
పపరర: పపరయఖ పరదరరస

94-131/296

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:25-4-124
వయససస:59
లస: పప
94-114/151

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:25-4-125
వయససస:44
లస: పప
94-114/817

94-113/709

భరస : చననయఖ
ఇసటట ననస:25-4-124
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : పపరయఖ పరదరరస
ఇసటట ననస:25-4-124
వయససస:53
లస: ససస స
94-114/150

4090 NDX1782268
పపరర: ఏడడకకసదలల గగపప

తసడడ:డ వనసకటరరవప మఘవరశ
ఇసటట ననస:25-4-123
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకరరకవప మసడవ
ఇసటట ననస:25-4-124
వయససస:32
లస: పప
94-114/149

94-113/707

తసడడ:డ రరమఘలల గగపప
ఇసటట ననస:25-4-123
వయససస:28
లస: పప

భరస : పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:25-4-124
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:25-4-125
వయససస:74
లస: ససస స
4106 NDX2655041
పపరర: పదమ లత చలమర

94-113/708

తసడడ:డ బబబమరరవప� �
ఇసటట ననస:25-4-123
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఇననయఖ
ఇసటట ననస:25-4-124
వయససస:63
లస: పప
4103 AP151010351129
పపరర: ససతనమహలకడమమమ కకలర పర�

4089 NDX2130474
పపరర: రరధనరరణణ మఘవరశ

4087 JBV2900496
పపరర: చసదడమహన రరవప� కఠరరర�
తసడడ:డ మహనరసగర రరవప� �
ఇసటట ననస:25-4-122
వయససస:64
లస: పప

భరస : బబబఘ రరవప మఘవరశ
ఇసటట ననస:25-4-123
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : పపరయఖ�
ఇసటట ననస:25-4-124
వయససస:70
లస: ససస స
4100 AP151010348470
పపరర: చననయఖ గఘసటటపలర

94-113/706

తసడడ:డ మహనరసగరరరవప�
ఇసటట ననస:25-4-122
వయససస:64
లస: పప

భరస : యమసథథన రరడడడ కకననరర
ఇసటట ననస:25-4-124
వయససస:36
లస: ససస స
4097 AP151010351475
పపరర: ససబఘబలమమ కర�

తసడడ:డ సరయ దసరర వర పడసరద రరవప పససపపలలట
ఇసటట ననస:25-4-120
వయససస:41
లస: పప

94-113/705

తసడడ:డ అనసత రరమఘలల గగపప
ఇసటట ననస:25-4-123
వయససస:29
లస: పప
4094 NDX2083988
పపరర: మమరర కతేరరన రరడడ కకననరర

94-113/701

94-113/703 4084 NDX0705764
94-113/704
4083 JBV2900678
పపరర: వనసకట రమణమమరరస� ఈమన�
పపరర: సరయ దసరరర వర పడసరద రరవప
పససపపలలటట
తసడడ:డ శకరరమ చసదడశరమ� �
తసడడ:డ కలచేలరరవప
ఇసటట ననస:25-4-120
ఇసటట ననస:25-4-120
వయససస:65
లస: పప
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప మఘవశ
ఇసటట ననస:25-4-123
వయససస:65
లస: పప
4091 NDX1798950
పపరర: శకకరసత గగపప

4081 NDX0706598
పపరర: శకనవరస పససపపలలటట

94-113/702

తసడడ:డ మహన రసగరరరవప
ఇసటట ననస:25-4-122
వయససస:60
లస: ససస స
4088 NDX2287514
పపరర: బబబఘ రరవప మఘవశ

94-113/700

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-4-120
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతనస�
ఇసటట ననస:25-4-120
వయససస:54
లస: పప
4085 NDX0288746
పపరర: శశభబననయఘడడ కఠరరర

4080 NDX1181791
పపరర: అజయ బబబఘ బబలరసకకసడ

4105 NDX2658250
పపరర: అఖల చలమర

94-114/816

తసడడ:డ అసకమమరరవప చలమర
ఇసటట ననస:25-4-125
వయససస:29
లస: పప
94-201/41

4108 NDX2907392
పపరర: సరయ పసడయ ననగళర

94-47/1095

తసడడ:డ ససరరసదడ ననథ ననగళర
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:18
లస: ససస స

Page 142 of 319

4109 NDX0173906
పపరర: ససధనఖరరణణ రరమననన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-37
94-71/31

భరస : శకనవరసరరవప రరమననన
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:35
లస: ససస స
94-71/34

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ రరమననన
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:81
లస: పప

4113 NDX2570760
పపరర: ననమఘల మననజ కకషష

94-71/738

4116 NDX3038494
పపరర: ఫణణష కలమమర ననగళర
తసడడ:డ ససరరసదడ ననథ ననగళర
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:20
లస: పప

4118 NDX2728244
పపరర: భబరవ సదదననన

4119 NDX2968782
పపరర: శకరరస రరడడడ పసడపరరస

94-71/741

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:18
లస: పప

భరస : కకశశర బబబఘ తనళళరర
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:27
లస: ససస స
4124 NDX0215160
పపరర: వరసవ� ససహహచ�

94-114/155

94-114/158

94-114/161

భరస : శకనవరస రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:54
లస: ససస స

4128 NDX0014233
పపరర: వనసకట భబరత� పప ననస�

4131 NDX1663906
పపరర: రజన ఏవపరర

94-114/164

4134 NDX0292722
పపరర: సరళ దేవ పసడపరరస

94-71/742

4137 NDX0292771
పపరర: వజయ కలమమరర� పపటటటట�
భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:54
లస: ససస స

94-71/740

4120 NDX3020245
పపరర: శకరరస రరడడడ పసడపరరస

94-71/743

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ పసడపరరస
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:18
లస: పప
94-114/153

4123 NDX0213884
పపరర: శరరష� ససహహచ�

94-114/154

తసడడ:డ గగపరలరరడడడ�
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:32
లస: ససస స
94-114/156

4126 NDX0292805
పపరర: ససధన మమధసరర� పపటటటట�

94-114/157

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:34
లస: ససస స
94-114/159

4129 NDX0663351
పపరర: కకరణమయ లమవప�

94-114/160

తసడడ:డ రరమకకషష రరవప�
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:43
లస: ససస స
94-114/162

4132 NDX0292961
పపరర: రరజజశశరర� పస పపరర�

94-114/163

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:44
లస: ససస స
94-114/165

భరస : తరరపత రరడడడ
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:52
లస: ససస స
94-114/167

4117 NDX2968790
పపరర: శకజ పసడపరరస

Deleted

భరస : వనసకట రరడడడ ఏవపరర
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:48
లస: ససస స
4136 NDX0293001
పపరర: లలత కలమమరర గగమటస�

4125 NDX0216051
పపరర: నవఖ� కననన�

94-71/737
4114 NDX2974350
పపరర: వజయ భసకరరరవప యయతడసతల

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ పసడపరరస
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వశశశశశర రరవప�
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:43
లస: ససస స
4133 NDX0292755
పపరర: ననగరరజ కలమమరర పసడపరరస

94-71/739

తసడడ:డ ననగరరజ�
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష రరవప�
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:39
లస: ససస స
4130 NDX0293035
పపరర: ససహససన గఘజరల�

4122 NDX0215327
పపరర: జజఖతనసన� బబ డడ పరటట�

94-71/33

తసడడ:డ భకమయఖ యయతడసతల
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ నరరసరరడ�డడ
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలరరడడడ�
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:34
లస: ససస స
4127 NDX0661520
పపరర: ససజనఖ లమవప�

94-71/647

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ పసడపరరస
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:18
లస: పప
94-114/152

4111 NDX0173872
పపరర: శకనవరసరరవప రరమననన

తసడడ:డ సరసబశవరరవప రరమననన
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప ననమఘల
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:19
లస: పప

భరస : వజయ భబసకర రరవప యయతడసతల
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:51
లస: ససస స

4121 NDX1840215
పపరర: కరవఖ తనళళరర

94-71/32

భరస : సరసబశవరరవప రరమననన
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:73
లస: ససస స

4112 NDX0174003
పపరర: సరసబశవరరవప రరమననన

4115 NDX2974285
పపరర: ససలలచన యయతడసతల

4110 NDX0173955
పపరర: సతఖవత రరమననన

4135 NDX0689232
పపరర: అనసత లకడమ చగపపరపప�

94-114/166

భరస : మదన గగపరల రరడడ �
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:53
లస: ససస స
94-114/168

4138 NDX0215772
పపరర: జజజ ననశశరర� బబ డడ పరటట�

94-114/169

భరస : నరరసరరడ�డడ
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:56
లస: ససస స
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4139 NDX0068544
పపరర: ససధనరరణణ పడతస గఘడడపప�

94-114/170

తలర : బబల జజఖత�
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:58
లస: ససస స
4142 NDX0014183
పపరర: ససత మహలకడమ పప ననస

94-114/173

94-114/176

94-114/179

94-114/182

94-114/185

94-114/188

94-114/191

భరస : శకకరసత లమవప
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:35
లస: ససస స

4152 NDX0190876
పపరర: రవ శసకర రరడ�డడ సరనకకమఘమ�

4155 NDX2021145
పపరర: కకశశర బబబఘ తనళళరర

4158 NDX0190447
పపరర: హహమసత� పపరరషస తస స�

4161 NDX0579698
పపరర: కమర ఊరరకకసడయఖ�

94-114/194

4164 NDX0191015
పపరర: పరసడడరసగ� గగసడపలర �

94-114/183

4147 NDX1582858
పపరర: పస వ ననగరరజ యతడసతల

94-114/178

4150 NDX0191098
పపరర: వనసకట సతఖస� వనస�

94-114/181

4153 NDX0290924
పపరర: శకనవరస రరడడడ� పసడపరరస�

94-114/184

తసడడ:డ శకరరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:49
లస: పప
94-114/186

4156 NDX0365502
పపరర: తరరపత రరడడడ దగఘర ల�

94-114/187

తసడడ:డ వనసకట రరడ�డడ
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:54
లస: పప
94-114/189

4159 NDX0190611
పపరర: గగపరల రరడడడ� చ.�

94-114/190

తసడడ:డ బడహమనసదరరడడడ�
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:57
లస: పప
94-114/192

4162 NDX0291013
పపరర: ననగరరజ కననన�

94-114/193

తసడడ:డ పరరర సరరర �
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:64
లస: పప
94-114/195

తసడడ:డ మమణణకఖసశశటట �
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:74
లస: పప
94-114/874

94-114/175

తసడడ:డ పసదబ సస మయఖ�
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ తపపనన�
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ పప ననస
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:68
లస: పప
4166 NDX2787836
పపరర: హరరత లమవప

94-114/180

తసడడ:డ ననయఘడడ�
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:57
లస: పప
4163 NDX0641118
పపరర: ననగజశశర రరవప పప ననస

4149 NDX0690826
పపరర: శకకరసత� లమవప�

4144 NDX2082261
పపరర: శక హరర రరడడడ దగఘర ల

తసడడ:డ వజయ భబసకర రరవప యతడసతల
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శరససన
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమచనరరఖలల�
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:54
లస: పప
4160 NDX0190900
పపరర: నరరసస రరడడడ� బబ డడ పరటట�

94-114/177

తసడడ:డ మమలమ కకసడనరరడడ �
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:50
లస: పప
4157 NDX0291047
పపరర: శకనవరస రరఘవన� గగమఠస�

4146 NDX0191056
పపరర: రఘఘననధ రరడడ � బబ డడ పరటట�

94-114/172

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ దగఘర ల
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకకషష ర రరవప�
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:46
లస: పప
4154 NDX0382507
పపరర: శకనవరస రరడడడ� గఘజరల�

94-114/174

తసడడ:డ నరరసస రరడడడ�
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:38
లస: పప
4151 NDX0365973
పపరర: శకనవరసరరవప పస పపరర�

4143 NDX1168087
పపరర: అనసతమమ పసడపరరస

4141 NDX0669457
పపరర: సరగజన దేవ లమవప�

భరస : రరమ కకషష రరవప�
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : శకరరమ రరడకడ
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరజ�
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:29
లస: పప
4148 NDX0579748
పపరర: పప నననకసటట వరభదడస�

94-114/171

భరస : ననగరరజ�
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ననగజశశర రరవప పప ననస
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:64
లస: ససస స
4145 NDX0656454
పపరర: జషష
ష కననన�

4140 NDX0216317
పపరర: పడమల కలమమరర�

4167 NDX2728335
పపరర: జజఖతష రరడడడ ఈవపరర
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ ఈవపరర
ఇసటట ననస:25-4-126 FLAT NO E1
వయససస:18
లస: పప

4165 NDX0580464
పపరర: అసజననదేవ పప నననకసటట�

94-114/785

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:25-4 126
వయససస:55
లస: ససస స
94-71/744

4168 NDX2728152
పపరర: అపరష పరవపలలరర

94-71/745

Deleted

భరస : మధసససదన రరవప పరవపలలరర
ఇసటట ననస:25-4-126, FLAT NO E4
వయససస:36
లస: ససస స

Page 144 of 319

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-37

4169 NDX2728178
పపరర: మధసససదన రరవప పరవపలలరర

94-71/746

Deleted

తసడడ:డ మసరసన రరవప పరవపలలరర
ఇసటట ననస:25-4-126, FLAT NO E4
వయససస:50
లస: పప
4172 NDX1317320
పపరర: పడసరద రరవప ననమఘల

4170 NDX1317338
పపరర: ససజజత ననమఘల

94-114/378

భరస : పడసరద రరవప ననమఘల
ఇసటట ననస:25-4-126, TIRUMALA TOWERS
వయససస:47
లస: ససస స

4171 NDX2150704
పపరర: మహత ననమఘల

94-114/379

తసడడ:డ పడసరదరరవప ననమఘల
ఇసటట ననస:25-4-126, TIRUMALA TOWRES
వయససస:23
లస: ససస స

94-114/380

తసడడ:డ కకషష మమరరస ననమఘల
ఇసటట ననస:25-4-126, TIRUMALA TOWRES
వయససస:48
లస: పప
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7277 NDX2026087
పపరర: లకడమ తరరపతమమ కకమమననన

94-69/47

భరస : సరసబశవరరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:24-6-302
వయససస:24
లస: ససస స
7280 NDX1585019
పపరర: కకరణ కలమమర కటబరర

94-69/50

94-68/236

94-68/239

94-68/242

94-68/245

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర గమడవలర
ఇసటట ననస:24-6-305
వయససస:29
లస: పప

7287 NDX2177393
పపరర: వజజర మఘకజష

7290 NDX0611962
పపరర: కలరరక బబబఘ

7293 NDX2265601
పపరర: వనసకట గగపసననథ వజర

94-68/248

7296 AP151010165040
పపరర: పదనమవత గమడవలర � గఘడశలర

94-68/240

7299 NDX0080002
పపరర: ఉదయ కలమమర గమడవలర �
గఘడశలర
తసడడ:డ సరసబశవరరవప� గమడవలర
ఇసటట ననస:24-6-305
వయససస:38
లస: పప

94-69/52

7285 AP151010165058
పపరర: లలమవత వజజర

94-68/238

7288 AP151010162010
పపరర: రరమకకషష వజజర

94-68/241

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-6-303
వయససస:48
లస: పప
94-68/243

7291 NDX3280559
పపరర: వజజర కకటటశశరరరవప

94-68/244

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:24-6-303
వయససస:67
లస: పప
94-68/246

7294 NDX2265577
పపరర: రవసదడననథ వజర

94-68/247

తసడడ:డ ఆసజననయఘలల వజర
ఇసటట ననస:24-6-304
వయససస:43
లస: పప
94-68/249

భరస : వనసకటటశశరరర� గమడవలర
ఇసటట ననస:24-6-305
వయససస:50
లస: ససస స
94-68/251

7282 NDX1555723
పపరర: వనసకటటశశర రరవప దగఘర

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-6-303
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయఘలల వజర
ఇసటట ననస:24-6-304
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఉదయ కలమమర� గమడవలర
ఇసటట ననస:24-6-305
వయససస:34
లస: ససస స
7298 NDX0305235
పపరర: వనసకట దదననశ గమడవలర

94-68/237

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:24-6-303
వయససస:63
లస: పప

భరస : ఆసజననయఘలల వజజర
ఇసటట ననస:24-6-304
వయససస:63
లస: ససస స
7295 NDX0033233
పపరర: రరధదక గమడవలర � గఘడశలర

7284 NDX0033464
పపరర: ఉమమదేవ� గఘడశలర �

94-69/49

తసడడ:డ రసగర రరవప
ఇసటట ననస:24-6-302
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష వజజర
ఇసటట ననస:24-6-303
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వననకజటశశరరర�
ఇసటట ననస:24-6-303
వయససస:61
లస: పప
7292 AP151010165057
పపరర: పరరశత దేవ వజజర

94-69/51

భరస : వనసకరటడ రరవప�
ఇసటట ననస:24-6-303
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషష వజజర
ఇసటట ననస:24-6-303
వయససస:22
లస: పప
7289 NDX0080036
పపరర: వనసకట రరవప� గమడవలర �

7281 NDX2492353
పపరర: రగశయఖ దేవరకకసడ

7279 NDX1555624
పపరర: సరయ కకషష కకషస ర దగఘర

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-6-302
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ననగజసదడస దేవరకకసడ
ఇసటట ననస:24-6-302
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:24-6-303
వయససస:41
లస: ససస స
7286 NDX2177385
పపరర: వజజర లలకజశ

94-69/48

భరస : పడభబకర రరవప గఘసపసన
ఇసటట ననస:24-6-302
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ దేవరరజ కటబరర
ఇసటట ననస:24-6-302
వయససస:25
లస: పప
7283 AP151010165213
పపరర: వజజర శకదేవ

7278 NDX2492346
పపరర: నరమల మమరర గఘసపసన

7297 AP151010165036
పపరర: పసచచమమ గమడవలర �

94-68/250

భరస : ససతయఖ�
ఇసటట ననస:24-6-305
వయససస:82
లస: ససస స
94-68/252

7300 AP151010162188
పపరర: నట వర కకషష కరసత గమడవలర

94-68/253

తసడడ:డ వనసకట హనసమసత రరవప గమడవలర
ఇసటట ననస:24-6-305
వయససస:43
లస: పప
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94-68/254

తసడడ:డ ససతయఖ గమడవలర
ఇసటట ననస:24-6-305
వయససస:58
లస: పప
7304 NDX1099225
పపరర: యమమన గమడవలర

94-68/256

94-68/259

94-68/262

94-68/265

94-68/267

94-68/270

94-68/263

7314 NDX2860831
పపరర: వమల కరటడగడడ

7317 NDX1161462
పపరర: శకలకకమ ననటట ననటట

7320 NDX2123834
పపరర: ససజనఖ సతషలలరర

94-68/273

7325 NDX0159160
పపరర: సరలమల సరతషలలరర సరతషలలరర

94-68/276

7323 NDX2209245
పపరర: మలమరరరడడడ పసనసగగసడ

94-68/945

తసడడ:డ మలర యఖ సతషలలరర
ఇసటట ననస:24-6-309
వయససస:72
లస: పప

94-68/268

7329 AP151010162061
పపరర: శవపడసరద వజజర వజజ
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప వజజర
ఇసటట ననస:24-6-311
వయససస:46
లస: పప

94-68/261

7312 NDX0079988
పపరర: మఘరళ కకషష� గమడవలర �

94-68/264

7315 JBV2719037
పపరర: ఝమనస పప ద పప ద

94-68/266

7318 AP151010165397
పపరర: లకకమరరజఖస ననటట ననటట

94-68/269

భరస : రరమసససదర రరడడడ ననటట
ఇసటట ననస:24-6-308
వయససస:64
లస: ససస స
94-68/271

7321 NDX0233254
పపరర: భబరత శఖమమణణ సరతషలలరర

94-68/272

భరస : సస లలమన సతషలలరర
ఇసటట ననస:24-6-309
వయససస:72
లస: ససస స
94-68/274

7324 NDX2265643
పపరర: మలమర రరడడడ పసనసగగసడ

94-68/275

తసడడ:డ వనసకట చననరరడడడ పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:24-6-309
వయససస:39
లస: పప
94-68/277

తసడడ:డ శవ పడసరద వజర
ఇసటట ననస:24-6-311
వయససస:20
లస: ససస స
94-68/279

7309 AP151010165340
పపరర: పదనమవత గమడవలర � గమడవలర

భరస : రసగననయకలలల పప ద
ఇసటట ననస:24-6-307
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ చచనననరరడడడ పనసగగడ
ఇసటట ననస:24-6-309
వయససస:40
లస: పప
7326 NDX2265668
పపరర: మననజజ వజర

94-68/258

తసడడ:డ పదనమవత�
ఇసటట ననస:24-6-306
వయససస:35
లస: పప

భరస : సస లలమన సతషలలరర
ఇసటట ననస:24-6-309
వయససస:39
లస: ససస స

7322 NDX0161265
పపరర: శశ కకరణ సరతషలలరర
సరతషలలరర
తసడడ:డ సస లలమన సతషలలరర
ఇసటట ననస:24-6-309
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద వజర
ఇసటట ననస:24-6-311
వయససస:22
లస: పప

7311 NDX1813147
పపరర: అజయ కలమమర చసదరర పరటట

7306 NDX2481216
పపరర: వజయ లకడమ చసదరర పరటట

భరస : సరసబయఖ� గమడవలర
ఇసటట ననస:24-6-306
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వరభదడ రరడకడ ననటట
ఇసటట ననస:24-6-308
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ సససదర రరడడడ ననటట
ఇసటట ననస:24-6-308
వయససస:50
లస: పప

7328 NDX2265650
పపరర: రరకజష వజర

94-68/260

భరస : వనసకటపపయఖ కరటడగడడ
ఇసటట ననస:24-6-306
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గమడవలర
ఇసటట ననస:24-6-308
వయససస:25
లస: ససస స
7319 AP151010162353
పపరర: వరభదనడరరడడడ ననటట ననటట

7308 NDX0575126
పపరర: శవ పరరశత� నడడసపలర �

94-68/255

భరస : వనసకటటశశరరర చసదరర పరటట
ఇసటట ననస:24-6-306
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చసదరర పరటట
ఇసటట ననస:24-6-306
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:24-6-306
వయససస:76
లస: పప
7316 NDX1555350
పపరర: శక లకడమ గమడవలర

94-68/257

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:24-6-306
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:24-6-306
వయససస:61
లస: ససస స
7313 NDX0161174
పపరర: వనసకటపపయఖ కరటడగడడ �

7305 NDX0270967
పపరర: ససనత� గమడవలర �

7303 NDX1813105
పపరర: సపనహ చసదరర పరటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చసదరర పరటట
ఇసటట ననస:24-6-306
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రవసదడ బబబఘ�
ఇసటట ననస:24-6-306
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : నటరరజ�
ఇసటట ననస:24-6-306
వయససస:48
లస: ససస స
7310 JBV2719862
పపరర: వనసకటససబబమమ గమడవలర �

94-68/818

భరస : దదననష గమడవలర
ఇసటట ననస:24-6-305
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గమడవలర
ఇసటట ననస:24-6-306
వయససస:27
లస: ససస స
7307 NDX0271197
పపరర: భమలకడమ� గమడవలర �

7302 NDX2685642
పపరర: ఇననఖసస జజఖత గమడవలర

7327 NDX0233544
పపరర: సపనహలత వజజర� వజజర

94-68/278

భరస : శవ పడసరద� వజజర
ఇసటట ననస:24-6-311
వయససస:42
లస: ససస స
94-68/280

7330 NDX2888733
పపరర: లకడమ నరసమమ తనటటపరరస

94-68/947

భరస : ననగమలలర శశర రరవప తనటటపరరస
ఇసటట ననస:24-6-311
వయససస:61
లస: ససస స
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7331 NDX2860799
పపరర: వనసకట ననగరసదడ పడసరద తనటటపరరస

94-68/948

తసడడ:డ ననగమలలర శశర రరవప తనటటపరరస
ఇసటట ననస:24-6-311
వయససస:40
లస: పప
7334 NDX3008182
పపరర: రమఖ సహహత అమత

94-70/807

94-68/283

94-68/286

94-68/289

94-68/292

94-68/950

94-68/296

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:24-6-334
వయససస:59
లస: ససస స
7355 NDX2712156
పపరర: ననగ లకడమ గఘజరల

తసడడ:డ శసకర కకమమననన
ఇసటట ననస:24-7-267
వయససస:22
లస: ససస స

94-68/287

7344 NDX0159376
పపరర: మహమమద ఇసరమయల

7347 NDX2016583
పపరర: మహమమద యమనసస

94-68/821

94-68/290

94-68/293

94-68/951

7353 JBV2719128
పపరర: ససతనరరవమమ మలమరదద�

94-68/297

7359 AP151010165284
పపరర: లకకమపడసనన కకమమననన
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:24--7-315
వయససస:42
లస: ససస స

94-68/285

7342 NDX1570382
పపరర: లకడమ చచసతనఖ రరయల రరయల

94-68/288

7345 JBV2711737
పపరర: సతఖననరరయణ

94-68/291

7348 NDX0950527
పపరర: చనకకటటశశరరరవప వజజర

94-68/294

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:24-6-312
వయససస:64
లస: పప
7351 AP151010165344
పపరర: నజజమభబనస మహమద

94-68/295

భరస : యమనస
ఇసటట ననస:24-6-313
వయససస:55
లస: ససస స
7354 NDX2712180
పపరర: లకడమ ననరరయణ గఘజరల

94-68/820

తసడడ:డ ననరరయణపప గఘజరల
ఇసటట ననస:24-6-486
వయససస:63
లస: పప
94-68/298

భరస : శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:24-6-872
వయససస:37
లస: ససస స
94-68/300

7339 NDX0033597
పపరర: ససగఘణ రరయల

తసడడ:డ బబబమరరవప
ఇసటట ననస:24-6-312
వయససస:51
లస: పప

7350 NDX2848802
పపరర: ధన సరయ వనసకట వఘఘనశ
బచసచ
తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ బచసచ
ఇసటట ననస:24-6-312
వయససస:19
లస: పప

7356 NDX2265692
పపరర: అరరణ కలమమరర కకట

94-68/282

తసడడ:డ ససబబబ రరవప రరయల
ఇసటట ననస:24-6-312
వయససస:24
లస: పప

భరస : శవకకటటననరరయణ�
ఇసటట ననస:24-6-365
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : లకడమ ననరరయణ గఘజరల
ఇసటట ననస:24-6-486
వయససస:47
లస: ససస స
7358 NDX2260123
పపరర: గరయతడ కకమమననన

7341 NDX1570374
పపరర: రరజజష రరయల రరయల

7336 NDX2016609
పపరర: సన ససలమసనన

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-6-312
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద ఖమససస
ఇసటట ననస:24-6-312
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప రరయల
ఇసటట ననస:24-6-312
వయససస:54
లస: పప
7352 AP151010165280
పపరర: సరమమమ జఖస వనజరసడర �

94-68/284

తలర : నజమమబహనస మహమబ
ఇసటట ననస:24-6-312
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఖమశస
ఇసటట ననస:24-6-312
వయససస:52
లస: పప
7349 NDX2860732
పపరర: ససబబరరవప రరయల

7338 AP151010165554
పపరర: షమమ బబనస మహమమద

94-70/806

భరస : మహమమద ఇసరమయల
ఇసటట ననస:24-6-312
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప రరయల
ఇసటట ననస:24-6-312
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప రరయల
ఇసటట ననస:24-6-312
వయససస:27
లస: పప
7346 AP151010162518
పపరర: అవస మహమమద

94-68/281

భరస : అనస
ఇసటట ననస:24-6-312
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : చనకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-6-312
వయససస:54
లస: ససస స
7343 NDX1090588
పపరర: ఆదదతఖ రరయల రరయల

7335 NDX2260263
పపరర: బబబ వనసకట శకవలర బచసచ

7333 NDX2998268
పపరర: అననపపరష మమ అమత

భరస : చసదడ రరవప అమత
ఇసటట ననస:24-6-311
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బచసచ
ఇసటట ననస:24-6-312
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ బబచచర
ఇసటట ననస:24-6-312
వయససస:48
లస: ససస స
7340 NDX0943951
పపరర: రమమదేవ వజజర

94-68/949

తసడడ:డ ననగమలలర శశర రరవప తనటటపరరస
ఇసటట ననస:24-6-311
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ రరవప అమత
ఇసటట ననస:24-6-311
వయససస:25
లస: ససస స
7337 JBV2720241
పపరర: పదనమవత బచసచ

7332 NDX2888840
పపరర: వనసకట కకశశర తనటటపరరస

7357 NDX2209344
పపరర: యసరసససశన వజర

94-68/299

తసడడ:డ శకనవసరరవప వజర
ఇసటట ననస:24-7-32
వయససస:26
లస: ససస స
94-68/301

7360 NDX0171363
పపరర: మలలర శశరర యన

94-68/302

భరస : అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:24-7-315
వయససస:64
లస: ససస స
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7361 NDX0159145
పపరర: అసకమమరరవప నలర పననన

94-68/303

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:24-7-315
వయససస:71
లస: పప
7364 AP151010162317
పపరర: ఏకరసబరజశశర రరవప వలలటట

94-68/306

94-68/952

భరస : హనసమతషరరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:24-7-317
వయససస:59
లస: ససస స
7373 NDX1880104
పపరర: ననగ ననషమ కకపపలర

94-68/313

94-68/316

94-68/319

94-68/322

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:24-7-319
వయససస:33
లస: ససస స

94-68/314

7377 NDX0033639
పపరర: రరధదక గమడవలర �

7380 NDX0232496
పపరర: మమధవ ఉపపపటటరర�

7383 NDX2260214
పపరర: అపరపరరవప మదదబ ననన

94-68/325

7386 NDX0080184
పపరర: ఆసజననయ పడసరద మదదబ ననన

94-68/317

7389 NDX2265593
పపరర: మసజల చననకకటర
భరస : వనసకటటసశరరర చననకకటర
ఇసటట ననస:24-7-319
వయససస:37
లస: ససస స

7372 NDX0079913
పపరర: అనల కలమమర రరవపరర

94-68/312

7375 NDX1822114
పపరర: కకత మరరక

94-68/315

7378 NDX0033449
పపరర: ననగవనణణ మదదబ ననన�

94-68/318

భరస : రవ�
ఇసటట ననస:24-7-318
వయససస:59
లస: ససస స
94-68/320

7381 NDX0033571
పపరర: లకడమ రరజఖస మదదబ ననన

94-68/321

భరస : ఆసజననయ పడసరద మదదబ ననన
ఇసటట ననస:24-7-318
వయససస:59
లస: ససస స
94-68/323

7384 NDX1160829
పపరర: ననగజశశర రరవప కకపపలర

94-68/324

తసడడ:డ ససబబబరరయడస
ఇసటట ననస:24-7-318
వయససస:47
లస: పప
94-68/326

తసడడ:డ హనసమయఖ మదదబ ననన
ఇసటట ననస:24-7-318
వయససస:66
లస: పప
94-68/328

94-68/309

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప మరరక
ఇసటట ననస:24-7-318
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయ పడసరద మదదబ ననన
ఇసటట ననస:24-7-318
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ�
ఇసటట ననస:24-7-318
వయససస:59
లస: పప
7388 NDX0232298
పపరర: అనసష గరరర పరటట�

7374 NDX1880088
పపరర: ననగ శరకవఖ కకటటపలర

7369 NDX2209286
పపరర: seri priya ravuri

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:24-7-317
వయససస:39
లస: పప

భరస : ననగజశశరరరవప�
ఇసటట ననస:24-7-318
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ జజననయలలలసరద మదదబ నన
ఇసటట ననస:24-7-318
వయససస:41
లస: పప
7385 NDX0159509
పపరర: ననగజశశరరరవప మరరక�

94-68/311

తసడడ:డ వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:24-7-318
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప కకపపలర
ఇసటట ననస:24-7-318
వయససస:47
లస: ససస స
7382 NDX2209229
పపరర: అపరపరరవప మదదబ ననన

7371 NDX0079939
పపరర: ససనల కలమమర రరవపరర

94-68/308

భరస : ససనల కలమమర రరవపరర
ఇసటట ననస:24-7-317
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప కకటటపలర
ఇసటట ననస:24-7-318
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-7-318
వయససస:25
లస: ససస స
7379 NDX1880054
పపరర: పదమ కకపపలర

94-68/953

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:24-7-317
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప కకపపలర
ఇసటట ననస:24-7-318
వయససస:24
లస: ససస స
7376 NDX1246867
పపరర: సరయ సపనహ మరరక

7368 NDX2848810
పపరర: హరరశ వలలటట

94-68/305

తసడడ:డ వనసకటనరసయఖ
ఇసటట ననస:24-7-316
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ ఏకరసబరజశశర రరవప వలలటట
ఇసటట ననస:24-7-316
వయససస:18
లస: పప
94-68/310

7363 NDX1570416
పపరర: ససవరష లకడమ కలమమరర
వనలరలచచరరవప
భరస : రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:24-7-316
వయససస:58
లస: ససస స

94-68/307 7366 AP151010162182
7365 NDX1647520
పపరర: రరసమహన రరవప వనళలచేరరవప
పపరర: సతఖననరరయణ వలలటట

తసడడ:డ కకషష రరవప వనళలచేరరవప
ఇసటట ననస:24-7-316
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ఏకరసబరజశశర రరవప వలలటట
ఇసటట ననస:24-7-316
వయససస:22
లస: ససస స
7370 NDX2209179
పపరర: పదమజ రరవపరర

94-68/304

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:24-7-315
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:24-7-316
వయససస:57
లస: పప
7367 NDX2860641
పపరర: లలత వలలటట

7362 AP151010162535
పపరర: పసచచయఖ కకమమననన

7387 NDX0233064
పపరర: వనసకట ససత గరరర పరటట�

94-68/327

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:24-7-319
వయససస:33
లస: ససస స
94-68/329

7390 NDX0160192
పపరర: సరసబశవరరవప గరరర పరటట�

94-68/330

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:24-7-319
వయససస:59
లస: పప
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94-68/331

తసడడ:డ లకకమననరరయణ కకతనస
ఇసటట ననస:24-7-319
వయససస:80
లస: పప
7394 NDX1933200
పపరర: పరవన తేజ దరరర

7392 NDX1379643
పపరర: కకరణ మయ చగపసపరర

భరస : హనసమమన తలక బబబఘ
ఇసటట ననస:24-7-320
వయససస:30
లస: ససస స
94-68/334

భరస : కకరణ కలమమర దరరర
ఇసటట ననస:24-7-320
వయససస:32
లస: ససస స

7395 NDX1042159
పపరర: అనసరరధ తసగరరరల

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:24-7-320
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బబపసరరడడడ
ఇసటట ననస:24-7-320
వయససస:45
లస: పప
7403 NDX2260107
పపరర: రరజ ననగ రవళ కకట

94-68/343

94-68/346

94-68/349

94-68/352

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ వజర
ఇసటట ననస:24-7-324
వయససస:22
లస: ససస స

7407 NDX2265635
పపరర: గగపస చసద మఘకస

7410 NDX2265676
పపరర: దదననశ బబబఘ మఘకస

7413 NDX2727683
పపరర: వజయ పడసరద శశకలరర

94-68/956

7416 NDX2957785
పపరర: రమమశ రరమవత

94-68/344

7419 NDX2209187
పపరర: హహమమజ వజర
తసడడ:డ ససరఖననరరయణ వజర
ఇసటట ననస:24-7-324
వయససస:24
లస: ససస స

7399 NDX1090539
పపరర: కకషష చచసతనఖ చేబబడ లల

94-68/340

7402 NDX2260271
పపరర: వనత పడతసపరటట

94-68/342

7405 NDX2260255
పపరర: రజన పడతసపరటట

94-68/345

భరస : ననగభమషణస పడతసపరటట
ఇసటట ననస:24-7-321
వయససస:44
లస: ససస స
94-68/347

7408 NDX2209336
పపరర: దదననష కలమమర మఘకస

94-68/348

తసడడ:డ శవయఖ మకస
ఇసటట ననస:24-7-321
వయససస:22
లస: పప
94-68/350

7411 NDX2434272
పపరర: గణణశ బబబఘ నలర పరటట

94-68/351

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:24-7-321
వయససస:43
లస: పప
94-68/954

7414 NDX2727717
పపరర: ఆశ శశకలరర

94-68/955

భరస : వజయ పడసరద శశకలరర
ఇసటట ననస:24-7-321
వయససస:33
లస: ససస స
94-69/556

తసడడ:డ ఇరమల ననయక రరమవత
ఇసటట ననస:24-7-322
వయససస:31
లస: పప
94-68/354

94-68/337

తసడడ:డ ననగభమషణస పడతసపరటట
ఇసటట ననస:24-7-321
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మదసససధన రరవప శశకలరర
ఇసటట ననస:24-7-321
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ గగపస రరడడడ బఘకకనన
ఇసటట ననస:24-7-322
వయససస:50
లస: పప
7418 NDX2209328
పపరర: సరయ రరప వజర

94-70/808

తసడడ:డ శవయఖ మఘకస
ఇసటట ననస:24-7-321
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రతస యఖ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:24-7-321
వయససస:50
లస: పప
7415 NDX2837722
పపరర: రమ రరడడడ బఘకకనన

7404 NDX2434280
పపరర: ఉమమ దేవ నలర పరటట

7396 NDX1843912
పపరర: శరఖమల దేవ దరరర

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:24-7-320
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ మఘకస
ఇసటట ననస:24-7-321
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ననగభమషణస పడతసపరటట
ఇసటట ననస:24-7-321
వయససస:23
లస: పప
7412 NDX2260230
పపరర: ననగభమషణస పడతసపరటట

94-68/339

భరస : గణణశ బబబఘ నలర పరటట
ఇసటట ననస:24-7-321
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:24-7-321
వయససస:66
లస: ససస స
7409 NDX2260248
పపరర: శకనవరస రవతేజ పడతసపరటట

7401 NDX3057551
పపరర: శరరద తయఖగమర

94-68/333

భరస : శశ రర రరజజ దరరర
ఇసటట ననస:24-7-320
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:24-7-320
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ మహన దనస కకట
ఇసటట ననస:24-7-321
వయససస:24
లస: ససస స
7406 NDX2434256
పపరర: ఉమమ దేవ నలర పరటట

94-68/335

తసడడ:డ శశ రర రరజజ దరరర
ఇసటట ననస:24-7-320
వయససస:35
లస: పప
94-68/341

7393 NDX2054278
పపరర: శరకవణణ నమమకరయల

భరస : శక హరర నమమకరయల
ఇసటట ననస:24-7-320
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పపరరషస తస మ రరడడడ
ఇసటట ననస:24-7-320
వయససస:38
లస: ససస స

94-68/338 7398 NDX1052075
7397 NDX1160811
పపరర: హనసమమన తలక బబబఘ చగపసపరర
పపరర: కకరణ కలమమర దరరర

7400 NDX1051895
పపరర: పపరరషస తస మరరడడడ కసజల

94-68/332

7417 NDX2260081
పపరర: సరయ రరప వజర

94-68/353

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ వజర
ఇసటట ననస:24-7-324
వయససస:22
లస: ససస స
94-68/355

7420 NDX2209351
పపరర: శవరన నమమగడడ

94-68/356

తసడడ:డ ససబడహమణఖరరవప నమమగడడ
ఇసటట ననస:24-7-324
వయససస:27
లస: ససస స
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7421 JBV2720134
పపరర: ననగ రరజకలమమరర వజజర

94-68/357

భరస : ససరరఖ ననరరయణ వజజర
ఇసటట ననస:24-7-324
వయససస:42
లస: ససస స
7424 JBV2711927
పపరర: ససరరఖ ననరరయణ వజజర

94-68/360

94-68/363

94-68/366

94-68/369

94-68/371

94-68/374

94-68/377

7434 NDX1246875
పపరర: ససబడమణఖస గఘసడస
ర రర

7437 NDX2209369
పపరర: ససధసజ కరవపరర

7440 NDX0033332
పపరర: పదనమవత యడర పలర

7443 AP151010165043
పపరర: వనజజకడ కరవపరర

94-68/380

7448 NDX1681262
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప వకకలగడనడ

7446 NDX0160721
పపరర: రరసబబబఘ యడర పలర

94-68/370

7449 NDX2983567
పపరర: కలమఖణ చకకవరరస పపనసమఘచస
తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపనసమఘచస
ఇసటట ననస:24-7-327
వయససస:20
లస: పప

7429 NDX2265551
పపరర: లలసలబ షపక

94-68/365

7432 NDX0160028
పపరర: వజయ బబబఘ కకమమననన

94-68/368

7435 NDX2795128
పపరర: శరరష బబగఘమ షపక

94-68/957

భరస : జజన బబబఘ షపక
ఇసటట ననస:24-7-325
వయససస:48
లస: ససస స
94-68/372

7438 NDX0272419
పపరర: శవ పరరశత కరవపరర�

94-68/373

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:24-7-326
వయససస:35
లస: ససస స
94-68/375

7441 NDX2209377
పపరర: లకకమదేవ కకట

94-68/376

భరస : సరసబశవరరవప కకట
ఇసటట ననస:24-7-326
వయససస:59
లస: ససస స
94-68/378

7444 JBV2719797
పపరర: లకమమమ గమడవలర �

94-68/379

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:24-7-326
వయససస:87
లస: ససస స
94-68/381

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:24-7-326
వయససస:55
లస: పప
94-69/53

94-68/362

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:24-7-325
వయససస:30
లస: పప

భరస : అమరయఖ
ఇసటట ననస:24-7-326
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరయఖ
ఇసటట ననస:24-7-326
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వకకలగడనడ
ఇసటట ననస:24-7-326
వయససస:58
లస: పప

94-68/367

భరస : రరసబబబఘ
ఇసటట ననస:24-7-326
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప కకట
ఇసటట ననస:24-7-326
వయససస:59
లస: ససస స
7445 AP151010162036
పపరర: శకనవరసరరవప కరవపరర

7431 NDX1880153
పపరర: ససరజష బబబఘ గఘసడస
ర రర

7426 NDX2265544
పపరర: సడవసత కకమమననన

భరస : మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:24-7-325
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరవపరర
ఇసటట ననస:24-7-326
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-7-326
వయససస:41
లస: ససస స
7442 NDX2260099
పపరర: లకడమ దేవమమ కకట

94-68/364

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:24-7-325
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరవపరర
ఇసటట ననస:24-7-326
వయససస:23
లస: ససస స
7439 NDX0272385
పపరర: అనసరరద కరవపరర

7428 NDX1246883
పపరర: రవణమమ గఘసడస
ర రర

94-68/359

భరస : అజయ బబబఘ కకమమననన
ఇసటట ననస:24-7-325
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహమణఖస గఘసడస
ర రర
ఇసటట ననస:24-7-325
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద�
ఇసటట ననస:24-7-325
వయససస:33
లస: పప
7436 NDX2260115
పపరర: సససధసజ కరవపరర

94-68/361

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:24-7-325
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప సరశమ
ఇసటట ననస:24-7-325
వయససస:24
లస: పప
7433 NDX0080051
పపరర: అజయ బబబఘ కకమమననన�

7425 AP151010162638
పపరర: ససబబబరరవప వజజర

7423 AP151010165502
పపరర: వజయ లకడమ వజజర

భరస : ససబబబరరవప వజజర
ఇసటట ననస:24-7-324
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ వజజర
ఇసటట ననస:24-7-324
వయససస:77
లస: పప

భరస : శవ పడసరద
ఇసటట ననస:24-7-325
వయససస:46
లస: ససస స
7430 NDX1819848
పపరర: వనసకటటశ సరశమ

94-68/358

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:24-7-324
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప వజజర
ఇసటట ననస:24-7-324
వయససస:45
లస: పప
7427 NDX0033472
పపరర: రమమదేవ కకమమననన

7422 NDX0171140
పపరర: ననగమలలర శశరర వ

7447 AP151010162019
పపరర: అమరయఖ కరవపరర

94-68/382

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:24-7-326
వయససస:67
లస: పప
94-70/809

7450 NDX3179280
పపరర: భవరన పసడడ

94-68/958

భరస : రమమష కలమమర
ఇసటట ననస:24-7-328
వయససస:35
లస: ససస స
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94-68/383

భరస : ననగజశశర రరవప సరశమ
ఇసటట ననస:24-7-329
వయససస:45
లస: ససస స
7454 NDX0305995
పపరర: రరమమరరవప�

94-68/386

94-68/389

94-68/392

94-68/395

94-68/398

94-68/401

94-68/403

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:24-7-333
వయససస:66
లస: పప

7464 NDX0232454
పపరర: అనసపమ పపటబట

7467 NDX1090117
పపరర: వనసకట శకనవరస బబబఘ పపటబట

7470 NDX2871820
పపరర: శరసత పసడయ గఘనసడగగలల

7473 NDX0232603
పపరర: శరసతకలమమరర రరయపరటట

94-68/406

7476 NDX3069598
పపరర: లలత కలమమరర నలబబ తష

94-68/396

7479 NDX2016682
పపరర: ఆనసదదన తకరకళపరటట
తసడడ:డ రరజ కలమమర తకరకళపరటట
ఇసటట ననస:24-7-334
వయససస:25
లస: ససస స

7459 NDX1090570
పపరర: కకదసడ ఫణణ రరజ దసడమమడడ

94-68/391

7462 AP151010162530
పపరర: శకనవరసరరవప దసడమమడడ

94-68/394

7465 NDX0033159
పపరర: శశభబరరణణ పపటబట

94-68/397

భరస : శకనవరస బబబఘ
ఇసటట ననస:24-7-331
వయససస:43
లస: ససస స
94-68/399

7468 AP151010162209
పపరర: శకనవరసబబబఘ పపటట �

94-68/400

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:24-7-331
వయససస:50
లస: పప
94-69/557

7471 AP151010165270
పపరర: వజయకలమమరర సస సపలర

94-68/402

భరస : వనసకటశకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:24-7-332
వయససస:45
లస: ససస స
94-68/404

7474 AP151010162214
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప సస సపలర

94-68/405

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:24-7-332
వయససస:45
లస: పప
94-68/959

భరస : నగరజ నలబబ తష
ఇసటట ననస:24-7-332
వయససస:38
లస: ససస స
94-68/408

94-68/388

తసడడ:డ సససగయఖ
ఇసటట ననస:24-7-330
వయససస:48
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:24-7-332
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకతరమయ మనన
ఇసటట ననస:24-7-332
వయససస:73
లస: పప
7478 NDX0306027
పపరర: రసగరరరవప� గరసజపలర �

94-68/393

భరస : సస మ శశఖర గఘనసడగగలల
ఇసటట ననస:24-7-331
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదడరరప మనన
ఇసటట ననస:24-7-332
వయససస:51
లస: ససస స
7475 NDX2209393
పపరర: పపరషచదడరరవప మనన

7461 NDX1475095
పపరర: మఘరరరర వనసకటటసశరరర

7456 NDX2209203
పపరర: ధనలకడమ వడర మమడడ

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:24-7-330
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-7-331
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:24-7-331
వయససస:58
లస: పప
7472 NDX2209385
పపరర: లలమవత మనన

94-68/390

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-7-331
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-7-331
వయససస:45
లస: ససస స
7469 AP151010162338
పపరర: వనసకటటశశరరర పపటట

7458 NDX1667536
పపరర: రవ ససజట హ దసడమమడడ

94-68/385

భరస : సరసబశవరరవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:24-7-330
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:24-7-330
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ� �
ఇసటట ననస:24-7-330
వయససస:60
లస: పప
7466 AP151010165498
పపరర: మననహరర పపటట

94-68/387

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దసడమమడడ
ఇసటట ననస:24-7-330
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:24-7-330
వయససస:40
లస: పప
7463 JBV1390343
పపరర: శశరరరరజ� దరరర�

7455 NDX2016674
పపరర: రరగ బసదస మఘరరరర

7453 NDX1961920
పపరర: ననగజశశర రరవప సరశమ

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప సరశమ
ఇసటట ననస:24-7-329
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మఘరరరర
ఇసటట ననస:24-7-330
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:24-7-330
వయససస:43
లస: ససస స
7460 NDX2265684
పపరర: సరసబశవ రరవప వడర మమడడ

94-68/384

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప సరశమ
ఇసటట ననస:24-7-329
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ అపపయఖ�
ఇసటట ననస:24-7-329
వయససస:80
లస: పప
7457 NDX1475087
పపరర: కకటటశశరర మఘరరరర

7452 NDX2209195
పపరర: ససరఖ తేజ సరశమ

7477 NDX0273037
పపరర: కమలకలమమరర గరసజపలర

94-68/407

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:24-7-333
వయససస:59
లస: ససస స
94-68/409

7480 NDX2209302
పపరర: రరపభబరత మరజపలర

94-68/410

భరస : రరజజసదడపస
డ రద మరజపలర
ఇసటట ననస:24-7-334
వయససస:27
లస: ససస స
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7481 NDX0575662
పపరర: వజయ భవరన� తకరకళళ పరటట�

94-68/411

తసడడ:డ రరజ కలమమర�
ఇసటట ననస:24-7-334
వయససస:29
లస: ససస స
7484 NDX2209294
పపరర: మసజల చననకకటర

94-68/414

94-68/417

94-68/420

94-68/423

94-68/426

94-68/429

భరస : Andhra Pradesh
ఇసటట ననస:24-7-336
వయససస:64
లస: ససస స

7494 NDX1052059
పపరర: చనన కకటర వనసకటటశశరరర

7497 NDX0572388
పపరర: రరజ కలమమర� తకరకళళపరటట�

7500 NDX1370774
పపరర: వరహహన ఉపరపలపరటట

94-68/432

7503 AP151010165348
పపరర: శరరద జసపరన

94-68/435

7506 JBV2711034
పపరర: శకనవరసరరవప మదదబ ననన� �

94-68/424

7489 NDX0159855
పపరర: కకషష పడదదప మశశటట

94-68/419

7492 NDX0717082
పపరర: రరమ కకషష గగటటటపరల

94-68/422

7495 NDX0159749
పపరర: కకటటశశరరరవప తచలదేవరపలర

94-68/425

తసడడ:డ హనసమత పడసరద
ఇసటట ననస:24-7-334
వయససస:43
లస: పప
94-68/427

7498 NDX0306092
పపరర: కనకయఖ కకమమననన

94-68/428

తసడడ:డ ననరయఖ కకమమననన
ఇసటట ననస:24-7-334
వయససస:76
లస: పప
94-68/430

7501 NDX2209401
పపరర: కలమఖణణ మదదబ ననన

94-68/431

భరస : వరససదేవరరవప మదదబ ననన
ఇసటట ననస:24-7-336
వయససస:40
లస: ససస స
94-68/433

7504 NDX0307942
పపరర: ధనలకడమ తకరకళళపరటట�

94-68/434

భరస : రరజ కలమమర�
ఇసటట ననస:24-7-336
వయససస:56
లస: ససస స
94-68/436

తసడడ:డ ససతనరరమమసజననయఘలల మదదబ ననన� �
ఇసటట ననస:24-7-336
వయససస:41
లస: పప

భసధసవప: శకనవరస బహహననధమ
ఇసటట ననస:24-7-336
వయససస:84
లస: పప

94-68/416

తసడడ:డ కకషషమమచనరరఖలల
ఇసటట ననస:24-7-334
వయససస:36
లస: పప

భరస : శవనననరరయణ
ఇసటట ననస:24-7-336
వయససస:46
లస: ససస స

94-68/438 7509 NDX3109766
7508 AP151010162515
పపరర: ససతనరరమమసజననయఘలల మదదబ ననన
పపరర: సరసబశవ రరవప బహహననధమ

తసడడ:డ లకకజచచదరర
ఇసటట ననస:24-7-336
వయససస:70
లస: పప

94-68/421

తసడడ:డ లలకజశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-7-335
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమమసజననయఘలల�
ఇసటట ననస:24-7-336
వయససస:41
లస: ససస స
7505 NDX0232090
పపరర: భబగఖలకడమ మదదబ ననన�

7491 NDX0572446
పపరర: బబలకకషష� వనలగర�

7486 NDX2209310
పపరర: పదనమవత మరజపలర

తసడడ:డ ఆసజననయ ససధనకర రరవప మశశటట
ఇసటట ననస:24-7-334
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషనసదస�
ఇసటట ననస:24-7-334
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ నరశసహచనరరఖలల
ఇసటట ననస:24-7-334
వయససస:59
లస: పప
7502 JBV2719029
పపరర: వశరల మదదబ ననన�

94-68/418

తసడడ:డ వనసకట రమణ చనన కకటర
ఇసటట ననస:24-7-334
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పరపరరరవప�
ఇసటట ననస:24-7-334
వయససస:50
లస: పప
7499 NDX0305839
పపరర: కకషషమమచనరరఖలల

7488 NDX0273045
పపరర: కకషష కలమమరర కకమమననన

94-68/413

భరస : కకషరష మరజపలర
ఇసటట ననస:24-7-334
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:24-7-334
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:24-7-334
వయససస:37
లస: పప
7496 AP151010162303
పపరర: శవనననరరయణ జసపన�

94-68/415

భరస : కనకయఖ కకమమననన
ఇసటట ననస:24-7-334
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరజపలర
ఇసటట ననస:24-7-334
వయససస:36
లస: పప
7493 NDX0079665
పపరర: నరజశ కకట�

7485 JBV1390939
పపరర: ససబబబయమమ� వనలగర�

7483 JBV1390889
పపరర: హహమబగదస� వనలగర�

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప� �
ఇసటట ననస:24-7-334
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనగకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:24-7-334
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:24-7-334
వయససస:60
లస: ససస స
7490 NDX0305862
పపరర: రరజజసదడ పడసరద మమరజపలర

94-68/412

భరస : కకటటశశర రరవప తచలరదేవరపలర
ఇసటట ననస:24-7-334
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వఎసకటటశశరరర చననకలటర
ఇసటట ననస:24-7-334
వయససస:37
లస: ససస స
7487 NDX0233023
పపరర: ననగజసదడమమ ననదచసడర

7482 NDX1714592
పపరర: భబరవ తచలరదేవరపలర

94-68/960

7507 NDX2209211
పపరర: వరససదేవ రరవప మదదబ ననన

94-68/437

తసడడ:డ ససతనరరమమసజననయఘలల మదదబ ననన
ఇసటట ననస:24-7-336
వయససస:44
లస: పప
7510 NDX3068608
పపరర: శకనవరస బహహననధమ

94-68/961

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప బహహననధమ
ఇసటట ననస:24-7-336
వయససస:45
లస: పప
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7511 NDX3007515
పపరర: శకనవరస బహహననధమ

94-68/962

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బహహననధమ
ఇసటట ననస:24-7-336
వయససస:45
లస: పప
7514 NDX2848794
పపరర: రమదేవ గగనసగఘసటర

94-68/965

94-68/439

94-70/47

94-68/823

94-68/968

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఘసడడకకట
ఇసటట ననస:24-8-241/2
వయససస:18
లస: పప
7529 AP151010165211
పపరర: లకకమకలమమరర పలలచరర

94-68/453

94-68/456

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:24-8-339
వయససస:53
లస: ససస స

94-68/448

7524 NDX2434439
పపరర: శవ ననగ శకనవరస గఘసటటరర

7519 AP151010162525
పపరర: వనసకటససబబయఖ గరరర పరటట

7522 NDX0639633
పపరర: రరమమరరవప వనజరసడర �

94-68/450

తలర : వసససధర రరణణ శకరరస
ఇసటట ననస:24-8-49
వయససస:19
లస: పప

7527 NDX0160747
పపరర: వజయ కలమమర మఘకస

7528 NDX1551226
పపరర: తేజ పలలచరర

7533 AP151010162331
పపరర: శకనవరసరరవప పలలచరర

94-68/442

94-68/449

7525 NDX2558112
పపరర: రవ కకషస ర శకరరస

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ రరవప గఘణమర
ఇసటట ననస:24-8-40
వయససస:22
లస: పప

7530 NDX0364356
పపరర: ససరఖకళ పలలచరర

94-68/967

తసడడ:డ ననరయఖ�
ఇసటట ననస:24-7-360
వయససస:64
లస: పప

94-68/451

94-68/824

94-68/452

భరస : పడదదప కలమమర పలలచరర
ఇసటట ననస:24-8-337
వయససస:29
లస: ససస స
94-68/454

7531 NDX0702118
పపరర: వనసకట శరకవణ కలమమర�
పలలచరర�
తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:24-8-337
వయససస:34
లస: పప

94-68/455

94-68/457

7534 AP151010162222
పపరర: వనసకటటశశరరర పలలచరర

94-68/458

తసడడ:డ లకకమనరసససహస
ఇసటట ననస:24-8-337
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ లకడమనరసససహస పలలచరర
ఇసటట ననస:24-8-337
వయససస:57
లస: పప

94-68/459

94-68/460 7537 NDX2860591
94-68/969
7536 JBV2711125
పపరర: శవకకటటననరరయణరరవప మలమరదద
పపరర: దదవఖ వనసకట ఏన ఏల పవన
పరలలచరర
తసడడ:డ వనసకయఖ మలమరదద
తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప పరలలచరర
ఇసటట ననస:24-8-337
ఇసటట ననస:24-8-337
వయససస:72
లస: పప
వయససస:27
లస: ససస స

94-68/462

7539 NDX0952853
పపరర: వననద కలమమర పరవపలలరర

తసడడ:డ లకడమ నరశసహస
ఇసటట ననస:24-8-337
వయససస:66
లస: పప
7538 NDX1208891
పపరర: మమధవ పరవపలలరర

7521 NDX0307934
పపరర: గకతమ పరవపలలరర

7516 NDX2888378
పపరర: వనసషషవ గగనసగఘసటర

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:24-7-337
వయససస:84
లస: పప

భరస : వనసకట నరసససహరరవప పలలచరర
ఇసటట ననస:24-8-337
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దనరర
ఇసటట ననస:24-8-337
వయససస:36
లస: పప
7535 NDX1208842
పపరర: వనసకట నరశసహరరవప పలలచరర

94-68/440

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మఘకస
ఇసటట ననస:24-8-270
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-8-337
వయససస:49
లస: ససస స
7532 NDX2095694
పపరర: కళళఖణ కలమమర దనరర

7518 AP151010165564
పపరర: లకకమకలమమరర గరరర పరటట

94-68/964

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగనసగఘసటర
ఇసటట ననస:24-7-336/1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:24-7-339
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమ కకషష మడడడ
ఇసటట ననస:24-8-33
వయససస:18
లస: పప
7526 NDX2844207
పపరర: మననజ కలమమర ఘసడడకకట

94-68/966

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-7-337
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమమ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-7-337
వయససస:29
లస: ససస స
7523 NDX2582773
పపరర: మమరరత సతఖ పడసరద మడడడ

7515 NDX2859965
పపరర: పడథసఖష గగనసగఘసటర

7513 NDX2848877
పపరర: వనసకటటశశరరర గగనసగఘసటర

తసడడ:డ ససబబయఖ గగనసగఘసటర
ఇసటట ననస:24-7-336/1
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగనసగఘసటర
ఇసటట ననస:24-7-336/1
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:24-7-337
వయససస:42
లస: ససస స
7520 NDX1189810
పపరర: మరవతష అరచన

94-68/963

భరస : వనసకట ససబబయఖ గగనసగఘసటర
ఇసటట ననస:24-7-336/1
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర గగనసగఘసటర
ఇసటట ననస:24-7-336/1
వయససస:43
లస: ససస స
7517 NDX1570424
పపరర: చచననమమ తతరటట

7512 NDX2860021
పపరర: లకమమమ గగనసగఘసటర

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:24-8-339
వయససస:36
లస: పప

94-68/463

7540 NDX1555699
పపరర: హనసమసత రరవప పరవపలలరర

94-69/54

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:24-8-339
వయససస:65
లస: పప
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94-68/970

భరస : కకటటశశరరరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:24-8-341/2
వయససస:40
లస: ససస స
7544 NDX2176809
పపరర: జజహనవ రరడడడ వనననన

94-68/465

94-68/973

94-68/470

94-68/473

94-68/476

94-68/479

94-68/482

భరస : శశషగరరరరరవప�
ఇసటట ననస:24-8-347
వయససస:53
లస: ససస స
7565 NDX0160077
పపరర: ససరజష బబబఘ చేబబడ లల

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:24-8-347
వయససస:60
లస: పప

94-68/471

7554 NDX1246917
పపరర: జయపడధ పసదబపపడడ

7557 NDX0162370
పపరర: వనసకటటష ననదపరరజ�

94-68/485

94-68/474

94-68/477

94-68/488

7563 NDX0307959
పపరర: హహహమమవత� అనసమసచ�

94-68/483

7552 NDX1822189
పపరర: శవ ననగజశశర రరవప మపరరస

7555 NDX0306118
పపరర: రతనకలమమర పసదపపడడ�

7558 NDX1408112
పపరర: సరయ కకకషషవనణణ ఏలలరర

7561 NDX1099142
పపరర: వజయలకడమ చేబబడ లల

94-68/472

94-68/475

94-68/478

94-68/481

భరస : మఘరళననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-8-347
వయససస:39
లస: ససస స
7564 NDX0364166
పపరర: అరరణన� ఏలలరర�

94-68/484

భరస : రరమ మహనరరవప�
ఇసటట ననస:24-8-347
వయససస:62
లస: ససస స
94-68/486

94-68/487
7567 NDX0363812
పపరర: వనసకట సరయరరస� అనసమసచ�

తసడడ:డ ఉమ కరసతనరరవప�
ఇసటట ననస:24-8-347
వయససస:36
లస: పప

94-68/489 7570 NDX3044351
7569 NDX0306126
పపరర: ఉమ కరసతనరరవప� అనసమసచ�
పపరర: శకనవరసరరడడడ ససకర

తసడడ:డ లకమణరరవప�
ఇసటట ననస:24-8-347
వయససస:68
లస: పప

94-68/469

తలర : అరరణ ఏలలరర
ఇసటట ననస:24-8-347
వయససస:27
లస: ససస స
94-68/480

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప�
ఇసటట ననస:24-8-347
వయససస:34
లస: పప

7549 NDX1822163
పపరర: అరరణ మపరరస

తసడడ:డ జజకబ�
ఇసటట ననస:24-8-345
వయససస:46
లస: పప

7560 NDX0307967
పపరర: సరయ రరకకమణణ శశశలజ�
అనసమసచ�
తసడడ:డ ఉమ కరసతనరరవప�
ఇసటట ననస:24-8-347
వయససస:35
లస: ససస స

7566 NDX0161026
పపరర: కకరణ కలమమర చేబబడ లల�

94-68/467

తసడడ:డ మలర ఖమరరరన రరవప మపరరస
ఇసటట ననస:24-8-344
వయససస:46
లస: పప

భరస : ఉమ కరసతనరరవప�
ఇసటట ననస:24-8-347
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-8-347
వయససస:33
లస: పప
7568 NDX0160408
పపరర: ననగజశశరరరవప చేబబడ లల

7551 NDX1758392
పపరర: రరమమరరవప మపరరస

7546 NDX1880211
పపరర: శశశలలసదడ సరయకకరణ రరడడడ వనననన

భరస : రరమమరరవప మపరరస
ఇసటట ననస:24-8-344
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:24-8-346
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప�
ఇసటట ననస:24-8-347
వయససస:30
లస: ససస స
7562 NDX0462788
పపరర: ఉమ మహహశశరర� కకనసకక�

94-68/468

భరస : జజకబ లలథర పరల
ఇసటట ననస:24-8-345
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:24-8-346
వయససస:47
లస: ససస స
7559 NDX0307975
పపరర: ననగ శరరష� కకనసకక�

7548 NDX1822122
పపరర: పదమ మపరరస

94-68/972

తసడడ:డ వనసకట కకసడన రరడడడ వనననన
ఇసటట ననస:24-8-343
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మలర ఖమరరరన రరవప మపరరస
ఇసటట ననస:24-8-344
వయససస:44
లస: పప

భరస : రతనకలమమర� �
ఇసటట ననస:24-8-345
వయససస:42
లస: ససస స
7556 NDX0222240
పపరర: సరమమమ జఖస నడపరరజ�

94-68/466

భరస : రరమమరరవప మపరరస
ఇసటట ననస:24-8-344
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరరన రరవప మపరరస
ఇసటట ననస:24-8-344
వయససస:63
లస: ససస స
7553 JBV1391150
పపరర: బబఉల� పసదపపడడ�

7545 NDX0231944
పపరర: వనసకట లలమవత వనననన

7543 NDX2725695
పపరర: మననజ కలమమర గసడడకకట

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:24-8-341/2
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకట కకసడనరరడడడ వనననన
ఇసటట ననస:24-8-343
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ గఘరవయఖ మసదలపప
ఇసటట ననస:24-8-343
వయససస:18
లస: ససస స
7550 NDX1822130
పపరర: బబబ మపరరస

94-68/971

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:24-8-341/2
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకసడన రరడడడ వనననన
ఇసటట ననస:24-8-343
వయససస:22
లస: ససస స
7547 NDX2973774
పపరర: భవన మసదలపప

7542 NDX2725679
పపరర: తేజశశన గసడడకకట

94-68/974

తసడడ:డ రరఢ కకషష రరడడడ ససకర
ఇసటట ననస:24-8-348
వయససస:39
లస: పప
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7571 NDX3040375
పపరర: లకడమ పదనమవత ససకర

94-68/975

భరస : శకనవరస రరడడడ ససకర
ఇసటట ననస:24-8-348
వయససస:33
లస: ససస స
7574 NDX3130309
పపరర: అననపపరష మటకటర

94-69/558

94-68/492

94-68/494

94-68/979

94-68/497

94-68/500

94-68/503

తసడడ:డ పడసననసజననయఘలల ఖసడే
ఇసటట ననస:24-8-359
వయససస:27
లస: పప

7584 NDX3188695
పపరర: అపపరశ చసకక

7587 NDX2189026
పపరర: బబబబ సరహహబ షపక

7590 NDX1386531
పపరర: నరజష తనటట

7593 NDX0160317
పపరర: ననగరరజ మలర బబ యన�

94-68/506

7596 NDX2016732
పపరర: పరరశత ఖసడ

94-68/980

7599 NDX2016757
పపరర: ఆసజననయఘలల ఖసడన
తసడడ:డ రరమ కకటయఖ ఖసడన
ఇసటట ననస:24-8-359
వయససస:59
లస: పప

7579 NDX1584953
పపరర: మలలర సశరర కనగరరర

94-69/55

7582 NDX3164910
పపరర: అమరననథ చసకరక

94-68/978

7585 NDX1041722
పపరర: బబగమమ మలలర బబ యన

94-68/496

భరస : చచసచయఖ
ఇసటట ననస:24-8-356
వయససస:47
లస: ససస స
94-68/498

7588 NDX0273052
పపరర: వనసకట రమణ తటట

94-68/499

భరస : రరమమరరవప తటట
ఇసటట ననస:24-8-357
వయససస:48
లస: ససస స
94-68/501

7591 NDX0474478
పపరర: శకకరనస తటట

94-68/502

తసడడ:డ రరమమరరవప తటట
ఇసటట ననస:24-8-357
వయససస:29
లస: పప
94-68/504

7594 NDX1051770
పపరర: చచసచయఖ మలర బబ యన

94-68/505

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:24-8-358
వయససస:54
లస: పప
94-68/507

భరస : ఆసజననయలల ఖసడ
ఇసటట ననస:24-8-359
వయససస:25
లస: ససస స
94-68/509

94-68/491

తసడడ:డ నన
ఇసటట ననస:24-8-355
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ చచసచయఖ�
ఇసటట ననస:24-8-358
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ లమల సరహహబ�
ఇసటట ననస:24-8-358
వయససస:58
లస: పప
7598 NDX2146786
పపరర: రరజజష ఖసడే

94-68/495

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:24-8-357
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:24-8-357
వయససస:56
లస: పప
7595 NDX0160051
పపరర: మసరసనశల షపక�

7581 NDX1933887
పపరర: లకడమ కకట

7576 NDX1051762
పపరర: జగదదష బబబఘ కనగరరర

భరస : శకనవరసరరవప కనగరరర
ఇసటట ననస:24-8-353
వయససస:42
లస: ససస స

తలర : ససభబన బ షపక
ఇసటట ననస:24-8-356
వయససస:24
లస: పప

భరస : ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-8-357
వయససస:71
లస: ససస స
7592 NDX0306209
పపరర: రరమమరరవప� తనటట�

94-68/493

తసడడ:డ అమరననథ
ఇసటట ననస:24-8-355
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:24-8-356
వయససస:57
లస: ససస స
7589 NDX1041714
పపరర: అనససయమమ కనగరరర

7578 NDX1051721
పపరర: భవరన శసకరరరవప కనగరరర

94-68/977

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-8-353
వయససస:47
లస: పప

భరస : రరమ రరవప కకట
ఇసటట ననస:24-8-354
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : అమరననథ
ఇసటట ననస:24-8-355
వయససస:55
లస: ససస స
7586 NDX2189018
పపరర: ససభబన బ షపక

94-68/490

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-8-353
వయససస:54
లస: పప

భరస : నరజశ
ఇసటట ననస:24-8-354
వయససస:29
లస: ససస స
7583 NDX3181518
పపరర: దకకయణణ చసకక

7575 NDX1041599
పపరర: మమధవ కనగరరర

7573 NDX2844256
పపరర: రజత పరలడడగఘ

భరస : శశధర పరలడడగఘ
ఇసటట ననస:24-8-351
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : భవరన శసకర
ఇసటట ననస:24-8-353
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-8-353
వయససస:50
లస: పప
7580 NDX1475186
పపరర: ననగ దసరర కకట

94-68/976

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ మటకటర
ఇసటట ననస:24-8-351
వయససస:65
లస: పప

భరస : టటప
డ పరజసశసర రరడడడ మటకటర
ఇసటట ననస:24-8-351
వయససస:55
లస: ససస స
7577 NDX1051846
పపరర: శకనవరస రరవప కనగరరర

7572 NDX3051281
పపరర: టటప
డ పరజశశర రరడడడ మటకటర

7597 NDX1880278
పపరర: వనసకట అవననశ ఖసడే

94-68/508

తసడడ:డ పడసననసజననయఘలల ఖసడే
ఇసటట ననస:24-8-359
వయససస:25
లస: పప
94-68/510

7600 NDX1099167
పపరర: ననగలకకమ పడసనన వనజసడర

94-68/511

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:24-8-360
వయససస:38
లస: ససస స
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94-68/512

భరస : ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-8-360
వయససస:39
లస: ససస స
7604 JBV1390863
పపరర: చసదడశశఖర� వనజస డర �

94-68/515

94-68/518

94-68/981

94-68/523

94-68/526

94-68/529

94-68/532

తసడడ:డ యమడడలర హహసపన షపక
ఇసటట ననస:24-8-362
వయససస:25
లస: పప

7614 NDX1475103
పపరర: మననజజ రజపలలర

7617 NDX1263383
పపరర: వరణణ రజపలలర

7620 NDX1099431
పపరర: కరసతమమ సరతషపరటట

7623 NDX2143865
పపరర: శరత చసదస కకమరశశటట

94-68/535

7626 NDX0306357
పపరర: వనసకటసరశమ తరరమలశశటట

94-68/524

7629 NDX2860229
పపరర: ధన లకడమ కకమమననన
భరస : సరసబశవ రరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:24-8-362
వయససస:50
లస: ససస స

7609 AP151010162300
పపరర: రరమమరరవప వనజరసడర �

94-68/520

7612 NDX3280575
పపరర: శవ కలమమరర చేబబడ లల

94-68/522

7615 NDX1099415
పపరర: పరవన గగగరననన

94-68/525

తసడడ:డ రరకజష చసదడ
ఇసటట ననస:24-8-362
వయససస:28
లస: ససస స
94-68/527

7618 NDX0232793
పపరర: తరరపతమమ మమలపరటట�

94-68/528

భరస : మమలకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:24-8-362
వయససస:41
లస: ససస స
94-68/530

7621 NDX2194223
పపరర: గగపస కకషష భమననన

94-68/531

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప భమననన
ఇసటట ననస:24-8-362
వయససస:22
లస: పప
94-68/533

7624 NDX0306332
పపరర: రరజజష చసదడ� గగగరననన�

94-68/534

తసడడ:డ శవ రరమకకకషష�
ఇసటట ననస:24-8-362
వయససస:37
లస: పప
94-68/536

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:24-8-362
వయససస:60
లస: పప
94-68/983

94-68/517

భరస : సరసబశవరరవప చేబబడ లల
ఇసటట ననస:24-8-361
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కకమరశశటట
ఇసటట ననస:24-8-362
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ రజపలలర
ఇసటట ననస:24-8-362
వయససస:52
లస: పప
7628 NDX2836864
పపరర: ఇసరమయల షపక

94-68/521

భరస : శవ రరమకకషష
ఇసటట ననస:24-8-362
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసజననయఘలల రజపలలర
ఇసటట ననస:24-8-362
వయససస:24
లస: పప
7625 NDX2189042
పపరర: వరరసజననయఘలల రజపలలర

7611 AP151010165312
పపరర: కకకకలమదేవ చేబబడ లల

7606 NDX1160845
పపరర: ననగజశశర రరవప కకమమననన

తసడడ:డ ననగయఖ�
ఇసటట ననస:24-8-360
వయససస:62
లస: పప

భరస : వరరసజననయఘలల రజపలలర
ఇసటట ననస:24-8-362
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:24-8-362
వయససస:25
లస: ససస స
7622 NDX2189034
పపరర: సరయ తేజ రజపలలర

94-68/519

తసడడ:డ వరరసజననయఘలల రజపలలర
ఇసటట ననస:24-8-362
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ననగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:24-8-362
వయససస:36
లస: ససస స
7619 AP151010165684
పపరర: కకసడమమ మననస�

7608 NDX2111276
పపరర: హనసమసత రరవప మఘపపననన

94-68/514

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:24-8-360
వయససస:46
లస: పప

భరస : చచననయఖ
ఇసటట ననస:24-8-361
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననయఖ చేబబడ లల
ఇసటట ననస:24-8-361
వయససస:60
లస: పప
7616 NDX0232694
పపరర: అసజల ఏరరవ�

94-68/516

తసడడ:డ కకటయఖ మఘపపననన
ఇసటట ననస:24-8-360
వయససస:60
లస: పప

భరస : రమమరరవప వనజసడర
ఇసటట ననస:24-8-360
వయససస:60
లస: ససస స
7613 NDX2116524
పపరర: సరసబశవరరవప చేబబడ లల

7605 NDX0952895
పపరర: జననరబ నరరవప వనజరసడర

7603 NDX1161512
పపరర: లకకమపరరశత కకమతననన

తసడడ:డ శవకకటయఖ
ఇసటట ననస:24-8-360
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:24-8-360
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ చచననయఖ�
ఇసటట ననస:24-8-360
వయససస:50
లస: పప
7610 NDX2888949
పపరర: సరమమజఖస వనజసడర

94-68/513

భరస : హనసమసత రరవప మఘపపననన
ఇసటట ననస:24-8-360
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప� �
ఇసటట ననస:24-8-360
వయససస:40
లస: పప
7607 JBV2711729
పపరర: మఘరళననగజశశరరరవప చేబబడ లల�

7602 NDX2111284
పపరర: శకలకడమ మఘపపననన

7627 NDX2848828
పపరర: వరయఖ కకమమననన

94-68/982

తసడడ:డ కకటయఖ కకమమననన
ఇసటట ననస:24-8-362
వయససస:77
లస: పప
94-70/810

7630 NDX2143857
పపరర: ససధ మతస

94-68/537

భరస : ననరరయణరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:24-8-362/1
వయససస:39
లస: ససస స
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7631 NDX2143840
పపరర: ననరరయణరరవప ఆకలల

94-68/538

తసడడ:డ ససభబస చసదడ బబ స ఆకలల
ఇసటట ననస:24-8-362/1
వయససస:47
లస: పప
7634 NDX1820092
పపరర: రరజజ సరయ అఖల వపలర

94-68/541

7635 AP151010162039
పపరర: గగపరల కకషష మమరరస వపలర

94-68/984

7638 NDX1041680
పపరర: పదమలత పస నకరల

94-68/542

94-68/540

7636 AP151010162340
పపరర: శశషగరరరరరవప ఉలర �

94-68/543

తసడడ:డ గగపరలరరవప�
ఇసటట ననస:24-8-363
వయససస:67
లస: పప
94-68/544

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-8-364
వయససస:47
లస: ససస స

7639 AP151010165120
పపరర: ఉదయలకడమ యలమసచల

94-68/545

భరస : శరఖమసససదరరరవప
ఇసటట ననస:24-8-364
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట మమధవ రరవప యలమసచల
ఇసటట ననస:24-8-364
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమసససదర రరవప యలమసచల
ఇసటట ననస:24-8-364
వయససస:48
లస: పప

94-68/548
7642 NDX1714600
పపరర: వనసకట మమధవ రరవప
యలమసచల
తసడడ:డ శరఖమసససదర రరవప యలమసచల
ఇసటట ననస:24-8-364
వయససస:51
లస: పప

7643 NDX0655084
పపరర: లకడమ శరకవణ పపజ కకమమననన

7644 NDX1379668
పపరర: శక లకడమ మసదపరటట

7645 NDX0308023
పపరర: పదనమవత మసదపరటట

94-68/546

94-68/549

తసడడ:డ వననయక రరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:24-8-365
వయససస:31
లస: ససస స
7646 NDX1208909
పపరర: శకదేవ మలమరదద

94-68/552

94-68/555

94-68/558

తసడడ:డ హనసమసత రరవప�
ఇసటట ననస:24-8-386
వయససస:28
లస: పప

94-68/553

7650 NDX2194231
పపరర: తేజ జసపన

7653 AP151010162507
పపరర: జగనననధరరవప మసదపరటట

94-68/561

7656 AP151010162486
పపరర: సరసబశవరరవప మసదపరటట

94-68/556

7659 AP151010165351
పపరర: దనకకయణణ�
భరస : అమరరనధ�
ఇసటట ననస:24-8-435
వయససస:52
లస: ససస స

94-68/554

7651 NDX1876137
పపరర: హహమసత పడణవ మలమరదద

94-68/557

తసడడ:డ రవ శసకర మలమరదద
ఇసటట ననస:24-8-365
వయససస:25
లస: పప
94-68/559

7654 NDX1876111
పపరర: రవ శసకర మలమరదద

94-68/560

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప మలమరదద
ఇసటట ననస:24-8-365
వయససస:54
లస: పప
94-68/562

తసడడ:డ నరసససహస
ఇసటట ననస:24-8-365
వయససస:67
లస: పప
94-68/564

7648 AP151010165139
పపరర: కకటటశశరర మసదపరటట
భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:24-8-365
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మసదపరటట
ఇసటట ననస:24-8-365
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససతయఖ�
ఇసటట ననస:24-8-365
వయససస:55
లస: పప
7658 NDX0306597
పపరర: నరజసదడ చసతల�

7647 NDX0577049
పపరర: శరసత పసడయ� కకమమననన�

94-68/551

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:24-8-365
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శవనననరరయణ జసపన
ఇసటట ననస:24-8-365
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వననకయ రరవప�
ఇసటట ననస:24-8-365
వయససస:33
లస: పప
7655 NDX0572461
పపరర: వననయక రరవప� కకమమననన�

94-68/550

భరస : వననయక రరవప�
ఇసటట ననస:24-8-365
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:24-8-365
వయససస:87
లస: ససస స
7652 NDX0783431
పపరర: వరరణ చచదరర� కకమమననన�

94-68/547

తసడడ:డ జగనననధ రరవప
ఇసటట ననస:24-8-365
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రవశసకర
ఇసటట ననస:24-8-365
వయససస:45
లస: ససస స
7649 AP151010165212
పపరర: వనసకరయమమ మలమరదద�

7641 NDX0306415
పపరర: వనసకటటశశర రరవప యలమసచల

7633 AP151010165017
పపరర: సరమమమ జఖమమ ఉలర �

భరస : గగపరలరరవప�
ఇసటట ననస:24-8-363
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల రరవప వపలర
ఇసటట ననస:24-8-363
వయససస:63
లస: పప

భరస : వజయ చసదడ ఉలర
ఇసటట ననస:24-8-363
వయససస:31
లస: ససస స
7640 NDX1714618
పపరర: అభనయ చచదరర యలమసచల

94-68/539

భరస : గగపరలకకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:24-8-363
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల కకషష మమరరస వపలర
ఇసటట ననస:24-8-363
వయససస:27
లస: పప
7637 NDX2871937
పపరర: రరగ దదపసస ఉలర

7632 AP151010165345
పపరర: ససరజఖ ఉలర �

7657 NDX1875931
పపరర: రరజత చసతల

94-68/563

భరస : నరజసదడ చసతల
ఇసటట ననస:24-8-386
వయససస:32
లస: ససస స
94-68/565

7660 NDX3129517
పపరర: సరసబ శవ రరడడ మదస
బ రర

94-68/985

తసడడ:డ చచనన రరడడడ మదస
బ రర మదస
బ రర
ఇసటట ననస:24-9
వయససస:59
లస: పప
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94-68/986

భరస : సరసబ శవ రరడడ
ఇసటట ననస:24-9
వయససస:53
లస: ససస స
7664 NDX0702134
పపరర: వనసకట వకరస� పలలచరర�

94-68/568

94-68/571

7668 NDX0306472
పపరర: ససబబబరరవప పస.వ.

94-68/574

7671 AP151010162151
పపరర: మలర ఖమరరరనరరవప కకలమరర

94-70/49

7674 NDX1096692
పపరర: వరణణ కకలమరర
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకలమరర
ఇసటట ననస:24-9-369
వయససస:26
లస: ససస స

7676 NDX2728061
పపరర: పపననయఖ చచదరర మపరరస

7677 NDX2492320
పపరర: లకడమ అనసమఘల

94-70/811

94-68/578

94-68/581

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:24-9-378
వయససస:72
లస: ససస స

7683 NDX2492304
పపరర: బడహమస బడహమస

94-69/56

7686 NDX0033613
పపరర: వనసకరయమమమ� గమడవలర �

94-70/50

7689 AP151010162102
పపరర: శవకలమమర మగరల
తసడడ:డ గఘరవయఖ
ఇసటట ననస:24-9-378
వయససస:49
లస: పప

7669 NDX0168351
పపరర: అనతన కకలమరర�

94-68/573

7672 NDX2848836
పపరర: పపననయఖ చచదరర మపరరరస

94-68/987

7675 NDX1794537
పపరర: గగపసననద నకరక

94-70/51

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నకరక
ఇసటట ననస:24-9-369
వయససస:24
లస: పప
94-68/576

94-68/579

7678 NDX0273078
పపరర: హహమలత� మఘననసగర�

94-68/577

తసడడ:డ మలలర శశరరరవప�
ఇసటట ననస:24-9-373
వయససస:35
లస: ససస స
7681 AP151010165365
పపరర: వజయలకడమ మఘననసగర

94-68/580

భరస : మలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:24-9-373
వయససస:52
లస: ససస స
94-68/582

7684 AP151010162168
పపరర: మలలర శశరరరవప� మఘననసగర�

94-68/583

తసడడ:డ రరఘవపలల�
ఇసటట ననస:24-9-373
వయససస:59
లస: పప
94-68/584

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:24-9-377
వయససస:83
లస: ససస స
94-68/585

94-68/570

తసడడ:డ సదనశవయఖ మపరరరస
ఇసటట ననస:24-9-369
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ బడహమస అనసమఘల
ఇసటట ననస:24-9-373
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మలలర శశరరరవప మఘననసగర
ఇసటట ననస:24-9-373
వయససస:37
లస: ససస స
7688 AP151010165083
పపరర: లకకమదేవ మగరల

94-68/575

భరస : ఫణణసదడ రరవప వటటటకకసడ
ఇసటట ననస:24-9-373
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమస అనసమఘల
ఇసటట ననస:24-9-373
వయససస:23
లస: పప
7685 NDX1408294
పపరర: లలత కలమమరర నసడసరర

7680 NDX1822106
పపరర: ససత వటటటకకసడ

7666 NDX1875923
పపరర: శరకవణణ పస తసశశటట

తసడడ:డ భబసకర�
ఇసటట ననస:24-9-369
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బడహమస అనసమఘల
ఇసటట ననస:24-9-373
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర సశర రరవప
ఇసటట ననస:24-9-373
వయససస:36
లస: ససస స
7682 NDX2492312
పపరర: కకరణ అనసమఘల

94-68/572

Deleted

తసడడ:డ సదనశవయఖ మపరరస
ఇసటట ననస:24-9-369
వయససస:41
లస: పప

94-68/567

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప పస తసశశటట
ఇసటట ననస:24-9-366
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసగయఖ
ఇసటట ననస:24-9-369
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:డ ఉమమ మహహశశర రరవప మరవతష
ఇసటట ననస:24-9-369
వయససస:26
లస: ససస స

7679 NDX1208883
పపరర: లలతకలమమరర మఘననసగర

94-68/569

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:24-9-366
వయససస:50
లస: పప

భరస : మలర కరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:24-9-369
వయససస:67
లస: ససస స
7673 NDX1096676
పపరర: హరరక మరరవతష

7665 NDX0702126
పపరర: పడదదప కలమమర� పలలచరర�

7663 NDX1051820
పపరర: రరససరయ పలలచరర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-9-337
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:24-9-337
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-9-366
వయససస:42
లస: ససస స
7670 AP151010165147
పపరర: కమలమమ కకలమరర

94-68/566

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-9-337
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:24-9-337
వయససస:36
లస: పప
7667 NDX0273060
పపరర: మమధవ పస తసశశటట

7662 NDX0364299
పపరర: మణణ వరసవ పలలచరర

7687 NDX3013034
పపరర: మలర ఖమరరరన రరవప మమకల

94-68/988

తసడడ:డ మలర ఖమరరరన రరవప మమకల
ఇసటట ననస:24-9-377
వయససస:58
లస: పప
94-68/586

7690 AP151010162075
పపరర: గఘరవయఖ మగరల�

94-68/587

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:24-9-378
వయససస:75
లస: పప
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7691 NDX3013778
పపరర: కలపన మగరల
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94-68/989

తసడడ:డ శవకలమమర మగరల
ఇసటట ననస:24-9-379
వయససస:19
లస: ససస స
7694 NDX1041664
పపరర: వనసకట మమలత దేవ జమఘమల

94-68/588

94-68/591

94-68/594

94-70/54

94-68/597

94-68/600

94-68/992

తసడడ:డ శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:24-9-400
వయససస:59
లస: పప

7704 NDX2998565
పపరర: రరజజశశరర లలకకల

7707 NDX2123875
పపరర: రమణ తతట

7710 NDX0306621
పపరర: ఇబడహహస� షపక�

7713 NDX0178921
పపరర: బబజ షపక

94-68/604

7716 NDX1041656
పపరర: రమమదేవ మఘపపరరజ

94-68/990

7719 NDX2260164
పపరర: రరజజ రరవప దసతనల
తసడడ:డ శకరరమఘలల దసతనల
ఇసటట ననస:24-9-400
వయససస:65
లస: పప

7699 AP151010165144
పపరర: రతస మమ చసతల

94-68/593

7702 NDX0308130
పపరర: హసరవ బబగస

94-68/596

7705 NDX3004561
పపరర: ససధనకర రరవప చససడసరర

94-68/991

తసడడ:డ చన వనసకటటశశరరర చససడసరర
ఇసటట ననస:24-9-391
వయససస:44
లస: పప
94-68/598

7708 AP151010165368
పపరర: ఎలర మమ నకరక�

94-68/599

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:24-9-398
వయససస:62
లస: ససస స
94-68/601

7711 NDX0306589
పపరర: వనసకటటశశరరర�

94-68/602

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:24-9-399
వయససస:55
లస: పప
94-70/56

7714 NDX1041672
పపరర: మనషర వనజరసడర

94-68/603

భరస : మఘనరతనస
ఇసటట ననస:24-9-400
వయససస:30
లస: ససస స
94-68/605

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:24-9-400
వయససస:56
లస: ససస స
94-68/607

94-68/590

భరస : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:24-9-386G(
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:24-9-399
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:24-9-400
వయససస:34
లస: ససస స
7718 NDX1051473
పపరర: మఘనరతనస వనజరసడర

94-68/595

తసడడ:డ గరలసరహహబ�
ఇసటట ననస: 24-9-398
వయససస:69
లస: పప

భరస : నగరజ మమమడనల
ఇసటట ననస:24-9-399
వయససస:35
లస: ససస స
7715 NDX0273086
పపరర: కటటట మమరర బబజ కలమమరర

7701 AP151010162229
పపరర: ననరరయణ చసతల

7696 NDX2123859
పపరర: అశశక జమఘమల

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:24-9-386
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:24-9-398
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నకక
ఇసటట ననస:24-9-398
వయససస:28
లస: పప
7712 NDX2960250
పపరర: ససఘవ మమమడనల

94-68/592

భరస : బల ససబబ రరడడ లలకకల
ఇసటట ననస:24-9-390
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:24-9-398
వయససస:34
లస: ససస స
7709 NDX2051928
పపరర: శవ నకక

7698 NDX1042134
పపరర: జయపడదన దేవ కకమఘమ

94-70/53

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప జమఘమల
ఇసటట ననస:24-9-384
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతష
ఇసటట ననస:24-9-386
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ గఘరవయఖ గఘసడన
ఇసటట ననస:24-9-389
వయససస:48
లస: పప
7706 NDX2111292
పపరర: మఘనర బబగమ షపక

94-68/589

భరస : పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:24-9-386
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:24-9-386
వయససస:62
లస: పప
7703 NDX1900415
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప గఘసడన

7695 NDX2123867
పపరర: తరరణ జమఘమల

7693 NDX2260461
పపరర: గగపరల కకషష మగరల

తసడడ:డ శవ కలమమర మగరల
ఇసటట ననస:24-9-379
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ అశశక జమఘమల
ఇసటట ననస:24-9-384
వయససస:23
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:24-9-386
వయససస:52
లస: ససస స
7700 AP151010162233
పపరర: హనసమసతరరవప చసతల

94-70/52

భరస : ససవర కలమమర మగరల
ఇసటట ననస:24-9-379
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : అశశక
ఇసటట ననస:24-9-384
వయససస:45
లస: ససస స
7697 AP151010165369
పపరర: ఝమనస చసతల

7692 NDX2260495
పపరర: రజణఘక దేవ మగరల

7717 NDX2260180
పపరర: శరఖమల దసతనల

94-68/606

భరస : రరజజ రరవప దసతనల
ఇసటట ననస:24-9-400
వయససస:59
లస: ససస స
94-68/608

7720 NDX0173294
పపరర: ససజనఖ కకసరరజ�

94-68/609

తసడడ:డ మఘరళకకషష�
ఇసటట ననస:24-9-401
వయససస:29
లస: ససస స
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7721 NDX1629296
పపరర: ససజజత అననకలలర
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94-68/610

భరస : కకసడనరరడడడ అననకలలర
ఇసటట ననస:24-9-401
వయససస:42
లస: ససస స
7724 NDX2260149
పపరర: కకసడ రరడడడ అననకలలర

94-68/613

94-68/615

94-68/618

94-69/59

7731 JBV1223262
పపరర: బబజ షపక

7734 AP151010168185
పపరర: కరరమఘలమర షపక

94-69/61

7737 NDX1132919
పపరర: వరపడసరద చరరగమరర

94-69/561

7740 NDX2580637
పపరర: పడతషఖష పరలపరరస
తసడడ:డ రరమ రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:24-9-405/1
వయససస:18
లస: ససస స

94-70/812
7742 NDX3124104
పపరర: శవ శకనవరస రరవప
థసమమమలసపరరవప
తసడడ:డ రరమకకటటయమ తషమమమలసపరరవప
ఇసటట ననస:24-9-405/1
వయససస:27
లస: పప

7743 NDX2415545
పపరర: శక దదవఖ మమదనల
తసడడ:డ ససధనకర మమదనల
ఇసటట ననస:24-10-4/6
వయససస:21
లస: ససస స

7745 NDX2989440
పపరర: అనసరరధ మదసబల

7746 SQX0885103
పపరర: శశభ జరసన

94-68/893

భరస : రమమష బబబఘ మదసబల
ఇసటట ననస:24-10-25
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశ వశశననద మడడడ
ఇసటట ననస:24-10-237
వయససస:35
లస: పప

94-69/64

7726 NDX3163524
పపరర: వనసకట రమణ తషమమలచచరరవప

7729 AP151010165539
పపరర: హహసపసన బ�

94-69/57

94-68/617

7732 JBV1223254
పపరర: మసరసనబ షపక

94-69/58

భరస : కరరమఘలమర
ఇసటట ననస:24-9-404
వయససస:36
లస: ససస స
94-69/60

7735 NDX3122124
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక

94-68/993

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:24-9-405
వయససస:18
లస: ససస స
94-69/62

7738 NDX2754083
పపరర: రరమ రరవప పరలపరరస

94-69/560

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల
ఇసటట ననస:24-9-405
వయససస:47
లస: పప
94-69/443

7741 NDX2576452
పపరర: చరరగమరర ససమఖ

94-70/727

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-9-405/1
వయససస:22
లస: ససస స
94-70/57

7744 NDX3275542
పపరర: ఆకరశ జరసన

94-68/1154

తసడడ:డ నవన కలమమర జరసన
ఇసటట ననస:24-10-5,KANTI NIVAS
వయససస:20
లస: పప
94-68/917

7747 NDX0194332
పపరర: శకహరర బబబఘ కకలమర

భరస : శశన
క క లలకడ
ఇసటట ననస:24-10-55/A, 2ND FLOOR
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:24-10-236
వయససస:48
లస: పప

7749 AP151010168393
పపరర: శవకలమమరర కకమమననన

7750 JBV2957538
పపరర: చలకమమ కకమమననన

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:24-10-407
వయససస:51
లస: ససస స

94-69/559

భరస : యమనస�
ఇసటట ననస:24-9-404
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-9-405
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరమ రరవప
ఇసటట ననస:24-9-405
వయససస:43
లస: ససస స

7748 NDX2197847
పపరర: వననద కలమమర మడడడ

94-68/616

తసడడ:డ అబఘబలడహహమమన
ఇసటట ననస:24-9-404
వయససస:43
లస: పప

భరస : వరపడసరద
ఇసటట ననస:24-9-405
వయససస:32
లస: ససస స
7739 NDX2754430
పపరర: సరగజ దలపరరరర

7728 AP151010165222
పపరర: జజన బ

94-68/612

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:24-9-403/1
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:24-9-404
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అబఘబల రరహమన
ఇసటట ననస:24-9-404
వయససస:41
లస: పప
7736 NDX1132968
పపరర: భవరన చరరగమరర

94-68/614

భరస : దసస గరరర
ఇసటట ననస:24-9-404
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ యమసఫ
ఇసటట ననస:24-9-404
వయససస:45
లస: పప
7733 AP151010168019
పపరర: అబఘబల మసరసన వల షపక

7725 NDX1933770
పపరర: కకషష మమరరస కకలమర

7723 NDX1629338
పపరర: ససవర రరమ కకషష రరడడడ మమకల

తసడడ:డ అసజ రరడడడ మమకల
ఇసటట ననస:24-9-401
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ కకలమర
ఇసటట ననస:24-9-401
వయససస:68
లస: పప

భరస : యమసఫ
ఇసటట ననస:24-9-404
వయససస:41
లస: ససస స
7730 AP151010162147
పపరర: యమసఫ షపక

94-68/611

భరస : మఘరళ కకషష
ఇసటట ననస:24-9-401
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదబ రరడడడ అననకలలర
ఇసటట ననస:24-9-401
వయససస:46
లస: పప
7727 AP151010165538
పపరర: జన బబగస

7722 NDX0308148
పపరర: ససగఘణ కకసరరజ

94-69/65

94-69/63

94-69/66

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:24-10-407
వయససస:71
లస: ససస స
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94-69/67

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:24-10-407
వయససస:31
లస: పప
7754 NDX0373860
పపరర: సరశత కకమమననన

94-69/70

94-69/73

94-69/76

94-69/79

94-69/83

94-69/85

94-69/88

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:31
లస: ససస స

7764 NDX2492361
పపరర: నవనదదత పసగఘలలరర

7767 NDX2260487
పపరర: నవనదదత పరనస
ర లలరర

7770 NDX0083311
పపరర: నవన కలమమర ఇరరకలలపరటట

7773 NDX2073930
పపరర: వర వనసకట కకరణ కలమమర పస

94-70/60

7776 NDX1795113
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప జలలర పలర

94-69/81

7779 NDX1328905
పపరర: కకషష తషలసస కకమమననన
తసడడ:డ శకమనననరరయణ
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:33
లస: ససస స

7759 NDX0193813
పపరర: శరసత పసడయ కటకసశశటట

94-69/75

7762 NDX0198127
పపరర: పడశరసత కలమమర కటకసశశటట

94-69/78

7765 NDX1086768
పపరర: బ పడభఘ కటకసససటట

94-69/82

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కటకసససటట
ఇసటట ననస:24-10-410
వయససస:31
లస: పప
94-70/58

7768 NDX2073898
పపరర: మసగ బబయ కజతవతష

94-69/84

భరస : రరమ ననయక కజతవతష
ఇసటట ననస:24-10-412
వయససస:36
లస: ససస స
94-69/86

7771 NDX2073872
పపరర: రరమ ననయక కజతవతష

94-69/87

తసడడ:డ బడడ ల ననయక కజతవతష
ఇసటట ననస:24-10-412
వయససస:39
లస: పప
94-69/89

7774 NDX2168020
పపరర: పదమపసడయ చసకకపలర

94-70/59

భరస : ననగజశశర రరవప చసకకపలర
ఇసటట ననస:24-10-414
వయససస:48
లస: ససస స
94-70/61

తసడడ:డ ఆసజననయఘలల జలలర పలర
ఇసటట ననస:24-10-414
వయససస:30
లస: పప
94-69/168

94-69/72

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-10-409
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వరరసజననయఘలల పస
ఇసటట ననస:24-10-414
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప జలలర పలర
ఇసటట ననస:24-10-414
వయససస:30
లస: పప
7778 NDX0194571
పపరర: ససరరష సససగసశశటట

94-69/77

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-10-412
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరడడడ చేవపరర
ఇసటట ననస:24-10-413
వయససస:67
లస: ససస స
7775 NDX1802710
పపరర: రవ తేజ జలలర పలర

7761 AP151010168229
పపరర: వనసకరయమమ కటకసశశటట

7756 JBV1221258
పపరర: లకకమ కకమమననన

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-10-409
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకమననరయమన పరనస
ర లలరర
ఇసటట ననస:24-10-410
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప యరరకలలపరటట
ఇసటట ననస:24-10-412
వయససస:27
లస: పప
7772 AP151010168443
పపరర: పపషరపవత చేవపరర

94-69/74

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ పసగఘలలరర
ఇసటట ననస:24-10-410
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమఘలల కటకసశశటట
ఇసటట ననస:24-10-410
వయససస:60
లస: పప
7769 NDX1056936
పపరర: పడవణ కలమమర యరరకలలపరటట

7758 AP151010168392
పపరర: పడసరద కకమమననన

94-69/69

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-10-408
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:24-10-409
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:24-10-409
వయససస:41
లస: పప
7766 AP151010168155
పపరర: నరసససహరరవప కటకసశశటట

94-69/71

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:24-10-408
వయససస:61
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప కటకసశశటట
ఇసటట ననస:24-10-409
వయససస:50
లస: ససస స
7763 AP151010168141
పపరర: మఘరళకకషష కటకసశశటట

7755 AP151010168389
పపరర: రతనకలమమరర కకమమననన

7753 AP151010168394
పపరర: మలర ఖమరరరనరరవప కకమమననన

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:24-10-407
వయససస:76
లస: పప

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:24-10-408
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:24-10-408
వయససస:36
లస: పప
7760 AP151010168227
పపరర: రరపలత కటకసశశటట

94-69/68

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప
ఇసటట ననస:24-10-407
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:24-10-408
వయససస:34
లస: ససస స
7757 JBV1220326
పపరర: ససధదర కకమమననన

7752 AP151010168517
పపరర: రమమష కకమమననన

7777 NDX2209468
పపరర: యజజ బబల భబరర వ పసనసగగసడ

94-69/167

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసనసగగసడడ
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:23
లస: ససస స
94-69/169

7780 NDX1162312
పపరర: మననకకదేవ రరయల

94-69/170

తసడడ:డ పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:34
లస: ససస స
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7781 NDX0267534
పపరర: అనససరఖ దేవ బలసరన

94-69/171

భరస : వనసకట ననరరయణ రరడడడ బలసరన
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:35
లస: ససస స
7784 NDX0267294
పపరర: శకదేవ పసనసగఘదసరర

94-69/174

భరస : కరశ వశశననథ పసనసగఘదసరర
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:37
లస: ససస స
7787 NDX0194134
పపరర: వరణణ పసనసగగసడ

94-69/177

94-69/180

భరస : వర వససత రరవప మఘరకకసడ
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:63
లస: ససస స
94-69/186

7799 NDX0837484
పపరర: మహన కకషష రరయల

94-69/189

94-69/192

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పసనసగఘదసరర
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ తరరపరటయఖ వబబబన
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:64
లస: పప

7788 AP151010168063
పపరర: శవ జజరలత కకమమననన

7791 NDX0865048
పపరర: రరజజశశరర వబబబన

7794 NDX2073864
పపరర: ససబఘబలల దదడడ

7797 NDX1328889
పపరర: శవసరయ బబలమజ కకమమననన

7800 NDX0373795
పపరర: కకరణ రరడడడ బలసరన

94-69/195

94-69/178

7789 NDX0195685
పపరర: ననగమలలర శశరర సససగసశశటట

94-69/181

7792 NDX0308205
పపరర: మమరర అలర స

94-69/182

భరస : బబలరరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:62
లస: ససస స
94-69/184

7795 NDX0706374
పపరర: కకషష తనరకస కలల
ర రర

94-69/185

భరస : బబబఘరరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:66
లస: ససస స
94-69/187

7798 NDX0198796
పపరర: ననగ పవన కలమమర సససగసశశటట

94-69/190

7801 NDX2073880
పపరర: పడగత పవన వబబబన

94-69/191

7803 NDX0306712
పపరర: జయపరల రరడడడ అలర స

7804 NDX2167949
పపరర: ససధదర దదడడ

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప దదడడ
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:64
లస: పప

94-69/188

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల వబబబన
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:37
లస: పప

7809 NDX2073906
పపరర: రరమకకటటసశర రరవప దదడడ

94-69/179

భరస : వనసకటటశశర రరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:50
లస: ససస స

94-69/193

94-69/194

తసడడ:డ రరమకకటటసశర రరవప దదడడ
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:43
లస: పప
94-69/196

తసడడ:డ బబలకకషరషరరవప పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:52
లస: పప
94-69/198

94-69/176

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ రరడడడ బలసరన
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:35
లస: పప

7806 NDX0196204
పపరర: శకనవరసరరవప పసనసగగసడ

94-69/173

భరస : ససరజష బబబఘ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:24-10-414 &415
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలరరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ బబబఘరరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:46
లస: పప
7808 NDX1693580
పపరర: ఏడడకకసడలల వబబబన

7786 NDX0370494
పపరర: హహమ లత కలల
ర రర

94-69/175

తసడడ:డ శకమనననరరయణ
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర రరవప రరయల
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:31
లస: పప

7805 NDX0267377
పపరర: ససరజష బబబఘ కలల
ర రర

7785 NDX0308197
పపరర: ఝమనస అలర స

భరస : రరమకకటటసశరరరరవ దదడడ
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:63
లస: ససస స

7796 NDX1820258
పపరర: వ యస ఎన ససరరఖ
పరపరరరయఘడడ నటట వ
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నటట వ
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:24
లస: పప

7802 NDX0267237
పపరర: కరశ వశశననధ పసనసగఘదసరర

భరస : ససధదర దదడడ
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:58
లస: ససస స
94-69/183

7783 NDX2167923
పపరర: అసబక రరగ ససధ దదడడ

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ రరడడడ బలసరన
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకమనననరరయమణ కకమమననన
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పడభబకర రరవప రరయల
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:56
లస: ససస స
7793 NDX1963959
పపరర: ససతరరవమమ మఘరకకసడ

94-69/172

భరస : జరసపరల రరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:45
లస: ససస స
7790 NDX0837609
పపరర: శరఖమలజజఖత రరయల

7782 NDX0267575
పపరర: జజశల బలసరన

7807 NDX0197079
పపరర: వనసకటటశశర రరవప సససగసశశటట

94-69/197

తసడడ:డ పసద ససబబబరరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:53
లస: పప
94-69/199

7810 NDX0837567
పపరర: పడభబకర రరవప రరయల

94-69/200

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:64
లస: పప
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94-69/201 7812 NDX1963843
7811 NDX0267468
పపరర: వనసకట ననరరయణ రరడడడ బలసరన
పపరర: వర వససత రరవప మఘరకకసడ

తసడడ:డ నరరసరరడడడ బలసరన
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:65
లస: పప
7814 NDX0375709
పపరర: బబబఘరరవప కలల
ర రర

తసడడ:డ శశషయఖ మఘరకకసడ
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:67
లస: పప
94-69/204

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:73
లస: పప
7817 NDX1242254
పపరర: వజయ కలమమరర బబ డపరటట

94-69/90

94-69/93

94-69/94

94-69/97

94-69/100

94-69/103

తసడడ:డ వర రరఘవ రరవప�
ఇసటట ననస:24-10-419
వయససస:38
లస: పప

7824 AP151010168143
పపరర: రతనకలమమరర తలశల

7827 NDX0267690
పపరర: శశభబరరణణ ఇలవరల

7830 NDX0194951
పపరర: శవరరరడడడ గణపర

7833 NDX0659623
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకలర పర

94-70/65

7836 NDX2723609
పపరర: అసజల దేవళర

94-69/95

7839 NDX0161372
పపరర: వర రరఘవరరవప ననగఘలవసచ
తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:24-10-419
వయససస:72
లస: పప

7819 NDX1242262
పపరర: మసరసన రరవప బబ డపరటట

94-69/92

7822 NDX1803197
పపరర: ససధనకర మమదల

94-70/63

7825 NDX0195750
పపరర: రవసదడ తలశల

94-69/96

తసడడ:డ మహనరరవప తలశల
ఇసటట ననస:24-10-416/1
వయససస:32
లస: పప
94-69/98

7828 NDX0199190
పపరర: ఉషరరరణణ ఇలవల

94-69/99

భరస : శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:24-10-417
వయససస:43
లస: ససస స
94-69/101

7831 NDX0673293
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ గఘదదబసడ

94-69/102

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:24-10-417
వయససస:47
లస: పప
94-69/104

7834 NDX0178848
పపరర: శశభబరరణణ ఇలవల

94-70/64

భరస : చసదడశశఖర రరడడడ ఇలవల
ఇసటట ననస:24-10-417
వయససస:48
లస: ససస స
94-68/894

భరస : దననయఖ దేవళర
ఇసటట ననస:24-10-418
వయససస:25
లస: ససస స
94-68/622

94-68/807

తసడడ:డ చలపత రరవప మమదల
ఇసటట ననస:24-10-416
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ గగపరలస
ఇసటట ననస:24-10-417
వయససస:85
లస: పప

భరస : రరమననరరయణ రరడడడ మటట
ఇసటట ననస:24-10-417
వయససస:48
లస: ససస స
7838 NDX0359778
పపరర: పడవణ కలమమర ననగఘలవసచ�

94-70/62

తసడడ:డ ననగజశశరరరడడడ గణపర
ఇసటట ననస:24-10-417
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ గగపసరరడడడ
ఇసటట ననస:24-10-417
వయససస:68
లస: పప
7835 NDX0157032
పపరర: ఫసలల మనన మటబట

7821 NDX1803296
పపరర: లకడమ మమదల

7816 NDX2704708
పపరర: వషష
ష భగత మదనల

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:24-10-416
వయససస:44
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర రరడడడ గఘదదబసడ
ఇసటట ననస:24-10-417
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరమననరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:24-10-417
వయససస:67
లస: ససస స
7832 NDX0196121
పపరర: రరమననరరయణ రరడడడ ఇలవరల

94-69/91

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:24-10-416/1
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-10-416/1
వయససస:62
లస: పప
7829 NDX0267666
పపరర: ఫసలలమన మటబట

7818 AP151010168061
పపరర: సరమమమ జఖస బబ డపరటట

94-69/203

తసడడ:డ ససధకర మదనల
ఇసటట ననస:24-10-416
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససధనకర మమదల
ఇసటట ననస:24-10-416
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రవసదడ తలశల
ఇసటట ననస:24-10-416/1
వయససస:25
లస: ససస స
7826 AP151010168221
పపరర: మహనరరవప తలశల

94-68/620

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:24-10-416
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజసదడరరవప
ఇసటట ననస:24-10-416
వయససస:66
లస: పప
7823 NDX2124014
పపరర: గరరరజ తలశల

7815 NDX0172296
పపరర: ననగమలలర శశరర బబ డపరటట�

7813 NDX0306746
పపరర: బబలరరడడడ అలర స

తసడడ:డ శశరరరరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:24-10-414 & 415
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప�
ఇసటట ననస:24-10-416
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:24-10-416
వయససస:38
లస: ససస స
7820 AP151010168240
పపరర: మహనరరవప బబ డపరటట

94-69/202

7837 NDX0359901
పపరర: శకలకడమ� ననగఘలవసచ�

94-68/621

భరస : వరరరరఘవరరవప�
ఇసటట ననస:24-10-419
వయససస:60
లస: ససస స
94-68/623

7840 JBV1391028
పపరర: వజయలకడమ

94-68/624

భరస : వనసకరటరరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:24-10-420
వయససస:45
లస: ససస స
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94-68/625

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడకడ
ఇసటట ననస:24-10-420
వయససస:26
లస: పప
7844 NDX2986677
పపరర: శవ నమమత బఘరరక

94-68/626

తసడడ:డ కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:24-10-420
వయససస:51
లస: పప
94-68/895

తసడడ:డ వనసకట రరణణరరడడడ బఘరరక
ఇసటట ననస:24-10-420
వయససస:19
లస: పప
7847 NDX1841114
పపరర: వరసవ గకసథద

7842 NDX1432103
పపరర: వనసకట రరమ రరడడ బఘరరక

94-68/628

7845 NDX1432236
పపరర: రరజఖలకడమ పరకననటట

7843 JBV1391010
పపరర: వనసకరటరరమ రరడడడ� �

94-68/627

తసడడ:డ నరరసరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:24-10-420
వయససస:50
లస: పప
94-69/105

7846 NDX1432210
పపరర: శకనవరస రరడడ పరకననటట

భరస : శకనవరస రరడడ పరకననటట పరకననటట
ఇసటట ననస:24-10-420
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణన రరడడ పరకననటట
ఇసటట ననస:24-10-420
వయససస:41
లస: పప

7848 NDX1841072
పపరర: అనసససరరయ గకసథద

7849 NDX2260370
పపరర: అసజన తషరర పరటట

94-68/629

94-69/107

భరస : హనసమసత రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:24-10-420VENKTEWRA GRAN
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరవప గకసథద
ఇసటట ననస:24-10-420VENKTEWRA GRAN
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప తషరర పరటట
ఇసటట ననస:24-10-421
వయససస:37
లస: ససస స

7850 NDX2260420
పపరర: పపరషచసదడ రరవప తరర పరటట

7851 NDX2578193
పపరర: మమరరస రరచచల తషరర పరటట

7852 NDX1041649
పపరర: అవరఖజ శరఖమల

94-69/108

తసడడ:డ అయఖనన
ఇసటట ననస:24-10-421
వయససస:47
లస: పప
7853 NDX1432129
పపరర: శరరదన దేవ వనసపరటట

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప తషరర పరటట
ఇసటట ననస:24-10-421
వయససస:18
లస: ససస స
94-68/631

భరస : వనసకట రరమ రరడడ
ఇసటట ననస:24-10-423
వయససస:50
లస: ససస స
7856 NDX2016500
పపరర: మమరర వససమత దేవ బఘరరక

94-68/634

94-68/637

94-68/808

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదడడడపటర
ఇసటట ననస:24-10-423
వయససస:31
లస: ససస స

94-68/635

7860 NDX1432004
పపరర: మలర ఖమరరరన రరడడడ వరసరరడడడ

7863 NDX2813863
పపరర: శకనవరస రరడడడ వసగర

94-68/898

7866 NDX2727741
పపరర: అపపరశ జజననలగడడ

94-68/638

7869 NDX1056977
పపరర: కకమల కకకలకరర
భరస : శవ రరమ రరడడ కకకలకరర
ఇసటట ననస:24-10-423
వయససస:43
లస: ససస స

7858 NDX1432079
పపరర: శవ పడకరష రరడడడ వరసరరడడడ

94-68/636

7861 NDX0639245
పపరర: పడసరద� మపరరస�

94-68/639

తసడడ:డ భమషణస లలట�
ఇసటట ననస:24-10-423
వయససస:65
లస: పప
94-68/896

7864 NDX2814051
పపరర: మమధవ వసగర

94-68/897

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:24-10-423
వయససస:48
లస: ససస స
94-68/899

తసడడ:డ శకకరసత జజననలగడడ
ఇసటట ననస:24-10-423
వయససస:22
లస: ససస స
94-69/111

94-68/633

తసడడ:డ మలర ఖమరరరన రరడడడ
ఇసటట ననస:24-10-423
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:24-10-423
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రవకలమమర సససక వల
ఇసటట ననస:24-10-423
వయససస:22
లస: పప
7868 NDX1555749
పపరర: లకడమ దసరర దదడడడ పటర

7857 NDX1432053
పపరర: ఓబఘల రరడడడ వరసరరడడడ

7855 NDX1041805
పపరర: వససధ శరఖమల
భరస : మలలర శశర రరడడడ
ఇసటట ననస:24-10-423
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ఓబఘల రరడడడ
ఇసటట ననస:24-10-423
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ గఘడడబసడనర
ఇసటట ననస:24-10-423
వయససస:20
లస: పప
7865 NDX2929214
పపరర: ససదదప సససక వల

94-68/632

తసడడ:డ మలర ఖమరరరన రరడడడ
ఇసటట ననస:24-10-423
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మలలర సశర రరవప
ఇసటట ననస:24-10-423
వయససస:50
లస: పప
7862 NDX2590107
పపరర: లకడమ వనత రరడడడ గఘడడబసడనర

7854 NDX1432020
పపరర: పడమల వరసరరడడడ

94-68/630

తసడడ:డ మలలర శశర రరడడడ
ఇసటట ననస:24-10-423
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరరన రరడడడ
ఇసటట ననస:24-10-423
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : పడసరద మపరరరస
ఇసటట ననస:24-10-423
వయససస:67
లస: ససస స
7859 NDX0702076
పపరర: శకకరసత జర.

94-69/438

94-69/106

7867 NDX1962308
పపరర: మమనస కకకలకరర

94-69/109

తసడడ:డ శవ రరమ రరడడ కకకలకరర
ఇసటట ననస:24-10-423
వయససస:27
లస: ససస స
94-69/113

7870 NDX1408229
పపరర: సరకజత రరడడ శరఖమల

94-69/115

తసడడ:డ మలలర సశరరరరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:24-10-423
వయససస:26
లస: పప
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7871 NDX2209559
పపరర: జయ భరత రరడడడ కకకలకరర

94-69/116

తసడడ:డ శవ రరమ రరడడ కకకలకరర
ఇసటట ననస:24-10-423
వయససస:24
లస: పప
7874 NDX2028992
పపరర: మలలర సశర రరడడడ శరఖమల

94-69/119

94-69/540

94-69/538

7878 NDX0178905
పపరర: ససనత సససగసశశటట

94-70/68

7881 NDX1964080
పపరర: శకనవరస చచఢనరర కరసరల

94-70/66

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:24-10-423
వయససస:20
లస: పప
7886 NDX2969996
పపరర: వనసకట సతఖ హహమమసదడ సరయ
కరరసరల
తసడడ:డ శకనవరస చచదరర కరరసరల
ఇసటట ననస:24-10-423, FLAT-503
వయససస:24
లస: పప

94-68/901

7889 NDX1963934
పపరర: పడతషఖష కరసరల

94-69/165

7884 NDX2613602
పపరర: మఘవశ ససరజసదడ ననధ రరడడ

7876 NDX2844694
పపరర: ఉషరరణణ జజససస

94-69/539

7879 NDX1794941
పపరర: లకడమ రరజఖస తలశల

94-70/67

భరస : మఘరహరర రరవప తలశల
ఇసటట ననస:24-10-423
వయససస:29
లస: ససస స
94-70/69

తసడడ:డ పపరయఖ కరసరల
ఇసటట ననస:24-10-423
వయససస:58
లస: పప
94-70/797

94-69/118

భరస : రవ కలమమర జజససస
ఇసటట ననస:24-10-423
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-10-423
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మఘరహరర రరవప తలశల
ఇసటట ననస:24-10-423
వయససస:29
లస: పప
7883 NDX2844884
పపరర: లకడమ వనత రరడడడ గఘడడబసడనర

7875 NDX3188992
పపరర: శకకరసత జజననలగడడ

7873 NDX2209575
పపరర: శవ రరమ రరడడ కకకలకరర

తసడడ:డ కకటట రరడడడ కకకలకరర
ఇసటట ననస:24-10-423
వయససస:50
లస: పప

భసధసవప: శరసత జజననలగడడ
ఇసటట ననస:24-10-423
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రవ కలమమర సససక వల
ఇసటట ననస:24-10-423
వయససస:19
లస: పప
7880 NDX1794701
పపరర: పసడతస తలశల

94-69/117

తసడడ:డ తనతన రరవప దదడడడపటర
ఇసటట ననస:24-10-423
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:24-10-423
వయససస:61
లస: పప
7877 NDX2844702
పపరర: సరయ వనసకట సససక వల

7872 NDX1555681
పపరర: శకనవరస రరవప దదడడడపటర

7882 NDX2724698
పపరర: జజ ఏన వనసభవ రరడడ గఘడడబసడనర

94-70/796

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:24-10-423
వయససస:24
లస: పప
94-69/439

7885 NDX2565471
పపరర: మఘవశ ససరజ రరడడ

94-69/440

తసడడ:డ మఘవశ యగరరరడడడ
ఇసటట ననస:24-10-423 FLAT NO 301
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మఘవశ ససరజసదడ ననధ రరడడ
ఇసటట ననస:24-10-423 FLAT NO 301
వయససస:20
లస: పప

7887 NDX2813913
పపరర: అనల రరడడడ వసగర

7888 NDX2844363
పపరర: ఖమఖత శక గఘడడబసడనర

94-68/900

94-68/902

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:24-10-423, FLAT NO-501
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:24-10-423, FLOT 202
వయససస:18
లస: ససస స

7890 NDX1963769
పపరర: అసజన దేవ జజససస

7891 NDX1841064
పపరర: హనసమసత రరవప గకసథద

94-69/166

94-68/640

తసడడ:డ శకనవరస చచదరర కరసరల
ఇసటట ననస:24-10-423, VENKATESWARA
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస చచదరర కరసరల
ఇసటట ననస:24-10-423, VENKATESWARA
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరవప గకసథద
ఇసటట ననస:24-10-424VENKATESWARA G
వయససస:42
లస: పప

7892 NDX1161546
పపరర: వజయవరణణ వరరర

7893 NDX2260057
పపరర: భడమరరసబ గరసజపలర

7894 AP151010165586
పపరర: భఘవననశశరరదేవ గరసజపలర

94-68/641

తసడడ:డ అనల కలమమర
ఇసటట ననస:24-10-426
వయససస:38
లస: ససస స
7895 NDX2260065
పపరర: భబనస పడకరష గరసజపలర

భరస : మననమహన గరసజపలర
ఇసటట ననస:24-10-426
వయససస:41
లస: ససస స
94-68/644

తసడడ:డ మననమహన గరసజపలర
ఇసటట ననస:24-10-426
వయససస:22
లస: పప
7898 NDX2953347
పపరర: సతఖ సరరత భబసకరరన
భరస : రమమశ కలమమర భబసకరరన
ఇసటట ననస:24-10-426
వయససస:40
లస: ససస స

94-68/642

7896 AP151010162559
పపరర: మననమహన గరసజపలర

భరస : వరపడసరదరరవప
ఇసటట ననస:24-10-426
వయససస:66
లస: ససస స
94-68/645

తసడడ:డ వరపడసరదరరవప
ఇసటట ననస:24-10-426
వయససస:44
లస: పప
94-68/903

7899 NDX3065125
పపరర: ససబడమణయమస బబ సతల
తసడడ:డ సరసబశవరరవప బబ సతల
ఇసటట ననస:24-10-427
వయససస:49
లస: పప

94-68/643

7897 AP151010162552
పపరర: వరపడసరదరరవప గరసజపలర

94-68/646

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:24-10-426
వయససస:71
లస: పప
94-68/904

7900 NDX2808087
పపరర: లకడమ గరయతడ బబ సతల

94-68/905

తసడడ:డ ససబడహమణఖస బబ సతల
ఇసటట ననస:24-10-427
వయససస:20
లస: ససస స
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7901 NDX2586972
పపరర: సరయ పడసనన పసనసమఘడడ

94-69/441

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల పసనసమఘడడ
ఇసటట ననస:24-10-427
వయససస:27
లస: ససస స
7904 NDX1875964
పపరర: కరరమఘనన షపక

94-68/648

94-68/651

94-68/654

94-68/657

94-68/652

7911 AP151010162546
పపరర: రరజజ అహమమద షపక

7914 NDX1041573
పపరర: రజషరమ షపక

94-68/660

7917 NDX0828970
పపరర: భబనసమత మమమళరపలర

94-68/655

94-68/658

94-68/661

తసడడ:డ శవ సతఖ మహన మమమళరపలర
ఇసటట ననస:24-10-431
వయససస:37
లస: పప
7922 NDX2848844
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

7923 NDX2853919
పపరర: అమనన బబగస షపక

94-68/907

7925 NDX2848851
పపరర: ఫపఫ జల తషననసర షపక
భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:24-10-431
వయససస:27
లస: ససస స
7928 AP151010168317
పపరర: ననగజశశరరరవప పససటటల
తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:24-10-434
వయససస:49
లస: పప

7926 NDX1242239
పపరర: ఖమదర బబష షపక

7929 NDX2073856
పపరర: సతఖననరరయణ రరహహల
అలపరటట
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:24-10-434
వయససస:59
లస: పప

94-68/656

7915 NDX0828731
పపరర: రజనకలమమరర మమమళరపలర �

94-68/659

7918 NDX0572354
పపరర: జజన బబషర షపక

94-68/662

94-68/665
7921 NDX0409185
పపరర: శవసతఖమహన మమమళళపలర �

7924 NDX2854024
పపరర: కలపణ మమమళరపలర

94-68/908

భరస : వసశకకషష మమమళరపలర
ఇసటట ననస:24-10-431
వయససస:30
లస: ససస స
94-69/121

తసడడ:డ మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:24-10-432
వయససస:27
లస: పప
94-69/123

7912 NDX1051580
పపరర: జలమన షపక

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప మమమళళపలర �
ఇసటట ననస:24-10-431
వయససస:62
లస: పప

భరస : మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:24-10-431
వయససస:48
లస: ససస స
94-68/909

94-68/653

తసడడ:డ మసరసన షరరఫ శక
ఇసటట ననస:24-10-431
వయససస:29
లస: పప
94-68/664

తసడడ:డ మహహదదబన షపక షపక
ఇసటట ననస:24-10-431
వయససస:54
లస: పప

7909 NDX0572370
పపరర: మహమమద రఫస షపక

భరస : శవ సతఖ మహన�
ఇసటట ననస:24-10-431
వయససస:59
లస: ససస స

7920 AP151010162498
పపరర: ననగమలర ఖమరరరన పడసరద
మమమళ�
తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:24-10-431
వయససస:57
లస: పప

94-68/906

94-68/650

తసడడ:డ లమల అహమద
ఇసటట ననస:24-10-430
వయససస:60
లస: పప

భరస : రరమకకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-10-431
వయససస:80
లస: ససస స
94-68/663

7906 NDX1875972
పపరర: జజన బబషర షపక

తసడడ:డ రరజ అహమద
ఇసటట ననస:24-10-430
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షరరఫ
ఇసటట ననస:24-10-431
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశర రరవప రరమననన
ఇసటట ననస:24-10-431
వయససస:66
లస: ససస స
7919 NDX0306670
పపరర: వసశ కకషష మమమళరపలర

7908 NDX0308189
పపరర: మహబబ షపక�

94-69/120

తసడడ:డ షషకలర షపక
ఇసటట ననస:24-10-429
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఆదస సరహహబ
ఇసటట ననస:24-10-430
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:24-10-430
వయససస:72
లస: పప
7916 NDX0828665
పపరర: భవరన రరమననన

94-68/649

భరస : రరజఅహమమద�
ఇసటట ననస:24-10-430
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదస సరహహబ
ఇసటట ననస:24-10-430
వయససస:47
లస: పప
7913 AP151010162269
పపరర: ఆదస షపక

7905 NDX0075994
పపరర: సలమమ బ షపక

7903 NDX2189075
పపరర: వజయలకడమ కకమమమరర

భరస : వనసకటబడవప కకమమమరర
ఇసటట ననస:24-10-428
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : షషకలర
ఇసటట ననస:24-10-429
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : జలమనషపక
ఇసటట ననస:24-10-430
వయససస:45
లస: ససస స
7910 AP151010162298
పపరర: షకలర షపక

94-68/647

తసడడ:డ పడసరద రరవప కకమమమరర
ఇసటట ననస:24-10-428
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ షషకలర షపక
ఇసటట ననస:24-10-429
వయససస:24
లస: ససస స
7907 AP151010165394
పపరర: ఖమదరరబ షపక

7902 NDX2260222
పపరర: వనసకట రరవప కకమమమరర

7927 AP151010168467
పపరర: అనసరరధ పససటటల

94-69/122

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-10-434
వయససస:61
లస: ససస స
94-69/124

7930 AP151010168276
పపరర: కకటటశశరరరవప ఆలపరటట

94-69/125

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:24-10-434
వయససస:84
లస: పప
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94-68/666

తసడడ:డ రరసబబబఘ కకతస పలర
ఇసటట ననస:24-10-435
వయససస:43
లస: పప
7934 NDX0194027
పపరర: కవత కకలమర

94-69/128

94-68/667

94-69/134

94-69/137

94-69/140

94-69/143

94-69/146

94-69/149

తసడడ:డ దనమద రరవప
ఇసటట ననస:24-10-437
వయససస:69
లస: పప
7958 NDX1370329
పపరర: సరగజ రరవప చలలకలరర
భరస : రసగరరవప చలలకలరర
ఇసటట ననస:24-10-439
వయససస:56
లస: ససస స

94-69/135

7944 JBV2822005
పపరర: సశరష లత ననగబసడడ

7947 NDX2053502
పపరర: మమరరత మఘననలలరర

7950 NDX2196930
పపరర: శకనవరస రరవప పరలమ

7953 NDX2209484
పపరర: వనసకటపప రరడడడ మఘకక మళళళ

94-69/138

7939 NDX2197854
పపరర: లలతన మడడడ

94-69/132

7942 NDX1932855
పపరర: వ ససజజత గగ లర

94-69/136

7945 NDX2209492
పపరర: ననగ మలర శశరర మఘకక మళళళ

94-69/141

7948 NDX2492379
పపరర: ననగరరజ వనమవరపప

94-69/142

తసడడ:డ పసదబరరజ వనమవరపప
ఇసటట ననస:24-10-437
వయససస:29
లస: పప
94-69/144

7951 NDX2209518
పపరర: పసదబ ద రరజ వనమవరపప

94-69/145

తసడడ:డ ససబబబ రరవప వనమవరపప
ఇసటట ననస:24-10-437
వయససస:49
లస: పప
94-69/147

7954 AP151010339039
పపరర: కజశవపలల రరడడడ పస స ేచేస

తసడడ:డ వనసకట నరసస రరడడడ మఘకక మళళళ
ఇసటట ననస:24-10-437
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ చచసగల రరడడడ పస స ేచేస
ఇసటట ననస:24-10-437
వయససస:68
లస: పప

7956 NDX3175007
పపరర: ససథరవపమమమ చచరరకలరర

7957 NDX1963801
పపరర: అఖల వరమ గఘసటటరర

7959 NDX2984847
పపరర: శవ వనసకట ననరరయణ
కరకలమమనస
తసడడ:డ శవ కకటటశశరరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:24-10-439
వయససస:41
లస: పప

94-69/139

భరస : వనసకటపప రరడడడ మఘకక మళళళ
ఇసటట ననస:24-10-437
వయససస:50
లస: ససస స

94-69/541

భరస : వనసకటటశశర రరవప చచరరకలరర
ఇసటట ననస:24-10-437
వయససస:82
లస: ససస స
94-69/151

94-69/130

భరస : ఎస వ పడ సరద రరవప గగ లర
ఇసటట ననస:24-10-437
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బబ లర యఖ పరలమ
ఇసటట ననస:24-10-437
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:24-10-437
వయససస:57
లస: పప
7955 NDX1028406
పపరర: పసచేచశశర రరవప వ V

7941 NDX1738048
పపరర: లమవణఖ కసదదమళళ

7936 AP151010168252
పపరర: శకనవరసరరవప పరరచసరర

భరస : వననద కలమమర మడడడ
ఇసటట ననస:24-10-437
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శవరజ మఘననలలరర
ఇసటట ననస:24-10-437
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ కజశవపలల రరడడడ పస స ేచేస
ఇసటట ననస:24-10-437
వయససస:38
లస: పప
7952 NDX2197698
పపరర: మసరసన వల షపక

94-69/131

భరస : రమమష బబబఘ ననగబసడడ
ఇసటట ననస:24-10-437
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : కజశవపలల రరడడడ పస స ేచేస
ఇసటట ననస:24-10-437
వయససస:61
లస: ససస స
7949 NDX0472738
పపరర: పడగత పస స ేచేస

7938 NDX1738063
పపరర: యమమన భవఖ గరరర పరటట

94-69/127

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-10-436
వయససస:48
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప కసదదమళళ
ఇసటట ననస:24-10-437
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పసదబ ద రరజ వనమవరపప
ఇసటట ననస:24-10-437
వయససస:44
లస: ససస స
7946 AP151010339028
పపరర: అనససయ పస స ేచేస

94-69/129

తసడడ:డ యయసస బబబఘ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:24-10-437
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కజశవపలల రరడడడ పస స ేచేస
ఇసటట ననస:24-10-437
వయససస:36
లస: ససస స
7943 NDX2209526
పపరర: ఆదదలకడమ వనమవరపప

7935 AP151010168066
పపరర: ఆవసత పరరచసరర

7933 JBV1220748
పపరర: కమల పరరచసరర

భరస : ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:24-10-436
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-10-436
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమమరరస మఘననలలరర
ఇసటట ననస:24-10-437
వయససస:73
లస: పప
7940 NDX0472597
పపరర: కకరస ర పస స ేచేస

94-69/126

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:24-10-436
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకహరరబబబఘ
ఇసటట ననస:24-10-436
వయససస:48
లస: ససస స
7937 NDX1822320
పపరర: శవరజ మఘననలలరర

7932 JBV1221621
పపరర: కళళఖణణ పరచసరర

94-69/148

94-69/150

తసడడ:డ రవ వరమ గఘసటటరర
ఇసటట ననస:24-10-439
వయససస:23
లస: ససస స
94-69/542

7960 NDX0574947
పపరర: గఘసడన� ఉమమ మహహశశరర�

94-68/668

భరస : ఆసజననయ పడసరద�
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:32
లస: ససస స

Page 167 of 319

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-37

7961 NDX0364216
పపరర: ఆసజననయ పడసరద గఘసడన

94-68/669

తసడడ:డ రరమ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-10-440
వయససస:38
లస: పప
7964 NDX2848869
పపరర: రమదేవ గమడసరర

7970 NDX2707214
పపరర: సతఖననరరయణ ఆరసటబర

94-68/912

94-70/70

94-68/809

94-69/543

94-70/75

94-70/77

తసడడ:డ నశర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:24-10-456
వయససస:18
లస: ససస స

94-68/914

7974 NDX1737206
పపరర: సరవతడ వరమమచననన

7977 NDX1872358
పపరర: కకటటశశర రరవప మలలర ల

7980 NDX1227537
పపరర: అనల కలమమర చససడసరర

94-70/80

7983 NDX3179397
పపరర: రరజఖ లకడమ చససడసరర

94-70/73

7986 NDX2209476
పపరర: పరరరసరరధద బసడర

94-68/670

7989 NDX1900589
పపరర: లకడమ ససజజత దదడడ పననన
భరస : బసవపపనన రరవప దదడడ పననన
ఇసటట ననస:24-10-456
వయససస:63
లస: ససస స

94-70/72

7972 NDX2727733
పపరర: గరరర వషష
ష చరణ అరసటబర

94-68/915

7975 NDX2189125
పపరర: రమమశ బబబఘ ననగబసడడ

94-70/74

7978 NDX1321264
పపరర: అనసష చససడసరర

94-70/76

తలర : రరజఖ లకకమ
ఇసటట ననస:24-10-454
వయససస:36
లస: ససస స
94-70/78

7981 NDX1803411
పపరర: రరసబబబఘ రరవపపడడ

94-70/79

తసడడ:డ హనసమసత రరవప రరవపపడడ
ఇసటట ననస:24-10-454
వయససస:36
లస: పప
94-70/990

7984 AP151010168129
పపరర: సకజన రరయపరటట

94-69/152

భరస : శకనవరసస రరయపరటట
ఇసటట ననస:24-10-455
వయససస:42
లస: ససస స
94-69/154

తసడడ:డ శకహరర బసడర
ఇసటట ననస:24-10-455
వయససస:57
లస: పప
94-68/916

7969 NDX1321207
పపరర: శవ ననగ దసరరర పడసరద కటట మమరర

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర ననగబసడడ
ఇసటట ననస:24-10-453
వయససస:48
లస: పప

భరస : హరర బబబఘ
ఇసటట ననస:24-10-454
వయససస:55
లస: ససస స
94-69/153

94-68/913

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:24-10-452
వయససస:18
లస: పప

తలర : రరజఖ లకకమ
ఇసటట ననస:24-10-454
వయససస:36
లస: పప

భరస : పరరబసరరధద బసడర
ఇసటట ననస:24-10-455
వయససస:48
లస: ససస స
7988 NDX2963809
పపరర: సమయమ షపక

7971 ZIO1085688
పపరర: శకలలత అరసటబర

7966 NDX2871952
పపరర: చన రరజ గల

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:24-10-450
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:24-10-454
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ అబబ వనసకయఖ దదడడ పననన
ఇసటట ననస:24-10-454
వయససస:63
లస: పప
7985 NDX2209419
పపరర: జయలకడమ బసడర

94-70/71

భరస : పసచేచశశర రరవప వరమమచననన
ఇసటట ననస:24-10-453
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల ససబడహమణఖస చకకకరరల
ఇసటట ననస:24-10-454
వయససస:36
లస: ససస స
7982 NDX1900480
పపరర: బసవ పపనన రరవప దదడడ పననన

7968 NDX1520452
పపరర: పరరశత కటట మమరర

94-68/911

తసడడ:డ చనన కకసడ గల
ఇసటట ననస:24-10-446
వయససస:55
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ అరసటబర
ఇసటట ననస:24-10-452
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమమత రరవప గగ లర
ఇసటట ననస:24-10-453
వయససస:50
లస: పప
7979 NDX1803346
పపరర: కమల వరరణనసస

94-70/6

భరస : కకషష కటట మమరర
ఇసటట ననస:24-10-450
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలమజ పడసరద వటటటకలటట
ఇసటట ననస:24-10-452
వయససస:18
లస: ససస స
7976 NDX1930420
పపరర: ఎస వ పడసరద రరవప గగలర

7965 NDX2532307
పపరర: ససబడహమణఖస గమడసరర

7963 NDX3181658
పపరర: పపలవరరర వనసకటటష

తసడడ:డ శశషగరరర
ఇసటట ననస:24-10-441
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ భదడయఖ గమడసరర
ఇసటట ననస:24-10-444
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శత రరమయఖ ఆరసటబర
ఇసటట ననస:24-10-452
వయససస:49
లస: పప
7973 NDX2871887
పపరర: భఘవననశశరర వటటటకలటట

94-68/910

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-10-441
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససబడహమణఖస గమడసరర
ఇసటట ననస:24-10-444
వయససస:38
లస: ససస స
7967 NDX2189182
పపరర: పవన కలమమర ననయక
బణనవతష
తసడడ:డ మమఠర
క ననయక బణనవతష
ఇసటట ననస:24-10-446
వయససస:61
లస: పప

7962 NDX3160538
పపరర: నలమపప ఠరలమ శకనవరస రరవప

7987 NDX2209534
పపరర: శకనవరస రరవప రరయపరటట

94-69/155

తసడడ:డ వరయఖ రరయపరటట
ఇసటట ననస:24-10-455
వయససస:56
లస: పప
94-69/156

7990 NDX0490441
పపరర: శకకలమమరర కకడనల

94-69/157

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-10-456
వయససస:64
లస: ససస స
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94-69/158 7992 NDX1803460
7991 NDX0490409
పపరర: వరవనసకట అనల కలమమర గసటబ
పపరర: ఆసజననయఘలల కకలమర

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-10-456
వయససస:41
లస: పప
7994 NDX2123974
పపరర: దదవఖ పస లల

తసడడ:డ కకటయఖ కకలమర
ఇసటట ననస:24-10-456
వయససస:36
లస: పప
94-69/160

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పస లల
ఇసటట ననస:24-10-459
వయససస:25
లస: ససస స
7997 JBV1220250
పపరర: వనసకటససధనకర గగరసటర

94-69/163

94-68/671

94-69/206

భరస : కకశశర బబబఘ
ఇసటట ననస:24-11-488
వయససస:49
లస: ససస స

7999 NDX3262151
పపరర: ననగ రతనస ఇలమరర

94-68/1144

భరస : ఏసస దనసస
ఇసటట ననస:24-10-660
వయససస:24
లస: ససస స
94-69/205

8002 NDX3214921
పపరర: శవమమ కలకసఠర

94-70/798

భరస : నగజశశరరరవప కలకసఠర
ఇసటట ననస:24-11-461
వయససస:57
లస: ససస స
94-69/207

8005 JBV1221175
పపరర: రరజజశశరర కకమమననన

94-69/208

94-69/544
8007 NDX3059920
పపరర: మణణకరసత సరయ మహరరర
బసకలరర
తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ రరవప బసకలరర
ఇసటట ననస:24-11-465
వయససస:23
లస: పప

94-70/82
8008 NDX2118249
పపరర: మణణకసఠ సరయ మహరరర
బసకలరర
తసడడ:డ వనసకరసత ననరరయణ రరవప బమకరర
ఇసటట ననస:24-11-465
వయససస:24
లస: పప

94-69/211

8010 NDX3031952
పపరర: రమమశ చసదడ శశఖర నసదమమరర

8011 NDX3031978
పపరర: అననపపరష మమ నసదమమరర

94-69/545

తసడడ:డ శకరరమఘలల నసదమమరర
ఇసటట ననస:24-11-466
వయససస:78
లస: పప
94-69/547

8013 AP151010168254
పపరర: అనససరఖమమ తలమరర

94-70/799

8016 NDX3170396
పపరర: అసజమమ పస లలరర

94-69/213

8019 NDX0660910
పపరర: వరణణ కకడనల
భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:24-11-488
వయససస:57
లస: ససస స

8014 AP151010168337
పపరర: పసచచయఖ తలమరర

94-69/214

తసడడ:డ అచసఖతరరమయఖ
ఇసటట ననస:24-11-468
వయససస:72
లస: పప
94-69/548

భరస : అశశక రరడడడ పస లలరర
ఇసటట ననస:24-11-479
వయససస:37
లస: ససస స
94-69/215

94-69/546

భరస : రమమశ చసదడ శశఖర నసదమమరర
ఇసటట ననస:24-11-466
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:24-11-468
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : రరఘవయఖ ఆదదమమలస
ఇసటట ననస:24-11-469
వయససస:43
లస: ససస స
8018 NDX0267815
పపరర: శరరరశణణ దగఘర పరటట

94-69/164

94-69/209

తసడడ:డ శరసబయఖ కటకస శశటట
ఇసటట ననస:24-11-466
వయససస:61
లస: పప
8015 NDX2812303
పపరర: పదనమవత ఆదదమమలస

8004 NDX2057876
పపరర: శకనవరస రరడడడ గసగరరరడడడ

94-69/162

భరస : వనణఘగగపరలరరవప
ఇసటట ననస:24-11-463
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ చసదడశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:24-11-466
వయససస:46
లస: పప
8012 NDX2911626
పపరర: కకటటశశరరరవప కటకస శశటట

8001 NDX1242288
పపరర: పపరయఖ కకమమమననన

7996 JBV1220904
పపరర: జయలకకమ పస లల

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:24-11-462
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:24-11-463
వయససస:62
లస: పప
8009 NDX0830893
పపరర: వనసకట జయకకషష నసదమమరర

7998 JBV1220961
పపరర: శకనవరసరరవప పస లల

94-69/159

భరస : శకనవరసరరవప పస లల
ఇసటట ననస:24-10-459
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మలఖరరజజనరరవప
ఇసటట ననస:24-11-461
వయససస:62
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:24-11-462
వయససస:54
లస: ససస స
8006 NDX0193268
పపరర: వనణఘగగపరల రరవప కకమమననన

94-69/161

తసడడ:డ చనవనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-10-459
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:24-11
వయససస:67
లస: పప
8003 NDX2057868
పపరర: కలమమరర గసగరరరడడడ

7995 JBV1220896
పపరర: వరణణ గగరసటర

7993 JBV1222983
పపరర: వజయలకడమకలమమరర గడడ స

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:24-10-457
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ససధనకర గగరసటర
ఇసటట ననస:24-10-459
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమమమహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-10-459
వయససస:48
లస: పప
8000 NDX0162065
పపరర: వరయఖ కకసగర�

94-70/81

8017 NDX2260511
పపరర: పడణవ పపదథట

94-70/83

భరస : ననగమణణ కరసత చకకవరరస చనవర
ఇసటట ననస:24-11-485
వయససస:24
లస: ససస స
94-69/216

8020 NDX0887679
పపరర: కమలకలమమరర కకడనల

94-69/217

భరస : గఘరరననగశవ రరవప
ఇసటట ననస:24-11-488
వయససస:68
లస: ససస స
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8021 NDX1162304
పపరర: కసస
స రర జసపన
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94-69/218

భరస : లకకమననరరయణ
ఇసటట ననస:24-11-488
వయససస:71
లస: ససస స
8024 NDX0887661
పపరర: గఘరర ననగ శవరరవప కకడనల

94-69/221

94-70/86

94-70/89

94-70/1039

94-68/674

94-69/222

94-69/225

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:24-11-495
వయససస:40
లస: పప

8034 NDX1246586
పపరర: శశశలజ గగగరననన

8037 NDX1246594
పపరర: రగహహత గగగరననన

8040 JBV2957108
పపరర: లలత పపజల

8043 AP151010168237
పపరర: జగననమహనరరవప పపజల

94-69/228

8046 AP151010168087
పపరర: ససరఖబడహమస కకమమననన

94-68/672

8049 AP151010168245
పపరర: లలమ మధసమత ననరజన
భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:24-11-497
వయససస:42
లస: ససస స

8029 NDX2177575
పపరర: తపభభటర ససవరష దసరర

94-70/88

8032 NDX3143237
పపరర: శత కలమఖణణ వలర భననన

94-70/991

8035 NDX1475145
పపరర: తేజశశ పచనవ

94-68/673

తసడడ:డ మధసససదన రరవప పచనవ
ఇసటట ననస:24-11-491
వయససస:25
లస: పప
94-68/675

8038 NDX1246602
పపరర: వనసకట రరమమ రరవప గగగరననన

94-68/676

తసడడ:డ లకడమ నరసససహ
ఇసటట ననస:24-11-491
వయససస:57
లస: పప
94-69/223

8041 AP151010168366
పపరర: అనసరరధ కకమమననన

94-69/224

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:24-11-493
వయససస:52
లస: ససస స
94-69/226

8044 AP151010168101
పపరర: శకనవరసరరవప కకమమననన

94-69/227

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:24-11-493
వయససస:56
లస: పప
94-69/229

తసడడ:డ చచననయఖ కకమమననన
ఇసటట ననస:24-11-493
వయససస:76
లస: పప
94-70/92

94-70/85

భరస : కలససమ హరరననథ బబబ వలర భననన
ఇసటట ననస:24-11-488
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-11-493
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరడడడ కలరరక
ఇసటట ననస:24-11-493
వయససస:61
లస: పప
8048 NDX1330463
పపరర: దదరజ కకమమననన

94-70/90

భరస : జగననమహనరరవప
ఇసటట ననస:24-11-493
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససరఖబడహమస కకమమననన
ఇసటట ననస:24-11-493
వయససస:72
లస: ససస స
8045 JBV1223379
పపరర: రరమమసజననయరరడడడ కలరరక

8031 NDX1964197
పపరర: గఘరర ననగ శవ రరవప కకడనల

8026 NDX1661553
పపరర: అరచనన ఆకలల

భరస : కజ వ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:24-11-488
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమమ రరవప
ఇసటట ననస:24-11-491
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖ బడహమస కకమమననన
ఇసటట ననస:24-11-493
వయససస:33
లస: ససస స
8042 AP151010168209
పపరర: ననగమలలర శశరర కకమమననన

94-70/87

భరస : వనసకట రరమమ రరవప
ఇసటట ననస:24-11-491
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమమ రరవప
ఇసటట ననస:24-11-491
వయససస:27
లస: పప
8039 NDX0268029
పపరర: నళన కకమమననన

8028 NDX1964148
పపరర: కవత కకడనల

94-69/220

భరస : వనసకట ససరజష ఆకలల
ఇసటట ననస:24-11-488
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కకడనల
ఇసటట ననస:24-11-488
వయససస:73
లస: పప

భరస : మఘరళ ఏకర
ఇసటట ననస:24-11-488
వయససస:45
లస: ససస స
8036 NDX1246578
పపరర: చచసతనఖ గగగరననన

94-70/84

భరస : గఘరర ననగ శవ రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:24-11-488
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:24-11-488
వయససస:47
లస: పప
8033 NDX2976637
పపరర: పడసనన రరణణ ఏకర

8025 NDX2189174
పపరర: సరయ భబవన పపజల

8023 NDX1242296
పపరర: మహనరరవప కకడనల

తసడడ:డ కర యన హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:24-11-488
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ జగననమహన రరవప పపజల
ఇసటట ననస:24-11-488
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ గఘరర ననగ శవ రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:24-11-488
వయససస:45
లస: ససస స
8030 NDX1661512
పపరర: వనసకట ససరజష ఆకలల

94-69/219

తసడడ:డ హరర పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:24-11-488
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:24-11-488
వయససస:73
లస: పప
8027 NDX1964189
పపరర: కరరణ కకడనల

8022 NDX0722702
పపరర: కకషస ర దగఘర బబటట

8047 NDX1570457
పపరర: జయదదప కకమమననన

94-70/91

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:24-11-495
వయససస:25
లస: పప
94-69/230

8050 AP151010168244
పపరర: ననగమలలర శశరర ననరజన

94-69/231

భరస : సరసబశవరరవప ననరజన
ఇసటట ననస:24-11-497
వయససస:57
లస: ససస స
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94-69/232

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ననరరన
ఇసటట ననస:24-11-497
వయససస:35
లస: పప
8054 JBV1223684
పపరర: లకకమపడసనన కలరరక

94-69/235

94-70/93

94-70/96

94-68/677

94-68/680

94-68/683

8072 NDX1871913
పపరర: ననగజశశర రరవప కకణణకక

94-68/686

94-70/800

8064 NDX2026897
పపరర: ననగజసదడస మడచల

8067 NDX1879925
పపరర: వనసకట లకడమ ననబబల

8070 NDX1728635
పపరర: సరయ శకకరసత నననబబల

8073 NDX2524536
పపరర: ససజనఖ

94-68/678

భరస : శకనవరసరరవప చసతల
ఇసటట ననస:24-19
వయససస:30
లస: ససస స

8076 AP151010168108
పపరర: దసరరర రరణణ యరకసరరడడడ

94-68/681

8079 NDX2434462
పపరర: వనసకట సససహచలస చసతల
తసడడ:డ శకనవరసరరవప చసతల
ఇసటట ననస:24-19
వయససస:28
లస: పప

94-70/95

8062 NDX3008976
పపరర: వలమపప రగహహణణ

94-68/918

8065 NDX1099100
పపరర: అనసరరధ పప టటట

94-68/679

8068 NDX1871970
పపరర: లకడమ సరమమమ జఖస కకణణకక

94-68/682

భరస : ననగజశశర రరవప కకణణకక
ఇసటట ననస:24-19
వయససస:66
లస: ససస స
94-68/684

8071 NDX2434389
పపరర: మఘసలయఖ గరఖర

94-68/685

తసడడ:డ పసదబ బఘఛయఖ గరఖర
ఇసటట ననస:24-19
వయససస:36
లస: పప
94-68/687

8074 NDX2928679
పపరర: వనసకటరతనస నననబబల

94-68/919

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ నననబబల
ఇసటట ననస:24-19
వయససస:51
లస: పప
94-69/239

భరస : శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:24-19
వయససస:43
లస: ససస స
94-69/241

8059 NDX1867235
పపరర: వసశ కకషష పసగఘలలరర

భరస : శక వరరసజననయఘలల
ఇసటట ననస:24-19
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ షరలస రరజ
ఇసటట ననస:24-19
వయససస:29
లస: ససస స
94-69/238

94-69/237

తసడడ:డ వలమపప పడతనప కలమమర
ఇసటట ననస:24-12-24
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతనస నననబబల
ఇసటట ననస:24-19
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ అమరలసగ సరశమ కకణణకక
ఇసటట ననస:24-19
వయససస:73
లస: పప

భరస : ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:24-19
వయససస:67
లస: ససస స

8061 NDX2796191
పపరర: శకనవరస శలస

8056 JBV1223577
పపరర: బడహమనసదరరడడడ కలరరక

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసగఘలలరర
ఇసటట ననస:24-11-498
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకట రతనస ననబబల
ఇసటట ననస:24-19
వయససస:53
లస: ససస స

8069 NDX1474725
పపరర: లలవనసకట నరసససహ దదననశ
పస టటట
తసడడ:డ శకవరరసజననయఘలల పస టటట
ఇసటట ననస:24-19
వయససస:26
లస: పప

8078 AP151010168107
పపరర: సరవతడ యరకసరరడడడ

94-70/94

భరస : వనసకటటశశర రరవప మడచల
ఇసటట ననస:24-19
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:24-19
వయససస:51
లస: ససస స

8075 NDX2260347
పపరర: వర లకడమ చసతల

8058 NDX1964577
పపరర: డడసపపల శకవరసస వ వనలననటట

94-69/234

తసడడ:డ రరమమసజననయరరడడడ కలరరక
ఇసటట ననస:24-11-498
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ బబబఘరరవప శలస
ఇసటట ననస:24-11-498, 1 St line
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శకవరరసజననయఘలల పస టటట
ఇసటట ననస:24-19
వయససస:29
లస: ససస స
8066 AP151010165066
పపరర: శవకలమమరర గగవసదస

94-69/236

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వనలననటట
ఇసటట ననస:24-11-498
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసగఘలలరర
ఇసటట ననస:24-11-498
వయససస:25
లస: పప
8063 NDX1099027
పపరర: కలససమ తేజశశన పస టటట

8055 JBV1223676
పపరర: ఉషరరరణణ కలరరక

8053 AP151010168140
పపరర: సరసబశవరరవప ననరజన

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:24-11-497
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరమమసజననయరరడడడ కలరరక
ఇసటట ననస:24-11-498
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజసదడ పడసరద మమమలమ
ఇసటట ననస:24-11-498
వయససస:24
లస: పప
8060 NDX1867243
పపరర: సరయ కకషష పసగఘలలరర

94-69/233

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ననరజన
ఇసటట ననస:24-11-497
వయససస:36
లస: పప

భరస : బడహమనసదరరడడడ కలరరక
ఇసటట ననస:24-11-498
వయససస:37
లస: ససస స
8057 NDX1803676
పపరర: జసశసత సరయ కకషష మమమలమ

8052 NDX0490755
పపరర: శవరరస చసదనడజ ననరజన

8077 NDX2260339
పపరర: కనక దసరర చసతల

94-69/240

భరస : శకనవరసరరవప చసతల
ఇసటట ననస:24-19
వయససస:46
లస: ససస స
94-69/242

8080 NDX2260404
పపరర: అశశక కకషష డచకకల

94-69/243

తసడడ:డ వనసకట అపరప రరవప డచకకల
ఇసటట ననస:24-19
వయససస:30
లస: పప
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8081 NDX2260388
పపరర: శకనవరస రరవప చసతల

94-69/244

తసడడ:డ సససహచలస
ఇసటట ననస:24-19
వయససస:50
లస: పప
8084 NDX1345651
పపరర: పడమలమ రరణణ వనలగర

94-70/97

94-68/688

94-68/691

94-69/247

94-69/250

తసడడ:డ రరధన కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:24-20
వయససస:37
లస: పప
8099 NDX3249620
పపరర: దసరరర సజల బలలసస

94-69/736

భరస : మలర కరహరరరనరరవప
ఇసటట ననస:24-21-89
వయససస:30
లస: ససస స
8102 NDX2420305
పపరర: బఘజర మమడసస

94-69/255

94-68/695

తసడడ:డ అశశక
ఇసటట ననస:24-23
వయససస:27
లస: ససస స
8108 NDX1246818
పపరర: అసడలర మమ కకవపరర
భరస : అశశక తరరకకవళళళరర
ఇసటట ననస:24-23
వయససస:57
లస: ససస స

94-68/689

8091 NDX0305615
పపరర: వజయ కలమమర బలలససపరటట

8094 NDX0268268
పపరర: ననగమణణ సకల

94-68/692

94-69/550

8089 AP151010165471
పపరర: పరరశరరవమమ బలలససపరటట�

8092 AP151010162323
పపరర: అపరపరరవప బలలససపరటట�

94-69/248

8095 NDX1738089
పపరర: ననగజసదడమమ
భరస : అపరపరరవప బలలససపరటట
ఇసటట ననస:24-20
వయససస:54
లస: ససస స

94-69/251
8097 NDX0659508
పపరర: వనసకట కనకదసరర సరసబశవరరవప
సకల
తసడడ:డ ఆదదననరరయణ సకల
ఇసటట ననస:24-20
వయససస:54
లస: పప

8098 NDX3076999
పపరర: పపషప లత గరరర పరటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:24-20
వయససస:20
లస: ససస స

8100 AP151010168118
పపరర: ననగలకడమ పరటటబసడర

8101 NDX1057033
పపరర: ననగరతనమమ ఆరరకలలర

94-69/252

94-69/256

94-69/253

8104 NDX1819707
పపరర: లకడమ దసరర భవరన శసకర శశటట
భరస : వనసకటటశశరరరవప ఉలర
ఇసటట ననస:24-23
వయససస:27
లస: ససస స

8106 JBV2374452
పపరర: వనసకట లకడమ దేవ ఉలర ఉలర

8107 NDX0307645
పపరర: అపరపమమ ఉలర

తసడడ:డ అశశక
ఇసటట ననస:24-23
వయససస:27
లస: పప

94-70/801

భరస : రరమమననయఘడడ ఆరరకలలర
ఇసటట ననస:24-22
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ జలససతడపప తరరపత ననయఘడడ
ఇసటట ననస:24-22-71 11/1 LANE
వయససస:23
లస: పప

8109 NDX1246800
పపరర: దదవఖ తేజ తరరకకకవళళళరర

94-68/693

94-69/249

భరస : వనసకటకనకదసరర సరసబశవరరవప సకల
ఇసటట ననస:24-20
వయససస:52
లస: ససస స

8103 NDX2487684
పపరర: జలససతడపప గగపస కకషష

94-68/690

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:24-20
వయససస:62
లస: పప

94-68/696

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఉలర
ఇసటట ననస:24-23
వయససస:39
లస: ససస స
94-68/698

8086 NDX2840403
పపరర: పడవణ టటకక

భరస : అమరయఖ�
ఇసటట ననస:24-20
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:24-22
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మలలర మమడసస
ఇసటట ననస:24-22-9
వయససస:39
లస: ససస స
8105 NDX1246826
పపరర: ఉషరసక తరరకకవళళళరర

8088 AP151010165472
పపరర: శవపరరశత బలలససపరటట�

94-69/246

తసడడ:డ శకనవరసరరవప టటకక
ఇసటట ననస:24-19-55
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:24-20
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటకనకదసరర సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:24-20
వయససస:31
లస: ససస స
8096 NDX1641514
పపరర: రమమష బబబఘ పపలపరటట

94-69/549

భరస : అమరయఖ�
ఇసటట ననస:24-20
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:24-20
వయససస:33
లస: పప
8093 NDX0268292
పపరర: ససతతషస సకలమ

8085 NDX2802551
పపరర: ననగజశశర రరడడడ తమమననన

8083 AP151010168071
పపరర: ననగరరరడడడ యరకసరరడడడ

తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:24-19
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ చచసచరరడడడ తమమననన
ఇసటట ననస:24-19-51
వయససస:53
లస: పప

భరస : కనకయఖ బలలససపరటట
ఇసటట ననస:24-20
వయససస:28
లస: ససస స
8090 NDX0305631
పపరర: రరఘవయఖ బలలససపరటట

94-69/245

తసడడ:డ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:24-19
వయససస:50
లస: పప

భరస : సరసబ శవ రరవప వనలగ
ఇసటట ననస:24-19
వయససస:29
లస: ససస స
8087 NDX1879958
పపరర: ననగ ససధ బలలససపరటట

8082 AP151010168362
పపరర: శకనవరసరరడడడ యరకసరరడడడ

94-68/694

94-68/697

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:24-23
వయససస:55
లస: ససస స
94-68/699

8110 NDX1568759
పపరర: దనశరథద ఇసదసరరస

94-68/700

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-23
వయససస:41
లస: పప
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94-68/701

తసడడ:డ కకషరషనసద ససరర
ఇసటట ననస:24-23
వయససస:57
లస: పప
8114 NDX0033175
పపరర: తషలసస� నలశశటట �

8116 NDX1474295
పపరర: వ యస ఎస ఆర ససనల
బతష
స ల
తసడడ:డ రరజజ శశఖర బతష
స ల
ఇసటట ననస:24-25
వయససస:26
లస: పప

94-68/706

94-68/708

8118 NDX0079533
పపరర: దరరబర చసదడ శశఖర నలశశటట

94-68/709

8119 NDX0306647
పపరర: మఘరళ కకషష కకసరరజ

94-68/710

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-25
వయససస:49
లస: పప
94-68/711

94-70/99

94-68/713

94-68/810

తసడడ:డ ససదబయఖ
ఇసటట ననస:24-29
వయససస:43
లస: పప

94-70/100

8127 AP151010162119
పపరర: చసదడశశఖరరరవప కకమమననన

8130 NDX2568483
పపరర: భవన చచవపల

94-69/259

8133 NDX0643734
పపరర: శశషగరరరరరవప� గసడడకకట

94-68/714

8136 NDX2577146
పపరర: ననహ తేహససన షపక

94-68/811

8139 NDX2812238
పపరర: రతమమ కకరరవ
భరస : చనన బసవయఖ కకరరవ
ఇసటట ననస:24-29
వయససస:76
లస: ససస స

94-70/101

8128 NDX2384980
పపరర: రరమబడహమస బచసచ

94-68/715

8131 JBV1224682
పపరర: శవకలమమరర� గసడడకకట

94-69/258

భరస : శశషగరరరరవప � �
ఇసటట ననస:24-28
వయససస:39
లస: ససస స
94-69/260

8134 NDX0197491
పపరర: రరమచసదడయఖ కలరమల

94-69/261

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:24-28
వయససస:52
లస: పప
94-69/442

తలర : జమల బబగస షపక
ఇసటట ననస:24-28-05
వయససస:19
లస: ససస స
94-69/264

8125 NDX1964262
పపరర: మరరయ ఫరడనసస పపదథట

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ బచసచ
ఇసటట ననస:24-27-11,16TH LANE
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ�
ఇసటట ననస:24-28
వయససస:41
లస: పప
94-69/262

94-70/98

తసడడ:డ అసతయఖ పపదథట
ఇసటట ననస:24-25
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ పటబటభ చచవపల
ఇసటట ననస:24-27-91
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ బబ లర యఖ� ఖగర
ఇసటట ననస:24-28
వయససస:65
లస: పప
8138 AP151010168046
పపరర: వల షపక

8124 NDX1964296
పపరర: అవననష పపదథట

8122 NDX1964254
పపరర: లలత పపదథట
భరస : మరరయ ఫరడనసస పపదథట
ఇసటట ననస:24-25
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:24-26
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకయఖ� ఖగర
ఇసటట ననస:24-28
వయససస:60
లస: ససస స
8135 JBV1224831
పపరర: వనసకయఖ� ఖగరర

94-68/712

తసడడ:డ మరరయ ఫరడనసస పపదథట
ఇసటట ననస:24-25
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరదడజ కకపస పలల
ఇసటట ననస:24-27-14
వయససస:26
లస: పప
8132 JBV1224823
పపరర: ననగజసదడమమ ఖగరర

8121 NDX0079483
పపరర: ససబబబరరవప నలశశటట

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:24-25
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ గఘరవయఖ
ఇసటట ననస:24-25
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శసకర గఘపస చసదలల
ఇసటట ననస:24-26
వయససస:25
లస: పప
8129 NDX2603991
పపరర: హరరశ బబబఘజ కకపస పలల

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఉలర
ఇసటట ననస:24-23
వయససస:36
లస: పప
94-68/705

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కమమ
ఇసటట ననస:24-25
వయససస:24
లస: పప
8126 NDX1879982
పపరర: ససదదప చసదలల

94-69/257

8115 NDX1819772
పపరర: వనసకట సరయ ననగ ససభబష
బతష
స ల
తసడడ:డ రరజజ శశఖర బతష
స ల
ఇసటట ననస:24-25
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమఘలల
ఇసటట ననస:24-25
వయససస:57
లస: పప
8123 NDX1737230
పపరర: గగకలల కలమమర కమమ

8113 NDX1819608
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఉలర

94-68/703

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-25
వయససస:45
లస: పప
8120 NDX0079756
పపరర: రరజశశఖర బతష
స ల

94-68/702

తసడడ:డ పసదబ కరసతయఖ
ఇసటట ననస:24-23
వయససస:60
లస: పప

భరస : దరరబరర పడసరదస�
ఇసటట ననస:24-25
వయససస:37
లస: ససస స
8117 NDX0079558
పపరర: దరరబరర పడసరద నలశశటట

8112 NDX0305656
పపరర: సతఖననరరయణ ఉలర

8137 AP151010168008
పపరర: సససదనబ షపక

94-69/263

భరస : ససదబయఖ�
ఇసటట ననస:24-29
వయససస:57
లస: ససస స
94-70/802

8140 NDX2761542
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప కకరరవ

94-70/803

తసడడ:డ చనన బసవయఖ కకరరవ
ఇసటట ననస:24-29
వయససస:38
లస: పప
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94-68/716

భరస : రవసదడననథ కకమమననన
ఇసటట ననస:24-31
వయససస:28
లస: ససస స
8144 NDX1161488
పపరర: పడమలమ ననలర లరర

94-68/719

94-68/722

94-68/723

94-68/726

94-68/729

94-68/732

94-68/735

తసడడ:డ రరమకకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:24-39
వయససస:27
లస: పప

8154 NDX0080143
పపరర: ననగ బడహహమగదడరరవప� కరటబ�

8157 NDX1388180
పపరర: ఝమనస రరణణ పసగఘలలరర

8160 NDX1388172
పపరర: శకనవరసరరవప పసగఘలలరర

8163 NDX0375436
పపరర: ఉష� కనకమమడల�

94-68/738

8166 NDX0306761
పపరర: వనణఘగగపరలరరవ కనకమమడల

94-68/727

8169 JBV1220292
పపరర: శకదేవ వనలమనటట
భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-54
వయససస:42
లస: ససస స

8149 NDX0728824
పపరర: శకనస � గగససలలరర

94-69/266

8152 NDX0033605
పపరర: భవరన కరటబ

94-68/725

8155 NDX0723049
పపరర: ననగ సరరత తేలపస డ లల

94-68/728

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:24-34
వయససస:42
లస: ససస స
94-68/730

8158 NDX1051606
పపరర: లలకజష బబబఘ ఉపపల

94-68/731

తసడడ:డ పపరసధర
ఇసటట ననస:24-36
వయససస:30
లస: పప
94-68/733

8161 NDX1051564
పపరర: పపరసధర ఉపపల

94-68/734

తసడడ:డ చన రరయఘడమమ
ఇసటట ననస:24-36
వయససస:63
లస: పప
94-68/736

8164 NDX0375386
పపరర: పడమల� కనకమమడల�

94-68/737

భరస : వనణఘగగపరల రరవప�
ఇసటట ననస:24-39
వయససస:57
లస: ససస స
94-68/739

తసడడ:డ ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:24-39
వయససస:61
లస: పప
94-68/923

94-68/721

తసడడ:డ ననగబడహహమసదడరరవప
ఇసటట ననస:24-32
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణఘగగపరల రరవప�
ఇసటట ననస:24-39
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మమహరరర
ఇసటట ననస:24-39
వయససస:58
లస: ససస స
8168 NDX2844249
పపరర: రరహహల రరడడడ బబ య

94-68/724

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-36
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ మమహర జ
ఇసటట ననస:24-39
వయససస:35
లస: ససస స
8165 NDX0308221
పపరర: లలతనదేవ చటటటబబ యన

8151 NDX0033647
పపరర: వరసవ భఘవననశశరర కరటబ

8146 NDX0305698
పపరర: రవసదడననధ కకమమననన

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:24-31
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:24-36
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరసధర
ఇసటట ననస:24-36
వయససస:36
లస: పప
8162 NDX0723080
పపరర: రతనదదపసక చటటటబబ యన

94-69/265

తసడడ:డ రతస యఖ�
ఇసటట ననస:24-32
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ�
ఇసటట ననస:24-34
వయససస:48
లస: పప
8159 NDX1051622
పపరర: చరసజవ ఉపపల

8148 JBV2957389
పపరర: పపణఖవత ఏలలరర

94-68/718

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:24-31
వయససస:36
లస: పప

భరస : ననగబడహహమసదడరరవప
ఇసటట ననస:24-32
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననగబడహహమసదడరరవప�
ఇసటట ననస:24-32
వయససస:53
లస: ససస స
8156 NDX0723270
పపరర: శకనవరసరరవప� తేలపస డ లల�

94-68/720

భరస : ససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:24-31
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ బడహహమసదడరరవప�
ఇసటట ననస:24-32
వయససస:30
లస: ససస స
8153 AP151010165690
పపరర: ననగరరణణ కరటబ�

8145 AP151010165457
పపరర: భకమమ కకమమననన

8143 NDX0307686
పపరర: శలప కకమమననన�

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:24-31
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:24-31
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమఘలల
ఇసటట ననస:24-31
వయససస:50
లస: పప
8150 NDX0033621
పపరర: లలత పరమమశశరర� కరటబ�

94-68/717

భరస : ససరజష బబబఘ
ఇసటట ననస:24-31
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-31
వయససస:46
లస: ససస స
8147 NDX1160803
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ననలర లరర

8142 NDX1161496
పపరర: భబగఖలకకమ గఘరకస

8167 NDX0723296
పపరర: మమహర జ చటటటబబ యన

94-68/740

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-39
వయససస:64
లస: పప
94-69/267

8170 AP151010168369
పపరర: ససతనదేవ కమమ

94-69/268

భరస : శకనవరసరరవప కమమ
ఇసటట ననస:24-54
వయససస:44
లస: ససస స
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8171 AP151010168356
పపరర: శకనవరసరరవప కమమ

94-69/269

తసడడ:డ శకహరరరరవప� కమమ
ఇసటట ననస:24-54
వయససస:50
లస: పప
8174 JBV1222025
పపరర: రరజజసదపడసరద� మమలలపరర

94-69/272

94-70/102

94-69/277

94-69/279

94-69/282

94-69/285

94-69/288

తసడడ:డ ఆసజననయఘలల భబషఖస
ఇసటట ననస:25-1-14
వయససస:35
లస: పప

8184 NDX0686626
పపరర: గరరరజజకలమమరర ననరరళర

8187 NDX0706341
పపరర: వనసకటశకనవరసరరవప ననరరళళ

8190 NDX0686592
పపరర: మమమతేయ
డ
బబతనభటర

8193 NDX0491498
పపరర: బబతనభటర మహహష

94-69/291

8196 AP151010168148
పపరర: శరఖమసససధర బబతనభటర

94-69/280

8199 NDX0903617
పపరర: రరమ కకషష భబషఖస
తసడడ:డ రరమమరరవప భబషఖస
ఇసటట ననస:25-1-14
వయససస:50
లస: పప

8179 NDX1132885
పపరర: అననపపరష కకరకపరటట

94-69/276

8182 NDX0686378
పపరర: వనసకటససనత ననరరళళ

94-69/278

8185 NDX0686501
పపరర: వనసకటరమమష ననరరళళ

94-69/281

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ననరరళర
ఇసటట ననస:25-1-11
వయససస:46
లస: పప
94-69/283

8188 NDX0686360
పపరర: వనసకటటశశరరర ననరరళర

94-69/284

తసడడ:డ కకసడయఖ ననరరళర
ఇసటట ననస:25-1-11
వయససస:85
లస: పప
94-69/286

8191 NDX1408161
పపరర: శశష భబరర వ బబతనబటర

94-69/287

భరస : రఘఘరరస బబతనబటర
ఇసటట ననస:25-1-12
వయససస:56
లస: ససస స
94-69/289

8194 NDX0686527
పపరర: కళళఖణ శకనవరస బబతనభటర

94-69/290

తసడడ:డ శరఖమ సససదర
ఇసటట ననస:25-1-12
వయససస:40
లస: పప
94-69/292

తసడడ:డ శకరరమచసదడమమరరస
ఇసటట ననస:25-1-12
వయససస:64
లస: పప
94-70/104

94-69/274

భరస : వనసకటరమమష ననరరళర
ఇసటట ననస:25-1-11
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘఘరరస
ఇసటట ననస:25-1-12
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమ చసదడ మమరరస బబతనబటర
ఇసటట ననస:25-1-12
వయససస:65
లస: పప
8198 NDX0903625
పపరర: హనసమసతరరవప భబషఖస

94-69/563

తసడడ:డ శరఖమ సససదరస
ఇసటట ననస:25-1-12
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శరఖమఘససదర బబతనభటర
ఇసటట ననస:25-1-12
వయససస:57
లస: ససస స
8195 NDX1408179
పపరర: రఘఘరరస బబతనబటర

8181 NDX3043650
పపరర: భవన మసడవ

8176 JBV2957561
పపరర: వనసకట కకషరషరరవప మమలలపరర

భరస : వనణఘ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:25-1-10
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ననరరళర
ఇసటట ననస:25-1-11
వయససస:56
లస: పప

భరస : కళళఖణ శకనవరస
ఇసటట ననస:25-1-12
వయససస:35
లస: ససస స
8192 AP151010168147
పపరర: శరఖమల బబతనభటర

94-69/275

భరస : వనసకటటశశరరర ననరరళర
ఇసటట ననస:25-1-11
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ననరరళర
ఇసటట ననస:25-1-11
వయససస:50
లస: పప
8189 NDX1132810
పపరర: సమరర ketavarapu

8178 NDX2209435
పపరర: సరహహత కకరకపరటట

94-69/271

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:24-56
వయససస:61
లస: పప

భరస : వనసకటబడవప మసడవ
ఇసటట ననస:25-1-10
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వనసకటశకనవరసరరవప ననరరళర
ఇసటట ననస:25-1-11
వయససస:51
లస: ససస స
8186 NDX0706358
పపరర: వనసకటసతఖససరజష ననరరళళ ననరరళర

94-69/273

తసడడ:డ వనణఘ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:25-1-10
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:25-1-10
వయససస:52
లస: పప
8183 NDX0706366
పపరర: వజయలకడమ ననరరళళ

8175 AP151010168538
పపరర: దేవపడసరద మఘలలపరర

8173 AP151010168377
పపరర: శవకలమమరర మఘలలపరర

భరస : వనసకటకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:24-56
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:24-56
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప గరల
ఇసటట ననస:24-10439
వయససస:23
లస: పప
8180 NDX2209427
పపరర: వనణఘ కకరకపరటట

94-69/270

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:24-54
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరరవప �
ఇసటట ననస:24-56
వయససస:35
లస: పప
8177 NDX2415552
పపరర: యశశసత గరల

8172 JBV1220300
పపరర: కకటటశశరరరవ వనలమనట

8197 NDX0664334
పపరర: పపరమమ భబషఖస

94-70/103

భరస : రరమమరరవప భబషఖస
ఇసటట ననస:25-1-14
వయససస:45
లస: ససస స
94-70/105

8200 NDX0441477
పపరర: ససశటట వడర మమడడ

94-69/293

తసడడ:డ బసవపడసరద
ఇసటట ననస:25-1-15
వయససస:36
లస: ససస స
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8201 NDX0268599
పపరర: అరరణకలమమరర వడర మమడడ

94-69/294

భరస : బసవ పడసరద
ఇసటట ననస:25-1-15
వయససస:59
లస: ససస స
8204 NDX0194894
పపరర: చసదడకళ భబషఖస

94-69/297

94-69/298

94-69/301

94-69/304

94-69/307

94-69/310

8211 NDX2463388
పపరర: లల కకషష వసశ వసగపరటట

8214 JBV2957140
పపరర: రరమమరరవప అడడససమలర

8217 AP151010168154
పపరర: శకకరసత జసపరల

8220 NDX0385153
పపరర: ససవరష లత మవశ

94-69/313

8223 NDX0686402
పపరర: సరయససదదప అలర సననన

8226 NDX0643817
పపరర: ననరపరరడడడ మలర వరపప

భరస : మఘరళమహన రరవప ఆలలమమనన
ఇసటట ననస:25-1-27
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:25-1-28
వయససస:70
లస: పప

8228 NDX2209583
పపరర: సరశత యసపరరల

8229 JBV1224153
పపరర: ససనత యసపరరల

భరస : బఘచచయఖ చచదరర యసపరరల
ఇసటట ననస:25-1-29
వయససస:35
లస: ససస స

94-69/302

94-69/318

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:25-1-29
వయససస:36
లస: ససస స

8212 NDX1377738
పపరర: ససదరరన రరవప నలగరర

94-69/303

తసడడ:డ ససబబరరమయఖ
ఇసటట ననస:25-1-22
వయససస:30
లస: పప
94-69/305

8215 NDX1962316
పపరర: భగవదదర త జసపరల

94-69/306

భరస : శకకరసత జసపరల
ఇసటట ననస:25-1-24
వయససస:40
లస: ససస స
94-69/308

8218 AP151010168450
పపరర: శకనవరసస జసపరల

94-69/309

తసడడ:డ సతఖననరరయమణ
ఇసటట ననస:25-1-24
వయససస:47
లస: పప
94-69/311

94-69/312
8221 NDX0385112
పపరర: చన సరసబశవ రరవప నమమగడడ

తసడడ:డ రసగరరరవప నమమగడడ
ఇసటట ననస:25-1-26
వయససస:68
లస: పప
94-69/314

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:25-1-27
వయససస:35
లస: పప
94-69/564

94-69/300

భరస : వనయ కలమమర
ఇసటట ననస:25-1-22
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : చన సరసబశవ రరవప నమమగడడ
ఇసటట ననస:25-1-26
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప అలర సననన
ఇసటట ననస:25-1-27
వయససస:60
లస: ససస స
8225 NDX3165446
పపరర: సశరష లత ఆలలమమనన

8209 JBV2957512
పపరర: మహహమగరత వసగపరటట

తసడడ:డ సతఖననరరయమణ
ఇసటట ననస:25-1-24
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ చన సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:25-1-26
వయససస:32
లస: ససస స
8222 NDX0686428
పపరర: సశరష లత అలర సననన

94-69/299

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:25-1-22
వయససస:80
లస: పప

భరస : సతఖననరరయమణ�
ఇసటట ననస:25-1-24
వయససస:69
లస: ససస స
8219 NDX0385088
పపరర: సరయ మననజజ నమమగడడ

94-70/106
8206 NDX1737370
పపరర: సరయ శక దశరరర రరజజరరవప
మమనకకసడ
తసడడ:డ వనసకట రమణ శరకవణ కలమమర మమనకకసడ
ఇసటట ననస:25-1-18
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనయ కలమమర వసగపరటట
ఇసటట ననస:25-1-22
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శసకరయఖ
ఇసటట ననస:25-1-22
వయససస:50
లస: పప
8216 AP151010168284
పపరర: హరర కలమమరర జసపరల

8208 AP151010168232
పపరర: వరపడసరద సకలరరస సకలకరరస

94-69/296

94-69/422

తసడడ:డ రరమయఖ సకలకరరస
ఇసటట ననస:25-1-21
వయససస:47
లస: పప

భరస : రరమమరరవప� అడడససమలర
ఇసటట ననస:25-1-22
వయససస:76
లస: ససస స
8213 JBV2957496
పపరర: వనయ కలమమర వసగపరటట

8205 NDX0196329
పపరర: లకకమరరజఖస భబషఖస

8203 AP151010168511
పపరర: ససశలమదేవ చగఘరరపరటట

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-1-17
వయససస:82
లస: ససస స

భరస : రరధనకకషషమమరరస భబషఖస
ఇసటట ననస:25-1.18
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : వరపడసరద సకలకరరస
ఇసటట ననస:25-1-21
వయససస:46
లస: ససస స
8210 AP151010168256
పపరర: సతఖవత అడడససమలర

94-69/295

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:25-1-15
వయససస:74
లస: పప

భరస : గగపస భబషఖస
ఇసటట ననస:25-1-18
వయససస:47
లస: ససస స
8207 AP151010168524
పపరర: వససమత సకలకరరస

8202 NDX0375634
పపరర: బసవపడసరద వడర మమడడ

8224 NDX0686436
పపరర: మహనరరవప అలర సననన

94-69/315

తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:25-1-27
వయససస:63
లస: పప
94-69/316

8227 NDX2209591
పపరర: కరవఖ యసపరరల

94-69/317

భరస : శకకరసత యసపరరల
ఇసటట ననస:25-1-29
వయససస:29
లస: ససస స
94-69/319

8230 AP151010168282
పపరర: సరమమమ జఖస యసపరరల

94-69/320

భరస : వనసకటబడవప యసపరరల
ఇసటట ననస:25-1-29
వయససస:58
లస: ససస స
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94-69/321

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-1-29
వయససస:84
లస: ససస స
8234 AP151010168277
పపరర: వనసకటబడవప యసపరరల

94-69/324

94-70/820

94-69/328

94-69/331

94-69/334

94-69/337

94-69/340

తసడడ:డ వనసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:71
లస: పప

94-69/329

8242 NDX0729343
పపరర: పడవలర క కకపపపల

94-69/330

తసడడ:డ మధసబబబఘ
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:30
లస: ససస స
94-69/332

8247 NDX0729236
పపరర: ఆలలసనస కకపపపల

8250 NDX1820795
పపరర: పసడయతమ రరడడడ గరల

8253 NDX1618216
పపరర: ననగ శకనవరస రరవప పదస

94-69/343

8256 AP151010168149
పపరర: కకటటరరడడడ గఘసడేడ
డ డడ

94-69/335

8259 NDX1162346
పపరర: కకషష మమరరస లసక
తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:74
లస: పప

94-69/333

8248 NDX1162338
పపరర: పరర మమ లసక

94-69/336

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:67
లస: ససస స
94-69/338

8251 NDX0729434
పపరర: అనసరరగ పడతషఖశ కకపపపల

94-69/339

తసడడ:డ మధసబబబఘ
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:31
లస: పప
94-69/341

8254 NDX2124063
పపరర: మమర రరడడడ గరల

94-69/342

తసడడ:డ మమర రరడడడ గరల
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:59
లస: పప
94-69/344

8257 NDX1057066
పపరర: వనసకట బబలమఘరళ కకషరషరరవప
కకట
తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:66
లస: పప

94-69/345

94-69/347

8260 AP151010168442
పపరర: వనసకటటశశరరర గడడపపడడ

94-69/348

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:62
లస: పప
94-69/346

8245 NDX1817297
పపరర: వకకటరరయమ గరల
భరస : మమరరకడడడ గరల
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరరజ పదస
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ మరరయదనసస కకపపపల
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:59
లస: పప
8258 JBV2957132
పపరర: ససజవరరడడడ అననపపరరడడడ

94-69/327

తసడడ:డ మమరరకడడడ గరల
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:34
లస: పప
8255 NDX0865295
పపరర: మధసబబబఘ కకపపపల

8244 NDX1162320
పపరర: యశశధ లసక

94-69/326

8239 NDX1914028
పపరర: ససబబలకకమ సరయ అపరష
నసదనవనస
తసడడ:డ పడసరద రరవప నసదనవనస
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మధసబబబఘ
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:72
లస: ససస స
8252 JBV2957165
పపరర: శకకరసత రరడడడ గఘననరరడడడ

8241 NDX0729269
పపరర: అనసహఖ మమమతడ కకపపపల

8236 NDX2532505
పపరర: లకడమ పపరరబబ యన

94-68/741

భరస : కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:57
లస: ససస స
8249 AP151010168466
పపరర: వససమత గడడపపడడ

8238 NDX2260321
పపరర: మహన కలమమర గకరబతషన

94-69/323

భరస : శకనవరస రరవప పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:25-1-29
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసబబబఘ
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనస మమననపలర
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:38
లస: ససస స
8246 AP151010168150
పపరర: సరమమమ జఖస గఘసడేడ
డ డడ

94-69/325

తసడడ:డ చచడయఖ గకరబతషన
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మమరరకడడడ గరల
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:26
లస: ససస స
8243 NDX2095744
పపరర: వనసకట లకడమ మమననపలర

8235 AP151010168328
పపరర: వనసకటటశశరరరవప యసపరరల

8233 JBV2957454
పపరర: బఘచచయఖచచదరర యసపరరల

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:25-1-29
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ బఘచచయఖ యసపరరల
ఇసటట ననస:25-1-29
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబదదడ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:25-1-30
వయససస:19
లస: ససస స
8240 NDX1820845
పపరర: ససటఫస పసడయమసక రరడడడ గరల

94-69/322

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:25-1-29
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప యసపరరల
ఇసటట ననస:25-1-29
వయససస:62
లస: పప
8237 NDX2795417
పపరర: పడసనన చచరరకలరర

8232 JBV2957447
పపరర: శకకరసత యసపరరల

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:80
లస: పప
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8261 NDX1584912
పపరర: లమవణఖ కకతస పలర
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94-70/107

భరస : వనసకట శకనవరస రరడడడ కకతస పలర
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:26
లస: ససస స

8262 NDX1737354
పపరర: మమధవ భవనస

94-70/108

భరస : పడతనప రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:45
లస: ససస స

94-70/109

భరస : వనసకటటసశర రరడడడ కకతస పలర
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:49
లస: ససస స

8264 NDX1485151
పపరర: వనసకటనగ రమమదేవ
నననబనవణస
భరస : పడసరద రరవప నననబనవణస
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:57
లస: ససస స

94-70/110

8267 NDX1737347
పపరర: అశశక మమతసగర

94-70/113

94-70/114 8269 NDX1804385
8268 NDX1485193
పపరర: శశశరరయ రఘఘరరస నననబనవణస
పపరర: వజయ శవ ననగ కకషషరరడడడ
కకతస పలర
తసడడ:డ పడసరద రరవప నననబనవణస
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ కకతస పలర
ఇసటట ననస:25-1-32
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:28
లస: పప
వయససస:26
లస: పప

94-70/115

94-70/116

8271 NDX1651190
పపరర: పడతనప రరడడ భవనస

94-70/118

తసడడ:డ రఘఘరరస
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:28
లస: పప
8273 NDX1485185
పపరర: పడసరద రరవప నననబనవణస

94-70/119

94-70/122

94-69/444

94-69/567

తసడడ:డ రరజశశఖర బబబఘ కకలమర
ఇసటట ననస:25-1-33
వయససస:29
లస: పప

8275 NDX1804310
పపరర: వనసకట బబల మఘరళ
కకషరషరరవప కకట
తసడడ:డ రరమమరరవప కకట
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:26
లస: పప

94-70/121

94-70/821

8278 NDX2577963
పపరర: కకషషవనణణ పరదస

94-68/827

తసడడ:డ ననగ శకనవరస రరవప పరదస
ఇసటట ననస:25-1-32,FLAT G3
వయససస:21
లస: ససస స
94-69/565

8283 NDX2260537
పపరర: నతశర భమవరపప

94-70/125

8286 NDX2260552
పపరర: ససతమమ జమఘమల

94-70/123

8289 NDX2260578
పపరర: మఘరళధర జమఘమల
తసడడ:డ ససవర రరమయఖ జమఘమల
ఇసటట ననస:25-1-33
వయససస:51
లస: పప

94-69/566

8284 NDX2260503
పపరర: రరజజ రరజజశశరర దేవ కకలమర

94-70/124

భరస : రరజశశఖర బబబఘ కకలమర
ఇసటట ననస:25-1-33
వయససస:47
లస: ససస స
94-70/126

భరస : ససవర రరమయఖ జమఘమల
ఇసటట ననస:25-1-33
వయససస:75
లస: ససస స
94-70/128

8281 NDX3045085
పపరర: చసదడ మహన పపల
తసడడ:డ హనసమసత రరవప పపల
ఇసటట ననస:25-1-33
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ననగర రరడడడ భమవరపప
ఇసటట ననస:25-1-33
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ననగరరరడడడ భమవరపప
ఇసటట ననస:25-1-33
వయససస:53
లస: ససస స
8288 NDX2260529
పపరర: అజయ కకషష కకలమర

8280 NDX3097680
పపరర: ససభబశ బబబఘ పరమఘలపరటట

8272 NDX1584920
పపరర: వనసకటటసశర రరడడడ కకతస పలర

94-70/120

తసడడ:డ శవయఖ పరమఘలపరటట
ఇసటట ననస:25-1-33
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ససభబశ బబబఘ పరమఘలపరటట
ఇసటట ననస:25-1-33
వయససస:18
లస: ససస స
8285 NDX2017433
పపరర: శవ పరరశత భమవరపప

8277 NDX2808079
పపరర: వనల మమమళరపలర

94-70/112

తసడడ:డ రరమ రరడడ కకతస పలర
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:56
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మననవ
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ననగ శకనవరస రరవప పరదస
ఇసటట ననస:25-1-32,FLAT G3
వయససస:46
లస: ససస స
8282 NDX3131141
పపరర: శవరన పరమఘలపరటట

94-70/117

తసడడ:డ శక రరమ చసదడ మమరరస
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకకరసత రరడడడ గఘననరరడడడ
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:26
లస: ఇ
8279 NDX2579001
పపరర: ననగలకడమ పరదస

8274 NDX1383413
పపరర: రఘఘరరస బబతనబటర

8266 NDX0169441
పపరర: కలప లత అననపపరరడడ
భరస : ససజవరరడడడ
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ చన వనసకటటశశర రరడడ భవనస
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ చచసచసససబబయఖ నననబనవణస
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:64
లస: పప
8276 NDX1804583
పపరర: ససనతన గఘననరరడడ

94-70/111

భరస : మఘరళ కకషష రరవప కకట
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ మమతసగర
ఇసటట ననస:25-1-32
వయససస:26
లస: పప
8270 NDX1383421
పపరర: చసదడ కరసత బబతనబటర

8265 NDX1804245
పపరర: ససతన రతనస వడనడదద

8263 NDX1584904
పపరర: ససత మహ లకడమ కకతస పలర

8287 NDX2017391
పపరర: రరప తేజ రరడడ భమవరపప

94-70/127

తసడడ:డ ననగరరరడడడ భమవరపప
ఇసటట ననస:25-1-33
వయససస:24
లస: పప
94-70/129

8290 NDX2260545
పపరర: రరజశశఖర బబబఘ కకలమర

94-70/130

తసడడ:డ అసకలలల కకలమర
ఇసటట ననస:25-1-33
వయససస:55
లస: పప
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8291 NDX2260594
పపరర: ననగర రరడడడ భమవరపప
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94-70/131

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ భమవరపప
ఇసటట ననస:25-1-33
వయససస:55
లస: పప
8294 NDX2806198
పపరర: రరధన కరరచేటట

94-70/823

8295 NDX2726412
పపరర: కరరరసక చసదడ పపవల

94-70/826

8300 NDX2807659
పపరర: లకమణ రరవప బతష
స ల

94-70/828

8298 NDX3035656
పపరర: బసదస జమఘమల

తసడడ:డ వనసకట రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-1-33 FLAT NO 15
వయససస:44
లస: పప
94-69/568

94-70/832

తసడడ:డ వనసకట దసరర హరర పడసరద రరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:25-1-52
వయససస:18
లస: పప

8304 NDX3047008
పపరర: సరయ పడణణత తచడర

భరస : సరసబ శవ రరవప గఘగరర లస
ఇసటట ననస:25-2-70
వయససస:73
లస: ససస స
8315 NDX1876038
పపరర: శకనవరస దేవగఘపస

94-68/744

94-69/352

తసడడ:డ చనన వరయఖ చచదరర గరనజపలర
ఇసటట ననస:25-2-75
వయససస:43
లస: పప

94-70/825

8299 NDX3148160
పపరర: దదపసస కదస

94-70/968

భరస : కకషష కరసత కదస
ఇసటట ననస:25-1-33
వయససస:30
లస: ససస స
94-70/829

8302 NDX2808749
పపరర: సరయ హహమసత చచదరర బతష
స ల

94-70/830

తసడడ:డ లకమణ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-1-33 FLAT NO 15
వయససస:18
లస: పప
94-69/569

8305 NDX3046240
పపరర: సరయ పడణణత తచడర

94-69/570

తసడడ:డ గఘరర పడసరద రరవప తచడర
ఇసటట ననస:25-1-37, FLAT NUMBER 103
వయససస:20
లస: పప

8307 NDX2527109
పపరర: కకషష పపరరబబ యన

8308 NDX2177534
పపరర: కకషష కరసత కదస

94-68/742

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:25-1-59
వయససస:26
లస: పప

8313 NDX0686410
పపరర: భబరత మలమరదద

8316 JBV1223122
పపరర: ఇసదదర గరనజపలర

94-70/133

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప కదస
ఇసటట ననస:25-1-132
వయససస:37
లస: పప
94-69/738

8311 NDX2260602
పపరర: లకడమ పదనమవత చరరమమవళర

94-70/135

భరస : మహన రరవప చరరమమవళర
ఇసటట ననస:25-2-67/1
వయససస:55
లస: ససస స
94-69/349

తసడడ:డ వరససమఫ మమరరస మలమరదద
ఇసటట ననస:25-2-71
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖస దేవగఘపస
ఇసటట ననస:25-2-73
వయససస:39
లస: పప
8318 AP151010168470
పపరర: శకనవరస రరవప గరనజపలర

94-70/827

భరస : సరసబ శవరరవప పస లవరస
ఇసటట ననస:25 2 56
వయససస:48
లస: ససస స
94-69/460

8296 NDX2728053
పపరర: పడదదప కలమమర అవలపత

తసడడ:డ గఘరర పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:25-1-37, FLAT NUMBER 103
వయససస:20
లస: పప

94-70/134 8310 NDX3252517
8309 NDX2177567
పపరర: కజతవరపప వనసకట రరమ రరవప
పపరర: శవ కలమమరర పస లవరస

తసడడ:డ శవ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:25-1-132
వయససస:67
లస: పప

94-70/822

తసడడ:డ వనసకట రమణ అవలపత
ఇసటట ననస:25-1-33
వయససస:26
లస: పప

భరస : లకమణ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-1-33 FLAT NO 15
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకర
ఇసటట ననస:25-1-37
వయససస:18
లస: పప

8312 NDX2558559
పపరర: ససతరతనస గఘగరర లస

94-70/824

తసడడ:డ మఘరళధర జమఘమల
ఇసటట ననస:25-1-33
వయససస:19
లస: ససస స
8301 NDX2811768
పపరర: ససధఖ బతష
స ల

8293 NDX2728038
పపరర: వనసకట రమణ అవలపత

తసడడ:డ వనసగయఖ అవలపత
ఇసటట ననస:25-1-33
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరరరన రరవప పపవల
ఇసటట ననస:25-1-33
వయససస:30
లస: పప

8297 NDX2727881
పపరర: వనసకట సరయ కజధర హహమజ
కరరచేటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరరచేటట
ఇసటట ననస:25-1-33
వయససస:20
లస: ససస స

8306 NDX2995520
పపరర: వనసకట పవన శశరసక నలల
ర రర

94-70/132

తసడడ:డ ససబబయఖ జమఘమల
ఇసటట ననస:25-1-33
వయససస:81
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కరరచేటట
ఇసటట ననస:25-1-33
వయససస:42
లస: ససస స

8303 NDX3117751
పపరర: మణణ శసకర చసతకలసట

8292 NDX2260560
పపరర: ససవ రరమయఖ జమఘమల

8314 NDX1876053
పపరర: లకడమ దేవగఘపస

94-68/743

భరస : శకనవరస దేవగఘపస
ఇసటట ననస:25-2-73
వయససస:35
లస: ససస స
94-69/350

8317 AP151010168311
పపరర: శవకలమమరర గఘసజపలర

భరస : శకనవరస రరవప గరనజపలర
ఇసటట ననస:25-2-75
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : చనవరయఖచచదరర గఘసజపలర
ఇసటట ననస:25-2-75
వయససస:61
లస: ససస స

94-69/353
8319 AP151010168379
పపరర: చనన వరయఖ చచదరర
గరనజపలర
తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ చచదరర గరనజపలర
ఇసటట ననస:25-2-75
వయససస:68
లస: పప

8320 NDX0193698
పపరర: ఆశరలత భబషఖస భబషఖస

94-69/351

94-69/354

భరస : హనసమసతరరవప భబషఖస
ఇసటట ననస:25-2-77
వయససస:39
లస: ససస స
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పపరర: లకకమపడసనన భబషఖస
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94-69/355

భరస : రరమకకకషష� భబషఖస
ఇసటట ననస:25-2-77
వయససస:40
లస: ససస స

8322 NDX1708686
పపరర: హహహమమ బసడడ

94-69/356

భరస : పపతడ రరజ ఇసపకలతక
ఇసటట ననస:25-2-78
వయససస:29
లస: ససస స

8324 NDX2844652
పపరర: రతనస రరయఘడడ

94-69/574

భరస : రరఘవయఖ రరయఘడడ
ఇసటట ననస:25-2-78
వయససస:52
లస: ససస స

8325 NDX1820290
పపరర: దదపసస కకలర పర

94-69/360

భరస : హహమ ననగరరజ కకలర పర
ఇసటట ననస:25-2-79
వయససస:42
లస: ససస స
8330 AP151010168554
పపరర: హహమననగరరజ కకలర పర

8328 NDX0643866
పపరర: కకషస ర అతస పటర

94-69/358

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:25-2-79
వయససస:44
లస: పప

8331 NDX1804765
పపరర: ససమ దదపసక కకలర పర

94-69/361

94-70/138

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:25-2-79
వయససస:61
లస: పప

8334 NDX3245768
పపరర: మగల రబబబన బబష

8329 NDX0934687
పపరర: లలమ మహహశశర రరవప కకలర పర

94-70/136

8332 NDX1485144
పపరర: కనఖ కలమమరర కకలర పర
భరస : పరరమమసరశరరవ కకలర పర
ఇసటట ననస:25-2-79
వయససస:61
లస: ససస స

94-69/733

తసడడ:డ మగల అపసర బబష
ఇసటట ననస:25-2-79/B
వయససస:22
లస: పప

94-70/139

తసడడ:డ కకటయఖ చరరమమమళర
ఇసటట ననస:25-2-97
వయససస:63
లస: పప
8338 NDX3275831
పపరర: అజయ కలమమర కరరనటట

8336 NDX3263589
పపరర: అజయ కలమమర కరరనటట

94-69/745

8339 NDX3248846
పపరర: రరమ కకషష దళవరయ

94-70/140

8342 JBV1223155
పపరర: ఈశశరరదేవ కసచరర
భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:25-3-98
వయససస:60
లస: ససస స

8344 NDX3122611
పపరర: రరజఖ లకడమ చటటటపస డ లల

8345 AP151010171192
పపరర: వమలమరరణణ కకడనల

94-70/844

భరస : వనసకట కకషష సరసబశవ రరవప చటటటపస డ లల
ఇసటట ననస:25-3-99
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-3-100
వయససస:36
లస: ససస స

8347 NDX2191732
పపరర: షరలన చటటటపస డ లల

8348 JBV2961035
పపరర: శరరష బకగఘమళళ

94-70/145

భరస : అనసతభబనసకలమమర బకగఘమళళ
ఇసటట ననస:25-3-101
వయససస:43
లస: ససస స

8337 NDX3263688
పపరర: అజయ కలమమర కరరనటట

94-69/743

తసడడ:డ శవ పడసరద రరవప కరరనటట
ఇసటట ననస:25-2-251
వయససస:25
లస: పప
94-69/735

తసడడ:డ శసకర రరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:25 3 18
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:25-3-78 R AGRAHARAM
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటష చటటటపస డ లల
ఇసటట ననస:25-3-101
వయససస:29
లస: ససస స

94-69/742

తసడడ:డ శవ పడసరద రరవప కరరనటట
ఇసటట ననస:25-2-251
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద రరవప కరరనటట
ఇసటట ననస:25-2-251
వయససస:25
లస: పప
8341 NDX2392678
పపరర: ససదదప జజననలగడడ

94-69/362

94-70/137
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8335 NDX2434512
పపరర: మహన రరవప చరరమమమళర

94-69/359

తసడడ:డ పరమమశశరరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:25-2-79
వయససస:41
లస: పప

భరస : యఘగమమశశర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:25-2-79
వయససస:35
లస: ససస స

8333 NDX1804633
పపరర: పరమమశశర రరవప కకలర పర

8326 JBV2957397
పపరర: యఘగమహహశశర రరవప కకలర పర
తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:25-2-79
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వననయకరరవప
ఇసటట ననస:25-2-79
వయససస:37
లస: పప
94-69/363

94-69/357

తసడడ:డ సతస బబబఘ ఇసపకలతక
ఇసటట ననస:25-2-78
వయససస:30
లస: పప

భరస : లల మహహశశర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:25-2-79
వయససస:37
లస: ససస స

8327 JBV2957207
పపరర: రజన కకలర పర

8323 NDX1708678
పపరర: పపతడ రరజ ఇసపకలతక

8340 NDX3279189
పపరర: ననగజశశర రరవప కకలర పర

94-70/1085

తసడడ:డ ననగ భమషణస కకలర పర
ఇసటట ననస:25-3-37/1
వయససస:64
లస: పప
94-70/141

8343 JBV1223148
పపరర: రరమమరరవప కసచరర

94-70/142

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:25-3-98
వయససస:60
లస: పప
94-70/143

8346 AP151010171193
పపరర: ననగజశశరరరవప కకడనల

94-70/144

తసడడ:డ గగపరలకకషష
ఇసటట ననస:25-3-100
వయససస:60
లస: పప
94-70/146

8349 AP151010171216
పపరర: రమమదేవ బకగఘమళళ

94-70/147

భరస : రరధనకకషషమమరరస బకగఘమళళ
ఇసటట ననస:25-3-101
వయససస:70
లస: ససస స
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8350 NDX0409631
పపరర: అనసత భబనస కలమమర
బఘడగఘమళళ
తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస బఘడగఘమళళ
ఇసటట ననస:25-3-101
వయససస:48
లస: పప

94-70/149

8353 NDX0301168
పపరర: ససధనరరణణ గరజల

94-70/151

94-70/153

94-70/156

94-70/159

94-70/162

94-70/165

94-70/168

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:25-3-104
వయససస:50
లస: ససస స

8363 NDX0169698
పపరర: అననపపరష రరమపలర

8366 JBV2961696
పపరర: జజనకకదేవ గగకరరజ

8369 NDX1147784
పపరర: కకషష రరయపలర

8372 NDX0169789
పపరర: వనసకట పడసరద రరమపలర

94-70/171

8375 NDX0341586
పపరర: శవరరమరరడడడ వపయమఖరర

94-70/160

8378 NDX2809077
పపరర: మమనక పలర పప లల
తసడడ:డ రవకలమమర పలర పప లల
ఇసటట ననస:25-3-104
వయససస:22
లస: ససస స

8358 NDX2189117
పపరర: మమళ మమకల

94-70/155

8361 NDX2260610
పపరర: వనసకటటసశరరర మమకల

94-70/158

8364 NDX0170696
పపరర: మమధవ గగళళమమడడ

94-70/161

భరస : వరపడసరద
ఇసటట ననస:25-3-104
వయససస:66
లస: ససస స
94-70/163

8367 NDX0341537
పపరర: సరగజన వపయమఖరర

94-70/164

భరస : శవరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:25-3-104
వయససస:66
లస: ససస స
94-70/166

8370 JBV2961902
పపరర: వజయకకషష గగకరరజ

94-70/167

తసడడ:డ నరసరరజ
ఇసటట ననస:25-3-104
వయససస:42
లస: పప
94-70/169

8373 JBV1220227
పపరర: వరపడసరదస గగళరమమడడ

94-70/170

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ
ఇసటట ననస:25-3-104
వయససస:66
లస: పప
94-70/172

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:25-3-104
వయససస:79
లస: పప
94-70/836

94-70/152

తసడడ:డ రరమయఖ మమకల
ఇసటట ననస:25-3-103
వయససస:49
లస: పప

తలర : చసదడమమ
ఇసటట ననస:25-3-104
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ రరజ
ఇసటట ననస:25-3-104
వయససస:67
లస: పప
8377 NDX2739134
పపరర: ససజజత పలర పప లల

94-70/157

తసడడ:డ వనసకటపడసరద
ఇసటట ననస:25-3-104
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ నరసరరజ
ఇసటట ననస:25-3-104
వయససస:45
లస: పప
8374 JBV2961688
పపరర: నరసరరజ గగకరరజ

8360 NDX1737420
పపరర: రవతేజ మమకల

8355 NDX2260438
పపరర: లకడమ లలత భబషఖస

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమకల
ఇసటట ననస:25-3-103
వయససస:22
లస: పప

భరస : నరసరరజ
ఇసటట ననస:25-3-104
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగరరజ
ఇసటట ననస:25-3-104
వయససస:35
లస: ససస స
8371 NDX1063361
పపరర: జయకకషష గగకరరజ

94-70/154

భరస : వనసకట పడసరద
ఇసటట ననస:25-3-104
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగరరజ
ఇసటట ననస:25-3-104
వయససస:58
లస: ససస స
8368 NDX0903492
పపరర: ససతనదేవ మసతచన

8357 NDX1737396
పపరర: పదనమవత మమకల

94-70/1060

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:25-3-103
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమకల
ఇసటట ననస:25-3-103
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వరణణ
ఇసటట ననస:25-3-104
వయససస:35
లస: ససస స
8365 JBV2961670
పపరర: వరణణ మసతచన

94-70/835

భరస : వనసకటటశశరరర మమకల
ఇసటట ననస:25-3-103
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమకల
ఇసటట ననస:25-3-103
వయససస:26
లస: పప
8362 JBV2961662
పపరర: రరధదక మసతచన

8354 NDX2844942
పపరర: వసశ వరపననన

8352 NDX2928158
పపరర: రవకలమమర పలర పప లల

భసధసవప: మమనక పలర పప లల
ఇసటట ననస:25-3-101
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శరత బబబఘ వరపననన
ఇసటట ననస:25-3-102
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-3-103
వయససస:40
లస: ససస స
8359 NDX1737404
పపరర: రరమకకషష మమకల

94-70/150

తసడడ:డ బబపయఖ బఘడగఘమళళ
ఇసటట ననస:25-3-101
వయససస:75
లస: పప

భరస : రరమకకషషస గరజల
ఇసటట ననస:25-3-102
వయససస:44
లస: ససస స
8356 NDX0170332
పపరర: అసజలదేవ భబషఖస

8351 NDX0301127
పపరర: రరధనకకకషష మమరరస బఘడగఘమళళ

8376 NDX0667907
పపరర: పరసడడరసగరరజ మసతచన

94-70/173

తసడడ:డ రరమరరజ
ఇసటట ననస:25-3-104
వయససస:35
లస: పప
94-70/837

8379 NDX2753929
పపరర: మధసలక పలర పప లల

94-70/838

తసడడ:డ రవకలమమర
ఇసటట ననస:25-3-104
వయససస:19
లస: ససస స
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8380 NDX3110467
పపరర: ససభబశ చసదడ బబష యడర పరటట

94-69/575

తసడడ:డ వనసకట రరయఘడడ యడర పరటట
ఇసటట ననస:25-3-109
వయససస:61
లస: పప
8383 NDX0170035
పపరర: శకలసతల యయలలచరర

94-70/176

94-70/840

94-69/365

94-70/180

94-70/183

94-70/186

8393 NDX1737388
పపరర: వరనల చేరరడడడ

8396 NDX1404359
పపరర: కలమఖణణ గఘసటటపలర

8399 NDX2073971
పపరర: సతఖవత చటటట సశశటట

94-70/189

8402 NDX2118256
పపరర: సరయ శసకర దేవరబతషల

94-70/192

8405 NDX1737776
పపరర: ననగరరరరనసరగర బబబఘ పరలశశటట
తసడడ:డ వరజశశరరరవప పరలశశటట
ఇసటట ననస:25-3-110
వయససస:27
లస: పప

8407 NDX1227545
పపరర: శక కరసత పరలశశటట

8408 NDX0341115
పపరర: అసజరరడడడ దదరరశరననల

94-70/195

తసడడ:డ రసగరరరడడడ దదరరశరననల
ఇసటట ననస:25-3-110
వయససస:33
లస: పప

94-70/839

8388 NDX1487421
పపరర: సరయ పపజత జసపన

94-69/364

8391 NDX1520494
పపరర: పలర వ చతేస ఎసశశటట

94-70/179

తసడడ:డ రరస మహన రరవప చతేసఎసశశటట
ఇసటట ననస:25-3-110
వయససస:31
లస: ససస స
94-70/181

8394 JBV2961209
పపరర: అననపపరష దదరరససననల

94-70/182

తసడడ:డ రసగరరరడడడ దదరరశన ేరల
ఇసటట ననస:25-3-110
వయససస:37
లస: ససస స
94-70/184

8397 NDX2146794
పపరర: గకరర చచయఖటట

94-70/185

భరస : సతఖ ననరరయణ చచయఖటట
ఇసటట ననస:25-3-110
వయససస:27
లస: ససస స
94-70/187

8400 NDX1804872
పపరర: లకడమ రరణణ వరమమచననన

94-70/188

భరస : రరసబబబఘ చేరరడడ
ఇసటట ననస:25-3-110
వయససస:58
లస: ససస స
94-70/190

8403 NDX1600700
పపరర: వనసకట చనన సరయ కకషష
మలర వరపప
తసడడ:డ ససరర బబబఘ
ఇసటట ననస:25-3-110
వయససస:25
లస: పప

94-70/191

94-70/193

8406 NDX2146802
పపరర: సతఖ ననరరయణ చేయత

94-70/194

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప దేవరబతషల
ఇసటట ననస:25-3-110
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప చతేసఎసశశటట
ఇసటట ననస:25-3-110
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వరజశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-3-110
వయససస:32
లస: పప

94-70/178

భరస : రరమ మహన రరవప చటటట సశశటట
ఇసటట ననస:25-3-110
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రసగరరరడడడ దదరరశరననల
ఇసటట ననస:25-3-110
వయససస:60
లస: ససస స
8404 NDX1485169
పపరర: సరయ కరరరసక చతేస ఎసశశటట

8390 NDX1600742
పపరర: జజఖత మలర వరపప

8385 NDX3094455
పపరర: ససభబశ చసదడ బబస యడర పరటట

తసడడ:డ కకశశర బబబఘ జసపన
ఇసటట ననస:25-3-110
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకషరష రరవప
ఇసటట ననస:25-3-110
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : కకశశర బబబఘ జసపన
ఇసటట ననస:25-3-110
వయససస:60
లస: ససస స
8401 JBV2961191
పపరర: అసేసతరరవమమ దదరరశరననల

94-70/841

తసడడ:డ రరసబబబఘ చేరరడడ
ఇసటట ననస:25-3-110
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కనక రరవప బలర
ఇసటట ననస:25-3-110
వయససస:42
లస: ససస స
8398 JBV2962744
పపరర: అనసరరధ జసపన

8387 NDX3126588
పపరర: వజయ లకడమ యడర పరటట

94-70/175

తసడడ:డ వనసకట రరయడడ యడర పరటట
ఇసటట ననస:25-3-109
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ససరర బబబఘ
ఇసటట ననస:25-3-110
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరడడడ దదరరశరననల
ఇసటట ననస:25-3-110
వయససస:33
లస: ససస స
8395 NDX2123909
పపరర: వనసకటటసవరర బలర

94-70/177

భరస : ససబబశ చసదడ బబ స యడర పరటట
ఇసటట ననస:25-3-109, 5 LINE
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ కకశశర బబబఘ జసపన
ఇసటట ననస:25-3-110
వయససస:31
లస: ససస స
8392 NDX0340760
పపరర: సశపన దదరరశరననల

8384 NDX0341412
పపరర: శకహరర యయలలచరర

8382 NDX0169912
పపరర: లకడమ యయలలచరర

భరస : రరధ శరఖమ
ఇసటట ననస:25-3-109
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప యయలలచరర
ఇసటట ననస:25-3-109
వయససస:35
లస: పప

భరస : శభబష చసదడబబ స
ఇసటట ననస:25-3-109
వయససస:61
లస: ససస స
8389 NDX1487363
పపరర: శరకవరణణ జసపన

94-70/174

తసడడ:డ నరసససహరరవప యయలలచరర
ఇసటట ననస:25-3-109
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప యయలలచరర
ఇసటట ననస:25-3-109
వయససస:51
లస: ససస స
8386 NDX3161395
పపరర: వజయలకడమ యమసడర పత

8381 NDX2260628
పపరర: తడవనణణ యయలలచరర

తసడడ:డ పపలర యఖ చేయత
ఇసటట ననస:25-3-110
వయససస:31
లస: పప
94-70/196

8409 NDX2123891
పపరర: కనక రరవప బలర

94-70/197

తసడడ:డ ససరరఖ మలర కరరరరన కకసడలరరవప బలర
ఇసటట ననస:25-3-110
వయససస:48
లస: పప
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8410 NDX1404342
పపరర: కకషష రరవప గఘసటటపలర

94-70/198

తసడడ:డ ఆసజననయఘలల
ఇసటట ననస:25-3-110
వయససస:50
లస: పప
8413 NDX0300939
పపరర: రసగరరరడడడ దదరరశన ేరల

94-70/201

94-70/204

భరస : వనసకట రరవప పడతనభ
ఇసటట ననస:25-3-152
వయససస:27
లస: ససస స
8422 NDX2990596
పపరర: ససలలచన యయతడసతల

8417 NDX2983666
పపరర: రరజజశ జలదద

8420 NDX2481489
పపరర: వనసకట రరవప పడతనభ

8423 NDX2578409
పపరర: సరయ పరవన సలమశడడ

94-70/203

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప చేరరడడ
ఇసటట ననస:25-3-110
వయససస:65
లస: పప
94-70/842

8418 NDX3055670
పపరర: మథనడ వసధఖ సరయ మమఘన
మననవ
తలర : చనమసడేశశరర మననవ
ఇసటట ననస:25-3-117
వయససస:18
లస: ససస స

94-70/843

94-70/206

8421 NDX2392652
పపరర: చేమబబత అసకమమ

94-70/207

తసడడ:డ కకటయఖ పడతనభ
ఇసటట ననస:25-3-152
వయససస:32
లస: పప
94-68/994

94-70/200

94-70/202 8415 NDX1804831
8414 NDX2073963
పపరర: రరమ మహన రరవప చటటట సశశటట
పపరర: రరసబబబఘ చేరరడడ

తసడడ:డ చచసచస ససబబ రరవప జలదద
ఇసటట ననస:25-3-112
వయససస:38
లస: పప
94-70/205

8412 JBV2962777
పపరర: కకశశరబబబఘ జసపన

తలర : పపరరషరరవప జసపన
ఇసటట ననస:25-3-110
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ చటటట సశశటట
ఇసటట ననస:25-3-110
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కకలమర
ఇసటట ననస:25-3-110
వయససస:85
లస: పప
8419 NDX2487692
పపరర: జజఖత పడతనభ

94-70/199

తసడడ:డ రరమయఖ కకలమర
ఇసటట ననస:25-3-110
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ హనమరరడడడ దదరరశన ేరల
ఇసటట ననస:25-3-110
వయససస:60
లస: పప
8416 NDX2057975
పపరర: రరమయఖ కకలమర

8411 JBV2962686
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకలమర

తసడడ:డ చేమబబత వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:25-4-93/2 R AGRAHARAM
వయససస:23
లస: ససస స
94-70/766

8424 NDX3025673
పపరర: శకజ పసడపరరస

94-70/845

భరస : వజయ భబసకర రరవప యయతడసతల
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశర రరవప సలమశడడ
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:21
లస: ససస స

8425 NDX2957140
పపరర: రజన ఏవపరర

94-70/1045 8427 NDX1737305
8426 NDX2844777
పపరర: మధసససదన రరవప పరవపలలరర
పపరర: సరయ శరకవరణణ నమమగడడ

94-70/1006

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:44
లస: ససస స
8428 NDX1146273
పపరర: వనసకట రవ తేజ రరవపరటట

తసడడ:డ మసరసన రరవప పరవపలలరర
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:50
లస: పప
94-70/210

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:25-4-127
వయససస:27
లస: పప
8431 NDX1964106
పపరర: పదమజ బబ రరక

94-70/213

భసధసవప: వజయలకడమ తతకల
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:57
లస: పప

94-70/211

8432 NDX2150167
పపరర: అబఘబల గఫరర షపక

94-70/216

8435 NDX1914499
పపరర: సరయ వసశ కకషష తతట

94-70/214

8438 NDX3094265
పపరర: ససధ రరణణ కకసడవటట
భరస : ససత రరమయఖ మదదబ ననన
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:46
లస: ససస స

94-70/212

8433 NDX1964213
పపరర: దదననష బబ రరక

94-70/215

తసడడ:డ శరత బబబఘ
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:27
లస: పప
94-70/217

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:29
లస: పప
94-70/777

8430 NDX1930529
పపరర: ససవర నరమల తతకఅలమ
భరస : చసదడ మహన మగరల
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ అలర భక షపక
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శరత బబబఘ బబ రరక
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:28
లస: పప
8437 NDX2844900
పపరర: మఘరహరరరరవప తతకల

8429 NDX1737222
పపరర: సరన షపక

94-70/208

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప నమమగడడ
ఇసటట ననస:25-4-127
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శరత బబబఘ
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:51
లస: ససస స
8434 NDX1803007
పపరర: హరరశ ననరరయణ బబ రరక

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ పసడపరరస
ఇసటట ననస:25-4-126
వయససస:20
లస: ససస స

8436 NDX1802991
పపరర: శరత బబబఘ బబ రరక

94-70/218

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ బబ రరక
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:59
లస: పప
94-70/846

8439 NDX3032042
పపరర: శకనవరస సరమవనదస

94-70/987

తసడడ:డ రరఘవ అయఖసగరర సరమవనదస
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:31
లస: పప
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8440 NDX3053345
పపరర: ఓమ సరయ పడకరశ అననన

94-70/988

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:23
లస: పప
94-70/220

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-4-133-1
వయససస:32
లస: ససస స
94-68/745

భరస : పడదదప గగగరననన
ఇసటట ననస:25-4-134
వయససస:36
లస: ససస స

94-70/221

8447 NDX2576643
పపరర: సతఖననరరయణ దసలపపడడ

94-70/224

భరస : ఠరగమర రరజజ
ఇసటట ననస:25-4-137
వయససస:41
లస: ససస స

8450 NDX0564260
పపరర: ననగ గరయతడ తనడడకకసడ

94-68/828

94-70/227

భరస : జననరరనరరవప
ఇసటట ననస:25-4-137
వయససస:61
లస: ససస స

8453 NDX0671495
పపరర: ససజజత శరఖమమరర

94-70/225

94-70/230

తసడడ:డ రరజజసదడ పడసరద తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:25-4-137
వయససస:27
లస: పప

8456 NDX2260768
పపరర: శక కకషష సరయ పరటటబసడర

94-70/228

94-70/233

8461 NDX2260750
పపరర: శకనవరసరరవప పరటటబసడర

94-70/236

8459 NDX0639419
పపరర: రరజజసదడ పడసరద తనడడకకసడ

94-70/231

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:25-4-137
వయససస:58
లస: పప

94-70/234

తసడడ:డ బబలకకటయఖ మపరరరస
ఇసటట ననస:25-4-137
వయససస:55
లస: ససస స

8465 NDX0671156
పపరర: సరశత కకరణ చసతల

94-70/237

8468 AP151010171211
పపరర: రరజజశశరర చసతల
భరస : వజయకలమమర
ఇసటట ననస:25-4-138
వయససస:27
లస: ససస స

94-70/226

8454 NDX0003533
పపరర: ఫరడనసస మమరర కరణస

94-70/229

8457 NDX0891655
పపరర: తనడడకకసడ లకడమ వనసకట

94-70/232

8460 AP151010171394
పపరర: వజయకలమమర చసతల

94-70/235

8463 NDX2590958
పపరర: వనసకట నరసమమ మటటట పలర

94-70/730

భరస : వనసకటటశశరరర మటటట పలర
ఇసటట ననస:25-4-137
వయససస:64
లస: ససస స
94-70/238

తసడడ:డ వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:25-4-138
వయససస:36
లస: ససస స
94-70/240

8451 NDX2260743
పపరర: అపరష పరటటబసడర

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:25-4-137
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పపరష యఖ
ఇసటట ననస:25-4-137
వయససస:25
లస: పప
94-70/1042

94-70/223

తసడడ:డ రరజజసదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:25-4-137
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-4-137
వయససస:25
లస: పప
8462 NDX0639146
పపరర: జననరర న రరవప పరటటబసడర

8448 NDX0003558
పపరర: సశరరప రరణణ పస పపరర

భరస : లలరరర రరజజ
ఇసటట ననస:25-4-137
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:25-4-137
వయససస:29
లస: పప

8458 NDX0003582
పపరర: జజ ఎల ఎకస ఆర టబగమర రరజజ
కరణస
తసడడ:డ లలరరర రరజజ
ఇసటట ననస:25-4-137
వయససస:52
లస: పప

94-70/222

భరస : శకనవరసరరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:25-4-137
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-4-137
వయససస:77
లస: ససస స

8455 NDX1801308
పపరర: ఫణణసదడ తనడడకకసడ

8445 JBV2962595
పపరర: ననగజశశరరరవప గఘరకస

తసడడ:డ డేనసరడజజ
ఇసటట ననస:25-4-137
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరజజసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:25-4-137
వయససస:38
లస: ససస స

8452 NDX0903484
పపరర: వనయ ససభబగఖలకడమ పరటటబసడర

94-70/219

తసడడ:డ కకటట వరయఖ
ఇసటట ననస:25-4-133-1
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ దసలపపడడ
ఇసటట ననస:25-4-134
వయససస:77
లస: పప

8449 NDX0003541
పపరర: షసబబ సససఫస నయమ కరణస

భరస : శకనవరస రరడడడ రరవపరర
ఇసటట ననస:25-4-138
వయససస:38
లస: ససస స

8444 JBV2962132
పపరర: ఉషరరరణణ గఘరకస

8442 NDX2150183
పపరర: సససధస గఘఱఱ స

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప గఘఱఱ స
ఇసటట ననస:25-4-133-1
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-4-133-1
వయససస:60
లస: ససస స

8446 NDX1880419
పపరర: ఫణణ బసదస గగగరననన

8467 NDX2150076
పపరర: ససభబషసణణ రరవపరర

94-69/366

భరస : వనసకటరరమ రరడడడ కరపర
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:55
లస: ససస స

8443 NDX0340844
పపరర: హహమ బసదస� గఘరకస�

8464 NDX2970374
పపరర: అసజమమ మపరరరస

8441 NDX2189091
పపరర: ధనలకడమ కరపర

8466 JBV2962298
పపరర: శవనతనలకడమ నశసకరరరవప

94-70/239

తసడడ:డ శవననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-4-138
వయససస:27
లస: ససస స
94-70/241

8469 JBV2961944
పపరర: ససహససన నశసకరరరవప

94-70/242

భరస : శవననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-4-138
వయససస:27
లస: ససస స
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8470 NDX1255934
పపరర: ధరమతేజ చసతల
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94-70/243

తసడడ:డ వజయఘకమమర
ఇసటట ననస:25-4-138
వయససస:29
లస: పప
8473 NDX2150068
పపరర: శకనవరస రరడడడ రరవపరర

94-70/246

94-70/249

94-70/252

94-70/255

94-70/847

8480 NDX2057892
పపరర: వజయ శక కకసదమఘడడగఘల

8483 AP151010171272
పపరర: రమమశ ధసళపళ

8486 AP151010171213
పపరర: ససనత చచరరకలరర

94-70/260

8489 JBV1221217
పపరర: చసదదక
డ కకకతస పలర

8492 NDX2175066
పపరర: బబలకకషష గసగరననన

తసడడ:డ సససదరరరమయఖచచదరర కకతస పలర
ఇసటట ననస:25-4-155
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ మమరరసయఖ గసగరననన
ఇసటట ననస:25-4-156
వయససస:45
లస: పప

8494 NDX2031433
పపరర: లకడమ పడవళక మపరరస

8495 NDX1043108
పపరర: సపసదన రరచమడడగఘ

94-70/265

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మపరరస
ఇసటట ననస:25-4-156
వయససస:25
లస: ససస స
8497 NDX2150191
పపరర: అకజష సరయ డేగల
తసడడ:డ శవ రరమ పడసరద డేగల
ఇసటట ననస:25-4-156
వయససస:24
లస: పప

94-70/253

94-70/256

8498 NDX2034031
పపరర: సరసబశవరరవప కరకరర
తసడడ:డ గసగయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:25-4-156
వయససస:25
లస: పప

8478 JBV2961597
పపరర: హరరబబబఘ గగరరకపరటట

94-70/251

8481 NDX0561639
పపరర: ధరమతేజ ధసళపరళళ

94-70/254

8484 NDX2057884
పపరర: ససజవ రరడడడ కకసదమఘడడగఘల

94-70/257

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కకసదమఘడడగఘల
ఇసటట ననస:25-4-142
వయససస:68
లస: పప
94-70/258

8487 AP151010171200
పపరర: బసవమమ చచరరకలరర

94-70/259

భరస : శశరర చచరరకలరర
ఇసటట ననస:25-4-154
వయససస:69
లస: ససస స
94-70/261

8490 NDX0340786
పపరర: రరధదక కకతస పలర

94-70/262

భరస : రమమషకకషషచసదడ
ఇసటట ననస:25-4-155
వయససస:25
లస: ససస స
94-70/9

8493 NDX2189190
పపరర: సరయ సపనహ కరకరర

94-70/264

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:25-4-156
వయససస:22
లస: ససస స
94-70/266

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-4-156
వయససస:27
లస: ససస స
94-70/268

94-70/248

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:25-4-142
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రమమశకకషషచసదడ
ఇసటట ననస:25-4-155
వయససస:25
లస: ససస స
94-70/263

8475 NDX1737479
పపరర: రవళ గగరరకపరటట

తసడడ:డ రరఘవయఖ గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:25-4-141
వయససస:55
లస: పప

భరస : శశరర చచరరకలరర
ఇసటట ననస:25-4-154
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరర జజకబ
ఇసటట ననస:25-4-154
వయససస:51
లస: పప
8491 AP151010171261
పపరర: రమమశ కకషష చసదడ కకతస పలర

94-70/250

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ధసళపళ
ఇసటట ననస:25-4-142
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ పప రల
ఇసటట ననస:25-4-148
వయససస:30
లస: పప
8488 AP151010171223
పపరర: చచరరకలరర జజకబ

8477 JBV2961472
పపరర: రరజజశశరర గగరరకపరటట

94-70/245

తసడడ:డ హరర బబబఘ గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:25-4-141
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససజవ రరడడడ కకసదమఘడడగఘల
ఇసటట ననస:25-4-142
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:25-4-142
వయససస:29
లస: పప
8485 NDX3116548
పపరర: వరబబబఘ పప రల

94-70/247

భరస : రరఘవయఖ గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:25-4-141
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : రమమశ ధసళపళ
ఇసటట ననస:25-4-142
వయససస:52
లస: ససస స
8482 NDX1964627
పపరర: ధరమ తేజ ధసళపరళళ

8474 NDX2057967
పపరర: శకనవరససలల ససరరశశటట

8472 NDX0340737
పపరర: పడదదప గగగరననన

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:25-4-138
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ ససరరశశటట
ఇసటట ననస:25-4-138
వయససస:45
లస: పప

భరస : హరరబబబఘ గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:25-4-141
వయససస:46
లస: ససస స
8479 NDX0671396
పపరర: పరరశత దేవ ధసళపళ

94-70/244

తసడడ:డ శవననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-4-138
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వరరరరడడడ రరవపరర
ఇసటట ననస:25-4-138
వయససస:42
లస: పప
8476 JBV2961480
పపరర: శరఖమల గగరరకపరటట

8471 JBV2961977
పపరర: ససభబషషకమమర నశసకరరరవప

8496 NDX2034064
పపరర: రరజఖలకడమ కరకరర

94-70/267

భరస : సరసబశవ రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:25-4-156
వయససస:25
లస: ససస స
94-70/269

8499 NDX2177989
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప
బబలరసకకసడ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:25-4-156
వయససస:63
లస: పప

94-70/270
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పపరర: గరసస వనసకట గగపస కకషష
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94-70/731

తసడడ:డ గరసస శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:25-4-156
వయససస:19
లస: పప
8503 NDX0171967
పపరర: చచసచసరతనస గసగరశశటట

94-70/271

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:25-4-164
వయససస:70
లస: ససస స
8506 NDX1963884
పపరర: లకడమ పడసనన శఖరస

94-69/367

94-70/850

భరస : శకనవరస రరవప కలనబరరవఅల
ఇసటట ననస:25-4-159
వయససస:38
లస: ససస స

8504 NDX0171926
పపరర: కకషషమమరరస గసగరశశటట

8505 NDX0858498
పపరర: ననగజశశర రరవప వ

8507 NDX1963868
పపరర: పడభబకర శఖరస

8510 NDX3141314
పపరర: అబఘబల రశద మహమమద

94-70/853 8513 NDX2844819
8512 NDX2799914
పపరర: గఘరర దతస సరయ పడసరద అకకల
పపరర: లల వనసకట ఈశశర పడభబత
అకకల
తసడడ:డ సతఖననరరయణ అకకల
తసడడ:డ సతఖననరరయణ అకకల
ఇసటట ననస:25-4-175 fno101
ఇసటట ననస:25-4-175 fno 101
వయససస:20
లస: పప
వయససస:18
లస: పప

8516 NDX2957181
పపరర: సపతష వరర న గమడసరర

భసధసవప: మమధవ బమసస
ఇసటట ననస:25/4/177, Flat No.302
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వ వ అచనరరఖలల గమడసరర
ఇసటట ననస:25-4-181
వయససస:50
లస: పప

8518 NDX3247574
పపరర: సరమమజఖస నసకరవరరపప

8519 NDX3161999
పపరర: సరమమజఖస నసకరవరరపప

94-70/1077

భరస : శవ రరమయఖ
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:69
లస: ససస స
8521 NDX2962173
పపరర: ససజనఖ యయరకమననన

94-70/1008

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప యయరకమననన
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:34
లస: ససస స
8524 NDX2947513
పపరర: రతన నకకకన

94-70/1017

భరస : రమమష చసదడ ససరపననన
ఇసటట ననస:25-4-199 G 4
వయససస:58
లస: ససస స

94-69/368

94-70/851

8511 NDX3190659
పపరర: రశద మహమమద

94-70/854

8514 NDX2970176
పపరర: థనమసయఖ పపదదట

94-70/855

భసధసవప: పరపయఖ పపదదట
ఇసటట ననస:25-4-177/1
వయససస:59
లస: పప
94-70/1007

8517 NDX3161692
పపరర: అరరణ ఇరరకలలపత

94-70/856

భరస : రమమశ ఇరరకలలపత
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:43
లస: ససస స
94-70/857

8520 NDX3158508
పపరర: లకడమ నరసమమ గసడడకకట

8522 NDX2913994
పపరర: రరమ లకడమ నకకకన

8523 NDX2913986
పపరర: ధననశశర రరవప నకకకన

తసడడ:డ కకషష రరడడడ చలలకలరర
ఇసటట ననస:25-4-294
వయససస:44
లస: పప

94-70/852

భరస : అబఘబల రశద మహమమద
ఇసటట ననస:25-4-175
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మలమఖదదడ గసడడకకట
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:60
లస: ససస స

8528 NDX2986669
పపరర: పససచల రరడడడ చలలకలరర

94-70/849

తసడడ:డ వననద కలమమర గగటట స
ఇసటట ననస:25-4-170
వయససస:26
లస: ససస స

94-70/1014

94-70/858

94-70/1015

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:42
లస: పప
94-70/859

తసడడ:డ లకడమననరరయణ కకడనల
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:83
లస: పప
94-70/861

94-70/273

8508 NDX3142569
పపరర: భగఖలకడమ గగటట స

భసధసవప: అరరణ ఇరరకలలపత
ఇసటట ననస:25-4-184 sai teja apartments
వయససస:68
లస: ససస స

8525 NDX3061728
పపరర: రరరరమహనన రరవప కకడనల

94-70/848

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:25-4-168
వయససస:77
లస: పప

భరస : రరమ రరవప
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ధననశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:36
లస: ససస స
8527 NDX3145620
పపరర: వరహనసద శశశల కకలర

94-70/272

తసడడ:డ అబఘబల అజజ మహమమద
ఇసటట ననస:25-4-175
వయససస:55
లస: పప

94-70/814

8502 NDX2972529
పపరర: వజయ లకడమ కలదరవలర

భరస : మలలర భవన మలలర సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:25-4-157
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల రరవప శఖరస
ఇసటట ననస:25-4-169
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శకనస ఉయమఖల
ఇసటట ననస:25-4-170 5/2 LINE
వయససస:24
లస: పప

8515 NDX3080603
పపరర: శరఖస పడసరద బమసస

94-70/732

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:25-4-164
వయససస:80
లస: పప

భరస : పడభబకర శఖరస
ఇసటట ననస:25-4-169
వయససస:40
లస: ససస స
8509 NDX2752947
పపరర: అనల కలమమర ఉయమఖల

8501 NDX2568848
పపరర: భవన మలలర

8526 NDX2950863
పపరర: భబణఘ పడసరద కమమ

94-70/860

భసధసవప: ఉదయ లకడమ కమమ
ఇసటట ననస:25-4-199
వయససస:46
లస: పప
94-70/1035

8529 NDX3125440
పపరర: షపక బబబబవల

94-69/576

తసడడ:డ హహసపన
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:77
లస: పప
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పపరర: అరరణ గమడసరర
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94-70/862

భరస : రమమశ కలమమర బబబఘ గమడసరర
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:53
లస: ససస స
8533 NDX3176252
పపరర: సరయలల పపల

94-70/863

94-70/904

94-70/275

94-70/277

94-70/280

94-70/869

94-70/285

తసడడ:డ ననగజసదడస
ఇసటట ననస:25-6-238
వయససస:49
లస: పప

8543 NDX1063270
పపరర: వర శవరజ పప నసగగటట

8546 AP151010171179
పపరర: సయఖద దదల జహన సరహహ

8549 NDX0293316
పపరర: రరమలకడమ మమమననన

8552 NDX2492460
పపరర: మమఘన శనగ

94-70/288

8555 NDX0172635
పపరర: పదమ శనగ

8558 NDX0172684
పపరర: సస మశసకర రరడడడ శనగ
తసడడ:డ పసదబ ననసర రరడడడ శనగ
ఇసటట ననస:25-6-238
వయససస:56
లస: పప

8538 NDX1802751
పపరర: శకనవరస దేవ మమమళరపలర

94-70/274

8541 NDX2749422
పపరర: శకవణ కలమమర జరసన సలలచ

94-70/868

Deleted

94-70/278

8544 NDX2095793
పపరర: శకనవరస రరవప ననయఘడడ

94-70/279

తసడడ:డ ససబబబ రరవప ననయఘడడ
ఇసటట ననస:25-6-235
వయససస:41
లస: పప
94-70/281

8547 AP151010171177
పపరర: రరహమమబ సరహహ

94-70/282

భరస : గకసరబబబ సరహహ
ఇసటట ననస:25-6-236
వయససస:76
లస: ససస స
94-70/283

8550 NDX0291377
పపరర: సస మమశశరరరవప మమమననన

94-70/284

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:25-6-237
వయససస:70
లస: పప
94-70/286

8553 NDX0862243
పపరర: ననగరరణణ ఎ

94-70/287

తసడడ:డ చచసచస పపనననరరవప
ఇసటట ననస:25-6-238
వయససస:49
లస: ససస స
94-70/289

భరస : సస మ శసకర రరడడడ శనగ
ఇసటట ననస:25-6-238
వయససస:51
లస: ససస స
94-70/291

94-70/735

తసడడ:డ కరసతలమల జరసన సలలచ
ఇసటట ననస:25-6-230
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సస మమ శసకర రరడడడ శనగ
ఇసటట ననస:25-6-238
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చచసచస పపనననరరవప
ఇసటట ననస:25-6-238
వయససస:49
లస: ససస స
8557 NDX0858415
పపరర: చచసచస పపనననరరవప ఎ

94-70/276

భరస : సస మమశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-6-237
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ సస మమ శసకర రరడడడ శనగ
ఇసటట ననస:25-6-238
వయససస:22
లస: ససస స
8554 NDX0862458
పపరర: అరరణకలమమరర ఎ

8540 NDX1802520
పపరర: వరయఖ చచదరర మమమళరపలర

8535 NDX2599199
పపరర: దదననశ శక సరయ లసగసశశటట

భరస : వరయఖ చచదరర మమమళరపలర
ఇసటట ననస:25-6-141
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : గకసరబబబ సరహహ
ఇసటట ననస:25-6-236
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపయఖ సదదననన
ఇసటట ననస:25-6-236
వయససస:50
లస: పప
8551 NDX2492478
పపరర: మకదసల శనగ

94-70/746

తసడడ:డ వరభదడయఖ
ఇసటట ననస:25-6-235
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:25-6-235
వయససస:41
లస: పప
8548 NDX2790780
పపరర: చనన రరమయఖ సదదననన

8537 NDX2569481
పపరర: శకహరరపస
డ రద చననసశశటట

94-70/1005

తసడడ:డ శతనరరమయఖ లసగసశశటట
ఇసటట ననస:25-6-16 3RD LINE
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ మమమళరపలర
ఇసటట ననస:25-6-141
వయససస:23
లస: పప

భరస : ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:25-6-235
వయససస:41
లస: ససస స
8545 AP151010171022
పపరర: ససరఖననరరయణ కకట

94-70/733

తసడడ:డ ఆసజననయఘలల చననసశశటట
ఇసటట ననస:25-6-47/1
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-6-141
వయససస:23
లస: ససస స
8542 AP151010171180
పపరర: కకషషకలమమరర కకట

8534 NDX2567758
పపరర: రవసదడ గకడ రజక

8532 NDX2957298
పపరర: ససతతష కలమమరర చకక

తసడడ:డ మమధవ రరవప చకక
ఇసటట ననస:25-5-209
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజమనననర రజక
ఇసటట ననస:25-6-1
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనేచేసకటసర్ే్వమ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:25-6-27
వయససస:56
లస: పప
8539 NDX0903575
పపరర: జయలకడమ జజగరర మమడడ

94-70/1070

భరస : శకనవరస చరర
ఇసటట ననస:25-5-208
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : తరరపసలలసయమ పపల
ఇసటట ననస:25-5-219
వయససస:41
లస: ససస స
8536 AEJ1267559
పపరర: రరధన కకషష కకతత
స రర

8531 NDX3219599
పపరర: పడసన నసచరర

8556 NDX0858431
పపరర: వనసకట రరఘవనసదడ కలమమర ఎ

94-70/290

తసడడ:డ చచసచస పపనననరరవప
ఇసటట ననస:25-6-238
వయససస:49
లస: పప
94-70/292

8559 NDX2702173
పపరర: ననగ వనసకట లలకజశ వససత

94-70/736

తసడడ:డ అపపరరవప వససత
ఇసటట ననస:25-6-238
వయససస:20
లస: పప
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పపరర: లతక మహహశశరర
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94-70/293

తసడడ:డ శరఖమ సససదర మహహశశరర
ఇసటట ననస:25-6-239
వయససస:30
లస: ససస స
8563 AP151010171476
పపరర: హరరఓస మహహశశరర

94-70/296

94-69/370

94-70/299

94-70/302

94-70/305

94-70/308

8581 NDX0160663
పపరర: ససరజసదడ ననథ ఈదర

94-70/311

94-70/300

8573 NDX1964478
పపరర: ననగరరజ గగగరననన

8576 NDX1255942
పపరర: శశషమమ ఆలపరటట

8579 NDX1661538
పపరర: గకతమ సరయ పరతతరర

8582 NDX1570465
పపరర: సతష బబబఘ అలపరటట

94-70/303

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ
ఇసటట ననస:25-6-241
వయససస:30
లస: పప

8585 NDX0159715
పపరర: ననరరయణ ఈదర

94-70/306

8588 NDX2987915
పపరర: తషలశ పసలర
తసడడ:డ నగరజ పసలర
ఇసటట ననస:25/6/241
వయససస:20
లస: ససస స

94-70/298

8571 NDX2260453
పపరర: సపనహలత జజగరర మమడడ

94-70/301

8574 NDX1096528
పపరర: సరయ పడసనన పరతషరర

94-70/304

8577 NDX0159764
పపరర: ససబబబయమమ ఈదర

94-70/307

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:25-6-241
వయససస:30
లస: ససస స
94-70/309

8580 NDX1737693
పపరర: రజణఘ గగపరల రరడడ దసరర సపపడడ

94-70/310

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ దసరర సపపడడ
ఇసటట ననస:25-6-241
వయససస:26
లస: పప
94-70/312

8583 NDX2062016
పపరర: వనసకటటశశర రరవప జజగరర మమడడ

94-70/314

తసడడ:డ రమణయఖ జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:25-6-241
వయససస:59
లస: పప
94-70/317

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:25-6-241
వయససస:23
లస: పప
94-70/319

8568 NDX0340653
పపరర: ససధకడణ దేవ గగగరననన

భరస : వనసకట ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:25-6-241
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట మఘరహరర రరవప
ఇసటట ననస:25-6-241
వయససస:46
లస: పప
94-70/315

94-69/369

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:25-6-241
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప పరతతరర
ఇసటట ననస:25-6-241
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:25-6-241
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:25-6-241
వయససస:56
లస: పప

8570 NDX0341503
పపరర: గగపసరరజజ గగగరననన

8565 NDX2209443
పపరర: ససదనమన గగగరననన

భరస : గగపసరరజజ
ఇసటట ననస:25-6-240
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : మఘరహరర రరవప
ఇసటట ననస:25-6-241
వయససస:71
లస: ససస స

8578 NDX1737628
పపరర: వసశ నవ భరత రరడడ
దసరర సపపడడ
తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ దసరర సపపడడ
ఇసటట ననస:25-6-241
వయససస:24
లస: పప

8587 JBV2962900
పపరర: మఘరహరర రరవప ఆలపరటట

94-69/371

భరస : శకనవరస రరవప గగగరననన
ఇసటట ననస:25-6-241
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖరపడసరద
ఇసటట ననస:25-6-241
వయససస:56
లస: ససస స

8584 NDX1146281
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప పతత
స రర

8567 NDX1820456
పపరర: గగవరరన రరవప గగగరననన

94-70/295

తసడడ:డ గగపస రరజజ గగగరననన
ఇసటట ననస:25-6-240
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవరర న రరవప
ఇసటట ననస:25-6-240
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ హరరఓమ మహహశశరర
ఇసటట ననస:25-6-241
వయససస:30
లస: ససస స
8575 JBV2961746
పపరర: ససవసతఖ కలమమరర పపననటట

94-70/297

తసడడ:డ గగపస రరజ గగగరననన
ఇసటట ననస:25-6-240
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ గగపస రరజజ
ఇసటట ననస:25-6-240
వయససస:32
లస: పప
8572 NDX1963991
పపరర: చేతన మహహశశరర

8564 AP151010171285
పపరర: శరఖససససదర మహహశశరర

8562 AP151010171289
పపరర: శరరద మహహశశరర

భరస : శరఖససససదర
ఇసటట ననస:25-6-239
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రతననరల
ఇసటట ననస:25-6-239
వయససస:23
లస: పప

భరస : భకస వతసలస
ఇసటట ననస:25-6-240
వయససస:40
లస: ససస స
8569 NDX0561704
పపరర: పకదదశ రరజ గగగరననన

94-70/294

భరస : హరరఓస
ఇసటట ననస:25-6-239
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రతననరల మహహశశరర
ఇసటట ననస:25-6-239
వయససస:23
లస: పప
8566 NDX1555400
పపరర: కవత చగఘరరపరటట

8561 AP151010171290
పపరర: రజణఘ మహహశశరర

8586 JBV2961738
పపరర: చసదడశశఖరపడసరద పపననటట

94-70/318

తసడడ:డ వరయఖచచదరర
ఇసటట ననస:25-6-241
వయససస:56
లస: పప
94-70/815

8589 NDX2728087
పపరర: పడసనన మమమళరపలర

94-70/818

తసడడ:డ వరయఖ చచదరర మమమళరపలర
ఇసటట ననస:25-06-241
వయససస:25
లస: ససస స
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8590 NDX2790806
పపరర: ఏసస గగలర మమడడ
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94-70/870

తసడడ:డ రరమయఖ గగలర మమడడ
ఇసటట ననస:25-6-241
వయససస:64
లస: పప
8593 NDX2845048
పపరర: శరహహన బబగస సయద

94-70/873

94-70/876

94-68/747

94-70/322

94-70/325

94-70/15

భరస : భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:54
లస: ససస స

8603 NDX1043074
పపరర: శకరరమఘలమమ వడర మమడడ

8606 AP151010171095
పపరర: శశఖర కలమమర గసగరరజ

8609 NDX2150118
పపరర: షరరగన నత మననజజ వపచసచల

94-70/329

8612 NDX0302554
పపరర: కరరమఘననసర బబగస షపక

8615 NDX2492536
పపరర: మహలకడమ రగజన కలమమరర ఆరర

8618 NDX2492403
పపరర: రరధనరరణణ సకల
భరస : బబల శవ నరసససహరరవప సకల
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:54
లస: ససస స

8598 NDX1820878
పపరర: సరవతడ ససదనమన గసగరరజ

94-68/746

భరస : శశఖర కలమమర గసగరరజ
ఇసటట ననస:25-6-242
వయససస:56
లస: ససస స
8601 AP151010171327
పపరర: శరసత గసగరరజ

94-70/321

8604 NDX1063346
పపరర: ఉమమ మహహశశర సరయరరమ
గసగరరజ
తసడడ:డ శశఖర కలమమర
ఇసటట ననస:25-6-242
వయససస:23
లస: పప

94-70/326

94-68/748
8607 NDX2392512
పపరర: బల హహహన కవ కకశశర పస లవరపప

94-70/324

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ పస లవరపప
ఇసటట ననస:25-06-243
వయససస:68
లస: పప
94-70/327

8610 NDX1661447
పపరర: శరణఖ పబబరరడడడ

94-70/328

తసడడ:డ కకషష రరడడడ పబబరరడడడ
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:25
లస: ససస స
94-70/330

8613 NDX0159459
పపరర: ననగ మలలర శశరర గననవరపప

94-70/331

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:23
లస: ససస స
94-70/333

భరస : జజససఫ ససధదర ఆరర
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:48
లస: ససస స
94-70/335

94-70/875

94-70/323

భరస : అబఘబల షరరఫ
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:47
లస: ససస స
94-70/332

8595 NDX3124492
పపరర: అనసతలకడమ పప సదసరర

భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:25-6-242
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబసజ బబబఘ వపచసచల
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరయపరరడడడ ఏరరవర
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:47
లస: ససస స
8617 NDX0564690
పపరర: ససహషసణణ మలలర పసదదబ

94-70/320

తసడడ:డ వరరసజననయలల
ఇసటట ననస:25-6-242
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరయప రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:25
లస: ససస స
8614 NDX0302612
పపరర: సశరరప రరణణ ఏరరవర

8600 NDX1043181
పపరర: శవపరరశత గసగమరర

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:25-6-242
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనననధరరవప సకల
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:58
లస: పప
8611 NDX1820837
పపరర: తేజశశన యయరరవ

94-70/877

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:25-6-242
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:25-6-242
వయససస:47
లస: పప
8608 NDX2492486
పపరర: బబల శవ నరసససహరరవప సకల

8597 NDX3071602
పపరర: తషలసస పసలర

94-70/872

భరస : రరమకకటటశశరరరవప పప సదసరర
ఇసటట ననస:25-6-241
వయససస:31
లస: ససస స

Deleted

భరస : శశఖర కలమమర
ఇసటట ననస:25-6-242
వయససస:23
లస: ససస స
8605 NDX1063262
పపరర: ససబబబరరవప గసగమరర

94-70/874

తసడడ:డ ననగరరజ పసలర
ఇసటట ననస:25-6-241
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప గసగరరజ
ఇసటట ననస:25-6-242
వయససస:27
లస: పప
8602 AP151010171096
పపరర: సరవతడ ససదనమన గసగరరజ

8594 NDX2979920
పపరర: ఆదదలకడమ పప సదసరర

8592 NDX2979912
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప పప సదసరర

తసడడ:డ మలర యఖ పప సదసరర
ఇసటట ననస:25-6-241
వయససస:39
లస: పప

భరస : రరమకకటటశశరరరవప పప సదసరర
ఇసటట ననస:25-6-241
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ చచదరర మమమళరపలర
ఇసటట ననస:25-6-241
వయససస:23
లస: పప
8599 NDX1876087
పపరర: పడశరసత గసగరరజ

94-70/871

భరస : ఏసస గగలర మమడడ
ఇసటట ననస:25-6-241
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : మఘషరసక అహమద మహమమద
ఇసటట ననస:25-6-241
వయససస:33
లస: ససస స
8596 NDX2728103
పపరర: వనణఘ మమమళరపలర

8591 NDX2844959
పపరర: సరగజన గగలర మమడడ

8616 NDX0158857
పపరర: రమణణ దేవర

94-70/334

భరస : జగనననథరరవప దేవర
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:52
లస: ససస స
94-70/336

8619 NDX0159665
పపరర: శవ పరరశత ఈదనర

94-70/337

భరస : ననరరయణ ఈదనర
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:52
లస: ససస స
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8620 NDX0302893
పపరర: ససవరరస వరణణ కరబబ తష
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94-70/338

భరస : జజన బబనర బబబఘ వపచసచల
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:54
లస: ససస స
8623 NDX1964064
పపరర: అనల కలమమర దేవర

94-70/341

8624 NDX1227578
పపరర: పకథదశ గననవరపప

94-70/344

8627 NDX1383439
పపరర: ఇమమనసయయల దనస వవనక
వపచసల
తసడడ:డ జజన బబన జ బబబఘ వపచసల
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:27
లస: పప

94-70/347 8630 NDX2492437
8629 NDX1118769
పపరర: యగరసదడ బబబఘ ఉపపప నసడసరర
పపరర: జజససఫ ససధదర ఆరర

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:28
లస: పప
94-70/350

94-70/353

94-70/356

94-70/739

భరస : మధస కలమమర కజశనకలరరస
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:29
లస: ససస స

8636 NDX1118694
పపరర: వనసకట రరవప ఉపపప గఘసడసరర

8639 NDX2697035
పపరర: కకషష మమరరస జసపన

8642 NDX2709806
పపరర: శకలత జసపన

94-70/878

8645 NDX2844983
పపరర: వజయ కలమమరర అలర స

94-70/348

8648 NDX3156338
పపరర: మనక లకడమ జసపన
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:19
లస: ససస స

94-70/346

8631 NDX0159517
పపరర: కకషష రరడడడ పబబరరడడడ

94-70/349

తసడడ:డ కకటట రరడడడ పబబరరడడడ
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:52
లస: పప
94-70/351

8634 NDX0159616
పపరర: జగనననథ రరవప దేవ

94-70/352

తసడడ:డ సతఖననరరయణ దేవ
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:52
లస: పప
94-70/354

8637 JBV2503431
పపరర: జజన బబసజ బబబఘ వపచసచల

94-70/355

తసడడ:డ దేవదనస వపచసచల
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:31
లస: పప
94-70/737

8640 NDX2709863
పపరర: సరమమజఖస జసపన

94-70/738

భరస : కకషషమమరరస జజ
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:63
లస: ససస స
94-70/740

8643 NDX2957330
పపరర: భబరర వ గననవరపప

94-70/816

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గననవరపప
ఇసటట ననస:25/6/243
వయససస:22
లస: ససస స
94-70/879

భరస : రరజ రరడడడ మమకల
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:38
లస: ససస స
94-70/881

8628 NDX1802405
పపరర: జసశసత దేవర
తసడడ:డ జగనననథ రరవప దేవర
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ రరవప జసపన
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనస రరడడడ మమకల
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:48
లస: పప
8647 NDX2721967
పపరర: ధన లకడమ కజశనకలరరస

94-70/345

తసడడ:డ వనసకట రమఘడడ జసపన
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మమరరస జసపన
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:44
లస: పప
8644 NDX2844975
పపరర: రరజ రరడడడ మమకల

8633 NDX0639294
పపరర: వనసకటటశశరరర గననవరపప

94-70/343

తసడడ:డ కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప ఉపపప గఘసడసరర
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససరరరరడడడ
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:47
లస: పప
8641 NDX2691681
పపరర: వనసకటటశశర రరవప జసపన

8625 NDX1321256
పపరర: ససదదప పబబరరడడడ

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరధనకకకషష మలర పసదదబ
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:53
లస: పప
8638 JBV2963007
పపరర: జజశననశశడ
క డడ మమకల

94-70/342

తసడడ:డ భకకలల ఆరర
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:47
లస: పప
8635 NDX0158873
పపరర: భబసకరరరవప మలర పసదదబ

94-70/340
8622 NDX2123966
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ ఉజవల
మలలర పసదబ ద
తసడడ:డ భబసకర రరవప మలలర పసదబ ద
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గననవరపప
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:27
లస: పప

8632 NDX0302596
పపరర: అబఘబల షరరఫ షపక

94-70/339

భరస : జజఖననససడ
డ డడ
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనననథ రరవప దేవర
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:24
లస: పప
8626 NDX1308360
పపరర: భబనస మలలర పసదదబ

8621 JBV2963122
పపరర: సససదరమమమమకల

8646 NDX2754695
పపరర: మధస కలమమర కజశనకలరరస

94-70/880

తసడడ:డ గణపత రరవప
ఇసటట ననస:25-6-243
వయససస:32
లస: పప
94-70/882

8649 NDX2570216
పపరర: వకకమ దదపపలపపడడ

94-70/741

తసడడ:డ సతఖననరరయణ దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:25-6-243 FLOT NO 1
వయససస:43
లస: పప
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94-70/742

భరస : వకకమ దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:25-6-243 FLOT NO 1
వయససస:42
లస: ససస స
8653 NDX2415578
పపరర: మమనక కకటటక
డ

94-70/359

తసడడ:డ వనసకట కకషష కకటటక
డ
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:23
లస: ససస స
8656 NDX0301754
పపరర: రమణ చచసతనఖ జజగరర మమడడ

94-70/362

94-70/365

8662 NDX0302059
పపరర: జజఖత దనరపననన

94-70/368

94-70/371

94-70/374

94-70/377

94-70/363

8660 NDX0159202
పపరర: అరరణన కకరకపరటట

8663 NDX0862367
పపరర: వజయలకడమ పసదబ ద

8666 NDX0301846
పపరర: వజయ లకడమ జజగర మమడడ

8669 NDX0302125
పపరర: నరమల సస మరకతష

8672 NDX0903468
పపరర: సశరరజఖస బబలరసకకసడ

94-70/380

8675 NDX2492585
పపరర: వరరసరశమ తతరత

94-70/366

8678 NDX1802314
పపరర: కకరణ కలమమర యమళర
తసడడ:డ కకసడల రరవప యమళర
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:40
లస: పప

8658 NDX0341107
పపరర: ననగవనసకట అరచన సస మరకతష

94-70/364

8661 NDX2168053
పపరర: షహననజ షపక

94-70/367

భరస : నగమల మరర షపక
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:47
లస: ససస స
94-70/369

8664 NDX0564633
పపరర: ఏసజల మమరర ఏరరవ

94-70/370

భరస : మరరకడడడ ఏరరవ
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:76
లస: ససస స
94-70/372

8667 NDX1321249
పపరర: అసజల యళళ

94-70/373

భరస : కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:58
లస: ససస స
94-70/375

8670 NDX0561696
పపరర: భబరత బబ దసబలలరర

94-70/376

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:31
లస: ససస స
94-70/378

8673 NDX2260446
పపరర: వనసకట సరయ కకరసన కకరకపరటట

94-70/379

తసడడ:డ వనసకట పడసరద కకరకపరటట
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:20
లస: పప
94-70/381

తసడడ:డ శకనస తతరత
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:27
లస: పప
94-70/383

94-70/361

భరస : సరరధద
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘఘ
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మమరరకడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:31
లస: పప

8657 NDX0648725
పపరర: భబరర వ జజగరర మమడడ

94-70/358

తసడడ:డ రరమ కకటటశశరరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : రరధనకకకషష
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ సస మరకతష
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:76
లస: ససస స

8677 NDX0159046
పపరర: పడవణ రరడడడ యయరరవ

8655 NDX0564567
పపరర: అకడత అసబటట

94-70/360

భరస : గగవసద రరజ
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రరమ రరవప వలవనటట
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:65
లస: ససస స

8674 NDX1255876
పపరర: చచసతనఖ పసదబ ద

8654 NDX1802157
పపరర: మమనస దదరపనదద

భరస : రఘఘ పసదబ ద
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషష కకటటక
డ
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:52
లస: ససస స

8671 NDX0340828
పపరర: రరధనకకకషష సస మరకతష

భరస : వరరసరశమ తతరత
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకట పడసరద
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:47
లస: ససస స

8652 NDX2492593
పపరర: తడవనణణ బడడగఘల

తసడడ:డ బబల శవ నరసససహరరవప సకల
ఇసటట ననస:25-6-243 POOJA RESIDENCY
వయససస:23
లస: పప

భరస : గగవసదరరజ
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:31
లస: ససస స

8659 NDX0301937
పపరర: వరవనసకట చసదడకళళవత
బబలరసకకసడ
తసడడ:డ మధస బబబఘ
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:40
లస: ససస స

8668 NDX2075472
పపరర: రతన కలమమరర వలవనటట

94-70/357

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదరపనదద
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : గగవసద రరజ
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:29
లస: ససస స

8665 NDX2415560
పపరర: మలలర శశరర చకటట

8651 NDX2492577
పపరర: వనసకటకకషష రగహహత సకల

8676 NDX1146463
పపరర: సరయ ససదదప పసదబ ద

94-70/382

తసడడ:డ రఘఘ
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:31
లస: పప
94-70/384

8679 NDX0159269
పపరర: వనసకట పడసరద కకరకపరటట

94-70/385

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:31
లస: పప
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8680 NDX0302109
పపరర: మధస బబబఘ బబలరసకకసడ

94-70/386

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:31
లస: పప
8683 NDX1063338
పపరర: మరరకడడడ ఏరరవ

94-70/389

94-70/392

94-70/395

94-70/956

94-70/883

94-70/886

94-70/14

తసడడ:డ లకమణ రరవప
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:27
లస: ససస స

8693 NDX2885960
పపరర: సరగజన వనలలవవలల

8696 NDX2838001
పపరర: కలమఖణణ రరవపరర

8699 NDX2562585
పపరర: భబణఘ ససనల సరయ రరవపరర

8702 NDX2260644
పపరర: శక పడణవ కలరపరటట

94-70/398

8705 NDX1432590
పపరర: పసడయమసక చకరకర

94-70/957

8708 NDX1096577
పపరర: పపరరషమ చచహన ఠరకలర

8688 NDX2075456
పపరర: రరమ రరవప వలవనటట

94-70/394

8691 NDX3254711
పపరర: అరరపత మమకల

94-70/1081

8694 NDX3148681
పపరర: అమకత రరడడడ సగరల

94-70/1064

తసడడ:డ శశరర రరడడడ సగరల
ఇసటట ననస:25-6-245
వయససస:70
లస: పప
94-70/884

8697 NDX2727923
పపరర: కలమఖణణ రరవపరర

94-70/885

భరస : కకషష పడసరద రరవపరర
ఇసటట ననస:25-6-248
వయససస:43
లస: ససస స
94-68/825

8700 NDX1714626
పపరర: సరసబబడజఖస దదడడ పననన

94-68/749

భరస : మలర కరరరరన రరవప దదడడ పననన
ఇసటట ననస:25-6-249
వయససస:66
లస: ససస స
94-70/396

8703 NDX2260651
పపరర: చహహనత చసదస

94-70/397

తసడడ:డ పరప రరవప చసదస
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:21
లస: ససస స
94-70/399

తసడడ:డ పపళర రరడడడ చకరకర
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:26
లస: ససస స
94-70/401

94-70/391

తసడడ:డ ఇననన రరడడడ మమకల
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలమర రరడడడ చకరకర
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:22
లస: ససస స
8707 NDX1600825
పపరర: ససమ ననయఘడడ

94-70/623

తసడడ:డ కకషష పడసరద రరవపరర
ఇసటట ననస:25-06-248,6/1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:20
లస: ససస స
8704 NDX2260685
పపరర: మహన చకరకర

8690 NDX1146307
పపరర: సతఖననరరయణ నసత

8685 NDX0609719
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చరరకలరర

తసడడ:డ అకలక త రరవప వలవనటట
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:73
లస: పప

భసధసవప: కలమఖణణ రరవపరర
ఇసటట ననస:25-6-248
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ కకషష పడసరద రరవపరర
ఇసటట ననస:25-6-248
వయససస:19
లస: పప
8701 NDX2481505
పపరర: ఉమ లకడమ కరకలమమనస

94-70/393

భరస : రరమమహన రరవప వనలలవవలల
ఇసటట ననస:25-6-245
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:25-6-248
వయససస:49
లస: పప
8698 NDX2837987
పపరర: భబణఘ ససనల సరయ రరవపరర

8687 NDX2492569
పపరర: సతఖననరరయణ నసత

94-70/388

తసడడ:డ వనసకటబడవప చరరకలరర
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ అసకమమ నసత
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ రసగ రరవప వనలలవవలల
ఇసటట ననస:25-6-245
వయససస:69
లస: పప
8695 NDX2727949
పపరర: కకషష పడసరద రరవపరర

94-70/390

తసడడ:డ సససగరరయ వనలగ నసత
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:47
లస: పప
8692 SQX1190545
పపరర: రరమమహన రరవప వనలలవవలల

8684 NDX0340570
పపరర: గగవసద రరజ జజగరర మమడడ

8682 NDX0858407
పపరర: రఘఘ పస

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమఘలల
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:68
లస: పప
8689 NDX0301903
పపరర: శసకరరరవప బబ దసబలలరర

94-70/387

తసడడ:డ కకషషపప
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ చననపప రరడడడ
ఇసటట ననస:25-6-244
వయససస:68
లస: పప
8686 NDX1308352
పపరర: కకసడల రరవప యమళర

8681 NDX0159301
పపరర: వనసకట కకషష కకటటక
డ

8706 NDX1737560
పపరర: కరరషరమ షపక

94-70/400

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:26
లస: ససస స
94-70/402

తసడడ:డ యవ కకరణ సససహ చచహన ఠరకలర
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:27
లస: ససస స

8709 NDX1737552
పపరర: శన షపక

94-70/403

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:28
లస: ససస స
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94-70/404

తసడడ:డ వనణఘగగపరల రరవప
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:28
లస: ససస స
8713 NDX0671230
పపరర: హహమదదపసస ధసళపరళళ

94-70/407

94-70/410

94-70/413

94-70/416

94-70/419

94-70/422

తసడడ:డ వనసకట కలమమర కకమటర
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:25
లస: పప

94-70/414

8723 JBV2962678
పపరర: జజఖతనర బబ మమమరరడడ

8726 NDX0648550
పపరర: జయలకడమ గరరర పరటట

8729 NDX0341636
పపరర: ఇసదసమత తతటటట సపపడడ

94-70/425

8732 NDX2260701
పపరర: ససరరఖ శకకర పపరరరర

94-70/417

8735 NDX1485201
పపరర: శక హరర గవన
తసడడ:డ రవసదడ ననథ చచదరర గవన
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:25
లస: పప

8718 NDX0648956
పపరర: ససచరరత బబ టబట

94-70/412

8721 NDX0647602
పపరర: వనసకటటశశరర కరరనటట

94-70/415

8724 NDX0171090
పపరర: జజనకమమ పపలచరర

94-70/418

భరస : పపలమరరరడడడ
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:55
లస: ససస స
94-70/420

8727 NDX0301663
పపరర: అరరణన కలమమరర కరకలమమనస

94-70/423

8730 NDX0171710
పపరర: హహహమమవత ధసళపరళళ

94-70/424

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:48
లస: ససస స
94-70/426

8733 NDX1600783
పపరర: ఫణణసదడ బబబఘ ననయఘడడ

తసడడ:డ శవశసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:27
లస: పప

94-70/427

తసడడ:డ లకమణ రరవప
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:25
లస: పప
94-70/429

8736 NDX1520478
పపరర: శక కళళఖణ పపరరరర

94-70/430

తసడడ:డ భబసకర రరవప పపరరరర
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:26
లస: పప

94-70/431 8738 NDX1146398
94-70/432 8739 NDX0171488
8737 NDX1737503
పపరర: లకడమ కకటటశశరరరవప పరవపలలరర
పపరర: జశశసత ఆర వ యస దసరర బబ టట
పపరర: పసయ
డ తమ బబ మమమరరడడ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పరవపలలరర
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:26
లస: పప

94-70/421

భరస : వనణఘ గగపరల రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకర రరవప పపరరరర
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:21
లస: పప
94-70/428

94-70/409

భరస : శవ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కకషషయఖ తతటటట సపపడడ
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలమర రరడడడ చకరకర
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:20
లస: పప
8734 NDX1964346
పపరర: అశశక రరడడడ కకమటర

8720 NDX1436386
పపరర: అపరష కలరపరటట

8715 NDX2260669
పపరర: ఝమనస పస లశశటట

భరస : శవశసకరరరడడడ బబ టబట
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమ మహనరరవప
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : కకరణ సససగ
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:48
లస: ససస స
8731 NDX2260727
పపరర: సరయ తడననథ రరడడ చకరకర

94-70/411

భరస : ససభబషచసదడబబ స
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనణఘగగపరల కలరరక
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:27
లస: ససస స
8728 NDX1096478
పపరర: పదనమ బబయ బబ సదదల

8717 NDX0301879
పపరర: షసషరదేబగస షపక

94-70/406

భరస : పరప రరవప పస లశశటట
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరజ
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : భబసకర రరవప పపరరరర
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:52
లస: ససస స
8725 NDX1802108
పపరర: ససవరచల దేవ కలరరక

94-70/408

భరస : ఖమససమ
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకట కలమమర కకమటర
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:47
లస: ససస స
8722 NDX0301762
పపరర: ఇసదదర పపరరరర

8714 NDX2150084
పపరర: అనసరరధ మఘననసగర

8712 NDX1096437
పపరర: చసదన దదపసస

తసడడ:డ కకరణ సససగ
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరఘవ రరడడ మఘననసగర
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరనరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:42
లస: ససస స
8719 NDX1964379
పపరర: పదనమవత కకమటర

94-70/405

తసడడ:డ శవపడసరదరరవప
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:46
లస: ససస స
8716 NDX0937466
పపరర: కరకలమమనస శశకళ

8711 NDX0564427
పపరర: లకకమపడసనన కరరనటట

94-70/433

తసడడ:డ ససభబష చసదడబబ స బబ మమమరరడడ
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:31
లస: పప
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8740 NDX0561654
పపరర: పడసనన కలమమర కరరనటట

94-70/434

తసడడ:డ శవ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:33
లస: పప
8743 NDX1436378
పపరర: నరసససహ రరజ కలరపరటట

94-70/437

94-70/440

94-70/443

94-70/446

94-70/449

94-70/452

8753 NDX0171173
పపరర: పపలమరరరడడడ చకరకర

8756 NDX0171272
పపరర: శకనవరసరరవప జజగరర మమడడ

8759 NDX2597706
పపరర: పడమద పపడమమనసద ఆతతట

94-70/1057

8762 NDX2977981
పపరర: శవ కకఆమలమదేవ గగలర పపడడ

94-70/887

8765 NDX1872648
పపరర: కళళఖణ తలక తలర స
తసడడ:డ చసదడశశఖర తలర స
ఇసటట ననస:25-6-252
వయససస:41
లస: పప

8767 NDX2703098
పపరర: పససచల ననయఘడడ gaddam

8768 NDX1839812
పపరర: భబణఘ పడథసఖష దనసరర

94-68/829

తసడడ:డ చసదడశశఖర దనసరర
ఇసటట ననస:25-6-252
వయససస:24
లస: ససస స

94-70/439

8748 JBV1222793
పపరర: ననగజశశరరరవప రరచమడడగఘ

94-70/442

8751 NDX0301689
పపరర: భబసకరరరవప పపరరరర

94-70/445

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:57
లస: పప
94-70/447

8754 NDX1802074
పపరర: వనణఘగగపరల కలరరక

94-70/448

తసడడ:డ చచదరయఖ కలరరక
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:27
లస: పప
94-70/450

8757 NDX0341610
పపరర: కకషషయఖ తతటటట సపపడడ

94-70/451

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:76
లస: పప
94-70/758

8760 NDX3117363
పపరర: శక లత జజగరర మమడడ

94-70/1052

భరస : శవ రరమ కకషష జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:38
లస: ససస స
94-70/1058

భరస : వనసకటటశశరరర గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:45
లస: ససస స

భసధసవప: రమమశ బబబఘ మమదర
ఇసటట ననస:25-6-251 VISWAMBARA APT
వయససస:40
లస: ససస స

భసధసవప: ననరయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:25-6-252
వయససస:67
లస: పప

94-70/444

తసడడ:డ జజసఫ కలమమర ఆతతట
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:50
లస: పప
8764 NDX2844827
పపరర: మరరయమమ మమదర

8750 NDX1964403
పపరర: వనసకట కలమమర కకమటర

8745 JBV2962074
పపరర: ఖమససమ షపక

తసడడ:డ రరమమసజననయఘలల
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయఘలల గరరరరపరటట
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:64
లస: పప
8761 NDX2978302
పపరర: వనసకటటశశరరర గగలర పపడడ

94-70/441

తసడడ:డ తరరపరల రరడడడ
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ గగపసరరడడడ బబ మమమరరడడ
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:25
లస: పప
8758 NDX0639351
పపరర: రరమమహనరరవప గరరరరపరటట

8747 NDX0639054
పపరర: శవశసకరరరడడడ బబ టబట

94-70/436

తసడడ:డ అబఘబల సమద
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ కకమటర
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ బసవ శసకర రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:59
లస: పప
8755 NDX0171447
పపరర: ససభబష చసదడబబ స బబ మమమరరడడ

94-70/438

తసడడ:డ లకకమరరడడడ బబ టబట
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ననసరయఖ కరరనటట
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:56
లస: పప
8752 NDX0340901
పపరర: వనణఘ గగపరల రరవప కకలల
ర రర

8744 NDX0891580
పపరర: కరకలమమనస మలర కరరరరన రరవప

8742 NDX2150092
పపరర: రరఘవ రరడడ మఘననసగర

తసడడ:డ పపళర రరడడడ మఘననసగర
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కరసతయఖ చసదస
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:51
లస: పప
8749 NDX0561662
పపరర: శవ పడసరదరరవప కరరనటట

94-70/435

తసడడ:డ రరమమహనరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అపరపల రరజ
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:48
లస: పప
8746 NDX2260677
పపరర: పరప రరవప చసదస

8741 NDX0639120
పపరర: రరమకకషష గరరర పరటట

8763 NDX2981876
పపరర: వనసకట ససమసత గగలర పపడడ

94-70/1059

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:25-6-251
వయససస:20
లస: పప
94-68/750

8766 NDX1872580
పపరర: చసదడ శశఖర తలర స

94-68/751

తసడడ:డ సతఖననరరయణ తలర స
ఇసటట ననస:25-6-252
వయససస:63
లస: పప
94-70/453

8769 NDX1737487
పపరర: నతన చచదరర నసబమరర

94-70/454

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:25-6-252
వయససస:27
లస: పప
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8770 NDX2168111
పపరర: రమమశ ననయఘడడ మమమల

94-70/455

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర ననయఘడడ మమమల
ఇసటట ననస:25-6-252
వయససస:28
లస: పప
8773 NDX0159020
పపరర: ససనత ఘసటబ

94-70/457

94-70/460

94-70/890

94-70/540

94-70/759

94-70/894

94-70/465

తసడడ:డ తరరమల దేవ
ఇసటట ననస:25-6-260
వయససస:43
లస: పప

8783 NDX2283364
పపరర: పససడేల వరలకడమ

8786 NDX2791168
పపరర: ననగలకడమ పససడచల

8789 NDX0171637
పపరర: ససమలత దేవ యడర పలర

8792 NDX0003574
పపరర: బడహమనసదస యడర పలర

94-70/467

8795 AP151010171129
పపరర: రరధనరరణణ అలపరరస

94-70/461

8798 NDX0341479
పపరర: జయదేవ ససరఖదేవర
తసడడ:డ తరరమలదేవ
ఇసటట ననస:25-6-260
వయససస:43
లస: పప

8778 NDX2811891
పపరర: కకరణ కలమమర పరమఘలపరటట

94-70/889

8781 NDX2139310
పపరర: మసచకలపపడడ పపషరపవత

94-70/538

94-70/462
8784 NDX2283372
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప పససడేల

తసడడ:డ శక రరస మమరరస
ఇసటట ననస:25-6-256
వయససస:43
లస: పప
94-70/892

8787 NDX2782803
పపరర: కకసడప ననయఘడడ చససచస

94-70/893

భసధసవప: వనత చససచస
ఇసటట ననస:25-6-256
వయససస:29
లస: పప
94-70/463

8790 NDX0639468
పపరర: పడవణ కలమమర యడర పలర

94-70/464

తసడడ:డ బడహమనసదస యడర పలర
ఇసటట ననస:25-6-258
వయససస:23
లస: పప
94-70/466

8793 NDX2463396
పపరర: సహహత కకసడేపపడడ

94-70/10

తసడడ:డ కకసడేపపడడ జయసత కలమమర
ఇసటట ననస:25-6-260
వయససస:21
లస: పప
94-70/468

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-6-260
వయససస:51
లస: ససస స
94-70/470

94-70/459

భరస : మమదనల రరజజసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:25-6-255
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-6-258
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-6-260
వయససస:33
లస: ససస స
8797 NDX0340521
పపరర: రరహహల దేవ

94-70/891

భరస : నవన కలమమర
ఇసటట ననస:25-6-258
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమనసదస
ఇసటట ననస:25-6-258
వయససస:23
లస: పప
8794 NDX0157446
పపరర: శరణఖ ఆలపరరస

8780 NDX2807881
పపరర: పడవలర క పరమఘలపరటట

8775 NDX0158964
పపరర: సస మశశఖర ఘసటబ

తసడడ:డ వజయ కలమమర చచదరర పరమఘలపరటట
ఇసటట ననస:25-6-253
వయససస:47
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప పససడచల
ఇసటట ననస:25-6-256
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:25-6-257
వయససస:62
లస: పప
8791 NDX0003525
పపరర: నవనసకమమర యడర పలర

94-70/888

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప పససడేల
ఇసటట ననస:25-6-256
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకసడప ననయఘడడ చససచస
ఇసటట ననస:25-6-256
వయససస:28
లస: ససస స
8788 NDX2739316
పపరర: వర రరడడడ ఉయమఖరర

8777 NDX2811966
పపరర: దసరర దేవ పరమఘలపరటట

94-68/752

తసడడ:డ శవ రరమకకకషష పడసరద
ఇసటట ననస:25-6-253
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ కకరణ కలమమర పరమఘలపరటట
ఇసటట ననస:25-6-253
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప మమదనల
ఇసటట ననస:25-6-255
వయససస:68
లస: పప
8785 NDX2707669
పపరర: వననత చససచస

94-70/458

భరస : కకరణ కలమమర పరమఘలపరటట
ఇసటట ననస:25-6-253
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల పడసరద పప ననగసటట
ఇసటట ననస:25-6-253
వయససస:44
లస: పప
8782 NDX2144855
పపరర: రరజజసదడ పడసరద మమదనల

8774 NDX0158725
పపరర: ధరమకకషస రర ఘసటబ

8772 NDX1570366
పపరర: శశభబ రరణణ అసబటట

భరస : రరమ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-6-253
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శవరరమ కకషషపడసరద
ఇసటట ననస:25-6-253
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-6-253
వయససస:68
లస: పప
8779 NDX3211364
పపరర: భవరన పడసరద పప ననగసటట

94-70/456

తసడడ:డ అబడహస పలలర
ఇసటట ననస:25-6-252
వయససస:47
లస: పప

భరస : సస మశశఖర ఘసటబ
ఇసటట ననస:25-6-253
వయససస:68
లస: ససస స
8776 NDX0159004
పపరర: శవ రరమకకకషషపడసరద ఘసటబ

8771 NDX1930586
పపరర: ఇససక పడసరద పలలర

8796 NDX0564302
పపరర: ననగరరజకలమమరర ససరఖదేవర

94-70/469

భరస : తరరమల దేవ
ఇసటట ననస:25-6-260
వయససస:57
లస: ససస స
94-70/471

8799 AP151010171128
పపరర: వనసకటటశశరరరవప అలపరరస

94-70/472

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:25-6-260
వయససస:43
లస: పప
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8800 AP151010171131
పపరర: తరరమలదేవ ససరఖదేవర

94-70/473

తసడడ:డ భబసకరదేవరరయలల
ఇసటట ననస:25-6-260
వయససస:43
లస: పప
8803 NDX1737529
పపరర: పకధదశ రరజజ రరమననన

94-70/209

94-70/478

94-70/481

94-70/484

94-70/487

94-70/490

94-70/493

తసడడ:డ చచసచయఖ చలమర
ఇసటట ననస:25-6-262
వయససస:43
లస: పప

8813 NDX0903476
పపరర: లకకమకలమమరర వసగల

8816 NDX1146430
పపరర: భబరర వన పడతసపరటట

8819 NDX0903880
పపరర: ఫణణ తేజ వసగల

8822 NDX1737545
పపరర: యయససపరదస వడర మమడడ

94-70/496

8825 NDX1964122
పపరర: చచననకజశవపలల దనరపననన

94-70/485

8828 NDX1321231
పపరర: ననగఘబడడ రగశయఖ
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:25-6-262
వయససస:70
లస: పప

8808 NDX1737537
పపరర: ననగవ లత రరమననన

94-70/480

8811 JBV2961837
పపరర: వనసకటరమణమమ దనరపననన

94-70/483

8814 AP151010171188
పపరర: రరజజశశరర కకసడచపపడడ

94-70/486

భరస : సస మరరజ
ఇసటట ననస:25-6-262
వయససస:26
లస: ససస స
94-70/488

8817 JBV2961829
పపరర: హరరకకషషపడసరద దనరపననన

94-70/489

తసడడ:డ చచననకజశవపలల
ఇసటట ననస:25-6-262
వయససస:26
లస: పప
94-70/491

8820 NDX0903856
పపరర: రవకలమమర చలమర

94-70/492

తసడడ:డ అసకయఖ
ఇసటట ననస:25-6-262
వయససస:26
లస: పప
94-70/494

8823 NDX1149541
పపరర: శవరరమ పడసరదస రరమననన

94-70/495

తసడడ:డ కకషష రరవప
ఇసటట ననస:25-6-262
వయససస:26
లస: పప
94-70/497

తసడడ:డ చచననయఖ దనరపననన
ఇసటట ననస:25-6-262
వయససస:59
లస: పప
94-70/499

94-70/477

భరస : చచననకజశవపలల
ఇసటట ననస:25-6-262
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:25-6-262
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మలననన
ఇసటట ననస:25-6-262
వయససస:53
లస: పప
8827 NDX2057900
పపరర: అసకయఖ చలమర

94-70/482

తసడడ:డ రమమష బబబఘ
ఇసటట ననస:25-6-262
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రమమష బబబఘ
ఇసటట ననస:25-6-262
వయససస:26
లస: పప
8824 NDX1801761
పపరర: హనసమసతరరవప మలననన

8810 NDX1801662
పపరర: లకడమ కరమమశశరర కకతస పలర

8805 NDX1801712
పపరర: దదవఖ లమవణఖ దనరపననన

భరస : శవ రరస పడసరద రరమననన
ఇసటట ననస:25-6-262
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-6-262
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అసకయఖ
ఇసటట ననస:25-6-262
వయససస:26
లస: పప
8821 NDX0903906
పపరర: హరరష శకవరతసవ వసగల

94-70/479

భరస : రమమష బబబఘ
ఇసటట ననస:25-6-262
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-6-262
వయససస:26
లస: పప
8818 NDX0903872
పపరర: చసదడశశఖర చలమర

8807 NDX0862342
పపరర: సశపనలత ససహహచ

94-70/475

తసడడ:డ చచననకజశవపలల దనరపననన
ఇసటట ననస:25-6-262
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప మలననన
ఇసటట ననస:25-6-262
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రగశయఖ
ఇసటట ననస:25-6-262
వయససస:56
లస: ససస స
8815 NDX1146406
పపరర: నరజసదడన పతస పరటట

94-70/476

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:25-6-262
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-6-262
వయససస:26
లస: ససస స
8812 NDX1308345
పపరర: రతన కలమమరర ననగఘబడడ

8804 NDX1802017
పపరర: మమనక మలననన

8802 AP151010171190
పపరర: జయసతకలమమర కకసడచపపడడ

తసడడ:డ రరజజశశరర
ఇసటట ననస:25-6-261
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప మలననన
ఇసటట ననస:25-6-262
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:25-6-262
వయససస:26
లస: ససస స
8809 NDX1096429
పపరర: నరమల పడతసపరటట

94-70/474

భరస : జయసతకలమమర
ఇసటట ననస:25-6-261
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరస పడసరద రరమననన
ఇసటట ననస:25-6-262
వయససస:24
లస: పప
8806 NDX0170977
పపరర: లత చలమర

8801 AP151010171189
పపరర: మమధవ కకసడచపపడడ

8826 NDX0157420
పపరర: సరసబశవరరవప పప దదల

94-70/498

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:25-6-262
వయససస:26
లస: పప
94-70/500

8829 NDX0157388
పపరర: రమమష బబబఘ వసగల

94-70/501

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:25-6-262
వయససస:26
లస: పప
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8830 NDX2797041
పపరర: డనకటర కజశవ రరవప తరరవధద

94-70/895

తసడడ:డ ననగయఖ తరరవధద
ఇసటట ననస:25-6-262
వయససస:46
లస: పప
8833 NDX2727998
పపరర: వనసకట నవన తరరవధద

94-70/898

94-68/753

94-70/502

94-70/505

94-70/508

94-70/512

94-70/515

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:44
లస: పప

8843 NDX1702860
పపరర: అసజన కలమమరర సస మశశటట

8846 NDX2415586
పపరర: పదమ ననయఘడడ

8849 NDX1391135
పపరర: పదమ యరక

8852 NDX0303685
పపరర: కరరణకలమమరర చగఘరరపరటట

94-70/518

8855 NDX1485177
పపరర: గకతమ శకనవరస మననవ

94-70/506

8858 JBV2961175
పపరర: అపరపరరవప యరకగఘసటర
తసడడ:డ అపపయఖ
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:24
లస: పప

8838 NDX1738154
పపరర: మసజరర ఉపపటటరర

94-69/372

8841 NDX0806901
పపరర: యఘ మననకడ

94-70/504

8844 NDX0564401
పపరర: ససధఖ యసడస
ర రర

94-70/507

భరస : బడహమయఖ
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:39
లస: ససస స
94-70/509

8847 NDX0157974
పపరర: శశకళ వలవనలల

94-70/510

భరస : వనసకట ననయఘడడ వలవనలల
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:45
లస: ససస స
94-70/513

8850 NDX0171256
పపరర: అననపపరష జజగరర మమడడ

94-70/514

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:50
లస: ససస స
94-70/516

8853 NDX0303750
పపరర: సరళళరరణణ రరచపపడడ

94-70/517

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:48
లస: ససస స
94-70/519

తసడడ:డ వనసకటటసశరరరరవ మననవ
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:25
లస: పప
94-70/521

94-70/900

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కలటటసబరరవప
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప యయసడస
ర రర
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:71
లస: ససస స
8857 NDX0157958
పపరర: వనసకట ననయఘడడ వరభదసడన

94-70/503

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : పపరయఖ
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:48
లస: ససస స
8854 NDX0648766
పపరర: పదనమవత యయసడస
ర రర

8840 NDX1801464
పపరర: లమవణఖ కటబట

8835 NDX2727907
పపరర: సరయ చరరత కకననడపరత

తసడడ:డ పపరయఖ ఉపపటటరర
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : లకమణ రరవప ననయఘడడ
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శరఖమ పడసరద
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:46
లస: ససస స
8851 NDX0806737
పపరర: యఘ శరసతశక

94-68/754

తసడడ:డ ఆసజననయఘలల సస మశశటట
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:40
లస: ససస స
8848 NDX0564369
పపరర: మమధవ బమసస

8837 NDX1161595
పపరర: శరసతకలమమరర మమడడకకసడసరర

94-70/897

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకననడపరత
ఇసటట ననస:25-6-262
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కటబట
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:30
లస: ససస స
8845 JBV2961183
పపరర: పడవణ యరకగఘసటర

94-70/899

భరస : భబసకర పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప యరకగఘసటర
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:22
లస: ససస స
8842 NDX0807370
పపరర: యఘ కలమఘదదన

8834 NDX2886018
పపరర: ససధదర పప దదల

8832 NDX2791457
పపరర: ఝనస రరణణ కకననడపరత

భరస : హనసమసతరరవప కకననడపరత
ఇసటట ననస:25-6-262
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పప దదల
ఇసటట ననస:25-6-262
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప వనలగ
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:26
లస: ససస స
8839 NDX2492452
పపరర: సరయ శశశతన యరకగఘసటర

94-70/896

తసడడ:డ భసకరరరవప కకననడ పరత
ఇసటట ననస:25-6-262
వయససస:45
లస: పప

భరస : డనకటర కజశవ రరవప తరరవధద
ఇసటట ననస:25-6-262
వయససస:38
లస: ససస స
8836 NDX1880476
పపరర: మమఘన వనలగ

8831 NDX2790947
పపరర: హనసమసతరరవప కకననడపరత

8856 NDX1737578
పపరర: మననజ పవన చగఘరరపరటట

94-70/520

తసడడ:డ కలటటసబ రరవప చగఘరరపరటట
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:32
లస: పప
94-70/522

8859 NDX0809004
పపరర: యఘ పపరయఖ

94-70/523

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:52
లస: పప
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8860 NDX1391127
పపరర: కకటటశశర రరవప యరక
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94-70/524

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:53
లస: పప
8863 JBV2961811
పపరర: కలటటసబరరవప చగఘరరపరటట

94-70/527

94-70/903

94-70/530

94-70/533

94-70/536

94-70/541

94-70/544

భరస : ససరజసదడననథ
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:64
లస: ససస స

8873 AP151010171058
పపరర: అరరణకలమమరర అలపరరస

94-70/547

94-70/534

8868 JBV2961266
పపరర: సరయలలజలమర

94-70/529

8871 AP151010171018
పపరర: పదమజ అబమబరర

8874 AP151010171399
పపరర: రవకకరణ అలపరరస

94-70/537 8877 AP151010171234
8876 JBV2961985
పపరర: యస.ఏచ.పడసరద బటడ కసకణనల
పపరర: కకటటశశరమమ తనడడబబ యన

8879 NDX1043140
పపరర: తేజససశ యరరక

8882 NDX0648972
పపరర: ససనత పసనపరటట

8885 NDX0380691
పపరర: శరసతశక యరరక

8888 NDX0671446
పపరర: వమల మమరర గగపప
తసడడ:డ బబల రరడడడ
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:64
లస: ససస స

94-70/532

94-70/535

తసడడ:డ లకకమపడసరద అలపరరస
ఇసటట ననస:25-6-265
వయససస:61
లస: పప
94-70/539

భరస : రరసదనసస
ఇసటట ననస:25-6-270
వయససస:61
లస: ససస స
94-70/542

8880 NDX1043223
పపరర: అనసష రరమననన

94-70/543

తసడడ:డ బబనరరర బబబఘ
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:30
లస: ససస స
94-70/545

8883 NDX1227594
పపరర: పడమలమరరణణ గసదదకకట

94-70/546

భరస : ఆనసద హరర గగపరల
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:45
లస: ససస స
94-70/548

భరస : నగజష
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:64
లస: ససస స
94-70/550

94-70/902

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-6-265
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరజష బబబఘ
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : యఘగసధర
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:45
లస: ససస స
8887 NDX0161190
పపరర: మమధవ లత మమరరపపడడ

94-70/531

తసడడ:డ నగజష
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప చతరరగడడ
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:32
లస: ససస స
8884 NDX0937441
పపరర: కసదసల ససగఘణ

8870 JBV2962587
పపరర: శరరష అబమబరర

8865 NDX2978419
పపరర: శశభ రరణణ చనగసటట

తసడడ:డ మమరస యఖ
ఇసటట ననస:25-6-264
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ బ వ ఆర పస బ గరసధద
ఇసటట ననస:25-6-266
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ సశరరజఖరరవప గకరజనన
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:27
లస: ససస స
8881 NDX1737750
పపరర: లకడమ చతరరగడడ

94-70/528

భరస : లకకమపడసరద అలపరరస
ఇసటట ననస:25-6-265
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసరశమ అలపరరస
ఇసటట ననస:25-6-265
వయససస:61
లస: పప
8878 NDX2492510
పపరర: bhuvana గకరజనన

8867 JBV2961258
పపరర: నరసమమ జలమర

94-70/526

భరస : రమమశ చనగసటట
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప అబమబరర
ఇసటట ననస:25-6-265
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకయఖ చలమర
ఇసటట ననస:25-6-265
వయససస:68
లస: ససస స
8875 AP151010171020
పపరర: లకకమపడసరద అలపరరస

94-70/901

భరస : సరయలల
ఇసటట ననస:25-6-264
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప అబమబరర
ఇసటట ననస:25-6-265
వయససస:37
లస: పప
8872 NDX2057918
పపరర: ఆదదలకడమ చలమర

8864 NDX2844843
పపరర: నరసససహ రరవప జజననలగడడ

8862 NDX2034353
పపరర: మధస మహన కకషష కకవపశరర

తసడడ:డ ససరరరరడడడ కకవపశరర
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ చనగసటట
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:25
లస: పప
8869 JBV2962033
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస అబమబరర

94-70/525

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర ననయఘడడ
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ పరసధనమయఖ
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:64
లస: పప
8866 NDX2978435
పపరర: ససబబశ చనగసటట

8861 NDX2415594
పపరర: లకమణ రరవప ననయఘడడ

8886 NDX0648816
పపరర: పడవణ కసచరర

94-70/549

భరస : నగజష కలమమర
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:64
లస: ససస స
94-70/551

8889 NDX1096643
పపరర: ససలశనయ జఐ సవరరరమఘతష

94-70/552

తసడడ:డ సవరరరమఘతష
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:52
లస: ససస స
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8890 NDX1043249
పపరర: శకదేవ రరమననన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-37
94-70/553

భరస : బబనరరర బబబఘ
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:57
లస: ససస స
8893 NDX0172965
పపరర: రరజజశశరర యయసడస
ర రర

94-70/556

8894 NDX0565218
పపరర: సరసశత ఇమమడడ

94-70/559

8897 NDX0172916
పపరర: వనజ చచదరర దగఘర పరటట

8900 NDX0639427
పపరర: ససనల కలమమర పసనపరటట

భరస : హరర ననరరయణ రరవప చచరరకలరర
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:93
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరజష బబబఘ
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:64
లస: పప

8902 NDX0891598
పపరర: కసదసల యఘగసధర కలమమర

8903 NDX0639088
పపరర: నగజష కలమమర కసచరర

94-70/565

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:64
లస: పప
8905 NDX0161091
పపరర: ససరజసదడననధ యలవరరస

94-70/568

8906 NDX1063445
పపరర: బబనరరర బబబఘ రరమననన

తసడడ:డ రరమ లసగజశశర రరవప గకరజనన
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:67
లస: పప

8909 NDX0172841
పపరర: వనసకటటశశర రరవప యయసడస
ర రర

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:64
లస: పప

భరస : శవ పడసరద వడనడదద
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:65
లస: ససస స
8917 AEJ1267567
పపరర: వనసషషవ కకతత
స రర
తసడడ:డ రరధనకకషష కకతత
స రర
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:24
లస: ససస స

94-70/563

8915 AEJ1267575
పపరర: శకదేవ కకతత
స రర

94-70/566

8918 NDX2791564
పపరర: హరరన సరయ కసచరర
తసడడ:డ నగజశకలమమర కసచరర
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:22
లస: పప

8898 NDX0303495
పపరర: రరజజశశరర గగపప

94-70/561

8901 NDX1227586
పపరర: ఆనసద హరర గగపరల గసడడకకట

94-70/564

8904 NDX0380741
పపరర: నగజష యరరక

94-70/567

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:64
లస: పప
94-70/569

8907 NDX0639021
పపరర: ససరజష బబబఘ పసనపరటట

94-70/570

తసడడ:డ జవ రతనస పసనపరటట
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:64
లస: పప
94-70/572

8910 NDX0561811
పపరర: శకనవరసరరవప ఇమమడడ

94-70/573

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:64
లస: పప
94-70/905

8913 NDX2791523
పపరర: భబననదయస తచలర

94-70/906

భరస : సతఖసననరరయణ చచదరర తరరగగపపల
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:71
లస: ససస స
94-70/908

భరస : రరధన కకషష కకతత
స రర
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:50
లస: ససస స
94-70/910

94-70/558

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకటరరమయఖ కకసడడగఘసట
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:72
లస: ససస స
94-70/907

8895 NDX0173039
పపరర: కరసతమమ చచరరకలరర

భరస : బబలరరడడడ
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ చన వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:64
లస: పప

94-70/574 8912 NDX2762466
8911 NDX0903765
పపరర: సతఖననరరయణ చచదరర తరరగగపపల
పపరర: వనజజకడ కకసడడగఘసట

8914 NDX2728012
పపరర: శత రతనస వడనడదద

94-70/560

తసడడ:డ లకమణ సరశమ
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:64
లస: పప
94-70/571

94-70/555

తసడడ:డ హరరననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ జజజ నపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:64
లస: పప
8908 NDX2492551
పపరర: సశరరజఖ రరవప గకరజనన

94-70/557

భరస : ససబబయఖ చచదరర
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:64
లస: ససస స
94-70/562

8892 NDX1964536
పపరర: నరమల తచననల

భరస : ససరజష బబబఘ పసనపరటట
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ససరరఖ ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:77
లస: ససస స
8899 NDX2487700
పపరర: ససత రతనస చచరరకలరర

94-70/554

భరస : సశరరజఖ రరవప గకరజనన
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:64
లస: ససస స
8896 NDX1441922
పపరర: పడసనన అననపపరష గఘసటటరర

8891 NDX2492528
పపరర: సశరరజఖలకడమ గకరజనన

8916 NDX2832590
పపరర: తనటటకకసడ శకనవరస రరవప

94-70/909

తసడడ:డ తనటటకకసడ శరసత వనసకట ససరఖ పడకరశ రర
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:47
లస: పప
94-70/911

8919 NDX2845055
పపరర: జజ ఏ బల వననశ రరడడ పససటబరరడడడ

94-70/912

తసడడ:డ జజసఫ రరడడడ
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:20
లస: పప
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8920 NDX3092855
పపరర: కకటటశశర రరవప చటడ గడ

94-70/982

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:25-6-271
వయససస:33
లస: పప
8923 NDX0303412
పపరర: రరజఖలకడమ నమమగడడ

94-70/627

8921 NDX2492411
పపరర: కకరస ర గకరజనన

94-70/575

8922 NDX2796944
పపరర: సరయ దదవఖ కకతత
స రర

94-70/913

తసడడ:డ సశరరజఖ రరవప గకరజనన
ఇసటట ననస:25-6-271 KAMALESH ENCLAV
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధన కకషష కకతత
స రర
ఇసటట ననస:25-6-271 Kamalesh Enclave
వయససస:21
లస: ససస స

8924 NDX0458430
పపరర: సరసబశవరరవప నమమగడడ

8925 JBV2961894
పపరర: మసజల దదసడపరటట

94-70/626

94-70/576

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:25-6-271,F.NO.12 KAMALESH
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప నమమగడడ
ఇసటట ననస:25-6-271,F.NO.12,KAMALESH
వయససస:65
లస: పప

భరస : నరజసదడననథ
ఇసటట ననస:25-6-272
వయససస:24
లస: ససస స

8926 NDX0172817
పపరర: ఉదయ భబసకర పపలపరటట

8927 NDX0115220
పపరర: శకనవరసరరవప కకలర పర

8928 AP151010171042
పపరర: బబయమమ మనననస

94-70/577

తసడడ:డ పరసడడరసగ వఠల
ఇసటట ననస:25-6-272
వయససస:27
లస: పప
8929 NDX2812121
పపరర: పడశరసత అలపరరస

తసడడ:డ రసగననయకలలల
ఇసటట ననస:25-6-272
వయససస:27
లస: పప
94-70/914

భరస : రవకకరణ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:25-6-273
వయససస:39
లస: ససస స
8932 NDX2358182
పపరర: లహరర చచదరర ఘటట మననన

94-70/582

94-70/585

94-70/588

94-70/591

భరస : వషష
ష వరరనరరవప
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:24
లస: ససస స

8936 NDX1916834
పపరర: లమవణఖ గదచబ

8939 NDX0903401
పపరర: హరరరత సససకర

8942 NDX0862482
పపరర: తరరమలమదేవ ఘటట మననన

94-70/594

8945 NDX2492429
పపరర: కనక దసరర మమననపలర

94-70/586

8948 NDX0303214
పపరర: రమమదేవ మదబస
భరస : రగజనరరవప
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:51
లస: ససస స

8934 NDX2123933
పపరర: హరణణ యలమసచల

94-70/584

8937 NDX1600841
పపరర: ధరణణ యలమసచల

94-70/587

తసడడ:డ రరమ కకషష రరవప
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:26
లస: ససస స
94-70/589

8940 NDX0340604
పపరర: కకషషపసడయమ ఉదబసడ

94-70/590

భరస : మహన
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:51
లస: ససస స
94-70/592

8943 NDX0348516
పపరర: లకడమ కలమమరర గదచబ

94-70/593

భరస : శకనవరస చకకవరరస
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:54
లస: ససస స
94-70/595

భరస : వనసకటటశశరరవప మమననపలర
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:51
లస: ససస స
94-70/597

94-70/581

తసడడ:డ రరమకకషష రరవప యలమసచల
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప ఘటట మననన
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రమమశ కకడసరర
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:49
లస: ససస స
8947 JBV2962959
పపరర: మమణణకఖమమ సససకర

94-70/583

తలర : మమణణకఖమమ
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:42
లస: ససస స
8944 JBV2962116
పపరర: మమధసరర కకడసరర

8933 NDX2492544
పపరర: ఉదయ భబనస మమననపలర

8931 NDX2517365
పపరర: చసదడహస దదసడపరటట
తసడడ:డ నరరసదడ ననథ దదసడపరటట
ఇసటట ననస:25-6-275
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస చకకవరరస గదచబ
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వషష
ష వరరన రరవప సససకర
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:29
లస: ససస స
8941 NDX0932046
పపరర: కనమరర పపడడ లకడమ ససనత

94-70/580

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప మమననపలర
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష కకడసరర
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:23
లస: ససస స
8938 NDX0172726
పపరర: అనసష సససకర

8930 JBV2961936
పపరర: డక.అర నరజసదడననథ దదసడపరటట

94-70/579

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:25-6-273
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనననధస
ఇసటట ననస:25-6-275
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఘటట మననన
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:21
లస: ససస స
8935 NDX2420362
పపరర: ఆమఘకస మమలఖద కకడసరర

94-70/578

8946 JBV2962553
పపరర: వసససధర చగఘరరపరటట

94-70/596

భరస : శవననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:24
లస: ససస స
94-70/598

8949 NDX1737719
పపరర: హహహమమవత ఆవపల

94-70/599

భరస : రరధ కకషష మమరరస ఆవపల
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:76
లస: ససస స
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94-70/600

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మమననపలర
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:24
లస: పప
8953 JBV2962405
పపరర: ననగపవన చగఘరరపరటట

94-70/603

94-70/606

94-70/609

94-70/612

94-70/916

94-70/613

94-70/616

తసడడ:డ కలలలసడన రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:25-6-285
వయససస:50
లస: పప

94-70/608

8960 JBV2961993
పపరర: రమమశ కకడసరర

తసడడ:డ రసగయఖ గదచబ
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:54
లస: పప
94-70/610

8963 NDX2576205
పపరర: ఆశశయఘజ కకడసరర

8966 NDX2800282
పపరర: సరయ చరణ చగఘరరపరటట

8969 NDX1255892
పపరర: హహమలత గఘమమడడ

8972 NDX1255900
పపరర: వనసకటటశశర రరవప యయరరకకలల

94-69/373

8975 NDX1484146
పపరర: ననగజశశరరరవప వనననస

94-70/743

8978 NDX3154135
పపరర: ననగలకడమ కలమమరర మటట
భరస : రఘఘవసశ మటట
ఇసటట ననస:25-6-287
వయససస:51
లస: ససస స

94-70/611

8964 NDX2812386
పపరర: దనశరక గఘడడ

94-70/915

భరస : వరయఖ గఘడడ
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:70
లస: ససస స
94-70/917

8967 NDX2844793
పపరర: రవ తేజ అవపల

94-70/813

తసడడ:డ హనసమసత రరవప అవపల
ఇసటట ననస:25 6 276 Old D No 4 4 149
వయససస:18
లస: పప
94-70/614

8970 NDX2150100
పపరర: వనయ కలమమర గఘమమడడ

94-70/615

తసడడ:డ రవ బబబఘ గఘమమడడ
ఇసటట ననస:25-6-278
వయససస:22
లస: పప
94-70/617

8973 NDX3146883
పపరర: పడభబకర బకకక

94-70/989

తసడడ:డ మఘరరరర బకకక
ఇసటట ననస:25-6-278
వయససస:31
లస: పప
94-70/621

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వనననస
ఇసటట ననస:25-6-279
వయససస:56
లస: పప
94-70/918

8961 NDX0161034
పపరర: గకస రరయజదదబన మహమమద
తసడడ:డ ఖమదర వల
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:25-6-278
వయససస:26
లస: పప

భరస : రమణ గసజ
ఇసటట ననస:25-6-279
వయససస:45
లస: ససస స
8977 NDX2991347
పపరర: శకనవరస రరడడడ భవనస

8958 NDX0346668
పపరర: శకనవరస చకకవరరస గదచబ

భరస : రవబబబఘ గఘమమడడ
ఇసటట ననస:25-6-278
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరప రరవప
ఇసటట ననస:25-6-278
వయససస:25
లస: పప
8974 NDX1370337
పపరర: సరసబబడజఖస గసజ

94-70/607

భసధసవప: దసరర వననగళర
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:26
లస: పప

భరస : పడభబకర
ఇసటట ననస:25-6-278
వయససస:27
లస: ససస స
8971 NDX1570473
పపరర: రవ తేజ మకరకన

94-70/605

తసడడ:డ రమమశ కకడసరర
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ గఘడడ
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:51
లస: ససస స
8968 NDX1570481
పపరర: దేవ మణణ మకరకన

8955 NDX0932509
పపరర: సతఖ ననగజశశరరరవప
కనమరర పపడడ
తసడడ:డ జగనననథస
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమయఖ కకడసరర
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ననసరయఖ
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:65
లస: పప
8965 NDX2812105
పపరర: కకషష కలమమరర గరరకపరటట

8957 NDX0858464
పపరర: శకనవరస రరవప ఘటట మననన

94-70/602

94-70/604

తసడడ:డ మలలర సశర రరవప ఘటట మననన
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప మమననపలర
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:54
లస: పప
8962 NDX0561795
పపరర: రగజన రరవప మదబస

8954 NDX0340596
పపరర: హరరవరరన మదబస

8952 NDX0172759
పపరర: వనసకట ననగ మహహష చగఘరర

తసడడ:డ శవ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రగజనరరవప
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:28
లస: పప
8959 NDX2492502
పపరర: వనసకటటశశరరవప మమననపలర

94-70/601

తసడడ:డ శకనవరస చకకవరరస
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శవననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-6-276
వయససస:24
లస: పప
8956 NDX0158519
పపరర: హనసమసతరరవప ఆవపల

8951 NDX1522326
పపరర: గదచబ లలకజష రరమన

8976 NDX2709707
పపరర: అసజన కలమమరర సస మశశటట

94-70/745

తసడడ:డ ఆసజననయఘలల ఏస
ఇసటట ననస:25-6-279
వయససస:35
లస: ససస స
94-70/919

8979 NDX2844801
పపరర: వనసకట ససబబరరవప లమవప

94-70/920

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర లమవప
ఇసటట ననస:25-6-290
వయససస:53
లస: పప

Page 201 of 319

8980 NDX3097227
పపరర: రరహహల బబ లలర
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94-70/921

తసడడ:డ లసగ వర పడసరద
ఇసటట ననస:25-6-291
వయససస:31
లస: పప
94-70/622

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:25-6-344
వయససస:24
లస: ససస స
94-70/628

94-69/462

94-70/1074

94-70/747

94-70/926

94-70/929

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప గఘడడపలర
ఇసటట ననస:25-8-358
వయససస:20
లస: పప
9004 JBV1221019
పపరర: శకకరసత రరడడడ మమడగస

94-69/376

తసడడ:డ చచనననరరడడడ మమడగస
ఇసటట ననస:25-9
వయససస:44
లస: పప
9007 NDX2707198
పపరర: మణణకరసత కరనసమలల

8990 NDX3247202
పపరర: రరమలకమయఖ చరరమమమళర

8993 NDX3176377
పపరర: నజరరదదబన బబష షపక

8996 NDX2872810
పపరర: వనసకట ససబబరరవప గకరరననన

8999 NDX3025061
పపరర: లలత కలమమరర గఘడడపలర

94-70/1076

తసడడ:డ రసగరరరవప కరనసమలల రసగరరరవప
ఇసటట ననస:25-9-4
వయససస:28
లస: పప

94-70/625

8988 NDX1964395
పపరర: ననగజసదడ పడసరద పస రర

94-70/630

8991 NDX1242205
పపరర: వనసకట పడవణ కకమమననన

94-70/819

8994 NDX3116605
పపరర: మసరసన బ షపక

94-70/924

భరస : మసరసన వలర షపక
ఇసటట ననస:25-8
వయససస:41
లస: ససస స
94-70/1016

8997 NDX2844850
పపరర: కకట వనసకటటశశరరర

94-70/925

తసడడ:డ కకట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-8-357 FLAT NO406
వయససస:31
లస: పప
94-70/927

9000 NDX3024684
పపరర: ససదఖ గఘడడపలర

94-70/928

భరస : వనసకట ససబబ రరవప గఘడడపలర
ఇసటట ననస:25-8-358
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప గఘడడపలర
ఇసటట ననస:25-8-358
వయససస:22
లస: ససస స

94-70/1075
9002 NDX3247079
పపరర: RADHA KRISHNA
చరరమమమళర
తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప CHIRUMAMILL
ఇసటట ననస:25-8-362
వయససస:21
లస: పప

9003 JBV1224088
పపరర: వనసకటలకడమ పసదబ దరరడడడ
భరస : మమధవరరవప
ఇసటట ననస:25-9
వయససస:41
లస: ససస స

9005 JBV1221126
పపరర: ఝమనస మమడగస

9006 JBV1221787
పపరర: చచనననరరడడడ మమడగస

9008 NDX2650588
పపరర: అసజ బబబఘ పలపప
తసడడ:డ అసకమరరవప పలపప
ఇసటట ననస:25-9-13
వయససస:23
లస: పప

94-69/374

తసడడ:డ శకనవరసరరరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:25-7-315
వయససస:26
లస: పప

94-69/377

తసడడ:డ చచనననరరడడడ మమడగస
ఇసటట ననస:25-9
వయససస:70
లస: పప
94-68/831

8985 NDX1737677
పపరర: శశరర తనటపపడడ

తసడడ:డ ససబబయఖ పస రర
ఇసటట ననస:25-7
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గకరరననన
ఇసటట ననస:25-8-348
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ గఘడడపలర
ఇసటట ననస:25-8-358
వయససస:52
లస: పప
9001 NDX3024650
పపరర: సరయ గఘడడపలర

94-70/629

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:25-08
వయససస:20
లస: పప

భరస : రరమఘ గగబమబరర
ఇసటట ననస:25-8-23
వయససస:49
లస: ససస స
8998 NDX3024957
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప గఘడడపలర

8987 NDX1964288
పపరర: ఆదదలకడమ పస రర

94-70/774

తసడడ:డ సతఖననరరయణ తనటపపడడ
ఇసటట ననస:25-6-386
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ పడనననరరయనన
ఇసటట ననస:25-7-301
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ దేవడనదనననమ
ఇసటట ననస:25-7-331
వయససస:46
లస: ససస స
8995 NDX2602043
పపరర: రమమదేవ గగబమబరర

94-70/624

భరస : ససబబయఖ పస రర
ఇసటట ననస:25-7
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రఘఘవర అడప
ఇసటట ననస:25-7-38
వయససస:27
లస: ససస స
8992 NDX3245743
పపరర: కకరణ ఎమఓవనస కకనసడ

8984 NDX1737651
పపరర: లకడమ తనటపపడడ

8982 NDX3191863
పపరర: రమమరరవప ఉడత

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఉడత
ఇసటట ననస:25-6-292
వయససస:56
లస: పప

భరస : శశరర తనటపపడడ
ఇసటట ననస:25-6-386
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ పస రర
ఇసటట ననస:25-7
వయససస:24
లస: ససస స
8989 NDX2590685
పపరర: జజఖతరమయ అడప

94-70/1072

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:25-6-291
వయససస:61
లస: పప

8983 NDX1737594
పపరర: సరయ అశశత అసబటట

8986 NDX1964437
పపరర: లకడమ దసరర పస రర

8981 NDX3222809
పపరర: లసగ వర పడసరద బబలలల

94-69/375

94-69/378

తలర : పపలమరరరడడడ మమడగస
ఇసటట ననస:25-9
వయససస:78
లస: పప
94-69/463

9009 NDX2796282
పపరర: రరమ కకషష పరమఘలపరటట

94-70/930

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పరమఘలపరటట
ఇసటట ననస:25-9-363
వయససస:49
లస: పప

Page 202 of 319

9010 NDX2791697
పపరర: గరయతడ మసతచన
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94-70/931

భరస : గగవసద మసతచన
ఇసటట ననస:25-9-367
వయససస:28
లస: ససస స
94-70/633

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-9-368
వయససస:32
లస: పప
94-70/932

94-70/1078

9022 NDX2705036
పపరర: యగరనసద కకసన

9025 NDX0564807
పపరర: ఆదదలకడమ బచసచ

94-70/750

94-70/635

9020 NDX2691814
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకసన

9023 NDX2705168
పపరర: వనసకట కకరణమయ కకసన

9026 NDX0561720
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప బచసచ

94-70/638

9029 NDX0561761
పపరర: పరలయఖ ఊటటకలరర

94-70/748

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:25-9-373
వయససస:54
లస: ససస స

9032 NDX1964510
పపరర: హనసమసత రరవప వపటటకలరర

94-70/751

తసడడ:డ మహహసదడ షర
ఇసటట ననస:25-9-377
వయససస:54
లస: ససస స

9035 JBV1220334
పపరర: శకనవరసరరవప కకమమమలపరటట

94-70/636

9038 JBV2962421
పపరర: రమమదేవ బసడనరరపలర
భరస : గరసధద
ఇసటట ననస:25-9-379
వయససస:56
లస: ససస స

94-70/934

9021 NDX2705242
పపరర: శరరద కకసన

94-70/749

9024 NDX2839371
పపరర: పడగత కకరటబల

94-70/817

9027 NDX0561753
పపరర: ససశల ఊటటకలరర

94-70/637

భరస : పరలయఖ
ఇసటట ననస:25-9-372
వయససస:54
లస: ససస స
94-70/639

9030 NDX2260719
పపరర: ననగ దదపసస వపటటకలరర

94-70/640

భరస : హనసమసతష రరవప వపటటకలరర
ఇసటట ననస:25-9-373
వయససస:30
లస: ససస స
94-70/642

9033 NDX0561787
పపరర: వరయఖ ఊటటకలరర

94-70/643

తసడడ:డ కకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:25-9-373
వయససస:54
లస: పప
94-70/645

తసడడ:డ హరరకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-9-377
వయససస:54
లస: పప
94-70/647

9018 NDX2936128
పపరర: ననగవనసకట ఫణణసదడ శవ కకటట

తసడడ:డ బబలకకషష కకరటబల
ఇసటట ననస:25/9/371
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ వపటటకలరర
ఇసటట ననస:25-9-373
వయససస:32
లస: పప
94-70/644

94-70/728

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకసన
ఇసటట ననస:25-9-371
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ కకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:25-9-372
వయససస:54
లస: పప
94-70/641

9015 NDX2585933
పపరర: రరఢససచ
డ రనన పప టట
ర రర

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ శవ కకటట
ఇసటట ననస:25-9-368
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప బచసచ
ఇసటట ననస:25-9-371-1
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ పరలయఖ
ఇసటట ననస:25-9-372
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ గరసధద
ఇసటట ననస:25-9-379
వయససస:56
లస: ససస స

94-70/933

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకసన
ఇసటట ననస:25-9-371
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-9-371-1
వయససస:54
లస: ససస స
9028 NDX0561746
పపరర: రరమలసగజశశర రరవప ఊటటకలరర

9017 NDX2936185
పపరర: శవ దసరర శవ కకటట

94-70/632

భరస : ననగ పడవణ పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:25/9/368
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకసన
ఇసటట ననస:25-9-371
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకసన
ఇసటట ననస:25-9-371
వయససస:39
లస: పప

9037 JBV2962413
పపరర: శశశలజ గడడడ పరటట

94-70/634

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ శవ కకటట
ఇసటట ననస:25-9-368
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల శవకకటట
ఇసటట ననస:25-9-368
వయససస:27
లస: పప

9034 NDX0564732
పపరర: షర తరర స

9014 NDX2062024
పపరర: శకనవరస రరవప కకయమ

9012 AP151010171280
పపరర: భబరత కకయ

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-9-368
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకయమ
ఇసటట ననస:25-9-368
వయససస:54
లస: పప

9016 NDX2844967
పపరర: ఏడడకకసడలల అలయమస వనసకట
ననరరయణ శవ కకటట
తసడడ:డ ననగజశశర రరవప శవ కకటట
ఇసటట ననస:25-9-368
వయససస:51
లస: పప

9031 NDX0565002
పపరర: శరరద భబరర వ వపటటకలరర

94-70/631

భరస : ససరజష
ఇసటట ననస:25-9-368
వయససస:54
లస: ససస స

9013 AP151010171069
పపరర: ససరజషరబబఘ కకయ

9019 NDX3247863
పపరర: ననగ బబబఘ శవకకటట

9011 NDX0903369
పపరర: లలమవత కకయమ

9036 AP151010171083
పపరర: మహహసదడ కజషర

94-70/646

తసడడ:డ మహహసదడ కరసతలమలమర
ఇసటట ననస:25-9-377
వయససస:54
లస: పప
94-70/648

9039 NDX1432376
పపరర: శకనవరస రరవప కకడనల

94-70/649

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:25-9-379
వయససస:54
లస: పప
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9040 NDX1802918
పపరర: ఆసజననయఘలల కకట
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94-70/650

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కకట
ఇసటట ననస:25-9-379
వయససస:54
లస: పప
9043 NDX1964486
పపరర: యజజ శక కకరర గఘసట

94-70/652

94-70/935

94-68/757

94-70/936

94-70/939

తసడడ:డ శశషస రరడడడ ననలమలమపప
ఇసటట ననస:25-9-392
వయససస:58
లస: పప

9053 NDX3201332
పపరర: రమమశ గగటటట

9056 NDX3197357
పపరర: శకదేవ గగటటట

94-70/1062

9059 NDX2695716
పపరర: ససభబషసణ మసడల

94-70/655

9062 NDX2791739
పపరర: పపననరరడడడ మసడల

94-70/937

94-70/940

9065 NDX2844926
పపరర: శవ కనకమమ ననలమలమపప

94-68/830

94-68/756

9051 NDX1051655
పపరర: పడభబకర రరవప కకడవటట

94-68/759

9054 NDX3203015
పపరర: రమమశ గగటటట

94-70/938

Deleted

తసడడ:డ పసచచయఖ గగటటట
ఇసటట ననస:25-9-386
వయససస:54
లస: పప
9057 NDX2991164
పపరర: శక దేవ గఘడడ నటట

94-70/941

9060 NDX3064094
పపరర: భబరర వ వపపల

94-69/580

భరస : శకనవరస రరడడడ వపపల
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:25
లస: ససస స
94-70/942

9063 NDX2791820
పపరర: ససభబషసణ మసడల

94-70/943

భరస : పపననరరడడడ మసడల
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:43
లస: ససస స
94-70/945

భరస : లసగరరరడడడ ననలమలమపప
ఇసటట ననస:25-9-392
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : నరసరరడడడ ననలమలమపప
ఇసటట ననస:25-9-392
వయససస:33
లస: ససస స

9048 NDX2040327
పపరర: కకరస ర కకడవరటట

భరస : మఘరళమహన శకనవరస గఘడడ నటట
ఇసటట ననస:25-9-386
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమరరడడడ మసడల
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:50
లస: పప
94-70/944

94-70/654

తసడడ:డ వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:25-9-386
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ పపనన రరడడడ మసడల
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:41
లస: ససస స

94-70/947 9068 NDX2844934
9067 NDX2838381
పపరర: పవన కలమమర రరడడడ నలమలమపప
పపరర: కకమల ననలమలమపప

తసడడ:డ లసగరరరడడడ నలమలమపప
ఇసటట ననస:25-9-392
వయససస:33
లస: పప

94-68/758

భరస : రమమశ గగటటట
ఇసటట ననస:25-9-386
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పపనననరరడడడ మసదనల
ఇసటట ననస:25-9-388
వయససస:20
లస: ససస స
9064 NDX2838266
పపరర: లసగరరరడడడ ననలమలమపప

9050 NDX2040343
పపరర: చచసతనఖ రరజజసదడ కకడవరటట

9045 JBV2961647
పపరర: పవనసకమమర కకట

తసడడ:డ పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:25-9-386
వయససస:30
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ ననగబమషణస మమజజటట
ఇసటట ననస:25-9-386
వయససస:62
లస: పప
9061 NDX2487718
పపరర: పడవలర క మసదనల

94-68/755

తసడడ:డ పసచచయఖ గగటటట
ఇసటట ననస:25-9-386
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ గగటటట
ఇసటట ననస:25-9-386
వయససస:54
లస: పప
9058 NDX3127974
పపరర: సతఖననరరయణ మమజజటట

9047 NDX1042076
పపరర: పడతభ కకడవటట

94-70/316

తసడడ:డ ననగజసదడవరపడసరద కకట
ఇసటట ననస:25-9-381
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:25-9-386
వయససస:27
లస: పప

భరస : పసచచయఖ గగటటట
ఇసటట ననస:25-9-386
వయససస:78
లస: ససస స
9055 NDX3202736
పపరర: రమమశ గగటటట

94-70/653

తసడడ:డ పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:25-9-386
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:25-9-386
వయససస:79
లస: ససస స
9052 NDX3162245
పపరర: రరఢ బబయ గగటటట

9044 NDX2260735
పపరర: శక చసదస పవన కలమరర

9042 NDX3284387
పపరర: ననగజసదడవరపడసరద రరవప కకట

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ
ఇసటట ననస:25-9-381
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలమరర
ఇసటట ననస:25-9-381
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ననయఘడడ
ఇసటట ననస:25-9-383
వయససస:18
లస: పప
9049 NDX1042209
పపరర: సరమమమ జఖస కకడవటట

94-70/651

తసడడ:డ గగపరలకకషషయఖ
ఇసటట ననస:25-9-379
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకరర గఘసట
ఇసటట ననస:25-9-381
వయససస:56
లస: ససస స
9046 NDX2728111
పపరర: మఘకజశ ననయఘడడ

9041 NDX0385708
పపరర: గరసధద గడడడ పరటట

9066 NDX2844918
పపరర: నరరసరరడడడ ననలమలమపప

94-70/946

తసడడ:డ లసగరరరడడడ ననలమలమపప
ఇసటట ననస:25-9-392
వయససస:33
లస: పప
94-70/948

9069 NDX2798841
పపరర: రమమశ బబబఘ పరతతరర

94-70/949

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరతతరర
ఇసటట ననస:25-9-392
వయససస:29
లస: పప
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9070 NDX3065844
పపరర: రరజ కలమమరర మరరక
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94-70/950

భరస : కకషష రరడడడ మరరక
ఇసటట ననస:25-9-392
వయససస:26
లస: ససస స
9073 NDX3143351
పపరర: హనసమసత రరవప వలర భననన

9071 NDX3186301
పపరర: ననగ కలమఖణణ కలశశటట

భరస : కకటటశశర రరవప కలశశటట
ఇసటట ననస:25-9-392
వయససస:52
లస: ససస స
94-70/1063

తసడడ:డ అమరయఖ వలర భననన
ఇసటట ననస:25-9-392
వయససస:82
లస: పప
9076 NDX1051499
పపరర: పకధదశరరజ వనజరసడర

9079 NDX1246651
పపరర: చకకధనరర జమల

94-68/760

94-68/763

9077 NDX1246628
పపరర: భబషసణణ ననగళళ

9080 NDX1246636
పపరర: పడవణ కలమమర కకసగర

94-69/379

9083 NDX2434496
పపరర: పదనమవత ఆమమట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:25-12
వయససస:44
లస: పప

9086 NDX2260362
పపరర: ఉష రరణణ మటటటకకయఖ

తసడడ:డ ఆసజననయఘలల మమదరపరఖమ
ఇసటట ననస:25-13-58
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కరశ వశశననథ మడడడ
ఇసటట ననస:25-15
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : బఘడే
ఇసటట ననస:25-17
వయససస:60
లస: ససస స

9092 NDX2990489
పపరర: బబబ సరగజన మడడడ

94-69/386

9095 NDX2885861
పపరర: ససజవరరవప యమకరకళళరర

94-69/380

9098 JBV1223866
పపరర: షరకకర షపక
తసడడ:డ బఘడచ షపక
ఇసటట ననస:25-17
వయససస:38
లస: పప

9078 NDX0169003
పపరర: వననద కలమమరర కర�

94-68/762

9081 NDX0160085
పపరర: నవన కలమమర కకసగర�

94-68/765

9084 JBV1221159
పపరర: SARASWATHI ఆమట

94-69/381

భరస : వనసకటటశశరరర� ఆమట
ఇసటట ననస:25-12
వయససస:70
లస: ససస స
94-69/383

9087 NDX2260354
పపరర: కలమమరర మటటటకకయఖ

94-69/384

భరస : దేవదననస మటటటకకయఖ
ఇసటట ననస:25-13
వయససస:40
లస: ససస స
94-69/571

9090 NDX2958965
పపరర: కరశ వశశననథ మడడడ

94-69/572

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మదదబ
ఇసటట ననస:25-15
వయససస:59
లస: పప
94-70/831

9093 JBV1221415
పపరర: జయలకడమ జమల

94-69/385

భరస : వనణఘగగపరల జమల
ఇసటట ననస:25-16
వయససస:44
లస: ససస స
94-69/562

తసడడ:డ ససబఘబ యమకరకళళరర
ఇసటట ననస:25/16/99/8
వయససస:40
లస: పప
94-69/388

94-70/952

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:25-11
వయససస:43
లస: పప

భరస : కరశ వశశననథ మదదబ
ఇసటట ననస:25-15
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సరరసగపరణణ జమల
ఇసటట ననస:25-16
వయససస:50
లస: పప
9097 AP151010168135
పపరర: మఘసతనజజబగస షపక

94-68/764

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మడడడ
ఇసటట ననస:25-15
వయససస:59
లస: పప
94-69/573

9075 NDX2844991
పపరర: లకడమ వరసవ సశరష

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:25-11
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ దేవదననస మటటటకకయఖ
ఇసటట ననస:25-13
వయససస:22
లస: ససస స

94-69/445 9089 NDX2871861
9088 NDX2565588
పపరర: వనసకట పదనమవత మమదరపరఖమ
పపరర: కరశ వశశననథ మడడడ

9094 JBV1221423
పపరర: వనణఘగగపరల జమల

94-68/761

తలర : సరసశత ఆమమట
ఇసటట ననస:25-12
వయససస:44
లస: ససస స
94-69/382

94-70/1023

భరస : చకకపరణణ సశరష
ఇసటట ననస:25-9-392 F.NO. 406
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ కకసగర
ఇసటట ననస:25-11
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-12
వయససస:34
లస: ససస స
9085 AP151010168230
పపరర: శకనవరస రరవప ఆమట

94-70/951

భరస : నవన కలమమర కకసగర
ఇసటట ననస:25-11
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణఘగగపరల రరవప
ఇసటట ననస:25-11
వయససస:25
లస: పప
9082 NDX0195222
పపరర: అసజల దేవ ఆమట

9074 NDX2845006
పపరర: అసజమమ సశరష

9072 NDX3187853
పపరర: శరరష కలశశటట

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కలశశటట
ఇసటట ననస:25-9-392
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప సశరష
ఇసటట ననస:25-9-392 F.NO. 406
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ మఘనరతనస
ఇసటట ననస:25-9-400
వయససస:27
లస: పప

9091 NDX2871853
పపరర: బబబ సరగజన మడడడ

94-70/1022

9096 NDX0268359
పపరర: ససరరజననసర షపక

94-69/387

తసడడ:డ బఘడచ
ఇసటట ననస:25-17
వయససస:36
లస: ససస స
94-69/389

9099 AP151010168047
పపరర: హరరఫ షపక

94-69/390

తసడడ:డ బఘడే
ఇసటట ననస:25-17
వయససస:41
లస: పప
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9100 AP151010168347
పపరర: ఆషసఫ షపక

94-69/391

తసడడ:డ బఘడే
ఇసటట ననస:25-17
వయససస:43
లస: పప
9103 NDX2577260
పపరర: మహన కలమమర జకక

94-69/447

9104 NDX2578185
పపరర: నజయమ అసజమ షపక

94-69/449

9107 NDX2385052
పపరర: రరహన సరరయమ షపక

9110 NDX2900090
పపరర: గరరర పరటట సరశత

తసడడ:డ ననగ భమషణస ననదచళర
ఇసటట ననస:25-18-43/3 SAMPATH NAGAR
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ననగభఘషణస
ఇసటట ననస:25-18/101/1
వయససస:28
లస: ససస స

9112 NDX1934760
పపరర: కరరమఘననసర

9113 NDX1824250
పపరర: యమససమన బబనస

94-69/396

భరస : సమమళళ ఖమన
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:38
లస: ససస స
9115 NDX2584308
పపరర: పవన కలమమర నడడమసటట

94-69/459

94-69/454

94-69/458

తసడడ:డ లలటట కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-59
వయససస:53
లస: పప

94-70/833

9122 NDX2650679
పపరర: మననహర పసనపరటట

94-68/766

9125 NDX1475178
పపరర: ననగ లకడమ కలరరక

94-69/397

9128 NDX1839788
పపరర: సససధస కకలమర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:25-59
వయససస:25
లస: ససస స

9108 NDX2697027
పపరర: బడహమ రరడడడ యయదసరరరర

94-69/450

9111 NDX3052768
పపరర: కకటటరరడడడ చటట

94-70/834

9114 NDX2651388
పపరర: గగపస ఏదసబ

94-69/457

తసడడ:డ దనననరరవప ఏదసబ
ఇసటట ననస:25-25-5
వయససస:22
లస: పప
94-69/451

9117 NDX2651107
పపరర: వజడస మమరరగఘ

94-69/452

భరస : పడవణ కలమమర మమరరగఘ
ఇసటట ననస:25-25-13
వయససస:28
లస: ససస స
94-69/455

9120 NDX2650612
పపరర: రమమశ ననమ

94-69/456

తసడడ:డ రమమరరవప ననమ
ఇసటట ననస:25-25-28
వయససస:35
లస: పప
94-69/453

9123 NDX2585396
పపరర: పదనమవత గగటట స

94-69/461

భరస : శకనవరస రరవప గగటట స
ఇసటట ననస:25-30
వయససస:48
లస: ససస స
94-68/767

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:25-59
వయససస:47
లస: ససస స
94-68/769

94-69/393

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ చటట
ఇసటట ననస:25-21
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరడఈఆల పసనపరటట
ఇసటట ననస:25-25-141
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ కసఠసననన
ఇసటట ననస:25-56
వయససస:73
లస: పప
9127 NDX1475160
పపరర: సతఖ ననరరయణ కలరరక

9119 NDX2650646
పపరర: రమమరరవప ననమ

9105 NDX2385060
పపరర: రమమశ బబబఘ పసటట

తసడడ:డ పపలర రరడడడ యయదసరరరర
ఇసటట ననస:25-17-162
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అసకమమరరవప ననమ
ఇసటట ననస:25-25-28
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప వరససమలర
ఇసటట ననస:25-25-60
వయససస:32
లస: పప
9124 NDX2434405
పపరర: అబబయఖ కసఠసననన

94-69/394

భరస : ససజన కలమమర మమరరగఘ
ఇసటట ననస:25-25-12
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:25-25-18
వయససస:21
లస: ససస స
9121 NDX2651180
పపరర: పడభఘదనసస వరససమలర

9116 NDX2651222
పపరర: హహమన మమరరగఘ

94-69/446

తసడడ:డ భబసకర రరవప పసటట
ఇసటట ననస:25-17-119/G,
వయససస:29
లస: పప

భరస : హఫసజలర ఖమన
ఇసటట ననస:25-25
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నడడమసటట
ఇసటట ననస:25-25-7/1
వయససస:18
లస: పప
9118 NDX2651305
పపరర: హవల బడఘట హ జజననలగడడ

94-69/448

తసడడ:డ అబఘబలమర షపక
ఇసటట ననస:25-17-129/1
వయససస:22
లస: ససస స
94-69/395

9102 NDX2568913
పపరర: మసరసన షపక

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:25-17-11
వయససస:47
లస: పప

భరస : అబఘబల ఖదర జలమన షపక
ఇసటట ననస:25-17-119/8A
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగఘర వల షపక
ఇసటట ననస:25-17-123/20
వయససస:24
లస: పప
9109 NDX2392561
పపరర: ససవర సరయ కకషష ననదచళర

94-69/392

తసడడ:డ లమల అహమద
ఇసటట ననస:25-17
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ శకనస జకక
ఇసటట ననస:25-17-119
వయససస:21
లస: పప
9106 NDX2651347
పపరర: రబబన బబషర షపక

9101 AP151010168032
పపరర: బఘడే షపక

9126 NDX2434413
పపరర: రరఘవయఖ గఘసటటరర

94-68/768

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గఘసటటరర
ఇసటట ననస:25-59
వయససస:41
లస: పప
94-69/398

9129 NDX2434504
పపరర: రమణ గఘసటటరర

94-69/399

భరస : రరఘవయఖ గఘసటటరర
ఇసటట ననస:25-59
వయససస:37
లస: ససస స
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94-69/400

భరస : కకషష మహన మఘపరపళర
ఇసటట ననస:25-59
వయససస:42
లస: ససస స
9133 AP151010168315
పపరర: ధనలకడమ కరకరన

భరస : వనసకటపపయఖ చచదరర
ఇసటట ననస:25-59
వయససస:42
లస: ససస స
94-69/403

భరస : బబబఘరరవప
ఇసటట ననస:25-59
వయససస:60
లస: ససస స
9136 NDX2073922
పపరర: వనసకట సరయ కకలమర

94-69/406

94-69/409

94-69/577

94-70/657

94-70/661

94-70/664

భరస : రమమష మమతసగర
ఇసటట ననస:25-62
వయససస:44
లస: ససస స

9143 NDX2959849
పపరర: రమణ గఘసటటరర

9146 NDX1803957
పపరర: రమమదేవ జరటట

9149 NDX1442011
పపరర: పపదథట శశర చసదడ

9152 NDX1818089
పపరర: ససబబబరరవప జరటట

94-70/865

9155 NDX2957264
పపరర: ససబబబరరజఖలకకమ వసక

94-69/578

9158 AP151010168199
పపరర: రమమష మమతసగర
తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:25-62
వయససస:52
లస: పప

94-69/408

9141 NDX0199281
పపరర: ఆనసదరరవప పరపస ల

94-69/411

9144 NDX1803833
పపరర: కరకసతవలర క కలరరక

94-70/656

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కలరరక
ఇసటట ననస:25-59
వయససస:24
లస: ససస స
94-70/659

9147 NDX0806935
పపరర: ఎస సరసశత

94-70/660

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-59
వయససస:58
లస: ససస స
94-70/662

94-70/663
9150 NDX1804005
పపరర: ననగ వనసకట కకషష చచసతనఖ జరటట

తసడడ:డ ససబబబరరవప జరటట
ఇసటట ననస:25-59
వయససస:26
లస: పప
94-70/665

9153 NDX2957322
పపరర: రరఘవయఖ గఘసటట

94-70/864

తసడడ:డ వనసకటయఖ గఘసటట
ఇసటట ననస:25-59
వయససస:41
లస: పప
94-70/866

భరస : ససధనకరరరవప వసక
ఇసటట ననస:25-60
వయససస:60
లస: ససస స
94-69/412

9138 JBV1221639
పపరర: వనసకటససబబయఖచచదరర పస తన

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:25-59
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ అసకమమ జరటట
ఇసటట ననస:25-59
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ భమరరజ వసక
ఇసటట ననస:25-60
వయససస:64
లస: పప
9157 AP151010168200
పపరర: వజయలకడమ మమతసగర

94-69/410

తసడడ:డ వవనకరననబ కలమమర
ఇసటట ననస:25-59
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ చన సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:25-59
వయససస:29
లస: పప
9154 NDX2874782
పపరర: ససధనకర రరవప వసక

9140 AP151010168183
పపరర: యగనననగపపనననరరవప కకలర పర

94-69/405

తసడడ:డ ననయఘడమమ పస తన
ఇసటట ననస:25-59
వయససస:53
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప జరటట
ఇసటట ననస:25-59
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప నసకవరపప
ఇసటట ననస:25-59
వయససస:25
లస: పప
9151 NDX0169409
పపరర: సరయ శశధర నమమగడడ

94-69/407

భరస : రరఘవయఖ గఘసటటరర
ఇసటట ననస:25-59
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కలరరక
ఇసటట ననస:25-59
వయససస:26
లస: ససస స
9148 NDX1737297
పపరర: రవ తేజ నసకవరపప

9137 JBV2957546
పపరర: పవన కలమమర కరకరన

9135 NDX0195420
పపరర: ససలలచన పరపస లల
భరస : ఆనసదరరవప పరపస లల
ఇసటట ననస:25-59
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:25-59
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ నలమసపశర సయసర ఉడత
ఇసటట ననస:25-59
వయససస:48
లస: పప
9145 NDX1803874
పపరర: పడవలర క కలరరక

94-69/404

తసడడ:డ బబబమరరవప
ఇసటట ననస:25-59
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయఘలల మఘపరపళర
ఇసటట ననస:25-59
వయససస:54
లస: పప
9142 NDX2871846
పపరర: వరసజననయఘలల ఉడత

9134 AP151010168323
పపరర: బడమరరసబ రరమననన

94-69/402

భరస : యజజజ ననగపపనననరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:25-59
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రరమమసజననయఘలల
ఇసటట ననస:25-59
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:25-59
వయససస:25
లస: పప
9139 NDX1962274
పపరర: కకషష మహన మఘపరపళర

94-69/401 9132 AP151010168181
9131 JBV1221530
పపరర: ధనలకడమపడసననకలమమరర కకరకపరటట
పపరర: గగదనపదనమవత కకలర పర

9156 NDX2874865
పపరర: మమలన దేవ వసక

94-70/867

తసడడ:డ ససధకర రరవప వసక
ఇసటట ననస:25-60
వయససస:39
లస: ససస స
94-69/413

9159 NDX1738147
పపరర: వశశ శక శరకవఖ మమనకకసడ

94-69/414

తసడడ:డ వనసకట రమణ శరకవణ కలమమర మమనకకసడ
ఇసటట ననస:25-63
వయససస:27
లస: ససస స
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9160 NDX1804971
పపరర: అమకత పరమఘలపరటట
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94-70/666

తసడడ:డ భగథ సససగ పరమఘలపరటట
ఇసటట ననస:25-72
వయససస:33
లస: ససస స
9163 NDX0301309
పపరర: రతస మమ బసడర మమడడ

94-70/669

94-70/1079

94-70/673

9167 NDX2124089
పపరర: సరయ ససదదప గగలర మమడడ

9170 NDX1330471
పపరర: వషష
ష వరర న రరడడడ వరసరరడడడ

94-70/676

9173 NDX1096403
పపరర: సరశత కకవ

9176 NDX1964338
పపరర: లలత ససరవరరర ల

భరస : వ వ ననగ మలర కరరరరన రరవప జకలకల
ఇసటట ననస:25-79
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ససరవరరర ల
ఇసటట ననస:25-79
వయససస:24
లస: ససస స

9178 NDX0171066
పపరర: మమధసరర కరమరరజగడడ

9179 NDX1801605
పపరర: అననపపరష దేవ రరదడపరక

94-70/681

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-79
వయససస:24
లస: ససస స
9181 NDX0648444
పపరర: శరసత పప దదల

94-70/684

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:25-80
వయససస:26
లస: ససస స

94-70/674

94-70/687

94-70/689

9185 NDX2835197
పపరర: సరయ ససరఖ వసశ జకలకల

94-70/671

9168 NDX1801266
పపరర: రమఖ వరస రరడడడ

94-70/672

9171 NDX0564070
పపరర: వరపడసరద రరడడడ వరసరరడడడ

94-70/677

9174 NDX0170654
పపరర: ననగమణణ

94-70/678

భరస : రరసమమరరస
ఇసటట ననస:25-78
వయససస:59
లస: ససస స
94-70/679

9177 NDX1801555
పపరర: శక హరరరణణ రరదడపరక

94-70/680

తసడడ:డ ననగ వశశశశశర రరవప రరదడపరక
ఇసటట ననస:25-79
వయససస:26
లస: ససస స
94-70/682

9180 NDX1964320
పపరర: కళళఖణణ ససరవరరర ల

94-70/683

భరస : వనసకటటశశరరర ససరవరరర ల
ఇసటట ననస:25-79
వయససస:54
లస: ససస స
94-70/685

9183 NDX1801498
పపరర: ననగ వశశశశశర రరవప రరదడపరక

94-70/686

తసడడ:డ అననపపరష శరససస స రరదడపరక
ఇసటట ననస:25-79
వయససస:24
లస: పప
94-70/923

9186 NDX2358174
పపరర: భబరర వ నవన ససద

94-70/688

తసడడ:డ V V Naga Mallikarjunarao జకలకల
ఇసటట ననస:25-79
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ గణణష ససద
ఇసటట ననస:25-79 JNR ROAD
వయససస:22
లస: పప

9188 NDX0664425
పపరర: లకడమ ససధనరరణణ పలర పస తష

9189 NDX1801217
పపరర: మహ లకడమ పలర పస తష

భరస : వనసకట శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:25-80
వయససస:50
లస: ససస స

94-70/675

తసడడ:డ అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:25-77
వయససస:47
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-79
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:25-79
వయససస:24
లస: పప
9187 NDX1255868
పపరర: రగహహణణ పలర పస తష

9182 NDX0171025
పపరర: భడమరరసబ కరమరరజగడడ

9165 NDX0301424
పపరర: చలర యఖ బసడర మమడడ

తసడడ:డ పడసరద రరడడ వరసరరడడడ
ఇసటట ననస:25-77
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ననగ వశశశశశర రరవప రరదడపరక
ఇసటట ననస:25-79
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:25-79
వయససస:33
లస: ససస స
9184 NDX0170993
పపరర: కకటటశశరరరవప కరమరరజగడడ

94-69/415

తసడడ:డ రరమ మమరరస
ఇసటట ననస:25-78
వయససస:24
లస: ససస స
94-69/579

94-70/668

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:25-72
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరడడడ
ఇసటట ననస:25-77
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరమ మమరరస కకవ
ఇసటట ననస:25-78
వయససస:24
లస: ససస స
9175 NDX2844710
పపరర: లలత శవ జజఖత జకలకల

94-70/670

తసడడ:డ వర పడసరద గగలర మమడడ
ఇసటట ననస:25-74
వయససస:23
లస: పప

భరస : పడసరద రరడడడ
ఇసటట ననస:25-77
వయససస:47
లస: ససస స
9172 NDX1737461
పపరర: ఇసదదర కకవ

9164 NDX0301473
పపరర: భగత సససగ పరమఘలపరటట

9162 NDX0664243
పపరర: రరజఖలకడమ పరమఘలపరటట

భరస : భగత సససగ
ఇసటట ననస:25-72
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:25-72
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమ రరడడ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:25-73
వయససస:49
లస: పప
9169 NDX0564245
పపరర: దదరసరనమమ వరసరరడడడ

94-70/667

తసడడ:డ లలధర పరల పసక
ఇసటట ననస:25-72
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : చలర యఖ
ఇసటట ననస:25-72
వయససస:59
లస: ససస స
9166 NDX3252962
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఉయమఖరర

9161 NDX1964429
పపరర: కలమమరర పసక

94-70/690

94-70/691

భరస : లకడమ శకనవరసరరవప పలర పస తష
ఇసటట ననస:25-80
వయససస:47
లస: ససస స
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పపరర: ననగరరణణ పలర పస తష
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94-70/692

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:25-80
వయససస:50
లస: ససస స
9193 NDX1805011
పపరర: తేజజసశర పలర పస తష

94-70/696

94-70/699

94-69/417

94-69/420

94-69/423

9200 NDX0686535
పపరర: భడమరరసబ శలసననన

9203 AP151010168314
పపరర: బబబఘరరవప కరకరన

9206 NDX2460731
పపరర: లకమణ రరడడడ ఆణణకఅలమ

94-68/771

9209 NDX1872150
పపరర: వజయ నరమల జలలర పలర

భరస : మహన కకషష సబఘబ
ఇసటట ననస:37-4-353/1,MG NAGAR 2ND L
వయససస:26
లస: ససస స

9212 NDX2957116
పపరర: శవ ననరరయణ బబ పపపడడ

9217
పపరర: పదమజ వడర పపడడ
భసధసవప: శకకరసత జజననలగడడ
ఇసటట ననస:101, Building 10
వయససస:54
లస: ససస స

94-69/421

94-68/790

9218
పపరర: సనన ససవనత వడర మమడడ
భసధసవప: శకకరసత జజననలగడడ
ఇసటట ననస:101, Building 10
వయససస:30
లస: పప

9198 NDX0934679
పపరర: ససవరష పస తన

94-69/416

9201 JBV1221555
పపరర: వజయలకడమ కకరకపరటట

94-69/419

9204 NDX3219482
పపరర: శశ కల మడస

94-69/732

భరస : ససరఖపడకరశ
ఇసటట ననస:25-163
వయససస:57
లస: ససస స
94-68/770

9207 NDX3219243
పపరర: ననగ లకడమ పససపపలలటట

94-70/1068

భరస : నరసససహ మమరరస
ఇసటట ననస:26-20
వయససస:37
లస: ససస స
94-68/772

9210 NDX2384972
పపరర: సతఖవత చసతపలర

94-68/773

భరస : దసరర పడసరద చసతపలర
ఇసటట ననస:33A/9/5
వయససస:45
లస: ససస స
94-70/1011

9213 NDX2959815
పపరర: కలమఖణణ వపదసమమలమ

94-69/677

భరస : నరసససహ రరడడడ వపదసమమలమ
ఇసటట ననస:67C/2
వయససస:26
లస: ససస స
94-69/495

తసడడ:డ ఖమససససర షపక
ఇసటట ననస:84-22-8
వయససస:33
లస: పప

లస: పప

94-70/698

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-91
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ బబ పపపడడ
ఇసటట ననస:59B-2A
వయససస:45
లస: పప

94-68/1156 9215 NDX2710663
9214
పపరర: వనసకట సతఖ ననరరయణ రరడడ కరథద
పపరర: షరరఫ షపక

తసడడ:డ వర రరడడడ
ఇసటట ననస:73
వయససస:21

94-69/418

భరస : రరమకకటటసశర రరవప జలలర పలర
ఇసటట ననస:27-10-414
వయససస:49
లస: ససస స
94-68/775

9195 NDX0340695
పపరర: లకడమ శకనవరసరరవప పలర పస తష

భరస : వనసకటససబబయఖచచదరర
ఇసటట ననస:25-91
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష రరడడడ ఆణణకఅలమ
ఇసటట ననస:26-15-265
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటటసశర రరవప జలలర పలర
ఇసటట ననస:27-10-414
వయససస:29
లస: ససస స
9211 NDX2392553
పపరర: మమనక కకకషషవనణణ సబఘబ

94-70/700

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:25-91
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ మమరక రసగరశశటట
ఇసటట ననస:26
వయససస:43
లస: పప
9208 NDX1872192
పపరర: తేజససశ జలలర పలర

9197 NDX0667972
పపరర: శశషగరరర రరవప పలర పస తష

94-70/695

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:25-80
వయససస:48
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-91
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-91
వయససస:49
లస: పప
9205 NDX2385110
పపరర: దేవర సహయస రసగరశశటట

94-70/697

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:25-80
వయససస:26
లస: పప

భరస : వవనకరనసదకలమమర
ఇసటట ననస:25-91
వయససస:49
లస: ససస స
9202 JBV1221498
పపరర: వనసకటపపయఖచచదరర కకరకపరటట

9194 NDX1737446
పపరర: హహమసత చటబడజ

9192 NDX0301192
పపరర: సతఖననరరయణ పలర పస తష

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:25-80
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ కమలమకర రరజ చటబడజ
ఇసటట ననస:25-80
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:25-80
వయససస:26
లస: పప
9199 JBV1221902
పపరర: తరరసరస పపదథట

94-70/694

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:25-80
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప పలర పస తష
ఇసటట ననస:25-80
వయససస:24
లస: పప
9196 NDX0668194
పపరర: వనసకట శశషగరరర రరవప పలర పస తష

9191 NDX0664326
పపరర: ససతనమహలకడమ పలర పస తష

9216 NDX3209079
పపరర: వషష
ష వసడనన దేవ ఆలపరటట

94-69/680

భరస : జగదదశ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:84-117/B206
వయససస:41
లస: ససస స
94-68/791

9219 NDX1964353
పపరర: లకడమ చటబడజ

94-70/693

భరస : కమలమకర రరజ చటబడజ
ఇసటట ననస:101, Gowtham Arcade
వయససస:59
లస: ససస స
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9220 NDX1964312
పపరర: కమలమకర రరజ చటబడజ

94-70/701

తసడడ:డ హనసమసత రరవప చటబడజ
ఇసటట ననస:101, Gowtham Arcade
వయససస:59
లస: పప
9223
పపరర: కవఖ మఘపరపళళ

94-69/729

94-68/1142

94-70/922

94-70/955

94-68/996

94-68/1130

94-68/1095

తసడడ:డ రరమ ససబడహమణఖస బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:APT J10
వయససస:29
లస: పప

9233 NDX3213832
పపరర: నషస కరసత కకలలర

9236 NDX3009289
పపరర: గసగర జలస ఇసగసటట

9239 NDX2844785
పపరర: శకలకడమ కకడనల

9242
పపరర: శక శవరన చరణ యలమసచ

94-70/1066

9245
పపరర: గకతస సరయ అటట
ర రర

94-69/586

9248 NDX3165552
పపరర: ససజజత శరస
భరస : వననననపసవరర రరడడడ శరస
ఇసటట ననస:cobalpet
వయససస:40
లస: ససస స

9228
పపరర: రరమ నరజష కకమమనబబ యన

94-69/730

9231 NDX2988376
పపరర: పరరశత కడడయమల

94-68/995

9234 NDX3202801
పపరర: రగహహత వరమ కకలలర

94-69/587

తలర : రతనమణణ కకలలర
ఇసటట ననస:302
వయససస:18
లస: పప
94-69/588

9237 AP151010162526
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గరరర పరటట�

94-68/778

తసడడ:డ వనసకటకకషషయఖ�
ఇసటట ననస:335
వయససస:65
లస: పప
94-70/962

9240 NDX3155579
పపరర: అనసరరధ చససడడ

94-69/667

తసడడ:డ వరసజననయఘలల చససడడ
ఇసటట ననస:569
వయససస:50
లస: ససస స
94-70/1067

9243
పపరర: రమఖ చచదరర బతస ననన

94-68/1128

తసడడ:డ రమమశ బబబఘ బతననన
ఇసటట ననస:2202
వయససస:32
లస: ససస స
94-69/731

తసడడ:డ మహన రరవప అటట
ర రర
ఇసటట ననస:20816
వయససస:25
లస: పప
94-69/753

94-68/887

భరస : కకటటశశర రరవప కడడయమల
ఇసటట ననస:296
వయససస:62
లస: ససస స

తలర : లకడమ అసబటట
ఇసటట ననస:830
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:20431
వయససస:43
లస: పప
9247
పపరర: వజయ అనరరదర బబ డడడపలర

94-70/953

భరస : మఘరళ మహన కకడనల
ఇసటట ననస:403 Sabarigiri towers
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బలరరమయఖ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:587-112
వయససస:62
లస: పప
9244
పపరర: ఆశ కకరణ జజననలగడడ

9230 NDX3139995
పపరర: లమవణఖ పప నననసటట

9225 NDX2988434
పపరర: ఆదదలకడమ బచన

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకమమనబబ యన
ఇసటట ననస:207
వయససస:34
లస: పప

భరస : మదన మహన రరవప ఇసగసటట
ఇసటట ననస:304
వయససస:72
లస: ససస స

తలర : భబనసమత వరససరరడడ
ఇసటట ననస:389
వయససస:31
లస: పప
9241 NDX3127479
పపరర: ననగ రరజరరవప జజననలగడడ

94-70/788

తలర : రతనమణణ కకలలర
ఇసటట ననస:302
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట పసచచయఖ గగలర
ఇసటట ననస:303
వయససస:24
లస: పప
9238
పపరర: ఉదయ కకరణ వరససరరడడడ

9227 NDX3039112
పపరర: గరయతడ మఘసడడడ

94-70/775

భరస : కకసడలరరవప బచన
ఇసటట ననస:202 Tirumala Grand
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : భవన పడసరద పప ననగసటట
ఇసటట ననస:263
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససకర లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:301
వయససస:19
లస: పప
9235 NDX3009347
పపరర: మణణదదప గగలర

94-68/1126

తసడడ:డ యలమసదయఖ మఘసడడడ
ఇసటట ననస:205
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప జసపన
ఇసటట ననస:256-6-243
వయససస:18
లస: ససస స
9232 NDX2863116
పపరర: ససకర వనసకట సరయ కకశక

9224
పపరర: చసదడ శశఖర కసదసకలరర

9222 NDX3209772
పపరర: శకనవరససలల కనపరరస

తసడడ:డ రరఘవయఖ కనపరరస
ఇసటట ననస:102
వయససస:54
లస: పప

భసధసవప: సరధన పపసపరటట
ఇసటట ననస:174
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరమ కకషరష
ఇసటట ననస:204
వయససస:44
లస: ససస స
9229 NDX2988871
పపరర: మమనక లకడమ జసపన

94-69/500

భరస : సతఖననరరయణ ససకర
ఇసటట ననస:102
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మఘపరపళళ
ఇసటట ననస:135
వయససస:26
లస: ససస స
9226 NDX3258779
పపరర: కకషష కలమమరర ఆకలల

9221 NDX3159753
పపరర: వనసకట పదనమవత ససకర

9246
పపరర: కకరరకపడసననన కనపరరరర

94-70/1087

తసడడ:డ శకనవరససలల కనపరరరర
ఇసటట ననస:Apt 3D
వయససస:27
లస: ససస స
94-70/1018

9249 NDX3016706
పపరర: కకశశర కలమమర తషటబట

94-69/683

తసడడ:డ అపప రరవప తషటబట
ఇసటట ననస:dn 19-63 fn 403
వయససస:53
లస: పప
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9250 NDX2957355
పపరర: వజయ సరగర ఎనమదల

94-70/1025

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఎనమదల
ఇసటట ననస:D-NO 1C
వయససస:45
లస: పప
9253 NDX2528669
పపరర: నరసససహ రరవప కకమమననన

94-68/783

తసడడ:డ శతనరరమయఖ కకమమననన
ఇసటట ననస:D NO 4-4-77/2
వయససస:62
లస: పప
9256 JBV2676575
పపరర: కనక దసరర మమననపలర

94-68/782

9251 NDX2844322
పపరర: దసరర భవన జజషసటట

9254 JBV2704658
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మమననపలర

9255 NDX2370989
పపరర: ఉదయ భబనస మమననపలర

భరస : ససబబ రరవప మఘపరపళర
ఇసటట ననస:D.NO.5-60-2/212
వయససస:68
లస: ససస స
9265 NDX3007549
పపరర: చచసతనఖ శక సరయ పస తననన

9257 NDX2358166
పపరర: కకటటశశర రరవప వనమఘల

9258 NDX2988392
పపరర: నగజశశరరరవప ఉపపపల

తసడడ:డ శక హరర పస తననన
ఇసటట ననస:D-NO11-969/1
వయససస:23
లస: పప
9268 NDX3201647
పపరర: భవన మఘసడసరర

94-70/1020

Deleted
94-70/1019

భరస : ఆసజననయఘలల మహసకరళ
ఇసటట ననస:D NO 25-14
వయససస:67
లస: ససస స
9274 NDX3006814
పపరర: నరరయణమమ చచరరకలరర

94-69/685

భరస : ససబబ రరవప చచరరకలరర
ఇసటట ననస:D-NO103
వయససస:66
లస: ససస స
9277 NDX2844389
పపరర: ఎలజబబత పప లల
తలర : పడవణ కలమమర పప లల
ఇసటట ననస:DOOR NO 4-3-119
వయససస:46
లస: ససస స

94-68/1105

94-68/1102

తసడడ:డ ననగజసదడస ఉపపపల
ఇసటట ననస:D-NO4-7-82/3
వయససస:56
లస: పప
94-69/426

9261 NDX2568400
పపరర: దననయఖ దేవళర

94-68/870

తసడడ:డ ససబడహమణఖస కకట
ఇసటట ననస:DNO 4-16-46/B 1STLANE SRI
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖ దేవళర
ఇసటట ననస:D.No.4-18-4
వయససస:26
లస: పప

9263 NDX3120854
పపరర: ససబబ రరవప మఘపరపళర

9264 NDX3114030
పపరర: మదసససధన రరవప తననకకసడ

94-69/682

9266 NDX2993335
పపరర: నరరసదడ కలమమర అసబటట

9269 NDX3199569
పపరర: భవన మఘసడసరర

94-68/1100

9267 NDX3007705
పపరర: శవ పరరశత జలదద

94-70/1026

తలర : రరజజశ జలడచస
ఇసటట ననస:D-NO25-3-112
వయససస:34
లస: ససస స
94-70/1021

భరస : దసరర లకమణ మఘసడసరర
ఇసటట ననస:D NO 25-4-199
వయససస:19
లస: ససస స
9272 NDX2569622
పపరర: ఈశశరర మఘదడబబ యన

9270 NDX2844306
పపరర: ఆసజననయఘలల మహసకరళ

94-68/1097

తసడడ:డ కకషషయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:D NO 25-14
వయససస:72
లస: పప
94-69/497

9273 NDX2949121
పపరర: రరమ మమరరస కకవ

తసడడ:డ బబల వనసకట రమణ మఘదడబబ యన
ఇసటట ననస:D NO 25-25-10
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ కకవ
ఇసటట ననస:D-NO25-78
వయససస:60
లస: పప

9275 NDX2481257
పపరర: గఘసజ సరయ రజవసత

9276 NDX3116274
పపరర: చసదడ శశఖర శకపత

94-68/785

94-70/1027

94-68/1104

తలర : గఘసజ భబరత
ఇసటట ననస:DNO: 4-6-363A SAI NILAYAM
వయససస:20
లస: పప

భసధసవప: సరయ కకషష పగడల
ఇసటట ననస:do no 3-3-5,
వయససస:31
లస: పప

9278 NDX3115938
పపరర: వనసకట పడసరద పరటటరర

9279 NDX2619575
పపరర: వసశ కకషష శరలహహసడస

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప పరతతరర
ఇసటట ననస:Door No 4-4-59
వయససస:47
లస: పప

94-69/684

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తననకకసడ
ఇసటట ననస:DNO 11-945-6-1, F NO 508
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:D-NO15-14-282
వయససస:39
లస: పప

భరస : దసరర లకమణ మఘసడసరర
ఇసటట ననస:D NO 25-4-199
వయససస:19
లస: ససస స
9271 NDX2928026
పపరర: మసగమమ మహసకరళ

94-68/784

తసడడ:డ తరరపతయఖ మఘపరపళర
ఇసటట ననస:D.NO.5-60-2/212
వయససస:74
లస: పప
94-69/686

94-68/781

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మమననపలర
ఇసటట ననస:D.NO 4-4-149,CHANDRA MOU
వయససస:22
లస: ససస స

9260 NDX2392587
పపరర: మధసన శక మమనస కకట

94-68/1099

94-68/780

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప మమననపలర
ఇసటట ననస:D.NO 4-4-149 SAI SUDARSHA
వయససస:54
లస: పప

9259 NDX2988384
పపరర: ���� ��������

9262 NDX3157997
పపరర: కసససరర మఘపరపళర

94-68/1101

తసడడ:డ శశధర ససదసరర
ఇసటట ననస:D-NO4-3-48
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదయఖ వనమఘల
ఇసటట ననస:D NO 4-4-169
వయససస:49
లస: పప

భరస : ��������� ��������
ఇసటట ననస:D-NO4-7-82/3
వయససస:48
లస: ససస స

9252 NDX3007010
పపరర: ఝనస లకడమ ససదసరర

భరస : శకనవరస కలమమర
ఇసటట ననస:D.No. 4-3-38, Ramannapet
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప మమననపలర
ఇసటట ననస:D.NO 4-4-149,SAI SUDARSHA
వయససస:51
లస: ససస స
94-68/1103

94-68/1098

94-69/687

94-68/871

తసడడ:డ ఢడలలర శశరరరవప శరలహహసడస
ఇసటట ననస:DOOR NO 6-13-73
వయససస:37
లస: పప
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9280 NDX2420370
పపరర: రరజ కలమమర గరరకపరటట

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:DOOR NO. 25-6-276 WARD N
వయససస:22
లస: పప

94-68/707
9281 NDX1090315
పపరర: వనసకట ససబడహమణఖస
వరజననపఅల
తసడడ:డ శవ శసకర రరవప వరజననపఅల
ఇసటట ననస:DR NO 25-22-153
వయససస:43
లస: పప

భసధసవప: పదమ పసడయ రజవప ప
ఇసటట ననస:F2 CHAKRA PHANI APPARTME
వయససస:59
లస: పప

9283 NDX3009446
పపరర: ననగజజఖత జకలకల

9284 NDX3012143
పపరర: రమదేవ పబబరజదబ ద

9285 NDX3054038
పపరర: శవరన రరసభటర

94-70/708

94-70/1031

94-69/689

9282 NDX3123692
పపరర: వనసకట ఫణణ కలమమర రజవప ప

94-69/692

94-70/1032

భరస : మహన కలమమర గకరరబతన
ఇసటట ననస:F2 Pallavi ApartmentS 25-1-32
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకషష రరడడడ పబబరజదబ ద
ఇసటట ననస:F.304 POOJA RESIDENCY
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆర శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:F-502,SWATI AVENUE
వయససస:18
లస: ససస స

9286 NDX3090073
పపరర: దసరర పడసరద రరవప యమగసటట

9287 NDX2946895
పపరర: సరధన నసతలపత

9288 NDX2988251
పపరర: అసజన వలర భననన

94-69/693

తసడడ:డ ననరర బబబఘ యమగసటట
ఇసటట ననస:FLA NO S3
వయససస:50
లస: పప
9289 NDX3160470
పపరర: మమరర పడశరసత పపడథత

భరస : నసతలపరటట
ఇసటట ననస:flat - 104
వయససస:31
లస: ససస స
94-69/696

9290 NDX2970184
పపరర: వసశ కకషష జజలమదద

తసడడ:డ జససటననసయమ
ఇసటట ననస:flat 205 manasa apartment
వయససస:54
లస: ససస స

తలర : ఝనస రరణణ జజలమదద
ఇసటట ననస:FLAT-301
వయససస:18
లస: పప

9292 NDX2864379
పపరర: లత బబ య

9293 NDX0079863
పపరర: శకనవరసరరవప కరరరసపపడడ

94-69/695

భరస : రరమకకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT 402
వయససస:45
లస: ససస స
9295 NDX3026937
పపరర: హరర బబబఘ బదదననన

94-69/694

భరస : రమమశ వలర భననన
ఇసటట ననస:FLAT-204
వయససస:44
లస: ససస స
94-68/1120

9296 NDX2844660
పపరర: పదనమవత కసదదరజల

9291 NDX2844231
పపరర: రరమకకషష రరడడడ బబ య

94-68/786

9294 NDX0033076
పపరర: వజయ లకడమ కరరరసపపడడ

94-69/697

9297 NDX2885812
పపరర: శకనవరసరరవప శలస

భరస : కజశవరరవప
ఇసటట ననస:FLAT 503
వయససస:51
లస: ససస స

9298 NDX2996098
పపరర: పడభబకర రరవప దవపలలరర

94-70/1036 9300 NDX2977619
9299 NDX2885978
పపరర: మఘషరసక అహమద మహమమద
పపరర: మఘరళ ఏకర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ దవపలలరర
ఇసటట ననస:flat no1a
వయససస:63
లస: పప
9301 NDX2973030
పపరర: రరహహల ఏకర
తసడడ:డ మఘరళ ఏకర
ఇసటట ననస:flat no 3
వయససస:20
లస: పప
9304 NDX3187994
పపరర: సరయ భరత ఓరరగసటట

94-69/713

తలర : ససవరచల డథగరపరరస
ఇసటట ననస:FLAT NO.8,
వయససస:41
లస: పప

9305 NDX2810489
పపరర: బబలవరణణ రరడడ అనస

94-69/699

9308 NDX3113487
పపరర: పససచల ససదదర పపటటటబబ యనన
తసడడ:డ నరసససహహలల పపటటటబబ యనన
ఇసటట ననస:Flat No. 9
వయససస:34
లస: పప

9303 NDX2971042
పపరర: సతఖననరరయణ రరచరర

94-69/700

తసడడ:డ శకరరమలల రరచరర
ఇసటట ననస:flat no 004
వయససస:68
లస: పప
94-68/1115

భరస : ఆనసద ససజవ రరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 8
వయససస:49
లస: ససస స
94-69/712

94-68/1112

తసడడ:డ వనసకయఖ ఏకర
ఇసటట ననస:flat no 3
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయఘలల సస మశశటట
ఇసటట ననస:Flat No 3
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరజ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO-007
వయససస:28
లస: పప
9307 NDX2966893
పపరర: వనసకట సతశ డథగరపరరస డథగరపరరస

9302 NDX3148343
పపరర: వనసకట ససరజశ బబబఘ సస మశశటట

94-69/698

తసడడ:డ ససబబరరవప శలస
ఇసటట ననస:FLAT C1,TIRUMALATOWERS
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మఘనర అహమద మహమమద
ఇసటట ననస:FLAT NO 2
వయససస:39
లస: పప
94-68/1113

94-68/787

భరస : శకనవరసరరవప కరరరసపపడడ
ఇసటట ననస:Flat 404
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అనసత కకటట ననరరయణ బదదననన
ఇసటట ననస:FLAT 502
వయససస:42
లస: పప
94-70/1050

94-68/1109

తసడడ:డ ననణణ రరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT 402
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప కరరరసపపడడ
ఇసటట ననస:Flat 404
వయససస:53
లస: పప
94-68/1110

94-68/1119

9306 NDX2947711
పపరర: దథగరపరరస ససవరచల దథగరపరరస

94-69/716

భసధసవప: దథగరపరరస వనసకట సతశ
ఇసటట ననస:FLAT.NO.8
వయససస:67
లస: ససస స
94-68/1116

9309 NDX3148764
పపరర: ఉష శక అడడససమలర

94-69/701

భరస : ససధకర అడడససమలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 10
వయససస:65
లస: ససస స
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94-69/702

భరస : అనల కలమమర వరఖకరణస
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:36
లస: ససస స
9313
పపరర: వర శవరజ పప నసగగటట

94-70/772

తసడడ:డ వర భదడయఖ పప నసగగటట
ఇసటట ననస:Flat No 103
వయససస:27
లస: పప
9316 NDX3169711
పపరర: శరరద మననన

94-70/1049

94-69/703

భరస : వననద కకసడసరర
ఇసటట ననస:FLAT No 302
వయససస:42
లస: ససస స
9325 NDX3107695
పపరర: ననగమలలర శశరరరవప కకలర

94-69/705

9315 NDX3033156
పపరర: దసతల అరరణ

94-68/1117

9317 NDX3126620
పపరర: శకధర శకపపరరమఘబదసరర

9320 NDX2948511
పపరర: అనసరరధ పరలపరరస

9323 NDX3148889
పపరర: కమల కలమమరర పరశతననన

9326 NDX3092418
పపరర: సరల కలమమరర కకలమరర

94-69/708

9329 NDX2582492
పపరర: పసడయసక వరససరరజ

94-70/1037

9332 NDX2997328
పపరర: వజత కలరగసటట

94-68/1118

94-68/1114

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:FLAT NO 504
వయససస:50
లస: పప
9337 NDX2589455
పపరర: ననరరయణ రరడడడ తమమ
తసడడ:డ వ ఆర రరడడడ
ఇసటట ననస:flat no 601
వయససస:54
లస: పప

94-68/873

9335 NDX2844587
పపరర: ననగజశశర రరవప అననవరపప

9318 NDX2930295
పపరర: హహమసత కలమమర చటటటపస తత

94-70/1038

9321 NDX2957348
పపరర: వజయ లకడమ కసడడడ

94-70/1040

భరస : లకడమ ననరరయణ కసడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:64
లస: ససస స
94-69/704

9324 NDX2597524
పపరర: ఉదయ రజఖ వలర సశశటట

94-70/769

భరస : ససరర బబబఘ వరసస
ఇసటట ననస:FLAT NO 304 3RD LINE
వయససస:40
లస: ససస స
94-69/706

9327 NDX3203999
పపరర: చ ద

94-69/707

Deleted

తసడడ:డ ేస హ
ఇసటట ననస:flat no 402
వయససస:35
లస: పప
94-68/874

9330 NDX2727980
పపరర: శలప సససగ అదబసకక

94-70/1048

భరస : పపరష సససగ అదబసకక
ఇసటట ననస:Flat No. 403
వయససస:32
లస: ససస స
94-68/1121

భసధసవప: ససలస
తసడడ:డ ననగజశశర రరవప కలరగసటట
ఇసటట ననస:flat no.403 sai venkateswara tow ఇసటట ననస:FLAT-NO 404
వయససస:55
లస: పప
వయససస:19
లస: ససస స
9334 NDX2972487
పపరర: కకమమననన రరజ కలమమర

94-68/1111

తసడడ:డ వరననధ బబబఘ చటటటపప ఠర
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరజ వరససరరజ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 403
వయససస:26
లస: ససస స
94-69/711

94-70/1034

భరస : దసతల వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ననగ మలలర శశరరరవప కకలమరర
ఇసటట ననస:FLAT NO -401
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఇమమడడశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:18
లస: ససస స
9331 NDX3060191
పపరర: వనసకట దత సపమమబలల

9314 NDX2988277
పపరర: సరయ ధనసశ చతడపప

భరస : వర బదడయఖ పరశతననన
ఇసటట ననస:FLAT NO 304
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరలల కకలమరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:46
లస: పప
9328 NDX2969426
పపరర: భబవన ఇమమడడశశటట

భరస : పప లరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:flat no204
వయససస:50
లస: ససస స
94-70/768

9312 NDX2835544
పపరర: నలమ భవనస

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప లసగమననన
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ అపపరరవప శకపపరరమఘబదసరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రవ యయళళ
ఇసటట ననస:FLAT NO 203
వయససస:22
లస: ససస స
9322 NDX0467878
పపరర: నలన ననననపరగ

94-70/1033

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప చతడపప
ఇసటట ననస:flat no104
వయససస:22
లస: పప

భరస : పడసరద బబజవరడ
ఇసటట ననస:FLAT NO.201
వయససస:57
లస: ససస స
9319 NDX2768570
పపరర: తనసజ యయళళ

9311 NDX2885937
పపరర: వరయఖ చచదరర లసగమననన

9333 NDX2554509
పపరర: ససధకర రరడడడ యమరస

94-68/872

తసడడ:డ రరమ కకటటరరడడడ యమరస
ఇసటట ననస:FLAT NO 501
వయససస:24
లస: పప
94-69/717

9336 NDX2910248
పపరర: వజయ లకడమ కలసభ

తసడడ:డ ససబబబ రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:FLAT.NO-506 TIRUMALAGRAN
వయససస:54
లస: పప

భరస : చచసచసలల కలసభ
ఇసటట ననస:FLAT NO 507
వయససస:49
లస: ససస స

9338 NDX3260338
పపరర: లకడమ వనమఘ

9339 NDX3001021
పపరర: ససనల దదడడ

94-69/740

భరస : హహమసత కలమమర వనమఘ
ఇసటట ననస:flat no A1 sri vinayaka enclave
వయససస:36
లస: ససస స

94-70/1041

94-70/1043

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప దదడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO B2, ROYAL ORCHID
వయససస:45
లస: పప
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9340 NDX3001062
పపరర: ససదఖ రరణణ దదడడ
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94-70/1044

9341 NDX1052026
పపరర: అశశక కలమమర చేగఘ

భరస : ససనల దదడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO B2,ROYAL ORCHID
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:Flat No.D109
వయససస:43
లస: పప

9343 NDX3285889
పపరర: ససషమ శరరశణణ అమరవరడడ

9344 NDX2797058
పపరర: శకరరమ తరరవధద

94-69/747

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:flat no Gf-1
వయససస:22
లస: ససస స
9346 NDX2975282
పపరర: సరయ వనసకట ససదబ నరర తషమమల

94-69/709

94-70/1051

తసడడ:డ కకషష రరవప శరఖమమరర
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 103
వయససస:41
లస: పప
9352 NDX2885903
పపరర: ససనల దదడడ

94-70/1046

94-70/1053

Deleted
94-68/1122

94-68/1149

9345 NDX3066909
పపరర: ననగ మలర శశరర బలలససపత

94-69/710

9348 NDX2885838
పపరర: ఇసదదర కలమమరర నమమగడడ

తసడడ:డ భబరవ కడడయమల
ఇసటట ననస:Flat No. S-4, Sudha Tower
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప నమమగడడ
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 001
వయససస:58
లస: ససస స

9350 NDX2844678
పపరర: గరత మమలన సయపననన

9351 NDX2985430
పపరర: ఉదయ లకడమ మలలసపరటట

9353 NDX2885929
పపరర: ససధఖ రరణణ దదడడ

94-69/714

94-69/715

94-69/718

భరస : బఘజర బబబఘ మలలసపరటట
ఇసటట ననస:FLOT 405
వయససస:40
లస: ససస స
94-70/1054

భరస : ససనల దదడడ
ఇసటట ననస:FLOT NO B2
వయససస:30
లస: ససస స
9356 NDX2862944
పపరర: మమహహమద షపక

94-70/1047

భరస : శక అసకరరవప బలలససపత
ఇసటట ననస:FLAT NO P1 25-6-276
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మననహర పడసరద సయపననన
ఇసటట ననస:flat number - 403
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప దదడడ
ఇసటట ననస:FLOT NO B2
వయససస:45
లస: పప
9355 NDX2862936
పపరర: రఫస సయఖద

9347 NDX2970937
పపరర: రరమమహన రరవప కడడయమల

9342 NDX1041698
పపరర: ససమధసరర చేగఘ

భరస : అశశక కలమమర
ఇసటట ననస:Flat No D 109
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కజశవ రరవప తరరవధద
ఇసటట ననస:FLAT NO GF 2
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప తషమమల
ఇసటట ననస:FLAT NO S-4
వయససస:24
లస: పప
9349 NDX3033412
పపరర: అనల కలమమర శరఖమమరర

94-68/1148

9354 NDX2957215
పపరర: ఆదదలకడమ తగడ

94-70/1030

భరస : శకనవరస రరవప తగడ
ఇసటట ననస:F.NO.2,LAKSHMIPURAM
వయససస:33
లస: ససస స
94-69/719

9357 NDX2844603
పపరర: మయనసదదబన సయఖద

94-69/720

తసడడ:డ అబఘబల ఖమదర సయఖద
ఇసటట ననస:FNO 7 IIFLOOR TULASI ENCL
వయససస:48
లస: పప

భరస : రఫస సయఖద
ఇసటట ననస:FNo.7 IIFLOOR TULASI ENCL
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస సయఖద
ఇసటట ననస:FNO.7 IIFLOOR TULASI ENCL
వయససస:18
లస: పప

9358 NDX2844629
పపరర: జయలకడమ అవలపత

9359 NDX2919827
పపరర: వనసకటరరమయఖ కకసడడగఘసట

9360 NDX2844611
పపరర: పపషపలత అవలపత

94-69/690

94-70/1028

94-69/691

తసడడ:డ వనసకట రమణ అవలపత
ఇసటట ననస:F.No.9 Venkatesh Estate
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ చచదరయఖ కకసడడగఘసట
ఇసటట ననస:F NO 9, KAMALESH ENCLAVE
వయససస:75
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ అవలపత
ఇసటట ననస:F.No.9, Venkatesh Estate
వయససస:50
లస: ససస స

9361 NDX3094505
పపరర: హరరశ దనరపననన

9362 NDX3121035
పపరర: ఏస వకకమ బసగరర

9363 NDX3216025
పపరర: శకనవరససలల కనపరరస

94-70/1055

తసడడ:డ అసకరరవప దనరపననన
ఇసటట ననస:fno -14 ,lakshmi
వయససస:32
లస: పప
9364 NDX3153384
పపరర: పసద శకనవరసరరవప ససరర

94-70/1024

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దసపత
ఇసటట ననస:F NO - 501
వయససస:27
లస: ససస స

9365 NDX2559326
పపరర: సశరష ఉడతన

తసడడ:డ రరఘవయఖ కనపరరస
ఇసటట ననస:F.NO 102
వయససస:54
లస: పప
94-69/498

భరస : వరరసజననయఘలల ఉడతన
ఇసటట ననస:F NO 302 25-59
వయససస:43
లస: ససస స
94-68/1106

9368 NDX2574747
పపరర: చనగసటట గరరరరరడడడ
తసడడ:డ పరశరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:F NO-503
వయససస:89
లస: పప

94-70/1029

Deleted

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బసగరర
ఇసటట ననస:F NO 101
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ ససరర
ఇసటట ననస:FNO 301
వయససస:53
లస: పప
9367 NDX2807246
పపరర: శవ పరరరన దసపత

94-68/1107

9366 ABI1169259
పపరర: యశశసత చవర

94-69/688

తసడడ:డ ససబడహమణఖస చవర
ఇసటట ననస:F. NO 402 K V MANSHION
వయససస:20
లస: పప
94-70/767

9369 NDX2963023
పపరర: బల వనసకటకకషషపడసరద
పసనననబబ ఈనన
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల పసనననబబ ఈనన
ఇసటట ననస:F No A4
వయససస:19
లస: పప

94-68/1108
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9370 NDX3179777
పపరర: ననగ పకథదశ కకలర
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94-69/721

తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప కకలర
ఇసటట ననస:FT NO S 2
వయససస:21
లస: పప

9371 NDX3117850
పపరర: రజన కసతేటట

94-70/1056

భరస : శవ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:G-1
వయససస:42
లస: ససస స

9373 NDX2974095
పపరర: రమమశ చనగసటట

94-69/722

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చనగసటట
ఇసటట ననస:G 5
వయససస:59
లస: పప
94-68/789

భరస : మమకల మఘరళధర
ఇసటట ననస:HNO 4-20-2
వయససస:39
లస: ససస స

9374 NDX2970051
పపరర: పదమజ ననగగఠర

94-69/723

9375 NDX0033761
పపరర: శకలసతల బతష
స ల

94-68/788

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:GRUNTER
వయససస:53
లస: ససస స

9377 NDX2613701
పపరర: బబ యలపలర అరరణ

94-68/875

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:h no 134-5-836
వయససస:18
లస: ససస స

9379 NDX3213956
పపరర: జజనకక దేవ గటర

9378 NDX3255890
పపరర: అలస ఫ ఖమన షపక

94-68/1140

తసడడ:డ అహమద ఖమన షపక
ఇసటట ననస:H.NO. 304
వయససస:32
లస: పప

తలర : గగపరల కకషష రరడడడ గటర
ఇసటట ననస:HouseNu18-6-315 Ward 4
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ అమకత రరడడడ సగరల
ఇసటట ననస:KRISHNA RESIDENCY
వయససస:39
లస: పప

9381 NDX3011079
పపరర: రరస మఘరళమహన రరవప
కడడయమల
తసడడ:డ భబరవ కడడయమల
ఇసటట ననస:PLAT NO S4
వయససస:18
లస: పప

9382 NDX2948503
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పరలపరరస

9383 NDX2993632
పపరర: ఈశశరమమ మఘపరపళర

9384 NDX3112281
పపరర: నసరజహన షపక

94-69/724

94-68/1124

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:PLOT-204,
వయససస:58
లస: పప
9385 NDX2709657
పపరర: పదమ వత సస మ శశటట

94-69/728

భరస : శకనవరస రరవప ఉటటకలరర
ఇసటట ననస:SF-2,KANDALA RESIDENCY
వయససస:49
లస: ససస స

4173 NDX1903237
పపరర: లకకత పచపపలలసస

94-68/1123

9386 NDX2871911
పపరర: జయశక మలర వరపప

94-114/196

భసధసవప: మసరసన వలర కరవనటట
ఇసటట ననస:R AGRAHARM
వయససస:38
లస: ససస స
94-68/1125

9387 NDX3178845
పపరర: శరలన రరడడడ శరస

94-69/727

భరస : కకషష మహన గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:S-2 VAISHNAVI APARTMENTS
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ శరస
ఇసటట ననస:SAI KRUPA TOWERS
వయససస:18
లస: ససస స

9389 NDX2744613
పపరర: సరయ పవన కలమమర గగమఠస

9390 NDX1099043
పపరర: రరజజశశరర వరజననపఅల

94-70/1065

తసడడ:డ శకనవరస రరఘవన
ఇసటట ననస:TIRUMALA PALACE
వయససస:25
లస: పప

4176 NDX0292870
పపరర: దసరర వరణణ పచచపపలలసస

94-68/704

భరస : వనసకట ససబడహమణఖస వరజననపఅల
ఇసటట ననస:varagani residency
వయససస:38
లస: ససస స

94-114/197

4175 NDX0292847
పపరర: లకడమ శవ పడభబవత
పచచపపలలసస
భరస : వజయ శసకర
ఇసటట ననస:25-4-127
వయససస:42
లస: ససస స

94-114/198

94-114/200

4178 NDX2195593
పపరర: కజదనర రరఠరశక పచచపపలలసస

94-114/201

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ రరడడడ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:25-4-127
వయససస:26
లస: ససస స
94-114/199

భరస : సతష
ఇసటట ననస:25-4-127
వయససస:46
లస: ససస స
4179 NDX0955617
పపరర: వజయ శసకర పచచపపలలసస

4174 NDX2104362
పపరర: ససససమత లకకకరరడడడ

4177 NDX1188556
పపరర: రరమకలమమరర పచచపపలలసస
భరస : రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:25-4-127
వయససస:73
లస: ససస స

94-114/202

4180 NDX0955633
పపరర: సతష పచచపపలలసస
తసడడ:డ రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:25-4-127
వయససస:50
లస: పప

94-70/1061

94-69/726
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తసడడ:డ సతష పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:25-4-127
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:25-4-127
వయససస:47
లస: పప

94-69/725

Deleted

భసధసవప: ఆసజననయఘలల కరవనటట
ఇసటట ననస:R AGRAHARM
వయససస:55
లస: ససస స
9388 NDX3066719
పపరర: ససజజత ఉటటకలరర

9380 NDX3130812
పపరర: పడకరశ రరడడడ సగరల

భరస : అపరపరరవప మఘపరపళర
ఇసటట ననస:PLOT NO 103
వయససస:73
లస: ససస స
94-70/771

94-70/770

భసధసవప: రరమ కకషష పడసరద గఘసటటపలర గఘసటట
ఇసటట ననస:G1 OmSaisadanApartment
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససర వ రరజ ననగగఠర
ఇసటట ననస:gf 101
వయససస:39
లస: ససస స

9376 NDX2463362
పపరర: సరగజనదేవ మమకల

9372 NDX2558815
పపరర: మమత వనమమరర వనమమరర

తసడడ:డ వజయ శసకర పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:25-4-127
వయససస:22
లస: పప
94-114/203

4181 NDX0955625
పపరర: రరఘవరరవప పచచపపలలసస

94-114/204

తసడడ:డ ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:25-4-127
వయససస:78
లస: పప
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4182 NDX2814309
పపరర: లకక
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94-114/875

భరస : రరసబబబఘ
ఇసటట ననస:25-4-127
వయససస:48
లస: ససస స
4185 NDX1895707
పపరర: మననజ ఉయఘఖరర

94-71/36

94-71/39

94-71/42

94-71/45

94-71/48

94-71/51

94-71/54

94-71/57

తసడడ:డ కకషషమమరరస వనచనచ
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:30
లస: పప
4209 NDX0903732
పపరర: పవన పడసరద కకసడడగఘసట
తసడడ:డ ననగజశశర రరవప కకసడడగఘసట
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:34
లస: పప

94-71/43

4195 NDX1895681
పపరర: అసజల దేవ వపయమఖరర

4198 NDX2041119
పపరర: అలవనలల మసగమమ మమదనల

4201 NDX2076934
పపరర: అననపపరష మమ గగవరననన

4204 NDX1842351
పపరర: పప సడసరర మణణకసఠ పప సడసరర

94-71/46

4190 NDX2076843
పపరర: పడసనన భబరత పప సడసరర

94-71/41

4193 NDX2076868
పపరర: మసగమమ మమకల

94-71/44

4196 NDX0657189
పపరర: మమకల మసగమమ

94-71/47

భరస : ససతనరరమయఖ మమకల
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:55
లస: ససస స
94-71/49

4199 NDX2209740
పపరర: కలమమరర రరవపరర

94-71/50

భరస : వశశననధమ రరవపరర
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:61
లస: ససస స
94-71/52

4202 NDX2260933
పపరర: చేతన చచదరర గఘదచ

94-71/53

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గఘదచ
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:22
లస: పప
94-71/56

తసడడ:డ పప సడసరర సతఖననరరయణ పప సడసరర
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:24
లస: పప

4205 NDX1629247
పపరర: యస వ శక సరయ చరణ
పపలకకసడ
తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పపలకకసడ
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:26
లస: పప

4207 NDX0656900
పపరర: మమకల కరమమశశర కలమమర

4208 NDX2076918
పపరర: వనసకటటసశరరర సరమవనదస

94-71/59

94-71/55

94-71/58

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ మమకల
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:31
లస: పప
94-71/60

94-71/38

భరస : ససతనరరమయఖ మమకల
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరధనకకషష మమరరస గగవరననన
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరడడ కరపర
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:23
లస: పప
4206 NDX0622092
పపరర: వనచనచ మననజ కలమమర

4192 NDX2209633
పపరర: సరళ తరరగగపపల

4187 NDX2076884
పపరర: హరరరన వనచచ

భరస : శవ పడసరద పప సడసరర
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రమమశ బబబఘ మమదనల
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:65
లస: ససస స
4203 NDX2189240
పపరర: పవన కలమమర రరడడ కరపర

94-71/40

భరస : శవననగజశశర రరవప వపయమఖరర
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : యలమసదయఖ మఘసడస
డ
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:56
లస: ససస స
4200 NDX0622431
పపరర: రరయపరటట రరజఖలకడమ

4189 NDX0657213
పపరర: మమకల వనసకట లకడమ

94-71/35

తసడడ:డ కకషష మమరరస వనచచ
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససబశవశవరరవప తరరగగపపల
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : అపరప రరవప యరకమననన
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:50
లస: ససస స
4197 NDX0163238
పపరర: ఆదదలకడమ మఘసడడడ

94-71/37

భరస : ససతనరరమయఖ మమకల
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకషషమమరరస వనచనచ
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:46
లస: ససస స
4194 NDX0162628
పపరర: వనసకరయమమ యరకమననన

4186 NDX2074003
పపరర: మననజజ వపయమఖరర

4184 NDX2073997
పపరర: రరప రసగన యరక

తసడడ:డ ఈశశర రరవప యరక
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ననగజశశర రరవప వపయమఖరర
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప యరకసననన
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:28
లస: ససస స
4191 NDX0622415
పపరర: వనచ ససనత

94-58/671

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:18
లస: పప

తలర : అసజల దేవ వపయమఖరర
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:26
లస: ససస స
4188 NDX0565630
పపరర: ఆదదలకడమ యరకసననన

4183 NDX2644292
పపరర: తేజ కకశక మమదరమమటర

4210 NDX2209708
పపరర: రసజత కలమమర నలర పననన
తలర : పడమల నలర పననన
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవ ఆయసగర సరమవనదస
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:33
లస: పప
94-71/61

4211 NDX2076900
పపరర: వనసకట ససధదర వనలరసకక

94-71/62

తసడడ:డ రరజజసదడ పడసరద బబబఘ వనలరసకక
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:36
లస: పప
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4212 NDX0622134
పపరర: వనచనచ కకషషమమరరస
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94-71/63

తసడడ:డ చన మలర యఖ వనచనచ
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:52
లస: పప
4215 NDX0662890
పపరర: చసదడశశఖర రరవప కకగసటట

94-71/66

94-71/69

94-71/748

94-71/751

94-71/754

94-71/757

94-71/760

తసడడ:డ బడహమయఖ కరమననన
ఇసటట ననస:25-4-128 FLAT NO 14
వయససస:57
లస: పప

4225 NDX2794642
పపరర: శకనవరసరరవప గఘడే

4228 NDX2793156
పపరర: ససతనరరమయఖ మదదబ ననన

4231 NDX2793172
పపరర: హహమజ వనచ

4234 NDX3009875
పపరర: శరరష కకరర

94-71/762

4237 NDX3016722
పపరర: శకనవరస రరవప మమదరమమటర

94-71/752

4240 NDX2728319
పపరర: లకడమపడసనన కరమననన
భరస : వనసకయఖ కరమననన
ఇసటట ననస:25-4-128 FLAT NO 14
వయససస:52
లస: ససస స

4220 NDX2792257
పపరర: ససబబరరవప బబలననన

94-71/747

4223 NDX2974293
పపరర: వర లకడమ తతకల

94-71/750

4226 NDX2794618
పపరర: అనససయ గఘడే

94-71/753

భరస : శకనవరసరరవప గఘడే
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:55
లస: ససస స
94-71/755

4229 NDX2886356
పపరర: ససధనరరణణ కకసడవటట

94-71/756

భరస : ససతనరరమయఖ మదదబ ననన
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:46
లస: ససస స
94-71/758

4232 NDX2792158
పపరర: గణణశ సరయ ధదరజ కరయల

94-71/759

తసడడ:డ వనసకట జయరరస కరయల
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:24
లస: పప
94-71/761

4235 NDX3136660
పపరర: రతన బబబఘ బబలననన

94-71/937

తసడడ:డ ససబబరరవప బబలననన
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:55
లస: పప
94-71/763

తసడడ:డ గఘరరబడహమస మమదరమమటర
ఇసటట ననస:25-4-128 F -16
వయససస:45
లస: పప
94-71/765

94-71/68

భరస : సరసబశవ రరవప తతకల
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ కలమమర కకరర
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప ఏమ
ఇసటట ననస:25-4-128 F 16
వయససస:44
లస: ససస స
4239 NDX2728327
పపరర: వనసకయఖ కరమననన

94-71/749

తసడడ:డ కకషష మమరరస వనచ
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట జయ రరస కరయల
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:19
లస: పప
4236 NDX3017548
పపరర: రజఖలకడమ మననస

4222 NDX2792141
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ననలకలడడత

4217 NDX0622159
పపరర: రరయపరటట ననగజశశరరరవప

తసడడ:డ ససబబయఖ బబలననన
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మదదబ ననన
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:47
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర కరమననన
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:26
లస: ససస స
4233 NDX2827889
పపరర: గణణశ సరయ ఉతేస జ కరయల

94-71/648

తసడడ:డ నరసయఖ గఘడే
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకట జయరరస కరయల
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:52
లస: ససస స
4230 NDX2792117
పపరర: వనసషషవ గఘసటటపలర

4219 NDX2564557
పపరర: చేతసచచదనరర గఘడే

94-71/65

తసడడ:డ శశషయఖ రరయపరటట
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ ననలకలడడత
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ మఘనసరశమ కరయల
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:59
లస: పప
4227 NDX2792018
పపరర: వజయ నరమల కరయల

94-71/67

తసడడ:డ గఘడే శకనవససరరవ గఘడే
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససబబరరవప బబలననన
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:72
లస: ససస స
4224 NDX2792059
పపరర: వనసకట జయ రరస కరయల

4216 NDX0903781
పపరర: రమమశ బబబఘ మమదల

4214 NDX2209732
పపరర: సరసబశవ రరవప తరరగగపపల

తసడడ:డ రరమమరరవప తరరగగపపల
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ మమదల
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ రరవపరర
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:73
లస: పప
4221 NDX2792273
పపరర: వదనఖదేవ బబలననన

94-71/64

తసడడ:డ పడకరశరరవప కకసడడడకలసట
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప కకగసటట
ఇసటట ననస:25-4-128
వయససస:57
లస: పప
4218 NDX2209641
పపరర: వశశననధమ రరవపరర

4213 NDX0903666
పపరర: చలమయఖ కకసడడకలసట

4238 NDX3012648
పపరర: వనసకయఖ కరమననన

94-71/764

తసడడ:డ బడహమయఖ కరమననన
ఇసటట ననస:25-4-128 FLAT 14
వయససస:57
లస: పప
94-71/766

4241 NDX2728285
పపరర: చసదడశశఖర కరమననన

94-71/767

తసడడ:డ వనసకయఖ కరమననన
ఇసటట ననస:25-4-128 FLAT NO 14
వయససస:33
లస: పప
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4242 NDX2728293
పపరర: వనణఘ గగపరల కరమననన

94-71/768

తసడడ:డ వనసకయఖ కరమననన
ఇసటట ననస:25-4-128 FLAT NO 14
వయససస:30
లస: పప
4245 NDX2260974
పపరర: ససధఖ రరణణ కకనసబన

94-71/70

94-71/73

94-71/77

4249 NDX0164434
పపరర: శకదేవ వపపల

4252 NDX1043033
పపరర: ససమత ఉపపపటటరర

94-71/80

4255 NDX0178525
పపరర: కనకదసరర వపపల

4258 NDX1930354
పపరర: సరమమమ జఖస అననన

భరస : జయ పడకరష ననరరయణ రరవప బబ లలర
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : పడసరద రరవప అననన
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:65
లస: ససస స

4260 NDX0648691
పపరర: సరవతడ జజగరర మమడడ

4261 NDX2492676
పపరర: రరషస కకరణ రరడడడ ఎరరవ

94-71/86

తసడడ:డ ససబబబరరవప� జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:79
లస: ససస స
4263 NDX2296069
పపరర: శకహరర అననన

94-71/89

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గగనన
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:37
లస: పప

94-71/78

94-71/92

4267 NDX0164624
పపరర: లలహహత రరమకకషష కకటపరటట

94-71/81

4270 NDX0340943
పపరర: రవకకరణ అననన
తసడడ:డ పడసరద రరవప అననన
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:38
లస: పప

4250 NDX2076975
పపరర: మమధవ నసత

94-71/76

4253 NDX0565754
పపరర: వజయలకడమ మననవ

94-71/79

4256 NDX1043009
పపరర: లకడమ గగసదద

94-71/82

భరస : వఠల రరవప గగసదద
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:55
లస: ససస స
94-71/84

4259 NDX0164855
పపరర: శశదేవ కకకషషసశశటట

94-71/85

భరస : నరసససహరరవప కకకషషసశశటట
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:67
లస: ససస స
94-71/87

4262 NDX2260982
పపరర: సరయ ససశరసక నసత

94-71/88

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప నసత
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:22
లస: పప
94-71/90

4265 NDX0561878
పపరర: అనల కలమమర మననవ

94-71/91

తసడడ:డ సస మయఖ మననవ
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:31
లస: పప
94-71/93

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:33
లస: పప
94-71/95

94-71/72

భరస : సస మయఖ మననవ
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వఠల రరవప గగసదద
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:31
లస: పప
4269 NDX0903757
పపరర: రవ కకరణ గగనన

4264 NDX0164566
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప కకటపరటట

4247 NDX0565655
పపరర: హహమబసదస మననవ

భరస : ననగజశశర రరవప నసత
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ ఎరరవ
ఇసటట ననస:25-04-129
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ అననన
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:22
లస: పప
4266 NDX1063411
పపరర: సరయకకషష గగసదద

94-71/74

భరస : భబసకర రరడడడ వపపల
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:54
లస: ససస స
94-71/83

94-71/769

తసడడ:డ సస మయఖ మననవ
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప ఉపపపటటరర
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:55
లస: ససస స
4257 NDX0648832
పపరర: శవ ననగజసదడమమ బబ లలర

94-71/71

భరస : సరసబరరడడడ వపపల
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమరరడడడ వపరపల
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:49
లస: ససస స
4254 NDX0164590
పపరర: మమధవ కకటపరటట

4246 NDX1043025
పపరర: ససజనఖ గగసదద

4244 NDX2728194
పపరర: భవష పప సడసరర

తసడడ:డ శవ పడసరద పప సడసరర
ఇసటట ననస:25-4-128, FLAT NO 11 SWAMIJ
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వఠల రరవప గగసదద
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదరరవప అననన
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:36
లస: ససస స
4251 NDX0165597
పపరర: పదనమవత వపరపల

94-71/770

తసడడ:డ వనసకయఖ కరమననన
ఇసటట ననస:25-4-128,FLAT 14
వయససస:30
లస: పప

భరస : అనల కలమమర మననవ
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:28
లస: ససస స
4248 NDX0340984
పపరర: జజఖతరమయ అననన

4243 NDX2862043
పపరర: వనణఘ గగపరల కరమననన

4268 NDX0165712
పపరర: తనరననధ వపపల

94-71/94

తసడడ:డ కమలలశశర రరవప వపపల
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:34
లస: పప
94-71/96

4271 NDX0164400
పపరర: సరసబరరడడడ వపపల

94-71/97

తసడడ:డ భబసకర రరడడడ వపపల
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:39
లస: పప
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94-71/98

తసడడ:డ జయపడకరశ ననరరయణ బబ లలర
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:42
లస: పప
4275 NDX0561852
పపరర: సస మయఖ మననవ

94-71/102

94-71/105

94-71/771

94-71/108

తసడడ:డ రమమశ చచదరర కకడసరర
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:21
లస: ససస స
4287 NDX2168186
పపరర: నరరసససగఘ మమనక

94-71/111

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప నరరసససగఘ
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:23
లస: ససస స
4290 NDX1964643
పపరర: నసదదన కకషష పరవపలలరర

94-71/114

94-71/117

భరస : జయరరమరరడడడ వపపల
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:44
లస: ససస స

4282 NDX2728343
పపరర: రసబబబఘ ఉపపలపరటట

94-71/120

94-71/772

94-71/104

4280 NDX0164780
పపరర: నరసససహరరవప రరవపరటట

94-71/107

4283 NDX2816445
పపరర: వజయలకడమ తతకల

94-71/773

తసడడ:డ హనసమయఖ ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:25-4-129, FLAT NO 114
వయససస:54
లస: పప

భరస : మఘరహరరరరవప తతకల
ఇసటట ననస:25-4-129, swamiji apartments
వయససస:49
లస: ససస స

4285 NDX2260784
పపరర: శరసత శకయ పరమఘలపరటట

4286 NDX2260883
పపరర: షరరమల బబనస షపక

94-71/109

94-71/110

తసడడ:డ బబబఘ వకకమ దేవర పడసరద పరమఘలపర
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:22
లస: ససస స

4288 NDX2260776
పపరర: సరయ వనసషషవ జమఘమల

4289 NDX2260917
పపరర: ఆషసఖ బబనస షపక

94-71/112

4291 NDX1895061
పపరర: దదవఖ కరపర

4294 NDX2153245
పపరర: శరరష ననయఘడడ

4297 NDX0164103
పపరర: సపనహలత అడపర

4300 NDX0518126
పపరర: శకలకకమ పరవపలలరర
భరస : బబబర కకషష పరవపలలరర
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:45
లస: ససస స

94-71/113

తసడడ:డ మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:24
లస: ససస స
94-71/115

4292 NDX0163592
పపరర: హరరత రరయఘకలల

94-71/116

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప రరయఘకలల
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:30
లస: ససస స
94-71/118

4295 NDX0164962
పపరర: పరవన మమదనల

94-71/119

భరస : బఘలర యఖ మమదల
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:37
లస: ససస స
94-71/121

భరస : వనసకటపరప రరడడడ అడపర
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:40
లస: ససస స
94-71/123

4277 NDX2260966
పపరర: రరమదనస కకకషషసశశటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరవపరటట
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:74
లస: పప

భరస : అశశక ననయఘడడ
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరజగగపరలరరవప కకలర
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:40
లస: ససస స
4299 NDX0165928
పపరర: లకడమ వపపల

94-71/106

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరడడ కరపర
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడననధ కకసరరజ
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:32
లస: ససస స
4296 NDX2492767
పపరర: అరచన కకలర

4279 NDX0340802
పపరర: పడసరదరరవప అననన

94-71/101

తసడడ:డ వనసకరరస ససబబ రరవప కకకషషసశశటట
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడ బబబఘ జమఘమల
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబర కకషష
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:26
లస: ససస స
4293 NDX0163410
పపరర: రమఖ కకసరరజ

94-71/103

తసడడ:డ ససబబబరరవప అననన
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:28
లస: పప
4284 NDX2261014
పపరర: అశకత కకడసరర

4276 NDX0178574
పపరర: భబసకర రరడడడ వపపల

4274 NDX0165068
పపరర: వనసకట రరమరరడడడ వపపల

తసడడ:డ ననరరయణరరడడడ వపపల
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ వపపల
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ గగనన
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:65
లస: పప
4281 NDX3016680
పపరర: సరయ వసశ కకషష తతట

94-71/100

తసడడ:డ బబపనయఖ నసత
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ మననవ
ఇసటట ననస:25-4-129
వయససస:55
లస: పప
4278 NDX0887638
పపరర: వ. లకడమ నరరససహ రరవప గగనన

4273 NDX2076967
పపరర: ననగజశశర రరవప నసత

4298 NDX2030948
పపరర: కకకషషవనణణ పపలగస

94-71/122

భరస : వనణఘగగపరలరరడడ పపలగస
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:41
లస: ససస స
94-71/124

4301 NDX0163766
పపరర: అనసరరధ దేవరరడడడ

94-71/125

భరస : శకనవరసరరవప దేవరరడడడ
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:46
లస: ససస స

Page 219 of 319

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-37

4302 AP151010345128
పపరర: అరరణ పరమఘలపరటట

94-71/126

4303 NDX2261006
పపరర: ఉష రరణణ ననలకలదదటట

భరస : బబబఘ వకరకమమబ వపడసరద PAMULAPATI
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప ననలకలదదటట
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:47
లస: ససస స

4305 NDX0304949
పపరర: వజయలకడమ జమఘమల

4306 NDX1570580
పపరర: వజయ కలమమరర మమరసరరడడ

94-71/129

భరస : రవసదడబబబఘ జమఘమల
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:51
లస: ససస స
4308 NDX0304840
పపరర: సతఖవరణణ తతట

94-71/132

94-71/135

94-71/138

94-71/141

94-71/144

94-71/147

తసడడ:డ ఆసజననయ శరమ శకగరరరరరజ
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:38
లస: పప

4318 NDX2296051
పపరర: చసదన కకషష పరవపలలరర

4321 NDX2260941
పపరర: సరయ కకషష గగరరజల

4324 NDX1570598
పపరర: రరహహల రరడడడ మమరసరరడడడ

94-71/150

4327 NDX0163519
పపరర: ఉజఖల కకషష తతట

94-71/139

4330 NDX0165035
పపరర: బఘలర యఖ మమదనల
తసడడ:డ ననరరయణబబబఘ మమదనల
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:42
లస: పప

4310 NDX2261022
పపరర: పడమల రరణణ బబలననన

94-71/134

4313 NDX0165019
పపరర: మహలకడమ మమదనల

94-71/137

4316 NDX0903567
పపరర: రజన వససత శకగరరరరరజ

94-71/140

భరస : ఆసజననయశరమ శకగరరరరరజ
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:43
లస: ససస స
94-71/142

4319 NDX2260792
పపరర: ననగ దదపక పరమఘలపరటట

94-71/143

తసడడ:డ బబబఘ వకకమ దేవర పడసరద పరమఘలపర
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:22
లస: పప
94-71/145

4322 NDX1891846
పపరర: ఆశష కకడసరర

94-71/146

తసడడ:డ రమమశ చచదరర కకడసరర
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:24
లస: పప
94-71/148

4325 NDX0163659
పపరర: గసగరధర రరయఘకలల

94-71/149

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప రరయఘకలల
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:30
లస: పప
94-71/151

తసడడ:డ ఉమమ మహహశశరరరవప తతట
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:33
లస: పప
94-71/153

94-71/131

భరస : ననరరయణబబబఘ మమదల
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపస రరడడ మమరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట లకడమ పడసరద పసదబ ద
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:31
లస: పప
4329 NDX0903716
పపరర: ఫణణధర శకగరరరరరజ

94-71/136

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగరరజల
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప నరరసససగఘ
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:25
లస: పప
4326 NDX0340877
పపరర: ననగ ససధదర పసదబ ద

4315 NDX2131001
పపరర: ననగజసదడమమ యసపరరల

4307 NDX0304600
పపరర: వజయలకడమ పసదబ ద

భరస : రవసదడననథ కకసరరజ
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబర కకషష పరవపలలరర
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:23
లస: పప
4323 NDX1523787
పపరర: నరరసససగఘ హరర పడసరద

94-71/133

భరస : నరసససహ రరవప యసపరరల
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : రరఘవ రరజజసదడ రరవప తతట
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:76
లస: ససస స
4320 NDX2260909
పపరర: ఖలస ఫరరరక షపక

4312 NDX0163352
పపరర: పడమలమదేవ ననలకలదదటట

94-71/128

భరస : వనసకట లకడమపడసరద పసదబ ద
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : చన నరసససహరరవప ననలకలదదటట
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : సతఖనననరరయణ మమరరస గయల
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:66
లస: ససస స
4317 NDX0163568
పపరర: సరగజన తతట

94-71/130

భరస : కకటటశశర రరవప రరయకలల
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : లమల మహన రరడడ పపలగస
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:61
లస: ససస స
4314 NDX2260990
పపరర: శవ ననగరరజ కలమమరర గయల

4309 NDX0163691
పపరర: కకటటశశరర రరయఘకలల

4304 NDX0340661
పపరర: పరరణనమ లకడమ కకడసరర

భరస : రమమష చచదరర కకడసరర
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పరపస రరడడ మమరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:54
లస: ససస స
4311 NDX0164095
పపరర: ససదరరననదేవ పపలగస

94-71/127

4328 NDX0304915
పపరర: సరయ నఖలలష జమఘమల

94-71/152

తసడడ:డ రవసదడ బబబఘ జమఘమల
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:33
లస: పప
94-71/154

4331 NDX0164376
పపరర: వనణఘగగపరల రరడడ పపలగస

94-71/155

తసడడ:డ లమల మహనరరడడడ పపలగస
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:41
లస: పప
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4332 NDX2153237
పపరర: అశశక ననయఘడడ
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94-71/156

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ననయఘడడ
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:42
లస: పప
4335 NDX0165969
పపరర: జయరరమరరడడడ వపపల

94-71/159

94-71/162

94-71/165

తసడడ:డ లలరరబ రరడడడ మమరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:58
లస: పప
4344 NDX0304881
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప తతట

94-71/168

94-71/171

94-71/163

4342 NDX2260925
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

94-71/166

4348 NDX0164335
పపరర: లమల మహనరరడడడ పపలగస

94-71/174

4351 NDX0903724
పపరర: ఆసజననయ శరమ శకగరరరరరజ

4354 NDX2436210
పపరర: వసశ కకషష గగరరజల

తసడడ:డ వనసకట అమరజశశర రరవప అమమరజనన
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగరరజల
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:25
లస: పప

4356 MLJ3651288
పపరర: ఝనస లకడమ మమచచరర

4357 MLJ3651296
పపరర: లలమవత మమచచరర

94-71/777

భరస : శకనవరస రరవప వపటర
ఇసటట ననస:25-4-130 F 222
వయససస:44
లస: ససస స
4359 NDX2057983
పపరర: పడసనన లకడమ ససరరశశటట
భరస : శకనవరససలల ససరరశశటట
ఇసటట ననస:25-4-138
వయససస:40
లస: ససస స

94-71/169

4360 SQX2418804
పపరర: ఆదదలకడమ రరవపరర
తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ రరవపరర
ఇసటట ననస:25-4-138
వయససస:21
లస: ససస స

4340 NDX0568071
పపరర: బబబర కకషష పరవపలలరర

94-71/164

4343 NDX0304402
పపరర: రవసదడబబబఘ జమఘమల

94-71/167

4346 NDX0163626
పపరర: కకటటశశరరరవప రరయఘకలల

94-71/170

తసడడ:డ లసగయఖ రరయఘకలల
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:63
లస: పప
94-71/172

94-71/173
4349 NDX0164053
పపరర: సతఖననరరయణ మమరరస గరయమల

తసడడ:డ మసరసనయఖ గరయమల
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:72
లస: పప
94-71/175

4352 MLJ3643400
పపరర: శకనవరస రరవప వపటర

94-71/774

తసడడ:డ కకషష మమరరస వపటర
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:48
లస: పప
94-94/900

4355 NDX2886281
పపరర: వసశ కకషష గగరరజల

94-71/776

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగరరజల
ఇసటట ననస:25-4-130 F 207
వయససస:24
లస: పప
94-71/778

భరస : హరరశచసదడ రరవప మమచచరర
ఇసటట ననస:25-4-130 F222
వయససస:64
లస: ససస స
94-71/176

94-71/161

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప జమఘమల
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరరజ శకగరరరరరజ
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:74
లస: పప
94-71/775

4337 NDX0164038
పపరర: శకనవరసరరవప దేవరరడడడ

తసడడ:డ బబలకకషష పరవపలలరర
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ పపలగస
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ ననలకలదదటట
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:73
లస: పప
4353 NDX2886141
పపరర: గరయతడ అమమరజనన

4339 JBV2887644
పపరర: బబబఘ వకకమమదేవ పడసరద
పరమఘలపరటట
తసడడ:డ వనసకరటరరవ పరమఘలపరటట
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:54
లస: పప

4345 NDX0304576
పపరర: వనసకట లకడమ పడసరద పసదబ ద

94-71/158

తసడడ:డ నరసససహరరవప దేవరరడడడ
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ పసదబ ద
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:65
లస: పప
4350 NDX0304816
పపరర: చన నరసససహరరవప ననలకలదదటట

94-71/160

తసడడ:డ అబఘబల ససదబ దక షపక
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రరజజసదడ రరవప తతట
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:60
లస: పప
4347 NDX0304618
పపరర: రవసదడననథ కకసరరజ

4336 JBV2994218
పపరర: శకనవరసరరవప గగరరజలమర

4334 NDX2492775
పపరర: రరజగగపరల రరవప కకలర

తసడడ:డ వనసకట నరసససగ రరవప కకలర
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ గగరరజలమర
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకడసరర
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:54
లస: పప
4341 NDX1570572
పపరర: పరపస రరడడడ మమరసరరడడడ

94-71/157

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప పపలగస
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణరరడడడ వపపల
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:51
లస: పప
4338 NDX0304725
పపరర: రమమష చచదరర కకడసరర

4333 NDX0164160
పపరర: వనసకటపరప రరడడడ పపలగస

4358 NDX2403673
పపరర: దసరర పడసరద మదసబల

94-71/338

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మదసబల
ఇసటట ననస:25-4-130, SWAMIJI APARTME
వయససస:47
లస: పప
95-134/742

4361 JBV2961373
పపరర: సశరష కలమమరర గదచబ

94-71/177

భరస : మసగయఖ గదచబ
ఇసటట ననస:25-4-140
వయససస:67
లస: ససస స
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4362 JBV2961365
పపరర: మసగయఖ గదచబ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-37
94-71/178

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:25-4-140
వయససస:75
లస: పప
4365 NDX2881506
పపరర: లలత మసగరసపటట

94-203/714

94-71/183

94-71/186

94-71/189

భరస : ససరజసదడ బబబఘ మమఘస
ఇసటట ననస:25-4-147
వయససస:65
లస: ససస స
4377 NDX2041135
పపరర: కకషష కరసత కకతస కకట

94-71/192

94-71/195

4383 NDX2041093
పపరర: ససతన రరమ రరడడ కకతస కకట

94-71/198

4372 NDX2209609
పపరర: వనసకట సతఖ వసససధర
కకరరసపరటట
భరస : శకనవరస కకరరసపరటట
ఇసటట ననస:25-4-147
వయససస:57
లస: ససస స

94-71/187

4375 NDX0190454
పపరర: అననపపరష దేవ మమగసటట

94-71/190

4378 NDX1661637
పపరర: అమత గగరసటర

4381 NDX2051696
పపరర: అరవసద పరరచసరర

4384 NDX2209690
పపరర: శకనవరస కకరరశపరటట

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మమఘస
ఇసటట ననస:25-4-147
వయససస:68
లస: పప

4387 NDX1345768
పపరర: శకనవరస రరవప మఘతస ననన

4390 NDX2574507
పపరర: అసకమమ తమమ శశటట

94-71/193

94-71/185

4373 NDX1345784
పపరర: మఘరళ రరజఖలకడమ మఘతస ననన

94-71/188

4376 NDX1891911
పపరర: వవనక గగరసటర

94-71/191

4379 NDX2434694
పపరర: శరఖమ చరణ కకరస పరటట

94-71/194

తసడడ:డ శకనవరస కకరరస పరటట
ఇసటట ననస:25-4-147
వయససస:34
లస: పప
94-71/196

4382 NDX1345800
పపరర: రరజజష మఘతస ననన

94-71/197

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మఘతస ననన
ఇసటట ననస:25-4-147
వయససస:45
లస: పప
94-71/199

4385 NDX1891895
పపరర: సరశమఘలల గగరసటర

94-71/200

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగరసటర
ఇసటట ననస:25-4-147
వయససస:59
లస: పప
94-71/202

4388 NDX0095604
పపరర: జజనకక రరమయఖ మలర పసదబ ద

94-71/203

తసడడ:డ శశషయఖ మలర పసదబ ద
ఇసటట ననస:25-4-147
వయససస:71
లస: పప
94-71/649

Deleted

భరస : శవ కకషష పడసరద తమమ శశటట
ఇసటట ననస:25-4-147
వయససస:28
లస: ససస స

4370 NDX2041150
పపరర: సరవతడ కకతస కకట

తసడడ:డ సరశమఘలల గగరసటర
ఇసటట ననస:25-4-147
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ మఘతస ననన
ఇసటట ననస:25-4-147
వయససస:70
లస: పప
94-71/204

94-71/182

భరస : శకనవరస రరవప మఘతస ననన
ఇసటట ననస:25-4-147
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కకరరసపరటట
ఇసటట ననస:25-4-147
వయససస:57
లస: పప
94-71/201

4367 NDX2051654
పపరర: సపనహలతన పరరచసరర

భరస : ససతన రరమ రరడడ కకతస కకట
ఇసటట ననస:25-4-147
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పరరచసరర
ఇసటట ననస:25-4-147
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ గటటట తమమ రరడడ కకతస కకట
ఇసటట ననస:25-4-147
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ పరరచరర
ఇసటట ననస:25-4-147
వయససస:77
లస: పప

94-71/184

తసడడ:డ సరశమఘలల గగరసటర
ఇసటట ననస:25-4-147
వయససస:29
లస: పప

4380 NDX1895665
పపరర: ఈశశర చసదడ వదనఖ సరగర
మమఘస
తసడడ:డ ససరజసదడ బబబఘ మమఘస
ఇసటట ననస:25-4-147
వయససస:35
లస: పప

4389 NDX2041051
పపరర: నరసససహ రరవప పరరచరర

4369 NDX1263136
పపరర: లకకమ శరరష గసగర సపటట

94-71/180

భరస : అరవసద పరరచసరర
ఇసటట ననస:25-4-147
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మలర పసదదబ జజనకకరరమయఖ
ఇసటట ననస:25-4-147
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ ససత రరమ రరడడ కకతస కకట
ఇసటట ననస:25-4-147
వయససస:29
లస: పప

4386 NDX1894824
పపరర: ససరజసదడ బబబఘ మమఘస

94-71/181

భరస : శకనవరసరరవప గసగర సపటట
ఇసటట ననస:25-4-147
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : సరశమఘలల గగరసటర
ఇసటట ననస:25-4-147
వయససస:55
లస: ససస స
4374 NDX1894832
పపరర: అదద శశషమమ మమఘస

4366 NDX2041143
పపరర: మహ లకడమ కకతస కకట

4364 JBV2963072
పపరర: బసవ పపననయఖ మమదల

తసడడ:డ రసగరరరవప మమదల
ఇసటట ననస:25-4-146
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ససత రరమ రరడడ కకతస కకట
ఇసటట ననస:25-4-147
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరజజష మఘతస ననన
ఇసటట ననస:25-4-147
వయససస:38
లస: ససస స
4371 NDX1891903
పపరర: రరజఖలకడమ గగరసటర

94-71/179

భరస : రసగరరరవప మమదల
ఇసటట ననస:25-4-146
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : రరమఘ మసగరసపటట
ఇసటట ననస:25-4-146
వయససస:29
లస: ససస స
4368 NDX1345750
పపరర: లకడమ పడసనన మఘతస ననన

4363 JBV2963080
పపరర: కసస
స రర మమదల

4391 NDX2585073
పపరర: వనసకటటష టటకల

94-71/650

తసడడ:డ భబగఖరరజ టటకల
ఇసటట ననస:25-4-147
వయససస:21
లస: పప
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4392 NDX2844173
పపరర: వనసకట సతఖ కకషష చచసతనఖ
కకరరసపత
తసడడ:డ శకనవరస కకరరసపత
ఇసటట ననస:25-4-147
వయససస:32
లస: పప

94-71/779

4395 NDX2420388
పపరర: జవరధనర జగజరనన పరరచసరర

94-71/339

94-94/901
4393 NDX2436178
పపరర: వనసకట సతఖ కకషష చచసతన
కకరఇసరపత
తసడడ:డ వనసకట సతఖ కకశన చచసతన కకరఇసరపత
ఇసటట ననస:25-4-147
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఓసకరర శరమ అతలలరర
ఇసటట ననస:25-4-147/C
వయససస:29
లస: పప

4396 NDX2492684
పపరర: నవనద రరమదనస

4397 NDX1520502
పపరర: శక త నలర పననన

భరస : నరసససహరరవప పరరచసరర
ఇసటట ననస:25-4-147, GREEN CITIES CLA
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవ రరమదనస
ఇసటట ననస:25-4-148
వయససస:23
లస: ససస స

4398 NDX2371045
పపరర: చసకకమమ చచసబబటట

4399 NDX2150241
పపరర: రమఖ తేళళ

94-71/207

భరస : ఈశశర రరవప చచసబబటట
ఇసటట ననస:25-4-148
వయససస:34
లస: ససస స
4401 NDX2492734
పపరర: వనణమత రరమదనస

94-71/210

94-71/213

94-71/216

94-71/219

4408 NDX0565374
పపరర: ఝమనస పప ననస పప ననస

4411 NDX0616292
పపరర: వసశ కకరణ చరరమమమళళ

94-71/222

4414 JBV2962348
పపరర: ససజయ కలమమర మఘపపలననన

తసడడ:డ లకడమపత
ఇసటట ననస:25-4-148
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ అయఖనన తేళళ
ఇసటట ననస:25-4-148
వయససస:64
లస: పప

94-71/214

94-71/217

4420 NDX0639450
పపరర: ననగజశశర రరవప పప ననస
తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:25-4-148
వయససస:69
లస: పప

4403 NDX0622456
పపరర: లకకరరజ ససవరచల

94-71/212

4406 NDX0161364
పపరర: శవ కలమమరర కకలమర

94-71/215

4409 JBV2961969
పపరర: లకడమససతనసబ మఘపపలననన

94-71/218

భరస : రమమష బబబఘ MUPPALANENI
ఇసటట ననస:25-4-148
వయససస:71
లస: ససస స
94-71/220

4412 NDX2371037
పపరర: ఈశశర రరవప చచసబబటట

94-71/221

తసడడ:డ నరసససహరరవప చచసబబటట
ఇసటట ననస:25-4-148
వయససస:37
లస: పప
94-71/223

4415 NDX0622183
పపరర: లకకరరజ శకనవరసచకకవరరస

94-71/224

తసడడ:డ శవరరవప లకకరరజ
ఇసటట ననస:25-4-148
వయససస:53
లస: పప
94-71/226

తసడడ:డ ససజవ రరమదనసస
ఇసటట ననస:25-4-148
వయససస:55
లస: పప
94-71/228

94-71/209

భరస : పపరష చసద కకలమర
ఇసటట ననస:25-4-148
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష బబబఘ మఘపరపలననన
ఇసటట ననస:25-4-148
వయససస:45
లస: పప

94-71/225 4417 NDX0622175
4416 JBV2962702
పపరర: రరమమహనరరవప చరరమమమళళ
పపరర: ససజవ రరమదనసస

4400 NDX2209625
పపరర: రరధ మఘపపలననన

భరస : ఎస చకకవరరస లకకరరజ
ఇసటట ననస:25-4-148
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమహన రరవప
ఇసటట ననస:25-4-148
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప పప ననస
ఇసటట ననస:25-4-148
వయససస:41
లస: పప

4419 NDX2150233
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప తేళళ

94-71/211

భరస : ననగజశశరరరవప పప ననస
ఇసటట ననస:25-4-148
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వననద కలమమర
ఇసటట ననస:25-4-148
వయససస:26
లస: పప
4413 NDX1891879
పపరర: వనసకట కకశశర బబబఘ పప ననస

4405 NDX0566471
పపరర: వననద కలమమర కనసమమరర

94-71/206

భరస : ససజయ కలమమర మఘపపలననన
ఇసటట ననస:25-4-148
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప కనసమమరర
ఇసటట ననస:25-4-148
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ఉమమ మహహశశర రరవప తేళళ
ఇసటట ననస:25-4-148
వయససస:61
లస: ససస స
4410 NDX1570523
పపరర: కనసమమరర సరయ చచసతనఖ

94-71/208

భరస : వననద కలమమర కనసమమరర
ఇసటట ననస:25-4-148
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:25-4-148
వయససస:41
లస: ససస స
4407 NDX2150217
పపరర: నరమల తేళళ

4402 NDX0566455
పపరర: జయలకడమ కనసమమరర

94-175/1369

తసడడ:డ చలపతరరవప నలర పననన
ఇసటట ననస:25-4-148
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమమమహహశశరరరవప తేళళ
ఇసటట ననస:25-4-148
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససజవ రరమదనస
ఇసటట ననస:25-4-148
వయససస:42
లస: ససస స
4404 JBV2962710
పపరర: శకదేవ చరరమమమళళ

94-71/205

4394 NDX3105160
పపరర: కలమమర సరశమ అతలలరర

4418 NDX0161406
పపరర: పపరష చసద కకలమర

94-71/227

తసడడ:డ సససగయఖ
ఇసటట ననస:25-4-148
వయససస:61
లస: పప
94-71/229

4421 JBV2962272
పపరర: దదరరకజ గగరరకపరటట

94-71/230

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:25-4-148
వయససస:75
లస: పప
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4422 NDX0723015
పపరర: లకడమపత చరరమమమళళ

94-71/231

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:25-4-148
వయససస:80
లస: పప
4425 NDX3116563
పపరర: యమఘన గఘననడ బబ ఈఏనన

94-71/782

94-71/235

94-71/238

94-71/241

94-71/783

94-71/246

94-71/249

తసడడ:డ గగపయఖ గడడడ పరటట
ఇసటట ననస:25-4-156
వయససస:60
లస: పప

94-71/239

4438 NDX2886273
పపరర: ఇసదదరర దేవ కకకతపలర

4441 NDX1895798
పపరర: పడసనన లకడమ మపరరస

94-71/252

94-71/242

4433 NDX1929597
పపరర: వనసకటటశ యరకమననన

94-71/240

4436 NDX2261063
పపరర: గరలబ షపక

94-71/244

94-71/784

4439 NDX3028354
పపరర: చసదదక
డ పమడడ

94-71/785

తలర : ఇసదదరర దేవ కకకతపల
ఇసటట ననస:25-4-155
వయససస:40
లస: ససస స
94-71/247

4442 NDX0669770
పపరర: పడశరసత మనననస

94-71/248

భరస : ననగజశశరరరవప మనననస
ఇసటట ననస:25-4-156
వయససస:43
లస: ససస స

94-71/250 4445 NDX0622407
4444 NDX2492635
పపరర: గసగర లకడమ కరసతమమ మటటపలర
పపరర: మనననస లలత కలమమరర

4447 NDX1895814
పపరర: శక అవననష మపరరస

4450 NDX2492700
పపరర: సతఖ ననగరసదడ రరవప మటటపలర

94-71/237

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:25-4-155
వయససస:48
లస: ససస స

94-71/251

భరస : ననగజశశరరరవప మనననస
ఇసటట ననస:25-4-156
వయససస:63
లస: ససస స
94-71/253

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మపరరస
ఇసటట ననస:25-4-156
వయససస:28
లస: పప
94-71/255

4430 NDX0807065
పపరర: వనస మహలకడమ యరకమననన

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప యరకమననన
ఇసటట ననస:25-4-151
వయససస:30
లస: పప

భరస : సతఖ ననగజసదర రరవప మటటపలర
ఇసటట ననస:25-4-156
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : పటబటభరరమయమఖ యలమసచ
ఇసటట ననస:25-4-156
వయససస:73
లస: ససస స
4449 JBV1224534
పపరర: రరధనకకకషష మమరరస గడడడ పరటట

4435 NDX0809038
పపరర: వనసకటటశశర రరవప యరకమననన

94-71/234

భరస : వనసకటటశశర రరవప యరకమననన
ఇసటట ననస:25-4-151
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మపరరస
ఇసటట ననస:25-4-156
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరధనకకషషమమరరస గడడడ పరటట
ఇసటట ననస:25-4-156
వయససస:56
లస: ససస స
4446 JBV1224658
పపరర: వణ యలమసచ

94-71/236

భరస : రమమష కకషష చసదడ కకకతపలర
ఇసటట ననస:25-4-155
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరస పడసరద డేగల
ఇసటట ననస:25-4-156
వయససస:27
లస: ససస స
4443 JBV1224542
పపరర: రజణఘక గడడడ పరటట

4432 NDX2261121
పపరర: శవ కకసడేటట

4427 NDX2261097
పపరర: ననగలకడమ కకసడేటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసడేటట
ఇసటట ననస:25-4-151
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప యరకమననన
ఇసటట ననస:25-4-151
వయససస:53
లస: పప

భరస : రమమష కకషష చసదడ కకకతపలర
ఇసటట ననస:25-4-155
వయససస:64
లస: ససస స
4440 NDX1520544
పపరర: శరకవణణ డేగల

94-94/902

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసడేటట
ఇసటట ననస:25-4-151
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ కకసడేటట
ఇసటట ననస:25-4-151
వయససస:53
లస: పప
4437 NDX2886265
పపరర: ఇసదదరర దేవ కకకతపలర

4429 NDX2261089
పపరర: రమమదేవ కకసడేటట

94-71/781

Deleted

భరస : శకనవరస రరవప కకసడేటట
ఇసటట ననస:25-4-151
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శశషయఖ కకసడేటట
ఇసటట ననస:25-4-151
వయససస:68
లస: ససస స
4434 NDX2261030
పపరర: శకనవరస రరవప కకసడేటట

4426 NDX2436244
పపరర: ససనతన గదచబ

4424 NDX2728269
పపరర: జయశక మలర వరపప

భరస : కకషష మహన గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:25-4-148
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : చటటట బబబఘ గదచబ
ఇసటట ననస:25-4-148
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప యరకమననన
ఇసటట ననస:25-4-151
వయససస:33
లస: ససస స
4431 NDX2261071
పపరర: నరసమమ కకసడేటట

94-71/780

భరస : చటటట బబబఘ గడేడ
ఇసటట ననస:25-4-148
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వర బబబఘ గఘననడబబ ఈఏనన
ఇసటట ననస:25-4-148
వయససస:24
లస: ససస స
4428 NDX0806653
పపరర: ససజనఖ యరకమననన

4423 NDX2886182
పపరర: ససనత గడేడ

4448 NDX2106723
పపరర: ఎనసగరల రఘఘపత రరడడ

94-71/254

తసడడ:డ యస ఎన రరడడ ఎనసగరల
ఇసటట ననస:25-4-156
వయససస:44
లస: పప
94-71/256

తసడడ:డ హనసమసత వనసకట సరసబశవరరవప మ
ఇసటట ననస:25-4-156
వయససస:63
లస: పప

4451 NDX2886257
పపరర: నసకలమమ కలబరరడడడ

94-71/786

తలర : ససతయఖ కలబరరడడడ
ఇసటట ననస:25-4-156
వయససస:68
లస: ససస స
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4452 NDX2866861
పపరర: జయలకడమ కలబరరడడడ
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94-71/787

తసడడ:డ అపపరరవప కలబరరడడడ
ఇసటట ననస:25-4-156
వయససస:21
లస: పప
4455 NDX2492791
పపరర: శకవణ కలమమర పడతసపరటట

4453 NDX2728418
పపరర: యమమన కలబరరడడడ

94-71/788

తసడడ:డ అపరపరరవప కలబరరడడ
ఇసటట ననస:25-4-156
వయససస:20
లస: ససస స
94-71/258

4456 NDX2382232
పపరర: గసగరననన సరసబశవ రరవప

4454 NDX2492627
పపరర: లకడమ ఈశశరర పడతసపరటట

94-71/257

భరస : శకవణ కలమమర పడతసపరటట
ఇసటట ననస:25-4-156 MANASA APPT G-3
వయససస:42
లస: ససస స
94-87/1084

4457 NDX1651513
పపరర: గసగరననన వజయ లకడమ

94-92/722

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప పడతసపరటట
ఇసటట ననస:25-4-156 MANASA APPT G-3
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరననన కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:25-4-156,FLAT NO-205
వయససస:23
లస: పప

భరస : గసగరననన కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:25-4-156,FLAT NO-205
వయససస:47
లస: ససస స

4458 NDX1651505
పపరర: గసగరననన కకసడలరరవప

4459 NDX2400455
పపరర: లకడమ మపరరరర

4460 NDX2400463
పపరర: రరమ కకషష మపరరస

94-92/723

94-71/340

94-71/341

తసడడ:డ గసగరననన మమరస యఖ
ఇసటట ననస:25-4-156,FLAT NO-205
వయససస:49
లస: పప

భరస : చన ననగజశశర రరవప మపరరరర
ఇసటట ననస:25-4-156, F.NO.305 MANASA
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ చన ననగజశశర రరవప మపరరస
ఇసటట ననస:25-4-156, F.NO.305 MANASA
వయససస:40
లస: పప

4461 NDX2400448
పపరర: చన ననగజశశర రరవప మపరరస

4462 NDX0340778
పపరర: రమమదేవ ఆలపరటట

94-71/259

4463 NDX1757790
పపరర: వనసకటలకడమ పడసనన రజన
అలపరటట
భరస : చసదడ శశఖర అలపరటట
ఇసటట ననస:25-4-158
వయససస:45
లస: ససస స

94-71/260

94-71/262

4466 NDX0340869
పపరర: శకరరమఘ అలపరటట

94-71/263

94-71/342

తసడడ:డ అపరపరరవప మపరరరర
ఇసటట ననస:25-4-156, F.NO.305 MANASA
వయససస:68
లస: పప

భరస : శకరరస� ఆలపరటట
ఇసటట ననస:25-4-158
వయససస:45
లస: ససస స

94-71/261 4465 NDX1930156
4464 NDX1891838
పపరర: ఎన వ యస గగపరల అలపరటట
పపరర: చసదడ శశఖర అలపరటట

తసడడ:డ శకరరమఘ అలపరటట
ఇసటట ననస:25-4-158
వయససస:25
లస: పప
4467 NDX0163006
పపరర: వనసకట రరమ రరడడడ కరపర

తసడడ:డ మఘరహరర రరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:25-4-158
వయససస:46
లస: పప
94-71/264

తసడడ:డ కకషరష రరడడడ కరపర
ఇసటట ననస:25-4-158
వయససస:56
లస: పప
4470 AP151010165181
పపరర: రరజజశశరర పలర పస తష

94-71/265

94-71/268

94-71/266

4474 NDX0174409
పపరర: నళన తలర స

94-71/271

4477 AP151010171030
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప పప డడలమ

తసడడ:డ హనసమమన వనసకట రమణ శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:25-4-161
వయససస:26
లస: ససస స

4480 NDX1346337
పపరర: రరమతషలసమమ పరశత రరడడ

4472 NDX2189281
పపరర: వనసకటటసశర రరవప పలర పస తష

94-71/267

94-71/269

94-71/270
4475 AP151010171143
పపరర: వనసకటపపరష భవరన ససదనబతష
స �
ససధబతష
భరస : పపరషచసదడరరవప� ససధబతష
ఇసటట ననస:25-4-160
వయససస:65
లస: ససస స

94-71/272

4478 NDX0174375
పపరర: వజయ కలమమర తలర స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప డడలమ
ఇసటట ననస:25-4-160
వయససస:51
లస: పప
94-71/274

94-131/778

తసడడ:డ ససబబబ రరవప పలర పస తష
ఇసటట ననస:25-4-159/1
వయససస:58
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర తలర స
ఇసటట ననస:25-4-160
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప పప దదల
ఇసటట ననస:25-4-160
వయససస:23
లస: పప
4479 NDX1346345
పపరర: శశశత పరశత రరడడడ

4471 NDX2209617
పపరర: సరయ తేజ పలర పస తష

4469 NDX2783140
పపరర: సరయ మలలర
తసడడ:డ ననగ రరజ మలలర
ఇసటట ననస:25-4-159
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప పలర పస తష
ఇసటట ననస:25-4-159/1
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరమకకటటశశరరరవప పప దదల
ఇసటట ననస:25-4-160
వయససస:42
లస: ససస స
4476 NDX2260818
పపరర: భబరర వ సభరరననధ పప దదల

94-131/694

తసడడ:డ శసకర రరవప వరససమలర
ఇసటట ననస:25-4-159
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప పలర పస తష
ఇసటట ననస:25-4-159/1
వయససస:52
లస: ససస స
4473 AP151010171119
పపరర: వనసకటరతనస పప దదల పప దదల

4468 NDX2715266
పపరర: అననశరరన వరససమలర

తసడడ:డ మఘరళ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:25-4-158
వయససస:48
లస: పప

94-71/273

తసడడ:డ వనసకట బబపరరరవప తలర స
ఇసటట ననస:25-4-160
వయససస:63
లస: పప
94-71/275

భరస : హనసమమన వనసకట రమణ శశషగరరర రరవప ప
ఇసటట ననస:25-4-161
వయససస:45
లస: ససస స

4481 NDX1346329
పపరర: హనసమమన వనసకట రమణ
శశషగరరర రరవప పరశత రరడడ
తసడడ:డ వనసకటసరశమ పరశత రరడడ
ఇసటట ననస:25-4-161
వయససస:52
లస: పప

94-71/277
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4482 NDX1891945
పపరర: వసదన ననగరరజ
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94-71/278

తసడడ:డ ఎన కకషష దేవరరయలల
ఇసటట ననస:25-4-162
వయససస:25
లస: ససస స

4483 AP151010171170
పపరర: మమధవ మటటట పలర

94-71/279

4484 NDX1892331
పపరర: ససధఖ రరణణ దనవపలలరర

94-71/280

భరస : శవ లకడమ ననసచనరయఖ మటటట పలర
ఇసటట ననస:25-4-162
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ శరమ దనవపలలరర
ఇసటట ననస:25-4-162
వయససస:54
లస: ససస స

4486 NDX1326644
పపరర: లలత మమకల

94-71/283

భరస : ఎన కకషష దేవరరయలల ససదబబతష
స న
ఇసటట ననస:25-4-162
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రరజజసదడపస
డ రద బబబఘ మమకల
ఇసటట ననస:25-4-162
వయససస:60
లస: ససస స

4487 NDX1895046
పపరర: వనసకట యశశసత సరయ రరస
దనవపలలరర
తసడడ:డ కకసడయఖ శరమ దనవపలలరర
ఇసటట ననస:25-4-162
వయససస:24
లస: పప

4488 NDX2108695
పపరర: వనసకటటశశరరర గగల

94-71/285 4490 NDX1895848
4489 AP151010171144
పపరర: పపరష చసదడరరవప ససదనబతష
పపరర: రరజజసదడ పడసరద బబబఘ మమకల
స ల

94-71/286

4485 NDX1891937
పపరర: అచల ససదబ నబతష
స న

94-71/281

94-71/284

తసడడ:డ బడహమయఖ గగల
ఇసటట ననస:25-4-162
వయససస:60
లస: పప
4491 NDX2131019
పపరర: శవనననరరయణ వషష
ష మలకల

తసడడ:డ శవయఖ ససధనబతష
స ల
ఇసటట ననస:25-4-162
వయససస:67
లస: పప
94-71/287

4492 NDX2192219
పపరర: లకకమ సమరర అతస లలరర

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:25-4-162
వయససస:72
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప పపపరపల
ఇసటట ననస:25-4-163
వయససస:34
లస: ససస స

4494 NDX0174235
పపరర: ఆదదలకడమ తేళళ

4495 NDX1600882
పపరర: అననపపరష తసగరరరల

94-71/290

భరస : వనసకయఖ తేళళ
ఇసటట ననస:25-4-163
వయససస:58
లస: ససస స
4497 NDX1935735
పపరర: కకషష వనణణ పపపరపల

94-71/293

4498 NDX0699793
పపరర: పరరశతమమ మమదల
భరస : గగపరలరరవప మమదల
ఇసటట ననస:25-4-163
వయససస:84
లస: ససస స

4500 NDX1936063
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పపపరపల

4501 NDX2260800
పపరర: రరమ రరవప కకసగర

94-71/296

తసడడ:డ వర శశఖర రరవప పపపరపల
ఇసటట ననస:25-4-163
వయససస:45
లస: పప
94-71/299

తసడడ:డ వనసకట సరశమ పపపరపల
ఇసటట ననస:25-4-163
వయససస:71
లస: పప
4506 NDX0304154
పపరర: కకషషకలమమరర ససకల

94-71/301

భరస : సదనశవ భబసకరరరవప ససకల
ఇసటట ననస:25-4-164
వయససస:50
లస: ససస స
4509 NDX3188331
పపరర: ననగ రరకకమణణ మలలర
తలర : పదనమవత మలలర
ఇసటట ననస:25-4-164
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయఘలల మమకల
ఇసటట ననస:25-4-162
వయససస:68
లస: పప
94-71/288

94-71/291

94-71/289

94-71/292
4496 NDX0303982
పపరర: వనసకట రతనమమ వషష
ష మలకల

భరస : శవనననరరయణ వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:25-4-163
వయససస:67
లస: ససస స
94-71/294

4499 NDX0699637
పపరర: అననపపరష మమ మమదల

94-71/295

భరస : ససబబబరరవప మమదల
ఇసటట ననస:25-4-163
వయససస:89
లస: ససస స
94-71/297

4502 NDX0174193
పపరర: వనసకయఖ తేళళ

94-71/298

తసడడ:డ శసకర రరవప కకసగర
ఇసటట ననస:25-4-163
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప తేళర
ఇసటట ననస:25-4-163
వయససస:64
లస: పప

94-52/486
4504 NDX2295202
పపరర: నరసససహ మమరరస పడభబకర
రరవప మమరకరన
తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరవప మమరకరన
ఇసటట ననస:25-4-163/3
వయససస:69
లస: పప

4505 NDX2296077
పపరర: శరరద మమరకరన

భరస : ఎల ఎన ఎస పడభబకర రరవప మమరకరన
ఇసటట ననస:25-4-163/3
వయససస:65
లస: ససస స

4507 AP151010171076
పపరర: అనససయ ససకల

4508 AP151010171010
పపరర: మదసససదనరరవప ససకల

94-71/302

భరస : మదసససదనరరవప ససకల
ఇసటట ననస:25-4-164
వయససస:72
లస: ససస స
94-219/785

4493 NDX2260842
పపరర: ఉమమరరణణ కకసగర
భరస : రరమమ రరవప కకసగర
ఇసటట ననస:25-4-163
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : పపడమ కలమమర తసగరరరల
ఇసటట ననస:25-4-163
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : VEERASEKHARARAO పపపరపల
ఇసటట ననస:25-4-163
వయససస:69
లస: ససస స

4503 NDX1936071
పపరర: వర శశఖర రరవప పపపరపల

94-71/282

4510 NDX2296242
పపరర: సరయ గరయతడ ససకల
తసడడ:డ వనసకట రమణ ససకల
ఇసటట ననస:25-4-165
వయససస:21
లస: ససస స

94-71/300

94-71/303

తసడడ:డ ననరరయణ ససకల
ఇసటట ననస:25-4-164
వయససస:62
లస: పప
94-71/304

4511 NDX0304188
పపరర: ఉమమదేవ ససకల

94-71/305

భరస : వనసకటరమణ ససకల
ఇసటట ననస:25-4-165
వయససస:44
లస: ససస స

Page 226 of 319

4512 NDX0304337
పపరర: రమమదేవ ససకల
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94-71/306

4513 NDX0174342
పపరర: పడసనన తషమమలచచరరవప

భరస : ననగరరరరనరరవప ససకల
ఇసటట ననస:25-4-165
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : లకకమననరరయణ తషమమలచచరరవప
ఇసటట ననస:25-4-165
వయససస:52
లస: ససస స

94-71/309
4515 NDX1161090
పపరర: వనసకట రమణ ట
తషమమలచచరరవప
తసడడ:డ లకకమననరరయణ తషమమలచచరరవప
ఇసటట ననస:25-4-165
వయససస:31
లస: పప

4516 NDX0341230
పపరర: నవన ససకల
తసడడ:డ సదనశవ భబసకరరరవప ససకల
ఇసటట ననస:25-4-165
వయససస:32
లస: పప

4518 NDX0304105
పపరర: వనసకటరమణ ససకల

4519 NDX0304253
పపరర: ననగరరరరనరరవప ససకల

94-71/312

తసడడ:డ మదసససదనరరవప ససకల
ఇసటట ననస:25-4-165
వయససస:48
లస: పప
4521 AP151010171121
పపరర: కకటటశశరమమ గగబమబరర

94-71/315

94-71/789

తసడడ:డ చచనన కజశవ రరవప యసడపలర
ఇసటట ననస:25-4-166
వయససస:20
లస: పప
4527 AP151010171014
పపరర: ససతమమ మమకల

94-71/319

భరస : సరసబశవరరవప మమకల
ఇసటట ననస:25-4-168
వయససస:69
లస: ససస స
4530 AP151010171079
పపరర: సరసబశవరరవప మమకల

94-71/322

94-71/325

భరస : పసచచయఖ తతరరకకకసడ
ఇసటట ననస:25-4-170
వయససస:63
లస: ససస స
4539 NDX2209666
పపరర: మహహష వటటటకలటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప వటటటకలటట
ఇసటట ననస:25-4-171
వయససస:23
లస: పప

94-71/313

94-71/316

4520 NDX2296085
పపరర: రరజజశశరర యసడపలర

94-71/314

4523 AP151010171028
పపరర: ఆరరమగస చదలవరడ
తసడడ:డ చచలరసచచటట యమర చదలవరడ
ఇసటట ననస:25-4-166
వయససస:29
లస: పప

4525 NDX3020146
పపరర: Sarath chandra యసడపలర

4526 NDX0303883
పపరర: శకదేవ మమకల

94-71/790

భరస : శకనవరసరరవప మమకల
ఇసటట ననస:25-4-168
వయససస:39
లస: ససస స

4528 NDX2434553
పపరర: రరహహల మమకల

4529 AP151010171015
పపరర: శకనవరసరరవప మమకల

94-71/320

4534 NDX2492668
పపరర: ధన లకడమ ఇనగసటట

4537 NDX2428712
పపరర: సరసబ శవ రరవప గఘమమడడదనల

4540 NDX1698887
పపరర: రరమ చరణ వటటటకలటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప వటటటకలటట
ఇసటట ననస:25-4-171
వయససస:24
లస: పప

94-71/317

94-71/318

తసడడ:డ చచననకజశవ రరవప రరజజశశరర
ఇసటట ననస:25-4-166/Venkateswara rao
వయససస:20
లస: పప

94-71/321

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మమకల
ఇసటట ననస:25-4-168
వయససస:43
లస: పప
94-71/323

4532 NDX0613216
పపరర: రవ కకరణ యనమదల

94-71/324

తసడడ:డ పడభబకర
ఇసటట ననస:25-4-169
వయససస:40
లస: పప
94-71/326

4535 NDX2296101
పపరర: రమమదేవ గఘమమడడదనల

94-71/327

భరస : సరసబశవ రరవప గఘమమడడదనల
ఇసటట ననస:25-4-170
వయససస:33
లస: ససస స
94-71/329

తసడడ:డ బడహమయఖ గఘమమడడదనల
ఇసటట ననస:25-4-170
వయససస:37
లస: పప
94-71/331

94-71/311

భరస : చచననకజశవపలల యసడపలర
ఇసటట ననస:25-4-166
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనణఘమమధవ ఇనగసటట
ఇసటట ననస:25-4-170
వయససస:30
లస: ససస స
94-71/328

4517 NDX0340836
పపరర: వనసకట రమణ ససకల

తసడడ:డ మలర ఇకరరరవపజననరరవప యసడపలర
ఇసటట ననస:25-4-166
వయససస:47
లస: పప

4531 AP151010171294
పపరర: పడభబవత యనమదల

94-71/308

తసడడ:డ సదనశవ భబసకరరరవప ససకల
ఇసటట ననస:25-4-165
వయససస:33
లస: పప

భరస : పడభబకర యనమదల
ఇసటట ననస:25-4-169
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడమమళ యనమదల
ఇసటట ననస:25-4-169
వయససస:71
లస: పప
4536 NDX2492601
పపరర: ససభదడమమ తతరరకకకసడ

94-71/310

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమకల
ఇసటట ననస:25-4-168
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ మమకల
ఇసటట ననస:25-4-168
వయససస:73
లస: పప
4533 AP151010171293
పపరర: పడభబకర యనమదల

4522 NDX2296093
పపరర: చచననకజశవరరవప యసడపలర

4514 NDX2296234
పపరర: వనసకట సరయ కలమమర ససకల

తసడడ:డ వనసకట రమణ ససకల
ఇసటట ననస:25-4-165
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మధసససధనరరవప ససకల
ఇసటట ననస:25-4-165
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప గగబమబరర
ఇసటట ననస:25-4-166
వయససస:66
లస: ససస స
4524 NDX2911832
పపరర: శరతచసదడ యసడపలర

94-71/307

4538 AP151010171252
పపరర: కకషషకలమమరర వటటటకలటట

94-71/330

భరస : శకనవరస రరవప వటటటకలటట
ఇసటట ననస:25-4-171
వయససస:44
లస: ససస స
94-71/332

4541 AP151010171251
పపరర: శకనవరస రరవప వటటటకలటట

94-71/333

తసడడ:డ రరమఘలల వటటటకలటట
ఇసటట ననస:25-4-171
వయససస:53
లస: పప
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4542 NDX2560266
పపరర: వజయలకడమ చేసబబటట
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94-71/651

తసడడ:డ కకసడలరరజ చేసబబటట
ఇసటట ననస:25-4-171
వయససస:21
లస: ససస స
4545 NDX3063765
పపరర: పదనమవత పపటటటబబ యనన

94-71/792

94-71/795

94-131/299

94-131/302

94-131/305

భరస : తమమననయఘడడ యరకగసగఘ
ఇసటట ననస:25-4-172
వయససస:56
లస: ససస స
4560 NDX1877168
పపరర: కకషష తేజ అలహరర

4546 NDX2886331
పపరర: అసకక రరడడడ యమరకబబ ఠరలమ

94-71/793

4547 NDX2886349
పపరర: వసశ కకషష రరడడడ యమరకబబ ఠరలమ

94-71/794

4549 NDX2308526
పపరర: కకరస ర చచదరర యరకగసగఘ

తసడడ:డ అసకక రరడడడ యమరకబబ ఠరలమ
ఇసటట ననస:25-4-172
వయససస:23
లస: పప
94-131/297

4552 NDX1569195
పపరర: సరశత బమచపపడడ

94-131/308

4555 NDX1564930
పపరర: శవలల ఏడడపపలపరటట

4550 NDX1837535
పపరర: శక లకడమ గగటటటమఘకకల

94-131/300

4553 NDX1877135
పపరర: శరరష అలహరర

94-131/303

4556 NDX1569187
పపరర: పదమజ బమచపపడడ
భరస : కబబరరడడడ బమచపపడడ
ఇసటట ననస:25-4-172
వయససస:52
లస: ససస స

4558 AP151010390164
పపరర: మసగమమ తరరమలశశటట

4559 NDX2144244
పపరర: ససదదప రరడడడ బమచపపడడ

94-131/306

భరస : జజజ నససలలచన రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:25-4-172
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ కబబరరడడడ బమచపపడడ
ఇసటట ననస:25-4-172
వయససస:23
లస: పప

4561 NDX1564807
పపరర: అజయ చసద ఏడడపపలపరటట

4562 AP151010387218
పపరర: శకనవరస రరవప తరరమలశశటట

94-131/309

4563 NDX1877119
పపరర: వనసకట రవ కకషష పడసరద
అలహరర
తసడడ:డ ఆదదశశషయఖ అలహరర
ఇసటట ననస:25-4-172
వయససస:52
లస: పప

94-131/311

94-131/312 4565 NDX1569179
4564 NDX1564765
పపరర: హనసమసతరరవప ఏడడపపలపరటట
పపరర: కబబరరడడడ బఘచచపపడడ

4566 NDX2308583
పపరర: తమమ ననయఘడడ యరకగసగఘ

94-131/314

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:25-4-172
వయససస:21
లస: పప

4567 NDX0122929
పపరర: వనసకటటశశర రరవప జలర పలర

4568 NDX2562031
పపరర: బబలమజ నరరశశటట

4570 NDX3127891
పపరర: ఝనస రరణణ గగటటటమఘకకల

94-131/310

94-131/313

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ బమచపపడడ
ఇసటట ననస:25-4-172
వయససస:58
లస: పప

94-131/315

94-131/307

తసడడ:డ జజజ న లలచన రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:25-4-172
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగయఖ ఏడడపపలపరటట
ఇసటట ననస:25-4-172
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ జలర పలర
ఇసటట ననస:25-4-172
వయససస:58
లస: పప
94-131/696

94-131/304

భరస : హనసమసతరరవప ఏడడపపలపరటట
ఇసటట ననస:25-4-172
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప ఏడడపపలపరటట
ఇసటట ననస:25-4-172
వయససస:33
లస: పప

4569 NDX2571032
పపరర: హరర సరయ తరరమలశశటట

94-131/301

భరస : వనసకట రవ కకషష పడసరద అలహరర
ఇసటట ననస:25-4-172
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రవ కకషష పడసరద అలహరర
ఇసటట ననస:25-4-172
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పకకకరపప యరకగసగఘ
ఇసటట ననస:25-4-172
వయససస:58
లస: పప

94-131/298

తసడడ:డ వనసకట రమణ పడసరద గగటటటమఘకకల
ఇసటట ననస:25-4-172
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కబబరరడడడ బమచపపడడ
ఇసటట ననస:25-4-172
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:25-4-172
వయససస:46
లస: ససస స
4557 NDX2308575
పపరర: రతనకలమమరర యరకగసగఘ

94-71/791

తసడడ:డ తమమ ననయఘడడ యరకగసగఘ
ఇసటట ననస:25-4-172
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ యయరకగసగఘ టట ననయఘడడ వనస
ఇసటట ననస:25-4-172
వయససస:26
లస: ససస స
4554 AP151010390237
పపరర: ఉదయ లకడమ తరరమలశశటట

4544 NDX3152626
పపరర: పససచల నరసససహహలల
పపటటటబబ యనన
తసడడ:డ పససచలయఖ పపటటటబబ యనన
ఇసటట ననస:25-4-172
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వర రరడడడ యమరకబబ ఠరలమ
ఇసటట ననస:25-4-172
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ జవన రరడడడ యననస
ఇసటట ననస:25-4-172
వయససస:19
లస: ససస స
4551 NDX1607961
పపరర: దదపసస చచదరర ఎరకగసగఘ

94-32/944

తసడడ:డ ననగరరజ మలలర
ఇసటట ననస:25-4-172
వయససస:19
లస: పప

భరస : నరసససహహలల పపటటటబబ యనన
ఇసటట ననస:25-4-172
వయససస:54
లస: ససస స
4548 NDX3008919
పపరర: హరరరణణ రరడడడ యననస

4543 NDX2579506
పపరర: సరయ మలలర

94-131/695

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప నరరశశటట
ఇసటట ననస:25-4-172
వయససస:43
లస: పప
94-131/779

భరస : వనసకట రమణ పడసరద గగటటటమఘకకల
ఇసటట ననస:25-4-172
వయససస:56
లస: ససస స

4571 NDX2708584
పపరర: ననరరయణరరవప పససదసరరస

94-131/697

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ పససదసరరస
ఇసటట ననస:25-4-172, 5/2 CHANDRA
వయససస:85
లస: పప
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4572 NDX0144964
పపరర: అనసత కలమమరర జలర పలర

94-131/316

భరస : వనసకటటశశర రరవప జలర పలర
ఇసటట ననస:25-4-173
వయససస:55
లస: ససస స
4575 NDX0126094
పపరర: శకనవరస జలర పలర

94-131/319

4576 NDX1127125
పపరర: ననగజశశర రరవప మసడవ

94-131/322

4579 NDX1810309
పపరర: ఆయయషర కకసర షపక
తసడడ:డ ఖమజజ మహహదబ దన షపక
ఇసటట ననస:25-4-175
వయససస:25
లస: ససస స

4581 NDX1717695
పపరర: అనసత లకడమ మమదరమమటర

4582 NDX1810200
పపరర: అసమత బబనస షపక

94-131/325

భరస : హనసమసత రరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:25-4-175
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడ శశఖర రరవప వడబవలర
ఇసటట ననస:25-4-175
వయససస:48
లస: ససస స
4587 NDX0879254
పపరర: భవరన మఘసగగటట

94-131/331

94-131/334

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప గగరసటర
ఇసటట ననస:25-4-175
వయససస:25
లస: పప
4593 NDX0836866
పపరర: హరరష రరడడడ యపమకసటట

తసడడ:డ ఆసజననయఘలల అకకల
ఇసటట ననస:25-4-175
వయససస:48
లస: పప

4588 NDX2147321
పపరర: నవనత కలమమర మమదరమమటర

94-131/337

4580 NDX0503557
పపరర: శక రమఖ వడబవలర

94-131/326

94-131/329

4586 NDX1717927
పపరర: వశరలకడమ గగరసటర

94-131/330

భరస : ననగజశశర రరవప గగరసటర
ఇసటట ననస:25-4-175
వయససస:51
లస: ససస స
94-131/332

4589 NDX1882274
పపరర: గగపరల కకషష గఘదచ

4592 NDX0634295
పపరర: ఆదదతఖ చచదరర గగరసటర

94-131/335

94-131/333

94-131/336

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప గగరసటర
ఇసటట ననస:25-4-175
వయససస:28
లస: పప
94-131/338

4595 NDX0667550
పపరర: ససమసత మఘనసగగటట

94-131/339

తసడడ:డ శకరమమష మఘనసగగటట
ఇసటట ననస:25-4-175
వయససస:35
లస: పప
94-131/341

4598 NDX0081232
పపరర: పపరష చసదడ శశఖర రరవప
వడడ వలర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వడడ వలర
ఇసటట ననస:25-4-175
వయససస:53
లస: పప

94-131/342

94-131/344

4601 NDX0086389
పపరర: ననగజశశరరరవప గగరసటర

94-131/345

తసడడ:డ గగపరల కకషష
ఇసటట ననస:25-4-175
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ తరరపత రరవప గఘదచ
ఇసటట ననస:25-4-175
వయససస:54
లస: పప

94-131/327

భరస : సతష గఘదచ
ఇసటట ననస:25-4-175
వయససస:46
లస: ససస స

4591 NDX1458968
పపరర: నవన దదవ

4597 NDX1458935
పపరర: వనసకట సరసబశవ రరవప దదవ

94-131/324

4583 NDX1882050
పపరర: సరయ లకడమ గఘదచ

తసడడ:డ సతష గఘదచ
ఇసటట ననస:25-4-175
వయససస:24
లస: పప

4594 NDX0953547
పపరర: ససమసత మఘసగగటట

94-131/321

తసడడ:డ పపరష చసదడశశఖర రరవప వడబవలర
ఇసటట ననస:25-4-175
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష మఘసగగటట
ఇసటట ననస:25-4-175
వయససస:33
లస: పప
94-131/340

4577 NDX1810259
పపరర: అనస ఫరతమమ షపక

తసడడ:డ హనసమసత రరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:25-4-175
వయససస:23
లస: పప

94-131/343 4600 NDX1882340
4599 NDX1717679
పపరర: హనసమసత రరవప మమదరమమటర
పపరర: సతష గఘదచ

తసడడ:డ లకమయఖ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:25-4-175
వయససస:53
లస: పప

94-131/323

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరవప దదవ
ఇసటట ననస:25-4-175
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ చకకధర రరడడడ యపమకసటట
ఇసటట ననస:25-4-175
వయససస:28
లస: పప
4596 NDX1881813
పపరర: సతఖననరరయణ అకకల

4585 NDX1459388
పపరర: కమల దదవ

94-131/318

తసడడ:డ ఖమజజ మహహదబ దన షపక
ఇసటట ననస:25-4-175
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:25-4-175
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రమమష మఘసగగటట
ఇసటట ననస:25-4-175
వయససస:57
లస: ససస స
4590 NDX1460526
పపరర: రరమ కకషష గగరసటర

94-131/320

భరస : ఖమజజ మహహదబ దన షపక
ఇసటట ననస:25-4-175
వయససస:45
లస: ససస స
94-131/328

4574 NDX0126052
పపరర: శవకకషష జలర పలర

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప జలర పలర
ఇసటట ననస:25-4-173
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బడహమయఖ మసడవ
ఇసటట ననస:25-4-173
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:25-4-175
వయససస:25
లస: ససస స

4584 NDX0349365
పపరర: ననగరరజ కలమమరర వడబవలర

94-131/317

భరస : శశషయఖ జలర పలర
ఇసటట ననస:25-4-173
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప జలర పలర
ఇసటట ననస:25-4-173
వయససస:35
లస: పప
4578 NDX1717661
పపరర: అనసష మమదరమమటర

4573 AP151010357048
పపరర: ససబబబయమమ జలర పలర

తసడడ:డ రరమకకకషషయఖ గగరసటర
ఇసటట ననస:25-4-175
వయససస:54
లస: పప
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94-131/346

తసడడ:డ అబఘబల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:25-4-175
వయససస:61
లస: పప
4605 NDX2738524
పపరర: లల వనసకట ఈశశర పడభబత
అకకల
తసడడ:డ శతయమననరరయణ అకకల
ఇసటట ననస:25-4-175
వయససస:18
లస: పప
4608 NDX3064839
పపరర: అరరథ మహమమద

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అకకల
ఇసటట ననస:25-4-175
వయససస:20
లస: పప
94-131/782

94-71/798

4609 NDX3185121
పపరర: హరర కకషష దనరపననన

94-114/811

4612 NDX1460138
పపరర: మమదవ తలలపపరర

94-131/349

4615 NDX1167550
పపరర: బబల భబరర వ నసబమరర
భరస : హనసమసత రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:25-4-176
వయససస:31
లస: ససస స

4617 NDX1881722
పపరర: పదనమవత ఉడడమఘల

4618 NDX0664607
పపరర: రరమలకడమ నసబమరర

94-131/353

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ ఉడడమఘల
ఇసటట ననస:25-4-176
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : చకకధర రరడడడ ఎడమకసటట
ఇసటట ననస:25-4-176
వయససస:59
లస: ససస స
4623 NDX1460393
పపరర: సతఖననరరయణ తలపపరర

94-131/361

తసడడ:డ శరఖమ పడసరద బఘసస
ఇసటట ననస:25-4-177
వయససస:22
లస: ససస స

94-131/347

4624 NDX1152479
పపరర: చకకధర రరడడడ ఎడమకసటట

94-131/783

4627 NDX2869485
పపరర: శకనవరససలల యడర పలర

94-131/350

4630 NDX2277440
పపరర: వనసకటబకకశశర రరడడడ బబపరతష
తసడడ:డ మలమరరరడడడ బబపరతష
ఇసటట ననస:25-4-177
వయససస:27
లస: పప

94-71/802

4613 NDX1460187
పపరర: చసదడ లకడమ తలలపపరర

94-131/348

4616 NDX1152370
పపరర: హరరక ఎడమకసటట

94-131/352

తసడడ:డ చకకధనరర రజడకడ ఎడమకసటట
ఇసటట ననస:25-4-176
వయససస:33
లస: ససస స
94-131/354

4619 NDX1460161
పపరర: వరలకడమ తలలపపరర

94-131/355

భరస : సతఖ ననరరయణ తలలపపరర
ఇసటట ననస:25-4-176
వయససస:50
లస: ససస స
94-131/358

4622 NDX0483495
పపరర: హనసమసతరరవప నసబమరర

94-131/359

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవరరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:25-4-176
వయససస:35
లస: పప
94-131/362

94-131/363
4625 NDX0761742
పపరర: వనసకట సరసబబశవరరవ నసబమరర

తసడడ:డ హనసమసతరరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:25-4-176
వయససస:71
లస: పప
94-71/803

తసడడ:డ కకసడయఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:25-4-177
వయససస:48
లస: పప
94-131/364

4610 NDX3183027
పపరర: బబడహమణణ దనరపననన

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ తలలపపరర
ఇసటట ననస:25-4-176
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ ఎడమకసటట
ఇసటట ననస:25-4-176
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ అసకరరరవప దనరపననన
ఇసటట ననస:25-4-176
వయససస:34
లస: పప
4629 NDX2308070
పపరర: ఆలలఖఖ బఘసస

4621 NDX1460377
పపరర: దసరర రరవప తలపపరర

94-71/797

భరస : హరర కకషష దనరపననన
ఇసటట ననస:25-4-176
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ తలలపపరర
ఇసటట ననస:25-4-176
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ తలలపపరర
ఇసటట ననస:25-4-176
వయససస:52
లస: పప
4626 NDX3200680
పపరర: హరర కకషష దనరపననన

94-71/801

భరస : సరసబశవరరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:25-4-176
వయససస:48
లస: ససస స
94-131/356

4607 NDX3049426
పపరర: అబఘబల అజజ మహమమద
తసడడ:డ రశద
ఇసటట ననస:25-4-175, FNO 302
వయససస:23
లస: పప

తలర : సతఖ ననరరయణ తలలపపరర
ఇసటట ననస:25-4-176
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ మరరయమ దనస పపదథట
ఇసటట ననస:25-4-176
వయససస:26
లస: ససస స

4620 NDX1152453
పపరర: అనససయమమ ఎడమకసటట

94-71/796

తసడడ:డ అసకరరరవప దనరపననన
ఇసటట ననస:25-4-176
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వజయ భబసకర కకలర
ఇసటట ననస:25/4/176
వయససస:19
లస: పప
4614 NDX1881540
పపరర: బబల సససధసజజ పపదథట

4606 NDX3047115
పపరర: అబఘబల అహద మహమమద

94-131/781

తసడడ:డ ఆసజననయరరడడడ కలరరక
ఇసటట ననస:25-4-175
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రశద
ఇసటట ననస:25-4-175, F NO 302
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రశద అబఘబల
ఇసటట ననస:25-4-175,F NO 302
వయససస:21
లస: ససస స
4611 NDX2680452
పపరర: రగహహత కకలర

94-131/780 4604 NDX3166949
4603 NDX2738516
పపరర: గఘరర దటట సరయ పడసరద అకకల
పపరర: వననననల కలరరక

4628 NDX2869287
పపరర: కరరణ యడర పలర

94-71/804

భరస : శకనవరససలల యడర పలర
ఇసటట ననస:25-4-177
వయససస:43
లస: ససస స
94-131/365

4631 NDX2313336
పపరర: రరధదక గగరరక

94-136/26

భరస : కళళఖణ రరజ గగరరక
ఇసటట ననస:25-4-177
వయససస:36
లస: ససస స
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4632 NDX2124097
పపరర: వనసకట సరయ శరకవణణ
బబలరసకకసడ
భరస : వనసకటరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:25-4-177/1
వయససస:24
లస: ససస స

94-71/334

4635 NDX1929746
పపరర: శకనవరసరరవప బబలరసకకసడ

94-71/337

94-131/368

94-131/371

94-131/372

94-131/375

94-131/698

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ కకకతపల
ఇసటట ననస:25-4-182
వయససస:28
లస: ససస స

4645 NDX0781450
పపరర: ధనలకడమ తననరర

4648 NDX1127026
పపరర: ససధనకర పరవపలలరర

4651 NDX2591196
పపరర: కకషష వనణణ లసగరశశటట

94-131/379

4654 NDX2439842
పపరర: కమల కజతననన

94-114/205

4657 NDX0215681
పపరర: రరజజశశరర కకతస పలర �

94-131/373

94-131/370
4640 NDX1612614
పపరర: మలర ఖమరరరనరరవప చరరమమమలర

4643 NDX2314128
పపరర: కళళఖణ రరజ గగరరక

94-137/39

4646 NDX0763441
పపరర: శశష మహహశశర రరవప తననరర

94-131/374

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ తననరర
ఇసటట ననస:25-4-178
వయససస:64
లస: పప
94-131/376

4649 NDX1009117
పపరర: శవపడసరద కనకమమడల

94-131/377

తసడడ:డ ససబబబరరవప కనకమమడల
ఇసటట ననస:25-4-179
వయససస:66
లస: పప
94-131/699

4652 NDX2413839
పపరర: సరయ మమనస కకట

94-131/378

తలర : ననగజజఖత కకట
ఇసటట ననస:25-4-180
వయససస:22
లస: ససస స
94-131/380

4655 NDX2439859
పపరర: హనసమసత రరవప కజతననన

94-131/381

తసడడ:డ ససత రరమయఖ కజతననన
ఇసటట ననస:25-4-180
వయససస:69
లస: పప
94-114/206

భరస : లకకమననరరయణ�
ఇసటట ననస:25-4-182
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరయఘడడ�
ఇసటట ననస:25-4-182
వయససస:63
లస: పప

94-131/367

తసడడ:డ బబల ససబబ రరవప గగరరక
ఇసటట ననస:25-4-177,
వయససస:43
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప కజతననన
ఇసటట ననస:25-4-180
వయససస:65
లస: ససస స

94-114/208 4660 NDX0690925
4659 NDX0690867
పపరర: యస చసదడబబ స చనమమననగగననడ�
పపరర: రసగరరరవప చనమమననగగననడ�

తసడడ:డ రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:25-4-182
వయససస:36
లస: పప

94-131/402

భరస : వరయఖ లసగరశశటట
ఇసటట ననస:25-4-179
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరస కకట
ఇసటట ననస:25-4-180
వయససస:43
లస: ససస స
4656 NDX1620310
పపరర: హరరక కకకతపల

4642 NDX2308047
పపరర: మమధవ బఘసస

4637 NDX1837501
పపరర: రజన రరణణ పపదథట

తసడడ:డ లకమయఖ చరరమమమలర
ఇసటట ననస:25-4-177/1
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప పరవపలలరర
ఇసటట ననస:25-4-179
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పసద రరఘవయఖ లసగరశశటట
ఇసటట ననస:25-4-179
వయససస:44
లస: పప
4653 NDX2439826
పపరర: ననగ జజఖత కకట

94-131/369

భరస : శశషమహహశశర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:25-4-178
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : శవపడసరద కనకమమడల
ఇసటట ననస:25-4-179
వయససస:55
లస: ససస స
4650 NDX2591139
పపరర: వరయఖ లసగరశశటట

4639 NDX1986308
పపరర: వకరస బఘసస

94-71/336

భరస : తతమమసయఖ పపదథట
ఇసటట ననస:25-4-177/1
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శరఖమ పడసరద బఘసస
ఇసటట ననస:25-4-177,
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపరరరవప o
ఇసటట ననస:25-4-178
వయససస:29
లస: ససస స
4647 NDX1057520
పపరర: పదమశక కనకమమడల

94-131/366

తసడడ:డ శరఖమ పడసరద బఘసస
ఇసటట ననస:25-4-177/1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ చరరమమమలర
ఇసటట ననస:25-4-177/1
వయససస:89
లస: పప
4644 NDX0051672
పపరర: రరజరరజజశశరర�

4636 NDX1612606
పపరర: అననపపరష చరరమమమలర

4634 NDX1915331
పపరర: వనసకట రరవప బబలరసకకసడ

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:25-4-177/1
వయససస:27
లస: పప

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప చరరమమమలర
ఇసటట ననస:25-4-177/1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ తనమమసయఖ పపదథట
ఇసటట ననస:25-4-177/1
వయససస:28
లస: పప
4641 NDX1612630
పపరర: లకమయఖ చరరమమమలర

94-71/335

భరస : శకనవరసరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:25-4-177/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:25-4-177/1
వయససస:48
లస: పప
4638 NDX1837485
పపరర: పరపయఖ నరమల పపదథట

4633 NDX1929761
పపరర: వనసకట కలమమరర బబలరసకకసడ

4658 NDX1606476
పపరర: పకథదశ కకకతపలర

94-114/207

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:25-4-182
వయససస:25
లస: పప
94-114/209

4661 NDX1606310
పపరర: జమద షపక

94-114/210

తసడడ:డ అబఘబల సలమస
ఇసటట ననస:25-4-183
వయససస:25
లస: ససస స
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4662 NDX2068709
పపరర: లకడమ సరమమమ జఖస గజవనలర

94-114/211

భరస : భషమ రరవప గజవనలర
ఇసటట ననస:25-4-183
వయససస:43
లస: ససస స
4665 NDX0086587
పపరర: మసరసనమమ. బ�

94-114/214

4666 NDX1384593
పపరర: కకసలఖ బరర పసలమన

94-114/217

4669 NDX1120666
పపరర: రరజజష కలమమర చటటటపస తష

తసడడ:డ రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:25-4-183
వయససస:50
లస: పప

4672 NDX0706309
పపరర: రమమశ బబబఘ రజగసటట

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వరపడసరద�
ఇసటట ననస:25-4-183
వయససస:71
లస: పప

భరస : రసగరరరవప చలచమ
ఇసటట ననస:25-4-183
వయససస:72
లస: ససస స
4680 NDX2702272
పపరర: శకనవరసరరవప

94-94/982

తసడడ:డ ససబబయఖ మరభబథదన
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:54
లస: పప
4683 NDX2289072
పపరర: ననజమమ షపక

94-114/226

భరస : ససబడహమణఖస�
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:40
లస: ససస స

94-114/221

94-114/229

94-114/225

4673 NDX0690743
పపరర: అబఘబల సలమస షపక�

94-114/222

4676 NDX2753788
పపరర: జజహనవ ఆరరమళళ

94-114/876

94-114/381

4679 NDX3176468
పపరర: శక వషషవ మరభబథదన

94-71/806

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మరభబథదన
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:18
లస: ససస స

4681 NDX2704930
పపరర: ననగరరణణ

4682 NDX2287704
పపరర: అరరణ ఎరరకలలపరటట

4687 NDX2474575
పపరర: వనసకట రమఖ కకలల
ర రర

4690 NDX2288744
పపరర: సరరత ఆరరమళర
భరస : మలర కరరరరన రరడడడ ఆరరమళర
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:41
లస: ససస స

94-114/219

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరడడడ ఆరరమళళ
ఇసటట ననస:25-4-183
వయససస:20
లస: ససస స

94-94/983

94-112/42

భరస : రమమశ ఎరరకలలపరటట
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:43
లస: ససస స
94-114/227

4685 NDX2166644
పపరర: శరకవరణణ బరస

94-114/228

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ బరస
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:24
లస: ససస స
94-114/230

తసడడ:డ వనసకయఖ చచదరర కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:31
లస: ససస స
94-114/232

4670 NDX1120658
పపరర: పడతనప కలమమర చటటటపస తష

భరస : రసగరరరవప చలచమ
ఇసటట ననస:25-4-183, GSR RESIDENCY, F
వయససస:72
లస: ససస స

4684 NDX2289304
పపరర: మమనక భబషఖస

94-114/216

తసడడ:డ మహబమబ సరహహబ�
ఇసటట ననస:25-4-183
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప భబషఖస
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప కకతనస
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:25
లస: ససస స
4689 NDX0624809
పపరర: గసజస కమల�

4678 NDX2401461
పపరర: మసరసనమమ చలచమ

4667 NDX2068717
పపరర: లకడమ తషలశమమ గజవనలర

తసడడ:డ ననసరయఖ
ఇసటట ననస:25-4-183
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మరభబథదన
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:22
లస: ససస స
4686 NDX1708033
పపరర: వనసకట హరరరత కకతనస

94-114/218

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:25-4-183
వయససస:72
లస: పప
94-131/382

94-114/213

భరస : వనసకటటసశరరర గజవనలర
ఇసటట ననస:25-4-183
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరయఘడడ రజగసటట
ఇసటట ననస:25-4-183
వయససస:52
లస: పప

94-114/224 4675 NDX2021251
4674 NDX0641472
పపరర: వనసకట పరబడహమరరవప� ఆకలల�
పపరర: వనసకట రతనస కకలర పర

4677 NDX2413979
పపరర: మసరసనమమ చలచమ

94-114/215

తసడడ:డ ననసరయఖ
ఇసటట ననస:25-4-183
వయససస:33
లస: పప
94-114/220

4664 NDX0014167
పపరర: బబజమఘన� షపక�

భరస : అబఘబల సలమస�
ఇసటట ననస:25-4-183
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : లలమధర శరమ
ఇసటట ననస:25-4-183
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వ యస రరవప సదదననన
ఇసటట ననస:25-4-183
వయససస:27
లస: పప
4671 NDX0081125
పపరర: వనసకట శవరరవప� చలచమ�

94-114/212

భరస : రమమశ బబబఘ రజగసటట
ఇసటట ననస:25-4-183
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:25-4-183
వయససస:57
లస: ససస స
4668 NDX2104370
పపరర: భబరత కలమమర సదదననన

4663 NDX0707026
పపరర: సతఖ లకడమ రజగసటట

4688 NDX0833640
పపరర: ససజజత కకరకపరటట�

94-114/231

భరస : శవపడసరద�
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:38
లస: ససస స
94-114/233

4691 NDX2289015
పపరర: శక లకడమ కకవ

94-114/234

భరస : మమరరత రరవప కకవ
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:41
లస: ససస స
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94-114/235

భరస : శకనవరస రరడడడ బరస
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:45
లస: ససస స
4695 NDX0215129
పపరర: పదమ కరరనటట

94-114/238

94-114/241

94-114/244

94-114/247

94-114/251

94-114/254

94-114/257

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ�
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:33
లస: పప

4705 NDX2289429
పపరర: చనరరమత కకలల
ర రర

4708 NDX2289122
పపరర: రరమమ లకడమ కకతనస

4711 NDX0972141
పపరర: అకకమమ కలల
ర రర

4714 NDX1303262
పపరర: రవ తేజ తతటకలర

94-114/260

4717 NDX0190389
పపరర: సతష� అలల
ర రర�

94-114/248

4720 NDX0291211
పపరర: శశధర� కసదన�
తసడడ:డ చసదడ శశఖర లసగస�
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:33
లస: పప

4700 NDX1303270
పపరర: ఎససస ర రరణణ తతటకలర

94-114/243

4703 NDX0833582
పపరర: భబషఖస పసచరతనస�

94-114/246

4706 NDX0214320
పపరర: ననగమలలర శశరర ననగలసగస�

94-114/250

భరస : రఘఘరరస�
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:62
లస: ససస స
94-114/252

4709 NDX0972075
పపరర: రరజఖలకడమ మమకర

94-114/253

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:76
లస: ససస స
94-114/255

4712 NDX1747536
పపరర: లలకజశ భబషఖస

94-114/256

తసడడ:డ అపరప రరవప భబషఖస
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:24
లస: పప
94-114/258

4715 NDX2145465
పపరర: బరస శశధర రరడడడ

94-114/259

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:26
లస: పప
94-114/261

తసడడ:డ శవ శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:29
లస: పప
94-114/263

94-114/240

భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస బబబఘ
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప కకతనస
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:28
లస: పప
4719 NDX0728139
పపరర: హరరష రరడడడ� గ�లమమరర�

94-114/245

భరస : గగపసచసద
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:24
లస: పప
4716 NDX1708041
పపరర: వనసకట మహహష కకతనస

4702 NDX0728089
పపరర: ససశల� గ�లమమరర�

4697 NDX1303312
పపరర: లకకమ నరసమమ బబవరననరర

భరస : శకనవరస బబబఘ
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మలర కకసడయఖ కకతనస
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషషయఖ�
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:80
లస: ససస స
4713 NDX2021111
పపరర: కకషష సరయ బబలననన

94-114/242

భరస : వనసకయఖ చచదరర కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకట రతనస�
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:64
లస: ససస స
4710 NDX0728683
పపరర: జయపడద� ఉయమఖరర�

4699 AP151010351038
పపరర: భవరన గగగరననన�

94-114/237

భరస : ధరరమరరవప
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:51
లస: ససస స

తలర : వనసకట రరడడడ�
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదన షపక
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:56
లస: ససస స
4707 NDX0669499
పపరర: శవ దసరర � కకలర పర�

94-114/239

భరస : ననగజశశరరరవప�
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వరరకజ కరరరళళ
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:53
లస: ససస స
4704 NDX2289163
పపరర: మసరసన వరల షపక

4696 NDX0833731
పపరర: అరరణ దసగరర సపపడడ�

4694 NDX0214031
పపరర: అనసరరధ పస పపరర�

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణరరడడడ�
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:50
లస: ససస స
4701 NDX2289106
పపరర: పపషరపవత కరరరళళ

94-114/236

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:47
లస: ససస స
4698 NDX0767517
పపరర: ససజజత కకతస �

4693 NDX2289726
పపరర: జజససమన షపక

4718 NDX0291195
పపరర: హహమసత� కకలర పర�

94-114/262

తసడడ:డ వనసకట రతనస�
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:31
లస: పప
94-114/264

4721 NDX0728113
పపరర: పరమమశశర రరడడడ� గ�లమమరర�

94-114/265

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ�
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:37
లస: పప
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94-114/266

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ�
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:44
లస: పప
4725 NDX2289056
పపరర: శకనవరస రరడడడ బరస

94-114/269

94-114/272

94-114/275

94-114/278

94-114/281

94-114/877

94-114/276

4735 NDX2289148
పపరర: వనసకయఖ చచదరర కకలల
ర రర

4738 NDX0955690
పపరర: గగపసచసద కలల
ర రర

4741 NDX2742005
పపరర: సరమమజఖస నసకవరపప

94-114/880

4744 NDX3005386
పపరర: రరమ కకషష చసద ననగలసగస

94-114/279

4747 NDX2413649
పపరర: లకడమ ఈశశరమమ వటట
ర రర

భరస : శకనవరసరరవప మరభబథదన
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప వటట
ర రర
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:69
లస: ససస స

94-131/385
4749 NDX2413664
పపరర: వనసకట సరయ కకషష మహన
వటట
ర రర
తసడడ:డ ధరమ రరవప వటట
ర రర
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:23
లస: పప

4750 NDX1717836
పపరర: బషరమ రరవప గజవనలర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గజవలర
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:48
లస: పప

4730 NDX0190777
పపరర: రవకలమమర� ఆచసటట�

94-114/274

4733 NDX1303254
పపరర: శకనవరస బబబఘ తతటకలర

94-114/277

4736 NDX2289387
పపరర: వరరకజ కరరరళళ

94-114/280

తసడడ:డ వర వనసకట ననగజశశర రరవప కరరరళళ
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:63
లస: పప
94-114/282

4739 NDX0080671
పపరర: వనసకట కకషషయఖ� ఉయమరర�

94-114/283

తసడడ:డ భమసయఖ�
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:84
లస: పప
94-114/878

4742 NDX3025095
పపరర: శకనవరస రరవప మరభబథదన

94-114/879

తసడడ:డ ససబబయఖ మరభబథదన
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:54
లస: పప
94-114/881

తసడడ:డ రఘఘ రరస ననగలసగస
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:43
లస: పప
94-114/883

94-114/271

తసడడ:డ రరజజ రతనస
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:58
లస: పప

భరస : శవ రరమయఖ నసకవరపప
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : రమమశ ఏరరకలలపరటట
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:43
లస: ససస స
4746 NDX3025020
పపరర: ననగ రరణణ మరభబథదన

4732 NDX0767335
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప� కకతస �

4727 NDX2289411
పపరర: రమమశ ఇరరకలలపరటట

తసడడ:డ పపరరషస తస స�
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ససతయఖ
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:84
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల కకషషయఖ దనర
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:74
లస: పప
4743 NDX2823367
పపరర: అరరణ ఏరరకలలపరటట

94-114/273

తసడడ:డ శశషయఖ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:63
లస: పప
4740 NDX2753838
పపరర: హరర హర రరవప దనర

4729 NDX0190694
పపరర: ననగజశశరరరవప� కరరనటట�

94-114/268

తసడడ:డ శశష గరరర రరవప ఇరరకలలపరటట
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప�
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:60
లస: పప
4737 NDX0641464
పపరర: గగలమమరర వనసకట రరడడడ�

94-114/270

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ భబషఖస
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:54
లస: పప
4734 NDX0190413
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప� మరరక�

4726 NDX0837492
పపరర: శవపడసరద కకరకపరటట�

4724 NDX0625384
పపరర: వనసకట ససబడహమణఖస గసజజస

తసడడ:డ గకరరశసకర రరవప గసజజస
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:51
లస: పప
4731 NDX2289288
పపరర: చనన అపరపరరవప భబషఖస

94-114/267

తసడడ:డ వరయఖ కకవ
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ బరస
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:48
లస: పప
4728 NDX1147008
పపరర: ధరరమరరవప వటట
ర రర

4723 NDX2289205
పపరర: మమరరత రరవప కకవ

4745 NDX2943595
పపరర: భబరత లకడమ ననగలసగస

94-114/882

భరస : రరమ కకషష చసద ననగలసగస
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:42
లస: ససస స
94-131/383

94-131/384
4748 NDX2413623
పపరర: హహమసత ననగ కలమమర వటట
ర రర

తసడడ:డ ధరమరరవప వటట
ర రర
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:21
లస: పప
94-131/386

4751 NDX1837592
పపరర: ససధనకర కకటబడ

94-131/388

తసడడ:డ రరమమమరరస కకటబడ
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:53
లస: పప
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4752 NDX2438562
పపరర: వనసకట సరయ కకషష మహన
వటట
ర రర
తసడడ:డ ధరరమరరవప వటట
ర రర
ఇసటట ననస:25-4-184
వయససస:23
లస: పప
4755 NDX2965929
పపరర: బబజ బబష షపక

94-244/27

94-114/884

94-114/287

94-114/290

94-114/293

94-114/886

94-114/298

4762 NDX0514646
పపరర: నమమకరయల చకకధర

4765 AP151010348445
పపరర: రరజననరరయణ నమమకరయల

4768 JBV2906261
పపరర: లకకమమమధసరర ఆరరపరటట

4771 NDX2289361
పపరర: మమధవ లత పసదలననన

94-114/301

94-114/304

4774 NDX2289312
పపరర: లకడమ గఘసటటపలర

94-114/286

4760 AP151010351235
పపరర: కరమమశశరర బమననన

94-114/291

4763 NDX0365528
పపరర: రరజజశ చచదరర భమననన
తసడడ:డ గకరర శసకర
ఇసటట ననస:25-4-185
వయససస:36
లస: పప

94-114/294

4766 AP151010348271
పపరర: రరమచసదడరరవప భమననన

94-114/296

4769 NDX0293225
పపరర: రసగవలర అసబడడపపడడ

94-114/297

భరస : కకషష పడసరద అసబడడపపడడ
ఇసటట ననస:25-4-187
వయససస:37
లస: ససస స
94-114/299

4772 NDX2289353
పపరర: మసగ ఉలర గడర

94-114/300

భరస : కకటటశశర రరవప దేవర
ఇసటట ననస:25-4-187
వయససస:47
లస: ససస స
94-114/302

4775 NDX2289320
పపరర: ఇసదదర దేవ చససదస

94-114/303

4778 NDX0190835
పపరర: రరబన అతతసట

4780 NDX0291336
పపరర: కకషష పడసరద అసబడడపపడడ

94-114/295

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:25-4-185
వయససస:59
లస: పప

4777 NDX2289239
పపరర: చసదడదదప బబలననన

4779 NDX0190173
పపరర: పడశరసత అతతసట

94-114/289

94-114/292

భరస : వనసకటటసశర రరవప చససదస
ఇసటట ననస:25-4-187
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప బబలననన
ఇసటట ననస:25-4-187
వయససస:24
లస: పప

94-114/307

4757 NDX0580225
పపరర: దదపసస నమమకరయల

భరస : సతఖననరరయణ పడసరద గఘసటటపలర
ఇసటట ననస:25-4-187
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వ ఎన యస యస ఆర కజ శరససస స లలట
ఇసటట ననస:25-4-187
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రతనరరజ
ఇసటట ననస:25-4-187
వయససస:34
లస: పప

94-114/285

భరస : రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:25-4-185
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : కరమమశశర రరవప పసదలననన
ఇసటట ననస:25-4-187
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససధనకర పపచనచ
ఇసటట ననస:25-4-187
వయససస:54
లస: ససస స
4776 NDX0293258
పపరర: వనజ శక అసబడడపపడడ

94-114/288

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-4-187
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశర బబబర మలబబసటట
ఇసటట ననస:25-4-187
వయససస:37
లస: ససస స
4773 JBV2906188
పపరర: వర లకడమ పపచనచ

4759 AP151010351236
పపరర: రతనకలమమరర నమమకరయల

తసడడ:డ సతఖస
ఇసటట ననస:25-4-185
వయససస:54
లస: పప

భసధసవప: భబవననఈ భవ
ఇసటట ననస:25-4-185/1
వయససస:28
లస: పప
4770 NDX2289346
పపరర: రరకకమణణ మలబబసటట

4754 NDX2229805
పపరర: వనసకయఖ చచదరర కకలల
ర రర

తసడడ:డ రరజననరరయణ
ఇసటట ననస:25-4-185
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజననరరయణ
ఇసటట ననస:25-4-185
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ గకరర శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:25-4-185
వయససస:36
లస: పప
4767 NDX2840817
పపరర: శశ కకరణ వనసకటటష

94-114/885

భరస : రరజననరరయణ
ఇసటట ననస:25/4/185
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజననరరయణ
ఇసటట ననస:25-4-185
వయససస:29
లస: పప
4764 NDX0365577
పపరర: రరకజష భమననన�

4756 NDX2736783
పపరర: వ వ ననగజశశర రరవప కజ
తసడడ:డ వరకజ
ఇసటట ననస:25-4-184,
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరమ చసదడరరవప
ఇసటట ననస:25-4-185
వయససస:34
లస: ససస స
4761 NDX0514612
పపరర: నమమకరయల ఫకధదశ రరజ

94-114/284

భరస : వ చచదరర కర
తసడడ:డ శశషయఖ కర
ఇసటట ననస:25-4-184/F303,SRI SAITEJA A ఇసటట ననస:25-4-184/F303,SRI SAITEJA A
వయససస:57
లస: ససస స
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ షపక అబఘబలమర
ఇసటట ననస:25-4-184 flat no 501
వయససస:42
లస: పప
4758 NDX0018309
పపరర: సశపన భమననన

4753 NDX2229797
పపరర: చనరరమత కర

94-114/305

94-114/306

తసడడ:డ రతనరరజ
ఇసటట ననస:25-4-187
వయససస:32
లస: పప
94-114/308

4781 NDX2289395
పపరర: కరమమశశర రరవప పసడలననన

94-114/309

తసడడ:డ వ ఎన యస యస ఆర కజ శరససస స లలట తసడడ:డ ననగజశశర రరవప పసడలననన
ఇసటట ననస:25-4-187
ఇసటట ననస:25-4-187
వయససస:46
లస: పప
వయససస:46
లస: పప
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4782 NDX2289635
పపరర: వనసకటటశశర బబబర మలబబసటట

94-114/310

తసడడ:డ కకషష మమరరస మలబబసటట
ఇసటట ననస:25-4-187
వయససస:47
లస: పప
4785 NDX0190710
పపరర: హనసమసతరరవప కరలపరన

94-114/314

4786 NDX2289403
పపరర: వనసకటటసశర రరవప చససదస

94-131/390

4789 NDX0293290
పపరర: శరరద పస�

94-114/385

4792 NDX3001302
పపరర: ససభదడ బబలననన
భరస : రరమరరవప బబలననన
ఇసటట ననస:25-4-188 /187
వయససస:48
లస: ససస స

4794 NDX1224070
పపరర: రమమ దేవ లమవప

4795 NDX1224104
పపరర: కమల జజషసట

94-113/713

భరస : శవ రరమ కకషష పడసరద జజససట
ఇసటట ననస:25-4-190
వయససస:56
లస: ససస స
94-113/716

94-113/718

94-131/391

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-4-192
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససధనకర పపచనచ
ఇసటట ననస:25-4-187
వయససస:29
లస: ససస స
94-114/383

4790 NDX0190587
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప�
కరలపరన�
తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:25-4-187&188
వయససస:30
లస: పప

94-67/1110

4793 NDX1790246
పపరర: కరళచరణ రరడడడ జజనన

4798 NDX1224096
పపరర: వనసకటటశశర రరవప జజషసట

4801 NDX0686873
పపరర: నగజశ భటటట శకషట స

4804 NDX1789272
పపరర: పడసనన లకడమ సపగఘ

94-113/722

4807 NDX1120559
పపరర: ననగజశశర పవన మమటబడ

94-113/714

4810 NDX1237437
పపరర: షరరమలమ ఉపపల
తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:28
లస: ససస స

94-111/19

4796 NDX1855610
పపరర: బబలమజ రరవప మననవ

94-113/715

తసడడ:డ తరపరటట రరవప మననవ
ఇసటట ననస:25-4-190
వయససస:43
లస: పప
94-113/717

4799 NDX2870509
పపరర: కరవఖ శక జజససస

94-113/969

తసడడ:డ శవ రరమకకషష పడసరద జజససస
ఇసటట ననస:25-4-190
వయససస:18
లస: ససస స
94-113/719

4802 NDX0687236
పపరర: లకడమకలమమర శరమ�

94-113/720

తసడడ:డ సరసబమమరరస�
ఇసటట ననస:25-4-191
వయససస:63
లస: పప
94-111/20

4805 NDX0290502
పపరర: ససషమ గరరకపరటట

94-113/721

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-4-192
వయససస:40
లస: ససస స
94-113/723

తసడడ:డ రమమష బబబఘ
ఇసటట ననస:25-4-192
వయససస:28
లస: పప
94-113/725

94-114/384

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ జజనన
ఇసటట ననస:25-4-190
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ సపగఘ
ఇసటట ననస:25-4-192
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-4-192
వయససస:65
లస: ససస స
4809 NDX1329549
పపరర: శకనవరస గడడడ పరటట

94-131/389

తసడడ:డ లకకమ కలమమర శరమ శకషట స
ఇసటట ననస:25-4-191
వయససస:40
లస: పప

భరస : మధస పపలలర
ఇసటట ననస:25-4-191
వయససస:39
లస: ససస స
4806 NDX0290478
పపరర: భమషమమ గరరకపరటట

4787 NDX1717828
పపరర: అనసష పపచనచ

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:25-4-190
వయససస:84
లస: పప

భరస : లకడమకలమమర శరమ�
ఇసటట ననస:25-4-191
వయససస:54
లస: ససస స
4803 NDX1986340
పపరర: అపరష శకషట స

94-114/315

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-4-190
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-4-190
వయససస:56
లస: పప
4800 AP151010351495
పపరర: శరరశణణ శకషట �స

94-114/312

భరస : ఆదదశశషరచలపతరరవప�
ఇసటట ననస:25-4-187&188
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ అదద శశష చలపత రరవప పపచనచ
ఇసటట ననస:25-4-187&188
వయససస:59
లస: పప

4797 NDX1224088
పపరర: శవ రరమ కకషష పడసరద జజషసట

4784 NDX2289379
పపరర: సతఖననరరయణ పడసరద
గఘసటటపలర
తసడడ:డ రరమయఖ చచదరర గఘసటటపలర
ఇసటట ననస:25-4-187
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ చససదస
ఇసటట ననస:25-4-187
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ ససధనకర పపచనచ
ఇసటట ననస:25-4-187
వయససస:30
లస: ససస స
4791 JBV2900207
పపరర: ససధనకర పపచనచ

94-114/311

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప బబలననన
ఇసటట ననస:25-4-187
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:25-4-187
వయససస:64
లస: పప
4788 NDX1717810
పపరర: రరధదక పపచనచ

4783 NDX2289213
పపరర: రరమ రరవప బబలననన

4808 NDX0837922
పపరర: రరజజశ గరరకపరటట�

94-113/724

తలర : ఉషరరరణణ�
ఇసటట ననస:25-4-192
వయససస:42
లస: పప
94-113/726

94-113/727
4811 NDX0833566
పపరర: వనసకట ననగ అనసష తనడడపతడ�

తసడడ:డ రమమష�
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:29
లస: ససస స
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94-113/728

తసడడ:డ యలమసద�
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:29
లస: ససస స
4815 NDX1168103
పపరర: గరరకపరటట కరశవలఖ

94-113/731

94-113/734

94-113/737

94-113/740

94-113/743

94-113/746

94-113/749

తసడడ:డ కలమమర శఖమ
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:27
లస: పప

4822 NDX0728808
పపరర: పదనమవత� అసచసల�

4825 NDX0289397
పపరర: యశశసత కలమమర ఆలపరటట

4828 NDX0068023
పపరర: యలర మసద వపలర గడర

4831 AP151010072600
పపరర: మమధవ రరవప అలపరటట

4834 NDX0741124
పపరర: వనసకటటశశరరర అసచసల

94-114/316

4837 NDX0068601
పపరర: మమధవ ఉపసపల

94-113/738

4840 NDX1188523
పపరర: మలలర శశరరరవప కకడనల
తసడడ:డ గగపరల కకషషయఖ
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:58
లస: పప

94-113/736

4823 NDX1662064
పపరర: ధరణణ ధనర అలపరటట

94-113/739

తసడడ:డ మమధవ రరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:28
లస: పప
94-113/741

4826 NDX0289389
పపరర: రరజశశఖర మమదల�

94-113/742

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:47
లస: పప
94-113/744

94-113/745
4829 JBV2900140
పపరర: శక మమరరత రరమ శరమ పపచనచ

తసడడ:డ అదద శశష చలపత రరవప పపచనచ
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:55
లస: పప
94-113/747

4832 NDX2111342
పపరర: శవ రరమ రరడడ మమనసకకసడ

94-113/748

తసడడ:డ వరర రరడడడ మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:59
లస: పప
94-113/750

4835 NDX2941847
పపరర: సరయ బబబఘ బకకక

94-113/970

తసడడ:డ వరయఖ బకకక
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:56
లస: పప
94-114/317

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:51
లస: ససస స
94-114/319

4820 NDX1119213
పపరర: జజఖతసన బబబఘ మతషకలరర
భరస : ససధదర బబబఘ
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వరదయఖ
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ యలర మసద వపలర గడర
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:25
లస: ససస స
4839 NDX1747551
పపరర: తేజ శఖమ

94-113/735

తసడడ:డ రరఘవయఖ అలపరటట
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:70
లస: పప
4836 NDX1606492
పపరర: మమనక వపలర గడర

4819 AP151010075663
పపరర: పడమలమరరణణ ఆలపరటట�

94-113/733

భరస : యలర మసద వపలర గడర
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశయఖ వపలర గడర
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శవపడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:54
లస: పప
4833 NDX1120609
పపరర: ససధదర బబబఘ మతషకలరర

4817 NDX0068494
పపరర: మసగ వపలర గడర

తసడడ:డ మమధవరరవప�
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బబలలకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:49
లస: పప
4830 NDX0611533
పపరర: సతఖననరరయణ� ఉపపపల�

94-113/732

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర మసద వపలర గడర
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:28
లస: పప
4827 JBV2900512
పపరర: ససబబబరరవప� ఏటటకలరర�

4816 NDX0290650
పపరర: రమమదేవ� మమదనల�

భరస : మమధవరరవప�
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : రరబరట
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:65
లస: ససస స
4824 NDX0955591
పపరర: ననగరరరరన వపలర గడర

94-113/730
4814 JBV2906279
పపరర: వనసకట లకడమ కనక దసరర
కలమమరర పపచనచ
భరస : పస యస ఎస ఆర శరమ పపచనచ
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర�
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ రరడడ మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:58
లస: ససస స
4821 NDX1119254
పపరర: వర రరఘవమమ పప సదసరర

94-113/729

భరస : ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : జజకకరరదదబన
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:45
లస: ససస స
4818 NDX2111318
పపరర: జజనకక శకమత తరరమల

4813 JBV2906683
పపరర: సరశత� ఏటటకలరర�

4838 NDX1747593
పపరర: గకతమ ఉపపల

94-114/318

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఉపపల
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:24
లస: పప
94-114/320

4841 NDX3149416
పపరర: మలమఖదదడ గసడడకకట

94-114/887

తసడడ:డ కకసడయఖ గసడడకకట
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:71
లస: పప
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94-114/888

తసడడ:డ వరయఖ లమతే
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:45
లస: పప
4845 NDX2362770
పపరర: పదమజ జసపన

4843 NDX2744662
పపరర: శకదేవ వనరరచేరèలమ

94-114/889

భరస : సరశమ వనరరచేరèలమ
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:39
లస: ససస స
94-79/550

4844 SQX2097657
పపరర: లకడమ నరసమమ గసడడకకట

భరస : మలమఖదదడ గసడడకకట
ఇసటట ననస:25-4-193
వయససస:60
లస: ససస స

4846 NDX2364461
పపరర: సతఖ ననరరయణ జసపన

94-195/5

4847 NDX2364479
పపరర: వనసకట రరవప జసపన

భరస : వనసకట రరవప జసపన
ఇసటట ననస:25-4-193 5/3 CHANDRA MOU
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరయఘడడ జసపన
ఇసటట ననస:25-4-193 5/3 CHANDRA MOU
వయససస:74
లస: పప

4848 NDX2471191
పపరర: సరసబశవరరవప ఉపపల

94-71/807 4850 NDX2886315
4849 NDX3165719
పపరర: రరజజరరమమహన రరవప కకడనల
పపరర: పదనమవత యరర గడడ

94-12/1169

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఉపపల
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:58
లస: పప
4851 NDX1237403
పపరర: హరరమమనస బబ డడడపలర

తసడడ:డ లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:83
లస: పప
94-113/751

తసడడ:డ రరమససబడమణఖస
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:28
లస: ససస స
4854 NDX0600551
పపరర: వజయ అనరరద బబ డడడపలర �

94-113/754

94-113/757

తసడడ:డ దతనసతేయ
డ మమరరస
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:58
లస: పప
4860 NDX2729028
పపరర: లకడమ రరజజశశరర మననవ
భరస : ననగజశశర రరవప మననవ
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:58
లస: ససస స
4863 NDX1303130
పపరర: గరతన ససజనఖ గరజల

94-114/322

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:27
లస: ససస స
4866 NDX1708108
పపరర: వసధఖ గగనసగఘసటర

భరస : వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:52
లస: ససస స

4855 NDX1577024
పపరర: వనసకట సరయ ససతతష
కలరరకలల
తసడడ:డ రరమమరరవప కలరరకలల
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:33
లస: పప

94-113/755

4858 NDX0832899
పపరర: ననగజశశర రరవప మననవ

94-113/758

4861 NDX2998623
పపరర: రవసదడ బబబఘ బబ యపరటట

94-114/325

94-71/808

4853 NDX1577016
పపరర: దసరర మలలర శశరర కలరరకలల

4856 NDX0837872
పపరర: ధరమ తేజ మననవ

94-113/756

4859 NDX1577008
పపరర: రరమమరరవప కలరరకలల

94-113/759

తసడడ:డ venkateswararao కలరరకలల
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:63
లస: పప
94-113/972

4862 NDX2126895
పపరర: సరహహత కకటబరర

94-114/321

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప కకటబరర
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:23
లస: ససస స

4864 NDX0971762
పపరర: లకకమ లమవణఖ గరజల

4865 NDX1606427
పపరర: సడవసత పరవపలలరర

4867 NDX0086702
పపరర: ఉదయలకడమ కమమ

4870 NDX1708090
పపరర: సససదమమ గగనసగఘసటర
భరస : శశషయఖ గగనసగఘసటర
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:52
లస: ససస స

94-113/753

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:32
లస: పప

94-114/323

94-114/324

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:30
లస: ససస స
94-114/326

భరస : భబనసపడసరద
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:40
లస: ససస స
94-114/328

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ జసపన
ఇసటట ననస:25-4-193 5/3 CHANDRA MOU
వయససస:46
లస: పప

భరస : రరమమరరవప కలరరకలల
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25/4/194
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప గగనసగఘసటర
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:31
లస: ససస స
4869 NDX0661678
పపరర: తషలసస పరవపలలరర

94-113/752

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:61
లస: పప
94-113/971

94-197/6

భరస : వనసకటటశశర రరవప యరర గడడ
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరమససబడమణఖస
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ ససబడహమణఖస�
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:28
లస: పప
4857 NDX1237411
పపరర: రరమససబడమణఖస బబ డడడపలర

4852 NDX1237429
పపరర: అసజన దేవ బబ డడడపలర

95-6/805

4868 NDX2068758
పపరర: పసదబ దసటట
ర మఘసడసరర

94-114/327

భరస : వనసకట నరసయఖ మఘసడసరర
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:48
లస: ససస స
94-114/329

4871 NDX0086603
పపరర: వససమత కకఠరరర

94-114/330

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:53
లస: ససస స
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94-114/331 4873 NDX2021319
4872 NDX0290833
పపరర: లకడమ ససబబమమ� కకతస మమసస�
పపరర: రరమ ససశల పపటటట

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:31
లస: ససస స
4875 NDX0086678
పపరర: జజజ న రతనమమ యయసడస
ర రర

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:62
లస: ససస స
94-114/334

భరస : చనన వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:72
లస: ససస స
4878 NDX2068741
పపరర: దసరరర లకకమ రరవప మఘసడసరర

94-114/337

94-114/335

4879 NDX0578914
పపరర: కకటరర ననగజసదడ

94-114/340

4882 NDX2068733
పపరర: వనసకట నరసయఖ మఘసడసరర

94-114/338

తసడడ:డ పరమఘలల�
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:55
లస: పప

4885 NDX1708009
పపరర: శశషయఖ గగనసగఘసటర

4877 NDX1708066
పపరర: సరయ తడననథ గఘసడన

94-114/336

4880 NDX1708082
పపరర: హనసమసత రరవప గగనసగఘసటర

94-114/339

తసడడ:డ శశషయఖ గగనసగఘసటర
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:36
లస: పప
94-114/341

తసడడ:డ లకమనసడడ మఘసడసరర
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:51
లస: పప
94-114/343

94-114/333

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప గఘసడన
ఇసటట ననస:25/4/194
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:46
లస: పప
4884 NDX0644252
పపరర: గరజల శకనవరసరరవప�

4876 NDX2193886
పపరర: సరయ కకషష మమనసకకసడ

4874 NDX0086553
పపరర: లలత పపటట గఘసట

భరస : అచసఖత రరమ రరవప
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమ రరడడ మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ మఘసడసరర
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:25
లస: పప
4881 NDX0081042
పపరర: భబనస పడసరద కమమ

94-114/332

4883 NDX0081133
పపరర: నరసససహ రరవప కకఠరరర

94-114/342

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:55
లస: పప
94-114/344

తసడడ:డ అసత రరమయఖ గగనసగఘసటర
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:57
లస: పప

4886 NDX0365684
పపరర: వనసకట ననరరయణ పరవపలలరర

94-114/345

తసడడ:డ యలర మసద
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:60
లస: పప

4887 NDX0578864
పపరర: వడర మసస
ససరఖననరరయణమమరరస�
తసడడ:డ సస మమశశర రరవప�
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:60
లస: పప

94-114/346

94-114/347 4889 NDX0641092
4888 NDX0640896
పపరర: కకదసడరరమయఖ చరరమమమళళ�
పపరర: వనసకట రరమలకడమ�
చరరమమమళళ�
తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ పడసరద�
తసడడ:డ కకదసడరరమయఖ�
ఇసటట ననస:25-4-194
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:43
లస: పప
వయససస:62
లస: పప

94-114/348

4890 NDX1620351
పపరర: గణపత ససబడమనయన
ననగననథన
తసడడ:డ ననగననథన సరశమననథన
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:65
లస: పప

94-114/349

4891 NDX2021202
పపరర: హనసమసత రరవప పపటటట

94-114/351

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:67
లస: పప

94-114/352 4894 NDX2916146
4893 NDX0081158
పపరర: అచసఖత రరమమరరవప పపటట గఘసట
పపరర: ససశల దేవ యరర గడడ

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:74
లస: పప
4896 NDX2477297
పపరర: వదనఖవత ఉపపల

94-133/11

తసడడ:డ వనసకట రమణ అమరవరడడ
ఇసటట ననస:25-4-195
వయససస:26
లస: పప

4897 NDX0290973
పపరర: లత కకతస మమసస
భరస : సససదనరరవప
ఇసటట ననస:25-4-195
వయససస:34
లస: ససస స

94-114/355

4892 NDX0081067
పపరర: చన వనసకటబడవప యసడస
ర రర
తసడడ:డ చన వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:72
లస: పప

94-114/890

భరస : అరరరనరరవప
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప ఉపపల
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:57
లస: ససస స
4899 NDX1777830
పపరర: శక కరరరసక అమరవరడడ

94-114/350

4895 NDX1717596
పపరర: పదనమవత కకడనల

94-131/392

భరస : వనసకటటశశరరర పరవపలలరర
ఇసటట ననస:25-4-194
వయససస:59
లస: ససస స
94-114/353

4898 NDX0624783
పపరర: గరజల వనజ�

94-114/354

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:25-4-195
వయససస:50
లస: ససస స

94-114/356 4901 NDX1708074
4900 NDX0942565
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప కకతస మమసస
పపరర: చసదడ శశఖర గగనసగఘసటర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-4-195
వయససస:32
లస: పప

94-114/357

తసడడ:డ శశషయఖ గగనసగఘసటర
ఇసటట ననస:25-4-195
వయససస:32
లస: పప
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4902 NDX0697276
పపరర: రరమ సససదనరరవప కకతస మమసస

94-114/358

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-4-195
వయససస:33
లస: పప
4905 NDX0942664
పపరర: వనసకటటశశరరర కకతస మమసస

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-4-195
వయససస:37
లస: పప
94-114/361

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:25-4-195
వయససస:60
లస: పప
4908 NDX2288868
పపరర: గగలర మమ మఘసడసరర

4906 NDX3144722
పపరర: రమమష చసదడ ససరపననన

94-114/362

94-71/809

4907 NDX3122959
పపరర: హహమజ రరణణ ససరపననన

94-114/363 4910 NDX2288900
4909 NDX1234210
పపరర: కకసలమఖ ససహరరకర రచవనలలపలమ
పపరర: శకదేవ తనళళ
ర రర

94-114/364

భరస : వవనకరనసద తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:25-4-199
వయససస:34
లస: ససస స

94-114/366 4913 NDX2288983
4912 NDX2288835
పపరర: వజయ కమల పసలస తలతతటట
పపరర: కమల రరచరర

94-114/367

భరస : గణపత ససబడహమణఖన ననగననథన
ఇసటట ననస:25-4-199
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : దేవదనస తనడడగరరర
ఇసటట ననస:25-4-199
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : లకడమ ననరరయణ రరచరర
ఇసటట ననస:25-4-199
వయససస:79
లస: ససస స

4914 NDX2288850
పపరర: సశరష కలమమరర ననగళర

94-114/369
4915 NDX2474559
పపరర: మహన శక కళళఖణ కరరరస క
సరశమ రరజ రచవనలలపల
తసడడ:డ శకనవరస కలమమర రరజ రచవనలలపల
ఇసటట ననస:25/4/199
వయససస:27
లస: పప

4916 NDX2289007
పపరర: బసగరరర బబబఘ రరచరర
తసడడ:డ లకకమననరరయణ రరచరర
ఇసటట ననస:25-4-199
వయససస:57
లస: పప

4918 NDX2288801
పపరర: కకషష మహన ననగళర

4919 NDX1612648
పపరర: దేవ దనసస తనడడగరరర

94-114/368

భరస : మధసససధన రరవప ననగళర
ఇసటట ననస:25-4-199
వయససస:81
లస: ససస స
94-114/371
4917 NDX2474567
పపరర: శకనవరస కలమమర రరజ
రచవనలలపల
తసడడ:డ రసగనయకలల రరజ రచవనలలపల
ఇసటట ననస:25-4-199
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ మధసససదన రరవప ననగళర
ఇసటట ననస:25-4-199
వయససస:64
లస: పప

4920 NDX2538098
పపరర: లకడమ కలమమరర తటవరరస

4921 NDX3291432
పపరర: అబబబ జఫర హహసపన షపక

94-114/374

భరస : రరపరనసద రరవప తటవరరస
ఇసటట ననస:25-4-199
వయససస:63
లస: ససస స
4923 NDX1877325
పపరర: ససధఖ గణపత

94-131/393

94-114/372

94-114/370

94-114/373

తసడడ:డ రరయపప తనడడగరరర
ఇసటట ననస:25-4-199
వయససస:69
లస: పప
94-114/1042

4922 NDX3291440
పపరర: గకససననసర బబగఘమ షపక

94-114/1043

తసడడ:డ ఏస జ అబఘబల ఖమదర (లలట) షపక
ఇసటట ననస:25-4-199
వయససస:65
లస: పప

భరస : అబబబ జఫర హహసపన షపక
ఇసటట ననస:25-4-199
వయససస:63
లస: ససస స

4924 NDX1877408
పపరర: జయశక హరరహరన

94-131/395
4925 NDX2498954
పపరర: కకసలఖ ససహరరక రరచవనలలపల

తసడడ:డ గణపత ససబడమణఖన ననగననథన
ఇసటట ననస:25-4-199
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరహరన కకషషన
ఇసటట ననస:25-4-199
వయససస:30
లస: ససస స

4926 NDX1877721
పపరర: ఖమమర జహన షపక

4927 NDX2119825
పపరర: భబరత రచవనలలపల

94-131/396

94-71/810

తసడడ:డ రమమష చసదడ ససరపననన
ఇసటట ననస:25-4-199
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస కలమమర రరజ రచవనలలపల
ఇసటట ననస:25-4-199
వయససస:30
లస: ససస స
94-114/365

94-114/360

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-4-195
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతనస ససరపననన
ఇసటట ననస:25-4-199
వయససస:62
లస: పప

భరస : రమమశ మఘసడసరర
ఇసటట ననస:25-4-199
వయససస:29
లస: ససస స
4911 NDX1877309
పపరర: మననకడ గణపత

94-114/359 4904 NDX0289447
4903 NDX0023036
పపరర: ననగ సససదనరరవపగఘపరస కకతస మమసస
పపరర: ససద
స నరరవప కకతస మమసస

94-131/394

భరస : పస యస కలమమర రరజ రరచవనలలపల
ఇసటట ననస:25-4-199
వయససస:30
లస: ససస స
94-131/397

4928 NDX2277416
పపరర: పరవన పడణణత కరటడగడడ

94-131/398

భరస : ఫకలకదదబన షపక
ఇసటట ననస:25-4-199
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరస కలమమర రరజ రచవనలలపల
ఇసటట ననస:25-4-199
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవర రరమ పడసరద కరటడగడడ
ఇసటట ననస:25-4-199
వయససస:22
లస: పప

94-131/399
4929 NDX1303221
పపరర: మహన శక కలమఖణ కరరరస క సరశమ
రరజ రరచవనలలపల
తసడడ:డ శకనవరస కలమమర రరజ
ఇసటట ననస:25-4-199
వయససస:27
లస: పప

4930 NDX1303205
పపరర: శకనవరస కలమమర రరజ
రరచవనలలపల
తసడడ:డ రసగననయకలల రరజ
ఇసటట ననస:25-4-199
వయససస:57
లస: పప

4931 NDX2496800
పపరర: రరపరనసద రరవప తటవరరస

94-131/400

94-131/401

తసడడ:డ సతఖననరరయణ తటవరరస
ఇసటట ననస:25-4-199
వయససస:71
లస: పప
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4932 NDX3121340
పపరర: మధస పడకరష ససరపననన

94-114/891

తసడడ:డ రమమష చసదడ ససరపననన
ఇసటట ననస:25-4-199 G4
వయససస:33
లస: పప
4935 NDX0705681
పపరర: ససరజసదడ బబనరరర � పరదరరస�

94-113/761

తసడడ:డ వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:25-4-201
వయససస:66
లస: పప
4938 NDX2289478
పపరర: సరయ అఖల వనమఘలపలర

94-114/377

94-112/43

94-114/386

94-112/47

94-112/50

94-112/53

4942 NDX1621011
పపరర: మసరసన వల షపక

94-112/44

94-112/56

4959 JBV1322221
పపరర: శకనవరస రరవప వరర

94-112/59

94-112/474

4948 NDX2371698
పపరర: శశశలజ కరసనసర

4951 JBV2894194
పపరర: అరరణ కలమమరర ఆళళ

4954 AP151010345556
పపరర: పదమజ ఆళళ ఆళళ

4957 NDX2371656
పపరర: పడణణత మమగఘలలరర

4940 NDX2550036
పపరర: జయ లకడమ దనసరర

94-71/653

4943 NDX2528958
పపరర: అసకమమ ససకలరర

94-112/45

4946 NDX2404804
పపరర: దదవఖ సరయ పసదబ ద

94-112/46

తసడడ:డ సససగరరవప పసదబ ద
ఇసటట ననస:25-5-203
వయససస:21
లస: ససస స
94-112/48

4949 NDX0937029
పపరర: మసజ ఆళళ

94-112/49

తసడడ:డ శవ రరమ లకడమ పడసరద ఆళళ
ఇసటట ననస:25-5-203
వయససస:33
లస: ససస స
94-112/51

4952 NDX2287878
పపరర: శశశలజ వనలబనడ

94-112/52

భరస : బ వ సతఖననరరయణ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:25-5-203
వయససస:44
లస: ససస స
94-112/54

94-112/55
4955 NDX1999483
పపరర: శవసరయ శరకవణ కలమమర ఆళళ

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:25-5-203
వయససస:23
లస: పప
94-112/57

94-112/58
4958 AP151010342351
పపరర: ననగవనసకటసతఖననధ ఆళళ ఆళళ

తసడడ:డ ఎస మఘరళ కకషష మమరరస మమగఘలలరర
ఇసటట ననస:25-5-203
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మటట యఖ ఆళళ
ఇసటట ననస:25-5-203
వయససస:42
లస: పప

4960 AP151010342660
పపరర: శవరరమలకకమపడసరద అళళ ఆళళ

4961 NDX1855685
పపరర: లలత పసదబ ద

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:25-5-203
వయససస:58
లస: పప

94-114/376

భరస : వర బబబఘ ససకలరర
ఇసటట ననస:25-5-160
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శవరరమలకకమపడసరద ఆళళ
ఇసటట ననస:25-5-203
వయససస:50
లస: ససస స

4956 NDX1999525
పపరర: వనసకటసరయ మణణ అనల
కలమమర ఆళళ
తసడడ:డ శవరరమ లకడమ పడసరద ఆళళ
ఇసటట ననస:25-5-203
వయససస:27
లస: పప

94-113/760

భరస : ససనల కలమమర దనసరర
ఇసటట ననస:25-5-4
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సతనఖనసద ఆళళ
ఇసటట ననస:25-5-203
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సససగయఖ పసదబ ద
ఇసటట ననస:25-5-203
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప Veerla
ఇసటట ననస:25-5-203
వయససస:51
లస: పప

94-71/652

భరస : పడణణత మమగఘలలరర
ఇసటట ననస:25-5-203
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రవ తషసపల
ఇసటట ననస:25-5-203
వయససస:39
లస: ససస స
4953 NDX2215143
పపరర: పదనమవత పసదబ ద

4939 NDX2550010
పపరర: సతఖ ననరరయణ తతట

4945 NDX3071719
పపరర: రజఖలకడమ శరణఘ

4934 NDX0701466
పపరర: లకకమ శశకళ�

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ�
ఇసటట ననస:25-4-284
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప శరణఘ
ఇసటట ననస:25-5-202
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నతశ కలనల
ఇసటట ననస:25-5-203
వయససస:30
లస: ససస స
4950 NDX2287779
పపరర: ననగ వర లకడమ తషసపల

4937 NDX0728105
పపరర: కకషరషరరడ�డడ గ�లమమరర�

94-114/375

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:25-5-118
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశ రరవప
ఇసటట ననస:25-5-200
వయససస:69
లస: పప
4947 NDX2404788
పపరర: ఆదదలరకడమ కలనల

4936 NDX1663898
పపరర: వనసకట రరడడడ ఏవపరర

తసడడ:డ రసగరరరవప తతట
ఇసటట ననస:25-5-4
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శవ కరమమశశర రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:25-5-45/8
వయససస:22
లస: పప
4944 AP151010348326
పపరర: పడభబకరరరవప వలవనటట

భరస : ససరజసదడననధచబనరరర �
ఇసటట ననస:25-4-201
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ ఏవపరర
ఇసటట ననస:25-4-226
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ నవన కకశశర వనమఘలపలర
ఇసటట ననస:25-4-295
వయససస:21
లస: పప
4941 NDX2474419
పపరర: ఉపపసదడ గణణశ కలమమర వలల
ర రర

94-114/382
4933 NDX2498921
పపరర: మహన సరయ కళళఖణ కరరరస క
సరశమ రరజజ రరచవనలలపల
తసడడ:డ శకనవరస కరమ రరజ రరచవనలలపల
ఇసటట ననస:25-4-199,F.NO: S3 VENKATES
వయససస:27
లస: పప

94-112/60

94-113/762

తసడడ:డ సససగ రరవప పసదబ ద
ఇసటట ననస:25-5-203
వయససస:24
లస: ససస స
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4962 NDX1855909
పపరర: భవఖ శక వరర
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94-113/763

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వరర
ఇసటట ననస:25-5-203
వయససస:24
లస: ససస స
4965 NDX1855966
పపరర: శరఖమ పడకరశ వరర

94-113/766

94-112/61

94-112/63

తసడడ:డ శసకరరరవప కరరన
ఇసటట ననస:25-5-205
వయససస:34
లస: ససస స
4974 NDX2287415
పపరర: వనసకట సరయ శకనవరస
ఉచచసతల
తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఉచచసతల
ఇసటట ననస:25-5-205
వయససస:36
లస: పప

4966 NDX1788589
పపరర: లమవణఖ కలనమననన

94-111/21

4969 NDX0018671
పపరర: ససబడమణఖస కలనమననన
కలనమననన
తసడడ:డ రరధనకకషషమమరరస కలనమననన
ఇసటట ననస:25-5-204
వయససస:55
లస: పప

94-112/62

4972 NDX2287456
పపరర: ననగమణణ పప డడశశటట

94-112/64

4975 NDX2287431
పపరర: శవ ననగజశశర రరవప పప డడశశటట

94-113/765

4967 NDX1788811
పపరర: కకషష కకశశర కకనసననన

94-111/22

తసడడ:డ ససబడహమణఖస కకనసననన
ఇసటట ననస:25-5-204
వయససస:26
లస: పప
4970 NDX1798398
పపరర: రరజకలమమరర కలనమననన

4973 NDX0048702
పపరర: బబల తడపపర సససదరర కరరన కరరన

94-112/67

4976 NDX3133006
పపరర: షపక షమమన కకసర

94-112/475

తసడడ:డ బబబ వల
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:99
లస: ససస స

94-112/476 4978 NDX2021285
94-114/387 4979 NDX2021103
4977 NDX2823888
పపరర: ననగ మలలర శశరరరవప మఘనగపరటట
పపరర: బబల సరయ అమమలఖ వనననస
పపరర: సరయ సహహత వనననస

4980 NDX0624932
పపరర: పపలర రరససల హహమబసదస

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:24
లస: ససస స
94-114/389

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:30
లస: ససస స
4983 NDX0689182
పపరర: జజఖతనసన ననరరన

94-114/392

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:53
లస: ససస స

94-114/390

94-114/395

4987 NDX0291260
పపరర: మమధవ వనననస

94-114/393

4990 NDX0291229
పపరర: అరరణ గమడసరర
భరస : రమమష కలమమర బబబఘ
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:54
లస: ససస స

94-114/391

4985 NDX0689265
పపరర: ననగ వజయ లకడమ గఘసడన

94-114/394

భరస : చటటటబబబఘ
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:45
లస: ససస స
94-114/396

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:49
లస: ససస స
94-114/398

4982 NDX1582791
పపరర: వజయ గసటటల
భరస : నరజశ ననలటటరర
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబబరరవప గజరల
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మఘరళకకషష
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:47
లస: ససస స
4989 NDX0689158
పపరర: ససశల భమవరపప

4984 NDX2514354
పపరర: ససధనరరణణ గజరల

94-114/388

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:26
లస: ససస స

తలర : లకడమ దేవమమ
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:36
లస: ససస స
4986 NDX0972034
పపరర: వనసకట దసరరర రరపవత

4981 NDX0871509
పపరర: శవ కలమమర బబ లలర పలర

94-112/65

భరస : శసకరరరవప కరరన
ఇసటట ననస:25-5-205
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖస పప డడశశటట
ఇసటట ననస:25-5-205
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట జగర యఖ మఘనగపరటట
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:45
లస: పప

94-113/767

భరస : ససబడమణఖమ కలనమననన
ఇసటట ననస:25-5-204
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శవ ననగజశశరరరవప పప డడశశటట
ఇసటట ననస:25-5-205
వయససస:36
లస: ససస స
94-112/66

4964 NDX1855743
పపరర: సససగ రరవప పసదబ ద

తసడడ:డ సతనఖనరరయమణ పసదబ ద
ఇసటట ననస:25-5-203
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహమణఖస కలనమననన
ఇసటట ననస:25-5-204
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మమణణకఖపడసరద కలరరగసటట
ఇసటట ననస:25-5-204
వయససస:23
లస: పప
4971 NDX0048991
పపరర: శరరష కరరన కరరన

94-113/764

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:25-5-203
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వరర
ఇసటట ననస:25-5-203
వయససస:26
లస: పప
4968 NDX2404796
పపరర: మహహశకలమమర కలరరగసటట

4963 NDX1999970
పపరర: ససధనరరణణ వరర

4988 NDX0624916
పపరర: పరతతరర శవకలమమరర�

94-114/397

భరస : ననగజశశర రరవప�
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:52
లస: ససస స
94-114/399

4991 NDX0603563
పపరర: రరమకలమమరర కరసతసననన

94-114/400

భరస : యన యమ వరపడసరద
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:56
లస: ససస స
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4992 NDX0689166
పపరర: ఇసదదర దేవ ననలటటరర

94-114/401

భరస : జణణశ ననలటటరర
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:58
లస: ససస స
4995 NDX2195585
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ మమటట ట

94-114/404

94-114/407

94-114/410

94-114/413

94-114/416

5002 NDX0942706
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వనననస

5005 NDX0690701
పపరర: కకటటశశర రరవప దనలరరజల

5008 NDX2195619
పపరర: రరమకకషష రరడడడ అనమరరడడడ

94-114/419

5011 NDX0624924
పపరర: వడర మమడడ వనదవత�

తసడడ:డ కలమమర పడసరద
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:28
లస: పప

5014 NDX2085281
పపరర: ససకనఖ మమటట ట

తసడడ:డ సరయ బబబఘ శకసగవకకస
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వజయశసకర పడతపత
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:45
లస: ససస స

94-114/414

5020 NDX1985987
పపరర: వనసకట మహలకడమ మమటట ట
భరస : కకటట రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:46
లస: ససస స

5000 NDX2514396
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప గజరల

94-114/409

5003 NDX0600502
పపరర: వరపడసరద ఏన

94-114/412

5006 NDX0625335
పపరర: మహన రరవప వడర మమడడ

94-114/415

తసడడ:డ ననసరయఖ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:64
లస: పప
94-114/417

5009 NDX0697086
పపరర: చటటట బబబఘ గఘసడన

94-114/418

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:68
లస: పప
94-114/786

94-114/894
5012 NDX2823821
పపరర: సరసశత సరయ రరమ ననగలసగస

భరస : ననగమలలర శశర రరవప మఘనగపరటట
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:42
లస: ససస స
94-131/403

5015 NDX1722694
పపరర: హరరక ఎసడసరర

94-131/404

తసడడ:డ ఉమమ మహహశశర రరవప ఎసడసరర
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:25
లస: ససస స
94-131/406

భరస : ససత రరయఘడడ శకసగవకకస
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:26
లస: ససస స
94-131/408

94-114/406

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:25
లస: ససస స

94-131/405 5017 NDX1599168
5016 NDX1599127
పపరర: వనసకట పదమ శక శకసగ వకకస
పపరర: లకడమ పసడయ శకసగవకకస

5019 NDX1507658
పపరర: అరరణకలమమరర పడతపత

94-114/411

భరస : మహన రరవప�
ఇసటట ననస:25-5 206
వయససస:55
లస: ససస స
94-114/1033

4997 NDX0870501
పపరర: నసదేశ ననలటటరర

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గజరల
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ అనమరరడడడ
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:77
లస: పప
5013 NDX3219300
పపరర: ససజత కరసతమననన

94-114/408

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశస�
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:64
లస: పప
5010 NDX1536046
పపరర: ననగజశశర రరవప పపలర రరససల

4999 NDX0697201
పపరర: నరజష ననలటటరర�

94-114/403

తసడడ:డ జణణశ ననలటటరర
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరవప
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడ ననధ చచదరర�
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:60
లస: పప
5007 NDX0697177
పపరర: జజననష ననలటటరర�

94-114/405

తసడడ:డ జజననష�
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమససబబబరరవప
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:52
లస: పప
5004 NDX0625301
పపరర: గమడసరర యజజ ననరరయణ�

4996 NDX0767301
పపరర: దసరరర పడసరద శకసగవకకస

4994 NDX0291385
పపరర: కకలకకల కలమమరర బసడనరరపలర

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయబబబఘ
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరయబబబఘ
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:32
లస: పప
5001 NDX0955609
పపరర: మఘరళకకషష దేవరశశటట

94-114/402

భరస : రరమకకషష రరడడడ అనమరరడడడ
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:23
లస: పప
4998 NDX0767319
పపరర: ససతనరరమఘలల శకసగవకకస

4993 NDX2195601
పపరర: పదమలల అనమరరడడడ

5018 NDX1459701
పపరర: పదనమవత గసటబ

94-131/407

భరస : శకనవరససలల గసట
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:44
లస: ససస స
94-131/409

5021 NDX1722744
పపరర: రమమ దేవ పపలర రరససల

94-131/410

భరస : ససబబబ రరవప పపలర రరససల
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:48
లస: ససస స
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5022 NDX1599192
పపరర: కకట లకడమ శకసగవకకస

94-131/411

భరస : సరయ బబబఘ యలమరపడగడ
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:49
లస: ససస స
5025 NDX1831297
పపరర: చచసతనఖ గసటబ

94-131/414

94-131/417

తసడడ:డ సససదస రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:54
లస: పప
5034 NDX3219235
పపరర: లకడమ జజగరర మమడడ

5029 NDX1459818
పపరర: శకనవరససలల గసటబ

94-131/418

తసడడ:డ శకనవరససలల గసటబ
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:25
లస: పప

5032 NDX1598806
పపరర: సరయ బబబఘ శకసగవకకస

5035 NDX3219268
పపరర: ససబడహమణఖస జజగరర మమడడ

5030 NDX1507633
పపరర: వజయశసకర పడతపత

94-131/421

94-112/545

5036 NDX1626581
పపరర: ససధఖ రరణణ గదచబ
భరస : ససరజసదడ బబబఘ గదచబ
ఇసటట ననస:25-5-207
వయససస:46
లస: ససస స

5037 AP151010351252
పపరర: ససత పస

5038 NDX0291542
పపరర: జయలకడమ పస

5039 NDX0869701
పపరర: ససరజసదడ బబబఘ గదచబ

5040 AP151010348241
పపరర: మలలర శశరరరవప పస
తసడడ:డ లకకమననరరయణ
ఇసటట ననస:25-5-207
వయససస:67
లస: పప
5043 NDX2360634
పపరర: ససరజఖ గదచబ

94-131/423

భరస : ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:25-5-208
వయససస:35
లస: ససస స

94-114/425

5044 NDX2360626
పపరర: రరమకలమమరర గదచబ

94-112/549

5047 NDX0581454
పపరర: తషలసస ననగసడర

94-131/424

5050 NDX2369437
పపరర: రవణసమమ మమదనలపప
భరస : నరసససహహలల మమదనలపప
ఇసటట ననస:25-5-208
వయససస:45
లస: ససస స

5042 NDX1986001
పపరర: లమవణఖ prathipati

94-131/422

94-112/548
5045 NDX3219466
పపరర: వనసకట ననగ లకడమ ఆదదమమలస

భరస : బడహమస
ఇసటట ననస:25-5-208
వయససస:28
లస: ససస స
94-114/426

భరస : ఓసకరరజశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-5-208
వయససస:32
లస: ససస స
94-114/428

94-114/423

తసడడ:డ వజయ శసకర పడతసపరటట
ఇసటట ననస:25-5-207
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప గదచబ
ఇసటట ననస:25-5-207
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట చరర
ఇసటట ననస:25-5-208
వయససస:53
లస: పప
5049 NDX0972018
పపరర: సరవతడ కకయఖపప

5041 AP151010348316
పపరర: సరసబమమరరస పస

94-114/420

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-5-207
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ లకకమననరరయణ
ఇసటట ననస:25-5-207
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గదచబ
ఇసటట ననస:25-5-207
వయససస:51
లస: ససస స
5046 NDX3219623
పపరర: శకనవరస చరర నసచరర

94-114/422

భరస : సరసబమమరరస
ఇసటట ననస:25-5-207
వయససస:72
లస: ససస స
94-114/424

94-112/477

భరస : రరమకకషష రరడడడ అనమరరడడడ
ఇసటట ననస:25-5-206 f no 302
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయఘలల జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:25-5-206, FLAT NO. 202
వయససస:46
లస: పప

భరస : మలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:25-5-207
వయససస:61
లస: ససస స

94-131/419

5033 NDX3007424
పపరర: పదమలల అనమరరడడడ

భరస : ససబడహమణఖస జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:25-5-206, FLAT NO. 202
వయససస:40
లస: ససస స
94-114/421

94-131/416

తసడడ:డ సరసబమమరరస పడతపత
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మవనలల శకసగవకకస
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:54
లస: పప
94-112/544

94-131/413

తసడడ:డ వజయశసకర పడతపత
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గసట
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:48
లస: పప
94-131/420

5024 NDX1758681
పపరర: రవ తేజ గసటబ

94-131/415 5027 NDX1507641
5026 NDX1722652
పపరర: శవ శసకర పడసరద పపలర రరససల
పపరర: వరరనససకర పడతసపరటట

తసడడ:డ ససబబబ రరవప పపలర రరససల
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఉషర రరణణ ఎసడసరర
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:28
లస: పప
5031 NDX2085273
పపరర: కకటట రరడడడ మమటట ట

94-131/412

భరస : ఉమమ మహహశశర రరవప ఎసడసరర
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరససలల గసటబ
ఇసటట ననస:25-5-206
వయససస:24
లస: పప
5028 NDX1722702
పపరర: గగకలల ఎసడసరర

5023 NDX1722678
పపరర: ఉష రరణణ ఎసడసరర

5048 NDX0940908
పపరర: రరమ లకడమ మగరల

94-114/427

తసడడ:డ సస మ శశఖర
ఇసటట ననస:25-5-208
వయససస:34
లస: ససస స
94-114/429

5051 NDX0971747
పపరర: మలలర శశరర చేజరర

94-114/430

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:25-5-208
వయససస:51
లస: ససస స
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94-114/431

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-5-208
వయససస:54
లస: ససస స
5055 NDX0022707
పపరర: వనసకట శవపడసరద మగరల

94-114/434

94-114/437

94-114/440

94-114/1037

94-131/427

94-113/769

94-114/445

భరస : శరత మహన పపపరపల
ఇసటట ననస:25-5-211
వయససస:58
లస: ససస స

5065 NDX2277473
పపరర: శరఖమల ననసచరర

5068 NDX2277507
పపరర: నరసససహహలల మమదనలపప

5071 NDX0068643
పపరర: వమల వలవనటట

5074 NDX2840692
పపరర: పడభబకర రరవప వలవనటట

94-131/430

5077 NDX2277408
పపరర: వరజయ భబసకరరకవప చరరతతటట

94-131/425

5080 NDX1397877
పపరర: దనవద రరజ దేవరపలర
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ దేవరపలర
ఇసటట ననస:25-5-211
వయససస:67
లస: పప

5060 NDX0955559
పపరర: ససరఖననరరయణ కకయఖప

94-114/439

5063 NDX0579011
పపరర: వనసకటరతనస ననగసడర

94-114/442

5066 NDX2277481
పపరర: హరరష దనరపననన

94-131/426

తసడడ:డ కజశవనఆరఖన దనరపననన
ఇసటట ననస:25-5-208
వయససస:22
లస: పప
94-131/428

5069 NDX2437655
పపరర: ససరజఖ గదచబ

94-113/768

భరస : ససరజసదడ బబబఘ గదచబ
ఇసటట ననస:25-5-209
వయససస:51
లస: ససస స
94-114/443

5072 NDX0292441
పపరర: హహహమమవత వలవనటట

94-114/444

భరస : పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:25-5-209
వయససస:66
లస: ససస స
94-114/895

5075 NDX2277424
పపరర: మనశశత చరరతతటట

94-131/429

తసడడ:డ వరజయ భబసకరరకవప చరరతతటట
ఇసటట ననస:25-5-209
వయససస:24
లస: ససస స
94-131/431

తసడడ:డ రరఘవపలల చరరతతటట
ఇసటట ననస:25-5-209
వయససస:54
లస: పప
94-114/447

94-114/436

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-5-208
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వలవనటట
ఇసటట ననస:25-5-209
వయససస:68
లస: పప

భరస : వరజయ భబసకరరకవప చరరతతటట
ఇసటట ననస:25-5-209
వయససస:47
లస: ససస స
5079 AP151010168090
పపరర: పరరశత పపపరపల

94-114/441

భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:25-5-209
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:25-5-209
వయససస:46
లస: పప
5076 NDX2277432
పపరర: కవత చరరతతటట

5062 AP151010348017
పపరర: సస మశశఖర మగరల

5057 NDX0578948
పపరర: ఓసకరరజశశరరరవప ననగసడర

తసడడ:డ తవశడడ
ఇసటట ననస:25-5-208
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పససచఅలమహ మమదనలపప
ఇసటట ననస:25-5-208
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గదచబ
ఇసటట ననస:25-5-209
వయససస:73
లస: ససస స
5073 NDX0068197
పపరర: శకకరసత వలవనటట

94-114/438

భరస : సరసబశవరరవప ననసచరర
ఇసటట ననస:25-5-208
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శవపరమఘలల బబటబపపడడ
ఇసటట ననస:25-5-208
వయససస:22
లస: పప
5070 NDX2437622
పపరర: రరమ కలమమరర గదచబ

5059 NDX0687038
పపరర: పపలమర ననయక కకడనవత�

94-114/433

తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:25-5-208
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:25-5-208
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వర పడసరద
ఇసటట ననస:25-5-208
వయససస:34
లస: పప
5067 NDX2277499
పపరర: బఘచచ బబబఘ బబటబపపడడ

94-114/435

తసడడ:డ రరమఘలల ననయక�
ఇసటట ననస:25-5-208
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:25-5-208
వయససస:41
లస: పప
5064 NDX3231032
పపరర: బడహమస ఆదదమమలస

5056 NDX0022749
పపరర: రమమష తరరరక

5054 NDX1747569
పపరర: వనసగళరరవప మసదనలపప

తసడడ:డ నరసససహహలల మసదనలపప
ఇసటట ననస:25-5-208
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-5-208
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:25-5-208
వయససస:35
లస: పప
5061 NDX0837344
పపరర: వనసకట రరవప తషపరకలల

94-114/432

తసడడ:డ నరసససహహలల మసదనలపప
ఇసటట ననస:25-5-208
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సస మ శశఖర
ఇసటట ననస:25-5-208
వయససస:32
లస: పప
5058 NDX1606351
పపరర: వరరసజననయఘలల కలసభబ

5053 NDX2398717
పపరర: ననగరరజ మసదనలపప

5078 NDX2369429
పపరర: గణపత ఆనసదద పపపల

94-114/446

భరస : గగవరఅధన పపపల
ఇసటట ననస:25-5-210
వయససస:42
లస: ససస స
94-114/448

5081 NDX2638294
పపరర: మననగరరన భమవరపప

94-114/818

తలర : హహహమవత భమవరపప
ఇసటట ననస:25-5-211
వయససస:20
లస: ససస స
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94-114/1045 5083 NDX2360642
5082 NDX3300902
పపరర: అననన కరరణ కలమమరర దేవరపలర
పపరర: మమఘన మమదల

భరస : డేవడ రరజ దేవరపలర
ఇసటట ననస:25-5-211
వయససస:66
లస: ససస స
5085 NDX2724714
పపరర: ననగమణణ సననధద

తసడడ:డ ససరజష మమదల
ఇసటట ననస:25-5-211
వయససస:21
లస: ససస స
94-71/811

భరస : ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-5-212
వయససస:63
లస: ససస స
5088 NDX2724870
పపరర: ననగజశశర రరవప సననధద

94-131/784

94-131/434

94-114/451

94-114/454

94-114/457

తసడడ:డ గకరర శసకర రరవప
ఇసటట ననస:25-5-217
వయససస:41
లస: పప
5103 NDX0289629
పపరర: గకరర శసకర రరవప మమచబతస న

94-114/460

భరస : శవపడసరద వరససరరడడ
ఇసటట ననస:25-5-219
వయససస:54
లస: ససస స

94-114/449

5095 NDX0371690
పపరర: హరరత మమచబతష
స న

94-114/462

94-114/452

5090 NDX2884575
పపరర: వనలగపపడడ మనష

94-114/897

5093 NDX2082295
పపరర: వవనకశరర న ననళస

94-114/450

5096 NDX0581272
పపరర: పరవన మమచనబతష
స న

94-114/453

భరస : వకజష
ఇసటట ననస:25-5-217
వయససస:34
లస: ససస స

5098 NDX0291484
పపరర: వర ననగజసదడ కలమమరర
మమచబతష
స న
భరస : గకరర శసకర రరవప
ఇసటట ననస:25-5-217
వయససస:63
లస: ససస స

94-114/455

5101 NDX0371633
పపరర: లలకజశ మమచబతస న

94-114/458

5099 NDX1747585
పపరర: ఫణణ భమషణ కకరకపరటట

94-114/456

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:25-5-217
వయససస:26
లస: పప
5102 NDX1747460
పపరర: ధరమననరరయణ సససగ కతడ

94-114/898 5105 NDX0291500
5104 NDX2963445
పపరర: సరయ ననగ ససమన సససగ కతడ
పపరర: దనలకడమ వ

5107 NDX3174331
పపరర: వషషవ చలర

5110 NDX2992360
పపరర: నరరసదడ బబబఘ వరససరరడడ
తసడడ:డ రవ కలమమర వరససరరడడ
ఇసటట ననస:25-5-219
వయససస:39
లస: పప

94-114/459

తసడడ:డ కకషష సససగ కతడ
ఇసటట ననస:25-5-217
వయససస:52
లస: పప
94-114/461

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-5-218
వయససస:67
లస: ససస స
94-78/1084

తసడడ:డ రమమశ చలర
ఇసటట ననస:25-5-219
వయససస:20
లస: ససస స
94-93/1552

94-131/433

తలర : లకకమకరసఠ ననళస
ఇసటట ననస:25-5-216
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ధరమ ననరరయణ సససగ కతడ
ఇసటట ననస:25-5-217
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ కరసతయఖ
ఇసటట ననస:25-5-218
వయససస:73
లస: పప
5109 NDX2992402
పపరర: రరజఖ లకడమ వరససరరడడ

5092 AP151010351440
పపరర: లకడమకరసత ననళస

5087 NDX2308203
పపరర: ఆనసదద గణపతే

తసడడ:డ వనలగపపడడ రమమష
ఇసటట ననస:25-5-212 FLAT NO T1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ గకరర శసకర రరవప
ఇసటట ననస:25-5-217
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:25-5-217
వయససస:66
లస: పప
5106 NDX0289645
పపరర: ననగజశశరరరవప వసగరవరపప

94-131/785

భరస : జగదదశ
ఇసటట ననస:25-5-217
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ధరమననరరయణ సససగ కతడ
ఇసటట ననస:25-5-217
వయససస:48
లస: ససస స
5100 NDX0371518
పపరర: జగదదశ మమచనబతస న

5089 NDX2916328
పపరర: శకనవరస రరవప పవపలలరర

94-53/631

భరస : గగవరరన పపపల
ఇసటట ననస:25-5-212
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:25-5-216
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ధరమననరరయణ సససగ కతడ
ఇసటట ననస:25-5-217
వయససస:25
లస: ససస స
5097 NDX1747478
పపరర: లకకమబబయ కతడ

94-114/896

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పవపలలరర
ఇసటట ననస:25-5-212
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ జగనననథ రరవప పపపల
ఇసటట ననస:25-5-212,
వయససస:43
లస: పప
5094 NDX1777962
పపరర: సరయననగ ససమమ సససగ కతడ

5086 NDX2831444
పపరర: వనసకటటష పవపలలరర

5084 NDX2696490
పపరర: ఉమ సససదరర పమడడమఘకకల

భరస : రరమకకషష పమడడమఘకకల
ఇసటట ననస:25-5-212
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పవపలలరర
ఇసటట ననస:25-5-212
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:25-5-212
వయససస:65
లస: పప
5091 NDX2308138
పపరర: గగవరరన పపపల

94-131/432

5108 NDX2992394
పపరర: జగదదశశరర వరససరరడడడ

94-93/1551

భరస : రవ కలమమర బబబఘ వరససరరడడ
ఇసటట ననస:25-5-219
వయససస:62
లస: ససస స
94-93/1553

5111 NDX2992378
పపరర: దదననశ వరససరరడడడ

94-93/1554

తసడడ:డ శవ పడసరద వరససరరడడ
ఇసటట ననస:25-5-219
వయససస:36
లస: పప
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5112 NDX2992386
పపరర: లకడమ ససజనఖ వరససరరడడ

94-93/1555

భరస : నరరసదడ బబబఘ వరససరరడడ
ఇసటట ననస:25-5-219
వయససస:31
లస: ససస స
5115 AP151010348426
పపరర: వజయశసకర పస

94-114/465

94-112/552

తసడడ:డ ఇననన రరడడడ కకననరర
ఇసటట ననస:25-5-220 WARD No 4
వయససస:46
లస: పప
5121 NDX2081149
పపరర: వనసకట ననరరయణ ఓబఘలశశటట

94-112/71

94-112/73

94-112/76

5130 AP151010345401
పపరర: లలత ఓబఘలశశటట ఓబఘలశశటట

94-112/78

తసడడ:డ వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:25-6-48
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప కకసగర
ఇసటట ననస:25-6-126
వయససస:54
లస: పప
5139 NDX0086645
పపరర: హససమమ షపక
తసడడ:డ లమల వజర
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:35
లస: ససస స

94-112/69
5120 JBV2887453
పపరర: వరన చకరకనరరస గఘళరపలర గఘళరపలర

94-112/68

5122 JBV2887438
పపరర: ససబబబరరవప గఘళరపలర గఘళరపలర

తసడడ:డ ససబబబరరవప గఘళరపలర
ఇసటట ననస:25-5-221
వయససస:37
లస: పప
94-112/72

5125 NDX1906447
పపరర: అసకకత రరమననన

5128 NDX0344713
పపరర: అసకకనడడ రరమననన రరమననన

5131 AP151010348235
పపరర: లలకననధస పససపపలలటట

5134 NDX3047701
పపరర: శసకర రరవప కకసగర

5137 NDX1747510
పపరర: పసడయమసక చసతపటర

5140 NDX0018275
పపరర: శరరష� అనమరరడడడ�
భరస : రరమ భమపలరరడడడ�
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:36
లస: ససస స

94-114/899

94-112/74

5126 NDX0341560
పపరర: వరయఖచచదరర రరమననన
రరమననన
తసడడ:డ అసకకనడడ రరమననన
ఇసటట ననస:25-5-222
వయససస:50
లస: పప

94-112/77

5129 NDX2360113
పపరర: ససషమదేవ రరమననన

94-112/75

94-113/770

భరస : వనసకటటసశర రరవప రరమననన
ఇసటట ననస:25-5-222
వయససస:49
లస: ససస స
94-114/468

5132 NDX2081198
పపరర: ససజజత లకడమ నరరక

94-112/79

భరస : వరససదేవ రరవప నరరక
ఇసటట ననస:25-5-453
వయససస:40
లస: ససస స
94-71/812

5135 NDX3049657
పపరర: శక లకడమ కకసగర

94-71/813

భరస : శసకర కకసగర
ఇసటట ననస:25-6-126
వయససస:75
లస: ససస స
94-114/469

తసడడ:డ శకనవరస చసతపటర
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:24
లస: ససస స
94-114/471

5123 NDX2739811
పపరర: పదదమన గఘళళపలర
భరస : వరన చకకవరరస గఘళళపలర
ఇసటట ననస:25-5-221,
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసరశమ కకసగర
ఇసటట ననస:25-6-126
వయససస:80
లస: పప
94-71/814

94-114/467

5119 JBV2893329
పపరర: రరజఖలకడమ గఘళరపలర గఘళరపలర

తసడడ:డ ననరరయణసరశమ
ఇసటట ననస:25-5-226
వయససస:62
లస: పప
94-114/819

5117 NDX2465276
పపరర: ససధనకర బబబఘ కకసన

తసడడ:డ యలర మసద కకసన
ఇసటట ననస:25-5-219 PUNNAIAH PRIDE
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ రరమననన
ఇసటట ననస:25-5-222
వయససస:76
లస: పప

భరస : వనసకటననరరయణ ఒబలశశటట
ఇసటట ననస:25-5-223
వయససస:56
లస: ససస స

94-114/464

భరస : కకసన ససధనకర బబబఘ
ఇసటట ననస:25-5-219 PUNNAIAH PRIDE
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ చచదరర రరమననన
ఇసటట ననస:25-5-222
వయససస:25
లస: పప

5127 NDX0345074
పపరర: వనసకటటశశరరరవప రరమననన
రరమననన
తసడడ:డ అసజనడడ రరమననన
ఇసటట ననస:25-5-222
వయససస:52
లస: పప

5136 NDX3049871
పపరర: ననగరరరరన శవ పడసరద కకసగర

94-114/466

తసడడ:డ బసవయఖ గఘళరపలర
ఇసటట ననస:25-5-221
వయససస:65
లస: పప

భరస : వరయఖచచగరర రరమననన
ఇసటట ననస:25-5-222
వయససస:43
లస: ససస స

5133 NDX2623288
పపరర: కరమమశరరరవప

5116 NDX2465268
పపరర: ససజజత ఇనపగగళర

5114 NDX0942599
పపరర: చసదడశశఖర పడతసపరటట

తసడడ:డ మలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:25-5-219
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప గఘళరపలర
ఇసటట ననస:25-5-221
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ ఓబఘలశశటట
ఇసటట ననస:25-5-221
వయససస:62
లస: పప
5124 AP151010345591
పపరర: కరకసత రరమననన రరమననన

94-114/463

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:25-5-219
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబమమరరస
ఇసటట ననస:25-5-219
వయససస:50
లస: పప
5118 NDX3241494
పపరర: ఆసథథన రరడడడ కకననరర

5113 NDX1153238
పపరర: అరరణన కలమమరర పడతసపరటట

5138 NDX0014134
పపరర: ససజనఖ గఘసటక

94-114/470

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:31
లస: ససస స
94-114/472

5141 NDX0292557
పపరర: పదనమవత మమదనల

94-114/473

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:45
లస: ససస స
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94-114/474 5143 NDX0833699
5142 NDX0971887
పపరర: ననగ వనసకట ససరఖకళ చసతపలర
పపరర: కనక రరజజశశరర ససహహచ�

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:45
లస: ససస స
5145 NDX0014159
పపరర: పదనమ మమదల

భరస : రవసదడబబబఘ�
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:46
లస: ససస స
94-114/477

భరస : ససరజష
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:48
లస: ససస స
5148 NDX0669473
పపరర: రజఖ రరణణ యమరర గడడ �

94-114/480

94-114/483

94-114/486

94-114/489

94-114/492

94-114/495

తసడడ:డ వర సరశమ
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:53
లస: పప

5155 NDX0085514
పపరర: అసజమమ బఘరరకమఘకలక

5158 NDX0697102
పపరర: శవరరమపడసరద రజడడమళళ

5161 AP151010348441
పపరర: ససదదప చచదరర ఘసటబ

5164 NDX0023176
పపరర: శకధర అనమరరడడడ

94-114/498

5167 NDX2021335
పపరర: ససరజష మమదల

94-114/487

5170 NDX0955468
పపరర: శకనవరస చసతపటర
తసడడ:డ రరజజశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:54
లస: పప

5150 NDX0689257
పపరర: రజణఘక దరరర కకతస మణణ

94-114/482

5153 NDX0382200
పపరర: శశషగరరరమమమ మమదనల

94-114/485

5156 NDX0214510
పపరర: ససతనదేవ వడనడదద�

94-114/488

భరస : రరమచసదడ పడసరద�
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:81
లస: ససస స
94-114/490

5159 NDX0942649
పపరర: అరరణ కలమమర గకడ

94-114/491

తసడడ:డ ననగజసదడపప
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:33
లస: పప
94-114/493

5162 NDX0697136
పపరర: శక రసజన కలమమర దేవరపలర �

94-114/494

తసడడ:డ డేవడ రరజ�
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:42
లస: పప
94-114/496

5165 NDX0366310
పపరర: నరజసదడ బబబఘ మమదల

94-114/497

తసడడ:డ రరజజసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:47
లస: పప
94-114/499

తసడడ:డ రరజజసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:51
లస: పప
94-114/501

94-114/479

భరస : రరజజసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:47
లస: పప
5169 NDX1181817
పపరర: శకనవరసరరవప తతరటట

94-114/484

తసడడ:డ పపననయఖచచదరర
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ అబఘబలమర
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:42
లస: పప
5166 NDX0023218
పపరర: శకకరసత అనమరరడడడ

5152 NDX1629759
పపరర: రమమదేవ కకట

5147 NDX0833616
పపరర: వనసకట రమమదేవ తనడడపతడ

భరస : ననగజసదడపపప గకడ
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:55
లస: ససస స

తలర : ససకనఖ
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:35
లస: పప
5163 NDX0022764
పపరర: మమలమల షపక

94-114/481

భరస : వనసకరటబడమరరడడడ
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజసదడపప
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:30
లస: పప
5160 NDX0697045
పపరర: రరకజశ యమరర గడడ �

5149 NDX0292532
పపరర: రమమదేవ బఘరకమఘకలక

94-114/476

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : అనసత రరమయఖ
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:65
లస: ససస స
5157 NDX0690842
పపరర: కకరణ కలమమర గకడ

94-114/478

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : లమల వజర
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:56
లస: ససస స
5154 NDX0018283
పపరర: లకకమదేవ అనమరరడడడ

5146 NDX1183789
పపరర: అననపపరష తతరటట

5144 NDX2193118
పపరర: అరరణ చసతన

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప చసతన
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:54
లస: ససస స
5151 NDX0086629
పపరర: నసరర హన బబగస షపక

94-114/475

5168 NDX0697151
పపరర: శకనవరససలల చచనసనపలర �

94-114/500

తసడడ:డ ననరరయణ�
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:51
లస: పప
94-114/502

5171 NDX0837401
పపరర: దసరరర ససదదప తనడడపతడ

94-114/503

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:55
లస: పప
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94-114/504

తసడడ:డ కకషరష రరడడడ
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:55
లస: పప
5175 NDX0579623
పపరర: నరరలమ బబలలలశశర రరవప�

94-114/507

5176 NDX0697110
పపరర: కకటటశశర రరవప� యమరర గడనడ�

94-114/510

5179 AP151010168089
పపరర: శరత మహన పపపరపల

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:74
లస: పప

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:25-6-212
వయససస:45
లస: ససస స
5190 NDX1606393
పపరర: రమమష వనలగపపడడ

94-114/521

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:25-6-215
వయససస:34
లస: ససస స
5196 NDX0290858
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప గగల�
తసడడ:డ భదడయఖ�
ఇసటట ననస:25-6-215
వయససస:68
లస: పప
5199 NDX1777285
పపరర: అననపపరష పసనసమమడడ
భరస : రవ శసకర ననగలసగస
ఇసటట ననస:25-6-224
వయససస:50
లస: ససస స

94-114/516

5188 NDX1413020
పపరర: అననపపరష రరచపపడడ

94-114/519

94-114/787

5186 NDX1663880
పపరర: శరసత ననరరన

94-114/517

5189 NDX0018069
పపరర: ననగమణణ సననధద

94-114/520

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-6-212
వయససస:64
లస: ససస స

94-114/522 5192 NDX0024075
5191 NDX1663872
పపరర: ననగమలలర సశర పడసరద మసడసరర
పపరర: ననగజశశరరరవప సననధద

5194 NDX0292680
పపరర: ససతనరరవమమ గగల�

5197 NDX0014100
పపరర: ఉజశల మమదల

5200 JBV2906568
పపరర: లకకమకరమమశశరర పసనసమమడడ
భరస : రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:25-6-224
వయససస:73
లస: ససస స

94-114/523

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:25-6-212
వయససస:66
లస: పప
94-114/525

5195 AP151010348325
పపరర: శకనవరసస గగల�

94-114/526

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:25-6-215
వయససస:42
లస: పప
94-114/528

భరస : నరజసదడ బబబఘ
ఇసటట ననస:25-6-221
వయససస:41
లస: ససస స
94-114/530

94-114/512

భరస : ననగ మలలర శశర పడసరద మసడసరర
ఇసటట ననస:25-6-212
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:25-6-215
వయససస:62
లస: ససస స
94-114/527

5180 NDX1629718
పపరర: అనసత రరమయఖ కకట

తసడడ:డ ననరరయణపప గకడ
ఇసటట ననస:25-6 211
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మసడసరర
ఇసటట ననస:25-6-212
వయససస:51
లస: పప
94-114/524

94-114/509

తసడడ:డ లచచయఖ
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:69
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ రరచపపడడ
ఇసటట ననస:25-6-212
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:25-6-212
వయససస:50
లస: పప
5193 NDX0639898
పపరర: శక శరరష� గగల�

94-114/511

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:25-6-212
వయససస:34
లస: ససస స
94-114/518

5177 NDX0290734
పపరర: చసదడశశఖర మమదల
తసడడ:డ రరజజసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ మఘరల కకషష
ఇసటట ననస:25-6-212
వయససస:26
లస: ససస స

94-114/506

94-114/514 5183 NDX0697193
5182 NDX0690800
పపరర: రరమచసదడ పడసరద బబ మమదేవర�
పపరర: ననగజసదడపప గకడ

94-114/515 5185 NDX0971283
5184 NDX1303288
పపరర: సరయ లకడమ సరతశక వడర మమడడ
పపరర: శశశత రరచపపడడ

5187 NDX1606450
పపరర: రమ వనలగపపడడ

94-114/508

తసడడ:డ పస హహచ కర రరవప
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:67
లస: పప
94-114/513

5174 NDX0837740
పపరర: రమమష తనడడపతడ�

తసడడ:డ కరశపత�
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:65
లస: పప
5181 NDX0023192
పపరర: వనసకట రరమరరడడడ అనమరరడడడ

94-114/505

తసడడ:డ రరమయఖ చచదరర�
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వరరసజననయఘలల�
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:59
లస: పప
5178 NDX0290809
పపరర: లమల వజర షపక

5173 NDX0837443
పపరర: రవసదడబబబఘ చరరమమమళర�

5198 NDX0290684
పపరర: రరజజసదడ పడసరద మమదల

94-114/529

తసడడ:డ మఘరహరర రరవప
ఇసటట ననస:25-6-221
వయససస:72
లస: పప
94-114/531

94-114/532
5201 JBV2900595
పపరర: రరమమహనరరవప పసనసమమడడ

తసడడ:డ కలమమరసరశమ
ఇసటట ననస:25-6-224
వయససస:79
లస: పప
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5202 AP151010351230
పపరర: కళఖణణ వ

94-114/533

భరస : కపసలలశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-6-225
వయససస:44
లస: ససస స

5203 AP151010351229
పపరర: కరమమశశరర వజనమఘపరటట

94-114/534

భరస : కపసలలశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-6-225
వయససస:67
లస: ససస స

5205 NDX2127042
పపరర: కలపన పససపపలలటట

94-114/536

భరస : శవరరమ కకషష పససపపలలటట
ఇసటట ననస:25-6-226
వయససస:26
లస: ససస స

5206 NDX2288660
పపరర: ససబబబయమమ పససపపలలటట

5204 AP151010348280
పపరర: కపసలలశశరరరవప వ

94-114/535

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:25-6-225
వయససస:73
లస: పప
94-114/537

భరస : లలకననథస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:25-6-226
వయససస:49
లస: ససస స

5207 NDX0687194
పపరర: శవరరమకకకషష పససపపలలటట

94-114/538

తసడడ:డ లలకననథస
ఇసటట ననస:25-6-226
వయససస:32
లస: పప

94-114/539
5208 NDX0687079
పపరర: వనసకట ననరరయణ పససపపలలటట

తసడడ:డ లలకననథస
ఇసటట ననస:25-6-226
వయససస:33
లస: పప
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2079 NDX2126796
పపరర: సరయ సపసదన బబ పపపడడ

94-112/23

2080 NDX1561332
పపరర: మహహష యడర

తసడడ:డ రరమ లసగజశశర పడసరద బబ పపపడడ
ఇసటట ననస:24-1-74
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధ కకషష ఎడర
ఇసటట ననస:24-1-74
వయససస:26
లస: పప

2082 NDX0018218
పపరర: వజయలకడమ దేవరశశటట

2083 NDX0014043
పపరర: అనసరరధ యలమసచల

94-113/350

భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-1-74
వయససస:43
లస: ససస స
2085 NDX1450477
పపరర: అసక సతఖవత ససరరడడ

94-113/353

94-113/356

94-113/359

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ పససరర సక
ఇసటట ననస:24-1-74
వయససస:48
లస: పప

94-113/354

2092 NDX2288249
పపరర: పడదదప పససరర సక

94-113/362

94-113/365

2084 NDX0068502
పపరర: బబబ అనసరరధ తతమటట�

94-113/352

2087 NDX0289694
పపరర: వనసకటససబబమమ దసగరర ననన�

94-113/355

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:24-1-74
వయససస:57
లస: ససస స
94-113/357

2090 NDX2288207
పపరర: పవన పససరర సక

94-113/358

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప పససరర సక
ఇసటట ననస:24-1-74
వయససస:21
లస: పప
94-113/360

94-113/361
2093 NDX1376284
పపరర: సరయ వజయ పడసరద
బబ పపపడడ
తసడడ:డ రరమ లసగజశశర పడసరద బబ పపపడడ
ఇసటట ననస:24-1-74
వయససస:27
లస: పప

2095 NDX0705335
పపరర: సరయ రరజ భబరత
యలమసచల�
తసడడ:డ వజయ భబసకర రరవప�
ఇసటట ననస:24-1-74
వయససస:30
లస: పప

94-113/363

2096 AP151010348237
పపరర: ససరజష బతష
స ల�

2098 NDX0289017
పపరర: రరజజసదడ పడసరద� ససరరడడడ�

94-113/366

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప పససరర సక
ఇసటట ననస:24-1-74
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరధ కకషష యడర
ఇసటట ననస:24-1-74
వయససస:26
లస: పప
2097 NDX2288181
పపరర: ననగజశశర రరవప పససరర సక

2089 NDX0018200
పపరర: ససశల� తతమమటట�

94-113/349

భరస : రరధ కకషష�
ఇసటట ననస:24-1-74
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:24-1-74
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవ దేవరశశటట
ఇసటట ననస:24-1-74
వయససస:24
లస: పప
2094 NDX1460732
పపరర: మహహశ యడర

94-113/351

భరస : రరమలసగజశశరపడసరద�
ఇసటట ననస:24-1-74
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శకరరమ మమరరస
ఇసటట ననస:24-1-74
వయససస:69
లస: ససస స
2091 NDX1902957
పపరర: లలకజశ కలమమర దేవరశశటట

2086 NDX0289652
పపరర: వజయకలమమరర ఆవపల�

2081 NDX1902981
పపరర: నవఖ దేవరశశటట

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప దేవరశశటట
ఇసటట ననస:24-1-74
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వజయ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:24-1-74
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరజజసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:24-1-74
వయససస:53
లస: ససస స
2088 AP151010351276
పపరర: రమమ లల బథసలమ

94-112/24

తసడడ:డ సతఖనననరరయణ�
ఇసటట ననస:24-1-74
వయససస:49
లస: పప

94-113/364

తసడడ:డ శకరరమమమరరస�
ఇసటట ననస:24-1-74
వయససస:41
లస: పప
94-113/367
2099 NDX0289025
పపరర: వనసకటససబబబరరవప� దేవరపసటట �

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� ేచ�
ఇసటట ననస:24-1-74
వయససస:49
లస: పప
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2100 NDX0068098
పపరర: యడర రరధనకకకషష�
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94-113/368

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప�
ఇసటట ననస:24-1-74
వయససస:53
లస: పప
2103 NDX0022905
పపరర: హనసమసతరరవప తతమమటట�

94-113/371

తసడడ:డ అసకమమ�
ఇసటట ననస:24-1-74
వయససస:84
లస: పప

2101 NDX0705079
పపరర: వజయ భబసకరరరవప�
యలమసచల�
తసడడ:డ జగర యఖ�
ఇసటట ననస:24-1-74
వయససస:60
లస: పప

94-113/369

2104 NDX1673459
పపరర: రరజజష మరగజ

94-113/946

2105 NDX2816858
పపరర: బబల జజఖత మమరగజ

94-113/950

2108 NDX0068668
పపరర: పదనమవత తేళళ�

తసడడ:డ వనసకట రరజజసదడ పడసరద ససరరడడ
ఇసటట ననస:24-1-74, Gruha laxmi homes, g
వయససస:25
లస: పప

భరస : లకకమననరరయణ�
ఇసటట ననస:24-1-75
వయససస:54
లస: ససస స

2109 AP151010351420
పపరర: పపషపవత నసత

2110 NDX0289033
పపరర: లకడమ ననరరయణ తేళర

2111 NDX3205325
పపరర: బబలశశఖర వడచడ

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:24-1-75
వయససస:81
లస: ససస స
2112 NDX2797389
పపరర: బబలనజ మఘడననన
తసడడ:డ హనసమయఖ మఘడననన
ఇసటట ననస:24-1-75
వయససస:26
లస: పప
2115 NDX1450337
పపరర: రరమ లకడమ గడడపపడడ

94-113/377

94-113/380

94-113/383

తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:24-1-77
వయససస:39
లస: పప

94-113/378

2119 NDX1450444
పపరర: శకనవరస రరవప గడడపపడడ

2122 NDX1132976
పపరర: బబబ షరలన చనననబతస న

94-113/386

2125 JBV1392349
పపరర: వనగకటలకడమ� బబఠమమచరరర�

94-113/381

2128 NDX1376243
పపరర: ననగజశశర రరవప రరవపరర
తసడడ:డ ససతన రరమయఖ
ఇసటట ననస:24-1-77
వయససస:47
లస: పప

94-113/376

2117 NDX1843391
పపరర: సరయ ఫణణ దదప గడడపపడడ

94-113/379

2120 NDX0080770
పపరర: శకరరమమమరరస ధసళపరళ

94-113/382

తసడడ:డ బసగరరయఖ
ఇసటట ననస:24-1-76
వయససస:78
లస: పప
94-113/384

2123 NDX1376250
పపరర: వజయ లకకమ రరవపరర

94-113/385

భరస : ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-1-77
వయససస:40
లస: ససస స
94-113/387

భరస : హనసమగతరరవప� �
ఇసటట ననస:24-1-77
వయససస:60
లస: ససస స
94-113/390

2114 NDX0085555
పపరర: అపరష ధసళపరళళ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గడడపపడడ
ఇసటట ననస:24-1-76
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఆనసద బబటట సచరర
ఇసటట ననస:24-1-77
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:24-1-77
వయససస:41
లస: ససస స
2127 JBV1392307
పపరర: ఆనసద� బబఠమమచరరర�

2116 AP151010351422
పపరర: అరరణ ధసళపరళళ�

94-113/951

తసడడ:డ శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:24-1-76
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపయఖ
ఇసటట ననస:24-1-76
వయససస:54
లస: పప

భరస : లలత బబబఘ
ఇసటట ననస:24-1-77
వయససస:26
లస: ససస స
2124 NDX1237338
పపరర: శరరద డథననడ టట

94-113/375

భరస : శకరరమమమరరస�
ఇసటట ననస:24-1-76
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ తచలర
ఇసటట ననస:24-1-76
వయససస:42
లస: పప
2121 NDX2000511
పపరర: మమధవ లత బబ లర ననన

2113 NDX1833822
పపరర: తషలసస బకకల

94-113/372

తసడడ:డ రరమమసజననయఘలల వడచడ
ఇసటట ననస:24-1-75
వయససస:29
లస: పప

భరస : వజయ కకషష తచలర
ఇసటట ననస:24-1-76
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గడడపపడడ
ఇసటట ననస:24-1-76
వయససస:50
లస: ససస స
2118 NDX1833889
పపరర: వజయ కకషష తచలర

94-113/374

తసడడ:డ ససబబయఖ ేచ
ఇసటట ననస:24-1-75
వయససస:61
లస: పప
94-113/952

94-113/947

భరస : రరజజష మమరగజ
ఇసటట ననస:24-1-74
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ భబసకర రరవప యలమసచల
ఇసటట ననస:24-1-74
వయససస:20
లస: పప
94-113/373

94-113/370

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:24-1-74
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మరగజ
ఇసటట ననస:24-1-74
వయససస:31
లస: పప

94-113/949 2107 NDX2811677
2106 NDX2728830
పపరర: సరయ రరజ భబరర వ యలమసచల
పపరర: వనసకట కరశ వశశననథ ససరరడడ

2102 AP151010348144
పపరర: శకరరమమమరరస బతష
స ల�

2126 NDX2000586
పపరర: లలత బబబఘ బబ లర ననన

94-113/389

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:24-1-77
వయససస:36
లస: పప
94-113/391

2129 AP151010348004
పపరర: పడకరశ రరవప పరమమతషమన

94-113/392

తసడడ:డ వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:24-1-77
వయససస:64
లస: పప
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2130 NDX2661130
పపరర: రరవపరర అఖల
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94-113/890

తసడడ:డ రరవపరర ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-1-77
వయససస:22
లస: పప
2133 AP151010351491
పపరర: ససతమమ పరమతషమన

94-113/394

94-131/15

94-113/398

94-113/401

94-113/404

94-113/407

94-113/410

తసడడ:డ రరమమనసజయఖ
ఇసటట ననస:24-1-85
వయససస:77
లస: పప

2143 AP151010351032
పపరర: ధనలకకమ బబలకకషష

2146 AP151010351227
పపరర: గకతమ ఆవపల

2149 NDX0641316
పపరర: సదనశవ కలమమర ఆవపల

2152 NDX0068551
పపరర: అరరణ దసడచడ సపపడడ�

94-113/413

2155 NDX0068106
పపరర: ననగజశశరరరవప� దసడచడ సపపడడ�

94-113/402

2158 NDX0971648
పపరర: పరరమళ చచరరకలరర
భరస : ఉదయ శసకర
ఇసటట ననస:24-1-86
వయససస:32
లస: ససస స

2138 NDX1460765
పపరర: వనదవత సతఖననరరయణ

94-113/397

2141 NDX1583005
పపరర: హహమలత యస

94-113/400

2144 AP151010348113
పపరర: ససబడమణఖస గగవసదసరశమ

94-113/403

తసడడ:డ గగవసదసరశమ
ఇసటట ననస:24-1-82
వయససస:53
లస: పప
94-113/405

2147 AP151010351225
పపరర: గరత ఆవపల

94-113/406

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-1-83
వయససస:48
లస: ససస స
94-113/408

2150 AP151010348410
పపరర: ససబబబరరవప ఆవపల

94-113/409

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:24-1-83
వయససస:54
లస: పప
94-113/411

2153 NDX1798794
పపరర: శక వషష
ష సరయ కకషష
గఘసటటపలర
తసడడ:డ రరమకకషష గఘసటటపలర
ఇసటట ననస:24-1-84
వయససస:24
లస: పప

94-113/412

94-113/414

2156 AP151010351112
పపరర: పపణఖవత ధననకలల

94-113/415

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:24-1-84
వయససస:70
లస: పప
94-113/416

94-131/14

తసడడ:డ ససబడమనన జ
ఇసటట ననస:24-1-82
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప�
ఇసటట ననస:24-1-84
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:24-1-84
వయససస:48
లస: పప
2157 AP151010348209
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ధననకలల

94-113/399

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:24-1-83
వయససస:51
లస: పప

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:24-1-84
వయససస:44
లస: ససస స
2154 AP151010348303
పపరర: రరమ కకషష గఘసటటపలర

2140 AP151010348077
పపరర: బబలకకషష గగవసదసరశమ

2135 AP151010357403
పపరర: అజతేబవ పరరచసరర

భరస : సతఖననరరయణ బబలకకషష
ఇసటట ననస:24-1-81
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సదనశవకలమమర
ఇసటట ననస:24-1-83
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:24-1-83
వయససస:82
లస: ససస స
2151 AP151010351314
పపరర: మమధవ గఘసటటపలర

94-131/16

భరస : బబలకకకషష
ఇసటట ననస:24-1-82
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:24-1-83
వయససస:29
లస: ససస స
2148 AP151010351226
పపరర: అనససయమమ ఆవపల

2137 AP151010354479
పపరర: రమణ కలమమర కకకవ

94-113/393

భరస : రమణకలమమర పరరచసరర
ఇసటట ననస:24-1-80
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదసరశమ
ఇసటట ననస:24-1-81
వయససస:66
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:24-1-82
వయససస:45
లస: ససస స
2145 NDX2000610
పపరర: మమనక ఆవపల

94-113/395

తసడడ:డ చచసచయఖచచదరర కకకవ
ఇసటట ననస:24-1-80
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ బబలకకషష గగవసదసరశమ
ఇసటట ననస:24-1-81
వయససస:40
లస: పప
2142 AP151010351303
పపరర: శరఖమలమ గగవసదసరశమ

2134 NDX1404581
పపరర: వశశననధ� పరమమతషమన�

2132 NDX0971705
పపరర: పదమజ కటకస

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-1-79
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:24-1-79
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరజజరరస పరరచసరర
ఇసటట ననస:24-1-80
వయససస:72
లస: ససస స
2139 NDX1460716
పపరర: సతఖననరరయణ బబలకకషష

94-113/953

భరస : సరయబబబఘ జనసరశమ
ఇసటట ననస:24-1-77
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:24-1-79
వయససస:60
లస: ససస స
2136 NDX0594648
పపరర: లకడమ ససశల పరరచసరర

2131 NDX3034519
పపరర: వనసకట జజనకక జనసరశమ

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-1-85
వయససస:73
లస: ససస స
94-113/417

2159 NDX2111391
పపరర: కలమమరర బబజవరడ

94-113/418

భరస : శవ బబజవరడ
ఇసటట ననస:24-1-86
వయససస:37
లస: ససస స
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2160 NDX0728840
పపరర: అరరణ� కరరనటట�
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94-113/419

భరస : పడతనప�
ఇసటట ననస:24-1-86
వయససస:52
లస: ససస స
2163 NDX0686915
పపరర: ఉదయ కకషష� చచరరకలరర�

94-113/422

94-113/425

94-113/426

94-113/429

2170 NDX0289876
పపరర: రరసకలమమర� పససకకశరమ�

2173 JBV2906360
పపరర: రరజజసదడకలమమర మసజశరమ�

94-113/432

2179 AP151010348490
పపరర: సతఖననరరయణ శరమ అనరరజ
తసడడ:డ అనరరజ
ఇసటట ననస:24-1-88
వయససస:51
లస: పప

2181 JBV2900736
పపరర: రరసకలమమర � అన రరజ�

2182 AP151010351282
పపరర: వనసకటససబబమమ మరరకడడ

94-113/438

తసడడ:డ అనరరజ�
ఇసటట ననస:24-1-88
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:24-1-89
వయససస:48
లస: పప
2187 NDX0615278
పపరర: ససబబలకడమ ససకర
భరస : ససతనరరమమసజననయఘ ససకర
ఇసటట ననస:24-1-91
వయససస:59
లస: ససస స

94-113/427

2185 AP151010348227
పపరర: శవరరమరరడడడ మరరకడడడ
తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:24-1-89
వయససస:76
లస: పప

94-131/18

2168 NDX2744738
పపరర: వనసకట రసగమమ గåనసరణణ

2171 NDX1376300
పపరర: కకమల శరమ రరసకలమమర

94-113/430

2174 JBV2906386
పపరర: పపషప శరమ� �

94-113/428

94-113/431

భరస : రరసకలమమర శరమ� �
ఇసటట ననస:24-1-88
వయససస:58
లస: ససస స
94-113/434

తసడడ:డ రరసకలమమర శరమ
ఇసటట ననస:24-1-88
వయససస:28
లస: పప
94-113/436

2180 JBV2900447
పపరర: రరజజసదడకలమమర శరమ �

94-113/437

తసడడ:డ అనరరజ�
ఇసటట ననస:24-1-88
వయససస:55
లస: పప
94-113/439

2183 AP151010348123
పపరర: రరజశశఖరరరడడడ మరరకడడడ�

94-113/440

తసడడ:డ శవరరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:24-1-89
వయససస:45
లస: పప
94-113/442

2186 NDX1664425
పపరర: కకషష సరగజ ససకర

94-131/17

తసడడ:డ ససతనరరమ ఆసజననయఘలల ససకర
ఇసటట ననస:24-1-91
వయససస:27
లస: ససస స

94-131/19 2189 NDX0410423
2188 NDX0562777
పపరర: ససతనరరమ ఆసజననయఘలల ససకర
పపరర: పదమకలమమరర కకట�

తసడడ:డ వనసకట రతనస ససకర
ఇసటట ననస:24-1-91
వయససస:66
లస: పప

94-113/955

తసడడ:డ రరసకలమమర శరమ అననడజ
ఇసటట ననస:24-1-88
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శవరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:24-1-89
వయససస:70
లస: ససస స
94-113/441

94-113/424

తసడడ:డ ననమలలసయమ గåనసరణణ
ఇసటట ననస:24-1-86
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శరరమ
ఇసటట ననస:24-1-88
వయససస:26
లస: పప
94-113/435

2165 NDX0289082
పపరర: ఉదయ శసకర చచరరకలరర

94-113/433 2177 NDX0955492
2176 NDX1376268
పపరర: వరససదేవ శరరమ సతఖననరరయణ
పపరర: ఆశష శరమ రరసకలమమర

తసడడ:డ రరజజసదడ కలమమర శరమ అననడజబహహమమ
ఇసటట ననస:24-1-88
వయససస:29
లస: పప

2184 AP151010348056
పపరర: వనసకటరరడడడ మరరకడడడ

94-113/954

భరస : రరజజసదడకలమమర� �
ఇసటట ననస:24-1-88
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శరమ అననడజ
ఇసటట ననస:24-1-88
వయససస:24
లస: పప
2178 NDX0023143
పపరర: శరఖమ దధదచ రరజజసదడకలమమర

2167 NDX2744720
పపరర: శకనవరస రరవప కజఠరబమయయనన

94-113/421

తసడడ:డ కరళదనస పడసరద
ఇసటట ననస:24-1-86
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరసకలమమర శరమ�
ఇసటట ననస:24-1-88
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణశరమ
ఇసటట ననస:24-1-88
వయససస:45
లస: ససస స
2175 NDX1902734
పపరర: జతేశ శరమ సతఖననరరయణ

94-113/423

తసడడ:డ భమయఖ కజఠరబమయయనన
ఇసటట ననస:24-1-86
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరసకలమమర శరమ�
ఇసటట ననస:24-1-88
వయససస:30
లస: ససస స
2172 JBV2906378
పపరర: మసజల శరమ

2164 NDX2111375
పపరర: శవ బబజవరడ

2162 AP151010351145
పపరర: పపషపవనణణ చచరరకలరర

భరస : కరళదనస పడసరద
ఇసటట ననస:24-1-86
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర యఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:24-1-86
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కరళదనస పడసరద
ఇసటట ననస:24-1-86
వయససస:45
లస: పప
2169 NDX0289884
పపరర: శరమ� ఆరరస�

94-113/420

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:24-1-86
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ కరళదనస పడసరద�
ఇసటట ననస:24-1-86
వయససస:37
లస: పప
2166 AP151010348469
పపరర: ఉదయ కకరణ చచరరకలరర

2161 AP151010351146
పపరర: హహమలత తడపపరననన

94-113/443

భరస : గరరడకలమమర�
ఇసటట ననస:24-1-93
వయససస:45
లస: ససస స
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పపరర: పరవన కకట
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94-113/444

తసడడ:డ గరరడ కలమమర కకట
ఇసటట ననస:24-1-93
వయససస:25
లస: పప
2193 JBV2900751
పపరర: తనతయఖ రరవపరర

2191 NDX1843516
పపరర: పవన కకట

తసడడ:డ గరరడ కలమమర కకట
ఇసటట ననస:24-1-93
వయససస:25
లస: పప
94-113/447

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:24-1-115
వయససస:68
లస: పప
2196 NDX1773408
పపరర: మసజల మననన

2199 NDX1773440
పపరర: కకశక మననన

94-67/23

94-67/26

2197 NDX0070011
పపరర: ననగమలలర శవరర గగరరజవవలల

2200 NDX0156661
పపరర: సరయ శక కకషష గగరరవవలల

94-67/29

2203 JBV2711398
పపరర: రరమకకషషపడసరద కకతస పలర

తసడడ:డ అసకమమ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:24-1-245
వయససస:34
లస: పప
94-63/797

94-63/800

2212 NDX0056812
పపరర: నరసమమ కసదసల

94-63/803

2215 NDX0228304
పపరర: నరసససహరరడడడ అటబర

94-67/30

94-63/795

2218 NDX0228668
పపరర: శశషషరరడడడ అటబర
తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:24-2-16
వయససస:42
లస: పప

2198 NDX2035724
పపరర: సతఖ కలమమరర కకతస పలర

94-67/25

2201 NDX2073849
పపరర: వనసకట కకషష చచరరకలరర

94-67/28

94-113/448
2204 NDX2166586
పపరర: వనసకట శకరరమచసదడమమరరస
రరసటచసతల
తసడడ:డ వనసకటబకకషషమమరరస రరసటచసతల
ఇసటట ననస:24-1-191
వయససస:37
లస: పప

2207 NDX0057356
పపరర: సడవసత కరరసరన

94-63/796

భరస : జగదదశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:24-2-16
వయససస:33
లస: ససస స
94-63/798

2210 NDX0056853
పపరర: పసచచమమ ఆటర

94-63/799

భరస : శశషష రరడడడ
ఇసటట ననస:24-2-16
వయససస:46
లస: ససస స
94-63/801

2213 AP151010210026
పపరర: దనమమ వసగల

94-63/802

భరస : సరసబరరడబ డ
ఇసటట ననస:24-2-16
వయససస:73
లస: ససస స
94-63/804

తసడడ:డ శశషషరరడడడ
ఇసటట ననస:24-2-16
వయససస:31
లస: పప
94-63/806

94-67/22

తసడడ:డ రరమ యగజసశరరరరవ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:24-1-190
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:24-2-16
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ జగదదశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:24-2-16
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:24-2-16
వయససస:39
లస: పప

94-67/27

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:24-2-16
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : జగదదశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:24-2-16
వయససస:50
లస: ససస స

2217 NDX2015106
పపరర: శకనస వరరస

2209 NDX0404368
పపరర: చసదన వసగల

2195 NDX1445999
పపరర: నవఖ గగరరజవవలల

భరస : రరమ కకషష పడసరద కకతస పలర
ఇసటట ననస:24-1-190
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ శకకరసత రరడడడ
ఇసటట ననస:24-2-16
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:24-2-16
వయససస:37
లస: ససస స

2214 NDX0404376
పపరర: శకకరసత రరడడడ కజ

94-67/24

తసడడ:డ శకరరమఘలల
ఇసటట ననస:24-1-190
వయససస:67
లస: పప

94-113/449 2206 NDX0580878
2205 NDX1833665
పపరర: ససత రరమమసజననయఘలల కలల
పపరర: కకషష తషలసస కరరసరన
ర రర

94-113/446

తసడడ:డ హరరననథ బబబఘ
ఇసటట ననస:24-1-190
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరననథ బబబఘ
ఇసటట ననస:24-1-190
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కజ యస యస పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:24-1-190
వయససస:50
లస: పప

2211 AP151010210033
పపరర: ససత కరరసరన

94-112/26

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:24-1-190
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శరసత కలమమర మననన
ఇసటట ననస:24-1-190
వయససస:25
లస: పప
2202 NDX2073617
పపరర: అనల కలమమర కలరరక

2194 NDX1627910
పపరర: భబరర వ కకడనల

2192 NDX0409912
పపరర: గరరడ కలమమర కకటబ

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ స
ఇసటట ననస:24-1-93
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:24-1-156
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకట శరసత కలమమర మననన
ఇసటట ననస:24-1-190
వయససస:50
లస: ససస స

2208 NDX2014991
పపరర: దేవ వరరస

94-113/445

2216 NDX1453182
పపరర: రరమమహన రరడడ కసదసల

94-63/805

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:24-2-16
వయససస:38
లస: పప
94-63/807

2219 AP151010204012
పపరర: శకనవరస రరడడడ వసగల

94-63/808

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:24-2-16
వయససస:51
లస: పప
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94-63/809

తసడడ:డ రరమకకకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:24-2-16
వయససస:66
లస: పప
2223 NDX0051896
పపరర: లకడమ ననగరరరడడడ

94-131/21

94-131/24

94-131/27

94-131/29

94-131/769

94-235/897

94-131/743

భరస : వనసకటససవరరమకకషన కకట
ఇసటట ననస:24-2-107
వయససస:47
లస: ససస స

2233 AP151010354060
పపరర: వజయరరమరరడడడ భమమవరపప

2236 NDX2705606
పపరర: ఉమ మధసమసచ

2239 JBV2705028
పపరర: లకమణసరశమ యడర పలర

2242 NDX2985422
పపరర: యడర పలర ననమఠర

94-131/34

2245 JBV2705135
పపరర: ససభడమణఖస యడర పలర

94-131/30

2248 JBV1050491
పపరర: సతఖవత కకట
భరస : అసకమమ కకట
ఇసటట ననస:24-2-107
వయససస:69
లస: ససస స

2228 AP151010357286
పపరర: ససభబగఖమమ పప దదల

94-131/26

2231 NDX2577005
పపరర: పడతషఖష బబలరసకకసడ

94-131/692

2234 NDX3211257
పపరర: బబడమరజదదబ మసడల

94-131/768

తసడడ:డ ససబబరరడడడ మసడల
ఇసటట ననస:24-2-98
వయససస:62
లస: పప
94-131/690

2237 NDX3109006
పపరర: జయయశ కరశలమశ పపరగహహత

94-131/741

తసడడ:డ కరశలమశ జ పపరగహహత
ఇసటట ననస:24-2-102
వయససస:19
లస: పప
94-131/31

2240 NDX2982593
పపరర: యడర పలర ససబడమణఖస

94-131/742

తసడడ:డ లకమణ సరశమ యడర పలర
ఇసటట ననస:24-2-105
వయససస:37
లస: పప
94-131/744

2243 JBV2677011
పపరర: రరజజశశరరదేవ యడర పలర

94-131/33

భరస : లకమణసరశమ యడర పలర
ఇసటట ననస:24-2-106
వయససస:56
లస: ససస స
94-131/35

తసడడ:డ లకమణసరశమ యడర పలర
ఇసటట ననస:24-2-106
వయససస:38
లస: పప
94-131/37

94-131/23

భరస : మహన కకషష పప దదల
ఇసటట ననస:24-2-97
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమణ సరశమ యడర పలర
ఇసటట ననస:24-2-105
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:24-2-106
వయససస:87
లస: ససస స
2247 JBV1051275
పపరర: వజయ లకడమ కకట

94-131/28

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:24-2-105
వయససస:71
లస: పప

భరస : రరజశశఖరరకస
ఇసటట ననస:24-2-105
వయససస:35
లస: ససస స
2244 AP151010357115
పపరర: సరగజన యడర పలర

2230 AP151010354288
పపరర: నరశసహరరవప పప దదల

2225 NDX1127042
పపరర: రఘఘనసదన రరడడడ ననగరరరడడడ

భరస : సతఖననరరయణ పప దదల
ఇసటట ననస:24-2-97
వయససస:82
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:24-2-101
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరరరతనమ ఆచసచతన
ఇసటట ననస:24-2-103,18TH LINE
వయససస:49
లస: పప
2241 NDX3180981
పపరర: రరజమణణ గగణ

94-131/25

తసడడ:డ శశషసరరడడడ భమమవరపప
ఇసటట ననస:24-2-98
వయససస:84
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరడడడ మసడల
ఇసటట ననస:24-2-98
వయససస:62
లస: పప
2238 NDX3094984
పపరర: ససబడహమణఖస అచసచత

2227 AP151010357233
పపరర: గరతనవరణణ పప దదల

94-131/20

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:24-2-96
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనననరరయణ పప దదల
ఇసటట ననస:24-2-97
వయససస:50
లస: పప

భరస : వజయరరమరరడడడ భమమవరపప
ఇసటట ననస:24-2-98
వయససస:74
లస: ససస స
2235 NDX3155181
పపరర: బబడమరజదదబ మసడల

94-131/22

భరస : నరసససహరరవప పప దదల
ఇసటట ననస:24-2-97
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప పప దదల
ఇసటట ననస:24-2-97
వయససస:34
లస: పప
2232 AP151010357077
పపరర: ససగఘణనమణణ భమమవరపప

2224 NDX0145052
పపరర: ఉమ రరణణ ననగరరరడడ

2222 NDX0051623
పపరర: పసడయమసక రరడడడ ననగరరరడడడ

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:24-2-96
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:24-2-96
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనననథ రరడడ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:24-2-96
వయససస:53
లస: పప
2229 NDX0022533
పపరర: మనహకకషష పప దదల

94-67/1153

తసడడ:డ వరయఖ భమ
ఇసటట ననస:24-2-35
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ జగనననథ రరడడ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:24-2-96
వయససస:46
లస: ససస స
2226 NDX0127969
పపరర: శకనవరస రరడడడ ననగరరరడడడ

2221 NDX3279395
పపరర: జగన మహన రరవప భమ

2246 JBV1051267
పపరర: శకదేవ కకట

94-131/36

భరస : ససరజష కర.వ.ఎస.ఎస.
ఇసటట ననస:24-2-107
వయససస:43
లస: ససస స
94-131/38

2249 NDX1718032
పపరర: అవననష కకట

94-131/39

తసడడ:డ కర వ యస రరమ కకషష కకట
ఇసటట ననస:24-2-107
వయససస:24
లస: పప
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2250 AP151010354391
పపరర: వనసకటశవసతఖససరజష కకట

94-131/40

తసడడ:డ అసకయఖ చచదరర కకట
ఇసటట ననస:24-2-107
వయససస:47
లస: పప
2253 NDX2496792
పపరర: జజఖత వనసకట పరవన గఘసడన

94-131/43

94-131/46

94-131/49

94-131/52

2265 NDX1986084
పపరర: దసరర కలమమరర పపరరపరలలస

94-131/54

94-131/57

94-131/50

2263 NDX0836148
పపరర: మసదడపప పపనననరరవప పస

2266 NDX2175330
పపరర: నశచల భమరర

2269 NDX0822726
పపరర: ననగమణణ కకపపకలల

94-131/60

2272 NDX1837568
పపరర: శరరద టట సససడసరర

94-131/53

తసడడ:డ మధసససదనరరవప వలర భననన
ఇసటట ననస:24-2-112
వయససస:28
లస: పప

2275 NDX1461037
పపరర: హహమ చసదడ పపరరపరలలస

94-131/55

2278 NDX0836247
పపరర: వనసకట రరమమరరవప కకపపకలల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకపపకలల
ఇసటట ననస:24-2-112
వయససస:52
లస: పప

94-131/48

2261 NDX0819060
పపరర: ససధనరరణణ మమసధనదనపప

94-131/51

2264 NDX2482479
పపరర: నషసత బమరర

94-94/899

2267 NDX1461011
పపరర: శక లకడమ బసడర మమడడ

94-131/56

భరస : బసవనశశర రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:24-2-112
వయససస:37
లస: ససస స
94-131/58

2270 NDX1234236
పపరర: వనసకట పదనమవత పపచల

94-131/59

భరస : వనసకటటశశర రరవప పపచల
ఇసటట ననస:24-2-112
వయససస:46
లస: ససస స
94-131/61

2273 NDX0892422
పపరర: రరకకమణణకరసత నరరల

94-131/62

భరస : చచనననరరడడడ నరరల
ఇసటట ననస:24-2-112
వయససస:77
లస: ససస స
94-131/64

తసడడ:డ కకషష పపరరపరలలస
ఇసటట ననస:24-2-112
వయససస:39
లస: పప
94-131/66

2258 AP151010357013
పపరర: రతస మమ పసదబ ద

తసడడ:డ రతననకర వననససట బమరర
ఇసటట ననస:24-2-112
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రతననకర వననససట చససడసరర
ఇసటట ననస:24-2-112
వయససస:64
లస: ససస స
94-131/63

94-131/45

భరస : పపనననరరవప మసదడపప
ఇసటట ననస:24-2-111
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమమరరవప కకపపకలల
ఇసటట ననస:24-2-112
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకధర రరడడడ నరరల
ఇసటట ననస:24-2-112
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:24-2-112
వయససస:46
లస: పప

2260 AP151010357147
పపరర: రరకకమణణససలలచన నలర ప

2255 NDX0893560
పపరర: వనసకటబడహమనసదరరవప గఘసడన

భరస : అసకమమచచదరర పసదబ ద
ఇసటట ననస:24-2-109
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:డ రతననకర వననససట భమరర
ఇసటట ననస:24-2-112
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అరవసద మటటటగఘసట
ఇసటట ననస:24-2-112
వయససస:41
లస: ససస స

2277 NDX1461029
పపరర: బసవనశశర రరవప బసడర మమడడ

94-131/47

తసడడ:డ గగపయఖ పస
ఇసటట ననస:24-2-111
వయససస:66
లస: పప

భరస : హహమ చసదడ పపరరపరలలస
ఇసటట ననస:24-2-112
వయససస:29
లస: ససస స

2274 NDX1009521
పపరర: వసశ వలర భననన

2257 AP151010357078
పపరర: పదమజ పసదబ ద

94-131/42

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప గఘసడన
ఇసటట ననస:24-2-108
వయససస:37
లస: పప

భరస : సససగరరరవప నలర పననన
ఇసటట ననస:24-2-110
వయససస:58
లస: ససస స

2262 NDX2075381
పపరర: ఎఝమపరయల బబనన
అబడహస
తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:24-2-111
వయససస:50
లస: పప

2271 AP151010357145
పపరర: మలర క నరరల

94-131/44

భరస : శవరరమ పడసరద పసదబ ద
ఇసటట ననస:24-2-109
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమమ చచదరర పసదబ ద
ఇసటట ననస:24-2-109
వయససస:56
లస: పప

2268 NDX0893107
పపరర: వనసకట ససజజత మటటటగఘసట

2254 AP151010357202
పపరర: వరబ నమమ గఘసడన

2252 NDX0563114
పపరర: నరసససహరరవప పపటట గసటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపటట గసటట
ఇసటట ననస:24-2-107
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర గఘసడన
ఇసటట ననస:24-2-108
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వజయ రరమకకషష న
ఇసటట ననస:24-2-109
వయససస:40
లస: ససస స
2259 AP151010354098
పపరర: శవరరమపడసరదస పసదబ ద

94-131/41

తసడడ:డ అసకయఖ చచదరర కకట
ఇసటట ననస:24-2-107
వయససస:49
లస: పప

భరస : బడహమనసద గఘసడన
ఇసటట ననస:24-2-108
వయససస:30
లస: ససస స
2256 JBV2676724
పపరర: నరమల కరకలమమనస

2251 AP151010354383
పపరర: వనసకటశవరరమకకషష కకట

2276 NDX0893453
పపరర: అరవసద మటటటగఘసట

94-131/65

తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప మటటటగఘసట
ఇసటట ననస:24-2-112
వయససస:42
లస: పప
94-131/67

2279 AP151010354131
పపరర: శకధర రరడడడ నరరల

94-131/68

తసడడ:డ చచనననరరడడడ నరరల
ఇసటట ననస:24-2-112
వయససస:59
లస: పప
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2280 NDX1009463
పపరర: మధసససదనరరవప వలర భననన

94-131/69

తసడడ:డ వనసకట నరసససహస వలర భననన
ఇసటట ననస:24-2-112
వయససస:59
లస: పప
2283 NDX3131562
పపరర: ససమత వలర భననన

94-131/746

94-131/73

భరస : మలర క గమడపరటట
ఇసటట ననస:24-2-114
వయససస:41
లస: ససస స
94-113/452

94-131/76

తసడడ:డ బబబఘ ససవరష కలమమర చేబబడ లల
ఇసటట ననస:24-2-116
వయససస:31
లస: ససస స
94-131/79

94-131/82

94-53/790

2293 NDX1810523
పపరర: భబరత సససగసపలర

2296 NDX2114726
పపరర: కకషష వపపరర

2299 NDX2815207
పపరర: అరరణ కలమమరర నమమగడడ

94-131/749

2302 JBV1050509
పపరర: ససతనరరవమమ గమద

94-131/77

తసడడ:డ శకనవరస గమడ
ఇసటట ననస:24-2-118
వయససస:21
లస: ససస స

2305 NDX1664441
పపరర: జయరరమ రరడడడ పలలర రర

94-131/80

2308 NDX2651883
పపరర: అనల కలమమర తనడడగరరర
తసడడ:డ వరరసరశమ తనడడగరరర
ఇసటట ననస:24-2-121 FNO-S5
వయససస:28
లస: పప

94-131/908

2291 NDX1460617
పపరర: తరరపతమమ వపపరర

94-131/75

2294 NDX0504076
పపరర: ఝమనసరరణణ చేబబడ లల

94-131/78

2297 NDX1810481
పపరర: చసదడ శశఖర సససగసపలర

94-131/81

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సససగసపలర
ఇసటట ననస:24-2-116
వయససస:50
లస: పప
94-131/747

2300 NDX2813798
పపరర: ఆదదశశషయఖ నమననన

94-131/748

భసధసవప: వనసకటరతన కలమమరర నమననన
ఇసటట ననస:24-2-116
వయససస:59
లస: పప
94-131/83

2303 AP151010354047
పపరర: శకనవరస గమడ

94-131/84

తసడడ:డ బలరరమకకకషషమమరరస గమడన
ఇసటట ననస:24-2-118
వయససస:51
లస: పప
94-131/86

తసడడ:డ కజశవ రరడడడ పలలర రర
ఇసటట ననస:24-2-120
వయససస:44
లస: పప
94-96/547

2288 NDX3245495
పపరర: ఆకరశ గమడపరటట

భరస : బబబఘ ససవరష కలమమర చేబబడ లల
ఇసటట ననస:24-2-116
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస గమడ
ఇసటట ననస:24-2-118
వయససస:43
లస: ససస స
94-131/85

94-131/72

భరస : కకషష వపపరర
ఇసటట ననస:24-2-116
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సససగ రరవప నమమగడడ
ఇసటట ననస:24-2-116
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : ఆదదశశషయఖ నమననన
ఇసటట ననస:24-2-116
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ తనడడగరరర
ఇసటట ననస:24-2-121
వయససస:58
లస: పప

2290 NDX2802106
పపరర: జజఖత పచచపరల

2285 AP151010354052
పపరర: కకశశర పరరచసరర

తసడడ:డ మలక కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:24-2-114
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ వపపరర
ఇసటట ననస:24-2-116
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అసకమమ చేబబడ లల
ఇసటట ననస:24-2-116
వయససస:55
లస: పప

2307 NDX2617736
పపరర: వరరసరశమ తనడడగరరర

94-131/74

భరస : చసదడ శశఖర సససగసపలర
ఇసటట ననస:24-2-116
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవరషకలమమర చేబబడ లల
ఇసటట ననస:24-2-116
వయససస:28
లస: పప

2304 NDX2520054
పపరర: కకరస క
ర కశక గమడ

2287 NDX1152495
పపరర: మలర క గమడపరటట

94-131/745

తసడడ:డ మహనరరమ పరరచసరర
ఇసటట ననస:24-2-113
వయససస:58
లస: పప

భరస : ససజవ రరడడడ పచచపరల
ఇసటట ననస:24-2-116
వయససస:39
లస: ససస స

2292 NDX0504118
పపరర: ససససమత చేబబడ లల

2301 NDX2815264
పపరర: వనసకటరతన కలమమరర నమననన

94-131/71

తసడడ:డ పపడమసరగర బబబఘ గమడపరటట
ఇసటట ననస:24-2-114
వయససస:48
లస: పప

భరస : ఆసజననయఘలల�
ఇసటట ననస:24-2-115
వయససస:66
లస: ససస స

2298 NDX0630434
పపరర: బబబఘ ససవరష కలమమర చేబబడ లల

2284 NDX0700104
పపరర: పవన కలమమర పరరచరర

2282 NDX3148723
పపరర: వలర భననన హనసమసతరరవప

తసడడ:డ వలర భననన అమరయఖ
ఇసటట ననస:24-2-112
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ కకషస ర parchuri
ఇసటట ననస:24-2-113
వయససస:31
లస: పప

2286 NDX1087543
పపరర: మమత గమడపరటట

2295 NDX0630418
పపరర: మణణదదప చేబబడ లల

94-131/70

తసడడ:డ వననససట భమరర
ఇసటట ననస:24-2-112
వయససస:69
లస: పప

భరస : మధసససదన రరవప
ఇసటట ననస:24-2-112
వయససస:56
లస: ససస స

2289 AP151010351074
పపరర: లలతమమ కకతస పలర �

2281 NDX2175348
పపరర: రతననకర వననససట భమరర

2306 NDX2624039
పపరర: పపలమవథద తనడడగరరర

94-80/837

భరస : వరరసరశమ తనడడగరరర
ఇసటట ననస:24-2-121
వయససస:50
లస: ససస స
94-67/966

2309 NDX0857078
పపరర: ఉషరచసదడ పదదమన దేవ కకలగరన

94-131/87

భరస : హహమచసదడననధ కకలగరన
ఇసటట ననస:24-2-122
వయససస:49
లస: ససస స
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94-131/88

భరస : రమమశ డక
ఇసటట ననస:24-2-122
వయససస:53
లస: ససస స
2313 NDX1057447
పపరర: లకడమససజజత నమననన

94-131/91

2314 NDX0642710
పపరర: రతన శరగమణణ బబ పపన

94-131/94

2317 NDX0563072
పపరర: కలనల పపరగహహత

2320 NDX0563098
పపరర: కరశలమస పపరగహహత

తసడడ:డ వనసకట శశషగరరరరరవప తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:24-2-122
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ గరరరధనరర లమల పపరగహహత
ఇసటట ననస:24-2-122
వయససస:53
లస: పప

2322 NDX0653808
పపరర: పడసరదరరవప వడర మమడడ

2323 NDX0700179
పపరర: వనసకటటశశరరర గసగరననన

94-131/101

తసడడ:డ వనసకటబడవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:24-2-122
వయససస:68
లస: పప
2325 NDX0700088
పపరర: మమలకకసడయఖ నగససరర

94-131/104

94-131/105

తసడడ:డ అమరయఖ పసదబ ద
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:24
లస: ససస స
2331 JBV2676732
పపరర: నళన మననన

94-131/109

భరస : రతన గగపరల రరవప మననన
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:37
లస: ససస స
2334 NDX2181048
పపరర: వనసకట రమణ వననన

భరస : శకనవరసరరవప కర
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:52
లస: ససస స

94-131/95

94-131/112

94-131/98

94-131/93

2318 NDX0127076
పపరర: నరజన మమడస

94-131/96

2321 NDX0700187
పపరర: శశఖర మమడచస

94-131/100

తసడడ:డ పడసరద రరవప మమడచస
ఇసటట ననస:24-2-122
వయససస:64
లస: పప
94-131/102

2324 NDX1009356
పపరర: శకమనననరరయణ నమననన

94-131/103

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ నమననన
ఇసటట ననస:24-2-122
వయససస:72
లస: పప
94-131/750

94-131/224
2327 NDX2439834
పపరర: ననగ వనసకట వనసషషవ తడపపరమలలర

తసడడ:డ వనసకయఖ కలససమరరజ
ఇసటట ననస:24-2-122
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ అసబరరష తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:24-2-122,FLAT NO:106
వయససస:22
లస: పప

94-131/107
2329 NDX1881334
పపరర: వనసకట ననగ లకడమ హహమజ
ననరరళర
తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప ననరరళర
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:29
లస: ససస స

2330 NDX0781781
పపరర: అననశ జజ జ
తలర : శశశలజ జ
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:32
లస: ససస స

2332 JBV2676757
పపరర: ఝరరపసడయ మననన

2333 NDX1057439
పపరర: పదమజ జజగరర మమడడ

94-131/110

2335 NDX0502823
పపరర: ససనత ధసళపరళ

2338 NDX1459024
పపరర: శరసత ససరబతషన
భరస : ససతనరరమయఖ ససరబతషన
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:55
లస: ససస స

94-131/108

94-131/111

భరస : వనసకటరమణ జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:42
లస: ససస స
94-131/113

భరస : భబరత కలమమర ధసళపరళ
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:45
లస: ససస స
94-131/115

2315 NDX0690206
పపరర: రరజజశశరర ననగససరర

తసడడ:డ శశఖర మమడస
ఇసటట ననస:24-2-122
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఫడకరష మననన
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరడడ వననన
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:44
లస: ససస స
2337 NDX2245157
పపరర: తనరక లకడమ యలవరరస

2326 NDX3148327
పపరర: ననగజశశరరరవప కలససమరరజ

94-131/90

భరస : మమలకకసడయఖ ననగససరర
ఇసటట ననస:24-2-122
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ గసగరననన
ఇసటట ననస:24-2-122
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ అనసతరరవప నగససరర
ఇసటట ననస:24-2-122
వయససస:83
లస: పప
2328 NDX1881276
పపరర: బబల రరగరన పసదబ ద

94-131/92

తసడడ:డ కరశలమన పపరగహహత
ఇసటట ననస:24-2-122
వయససస:29
లస: పప
94-131/97

2312 NDX0690115
పపరర: రమమశ దథడ ణవలర

తసడడ:డ కకషరషరరవప డక
ఇసటట ననస:24-2-122
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప బబ పపన
ఇసటట ననస:24-2-122
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:24-2-122
వయససస:82
లస: ససస స
2319 NDX2514131
పపరర: అసబరరషష తడపపరమలలర

94-131/89

భరస : శశఖర మమదచస
ఇసటట ననస:24-2-122
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శకమనననరరయణ నమననన
ఇసటట ననస:24-2-122
వయససస:64
లస: ససస స
2316 NDX0642801
పపరర: నసదదవరర నమమ వడర మమడడ

2311 NDX0124982
పపరర: ఇసదదర మమదచస

2336 NDX1430008
పపరర: శకనవరసరరవప కలరరక

94-131/114

తసడడ:డ వనసకట రతస యఖ కలరక
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:50
లస: ససస స
94-131/116

2339 NDX0145615
పపరర: వజయ లకడమ మసడవ

94-131/117

భరస : లలమనసదరరవప మసడవ
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:61
లస: ససస స
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2340 JBV2676278
పపరర: సశరరపరరణణ ససరఖదేవర

94-131/118

భరస : రవకలమమర ససరఖదేవర
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:62
లస: ససస స
2343 NDX1460799
పపరర: వరలకడమ వనననస

94-131/121

2344 NDX1881201
పపరర: మననజ కలమమర పసదబ ద

94-131/125

2347 NDX0953505
పపరర: వ ఏన వషష
ష కరసత ననరరళర

2350 JBV2704831
పపరర: పడకరష మననన

తసడడ:డ మధసససధన రరవప ధసళపరళళ
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకహరరరరవప మననన
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:49
లస: పప

2352 NDX2181063
పపరర: సరసబశవ రరడడ వననన

2353 NDX1009380
పపరర: వనసకటరమణ జజగరర మమడడ

94-131/132

తసడడ:డ బససవ రరడడడ వననన
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:51
లస: పప
2355 NDX1458992
పపరర: ససతనరరమయఖ ససరబతషన

94-131/137

94-131/140

94-131/143

భరస : లకడమ నరసససహస బరరవపరర
ఇసటట ననస:24-2-123 F NO T1
వయససస:57
లస: ససస స

94-131/130

2362 NDX2836310
పపరర: శకనవరస రరవప కలరక

94-131/753

2365 NDX2753481
పపరర: సరశత గగసడడ

94-131/133

2368 NDX2572337
పపరర: లకడమ నరసససహస బరరవపరర
తసడడ:డ రరమకకషషయఖ బరరవపరర
ఇసటట ననస:24-2-123 F NO T1
వయససస:63
లస: పప

2348 NDX2152833
పపరర: పరరర సరరధద పస లశశటట

94-131/128

2351 NDX2413854
పపరర: శకనవరసరరవప కనననగసటట

94-131/131

2354 JBV2704815
పపరర: రతనగగపరలరరవప మననన

94-131/136

తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప మననన
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:56
లస: పప
94-131/138

2357 NDX0563049
పపరర: లలనసదనరరవప మసడవ

94-131/139

తసడడ:డ రరఘవయఖ మసడవ
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:65
లస: పప
94-131/141

2360 NDX0700153
పపరర: మధసససదనరరవప ధసళపరళ

94-131/142

తసడడ:డ వనసకటపరపరరవప ధసళపరళ
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:72
లస: పప
94-131/751

2363 NDX2884039
పపరర: సతఖననరరయణ సజజర

94-131/752

తసడడ:డ వనసకట రరవప సజజర
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:39
లస: పప
94-131/754

తసడడ:డ బడహమయఖ గగసడడ
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:18
లస: ససస స
94-20/1016

94-131/124

తసడడ:డ గగవసదయఖ కనననగసటట
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రటటయమ కలరక
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:49
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ సజజర
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:38
లస: ససస స
2367 NDX2572980
పపరర: హహమలత బరరవపరర

2359 NDX2152825
పపరర: బడహమనసదస పస లశశటట

2345 NDX1459065
పపరర: సరయ మమధవ ససరరబతషన

తసడడ:డ బడహమనసదస పస లశశటట
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషషమమ పస లశశటట
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ వనననస
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:85
లస: పప
2364 NDX2883106
పపరర: మమరరత ననదచసడర

94-131/127

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మలర స పరటట
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ జయరరమయఖ ససరఖదేవర
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:44
లస: పప
2361 NDX1460773
పపరర: రరజజసదడ పడసరద వనననస

2356 AP151010162014
పపరర: రరధనకకకషషమమరరస మలర స పరటట

94-131/120

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ ససరబతషన
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ చచదరర జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససజవప ససరబతషన
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:61
లస: పప
2358 JBV2704310
పపరర: రవకలమర ససరఖదేవర

94-131/123

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నరజళర
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:31
లస: పప
94-131/129

2342 NDX1986332
పపరర: వజయ లకడమ ధసళపరళళ

భరస : మధసససదన రరవప ధసళపరళళ
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరయఖ పసదబ ద
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రతన గగపరల రరవప మననన
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:28
లస: పప
2349 NDX1837378
పపరర: భబరత కలమమర ధసళపరళళ

94-131/119

భరస : బడహమననదస పప లశశటట
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : రరజజసదడ పడసరద వనననస
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:74
లస: ససస స
2346 NDX1459842
పపరర: పవన మననన

2341 NDX0950063
పపరర: పపణఖవత పస లశశటట

2366 NDX3220795
పపరర: శరసత కలమమరర గగసడడ

94-131/905

భరస : బడహమయఖ గగసడడ
ఇసటట ననస:24-2-123
వయససస:42
లస: ససస స
94-131/691

2369 NDX2806156
పపరర: దసశఖసత కలరక

94-113/957

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలరక
ఇసటట ననస:24-2-123,LAKSHMIPURAM
వయససస:18
లస: పప
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94-131/144

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరమశశటట
ఇసటట ననస:24-2-124
వయససస:30
లస: ససస స
2373 JBV2704120
పపరర: గఘరవయఖ ఏలలరర

94-131/147

94-131/757

94-131/149

94-131/152

94-67/1027

94-131/155

94-131/740

భరస : రరమలసగజశశర రరవప పరరచసరర
ఇసటట ననస:24-2-129
వయససస:55
లస: ససస స

2383 NDX0562983
పపరర: బబల దతస కలమమర ఏలలరర

2386 NDX2969848
పపరర: భబరర వ కనననకసటట

2389 NDX1571919
పపరర: శరన కలమమర రరడడ యయరరవ

2392 NDX2130540
పపరర: అనసషర కకటబ

94-131/160

2395 AP151010354194
పపరర: సతఖననరరయణ కకట

94-131/153

2398 NDX2413870
పపరర: రమఖ లకడమ ననగళళ

2378 JBV2704401
పపరర: కకషష ససధదర దథగరపరరస

94-131/148

2381 JBV2676096
పపరర: కకట ససమతడ ఏలలరర

94-131/151

2384 NDX3109030
పపరర: దటట వనసకట కకరణ ఏలలరర

94-131/758

తలర : లల కలమమరర ఏలలరర
ఇసటట ననస:24-2-126
వయససస:34
లస: పప
94-92/859

2387 NDX1460898
పపరర: అనసష చేజరరర

94-131/154

తసడడ:డ వ యస ఆర కకషష రరడడడ చేజరరర
ఇసటట ననస:24-2-127
వయససస:25
లస: ససస స
94-131/156

2390 NDX0563130
పపరర: వ యస ఆర కకషరషరరడడడ చేజరర

94-131/157

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ చేజరర
ఇసటట ననస:24-2-127
వయససస:58
లస: పప
94-131/158

2393 AP151010357136
పపరర: రరమతషలశమమ కకట

94-131/159

భరస : సతఖననరరయణ కకట
ఇసటట ననస:24-2-128
వయససస:75
లస: ససస స
94-131/161

తసడడ:డ చసపయఖ కకట
ఇసటట ననస:24-2-128
వయససస:82
లస: పప
94-131/760

94-131/756

తసడడ:డ గఘరవయఖ ఏలలరర
ఇసటట ననస:24-2-126
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : చచసతనఖ గఘజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:24-2-128
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అనల కలమమర కకట
ఇసటట ననస:24-2-128
వయససస:28
లస: పప
2397 NDX2794162
పపరర: భబగఖ లకడమ పరరచసరర

94-131/150

తసడడ:డ శవర రరడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:24-2-127
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కననగసటట
ఇసటట ననస:24/2/127
వయససస:19
లస: పప
2394 NDX1837386
పపరర: చచసతనఖ కకట

2380 JBV2704534
పపరర: ససబబబరరవప డథగరపరరస

2375 NDX2806313
పపరర: మలర శశరర పస తవరస

తసడడ:డ ససబబబరరవప దదగరపరరస
ఇసటట ననస:24-2-125
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కనననకసటట
ఇసటట ననస:24/2/127
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరరడడడ చేజరర
ఇసటట ననస:24-2-127
వయససస:26
లస: పప
2391 NDX3190857
పపరర: భబరర వ కననగసటట

94-153/738

తసడడ:డ గఘరవయఖ ఏలలరర
ఇసటట ననస:24-2-126
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కననన గసటట
ఇసటట ననస:24/2/127
వయససస:18
లస: పప
2388 NDX1127018
పపరర: నసదన కలమమర రరడడడ చేజరర

2377 NDX3248580
పపరర: దదవఖ భబరత అడనడగరరర

94-131/146

భరస : శరసబయఖ పస తవరస
ఇసటట ననస:24-2-124
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహమణఖస దదగరపరరస
ఇసటట ననస:24-2-125
వయససస:60
లస: పప

భరస : గఘరవయఖ ఏలలరర
ఇసటట ననస:24-2-126
వయససస:59
లస: ససస స
2385 NDX2969814
పపరర: సరజశశ కననన గసటట

94-131/755

తలర : సరమమజఖస అడనడగరరర
ఇసటట ననస:24-2-124
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప దదగరపరరస
ఇసటట ననస:24-2-125
వయససస:36
లస: పప
2382 JBV2676088
పపరర: లల కలమమరర ఏలలరర

2374 NDX2824746
పపరర: శరసబయఖ పస తవరస

2372 NDX2114718
పపరర: శకనవరస పస తవరస

తసడడ:డ సరసబయఖ పస తవరస
ఇసటట ననస:24-2-124
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ పస తవరస
ఇసటట ననస:24-2-124
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప డథగరపరరస
ఇసటట ననస:24-2-124
వయససస:34
లస: పప
2379 JBV2704542
పపరర: కకషష ససమసత డథగరపరరస

94-131/145

తసడడ:డ సరసబయఖ పస తవరస
ఇసటట ననస:24-2-124
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహయ ఏలలరర
ఇసటట ననస:24-2-124
వయససస:64
లస: పప
2376 NDX3130598
పపరర: కకషష ససధదర డథగరపరరస

2371 NDX2128115
పపరర: వనసకటటష పస తవరస

94-131/759
2396 NDX2815132
పపరర: రరమ లసగజశశర రరవప పరరచసరర

తసడడ:డ రరఢ కకషషయఖ పరరచసరర
ఇసటట ననస:24-2-129
వయససస:62
లస: పప
94-131/162

తసడడ:డ వనసకట పరమమశశరరరవప ననగళళ
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:22
లస: ససస స

2399 NDX1430024
పపరర: సతఖ శకవలర పపరరరర

94-131/163

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప పపరరరర
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:25
లస: ససస స
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2400 NDX1986191
పపరర: ననగ భఘవన శక గరసజపలర

94-131/164

తసడడ:డ శకనవరస గరసజపలర
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:25
లస: ససస స
2403 NDX1256866
పపరర: శశకళ కకతన

94-131/167

94-131/170

94-131/173

94-131/176

94-131/179

94-131/182

94-131/185

తసడడ:డ జయపరలమడవప గరసజపలర
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:49
లస: పప

2413 NDX1460757
పపరర: భడమరరసబ కకతన కకత

2416 NDX1735895
పపరర: ససవరష కలమమరర జ ఎస

2419 JBV2676245
పపరర: భబరత దేవ ననగళర

2422 NDX1598913
పపరర: రరసబబబఘ అమమజరర

94-131/188

2425 NDX0667964
పపరర: శకనవరసరరవప అసజరర

94-131/177

2428 JBV2704740
పపరర: శకనవరసచచదరర వజర
తసడడ:డ మలలర శశరరరవప వజర
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:49
లస: పప

2408 NDX1429910
పపరర: సశరష లత పపరరరర

94-131/172

2411 JBV2677003
పపరర: పదమ సలగల

94-131/175

2414 JBV1051648
పపరర: శశషకలమమరర గఘరకస

94-131/178

భరస : వజయభబసకర రరడడడ గఘరకస
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:53
లస: ససస స
94-131/180

2417 NDX1986563
పపరర: సతఖవత అలల
ర రర

94-131/181

భరస : ఎ వ యస ఎన రరజ అలల
ర రర
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:64
లస: ససస స
94-131/183

2420 NDX1460708
పపరర: సరసశతమమ కకత

94-131/184

భరస : రరధకకషష మమరరస కకత
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:83
లస: ససస స
94-131/186

2423 NDX0074427
పపరర: శకననధ రరవపల

94-131/187

తసడడ:డ ససబబబరరవప చచదరర రరవపల
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:31
లస: పప
94-131/189

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అసజరర
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:40
లస: పప
94-131/191

94-131/169

భరస : పడతనప బబబఘ సలగల
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అమమజరర
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వజయ భబసకర రరడడడ గఘఱఱ స
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:31
లస: పప
2427 AP151010354482
పపరర: శకమనననరరయణ గరసజపలర

94-131/174

భరస : మఘరళ మహనరరవప నగళళ
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ జయ పడసరద కలపరల
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:24
లస: పప
2424 NDX2085497
పపరర: సరసబ శవ రరడడ గఘఱఱ స

2410 JBV1050632
పపరర: గసగరరరణణ మదమసచ

2405 NDX1598889
పపరర: దసరర మమ అమమజరర

భరస : పపరష చసదడరరవప peruri
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : జయ పడసరద కలపరల
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : జయ గగపరల రరవప గరసజపలర
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:76
లస: ససస స
2421 NDX1735879
పపరర: చసదన కరలపరల

94-131/171

భరస : ఆసజననయ మమరరస కకత
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ అమమజరర
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:54
లస: ససస స
2418 NDX0664482
పపరర: వజయలకడమ గరసజపలర

2407 JBV1050103
పపరర: మమధవలత ననగళర

94-131/166

భరస : శకనవరస రరవప అమమజరర
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర రరవప మడమసచ
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప చచదరర రరవపల
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:51
లస: ససస స
2415 NDX1598921
పపరర: మహలకడమ అమమజరర

94-131/168

భరస : వనసకట పరమమశశర రరవప నగళళ
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప గరసజపలర
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:47
లస: ససస స
2412 NDX0146035
పపరర: వరణణ రరవపల

2404 NDX0664706
పపరర: రరకకమణణ అనసష రరవపల

2402 NDX1331008
పపరర: రజణఘక లకడమ ననగళళ

తసడడ:డ వనసకట పరమమశశర రరవప నగళళ
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప చచదరర రరవపల
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస చచదరర వజర
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:45
లస: ససస స
2409 AP151010357404
పపరర: మమధవ గరసజపలర

94-131/165

తసడడ:డ శకనవరస గరసజపలర
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజననయమమరరస కకతన
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:30
లస: ససస స
2406 NDX0642900
పపరర: శకదేవ వజజర

2401 NDX1142090
పపరర: నఖల జయశక గరసజపలర

2426 NDX1986365
పపరర: చరణ కలమమర అలల
ర రర

94-131/190

తసడడ:డ ఎ వ యస ఎన రరజ అలల
ర రర
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:41
లస: పప
94-131/192

2429 NDX1429878
పపరర: పపరష చసదడరరవప పపరరరర

94-131/193

తసడడ:డ అపరపరరవప పపరరరర
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:53
లస: పప
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2430 AP151010354480
పపరర: శకనవరస గరసజపలర

94-131/194

తసడడ:డ జయపరల రరవప గరసజపలర
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:52
లస: పప
2433 NDX1735903
పపరర: జయ పడసరద కరలపరల

తసడడ:డ మఘరళమహనరరవప నగళళ
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:52
లస: పప
94-131/197

తసడడ:డ జజన కలపరల
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:56
లస: పప
2436 NDX0653857
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఇరరగరననన

94-131/200

94-131/203

2437 NDX2085455
పపరర: వజయ భబసకర రరడడ గఘఱఱ స

2440 NDX3148517
పపరర: కకషష కలమమరర గసగమరర

94-131/763

2443 NDX3018280
పపరర: అనసష పపపప

2446 NDX2477065
పపరర: తహహరరననసర షపక

భరస : వనసకటటశశరరర కలవకలరర
ఇసటట ననస:24-2-130 FLAT NO 4D
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:24-2-131
వయససస:50
లస: ససస స

2448 NDX0051631
పపరర: లకడమ లలమ కలమమరర మమరరన

2449 JBV2677086
పపరర: దేవకరరరణణ మమరరన

94-131/206

తసడడ:డ ననరరయఖ చచదరర మమరరన
ఇసటట ననస:24-2-132
వయససస:28
లస: ససస స
2451 AP151010354042
పపరర: శకనవరసరరవప పసదబ ద

94-131/212

తసడడ:డ పకకరయఖ కసదదమళళ
ఇసటట ననస:24-2-136
వయససస:54
లస: పప

94-131/761

94-131/215

2455 NDX3230190
పపరర: రసగననయకమమ పపననకటబ

94-153/640

2458 NDX2223451
పపరర: శశషగరరర రరవప నననపననన
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ నననపననన
ఇసటట ననస:24-2-136
వయససస:83
లస: పప

2441 NDX2897221
పపరర: రరమచసదడ రరవప గఘరకస

94-131/762

2444 NDX3194693
పపరర: హహమజ మనస

94-67/1028

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మనస
ఇసటట ననస:24-02-130 301 / city towers
వయససస:24
లస: ససస స
94-131/204

2447 NDX0594689
పపరర: వదనఖ రరణణ ఇరరగననన

94-131/205

భరస : వనసకటటశశరరర ఇరరగననన
ఇసటట ననస:24-2-131
వయససస:60
లస: ససస స
94-131/207

2450 NDX1571877
పపరర: చసదడ శశఖర శలగల

94-131/210

తసడడ:డ పడతనప బబబఘ శలగల
ఇసటట ననస:24-2-132
వయససస:32
లస: పప
94-131/213

2453 NDX1009182
పపరర: పడతనప బబబఘ శలగల శరలగల

94-131/214

తసడడ:డ బబసజమన సలగల
ఇసటట ననస:24-2-132
వయససస:66
లస: పప
94-131/906

భరస : ఈశశర పడసరద పపననకటబ
ఇసటట ననస:24-2-132
వయససస:65
లస: ససస స
94-131/217

94-131/202
2438 NDX2025832
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ అలల
ర రర

తసడడ:డ పసదబ బబబఘ గఘరకస
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వరనన చచదరర అలల
ర రర
ఇసటట ననస:24-2-132
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చలర పలర
ఇసటట ననస:24-2-132
వయససస:79
లస: పప
2457 NDX1416446
పపరర: వనసకటరరవప కసదదమళళ

2452 NDX0667691
పపరర: ననరయఖ చచదరర మమరరన

94-131/199

తసడడ:డ ససరయ ననరరయణ రరజ అలల
ర రర
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:63
లస: పప

భరస : ననరయఖ చచదరర మమరరన
ఇసటట ననస:24-2-132
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ భమమరరవప పసదబ ద
ఇసటట ననస:24-2-132
వయససస:55
లస: పప
2454 AP151010354054
పపరర: కరమపడసరదస చలర పలర

94-131/201

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పపపప
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:27
లస: ససస స
94-131/764

2435 JBV1051630
పపరర: వజయ భబసకరరరడడడ గఘరకస
తసడడ:డ సరసబశవరరరడడ గఘరకస
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:61
లస: పప

భరస : అపరపరరవప గసగమరర
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వజయ భబరర వ చేకలరర
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:33
లస: ససస స
2445 NDX3215449
పపరర: నరజ కలవకలరర

94-131/198

తసడడ:డ సరసబ ససవర రరడడ గఘఱఱ స
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస కకతన
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:65
లస: పప
2442 NDX3195633
పపరర: కకరస ర ఇరరగరననన

2434 NDX0127670
పపరర: ససబబబరరవప చచదరర రరవపల

94-131/196

తసడడ:డ వజజజ ననశశరరరవప మడమసచ
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ బబపయఖ రరవపల
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకసడయఖ ఇరరగననన
ఇసటట ననస:24-2-130
వయససస:62
లస: పప
2439 NDX1460856
పపరర: ఆసజననయ మమరరస కకతన

94-131/195 2432 JBV1050640
2431 JBV1050129
పపరర: వనసకట పరమమశశరరరవప ననగళళ
పపరర: రరజశశఖరరరవప మదమసచ

2456 NDX0671362
పపరర: సరసబశవరరవప రరయపరటట

94-131/216

తసడడ:డ వనసకటరసగరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:24-2-133
వయససస:74
లస: పప
94-131/218

2459 NDX1042506
పపరర: అఖల పమడడ

94-67/31

తసడడ:డ శవపడసరద
ఇసటట ననస:24-2-137
వయససస:27
లస: ససస స

Page 262 of 319

2460 NDX1041623
పపరర: అరచన పమడడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-37
94-67/32

తసడడ:డ శవపడసరద
ఇసటట ననస:24-2-137
వయససస:29
లస: ససస స
2463 AP151010357406
పపరర: ససనత జజగరర మమడడ

94-131/220

94-67/34

94-67/35

94-109/784

94-64/716

94-131/766

94-67/40

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ నమమగడడ
ఇసటట ననస:24-2-145
వయససస:26
లస: పప

2473 NDX2627792
పపరర: కలమఖణ చసదడ నరక

2476 NDX2651537
పపరర: శకమనననరరయణ నరక

2479 NDX1788555
పపరర: ననగ సరయ సససధస బతస న

2482 NDX0169771
పపరర: శవపరరశత బబ యపరటట

94-67/44

2485 JBV0773127
పపరర: వనసకట ననగ లకడమ అదబగకక

94-1/1304

2488 NDX0616144
పపరర: అదబసకక శవ రరజజష
తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:24-2-145
వయససస:31
లస: పప

2468 NDX1188879
పపరర: శకధర చలర పలర

94-131/211

2471 NDX0185892
పపరర: ససబబబరరవప మనన

94-67/37

2474 NDX2627784
పపరర: అకడత నరక

94-1/1305

తసడడ:డ శకమనననరరయణ నరక
ఇసటట ననస:24-2-143
వయససస:34
లస: ససస స
94-67/967

2477 NDX3012937
పపరర: నసద కకశశర బబబఘ గఘసటటపలర

94-131/765

తసడడ:డ వరయఖ గఘసటటపలర
ఇసటట ననస:24-2-143
వయససస:67
లస: పప
94-67/38

2480 NDX1787797
పపరర: రరమ లకడమ చలవరదద

94-67/39

తసడడ:డ శశషయఖ అరజవత
ఇసటట ననస:24-2-145
వయససస:30
లస: ససస స
94-67/42

2483 NDX0616177
పపరర: పపలబటర కనకదసరరర సబ దేవ

94-67/43

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:24-2-145
వయససస:44
లస: ససస స
94-67/45

భరస : రరమ చగదడరరవప
ఇసటట ననస:24-2-145
వయససస:49
లస: ససస స
94-67/47

94-131/222

తసడడ:డ గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:24-2-141
వయససస:71
లస: పప

భరస : లకకమననరరయణ
ఇసటట ననస:24-2-145
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:24-2-145
వయససస:44
లస: ససస స
2487 NDX1788084
పపరర: గగవసద రరవప నమమగడడ

94-67/36

తసడడ:డ వనసకట రతనస బతస న
ఇసటట ననస:24-2-145
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట శశష రరఘవన
ఇసటట ననస:24-2-145
వయససస:36
లస: ససస స
2484 NDX0616193
పపరర: నమమగడడ వరణణ

2470 NDX0573584
పపరర: మధసససధన రరవప యకకల

2465 NDX0562751
పపరర: కకటటశశరరరవప కకసన

తసడడ:డ కరమమపడసరదస చలర పలర
ఇసటట ననస:24-2-139
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప నరక
ఇసటట ననస:24-2-143
వయససస:61
లస: పప

భరస : నసద కకశశర బబబఘ గఘసటటపలర
ఇసటట ననస:24-2-143
వయససస:55
లస: ససస స
2481 NDX1042589
పపరర: గరయతడ శకభబషఖస

94-131/208

తసడడ:డ శకమనననరరయణ నరక
ఇసటట ననస:24-2-143
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకమనననరరయణ నరక
ఇసటట ననస:24-2-143
వయససస:53
లస: ససస స
2478 NDX3012929
పపరర: శరరద గఘసటటపలర

2467 AP151010357012
పపరర: జజఖత చలర పలర చలర పలర

94-131/219

తసడడ:డ శశషయఖ కకసన
ఇసటట ననస:24-2-137
వయససస:89
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగర రరవప
ఇసటట ననస:24-2-141
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రరస సససగ రసపపతడ
ఇసటట ననస:24-2-142
వయససస:21
లస: ససస స
2475 NDX2580603
పపరర: కరమమశశరర నరక

94-131/221

భరస : కరమపడసరదస చలర పలర
ఇసటట ననస:24-2-139
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప మనన
ఇసటట ననస:24-2-141
వయససస:63
లస: ససస స
2472 NDX2841542
పపరర: అఖల రసపపతడ

2464 NDX0615260
పపరర: గసగర భవరన జజగరర మమడడ

2462 NDX0615245
పపరర: నమమత జజగరర మమడడ

తసడడ:డ మఘరళమహన జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:24-2-137
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : చసదడమమళ జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:24-2-137
వయససస:90
లస: ససస స

భరస : శకధర చలర పలర
ఇసటట ననస:24-2-139
వయససస:37
లస: ససస స
2469 NDX2016112
పపరర: హనసమమయమమ మనన

94-67/33

తసడడ:డ వరయఖ పమడడ
ఇసటట ననస:24-2-137
వయససస:54
లస: పప

భరస : మఘరళమహన జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:24-2-137
వయససస:59
లస: ససస స
2466 NDX2259802
పపరర: సశపన గఘసటటపలర

2461 NDX2057835
పపరర: శవ పడసరద పమడడ

94-67/46
2486 JBV1392604
పపరర: రరజఖలకడమ తనయమరర అగరనహహ తడస

భరస : కకదసడరరమమనసజజచనరరఖలల
ఇసటట ననస:24-2-145
వయససస:73
లస: ససస స
94-67/48

2489 NDX1225796
పపరర: వజయససరజష పరలపరరస

94-67/49

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:24-2-145
వయససస:41
లస: పప
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2490 AP151010162403
పపరర: వనసకటశశషషరరఘవన అగరనహహ తడస

94-67/50

తసడడ:డ రరమమనసజజచనరరఖలల
ఇసటట ననస:24-2-145
వయససస:42
లస: పప
2493 NDX0950394
పపరర: పపళరభటర శకనవరస రరవప

94-67/53

94-67/56

94-67/1043

94-67/1046

94-67/61

94-67/64

94-67/67

భరస : హరరననద బబబబ �
ఇసటట ననస:24-2-146
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసచనరయఖ బతస న
ఇసటట ననస:24-2-145
వయససస:57
లస: పప

2497 NDX0616128
పపరర: అదబసకక రరమచసదడ రరవప

94-67/57

2500 NDX2844561
పపరర: కకపర దేవ కలశ

94-67/1044

2503 NDX2494409
పపరర: హరరరత పసగ

2506 NDX0170597
పపరర: శకదేవ కకనసరర

2509 NDX0943985
పపరర: నతన గగయల

2512 NDX2038645
పపరర: ఈశశరమమ పస ననపరటట

94-67/71

2515 NDX0726901
పపరర: నరమలమదేవ� మననన�

94-67/59

2518 NDX1787888
పపరర: రవతేజరరడడడ పస ననపరటట
తసడడ:డ మమరకసడేయ రరడడడ పస ననపరటట
ఇసటట ననస:24-2-146
వయససస:25
లస: పప

2501 NDX2844520
పపరర: శశశలజ కలశ

94-67/58

94-67/1045

2504 NDX1783324
పపరర: కరవఖ ససపపల

94-67/60

తసడడ:డ చసదడశశఖర ససపపల
ఇసటట ననస:24-2-146
వయససస:24
లస: ససస స
94-67/62

2507 NDX0756874
పపరర: అపరష చచరరకలరర

94-67/63

తసడడ:డ ననగభమషణరరవప
ఇసటట ననస:24-2-146
వయససస:35
లస: ససస స
94-67/65

2510 NDX0168526
పపరర: శరరద కకనసరర

94-67/66

భరస : శవ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-2-146
వయససస:50
లస: ససస స
94-67/69

2513 JBV1390491
పపరర: చేతన దవన

94-67/70

భరస : శరరష
ఇసటట ననస:24-2-146
వయససస:55
లస: ససస స
94-67/72

భరస : రవగదడ�
ఇసటట ననస:24-2-146
వయససస:64
లస: ససస స
94-67/74

2498 JBV1391515
పపరర: కకదసడ రరమమనసజ చనరరఖలల
అగరనహహ తడస
తసడడ:డ భబషఖకరచనరరఖలల
ఇసటట ననస:24-2-145
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప కలశ
ఇసటట ననస:24-2-145 garudadhri
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మమరకసడేయరరడడడ పస ననపరటట
ఇసటట ననస:24-2-146
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ననగభమషణరరవప
ఇసటట ననస:24-2-146
వయససస:58
లస: ససస స
2517 JBV2719599
పపరర: పడభబవత పరపసననన

94-67/55

భరస : ససరరమమర పడసరద
ఇసటట ననస:24-2-146
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:24-2-146
వయససస:50
లస: ససస స
2514 NDX0726919
పపరర: ఆదదలకడమ చచరరకలరర

2495 NDX1787979
పపరర: వనసకట రతనస బతస న

తసడడ:డ శవ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-2-146
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రవచగదడ�
ఇసటట ననస:24-2-146
వయససస:43
లస: ససస స
2511 NDX0573717
పపరర: ఓసకరర లకడమ ససపపల

94-67/54

తసడడ:డ అరరణ కలమమర పసగ
ఇసటట ననస:24-2-146
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-2-146
వయససస:31
లస: ససస స
2508 NDX0726885
పపరర: రరధదక� మననన�

2494 NDX0616151
పపరర: నమమగడడ ససరఖననరరయణ

భరస : వనసకట ససబబ రరవప కలశ
ఇసటట ననస:24-2-145 garudadhri
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరషస తస స కలశ
ఇసటట ననస:24-2-145 garudadri
వయససస:81
లస: పప
2505 NDX0169060
పపరర: ససమసతన కకనసరర

94-67/52

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:24-2-145
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ లకడమననరరయణ బబ యపరటట
ఇసటట ననస:24-2-145
వయససస:18
లస: పప
2502 NDX2844512
పపరర: వనసకట ససబబబ రరవప కలశ

2492 NDX1789249
పపరర: వ యస ఆర ఫణణసదసడడడ
వనలరసకక
తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప వనలరసకక
ఇసటట ననస:24-2-145
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:24-2-145
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కనననగసటట
ఇసటట ననస:24-2-145
వయససస:56
లస: పప
2499 NDX2954667
పపరర: కకషష తేజ బబ యపరటట

94-67/51

తసడడ:డ ననగ భమషణస
ఇసటట ననస:24-2-145
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ జజగర రరవప
ఇసటట ననస:24-2-145
వయససస:50
లస: పప
2496 NDX1762146
పపరర: వనసకట ననరరయణ కనననగసటట

2491 NDX0186106
పపరర: లకడమ ననరరయణ బబ యపరటట

2516 NDX0171116
పపరర: సరమమమ జఖస పసగర

94-67/73

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:24-2-146
వయససస:78
లస: ససస స
94-67/75

2519 NDX1051309
పపరర: పడశరసత ససపపపల

94-67/76

తసడడ:డ చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:24-2-146
వయససస:28
లస: పప
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2520 JBV2711877
పపరర: సరయవనసకట చచరరకలరర

94-67/77

తసడడ:డ ననగభమషణరరవప
ఇసటట ననస:24-2-146
వయససస:36
లస: పప
2523 NDX0950444
పపరర: ససరరమమసర గగయల

94-67/80

94-67/84

94-67/87

94-67/1047

95-67/21

94-67/91

2533 NDX3146164
పపరర: భమడడపరటట భమడడపరటట

2536 NDX3136918
పపరర: లకడమ హరర పడసరద రరవపరటట

2539 NDX0172106
పపరర: నరమద రరవపరటట

94-67/94

2542 AP151010162568
పపరర: లకకమహరరపస
డ రద రరవపరటట

తసడడ:డ వనసకట సతఖ వర పడసరద ఘసటశరల
ఇసటట ననస:24-2-148
వయససస:20
లస: పప
2547 NDX1099720
పపరర: లకకమలలహహత తనడడకకసడ

2548 NDX1041748
పపరర: సరయ తేజససశ తనడడకకసడ

94-73/663

94-67/99

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:24-2-149
వయససస:28
లస: ససస స

94-67/83

2528 NDX2038694
పపరర: మమరకసడేయరరడడడ పస ననపరటట

94-67/86

2531 JBV2711521
పపరర: ధనససజయరరవప గమన

94-67/89

తసడడ:డ ననగజసదడయఖ
ఇసటట ననస:24-2-146
వయససస:69
లస: పప
94-67/1048

2534 NDX2793966
పపరర: గరయతడ పసగ

94-67/1049

తలర : లకడమ ససధ పసగ
ఇసటట ననస:24-2-146
వయససస:18
లస: ససస స
94-65/1009

2537 NDX0172163
పపరర: అనసరరధ రరవపరటట

94-67/90

భరస : సరయ శకనవరస
ఇసటట ననస:24-2-147
వయససస:36
లస: ససస స
94-67/92

2540 NDX0161612
పపరర: ఏకరసబరజశశర రరవప రరవపరటట

94-67/93

తసడడ:డ లకడమ హరర పడసరద
ఇసటట ననస:24-2-147
వయససస:42
లస: పప
94-67/95

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:24-2-147
వయససస:71
లస: పప
2545 NDX2494532
పపరర: దసరర లకడమ ననగ పడతషఖష
తనడడకకసడ
తసడడ:డ బబల ససబడహమణఖస తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:24-2-149
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ టట యస వ యస ఆర గఘపరస
ఇసటట ననస:24-2-149
వయససస:27
లస: ససస స

94-67/88

భరస : లకడమ హరరపస
డ రద
ఇసటట ననస:24-2-147
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర పడసరద రరవపరటట
ఇసటట ననస:24-2-147
వయససస:44
లస: పప
2544 NDX2615375
పపరర: మణణ యశశసత ఘసటశరల

2530 NDX0727743
పపరర: రవసదడ మననన

2525 NDX0186411
పపరర: అరరణ కలమమర పసగఘ

తసడడ:డ తరరమలరరడడడ పస ననపరటట
ఇసటట ననస:24-2-146
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ రరవపరటట
ఇసటట ననస:24-2-147
వయససస:71
లస: పప

భరస : ఏకరసబరజశశర రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:24-2-147
వయససస:37
లస: ససస స
2541 AP151010162569
పపరర: సరయ శకనవరస రరవపరటట

94-67/85

భరస : డ భమడడపరటట
ఇసటట ననస:24-2-146
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : అరరణ కలమమర పసగ
ఇసటట ననస:24-2-146
వయససస:38
లస: ససస స
2538 NDX1523647
పపరర: లకడమ పడసనన రరవపరటట

2527 NDX0727693
పపరర: ననగభమషణస చచరరకలరర

94-67/79

తసడడ:డ సరమమమ జఖమమ
ఇసటట ననస:24-2-146
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ గగపరలకకషష
ఇసటట ననస:24-2-146
వయససస:69
లస: పప

భరస : రమమశ ఠగకచచస
ఇసటట ననస:24-2-146
వయససస:54
లస: ససస స
2535 SQX1984111
పపరర: లకడమ ససధ పసగ

94-67/82

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:24-2-146
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ నటశర లమల దవన
ఇసటట ననస:24-2-146
వయససస:61
లస: పప
2532 NDX3148350
పపరర: కకమల ఠగకచచస

2524 NDX0186056
పపరర: శవ ససబబబరరవప కకనసరర

2522 NDX1762211
పపరర: హరరబబబఘ తడడకమళళ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ తడడకమళళ
ఇసటట ననస:24-2-146
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:24-2-146
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ చన కకసడయఖ
ఇసటట ననస:24-2-146
వయససస:55
లస: పప
2529 JBV1390483
పపరర: శరరష దవన

94-67/78

తసడడ:డ ధనససజయరరవప
ఇసటట ననస:24-2-146
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససగన చసద
ఇసటట ననస:24-2-146
వయససస:48
లస: పప
2526 NDX0572636
పపరర: చసదడశశఖర ససపపల

2521 JBV2711497
పపరర: దసరరర రరవప గమన

2543 NDX2434165
పపరర: నరమల గగరరకపరటట

94-67/96

భరస : శశషష రరజజ వననగళర
ఇసటట ననస:24-2-148
వయససస:50
లస: ససస స
94-67/97

94-67/100

2546 NDX2016229
పపరర: ననగ సరయ లకడమ మసజషర
తనడడకకసడ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:24-2-149
వయససస:24
లస: ససస స
2549 JBV2719243
పపరర: బబలననగలకడమతషలసస తనడడకకగడ

94-67/98

94-67/101

భరస : బబలససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:24-2-149
వయససస:32
లస: ససస స
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94-67/102

భరస : వ.యస.ఏన.పడసరద
ఇసటట ననస:24-2-149
వయససస:45
లస: ససస స
2553 NDX0348912
పపరర: ననగలకడమ అమరర

94-67/105

భరస : వనసకట శశషయఖ
ఇసటట ననస:24-2-149
వయససస:58
లస: ససస స
2556 JBV1392646
పపరర: బబలససబడమణఖస తనడడకకసడ

94-67/108

94-67/111

భరస : హరరపస
డ రదరరవప
ఇసటట ననస:24-2-149
వయససస:56
లస: ససస స

2554 NDX0168641
పపరర: ససతనమహలకడమ తనడడకకసడ

2555 NDX0897967
పపరర: రసజత కలమమర దేవశశటట

2557 JBV2711471
పపరర: శకనవరసరరవప తనడడకకసడ

2560 NDX2259836
పపరర: వనసకట శశషయఖ తచపపల

94-67/109

2558 NDX0359802
పపరర: వనసకట సతఖ వర పడసరద
ఘసటసరల
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-2-149
వయససస:51
లస: పప

94-67/110

94-67/112

2561 NDX0185975
పపరర: సరసబశవ రరవప తనడడకకసడ

94-67/113

94-67/116
2564 NDX1462795
పపరర: లకడమ పడమద కలమమర
తనడడకకసద
తసడడ:డ యస వ ఎన రరమబబపనయఖ గఘపరస
ఇసటట ననస:24-2-150
వయససస:25
లస: పప

94-67/117

94-67/118
2566 JBV1390061
పపరర: బబపనయఖ యస వ యస రరవప
తనడడ కకసడన
తసడడ:డ కరశవశశననధస
ఇసటట ననస:24-2-150
వయససస:52
లస: పప

2567 NDX2433944
పపరర: భబరర వ గననమననన
తసడడ:డ వనసకట రరవప గననమననన
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:21
లస: ససస స

2569 NDX1876996
పపరర: పపజత వరలలటట

2570 NDX2433985
పపరర: మనశత లకడమ చటటటపస డ లల

94-67/120

2571 NDX1912774
పపరర: రగశరఖ ససలమసనన షపక

2572 NDX2494185
పపరర: సరశత వనమఘల

94-67/123

తసడడ:డ కరలలశ వరల షపక
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:26
లస: ససస స

94-67/121

94-67/126

2575 NDX0644955
పపరర: పపరరషమ పసగలలరర

94-67/124

2578 NDX0943944
పపరర: వనసకట శవ యరకస
తసడడ:డ అనసత రరవప
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:36
లస: ససస స

94-67/122

2573 NDX2494508
పపరర: మమనషర శకసగవరపప

94-67/125

తసడడ:డ శకనవరసరరవప శకసగవరపప
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:31
లస: ససస స
94-67/127

భరస : రరజజష గఘమమడడ
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:34
లస: ససస స
94-67/129

94-67/119

తసడడ:డ అపరపరరవప చటటటపస డ లల
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వనమఘల
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వజయ పడసరద శశకలరర
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జహసజననవరలల
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరపస
డ రద రరవప దేవశశటట
ఇసటట ననస:24-2-149
వయససస:39
లస: పప

94-67/115
2563 NDX2057785
పపరర: వనసకట శవ ననగ సరయ అఖల
తనడడకకసడ
తసడడ:డ బబల ససబడహమణఖస తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:24-2-150
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వరననరరయమణ వరలలటట
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:24
లస: ససస స

2577 NDX0170951
పపరర: జహసజనసనవరలల నలమ

94-67/107

94-67/114

తసడడ:డ మధస ససధననన రరవప బమఖబరజదబ ద
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:21
లస: ససస స

2574 NDX2259786
పపరర: ఆషర శశకలరర

94-67/106

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-2-149
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:డ పపలమరరరవప వనమఘలలరర
ఇసటట ననస:24-2-150
వయససస:30
లస: పప
2568 NDX2433969
పపరర: వనసకట సతఖ ననగ కకరస ర బబసపపరరడడడ

94-67/104

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ తచపపల
ఇసటట ననస:24-2-149
వయససస:76
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:24-2-150
వయససస:48
లస: ససస స
2565 NDX2139393
పపరర: వనమఘలలరర సతష బబబఘ

2552 JBV2719342
పపరర: ఉదయలకడమ దేవశశటట

భరస : బబపనయఖగఘపస టట యస వ యస రరవప
ఇసటట ననస:24-2-149
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:24-2-149
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:24-2-149
వయససస:59
లస: పప
2562 JBV2719631
పపరర: వలర ననగలకడమ తనడడకకగడ

94-67/103

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:24-2-149
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:24-2-149
వయససస:48
లస: పప
2559 AP151010162401
పపరర: హరరపస
డ రదరరవప దేవశశటట

2551 JBV1391192
పపరర: శరసత దేవ తనటటకకసద

2576 NDX0644914
పపరర: నలమ పసగలలరర

94-67/128

భరస : కకషష చచసతనఖ
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:36
లస: ససస స
94-67/130

2579 JBV2719516
పపరర: శవకలమమరర మసతచన

94-67/131

భరస : వగశకకషష
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:37
లస: ససస స
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2580 NDX1523688
పపరర: శక సతఖ వరర న రరపరకలల

94-67/132

2581 NDX0717009
పపరర: ఉమ మమదల

భరస : శవ రరమ ససబడమణఖస రరపరకలల
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:41
లస: ససస స

2583 NDX2035765
పపరర: మమధవ లకడమ యరకస

2584 NDX2035633
పపరర: రహహమ షపక

94-67/135

తసడడ:డ నరసససహ రరవప యరకస
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:43
లస: ససస స
2586 NDX1042308
పపరర: అనసరరధ పసనబబ డడ

94-67/138

94-67/141

94-67/144

94-67/147

94-67/150

94-67/153

తసడడ:డ కరలలష వల షపక
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:28
లస: పప

2596 NDX1042241
పపరర: ఇసదదర మమరరమళళ

2599 NDX1042407
పపరర: ససలలచన గఘడడరరధ

2602 NDX1824946
పపరర: గకతమ తేజ కనననగసటట

94-67/156

2605 NDX1912733
పపరర: లకడమ పడవణ కలమమర కకలమర

94-67/145

2608 NDX1051440
పపరర: హహమమససస మమరరమళళ
తసడడ:డ ససదనససస
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:28
లస: పప

2588 NDX0943993
పపరర: అనత యమరర గడడ

94-67/140

2591 NDX2494334
పపరర: లలమవత వనమఘల

94-67/143

2594 JBV2719300
పపరర: ససధనరరణణ మసతచన

94-67/146

భరస : చనససబబరరజ
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:55
లస: ససస స
94-67/148

2597 NDX0723155
పపరర: సశయగపడభ అకకరరజ

94-67/149

భరస : పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:60
లస: ససస స
94-67/151

2600 NDX2035799
పపరర: కకటటశశరమమ యరకస

94-67/152

భరస : నరసససహ రరవప యరకస
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:70
లస: ససస స
94-67/154

2603 NDX1877028
పపరర: కకశక వరలలటట

94-67/155

తసడడ:డ వరననరరయమణ వరలలటట
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:25
లస: పప
94-67/157

తసడడ:డ రవసదడ బబబఘ కకలమర
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:26
లస: పప
94-67/159

94-67/137

భరస : శకనవరసరరవప వనమఘల
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కనననగసటట
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:25
లస: పప
2607 NDX2035609
పపరర: కలబబరరదదబన షపక

94-67/142

భరస : వ వ పస సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప గననమననన
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:21
లస: పప
2604 NDX1433242
పపరర: సరయ తేజ కనననగసటట

2593 NDX0645044
పపరర: కకషషకలమమరర పసగలలరర

2585 NDX0887604
పపరర: రరధదక శకసగవరపప

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససధనసశ
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:60
లస: ససస స
2601 NDX2433951
పపరర: భరత సరయ గననమననన

94-67/139

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ససనల
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:56
లస: ససస స
2598 NDX0717041
పపరర: తరరమల మమదల

2590 JBV1391804
పపరర: నతనఎస అరరకరఖ

94-67/134

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మఘఖజష �
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:53
లస: ససస స
2595 JBV1390400
పపరర: ససధ ఝఘన ఝన వరలమ

94-67/136

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనణఘ గగపరల రరవప ఇనగసటట
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:50
లస: ససస స
2592 JBV2969152
పపరర: పదనమవత కనననగసటట

2587 NDX0576298
పపరర: మలలర శశరర చటటటపస డ లల

2582 NDX0265215
పపరర: అనసరరధన సససకర

భరస : మహన వనసకట పపనననరరవప
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కరలలష వల షపక
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సతష కలమమర బబ య
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:48
లస: ససస స
2589 NDX2209146
పపరర: వరణణశక పరవపలలరర

94-67/133

94-67/158
2606 NDX1585043
పపరర: శశరసక రతన చచదరర పరలడడగఘ

తసడడ:డ రరధ కకషష పరలడడగఘ
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:27
లస: పప
94-67/160

2609 NDX1051408
పపరర: గకతమ శకసగవరపప

94-67/161

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:29
లస: పప
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2610 NDX1051317
పపరర: కలశరల యమ అరరకకయమ

94-67/162

తసడడ:డ మఘఖజష
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:31
లస: పప
2613 NDX0726380
పపరర: పడమద కలమమర అకకరరజ

94-67/165

94-67/168

94-67/171

94-67/174

2625 JBV2727535
పపరర: శకనవరసరరవప కనననగసటట

94-67/177

94-67/180

94-67/172

2623 NDX1051424
పపరర: సతష కలమమర బబ య

2626 NDX2209138
పపరర: వనణఘగగపరల రరవప ఇనగసటట

2629 NDX2035807
పపరర: కరలలష వల షపక

94-67/183

2632 NDX0639179
పపరర: వనసకటటశశరరర పసగలలరర

94-67/175

తసడడ:డ ససరఖననరరయణమమరరస
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:67
లస: పప

2635 AP151010141689
పపరర: సతఖననరరయణ ఉపపలపరటట

94-67/178

2638 NDX2941706
పపరర: ననగ జజఖత పసదబ ద
భరస : రరజజశ పసదబ ద
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:28
లస: ససస స

94-67/170

2621 NDX2428704
పపరర: వనణఘ చగపపరపప

94-67/173

2624 JBV1391796
పపరర: మఘకజష అరరకరఖ

94-67/176

2627 NDX0023507
పపరర: ఓలలటట వర ననరరయణ

94-67/179

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:55
లస: పప
94-67/181

2630 NDX2494458
పపరర: శకనవరసరరవప వనమఘల

94-67/182

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనమఘల
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:57
లస: పప
94-67/184

2633 JBV2711182
పపరర: చనససబబబరరజ మసతచనన

94-67/185

తసడడ:డ శవరరమరరజ
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:65
లస: పప
94-67/187

తసడడ:డ సటటటరరజ
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:70
లస: పప
94-67/1051

2618 NDX2434009
పపరర: నఖల కలమమర జసజననశల

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:59
లస: పప
94-67/186

94-67/167

తసడడ:డ మశశ చగపపరపప
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అబఘబల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససబబనన
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన మహమమద
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:50
లస: పప

2620 NDX0639138
పపరర: అనసతరరవప యరకస

2615 NDX0723320
పపరర: పవన కలమమర అకకరరజ

తసడడ:డ ససనల కలమమర జసజననశల
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఇనగసటట
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:55
లస: పప

2637 NDX3076726
పపరర: ననగఘల మరర మహమమద

94-67/169

తసడడ:డ ననగపప బబ య
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:52
లస: పప

2634 NDX0933952
పపరర: పడభకర రరవప అకకరరజ

2617 NDX0950428
పపరర: ససబబబరరయఘడడ యమరర గడడ

94-67/164

తసడడ:డ పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ నరశసహరరవప
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:40
లస: పప

2622 NDX0364000
పపరర: మహన వనసకట పపనననరరవప
సససకర
తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:48
లస: పప

2631 NDX0950436
పపరర: కకటయఖ యమరర గడడ

94-67/166

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ చనససబబబరరజ
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:39
లస: పప

2628 NDX0950451
పపరర: సరసబశవరరవప శకసగవరపప

2614 JBV2711190
పపరర: వజయకకషష మసతచన

2612 NDX0950535
పపరర: రఘనర బబబఘ యమరర గడడ

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ చనససబబబరరజ
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మధసససదన రరవప శశకలరర
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:36
లస: పప
2619 JBV2711364
పపరర: వసశకకషష మసతచన

94-67/163

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:34
లస: పప
2616 NDX2259778
పపరర: వజయ పడసరద శశకలరర

2611 NDX1090224
పపరర: వరసస కకడసరర

2636 NDX2727659
పపరర: నరసససహ రరవప యరకస

94-67/1050

తసడడ:డ మమధవ రరవప యరకస
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:78
లస: పప
94-67/1052

2639 NDX2727576
పపరర: పవన కలమమర ఇననగసటట

94-67/1053

తసడడ:డ గగపరల రరవప ఇననగసటట
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:21
లస: పప
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94-67/1054

తలర : ఉమ మదనల
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:18
లస: ససస స
2643 NDX3074358
పపరర: మమధసరర మమరరడడ

94-67/1057

94-67/1059

94-67/188

94-67/191

భరస : కకశరగ తతనసగఘసటర
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:37
లస: ససస స
2658 NDX0943977
పపరర: అనససరఖ శవకకటట
భరస : వనసకట ససబబబరరవప శవకకటట
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:46
లస: ససస స
2661 NDX0573386
పపరర: శరసత కలమమరర మధసవరసస
భరస : బడహమ జ
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:55
లస: ససస స
2664 NDX2259703
పపరర: హహమసత జజగరర మమడడ

తసడడ:డ అహమద ఖమన
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:35
లస: పప

94-67/189

2653 NDX1225770
పపరర: జజఖతసన చచలర

2656 NDX1839895
పపరర: మసజల మమరరకడడడ

2659 JBV2720365
పపరర: అరరణ గగగరరరడడడ

2662 NDX0573675
పపరర: మరరయమమ గఘసడడ మమడ

94-67/205

2665 NDX1225747
పపరర: రరప అభలమష చచలర

94-67/192

2668 NDX2260016
పపరర: కకషస ర తతనసగఘసటర

2651 NDX1912832
పపరర: లకడమ జజఖత గసధస

94-67/190

2654 NDX0167528
పపరర: ససపసడయ మమతషకల

94-67/193

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:29
లస: ససస స
94-67/195

2657 NDX2259711
పపరర: అనసరరధ జజగరర మమడడ

94-67/196

భరస : రరమ కకషష జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:44
లస: ససస స
94-67/199

2660 NDX0264184
పపరర: ససభశక మమతషకల

94-67/200

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:53
లస: ససస స
94-67/202

2663 NDX2260008
పపరర: జజఖత సశరరప రరడడ మమరరడడడ

94-67/204

తసడడ:డ శశశ రరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:21
లస: పప
94-67/206

2666 NDX1789629
పపరర: పవన కలమమర చచరరకలరర
చచరరకలరర
తలర : రరమ దేవ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:31
లస: పప

94-67/207

94-67/209

2669 NDX2259695
పపరర: రరమ కకషష జజగరర మమడడ

94-67/210

తసడడ:డ ఆనసద సశరరప
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:26
లస: పప
94-67/208

94-67/1061

తసడడ:డ బడహమజ గసధస
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషష జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:22
లస: పప
2667 NDX2259737
పపరర: ఆఫపకలఖ ఖమన గసగఘల

2650 NDX1462738
పపరర: లకడమ మమనక శవకకటట

భరస : సరగబరరడడడ
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:50
లస: ససస స
94-67/201

94-131/767

భరస : మఘరళ బబబఘ రరవప రరచపపటట
ఇసటట ననస:24-2-153,F.NO.401
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : శశశ రరడడడ మమరరకడడడ
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:44
లస: ససస స
94-67/197

2645 NDX3132537
పపరర: రరమకకషష రరడడడ మమరరడడడ

94-67/1060 2648 NDX2197037
2647 NDX2197029
పపరర: మఘరళ బబబఘ రరవప రరచపపటట
పపరర: శరఖమల రరచపపటట

తసడడ:డ ఆనసద సశరరప
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:28
లస: ససస స
94-67/194

94-67/1056

తసడడ:డ కకటటరరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:24-2-153
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప శవకకటట
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమజ
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:28
లస: ససస స
2655 NDX2260032
పపరర: రరధ లకడమ తతనసగఘసటర

94-67/1058

తసడడ:డ గగవసద రరవప రరచపపటట
ఇసటట ననస:24-2-153,F.NO.401
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప శవకకటట
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:23
లస: ససస స
2652 NDX0573162
పపరర: లకడమ సరశత గసధస

2644 NDX3198041
పపరర: మలర కర మనస

2642 NDX2872695
పపరర: కకషష చచసతనఖ కరవపరర

తసడడ:డ శవ రరవప
ఇసటట ననస:24-2-152 City Towers
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:24-2-153
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:24-2-153 plat no 301
వయససస:24
లస: ససస స
2649 NDX2167758
పపరర: లకడమ నవఖ శవకకటట

94-67/1055

తసడడ:డ అపపరరవప చటటటపస డ లల
ఇసటట ననస:24-2-152
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరమకకషష రరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:24-2-153
వయససస:36
లస: ససస స
2646 NDX3182318
పపరర: హహమజ మనస

2641 NDX2793842
పపరర: ననగ మననజ చటటటపస డ లల

తసడడ:డ వ హనసమసత రరవప తతనసగఘసటర
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రమణయఖ జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:49
లస: పప
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94-67/211

తసడడ:డ కకటట రరడడడ మమరరకడడడ
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:53
లస: పప
2673 NDX0572776
పపరర: బడహమ జ గసధస

94-67/214

94-67/1062

94-67/1065

2677 NDX3136603
పపరర: శకకల బబనస షపక

2680 NDX3035318
పపరర: ససభబశ చసదడ మమతషకల

94-107/40

2683 NDX1070218
పపరర: పదమ గననవరపప

94-67/1063

94-67/1066

94-107/41

94-107/44

తసడడ:డ వనసకట రమణన రరవప బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:43
లస: పప
2688 NDX2016062
పపరర: హహమ చచదరర పరరచసరర

2689 NDX1761502
పపరర: శరరష గగవసదరరడబ డ

94-67/218

తసడడ:డ గగపరల కకషష పరరచసరర
ఇసటట ననస:24-2-155
వయససస:26
లస: ససస స
2691 NDX1761700
పపరర: వససత కలమమరర మదేపలర
భరస : తరరపత రరవప మదేపలర
ఇసటట ననస:24-2-155
వయససస:47
లస: ససస స
2694 NDX2480630
పపరర: సరయ అసవత పసచమమరరస

94-67/223

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పసచనమరరస
ఇసటట ననస:24-2-155
వయససస:51
లస: పప

2695 NDX1761411
పపరర: శకకరసత గగవసదరరడడడ

94-67/221

2698 NDX1787706
పపరర: గగపరల కకషష పరరచసరర
తసడడ:డ సతఖననరరయణ పరరచసరర
ఇసటట ననస:24-2-155
వయససస:52
లస: పప

2681 NDX2872661
పపరర: ససతతషస సరయ ససనయన
సప మసరన
తసడడ:డ బడహమనసద రరడడడ సప మసరన
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:18
లస: ససస స

94-67/1067

2684 NDX1641571
పపరర: హహమలత బబ గర వరపప

94-107/42

2687 NDX2913556
పపరర: దదన
డ వసర రరవప తగడ

94-112/464

2690 NDX1758152
పపరర: పడతభ పసచసమరరస

94-67/219

2693 NDX2016088
పపరర: కలససమ కలమమరర చసదడ

94-67/222

భరస : గగపరల కకషష పరరచసరర
ఇసటట ననస:24-2-155
వయససస:56
లస: ససస స
94-67/224

తసడడ:డ కకశశర కలమమర గగవసదరరడబ డ
ఇసటట ననస:24-2-155
వయససస:29
లస: పప
94-67/226

94-67/1064

భరస : వనసకట రరమయఖ చటటటననన
ఇసటట ననస:24-2-155
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కకశశర కలమమర గగవసద రరడడ
ఇసటట ననస:24-2-155
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రవశసకర పసచమమరరస
ఇసటట ననస:24-2-155
వయససస:20
లస: పప
2697 NDX1788936
పపరర: రవశసకర పసచసమరరస

2692 NDX1761619
పపరర: ససధన రరణణ గగవసద రరడడ

2678 NDX2950426
పపరర: హరరక paladugu

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తగడ
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకశశర కలమమర గగవసదరరడడడ
ఇసటట ననస:24-2-155
వయససస:27
లస: ససస స
94-67/220

94-67/216

భరస : వనసకట రమణన రరవప బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:64
లస: ససస స

2686 NDX1641563
పపరర: వనసకట రమణన రరవప
బబ గర వరపప
తసడడ:డ అడడవశశటట బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:70
లస: పప

94-67/217

2675 NDX0572693
పపరర: వనసకటటశశరరర శశసఠర

భరస : satish babu paladugu
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:41
లస: ససస స
94-107/43

94-67/213

తసడడ:డ ససగయఖ
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ మమతషకల
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:25
లస: పప

భరస : శకనవరస కకరణ బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:39
లస: ససస స
2685 NDX1641589
పపరర: శకనవరస కకరణ బబ గర వరపప

94-67/215

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:26
లస: ససస స
2682 NDX1641597
పపరర: రరమకలమమరర బబ గర వరపప

2674 NDX0359851
పపరర: రమమష మమతషకల

2672 NDX0818930
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప శవకకటట

తసడడ:డ జననరరన రరవప శవకకటట
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ఘనసనసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:43
లస: పప
2679 NDX3125853
పపరర: అఫసయమ బబనస షపక

94-67/212

తసడడ:డ రరజజసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రరసచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:24-2-154
వయససస:56
లస: పప
2676 NDX3131265
పపరర: బబష షపక

2671 NDX1225762
పపరర: ఆనసద సశరరప చచలర

2696 NDX1761882
పపరర: తరరపత రరవప మదేపలర

94-67/225

తసడడ:డ సరసబయఖ మదేపలర
ఇసటట ననస:24-2-155
వయససస:49
లస: పప
94-67/227

2699 NDX1816406
పపరర: కకశశర కలమమర గగవసద రరడడ

94-67/228

తసడడ:డ ససబడహమణఖస రరడడ గగవసద రరడడడ
ఇసటట ననస:24-2-155
వయససస:54
లస: పప
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94-67/229

తసడడ:డ తరరపతరరవప మదేపలర
ఇసటట ననస:24-2-155
వయససస:22
లస: ససస స
2703 NDX2903060
పపరర: వనసకట ససబబమమ వటటటకలటట

94-67/1068

94-67/1071

94-112/466

94-67/234

94-67/1074

94-63/812

94-63/815

తసడడ:డ వనసగళ రరడడడ
ఇసటట ననస:24-3-16
వయససస:55
లస: పప

2713 NDX1446013
పపరర: రరమ కకషష మలర

2716 NDX2014777
పపరర: నసతన శక వసగల

2719 NDX0057182
పపరర: శవపరరశత కరరసరన

2722 AP151010210096
పపరర: సరవతడ కరరసరన

94-63/818

2725 AP151010204152
పపరర: పపననన రరడడ వసగల

94-67/235

2728 NDX2652360
పపరర: శకనవరస గఘదచ
తసడడ:డ సరయ బబబఘ గఘదచ
ఇసటట ననస:24-3-21,
వయససస:29
లస: పప

2708 NDX2718369
పపరర: వనసకటరమణరరడడడ మఘలర పపడడ

94-112/465

2711 AP151010162139
పపరర: ససరరబబబఘ దనమననన

94-67/233

2714 NDX2998383
పపరర: హనసమయఖ కకయ

94-67/1073

తసడడ:డ వనసకయఖ కకయ
ఇసటట ననస:24-2-197
వయససస:68
లస: పప
94-63/810

2717 NDX1431196
పపరర: మమనక కకలర

94-63/811

తసడడ:డ ససబడహమయయశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-3-16
వయససస:26
లస: ససస స
94-63/813

2720 JBV2380269
పపరర: కకషషకలమమరర కకలర

94-63/814

భరస : ససబడహమణణఖశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-3-16
వయససస:47
లస: ససస స
94-63/816

2723 NDX1570275
పపరర: నవన చచదరర కకలర

94-63/817

తసడడ:డ ససబడహమణణఖశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-3-16
వయససస:25
లస: పప
94-63/819

తసడడ:డ బబల రరడడడ
ఇసటట ననస:24-3-16
వయససస:50
లస: పప
94-63/821

94-67/1070

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:24-2-164
వయససస:82
లస: పప

భరస : వనసగరళరరడడడ
ఇసటట ననస:24-3-16
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరసగరరరవప
ఇసటట ననస:24-3-16
వయససస:50
లస: పప
2727 AP151010204210
పపరర: పపటబట రరడడడ కరరసరన

94-67/232

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:24-3-16
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పపటబటరరడడడ
ఇసటట ననస:24-3-16
వయససస:55
లస: ససస స
2724 NDX0661066
పపరర: ససబడహమణణఖశశరరరవప కకలర

2710 AP151010165107
పపరర: హహహమమవత దనమననన

2705 NDX2903086
పపరర: రరజశశఖర వటటటకలటట

94-67/231

తసడడ:డ రరజశశఖర రరడడడ మఘలర పపడడ
ఇసటట ననస:24-2-157
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ పపననరరడడడ వసగల
ఇసటట ననస:24-3-16
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పపటబట రరడడడ
ఇసటట ననస:24-3-16
వయససస:31
లస: ససస స
2721 AP151010210094
పపరర: వజయలకడమ కరరసరన

94-67/1072

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మలర
ఇసటట ననస:24-2-166
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరస పపపప
ఇసటట ననస:24-2-739/5,G.F-5
వయససస:44
లస: ససస స
2718 NDX0056820
పపరర: శకతకకరస ర కరరసరన

2707 NDX2903078
పపరర: సతష బబబఘ పరలడడగఘ

2702 JBV3702768
పపరర: మఘతనఖల సతఖననరరయణ
బబజజజవరరపప
తసడడ:డ రరమఘలల
ఇసటట ననస:24-2-155
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణమమరరస వటటటకలటట
ఇసటట ననస:24-2-155
వయససస:50
లస: పప

భరస : ససరరబబబఘ
ఇసటట ననస:24-2-164
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ అరర యఖ
ఇసటట ననస:24-2-165
వయససస:90
లస: పప
2715 NDX2844538
పపరర: దయమమ పపపప

94-67/1069

తసడడ:డ అసజయఖ పరలడడగఘ
ఇసటట ననస:24-2-155
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ గఘరవరరరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:24-2-157
వయససస:53
లస: ససస స
2712 NDX0950469
పపరర: రరయనన ననగగతష

2704 NDX2872703
పపరర: శకనవరస రరవప కకడసరర
తసడడ:డ శవరరస కకషష కకడసరర
ఇసటట ననస:24-2-155
వయససస:54
లస: పప

భరస : కకటటశవరజ రరవప వనపలర
ఇసటట ననస:24-2-155
వయససస:44
లస: ససస స
2709 NDX2718377
పపరర: కలపణన మఘలర పపడడ

94-67/230

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:24-2-155
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ మమరరస వటటటకలటట
ఇసటట ననస:24-2-155
వయససస:70
లస: ససస స
2706 NDX2984532
పపరర: ఉమ ససరఖ కలమమరర ననసచ

2701 JBV3702776
పపరర: దేవ పసడయమ గజజజజవరరపప

2726 NDX0057042
పపరర: శకనవరస రరడడడ కరరసరన

94-63/820

తసడడ:డ వనసగళ రరడడడ
ఇసటట ననస:24-3-16
వయససస:51
లస: పప
94-67/970

2729 JBV1432160
పపరర: సరసబశవరరవప తసగరడ

94-92/720

తసడడ:డ శతనరరమయఖ తసగరడ
ఇసటట ననస:24-3-34
వయససస:70
లస: పప
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2730 AP151010234004
పపరర: రరజజశశరర కకటసరరజ

94-92/721

భరస : జజనకకరరస కకటసరరజ
ఇసటట ననస:24-3-38
వయససస:61
లస: ససస స
2733 NDX1042381
పపరర: రరమదసరరర మమడడశశటట

94-67/236

94-67/239

94-67/242

94-67/245

94-67/248

94-67/1076

94-67/1079

భరస : రరగభమపరల రరడడడ
ఇసటట ననస:24-3-174
వయససస:33
లస: ససస స

2743 NDX2423846
పపరర: వనసకటటష గజవలర

2746 NDX2423838
పపరర: గఘరర బడహమస గజవలర

2749 NDX3168069
పపరర: ససశల దేవ ససకర

2752 NDX0348433
పపరర: వనసకటసరయబబబఘ జజలమదద

94-67/253

2755 NDX0160952
పపరర: వరససదేవ రరవప అనసతశశటట

94-67/246

2758 NDX0943936
పపరర: రరజజశశరర దేశబబ యన
భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:24-3-174
వయససస:45
లస: ససస స

94-67/241

2741 NDX0172718
పపరర: సతఖవత ఖసడే

94-67/244

2744 JBV2711349
పపరర: శకనవరసరరవప ఖసడే

94-67/247

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:24-3-170
వయససస:46
లస: పప
94-67/249

2747 NDX0660621
పపరర: రరమససబబయఖ కసడే

94-67/250

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:24-3-170
వయససస:61
లస: పప
94-67/1077

2750 NDX3087566
పపరర: ననగ కకషష రరధదక ససకర

94-67/1078

భరస : వనసకటగరరర మణణకలమమర ససకర
ఇసటట ననస:24-3-170
వయససస:33
లస: ససస స
94-67/251

2753 NDX0168906
పపరర: సరవతడ అనసతశశటట

94-67/252

భరస : వరససదేవరరవప
ఇసటట ననస:24-3-173
వయససస:59
లస: ససస స
94-67/254

తసడడ:డ చలమయఖ
ఇసటట ననస:24-3-173
వయససస:58
లస: పప
94-67/255

2738 JBV2719433
పపరర: ధన లకడమ ఖసడే

భరస : రరమ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:24-3-170
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:24-3-171
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ వరససదేవరరవప
ఇసటట ననస:24-3-173
వయససస:29
లస: పప
2757 NDX0263350
పపరర: సతఖకళ బబ టబట

94-67/243

భరస : మహన కకషష ససకర
ఇసటట ననస:24-3-170
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ఖసడే
ఇసటట ననస:24-3-170
వయససస:19
లస: ససస స
2754 NDX1090323
పపరర: యస వ తేజ అనసతశశటట

2740 NDX2423820
పపరర: అననపపరష గజవలర

94-67/238

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:24-3-170
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ గజవలర
ఇసటట ననస:24-3-170
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రరజత గరరరపతరరవప ససకర
ఇసటట ననస:24-3-170
వయససస:66
లస: పప
2751 NDX3025525
పపరర: వనసషషవ ఖసడే

94-67/240

తసడడ:డ గఘరర బడహమస గజవలర
ఇసటట ననస:24-3-170
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:24-3-170
వయససస:47
లస: పప
2748 NDX3189529
పపరర: మహన కకషష ససకర

2737 NDX0167197
పపరర: శశశత ఖసడే

2735 NDX0474767
పపరర: వనసకట రరవప మఘదనబబతష
స న
తసడడ:డ రరమకకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-3-168
వయససస:43
లస: పప

భరస : గఘరరబడహమస గజవలర
ఇసటట ననస:24-3-170
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ఖసడే
ఇసటట ననస:24-3-170
వయససస:22
లస: పప
2745 AP151010162035
పపరర: హనసమసతరరవప కసడచ

94-67/237

తసడడ:డ రరమ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:24-3-170
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:24-3-170
వయససస:40
లస: ససస స
2742 NDX2259828
పపరర: వనయ ఖసడే

2734 NDX0477927
పపరర: శకదేవ మఘదనబబతష
స న

94-67/1075
2732 NDX2830115
పపరర: పవన సరయ శశధర ససదబ నబతష
స న

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ససదబ నబతష
స న
ఇసటట ననస:24-3-159
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:24-3-168
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ గఘరరబడహమస గజవలర
ఇసటట ననస:24-3-170
వయససస:25
లస: ససస స
2739 JBV2719466
పపరర: లమవణఖ ఖసడే

94-67/971

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చమట
ఇసటట ననస:24-3-63
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:24-3-168
వయససస:31
లస: ససస స
2736 NDX1912915
పపరర: మమనక గజవలర

2731 NDX2651529
పపరర: శరకవణణ చమట

2756 NDX2957678
పపరర: శశషస రరడడడ కకసడ

94-56/734

తసడడ:డ రమ రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:24-3-174
వయససస:58
లస: పప
94-67/256

2759 AP151010165408
పపరర: శరరద కకసడన

94-67/257

భరస : శశషసరరడడడ
ఇసటట ననస:24-3-174
వయససస:50
లస: ససస స
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2760 AP151010162392
పపరర: రరసభమపరల రరడడడ బబ టబట

94-67/258

తసడడ:డ అరరరన రరడడడ
ఇసటట ననస:24-3-174
వయససస:45
లస: పప

2761 NDX2434132
పపరర: లమవణఖ కకసడ

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:24-3-175
వయససస:39
లస: ససస స

2763 NDX0950485
పపరర: రరజశశఖరరడడర కకసడన

94-67/261

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:24-3-175
వయససస:35
లస: పప

2764 AP151010162602
పపరర: వనసకట రరడడడ కకసడన

94-67/1

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-3-177
వయససస:47
లస: ససస స

2767 AP151010165029
పపరర: ననగజసదడమమ తనడడపరరస

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:24-3-177
వయససస:67
లస: పప
94-67/268

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-3-178
వయససస:64
లస: ససస స

2773 AP151010162235
పపరర: మహన బబబఘ అసగలకలరరస

94-67/263

94-67/271

తసడడ:డ ససబబబరరయఘడడ
ఇసటట ననస:24-3-178
వయససస:66
లస: పప

2776 WCA0097576
పపరర: వరలకడమ వనలలవవలల

94-67/266

94-67/273

భరస : నరసససహహలల
ఇసటట ననస:24-3-180
వయససస:61
లస: ససస స

2779 AP151010165441
పపరర: వనసకటరతనస కకలమ

94-67/269

94-67/276

తసడడ:డ భబసకరరరవప కకలమ
ఇసటట ననస:24-3-180
వయససస:47
లస: పప

2782 AP151010162146
పపరర: శకనవరసస కకలమ

94-67/1029

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బబ డడగఘల
ఇసటట ననస:24-3-180
వయససస:19
లస: పప
2787 NDX1395350
పపరర: పరనకరల రరయఘడడ వకకలగడడ

2785 NDX1395368
పపరర: భవరన వకకలగడడ

94-67/274

2788 NDX2494565
పపరర: వససత రరవప యమసడనడపలర
తసడడ:డ ససబబయఖ యమసడనడపలర
ఇసటట ననస:24-3-182
వయససస:64
లస: పప

2771 NDX0172569
పపరర: ససనత టట

94-67/267

2774 NDX0156588
పపరర: వజయమరరరన రరవప తతట

94-67/270

2777 NDX0306878
పపరర: రజణఘకరదేవ కకలమ

94-67/272

2780 NDX0162339
పపరర: సతష శశషస

94-67/275

తసడడ:డ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:24-3-180
వయససస:37
లస: పప
94-67/277

2783 NDX3165107
పపరర: ససదదప బడడగఘల

94-67/1081

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బడడగఘల
ఇసటట ననస:24-3-180
వయససస:24
లస: పప
94-67/278

భరస : పరనకరల రరయఘడడ వకకలగడడ
ఇసటట ననస:24-3-182
వయససస:48
లస: ససస స
94-67/280

94-67/264

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:24-3-180
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకరరరవప కకలమ
ఇసటట ననస:24-3-180
వయససస:55
లస: పప
94-67/1082

2768 JBV2711752
పపరర: కకటటశశర రరవప బబదసగఘల

తసడడ:డ రరఘవ రరజజసదడరరవప
ఇసటట ననస:24-3-178
వయససస:53
లస: పప

భరస : భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:24-3-180
వయససస:67
లస: ససస స

2781 AP151010162603
పపరర: మలర ఖమరరరనరరవప కకలమ

94-67/1080

భరస : వజయమరరరన రరవప
ఇసటట ననస:24-3-178
వయససస:42
లస: ససస స

భసధసవప: ననగరరజఖలకడమ వనలలవవలల
ఇసటట ననస:24-03-179
వయససస:75
లస: ససస స

2778 NDX0172932
పపరర: ననగమణణ యస

2765 NDX2844579
పపరర: ననగరచసదస దచస బబ ఇన

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-3-177
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-3-178
వయససస:43
లస: పప

2775 AP151010162198
పపరర: ననగజశశరరరవప అసగలకలరరస

94-67/260

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:24-3-175
వయససస:19
లస: పప

భరస : సస మయఖ రరమరరడడ
ఇసటట ననస:24-3-178
వయససస:26
లస: ససస స

2772 AP151010165197
పపరర: శరసత అసగలకలరరస

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప వకకలగడడ
ఇసటట ననస:24-3-182
వయససస:49
లస: పప

94-67/262

భరస : వనసకటజయపడకరష రరడడడ
ఇసటట ననస:24-3-177
వయససస:67
లస: ససస స

94-67/265 2770 NDX2073765
2769 AP151010162255
పపరర: వనసకట జయపడకరష రరడడడ తనడడపర
పపరర: వశరల రరమరరడడడ

2762 AP151010165028
పపరర: ఉమ కకసడన

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:24-3-175
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:24-3-175
వయససస:57
లస: పప

2766 NDX2480572
పపరర: బడడగఘల శరఖమలదేవ

2784 NDX2758639
పపరర: తరరణ బబ డడగఘల

94-67/259

2786 NDX2494243
పపరర: పడభబవత యమసడనడపలర

94-67/279

భరస : వససత రరవప యమసడనడపలర
ఇసటట ననస:24-3-182
వయససస:64
లస: ససస స
94-67/281

2789 AP151010165116
పపరర: వనసకటరతస మమ పససటబఖల

94-67/282

భరస : భగవనననరరయణ
ఇసటట ననస:24-3-183/1
వయససస:63
లస: ససస స
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94-67/283

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప బబపటర
ఇసటట ననస:24-3-183/1
వయససస:32
లస: పప

2791 NDX1208859
పపరర: శకనవరసకలమమర పససతనఖల

తసడడ:డ భబవనననరయణ
ఇసటట ననస:24-3-183/1
వయససస:41
లస: పప

94-67/286 2794 NDX1267012
2793 NDX2494193
పపరర: వనసకట ననగ లకడమ శరకవఖ రరవపరర
పపరర: ఆదదలకమమమ కకలపరక

భరస : వనసకట శకనవరసరరవప కకలపరక
ఇసటట ననస:24-3-185/1
వయససస:27
లస: ససస స
94-67/289

2799 NDX1822551
పపరర: లకడమ నఖత బబ మమశశటట

94-67/292

2797 NDX2494540
పపరర: హనసమసత రరవప కకలపరక

తసడడ:డ శరఖమ పడసరద బబ మమశశటట
ఇసటట ననస:24-3-186
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరమయఖ
ఇసటట ననస:24-3-186
వయససస:30
లస: పప
94-67/298

తసడడ:డ వనమఘల సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:24-3-188
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బడహమస ఆతషకలరర
ఇసటట ననస:24-3-188
వయససస:43
లస: ససస స
2811 NDX0801050
పపరర: వరరసజననయఘలల ఆతషకలరర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-3-188
వయససస:40
లస: పప
2814 NDX0573618
పపరర: బడహమస ఏ

భరస : దేవనసదడకకషస ర
ఇసటట ననస:24-3-189
వయససస:50
లస: ససస స

94-67/293

2801 JBV2719938
పపరర: కనకదసరర రతనకలమమరర
నడమమనసరర
భరస : ససబబరరమయఖ
ఇసటట ననస:24-3-186
వయససస:55
లస: ససస స

94-67/294

94-67/296

2804 NDX2259646
పపరర: మమనక అతషకలరర

94-67/297

తసడడ:డ బడహమస అతషకలరర
ఇసటట ననస:24-3-188
వయససస:20
లస: ససస స

2806 NDX1099456
పపరర: ననగమణణ ఆతషకలరర

2807 NDX2494524
పపరర: అనసరరధ ఆతషకలరర

94-67/299

2812 NDX0801092
పపరర: గఘరరపడసరద ఆతషకలరర

94-67/307

2815 NDX1963827
పపరర: వనసకటటసశరరర అతషకలరర

94-67/302

2818 AP151010267325
పపరర: పదనమవత పపలకకసడ
భరస : హహమచసదడకలమమర
ఇసటట ననస:24-3-189
వయససస:58
లస: ససస స

2810 NDX0477828
పపరర: పదనమవత వనమఘల

94-67/303

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:24-3-188
వయససస:45
లస: ససస స
94-67/305

2813 NDX0801076
పపరర: లకడమ ననరరయణ ఆతషకలరర

94-67/306

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-3-188
వయససస:44
లస: పప
94-67/308

తసడడ:డ బఘచచయఖ అతషకలరర
ఇసటట ననస:24-3-188
వయససస:66
లస: పప
94-67/310

94-67/300

భరస : లకడమ ననరరయణ ఆతషకలరర
ఇసటట ననస:24-3-188
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-3-188
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-3-188
వయససస:45
లస: పప
2817 JBV2719094
పపరర: రమమదేవ పపలకకసడ

94-67/291

తసడడ:డ వనసకట లకడమ ననరరయణ బబ మమశశటట
ఇసటట ననస:24-3-186
వయససస:54
లస: పప

2809 NDX0263780
పపరర: ఈశశరమమ ఆతషకలరర

94-67/288

2798 NDX2073831
పపరర: భబరత ససబబససటయన కకజజకజక
కకళళవరననళ
భరస : కజ వ ససబబససటయన
ఇసటట ననస:24-3-185/1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-3-188
వయససస:45
లస: ససస స
94-67/304

2795 NDX2494219
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప కకలపరక

94-67/290

భరస : వరరసజననయఘలల
ఇసటట ననస:24-3-188
వయససస:28
లస: ససస స
94-67/301

94-67/285

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కకలపరక
ఇసటట ననస:24-3-185/1
వయససస:30
లస: పప

భరస : శరఖమ పడసరద బబ మమశశటట
ఇసటట ననస:24-3-186
వయససస:47
లస: ససస స

94-67/295 2803 NDX1822544
2802 NDX0156521
పపరర: ననరరయణ చకకవరరస నడమమనసరర
పపరర: శరఖమ పడసరద బబ మమశశటట

2808 NDX2494326
పపరర: ఉమమ దేవ ఆతషకలరర

94-67/287

తసడడ:డ ససబబయఖ కకలపరక
ఇసటట ననస:24-3-185/1
వయససస:64
లస: పప
2800 NDX1822585
పపరర: ససత మహలకడమ బబ మమశశటట

2792 AP151010162157
పపరర: భగవనననరరయణ పససటబఖల

తసడడ:డ శకరరమఘలల
ఇసటట ననస:24-3-183/1
వయససస:67
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:24-3-185/1
వయససస:53
లస: ససస స

2796 NDX2494375
పపరర: వరరరకజయ ససబబససటయన కకజకరక
కకజఫ వననల
తసడడ:డ వరరరకరయ కకజకరక కకజఫ వననల
ఇసటట ననస:24-3-185/1
వయససస:45
లస: పప

2805 NDX1650440
పపరర: వనసకట సతఖ పడవలర క వనమఘల

94-67/284

2816 NDX1446054
పపరర: మమలఖ పపలకకసడ

94-67/309

తసడడ:డ దేవనసదడ కకషస ర
ఇసటట ననస:24-3-189
వయససస:25
లస: ససస స
94-67/311

2819 NDX3280690
పపరర: దేవనసదడ కకషస ర పపలకకసడ

94-67/312

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గఘపరస
ఇసటట ననస:24-3-189
వయససస:60
లస: పప
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2820 NDX0290585
పపరర: హహమచసదడకలమమర పపలకకసడ

94-67/313

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గఘపరస
ఇసటట ననస:24-3-189
వయససస:66
లస: పప
2823 NDX1788803
పపరర: రరధనలకడమ జజనపరటట

94-67/316

94-67/319

94-67/1085

94-67/320

తసడడ:డ యస వ యస రరమ సరశమ
ఇసటట ననస:24-3-194
వయససస:34
లస: ససస స
2835 AP151010165111
పపరర: అననపపరష భబరతషల

94-67/323

భరస : వనసకటససబడమణఖశరమ
ఇసటట ననస:24-3-195
వయససస:46
లస: ససస స
2838 NDX2494433
పపరర: రరజరరజజశశరర భరతషల

2827 NDX2792331
పపరర: తసడవ కకషషమమరరస కరళహససస

2830 NDX2514453
పపరర: ననగ మలలర శశరర గగరరజవవలల

భరస : కకశశర యకకల
ఇసటట ననస:24-3-197
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : చనన వర రరడడ తమమననన
ఇసటట ననస:24-3-197
వయససస:46
లస: ససస స

94-67/440

2831 NDX2514446
పపరర: హరరననథ బబబఘ గగరరజవవలల

94-67/441

94-67/322

భరస : వనసకట ససబబ రరమసరశమ సమఘదనడల
ఇసటట ననస:24-3-194
వయససస:55
లస: ససస స
2836 JBV2719854
పపరర: శరరదనసససదరర భబరతషల

2837 NDX3281078
పపరర: వజయలకడమ భబరతషల

94-67/325

94-67/321

94-67/324

2839 AP151010165110
పపరర: కనకదసరర భబరతషల

భరస : వనసకటససబడమణఖశరమ
ఇసటట ననస:24-3-195
వయససస:65
లస: ససస స
94-67/327

2845 NDX2038611
పపరర: వశశశ కలమమరర మసదనలపప

2848 NDX0828863
పపరర: పదనమవత తనళళ
ర రర
భరస : రమమష తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:24-3-197
వయససస:47
లస: ససస స

2840 AP151010162609
పపరర: ససబడమణఖశరససస స భబరతషల

94-67/328

తసడడ:డ వనసకటససబడమణఖశరమ
ఇసటట ననస:24-3-195
వయససస:42
లస: పప
94-67/330

2843 NDX1520395
పపరర: దదవఖ అననవరపప

94-67/331

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అననవరపప
ఇసటట ననస:24-3-197
వయససస:33
లస: ససస స
94-67/333

భరస : హనసమసత రరవప మసదనలపప
ఇసటట ననస:24-3-197
వయససస:35
లస: ససస స
94-67/335

94-67/1084

భరస : కకషషమమరరస తసడవ
ఇసటట ననస:24-3-190
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప గగగరననన
ఇసటట ననస:24-3-197
వయససస:26
లస: ససస స
94-67/332

2828 NDX2828952
పపరర: జయ లకడమ కరళహససస

2834 NDX2057793
పపరర: వనసకట ససబబ రరమసరశమ
సమఘదనడల
తసడడ:డ శక రరమ మమరరస సమఘదనడల
ఇసటట ననస:24-3-194
వయససస:64
లస: పప

2842 NDX1819921
పపరర: ఎలలర న చచదరర గగగరననన

2847 NDX2259992
పపరర: శవకలమమరర తమమననన

94-67/1083

2833 NDX2057801
పపరర: సరవతడ సమఘదనడల

2841 AP151010162608
పపరర: నరసససహశరససస స భబరతషల
తసడడ:డ వనసకటససబడమణఖశరమ
ఇసటట ననస:24-3-195
వయససస:57
లస: పప

94-67/318

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:24-3-190.F.NO:T2 VAMSI HOM
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనసకటససబడమణఖశరమ
ఇసటట ననస:24-3-195
వయససస:85
లస: ససస స

94-67/329

2825 NDX1788209
పపరర: రవ పడకరష జజనపరటట
తసడడ:డ వనణఘగగపరలరరవప జజనపరటట
ఇసటట ననస:24-3-190
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకటససబడమణఖశరమ
ఇసటట ననస:24-3-195
వయససస:61
లస: ససస స
94-67/326

94-67/315

భరస : హరరననథ బబబఘ గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:24-3-190.F.NO:T2 VAMSI HOM
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖ శరమ భరతషల
ఇసటట ననస:24-3-195
వయససస:70
లస: ససస స

2844 NDX2016351
పపరర: జజఖతఖన అననవరపప

94-67/317

తసడడ:డ వనసకయఖ కరళహససస
ఇసటట ననస:24-3-190
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ హరననథ బబబఘ గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:24-3-190
వయససస:28
లస: పప
2832 NDX2016484
పపరర: సరయ పరవన సమఘదనడల

2824 NDX1788514
పపరర: ననగలకడమ జజనపరటట

2822 NDX2362663
పపరర: సస మశశఖర పపలకకసడ

తసడడ:డ హహమ చసదడ కలమమర పపలకకసడ
ఇసటట ననస:24-3-189
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనణఘగగపరలరరవప జజనపరటట
ఇసటట ననస:24-3-190
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణరరవప జజనపరటట
ఇసటట ననస:24-3-190
వయససస:61
లస: పప
2829 NDX2828929
పపరర: సరయ శక కకషష గగరరజవవలల

94-67/314

తసడడ:డ అకకయఖ
ఇసటట ననస:24-3-189
వయససస:88
లస: పప

తసడడ:డ వనణఘగగపరలరరవప జజనపరటట
ఇసటట ననస:24-3-190
వయససస:25
లస: ససస స
2826 NDX1788357
పపరర: వనణఘగగపరలరరవప జజనపరటట

2821 NDX0290551
పపరర: సతఖననరరయణగఘపరస పపలకకసడ

2846 NDX0756916
పపరర: పదమజ వరరకలటట

94-67/334

భరస : భబనస వనసకట ననగ పడసరద
ఇసటట ననస:24-3-197
వయససస:45
లస: ససస స
94-67/336

2849 NDX1791020
పపరర: పరరశత చరక

94-67/337

భరస : శకనవరస బబజవరడ
ఇసటట ననస:24-3-197
వయససస:51
లస: ససస స
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2850 NDX0077347
పపరర: శవరరజఖలకడమ మఘటటట పలర

94-67/338

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:24-3-197
వయససస:51
లస: ససస స
2853 NDX2259729
పపరర: హరర వరర న రరడడడ తమమననన

94-67/341

94-67/344

తసడడ:డ రమమష తనళళరర
ఇసటట ననస:24-3-197
వయససస:26
లస: పప
2859 NDX0572586
పపరర: రవతేజ మటటట పలర

94-67/347

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:24-3-197
వయససస:28
లస: పప
2862 NDX2038629
పపరర: హనసమసతరరవప మసదనలపప

94-67/350

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:24-3-197
వయససస:55
లస: పప
2868 NDX1520361
పపరర: సతఖననరరయణ అననవరపప

94-67/356

94-67/358

భరస : మమధవరరవప
ఇసటట ననస:24-3-198
వయససస:59
లస: ససస స

2857 NDX1520379
పపరర: హహమసత సరయ కలమమర
అననవరపప
తసడడ:డ సతఖననరరయణ అననవరపప
ఇసటట ననస:24-3-197
వయససస:26
లస: పప

94-67/345

2858 NDX1160936
పపరర: వశశ తేజ తనళళ
ర రర

2860 NDX0079301
పపరర: కకటటలఖ కలమమర గగగరననన

94-67/348

2863 NDX2259984
పపరర: చనన వర రరడడ తమమననన

2866 NDX0079319
పపరర: సరసబశవరరవప మటటట పలర

2869 NDX0573899
పపరర: వనసకటటశశరరర జ

2872 NDX1446062
పపరర: శకణణజ గఘమమడడ

94-67/361

2875 NDX0167254
పపరర: మలలర శశరర కకలమర�

2878 NDX0266338
పపరర: వసససధర పదమననభస
భరస : యస.ఏ.పదమననభస
ఇసటట ననస:24-3-198
వయససస:64
లస: ససస స

94-67/343

94-67/346

2861 NDX0079442
పపరర: అరరణ కలమమర గగగరననన

94-67/349

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-3-197
వయససస:38
లస: పప
94-67/351

2864 NDX0573188
పపరర: భబనస వనసకట ననగ పడసరద వ

94-67/352

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:24-3-197
వయససస:48
లస: పప
94-67/354

2867 NDX0474726
పపరర: ససబబబరరవప గగగరననన

94-67/355

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-3-197
వయససస:62
లస: పప
94-67/357

2870 NDX3213238
పపరర: ఉదయ భబసకర వనలలవవలల

94-67/1086

భసధసవప: ననగరరజఖలకడమ వనలలవవలల
ఇసటట ననస:24-3-197
వయససస:56
లస: పప
94-67/359

2873 NDX0167734
పపరర: వననననల కకలమర

94-67/360

తసడడ:డ రవసదడ బబబఘ
ఇసటట ననస:24-3-198
వయససస:29
లస: ససస స
94-67/362

భరస : రవసదడ బబబఘ�
ఇసటట ననస:24-3-198
వయససస:41
లస: ససస స
94-67/364

94-67/340

తసడడ:డ రమమష తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:24-3-197
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ననరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:24-3-198
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:24-3-198
వయససస:32
లస: ససస స
2877 NDX0266023
పపరర: శవకలమమరర గడడడ పరటట

తసడడ:డ శకనవరస బబజవరడ
ఇసటట ననస:24-3-197
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:24-3-197
వయససస:88
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప గఘమమడడ
ఇసటట ననస:24-3-198
వయససస:27
లస: ససస స
2874 NDX0573923
పపరర: శవ ససషమ గసగమరర

తసడడ:డ భబనస వనసకట ననగ పడసరద వరరకలటట
ఇసటట ననస:24-3-197
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ చసపసరయఖ
ఇసటట ననస:24-3-197
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ననగభమషణస అననవరపప
ఇసటట ననస:24-3-197
వయససస:67
లస: పప
2871 NDX2259976
పపరర: అనసశర గఘమమడడ

94-67/342 2855 NDX2494359
2854 NDX2209153
పపరర: వనసకట ననగ సరయ తేజ వరరకలటట
పపరర: సరయ అనరరద బబజవరడ

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ తమమననన
ఇసటట ననస:24-3-197
వయససస:48
లస: పప
94-67/353

2852 NDX1520346
పపరర: ననగ రరజఖ లకడమ వనలలవవలల

భరస : సతఖననరరయణ అననవరపప
ఇసటట ననస:24-3-197
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-3-197
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకదసడయఖ మసదనలపప
ఇసటట ననస:24-3-197
వయససస:42
లస: పప
2865 NDX0841304
పపరర: రమమష తనళళ
ర రర

94-67/339

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-3-197
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన వర రరడడ తమమననన
ఇసటట ననస:24-3-197
వయససస:21
లస: పప
2856 NDX1407833
పపరర: ససరఖ తేజ తనళళ
ర రర

2851 NDX0266213
పపరర: అసజల గగగరననన

2876 NDX1499228
పపరర: లకడమ గకసథద

94-67/363

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:24-3-198
వయససస:45
లస: ససస స
94-67/365

2879 JBV2711547
పపరర: శకనవరసచచదరర కకగసటట

94-67/366

తసడడ:డ రరమననధస
ఇసటట ననస:24-3-198
వయససస:50
లస: పప
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94-67/367

తసడడ:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:24-3-198
వయససస:51
లస: పప
2883 NDX2073807
పపరర: నవఖ మననన

94-67/370

94-67/373

94-67/376

2887 NDX0266361
పపరర: శకదేవ అమర

2890 NDX0801118
పపరర: ససదదప గసగరననన

94-67/379

2893 NDX0632687
పపరర: ననదచసడర రరమమరరవప

భరస : కకశశర బబబఘ తలర పటట
ఇసటట ననస:24-3-200,F.NO502
వయససస:46
లస: ససస స

2896 NDX2541654
పపరర: కకషస ర బబబఘ తలర పత

తసడడ:డ ససబడమమణఖస
ఇసటట ననస:24-3-201
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:24-3-201
వయససస:33
లస: ససస స
2904 NDX0033514
పపరర: పదమ కలమమరర కలసస

భరస : ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:24-3-201
వయససస:53
లస: ససస స

2902 NDX2434116
పపరర: కరకసత చచదరర ఏనసగఘల

94-67/389

2905 NDX2434082
పపరర: భవరన దనమమచరర

94-67/380

2908 NDX0266437
పపరర: జయలకడమ కసదదపరటట
భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:24-3-201
వయససస:58
లస: ససస స

2888 NDX0173179
పపరర: ఝమనసరరణణ మననన

94-67/375

2891 NDX2108232
పపరర: శకరరస కలమమర బబ దసబలలరర

94-67/378

2894 NDX0186536
పపరర: పడభబకర రరవప మననన

94-67/381

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:24-3-200
వయససస:62
లస: పప
94-67/969

2897 NDX1761809
పపరర: నవఖ పసదబ ద

94-67/382

తసడడ:డ శవ రరస పడసరద పసదబ ద
ఇసటట ననస:24-3-201
వయససస:26
లస: ససస స
94-67/384

2900 NDX1445916
పపరర: కలపన చనన

94-67/385

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:24-3-201
వయససస:32
లస: ససస స
94-67/387

2903 NDX0828780
పపరర: పడశరసత పప టబట

94-67/388

భరస : సస మశశఖర పడసరద
ఇసటట ననస:24-3-201
వయససస:37
లస: ససస స
94-67/390

భరస : శవ ననగజశశర రరవప దనమమచరర
ఇసటట ననస:24-3-201
వయససస:51
లస: ససస స
94-67/392

94-67/372

తసడడ:డ ససధదర బబ దసబలలరర
ఇసటట ననస:24-3-200
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకట రరమయఖ ఏనసగఘల
ఇసటట ననస:24-3-201
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బడహమరరడడడ
ఇసటట ననస:24-3-201
వయససస:51
లస: ససస స
2907 NDX1042555
పపరర: పదమజజ రరణణ కజజరయస

94-67/377

తసడడ:డ వనణఘగగపరల రరడడ యననన
ఇసటట ననస:24-3-201
వయససస:30
లస: ససస స
94-67/386

2885 NDX1163591
పపరర: సశపన ససకర

భరస : పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:24-3-200
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ ససదబ నరర తలర పత
ఇసటట ననస:24-3-200,F.NO502
వయససస:46
లస: పప

94-67/383 2899 NDX2434041
2898 NDX1099571
పపరర: వ యన శరరదన పడణత కజజరయస
పపరర: శకదేవ యననన

2901 NDX1445908
పపరర: చనన శశశతన

94-67/374

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ
ఇసటట ననస:24-3-200
వయససస:54
లస: పప
94-67/968

94-67/369

తసడడ:డ పపరష చర రరవప ససకర
ఇసటట ననస:24-3-200
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడననథ
ఇసటట ననస:24-3-200
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ గఘరవయఖ
ఇసటట ననస:24-3-200
వయససస:53
లస: పప
2895 NDX2541647
పపరర: నళన తలర పటట

94-67/371

భరస : రరమమరరవప ననదచసడర
ఇసటట ననస:24-3-200
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : జగన మహన రరవప తటట
ఇసటట ననస:24-3-200
వయససస:66
లస: ససస స
2892 NDX0792283
పపరర: మమమళరపలర ససబబబరరవప

2884 NDX2167618
పపరర: జజఖతసన తనటట

2882 NDX1099761
పపరర: చసదడహస ననదేసడర

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:24-3-200
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ జగననమహన రరవప తనటట
ఇసటట ననస:24-3-200
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-3-200
వయససస:49
లస: ససస స
2889 NDX2120459
పపరర: లకడమ కలమమరర కకననరర

94-67/368

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:24-3-198
వయససస:65
లస: పప

భరస : శకరరస కలమమర
ఇసటట ననస:24-3-200
వయససస:33
లస: ససస స
2886 NDX0793653
పపరర: అలవనలల ఎస

2881 JBV2711828
పపరర: మమధవరరవప గడడడపరటట

2906 NDX0173104
పపరర: శశభ వనననస

94-67/391

భరస : కకషష మహన
ఇసటట ననస:24-3-201
వయససస:53
లస: ససస స
94-67/393

2909 NDX0266080
పపరర: లల యరరక

94-67/394

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:24-3-201
వయససస:70
లస: ససస స

Page 277 of 319

2910 NDX0266452
పపరర: ఇసదదరరదేవ పప టబట
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94-67/395

భరస : సస మమశశర సతఖననరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:24-3-201
వయససస:76
లస: ససస స
2913 NDX2434025
పపరర: సరయ ధదరజ గమటర పలర

94-67/398

94-67/401

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:24-3-201
వయససస:34
లస: పప

94-67/399

2917 NDX0186437
పపరర: రవతేజ దనమమచరర

94-67/404

తసడడ:డ చన ససబబయఖ దనమమచరర
ఇసటట ననస:24-3-201
వయససస:57
లస: పప

2920 NDX1052281
పపరర: ససబడహమణఖస కజజరయస

94-67/402

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:24-3-201
వయససస:37
లస: పప
2925 NDX2434173
పపరర: ససబడమణఖ పడసరద కరపపగసటట

94-67/409

2926 NDX2697639
పపరర: శశషష బబబఘ కకటట

భరస : వనసకటనరసససహ శవపడసరద
ఇసటట ననస:24-3-205
వయససస:49
లస: ససస స

2929 NDX0291393
పపరర: పడవణ కలమమర ఘసటసరల

94-67/414

2934 JBV2711943
పపరర: నరజసదడననధ బఘడనడబతస న

94-67/417

2932 NDX1099605
పపరర: కరసత బఘడనడబతస న

2924 NDX2434140
పపరర: పడశరసత కలమమర కరపపగసటట

తసడడ:డ నర శ రహహలల
ఇసటట ననస:24-3-207
వయససస:59
లస: పప

94-56/587

2938 NDX1701276
పపరర: బబ డడ పరటట పదమజ
భరస : బబ డడ పరటట వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-3-208
వయససస:42
లస: ససస స

2927 NDX0657809
పపరర: వసశపసడయ మఘపరపళర

94-67/410

తసడడ:డ ససరఖ పడసరద
ఇసటట ననస:24-3-204
వయససస:34
లస: ససస స
94-67/412

2930 NDX0291351
పపరర: శరకవణ కలమమర ఘసటసరల

94-67/413

తసడడ:డ వనసకట లకడమ నరసససహ
ఇసటట ననస:24-3-205
వయససస:30
లస: పప
94-67/415

2933 JBV2720423
పపరర: రజవతదేవ బఘడనడబతస న

94-67/416

భరస : నరజసదడననధ
ఇసటట ననస:24-3-207
వయససస:48
లస: ససస స
94-67/418

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-3-208
వయససస:27
లస: ససస స
94-67/420

94-67/408

తసడడ:డ పడసరద కరపపగసటట
ఇసటట ననస:24-3-202
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ననగజసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:24-3-207
వయససస:28
లస: ససస స
2935 NDX1701284
పపరర: బబ డడ పరటట పడతతఖష

94-67/403

94-67/407

తసడడ:డ వనసకట లకడమ నరసససహ
ఇసటట ననస:24-3-205
వయససస:29
లస: పప

2931 AP151010162027
పపరర: వనసకటలకకమనరసససహశవపడసరద
ఘసటశరల
తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:24-3-205
వయససస:56
లస: పప

2918 NDX0359703
పపరర: సస మమశశఖర పడసరద పస టట

94-67/406
2921 NDX0291328
పపరర: సస మమశశర సతఖననరరయణ మమరరస
పప టబట
తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:24-3-201
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ హరర బబబఘ కకటట
ఇసటట ననస:24-3-204
వయససస:44
లస: పప
94-67/411

94-67/400

94-67/405

తసడడ:డ ససబడమణఖ పడసరద కరపపగసటట
ఇసటట ననస:24-3-202
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప కరపపగసటట
ఇసటట ననస:24-3-202
వయససస:57
లస: పప
2928 NDX0266569
పపరర: మలలర శశరర ఘసటసరల

2923 NDX2434157
పపరర: వజయలకడమ కరపపగసటట

2915 NDX0185603
పపరర: కసడచ కకశక పవన

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:24-3-201
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ చనన పపరయఖ
ఇసటట ననస:24-3-201
వయససస:60
లస: పప
94-67/1087

94-67/397

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:24-3-201
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శవ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-3-201
వయససస:34
లస: పప

2919 NDX2434066
పపరర: శవ ననగజశశర రరవప దనమమచరర

భరస : శకనవరస రరవప దనవపలలరర
ఇసటట ననస:24-3-208
వయససస:41
లస: ససస స

2914 NDX1090190
పపరర: తరరణ దమమచరర

2912 NDX1445890
పపరర: చనన గఘరర సతఖననరరయణ

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:24-3-201
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శవననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-3-201
వయససస:28
లస: పప

2916 NDX0079962
పపరర: నవన బబబఘ కసదదపరటట

2937 NDX2057769
పపరర: ననగరరజ కలమమరర దనవపలలరర

94-67/396

తసడడ:డ రరజజసదడ పడసరద వనననస
ఇసటట ననస:24-3-201
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మహన గమటర పలర
ఇసటట ననస:24-3-201
వయససస:25
లస: పప

2922 NDX3166212
పపరర: వనసకట రరమయఖ యయనసగఘల

2911 NDX2494441
పపరర: సరయ సమర వనననస

2936 NDX2057777
పపరర: ససధనరరణణ మననన

94-67/419

భరస : రరజజష మనన
ఇసటట ననస:24-3-208
వయససస:39
లస: ససస స
94-67/421

2939 NDX0892844
పపరర: వనసకరయమమ మపరరస

94-67/422

భరస : భమపతరరవప
ఇసటట ననస:24-3-208
వయససస:54
లస: ససస స
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2940 NDX0702100
పపరర: శకనవరసరరవప దనవపలలరర

94-67/423

తసడడ:డ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:24-3-208
వయససస:44
లస: పప
2943 NDX1042431
పపరర: సససధస పలలచరర

94-67/426

94-67/429

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-3-209
వయససస:33
లస: పప
2952 NDX1052372
పపరర: ననగజశశర రరవప పలలచరర

94-67/435

94-67/1089

భరస : పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:24-3-214
వయససస:38
లస: ససస స
2961 NDX2428902
పపరర: ససబబబయమమ కకబబరర

2947 NDX1042514
పపరర: లకకమ తషలసస పలలచరర

94-82/750

భరస : వనసకటటశశరరర లలట కకబబరర
ఇసటట ననస:24-4-135
వయససస:69
లస: ససస స

94-67/436

2956 NDX2259935
పపరర: సశపన గఘసటటపలర

94-67/437

భరస : చచననయఖ కకణతస
ఇసటట ననస:24-4-215
వయససస:69
లస: ససస స

94-67/431

2951 NDX1052141
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప పలలచరర

94-67/434

2954 NDX2864692
పపరర: లకమ రరడడడ కకలర

94-67/1088

2957 NDX2259927
పపరర: రరమమరరవప గఘసటటపలర

94-67/438

తసడడ:డ కకషషయఖ గఘసటటపలర
ఇసటట ననస:24-3-213
వయససస:43
లస: పప

2959 NDX2563443
పపరర: జసధఖస వనసకట సరయ హనసమ
మణణ దదపక
తసడడ:డ జసధఖస రవసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:24-4-19
వయససస:20
లస: పప

2968 NDX2167477
పపరర: సరసబబడజఖస కకణతస

2948 NDX0186007
పపరర: పడవణ కలమమర పలలచరర

తసడడ:డ అసజ రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:24-3-211
వయససస:55
లస: పప

94-67/972

2960 NDX2703692
పపరర: శవ ననగజశశర రరవప వసదవరసస

94-82/786

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల వసదవరసస
ఇసటట ననస:24-4-40
వయససస:53
లస: పప

94-114/863

2963 NDX2073799
పపరర: వనసకట రరమ హరరష కకణతస

94-67/442

తసడడ:డ భవరన పడసరద రరవప కకణతస
ఇసటట ననస:24-4-215
వయససస:24
లస: ససస స
94-67/444

తసడడ:డ రరమమ రరవప
ఇసటట ననస:24-4-215
వయససస:26
లస: ససస స
94-67/446

94-67/428

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:24-3-209
వయససస:57
లస: పప

భరస : రఘఘ రరమయఖ కకలమరర
ఇసటట ననస:24-4-193
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ భవరన పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:24-4-215
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరమఘ
ఇసటట ననస:24-4-215
వయససస:43
లస: ససస స

94-67/433

2953 JBV2720266
పపరర: అరరణ అసకరల

2962 NDX2725208
పపరర: శశషమమ కకలమరర

2945 NDX1700450
పపరర: శకదేవ పలలచరర

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-3-209
వయససస:31
లస: పప

2950 NDX1052240
పపరర: కకషషకకషస ర పలలచరర

94-67/443 2965 NDX1431899
2964 NDX1431873
పపరర: వనసకట సరయ అనసష కకననథస
పపరర: అరరణ కకణతస

2967 NDX0266643
పపరర: లకడమ కకణతస

94-67/430

తసడడ:డ రరమరరవప గఘసటటపలర
ఇసటట ననస:24-3-213
వయససస:32
లస: ససస స
94-67/439

94-67/425

భరస : పడవణ కలమమర పలలచరర
ఇసటట ననస:24-3-209
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సతఖభబసకరరరవప
ఇసటట ననస:24-3-210
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : లకమ రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:24-3-211
వయససస:52
లస: ససస స
2958 JBV2719367
పపరర: రరజఖలకడమ గఘగడన

94-67/427

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-3-209
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:24-3-209
వయససస:61
లస: పప
2955 NDX2864726
పపరర: వనసకట రతనస కకలర

2944 NDX1042480
పపరర: హరరక పలలచరర

భరస : ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-3-209
వయససస:56
లస: ససస స
94-67/432

2942 JBV2711901
పపరర: భమపతరరవప మపరరస

తసడడ:డ వనసకటకకషషయఖ
ఇసటట ననస:24-3-208
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-3-209
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-3-209
వయససస:48
లస: ససస స
2949 NDX1052398
పపరర: ఉదయకకరణ పలలచరర

94-67/424

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:24-3-208
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-3-209
వయససస:27
లస: ససస స
2946 NDX1042027
పపరర: శకదేవ పలలచరర

2941 NDX1701268
పపరర: బబ డడ పరటట వనసకటటశశర రరవప

2966 AP151010165704
పపరర: శశభబరరణణ కకణతస

94-67/445

భరస : భవరనపడసరద
ఇసటట ననస:24-4-215
వయససస:42
లస: ససస స
94-67/447

2969 AP151010162488
పపరర: భవరన పడసరద కకణతస

94-67/448

తసడడ:డ చచననయఖ
ఇసటట ననస:24-4-215
వయససస:48
లస: పప
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94-67/449

తసడడ:డ చచననయఖ
ఇసటట ననస:24-4-215
వయససస:50
లస: పప
2973 NDX0186163
పపరర: హహమశశఖరన పపల

94-67/453

94-67/1090

94-67/458

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-4-220
వయససస:85
లస: ససస స
94-67/461

2985 NDX1693556
పపరర: రతనమమ చగఘరరపరటట

94-67/464

94-67/1092

94-67/1155

తసడడ:డ రరమ రరవప కకననథస
ఇసటట ననస:24-4-226
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:24-4-227
వయససస:44
లస: ససస స

2980 NDX0266882
పపరర: లకమమమ గఘగడన

2981 NDX1897745
పపరర: పవన తేజ శక గఘసడన

2983 AP151010165419
పపరర: సశరష లకడమ చగఘరరపరటట

2986 AP151010162532
పపరర: ససరజసదడబబబఘ చగఘరరపరటట

2989 NDX1407858
పపరర: సరహహత కకలర

2992 NDX3280906
పపరర: వజయలకడమ దచసత

2995 NDX1090414
పపరర: అబఘబల జజలల మహమమద
తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:24-4-226
వయససస:78
లస: పప

94-67/471

94-67/456

2978 NDX0307009
పపరర: వనగకటరరజజశశరమమ గఘగడన
భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:24-4-220
వయససస:53
లస: ససస స

94-67/459

94-67/460

94-67/462

2984 NDX1693531
పపరర: ఉమమదేవ చగఘరరపరటట

94-67/463

భరస : కకషష పడసరద చగఘరరపరటట
ఇసటట ననస:24-4-221
వయససస:69
లస: ససస స
94-67/465

2987 AP151010162312
పపరర: రవసదడబబబఘ చగఘరరపరటట

94-67/466

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:24-4-221
వయససస:67
లస: పప
94-67/467

2990 NDX3280880
పపరర: ఉమదేవ దచసత

94-67/1154

భరస : రరసబబఘ దచసత
ఇసటట ననస:24-4-223
వయససస:56
లస: ససస స
94-67/1156

2993 NDX2494391
పపరర: హహమసత చసద కకగసటట

94-67/468

తసడడ:డ శకనవరస కకగసటట
ఇసటట ననస:24-4-224
వయససస:23
లస: పప
94-67/470

94-67/1093
2996 NDX2812402
పపరర: అజ జనసర బబగమ మహమమద

భరస : అబఘబల జలల మహమమద
ఇసటట ననస:24-4-226
వయససస:72
లస: ససస స

94-67/472 2999 NDX1877440
2998 NDX1727454
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కసచరర గఘసట
పపరర: చసదడశశఖర రరవప గసడడకకట

తసడడ:డ ఆసజననయఘలల కసచరర గఘసట
ఇసటట ననస:24-4-227
వయససస:38
లస: పప

94-67/457

తసడడ:డ వ జజ మహన రరవప గఘసడన
ఇసటట ననస:24-4-220
వయససస:25
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప దచసత
ఇసటట ననస:24-4-223
వయససస:61
లస: ససస స
94-67/469

2975 NDX0717025
పపరర: గగపరలరరవప పపల

భరస : అనల కలమమర పపలకకసడ
ఇసటట ననస:24-4-219, WARD NO. 4
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకమ రరడడ కకలర
ఇసటట ననస:24-4-222
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దచసత
ఇసటట ననస:24-4-223
వయససస:65
లస: పప

2997 NDX1727421
పపరర: పదనమవత కకడనల

94-67/1091

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:24-4-221
వయససస:62
లస: పప

భసధసవప: భవన శసకర వననగళర
ఇసటట ననస:24-4-221
వయససస:79
లస: ససస స

2994 NDX2259810
పపరర: సరయ రరస కకణతస

2977 NDX2970788
పపరర: ససజనఖ పపలకకసడ

94-67/452

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:24-4-217
వయససస:45
లస: పప

భరస : రవసదడబబబఘ
ఇసటట ననస:24-4-221
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : బసవయఖ చగఘరరపరటట
ఇసటట ననస:24-4-221
వయససస:92
లస: ససస స

2991 NDX3280898
పపరర: రరసబబబఘ దచసత

94-67/454

భరస : చననబబలయఖ
ఇసటట ననస:24-4-220
వయససస:86
లస: ససస స

2982 NDX0291583
పపరర: వనసకట జగన మహన రరవప
గఘసడన
తసడడ:డ చన బబలయఖ
ఇసటట ననస:24-4-220
వయససస:64
లస: పప

2988 NDX2872653
పపరర: పపషప కలమమరర వనలగ

2974 NDX0186478
పపరర: రరజశశఖరణ పపల

2972 NDX0170340
పపరర: ఉమ జ

భరస : హహమ శశఖరన
ఇసటట ననస:24-4-217
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడ పడభఘ
ఇసటట ననస:24-4-217
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస పపలకకసడ
ఇసటట ననస:24-4-219
వయససస:45
లస: పప
2979 JBV2719474
పపరర: అనససయమమ మదదబ ననన

94-67/450

తసడడ:డ దనశయఖ కకణతస
ఇసటట ననస:24-4-215
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:24-4-217
వయససస:45
లస: పప
2976 SQX0181248
పపరర: అనల కలమమర పపలకకసడ

2971 NDX2167519
పపరర: చచననయఖ కకణతస

94-67/473

తసడడ:డ వ యస వ పడసరద రరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:24-4-233
వయససస:43
లస: పప
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3000 NDX1877473
పపరర: వనసకట శశషగరరర పడసరదరరవప
గసడడకకట
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ గసడడకకట
ఇసటట ననస:24-4-233
వయససస:69
లస: పప

94-67/474

3003 NDX1267194
పపరర: సరయలకకమ ఉషర ఉపపపలలరర

94-67/475

94-67/478

3009 NDX2259893
పపరర: లకడమ యడవలర

94-67/481

94-67/484

94-67/487

94-67/490

94-67/482

94-67/493

తసడడ:డ శవ దనమదర రరవప మశశటట
ఇసటట ననస:24-4-237
వయససస:28
లస: ససస స

94-67/480

3011 JBV2719839
పపరర: ఆథదలకడమ గఘసడచబబ యయన

3016 AP151010162227
పపరర: ఏలర మసద రరజ గఘసడబబ యన

3019 NDX3280765
పపరర: సరగజన ఘటమననేేన

3022 NDX2130979
పపరర: ననగరరజ చచరరకలరర

3025 NDX0167486
పపరర: శశశత కకతస మమసస

3028 JBV2711620
పపరర: నరమల చసద
తసడడ:డ పసరరపల చసద
ఇసటట ననస:24-4-237
వయససస:37
లస: పప

94-67/483

94-67/486

తసడడ:డ ననరరయణసరశమ
ఇసటట ననస:24-4-235
వయససస:45
లస: పప
94-67/488

3017 NDX2494466
పపరర: ససరజఖ ఘటట మననన

94-67/489

భరస : ఉదయ భబసకర ఘటట మననన
ఇసటట ననస:24-4-236
వయససస:29
లస: ససస స
94-67/491

3020 JBV2711612
పపరర: ఉదయ భబసర ఘటమననన

94-67/492

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:24-4-236
వయససస:39
లస: పప
94-67/494

3023 NDX2259844
పపరర: శకవరణణ మమతేబస

94-67/495

తసడడ:డ రరజశశఖర మమటటబబమ
ఇసటట ననస:24-4-237
వయససస:21
లస: ససస స
94-67/497

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:24-4-237
వయససస:29
లస: ససస స
94-67/499

3008 NDX1090265
పపరర: వనసకట రరమయఖ

94-67/485 3014 AP151010306040
3013 NDX1090174
పపరర: సరయ పవన కకషష గసడడబబ యన
పపరర: ససభబష ఎమ.వ.వ.ఎన.

తసడడ:డ రరమలసగస చచరరకలరర
ఇసటట ననస:24-4-236
వయససస:58
లస: పప
94-67/496

94-67/477

భరస : రరమకకకషన
ఇసటట ననస:24-4-235
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : పపరనచసదడరరవప
ఇసటట ననస:24-4-236
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటవరయఖ
ఇసటట ననస:24-4-236
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శవ దనమదరరరవప
ఇసటట ననస:24-4-237
వయససస:28
లస: పప

3010 JBV2719896
పపరర: ఝమనరలకడమ గఘసడచబబ యయన

3005 NDX1099688
పపరర: లకకమనరసమమ గబబట

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:24-4-234
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష గఘసడబబ యన
ఇసటట ననస:24-4-235
వయససస:51
లస: పప

భరస : ననగరరజ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:24-4-236
వయససస:45
లస: ససస స

3027 NDX1090158
పపరర: అశశక కలమమర మమశశటట

94-67/479

తసడడ:డ వనస రరజ
ఇసటట ననస:24-4-235
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయఘలల యడవలర
ఇసటట ననస:24-4-235
వయససస:49
లస: పప

3024 NDX1099373
పపరర: వనసకటలకడమ కలమఖణణ మశశటట

3007 AP151010162052
పపరర: వనసకటసతఖరమమష ఉపపపలలరర

95-67/23

భరస : వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:24-4-234
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : యలర మసద
ఇసటట ననస:24-4-235
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అశశక కలమమర యడవలర
ఇసటట ననస:24-4-235
వయససస:21
లస: పప

3021 NDX0079517
పపరర: రమమష భమన

94-67/476

తసడడ:డ బబపసరరజ ఉపపపలలరర
ఇసటట ననస:24-4-234
వయససస:56
లస: పప

భరస : అశశక కలమమర యడవలర
ఇసటట ననస:24-4-235
వయససస:44
లస: ససస స

3018 NDX2494250
పపరర: శక లత చచరరకలరర

3004 AP151010165002
పపరర: జలజకలమమరర ఉపపపలలరర

3002 SQX1983493
పపరర: రరజఖ లకడమ గసడడకకట

భరస : పడసరద రరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:24-4-233
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వనసకటసతఖరమమష
ఇసటట ననస:24-4-234
వయససస:52
లస: ససస స

3006 NDX1090505
పపరర: వనసకట సతఖ ససబబరరయ శరమ
గబబట
తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ గబబట
ఇసటట ననస:24-4-234
వయససస:37
లస: పప

3015 NDX2259885
పపరర: అశశక కలమమర యడవలర

94-67/1094

భసధసవప: చసదడశశఖర రరవప గసడడ కకట
ఇసటట ననస:24-4-233
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సతఖ రమమష
ఇసటట ననస:24-4-234
వయససస:26
లస: ససస స

3012 NDX2259919
పపరర: గకతమ కలమమర యడవలర

3001 NDX2727592
పపరర: రరజఖ లకడమ గసడడ కకట

3026 AP151010165035
పపరర: ఆదదలకడమ మమశశటట

94-67/498

భరస : శవదనమదరరరవప
ఇసటట ననస:24-4-237
వయససస:47
లస: ససస స
94-67/500

3029 AP151010162099
పపరర: శవదనమదరరరవప మమససటట

94-67/501

తసడడ:డ రరజగగపరలరరవప
ఇసటట ననస:24-4-237
వయససస:54
లస: పప
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94-67/502

తసడడ:డ భదడయఖ పస పపరర
ఇసటట ననస:24-4-238
వయససస:23
లస: ససస స
3033 NDX2016120
పపరర: తేజ శక భమవరపప

94-67/505

3042 NDX2840882
పపరర: దదపసస కకరరతఅలమ

94-67/508

94-67/511

94-149/838

94-67/513

భరస : ననరబహదసర గఘమమ
ఇసటట ననస:24-4-242
వయససస:43
లస: ససస స
94-67/516

94-67/519

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ ఖమల
ఇసటట ననస:24-5
వయససస:64
లస: పప

94-67/1095

3043 NDX0268540
పపరర: భబగఖలకడమ గఘగరర లస

94-67/512

భరస : చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:24-4-240
వయససస:48
లస: ససస స
3046 NDX2259612
పపరర: సరగర గఘమమ

3049 AP151010165426
పపరర: జననపరరశత గదచబ

3052 NDX0292276
పపరర: శశషగరరరరవప గదచబ

94-67/522

3055 JBV1392737
పపరర: లకకమననరరయణ అలపరటట

3058 NDX0268714
పపరర: ననగవరణణ తషమమల
భరస : ససరజష కలమమర
ఇసటట ననస:24-5-245
వయససస:43
లస: ససస స

3038 NDX2494300
పపరర: వనసకట కకషష పడసరద దదడడగఘ

94-67/510

3041 NDX2840742
పపరర: వననద బబబఘ కకరరటబల

94-80/946

3044 NDX3120888
పపరర: మమరర సశరష లత బబళగల

94-67/1096

భసధసవప: బబళగల బబళగల
ఇసటట ననస:24-4-240
వయససస:45
లస: ససస స
94-67/514

3047 NDX1877515
పపరర: హరరత గదచబ

94-67/515

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప గదచబ
ఇసటట ననస:24-4-243
వయససస:25
లస: ససస స
94-67/517

3050 NDX0167635
పపరర: గగపరలమమ పస లల�

94-67/518

భరస : రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:24-4-243
వయససస:76
లస: ససస స
94-67/520

3053 JBV1392760
పపరర: దేవకవరన అలపరటట

94-67/521

భరస : లకకమననరరయణ అలపరటట
ఇసటట ననస:24-4-360
వయససస:49
లస: ససస స
94-67/523

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:24-4-360
వయససస:60
లస: పప
94-67/525

94-67/507

తసడడ:డ కకటయఖ కకరరటబల
ఇసటట ననస:24-4-239
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-4-243
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప జవ
ఇసటట ననస:24-4-360
వయససస:57
లస: పప
3057 NDX1782169
పపరర: తరరపత రరడడడ ఖమల

3040 NDX2844488
పపరర: దదపసస కకరరటబల

3035 NDX2016146
పపరర: అరరణ భమవరపప

తసడడ:డ సససదర రరమయఖ దదడడగఘ
ఇసటట ననస:24-4-239
వయససస:54
లస: పప

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:24-4-243
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరజష బబబఘ పస లల
ఇసటట ననస:24-4-243
వయససస:21
లస: పప
3054 NDX2095652
పపరర: దసరర పడసరద జవ

94-67/509

తసడడ:డ ననరబహదసర గఘమమ
ఇసటట ననస:24-4-242
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససరజష బబబఘ పస లల
ఇసటట ననస:24-4-243
వయససస:25
లస: ససస స
3051 NDX2358158
పపరర: వనసకట మణణ సరయకకషష పస లల

3037 NDX1445981
పపరర: శరఖమసససదర ననరనపరటట

94-67/504

భరస : బమమశశర పడసరద రరవప భమవరపప
ఇసటట ననస:24-4-239
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వననద బబబఘ కకరరటబల
ఇసటట ననస:24-4-239
వయససస:31
లస: ససస స

Deleted

3048 NDX2494235
పపరర: రరధదక పస లల

94-67/506

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:24-4-239
వయససస:36
లస: పప

భరస : వననద బబబఘ కకరరతఅలమ
ఇసటట ననస:24-4-239
వయససస:31
లస: ససస స
3045 NDX2259638
పపరర: దసరర గఘమమ

3034 NDX2016153
పపరర: లకడమ రరజఖస నరజనపరటట

3032 AP151010165105
పపరర: హహహమమవత మమనస

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-4-238
వయససస:62
లస: ససస స

తలర : భబరత దేవ నరజనపరటట
ఇసటట ననస:24-4-239
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ భమమశశర పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:24-4-239
వయససస:33
లస: పప
3039 NDX2016286
పపరర: భమమశశర పడసరద రరవప
భమవరపప
తసడడ:డ శరఖమల రరవప భమవరపప
ఇసటట ననస:24-4-239
వయససస:62
లస: పప

94-67/503

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-4-238
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరమలతేసదడ భమవరపప
ఇసటట ననస:24-4-239
వయససస:27
లస: ససస స
3036 NDX0759993
పపరర: రరమ లతేసదడ భమవరపప

3031 JBV1390202
పపరర: రవసదడననథ చచదరర మమనస

3056 NDX1782292
పపరర: మరబ షపక

94-67/524

భరస : తరరపత రరడడడ ఖల
ఇసటట ననస:24-5
వయససస:51
లస: ససస స
94-67/526

3059 AP151010165664
పపరర: శవననగజశశరర తషమమల

94-67/527

భరస : చనసరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:24-5-245
వయససస:64
లస: ససస స
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3060 AP151010165666
పపరర: తరపతమమ తషమమల

94-67/528

భరస : ససరయఖ
ఇసటట ననస:24-5-245
వయససస:87
లస: ససస స
3063 NDX0307140
పపరర: ఫణణ బసదస గరదదగగటటట

94-67/531

94-67/534

94-71/24

94-67/539

94-67/542

94-67/545

94-67/548

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:24-5-251
వయససస:72
లస: పప

3073 NDX0474627
పపరర: వకకమ కలమమర కకసరరజ

3076 AP151010165228
పపరర: ససధ మమనస

3079 NDX0233403
పపరర: ననగ రతస మమ గజవలర

3082 AP151010162366
పపరర: లలనన బబబఘ మమనస

94-67/551

3085 NDX2494292
పపరర: గగపరల రరడడడ గరరక

94-67/540

3088 NDX3115052
పపరర: గగపరల రరడడడ గఘరక
తసడడ:డ శకనవరస రరడడ లడ గఘరక
ఇసటట ననస:24-5-251
వయససస:23
లస: పప

3068 NDX1051796
పపరర: పపరష చసదడ రరవప ననగమతష

94-67/536

3071 AP151010165106
పపరర: ససనత మమనస

94-67/538

3074 NDX0474593
పపరర: గకతమ కలమమర కకసరరజ

94-67/541

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:24-5-249
వయససస:34
లస: పప
94-67/543

3077 NDX0232934
పపరర: వనసకట ససబబమమ చనన

94-67/544

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-5-250
వయససస:46
లస: ససస స
94-67/546

3080 NDX0233171
పపరర: ననరరయణమమ మమనస

94-67/547

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:24-5-250
వయససస:86
లస: ససస స
94-67/549

3083 AP151010162491
పపరర: ననగజశశరరరవప మమనస

94-67/550

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:24-5-250
వయససస:67
లస: పప
94-67/552

తసడడ:డ శకనవరస గరరక
ఇసటట ననస:24-5-251
వయససస:23
లస: పప
94-67/554

94-67/533

భరస : భదడయఖ
ఇసటట ననస:24-5-249
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-5-250
వయససస:57
లస: పప

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:24-5-251
వయససస:37
లస: ససస స
3087 AP151010162245
పపరర: ససతనరరమయఖ చచలకరన

94-67/537

భరస : అనసతరరమయఖ
ఇసటట ననస:24-5-250
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప చనన
ఇసటట ననస:24-5-250
వయససస:20
లస: పప
3084 JBV2719151
పపరర: నళనపడసననలకడమ చచలకరన

3070 JBV1390772
పపరర: శవకలమమరర మమనగ

3065 NDX0079491
పపరర: సతష చసదడ గడనగగటటట

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:24-5-247
వయససస:44
లస: పప

భరస : మఘరళకకషష
ఇసటట ననస:24-5-250
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-5-250
వయససస:57
లస: ససస స
3081 NDX2480523
పపరర: హహమ అభరరస చనన

94-67/535

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:24-5-249
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:24-5-249
వయససస:62
లస: పప
3078 AP151010165229
పపరర: అసజమమ మమనస

3067 NDX2073815
పపరర: వనసకటటసశరరర మననవ

94-67/530

తసడడ:డ ససతనరరసబబబఘ
ఇసటట ననస:24-5-246
వయససస:34
లస: పప

భరస : రవగదడననద చచదరర
ఇసటట ననస:24-5-249
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:24-5-249
వయససస:59
లస: ససస స
3075 NDX0474585
పపరర: రమమష కకసరరజ

94-67/532

తసడడ:డ రరమయఖ మననవ
ఇసటట ననస:24-5-247
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ మననవ
ఇసటట ననస:24-5-247
వయససస:60
లస: పప
3072 NDX0477802
పపరర: ఇసదదరర దేవ కకసరరజ

3064 AP151010165103
పపరర: తషలశమమ నలబదసల

3062 AP151010162617
పపరర: చననసరసబశవరరవప తషమమల

తసడడ:డ ససరయఖ
ఇసటట ననస:24-5-245
వయససస:67
లస: పప

భరస : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:24-5-246
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:24-5-247
వయససస:39
లస: ససస స
3069 AP151010171033
పపరర: వనసకటటశశరరర మననవ

94-67/529

తసడడ:డ చననసరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:24-5-245
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరసబబబఘ
ఇసటట ననస:24-5-246
వయససస:29
లస: ససస స
3066 NDX1041896
పపరర: రరధదక ననగమతష

3061 AP151010162545
పపరర: ససరజష కలమమర తషమమల

3086 NDX0950519
పపరర: పరరర సరరధద చచలకరన

94-67/553

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:24-5-251
వయససస:38
లస: పప
94-92/860

3089 JBV2719656
పపరర: కవత బసడనరరపలర

94-67/555

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-5-252
వయససస:33
లస: ససస స
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3090 AP151010165231
పపరర: శవమమ గరరర పరటట

94-67/556

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:24-5-252
వయససస:52
లస: ససస స

94-67/557

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-5-252
వయససస:55
లస: ససస స

3093 JBV2711174
పపరర: ససబబబరరవప బసడనరరపలర

94-67/559

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-5-252
వయససస:38
లస: పప

3094 NDX1727504
పపరర: మమనక దేశబబ యన

94-67/562

తసడడ:డ పడకరశ రరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:24-5-253
వయససస:32
లస: ససస స
3099 NDX2259752
పపరర: ససబబలకడమ కకమమననన

94-67/560

భరస : పడకరశ రరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:24-5-253
వయససస:53
లస: ససస స

3100 NDX2120509
పపరర: కకరణ లమవప

94-67/563

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:24-5-253
వయససస:27
లస: పప

3103 NDX1693572
పపరర: సతష కలమమర కకమమననన

94-67/566

94-67/571

తసడడ:డ కకటయఖ కకమమననన
ఇసటట ననస:24-5-253
వయససస:54
లస: పప

3106 NDX0159467
పపరర: రవసదడ బబబఘ వజజర

94-67/569

94-67/574

తసడడ:డ వజయ భబసకర గరరర పరటట
ఇసటట ననస:24-5-253
వయససస:22
లస: పప
3111 NDX2369593
పపరర: రసజత కలమమర చచదరర లసకర

3109 NDX0269035
పపరర: మమధవ లసకర

94-67/572

తసడడ:డ వజయ బబబఘ లసకర
ఇసటట ననస:24-5-254
వయససస:23
లస: పప

3112 NDX2415503
పపరర: ససరజసదడ ననధ యమరర గడనడ

94-67/564

3101 NDX1445841
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గరరర పరటట

94-67/567

3104 AP151010162066
పపరర: శకనవరస రరవప గరరర పరటట

94-67/570

3107 AP151010162521
పపరర: వరయఖ గరరర పరటట

94-67/573

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:24-5-253
వయససస:57
లస: పప
94-67/575

భరస : వజయ బబబఘ
ఇసటట ననస:24-5-254
వయససస:40
లస: ససస స
94-67/577

3098 NDX0232058
పపరర: ధనలకడమ వజజర

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:24-5-253
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-5-253
వయససస:56
లస: పప

3108 NDX0305136
పపరర: కళళఖణ గరరర పరటట

94-67/561

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:24-5-253
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశ రరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:24-5-253
వయససస:30
లస: పప

3105 NDX2259745
పపరర: పడకరశరరవప కకమమననన

3095 NDX1225838
పపరర: వరణణ లమవప

భరస : రవసదడ బబబఘ
ఇసటట ననస:24-5-253
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప లమవప
ఇసటట ననస:24-5-253
వయససస:23
లస: పప
94-67/568

94-67/558

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:24-5-253
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:24-5-253
వయససస:41
లస: ససస స
94-67/565

3102 NDX1090307
పపరర: తడననధ గరరర పరటట

3097 AP151010165232
పపరర: శకలకడమ గరరర పరటట

3092 NDX0363895
పపరర: రరమకకకషష గరరర పరటట

తసడడ:డ వజయ భబసకర
ఇసటట ననస:24-5-252
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప దేశబబ యన
ఇసటట ననస:24-5-253
వయససస:24
లస: ససస స

3096 NDX2259760
పపరర: హహమబసదస కకమమననన

1044 NDX0817874
పపరర: కకషషకలమమరర సజర

3091 JBV2719649
పపరర: హనసమమయమమ బగడనరరపలర

3110 NDX1099399
పపరర: పడమల యమరర గడడ

94-67/576

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:24-5-254
వయససస:44
లస: ససస స
94-67/578

తసడడ:డ నరసససహరరవప యమరర గడనడ
ఇసటట ననస:24-5-254
వయససస:26
లస: పప
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భరస : వనసకటరమణ సజర
ఇసటట ననస:15-18-384
వయససస:54
లస: ససస స

94-50/465

1045 NDX0816264
పపరర: వనసకటరమణ సజర

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ� సజర
ఇసటట ననస:15-18-384
వయససస:58
లస: పప

94-52/174 1048 NDX0336156
1047 NDX1711457
పపరర: ఎ ఎ ననగ జయ వలర అసబటట
పపరర: సరసబశవరరవప కకసడబబ లల

భరస : చచసచస ససబబబరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:15-18-384
వయససస:63
లస: ససస స

94-50/466

తసడడ:డ రతస యఖ kondabollu
ఇసటట ననస:15-18-384
వయససస:50
లస: పప

1046 NDX0351171
పపరర: ఉషర చచదరర క�ేగడబబ లల

94-52/173

భరస : సరగబశవరరవప kondabollu
ఇసటట ననస:15-18-384
వయససస:47
లస: ససస స
94-52/175

1049 NDX0851626
పపరర: శవరన చనపరరల

94-50/467

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చనపరరల
ఇసటట ననస:15-18-385
వయససస:31
లస: ససస స
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1050 NDX0817890
పపరర: శశశన చనపరరల
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94-50/468

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చనపరరల
ఇసటట ననస:15-18-385
వయససస:34
లస: ససస స
1053 NDX0334714
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చనపరరల�

94-50/471

1054 NDX0334680
పపరర: ననగజశశరరరవప� యడర పరటట�

94-52/176

1057 NDX1451194
పపరర: ననగ సరయ వరససధ
తసడడ:డ వనసకటటసశరరర vadlamudi
ఇసటట ననస:15-18-392
వయససస:26
లస: ససస స

1059 NDX0576595
పపరర: మసజల దేవ వడర మమడడ

1060 NDX1451269
పపరర: రజన కరసతమహసతష

94-52/179

భరస : వనసకటటశశరరర vadlamudi
ఇసటట ననస:15-18-392
వయససస:52
లస: ససస స
94-52/182

తసడడ:డ వనసకటయఖ వనలస
ఇసటట ననస:15-18-392
వయససస:33
లస: పప
1065 AP151010156618
పపరర: ససతనరరమయఖ మసడవ
తసడడ:డ రరమకకషషయఖ mandava
ఇసటట ననస:15-18-392
వయససస:70
లస: పప
1068 NDX0369314
పపరర: ససధదర దేవననన

94-52/187

94-52/190

1074 NDX2938546
పపరర: వనసకట ససబబలకడమ గసగరదేవ

94-45/597

భరస : రరకజష dasari
ఇసటట ననస:15-18-402
వయససస:36
లస: ససస స

94-52/180

1061 AP151010159448
పపరర: అనససరఖమమ మసడవ

94-52/181

భరస : మధసకర కలమమర kantimahanthu
ఇసటట ననస:15-18-392
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ mandava
ఇసటట ననస:15-18-392
వయససస:66
లస: ససస స

1063 NDX0576777
పపరర: వనసకటటశశరరర వడర మమడడ

94-52/183

94-52/184
1064 NDX1451202
పపరర: మధసకర కలమమర
కరసతమహసతష రరప
తసడడ:డ గగపరల రరవప kantimahanthu
ఇసటట ననస:15-18-392
వయససస:58
లస: పప

94-52/512

1067 AP151010159033
పపరర: శశభబరరణణ దేవననన

1066 NDX2668598
పపరర: కకషష వసశ పసనగసటట

1069 AP151010156101
పపరర: పపరషచసదడరరవప దేవననన

1072 NDX0576710
పపరర: శకనవరస రరవప నసతకకక

1075 AP151010159003
పపరర: శకదసరర శరఖమసససదరర

1078 AP151010159563
పపరర: వజయభబరత దనసరర
భరస : జయపరల dasari
ఇసటట ననస:15-18-402
వయససస:70
లస: ససస స

94-52/186

భరస : పపరషచసదడరరవప devineni
ఇసటట ననస:15-18-394
వయససస:67
లస: ససస స
94-52/188

1070 NDX0576439
పపరర: మమలత రరవనళర�

94-52/189

భరస : ేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేే
ఇసటట ననస:15-18-399
వయససస:55
లస: ససస స
94-52/191

1073 NDX2550911
పపరర: లకడమ హనల నసతకకక

94-52/513

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నసతకకక
ఇసటట ననస:15-18-399
వయససస:19
లస: ససస స
94-52/192

తసడడ:డ ననరరయణమమరరస s
ఇసటట ననస:15-18-400
వయససస:56
లస: ససస స
94-52/194

94-50/473

94-52/178
1058 NDX0576561
పపరర: దేవ అహలమఖ రరప
కరసతమహసతష
తసడడ:డ మధసకర కలమమర kantimahanthu
ఇసటట ననస:15-18-392
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ చననబసవయఖ nuthakki
ఇసటట ననస:15-18-399
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:15-18-400
వయససస:43
లస: ససస స

1055 NDX0644575
పపరర: భబనసపడసరద� యడర పరటట�

94-52/177

తసడడ:డ వరయఖ devineni
ఇసటట ననస:15-18-394
వయససస:75
లస: పప

1071 NDX2010940
పపరర: సరయ బసవ సమర నసదన
నసతకకక
తసడడ:డ శకనవరస రరవప నసతకకక
ఇసటట ననస:15-18-399
వయససస:26
లస: పప

94-50/470

తసడడ:డ బసవయఖ� యడర పరటట
ఇసటట ననస:15-18-385
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ కకషష పడసరద పసనగసటట
ఇసటట ననస:15-18-392
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప devineni
ఇసటట ననస:15-18-394
వయససస:44
లస: పప

1077 NDX0213124
పపరర: సలలమరరణణ దనసరర

94-50/472

తసడడ:డ ససబబయఖ vadlamudi
ఇసటట ననస:15-18-392
వయససస:52
లస: పప
94-52/185

1052 NDX0817866
పపరర: ససవరష � యడర పరటట�

భరస : బసవయఖ� యడర పరటట
ఇసటట ననస:15-18-385
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ� యడర పరటట
ఇసటట ననస:15-18-385
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ మధసకర కలమమర kantimahanthu
ఇసటట ననస:15-18-392
వయససస:25
లస: ససస స

1062 NDX2403178
పపరర: హరర కకశశర బబబఘ వనలస

94-50/469

భరస : వనసకటటశశర రరవప� చపరరల
ఇసటట ననస:15-18-385
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరఖ పడకరశ రరవప� చపరరల
ఇసటట ననస:15-18-385
వయససస:53
లస: పప
1056 NDX1451434
పపరర: పడతమ కరసతమహసతష

1051 NDX0347088
పపరర: బబత చనపరరల�

1076 NDX1451301
పపరర: పపషరపవత నలర మతష

94-52/193

భరస : లకమణఘడడ nallamothu
ఇసటట ననస:15-18-402
వయససస:36
లస: ససస స
94-52/195

1079 NDX1518010
పపరర: పవన కలమమర తనటట

94-52/196

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తనటట
ఇసటట ననస:15-18-402
వయససస:27
లస: పప
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1080 NDX0343616
పపరర: రరకజష దనసరర
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94-52/197

తసడడ:డ జయపరల dasari
ఇసటట ననస:15-18-402
వయససస:39
లస: పప
1083 NDX2254951
పపరర: శకలకడమ నలర పరటట

94-52/200

94-52/203

94-52/514

94-71/13

94-52/207

94-52/210

94-52/213

భరస : నరసససహ రరవప kadiyala
ఇసటట ననస:15-18-410
వయససస:54
లస: ససస స

1093 NDX1263300
పపరర: గఘరరననదస తనలల
ర రర

1096 NDX1672733
పపరర: సరయ మణణదదప జసక

94-52/216

94-71/14

1105 NDX0210047
పపరర: శకదేవ కకమమననన

1108 NDX2187749
పపరర: భవరన కడడయమల
భరస : నరసససహ రరవప కడడయమల
ఇసటట ననస:15-18-410
వయససస:55
లస: ససస స

94-52/205

1091 NDX0892471
పపరర: అసజనదేవ తనళళళరర

94-71/12

1094 NDX2123321
పపరర: నహల షరరఫ మహమమద

94-52/206

తసడడ:డ మఘసస ఫర మహమమద
ఇసటట ననస:15-18-406
వయససస:23
లస: పప
94-52/208

94-52/209
1097 NDX1441559
పపరర: మహససన షరరఫ మహమమద

తసడడ:డ జలమన Mohammed
ఇసటట ననస:15-18-407
వయససస:27
లస: పప
94-52/212

తసడడ:డ రరహమమన Mohammed
ఇసటట ననస:15-18-408
వయససస:25
లస: ససస స
94-52/214

1103 NDX1291442
పపరర: శవయఖ జజననలగడడ ఏస

94-52/215

తలర : ననరరయణ jonnalagadda
ఇసటట ననస:15-18-409
వయససస:32
లస: పప
94-52/217

భరస : హరరకకషష kommineni
ఇసటట ననస:15-18-410
వయససస:45
లస: ససస స
94-52/219

1088 NDX2255065
పపరర: ననగజశశర రరవప వలల
ర రర

94-52/211 1100 NDX1554113
1099 NDX1711424
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తషమమలపససట
పపరర: మహమమద షబ నమ

1102 AP151010159371
పపరర: వమలమదేవ దదపపలపపడడ

94-52/202

భరస : గఘరరననథస తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:15-18-405
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శవరరమకకషషయఖ doppalapudi
ఇసటట ననస:15-18-409
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : ససమసత kadiyala
ఇసటట ననస:15-18-410
వయససస:25
లస: ససస స
1107 NDX0350801
పపరర: భవరన కడడయమల

94-71/11

తసడడ:డ ససబబబరరవప తషమమలపససట
ఇసటట ననస:15-18-407/2
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ కకననడ రజడకడ sidde
ఇసటట ననస:15-18-408
వయససస:54
లస: పప
1104 NDX1291368
పపరర: సససధసర కడడయమల

1090 NDX1263342
పపరర: వరసవ పసడయమసకర తనలల
ర రర

1085 NDX2498756
పపరర: ననగ ఇసదస శక యలర మసద

తసడడ:డ వర రరజ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:15-18-405
వయససస:68
లస: పప

తలర : శశషకలమమరర చనన
ఇసటట ననస:15-18-407
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ చన ననగయఖ jinka
ఇసటట ననస:15-18-407
వయససస:56
లస: పప
1101 NDX1291376
పపరర: శకనవరస రజడకడ ససదబ ే

94-52/204

తసడడ:డ రరఘవయమఖ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:15-18-405
వయససస:62
లస: పప

భరస : జసకర ననగజసదడ కలమమర chinni
ఇసటట ననస:15-18-407
వయససస:50
లస: ససస స
1098 NDX0210054
పపరర: ననగజసదడ కలమమర జసకర

1087 NDX2255057
పపరర: అసకమమ రరవప రజగళర

94-52/199

భరస : హనసమయఖ యలర మసద
ఇసటట ననస:15-18-405
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ గఘరరననధస తనలల
ర రర
ఇసటట ననస:15-18-405
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ గఘరరననదస తనలల
ర రర
ఇసటట ననస:15-18-405
వయససస:27
లస: పప
1095 NDX0211888
పపరర: శశష కలమమరర చనన

94-52/201

తసడడ:డ ససత రరమఘలల రజగళర
ఇసటట ననస:15-18-405
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:15-18-405
వయససస:42
లస: ససస స
1092 NDX1263326
పపరర: సతష చసదడ గఘపస తనలల
ర రర

1084 NDX2255040
పపరర: వనసకరయమమ రజగళర

1082 NDX2255073
పపరర: శక రమఖ దసరర కకడసరర

తసడడ:డ ససరఖ భబసకర రరవప కకడసరర
ఇసటట ననస:15-18-405
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అసకమమ రరవప రజగళర
ఇసటట ననస:15-18-405
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననగజశశర రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:15-18-405
వయససస:58
లస: ససస స
1089 NDX2616993
పపరర: శవపరరశత నలర పరటట

94-52/198

తసడడ:డ భమషణస dasari
ఇసటట ననస:15-18-402
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:15-18-405
వయససస:28
లస: ససస స
1086 NDX2255081
పపరర: సససదరమమ వలల
ర రర

1081 NDX0343715
పపరర: జయపరల దనసరర

1106 NDX0794677
పపరర: నలర కలత మహలకడమ

94-52/218

భరస : చసదడ మమళ nallakutha
ఇసటట ననస:15-18-410
వయససస:45
లస: ససస స
94-52/220

1109 NDX0210716
పపరర: చటటట మమ కనకమమడల

94-52/221

భరస : చసదడమమళ kanakamedalla
ఇసటట ననస:15-18-410
వయససస:55
లస: ససస స
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1110 NDX1441500
పపరర: తలమప సరయ నలర మతష

94-52/222

తలర : మహ లకడమ nallamothu
ఇసటట ననస:15-18-410
వయససస:25
లస: పప
1113 NDX0213801
పపరర: హరర కకషష కకమమననన

94-52/225

94-52/568

94-52/230

94-52/233

94-52/236

94-52/239

94-52/242

1123 NDX1429803
పపరర: గఘరరవ రరడడడ తమమ

1126 NDX0215830
పపరర: సససరరస పరరచసరర

1129 NDX0216515
పపరర: శవరజ పరచసరర

1132 NDX0794982
పపరర: చసద బబగస షపక

94-52/245

1135 NDX0458380
పపరర: హరరకకషష రరరడడడ పసననక�

94-52/234

తసడడ:డ యస యస యస వ పడసరద రరడడ తష
ఇసటట ననస:15-18-418
వయససస:26
లస: ససస స

1138 NDX2073070
పపరర: లకడమ సశరరప పరవపలలరర
భరస : శకకరనస పరవపలలరర
ఇసటట ననస:15-18-418
వయససస:26
లస: ససస స

1118 NDX0211813
పపరర: సరసశత పసదబ ద

94-52/229

1121 NDX1429852
పపరర: అననపపరష మమ తమమ

94-52/232

1124 AP151010156093
పపరర: సతష బబబఘ పసదబ ద

94-52/235

తసడడ:డ సరసబశవరరవప peddi
ఇసటట ననస:15-18-412
వయససస:48
లస: పప
94-52/237

1127 NDX0212779
పపరర: మసజల పరరచరర

94-52/238

భరస : శవరజ paruchuri
ఇసటట ననస:15-18-413
వయససస:54
లస: ససస స
94-52/240

1130 NDX0699884
పపరర: ససనల� దేవననన�

94-52/241

తసడడ:డ పడభబకరరరవప� devineni
ఇసటట ననస:15-18-414
వయససస:38
లస: పప
94-52/243

1133 NDX0350850
పపరర: జయపడద పసననక�

94-52/244

భరస : హరరకకషష ర రరడడడ� penaka
ఇసటట ననస:15-18-417
వయససస:51
లస: ససస స
94-52/246

తసడడ:డ వనసకటరరడ�డడ penaka
ఇసటట ననస:15-18-417
వయససస:53
లస: పప
94-52/248

94-45/598

భరస : వనసకట రరడడడ తమమ తమమ
ఇసటట ననస:15-18-412
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : బబబఘ షపక
ఇసటట ననస:15-18-417
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర కకషరష రరడడడ పసనక
ఇసటట ననస:15-18-417
వయససస:25
లస: పప
1137 NDX1711440
పపరర: శక హరర తషమమమరర

94-52/231

తసడడ:డ రసగరరరవప paruchuri
ఇసటట ననస:15-18-413
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ హరరకకషష రరడడడ పసననక
ఇసటట ననస:15-18-417
వయససస:28
లస: ససస స
1134 NDX1743690
పపరర: భబరత రరడడడ పసనక

1120 NDX0430769
పపరర: ఆషరరరణణ పసదబ ద

1115 NDX2930881
పపరర: రమమశ బబబఘ చేపపరర

భరస : సతష బబబఘ peddi
ఇసటట ననస:15-18-412
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరజ paruchuri
ఇసటట ననస:15-18-413
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప paruchuri
ఇసటట ననస:15-18-413
వయససస:74
లస: ససస స
1131 NDX2010429
పపరర: శరలన పసననక

94-52/228

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ తమమ తమమ
ఇసటట ననస:15-18-412
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శవరజ పరరచసరర
ఇసటట ననస:15-18-413
వయససస:24
లస: ససస స
1128 NDX0350686
పపరర: దసరరర సబ పరరచసరర

1117 NDX1429829
పపరర: గగపస కకషష కలమమరర తమమ

94-52/224

తసడడ:డ వనసకట రసగయఖ చేపపరర
ఇసటట ననస:15-18-411
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప peddi
ఇసటట ననస:15-18-412
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప peddi
ఇసటట ననస:15-18-412
వయససస:68
లస: ససస స
1125 NDX1711481
పపరర: సరయ తేజ పరరచసరర

94-52/227

భరస : గఘరవ రరడడడ తమమ తమమ
ఇసటట ననస:15-18-412
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప peddi
ఇసటట ననస:15-18-412
వయససస:45
లస: ససస స
1122 AP151010159392
పపరర: రతనకలమమరర పసదబ ద

1114 NDX0214403
పపరర: చసదడ మమళ కనకమమడల

1112 NDX1831347
పపరర: పడవణ కలమమర తషమమల

తసడడ:డ కకషష కకషస ర తషమమల
ఇసటట ననస:15-18-410
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ kanakamedalla
ఇసటట ననస:15-18-410
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ పడభమపడసద ఢేననకలలమ
ఇసటట ననస:15-18-411
వయససస:20
లస: పప
1119 NDX0430801
పపరర: మలర క పసదబ ద

94-52/223

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కడడయమల
ఇసటట ననస:15-18-410
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప kommineni
ఇసటట ననస:15-18-410
వయససస:54
లస: పప
1116 NDX3153715
పపరర: సరయ ధననకలల

1111 NDX2123339
పపరర: ససమసత కడడయమల

1136 NDX1711432
పపరర: శక రజఖ తషమమమరర

94-52/247

తసడడ:డ యస యస యస వ పడసరద రరడడ తష
ఇసటట ననస:15-18-418
వయససస:25
లస: ససస స
94-52/249

1139 NDX0355453
పపరర: వజయలకడమ దదడనడ

94-52/250

భరస : చగదడశశఖరరరడడడ dodda
ఇసటట ననస:15-18-418
వయససస:38
లస: ససస స
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1140 AP151010159522
పపరర: ఇసదదరరదేవ తషమమమరర

94-52/251

భరస : S S S V రరడడడ thummur
ఇసటట ననస:15-18-418
వయససస:51
లస: ససస స
1143 NDX0343657
పపరర: చసదడశశఖరరరడడడ దదడనడ�

94-52/254

94-52/257

94-52/259

94-52/262

94-52/265

94-52/268

94-52/271

భరస : సరసబశవరరవప mannava
ఇసటట ననస:15-18-427
వయససస:71
లస: ససస స

1153 NDX1915752
పపరర: సతష చసదడ గఘపరస తనళళ
ర రర

1156 AP151010159369
పపరర: హహమ యలమసచల

1159 NDX1814806
పపరర: లకడమ పడసనన మననవ

1162 AP151010159491
పపరర: రమమదేవ మననవ

94-52/274

1165 JBV3158540
పపరర: రగజజరరణణ యల వరరర

94-52/263

1168 JBV3158532
పపరర: శకలసతల యలవరరర
భరస : నరసససహరరవప yalwarthy
ఇసటట ననస:15-18-427
వయససస:80
లస: ససస స

1148 NDX1167501
పపరర: శక చరరత మమరజనడక

94-52/258

1151 NDX1915794
పపరర: వరసవ పసడయమసక తనళళ
ర రర

94-52/261

1154 NDX1925694
పపరర: గఘరరననథస తనళళ
ర రర

94-52/264

తసడడ:డ రరఘవయఖ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:15-18-421
వయససస:66
లస: పప
94-52/266

1157 AP151010156664
పపరర: శవరజ యలమసచల
ellamanchili
తసడడ:డ రరధనకకషషమమరరస ellamanchili
ఇసటట ననస:15-18-426
వయససస:72
లస: పప

94-52/267

94-52/269

1160 NDX0697631
పపరర: పదమజ మననవ

94-52/270

భరస : రరధనకకషష mannava
ఇసటట ననస:15-18-427
వయససస:37
లస: ససస స
94-52/272

1163 NDX1291426
పపరర: వనసకట కలమమరర

94-52/273

భరస : శకనవరస రరవప d
ఇసటట ననస:15-18-427
వయససస:47
లస: ససస స
94-52/275

భరస : రమమష yalwarthy
ఇసటట ననస:15-18-427
వయససస:52
లస: ససస స
94-52/277

94-52/256

తసడడ:డ గఘరరననథస తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:15-18-421
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : గగవసదరరవప mannava
ఇసటట ననస:15-18-427
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : భబసకరరరవప mannava
ఇసటట ననస:15-18-427
వయససస:51
లస: ససస స
1167 AP151010159489
పపరర: శశషరరతనస మననవ

94-52/260

భరస : శకనవరసరరవప మననవ
ఇసటట ననస:15-18-427
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప mannava
ఇసటట ననస:15-18-427
వయససస:41
లస: ససస స
1164 JBV3158391
పపరర: వనసకటటశశరర మననవ

1150 NDX1167493
పపరర: రరయపప మమరజనడడ

1145 AP151010156600
పపరర: శకహరర రరడడడ తషమమమరర

భరస : పడవణ జజ మమరజనడక marinedi
ఇసటట ననస:15-18-420
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శవరజ ellamanchili
ఇసటట ననస:15-18-426
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనకకషష మననవ
ఇసటట ననస:15-18-427
వయససస:22
లస: ససస స
1161 AP151010159506
పపరర: పడమలరరణణ మననవ

94-52/515

తసడడ:డ గఘరరననథస తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:15-18-421
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకసదబబ లల
ఇసటట ననస:15-18-424
వయససస:22
లస: ససస స
1158 NDX2364743
పపరర: అరరసధత మననవ

1147 NDX2602936
పపరర: కకషన కలమమర రరడడడ దదడడ

94-52/253

తసడడ:డ చకరకరరడడడ thummur
ఇసటట ననస:15-18-418
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ చననపప మమరజనడడ marinedi
ఇసటట ననస:15-18-420
వయససస:61
లస: పప

భరస : గఘరరననథస తనళళళరర
ఇసటట ననస:15-18-421
వయససస:43
లస: ససస స
1155 NDX2254894
పపరర: సరయ పపజ కకసదబబ లల

94-52/255

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:15-18-418, 3rd lane
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరయపప మమరజనడడ marinedi
ఇసటట ననస:15-18-420
వయససస:38
లస: పప
1152 NDX2123313
పపరర: అసజన దేవ తనళళళరర

1144 NDX0794818
పపరర: కర తనతరరడడడ�

1142 AP151010159458
పపరర: వనసకరయమమ తషమమమరర

భరస : చకరకరరడడడ thummut
ఇసటట ననస:15-18-418
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ� k
ఇసటట ననస:15-18-418
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శశషష రరడడడ dodda
ఇసటట ననస:15-18-418
వయససస:62
లస: పప
1149 NDX1167519
పపరర: పడవణ జజ మమరజనడడ

94-52/252

భరస : జగననమహన రరడడడ dodda
ఇసటట ననస:15-18-418
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ జగననమహననడ
డ �డడ dodda
ఇసటట ననస:15-18-418
వయససస:44
లస: పప
1146 AP151010156392
పపరర: జగననమహన రరడడడ దదడనడ

1141 AP151010159362
పపరర: శశష కలమమరర దదడనడ

1166 AP151010159490
పపరర: పదనమవత మననవ

94-52/276

భరస : హనసమసతరరవప mannava
ఇసటట ననస:15-18-427
వయససస:53
లస: ససస స
94-52/278

1169 NDX0891465
పపరర: పడసనన కలమమర మననవ

94-52/279

తసడడ:డ భబసకర రరవప mannava
ఇసటట ననస:15-18-427
వయససస:34
లస: పప
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94-52/280

తసడడ:డ హనసమసతరరవప mannava
ఇసటట ననస:15-18-427
వయససస:37
లస: పప
1173 NDX0717421
పపరర: గగవసదరరమఘ మననవ

94-52/284

94-52/287

94-52/290

94-52/293

94-52/296

94-50/477

94-50/480

భరస : చసదడ శశఖర రరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:15-19-433
వయససస:39
లస: ససస స

1183 NDX1711465
పపరర: మలలర శశరర భమననన

1186 NDX2505642
పపరర: మమఘన లమవప

1189 NDX0716738
పపరర: నరమల లమవప�

1192 NDX2475937
పపరర: చనసదదన షపక

94-41/553

1195 NDX2487486
పపరర: బబ జజన షపక

94-52/294

1198 NDX1801829
పపరర: ససవర కలమమరర దదడడ
భరస : ససవర రరమ రరడడ దదడడ
ఇసటట ననస:15-19-433
వయససస:62
లస: ససస స

1178 NDX2010445
పపరర: చతషర మపరరస

94-52/289

1181 NDX0576801
పపరర: రవ పసళర ళ�

94-52/292

1184 NDX1711473
పపరర: తరరపతమమ భమననన

94-52/295

భరస : ననగజశశర రరవప భమననన
ఇసటట ననస:15-18-429/6A
వయససస:81
లస: ససస స
94-50/475

1187 NDX0712927
పపరర: ఇసదదర పసడయదరరరన లమవప�

94-50/476

తసడడ:డ రతస యఖ� లమవప
ఇసటట ననస:15-19
వయససస:34
లస: ససస స
94-50/478

1190 NDX0713107
పపరర: శకకకషష దేవరరయఘలల లమవప�

94-50/479

తసడడ:డ రతస యఖ� లమవప
ఇసటట ననస:15-19
వయససస:36
లస: పప
94-41/551

1193 NDX2500841
పపరర: చనసదదన షపక

94-41/552

తసడడ:డ బబబఘ షపక
ఇసటట ననస:15-19-432/1
వయససస:20
లస: ససస స
94-41/554

భరస : లతఫ షపక
ఇసటట ననస:15-19-432/1
వయససస:68
లస: ససస స
94-41/556

94-52/286

తసడడ:డ రరధనకకషష మమరరస� pilla
ఇసటట ననస:15-18-429
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ బబబఘ షపక
ఇసటట ననస:15-19-432/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబఘ షపక
ఇసటట ననస:15-19-432/1
వయససస:23
లస: ససస స
1197 NDX1801878
పపరర: వననల దదడడ

94-52/291

భరస : రతస యఖ� లమవప
ఇసటట ననస:15-19
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ పసద అసకమమ� లమవప
ఇసటట ననస:15-19
వయససస:67
లస: పప
1194 NDX2487460
పపరర: రజషమ షపక

1180 NDX2010973
పపరర: వజయ లకడమ మపరరరస

1175 NDX1206770
పపరర: ససరఖపడకరశరరవప తరరగగపపల

తసడడ:డ కరళదనసస మపరరస
ఇసటట ననస:15-18-428
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకకకషష దేవరరయలల లమవప
ఇసటట ననస:15-19
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ� లమవప
ఇసటట ననస:15-19
వయససస:35
లస: ససస స
1191 NDX0713230
పపరర: రతస యఖ లమవప�

94-52/288

భరస : సరసబశవ రరవప భమననన
ఇసటట ననస:15-18-429/6A
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ పదమననభస gandre
ఇసటట ననస:15-18-429/6A
వయససస:55
లస: పప
1188 NDX0712968
పపరర: రరణణరరదడమ దేవ లమవప�

1177 AP151010156593
పపరర: సరసబశవరరవప మననవ

94-52/283

తసడడ:డ కరళదనసస tarigopula
ఇసటట ననస:15-18-427
వయససస:57
లస: పప

భరస : కరళదనసస మపరరరస
ఇసటట ననస:15-18-428
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : బబబఘ రరవప kanaparthi
ఇసటట ననస:15-18-429/6A
వయససస:42
లస: ససస స
1185 NDX2057025
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గసడడడ

94-52/285

తసడడ:డ ననగయఖ mannava
ఇసటట ననస:15-18-427
వయససస:77
లస: పప

భరస : రరమననడడ పడశరసత ijjada
ఇసటట ననస:15-18-428
వయససస:37
లస: ససస స
1182 NDX2072965
పపరర: సరగజన దేవ కనపరరస

1174 AP151010156592
పపరర: హనసమసతరరవప మననవ

1172 NDX0213751
పపరర: నరసససహ రరవప చచరరకలరర

తసడడ:డ పసరయఖ cherukuri
ఇసటట ననస:15-18-427
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప mannava
ఇసటట ననస:15-18-427
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప mannava
ఇసటట ననస:15-18-427
వయససస:57
లస: పప
1179 NDX2176551
పపరర: ఇజజరద ననగ వజయ లకడమ

94-52/282

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మననవ
ఇసటట ననస:15-18-427
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప mannava
ఇసటట ననస:15-18-427
వయససస:52
లస: పప
1176 AP151010156338
పపరర: భబసకరరరవప మననవ

1171 NDX2492064
పపరర: రరధన కకషష మననవ

1196 NDX2183531
పపరర: కలసదన వసగ

94-41/555

తసడడ:డ జగననమహన రరడడడ వసగ
ఇసటట ననస:15-19-433
వయససస:22
లస: ససస స
94-41/557

1199 SQX2048841
పపరర: శరసత జసగస

95-51/439

తసడడ:డ ససధకర జసగస
ఇసటట ననస:15-19-433
వయససస:18
లస: ససస స
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1200 NDX3120607
పపరర: అజయ కలమమర బబ మమరరడడ

94-43/749

తసడడ:డ లకడమననరరయణ రరడడ బబ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:15-19-434
వయససస:49
లస: పప
1203 NDX1916206
పపరర: సరయ భబరత రరడడ బడే

94-41/560

94-41/563

94-41/565

94-41/568

94-41/571

94-41/574

94-41/577

తసడడ:డ శకనవరస సరనస
ఇసటట ననస:15-19-443
వయససస:24
లస: పప

1213 NDX0342725
పపరర: అనసరరధ కకడసరర

1216 NDX0342840
పపరర: చచసతనఖ� బటటట �

1219 NDX0435560
పపరర: వవనక� బటటట �

1222 NDX0332270
పపరర: వరకకటటశశర రరవప జజలమదద

94-46/612

1225 AP151010141685
పపరర: ఝమనసదేవ నలర మతష�

94-41/569

1228 NDX1377225
పపరర: శకనవరస శరణఘ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:15-19-443
వయససస:48
లస: పప

1208 NDX0369215
పపరర: రరజజ రరజజశశరర చకకబతష
స ల

94-41/564

1211 NDX0458000
పపరర: రరజజష చకకవరరసల

94-41/567

1214 NDX0332122
పపరర: సతఖ కకషష కకడసరర

94-41/570

తసడడ:డ పటటటల
ఇసటట ననస:15-19-438
వయససస:31
లస: పప
94-41/572

1217 NDX0856807
పపరర: భఘవనకలమమరర బటటట

94-41/573

భరస : భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:15-19-440
వయససస:53
లస: ససస స
94-41/575

1220 NDX0435537
పపరర: రరమ కకషష జజలమదద

94-41/576

తసడడ:డ వర కకటటశశర రరవప జజలమదద
ఇసటట ననస:15-19-440
వయససస:41
లస: పప
94-41/578

1223 NDX2183317
పపరర: గగపస ననథ జజలమదద

94-43/638

తసడడ:డ వర కకటటశశర రరవప జజలమదద
ఇసటట ననస:15-19-440
వయససస:39
లస: పప
94-42/537

భరస : ననరరయణ రరవప�
ఇసటట ననస:15-19-443
వయససస:77
లస: ససస స
94-43/639

94-41/562
1205 NDX0208439
పపరర: మదన మహన కకటటశశర సరయ
చకకవరరస కలమ
తసడడ:డ ససరయఖ
ఇసటట ననస:15-19-436
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగవఠల
ఇసటట ననస:15-19-437
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరమ లసగయఖ
ఇసటట ననస:15-19-440
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరడడడ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:15-19-442
వయససస:24
లస: పప
1227 NDX1797648
పపరర: వనయ కలమమర సరనస

94-41/566

తసడడ:డ భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:15-19-440
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవరరడడడ�
ఇసటట ననస:15-19-440
వయససస:58
లస: పప
1224 NDX1962621
పపరర: సరయ పడకరశ రరడడడ కరరరమమరర

1210 NDX0611343
పపరర: చచసచస కరరరస క వరర న� నసత�

94-41/559

భరస : శశషరరజజశ
ఇసటట ననస:15-19-437
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:15-19-440
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వర కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:15-19-440
వయససస:64
లస: ససస స
1221 NDX0207787
పపరర: సరసబరరడడడ� కసచ�

94-41/1069

భరస : పటటల
ఇసటట ననస:15-19-438
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:15-19-438
వయససస:62
లస: పప
1218 NDX0342782
పపరర: రమమదేవ� జజలమదద�

1207 NDX3299617
పపరర: వనసకయమమ దనదదబటటన

తసడడ:డ చచసచస ససబడహమణఖస�
ఇసటట ననస:15-19-437
వయససస:29
లస: పప

భరస : పడభబకర రరడడడ కకసడసరర
ఇసటట ననస:15-19-438
వయససస:36
లస: ససస స
1215 NDX0210708
పపరర: పటటల కకడసరర

94-41/561

భరస : రమఘలల దనదదబటటన
ఇసటట ననస:15-19-436
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగవఠల
ఇసటట ననస:15-19-437
వయససస:70
లస: ససస స
1212 NDX1740282
పపరర: రరజఖలకడమ కకసడసరర

1204 JBV3700788
పపరర: శకనవరస రరవప మమదదననన

1202 AP151010141296
పపరర: లకడమ కరల

భరస : శశరయఖ
ఇసటట ననస:15-19-436
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:15-19-436
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:15-19-436
వయససస:60
లస: పప
1209 NDX0935148
పపరర: ఆసడనలల చకకవరరసల

94-41/558

తసడడ:డ శశరయఖ� �
ఇసటట ననస:15-19-436
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమనసద రరడడడ బడే
ఇసటట ననస:15-19-436
వయససస:25
లస: పప
1206 AP151010141175
పపరర: శశరయఖ కరల

1201 JBV3116191
పపరర: మమమధదల� కరల�

1226 AP151010141120
పపరర: ననరరయణరరవప నలర మతష�

94-42/538

తసడడ:డ బఘచచయఖ�
ఇసటట ననస:15-19-443
వయససస:84
లస: పప
94-43/640

1229 NDX3054277
పపరర: ననగ ససధ మమనస నలల
ర రర

94-43/750

తసడడ:డ రరమకకషష నలల
ర రర
ఇసటట ననస:15-19-443
వయససస:19
లస: ససస స
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1230 NDX3077468
పపరర: రరధదక శరణఘ
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94-43/751

భరస : శకనవరస శరణఘ
ఇసటట ననస:15-19-443,3rd lane
వయససస:41
లస: ససస స
1233 NDX1813089
పపరర: చసదడశశఖర గఘసటటరర

94-52/327

1234 NDX0212233
పపరర: లకడమ ననయఘడడ

94-42/786

1237 NDX1750083
పపరర: చసదడ మహన వనజరళర

1240 NDX3146859
పపరర: లకమయఖ పపడడ నరపప

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ రరవప మఘమమననన
ఇసటట ననస:15-19-451
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ గగవసద పపడడ నరపప
ఇసటట ననస:15-19-451,4 TH LANE
వయససస:33
లస: పప

1242 NDX0996942
పపరర: హహమమవరణణ కకటట

1243 NDX0990705
పపరర: శవరరరడడడ కకటట

94-43/641

భరస : శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:15-19-452
వయససస:36
లస: ససస స
1245 NDX2616274
పపరర: ససనత యడర

94-43/666

94-43/757

1249 NDX3181971
పపరర: ననరరయణ లకడమ వరరజననన

94-43/643

1252 NDX0428847
పపరర: రరధదక� చనపరరల�

94-43/755

1255 NDX2736767
పపరర: ససబబరరమ శరససస స జజననలగడడ

తసడడ:డ ససరరఖ పడకరష రరవప చనపరరల
ఇసటట ననస:15-19-456
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:15-19-456
వయససస:68
లస: పప

1257 NDX2780005
పపరర: శకనస గరరపరటట

1258 NDX2907053
పపరర: శకనస గరరపరటట

94-52/570

Deleted

తసడడ:డ సరయబబబబ గరరపరటట
ఇసటట ననస:15-19-456 FLAT NO. 211
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సరయబబబబ గరరపరటట
ఇసటట ననస:15-19-456 F.NO. 211
వయససస:44
లస: పప

94-52/329

1238 NDX3098985
పపరర: ఇసదదరరదేవ గఘమమడడ

94-43/753

1241 NDX3150844
పపరర: కలమమరర పపడడ నరపప

94-51/810

భరస : లకమయఖ పపడడ నరపప
ఇసటట ననస:15-19-451,4 TH LANE
వయససస:30
లస: ససస స
94-43/642

1244 NDX2594190
పపరర: లల మననహర పడసరద కకడనల

94-43/665

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకడనల
ఇసటట ననస:15-19-452
వయససస:56
లస: పప
94-43/667

1247 NDX2722825
పపరర: రరజఖ లకడమ దదపపలపపడడ

94-43/756

భరస : వనసకటపపయఖ దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:15-19-452
వయససస:72
లస: ససస స
94-43/758

1250 NDX2550069
పపరర: పడవలర క సస డచస

94-41/662

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ సస డచస
ఇసటట ననస:15-19-452 FLAT NO G1
వయససస:21
లస: ససస స
94-43/644

భరస : పపరష చసదడరరవప�
ఇసటట ననస:15-19-456
వయససస:48
లస: ససస స
94-43/646

1235 NDX0215731
పపరర: సతఖననరరయణ ననయఘడడ

తసడడ:డ బసవపపననయఖ గఘమమడడ
ఇసటట ననస:15-19-451
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ వరరజననన
ఇసటట ననస:15-19-452
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చచరరకలరర
ఇసటట ననస:15-19-456
వయససస:25
లస: ససస స
1254 NDX1693028
పపరర: పపరష చసదడ రరవప చనపరరల

94-46/613

తసడడ:డ రమణయఖ వరరజననన
ఇసటట ననస:15-19-452
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ వరరజననన
ఇసటట ననస:15-19-452
వయససస:46
లస: పప
1251 NDX1721134
పపరర: అనసష చచరరకలరర

1246 NDX2599660
పపరర: అశశక కలమమర వరరజననన

94-52/326

తసడడ:డ కకసడయఖ naidu
ఇసటట ననస:15-19-447
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:15-19-452
వయససస:40
లస: పప

భరస : కజ ఏల ఏమ పడసరద యడర
ఇసటట ననస:15-19-452
వయససస:46
లస: ససస స
1248 NDX3184207
పపరర: రమణయఖ వరరజననన

94-52/328

తసడడ:డ వనసకయఖ వనజరళర
ఇసటట ననస:15-19-450
వయససస:65
లస: పప
94-43/754

1232 NDX1813113
పపరర: హహమ లత కరకరన

భరస : చసదడ శశఖర గఘసటటరర
ఇసటట ననస:15-19-445
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ nayudu
ఇసటట ననస:15-19-447
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శసకర పడగలమ
ఇసటట ననస:15-19-449
వయససస:35
లస: ససస స
1239 NDX3099017
పపరర: ససమన మఘమమననన

94-43/752

తసడడ:డ శకనవరస శరణఘ
ఇసటట ననస:15-19-443,3rd lane
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ జ
ఇసటట ననస:15-19-445
వయససస:63
లస: పప
1236 NDX2948602
పపరర: అసకమమ పగడల

1231 NDX3077609
పపరర: ససదదప శరణఘ

1253 NDX1721233
పపరర: అశశక కలమమర చచరరకలరర

94-43/645

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చచరరకలరర
ఇసటట ననస:15-19-456
వయససస:26
లస: పప
94-43/759

1256 NDX2736759
పపరర: సరయ కకషష నమమగడడ

94-43/760

తసడడ:డ సతనఖనసద సరగర నమమగడడ
ఇసటట ననస:15-19-456
వయససస:18
లస: పప
94-52/569

1259 NDX1124460
పపరర: అలలఖఖ బబ యపరటట

94-43/647

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:15-19-457
వయససస:27
లస: ససస స
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1260 JBV3087814
పపరర: భబవన� బబ యపరటట�
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94-43/648

భరస : వనసకటబడవప� �
ఇసటట ననస:15-19-457
వయససస:45
లస: ససస స

1261 JBV3087541
పపరర: వనసకటబడవప� బబ యపరటట�

తసడడ:డ ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:15-19-457
వయససస:49
లస: పప

94-43/651 1264 NDX3045366
1263 JBV3088770
పపరర: కకటటలసగజశశరరరవప� కకమమననన�
పపరర: మమఘన కకమటటననన

తసడడ:డ చనససబబయఖ�
ఇసటట ననస:15-19-457
వయససస:69
లస: పప
1266 NDX0691303
పపరర: మఘపరపరరజ ససధఖ రరణణ�

94-41/580

1267 NDX0935114
పపరర: బబలననన ససభదడ

1270 JBV3087129
పపరర: కమలరరణణ రరవపరటట

భరస : వనసకట భబసకర పడసరద రరవప అడడససమ
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శకమనననరరయణ రరవపరటట
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:55
లస: ససస స

1272 NDX1237627
పపరర: కకషష కలమమరర ధననకలల

1273 NDX0710111
పపరర: కనపరరస కమల�

94-41/586

భరస : ఆచనరఖ
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:60
లస: ససస స
1275 NDX0706937
పపరర: గరరపరటట భబరత దేవ

94-41/589

భరస : సమర కలమమర
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:71
లస: ససస స

94-41/595

తసడడ:డ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:32
లస: పప

94-41/584

తసడడ:డ వర వనసకట పడసరద బచనన
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:38
లస: పప

94-41/587

1274 NDX0029108
పపరర: వజయలకడమ ఘసటబ

94-41/588

1279 NDX1237619
పపరర: ధదరజ కలమమర ధననకలల

1280 NDX1237601
పపరర: పవన కలమమర ధననకలల

1288 NDX1237635
పపరర: ఆచనరఖ ధననకలల
తసడడ:డ నరసససహ
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:66
లస: పప

94-41/585

భరస : వనసకట ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:58
లస: ససస స

94-41/593

94-41/591

94-41/594

తసడడ:డ ఆచనరఖ
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:33
లస: పప
94-41/596

1283 NDX0013326
పపరర: శక కరసత బచనన

94-41/597

తసడడ:డ వర వనసకట పడసరద బచనన
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:37
లస: పప
94-41/599

94-41/600
1286 NDX1477711
పపరర: వనసకట భబసకర పడసరద రరవప
అడడససమలర
తసడడ:డ లకడమ నరసససహ రరవప అడడససమలర
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:55
లస: పప

94-41/602

1289 JBV3087111
పపరర: శకమనననరరయణ రరవపరటట

తసడడ:డ అబఘబలమరఖమన
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:45
లస: పప
94-41/601

1271 NDX0954040
పపరర: ఉమమమతషల పడమమల రరణణ

తసడడ:డ ససధనకర గకరరబబ యన
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:26
లస: పప

1285 NDX1036953
పపరర: యమనస ఖమన

94-41/582

భరస : ససధనకర గకరరబబ యన
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రరవప శకసగవరపప
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:33
లస: పప
94-41/598

1268 NDX0865584
పపరర: పదనమవత గకరరబబ యన

1277 NDX1477679
పపరర: పడమధ గకరరబబ యన

1282 NDX1506882
పపరర: శకనస శకసగవరపప

తసడడ:డ కకషరషరరవప గకరరబబ యన
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:60
లస: పప

94-41/581

94-41/590
1276 NDX1477778
పపరర: నరజసదడననథ కకసడడనఖ
అడడససమలర
తసడడ:డ వనసకట భబసకర పడసరద రరవప అడడససమ
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:25
లస: పప

1281 NDX0706911
పపరర: శవ సరసబ రరడడ వటటటగఘసట

1287 NDX0865600
పపరర: ససధనకర గకరరబబ యన

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆచనరఖ
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:31
లస: పప

94-43/650

94-41/579
1265 NDX1647249
పపరర: రమఖ అనసషర దేవ కలకలనసరర

భరస : చసదడమమళ�
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:67
లస: ససస స

94-41/592
1278 NDX1477729
పపరర: ససరజసదడననధ కకసడడనఖ
అడడససమలర
తసడడ:డ వనసకట భబసకర పడసరద రరవప అడడససమ
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:26
లస: పప

1284 NDX0012641
పపరర: రవ కరసత బచనన

94-34/935

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:47
లస: ససస స
94-41/583

1262 JBV3087202
పపరర: రఘఘననథ రరవప చచరరకలరర

తసడడ:డ పరసధనమయఖ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:15-19-457
వయససస:69
లస: పప

తలర : శరరష కకమటటననన
ఇసటట ననస:15.19.460
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద రరవప�
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:41
లస: ససస స
1269 NDX1477745
పపరర: పదమజ కలమమరర కకసదమమడడ

94-43/649

94-41/603

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:65
లస: పప
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1290 NDX0691063
పపరర: మఘపరపరరజ శవ పడసరదరరవప

94-41/604

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:65
లస: పప
1293 NDX0705152
పపరర: కనపరరస చసదడమమళ�

94-41/607

94-41/1049

94-42/541

1297 NDX1851980
పపరర: ససమ షపక

1300 NDX2402972
పపరర: పడశరసత గకరరబబ యన

94-42/544

1303 JBV3087350
పపరర: జయరరమయఖ వరససరరడడ

1306 NDX0406439
పపరర: శకలకడమ కసభసపరటట

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప గకరరబబ యన
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:64
లస: పప

భరస : గగపరల కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:56
లస: ససస స

1308 NDX0508283
పపరర: వనసకట ననగ ససరజష కలమమర
అనన
తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:34
లస: పప

94-44/535

1309 NDX0406371
పపరర: గగపరలకకషష మమరరస కసభసపరటట

1311 NDX3070786
పపరర: ����� ���� ������

94-44/684

తసడడ:డ రవసదడ బబబఘ గమడసరర
ఇసటట ననస:15-19-460 FLAT 602
వయససస:21
లస: ససస స

94-42/542

94-44/687

1315 NDX3219359
పపరర: ససదదపసస కకమటటననన

1318 NDX1888272
పపరర: సడవసత బబలరసకకసడ
తసడడ:డ శశరర రరజ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:15-19-462
వయససస:35
లస: ససస స

94-42/540

1301 JBV3087368
పపరర: సతఖననరరయణ వరసస రరడడ

94-42/543

94-42/545

1304 NDX1506692
పపరర: ససవర రరమ కకషష పడసరద
అలహరర
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ అలహరర
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:62
లస: పప

94-42/546

94-44/533

1307 NDX0634782
పపరర: అననన వనసకట ననగ సతష

94-44/534

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:31
లస: పప
94-44/536

1310 NDX3116449
పపరర: వమల పపతమబకర

94-44/664

భరస : రసగరయమ
ఇసటట ననస:15/19/460
వయససస:77
లస: ససస స
94-44/685

1313 NDX3061330
పపరర: ససతమమ బసడర

94-44/686

భరస : ననగజశశర రరవప బసడర
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:75
లస: ససస స
94-44/973

తలర : శరరష కకమటటననన
ఇసటట ననస:15.19.460
వయససస:21
లస: ససస స
94-45/599

1298 JBV3087376
పపరర: రరమససత వరసస రరడడ

తసడడ:డ జయరరమయఖ
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సస మయఖ బసడర
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ రసగననథ
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:52
లస: పప
1317 NDX3096948
పపరర: మహహత గమడసరర

1312 NDX3070935
పపరర: ననగజశశర రరవప బసడర

94-41/1018

భరస : జయరరమయఖ
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:66
లస: పప

భరస : ���� ����� ������
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:80
లస: ససస స
1314 NDX3132834
పపరర: శకధర పపతషసబబక

94-42/539

తసడడ:డ ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:59
లస: పప
94-42/547

1295 NDX3246428
పపరర: ఉమదేవ పసమమసరన
భరస : శశషరదదడ ననయఘడడ
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధనకర గకరరబబ యన
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:50
లస: పప
1305 NDX2402964
పపరర: ససధనకర గకరరబబ యన

94-41/663

భరస : అబఘబల అజమ షపక
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధనకర గకరరబబ యన
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:26
లస: పప
1302 NDX0621490
పపరర: ససధనకర రరడడడ చరరక�

1294 NDX2715365
పపరర: సరయ రజవసత పపతచఅలమ

94-41/606
1292 NDX0865535
పపరర: ఉమమమతషల వనసకట ససబబబరరవప�

తసడడ:డ రమణ రరవప� ేస�
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష పపతచఅలమ
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:18
లస: పప

భరస : రవసదడ బబబఘ
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:52
లస: ససస స
1299 NDX2402931
పపరర: పడమద గకరరబబ యన

94-41/605

తసడడ:డ హరరపస
డ రద రరవప
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:15-19-460
వయససస:75
లస: పప
1296 NDX3276912
పపరర: ఉదయ శక గమడసరర

1291 NDX0829879
పపరర: రరమమరరవప ఘసటబ

1316 NDX2862407
పపరర: కకమల సరయ ఫణణసదడ ఈదల

94-42/787

తసడడ:డ పడభబకర
ఇసటట ననస:15-19-460 Flat - 106
వయససస:20
లస: పప
94-44/537

1319 NDX1441252
పపరర: సరసశత మఘతస ననన

94-44/538

భరస : శశరర రరజ
ఇసటట ననస:15-19-462
వయససస:67
లస: ససస స
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94-44/539

తసడడ:డ తతమమసయఖ
ఇసటట ననస:15-19-462
వయససస:68
లస: పప
1323 NDX0661876
పపరర: బబబఘరరవప అననవరపప

94-44/542

94-51/430

94-44/985

94-51/434

94-51/437

94-52/516

94-51/440

తసడడ:డ మమలమల shaik
ఇసటట ననస:15-19-474
వయససస:42
లస: పప

1333 NDX0350280
పపరర: ససబబలకడమ ఓతతరర

1336 NDX3195161
పపరర: శకనవరస రరవప తతరరటట

1339 NDX1291269
పపరర: అనసరరధ యడవలర

1342 AP151010156192
పపరర: కకటయఖ యడవలర

94-51/443

1345 AP151010159143
పపరర: షపక శలమర బ

94-51/435

1348 NDX1441385
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ గరదచ
తసడడ:డ కకషష రరడడడ gade
ఇసటట ననస:15-19-474
వయససస:44
లస: పప

1328 NDX3029071
పపరర: చచననమమ తతరటట

94-44/688

1331 NDX1291228
పపరర: కలమమరర అరటట ఆకలల

94-51/433

1334 NDX0350256
పపరర: అనససయమమ పసళళ

94-51/436

భరస : సరసబశవరరవప పసళర
ఇసటట ననస:15-19-466
వయససస:68
లస: ససస స
94-51/811

1337 NDX2352524
పపరర: ససధదర మమమళరపలర

94-224/1041

తసడడ:డ శసకర రరవప మమమళరపలర
ఇసటట ననస:15-19-466
వయససస:34
లస: పప
94-51/438

1340 AP151010159144
పపరర: శవకలమమరర యడవలర

94-51/439

భరస : కకటయఖ edavalli
ఇసటట ననస:15-19-469
వయససస:48
లస: ససస స
94-51/441

1343 NDX0296111
పపరర: మహహశశరర సరనకకమఘమ

94-51/442

భరస : రమణ రరడడడ సరనకకమఘమ
ఇసటట ననస:15-19-471
వయససస:49
లస: ససస స
94-51/444

భరస : మమలమల shaik
ఇసటట ననస:15-19-474
వయససస:68
లస: ససస స
94-51/446

94-51/429

భరస : ససబబబ రరవప aaratiaakula
ఇసటట ననస:15-19-466
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ edavalli
ఇసటట ననస:15-19-469
వయససస:83
లస: పప

తలర : శవకలమమరర ఉలర సగఘల
ఇసటట ననస:15-19-473
వయససస:30
లస: పప
1347 AP151010156012
పపరర: మహబమబబరన షపక

94-51/432

భరస : ఆదదననరరయణ yadavalli
ఇసటట ననస:15-19-469
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనకట కకటయఖ yadavalli
ఇసటట ననస:15-19-469
వయససస:44
లస: పప
1344 NDX2036565
పపరర: నరసససహ రరవప ఉలర సగఘల

1330 NDX0215749
పపరర: ననగమణణ ఓతతరర

1325 AP151010159147
పపరర: షపక మసరసన బ

భరస : శకనవరసరరవప తతరటట
ఇసటట ననస:15-19-466
వయససస:41
లస: ససస స

భసధసవప: చచననమమ తతరరటట
ఇసటట ననస:15-19-466
వయససస:51
లస: పప

భరస : కకషష వపననవ
ఇసటట ననస:15-19-468
వయససస:58
లస: ససస స
1341 NDX1291251
పపరర: ఆదదననరరయణ యడవలర

94-51/431

తసడడ:డ మఘరళ కకషష oturu
ఇసటట ననస:15-19-466
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప oturu
ఇసటట ననస:15-19-466
వయససస:53
లస: పప
1338 NDX2665545
పపరర: మలర శశరరేస వపననవ

1327 NDX2029537
పపరర: బబజ సససధన షపక

94-44/541

భరస : ససలమసన shaik
ఇసటట ననస:15-19-465
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ మఘరళకకషష oturu
ఇసటట ననస:15-19-466
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప పసళర
ఇసటట ననస:15-19-466
వయససస:40
లస: ససస స
1335 NDX0335935
పపరర: మఘరళకకషష ఓతతరర

94-51/428

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:15-19-465
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతరరటట
ఇసటట ననస:15-19-466
వయససస:26
లస: పప
1332 NDX0350264
పపరర: శకదేవ పసళళ

1324 AP151010159368
పపరర: ఫరరద బ షపక

1322 NDX0662080
పపరర: రమమదేవ ససగరపప

భరస : బబబఘరరవప
ఇసటట ననస:15-19-464
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : మసరసన shaik
ఇసటట ననస:15-19-465
వయససస:51
లస: ససస స

తలర : మసరసన shaik
ఇసటట ననస:15-19-465
వయససస:42
లస: పప
1329 NDX1794446
పపరర: ససనల తతరరటట

94-44/540

తసడడ:డ బబబఘరరవప
ఇసటట ననస:15-19-464
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:15-19-464
వయససస:62
లస: పప
1326 NDX1291582
పపరర: మసరసన వల షపక

1321 NDX0029561
పపరర: జజహనవ జజఖత అననవరపప

1346 NDX1291558
పపరర: మహహష రరడడడ

94-51/445

తసడడ:డ రమన రజడకడ y
ఇసటట ననస:15-19-474
వయససస:27
లస: పప
94-51/447

94-51/448
1349 NDX1785718
పపరర: రగహహత ససతనరరమ మమరరస
బబలరసకకసడ
తసడడ:డ ససరరఖపడకరశ రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:15-19-474
వయససస:55
లస: పప
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94-51/449

తసడడ:డ అళసరహహబ shaik
ఇసటట ననస:15-19-474
వయససస:73
లస: పప
1353 NDX0350363
పపరర: వనసకటనరసమమ జజగరర మమడడ�

94-51/452

94-51/455

1357 NDX0892539
పపరర: ససమఖ మమదే

94-51/458

1360 NDX1441393
పపరర: తడవనణణ బసడనరర

94-51/461

1363 NDX0692004
పపరర: జజఖత బగడనరర
భరస : కకషష bandaru
ఇసటట ననస:15-19-481
వయససస:36
లస: ససస స

1365 NDX0643718
పపరర: రమమ బసడనరర

1366 AP151010159109
పపరర: చసడకరరణణ బతష
స ల

94-51/464

భరస : చసదడబబబఘ bandaru
ఇసటట ననస:15-19-481
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర bathula
ఇసటట ననస:15-19-481
వయససస:62
లస: ససస స
1371 AP151010156176
పపరర: అసకమమరరవప బతష
స ల

94-51/470

భరస : వనసకయఖ alavala
ఇసటట ననస:15-19-484
వయససస:62
లస: ససస స

94-51/459

1372 AP151010156358
పపరర: చసదడబబబఘ బసడనరర

94-51/714

1375 JBV3158169
పపరర: కవత అలవరల

94-51/462

1378 JBV3152253
పపరర: వననకత రరమయఖ అలవల
తసడడ:డ వనసకయఖ అలవల
ఇసటట ననస:15-19-484
వయససస:42
లస: పప

1358 JBV1655281
పపరర: పడసననకలమమరర మమదే

94-51/457

1361 NDX1429654
పపరర: శవ ఇసదదర బసడనరర

94-51/460

1364 NDX0692129
పపరర: సగధఖ బతష
స ల

94-51/463

భరస : కకషష bathula
ఇసటట ననస:15-19-481
వయససస:36
లస: ససస స
94-51/465

1367 NDX0662973
పపరర: రమణమమ బసడనరర

94-51/466

భరస : కకషష bandaru
ఇసటట ననస:15-19-481
వయససస:51
లస: ససస స
94-51/468

1370 NDX0576215
పపరర: దసరర ససధనకర బ

94-51/469

తసడడ:డ రరమమరరవప b
ఇసటట ననస:15-19-481
వయససస:42
లస: పప
94-51/471

1373 AP151010156075
పపరర: వనసకటటశశరరర బతష
స ల

94-51/472

తసడడ:డ రరమయఖ bathula
ఇసటట ననస:15-19-481
వయససస:66
లస: పప
94-51/473

భరస : వనసకట రరవప alavala
ఇసటట ననస:15-19-484
వయససస:40
లస: ససస స
94-51/475

94-51/454

తసడడ:డ కకషష బసడనరర bandaru
ఇసటట ననస:15-19-481
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ చననకకటయఖ bandaru
ఇసటట ననస:15-19-481
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ చసదడబబబఘ
ఇసటట ననస:15-19-481
వయససస:27
లస: ససస స
1377 JBV3158177
పపరర: మలలర శశరర అలవరల

1369 NDX1441401
పపరర: శకకరసత బసడనరర

1355 NDX2073047
పపరర: జజన ననదచసడర

భరస : జయపడకరష made
ఇసటట ననస:15-19-480
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ బబబఘ bamdaru
ఇసటట ననస:15-19-481
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ bathula
ఇసటట ననస:15-19-481
వయససస:47
లస: పప
1374 NDX2574846
పపరర: బసడనరర భబనస శక

94-51/456

భరస : అసకమమరరవప bathula
ఇసటట ననస:15-19-481
వయససస:45
లస: ససస స
94-51/467

94-51/451

తసడడ:డ ననగమర ననదచసడర
ఇసటట ననస:15-19-479
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకకరసత bamdaru
ఇసటట ననస:15-19-481
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససరఖ చసదడ రరవప బతష
స ల bathula
ఇసటట ననస:15-19-481
వయససస:32
లస: ససస స

1368 AP151010159330
పపరర: ననగజసదడమమ బతష
స ల

94-51/453

తసడడ:డ జయపడకరష made
ఇసటట ననస:15-19-480
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖస made
ఇసటట ననస:15-19-480
వయససస:70
లస: పప
1362 NDX1429670
పపరర: వజయ లకడమ బతష
స ల

1354 NDX0643684
పపరర: సససదనబ షపక

1352 NDX1441450
పపరర: బబలలశశరమమ దేశస

భరస : బడహమ రరడడ desam
ఇసటట ననస:15-19-475
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప shaik
ఇసటట ననస:15-19-479
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరసరహహబ ahaik
ఇసటట ననస:15-19-479
వయససస:49
లస: పప
1359 JBV1655265
పపరర: జయపడకరష మమదే

94-51/450

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ gade
ఇసటట ననస:15-19-475
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శశషగరరరరరవప� jagarlamudi
ఇసటట ననస:15-19-476
వయససస:73
లస: ససస స
1356 NDX0702506
పపరర: శకనవరసరరవప షపక

1351 NDX1441427
పపరర: గరదచ లకడమ

1376 NDX0692038
పపరర: రరమమనసజమమ అలవరల

94-51/474

భరస : వనసకయఖ alavala
ఇసటట ననస:15-19-484
వయససస:43
లస: ససస స
94-51/476

1379 NDX0908350
పపరర: ఇసరమయల షపక

94-51/477

తసడడ:డ నజజస సరహహబ shaik
ఇసటట ననస:15-19-484
వయససస:44
లస: పప
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1380 NDX0216721
పపరర: రరమమరరవప కకతస మమసస

94-51/478

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర kothamasu
ఇసటట ననస:15-19-484
వయససస:48
లస: పప
1383 NDX0916361
పపరర: మలర క షపక

94-51/480

94-51/483

94-51/481

1387 NDX0207993
పపరర: శకనవరసస పప టటట

94-51/715

94-51/815

94-51/812

1385 NDX1347285
పపరర: లకడమ భవరన పస తషరర

94-51/482

భరస : రవ కలమమర పస తషరర pothuri
ఇసటట ననస:15-19-486
వయససస:39
లస: ససస స
94-51/484

తసడడ:డ గరలయఖ
ఇసటట ననస:15-19-486
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పస లవరపప
ఇసటట ననస:15-19-488
వయససస:20
లస: పప
1392 NDX2910560
పపరర: ననగససదదప నమమగడడ

1384 NDX0908392
పపరర: అలమరవపదదబన ఎసడడ

1382 NDX2828721
పపరర: అనసష అలవల

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ అలవల
ఇసటట ననస:15-19-484
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ నజఉదదబన md
ఇసటట ననస:15-19-485
వయససస:41
లస: పప

భరస : లకమయఖ� aitaraju
ఇసటట ననస:15-19-486
వయససస:63
లస: ససస స
1389 NDX2602282
పపరర: భబణఘ పడకరశ పస లవరపప

94-51/479

తసడడ:డ ఫకకరయఖ alavala
ఇసటట ననస:15-19-484
వయససస:69
లస: పప

భరస : ఇసరమయల shaik
ఇసటట ననస:15-19-485
వయససస:32
లస: ససస స
1386 JBV3158516
పపరర: బకకమమ ఐతరరజ

1381 JBV3152097
పపరర: వనసకయఖ అలవరల

1388 NDX3008091
పపరర: హహమమబబర వలర కసబ భమవరపప

94-45/600

భరస : ససరరననరరయణ భమవరపప
ఇసటట ననస:15-19-487
వయససస:68
లస: ససస స

1390 NDX2910578
పపరర: వనసకటరమణ వర పడసరద
నమమగడడ
తసడడ:డ ననగజశశరరవప నమమగడడ
ఇసటట ననస:15-19-489
వయససస:56
లస: పప

94-51/813

1393 NDX1429696
పపరర: శక సతఖ సరమరరజ

94-51/485

1391 NDX2910537
పపరర: సరయ చసద నమమగడడ

94-51/814

తసడడ:డ వనసకట రమణ వర పడసరద నమమగడడ
ఇసటట ననస:15-19-489
వయససస:25
లస: పప
1394 NDX1429712
పపరర: ఉమమససలలచన సరమరరజ

94-51/486

తసడడ:డ వనసకట రమణ వర పడసరద నమమగడడ
ఇసటట ననస:15-19-489
వయససస:23
లస: పప

తలర : ఉమససలలచన సరమరరజ samiraju
ఇసటట ననస:15-19-490
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ సరమరరజ samiraju
ఇసటట ననస:15-19-490
వయససస:63
లస: ససస స

1395 NDX3133162
పపరర: మననకడ యయలలటట

1396 NDX0576231
పపరర: కవత పస లవరపప

1397 NDX0576363
పపరర: శకనవరస రరవప పస లవరపప

94-46/793

భరస : పరపరరవప యయలలటట
ఇసటట ననస:15-19-492
వయససస:33
లస: ససస స
1398 NDX3099785
పపరర: పరపరరవప ఆలలటట

భరస : శకనవరస రరవప polavarapu
ఇసటట ననస:15-19-492
వయససస:40
లస: ససస స
94-52/571

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఆలలటట
ఇసటట ననస:15-19-492
వయససస:42
లస: పప
1401 NDX0691923
పపరర: అనసరరధ గసగమ

94-52/331

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర lavu
ఇసటట ననస:15-19-493
వయససస:68
లస: పప

94-51/816

1402 NDX0691469
పపరర: ససతనరమణ రరజజశశరర నసబమరర

94-52/334

1405 NDX0621003
పపరర: రరస కలమమర ససరఖదేవర

94-52/332

1408 NDX2806891
పపరర: పకథదశ తకజకల

94-52/330

1403 NDX0723783
పపరర: ససతమమ లమవప

94-52/333

భరస : చసదసడడడ lavu
ఇసటట ననస:15-19-493
వయససస:63
లస: ససస స
94-52/335

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ససరఖదేవర
ఇసటట ననస:15-19-493
వయససస:54
లస: పప
94-52/337

1400 NDX0709709
పపరర: పరపరయమమ మఘవశ
భరస : శవ శసకర రరవప మఘవశ
ఇసటట ననస:15-19-493
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరమ చసదడ రరజ namburi
ఇసటట ననస:15-19-493
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరజ namburi
ఇసటట ననస:15-19-493
వయససస:50
లస: పప
1407 NDX0717843
పపరర: చసదసడడడ లమవప

1399 NDX3024429
పపరర: మఘవశ సరయ చరణ

94-51/488

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర polavarapu
ఇసటట ననస:15-19-492
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:15-19-493
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరజజశశర రరడడడ gangu
ఇసటట ననస:15-19-493
వయససస:50
లస: ససస స
1404 NDX0701979
పపరర: రరమచసదడ రరజ నసబమరర

94-51/487

1406 NDX0702019
పపరర: శవ శసకర రరవప మఘవశ

94-52/336

తసడడ:డ వరయఖ మఘవశ
ఇసటట ననస:15-19-493
వయససస:54
లస: పప
94-51/817

తసడడ:డ లకడమనరసయఖ తకజకల
ఇసటట ననస:15-19-493,301 YAGANTIGEM
వయససస:22
లస: ససస స

1409 NDX0620864
పపరర: లకడమ నరసయఖ తకరకల�

94-52/483

తసడడ:డ అనసత కకషషయఖ� takkela
ఇసటట ననస:15-19-493, 301 YAGANTIGEM
వయససస:53
లస: పప
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1410 NDX2622520
పపరర: అఖల కకషష సరయ టకజకలమ

94-52/517

1411 NDX2863702
పపరర: అనతనదేవ తకజకల

94-52/572

1412 NDX2694321
పపరర: గగహరరరన కసదదమళర

94-42/688

తసడడ:డ లకడమనరసయఖ టకజకలమ
ఇసటట ననస:15-19-493 , 301YAGANTIGEM
వయససస:18
లస: పప

భరస : లకడమనరసయఖ తకజకల
ఇసటట ననస:15-19-493, 301 YAGANTIGEM
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరమరరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:20
లస: ససస స

1413 NDX2586311
పపరర: లలకజశ పప టట
ర రర

1414 NDX0013003
పపరర: శకనవరస జసపన

1415 NDX0013201
పపరర: రరమమరరవప జసపన

94-42/689

తసడడ:డ ససత రరమ కకషష పడసరద పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:18
లస: పప
1416 NDX1291335
పపరర: సబహ బనన పటట న

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:41
లస: పప
94-51/489

భరస : హషసర syed
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:32
లస: ససస స
1419 NDX0656181
పపరర: తరరమల కలమమరర సస మమపలర

94-51/492

94-51/495

94-51/498

1423 NDX0232223
పపరర: దయమసత కకయమ

1426 NDX0620195
పపరర: వనణఘపడసరద సస మమపలర

94-51/501

1429 NDX0620385
పపరర: పడవణ కలమమర గమడ

94-51/504

1432 NDX0218123
పపరర: శవ శసకర రరవప మఘవరశ
తసడడ:డ వరయఖ muvva
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:53
లస: పప

1434 NDX0216960
పపరర: అమరజశశరరరవప నలర మతష

1435 NDX0208116
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పరపస లల

94-51/507

తసడడ:డ ననరరయణ nallamothu
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ gade
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:57
లస: పప

1438 NDX0644542
పపరర: వనసకట రరమమరరవప ననలర లరర
తసడడ:డ మఘనరరమయఖ nelluru
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:61
లస: పప

1421 NDX1291459
పపరర: పడమల బబ సదసలపరటట

94-51/494

94-51/496

94-51/497
1424 NDX2187566
పపరర: వసశ సరయ కకషష పడసరద
పప టట
ర రర
తసడడ:డ ససతన రరమ కకషష పడసరద పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:23
లస: పప

94-51/499

1427 NDX0620310
పపరర: పపడమ కరసత సస మమపలర

94-51/500

తసడడ:డ రరమమరరవప somepalli
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:36
లస: పప
94-51/502

1430 NDX0218867
పపరర: రరసబబబఘ కకసడడగఘసట

94-51/503

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర kondragunta
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:50
లస: పప
94-51/505

1433 NDX0219089
పపరర: ససరజష బబబఘ పస

94-51/506

తసడడ:డ కజశవరరవప p
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:53
లస: పప
94-51/508

తసడడ:డ లకకమపత రరవప povula
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:56
లస: పప
94-51/510

94-51/491

భరస : కకషష రరవప bondalapati
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరరర వరపడసరద రరవప guda
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ రరజ namburi
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:50
లస: పప

1437 NDX0218388
పపరర: హరరకకషష గదచబ

94-51/493

తసడడ:డ రరమమరరవప somepalli
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ హఫసజ సయఖద syed
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:37
లస: పప
1431 NDX0218255
పపరర: రరమచసదడ రరజ నసబమరర

1420 NDX0231308
పపరర: రతనకలమమరర మఘకకపరటట

1418 NDX0233296
పపరర: తరరపత ఇసదదర
భరస : వనసకట రరమమరరవప indira
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ koya
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆశరరశదస tadiboiyana
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:28
లస: పప
1428 NDX1291327
పపరర: హశర సససయద

94-51/490

భరస : భబవన రరవప mukkapati
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : వరపడసరదరరవప pinnamaneni
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:69
లస: ససస స
1425 NDX0620229
పపరర: ననగరరరరన తనడడబబ యళన

1417 NDX0232173
పపరర: పదమ నలర మతష

94-44/544

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:75
లస: పప

భరస : అమరజశశరరరవప nallamothu
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప somepalli
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:59
లస: ససస స
1422 NDX0231167
పపరర: ససతన భబరత పసననమననన

94-44/543

94-51/509
1436 NDX2011005
పపరర: శతన రరమ కకషష పడసరద పప టట
ర రర

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:58
లస: పప
94-51/511

1439 NDX0620336
పపరర: రరమమరరవప సస మమపలర

94-51/512

తసడడ:డ పపరయఖ somepalli
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:62
లస: పప
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1440 NDX0219527
పపరర: భగవరన రరవప మఘకకపరటట

94-51/513

తసడడ:డ మసరసననడవప mukkapati
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:72
లస: పప
1443 NDX3015518
పపరర: పరసడడరసగరరరవప అసచ

94-51/818

94-52/339

94-52/342

94-52/345

94-52/348

94-52/351

94-52/343

1453 NDX0624627
పపరర: చసదన ససరఖదేవర

1456 NDX0702001
పపరర: ససదదప కలమమర గసగఘ

1459 NDX0537654
పపరర: రరజజశశర రరడడడ గసగఘ

94-52/518

1462 NDX2779254
పపరర: మఘననష నలల
ర రర

94-52/346

1465 NDX2206894
పపరర: హహమ లత పప టట
ర రర

1448 NDX2010478
పపరర: లకడమ లత జజ

94-52/341

1451 NDX0691857
పపరర: అనసరరధ నలల
ర రర

94-52/344

1454 NDX0691824
పపరర: హహమలత జజషసట

94-52/347

భరస : గగపరలకకషష jasthi
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:60
లస: ససస స
94-52/349

1457 NDX0701961
పపరర: వనసకట రరమ రరవప కసదదమళళ

94-52/350

తసడడ:డ ససబబబరరవప kandimalla
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:50
లస: పప
94-52/352

1460 NDX2498814
పపరర: పడణవ మఘవరశ

94-52/353

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప మఘవరశ
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:21
లస: ఇ
94-52/573

తసడడ:డ టటఆలస రరస నలల
ర రర
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:20
లస: పప
94-40/849

94-52/338

భరస : తషలసస రరస naluri
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమశశర రరడడడ gangu
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:60
లస: పప

భసధసవప: హరరత వనలగ
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:68
లస: ససస స
1464 NDX3019627
పపరర: మనససశ నలర మతష

1450 NDX0624593
పపరర: రరకకమణణ గమడ

1445 NDX2498830
పపరర: దదపసస శరకవఖ నలల
ర రర

భరస : శకనవరస జజ
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజశశర రరడడడ gangu
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ జర బ సససగ sing
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:52
లస: పప
1461 NDX2675692
పపరర: వనసకట ససత కలమమరర వనలగ

94-52/340

భరస : రరమ కలమమర suryadevara
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజశశర రరడడడ gangu
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:29
లస: పప
1458 NDX0846733
పపరర: ససజయ సససగ

1447 NDX0851717
పపరర: బచసచ ననగ ససమలత

94-51/718

తసడడ:డ తషలసస రరమ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : పడవణ కలమమర gadu
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : హరరకకషష మమరరస gadde
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:46
లస: ససస స
1455 NDX0621045
పపరర: కరరరసక గసగఘ

94-51/819

భరస : హరర కకషస ర batchu
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమమరరవప kandimalla
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:40
లస: ససస స
1452 NDX0691840
పపరర: రగజజ రమణణ గదచబ

1444 NDX3036126
పపరర: మమధవ లత కలల
ర రర

1442 NDX2713386
పపరర: శక చసదన పపజత చరరల

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల చరరల
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగరరరవప అసచ
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరజష బబబఘ పపనసమలర
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:24
లస: ససస స
1449 NDX0691956
పపరర: శకదేవ కసదదమళళ

94-51/717

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల చరర
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ అసచ
ఇసటట ననస:15-19-494
వయససస:50
లస: పప
1446 NDX1754523
పపరర: ఆలలఖఖ పపనసమలర

1441 NDX2715647
పపరర: సశరష తేజజ భరత చరర

1463 NDX1986837
పపరర: శవ ననగ మలలర శశరర తతకఅలమ

94-52/354

భరస : శకనవరస రరవప తతకఅలమ
ఇసటట ననస:15-19-494/503
వయససస:54
లస: ససస స
94-51/524

1466 NDX2264919
పపరర: వవనక కకసడడకలసట

94-42/548

తసడడ:డ అమరజశశర రరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:15-19-494, Flat No. 404
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమకకషష పడసరద పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:15-19-494,F.NO.104 YAGANTI
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబఘ కకసడడకలసట
ఇసటట ననస:15-19-494,F.NO.401 YAGANTI
వయససస:21
లస: పప

1467 NDX0230805
పపరర: కవత శక కకసడడకలసట

1468 NDX2265338
పపరర: రరధదక రరణణ గరరమమళర

1469 NDX0624635
పపరర: లకకమపసడయ తనడడబబ యన

94-51/525

భరస : రరసబబబఘ కకసడడకలసట
ఇసటట ననస:15-19-494,F.NO.401 YAGANTI
వయససస:48
లస: ససస స

94-51/526

భరస : శశఖర గరరమమళర
ఇసటట ననస:15-19-494,F.NO.401 YAGANTI
వయససస:49
లస: ససస స

94-52/355

తసడడ:డ ఆశరరశదస trdiboyanina
ఇసటట ననస:15-19-495
వయససస:31
లస: ససస స
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1470 NDX2187368
పపరర: మమనక మమటటపలర
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94-51/514

తసడడ:డ కకషష మమటటపలర
ఇసటట ననస:15-19-496
వయససస:25
లస: ససస స

1471 NDX2403160
పపరర: హహమశక ఆవపల

94-51/515

భరస : ననగజసదడ కలమమర యమదవ ఆవపల
ఇసటట ననస:15-19-496
వయససస:25
లస: ససస స

94-51/517 1474 AP151010156312
1473 NDX2403152
పపరర: ననగజసదడకలమమర యమదవ ఆవపల
పపరర: వరశశఖరరరవప ఆవపల

తసడడ:డ వరశసకర రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:15-19-496
వయససస:33
లస: పప
94-51/527

1477 NDX2239622
పపరర: రరమ నరస మమసబ ఆవపల

94-51/516

భరస : వరరసరశమ aavula
ఇసటట ననస:15-19-496
వయససస:73
లస: ససస స
94-51/518

తసడడ:డ వరరసరశమ aavula
ఇసటట ననస:15-19-496
వయససస:58
లస: పప

1476 NDX2239606
పపరర: పరరశత యమదవ ఆవపల

1472 NDX0350512
పపరర: సరసబబడజఖస ఆవపల

1475 NDX2981975
పపరర: వజయ కలమమర గరదదరరజ
భసధసవప: గగవరర న గరదదరరజ
ఇసటట ననస:15-19-496
వయససస:41
లస: పప

94-51/528

94-51/529
1478 NDX2239820
పపరర: చచసతనఖ కరమమష యమదవ ఆవపల

భరస : చచసతనఖ కరమమష యమదవ ఆవపల
ఇసటట ననస:15-19-496, YADAV COMPLEX
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వర శశఖర రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:15-19-496, YADAV COMPLEX
వయససస:55
లస: ససస స

1479 AP151010156420
పపరర: వనసకటరమణ దేవశశటట

94-51/520 1481 AP151010156450
1480 AP151010156016
పపరర: కకదసడరరమయఖ� ఆసధదరరకలలమ�
పపరర: గగపరల దేవశశటట

94-51/519

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప devisetti
ఇసటట ననస:15-19-497
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ మఘతస యఖ� devisetti
ఇసటట ననస:15-19-497
వయససస:52
లస: పప

1482 NDX2746048
పపరర: ఉపపల శకవరస

94-51/821

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ ఉపపల
ఇసటట ననస:15-19-497
వయససస:52
లస: పప
94-51/823

భరస : శకనవరస మటట పలర
ఇసటట ననస:15-19-499
వయససస:44
లస: ససస స

94-51/822

1486 NDX2271302
పపరర: కకషష మటట పలర

భరస : పడసరద మటట పలర
ఇసటట ననస:15-19-499
వయససస:36
లస: ససస స
1491 SQX1679653
పపరర: సతష మటట పలర

94-95/10

95-51/82

భరస : శశఖర బబబఘ దసరరర పఊ
ఇసటట ననస:15-19-500
వయససస:20
లస: ససస స
1497 NDX0351346
పపరర: వనసకట యగజశశరర నలల
ర రర
భరస : వనసకట ననరరయణ రరవప nalluri
ఇసటట ననస:15-19-501
వయససస:45
లస: ససస స

94-224/1044

1492 SQX1679620
పపరర: శకనవరస మటట పలర

1495 NDX2239937
పపరర: ననగవరన యరక

95-51/83

1498 NDX1414119
పపరర: మవడల తేజ నలల
ర రర

1487 NDX2352342
పపరర: సకజన మటట పలర

94-224/1042

1490 SQX1679646
పపరర: వజయ మటట పలర

95-51/81

1493 NDX3067113
పపరర: సశరష లత కటటవరరపప

94-44/689

భరస : వనసకటటశశరరర కటటవరరపప
ఇసటట ననస:15-19-500
వయససస:44
లస: ససస స
94-52/356

భరస : బబలకకషష యరక
ఇసటట ననస:15-19-501
వయససస:22
లస: ససస స
94-52/359

94-51/522

తసడడ:డ శకనవరస మటట పలర
ఇసటట ననస:15-19-499
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ యమదయఖ మటట పలర
ఇసటట ననస:15-19-499
వయససస:51
లస: పప
94-44/690

1484 NDX2265320
పపరర: సరయ పపడణణత మటట పలర

తసడడ:డ కకషష మటట పలర
ఇసటట ననస:15-19-499
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకషష మటట పలర
ఇసటట ననస:15-19-499
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస మటట పలర
ఇసటట ననస:15-19-499
వయససస:27
లస: పప
1494 NDX3051349
పపరర: భవఖ చచసతనఖ దసరరర పప

1489 NDX2352318
పపరర: వమల మటట పలర

94-51/521

తసడడ:డ శకనవరస మటట పలర
ఇసటట ననస:15-19-499
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ యమదయఖ మటట పలర
ఇసటట ననస:15-19-499
వయససస:48
లస: పప
94-224/1043

తసడడ:డ వర శశఖర రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:15-19-496, YADAV COMPLEX
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప devisetty
ఇసటట ననస:15-19-497
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఉపపల శకనవరస
ఇసటట ననస:15-19-497
వయససస:43
లస: ససస స

1485 NDX2894996
పపరర: వజయ మటట పలర

1488 NDX2352326
పపరర: కవత మటట పలర

1483 NDX2745941
పపరర: ఉపపల సరరత

94-51/820

1496 NDX2239978
పపరర: వనసకరయమమమ యరక

94-52/358

భరస : సరసబశవ రరవప యరక
ఇసటట ననస:15-19-501
వయససస:43
లస: ససస స
94-52/360

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ రరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:15-19-501
వయససస:26
లస: పప

1499 NDX1672675
పపరర: ససరరఖ తేజ నలల
ర రర

94-52/361

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:15-19-501
వయససస:27
లస: పప
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1500 NDX2239945
పపరర: బబలకకషష యరక
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94-52/362

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప యరక
ఇసటట ననస:15-19-501
వయససస:32
లస: పప
1503 AP151010159120
పపరర: అసజమమ మరరకపపడడ

94-52/365

94-52/368

94-44/691

94-52/373

94-52/376

94-52/379

94-52/381

భరస : పరమఘల చనరర గసటల gantala
ఇసటట ననస:15-19-509
వయససస:42
లస: ససస స

1513 NDX1291343
పపరర: శవ పడసరద

1516 NDX2432656
పపరర: ససజనఖ తననరర

1519 NDX3116290
పపరర: అసబబదకర దనసరర

1522 AP151010159122
పపరర: పదనమవత ననమలపపరర

94-52/384

1525 AP151010156177
పపరర: సరసబశవరరవప ననమలపపరర

94-52/374

1528 NDX2254977
పపరర: అరరణన సరయ లకడమ బతష
స ల
తసడడ:డ అసకమమ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:15-19-510
వయససస:22
లస: ససస స

1508 NDX0861393
పపరర: షపక ససలమర

94-52/370

1511 AP151010159124
పపరర: సరమమమ జఖస పప దదల

94-52/372

1514 NDX2254944
పపరర: సతష రరయ కరరశ

94-52/375

తసడడ:డ భమపత రరయ కరరశ
ఇసటట ననస:15-19-504
వయససస:38
లస: పప
94-52/377

1517 NDX2432672
పపరర: ససదదప శకసగరరపప

94-52/378

తసడడ:డ శకనవరసరరవప శకసగరరపప
ఇసటట ననస:15-19-506
వయససస:21
లస: పప
94-51/824

1520 NDX2010908
పపరర: శవ లల ననమలపపరర

94-52/380

భరస : రవ కలమమర ననమలపపరర
ఇసటట ననస:15-19-508
వయససస:31
లస: ససస స
94-52/382

1523 NDX1728916
పపరర: కకటటశశర రరవప ననమలపపరర

94-52/383

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప ననమలపపరర
ఇసటట ననస:15-19-508
వయససస:24
లస: పప
94-52/385

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప nemallipuri
ఇసటట ననస:15-19-508
వయససస:58
లస: పప
94-52/387

94-52/367

భరస : వనసకయఖ podili
ఇసటట ననస:15-19-504
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప nemallipuri
ఇసటట ననస:15-19-508
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప nemallipuri
ఇసటట ననస:15-19-508
వయససస:39
లస: పప
1527 NDX1430065
పపరర: ననగలకడమ గసటల

94-52/371

తసడడ:డ కకటటశశరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:15-19-507
వయససస:39
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప nemallipuri
ఇసటట ననస:15-19-508
వయససస:43
లస: ససస స
1524 NDX0699900
పపరర: రవకలమమర ననమలపపరర

1510 NDX2254936
పపరర: కరరశ ఏసజరల

1505 NDX0458455
పపరర: శకనవరసరరవప మరరకపపడడ

తసడడ:డ పసర మహహదబ దన షపక
ఇసటట ననస:15-19-503
వయససస:32
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ తననరర
ఇసటట ననస:15-19-506
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప తననరర
ఇసటట ననస:15-19-506
వయససస:35
లస: పప
1521 AP151010159093
పపరర: శవననగజసదడమమ ననమలపపరర

94-52/369

తసడడ:డ శకనస k
ఇసటట ననస:15-19-504
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర� bandi
ఇసటట ననస:15-19-505
వయససస:61
లస: ససస స
1518 NDX2432631
పపరర: సతఖననరరయణ తననరర

1507 AP151010156124
పపరర: వనసకటటశశరరర మరరకపపడడ

94-52/364

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర maripudi
ఇసటట ననస:15-19-502
వయససస:43
లస: పప

భరస : సతష రరయ కరరశ
ఇసటట ననస:15-19-504
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస పప దదల podili
ఇసటట ననస:15-19-504
వయససస:25
లస: పప
1515 AP151010159296
పపరర: నరసమమ బసడడ�

94-52/366

తసడడ:డ పపరయఖ maripudi
ఇసటట ననస:15-19-502
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప మసగర
ఇసటట ననస:15-19-504
వయససస:33
లస: పప
1512 NDX1430172
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పప దదల

1504 NDX2239986
పపరర: చసదడ శశఖర మరరకపపడడ

1502 NDX0350652
పపరర: వనగకట రమణ మరరకపపడడ

భరస : శకనవరసరరవప maripudi
ఇసటట ననస:15-19-502
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:15-19-502
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర maripudi
ఇసటట ననస:15-19-502
వయససస:43
లస: పప
1509 NDX3190998
పపరర: కకటటశశరరరవప మసగర

94-52/363

తసడడ:డ రరమయఖ nalluri
ఇసటట ననస:15-19-501
వయససస:54
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర maripudi
ఇసటట ననస:15-19-502
వయససస:71
లస: ససస స
1506 AP151010156573
పపరర: రసగరరరవప మరరకపపడడ

1501 NDX0344101
పపరర: వనసకట ననరరయణ నలల
ర రర

1526 NDX1193176
పపరర: వజయలకకమ దనసరర

94-52/386

భరస : అసబబదకర dasari
ఇసటట ననస:15-19-509
వయససస:38
లస: ససస స
94-52/388

1529 NDX2023299
పపరర: వజయ లకడమ జరటట

94-52/389

భరస : హరర కకషష జరటట
ఇసటట ననస:15-19-511
వయససస:30
లస: ససస స
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1530 NDX0697698
పపరర: వనసకటరమణ జరటట
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94-52/390

భరస : సరసబశవరరవప jetti
ఇసటట ననస:15-19-511
వయససస:48
లస: ససస స
1533 NDX1812818
పపరర: ననగ రరజ బతష
స ల

94-52/393

94-52/396

94-52/399

94-52/402

94-52/405

94-24/757

94-52/409

94-52/412

భరస : బబబఘ shaik
ఇసటట ననస:15-19-518
వయససస:33
లస: ససస స

94-52/398

1541 NDX0706903
పపరర: సరసబశవరరవప జరటట

94-52/401

1549 NDX2748234
పపరర: శవరన సససకర

1552 NDX1121714
పపరర: రతన కలమమరర మఘనగర

1555 NDX0964825
పపరర: భవరన కలరర

1558 NDX0794925
పపరర: ఖమజజ బబగస షపక
భరస : బబబఘ షపక
ఇసటట ననస:15-19-518
వయససస:46
లస: ససస స

94-52/404

భరస : రరమ లసగయఖ నదదబ
ఇసటట ననస:15-19-514
వయససస:48
లస: ససస స
94-52/406

1547 NDX2255024
పపరర: రరమ లసగయఖ నడడడ

94-52/407

తసడడ:డ మటట యఖ నడడడ
ఇసటట ననస:15-19-514
వయససస:56
లస: పప
94-51/825

1550 NDX2254969
పపరర: మమరరత కకన

94-52/408

తసడడ:డ గఘరవయఖ కకన
ఇసటట ననస:15-19-517
వయససస:21
లస: ససస స
94-52/410

1553 NDX1728833
పపరర: అయయషర బబగస మహమమద

94-52/411

భరస : ఆరరఫ బబసగ మహమమద
ఇసటట ననస:15-19-517
వయససస:44
లస: ససస స
94-52/413

భరస : శసకరరరవప kura
ఇసటట ననస:15-19-517
వయససస:66
లస: ససస స
94-52/415

1538 NDX0643593
పపరర: వనసకరయమమ వరరకలలర

94-52/403 1544 NDX2255016
1543 NDX2255008
పపరర: సరయ భబరర వ యమదవ ఆవపల
పపరర: ననగ మలలర శశరర నదదబ

1546 NDX2254985
పపరర: గగపరల కకషష యమదవ నదదబ

94-52/395

తసడడ:డ శకహరరరరవప jetti
ఇసటట ననస:15-19-513
వయససస:57
లస: పప

భరస : పపద బబబఘ munaga
ఇసటట ననస:15-19-517
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప� munaga
ఇసటట ననస:15-19-517
వయససస:56
లస: ససస స
1557 NDX0794800
పపరర: షపక రజయమ ససలమసనన

94-52/400

తలర : ససజజత సససకర
ఇసటట ననస:15-19-516
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ గఘరవయఖ కకన
ఇసటట ననస:15-19-517
వయససస:23
లస: ససస స
1554 JBV3158474
పపరర: దమయసత మఘనగ�

1540 NDX0644625
పపరర: రవకలమమర బబడడశ

1535 NDX2498772
పపరర: ఏడడకకసడలల యలవరరస

భరస : కకషష varikallu
ఇసటట ననస:15-19-513
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ లసగయఖ నదదబ
ఇసటట ననస:15-19-514
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప సససకర
ఇసటట ననస:15-19-516
వయససస:22
లస: ససస స
1551 NDX2254993
పపరర: శరరష కకన

94-52/397

తసడడ:డ గగపరల కకషష యమదవ నదదబ
ఇసటట ననస:15-19-514
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ లసగయఖ నడడడ
ఇసటట ననస:15-19-514
వయససస:26
లస: పప
1548 NDX2498459
పపరర: శవరన సససకర

1537 NDX0643742
పపరర: ససధనఖ బబడడశ

94-52/392

భరస : వనసకయఖ యలవరరస
ఇసటట ననస:15-19-512
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప badida
ఇసటట ననస:15-19-513
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరమఘలల varikallu
ఇసటట ననస:15-19-513
వయససస:63
లస: పప
1545 NDX2255032
పపరర: సరయ కకషష యమదవ నడడడ

94-52/394

భరస : రవకలమమర badisa
ఇసటట ననస:15-19-513
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష varikallu
ఇసటట ననస:15-19-513
వయససస:28
లస: పప
1542 NDX0644732
పపరర: కకషష వరరకలలర

1534 NDX2072981
పపరర: శకనవరస రరవప ససగమఘప

1532 NDX2073005
పపరర: మసగమమ ససగజపప

భరస : శకనవరస రరవప ససగజపప
ఇసటట ననస:15-19-511/1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరరస ససగజపప
ఇసటట ననస:15-19-511/1
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప వరరకలమర
ఇసటట ననస:15-19-513
వయససస:25
లస: ససస స
1539 NDX1291541
పపరర: ఉమమ మహహశశర రరవప వరకళళ

94-52/391

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప jetti
ఇసటట ననస:15-19-511
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అసకమమ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:15-19-511/1
వయససస:26
లస: పప
1536 NDX2239994
పపరర: రజన వరరకలమర

1531 NDX0210849
పపరర: హరర కకషష జరటట

1556 NDX1728825
పపరర: ఆరరఫ బబసగ మహమమద

94-52/414

తసడడ:డ యఘసఫ బబసగ మహమమద
ఇసటట ననస:15-19-517
వయససస:51
లస: పప
94-52/416

1559 NDX0794172
పపరర: షపక షరజహన సరబ మ

94-52/417

తసడడ:డ బబబఘ shaik
ఇసటట ననస:15-19-518
వయససస:31
లస: పప
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1560 NDX0794578
పపరర: బబబఘ షపక
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94-52/418

తసడడ:డ యస ఎస హనఫ shaik
ఇసటట ననస:15-19-518
వయససస:59
లస: పప
1563 NDX2498806
పపరర: కకటట రరడడడ ఘసట

94-52/419

తసడడ:డ కకటటరరడడడ ghantam
ఇసటట ననస:15-19-520
వయససస:29
లస: ససస స
94-52/421

తసడడ:డ అపసపరరడడడ ఘసట
ఇసటట ననస:15-19-520
వయససస:53
లస: పప
1566 NDX1451459
పపరర: రరహమమత మహమమద

1561 NDX0576348
పపరర: శశరజఖ ఘసటస

1564 NDX2888881
పపరర: కకటట రరడడడ ఘసట

94-52/574

94-52/423

తసడడ:డ శఫసఉల రహమమన మహమమద
ఇసటట ననస:15-19-521
వయససస:30
లస: ససస స
1569 NDX1451558
పపరర: షరహహదన బబగస మహమమద

1570 NDX2838134
పపరర: వనసకయమమ ససదబ ే

94-52/575

భరస : శరఫసఉల రహమమన Mohammed
ఇసటట ననస:15-19-522
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడ ససదబ ే
ఇసటట ననస:15-19-523
వయససస:51
లస: ససస స

1572 AP151010159237
పపరర: సయఖద మమమమమన

1573 NDX2706604
పపరర: యశశశ సససగఘ

94-52/426

భరస : సలమస sayyad
ఇసటట ననస:15-19-523/2
వయససస:55
లస: ససస స
1575 NDX0213827
పపరర: శశరజఖ సససగఘ
భరస : రమమశ బబబఘ సససగఘ
ఇసటట ననస:15-19-524
వయససస:53
లస: ససస స
1578 AP151010159314
పపరర: పసదబమమమయ

94-52/431

94-24/758

1582 NDX2640373
పపరర: గరయతడ దేవ జసజనస

94-52/435

1585 NDX2029552
పపరర: వనసకట రతనస తషమటట
భరస : వనసకట రరమయఖ తషమటట
ఇసటట ననస:15-19-525/3
వయససస:37
లస: ససస స

1587 NDX1814905
పపరర: అననపపరషమమ గరరకపరటట

1588 NDX1814947
పపరర: వనసకటటష మఘవశ

94-52/439

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మఘవశ
ఇసటట ననస:15-19-525/3
వయససస:27
లస: పప

94-52/424

1571 NDX2817708
పపరర: రరమ కకషష రరడడడ ససదబ ే

94-52/576

1574 NDX0576488
పపరర: దసరర రరణణ అడడససమలర

94-52/427

తసడడ:డ వనసకట శవయఖ adusumalli
ఇసటట ననస:15-19-524
వయససస:29
లస: ససస స
94-52/429

1577 NDX2123305
పపరర: రమమశ బబబఘ సససగఘ

94-52/430

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ సససగఘ
ఇసటట ననస:15-19-524
వయససస:53
లస: పప
94-52/432

1580 NDX1728890
పపరర: వనసకటటష యడర పలర

94-52/433

తలర : పసదబమమమమ యడర పలర
ఇసటట ననస:15-19-524/1
వయససస:31
లస: పప
94-24/785

తసడడ:డ సతఖననరరయణ జసజనస
ఇసటట ననస:15-19-525/1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మఘవశ muvva
ఇసటట ననస:15-19-525/3
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మసతడయఖ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:15-19-525/3
వయససస:73
లస: ససస స

94-39/998

తలర : పసదబమమమయ యడర పలర
ఇసటట ననస:15-19-524/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ జసజనస
ఇసటట ననస:15-19-525/1
వయససస:20
లస: ససస స
1584 NDX1429928
పపరర: తడవనణణ మఘవశ

1579 NDX1813154
పపరర: వషష
ష వరర న యడర పలర

1568 NDX1711416
పపరర: సతఖవత తషమమలపససట

తలర : వనసకరయమమ ససదబ ే
ఇసటట ననస:15-19-523
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రమమష బబబఘ సససగఘ singu
ఇసటట ననస:15-19-524
వయససస:27
లస: పప

భరస : రవబబబఘ k
ఇసటట ననస:15-19-524/1
వయససస:56
లస: ససస స
1581 NDX2498525
పపరర: గరయతడ దేవ జసజనస

1576 NDX1430248
పపరర: రవసదడ ననథ చచదరర సససగఘ

94-51/826

భరస : వనసకటటశశర రరవప తషమమలపససట
ఇసటట ననస:15-19-522
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ బబబఘ సససగఘ
ఇసటట ననస:15-19-524
వయససస:20
లస: ససస స
94-52/428

1565 NDX3196409
పపరర: శకదేవ ఒసగగలల
భరస : ససరజశ ఒసగగలల
ఇసటట ననస:15-19-521
వయససస:37
లస: ససస స

1567 NDX1451533
పపరర: శఫసఉల రహమమన
మహమమద
తసడడ:డ అబఘబల సతనసర Mohammed
ఇసటట ననస:15-19-521
వయససస:58
లస: పప

94-52/425

94-52/420

భరస : కకటటరరడడడ ghanta
ఇసటట ననస:15-19-520
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అపసపరరడడడ ఘసట
ఇసటట ననస:15-19-520
వయససస:55
లస: పప
94-52/422

1562 NDX0213892
పపరర: రమమదేవ ఘసటబ

1583 NDX2357721
పపరర: పవన కలమమర జసజనస

94-52/434

తసడడ:డ సతఖననరరయణ జసజనస
ఇసటట ననస:15-19-525/1
వయససస:22
లస: పప
94-52/436

1586 NDX1429977
పపరర: నరమద మఘవశ

94-52/437

భరస : సరసబశవ రరవప మఘవశ muvva
ఇసటట ననస:15-19-525/3
వయససస:47
లస: ససస స
94-52/440

1589 NDX2029560
పపరర: వనసకట రరమయఖ తషమటట

94-52/441

తసడడ:డ ననరయఖ తషమటట
ఇసటట ననస:15-19-525/3
వయససస:46
లస: పప
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1590 NDX2254910
పపరర: లకడమ తేజశశన కరళహహసస స

94-52/442

తసడడ:డ రవసదడబబబఘ కరళహహసససస
ఇసటట ననస:15-19-526
వయససస:24
లస: ససస స
1593 NDX1570671
పపరర: మయమఖ ననరసరన

94-71/15

94-114/861

94-44/692

తసడడ:డ శశషస రరడడడ ఆరరగజలమ
ఇసటట ననస:15-19-528
వయససస:38
లస: పప
1602 NDX0215137
పపరర: ఆదదలకడమ శకసగరరపప

94-52/445

94-52/448

తసడడ:డ ససబబయఖ పస తననన
ఇసటట ననస:15-19-528, 1/3 LANE
వయససస:60
లస: పప
1611 NDX2547008
పపరర: ససజజత కకలనసకకసడ

94-50/504

తసడడ:డ పస తషరరజ k
ఇసటట ననస:15-19-529
వయససస:42
లస: పప

1600 NDX2835445
పపరర: మణణచసద ఆలపరటట

1601 NDX2010981
పపరర: సతఖవత చసడడ

94-51/828

1606 JBV3702271
పపరర: శకనవరస రరవప

1609 NDX2718229
పపరర: అరరణ పస తననన

1612 NDX3005824
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బబగస

94-52/451

1615 NDX0355198
పపరర: రరజజశశరర కకలనసకకసడ

94-52/446

1618 NDX0866640
పపరర: వనసకటరతనస కకలనసకకసడ
తసడడ:డ పస తషరరజ kolanukonda
ఇసటట ననస:15-19-529
వయససస:46
లస: పప

94-52/444

1604 NDX2432540
పపరర: లలక సరయ పస తననన

94-52/447

తసడడ:డ అపరపరరవప పస తననన
ఇసటట ననస:15-19-528
వయససస:20
లస: పప
94-52/449

1607 NDX0211789
పపరర: శకనవరసరరవప శకసగరరపప

94-52/450

తసడడ:డ ననరరయణ srungarapu
ఇసటట ననస:15-19-528
వయససస:49
లస: పప
94-52/578

1610 NDX2718211
పపరర: దేవక పస తననన

94-52/579

తసడడ:డ అపప రరవప పస తననన
ఇసటట ననస:15-19-528, 1/3 LANE
వయససస:25
లస: ససస స
94-51/829

1613 NDX3005865
పపరర: వరసవ బబజగమ

94-51/830

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప బబజగమ
ఇసటట ననస:15-19-529
వయససస:21
లస: ససస స
94-52/452

భరస : శకనవరసరరవప kplanukongda
ఇసటట ననస:15-19-529
వయససస:41
లస: ససస స
94-52/454

94-41/1043

భరస : శకనవరస రరవప చసడడ
ఇసటట ననస:15-19-528
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ బబగస
ఇసటట ననస:15-19-529
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప nayudu
ఇసటట ననస:15-19-529
వయససస:33
లస: ససస స
1617 AP151010156620
పపరర: రరమకకషష కర

భరస : భబసకర రరడడడ అరరగరల
ఇసటట ననస:15-19-528
వయససస:31
లస: ససస స

1603 NDX2498764
పపరర: అసజల దేవ ఆలపరటట

94-71/17

1598 NDX3274867
పపరర: ఉమ మహహశశరర అరరగరల

తసడడ:డ పసదబ పపరష చసదడ రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:15-19-528
వయససస:58
లస: పప

భరస : అపప రరవప పస తననన
ఇసటట ననస:15-19-528, 1/3 LANE
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకట రతనస కకలనసకకసడ
ఇసటట ననస: 15-19-529
వయససస:34
లస: ససస స
1614 NDX0214353
పపరర: పపరరషమ ననయఘడడ

94-24/759

తసడడ:డ ససబబయఖ చచదరర chandra
ఇసటట ననస:15-19-528
వయససస:44
లస: పప
94-52/577

1595 NDX0561944
పపరర: చరసజవ ననరసరన
తసడడ:డ శవరరమరరడడడ ననరసరన
ఇసటట ననస:15-19-527
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:15-19-528
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:15-19-528
వయససస:23
లస: పప
1608 NDX2718203
పపరర: అపప రరవప పస తననన

94-71/16

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:15-19-528
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప srungarapu
ఇసటట ననస:15-19-528
వయససస:42
లస: ససస స
1605 NDX2498426
పపరర: పపరష చనసద ఆలపరటట

1594 NDX0566091
పపరర: సరసబమమ ననరసరన

1597 NDX2498509
పపరర: శకనవరస రరవప ఆలపరటట

94-51/827
1592 NDX2949972
పపరర: వనసకట హరరబక యశశశ ననరసరన

తసడడ:డ చరసజవ
ఇసటట ననస:15-19-527
వయససస:20
లస: పప

భరస : చరసజవ
ఇసటట ననస:15-19-527
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : చరసజవ నరసరణణ
ఇసటట ననస:15-19-527
వయససస:50
లస: ససస స
1599 NDX3122090
పపరర: భబసకర రరడడడ అరరగరల

94-52/443

తసడడ:డ రవసదడబబబఘ కరళహహసససస
ఇసటట ననస:15-19-526
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ చరసజవ ననరసరన
ఇసటట ననస:15-19-527
వయససస:25
లస: ససస స
1596 NDX3119682
పపరర: శరసబమమ వనలలఠరరఅలమ

1591 NDX2254902
పపరర: గగపసచసద కరళహహసససస

1616 NDX2239952
పపరర: సరమమమ జఖస కకలనసకకసడ

94-52/453

భరస : పస తష రరజ కకలనసకకసడ
ఇసటట ననస:15-19-529
వయససస:68
లస: ససస స
94-52/455

1619 AP151010156621
పపరర: శకనవరసరరవప కర k

94-52/456

తసడడ:డ పస తషరరజ k
ఇసటట ననస:15-19-529
వయససస:49
లస: పప
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1620 NDX0336263
పపరర: పస తషరరజ కకలనసకకసడ

94-52/457

తసడడ:డ వనసకయఖ kolanukonda
ఇసటట ననస:15-19-529
వయససస:76
లస: పప
1623 NDX3149655
పపరర: కలపణ మమడన

94-52/580

1624 NDX2252948
పపరర: శవ పరరశత మకరకన

94-30/342

1627 NDX2252880
పపరర: వనమమ మకరకన

1630 AP151010159309
పపరర: మణణ దేవ కకటపరటట

తసడడ:డ బబల తడపపర ననగజశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:15-19-533
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప మకరకన
ఇసటట ననస:15-19-533
వయససస:61
లస: ససస స

1632 NDX1728882
పపరర: సరయ శక వరర గదచబ

1633 NDX2849859
పపరర: లకణ చచదరర గగనసగఘసటర

94-51/523

తసడడ:డ రఘఘ రరస తేళళ
ఇసటట ననస:15-19-534
వయససస:24
లస: పప
1638 NDX0846972
పపరర: పడసరద కలమమర మతషకలరర

94-50/487

94-50/490

తసడడ:డ కకటటరతనస� బబ మమడనల
ఇసటట ననస:15-101
వయససస:78
లస: పప

1639 NDX0846956
పపరర: జయసతరరవప మతషకలరర

1642 NDX2138742
పపరర: వనయ యయరరవ

94-51/832

1645 NDX2995546
పపరర: వజయ యయరరవ

94-52/581

94-50/485

1648 NDX0789032
పపరర: దశరథ రరమయఖ యడర పఅల

1628 NDX2252922
పపరర: వరరసజననయఘలల గగనసగఘసటర

94-30/344

1631 AP151010156286
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మకరకన

94-50/482

1634 NDX0346767
పపరర: శకలకడమ తేళళ

94-50/483

భరస : రఘఘరరమ తచలర
ఇసటట ననస:15-19-534
వయససస:49
లస: ససస స
1637 NDX0851642
పపరర: వనసకట రమణ మతష
స కలరర

94-50/486

భరస : జయసత రరవప మతష
స కలరర
ఇసటట ననస:15-19-535
వయససస:58
లస: ససస స
94-50/488

1640 NDX0346700
పపరర: ససరర ససధ యయరరవ

94-50/489

భరస : బబల ససరరడడడ ఎరరవర
ఇసటట ననస:15-19-537
వయససస:47
లస: ససస స
94-50/491

1643 NDX2138734
పపరర: బబల శశ రరడడ యయరరవ

94-50/492

తసడడ:డ ఇననన రరడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:15-19-537
వయససస:50
లస: పప
94-52/582

తసడడ:డ బబలమశశ రరడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:15-19-537
వయససస:23
లస: పప
94-50/494

94-30/341

తసడడ:డ వనసకట సరశమ మకరకన
ఇసటట ననస:15-19-533
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ బబల శశ రరడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:15-19-537
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఇననన రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:15-19-537
వయససస:49
లస: పప
1647 NDX0435073
పపరర: కకకషషమమరరస బబ మమడనల�

94-50/481

తసడడ:డ గఘరవయఖ మతషకలరర
ఇసటట ననస:15-19-535
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ బబల రరడడడ ఎరరవ
ఇసటట ననస:15-19-537
వయససస:24
లస: పప
1644 NDX2994804
పపరర: బబలమశశ రరడడడ యయరరవ

1636 NDX0334383
పపరర: రఘఘరరమ తేళళ

1625 NDX2252906
పపరర: ఆదదలకడమ గగనసగఘసటర

తసడడ:డ లకమయఖ గగనసగఘసటర
ఇసటట ననస:15-19-533
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తేళళ
ఇసటట ననస:15-19-534
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ జయసత రరవప మతషకలరర
ఇసటట ననస:15-19-535
వయససస:40
లస: పప
1641 NDX2505527
పపరర: వజయ ఎరరవ

94-30/343

తసడడ:డ వరరసజననయఘలల గగనసగఘసటర
ఇసటట ననస:15-19-533
వయససస:18
లస: పప
94-50/484

94-51/831

భరస : వరరసజననయఘలల గగనసగఘసటర
ఇసటట ననస:15-19-533
వయససస:38
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ రరజజ బబబఘ గదచబ
ఇసటట ననస:15-19-533
వయససస:24
లస: ససస స
1635 NDX1802827
పపరర: సరయ కకరణ తేళళ

94-30/340

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప మకరకన
ఇసటట ననస:15-19-533
వయససస:35
లస: పప
94-30/345

1622 NDX3148392
పపరర: జయ కలమమర మమడన

భసధసవప: ననగరరజ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:15-19-530
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనమమ మకరకన
ఇసటట ననస:15-19-533
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప మకరకన
ఇసటట ననస:15-19-533
వయససస:34
లస: పప
1629 NDX2252898
పపరర: వజయమభనసదన బతష
స ల

94-52/519

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకలనసకకసడ
ఇసటట ననస:15-19-529
వయససస:20
లస: పప

భసధసవప: ననగరరజ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:15-19-530
వయససస:77
లస: ససస స
1626 NDX2252914
పపరర: వరబన మకరకన

1621 NDX2562445
పపరర: వసశ కకషష కకలనసకకసడ

1646 NDX0347732
పపరర: లకడమఅననపపరష బబ మమడనల�

94-50/493

భరస : కకషషమమరరస� బబ మమడనల
ఇసటట ననస:15-101
వయససస:65
లస: ససస స
94-72/11

తసడడ:డ సతఖననరరయణ యడర పఅల
ఇసటట ననస:15-112 NAVABHARATH NAGER
వయససస:59
లస: పప

1649 NDX0787069
పపరర: ససధ రరణణ యడర పఅల

94-72/12

భరస : దశరథ రరమయఖ యడర పఅల
ఇసటట ననస:15-112 NAVABHARATH NAGER
వయససస:50
లస: ససస స

Page 304 of 319

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-37

1650 NDX0096024
పపరర: ఈశశర చసదడ యడర పఅల

94-72/13

1651 NDX3218484
పపరర: ససషమ పసడయ బఘలర

తసడడ:డ దశరథ రరమయఖ యడర పఅల
ఇసటట ననస:15-112 NAVABHARATH NAGER
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మరరయ దనసస బఘలర
ఇసటట ననస:15-117/22
వయససస:20
లస: ససస స

1653 AP151010159497
పపరర: మఘతనఖలమమ బబ డ

1654 NDX0384883
పపరర: యమదగరరర బబ డ

94-51/609

భరస : దశరధ బబ డ
ఇసటట ననస:15-117/26
వయససస:59
లస: ససస స
1656 AP151010159496
పపరర: కరరణ బబ రరగడడ

94-51/612

94-51/615

94-95/15

94-42/663

94-41/796

94-41/799

94-51/699

భరస : దశరధ రరగబబబఘ madala
ఇసటట ననస:15_19_493
వయససస:38
లస: ససస స
1677 NDX0866673
పపరర: ధశరధరరసబబబఘ మమదల
తసడడ:డ బలర యఖ madala
ఇసటట ననస:15_19_493
వయససస:55
లస: పప

94-51/778

1666 NDX2989507
పపరర: ఏససదనస మననన

1669 NDX2989531
పపరర: వదఖ శక కరటటరర

1672 NDX2949469
పపరర: ననగ పపరష శకనవరసరరవప
గరరర పరటట
తసడడ:డ కకటటశశరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:15-755
వయససస:43
లస: పప
1675 NDX0865956
పపరర: ససతనరరవమమ మమదనల

94-51/636

1678 NDX2914620
పపరర: శకదేవ దరరర
తసడడ:డ శవయఖ దరరర
ఇసటట ననస:16-15-273
వయససస:22
లస: ససస స

1658 AP151010156332
పపరర: జజనశలయస బబ రరగడడ

94-51/614

1661 NDX3051547
పపరర: ననగరజ గడడ స

94-78/879

1664 NDX2239713
పపరర: పడసరద మలలర

94-51/637

తసడడ:డ కకషష మమరరస మలలర
ఇసటట ననస:15-117/37
వయససస:36
లస: పప
94-41/794

1667 NDX2989515
పపరర: జయలకడమ మననన

94-41/795

భరస : ఏససదనస మననన
ఇసటట ననస:15-150
వయససస:48
లస: ససస స
94-41/797

1670 NDX2989549
పపరర: రరజజరతనస మననన

94-41/798

తసడడ:డ ఏససదనస మననన
ఇసటట ననస:15-150
వయససస:25
లస: పప
94-72/1025

1673 SQX2379873
పపరర: షపక ఆరర ఆరర

95-84/749

తసడడ:డ షపక వల వల
ఇసటట ననస:15_3_76\a isreal peta
వయససస:18
లస: ససస స
94-51/700

భరస : బఘలర యఖ madala
ఇసటట ననస:15_19_493
వయససస:75
లస: ససస స
94-51/702

94-51/611

తసడడ:డ పసదబబబబయ గడడ స
ఇసటట ననస:15-117/28
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరజజష మననన
ఇసటట ననస:15-150
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరజజరతనస మననన
ఇసటట ననస:15-150
వయససస:25
లస: ససస స
1674 NDX0866061
పపరర: హహమబగదస మమదనల

1663 NDX2239739
పపరర: శక లకడమ మలలర

1655 NDX2010775
పపరర: షసన దదవఖ తేజ బబ రరగడడ

తసడడ:డ మమతతఖస బమరగడడ
ఇసటట ననస:15-117/27
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరతనస మననన
ఇసటట ననస:15-150
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ఏససదనస మననన
ఇసటట ననస:15-150
వయససస:31
లస: పప
1671 NDX2989556
పపరర: కరవఖ పడసనన అత

94-51/613

భరస : పడసరద మలలర
ఇసటట ననస:15-117/37
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ వటటటగఘసట
ఇసటట ననస:15-142
వయససస:43
లస: ససస స
1668 NDX2989523
పపరర: రరజజష మననన

1660 NDX3045770
పపరర: సరరమమ గడడ స

94-51/608

తసడడ:డ జజన వలయస బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:15-117/27
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పసదబబబబయ గడడ స
ఇసటట ననస:15-117/28
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదబబబబయ గడబస
ఇసటట ననస:15-117/28
వయససస:34
లస: పప
1665 NDX1834895
పపరర: ససతనరరమసమమ వటటటగఘసట

94-51/610

తసడడ:డ జజన వలర స బమరగడడ
ఇసటట ననస:15-117/27
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పసదబబబబయ గడడ స
ఇసటట ననస:15-117/28
వయససస:33
లస: పప
1662 NDX2271278
పపరర: ననగరరజ గడబస

1657 NDX0959387
పపరర: సనన నవన బమరరగడడ

1652 NDX1429555
పపరర: కళళవత బబ డ

భరస : యమదగరరర బబ డ
ఇసటట ననస:15-117/26
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ దశరధస బబ ధ
ఇసటట ననస:15-117/26
వయససస:38
లస: పప

భరస : జజన వలయస బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:15-117/27
వయససస:51
లస: ససస స
1659 NDX1193077
పపరర: ససమన గడడ స

94-34/936

1676 NDX0866574
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మమదల

94-51/701

తసడడ:డ బలర యఖ madala
ఇసటట ననస:15_19_493
వయససస:49
లస: పప
94-47/1090

1679 NDX2651677
పపరర: చలమర లకడమ

94-67/948

భరస : చలమ సరసబ రరడడ
ఇసటట ననస:17-2-128
వయససస:40
లస: ససస స
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1680 NDX3089786
పపరర: వనసకరయమమ పసగఘలలరర

94-71/690

భరస : కకటటశశర రరవప పస లననన
ఇసటట ననస:17-161, C BLOCK 504
వయససస:64
లస: ససస స

94-48/908

తసడడ:డ మణణ కలమమర కకమమతతటట
ఇసటట ననస:18-17-4/A
వయససస:23
లస: ససస స

1683 AP151010150822
పపరర: రరజజసదడపస
డ రద కనగలలపల

94-48/750

తసడడ:డ ననగజసదడస కనగరలలపల
ఇసటట ననస:18-10602
వయససస:66
లస: పప
94-71/21

తసడడ:డ శవగఘరర పడసరద మమకకననన
ఇసటట ననస:23-4-156
వయససస:22
లస: ససస స

1684 NDX2392694
పపరర: కకసడపలర కకరణ

94-71/23

94-47/939

తసడడ:డ మహన రరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:23-10-435
వయససస:49
లస: పప

1687 NDX2296226
పపరర: నవన మమకకననన

94-71/22

1690 AP151010351025
పపరర: కవత అపపలననన�

Deleted

తసడడ:డ మఘరళ కకషష దనసరర
ఇసటట ననస:24-1-5
వయససస:18
లస: పప

1695 NDX0857839
పపరర: ఝమనస బబయ దనసరర

94-40/639

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:24-1-5 & 5-87-133/2
వయససస:78
లస: ససస స

1693 NDX2582302
పపరర: శక ససతతశ దనసరర

94-113/14

94-113/888

Deleted

తసడడ:డ మఘరళ కకషష దనసరర
ఇసటట ననస:24-1-5
వయససస:18
లస: పప

1696 NDX2082147
పపరర: శక వరరన రరజవరససరడ
ర డ

94-113/18 1699 AP151010351403
1698 AP151010351490
పపరర: శకలకడమ మమరరత� రరజజవరససరరడడడ�
పపరర: సరగజనదేవ రరజజవరససరరడడ

1701 NDX0361964
పపరర: రమమశ చసకకపలర �
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:24-1-6
వయససస:52
లస: పప
1704 AP151010351056
పపరర: ససభదడ దేవ రరజజవరససరరడడ �

94-113/24

తసడడ:డ శకరరమభబనసభమపరల�
ఇసటట ననస:24-1-8
వయససస:70
లస: పప

1702 AP151010348390
పపరర: వజయభమపరల రరజజవరససరరడడడ�

1705 NDX2082154
పపరర: భబరత దేవ రరజవరససరరడడ

94-113/19

1708 AP151010351061
పపరర: నరమలదేవ చససడసరర
భరస : ఆసజననయ వరపడసరద
ఇసటట ననస:24-1-12
వయససస:71
లస: ససస స

94-47/938

1691 AP151010348049
పపరర: బడహమయఖ అపపలననన�

94-113/15

1694 NDX2835742
పపరర: శక ససతతశ దనసరర

94-113/935

తసడడ:డ మఘరళ కకషష దనసరర
ఇసటట ననస:24-1-5
వయససస:18
లస: పప
1697 NDX0289165
పపరర: ససనతన� చసకకపలర �

94-113/17

1700 AP151010348488
పపరర: హరరదప
డ మ
డ ద రరజవరససరరడడ �

94-113/20

తసడడ:డ వజయభమపరల�
ఇసటట ననస:24-1-6
వయససస:51
లస: పప
94-113/22

1703 NDX0289199
పపరర: రరజజవరససరరడడడ సడవసత�

94-113/23

భరస : ససధనసశరరప�
ఇసటట ననస:24-1-8
వయససస:40
లస: ససస స
94-113/25

భరస : భబణఘ భమపరల రరజవరససరరడడ
ఇసటట ననస:24-1-8
వయససస:88
లస: ససస స
94-113/27

1688 AP151010150363
పపరర: శవససబడహమణఖస రజకపలర

భరస : రమమశ�
ఇసటట ననస:24-1-6
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరహరపడసరద�
ఇసటట ననస:24-1-6
వయససస:77
లస: పప

భరస : ససధనసశరరప�
ఇసటట ననస:24-1-8
వయససస:68
లస: ససస స
1707 AP151010348393
పపరర: ససధనసశరరప రరజవరససరరడడ �

94-113/16

భరస : వజయ భమపరల
ఇసటట ననస:24-1-6
వయససస:75
లస: ససస స
94-113/21

94-67/1026

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప�
ఇసటట ననస:24-1-4
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ పడమమధ రరజవరససరరడడడ
ఇసటట ననస:24-1-6
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : హరరసదడ పడమద�
ఇసటట ననస:24-1-6
వయససస:47
లస: ససస స

1685 NDX3207149
పపరర: వనసకటటష గరరర పరటట

తసడడ:డ భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:23-7-302
వయససస:70
లస: పప

భరస : బడహమయఖ�
ఇసటట ననస:24-1-4
వయససస:51
లస: ససస స
94-113/887

94-71/692

తసడడ:డ ఆసజజననయఘలల గరరర పరటట
ఇసటట ననస:23-4-127
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససవర గఘరర పడసరద మమకకననన
ఇసటట ననస:23-4-156
వయససస:23
లస: పప

1689 NDX1495036
పపరర: సరసబశవ రరవప నలల
ర రర

1682 NDX3124575
పపరర: వనసకట రరకకమణణ గమడపరటట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-31-17
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడపలర పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:23-4-122,
వయససస:22
లస: పప

1686 NDX2296218
పపరర: లకడమ పడవణ మమకకననన

1692 NDX2582351
పపరర: శక ససతతశ దనసరర

1681 NDX2531879
పపరర: రరశన సమతన కకమమతతటట

1706 NDX0288845
పపరర: సరరత� రరజజ వరససరరడడ �

94-113/26

తసడడ:డ ససధనసశరరప�
ఇసటట ననస:24-1-8
వయససస:42
లస: పప
94-113/28

1709 NDX1571646
పపరర: ఆమన బబనస మమయనన

94-113/29

తసడడ:డ అయమబ ఖమన మమయనన
ఇసటట ననస:24-1-13
వయససస:25
లస: ససస స
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1710 NDX0940858
పపరర: అమరరననసర బబగస షపక

94-113/30

భరస : షబబర అహమద
ఇసటట ననస:24-1-13
వయససస:54
లస: ససస స
1713 NDX2144905
పపరర: షరజహన పఠరన

94-113/33

94-113/36

94-113/39

94-113/41

94-113/44

94-113/47

94-113/1017

తసడడ:డ పటబటభ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:24-1-21
వయససస:38
లస: పప

1723 NDX0288878
పపరర: వనదయఖ బళళర ేచ

1726 NDX2437606
పపరర: మమరరస మమధసరర బబజవరడ

1729 NDX1833624
పపరర: పడశరసత బబజవరడ

1732 NDX3229051
పపరర: చరసజవ బతషల

94-113/1023

1735 NDX0578484
పపరర: వమలమదేవ కటబట�

94-113/42

1738 NDX0577429
పపరర: కటబట పటబటభరరమమరరవప
తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:24-1-21
వయససస:72
లస: పప

1718 NDX0687368
పపరర: తేజ కలమమర� రరవపరర�

94-113/38

1721 NDX0289223
పపరర: అనససయ బళళళ�

94-113/40

1724 NDX0289231
పపరర: జజకబ ససమ

94-113/43

భరస : జజకబ జజరర ఏలసజవనళల
ఇసటట ననస:24-1-17
వయససస:45
లస: ససస స
94-113/45

1727 NDX1561480
పపరర: మనకర గజకస బబజవరడ

94-113/46

తసడడ:డ ఇమమనసఖఏల
ఇసటట ననస:24-1-19
వయససస:25
లస: ససస స
94-113/48

1730 NDX0288761
పపరర: ఇమమమనసఖయయల బబజవరడ

94-113/49

తసడడ:డ ఆనసదరరవప స
ఇసటట ననస:24-1-19
వయససస:52
లస: పప
94-113/1018

1733 NDX3236247
పపరర: రరజజశశరర బతషల

94-113/1022

భరస : చరసజవ బతషల
ఇసటట ననస:24-1-20
వయససస:29
లస: ససస స
94-113/50

భరస : పటబటభ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:24-1-21
వయససస:65
లస: ససస స
94-113/52

94-113/35

భరస : వనదయఖ�
ఇసటట ననస:24-1-16
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదబ యగయఖ బతషల
ఇసటట ననస:24-1-20
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తషరక
ఇసటట ననస:24-1-20
వయససస:45
లస: పప
1737 NDX0577460
పపరర: కటబట అనల కలమమర

94-112/10

తసడడ:డ ఇమమనసయయల బబజవరడ
ఇసటట ననస:24-1-19
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనమఘల
ఇసటట ననస:24-1-20
వయససస:38
లస: పప
1734 NDX3236254
పపరర: ససరర బబబఘ తషరక

1720 NDX0556415
పపరర: సరల వదనఖవత� saali

1715 NDX0048470
పపరర: వనణఘగగపరల నలమరన చకకవరరసల

తసడడ:డ తనతయఖ� స�
ఇసటట ననస:24-1-15
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఇమమనసయయల బబజవరడ
ఇసటట ననస:24-1-19
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఇమమమనసఖయయల�
ఇసటట ననస:24-1-19
వయససస:48
లస: ససస స
1731 NDX3229044
పపరర: రమమశ వనమఘల

94-113/37

తసడడ:డ అసకయఖ స
ఇసటట ననస:24-1-16
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ దేవసఖ జజరర ఎలమలర వనళ
ఇసటట ననస:24-1-17
వయససస:53
లస: పప
1728 NDX0289124
పపరర: ససమతదేవ బబజవరడ�

1717 JBV2906642
పపరర: లకకమకమల రరవపరర�

94-113/32

తసడడ:డ శకనవరస వనసకటబచనరరఖలల
ఇసటట ననస:24-1-14
వయససస:81
లస: పప

భరస : అశశక� సరల
ఇసటట ననస:24-1-16
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనదయఖ� స�
ఇసటట ననస:24-1-16
వయససస:44
లస: పప
1725 NDX2215325
పపరర: జజకబ జజరర ఎలమలర వనళళ

94-113/34

భరస : తనతయఖ�
ఇసటట ననస:24-1-15
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ తనతయఖ� స�
ఇసటట ననస:24-1-15
వయససస:42
లస: పప
1722 NDX0348938
పపరర: అశశక� బళళర ేచ�

1714 NDX0378042
పపరర: మమతలర మరరస గసటట

1712 NDX0942581
పపరర: షజయమ బబగస

తసడడ:డ షహజజన
ఇసటట ననస:24-1-13
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనణఘ గగపరల
ఇసటట ననస:24-1-14
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : సరవనసకమమర� �
ఇసటట ననస:24-1-15
వయససస:40
లస: ససస స
1719 NDX0686972
పపరర: సరవన కలమమర� రరవపరర�

94-113/31

తసడడ:డ సతనసర ఖమన
ఇసటట ననస:24-1-13
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదర బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:24-1-13
వయససస:37
లస: పప
1716 JBV2906634
పపరర: శకదేవ రరవపరర� �

1711 NDX1432632
పపరర: ససలమర ఖమన మమయనన

1736 NDX0577361
పపరర: కటబట వజయ�

94-113/51

తసడడ:డ పటబటభరరమరరవప�
ఇసటట ననస:24-1-21
వయససస:38
లస: పప
94-113/53

1739 AP151010351021
పపరర: కకసర బబగస మయమన�

94-113/54

భరస : ఖమదర ఖమన�
ఇసటట ననస:24-1-22
వయససస:44
లస: ససస స
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1740 NDX0360990
పపరర: బబగస రరఫసయమ�
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94-113/55

భరస : హజమల ఖమన�
ఇసటట ననస:24-1-22
వయససస:47
లస: ససస స
94-113/58

1746 JBV2900801
పపరర: ఇరరసన� జమమమ�

94-113/61

94-113/64

94-113/67

94-113/70

94-113/73

94-113/922

1753 AP151010348024
పపరర: రవసదడబబబఘ పస పపరర

1756 NDX0797514
పపరర: శకదేవ గగగరననన�

1759 NDX0377572
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ మఘకకల�

1762 NDX2082188
పపరర: వజయ దసరర కరష

94-113/78

1765 AP151010351048
పపరర: ననగసరళ కకలమ�

94-113/68

1768 AP151010351062
పపరర: చసతగఘసటర కలససమ
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-1-27
వయససస:59
లస: ససస స

1748 AP151010348080
పపరర: అయమబ ఖమన మయమన

94-113/63

1751 NDX0288779
పపరర: షబబర� అహమద షపక�

94-113/66

1754 NDX2179290
పపరర: చసదన గగలర పపడడ

94-113/69

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:24-1-24
వయససస:21
లస: ససస స
94-113/71

1757 NDX0289140
పపరర: రరజజశశరర� మఘకకల�

94-113/72

భరస : కకషష రరడడడ�
ఇసటట ననస:24-1-25
వయససస:65
లస: ససస స
94-113/74

1760 NDX0797639
పపరర: ససకజష కలమమర గగగరననన�

94-113/75

తసడడ:డ లకడమ మహన రరవప�
ఇసటట ననస:24-1-25
వయససస:47
లస: పప
94-113/76

1763 NDX0579300
పపరర: రజన చసతగఘసటర �

94-113/77

భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:24--1-27
వయససస:31
లస: ససస స
94-113/79

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:24-1-27
వయససస:40
లస: ససస స
94-113/81

94-113/60

తసడడ:డ బషసర అహమద� స�
ఇసటట ననస:24-1-22
వయససస:65
లస: పప

భరస : రరజశశఖర కరష
ఇసటట ననస:24-1-27
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరమఘ
ఇసటట ననస:24-1-27
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకకషషయఖ�
ఇసటట ననస:24-1-27
వయససస:57
లస: ససస స

94-113/65

తసడడ:డ కకషరషరరడ�డడ
ఇసటట ననస:24-1-25
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకషరష రరడడడ మఘకకల
ఇసటట ననస:24-1-25
వయససస:41
లస: పప

1767 AP151010351044
పపరర: వససత బబ మఘమ�

1750 AP151010348040
పపరర: ఆదమ ఖమన మయమన

1745 NDX0288803
పపరర: తనశర� అహమద�

తసడడ:డ ఖమదరరర న
ఇసటట ననస:24-1-22
వయససస:54
లస: పప

భరస : ససకజష కలమమర�
ఇసటట ననస:24-1-25
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:24-1-25
వయససస:24
లస: పప

1764 NDX0289090
పపరర: రరజఖస నలర మతషల

94-113/62

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:24-1-23
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:24-1-25
వయససస:29
లస: ససస స

1761 NDX2796910
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ మఘకకల

1747 NDX0361873
పపరర: అజమల ఖమన మయమనన�

94-113/57

తసడడ:డ షబర అహమద� స�
ఇసటట ననస:24-1-22
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదరరర న
ఇసటట ననస:24-1-22
వయససస:57
లస: పప

భరస : రవసదడబబబఘ
ఇసటట ననస:24-1-23
వయససస:57
లస: ససస స

1758 NDX1791335
పపరర: వసశ కకషష గగలర పపడడ

94-113/59

తసడడ:డ ఖమదరరర న�
ఇసటట ననస:24-1-22
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబబర న
ఇసటట ననస:24-1-22
వయససస:55
లస: పప

1755 NDX0797563
పపరర: శరరష కరరసపపడడ�

1744 NDX2404812
పపరర: సరద ఖమన మమయనన

1742 AP151010351036
పపరర: బబగస మఘనరరననసర

భరస : ఆయఘబ ఖమన
ఇసటట ననస:24-1-22
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సతనసర ఖమన మమయనన
ఇసటట ననస:24-1-22
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఖలల � జమమమ�
ఇసటట ననస:24-1-22
వయససస:39
లస: పప

1752 AP151010351194
పపరర: ననగరరజకలమమరర పస పపరర

94-113/56

భరస : ఆదనసఖమన�
ఇసటట ననస:24-1-22
వయససస:49
లస: ససస స

1743 NDX2179316
పపరర: మహమమద అబఘబలమర ఖమన
మమయనన
తసడడ:డ ఆదస ఖమన మమయనన
ఇసటట ననస:24-1-22
వయససస:22
లస: పప

1749 JBV2900470
పపరర: ఆరరఫపలమర ఖమన మయన

1741 AP151010351022
పపరర: ఫజలలననసర బబగస షపక�

1766 AP151010351047
పపరర: పడమల చసతగఘసటర �

94-113/80

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:24-1-27
వయససస:52
లస: ససస స
94-113/82

1769 AP151010351046
పపరర: ననరరయణమమ చసతగఘసటర �

94-113/83

భరస : అపపలసరశమ�
ఇసటట ననస:24-1-27
వయససస:82
లస: ససస స
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1770 NDX2082204
పపరర: రరజశశకర కరష
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94-113/84

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కరష
ఇసటట ననస:24-1-27
వయససస:33
లస: పప
1773 NDX0288753
పపరర: రరమఘ� నలర బబ తషల�

94-113/87

94-113/923

94-113/926

94-113/92

94-113/96

1780 NDX1168640
పపరర: దదపసస బతష
స ల

1783 NDX0971499
పపరర: మమఘ రటట

1786 NDX0015826
పపరర: రథద అనసప

94-113/99

తసడడ:డ లలట కకషష వరరన రరవప అనసమలల
ఇసటట ననస:24-1-34
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:24-1-36
వయససస:21
లస: ససస స

1794 AP151010348261
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకమమననన

1795 NDX0289355
పపరర: అరరణ దేవభకలసన�

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:24-1-36
వయససస:48
లస: పప

1798 JBV2906717
పపరర: శరఖమల గజవనలర
భరస : పపరరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:24-1-39
వయససస:48
లస: ససస స

94-113/89

94-113/925

1781 NDX0289306
పపరర: రగహహణణ దేవ బతష
స ల

94-113/91

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:24-1-31
వయససస:54
లస: ససస స
94-113/93

1784 NDX0661579
పపరర: రజఖ మహన లమల రరత

94-113/95

భరస : మహన లమల
ఇసటట ననస:24-1-32
వయససస:60
లస: ససస స
94-113/97

1787 AP151010348398
పపరర: వజయ మలమన

94-113/98

తసడడ:డ చతషరరబజ
ఇసటట ననస:24-1-32
వయససస:47
లస: పప
94-113/101

భరస : బబబబ వరర న రరవప అనసమలల
ఇసటట ననస:24-1-34
వయససస:57
లస: ససస స
94-111/722

1793 AP151010351239
పపరర: శరసతశక కకమమననన

94-113/103

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-1-36
వయససస:46
లస: ససస స
94-113/105

భరస : బసవరరవప�
ఇసటట ననస:24-1-37
వయససస:82
లస: ససస స
94-113/107

1778 NDX2807287
పపరర: నసద గగపరల రరడడడ ఆనస

94-113/100 1790 NDX1489765
1789 NDX1649930
పపరర: శక సరయ అమకత అనసమలల
పపరర: దేవక రరణణ అనసమలల

94-113/102 1792 NDX3102274
1791 NDX1489773
పపరర: బబబబ వరరన రరవప అనసమలల
పపరర: దదవఖ ససతనర కకమమననన

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:24-1-39
వయససస:40
లస: ససస స

94-113/90

తసడడ:డ బబబబ వరర న రరవప
ఇసటట ననస:24-1-34
వయససస:25
లస: ససస స

94-113/104

1775 AP151010348094
పపరర: కకషషయఖ బబ మఘమ�

తసడడ:డ ససజవ రరడడడ ఆనస
ఇసటట ననస:24-1-28
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మహన లమల
ఇసటట ననస:24-1-32
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కననయఖలమల
ఇసటట ననస:24-1-32
వయససస:66
లస: పప

1797 NDX0289371
పపరర: శకపపణఖవత గజవనలర�

94-113/924

భరస : రరపపష కలమమర రటట
ఇసటట ననస:24-1-32
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన లమల
ఇసటట ననస:24-1-32
వయససస:33
లస: పప
1788 AP151010348229
పపరర: మహననరల రరఠర

1777 NDX2807204
పపరర: ససజవ రరడడడ ఆనస

94-113/86

తసడడ:డ వనసకటటశఖరరర�
ఇసటట ననస:24-1-27
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద B S R K
ఇసటట ననస:24-1-31
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:24-1-31
వయససస:58
లస: పప
1785 NDX0955773
పపరర: రరపపష కలమమర రరత

94-113/88

తసడడ:డ లసగర రరడడడ ఆనస
ఇసటట ననస:24-1-28
వయససస:48
లస: పప

భసధసవప: జగరష జజఖత తమమననన
ఇసటట ననస:24-1-30
వయససస:27
లస: పప
1782 NDX0288936
పపరర: శవ రరమ కకషష పడసరద బతష
స ల

1774 AP151010348117
పపరర: వనసకటటశశరరర చసతగఘసటర �

1772 JBV2900694
పపరర: అపరపరరవప� చసతగఘసటర �

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:24-1-27
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ అపపలసరశమ�
ఇసటట ననస:24-1-27
వయససస:59
లస: పప

భరస : ససజవ రరడడడ ఆనస
ఇసటట ననస:24-1-28
వయససస:48
లస: ససస స
1779 NDX3169182
పపరర: ససరజశ రరడడడ తమమననన

94-113/85

తసడడ:డ ఇదబయఖ
ఇసటట ననస:24-1-27
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ తరరపరల�
ఇసటట ననస:24-1-27
వయససస:43
లస: పప
1776 NDX2807220
పపరర: బబల వరణణ ఆనస

1771 NDX0725895
పపరర: కకషష గఘణమన యరకగగలర

1796 JBV2906709
పపరర: వరలకడమ గజవనలర�

94-113/106

భరస : ననగజశశరరరవప�
ఇసటట ననస:24-1-39
వయససస:40
లస: ససస స
94-113/108

1799 JBV2906725
పపరర: ననగలకమమమ గజవనలర�

94-113/109

భరస : ననగజశశర రరవప�
ఇసటట ననస:24-1-39
వయససస:67
లస: ససస స
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1800 JBV2900868
పపరర: వనసకటటశశర రరవప�
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94-113/110

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప�
ఇసటట ననస:24-1-39
వయససస:45
లస: పప
1803 NDX0350074
పపరర: కరవఖ� దనమననన�

94-113/112

94-113/115

94-113/118

94-113/121

94-67/20

94-113/125

94-113/129

భరస : రరజజరరమమహన రరవప�
ఇసటట ననస:24-1-43
వయససస:72
లస: ససస స

1813 NDX0955849
పపరర: చచసచస వనసకట మఘన నసకల

1816 NDX1526369
పపరర: ససమఖ దదపసస తమమలలరర

1819 NDX2126432
పపరర: కకమల మసడవ

1822 AP151010351072
పపరర: వషష
ష కళ ఈవన�

94-113/132

1825 NDX2038371
పపరర: వశరల పపలలసస

1828 NDX1329515
పపరర: రగహహత మవశ
తసడడ:డ రరజజసదడ పడసరద మవశ
ఇసటట ననస:24-1-43
వయససస:26
లస: పప

94-113/117
1808 NDX0349019
పపరర: రరమసరశమ చచదరర� దనమననన�

1811 NDX0971515
పపరర: నరమల నసకల

94-113/120

94-113/122

1814 NDX2528685
పపరర: వనసకట ససబడమణఖ శరససస స
అననవరపప
తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ అననవరపప
ఇసటట ననస:24-1-43
వయససస:58
లస: పప

94-113/123

1817 NDX0971903
పపరర: రమఖ కకరస ర తమమలలరర

94-67/19

94-113/124

తసడడ:డ శరసత రరజ తమమలలరర
ఇసటట ననస:24-1-43
వయససస:27
లస: ససస స
94-113/126

1820 NDX1168137
పపరర: కరరణశక ససరరకలచచ

94-113/127

భరస : శవకలమమర
ఇసటట ననస:24-1-43
వయససస:42
లస: ససస స
94-113/130

1823 NDX0842427
పపరర: హహలలన రగజ తమమలలరర

94-113/131

భరస : శరసత రరజ తమమలలరర
ఇసటట ననస:24-1-43
వయససస:53
లస: ససస స
94-113/133

భరస : వనసకట రరడడడ పపలలసస
ఇసటట ననస:24-1-43
వయససస:58
లస: ససస స
94-113/135

94-113/114

భరస : చచసచస వనసకట మఘన
ఇసటట ననస:24-1-42
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రవకరసత�
ఇసటట ననస:24-1-43
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రరజజసదడపస
డ రద�
ఇసటట ననస:24-1-43
వయససస:56
లస: ససస స
1827 AP151010351071
పపరర: ఉమమమహహశశరర ససరరకలచచ�

94-113/119

భరస : పడసనన కలమమర మసడవ
ఇసటట ననస:24-1-43
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససరజష బబబఘ
ఇసటట ననస:24-1-43
వయససస:49
లస: ససస స
1824 NDX0068577
పపరర: ననగరరజకలమమరర�

1810 NDX0971416
పపరర: జయశక నసకల

1805 AP151010351163
పపరర: ధనలకడమ దనమననన

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:24-1-40
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శరసత రరజ తమమలలరర
ఇసటట ననస:24-1-43
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖ శరససస స
ఇసటట ననస:24-1-43
వయససస:27
లస: ససస స
1821 NDX0971432
పపరర: ససధనఖరరణణ తనటట

94-113/116

తసడడ:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:24-1-42
వయససస:54
లస: పప

భరస : లకడమ ననరరయణ అననవరపప
ఇసటట ననస:24-1-43
వయససస:73
లస: ససస స
1818 NDX1450261
పపరర: రమఖ మహహజజ అననవరపప

1807 AP151010351161
పపరర: ఇసదసమత దనమననన

94-113/927

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-1-40
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ చచసచస వనసకట మఘన
ఇసటట ననస:24-1-42
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ చచసచస వనసకట మఘన
ఇసటట ననస:24-1-42
వయససస:28
లస: పప
1815 NDX2529055
పపరర: అననపపరష అననవరపప

94-113/113

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-1-40
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష పడసరద
ఇసటట ననస:24-1-40
వయససస:51
లస: పప
1812 NDX0955898
పపరర: తలక కలమమర నసకల

1804 AP151010351164
పపరర: లకడమతరరపతమమ వటటటకలటట

1802 NDX2811420
పపరర: నవన కలమమర గజవనల

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గజవనల
ఇసటట ననస:24-1-39
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-1-40
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:24-1-40
వయససస:52
లస: ససస స
1809 AP151010348169
పపరర: బబలమజ పడసరద వటటటకలటట

94-113/111

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప� �
ఇసటట ననస:24-1-39
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:24-1-40
వయససస:32
లస: ససస స
1806 AP151010351165
పపరర: ససతన దేవ దనమననన

1801 JBV2900850
పపరర: పపరష చసదడరరవప � గజవనలర�

1826 NDX2288397
పపరర: అసజన దేవ మసడవ

94-113/134

భరస : రరమ రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:24-1-43
వయససస:64
లస: ససస స
94-113/136

1829 NDX1259423
పపరర: బబలశసకర రరవప మమససస

94-113/137

తసడడ:డ రరస బబబఘ
ఇసటట ననస:24-1-43
వయససస:26
లస: పప
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1830 NDX1148378
పపరర: పడణణత మవశ
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94-113/138

తసడడ:డ రరజజసదడ పడసరద మవశ
ఇసటట ననస:24-1-43
వయససస:28
లస: పప
1833 NDX0687012
పపరర: వనసకటటశశరరర కకనసకక

94-113/142

94-113/146

1834 AP151010348211
పపరర: శవకలమమర ససరరకలచచ�

తసడడ:డ శరసత రరజ తనమమళళరర
ఇసటట ననస:24-1-43
వయససస:24
లస: ససస స
94-19/644

1837 NDX2288264
పపరర: రరమ రరవప మసడవ

1845 AP151010351017
పపరర: వరలకడమ చలర ర

1846 NDX1259449
పపరర: సససగరరరడడడ వమల

94-113/151

భరస : శకరరమ మమరరస
ఇసటట ననస:24-1-44
వయససస:80
లస: ససస స

94-113/928

తసడడ:డ రసగర రరవప గఘదచ
ఇసటట ననస:24-1-44
వయససస:43
లస: పప

1849 NDX3233228
పపరర: అనససరఖ గఘడే

94-113/149

1838 NDX2515534
పపరర: ననగ దేవ షపన అననవరపప

94-113/148

94-113/929
1841 NDX2909869
పపరర: లకడమ నరసమమ చనపలమడడగఘ

1844 NDX2023307
పపరర: పరరశత గఘదచ

94-113/150

భరస : వనసకటటశశర రరవప గఘదచ
ఇసటట ననస:24-1-44
వయససస:38
లస: ససస స
94-113/152

1847 NDX1329523
పపరర: అయఖపప ససరజష చసదడ గఘదే

94-113/153

తసడడ:డ రవసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:24-1-44
వయససస:26
లస: పప
94-113/1019

భరస : రవసదడ కలమమర గఘడే
ఇసటట ననస:24-1-44
వయససస:45
లస: ససస స
94-113/450

94-113/145

భరస : రఘఘననథ బబబఘ గవన
ఇసటట ననస:24-1-43 103 GAYATHRI NILAY
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరతమ రరడడడ
ఇసటట ననస:24-1-44
వయససస:26
లస: పప
94-113/154

1835 AP151010348115
పపరర: రవకరసత ఈవన�

భరస : వనసకట ససబడమణఖ శరససస స అననవరపప
ఇసటట ననస:24-1-43
వయససస:55
లస: ససస స

1843 NDX1329531
పపరర: అమత శక
తసడడ:డ రవసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:24-1-44
వయససస:29
లస: ససస స

1851 NDX2474492
పపరర: లలమవత భమరరడడడ

94-113/147

1840 NDX3002490
పపరర: కకటటశశర రరవప చటటట

భరస : పడణణత మవశ
ఇసటట ననస:24-1-43,FLAT NO.202
వయససస:25
లస: ససస స

94-113/141

తసడడ:డ శకరరమమమరరస�
ఇసటట ననస:24-1-43
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:24-1-43
వయససస:43
లస: పప

1842 NDX2922730
పపరర: శకలకడమ తరరమల అనమమనన

1848 NDX2023315
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గఘదచ

94-113/143

తసడడ:డ వనసకయఖ మసడవ
ఇసటట ననస:24-1-43
వయససస:64
లస: పప
94-113/886

1832 NDX2126598
పపరర: పడసనన కలమమర మసడవ

తసడడ:డ రరమ రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:24-1-43
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరమహనరరవప�
ఇసటట ననస:24-1-43
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ యయసస బఘ తమమలలరర
ఇసటట ననస:24-1-43
వయససస:62
లస: పప
1839 NDX2711950
పపరర: శకవఖ శక త తనమమళళరర

94-113/140

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ పపలలసస
ఇసటట ననస:24-1-43
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ గఘరవయఖ
ఇసటట ననస:24-1-43
వయససస:38
లస: పప
1836 NDX0834259
పపరర: శరసత రరజ తమమలలరర

1831 NDX2060739
పపరర: శవ కలమమర రరడడ పపలలసస

1852 NDX1206911
పపరర: ససధన కరరగలన పడభ సససగరరరడడడ

1850 NDX2474443
పపరర: ససధనకర రరడడడ భమరరడడడ

94-112/29

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ భమరరడడడ
ఇసటట ననస:24-1-44,FLOT NO-5B 5TH FLO
వయససస:64
లస: పప
94-112/27

1853 NDX1206929
పపరర: ఫరతమమ మరరకడడ సససగరరరడడడ

94-112/28

భరస : ససధనకర రరడడడ భమరరడడడ
ఇసటట ననస:24-1-44,FLOT NO-5B 5TH FLO
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ఫరతమమ మరరకడడ సససగరరరడడడ
ఇసటట ననస:24-1-44,F.NO.2B RSR TOWER
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరరడడడ సససగరరరడడడ
ఇసటట ననస:24-1-44,F.NO.2B RSR TOWER
వయససస:52
లస: పప

1854 NDX0700070
పపరర: ససజజత� కకనసకక�

1855 NDX2288074
పపరర: శవ కలమమరర కకలర

1856 NDX2287985
పపరర: ధనలకడమ కకడనల

94-113/155

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:24-1-45
వయససస:34
లస: ససస స
1857 JBV2906196
పపరర: లకడమ తషలసస కకడనల
భరస : సహదేవ రరవప
ఇసటట ననస:24-1-45
వయససస:59
లస: ససస స

94-113/156

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:24-1-45
వయససస:45
లస: ససస స
94-113/158

1858 NDX2287936
పపరర: సరయ మననజ రరడడ కకలర
తసడడ:డ శకనవరస రరడడ కకలర
ఇసటట ననస:24-1-45
వయససస:21
లస: పప

94-113/157

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకడనల
ఇసటట ననస:24-1-45
వయససస:49
లస: ససస స
94-113/159

1859 NDX2179308
పపరర: శక సరయ రరమ కకడనల

94-113/160

తసడడ:డ సహదేవరరవప కకడనల
ఇసటట ననస:24-1-45
వయససస:22
లస: పప
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1860 NDX2287969
పపరర: వజయకకషష బబబఘ కకడనల

94-113/161

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకడనల
ఇసటట ననస:24-1-45
వయససస:27
లస: పప
1863 NDX0578088
పపరర: కకడనల సహదేవ రరవప�

94-113/164

94-113/931

1872 JBV2906790
పపరర: లకడమ లసగమలలర

1870 NDX2050375
పపరర: వసదన లసగమలలర

94-113/168

1873 JBV2906659
పపరర: ససశల తడపపరమలలర�

94-113/171

1876 AP151010351029
పపరర: భబరతదేవ నలసరరజ�
భరస : బసవరరజ�
ఇసటట ననస:24-1-47
వయససస:53
లస: ససస స

94-113/174
1878 NDX2398691
పపరర: వ హహచ హహచ ససబడహమనఖ
రసగసరయ ససకర
తసడడ:డ వనసకట శవసరయ పడసరద ససకర
ఇసటట ననస:24-1-47
వయససస:27
లస: పప

1879 AP151010348148
పపరర: బసవరరజ నలసరరజ�
తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:24-1-47
వయససస:61
లస: పప

1881 NDX2277267
పపరర: డన. లకడమ హరరశ నలసరరజ

1882 NDX0579482
పపరర: సరసశత మఘసడడడ�

94-113/451

తసడడ:డ బసవరరజ నలసరరజ
ఇసటట ననస:24-1-47, 3RD LINE
వయససస:32
లస: పప
94-113/179

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కటన లమ
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:25
లస: ససస స

1885 AP151010348401
పపరర: ససతనరరమమరరవప మఘసడడడ

94-113/169

1888 NDX1582965
పపరర: అశశక దదడడ
భరస : భవరన శసకర దదడడ
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:30
లస: ససస స

94-113/933

Deleted

భరస : బబబఘ రరవప పసలర లటర
ఇసటట ననస:24-1-45 WARD NO 4
వయససస:64
లస: ససస స
1871 NDX0900167
పపరర: అరచన� లసగమలలర�

94-113/167

1874 JBV2900793
పపరర: రవ� లసగమలలర�

94-113/170

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:24-1-46
వయససస:36
లస: పప
94-113/172

1877 NDX2287928
పపరర: ససధ పరరమళ ససకర

94-113/173

భరస : వనసకట శవసరయ ససకర
ఇసటట ననస:24-1-47
వయససస:56
లస: ససస స
94-113/175

94-113/176
1880 NDX2288322
పపరర: వనసకట శవసరయ పడసరద ససకర

తసడడ:డ కసస
స రర రసగరరవప ససకర
ఇసటట ననస:24-1-47
వయససస:66
లస: పప
94-113/177

1883 AP151010348161
పపరర: శవకరసత మఘసడడడ�

94-113/178

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ�
ఇసటట ననస:24-1-48
వయససస:40
లస: పప
94-113/180

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:24-1-49
వయససస:65
లస: పప
94-113/182

1868 NDX2838092
పపరర: శరఖమలదేవ పసలర లటర

భరస : రవ కలమమర�
ఇసటట ననస:24-1-46
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమమరరవప�
ఇసటట ననస:24-1-48
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:24-1-49
వయససస:65
లస: ససస స
1887 NDX1798505
పపరర: లకడమ తరరపఠమమ కటన లమ

94-113/166

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:24-1-46
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమమరరస� �
ఇసటట ననస:24-1-46
వయససస:61
లస: పప

1884 AP151010351412
పపరర: అననపపరష తేళళ

94-113/932

భరస : రరజజశ లసగమలలర
ఇసటట ననస:24-1-46
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:24-1-46
వయససస:59
లస: ససస స
1875 JBV2900397
పపరర: సరసబశవరరవప� లసగమలలర�

1867 NDX2818524
పపరర: శరఖమలదేవ పసలర లటర

94-113/930

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పసలర లటర
ఇసటట ననస:24-1-45 WARD NO 4
వయససస:66
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ బబబఘ రరవప పసలర లటర
ఇసటట ననస:24-1-45 WARD NO 4
వయససస:21
లస: ససస స

94-113/163

94-113/165 1865 NDX2884138
1864 NDX2287944
పపరర: మధసససధన రరవప ఐనసపపడడ
పపరర: బబబఘ రరవప పసలర లటర

భరస : బబబఘ రరవప పసలర లటర
ఇసటట ననస:24-1-45 WARD NO 4
వయససస:64
లస: ససస స
94-113/934

1862 NDX2287951
పపరర: శకనవరస రరడడ కకలర

తసడడ:డ కకటటరరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:24-1-45
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప ఐనసపపడడ
ఇసటట ననస:24-1-45
వయససస:70
లస: పప

భరస : బబబఘ రరవప పసలర లటర
ఇసటట ననస:24-1-45 WARD NO 4
వయససస:64
లస: ససస స
1869 NDX2770642
పపరర: శకకవరఖ పసలర లటర

94-113/162

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకడనల
ఇసటట ననస:24-1-45
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:24-1-45
వయససస:63
లస: పప
1866 NDX2837334
పపరర: శరఖమలదేవ పసలర లటర

1861 NDX2287993
పపరర: దశరథ బబబఘ కకడనల

1886 NDX2404838
పపరర: సససధసర మదదబ ననన

94-113/181

తసడడ:డ ససధనకర మదదబ ననన
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:21
లస: ససస స
94-113/183

1889 NDX0579714
పపరర: హరరష ననదచళర�

94-113/184

భరస : ససనల కలమమర�
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:34
లస: ససస స
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94-113/185

భరస : ససజవ
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:35
లస: ససస స
1893 NDX0014225
పపరర: భవరన ఈమన

94-113/188

94-113/191

94-113/194

94-113/197

94-113/200

94-113/203

94-113/206

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప డక
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:49
లస: పప

1903 NDX1582999
పపరర: ససతన కలమమరర దదడడ

1906 NDX0214437
పపరర: ససరఖకలమమరర కకమటననన�

1909 NDX1885930
పపరర: మమనక కకమటటననన

1912 NDX0022822
పపరర: జజఖత సశరరప రరయల

94-113/209

1915 NDX0190678
పపరర: దసరరర పడసరద� ఇమన�

94-113/198

1918 NDX2288371
పపరర: శకనవరసరరవప కకటబనల
తసడడ:డ బడహమయఖ కకటబనల
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:48
లస: పప

1898 NDX0833210
పపరర: ఉషరరరణణ బసడర మమడడ�

94-113/193

1901 NDX0018143
పపరర: శవ కలమమరర� రరయపరటట�

94-113/196

1904 NDX0579656
పపరర: భబరత దేవ కరవపరర�

94-113/199

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:64
లస: ససస స
94-113/201

1907 NDX2152106
పపరర: ననగవరరనమమ కసటసననన

94-113/202

భరస : లకడమ ననరరయణ కసటసననన
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:81
లస: ససస స
94-113/204

1910 NDX1770610
పపరర: సరయ భబసకర దలపరరస

94-113/205

తసడడ:డ మధస ససధన రరవప దలపరరస
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:27
లస: పప
94-113/207

1913 NDX0578138
పపరర: ననదచళర ససనల కలమమర�

94-113/208

తసడడ:డ రరమకకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:35
లస: పప
94-113/210

తసడడ:డ వనసకటరరవప�
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:46
లస: పప
94-113/212

94-113/190

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప రరయల
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ గగపస చసద�
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:41
లస: పప
1917 NDX2000990
పపరర: పడకరశ డకర

94-113/195

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ కకమటటననన
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మధసససధన రరవప�
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:29
లస: పప
1914 NDX0190736
పపరర: ససజవ జరటట �

1900 NDX0018135
పపరర: రమమదేవ� రరయల�

1895 NDX2288439
పపరర: పదమ కకటబనల

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : దేవనసదడపస
డ రద�
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : హరర పడసరద�
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:82
లస: ససస స
1911 NDX0600361
పపరర: ఫణణ కలమమర గరలపరరస�

94-113/192

భరస : కకటటశశరరరవప దదడడ
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:66
లస: ససస స
1908 NDX0018119
పపరర: బసవ పపరషమమ� రరయల�

1897 NDX1770834
పపరర: లకకమ దలపరరస

94-113/187

భరస : శకనవరసరరవప కకటబనల
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద�
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : రరజజసదడ పడసరద కసటసననన
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:61
లస: ససస స
1905 NDX2000149
పపరర: లల కలమమరర వనలననటట

94-113/189

భరస : మధస ససధన రరవప దలపరరస
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:56
లస: ససస స
1902 NDX2152098
పపరర: కకషష కలమమరర కసటసననన

1894 NDX0214270
పపరర: రరధదక కకమటననన�

1892 JBV2893196
పపరర: కకరస ర వనలననటట

తసడడ:డ శవపడసరద రరవప
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ�
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరజశశఖర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:48
లస: ససస స
1899 NDX0018127
పపరర: శవ రతన కలమమరర� రరయల�

94-113/186

తసడడ:డ ససతనరరమమరరవప మఘసడడడ
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : దసరరర పడసరద
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:38
లస: ససస స
1896 NDX0289439
పపరర: అరరణశక� కలల
ర రర�

1891 NDX0661553
పపరర: శలపచచసతనఖ మఘసడడడ

94-113/211
1916 NDX0362145
పపరర: వనసకట రరజశశఖర రరడడడ పరలగఘళ�

తసడడ:డ వనసకట రసగరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:48
లస: పప
94-113/213

1919 NDX2411510
పపరర: ససధనకర మదదబ ననన

94-113/214

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మదదబ ననన
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:50
లస: పప
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1920 NDX0015834
పపరర: ససతనరరమయఖ కకమటటననన

94-113/215

తసడడ:డ దేవనసదడ పడసరదరరయ
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:51
లస: పప
1923 NDX0022863
పపరర: ససబబబరరవప రరయల�

94-113/218

1924 NDX0022848
పపరర: వనసకట రరవప రరయపరటట�

94-113/222

94-113/219

1925 NDX2000180
పపరర: శవ పడసరద రరవప వనలననటట

94-113/223 1928 NDX1582981
1927 NDX0611889
పపరర: రరమననన వనసకట పడసరదరరవప�
పపరర: కకటటశశరరరవప దదడడ

1930 NDX3141280
పపరర: శశష శకనవరస చరరల

94-113/217

94-113/220

తసడడ:డ రరజజ రరవప
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:73
లస: పప
94-113/936

1922 NDX0837633
పపరర: సరసబశవ రరవప బసడర మమడడ�

తసడడ:డ వశశననధస�
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ�
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:71
లస: పప
1929 NDX2805125
పపరర: నమష ననకకసటట

94-113/216

తసడడ:డ కకటట వరయఖ దలపరరస
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ హరరపస
డ రద�
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:63
లస: పప
1926 NDX0578195
పపరర: తనళళళరర వనసకటటశశర రరవప

1921 NDX1770727
పపరర: మధసససధన రరవప దలపరరస

94-113/224

తసడడ:డ పసద కకటటశశర రరవప దదడడ
ఇసటట ననస:24-1-50
వయససస:75
లస: పప
94-113/937

1931 NDX3052032
పపరర: వజయ కరమమశశరర గఘరజ

94-113/938

భరస : జజఖత సశరరప రరయల
ఇసటట ననస:24-1-50 navodayasadanamu
వయససస:28
లస: ససస స

భసధసవప: వజయ కరమమశశరర గఘరజ
ఇసటట ననస:24-1-50, 2-B NAVODAYA SAD
వయససస:47
లస: పప

భరస : శశష శకనవరస చరరల
ఇసటట ననస:24-1-50, 2-B NAVODAYASAD
వయససస:42
లస: ససస స

1932 NDX0289470
పపరర: శకలకడమ చరవనగసడర �

1933 NDX0289454
పపరర: అనత చరతనగసడర �

1934 NDX0289462
పపరర: మఘతనఖలమమ చరవనగసడర �

94-113/225

భరస : ఉదయ భబసకర�
ఇసటట ననస:24-1-51
వయససస:35
లస: ససస స
1935 AP151010348129
పపరర: ఉదయభబసకర చరతనగసడర �

భరస : శవపడసరద�
ఇసటట ననస:24-1-51
వయససస:40
లస: ససస స
94-113/228

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:24-1-51
వయససస:44
లస: పప
1938 NDX2728707
పపరర: ససరజష కరకలమమనస

94-113/939

1947 NDX2360097
పపరర: హరర కకడనల
తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:24-1-56
వయససస:21
లస: పప

94-113/229

1939 JBV2906493
పపరర: ససవరష అతస లలరర

94-113/233

1942 JBV2900546
పపరర: గగవరరనరరవప అతస లలరర

94-113/231

1945 NDX1114263
పపరర: వజయదసరర కసదసల
భరస : వనసకట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:24-1-56
వయససస:43
లస: ససస స

94-113/237

1940 JBV2906501
పపరర: భబరతలకడమ అతస లలరర

94-113/234

94-113/232

1943 NDX0730911
పపరర: మమధవ శసకర బబ డపరటట

94-112/11

భరస : వనసకట మధసససదనరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:24-1-56
వయససస:46
లస: ససస స
94-113/235

1946 NDX0289058
పపరర: మమలత దేవ మఘవరశ

94-113/236

భరస : లకకమ కకషష పడసరద
ఇసటట ననస:24-1-56
వయససస:72
లస: ససస స

94-113/238 1949 NDX1886516
1948 NDX1120195
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప కసదసల
పపరర: సడవసత కకలపరకలల

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-1-56
వయససస:45
లస: పప

94-113/230

భరస : గగవరరనరరవప
ఇసటట ననస:24-1-55
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మదసససధనరరవప
ఇసటట ననస:24-1-55
వయససస:60
లస: పప
94-112/12

1937 NDX2288017
పపరర: మమరర కరకలమమనస
భరస : ససరజష కరకలమమనస
ఇసటట ననస:24-1-54
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవరర నరరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:24-1-55
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవరరనరరవప
ఇసటట ననస:24-1-55
వయససస:36
లస: పప
1944 NDX0740506
పపరర: వనసకట మధసససదనరరవప
బబ డపరటట
తసడడ:డ సరసబశవరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:24-1-56
వయససస:49
లస: పప

1936 AP151010348290
పపరర: శవపడసరద చరతనగసడర

94-113/227

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:24-1-51
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-1-51
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:24-1-54
వయససస:47
లస: పప
1941 JBV2900991
పపరర: యగరనసద అతస లలరర

94-113/226

94-111/13

భరస : చసదడ శశఖర కకలపరకలల
ఇసటట ననస:24-1-57
వయససస:34
లస: ససస స
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1950 NDX1412899
పపరర: జరమ ససధనఖవల లమమ

94-111/14

భరస : పడశరసత మదదబ ల
ఇసటట ననస:24-1-57
వయససస:57
లస: ససస స
1953 NDX1227180
పపరర: పడసననన మదదబ ల మదదబ ల

1951 NDX2098458
పపరర: చసదడ శశఖర కకలపరకలల

94-111/15

తసడడ:డ ససత రరమయఖ కకలపరకలల
ఇసటట ననస:24-1-57
వయససస:42
లస: పప

1952 NDX1227172
పపరర: పసడయమమస మదదబ ల మదదబ ల

94-112/13

తసడడ:డ పడశరసత మదదబ ల
ఇసటట ననస:24-1-57
వయససస:27
లస: ససస స

94-112/14

94-112/15 1955 NDX0625087
1954 NDX0625095
పపరర: సరశత మఘపరపరరజ మఘపరపరరజ
పపరర: ససజనఖ మఘపరపరరజ
మఘపరపరరజ
భరస : సరసబశవ రరవప మఘపరపరరజ
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మఘపరపరరజ
ఇసటట ననస:24-1-57
ఇసటట ననస:24-1-57
వయససస:30
లస: ససస స
వయససస:32
లస: ససస స

94-112/16

1956 NDX0561514
పపరర: మఘపరపరరజ ససజజత
మఘపరపరరజ
భరస : వనసకట రతస యఖ మఘపరపరరజ
ఇసటట ననస:24-1-57
వయససస:46
లస: ససస స

94-112/17

1957 NDX1227206
పపరర: జరమ ససధనఖవల లమమ జరమ

94-112/19

1959 NDX0580076
పపరర: మఘపరపరరజ వనసకట రతస యఖ
మఘపరపరరజ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మఘపరపరరజ
ఇసటట ననస:24-1-57
వయససస:57
లస: పప

94-112/20

తసడడ:డ పడశరసత మదదబ ల
ఇసటట ననస:24-1-57
వయససస:31
లస: ససస స

1962 NDX1999848
పపరర: వనసకట దదవఖ మఘపరపరరజ

94-113/240

94-113/243

94-113/246

94-113/249

తసడడ:డ చసదడ శశఖర మమడ
ఇసటట ననస:24-1-57
వయససస:18
లస: పప

1963 NDX0014076
పపరర: సతనఖదేవ� అడకర�

1966 NDX1528746
పపరర: పదమజ రరణణ పపనసకకలలర

94-113/252

94-113/241

1964 NDX1781088
పపరర: వనసకట జయశక సస మఘ

94-113/244

1967 NDX1662171
పపరర: కకటటశశరర సజజర

94-113/245

భరస : ఈశశర చసదడ వదనఖ సరగర పపనసకకలలర
ఇసటట ననస:24-1-57
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : లకకమ దసరరర పడసరద సజజర
ఇసటట ననస:24-1-57
వయససస:50
లస: ససస స

1969 NDX0014035
పపరర: వజయ లకడమ అడక

1970 NDX2050359
పపరర: ధరమ దేవ పపనసకకలలర

1972 NDX0014456
పపరర: వనసకట రరవప అడకర�

1975 NDX0190843
పపరర: ససబబబరరడడడ� గఘదదబసడర �

1978 NDX3087152
పపరర: యఘగసధర కలమమర మమచరర

94-113/242

భరస : ససరజష సస మఘ
ఇసటట ననస:24-1-57
వయససస:36
లస: ససస స

94-113/247

94-113/248

తసడడ:డ ఈ సస వదనఖ సరగర పపనసకకలలర
ఇసటట ననస:24-1-57
వయససస:27
లస: పప
94-113/250

1973 NDX1781161
పపరర: ససరజష సస మఘ

94-113/251

తసడడ:డ గగపరల కకషష మమరరస సస మఘ
ఇసటట ననస:24-1-57
వయససస:44
లస: పప
94-113/253

తసడడ:డ వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:24-1-57
వయససస:56
లస: పప
94-113/940

94-113/239

తసడడ:డ లకకమ దసరరర పడసరద సజజర
ఇసటట ననస:24-1-57
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:24-1-57
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప వనలలపరర
ఇసటట ననస:24-1-57
వయససస:46
లస: పప
1977 NDX3130473
పపరర: బల రరమ కరరరస క మమడ

1961 NDX1662122
పపరర: వరర శక సజజర

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-1-57
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకమ దసరరర పడసరద సజజర
ఇసటట ననస:24-1-57
వయససస:28
లస: పప
1974 NDX2287902
పపరర: సస మమశశర రరవప వనలలపరర

94-112/21

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:24-1-57
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమబబబమ రవ
ఇసటట ననస:24-1-57
వయససస:54
లస: ససస స
1971 NDX1662148
పపరర: కరరరసక సజజర

1960 NDX1227198
పపరర: పడశరసత మదదబ ల మదదబ ల
తసడడ:డ ససబబనన మదదబ ల
ఇసటట ననస:24-1-57
వయససస:62
లస: పప

భరస : సస మమశశర రరవప వనలలపరర
ఇసటట ననస:24-1-57
వయససస:38
లస: ససస స
1968 NDX1919366
పపరర: పదమజ రవ

1958 NDX1227164
పపరర: రరమకకషష బసడనరరపలర
బసడనరరపలర
తసడడ:డ జవహర బబబఘ బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:24-1-57
వయససస:42
లస: పప

భరస : పడశరసత జరమ
ఇసటట ననస:24-1-57
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతయఖ మఘపరపరరజ
ఇసటట ననస:24-1-57
వయససస:27
లస: ససస స
1965 NDX2287910
పపరర: పసదబ దసటర మమ వనలలపరర

94-112/18

1976 NDX1662197
పపరర: లకకమ దసరరర పడసరద సజజర

94-113/254

తసడడ:డ రరమయఖ సజజర
ఇసటట ననస:24-1-57
వయససస:59
లస: పప
94-111/723

తసడడ:డ చసదడమమళ మమచరర
ఇసటట ననస:24-1-57, RISHI ENCLAVE
వయససస:52
లస: పప

1979 NDX1785056
పపరర: శకనవరసరరవప తలర స

94-111/16

తసడడ:డ ననగ మలలర శశరరరవప తలర స
ఇసటట ననస:24-1-58
వయససస:49
లస: పప
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94-113/255

తసడడ:డ ఆనసద బబబఘ
ఇసటట ననస:24-1-58
వయససస:26
లస: ససస స
1983 JBV2503480
పపరర: ఆనసదబబబఘ శకపత

94-113/258

94-113/260

94-113/263

94-113/266

94-113/261

1990 NDX1855842
పపరర: ఆరరర లలథర

1993 AP151010351149
పపరర: ఉదయశక బబ దసబలలరర�

94-113/269

1996 NDX0902981
పపరర: రగజజరరణణ బబ దసబలలరర�

94-113/264

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:24-1-62
వయససస:49
లస: పప

1999 NDX1919432
పపరర: శకదేవ తడడకమళ

94-113/259

1988 NDX0288712
పపరర: మహన దనస� రరవపరటట�

1991 NDX1855784
పపరర: ఉష లలథర

94-113/265

94-113/267

1994 NDX2215317
పపరర: జవన తేజ బబ డడడలలరర

94-113/268

తసడడ:డ కకదసడ రరమయఖ చచదరర బబ డడడలలరర
ఇసటట ననస:24-1-61
వయససస:23
లస: పప
94-113/270

1997 AP151010348019
పపరర: గణణష బబ దసబలలరర

94-113/273

2000 NDX1919416
పపరర: ఉమమమహహశశర రరవప
తసడడ:డ సతఖననరరయణ తడడకమళ
ఇసటట ననస:24-1-63
వయససస:44
లస: పప
2003 NDX1661975
పపరర: ససమఖ సససదరర చససడసరర

తసడడ:డ వనసకట ఆదదననరరయణ మమరరస నడమనస
ఇసటట ననస:24-1-63/1
వయససస:28
లస: పప

94-111/17
2002 NDX2526754
పపరర: శకవణ ససరఖ కలమమర
నడమనసరర
తసడడ:డ వనసకట ఆదదననరరయణ మమరరస నడమనస
ఇసటట ననస:24-1-63/1
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకట చససడసరర
ఇసటట ననస:24-1-63/1
వయససస:36
లస: ససస స

2004 AP151010351073
పపరర: వశరలకడమ చససడడరర�

2005 NDX0409797
పపరర: వనసకట� చసడసరర�

2006 AP151010348181
పపరర: పడసరద చససడసరర�

94-67/21

94-113/276

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:24-1-63/1
వయససస:61
లస: ససస స
2007 NDX0289496
పపరర: జసశసత� గరసజపలర �
తసడడ:డ ఆసజననయఘలల�
ఇసటట ననస:24-1-64
వయససస:35
లస: ససస స

94-113/277

తసడడ:డ పడసరద�
ఇసటట ననస:24-1-63/1
వయససస:35
లస: పప
94-113/279

2008 AP151010351134
పపరర: శరరదదేవ గరసజపలర
భరస : ఆసజననయఘలల
ఇసటట ననస:24-1-64
వయససస:55
లస: ససస స

94-113/271

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:24-1-62
వయససస:46
లస: పప

భరస : ఉమమమహహశశర రరవప తడడకమళ
ఇసటట ననస:24-1-63
వయససస:38
లస: ససస స

2001 NDX2526531
పపరర: అరరణ నడమనసరర

94-113/262

భరస : వసడ స లలథర
ఇసటట ననస:24-1-60/1B
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : గణణష�
ఇసటట ననస:24-1-62
వయససస:38
లస: ససస స
94-113/272

1985 NDX2060747
పపరర: నవఖ రరవపరటట

తసడడ:డ అరరనయఖ�
ఇసటట ననస:24-1-60/1
వయససస:83
లస: పప

భరస : కకదసడరరమయఖ�
ఇసటట ననస:24-1-61
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:24-1-61
వయససస:53
లస: పప
1998 AP151010348086
పపరర: చసదడశశఖర బబ దసబలలరర

1987 NDX2360055
పపరర: కకటటశశరరరవప నసదదపరటట

94-113/257

తసడడ:డ శవకలమమర రరవపరటట
ఇసటట ననస:24-1-60
వయససస:26
లస: ససస స

తలర : మనష లలథర
ఇసటట ననస:24-1-60/1B
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎన కజ లలథర లలథర
ఇసటట ననస:24-1-60/1B
వయససస:39
లస: పప
1995 AP151010348057
పపరర: కకదసడరరమయఖ బబ దసబలలరర

94-112/22

తసడడ:డ అపరపరరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:24-1-60
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకమనననరరయణ� �
ఇసటట ననస:24-1-60/1A
వయససస:87
లస: ససస స
1992 NDX1855883
పపరర: మఘనష లలథర

1984 NDX1346576
పపరర: శకత వననదదన శకపత శకపత

1982 NDX1147602
పపరర: అనల శకకరసత శకపత

తసడడ:డ ఆనసద బబబఘ
ఇసటట ననస:24-1-58
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద బబబఘ శకపత
ఇసటట ననస:24-1-59
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:24-1-60
వయససస:67
లస: ససస స
1989 JBV2906840
పపరర: పదనమవత కకగసటట� �

94-113/256

భరస : ఆనసదబబబఘ
ఇసటట ననస:24-1-58
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరషస తస స
ఇసటట ననస:24-1-58
వయససస:57
లస: పప
1986 AP151010351294
పపరర: అననపపరషమమ నసదదపరటట

1981 JBV2503506
పపరర: సశరష లత శకపత

94-113/274

94-113/275

94-113/278

తసడడ:డ వనసకటరతనస�
ఇసటట ననస:24-1-63/1
వయససస:64
లస: పప
94-113/280

2009 NDX0289504
పపరర: లకడమ కకతస పలర �

94-113/281

భరస : నరసససహ రరవప�
ఇసటట ననస:24-1-64
వయససస:74
లస: ససస స
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2010 AP151010348142
పపరర: ఆసజననయఘలల గరసజపలర

94-113/282

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:24-1-64
వయససస:61
లస: పప
2013 JBV2906543
పపరర: సరళ అడడససమలర �

94-113/285

94-113/288

94-113/291

94-113/294

94-113/297

2020 JBV2900371
పపరర: పవన దేవరపప� �

2023 NDX1867375
పపరర: భబరర వ అరరసమళళ

2026 NDX0579565
పపరర: పదనమవత చచరరకలరర�

94-113/300

2029 NDX0018150
పపరర: ననగజశశరర యలస

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:24-1-68
వయససస:75
లస: ససస స
94-113/306

తసడడ:డ వనసకటఇ రవళ
ఇసటట ననస:24-1-68
వయససస:51
లస: పప

2035 NDX1120534
పపరర: ఫణణరరమ ననగరరరరనకకసడ

94-113/295

2038 NDX0578286
పపరర: చచరరకలరర ససధనకర�
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:24-1-68
వయససస:52
లస: పప

94-113/290

2021 JBV2900389
పపరర: సరసబశవరరవప సససకర�

94-113/293

2024 NDX0018184
పపరర: లలత రరవళళ

94-113/296

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-1-68
వయససస:45
లస: ససస స
94-113/298

2027 NDX1259464
పపరర: ననగరరరనకకసడ జజఖత శక

94-113/299

భరస : ననగరరరనకకసడ ససనబరచనరర
ఇసటట ననస:24-1-68
వయససస:49
లస: ససస స
94-113/301

2030 NDX0018176
పపరర: శకలసతల� ఖజతనన�

94-113/302

భరస : వజయ ఖజతనన�
ఇసటట ననస:24-1-68
వయససస:65
లస: ససస స
94-113/304

2033 NDX1120526
పపరర: సరయ వనసకట శరత చసదడ
ననగరరరనకకసడ
తసడడ:డ వనసకట సససదరరచనరర
ఇసటట ననస:24-1-68
వయససస:27
లస: పప

94-113/305

94-113/307

2036 NDX0022756
పపరర: నవల ఖజతనన

94-113/308

తసడడ:డ వనసకట నరసససహచనరర
ఇసటట ననస:24-1-68
వయససస:33
లస: పప
94-113/309

2018 AP151010351137
పపరర: ఉషశక దేవవరపప�

తసడడ:డ వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:24-1-66
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరలల రవళ
ఇసటట ననస:24-1-68
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససధనకరస�
ఇసటట ననస:24-1-68
వయససస:30
లస: పప
2037 NDX2062321
పపరర: వనసకటటసశరరర రవళ

94-113/292

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:24-1-68
వయససస:65
లస: ససస స

94-113/303 2032 NDX1396911
2031 NDX0905141
పపరర: మహనమమ� ననగరరరరనకకసడ�
పపరర: వనసకట ససదదప రవళ

94-113/287
2015 NDX2474484
పపరర: సరయ ధరమ వరర న అడడససమలర

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:24-1-66
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : ససధనకర రరవప�
ఇసటట ననస:24-1-68
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకట రతనస అరరసమళళ
ఇసటట ననస:24-1-68
వయససస:59
లస: ససస స

2034 NDX0600288
పపరర: ససపత కలమమర చచరరకలరర�

94-113/289

తసడడ:డ వనసకట రతనస అరరసమళళ
ఇసటట ననస:24-1-68
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : హహమ దసరరర పడసరద
ఇసటట ననస:24-1-68
వయససస:46
లస: ససస స
2028 NDX1867342
పపరర: ససజజత అరరసమళళ

2017 NDX0289488
పపరర: సశపన� దేవరపప�

94-113/284

తసడడ:డ చకకవరరస అడడససమలర
ఇసటట ననస:24-1-65
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరమహన రరవప� �
ఇసటట ననస:24-1-66
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:24-1-66
వయససస:85
లస: పప
2025 NDX0018168
పపరర: పదమజ కకతస మమసస

94-113/286

భరస : పవన�
ఇసటట ననస:24-1-66
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:24-1-66
వయససస:35
లస: పప
2022 NDX0022962
పపరర: నరసససహరరవప దేవరపప

2014 NDX0289538
పపరర: నరమల అడడససమలర �

2012 NDX2437614
పపరర: సరయ తరణణ అడడససమలర

తసడడ:డ ఎ యస చకకవరరస అడడససమలర
ఇసటట ననస:24-1-65
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ధరరమరరవప�
ఇసటట ననస:24-1-65
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ధరరమరరవప�
ఇసటట ననస:24-1-65
వయససస:52
లస: పప
2019 NDX0611509
పపరర: రరజజష� లసగమలలర�

94-113/283

తసడడ:డ రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:24-1-64
వయససస:78
లస: పప

భరస : చకకవరరస�
ఇసటట ననస:24-1-65
వయససస:45
లస: ససస స
2016 NDX0687053
పపరర: చకకవరరస అడడససమలర �

2011 NDX0081000
పపరర: నరసససహ రరవప� కకతస పలర �

తసడడ:డ వజయ ఖజతనన
ఇసటట ననస:24-1-68
వయససస:43
లస: పప
94-113/310

2039 NDX1208271
పపరర: వనసకట సససదర చరర
ననగరరరరనకకసడ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-1-68
వయససస:55
లస: పప

94-113/311
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2040 NDX0023010
పపరర: వజయ ఖజతనన�
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94-113/312

తసడడ:డ ఆర బ ఖజతనన�
ఇసటట ననస:24-1-68
వయససస:65
లస: పప
2043 UON1189190
పపరర: హహమ బఘడడగరన

94-113/941

94-113/315

94-113/318

94-113/320

94-113/323

94-113/326

భరస : ససబబరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:24-1-71
వయససస:52
లస: ససస స
2061 NDX2147198
పపరర: లకడమ కకతస పలర

94-113/329

భరస : పడసరద కకతస పలర
ఇసటట ననస:24-1-71
వయససస:67
లస: ససస స
2064 NDX0955518
పపరర: నసదదప మననవ

తసడడ:డ అసజన రరవప
ఇసటట ననస:24-1-71
వయససస:33
లస: పప

2050 NDX2913804
పపరర: వసశకకషష ఆవపల

94-113/332

94-113/943

2048 NDX0578237
పపరర: చచరరకలరర కకషష చచసతనఖ�

2051 NDX1798554
పపరర: హహమ శశశలవత బబ యపరటట

2056 NDX1798679
పపరర: రరమ దేవ బబ యపరటట

94-113/324

2057 NDX2000461
పపరర: శరరద బఘతకలరర

94-113/325

94-113/327
2059 NDX1799107
పపరర: వనసకట కనక ససజజత
అనసమసచ
తసడడ:డ కకదసడ రరమయఖ అనసమసచ
ఇసటట ననస:24-1-71
వయససస:58
లస: ససస స

2060 AP151010351290
పపరర: కకకషషకలమమరర కకతస పలర �
భరస : మఘరహరరరరవప�
ఇసటట ననస:24-1-71
వయససస:67
లస: ససస స

2062 NDX0289579
పపరర: కమలమమ యనన

2063 NDX1798620
పపరర: నవన బబ యపరటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-1-71
వయససస:38
లస: పప

94-113/319

భరస : వరయఖ చచదరర
ఇసటట ననస:24-1-71
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సస మ ననధ రరడడ
ఇసటట ననస:24-1-71
వయససస:50
లస: ససస స

2068 NDX2000271
పపరర: వరయఖ చచదరర చససడడ

94-113/317

94-113/322

భరస : శకనవరస రరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:24-1-71
వయససస:44
లస: ససస స

2065 NDX1489799
పపరర: శశధర రరడడడ యస వ ఎన

94-154/2

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:24-1-71
వయససస:25
లస: ససస స

94-113/321 2054 NDX2000222
2053 NDX1380328
పపరర: వనసకట ననగ మమధవ మనసనవ
పపరర: రమఖ చససడడ

94-113/330

94-113/328

94-113/331

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:24-1-71
వయససస:24
లస: పప
94-113/333

తసడడ:డ ససబబరరమ రరడడ సశరష
ఇసటట ననస:24-1-71
వయససస:27
లస: పప
94-113/335

2045 NDX2406056
పపరర: చచననకజశవరరవప కకవపశరర

తసడడ:డ ససధనకర రరవప�
ఇసటట ననస:24-1-69
వయససస:31
లస: పప

భరస : వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:24-1-71
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మననవ
ఇసటట ననస:24-1-71
వయససస:27
లస: పప
2067 NDX2000339
పపరర: మహన చసద కకమలపరటట

94-113/316

తసడడ:డ మహన చసద కకమమమలపరటట
ఇసటట ననస:24-1-71
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:24-1-71
వయససస:39
లస: ససస స
2058 NDX0289603
పపరర: శరరద యనన

2047 AP151010351159
పపరర: గగపమమ పడగడ

94-113/314

తసడడ:డ నరసససహరరవప కకవపశరర
ఇసటట ననస:24-1-68
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస ఆవపల
ఇసటట ననస:24-1-70, FLAT No.401
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషష పరనస
ర లలరర
ఇసటట ననస:24-1-71
వయససస:32
లస: ససస స
2055 NDX2000412
పపరర: రరధ రరణణ ఈదర

94-113/942

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:24-1-69
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ చననరసగయఖ
ఇసటట ననస:24-1-69
వయససస:74
లస: పప
2052 NDX1759309
పపరర: అనసశర పరనస
ర లలరర

2044 NDX2839561
పపరర: సరయ ససహస తరరవధసల

2042 NDX0023093
పపరర: సరసబయఖ యలస�

తసడడ:డ చన కకటయఖ�
ఇసటట ననస:24-1-68
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ గగపస చసద తరరవధసల
ఇసటట ననస:24-1-68
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రవళ
ఇసటట ననస:24-1-69
వయససస:24
లస: ససస స
2049 AP151010348183
పపరర: సరసబశవరరవప పడగడ

94-113/313

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ అరరసమళళ
ఇసటట ననస:24-1-68
వయససస:66
లస: పప

భరస : చకకవరరస తనతన
ఇసటట ననస:24-1-68
వయససస:36
లస: ససస స
2046 NDX1781542
పపరర: శక నఖత రవళ

2041 NDX1867334
పపరర: వనసకట రతనస అరరసమళళ

2066 NDX1626540
పపరర: వసశ కకషష వడర మమడడ

94-113/334

తసడడ:డ వ వ రరవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:24-1-71
వయససస:27
లస: పప
94-113/336

2069 NDX1396879
పపరర: రరమ కకషష పరనస
ర లలరర

94-113/337

తసడడ:డ ససబబబరరవప పరనస
ర లలరర
ఇసటట ననస:24-1-71
వయససస:43
లస: పప
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2070 NDX2000362
పపరర: వనసకట ససబబబ రరవప ఈదర

94-113/338

తసడడ:డ హరర ననరరయణ
ఇసటట ననస:24-1-71
వయససస:49
లస: పప
2073 NDX0048405
పపరర: ససబబరరమరరడడడ సశరష �

94-113/339

తసడడ:డ మఘరహరరరరవప�
ఇసటట ననస:24-1-71
వయససస:51
లస: పప
94-113/341

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:24-1-71
వయససస:58
లస: పప
2076 NDX2382570
పపరర: తేజశశ గదచబ

2071 AP151010348108
పపరర: శరతనబబఘ కకతస పలర �

2074 NDX2000446
పపరర: సస మ ననధ రరడడ బఘతకలరర

తసడడ:డ వనసకట శశష శవరరస పడసరద గదచబ
ఇసటట ననస:24-1-72
వయససస:22
లస: ససస స

ఇతరరలల
మతత స

2077 NDX1535980
పపరర: రరజ నసదదన తనటట

94-113/340

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ బబ యపరటట
ఇసటట ననస:24-1-71
వయససస:53
లస: పప
94-113/342

తసడడ:డ గఘరర పరధన రజణఘ రరడడ
ఇసటట ననస:24-1-71
వయససస:68
లస: పప
94-113/344

2072 NDX1798737
పపరర: శకనవరస రరవప బబ యపరటట

2075 AP151010348154
పపరర: మఘరహరరరరవప కకతస పలర

94-113/343

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:24-1-71
వయససస:77
లస: పప
94-113/345

తసడడ:డ శవ కకషష
ఇసటట ననస:24-1-72
వయససస:27
లస: ససస స

2078 NDX1450287
పపరర: శవ పరరశత తనటట

94-113/346

భరస : శవ కకషష
ఇసటట ననస:24-1-72
వయససస:47
లస: ససస స

పపరరషషలల
4,650

ససత సలల
4,738

ఇతరరలల
2

మతత స
9,390

4,650

4,738

2

9,390
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