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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-38

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 9596

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

5

6

0

11

2

94 / 2

44

51

0

95

3

94 / 3

0

4

0

4

4

94 / 4

4

3

0

7

5

94 / 5

261

326

0

587

6

94 / 6

226

251

1

478

7

94 / 7

64

58

0

122

8

94 / 8

1

1

0

2

9

94 / 9

8

6

0

14

10

94 / 10

7

10

0

17

11

94 / 11

3

0

0

3

12

94 / 12

40

42

0

82

13

94 / 13

13

16

0

29

14

94 / 14

5

2

0

7

15

94 / 15

45

42

0

87

16

94 / 16

6

5

0

11

17

94 / 17

30

16

0

46

18

94 / 18

4

7

0

11

19

94 / 19

49

40

0

89

20

94 / 20

324

342

0

666

21

94 / 21

36

50

0

86

22

94 / 22

2

0

0

2

23

94 / 23

6

2

0

8

24

94 / 24

18

31

0

49

25

94 / 25

170

173

0

343

26

94 / 26

54

47

0

101

27

94 / 27

8

10

0

18

28

94 / 28

2

1

0

3

29

94 / 29

4

4

0

8

30

94 / 30

15

21

0

36

31

94 / 31

23

21

0

44

32

94 / 32

4

2

0

6

33

94 / 33

361

358

0

719

34

94 / 34

259

287

0

546

35

94 / 35

185

192

0

377

36

94 / 36

1

0

0

1

37

94 / 37

5

1

0

6

38

94 / 38

7

9

0

16

39

94 / 39

7

15

0

22

40

94 / 40

7

8

0

15

41

94 / 41

25

24

0

49

42

94 / 42

104

95

0

199

43

94 / 43

349

394

0

743

44

94 / 44

402

440

0

842

45

94 / 45

316

312

0

628

46

94 / 46

280

272

0

552

47

94 / 47

83

87

0

170

48

94 / 48

6

5

0

11

49

94 / 49

51

52

0

103

50

94 / 50

25

28

0

53

51

94 / 51

237

258

0

495

52

94 / 52

71

76

0

147

53

94 / 53

0

4

0

4

54

94 / 54

6

9

0

15

55

94 / 55

40

24

0

64

56

94 / 56

1

2

0

3

57

94 / 57

36

35

0

71

58

94 / 58

5

3

0

8

59

94 / 59

1

0

0

1

60

94 / 60

3

3

0

6

61

94 / 61

6

8

0

14

62

94 / 62

2

0

0

2

63

94 / 65

1

3

0

4

64

94 / 66

1

1

0

2

65

94 / 67

10

14

0

24

66

94 / 68

62

76

0

138

67

94 / 69

37

45

0

82

68

94 / 70

19

24

0

43

69

94 / 71

30

29

0

59

70

94 / 72

1

1

0

2

71

94 / 73

2

1

0

3

72

94 / 74

1

0

0

1

73

94 / 75

3

1

0

4

74

94 / 76

1

1

0

2

75

94 / 78

4

3

0

7

76

94 / 79

3

0

0

3

77

94 / 80

0

1

0

1

78

94 / 81

3

3

0

6

79

94 / 82

0

1

0

1

80

94 / 84

0

1

0

1

81

94 / 85

1

1

0

2

82

94 / 86

1

1

0

2

83

94 / 87

0

1

0

1

84

94 / 88

1

0

0

1

85

94 / 89

1

2

0

3

86

94 / 90

1

1

0

2

87

94 / 91

0

1

0

1

88

94 / 92

1

0

0

1

89

94 / 93

0

1

0

1

90

94 / 94

10

7

0

17

91

94 / 95

4

6

0

10

92

94 / 97

1

0

0

1

93

94 / 100

1

0

0

1

94

94 / 101

1

0

0

1

95

94 / 102

2

3

0

5

96

94 / 103

0

1

0

1

97

94 / 104

2

0

0

2

98

94 / 105

1

1

0

2

99

94 / 106

1

2

0

3

100

94 / 107

1

0

0

1

101

94 / 109

1

0

0

1

102

94 / 110

1

0

0

1

103

94 / 111

1

0

0

1

104

94 / 113

1

1

0

2

105

94 / 118

0

1

0

1

106

94 / 119

0

1

0

1

107

94 / 127

4

2

0

6

108

94 / 129

1

0

0

1

109

94 / 131

1

0

0

1

110

94 / 135

1

0

0

1

111

94 / 136

1

0

0

1

112

94 / 137

1

0

0

1

113

94 / 141

2

0

0

2

114

94 / 149

1

1

0

2

115

94 / 160

1

0

0

1

116

94 / 161

1

1

0

2

117

94 / 167

0

1

0

1

118

94 / 168

3

0

0

3

119

94 / 171

1

0

0

1

120

94 / 175

1

2

0

3

121

94 / 184

0

1

0

1

122

94 / 185

0

1

0

1

123

94 / 187

0

1

0

1

124

94 / 194

3

1

0

4

125

94 / 198

0

1

0

1

126

94 / 201

1

0

0

1

127

94 / 206

1

0

0

1

128

94 / 213

9

6

0

15

129

94 / 218

1

0

0

1

130

94 / 224

0

1

0

1

131

94 / 236

1

0

0

1

132

94 / 238

0

1

0

1

133

95 / 1

3

3

0

6

134

95 / 3

1

1

0

2

135

95 / 4

2

5

0

7

136

95 / 5

0

1

0

1

137

95 / 6

3

4

0

7

138

95 / 7

0

1

0

1

139

95 / 9

2

1

0

3

140

95 / 17

0

1

0

1

141

95 / 18

3

2

0

5

142

95 / 25

0

1

0

1

143

95 / 30

0

1

0

1

144

95 / 35

1

0

0

1

145

95 / 43

0

1

0

1

146

95 / 46

1

4

0

5

147

95 / 51

2

1

0

3

148

95 / 53

0

1

0

1

149

95 / 63

1

1

0

2

150

95 / 67

1

0

0

1

151

95 / 77

0

1

0

1

152

95 / 86

1

0

0

1

153

95 / 88

1

0

0

1

154

95 / 90

0

1

0

1

155

95 / 95

1

0

0

1

156

95 / 103

1

0

0

1

157

95 / 109

11

9

0

20

158

95 / 110

1

0

0

1

159

95 / 111

2

2

0

4

160

95 / 113

0

1

0

1

161

95 / 149

0

1

0

1

162

95 / 155

1

1

0

2

163

95 / 156

1

0

0

1

164

95 / 160

1

0

0

1

165

95 / 161

1

1

0

2

166

95 / 162

0

1

0

1

167

95 / 167

6

6

0

12

168

95 / 168

7

7

0

14

169

95 / 169

0

4

0

4

170

95 / 170

1

1

0

2

171

95 / 171

4

3

0

7

172

95 / 175

1

0

0

1

173

95 / 179

3

0

0

3

174

95 / 193

2

1

0

3

175

95 / 205

1

0

0

1

176

95 / 219

0

1

0

1

177

95 / 221

0

1

0

1

178

95 / 224

0

1

0

1

179

1,094 / 11

2

1

0

3

180

1,094 / 18

2

3

0

5

181

1,094 / 19

0

2

0

2

182

1,094 / 22

0

1

0

1

183

1,094 / 28

1

1

0

2

184

1,094 / 32

2

1

0

3

185

1,094 / 52

1

0

0

1

186

1,094 / 56

2

0

0

2

187

1,094 / 59

1

0

0

1

188

1,094 / 60

0

2

0

2

4,687

4,930

1

9,618

మతస స ఓటరర వవరరలల

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

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-38

1
NDX2579845
పపరర: హహమమ వల ననరబబషర

94-141/669

తసడడ:డ శలమర ననరబబషర
ఇసటట ననస:1-4-21/2
వయససస:18
లస: పప
4
NDX3054715
పపరర: ధనససజయ గడడ స

94-218/774

7
NDX2569572
పపరర: శక లకడక రరగరపపడడ

10
AP151010156111
పపరర: రవకలమమర కటటకల

94-50/505

94-49/1

94-45/613

భరస : ససధకర మమరరళర
ఇసటట ననస:2nd line
వయససస:39
లస: ససస స
94-60/7

94-46/729

94-49/620

94-49/623

94-44/720

94-12/1197

9
NDX3078144
పపరర: వనసకట కకరణ బగగత

94-12/1381

12
NDX2945707
పపరర: తషమమటట శకనవరస

94-49/748

తసడడ:డ జకసస అనల కలమమర
ఇసటట ననస:1st Lane Rajendra Nagar
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ తషమమటట రమమసజనఉలల
ఇసటట ననస:1ST LINE
వయససస:18
లస: పప

14
NDX3005139
పపరర: వజయ వరర న మమరరళర

15
NDX2954907
పపరర: భరత రరడడడ మమరరళర

94-46/798

17
NDX3215712
పపరర: ఆరరఫపననసర బబగగమ షపక

94-46/727

23
NDX3197167
పపరర: వససమ ససలమసనద షపక

26
SQX2088318
పపరర: పసడయమథదమమమశన దదవభకలసన

29
NDX2948826
పపరర: పదదకవత ఉననవ
భరస : సరయ బబబగ ఉననవ
ఇసటట ననస:3-1-135
వయససస:58
లస: ససస స

18
NDX3203056
పపరర: వససమ ససలమసనద షపక

94-46/728

తసడడ:డ శకకల అహకద షపక
ఇసటట ననస:003
వయససస:21
లస: ససస స

లస: ససస స

20
NDX3211711
పపరర: వససమ ససలమసనద షపక

94-44/733

తలర : సరయ శవ కలమమరర మమరరళర
ఇసటట ననస:2nd line 3-28-18/4
వయససస:20
లస: పప

94-46/730

21
NDX3196961
పపరర: శకకల అహకద షపక

94-49/619

తసడడ:డ అబగదల మజద షపక
ఇసటట ననస:003
వయససస:49
లస: పప
94-49/621

24
NDX3198678
పపరర: వససమ ససలమసనద షపక

94-49/622

తసడడ:డ శకకల అహకద షపక
ఇసటట ననస:003
వయససస:21
లస: ససస స
95-3/1059

తసడడ:డ కమషషయఖ దదవభకలసన
ఇసటట ననస:3
వయససస:21
లస: పప
94-44/743

6
NDX2661635
పపరర: సతఖవత కలసచదల

తసడడ:డ బసగరరర
ఇసటట ననస:1-357-3
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శకకల అహకద షపక
ఇసటట ననస:003
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకకల అహకద షపక
ఇసటట ననస:003
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపత రరవప ఉననవ
ఇసటట ననస:3-1-135
వయససస:67
లస: పప

94-12/1658

తసడడ:డ శకకల అహకద షపక
ఇసటట ననస:003
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకకల అహకద షపక
ఇసటట ననస:003
వయససస:21
లస: ససస స

28
NDX2948792
పపరర: సరయ బబబగ ఉననవ

11
NDX2820942
పపరర: జకసస సస లలమన పడఖమఖథ గగసటట

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:003
వయససస:45

తసడడ:డ శకకల అహకద షపక
ఇసటట ననస:003
వయససస:21
లస: ససస స

25
NDX3166733
పపరర: టహససన ససలమసనద షపక

8
NDX3250503
పపరర: దదవ కలమమర వరరకరల

94-161/1

భరస : మమరరత రరవప
ఇసటట ననస:1-133
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధకర రరడడడ మమరరళర
ఇసటట ననస:2nd line
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:2O-8-901
వయససస:27
లస: పప

22
NDX3163193
పపరర: వససమ ససలమసనద షపక

94-12/1196

తసడడ:డ అబడహస వరరకరల
ఇసటట ననస:1-354-218
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కళళఖణ సససదరరరవప కరటటకరల
ఇసటట ననస:1E-2-72
వయససస:53
లస: పప

19
NDX3160900
పపరర: వససమ ససలమసనద షపక

5
NDX2661676
పపరర: మమరరత రరవప కలసచదల

3
NDX2415164
పపరర: పపదద రరడడడ జసకక

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ జసకక
ఇసటట ననస:1-35-141
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:1-133
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బబల గగరవయఖ రరగరపపడడ
ఇసటట ననస:1-142
వయససస:19
లస: ససస స

16
NDX1356484
పపరర: మణణకసఠ రరదడవరపప

94-206/1

తసడడ:డ మరరయదదస దదడర
ఇసటట ననస:1-33-280/C
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:1-35-152/28
వయససస:34
లస: పప

13
NDX3002656
పపరర: సరయ శవ కలమమరర మమరరళర

2
NDX2364784
పపరర: దదననశ దదడర

27
NDX2668739
పపరర: నదరరయణ మమరరస కకలర

94-213/809

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:3-1-133
వయససస:23
లస: పప
94-44/744

30
NDX2834703
పపరర: మమమళరపలర అసజమక

94-44/745

భసధసవప: మమమళరపలర లకడక మహహత
ఇసటట ననస:3-1-135
వయససస:35
లస: ససస స
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31
NDX2236164
పపరర: రరజజన షపక
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94-46/3

భరస : సరధదక షపక
ఇసటట ననస:3-1-142
వయససస:37
లస: ససస స
34
NDX3152071
పపరర: నదయబ రసనల షపక

94-46/803

94-34/839

94-49/755

94-46/807

41
NDX2819811
పపరర: మమల బకష షపక

44
NDX2684298
పపరర: యమమన చసదడ కసభసపరటట

94-46/668

47
NDX2587574
పపరర: దదవ రరతజక జరలద

94-46/6

50
NDX2945350
పపరర: తర పడభమజజ అసదద
తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప అసదద
ఇసటట ననస:3-1-168
వయససస:22
లస: ససస స

52
NDX2849552
పపరర: సరజత దదడడ

53
NDX3033495
పపరర: శరఖమల దదవ సససకర

94-30/1206

భరస : శకకరసత దదడడ
ఇసటట ననస:3-1-174
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఖజ మహహడచడన షపక
ఇసటట ననస:3-1-186
వయససస:49
లస: ససస స
58
NDX3077153
పపరర: ససజజత అసబటట
భరస : ఆదదనదరరయణ అసబటట
ఇసటట ననస:3-1-188
వయససస:44
లస: ససస స

94-46/805

56
NDX2956084
పపరర: బబజ షపక

94-30/1021

59
NDX2583433
పపరర: మగకకసయమర బబష షపక
తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:3-1-193/1
వయససస:19
లస: పప

39
NDX3076890
పపరర: రరజఖ లకడక బసడర మమడడ

94-34/963

42
NDX2819829
పపరర: మమమమన షపక

94-46/806

45
NDX2236347
పపరర: యమమన చసదడ కసభసపరటట

94-46/5

తసడడ:డ రవ చసదడ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:3-1-163
వయససస:21
లస: ససస స
94-46/669

48
NDX2946481
పపరర: జజఖతఖత గసడమమల

94-46/808

భరస : బడడగగ హరర కమషష
ఇసటట ననస:3-1-163/3
వయససస:26
లస: ససస స
94-46/809

51
NDX2692549
పపరర: అజయ అసదచ

94-30/1022

తసడడ:డ శరసబయఖ అసదచ
ఇసటట ననస:3-1-168/3
వయససస:21
లస: పప
94-44/746

54
NDX3264090
పపరర: ఖజ మహహదద న షపక

94-49/929

తసడడ:డ కరరస షపక
ఇసటట ననస:3-1-186
వయససస:51
లస: పప
94-46/810

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:3-1-188
వయససస:24
లస: పప
94-50/581

94-34/3

భరస : మమల బకష షపక
ఇసటట ననస:3-1-161
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససబగబ కమషష సససకర
ఇసటట ననస:3-1-179, 1st Lane
వయససస:73
లస: ససస స
94-49/930

36
NDX2388890
పపరర: రరజఖ లకడక బసదమమమడడ

భరస : రరశయఖ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:3-1-154
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజకశ బబబగ జరలద
ఇసటట ననస:3-1-163/2
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటటశజర రరవప మమరరపపడడ
ఇసటట ననస:3-1-164
వయససస:31
లస: పప

55
NDX3264132
పపరర: లమలమమమన షపక

94-34/840

తసడడ:డ రవ చసదడ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:3-1-163
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మలల న పపడమ రరజ జరఎలడడ
ఇసటట ననస:3-1-163/2
వయససస:19
లస: పప
49
NDX2236388
పపరర: తదజ వరకసదడ మమరరపపడడ

38
NDX2593689
పపరర: రజఖలకడక బబనదదలమగదద

94-141/704

భరస : రరశయఖ బసదమమమడడ
ఇసటట ననస:3-1-154
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:3-1-161
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మమల బకష షపక
ఇసటట ననస:3-1-161
వయససస:18
లస: ససస స
46
NDX2556975
పపరర: కకరణ రకవసత జరఎలడడ

94-46/804

భరస : రరశయఖ
ఇసటట ననస:3-1-154
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రరశయఖ
ఇసటట ననస:3-1-154
వయససస:57
లస: ససస స
43
NDX2819803
పపరర: మయనద షపక

35
NDX2907202
పపరర: రరధదక వడర పపడడ

33
NDX2590941
పపరర: జజసఫ యయసడన
ర రర

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:3-1-151/3
వయససస:40
లస: పప

భరస : బబలమజ పస పపరర
ఇసటట ననస:3-1-152,FLAT#106
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ చచసచయఖ
ఇసటట ననస:3-1-154
వయససస:61
లస: పప
40
NDX3116894
పపరర: బసడర మమడడ రరజఖ లకడక

94-46/4

తసడడ:డ అనఫ షపక
ఇసటట ననస:3-1-142
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ Shabber Shaik
ఇసటట ననస:3-1-152
వయససస:18
లస: పప
37
NDX2590677
పపరర: రరశయఖ బబనదదలమగదద

32
NDX2236370
పపరర: సరధదక షపక

57
NDX2838886
పపరర: సరదదక షపక

94-46/811

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:3-1-188
వయససస:21
లస: పప
94-94/991

60
SQX2031862
పపరర: గరస ససనత

95-1/1043

భరస : జనన
న రమమశ జనన
న
ఇసటట ననస:3-1-194/5
వయససస:30
లస: ససస స
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61
NDX2629178
పపరర: ఇసక మగసస ఫర షపక
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94-12/1262

తలర : ససలమసనద షపక
ఇసటట ననస:3-1-197
వయససస:18
లస: ససస స
94-49/756

భరస : వనసకట అపమరరవప దదడడ
ఇసటట ననస:3-1-201
వయససస:51
లస: ససస స
94-43/920

తసడడ:డ ససగరత రరవప బటబడ
ఇసటట ననస:3-1-209
వయససస:45
లస: ససస స

94-43/804

68
NDX3142874
పపరర: ససవరష రరజ కకలకలలరర

94-49/759

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:3-1-222
వయససస:29
లస: ససస స

71
NDX3044617
పపరర: కసససబ షపక

94-49/757

తసడడ:డ రసబబబగ కకడదల
ఇసటట ననస:3-1-247
వయససస:33
లస: పప
76
NDX2821601
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప మచరర

94-46/814

తసడడ:డ కలమమరసరజమ మచరర
ఇసటట ననస:3-1-257 NEW 14-4-163
వయససస:52
లస: పప
79
NDX2477677
పపరర: హహమ బసదస రరపరర

74
NDX2552727
పపరర: మచరర నదగ కకశక మచరర

94-49/760

భరస : కమషష రరవప రరపరర
ఇసటట ననస:3-1-258
వయససస:36
లస: ససస స

94-50/522

95-1/1047

85
NDX3025178
పపరర: హరరబబబగ గరదదల

94-45/620

72
NDX2864957
పపరర: నఖల బడహకఆణణ కడడమశశటల ట

94-43/805

75
NDX2821593
పపరర: నదగ ససమ మచరర

94-45/618

77
SKK1410927
పపరర: శరరష పరటటబసడర

78
NDX2477412
పపరర: నవన సరదనదల

94-45/619

80
NDX2477867
పపరర: కమషష రరవప రరపరర

83
NDX3028438
పపరర: చరసజవపలల పసటటకకటట

86
SQX1060631
పపరర: పదకజ యయదసరరరర

89
NDX3145406
పపరర: ఇసదసకలరర అనసత లకడక
భరస : ఇసదసకలరర రవ కకశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:3-1-325
వయససస:30
లస: ససస స

94-46/7

భరస : శవకమషష నలబబ లల
ఇసటట ననస:3-1-258
వయససస:24
లస: ససస స
94-50/2

81
AP151010147583
పపరర: మహహశజరరరరవప కనగరల�

94-45/1

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:3-1-278
వయససస:64
లస: పప
94-46/815

84
NDX2384212
పపరర: ఫరతమమ ఆఫసడన మహమకద

94-46/8

తసడడ:డ ఖరఖసర ఎస ఎస
ఇసటట ననస:3-1-306,
వయససస:22
లస: ససస స
94-43/916

87
NDX2947554
పపరర: రరప నదగ వనసకట సతఖ
మలపరటట
తసడడ:డ నదరరయణ
ఇసటట ననస:3-1-324/B
వయససస:20
లస: ససస స

94-46/816

94-43/806

90
NDX3011830
పపరర: భబరర వ అసగలకలదసరర

94-43/807

భరస : నదగ శవ రరడడ యయదసరరరర
ఇసటట ననస:3-1-317
వయససస:32
లస: ససస స
94-46/817

94-49/758

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప మచరర
ఇసటట ననస:3-1-257 NEW 14-4-163
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ పసటటకకటట
ఇసటట ననస:3-1-305
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గరదదల
ఇసటట ననస:3-1-307 (4-3-114)
వయససస:38
లస: పప

69
NDX3060308
పపరర: రరతషమమనకఖస మసద

తసడడ:డ మచరర వనసకట ససబబరరవప మచరర
ఇసటట ననస:3-1-257
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ లకడక బబసమర రరవప రరపరర
ఇసటట ననస:3-1-258
వయససస:42
లస: పప

82
SQX2098010
పపరర: ఎసఆరఎస ఇయమకడక నరసససహ
నఖఊ గననఊరపప
తసడడ:డ శకనవరసస గననఊరపప
ఇసటట ననస:3-1-280/A
వయససస:18
లస: పప

94-49/604

తసడడ:డ రరజకశజర రరవప కడడమశశటల ట
ఇసటట ననస:3-1-232
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరనన రరవప
ఇసటట ననస:3-1-258
వయససస:24
లస: ససస స
94-49/2

66
NDX2606010
పపరర: రతన మహల గగడడపరటట

తసడడ:డ కకటయఖ మసద
ఇసటట ననస:3-1-221/A
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మసరసనజల షపక
ఇసటట ననస:3-1-222,10th lane
వయససస:29
లస: ససస స
94-31/1278

94-46/813

తసడడ:డ చన హనసమయఖ గగడడపరటట
ఇసటట ననస:3-1-207
వయససస:19
లస: ససస స

తలర : శరమగఖయయల కకలకలలరర
ఇసటట ననస:3-1-219/2
వయససస:46
లస: పప

70
NDX3145760
పపరర: కససస బఇవనవ షపక

తసడడ:డ నదరరయణ
ఇసటట ననస:3-1-324/B
వయససస:19
లస: ససస స

65
NDX2892735
పపరర: రరజమక జరటట

63
NDX2986099
పపరర: వనసకట అపమరరవప దదడడ

తసడడ:డ ససభదడ రరవప దదడడ
ఇసటట ననస:3-1-201
వయససస:59
లస: పప

భరస : జజజయఖ కకసడవటట
ఇసటట ననస:3-1-206,7TH LANE
వయససస:70
లస: ససస స

67
NDX3265642
పపరర: ఝనస లకడక బటబడ

88
NDX2947562
పపరర: మమనక మలపరటట

94-46/812

భరస : బబపయఖ కరటడగడడ
ఇసటట ననస:3-1-201
వయససస:65
లస: ససస స

64
NDX2984938
పపరర: పడభబవత దదడడడ

73
NDX3261831
పపరర: రరహహల బబబగ కకడదల

62
NDX3118726
పపరర: లలత కలమమరర కరటడగడడ

భరస : వనసకట రమణ అసగలకలదసరర
ఇసటట ననస:3-1-325
వయససస:26
లస: ససస స
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91
NDX3222130
పపరర: బల రరమ మమరరస తతమగ

94-43/899

తసడడ:డ మమధవ రరవప తతమగ
ఇసటట ననస:3-1-325
వయససస:46
లస: పప
94
NDX2675114
పపరర: భబరర వ అసగలకలదసరర

94-118/1102

Deleted

97
NDX2815694
పపరర: మహన పడదదప ఈడద

94-45/624

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర ఈడద
ఇసటట ననస:3-1-329
వయససస:28
లస: పప
100
NDX3193919
పపరర: హససన బబగస షపక

94-44/747

103
NDX2912111
పపరర: కరష బహదనర అలల

94-49/762

తసడడ:డ అమర బహదనర అలల
ఇసటట ననస:3-1-346
వయససస:31
లస: పప
106
NDX3121423
పపరర: నదగ శవ కలమమర చరరమమమళర
తసడడ:డ హనసమసతరరవప చరరమమమళర
ఇసటట ననస:3-1-371
వయససస:56
లస: పప
94-49/766

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప గరరణణ
ఇసటట ననస:3-1-328
వయససస:30
లస: పప

94-44/759

98
NDX2946234
పపరర: లకడక బబ గరనపలర

94-43/808

99
NDX2675965
పపరర: వనసకట లకడక డదల దదపసస
యయలలగమరర
తసడడ:డ వనసకట ససరకశ బబబగ
ఇసటట ననస:3-1-336
వయససస:18
లస: ససస స

94-31/871

94-45/626
101
NDX3069770
పపరర: ససత మహ లకడక
అసబఅసటటపపడడ
తసడడ:డ కకటట సనరఖ పడకరశస అసబఅసటటపపడడ
ఇసటట ననస:3-1-341,flat no.308
వయససస:70
లస: ససస స

102
NDX2956167
పపరర: పపరష బహదనర రరణద

94-49/761

తసడడ:డ గగణ బహదనర రరణద
ఇసటట ననస:3-1-346
వయససస:31
లస: పప

104
NDX2953545
పపరర: పపడమ బబమమమల

105
NDX2912095
పపరర: హహమశసకర పప ఖకఖల

94-49/763

110
NDX2570281
పపరర: షరరఫ బబబగ షపక

94-44/754

119
NDX3139938
పపరర: నదగరరరనన మరరబబ ఈనద

94-49/765

Deleted

94-137/630

116
NDX2918605
పపరర: నదగమణణ తరరపత

118
NDX2739522
పపరర: దదననష చసదడ చలసరన

108
NDX3213535
పపరర: దసస గరరర షపక

తసడడ:డ ఖమశస
ఇసటట ననస:3-1-512
వయససస:58
లస: పప

113
NDX3206133
పపరర: శక దదవ కకసడమగదద

భరస : మహసకరళయఖ తరరపత
ఇసటట ననస:3-3/1/363
వయససస:36
లస: ససస స

94-49/764

తసడడ:డ లలమకరసతద పప ఖకఖల
ఇసటట ననస:3-1-346
వయససస:21
లస: పప

107
NDX3208089
పపరర: దసస గరరర షపక

భరస : గరరర వనసకట రరమమరరవప
ఇసటట ననస:3-1-672/2 NEAR JUTE MILL
వయససస:20
లస: ససస స
94-43/845

96
NDX2730604
పపరర: సరసజత ఉయమఖరర

94-45/625

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ మరరబబ ఈనద
ఇసటట ననస:3-5-4/1
వయససస:30
లస: పప

111
NDX3045564
పపరర: జజఖత నసబమరర

94-44/758

భరస : కకరరటట
ఇసటట ననస:3-1-614A
వయససస:32
లస: ససస స
94-49/767

భరస : శకనవరస రరవప కకసడమగదద
ఇసటట ననస:3-1-620
వయససస:37
లస: ససస స
94-44/585

94-45/622

భరస : బబపయఖ వచదరపప
ఇసటట ననస:3-1-329
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ సలమస షపక
ఇసటట ననస:3-1-573
వయససస:18
లస: పప

భరస : కకరరటట
ఇసటట ననస:3-1-614A
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నదరరయణ చలసరన
ఇసటట ననస:3-4-175
వయససస:27
లస: పప

94-45/623

తసడడ:డ ఖససస
ఇసటట ననస:3-1-512
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ జజన ససమన మటటల
ఇసటట ననస:3-1-536
వయససస:40
లస: పప

115
NDX2568111
పపరర: గరరర హహమజ

95
NDX2907855
పపరర: ఉదయ భబసమర గరరణణ

తసడడ:డ ససథవర సరరమ
ఇసటట ననస:3-1-346
వయససస:23
లస: పప
94-45/627

93
NDX2996593
పపరర: వనసకట రమణ అసగలకలదసరర

తసడడ:డ సరసబయఖ అసగలకలదసరర
ఇసటట ననస:3-1-325
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సరమయయల బబ గరనపలర
ఇసటట ననస:3-1-335
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : హహదయతషలమర ఖఖమమమన షపక
ఇసటట ననస:3-1-338
వయససస:24
లస: ససస స

112
NDX3051653
పపరర: జజఖత నసబమరర

94-45/621

భరస : రవసదడనదథ టబగరర బబయరకదద
ఇసటట ననస:3-1-325
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ అసగలకలదసరర
ఇసటట ననస:3-1-325
వయససస:26
లస: ససస స

109
NDX3215811
పపరర: రరజజజ మటటల

92
NDX2909067
పపరర: రజన కలమమరర బబయరకదద

114
NDX2555738
పపరర: వనసకట రమణ రరవప రరగస

94-49/605

తసడడ:డ లకడక నదరరయణ రరగస
ఇసటట ననస:3-1-631
వయససస:37
లస: పప
94-45/658

117
NDX2946309
పపరర: మహసకరలయఖ తరరపత

94-46/838

తసడడ:డ జగననధస తరరపత
ఇసటట ననస:3-3/1-363
వయససస:46
లస: పప
94-49/861

120
NDX2471134
పపరర: నదగ లకడక మమటర

94-12/47

తసడడ:డ బలరరమ కమషష మమటర
ఇసటట ననస:3-5-75
వయససస:29
లస: ససస స
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94-24/927

తసడడ:డ చలమర ససతద రరమమసజననయ శరససస స
ఇసటట ననస:3-6-5 FLAT NO 2
వయససస:64
లస: పప
124
NDX2589711
పపరర: శవ శసకర గరపస నదథ పరరమ

94-50/523

తసడడ:డ రరఢ కమషష మమరరస పరరమ
ఇసటట ననస:3-13-11/b
వయససస:21
లస: పప
127
NDX3217585
పపరర: వర రరడడడ ఎడ

122
NDX2572618
పపరర: డదల కనసతషల

భసధసవప: హరరశ కకతస కకట
ఇసటట ననస:3-8-12
వయససస:23
లస: ససస స

125
NDX2613073
పపరర: శకనవరస రరవప చసతకరయల

126
NDX3017019
పపరర: బగచచ బబబగ మనసనవర

128
NDX2686970
పపరర: ససబబరరమమక పసనన
భరస : వనసకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:3-14-53
వయససస:41
లస: ససస స

130
NDX2257756
పపరర: మహలకడక దదపమలపపడడ

131
NDX2257764
పపరర: భమలకడక దదపమలపపడడ

94-24/32

తసడడ:డ మరరయదదసస దదపమలపపడడ
ఇసటట ననస:3-14-100
వయససస:22
లస: ససస స
94-24/925

94-50/582

భసధసవప: హహమసత శక రరస
ఇసటట ననస:3-18-22a
వయససస:58
లస: ససస స
139
NDX2577104
పపరర: ససబబలకడక కకపరమల

94-46/670

భరస : అపరమరరవప కకపరమల
ఇసటట ననస:3-19-24/10
వయససస:53
లస: ససస స
142
NDX3167061
పపరర: నదగ పడసరద అనసదదసస
తసడడ:డ రసగర రరవప అనసదదసస
ఇసటట ననస:3-20-40/6
వయససస:50
లస: పప
145
NDX3163599
పపరర: రరజకలమమరర పసగగలలరర

భరస : అజయ కలమమర బబ మకరరడడ
ఇసటట ననస:3-28-1/11
వయససస:44
లస: ససస స

94-24/33

94-43/811

94-24/823

137
NDX3079480
పపరర: తషలశ గరయతడ వసగర

94-49/768

132
NDX2357051
పపరర: గగన వహర సరయ పపరస

135
NDX3117025
పపరర: మహలకడక కకలర

భరస : శకకరసత ఏ వ ఏన ఏల
ఇసటట ననస:3-19-23/1
వయససస:25
లస: ససస స

140
NDX2577021
పపరర: కణక రరజ కకపమల

141
NDX2876001
పపరర: శకనవరస రరవప వస

149
NDX3108511
పపరర: నదగ భరత కలమమర రరడడ
బబ మకరరడడడ
తసడడ:డ అజయ కలమమర బబ మకరరడడ
ఇసటట ననస:3-28-1/11
వయససస:18
లస: పప

94-24/34

94-44/760

138
NDX2660298
పపరర: సరయ శరకవసత ఏ వ ఏన ఏల

భరస : వనసకట మగరళ మగరళమహన తరరమల
ఇసటట ననస:3-18-33/1
వయససస:40
లస: ససస స

146
NDX1756636
పపరర: బడహక రరడడ పపణదఖల

94-44/751

భరస : కకటటశజర రరవప కకలర
ఇసటట ననస:3-16-168/1
వయససస:80
లస: ససస స

94-46/671

94-12/1263

94-49/769

తసడడ:డ గగవసద రరజ వస
ఇసటట ననస:3-19-35
వయససస:32
లస: పప
94-45/629

144
NDX3036308
పపరర: పరరజత ఐలమ

94-49/770

భరస : నదగకశజరరవప ఐలమ
ఇసటట ననస:3-20-40/6
వయససస:68
లస: ససస స
94-43/685

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ పపణదఖల
ఇసటట ననస:3-23-19
వయససస:42
లస: పప
94-43/812

129
NDX3064961
పపరర: రరమగ అసతరకజదద

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపరస
ఇసటట ననస:3-14-100
వయససస:21
లస: పప

134
NDX2638054
పపరర: ఉమ రరఘవ పసడయదరరన
మతషకలరర
భరస : రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:3-14-123
వయససస:52
లస: ససస స

143
NDX3116514
పపరర: నదగకశజర రరవప ఐలమ

94-46/818

తసడడ:డ ధరకరరవప అసతరకజదద
ఇసటట ననస:3-14-94
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ అపమరరవప ఐలమ
ఇసటట ననస:3-20-40/6
వయససస:73
లస: పప

భరస : వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:3-23-18-62
వయససస:46
లస: ససస స
148
NDX3099181
పపరర: హరరక బబ మకరరడడడ

94-20/1026

తసడడ:డ అపరమరరవప కకపమల
ఇసటట ననస:3-19-24/10
వయససస:33
లస: పప
94-24/926

94-20/1030

భసధసవప: అసబక ఆరర ఆరర
ఇసటట ననస:3-14-26
వయససస:37
లస: పప

భరస : మరరయదదసస దదపమలపపడడ
ఇసటట ననస:3-14-100
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : చదవల జజఖత శకనవరససలల చదవల
ఇసటట ననస:3-14-120
వయససస:34
లస: ససస స
136
NDX3117389
పపరర: రరధదదవ శక రరస

94-45/494

తసడడ:డ నన నన చసతకరయల
ఇసటట ననస:3-14-20-A
వయససస:20
లస: పప
94-46/819

123
NDX2590693
పపరర: కమషషవనణణ కకతస కకట

భరస : శకనవరస బబబగ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:3-6-12, D2, SREE NILAYAM
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకక రరడడడ ఎడ
ఇసటట ననస:3-14-51PATTABHIPURAM 1LAN
వయససస:45
లస: పప

133
NDX3218591
పపరర: పరవన చదవల

94-44/598

147
NDX3088275
పపరర: రరమ కమషష చసతలపపడడ

94-45/631

తసడడ:డ పసచచయఖ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:3-28-1/1a
వయససస:59
లస: పప
94-43/813

150
NDX2944957
పపరర: చచవతనఖ వనమగల

94-43/814

తసడడ:డ వరరసదడ వనమగల
ఇసటట ననస:3-28-1/11A
వయససస:19
లస: పప
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151
NDX2550481
పపరర: మమమధదల కరల
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94-46/676

భరస : వజయ కలమమర దసడద
ఇసటట ననస:3-28-2/1
వయససస:36
లస: ససస స
154
NDX3091303
పపరర: వనసకటటష గల

94-43/827

94-44/833

158
NDX3045549
పపరర: పడఫపల కలమమర పపనదటట

94-43/841

161
NDX3094083
పపరర: రఘగమ వరససరరడడ

94-43/10

164
NDX3091899
పపరర: రజత నలల
ర రర
భరస : రరసబబబగ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:3-28-12
వయససస:41
లస: ససస స

166
NDX2956092
పపరర: వనసకటటశజర రరడడడ అమబరపప

167
NDX3212487
పపరర: దసరర కకసడపరటటరర

94-46/822

తసడడ:డ రరమరరడడడ అమబరపప
ఇసటట ననస:3-28-12
వయససస:45
లస: పప

170
NDX3125200
పపరర: కమషష కలమమరర బసడర

భరస : వనసకట కమషష మగరళమహన కకననరర
ఇసటట ననస:3-28-18/5
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడ రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:3-28-18/21
వయససస:76
లస: ససస స

172
NDX2370583
పపరర: నళన మసదలపప

173
NDX2403061
పపరర: రవ శశఖర మపరరస

94-43/12

భరస : రవ శశఖర మపరరస
ఇసటట ననస:3-28-18/24
వయససస:33
లస: ససస స
175
NDX3069291
పపరర: హనషర మమమడడపరక

94-44/834

94-44/838

176
NDX3129103
పపరర: నరజ మకకమలననన

94-43/840

159
NDX2384303
పపరర: నదగలకడక దనపరటట

94-50/3

162
NDX2357572
పపరర: ససరకష గడదస

94-43/11

తసడడ:డ యస కక వ నరసససహ రరవప గడదస
ఇసటట ననస:3-28-8/C VNR TOWERS FLAT
వయససస:47
లస: పప
94-43/815

165
NDX3090388
పపరర: రరసబబబగ నలల
ర రర

94-44/763

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:3-28-12
వయససస:52
లస: పప
94-44/764

168
NDX3211299
పపరర: శక గరపస కకసడపరటటరర

94-44/765

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకసడపరటటరర
ఇసటట ననస:3-28-15/56 AKURATI TOWER
వయససస:18
లస: పప
94-45/633

171
NDX3151438
పపరర: సమమమ గన వరససరరడడడ

94-44/794

భసధసవప: ఆశష కకడదల
ఇసటట ననస:3-28-18/22
వయససస:29
లస: ససస స
94-43/13

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మపరరస
ఇసటట ననస:3-28-18/24
వయససస:38
లస: పప
94-43/820

156
NDX3113008
పపరర: పరపరరవప యరరక

భరస : శకనవరస రరవప దనపరటట
ఇసటట ననస:3-28-8-1/A1 F.NO:3322
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప కకసడపరటటరర
ఇసటట ననస:3-28-15/56
వయససస:45
లస: ససస స
94-43/823

174
NDX2829802
పపరర: చరరత వనలగర

94-43/819

తసడడ:డ వషష
ష మమరరస వనలగర
ఇసటట ననస:3-28-18/24
వయససస:19
లస: ససస స
94-43/821

177
NDX3220290
పపరర: గరయతడ పస లశశటల ట

94-43/898

తసడడ:డ వనసకట సతఖనదరరయణ మమమడడపరక
ఇసటట ననస:3-28-18/26
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మదన మహనరరవప మదన మహనరర
ఇసటట ననస:3-28-18/26/A
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : పర పప కలమమర
ఇసటట ననస:3-28-18/28
వయససస:42
లస: ససస స

178
NDX3195245
పపరర: వనసకట దసరర ససత మహలకడక
పస లశశటల ట
తలర : ఏన వ నరరసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:3-28-18/28
వయససస:63
లస: ససస స

179
NDX3130887
పపరర: వనసకట రరమ ససవరష లత
పస లశశటల ట
భరస : ఏన వ నరరసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:3-28-18/28
వయససస:35
లస: ససస స

180
NDX3148582
పపరర: మహన గణణశ సరయకరసత
సస మగ
భసధసవప: ఏన వ నరరసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:3-28-18/28
వయససస:23
లస: పప

94-44/795

94-43/826

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర యరక
ఇసటట ననస:3-28-7/2
వయససస:47
లస: పప

భరస : హరర హర పడసరద వరససరరడడ
ఇసటట ననస:3-28-8/C
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరకష గడదస
ఇసటట ననస:3-28-8/C, VNR TOWERS FLA
వయససస:25
లస: ససస స

169
NDX3039070
పపరర: దసరరర గరయతడ పపలపరక

94-45/2

భసధసవప: వరలలశజర రరవప పపనదటట
ఇసటట ననస:3-28-7/L
వయససస:33
లస: పప

భరస : మలర కరరరననరరవప మమకకననన
ఇసటట ననస:3-28-8/C
వయససస:53
లస: ససస స
163
NDX2357564
పపరర: సససధస కమషష గడదస

155
NDX2294346
పపరర: వకలళ దదవ కకసడనరర

153
NDX3141058
పపరర: రతన కలమమరర బసడర మమడడ

భరస : సరసబశవరరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:3-28-2/8
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శకధర కకసడనరర
ఇసటట ననస:3-28-4/1/A
వయససస:45
లస: ససస స

భసధసవప: వరలలశజర రరవప పపనదటట
ఇసటట ననస:3-28-7/L
వయససస:33
లస: ససస స
160
NDX2822476
పపరర: వససతకలమమరర మమకకననన

94-44/811

భరస : సరయ బబబగ వరససరరడడ
ఇసటట ననస:3-28-2/3
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప గల
ఇసటట ననస:3-28-2/8
వయససస:25
లస: పప
157
NDX3049541
పపరర: బసదస మమధవ దదపమలపపడడ

152
NDX2948263
పపరర: అరరణ కలమమరర వరససరరడడ

94-44/796

94-44/797
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181
NDX3160009
పపరర: భబగరఖపడ సస మగ
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94-44/798

భసధసవప: ఏన వ నరరసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:3-28-18/28
వయససస:18
లస: ససస స
184
NDX3134194
పపరర: భవరణణ పగడదల

తసడడ:డ పర పప కలమమర
ఇసటట ననస:3-28-18/28
వయససస:19
లస: పప
94-44/799

Deleted

185
NDX3068186
పపరర: భవరన పగడదల

94-44/800

భరస : నదగరరజ పగడదల
ఇసటట ననస:3-28-18/39A
వయససస:34
లస: ససస స

186
NDX2708444
పపరర: రతన కలమమరర జసపన

94-46/675

భరస : మహహశ బబబగ జసపన
ఇసటట ననస:3-28-18/40 FLAT NO 101
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శశధర బబణణగలపత
ఇసటట ననస:3-28-18/40,FLATNO 102
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరపస
డ రద రరవప గరగరననన
ఇసటట ననస:3-28-18/43,FLAT NO G6
వయససస:23
లస: పప

189
NDX2584605
పపరర: వనసకట నదగ సరయ వనయ
కలమమర మదదద
తసడడ:డ రరమలసగకశజర రరవప మదదద
ఇసటట ననస:3-28-18/50
వయససస:20
లస: పప

190
NDX2357556
పపరర: వజయ కలమమర నదగరలర

191
NDX2362606
పపరర: ససగరత నదగరలర

192
NDX2236008
పపరర: రరహహత అలపరటట

94-46/823

94-43/21

188
NDX2447126
పపరర: సరయ సమసదన గరగరననన

94-43/822

తసడడ:డ పసచచయఖ పగడదల
ఇసటట ననస:3-28-18/39A
వయససస:43
లస: పప

Deleted

భరస : నదగరరజ పగడదల
ఇసటట ననస:3-28-18/39A
వయససస:34
లస: ససస స

187
NDX2956118
పపరర: సరయ ససజనఖ గసడలర

94-45/737 183
182
NDX3231958
NDX3132578
పపరర: దససకక కమషష సరయ కరసత పస లశశటల ట
పపరర: నదగరరజ పగడదల

94-43/20

94-44/3

94-44/1

తసడడ:డ జయ రరవప నదగరలర
ఇసటట ననస:3-28-18/52, FLAT NO.205, RA
వయససస:44
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర నదగరలర
ఇసటట ననస:3-28-18/52, FLAT NO.205, RA
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమరరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:3-28-18/56
వయససస:22
లస: పప

193
NDX3151958
పపరర: సరసబ శవ రరవప మమచచరర

194
NDX3166014
పపరర: నదగ లకడక మమచచరర

195
NDX3152352
పపరర: వనసకట రరమ రరవప ఆలపరటట

94-44/801

తసడడ:డ సనరఖ నదరరయణ
ఇసటట ననస:3-28-18/56
వయససస:70
లస: పప
196
NDX3153301
పపరర: లకడక శశష సరయ బబ మకశశటల ట

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:3-28-18/56
వయససస:63
లస: ససస స
94-44/804

భరస : వనసకట రమణ రరవప
ఇసటట ననస:3-28-18/56
వయససస:46
లస: ససస స
199
NDX2477255
పపరర: దదవ గగమకడడ

197
NDX3106044
పపరర: శకహరర బబబగ వససతస

94-44/2

200
NDX3202629
పపరర: భవఖ వనలగ
తసడడ:డ అజయ బబబగ వనలగ
ఇసటట ననస:3-28-18/59
వయససస:26
లస: ససస స

202
NDX2381283
పపరర: బబలమజ సరయరరస దదసరర

203
NDX2370633
పపరర: శశధర తరరవరయపరటట

94-46/9

తసడడ:డ అదద శశశరరవ దదసరర
ఇసటట ననస:3-28-18/68
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ననర మహమమన
ఇసటట ననస:3-28-18/83
వయససస:25
లస: పప
208
NDX3147410
పపరర: చచవతనదఖభబరరర వ గరనసగగసటర
తసడడ:డ అసజయఖ గగనసగసతఅలమ
ఇసటట ననస:3-28-18/98
వయససస:22
లస: ససస స

94-44/805

206
NDX3213899
పపరర: బబ యపరటట యశశజ బబ యపరటట

94-44/807

209
NDX3096112
పపరర: వససత లకడక గరనసగగసటర
తసడడ:డ అసజయఖ గరనసగగసటర
ఇసటట ననస:3-28-18/98
వయససస:19
లస: ససస స

94-44/806

201
NDX3198009
పపరర: భవఖ వనలగ

94-45/634

తసడడ:డ అజయ బబబగ వనలగ
ఇసటట ననస:3-28-18/59
వయససస:26
లస: ససస స
94-43/15

204
NDX2370641
పపరర: శకనవరసరరవప తరరవయపరటట

94-43/16

తసడడ:డ రరమమనసజయఖ తరరవయపరటట
ఇసటట ననస:3-28-18/81
వయససస:52
లస: పప
94-44/808

తలర : బబ యపరటట భవన భవన
ఇసటట ననస:3-28-18/93A
వయససస:21
లస: పప
94-44/809

198
NDX3149952
పపరర: రమదదవ వససతస
భరస : శకహరర బబబగ వససతస
ఇసటట ననస:3-28-18/56 F.NO.T-5
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తరరవరయపరటట
ఇసటట ననస:3-28-18/81
వయససస:28
లస: పప
94-43/824

94-44/803

తసడడ:డ కమషష మమరరస
ఇసటట ననస:3-28-18/56
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వససతస
ఇసటట ననస:3-28-18/56 F.NO. T-5
వయససస:62
లస: పప

భరస : శవ పడసరద గగమకడడ
ఇసటట ననస:3-28-18/56 TF-3 Akurathi Tow
వయససస:58
లస: ససస స

205
NDX2947539
పపరర: తహహర షపక

94-44/802

94-43/687

207
NDX2818276
పపరర: పపరష చసదడ రరవప ఎరకనన

94-43/825

తసడడ:డ వససదదవ రరవప ఎరకనన
ఇసటట ననస:3-28-18/95-2
వయససస:59
లస: పప
94-44/810

210
NDX3083029
పపరర: వజయ నలమతష

94-44/766

భసధసవప: భబసమరరరవప దదగగమరరస
ఇసటట ననస:3-28-18/101, Flat No-301
వయససస:37
లస: పప
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211
NDX3132040
పపరర: ససజజత నలమతష
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94-44/767

212
NDX3084993
పపరర: ససజజత నలమతష

94-50/583

213
NDX2828887
పపరర: హరరహర పడసరద వశ రరడడ

భసధసవప: భసమరరరవప దదగగమరరస
ఇసటట ననస:3-28-18/101, Flat No-301,
వయససస:55
లస: ససస స

భసధసవప: భసమరరరవప దదగగమరరస
ఇసటట ననస:3-28-18/101, Flat No-301,
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ వశ రరడడ
ఇసటట ననస:3-28-18/102
వయససస:76
లస: పప

214
NDX2541761
పపరర: మమనస సనరఖదదవర

215
NDX2417228
పపరర: అసకలబబబగ తదననరర

216
NDX2517506
పపరర: నతీసష పడసరద పరమగలపరటట

94-46/672

తసడడ:డ మదససనధన రరవప సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:3-28-18/105H
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ తదననరర
ఇసటట ననస:3-28-18/108
వయససస:48
లస: పప

217
NDX3181534
పపరర: కనకరగదసరరర నరక

218
NDX3221298
పపరర: కనకదసరర నరక

94-44/769

భరస : శకమనదనరరయణ నరక
ఇసటట ననస:3-28-18/108
వయససస:60
లస: ససస స
220
NDX2554582
పపరర: శకనవరస తదననరర

94-46/673

221
NDX2419596
పపరర: వనసకట రతనస బసడదరర

94-43/18

తసడడ:డ హరర కమషష పడసరద పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:3-28-18/108
వయససస:20
లస: పప
94-44/975

భరస : శకమనదనరరయణ
ఇసటట ననస:3-28-18/108
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకల బబబగ తదననరర
ఇసటట ననస:3-28-18/108
వయససస:22
లస: పప
223
NDX3152014
పపరర: శవ నదగ జజఖత యలర స

94-43/17

94-44/768

219
NDX2419588
పపరర: ఝమనస తననరర

94-46/10

భరస : అసకలబబబగ తననరర
ఇసటట ననస:3-28-18/108
వయససస:38
లస: ససస స
94-46/11

222
NDX3170230
పపరర: శవ నదగ జజఖత యలర స

94-44/770

భరస : వనసకట రరమయఖ బసడదరర
భరస : వజయ యలర స
ఇసటట ననస:3-28-18/108 AMULYA APARTM ఇసటట ననస:3-28-18/109/9 F.NO.203
వయససస:85
లస: ససస స
వయససస:61
లస: ససస స
94-44/771

224
NDX3173549
పపరర: శవ నదగ జజఖత యలర స

94-44/772

225
NDX3218138
పపరర: శవ నదగ జజఖత యలర స

94-44/773

భరస : వజయ యలర స
ఇసటట ననస:3-28-18/109/9 F.NO.203
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వజయ యలర స
ఇసటట ననస:3-28-18/109/9 F.NO.203
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వజయ యలర స
ఇసటట ననస:3-28-18/109/9 F.NO.203
వయససస:61
లస: ససస స

226
NDX3177797
పపరర: శవ నదగ జజఖత యలర స

228
NDX2428431
పపరర: రవ సస మవరపప

భరస : వజయ యలర స
ఇసటట ననస:3-28-18/109/9F.NO.203
వయససస:61
లస: ససస స

227
NDX2997468
పపరర: బల సనబబరరహకనఖమ
మసగళగరరర
తసడడ:డ బబబ మసగళగరరర
ఇసటట ననస:3-28-18/109/F5
వయససస:40
లస: పప

229
NDX3178605
పపరర: భరత గరపరల కలరరక

230
NDX2458156
పపరర: శవ పరరజత కలరరక

94-45/632

94-44/775

94-44/774

94-45/3

తసడడ:డ లకడక నదరరయణ సస మవరపప
ఇసటట ననస:3-28-18/111/2, RAJENDRA NA
వయససస:46
లస: పప
94-45/4

231
NDX3208220
పపరర: రరజకశ వరవలర

94-44/776

తసడడ:డ వనణగ గరపరల రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:3-28-18/112 , FLAT 203
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనణగగరపరలరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:3-28-18/112, FLAT NO -203
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటటశజర రరవప వరవలర
ఇసటట ననస:3-28-18/114A
వయససస:47
లస: పప

232
NDX3196003
పపరర: రరజకష వరవలర

233
NDX3191475
పపరర: రరజకష వరవలర

234
NDX3197175
పపరర: రరజకష వరవలర

94-44/777

తసడడ:డ రరమకకటటశజరరరవప వరవలర
ఇసటట ననస:3-28-18/114A
వయససస:47
లస: పప
235
NDX3198777
పపరర: రరజకశ వరవలర

తసడడ:డ రరమకకటటశజరరరవప వరవలర
ఇసటట ననస:3-28-18/114A
వయససస:47
లస: పప
94-44/780

తసడడ:డ రరమకకటటశజర రరవప వరవలర
ఇసటట ననస:3-28-18/114A
వయససస:47
లస: పప
238
NDX3072063
పపరర: అనసససయ దదవ కరవపరర
భరస : అచసచత రరమయఖ కరవపరర
ఇసటట ననస:3-28-18/119
వయససస:90
లస: ససస స

94-44/778

236
NDX2826618
పపరర: మహహశ బబబగ దదవరపప

తసడడ:డ రరమకకటటశజరరరవప వరవలర
ఇసటట ననస:3-28-18/114A
వయససస:47
లస: పప
94-44/781

తసడడ:డ మల కకసడయఖ దదవరపప
ఇసటట ననస:3-28-18/115
వయససస:26
లస: పప
94-43/816

239
NDX2381275
పపరర: వవఖమ చసదదక
డ జరటల ట

94-44/779

237
NDX2833655
పపరర: పదదకవత దదవరపప

94-44/782

తసడడ:డ మమల కకసడయఖ దదవరపప
ఇసటట ననస:3-28-18/115 -1
వయససస:47
లస: ససస స
94-46/13

240
UPD1446518
పపరర: సహహత బబజవరడ

94-44/783

తసడడ:డ జజఖతదసత
తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:3-28-18/119, 503 YAGANTI CO ఇసటట ననస:3-28-18/121b
వయససస:23
లస: ససస స
వయససస:24
లస: ససస స
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241
NDX2477396
పపరర: కలమమర రరజ పరవపలలరర

94-46/12

తసడడ:డ రరస పడసరద పరవపలలరర
ఇసటట ననస:3-28-18/121B
వయససస:21
లస: పప
244
NDX3050697
పపరర: రమణయఖ నథదటట

94-44/786

తసడడ:డ నదరయ నథదటట
ఇసటట ననస:3-28-18/128
వయససస:67
లస: పప
247
FLR3033313
పపరర: వనసకట శవ కలమమరర జసపన

94-44/789

94-44/791

తసడడ:డ ససరరసదడ పపనదటట
ఇసటట ననస:3-28-18/147
వయససస:18
లస: ససస స
256
NDX3029246
పపరర: వనసకటపమయఖ పస సరన

94-44/793

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప పస సరన
ఇసటట ననస:3-28-18/165/B
వయససస:58
లస: పప
259
NDX2381291
పపరర: రతన భవరన నననపననన

94-46/14

94-44/814

తసడడ:డ ఇసదడ షపకర
ఇసటట ననస:3-28-24/16c
వయససస:24
లస: ససస స
265
NDX3155686
పపరర: నరసససహరరవప అచసట

తసడడ:డ రరకకశ కలమమర ఇసటటరర
ఇసటట ననస:3-28-24/29/A
వయససస:23
లస: ససస స

246
FLR3030848
పపరర: ఆసజననయగలల జసపన

94-44/787

248
NDX2831915
పపరర: భబరఠచనదరర జసపన

251
NDX2685824
పపరర: ఫణణసదడ కకసడపరటటరర

94-44/790

94-43/829

94-44/4

94-44/788

249
SQX2102960
పపరర: శక లకడక కలసభ

95-4/898

భరస : చనన ససబబ రరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:3-28-18/137
వయససస:37
లస: ససస స
94-43/686

252
NDX2686509
పపరర: ఫణణసదడ కకసడపరటటరర

94-46/674

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకసడపరటటరర
ఇసటట ననస:3-28-18/146
వయససస:18
లస: పప

254
NDX2532919
పపరర: రమణ రరడడడ చననపరరడడడ

94-43/19

255
NDX2861805
పపరర: మమమళరపలర వనసకటటశజర రరవప

తసడడ:డ రరమసరజమ రరడడ చననపరరడడడ
ఇసటట ననస:3-28-18/163 F NO 404
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ మమమళరపలర దసరర పస
డ రద
ఇసటట ననస:3-28-18/165
వయససస:32
లస: పప

257
NDX2906733
పపరర: అననఖ కకరకపరటట

258
NDX2235752
పపరర: కమషష చచవతనఖ కకమక రరడడ

260
NDX3188703
పపరర: జజఖత లకడక బబయ దదవససఠ

94-46/824

94-44/792

94-43/22

తసడడ:డ మగరళ కమసష కకమక రరడడ
ఇసటట ననస:3-28-19/2
వయససస:22
లస: పప
94-44/812

261
NDX3117967
పపరర: ఇసదడ షపకర చదరరకలరర

94-43/828

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర నదయక దదవససఠ
ఇసటట ననస:3-28-22/D BRUNDAVAN GAR
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయ
ఇసటట ననస:3-28-24/16c
వయససస:50
లస: పప

263
NDX3131067
పపరర: పదకజ చచరరకలరర

264
NDX3134749
పపరర: వరజకశజర పడసరద చచరరకలరర

266
NDX3155355
పపరర: నరసససహరరవప అచసట

94-44/785

తసడడ:డ వరయఖ జసపన
ఇసటట ననస:3-28-18/131A
వయససస:48
లస: పప

94-49/771

భరస : ఇసదడ షపకర
ఇసటట ననస:3-28-24/16c
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ అచసట
ఇసటట ననస:3-28-24/27
వయససస:53
లస: పప
268
NDX2235794
పపరర: లకడక తషలసస ఇసటటరర

245
NDX3115656
పపరర: సరవతడ నథదటట

తసడడ:డ వనసకటరరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:3-28-18/B ,348
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరజమ నననపననన
ఇసటట ననస:3-28-22/D
వయససస:51
లస: ససస స
262
NDX3131125
పపరర: రరగరఠర చచరరకలరర

తసడడ:డ గరపరల కమషష రరడడడ మదసగగల
ఇసటట ననస:3-28-18/125A
వయససస:18
లస: పప

భసధసవప: ఫణణసదడ కకసడపరటటరర
ఇసటట ననస:3-28-18/146
వయససస:18
లస: పప
94-43/817

243
NDX3032570
పపరర: జయ పవన రరడడడ మదసగగల

తలర : ససనత తతట
ఇసటట ననస:3-28-18/124, GMC 199
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల జసపన
ఇసటట ననస:3-28-18/131A
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ జ వ కమషష
ఇసటట ననస:3-28-18/141/a
వయససస:26
లస: ససస స
253
NDX2978690
పపరర: శక మహలకడక హరరక పపనదటట

94-44/784

భరస : రమణయఖ నథదటట
ఇసటట ననస:3-28-18/128
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల జసపన
ఇసటట ననస:3-28-18/131A
వయససస:42
లస: ససస స
250
NDX3180346
పపరర: గరరసటర పపజత

242
NDX3017159
పపరర: జరవ సనరఖ ససదదప తతట

94-49/772

తసడడ:డ ఇసదడ షపకర
ఇసటట ననస:3-28-24/16c
వయససస:26
లస: పప
94-43/830

267
NDX2605178
పపరర: జజఖత నరకల తదలపస డ లల

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ అచసట
ఇసటట ననస:3-28-24/27
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప తదలపస డ లల
ఇసటట ననస:3-28-24/29
వయససస:39
లస: ససస స

94-44/587
269
NDX2602803
పపరర: నరసససహ మమరరస రరజ
మగదసననరర
తసడడ:డ కరశరరజ మగదసననరర
ఇసటట ననస:3-28-24/29a B RESIDENCY
వయససస:65
లస: పప

270
NDX2603397
పపరర: చచసచస లకడక వననగళర

94-44/586

94-44/588

భసధసవప: పరప రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:3-28-24/29A BRESIDENCY
వయససస:72
లస: ససస స
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తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:3-28-24/29A BRESIDENCY
వయససస:44
లస: పప

భరస : పరపరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:3-28-24/29A BRUNDAVAN RE
వయససస:40
లస: ససస స

94-38/1016
273
NDX2769826
పపరర: వర వనసకట సనరఖ కలమమర
పసల
తసడడ:డ పటబలభ రమమరరవప రరమమరరవప
ఇసటట ననస:3-28-26/9
వయససస:38
లస: పప

274
NDX2936946
పపరర: వరయఖ లమవప

275
NDX2693943
పపరర: పరకజజ మహమకద

276
NDX2736791
పపరర: పరకజజ కలస మహమకద

94-44/589

94-41/876

తసడడ:డ సస మయఖ లమవప
ఇసటట ననస:3-28-26/9
వయససస:63
లస: పప
277
NDX2878940
పపరర: పరకజజ కలస మహమకద

94-46/826

94-44/817

94-43/688

94-43/834

94-46/678

94-44/819

తసడడ:డ శకనవరసరరవప సయయసపప
ఇసటట ననస:3-28-41/1/A
వయససస:19
లస: పప

284
NDX2741957
పపరర: మమహర బబబ గరపసశశటల ట

287
NDX2796894
పపరర: సరయ శకవణ పపపమ

290
NDX2236685
పపరర: ఉమ శసకర కరననరర

293
NDX2956001
పపరర: వనసకటటశజర రరవప కసదసల

94-44/822

296
NDX3285541
పపరర: అనన కకకష పడనసషర గగడడగగ

94-43/832

299
NDX3085438
పపరర: జయరతవ దదవ కకమకననన
తలర : నరసయఖ కకమకననన
ఇసటట ననస:3-28-41/1/A
వయససస:22
లస: ససస స

282
NDX2543270
పపరర: దదలప కలమమర గగడడపరటట

94-44/592

285
NDX2741940
పపరర: శకకర గరపసశశటల ట

94-43/833

తసడడ:డ పసడడ రసగ రరవప గరపసశశటల ట
ఇసటట ననస:3-28-33
వయససస:31
లస: పప
94-43/835

288
NDX1835661
పపరర: ఆదదతఖ గరగరననన

94-46/15

తసడడ:డ నగకశ గరగరననన
ఇసటట ననస:3-28-41
వయససస:26
లస: పప
94-46/16

291
NDX2567295
పపరర: ఓరరగసటట వసశకమషష ఓరరగసటట

94-46/679

తసడడ:డ రరమకమషష ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:3-28-41/1
వయససస:19
లస: పప
94-44/820

294
NDX3150554
పపరర: వనసకట సరయ కకరణ కకమతననన

94-44/821

తసడడ:డ పపరష చసదడ
ఇసటట ననస:3-28-41/1/A
వయససస:23
లస: పప
94-44/992

తసడడ:డ అమస గగడడగగ
ఇసటట ననస:3-28-41/1/A
వయససస:26
లస: ససస స
94-45/636

94-43/831

తసడడ:డ శవ రరమ పడసరద గగడడపరటట
ఇసటట ననస:3-28-32
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ లకడక నదరరయణ కసదసల
ఇసటట ననస:3-28-41/1/A
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప కరబ
ఇసటట ననస:3-28-41/1A
వయససస:49
లస: పప
298
NDX3099611
పపరర: యయశజసథ వనసకట సయయసపప

94-44/591

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:3-28-41/1
వయససస:38
లస: పప

భరస : పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:3-28-41/1/A
వయససస:53
లస: ససస స
295
NDX2997997
పపరర: శకనవరస రరవప కరబ

281
NDX2543239
పపరర: సరయవనసకటఏశ గగడడపరటట

279
NDX3150976
పపరర: శతదరరమమక నలర పరటట
భరస : పపరయఖ నలర పరటట
ఇసటట ననస:3-28-29/4
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధదకర రరవప పపపమ
ఇసటట ననస:3-28-33
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మలమఖదదడ మమలమఖదదడ
ఇసటట ననస:3-28-41
వయససస:20
లస: పప
292
NDX3173903
పపరర: ససజవ కలమమరర కకమటటననన

94-44/816

భసధసవప: సరయ పడతక పపపమ
ఇసటట ననస:3-28-33
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససధకర రరవప పపపమ
ఇసటట ననస:3-28-33
వయససస:27
లస: పప
289
NDX2549731
పపరర: అఖల కకనననర

278
NDX3039823
పపరర: వనననస పదకజ

94-46/825

తసడడ:డ ఫజలలలమర మహమకద
ఇసటట ననస:3-28-28/1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమ పడసరద గగడడపరటట
ఇసటట ననస:3-28-32
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససధకర రరవప పపపమ
ఇసటట ననస:3-28-33
వయససస:22
లస: పప
286
NDX2744217
పపరర: సరయ శకవణ పపపమ

94-46/677

భరస : వనననస వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:3-28-29/1
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : పపరయఖ నలర పరటట
ఇసటట ననస:3-28-29/4
వయససస:62
లస: ససస స
283
NDX2555423
పపరర: సరయ పడతక పపపమ

94-44/590

తసడడ:డ ఫజలలలమర మహమకద
ఇసటట ననస:3-28-28/1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఫజలలలమర మహమకద
ఇసటట ననస:3-28-28/1
వయససస:23
లస: పప
280
NDX3124260
పపరర: శతదరరమమక నలర పరటట

272
NDX2605301
పపరర: వణదధదరర కకసడవటట

297
NDX3121555
పపరర: హరరక బబ డడడ

94-45/635

భరస : నగరజ బబ డడడ
ఇసటట ననస:3-28-41/1/A
వయససస:31
లస: ససస స
94-49/773

300
NDX3052461
పపరర: వనయ కలమమర చసతలపపడడ

94-45/638

తసడడ:డ రరమ కమషష చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:3-28-41/1A TF 13
వయససస:34
లస: పప
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301
NDX3036985
పపరర: పపషరమవత బబ డడడ
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94-45/639

భరస : నరసససహ రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:3-28-41/2
వయససస:78
లస: ససస స
304
NDX3109287
పపరర: శకనవరస బబ డడడ

94-45/641

94-45/645

94-45/218

94-49/774

94-43/836

94-45/643

94-45/646

314
NDX3215340
పపరర: అసజమ శరహహన

317
NDX2890671
పపరర: అరరణ కలమమరర రరయణణ

320
NDX3016276
పపరర: దదవకక దదవ మటటపలర

94-46/827

323
NDX3016003
పపరర: శకనవరసరరవప మటటపలర

94-49/775

326
NDX3209145
పపరర: కరశనదథ బబబగ కనగలపపల

తసడడ:డ సరయ పరసడడరసగ పడసరద వరససరరడడ
ఇసటట ననస:3-28-41/A
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కనగలపపల
ఇసటట ననస:3-28-41/A
వయససస:65
లస: పప

328
NDX2535680
పపరర: నదగమలలర శజరర కకసడబబ లల

329
NDX3126570
పపరర: ససదదప జరటట జరటట

భరస : మలర కరరరనన రరవప కకసడబబ లల
ఇసటట ననస:3-28-41/A FLAT NO 19
వయససస:50
లస: ససస స

94-46/18

309
NDX0472522
పపరర: రరజకశజరర� చదరరడ�డడ

94-45/217

312
NDX3142502
పపరర: రమమశ కలమమర మటల పలర

94-45/637

315
NDX2557882
పపరర: భవన తతట

94-46/680

భరస : వనసకట శవ రరమ కమషష తతట
ఇసటట ననస:3-28-41/18A
వయససస:43
లస: ససస స
94-43/837

318
NDX3010196
పపరర: అరరణకలమరర రరయణణ

94-44/823

భరస : నదగకశజరరవప రరయణణ
ఇసటట ననస:3-28-41/24
వయససస:45
లస: ససస స
94-44/824

321
NDX3016227
పపరర: చచవతనఖ మటటపలర

94-44/825

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మటటపలర
ఇసటట ననస:3-28-41/28
వయససస:31
లస: పప
94-44/826

తసడడ:డ రరమయఖ మటటపలర
ఇసటట ననస:3-28-41/3012
వయససస:61
లస: పప
94-43/838

94-45/644

తసడడ:డ రరమనదధస మటల పలర
ఇసటట ననస:3-28-41/14
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మటటపలర
ఇసటట ననస:3-28-41/28
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ గరగరననన మలర కరరరనన పడసరద
ఇసటట ననస:3-28-41/30
వయససస:24
లస: పప
325
NDX2948651
పపరర: జగదదశ చసదడ వరససరరడడడ

311
NDX2946531
పపరర: వనల మవజ

306
NDX3120730
పపరర: సరసబశవ రరవప కకరరవ

భరస : వరరసజననయగలల�
ఇసటట ననస:3-28-41/8/1
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : నదగకశజర రరవప రరయణణ
ఇసటట ననస:3-28-41/24
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:3-28-41/25
వయససస:46
లస: ససస స
322
NDX2838928
పపరర: గరగరననన మమరఖ

94-49/776

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

భరస : ససతదరరమమసజననయగలల తలర స
ఇసటట ననస:3-28-41/19
వయససస:34
లస: ససస స
319
NDX2987287
పపరర: లకడక కలమమరర బసడర మమడడ

308
NDX2935021
పపరర: ఉమమమహహశజర రరవప కరణస

94-46/681

తసడడ:డ సస మయఖ
ఇసటట ననస:3-28-41/5
వయససస:78
లస: పప

తలర : వజయ లకడక మవజ
ఇసటట ననస:3-28-41/8/1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల ఖదర మహమకద
ఇసటట ననస:3-28-41/17
వయససస:30
లస: ససస స
316
NDX2890648
పపరర: నదగశక లకడక తలర స

94-45/642

తసడడ:డ రమణయఖ కరణస
ఇసటట ననస:3-28-41/5
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:3-28-41/8/1
వయససస:29
లస: పప
313
NDX3209624
పపరర: అసజమ శరహహన

305
NDX3036498
పపరర: నరరససహ రరవప బబ డడడ

303
NDX2559706
పపరర: దసరర పడవణ వరధ

భసధసవప: వనసకట ససబబ రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:3-28-41/2
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ బబ డడడ
ఇసటట ననస:3-28-41/2 14-2-21
వయససస:84
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ కరణస
ఇసటట ననస:3-28-41/5
వయససస:52
లస: పప
310
NDX0472027
పపరర: అమర శశషపసదడ జజససస �

94-45/640

భరస : శకనవరస బబ డడడ
ఇసటట ననస:3-28-41/2
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరససహ రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:3-28-41/2
14-2-21
వయససస:52
లస: పప
307
NDX2939429
పపరర: రమణయఖ కరణస

302
NDX3036068
పపరర: ఓస శక బబ డడడ

324
NDX3016342
పపరర: రరధదక గసగవరపప

94-44/827

తసడడ:డ వనసకటటశజరరరవప గసగవరపప
ఇసటట ననస:3-28-41/3012
వయససస:41
లస: ససస స
94-45/647

327
NDX2538684
పపరర: యగరతద చచదరర జజగరర మమడడ

94-46/17

తసడడ:డ రవ శసకర జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:3-28-41/a
వయససస:23
లస: ససస స
94-45/648

తలర : 2 జరటట లకడక
ఇసటట ననస:3-28-41/A White house apartm
వయససస:25
లస: పప

330
NDX2537389
పపరర: అఖల కకనననర

94-46/21

తసడడ:డ మలమఖదదడ కకనననర
ఇసటట ననస:3-28-41, MRR building
వయససస:21
లస: పప
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331
NDX2561611
పపరర: బబలమజ గగసటటపలర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-38
94-44/593

332
NDX2357549
పపరర: శకనవరసస చసదదలల

తసడడ:డ మగరళ మగరళమహన రరవప గగసటటపల
ఇసటట ననస:3-28-48
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసజర రరవప చసదదలల
ఇసటట ననస:3-28-49
వయససస:52
లస: పప

334
NDX3141637
పపరర: ఆకరశ చచదరర జజగరర మమడడ

335
NDX3084068
పపరర: పదదకవత గగసటటపలర

94-45/649

తసడడ:డ రఘగ బబబగ జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:3-28-49
వయససస:19
లస: పప
337
NDX1709189
పపరర: షరహహద అల సయఖద

94-43/55

తసడడ:డ అససఫ అల సయఖద
ఇసటట ననస:3-28-57
వయససస:45
లస: పప
340
NDX2371003
పపరర: కరవఖ శక గరగరననన

339
NDX2991099
పపరర: సతఖనదరరయణ ససరక

343
NDX2542223
పపరర: సరయ భబరర వ జమకగగసపపల

344
NDX2742401
పపరర: శకకరసత పరమగలపరటట

94-46/683

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జమకగగసపపల
ఇసటట ననస:3-28-62
వయససస:19
లస: పప

94-44/829

94-46/19

347
NDX2206118
పపరర: షణగకఖసరయ చదరరడడ

తసడడ:డ లకకణ బబబగ కకఠగగరర
ఇసటట ననస:3-28-66/B 2ND FLOOR
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ భబసమర చదరరడడడ
ఇసటట ననస:3-28-67/1
వయససస:22
లస: పప

349
NDX2719441
పపరర: వనసకట హరర వరర న గగమకడడ

350
NDX3218856
పపరర: అరరసధత పపనదటట

94-46/829

తసడడ:డ ససబబరరవప గగమకడడ
ఇసటట ననస:3-28-67/1
వయససస:24
లస: పప

94-44/830

భసధసవప: ������� ����� �������
ఇసటట ననస:3-28-67/1 G1 Korrapati
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప జశటట
ఇసటట ననస:3-28-69
వయససస:18
లస: పప

355
NDX3033917
పపరర: రరధ గకరకనన

356
NDX3034022
పపరర: రరకకషప గకరకనన

94-44/836

భరస : లకకణ కలమమర గకరకనన
ఇసటట ననస:3-28-70/7
వయససస:44
లస: ససస స

94-44/831

359
NDX2235901
పపరర: అనజర షపక
తసడడ:డ జజన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-28-111/1
వయససస:56
లస: పప

342
NDX2977221
పపరర: మమఘన పడతదీసపరటట

94-45/650

345
NDX2511202
పపరర: కళళవత దనపరడడ

94-44/6

భరస : రమణయఖ దనపరడడ
ఇసటట ననస:3-28-65/1
వయససస:22
లస: ససస స
94-46/20

348
NDX2838290
పపరర: మమధసరర గగమకడడ

94-46/828

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:3-28-67/1
వయససస:26
లస: ససస స
94-44/972

351
NDX3218849
పపరర: నగరజ పపనదటట

94-46/888

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పపనదటట
ఇసటట ననస:3-28-67/1 f no 302
వయససస:38
లస: పప
94-43/689

354
NDX3034295
పపరర: లకకణ కలమమర గగరకనన

94-44/835

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ గగరకనన
ఇసటట ననస:3-28-70/7
వయససస:57
లస: పప
94-44/837

తసడడ:డ లకకణ కలమమర గకరకనన
ఇసటట ననస:3-28-70/7
వయససస:25
లస: పప
94-44/8

94-49/777

భరస : వనసకట రవ కమషష పడతపరత
ఇసటట ననస:3-28-60/A
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నగరజ పపనదటట
ఇసటట ననస:3-28-67/1 f no 302
వయససస:33
లస: ససస స

94-44/832 353
352
NDX3044799
NDX2700300
పపరర: ������� ����� ������ ���
పపరర: బల కమషష జశటట

94-46/682

తసడడ:డ ససబబయఖ ససరక
ఇసటట ననస:3-28-57/18
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:3-28-64, 1st lane
వయససస:22
లస: పప

346
NDX2357630
పపరర: లకడక కరసత బబబగ కకఠగగరర

336
NDX2592681
పపరర: నదగకశజర రరవప చమట

338
NDX2819647
పపరర: ఇసదసకలరర మమధసరర

భసధసవప: జజఖత
ఇసటట ననస:3-28-59
వయససస:43
లస: పప

భరస : అనజర షపక
ఇసటట ననస:3-28-111/1
వయససస:41
లస: ససస స

94-44/828

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:3-28-55B/7
వయససస:58
లస: పప

341
NDX3110731
పపరర: వనసకటపమయఖ అవపల

94-44/5

భరస : శకనవరసస చసదదలల
ఇసటట ననస:3-28-49
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఇసదసకలరర నదగ రరజ
ఇసటట ననస:3-28-57/1
వయససస:34
లస: ససస స
94-43/839

333
NDX2357580
పపరర: ససకనఖ చసదదలల

భరస : సరసబశవరరవప హసబసద
ఇసటట ననస:3-28-49 flat S 4 dulipalla comp
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరగరననన
ఇసటట ననస:3-28-57/A PLOT NO 4C
వయససస:21
లస: ససస స

358
NDX2235927
పపరర: జరవనదబ షపక

94-43/23

357
NDX2235935
పపరర: ససభబన షపక

94-44/7

తసడడ:డ అనజర షపక
ఇసటట ననస:3-28-111/1
వయససస:24
లస: ససస స
94-44/9

360
NDX2463974
పపరర: రరజకష బబబగ గరరకపరటట

94-44/986

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:3-28-137 1ST FLOOR
వయససస:29
లస: పప
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361
NDX3037603
పపరర: హహహ థదక తదజ కలవరజరపప

94-44/813

తలర : ఎలజబబత యసబడడ
ఇసటట ననస:3-28-224/2/A
వయససస:20
లస: పప

362
NDX3131828
పపరర: నదగ శశజత మమకకననన

తసడడ:డ ససబబరరవప మమకకననన
ఇసటట ననస:3-28-275
వయససస:19
లస: ససస స

364
NDX2428381
పపరర: నదగ రరశఖసత నలల
ర రర

94-45/5

భరస : చననయఖ బగటటల
ఇసటట ననస:3-29-8/1/10D
వయససస:63
లస: ససస స

367
NDX3071578
పపరర: �������� �����

368
NDX3212834
పపరర: కమషష తదజ మగదదగగసడ

94-49/839

తసడడ:డ ��������� �����
ఇసటట ననస:3-29-8/10
వయససస:24
లస: ససస స

94-45/6

94-45/7

తసడడ:డ కకకసలఫర
ఇసటట ననస:3-29-8/23
వయససస:23
లస: పప

94-49/840

94-45/8

తసడడ:డ గగరవరరడడడ మదసదల
ఇసటట ననస:3-29-12/13/29B
వయససస:22
లస: ససస స

తలర : వజయ లకడక
ఇసటట ననస:3-29-13/12
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకకరసత కరమశశటల ట
ఇసటట ననస:3-29-14/5
వయససస:36
లస: ససస స

377
NDX1591719
పపరర: సరసబశవ రరవప తదటట

94-45/10

94-45/496

382
NDX2981587
పపరర: అశశక లలలర

94-44/839

380
NDX3037710
పపరర: అరరణ కలమమరర నదరరలశశటల ట

94-46/832

94-45/502

372
NDX2390300
పపరర: టటన పడశరసత పపరకమగ

94-45/9

375
NDX2236206
పపరర: రమణమక పపట

94-46/23

378
NDX2477420
పపరర: ఢడకకనదనడద మహ లకమక

94-49/804

381
NDX2861052
పపరర: షపక రరషక

94-49/808

తసడడ:డ షపక మసరసన
ఇసటట ననస:3-29-21/B
వయససస:18
లస: ససస స
94-44/840

384
NDX2603355
పపరర: గరరరధర రరవప పప లమణణ

94-44/594

తసడడ:డ రరధద కమషష మమరరస
ఇసటట ననస:3-29-23/3 GMC NO 432
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ అశశక
ఇసటట ననస:3-29-23/3 GMC NO 432
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:3-29-23 FLAT NO F2
వయససస:47
లస: పప

385
NDX2714301
పపరర: లకకణ చచదరర గరనసగగసటర

386
NDX3006038
పపరర: కకశవ గరరర పడసరద రరజ వరససరరడడ

387
NDX3248150
పపరర: ససత రరమమసజననయ పడసరద
పపసడదఖల
తసడడ:డ సతఖనదరరయణ పపసడదఖల
ఇసటట ననస:3-30-5/6
వయససస:40
లస: పప

94-43/690

తసడడ:డ వరసజననయగలల గరనసగగసటర
ఇసటట ననస:3-30-1
వయససస:18
లస: పప
388
NDX2381333
పపరర: బసవ పపననయఖ కకసడనరర
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకసడనరర
ఇసటట ననస:3-30-6/B MAIN ROAD
వయససస:35
లస: పప

94-50/610

389
NDX2558609
పపరర: బసవ పపననయఖ కకసడనరర
భసధసవప: హహమ కకసడనరర
ఇసటట ననస:3-30-6/B,MAIN ROAD
వయససస:35
లస: పప

94-50/631

Deleted

తసడడ:డ భమపరల పడసరద రరజ వరససరరడడ
ఇసటట ననస:3-30-5/1
వయససస:49
లస: పప
94-49/4

94-46/24

భరస : ఢడకకనదనడద సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-29-14/13A
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : పవన కలమమర నదరరలశశటల ట
ఇసటట ననస:3-29-18
వయససస:43
లస: ససస స
383
NDX2986305
పపరర: సరయ ససదదప లలలర

369
NDX2583235
పపరర: పడతతఖష సప పమ

భరస : ససబబ రరవప పపట
ఇసటట ననస:3-29-13/24A
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ పపమయఖ తదటట
ఇసటట ననస:3-29-14/5
వయససస:57
లస: పప

379
NDX2560167
పపరర: ఏన వ పవన సరయ గరయతడ
మదదల
తసడడ:డ అరవసద మదదల
ఇసటట ననస:3-29-17/3
వయససస:18
లస: ససస స

94-47/1191

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప పపరకమగ
ఇసటట ననస:3-29-12A,FLAT NO.204,LAKSH
వయససస:22
లస: పప

భరస : వరరసజననయగలల ఇమకదదబతన
ఇసటట ననస:3-29-13/24A
వయససస:42
లస: ససస స
94-45/652

366
NDX0579896
పపరర: ససగమమశజర రరవప గవన

తసడడ:డ చసదడ శశఖర సప పమ
ఇసటట ననస:3-29-8/16 FLAT NO 403
వయససస:20
లస: ససస స

371
NDX2372597
పపరర: రమఖ మదసదల

94-50/589 374
373
NDX3123387
NDX2390268
పపరర: ఈశజర సరయ వశరజజత మసచళర
పపరర: అననపపరష ఇమకదదబతన

94-46/22

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప గవన
ఇసటట ననస:3-29-8/10
వయససస:68
లస: పప

తలర : లలత కలమమరర మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:3-29-8/14A
వయససస:31
లస: పప

370
NDX2522894
పపరర: పడసనన కలమమర

363
NDX2369734
పపరర: శవపరరజత శపరలమ శశటల ట

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప యస
ఇసటట ననస:3-29-8/1/10
వయససస:30
లస: ససస స

365
NDX2357622
పపరర: మసరసనమక బగటటల

తసడడ:డ సరసబ ససవర రరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:3-29-8/1/10-C F NO 502
వయససస:22
లస: పప

376
NDX2984250
పపరర: రకవత థదమలత కరమశశటల ట

94-44/815

94-49/607

390
NDX2467462
పపరర: సససదరమక రరవపరటట

94-49/5

భసధసవప: బసవపపననయమఖ కకసడబబ లల
ఇసటట ననస:3-30-6C
వయససస:98
లస: పప
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94-49/857

తసడడ:డ బబలకమషష బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:3-30-11/6
వయససస:31
లస: ససస స
394
NDX2390672
పపరర: వజయ కలమమర బబలననన

94-49/6

94-44/845

94-44/974

94-50/609

94-45/659

94-43/844

94-44/849

తసడడ:డ మలర కరరరనన రరవప యకమల
ఇసటట ననస:4
వయససస:31
లస: పప

404
NDX3155082
పపరర: వజయ మమరర నరరశశటల ట

407
NDX3167673
పపరర: వజయ మమరర నరరశశటల ట

410
NDX3035839
పపరర: కనషమ సజన

413
NDX3045556
పపరర: నదగ లకడక మకరమన

94-44/852

94-75/1294

416
NDX3226057
పపరర: షపక భగవననశజరర షపక

399
NDX2477685
పపరర: భబసమర బగటటల

94-49/7

402
NDX3157385
పపరర: భబనసశక బసడదరర

94-43/843

94-44/847

405
NDX3176187
పపరర: వజయ మమరర నరరశశటల ట

94-44/848

భరస : ఇననయఖ నరరశశటల ట
ఇసటట ననస:3-30-40/A
వయససస:47
లస: ససస స
94-45/660

408
NDX2956043
పపరర: రరప మటల పలర

94-45/661

తలర : కవత మటల పలర
ఇసటట ననస:3-30-43/A
వయససస:20
లస: ససస స
94-49/858

411
NDX3077278
పపరర: శకలసతల దదవ మమడ

94-49/859

భరస : సనరఖ పడకరశ రరవప తరరగరపపల
ఇసటట ననస:3-30-56/4A
వయససస:64
లస: ససస స
94-44/843

94-44/851
414
NDX2822260
పపరర: అదద లకడక కరమమశజరర మమధవపపదద

భరస : ఆసజననయ శరససస స మమధవపపదద
ఇసటట ననస:3-38-18/1 Flat 701
వయససస:68
లస: ససస స
94-44/979

417
NDX3111978
పపరర: చసదడ శశఖర పరశ

తసడడ:డ షపక శకనవరస రరవప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:3_30_28
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:4
వయససస:18
లస: పప

419
NDX2578789
పపరర: పడఖఖ గటటలపరటట

420
NDX1704965
పపరర: కకరణ పచచ

తసడడ:డ మహన బబబగ
ఇసటట ననస:4వయససస:20
లస: ససస స

94-44/844

తసడడ:డ చసదడ బబబగ బసడదరర
ఇసటట ననస:3-30-30
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మకరమన
ఇసటట ననస:3-30-114,5 TH LANE
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ షస రరడడడ సగరల
ఇసటట ననస:3-38-41/33
వయససస:70
లస: పప
418
NDX2997385
పపరర: రవతదజ యకమల

94-44/983

తసడడ:డ వనసకటరమణ గగజ
ఇసటట ననస:3-30-56/1A
వయససస:28
లస: పప

భరస : శరసబయఖ కకసడనరర
ఇసటట ననస:3-30-68, RING ROAD
వయససస:53
లస: ససస స
415
NDX3126059
పపరర: అమమత రరడడడ సగరల

401
NDX3233038
పపరర: మలర శజరర బగరరక

396
NDX3123668
పపరర: అరవసద ననతలపత

తసడడ:డ పడసరద రరవప బగటటల
ఇసటట ననస:3-30-19/7
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఇననయఖ నరరశశటల ట
ఇసటట ననస:3-30-40/A
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : చచనన కకశవ జవరజజ
ఇసటట ననస:3-30-52F
వయససస:30
లస: ససస స
412
NDX3058781
పపరర: దసరర కకసడనరర

94-44/846

భరస : ఇననయఖ నరరశశటల ట
ఇసటట ననస:3-30-40/A
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఇననయఖ నరరశశటల ట
ఇసటట ననస:3-30-40/A
వయససస:47
లస: ససస స
409
NDX2751238
పపరర: శశశలజ జవరజజ

398
NDX3044583
పపరర: రరణణ చదపర

94-53/636

తసడడ:డ పరరజతశస ననతలపత
ఇసటట ననస:3-30-17
వయససస:62
లస: పప

భరస : పపదదద రరజ బగరరక
ఇసటట ననస:3-30-20/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వజయమనసద రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:3-30-31/2
వయససస:28
లస: ససస స
406
NDX3205721
పపరర: వజయ మమరర నరరశశటల ట

94-49/933

భరస : దదలప కలమమర ససవరజరర
ఇసటట ననస:3-30-17
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలయఖ బగరరక
ఇసటట ననస:3-30-20/1
వయససస:35
లస: పప
403
NDX3123601
పపరర: అనసష కకసడ

395
NDX3286135
పపరర: ఆదదలకడక మకరమన

393
NDX2630770
పపరర: యగఖత ఘసటబ

భసధసవప: నదసరమక వనవఫ ఆఫ బసవయఖ చసతద
ఇసటట ననస:3-30-14/4
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచయఖ మకరమన
ఇసటట ననస:3-30-15/4
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అరవసద ననతలపత
ఇసటట ననస:3-30-17
వయససస:49
లస: ససస స
400
NDX3220746
పపరర: పపదద రరజ బగరరక

94-43/25

భరస : శకనవరస తదదదబబ యన
ఇసటట ననస:3-30-14/2A
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ బబలననన
ఇసటట ననస:3-30-15
వయససస:43
లస: పప
397
NDX3056942
పపరర: లలత ననతలపత

392
NDX2390037
పపరర: చసదడ కలమమరర తదదదబబ యన

94-95/760

94-41/898

94-4/1041

తసడడ:డ వనసగయఖ పచచ
ఇసటట ననస:4-1
వయససస:35
లస: పప
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421
AP151010075149
పపరర: షకకలమ షపక�

94-7/27

భరస : ఇసరకయల�
ఇసటట ననస:4-1
వయససస:42
లస: ససస స
94-7/30

తసడడ:డ పరరద సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:4-1
వయససస:45
లస: పప
94-7/33

భరస : అయమబ ఖమన
ఇసటట ననస:4-1/1
వయససస:49
లస: ససస స
94-67/1116

94-9/570

94-12/1418

Deleted
94-15/620

94-15/623

434
NDX2608859
పపరర: చసదడ తదజ నరకళళ

94-9/788

437
NDX2779833
పపరర: పడభబకర రరవప వరలపర

440
NDX2778413
పపరర: నరకల దదవ నరకళళ

443
NDX2767200
పపరర: చసదడకల నరకళళ

94-60/8

446
NDX2652014
పపరర: ససజనఖ మడచపలర

94-12/1419

449
NDX1713321
పపరర: రరహన షపక
తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:4-2
వయససస:24
లస: ససస స

429
SQX1794106
పపరర: కలమమర బబబ

95-67/1

432
NDX2863637
పపరర: వర వనసకట సరయ కలమమర
నరహరర
తసడడ:డ పడభబకర
ఇసటట ననస:4-1-3
వయససస:23
లస: పప

94-15/619

435
MLJ2800365
పపరర: రమమశ బబబగ నరకళళ

94-9/1089

438
NDX2763274
పపరర: ఇసదదరర వరలపర

94-12/1420

భరస : పడభబకర రరవప వరలపర
ఇసటట ననస:4-1-3/1
వయససస:39
లస: ససస స
94-15/621

441
NDX3078888
పపరర: కలమఖణ గగసటటపలర

94-15/622

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:4-1-3/1
వయససస:22
లస: పప
94-15/624

444
NDX2789402
పపరర: చసదడ లలఖ నరకళళ

94-15/625

తసడడ:డ రమమశ బబబగ నరకళళ
ఇసటట ననస:4-1-3/1
వయససస:19
లస: ససస స
94-60/1044

తసడడ:డ తరరపత రరవప
ఇసటట ననస:4-1-16 FLATNO 403
వయససస:21
లస: ససస స
94-1/1343

94-7/32

భసధసవప: నరకల దదవ నరకళళ
ఇసటట ననస:4-1-3/1
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రమమశబబబగ నరకళళ
ఇసటట ననస:4-1-3/1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ m రరజశశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:4-1-16/1
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరడడడ గగడడగనరర
ఇసటట ననస:4-2
వయససస:21
లస: పప

94-15/618

భరస : రమమశ బబబగ నరకళళ
ఇసటట ననస:4-1-3/1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:4-1-3/1
వయససస:20
లస: ససస స

448
NDX2617967
పపరర: శకకరసత రరడడడ గగడడగనరర

431
NDX3081122
పపరర: రరజఖ లకడక గగడడసప

426
NDX0703769
పపరర: ఖమదర బ సయఖద�

తసడడ:డ హరర బబబగ బబబ
ఇసటట ననస:4-1-1 GAYATRI PLAZA
వయససస:37
లస: పప

భసధసవప: పడభబకర రరవప వలపర
ఇసటట ననస:4-1-3/1
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ నరకళళ
ఇసటట ననస:4-1-3/1
వయససస:54
లస: పప

445
NDX2433043
పపరర: m వనసకటరమణరరడడడ

94-7/34

తసడడ:డ రమమశ బబబగ నరకళళ
ఇసటట ననస:4-1-3/1
వయససస:22
లస: పప

భరస : రమమశ బబబగ నరకళళ
ఇసటట ననస:4-1-3/1
వయససస:48
లస: ససస స

442
NDX3078722
పపరర: భబరర వ గగసటటపలర

428
JBV3044872
పపరర: అలమరబ షపక�

94-7/29

భరస : సపవదద�
ఇసటట ననస:4-1/1
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కకటట రతనస గగడడసప
ఇసటట ననస:4-1-3
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మననహర రరవప నరరళళ
ఇసటట ననస:4-1-3/1
వయససస:36
లస: ససస స

439
NDX2778900
పపరర: రమమశ బబబగ నరకళళ

94-7/31

భరస : మమలమల� షపక
ఇసటట ననస:4-1/1
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రరమగ కకట
ఇసటట ననస:4-1-2/3
వయససస:70
లస: ససస స

436
MLJ2800357
పపరర: నరకల దదవ నరకళళ

425
JBV3044880
పపరర: హబబబ షపక � �

423
NDX1458257
పపరర: మహబమబ జజన షపక

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:4-1
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరయమసత అల � షపక
ఇసటట ననస:4-1/1
వయససస:33
లస: ససస స

427
NDX0351700
పపరర: జజన బ మహమకద

433
NDX2510907
పపరర: శశకళ పస గగల

94-7/28

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:4-1
వయససస:24
లస: పప

424
AP151010072129
పపరర: ఇసరకయల షపక�

430
NDX2844496
పపరర: ఝనస కకట

422
NDX1713271
పపరర: ఆససఫ షపక

447
NDX2656296
పపరర: చసతద శకనవరస రరవప చసతద

94-8/1221

తసడడ:డ చసతద రసగర రరవప చసతద
ఇసటట ననస:4-1-33
వయససస:47
లస: పప
94-7/35

450
NDX1713289
పపరర: నదజల షపక

94-7/36

భరస : అసకతషలర షపక
ఇసటట ననస:4-2
వయససస:56
లస: ససస స
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94-7/37

తసడడ:డ మమరరలమర� షపక
ఇసటట ననస:4-2
వయససస:56
లస: ససస స
454
NDX0451047
పపరర: జరరనద షపక�

94-7/40

94-7/43

94-7/46

94-7/49

94-44/856

94-7/55

94-15/17

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:4-2-8
వయససస:54
లస: పప

464
NDX1822304
పపరర: ననరరలర మ షపక

467
NDX1957515
పపరర: అజజ షపక

470
NDX2504512
పపరర: సరసబబడజఖస కరనసగసటట

473
NDX2493211
పపరర: జయ శక బటటల

94-12/1423

476
NDX0466813
పపరర: రమమదదవ పపవననన

94-7/50

479
NDX2645430
పపరర: మననకహహత జ
తసడడ:డ జ జ
ఇసటట ననస:4-2-8/A
వయససస:22
లస: పప

459
NDX0444810
పపరర: జజకకర హహసపసన� షపక�

94-7/45

462
JBV3037439
పపరర: అసకతషలమర� షపక�

94-7/48

465
NDX0695205
పపరర: మమబగ ససభబన షపక�

94-7/52

తసడడ:డ పపద బహరర� షపక
ఇసటట ననస:4-2
వయససస:25
లస: పప
94-7/53

468
AP151010072094
పపరర: షసససదదదన షపక�

94-7/54

తసడడ:డ హహసపసనస� షపక
ఇసటట ననస:4-2/1
వయససస:67
లస: పప
94-15/15

471
NDX2504561
పపరర: రరమ కమషష కరనసగసటట

94-15/16

తసడడ:డ పడసరద కరనసగసటట
ఇసటట ననస:4-2-3
వయససస:45
లస: పప
94-15/18

474
NDX2391225
పపరర: మగరళ కమషష రరమరరజ

94-59/1

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరడడడ రరమరరజ
ఇసటట ననస:4-2-5/3A
వయససస:30
లస: పప
94-15/19

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:4-2-7
వయససస:48
లస: ససస స
94-15/21

94-7/42

తసడడ:డ అహమకద � �
ఇసటట ననస:4-2
వయససస:35
లస: పప

భరస : రఘగ దదవ
ఇసటట ననస:4-2-5
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మధస కకతస
ఇసటట ననస:4-2-5, 1ST LANE
వయససస:46
లస: ససస స
478
JBV3053550
పపరర: రరజకసదడపసరదస ఉడత

94-7/47

భరస : పడసరద కరనసగసటట
ఇసటట ననస:4-2-3
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ కరనసగసటట
ఇసటట ననస:4-2-3
వయససస:65
లస: పప
475
NDX2763043
పపరర: తషలశ రరణణ బబ దసదలలరర

461
NDX0447110
పపరర: అసకతషలమర షపక�

456
NDX0366435
పపరర: అమరరననసర షపక�

తసడడ:డ అహకద� షపక
ఇసటట ననస:4-2
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:4-2/1
వయససస:25
లస: పప

భరస : కకటటశజరరరవప� కడప
ఇసటట ననస:4-2/2
వయససస:49
లస: ససస స
472
NDX2504579
పపరర: పడసరద కరనసగసటట

94-7/44

తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:4-2
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ మధససనదన రరవప
ఇసటట ననస:4/2
వయససస:22
లస: ససస స
469
NDX0406124
పపరర: రరమ కడపర�

458
NDX0950337
పపరర: జజననద షపక

94-7/39

భరస : అహమకద� షపక
ఇసటట ననస:4-2
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమద� షపక
ఇసటట ననస:4-2
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:4-2
వయససస:39
లస: పప
466
NDX3119161
పపరర: హహరణమమమ వలర భననన

94-7/41

తసడడ:డ అబగదల రహమమనద షపక
ఇసటట ననస:4-2
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సలస ఖమన షపక
ఇసటట ననస:4-2
వయససస:25
లస: పప
463
NDX1577297
పపరర: అల షపక

455
NDX0450916
పపరర: జనద షపక

453
NDX0451138
పపరర: జహరరబ షపక�

భరస : మమబగససభబన� షపక
ఇసటట ననస:4-2
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అకబర షపక
ఇసటట ననస:4-2
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : షసససదదదన� షపక
ఇసటట ననస:4-2
వయససస:62
లస: ససస స
460
NDX0700351
పపరర: ఫసరరజ ఖమన పఠరన

94-7/38

భరస : మగజబ� షపక
ఇసటట ననస:4-2
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రరహమమన� షపక
ఇసటట ననస:4-2
వయససస:25
లస: ససస స
457
AP151010075026
పపరర: సరబబరరబ షపక�

452
NDX0439018
పపరర: అసజమ షపక�

477
JBV3053493
పపరర: బబలమజ ఉడత

94-15/20

తసడడ:డ నరసయఖ �
ఇసటట ననస:4-2-8
వయససస:50
లస: పప
94-5/1016

480
NDX2462612
పపరర: శక వశజ సరయ మననకహహత
గగలకవరపప
తసడడ:డ రవ కలమమర గగలకవరపప
ఇసటట ననస:4-2-8/A
వయససస:24
లస: పప

94-15/22
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481
NDX0466789
పపరర: లకడకజజఖత పపవరజడ
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94-15/23

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:4-2-10
వయససస:46
లస: ససస స
484
NDX0467225
పపరర: వనసకటబడవప పపవననన

94-15/26

94-15/28

94-19/8

94-15/33

94-15/628

94-67/1123

94-19/12

తసడడ:డ కకటయఖ గరగరననన
ఇసటట ననస:4/2/15
వయససస:57
లస: పప

94-15/31

497
NDX2070050
పపరర: చసదడ శశఖర ఆజజద పరటటబసడర

500
NDX1472836
పపరర: మమమతడ జగనదనథస

503
NDX1749086
పపరర: శరలన గగజనల

94-19/15

506
NDX1472901
పపరర: శకదదవ కలససమ

94-15/34

509
NDX2223642
పపరర: ససచరరత కమషరష రరడడడ రరలలపలర
తసడడ:డ గరపరల కమషరషరరడడడ రరలలపలర
ఇసటట ననస:4-2-15, F.NO.401
వయససస:22
లస: ససస స

94-15/30

492
NDX0466862
పపరర: గరతదవరణణ పరటటబసడర

94-15/32

495
NDX2930873
పపరర: రరదద కకకషష మమరరస పస సరన

94-15/627

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పస సరన
ఇసటట ననస:4-2-12
వయససస:64
లస: పప
94-19/9

498
NDX3185980
పపరర: మదసకలరర రరజకష

94-19/652

తసడడ:డ ససవరష రరజ
ఇసటట ననస:4-2-12
వయససస:29
లస: పప
94-19/10

501
NDX1245794
పపరర: సరయ నమమత గరగరననన

94-19/11

తసడడ:డ ససధదకర గరగరననన
ఇసటట ననస:4/2/15
వయససస:26
లస: ససస స
94-19/13

504
NDX2250751
పపరర: మలలర శజరర గగజనల

94-19/14

భరస : శవ శసకర రరడడడ గగజనల
ఇసటట ననస:4-2-15
వయససస:52
లస: ససస స
94-19/16

భరస : పరరర సరరధద జగనదనథస
ఇసటట ననస:4-2-15
వయససస:54
లస: ససస స
94-19/18

489
NDX0466839
పపరర: ససశల దదవ లకమపడగడ

భరస : దసరరర పడసరద పరటటబసడర
ఇసటట ననస:4-2-12
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకర రరడడడ గగజనల
ఇసటట ననస:4/2/15
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససధదకర గరగరననన
ఇసటట ననస:4/2/15
వయససస:53
లస: ససస స
508
NDX1245844
పపరర: ససధదకర గరగరననన

494
NDX0339143
పపరర: దసరరర పడసరద పరటటబసడర

94-92/1

భరస : వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:4-2-11
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ పరరర సరరధద జగనదనథస
ఇసటట ననస:4-2-15
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకర రరడడడ గగజనల
ఇసటట ననస:4-2-15
వయససస:26
లస: ససస స
505
NDX1245828
పపరర: హహమ సససదరర గరగరననన

94-15/29

తసడడ:డ దసరర పడసరద పరటటబసడర
ఇసటట ననస:4/2/12
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ గరగరననన
ఇసటట ననస:4-2-12
వయససస:19
లస: పప
502
NDX2250769
పపరర: వషష
ష పసడయమసక గగజనల

491
NDX1702159
పపరర: అననష పస సరన

486
NDX2532356
పపరర: ససబడహకణఖస గమడనరర

Deleted

తసడడ:డ సససగ మమశజరరరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:4-2-12
వయససస:67
లస: పప

భరస : రరదద కకకషష మమరరస పస సరన
ఇసటట ననస:4-2-12
వయససస:58
లస: ససస స
499
NDX2843258
పపరర: జజనకక రరమ గరగరననన

488
AP151010084313
పపరర: పడమల లకమపడగడ లకమపడగడ

94-15/25

తసడడ:డ భదడయఖ గమడనరర
ఇసటట ననస:4-2-10,2/4 LINE
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రరధదకమషష మమరరస పస సరన
ఇసటట ననస:4-2-12
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధదకమషష మమరరస పస సరన
ఇసటట ననస:4-2-12
వయససస:32
లస: పప
496
NDX2930899
పపరర: చదమగసడదశజరర పస సరన

94-15/27

భరస : శరఖమలరరవప లకమపడగడ
ఇసటట ననస:4-2-11
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎల వ రరమయఖ లకమపడగడ
ఇసటట ననస:4/2/11
వయససస:49
లస: పప
493
NDX1702167
పపరర: వషష
ష భరత పస సరన

485
NDX0467209
పపరర: శసకరరరవప పపవరజడ

483
NDX1140045
పపరర: వనసకట నదగ ససరకష పపవరజడ

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:4-2-10
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ నదగకశజరరరవప
ఇసటట ననస:4-2-10
వయససస:54
లస: పప

భరస : లకడక నదరరయణ లకరమపడగడ
ఇసటట ననస:4-2-11
వయససస:48
లస: ససస స
490
NDX1888587
పపరర: లకడకనదరరయణ లకమపడగడ

94-15/24

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:4-2-10
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-2-10
వయససస:53
లస: పప
487
NDX2504538
పపరర: మసజలత లకరమపడగడ

482
NDX1140052
పపరర: వ యస నదగసరయ పపవరజడ

507
NDX2250678
పపరర: నరకసదడ మమడగస

94-19/17

తసడడ:డ వనసకటటసజర రరడడడ మమడగస
ఇసటట ననస:4-2-15
వయససస:31
లస: పప
94-15/60

510
NDX2866028
పపరర: నదగరన కకసడవటట

94-27/1146

భరస : శరత బబబగ కకసడవటట
ఇసటట ననస:4/2/15, F.NO.502
వయససస:59
లస: ససస స
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511
NDX2834323
పపరర: శరత బబబగ కకసడవటట
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94-27/1151

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:4-2-15, F.NO.502
వయససస:67
లస: పప
514
NDX2538213
పపరర: దదవఖ పస లలరర

94-15/35

94-12/1422

94-15/38

518
NDX2101517
పపరర: అనసహఖ పస లశశటల ట

521
NDX0655605
పపరర: శవకలమమరర పపదద

94-15/41

524
NDX1335520
పపరర: పడభబకర రరవప యడర పలర

94-15/36

తసడడ:డ బబలకకటయఖ చతష
స లలరర
ఇసటట ననస:4-2-18
వయససస:58
లస: పప

527
NDX0655589
పపరర: కమషరషరరవప పపదద

516
NDX1853127
పపరర: సరయ కమషష పరమగలపరటట

94-74/656

519
NDX1335496
పపరర: హరరత కకమకననన

94-15/37

భరస : వరససదదవ రరవప కకమకననన
ఇసటట ననస:4-2-18
వయససస:36
లస: ససస స
94-15/39

522
NDX2472231
పపరర: సరయ కకతన కలల
ర రర

94-15/40

తసడడ:డ శవ నదగకశజర రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:4-2-18
వయససస:22
లస: పప
94-15/42

తసడడ:డ శవననరరయణ యడర పలర
ఇసటట ననస:4-2-18
వయససస:48
లస: పప
94-15/44

94-19/576

తసడడ:డ చసదడయఖ పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:4-2-17, Sai nilayam,
వయససస:25
లస: పప

భరస : కమషరషరరవప పపదద
ఇసటట ననస:4-2-18
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ చతష
స లలరర కకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:4-2-18
వయససస:30
లస: పప
526
NDX1140003
పపరర: కకటటశజర రరవప చతష
స లలరర

94-19/19

తసడడ:డ హనసమయఖ పస లశశటల ట
ఇసటట ననస:4-2-18
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పడభబకర రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:4-2-18
వయససస:41
లస: ససస స
523
NDX1140029
పపరర: చతష
స లలరర జగదదష

515
NDX2534279
పపరర: దదవఖ పస లలరర

513
NDX2561884
పపరర: రరషస దదవ రరజ వటటలకలటట

తసడడ:డ బబలమజ పడసరద వటటలకలటట
ఇసటట ననస:4-2-17
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ అశశక రరడడడ పస లలరర
ఇసటట ననస:4-2-17/9
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభకరరరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:4-2-18
వయససస:18
లస: పప
520
NDX1335421
పపరర: అపరరష యడర పలర

94-52/631

భరస : సరసబశవ రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:4/2/15, F.NO.502
వయససస:89
లస: ససస స

తసడడ:డ అశశకరరడడడ పస లలరర
ఇసటట ననస:4-2-17/9
వయససస:21
లస: ససస స
517
NDX3195195
పపరర: నవన యడర పలర

512
NDX2866044
పపరర: హనసమమయమక కకసడవటట

525
NDX1335504
పపరర: వరససదదవ రరవప కకమకననన

94-15/43

తసడడ:డ వనసకట శవ సతఖనదరరయణ కకమకననన
ఇసటట ననస:4-2-18
వయససస:49
లస: పప
94-15/45

528
NDX3292372
పపరర: నవన యడర పలర

94-15/808

Deleted

తసడడ:డ రసగరరరవప పపదద
ఇసటట ననస:4-2-18
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ పబబీచకరరకీచవపీస యడర పలర
ఇసటట ననస:4-2-18
వయససస:18
లస: పప

94-17/1087 530
94-17/1088 531
94-17/1089
529
NDX3185220
NDX3199247
NDX3185881
పపరర: రరజ రరమ మహన రరవప గసటబ
పపరర: రరజజ రరమ మహన రరవప గసట
పపరర: రరజ రరమ మహన రరవప గసటబ

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:4-2-18
వయససస:49
లస: పప

94-17/1090 533
532
NDX3186707
NDX3065083
పపరర: రరజ రరమ మహన రరవప గసటబ
పపరర: పడతషఖష గసట

Deleted

తసడడ:డ వనసకట రరవప గసటబ
ఇసటట ననస:4-2-18
వయససస:49
లస: పప

535
NDX2493252
పపరర: శక సరయ ససనగర కకరరటబల

94-19/20

తసడడ:డ వర కలమమర పడసరద కకరరటబల
ఇసటట ననస:4-2-18
వయససస:22
లస: ససస స
538
NDX3288198
పపరర: అమమత వరరరన అలపరరస
తలర : పపషమ వత అలపరరస
ఇసటట ననస:4-2-18,ward no 1
వయససస:20
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ వనసకట రరవప గసట
ఇసటట ననస:4-2-18
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప గసటబ
ఇసటట ననస:4-2-18
వయససస:49
లస: పప
94-17/1091

తసడడ:డ పడభకరరరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:4-2-18
వయససస:18
లస: పప
94-19/21

భరస : వనసకట రఘగరరస మసతడ
ఇసటట ననస:4/2/18
వయససస:41
లస: ససస స
94-13/1440

539
NDX3218310
పపరర: ససజజత మననన
భరస : హనసమసత రరవప మననన
ఇసటట ననస:4-2-19
వయససస:41
లస: ససస స

94-17/1092

Deleted

భరస : రరజ మహన గసట
ఇసటట ననస:4-2-18
వయససస:37
లస: ససస స
536
NDX1420041
పపరర: సజరష శకవలర మసతడ

534
NDX3188851
పపరర: నవన యడర పలర

537
NDX1472869
పపరర: పరరర సరరధద జగనదనథస

94-19/22

తసడడ:డ వనసకటబడయగడడ జగనదనథస
ఇసటట ననస:4/2/18
వయససస:52
లస: పప
94-16/1262

94-17/1093
540
NDX3125408
పపరర: వనసకట సరయ యమసరసరజయన
మననన
తసడడ:డ హరరపస
డ రద మననన
ఇసటట ననస:4-2-19
వయససస:19
లస: ససస స
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541
NDX2250611
పపరర: తదజశజన ననపమలర
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94-19/23

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ననపమలర
ఇసటట ననస:4-2-19
వయససస:21
లస: ససస స
94-19/26

భరస : అనల కకలర
ఇసటట ననస:4/2/19
వయససస:30
లస: ససస స

543
NDX1805318
పపరర: మహససనద అలయమస రరషసన
షపక
తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:4/2/19
వయససస:26
లస: ససస స

94-19/25

545
NDX2430312
పపరర: మలలర శజరర పసచసమరరస

94-19/27

546
NDX1805334
పపరర: మహహదదదన బ షపక

94-19/28

భరస : హరరబబబగ పసచసమరరస
ఇసటట ననస:4-2-19
వయససస:51
లస: ససస స

547
NDX2250199
పపరర: అనష పసచసమరరస

94-19/29

తసడడ:డ హరరబబబగ పసచసమరరస
ఇసటట ననస:4-2-19
వయససస:21
లస: పప

548
NDX2250223
పపరర: అననసఖ పసచసమరరస

భరస : మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:4/2/19
వయససస:83
లస: ససస స
94-19/30

తసడడ:డ హరర బబబగ పసచసమరరస
ఇసటట ననస:4-2-19
వయససస:21
లస: పప

550
NDX2493286
పపరర: వసశ కమషష ననపమల

94-19/32

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ననపమల
ఇసటట ననస:4-2-19
వయససస:23
లస: పప

551
NDX1889205
పపరర: రరజవ జసపరల

94-19/35

భసధసవప: షపక బబగగమ
ఇసటట ననస:4-2-19
వయససస:46
లస: పప
556
NDX1805326
పపరర: కరరమగలమర షపక

94-19/38

తసడడ:డ మహమకద ససలలమమన షపక
ఇసటట ననస:4/2/19
వయససస:53
లస: పప

554
NDX2493260
పపరర: మహమకద నయళమ షపక

94-19/33

94-19/41

తసడడ:డ శకరరమగలల జసపరల
ఇసటట ననస:4/2/19
వయససస:61
లస: పప

94-19/36

557
NDX2493302
పపరర: సరయ బబబగ మననవ

558
NDX2430304
పపరర: హరర బబబగ పసచసమరరస

భరస : వనసకయఖ చచదరర కసకణదల
ఇసటట ననస:4-2-19
వయససస:47
లస: ససస స
565
NDX1237924
పపరర: వజయ లకడక కలదదసడడ కలదదసడడ

94-19/39

94-15/47

566
NDX1982884
పపరర: ససవరచల దదవ తచలర మ

94-30/1043

569
NDX0205765
పపరర: నరసససహరరవప వడర మమడడ
తసడడ:డ మగరహరర రరవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:4-2-19/1
వయససస:70
లస: పప

94-19/40

561
NDX2704740
పపరర: వనసకయఖ చచదరర

94-31/906

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ కసకణదల
ఇసటట ననస:4-2-19
వయససస:51
లస: పప
94-7/951

564
NDX1061118
పపరర: నదగబసదస కలదదసడడ

94-15/46

తసడడ:డ వనసకట రరమకమషషరరజ కలదదసడడ
ఇసటట ననస:4-2-19/1
వయససస:32
లస: ససస స
94-15/48

భరస : రరమ రరవప తచలర మ
ఇసటట ననస:4-2-19/1
వయససస:57
లస: ససస స
94-15/50

94-19/37

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప పసచసమరరస
ఇసటట ననస:4-2-19
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ కమషష రరవప
ఇసటట ననస:4-2-19/1
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకట రరమ కమషష రరజ
ఇసటట ననస:4-2-19/1
వయససస:52
లస: ససస స
568
NDX1237916
పపరర: వనసకట రరమ కమషష రరజ కలదదసడడ

563
NDX3111473
పపరర: నరకశ యరకగగసటర

94-19/34

555
NDX1452358
పపరర: హరర పడసరద మననన
తసడడ:డ వనసకటటశజరరర మననన
ఇసటట ననస:4/2/19
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ చచదరర కసకణదల
ఇసటట ననస:4-2-19
వయససస:24
లస: ససస స
94-31/907

552
NDX1716721
పపరర: అనల కకలర

తసడడ:డ మహమకద మహహదద న బబషర షపక
ఇసటట ననస:4-2-19
వయససస:46
లస: పప

560
NDX2698157
పపరర: మమనక చచదరర

94-19/31

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకలర
ఇసటట ననస:4/2/19
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సనరఖ నదరరయణ మననవ
ఇసటట ననస:4-2-19
వయససస:53
లస: పప

559
NDX1889387
పపరర: ససధదర జసపరల

549
NDX2493278
పపరర: మగజజహహర షపక
తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:4-2-19
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససధదర జసపరల
ఇసటట ననస:4/2/19
వయససస:33
లస: పప

553
NDX2472884
పపరర: షపక మహమకద నయళమ

తసడడ:డ వశజనదథ రరజ కలదదసడడ
ఇసటట ననస:4-2-19/1
వయససస:57
లస: పప

94-19/24

తసడడ:డ సపవదసలల సనరరఖపలర
ఇసటట ననస:4-2-19
వయససస:22
లస: ససస స

544
NDX1716705
పపరర: శవ కలమమరర కకలర

562
NDX2700912
పపరర: సజరష

542
NDX2250322
పపరర: మమనక సనరరఖపలర

567
NDX0219030
పపరర: ధనలకడక వడర మమడడ

94-15/49

భరస : నరసససహరరవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:4-2-19/1
వయససస:61
లస: ససస స
94-15/51

570
NDX3113750
పపరర: శకనవరస రరవప ఎరకగగసట

94-17/1094

తసడడ:డ కమషషరరవప
ఇసటట ననస:4-2-19/1
వయససస:36
లస: పప
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571
NDX1805367
పపరర: పపణఖవత కకతస పలర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-38
94-19/42

భరస : శకనవరస రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:4/2/19/1
వయససస:44
లస: ససస స

572
NDX2250439
పపరర: చచసచమక గరరర పరటట

94-19/43

భరస : అయఖనన గరకలలల
ఇసటట ననస:4-2-19/1
వయససస:68
లస: ససస స

574
NDX2493336
పపరర: రరమమరరవప తచలర

94-19/45

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప తచలర
ఇసటట ననస:4-2-19/1
వయససస:60
లస: పప

575
NDX2250603
పపరర: అయఖననత గరరర పరటట

94-15/52

578
NDX2416675
పపరర: పడదదప కలమమర యరరక

94-19/44

తసడడ:డ శవశసకర రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:4/2/19/1
వయససస:48
లస: పప
94-19/46

తసడడ:డ కకటయఖ గరకలలల
ఇసటట ననస:4-2-19/1
వయససస:76
లస: పప

577
NDX2416683
పపరర: నదగ మలలర శజరర యరరక

573
NDX1805359
పపరర: శకనవరస రరవప కకతస పలర

576
SQX1852839
పపరర: పడమల దదవ పపదద

95-53/1

భరస : అసకమక రరవప పపదద
ఇసటట ననస:4-2-19/1
వయససస:55
లస: ససస స
94-15/53

579
NDX2416667
పపరర: నదగ మలలర శజర రరవప యరరక

94-15/54

భరస : నదగ మలలర శజరరరవప యరరక
తసడడ:డ నదగ మలలర శజరరరవప యరరక
తసడడ:డ మసరసన రరవప యరరక
ఇసటట ననస:4-2-19/1, F-404 SRISARADA R ఇసటట ననస:4-2-19/1, F-404 SRISARADA R ఇసటట ననస:4-2-19/1, F-404 SRISARADA R
వయససస:52
లస: ససస స
వయససస:31
లస: పప
వయససస:60
లస: పప
580
NDX2659381
పపరర: బబల కమషష చససడనరర

94-15/480

581
NDX3102100
పపరర: రరజకశ చచదరర బబ దసదలలరర

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:4-2-19/1,FLAT NO 102
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కమషష రరవప బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:4-2-19 flat no 4
వయససస:36
లస: పప

583
NDX2747160
పపరర: మహన వసశ మననవ

584
NDX2631703
పపరర: జతదసదడ పప టర

94-19/653

భరస : సరయబబబగ మననవ
ఇసటట ననస:4-2-19,
వయససస:48
లస: ససస స
586
NDX2504553
పపరర: రమమదదవ చససడనరర

94-15/56

592
NDX2912236
పపరర: వనసకట రరడడడ వసత

94-19/48

భసధసవప: లకడక రరజఖస నదరరనపరటట
ఇసటట ననస:4-2-28
వయససస:54
లస: పప

590
NDX1817271
పపరర: కకటటశజరమక పపలచరర

94-19/654

593
NDX2895498
పపరర: భగలకడక వసత

94-15/57

596
NDX0698183
పపరర: రరమకకటటశజరరరవప చదకలరర

94-19/50

599
NDX3097193
పపరర: హరరత సరమననన
భరస : హరర బబబగ
ఇసటట ననస:4-2-30
వయససస:19
లస: ససస స

94-15/55

588
NDX2250702
పపరర: నవఖ వసత

94-19/47

591
NDX2250652
పపరర: నఖల కనగరల

94-19/51

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కనగరల
ఇసటట ననస:4-2-22
వయససస:21
లస: పప
94-19/655

594
NDX2926210
పపరర: శసకర రరవప బబధమమసత

94-19/656

తసడడ:డ వనసకటయఖ బబధమమసత
ఇసటట ననస:4-2-22/51/24B
వయససస:47
లస: పప
94-15/59

తసడడ:డ సతఖనదనరరయణ చదకలరర
ఇసటట ననస:4-2-23
వయససస:65
లస: పప
94-19/53

585
NDX2504520
పపరర: లకడక ససజనఖ చససడనరర

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ వసత
ఇసటట ననస:4-2-22
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ వసత
ఇసటట ననస:4-2-22
వయససస:45
లస: ససస స
94-15/58

94-16/1263

భరస : వనసకటటశజర రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:4-2-22
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వజకస
డ జర రరవప నవపలలరర
ఇసటట ననస:4-2-22
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : రరమ కకటటశజర రరవప చదకలరర
ఇసటట ననస:4-2-23
వయససస:67
లస: ససస స
598
NDX2472876
పపరర: వనసకట కమషష పడసరద దదడడగగ

94-19/577

తసడడ:డ బడహకయఖ చససడనరర
ఇసటట ననస:4-2-22
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ వసత
ఇసటట ననస:4-2-22
వయససస:51
లస: పప
595
AP151010084369
పపరర: ఉమమదదవ చదకలరర

587
NDX2504546
పపరర: వనసకటటశజర రరవప చససడనరర

582
NDX3218468
పపరర: కమషష రరవప బబ దసదలలరర
తసడడ:డ ససబబయమఖ బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:4-2-19 flat no 4
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప టర
ఇసటట ననస:4-2-21
వయససస:21
లస: పప

భరస : బడహకయఖ చససడనరర
ఇసటట ననస:4-2-22
వయససస:56
లస: ససస స
589
NDX2250736
పపరర: తదజశజ సరయ లకడక శరరద
దదవశశటల ట
తసడడ:డ శరత కలమమర దదవశశటల ట
ఇసటట ననస:4-2-22
వయససస:23
లస: ససస స

94-15/629

597
NDX2243202
పపరర: కరరమగన షపక

94-4/1042

భరస : అదబగలమర షపక
ఇసటట ననస:4-2-26
వయససస:39
లస: ససస స
94-78/1218

600
NDX2442614
పపరర: రవ నదయక కకతవథ

94-19/54

తసడడ:డ బచదచ నదయక కకతవథ
ఇసటట ననస:4-2-57
వయససస:25
లస: పప
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601
NDX2959286
పపరర: శకనస నదయక ధననవత

94-89/1003

Deleted

తసడడ:డ బబష నదయక ధననవత
ఇసటట ననస:4-2-57-58
వయససస:20
లస: పప
604
JBV1803386
పపరర: కలమఖణణ పపరస

94-5/18

94-7/56

610
NDX2658698
పపరర: వషష
ష వరరన రవజరపప

94-6/745

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప రవజరపప
ఇసటట ననస:4-3-15
వయససస:38
లస: పప
94-6/6

భరస : బబ లర యఖ భమననన
ఇసటట ననస:4-3-26
వయససస:64
లస: ససస స
94-6/9

తసడడ:డ కలనయఖ పసతషలల పపమకరరజ
ఇసటట ననస:4-3-28
వయససస:61
లస: పప

611
NDX2651990
పపరర: అనత రరమవరపప

614
NDX1010883
పపరర: సజరష లత రకవపరర

617
NDX0705012
పపరర: ససధదఖ రరణణ వడర మమడడ

94-86/980

620
JBV3031671
పపరర: పడజజలజజలతద ననననపరగ

94-6/746

తసడడ:డ దదవదదనస
ఇసటట ననస:4-3-29/1
వయససస:40
లస: పప

623
NDX2892842
పపరర: పరరమళ వనజరసడర

94-6/7

తసడడ:డ వనసకటరరవప దదడడ ల
ఇసటట ననస:4-3-30/14,2ND LINE
వయససస:36
లస: ససస స

626
NDX2852564
పపరర: కమల ఉడత

94-15/61

629
NDX0920058
పపరర: చచనదనరరడడడ సససగరరరడడడ
తసడడ:డ వనసకటరరడడడ సససగరరరడడడ
ఇసటట ననస:4-3-32
వయససస:48
లస: పప

94-80/863

612
NDX2636017
పపరర: లలలఠర పస పపరర

94-6/747

615
NDX1084680
పపరర: సరకకత పపమకరరజ

94-6/8

618
NDX0698639
పపరర: నదగరరరనన వడర మమడడ

94-15/62

తసడడ:డ నదగకశజరరరవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:4-3-28
వయససస:41
లస: పప
94-6/10

621
NDX1907395
పపరర: మహన రరవప ననననపరగ

94-6/11

తసడడ:డ పరరర సరరధద ననననపరగ
ఇసటట ననస:4-3-29/1
వయససస:65
లస: పప
94-6/904

624
NDX2892685
పపరర: మమఘన ననననపరగ

94-6/905

తసడడ:డ మహనరరవప ననననపరగ
ఇసటట ననస:4-3-29/1
వయససస:29
లస: ససస స
94-4/1619

భరస : కకటటశజర రరవప ఉడత
ఇసటట ననస:4-3-32
వయససస:68
లస: ససస స
94-6/12

609
NDX2564037
పపరర: మమరర దదవఖ బబ దసదల

తసడడ:డ శకనవరస పడభగ పపమకరరజ
ఇసటట ననస:4-3-28
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససవనద కలమమర వనజరసడర
ఇసటట ననస:4-3-29/1
వయససస:37
లస: ససస స
94-51/912

94-18/824

తసడడ:డ భదడయఖ పస పపరర
ఇసటట ననస:4-3-16
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప ననననపరగ
ఇసటట ననస:4-3-29/1
వయససస:55
లస: ససస స
94-6/903

606
NDX2945152
పపరర: శకనవరస రరవప కకలర

తసడడ:డ రరమ సరజమ బబ దసదల
ఇసటట ననస:4-3-6
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : నదగరరరనన వడర మమడడ
ఇసటట ననస:4-3-28
వయససస:33
లస: ససస స

భసధసవప: ససమసత మహన యలవరరస
ఇసటట ననస:4-3-29
వయససస:22
లస: పప

భరస : చచనదనరరడడడ సససగరరరడడడ
ఇసటట ననస:4-3-32
వయససస:44
లస: ససస స

94-5/1025

భరస : శకనవరస పడభగ రకవపరర
ఇసటట ననస:4-3-28
వయససస:55
లస: ససస స

616
NDX1084714
పపరర: శకనవరస పడభగ పపమకరరజ

628
NDX0908244
పపరర: ససనత సససగరరరడడడ

608
NDX2637254
పపరర: అననపపరష బబ దసదల

94-19/56

తసడడ:డ బబలనదరరయణ కకలర
ఇసటట ననస:4-2-331
వయససస:40
లస: పప

భరస : వషష
ష వరరన రరమవరపప
ఇసటట ననస:4-3-15
వయససస:33
లస: ససస స

613
NDX1870485
పపరర: ఇసదదర దదవ భమననన

625
NDX3183597
పపరర: వసశపసడయ దదడడ ల

94-5/19

భరస : రరమసరజమ బబ దసదల
ఇసటట ననస:4-3-6
వయససస:44
లస: ససస స

లస: ససస స

622
NDX2892834
పపరర: ససవనద కలమమర వనజరసడర

605
NDX0000497
పపరర: రతస మక పపరస

603
NDX2442713
పపరర: హత నదయక ధనదవత

తసడడ:డ భబషర నదయక ధనదవత
ఇసటట ననస:4-2-58
వయససస:25
లస: పప

భరస : ఏసయఖ
ఇసటట ననస:4-2-233
వయససస:34
లస: ససస స

607
NDX0451005
పపరర: మహబమబ షపక

619
NDX2581320
పపరర: యశజసత మహన యలవరరస

94-19/55

భరస : హత నదయక ధనదవత
ఇసటట ననస:4-2-58
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసయఖ
ఇసటట ననస:4-2-233
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బగజన షపక
ఇసటట ననస:4-3
వయససస:41

602
NDX2442655
పపరర: రరజజ బబయ ధనదవత

627
NDX2776755
పపరర: కకటటశజర రరవప ఉడత

94-4/1620

తసడడ:డ లకడక నదరరయణ ఉడత
ఇసటట ననస:4-3-32
వయససస:40
లస: పప
94-6/13

630
NDX3127784
పపరర: అమమలఖ తషీరపరరర

94-198/1024

తసడడ:డ మననహర తషీరపరరర
ఇసటట ననస:4-3-32
వయససస:19
లస: ససస స
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631
NDX0462754
పపరర: కవతద రరణణ శరఖమమరర

94-6/15

భరస : యగగసధర ససపత కలమమర శరఖమమరర
ఇసటట ననస:4-3-33
వయససస:42
లస: ససస స

632
NDX0462762
పపరర: యగగసధర ససపత కలమమర
శరఖమమరర
తసడడ:డ రరధదకకకషష మమరరస శరఖమమరర
ఇసటట ననస:4-3-33
వయససస:46
లస: పప

634
NDX0889519
పపరర: లకడకసరమమమ జఖస రరవపరటట

635
NDX0889436
పపరర: వనణగ గరపరల కమషష రరవపరటట

94-6/18

94-6/14

94-6/17

భరస : సతఖనదరరయణ రరవపరటట
ఇసటట ననస:4-3-34
వయససస:45
లస: ససస స
637
NDX0889469
పపరర: సతఖనదరరయణ రరవపరటట
తసడడ:డ వరరకజ రరవపరటట
ఇసటట ననస:4-3-34
వయససస:56
లస: పప
640
NDX0223768
పపరర: ససధ పపవరజడ

94-6/23

94-6/26

94-6/29

94-6/32

94-6/35

భరస : శరత బబబగ కకలమర
ఇసటట ననస:4-3-40
వయససస:45
లస: ససస స

94-6/27

650
NDX0241026
పపరర: వజయలకడక వరససరరడడడ

653
NDX2201150
పపరర: కమషష ససకత నదగలర

94-6/38

656
NDX2201168
పపరర: దదలప చకకవరరస మవజ

94-6/30

659
NDX0240697
పపరర: శరత బబబగ కకలమర
తసడడ:డ కకటటశజరరరవప కకలమర
ఇసటట ననస:4-3-40
వయససస:49
లస: పప

642
NDX2121119
పపరర: పడదదప కలమమర పపవరడ

94-6/25

645
NDX0240564
పపరర: వనసకటటశజర రరవప పపవరజడ

94-6/28

648
NDX0241232
పపరర: శరఖమలమదదవ చచనసనపరటట

94-6/31

భరస : శవ రరమ కమషషయఖ చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:4-3-37
వయససస:68
లస: ససస స
94-6/33

651
NDX1546896
పపరర: సదద శవపడడ వరససరరడడ

94-6/34

తసడడ:డ అశశక వరర న వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:4-3-38
వయససస:26
లస: పప
94-6/36

654
NDX0786368
పపరర: పదదకవత నదగళళ

94-6/37

భరస : తరరపతయఖ నదగళళ
ఇసటట ననస:4-3-39
వయససస:58
లస: ససస స
94-6/39

తసడడ:డ చసదడమమళ మవజ
ఇసటట ననస:4-3-39
వయససస:42
లస: పప
94-6/41

94-6/22

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ పపవరజడ
ఇసటట ననస:4-3-36
వయససస:80
లస: పప

భరస : దదలప చకకవరరస మవజ
ఇసటట ననస:4-3-39
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ నదగళళ
ఇసటట ననస:4-3-39
వయససస:36
లస: పప
658
NDX0241067
పపరర: శకదదవ కకలమర

647
NDX0225540
పపరర: శకలత చచనసనపరటట

639
NDX0071662
పపరర: వనసకట గరపస కమషష కకమసడనరర

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప పపవరడ
ఇసటట ననస:4-3-36
వయససస:37
లస: పప

భరస : అశశక వరరన వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:4-3-38
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నదరరయణ పడసరద వరససరరడడ
ఇసటట ననస:4-3-38
వయససస:60
లస: పప
655
NDX0786343
పపరర: కమషష చచవతనఖ నదగళళ

94-6/24

భరస : ససరకష చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:4-3-37
వయససస:39
లస: ససస స

తలర : శరఖమల దదవ చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:4-3-37
వయససస:43
లస: పప
652
NDX0240655
పపరర: అశశక వరరన వరససరరడడడ

644
NDX2201101
పపరర: ససరకష కలమమర పపవరజడ

94-6/19

తసడడ:డ గరపరలకమషష మమరరస కకమసడనరర
ఇసటట ననస:4-3-35
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప పపవరజడ
ఇసటట ననస:4-3-36
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మగరహరర రరవప పపవరజడ
ఇసటట ననస:4-3-36
వయససస:88
లస: పప
649
NDX2121127
పపరర: వనసకట ససరకష చచనసనపరటట

94-6/21

భరస : సతఖనదరరయణ పపవరజడ
ఇసటట ననస:4-3-36
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప పపవరజడ
ఇసటట ననస:4-3-36
వయససస:38
లస: పప
646
NDX2201143
పపరర: సతఖనదరరయణ పపవరజడ

641
NDX2201135
పపరర: సరరజన దదవ పపవరజడ

636
NDX1762781
పపరర: శకనవరసస బబ పపమడడ
తసడడ:డ కమషష బబ పపమడడ
ఇసటట ననస:4-3-34
వయససస:39
లస: పప

భరస : మగరళ కమషష అననస రరజ
ఇసటట ననస:4-3-35
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజర రరవప పపవరజడ
ఇసటట ననస:4-3-36
వయససస:55
లస: ససస స
643
NDX2201119
పపరర: మగకకష కలమమర పపవరజడ

638
NDX0221440
పపరర: హహహమమవత అననస రరజ

94-6/16

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ రరవపరటట
ఇసటట ననస:4-3-34
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ రరవపరటట
ఇసటట ననస:4-3-34
వయససస:33
లస: పప
94-6/20

633
NDX0933085
పపరర: ససకనఖ రరవపరటట

657
NDX0786350
పపరర: తరరపతయఖ నదగళళ

94-6/40

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప నదగళళ
ఇసటట ననస:4-3-39
వయససస:63
లస: పప
94-6/42

660
NDX0241281
పపరర: ససవరచల రరడబతస
డడ న

94-6/43

భరస : వనసకట రతనస రరడడడబతస న
ఇసటట ననస:4-3-41
వయససస:68
లస: ససస స

Page 27 of 326

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-38

661
NDX0240770
పపరర: వనసకట రతనస రరడడడబతస న

94-6/44

తసడడ:డ పపద అసకయఖ రరడడడబతస న
ఇసటట ననస:4-3-41
వయససస:71
లస: పప
664
NDX0223081
పపరర: సజపన మదదదననన

94-6/47

94-6/50

94-6/51

94-6/54

680
NDX1956897
పపరర: హరర వనసకట పపరష చసదడ కలమ
చససడనరర
భరస : వనసకట ససబడమణఖస చససడనరర
ఇసటట ననస:4-3-49
వయససస:48
లస: ససస స

94-6/59

తసడడ:డ వనసకట ససబడహకణఖస చససడనరర
ఇసటట ననస:4-3-49
వయససస:28
లస: ససస స
94-6/906

94-7/57

686
NDX2841310
పపరర: పడసరద బబలరపప

94-6/58

689
NDX2841302
పపరర: అనసష బబలరపప
తసడడ:డ అమరనదథ బబలరపప
ఇసటట ననస:4-3-54
వయససస:24
లస: ససస స

94-65/1191

672
NDX2201127
పపరర: శశశలజ సససకర

94-6/53

675
NDX0240895
పపరర: హనసమసత రరవప చమకరర

94-6/56

678
NDX3175312
పపరర: శకహరర కకశశర వడర పపడడ

94-45/669

తసడడ:డ నదగకసదడస వడర పపడడ
ఇసటట ననస:4-3-48
వయససస:31
లస: పప
94-6/60

681
NDX2458875
పపరర: గరకషకసత గడడడ పరటట

94-67/5

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరవప గడడడపరటట
ఇసటట ననస:4-3-50
వయససస:22
లస: పప
94-17/1096

94-6/907

తసడడ:డ శశశయఖ బబలరపప
ఇసటట ననస:4-3-54
వయససస:75
లస: పప
94-6/909

669
NDX2994317
పపరర: అమల పపనసగగసడ

తసడడ:డ నరసయఖ చమకరర
ఇసటట ననస:4-3-45
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప మరరఠర
ఇసటట ననస:4-3-51
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కమషష రరడడడ ఆళళ
ఇసటట ననస:4-3-52
వయససస:28
లస: పప

భరస : అమరనదథ బబలరపప
ఇసటట ననస:4-3-54
వయససస:38
లస: ససస స

94-6/55

Deleted

భరస : ఔసప క వరరన మరరఠర
ఇసటట ననస:4-3-51
వయససస:35
లస: ససస స

688
NDX2835817
పపరర: జజఖత బబలరపప

683
NDX2817401
పపరర: అశశక వరర న మరరఠర

94-6/49

తసడడ:డ పడభబకర రరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:4-3-45
వయససస:33
లస: ససస స

677
NDX0225631
పపరర: వమల దదవ వడర మమరర

679
NDX1956624
పపరర: వనసకట రషసక చససడనరర

685
NDX2471894
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఆళళ

94-6/52

674
NDX0240853
పపరర: వదదఖసరగర చమకరర

భరస : నదగకసదడస వడర మమరర
ఇసటట ననస:4-3-48
వయససస:33
లస: ససస స

666
NDX0070771
పపరర: శరత బబబగ మదదదననన

భరస : మలమరరరడడడ పపనసగగసడ
ఇసటట ననస:4-3-43
వయససస:32
లస: ససస స

671
NDX0240820
పపరర: లకకయఖ రరవనళర

భరస : మమరరయమ జసఫ లజర బబ సస గగసటటపలర
ఇసటట ననస:4-3-46
వయససస:69
లస: ససస స

682
NDX3057940
పపరర: మధవ మరరఠర

94-55/816

తసడడ:డ హనసమసతరరవప చమకరర
ఇసటట ననస:4-3-45
వయససస:37
లస: పప
94-6/57

94-6/46

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప మదదదననన
ఇసటట ననస:4-3-43
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ రరవనళర
ఇసటట ననస:4-3-44
వయససస:66
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప చమకరర
ఇసటట ననస:4-3-45
వయససస:53
లస: ససస స
676
NDX0600395
పపరర: బబలశశరరలల గగసటటపలర

94-6/48

తసడడ:డ వనసకట చచననరరడడడ పపనసగగసడ
ఇసటట ననస:4-3-43
వయససస:40
లస: పప

భరస : లకకయఖ రరవనళర
ఇసటట ననస:4-3-44
వయససస:65
లస: ససస స
673
NDX0241182
పపరర: వసససధర చమకరర

665
NDX0224501
పపరర: వరమక

668
NDX3003522
పపరర: మలమరరరడడడ పపనసగగసడ

663
NDX0240788
పపరర: రరఘవరరవప గగడగగటటల

తసడడ:డ రరఘవయఖ గడగగటటల
ఇసటట ననస:4-3-42
వయససస:69
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:4-3-43
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శరభయఖ మదదదననన
ఇసటట ననస:4-3-43
వయససస:71
లస: పప
670
NDX0241331
పపరర: శశశలజ రరవనళర

94-6/45

భరస : రరఘవరరవప గడగగటటల
ఇసటట ననస:4-3-42
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : శరత బబబగ మదదదననన
ఇసటట ననస:4-3-43
వయససస:37
లస: ససస స
667
NDX0071795
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప మదదదననన

662
NDX0727123
పపరర: హహహమమవత గడగగటటల

684
NDX2596781
పపరర: సరయ రమ తదజశజ సరజమ

94-94/999

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సరజమ
ఇసటట ననస:4-3-51
వయససస:21
లస: ససస స
687
NDX3057965
పపరర: అమరనదథ బబలరపప

94-6/908

తసడడ:డ పడసరద బబలరపప
ఇసటట ననస:4-3-54
వయససస:41
లస: పప
94-6/910

690
NDX2841328
పపరర: మధస లత బబలరపప

94-6/911

తసడడ:డ అమరనదథ బబలరపప
ఇసటట ననస:4-3-54
వయససస:22
లస: ససస స
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పపరర: పడసరద బబలరపప
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94-17/1097

తసడడ:డ ససతయఖ బబలరపప
ఇసటట ననస:4-3-54
వయససస:75
లస: పప
694
NDX3077187
పపరర: మధస లత బబలరపప

94-17/1100

94-61/995

తసడడ:డ వనసకటటశజ రరవప మదచల
ఇసటట ననస:4-3-60
వయససస:18
లస: ససస స
703
NDX1001478
పపరర: శరరష పస తననన

94-17/32

94-17/35

94-6/753

94-17/38

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ
ఇసటట ననస:4-3-75
వయససస:48
లస: పప
715
AP151010069323
పపరర: నరకల పపరరపస గగ

భరస : పపరరషస తస స కటబరర
ఇసటట ననస:4-3-79
వయససస:58
లస: ససస స

704
NDX0985804
పపరర: శకనవరస చసదడశశఖర పస తననన

707
NDX0122044
పపరర: శఖమకకలర ససదదప

710
NDX2274801
పపరర: నబయ షపక

94-6/62

94-62/968

94-61/6

699
NDX2385813
పపరర: తషలసస బబయ బబణదవతష

94-85/3

702
NDX1001502
పపరర: సరయ రవళ పస తననన

94-17/31

తసడడ:డ శకనవరస చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:4-3-63
వయససస:29
లస: ససస స
94-17/33

705
NDX2203487
పపరర: లకడక శఖమకకలర

94-17/34

భరస : జయపడకరశరరవప శఖమకకలర
ఇసటట ననస:4-3-67
వయససస:54
లస: ససస స
94-17/36

708
NDX0122465
పపరర: జయ పడకరషరడవప శఖమకకలర

94-17/37

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:4-3-67
వయససస:61
లస: పప
94-6/366

711
NDX2274819
పపరర: నదగమర అససఫ షపక

94-6/367

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:4-3-73, H.NO.3, SADASIVANA
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:4-3-73, H.NO.3, SADASIVANA
వయససస:23
లస: పప

713
NDX0121178
పపరర: రరమచసదడయఖ ఆరర

714
NDX0225490
పపరర: రరణణ పపరరపస గగ

94-17/39

716
NDX3180122
పపరర: సరరజనమక శరరగరరర

719
JBV3031721
పపరర: బబబగ కటబరర
తసడడ:డ పపరరషస తస మ కటబరర
ఇసటట ననస:4-3-79
వయససస:36
లస: పప

94-6/61

భరస : పడమద పపరరపస గగ
ఇసటట ననస:4-3-76
వయససస:34
లస: ససస స
94-65/1192

భరస : పపననయఖ శరరగరరర
ఇసటట ననస:4-3-77
వయససస:74
లస: ససస స
94-6/64

696
NDX2403442
పపరర: రరమ సరజమ కరకలమమనస

భరస : మమతమ నదయక బబణదవతష
ఇసటట ననస:4-3-55, RAMANNAPETA 2ND L
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:4-3-75
వయససస:74
లస: పప

భరస : యయహహ నస పపరరపస గగ
ఇసటట ననస:4-3-76
వయససస:67
లస: ససస స
718
JBV3032240
పపరర: పపషరమ కటబరర

94-61/996

తసడడ:డ జయపడకరషరడవప
ఇసటట ననస:4-3-67
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నదగకశజరరరవప కకసడదరరడడ
ఇసటట ననస:4-3-73
వయససస:33
లస: పప
712
NDX0122788
పపరర: వదదఖధర ఆరర

698
NDX2560654
పపరర: సరసబశవ రరవప అనసమలశశటల ట

701
NDX3100278
పపరర: వనసకటటశజర రరవప మదచల

94-17/1099

తసడడ:డ లకడక నదరరయణ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:4-3-55
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహయఖ
ఇసటట ననస:4-3-63
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ జయపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:4-3-67
వయససస:28
లస: పప
709
NDX2657039
పపరర: రరకకశ కకసడదరరడడడ

94-25/6

తసడడ:డ నరసససహరరవప మదచల
ఇసటట ననస:4-3-60
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరస చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:4-3-63
వయససస:48
లస: ససస స
706
NDX0985309
పపరర: సరయ కకరణ శఖమకకలర

695
NDX2401560
పపరర: వనసకట ససరకఖ కరకలమమనస

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప అనసమలశశటల ట
ఇసటట ననస:4-3-55
వయససస:46
లస: పప
94-6/912

693
NDX2962256
పపరర: రరజఖ లకడక బబలరపప

భరస : కకశశర బబలరపప
ఇసటట ననస:4-3-54
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరమసరజమ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:4-3-55
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజర రరవప అనసమలశశటల ట
ఇసటట ననస:4-3-55
వయససస:71
లస: ససస స
700
NDX3136967
పపరర: శక లకడక గరయతడ మదచల

94-17/1098

తసడడ:డ పడసరద బబలరపప
ఇసటట ననస:4-3-54
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అమర నదథ బబలరపప
ఇసటట ననస:4-3-54
వయససస:22
లస: ససస స
697
NDX2541795
పపరర: లకడక అనసమలశశటల ట

692
NDX2874386
పపరర: కకశశర బబలరపప

717
JBV1801505
పపరర: వరణణ కటబరర

94-6/63

భరస : బబబగ కటబరర
ఇసటట ననస:4-3-79
వయససస:33
లస: ససస స
94-6/65

720
NDX2630945
పపరర: మమఘన గసగరశశటల ట

94-6/754

తసడడ:డ రవ కలమమర గసగరశశటల ట
ఇసటట ననస:4-3-79
వయససస:18
లస: ససస స
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పపరర: ససరకసదడ ససదదల
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94-6/66

తసడడ:డ ససధదకర రరవప ససదదల
ఇసటట ననస:4-3-80
వయససస:35
లస: పప
724
NDX2892743
పపరర: మదససనధన రరవప ససదద చల

94-6/915

94-7/59

94-6/69

94-6/71

94-6/757

94-6/75

94-6/78

తసడడ:డ రరమయఖ దశరథ
ఇసటట ననస:4-3-86
వయససస:34
లస: పప

734
NDX1956442
పపరర: దదవద కకలల
ర రర

737
NDX0221515
పపరర: జజఖత కససకలరరస

740
NDX2069269
పపరర: ససబబ రరవప కససకలరరస

743
NDX1763326
పపరర: రమమదదవ ధనరరశ

94-6/81

746
NDX1763276
పపరర: నదగరరజ ధనరరశ

94-6/72

749
NDX0241497
పపరర: బబలరరజ ధనరరశ
తసడడ:డ రరమయఖ ధనరరశ
ఇసటట ననస:4-3-86
వయససస:37
లస: పప

729
NDX0953257
పపరర: ఆల జవనజల

94-6/68

732
NDX2716629
పపరర: హరరత బగరరక

94-6/755

735
NDX2648152
పపరర: వననద కకలల
ర రర

94-6/756

తసడడ:డ డదవడ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:4-3-85
వయససస:20
లస: పప
94-6/73

738
JBV1797950
పపరర: చననమమకయ కససకలరరస

94-6/74

భరస : సరలకన రరజ కససకలరరస
ఇసటట ననస:4-3-85/1
వయససస:35
లస: ససస స
94-6/76

741
JBV1803725
పపరర: సరలకన రరజ కససకలరరస

94-6/77

తసడడ:డ అసకమరరవప కససకలరరస
ఇసటట ననస:4-3-85/1
వయససస:40
లస: పప
94-6/79

744
JBV1797133
పపరర: రరతమక ధనరరశ

94-6/80

భరస : బబలరరజ ధనరరశ
ఇసటట ననస:4-3-86
వయససస:35
లస: ససస స
94-6/82

తసడడ:డ అచచమక ధనరరశ
ఇసటట ననస:4-3-86
వయససస:28
లస: పప
94-6/84

94-7/58

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-83
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : బబలరరజ ధనరరశ
ఇసటట ననస:4-3-86
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ ధనరరశ
ఇసటట ననస:4-3-86
వయససస:82
లస: ససస స
748
NDX2244432
పపరర: దశరథ బబలల

94-6/70

తసడడ:డ అసకమక రరవప కససకలరరస
ఇసటట ననస:4-3-85/1
వయససస:32
లస: పప

భరస : లకకయఖ ధనరరశ
ఇసటట ననస:4-3-86
వయససస:25
లస: ససస స
745
NDX0697284
పపరర: అచచమక ధనరరశ

731
AP151010069495
పపరర: శశషకలమమరర బగరరక

726
NDX1419044
పపరర: లల ససదద చల

తసడడ:డ బబబగరరవప జవనజల
ఇసటట ననస:4-3-82
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప కససకలరరస
ఇసటట ననస:4-3-85/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అసకమరరవప కససకలరరస
ఇసటట ననస:4-3-85/1
వయససస:47
లస: ససస స
742
NDX1763375
పపరర: మమనక ధనరరశ

94-6/67

తసడడ:డ వలసన కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:4-3-85
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ డదవడ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:4-3-85
వయససస:19
లస: ససస స
739
JBV1803261
పపరర: ససబబమక కససకలరరస

728
JBV1802149
పపరర: ససశల కలకమలగడడ

94-6/914

భరస : ససరకసదడ ససదద చల
ఇసటట ననస:4-3-80
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరమకకటయఖ బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-83
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : డదవడ కకలమరరర
ఇసటట ననస:4-3-85
వయససస:40
లస: ససస స
736
NDX2653004
పపరర: వనసషర కకలల
ర రర

94-6/916

భరస : మష కలకమలగడడ
ఇసటట ననస:4-3-82
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ మష కకకకమలగడర
ఇసటట ననస:4-3-82
వయససస:43
లస: పప
733
AP151010069355
పపరర: లలత కకలమరరర

725
NDX2892719
పపరర: లల రరణణ ససదద చల

723
NDX2892727
పపరర: ససబగబలల ససదద చల

భరస : ససధదకర రరవప ససదద చల
ఇసటట ననస:4-3-80
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రరజ ససదద చల
ఇసటట ననస:4-3-80
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సనదకర రరవప ససదద చల
ఇసటట ననస:4-3-80
వయససస:26
లస: పప
730
JBV1801273
పపరర: బబబగరరవప కకకకమలగడర

94-6/913

తసడడ:డ నలమసబరరస ససదద చల
ఇసటట ననస:4-3-80
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ససధదకరరరవప ససదద చల
ఇసటట ననస:4-3-80
వయససస:28
లస: పప
727
NDX1419416
పపరర: మధస ససదన రరవప ససదద చల

722
NDX2892701
పపరర: ససధదకర రరవప ససదద చల

747
NDX0241547
పపరర: లకకయఖ ధనరరశ

94-6/83

తసడడ:డ రరమయఖ ధనరరశ
ఇసటట ననస:4-3-86
వయససస:29
లస: పప
94-6/85

750
NDX2892826
పపరర: రమదదవ ధనదరసస

94-6/917

భరస : నగరజ ధనదరసస
ఇసటట ననస:4-3-86
వయససస:21
లస: ససస స
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94-7/60

తలర : అచచమక ధనరసస
ఇసటట ననస:4-3-86
వయససస:40
లస: ససస స
754
NDX2642841
పపరర: కమషష మరరపలర

94-5/1026

94-6/918

భరస : చనదనరరవప మసనమ
ఇసటట ననస:4-3-90
వయససస:33
లస: ససస స
763
JBV1802198
పపరర: కకరణ బబబగ మశనస

94-6/92

94-6/95

94-17/922

94-6/100

భరస : పస తషరరజ బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-95
వయససస:39
లస: ససస స

764
JBV1802099
పపరర: చనదనరరవప మశనస

767
AP151010069450
పపరర: మరరయమక నశనస

770
JBV3032059
పపరర: రరణణ వసగరపపరపప

773
AP151010069456
పపరర: నదగకసదడ వసగరపపరపప

94-6/103

776
NDX2651784
పపరర: నదగ లకడక వసగరపపరపప

94-6/93

779
AP151010069116
పపరర: పస తషరరజ బగరరక
తసడడ:డ రరమయఖ బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-95
వయససస:41
లస: పప

94-6/88

762
NDX0241828
పపరర: నరకలదదవ మశనస

94-6/91

765
JBV3031044
పపరర: దదవసహయస మసరనస

94-6/94

తసడడ:డ జజకకబగ మసరనస
ఇసటట ననస:4-3-90
వయససస:64
లస: పప
94-6/96

768
AP151010069788
పపరర: రరజమక నశనస

94-6/97

భరస : సతదఖనసదస నశనస
ఇసటట ననస:4-3-91
వయససస:77
లస: ససస స
94-6/98

771
NDX1083807
పపరర: రవ బబబగ వసగరపపరపప

94-6/99

తసడడ:డ జజఘవర వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:4-3-93
వయససస:41
లస: పప
94-6/101

774
NDX1763920
పపరర: నదగరరజ వసగరపపరపప

94-6/102

తసడడ:డ మరరయదదసస వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:4-3-93/1
వయససస:24
లస: పప
94-6/758

తసడడ:డ మరరయదదసస వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:4-3-94
వయససస:20
లస: ససస స
94-6/104

759
NDX1763771
పపరర: శరరద మసనస

భరస : దదవసహహ యమగ మశనస
ఇసటట ననస:4-3-90
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : జజఘవర వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:4-3-93/1
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ జజఘవర వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:4-3-93/1
వయససస:42
లస: పప
778
JBV3031895
పపరర: ఇనదఖనమక బగరరక

94-6/90

భరస : రవబబబగ వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:4-3-93
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మరరయ దదసస వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:4-3-93/1
వయససస:41
లస: ససస స
775
AP151010069412
పపరర: మరరయదదసస వసగరపపరపప

761
NDX0241851
పపరర: ఝమనసరరణణ మశనస

94-6/86

భరస : కకరణ బబబగ మసనస
ఇసటట ననస:4-3-90
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : చనన నశనస
ఇసటట ననస:4-3-91
వయససస:49
లస: ససస స

తలర : మరరయమక నసరనస
ఇసటట ననస:4-3-91
వయససస:25
లస: ససస స
772
AP151010069502
పపరర: మలలర శజరర వసగరపపరపప

94-6/87

తసడడ:డ దదవసహయస మశనస
ఇసటట ననస:4-3-90
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ చనన నసనస
ఇసటట ననస:4-3-91
వయససస:24
లస: ససస స
769
NDX2644243
పపరర: డయమనద నసరనస

758
NDX2224970
పపరర: పడశరసత ఎస

94-17/40

భరస : పడభబకరరరవప బకమ
ఇసటట ననస:4-3-89
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పడవణ కలమమర మశనస
ఇసటట ననస:4-3-90
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవసహయస మశనస
ఇసటట ననస:4-3-90
వయససస:36
లస: పప
766
NDX1763870
పపరర: తషలసస నసనస

94-111/805 756
755
AP151010318196
NDX1186907
పపరర: రరమమహనరరవప ఉకలమటపప
పపరర: మరరయమక బకమ

భరస : జయసత బబబగ ఎస
ఇసటట ననస:4-3-90
వయససస:26
లస: ససస స
94-6/89

753
NDX2203479
పపరర: రరమయఖ ధనరరశ బబబగ

తసడడ:డ రరమయఖ ధనరరశ
ఇసటట ననస:4-3-86
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:4-3-87
వయససస:42
లస: పప

భరస : సరయ మనమల
ఇసటట ననస:4-3-89
వయససస:24
లస: ససస స
760
NDX1763532
పపరర: రరజజ రరణణ మసనమ

94-7/61

భరస : రమమష మగటటల పలర
ఇసటట ననస:4-3-86
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:4-3-87
వయససస:59
లస: పప
757
NDX2822179
పపరర: పడశరసత బకమ

752
NDX2178797
పపరర: అరరణద మగటటల పలర

777
SQX1844166
పపరర: నదగ లకడక వసగరపపరపప

95-6/4

తసడడ:డ మమరరయమదదసస వసగరపరడపప
ఇసటట ననస:4-3-94
వయససస:21
లస: ససస స
94-6/105

780
NDX2756245
పపరర: రజన బగరరక

94-6/919

తసడడ:డ పస తష రరజ బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-95
వయససస:21
లస: ససస స
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NDX2403434
పపరర: రరజనద బగరరక
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94-61/7

తసడడ:డ పస తష రరజ బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-95
వయససస:22
లస: ససస స
784
JBV1799592
పపరర: మరరయమక బగరరక

94-6/108

94-6/111

94-6/113

తసడడ:డ రరసపడసరద నసదచపప
ఇసటట ననస:4-3-97
వయససస:34
లస: ససస స
793
NDX2651891
పపరర: నదగరరజ గగలర పలర

94-6/759

94-6/118

94-6/120

94-6/123

భరస : పడసరద మశనస
ఇసటట ననస:4-3-101
వయససస:46
లస: ససస స

94-6/114

797
NDX2627743
పపరర: ఝనస రరణణ నసరనస

800
NDX2033744
పపరర: రరణణ పటడడ

803
NDX2033728
పపరర: యయసయఖ పటడడ

94-6/920

806
AP151010069787
పపరర: గగరవమక మశనస

94-6/116

809
NDX2033793
పపరర: బబల కలమమర నసనస
తసడడ:డ పడసరద నసనస
ఇసటట ననస:4-3-101
వయససస:25
లస: పప

789
NDX0600577
పపరర: పడసనన గగలర పలర

94-6/112

792
AP151010069314
పపరర: కకకషష గగలర పలర

94-6/115

795
AP151010069500
పపరర: దదనమక నశనస

94-6/117

భరస : అబడహస నశనస
ఇసటట ననస:4-3-98
వయససస:42
లస: ససస స
94-1/1348

798
NDX1763649
పపరర: యయసమక నసనస

94-6/119

తసడడ:డ అరరణ నసనస
ఇసటట ననస:4-3-99
వయససస:24
లస: ససస స
94-6/121

801
AP151010069053
పపరర: శశషమక మశనస

94-6/122

భరస : ఆరరనస మశనస
ఇసటట ననస:4-3-99
వయససస:47
లస: ససస స
94-6/124

804
AP151010069207
పపరర: ఆరరనస నశనస

94-6/125

తసడడ:డ జయరరవప నశనస
ఇసటట ననస:4-3-99
వయససస:57
లస: పప
94-6/126

భరస : జయరరవప మశనస
ఇసటట ననస:4-3-100
వయససస:72
లస: ససస స
94-6/128

94-6/110

తసడడ:డ దదవదదనస గగలర పలర
ఇసటట ననస:4-3-97
వయససస:54
లస: పప

తలర : రరణణ పటడడ
ఇసటట ననస:4-3-99
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:4-3-99
వయససస:28
లస: పప
808
AP151010069498
పపరర: శరరమణణ మశనస

794
NDX1763664
పపరర: ఝమనస నసనస

786
NDX1083716
పపరర: పడసరద బగరరక

తసడడ:డ కమషష గగలర పలర
ఇసటట ననస:4-3-97
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : యయసయఖ పటడడ
ఇసటట ననస:4-3-99
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరణ నసనస
ఇసటట ననస:4-3-99
వయససస:33
లస: పప
805
NDX3169398
పపరర: కకశశర కలమమర మగరరకకపపడడ

791
AP151010069497
పపరర: దదవకలమమరర గగలర పలర

94-97/875

భరస : జజకబ నసరనస
ఇసటట ననస:4-3-99
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అరరణ నసనస
ఇసటట ననస:4-3-99
వయససస:30
లస: ససస స
802
NDX1083773
పపరర: జజకబ నసనస

788
NDX3247129
పపరర: లకడక నదగ దసరర వనసకట అమర
కలమమర ఏలలరర
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ఏలలరర
ఇసటట ననస:4-3-96
వయససస:21
లస: పప

94-6/107

తసడడ:డ మసరసన బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-96
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస నసనస
ఇసటట ననస:4-3-98
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సతదఖనసదస నశనస
ఇసటట ననస:4-3-98
వయససస:52
లస: పప
799
NDX1763581
పపరర: మరరయమక నసనస

94-6/109

భరస : కకకషష గగలర పలర
ఇసటట ననస:4-3-97
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కమషష గగలర పలర
ఇసటట ననస:4-3-97
వయససస:23
లస: పప
796
AP151010069428
పపరర: అబడహస నశనస

785
NDX0467340
పపరర: కకటటశజరరరవప బగరరక

783
NDX1763227
పపరర: రమమదదవ బగరరక

భరస : కకరణ బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-96
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-96
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-96
వయససస:75
లస: పప
790
NDX0600536
పపరర: లకడక నసదచపప

94-6/106

భరస : కకటటశజర రరవప బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-96
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మసరసన బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-96
వయససస:50
లస: ససస స
787
JBV1799600
పపరర: మసరసన బగరరక

782
NDX1956707
పపరర: శక లకడక బగరరక

807
NDX0241786
పపరర: కలమమరర నశనస

94-6/127

భరస : జయరరవప నశనస
ఇసటట ననస:4-3-100
వయససస:72
లస: ససస స
94-6/129

810
NDX2033777
పపరర: కకసడదలరరవప నసనస

94-6/130

తసడడ:డ పడసరద నసనస
ఇసటట ననస:4-3-101
వయససస:31
లస: పప
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811
AP151010069204
పపరర: పడసరద మశనస

94-6/131

తసడడ:డ జయరరవప మశనస
ఇసటట ననస:4-3-101
వయససస:52
లస: పప
814
NDX0368381
పపరర: నగకశ ససదద దబతష
స ల

94-6/134

94-6/136

94-6/139

94-6/142

94-6/145

94-6/148

94-6/737

భరస : పససజప కరటబరపప
ఇసటట ననస:4-3-114
వయససస:48
లస: ససస స

824
NDX2224996
పపరర: రమమశ మగతష
స పలర

827
JBV3032042
పపరర: నదగకశజర రరవప మగషసలపలర

830
NDX1907742
పపరర: సరసబశవ రరవప ఎడడరరర

833
NDX2892693
పపరర: శరకవణణ యయదనలరర

94-6/151

836
AP151010069307
పపరర: ఆదదశశఘ గరరకపపడడ

94-6/143

839
NDX2609923
పపరర: పడమల రరణణ వరవలర
భరస : శవయఖ వరవలర
ఇసటట ననస:4-3-114
వయససస:62
లస: ససస స

819
NDX0070466
పపరర: చకరవరరస కరకరన

94-6/138

822
AP151010069018
పపరర: నదగభగషణస పలకలలరర

94-6/141

825
NDX1763417
పపరర: యయసమక మగటటల పలర

94-6/144

భరస : నదగకశజర రరవప మగటటల పలర
ఇసటట ననస:4-3-108
వయససస:36
లస: ససస స
94-6/146

828
NDX1187053
పపరర: కకటటశజరరరవప మగషసలపలర

94-6/147

తసడడ:డ పరమమశజరరరవప మగషసలపలర
ఇసటట ననస:4-3-108
వయససస:57
లస: పప
94-6/149

831
AP151010069398
పపరర: వశశజశజరరరవప ఎడన
ర రర

94-6/150

తసడడ:డ ఆదదమగ ఎడన
ర రర
ఇసటట ననస:4-3-109
వయససస:49
లస: పప
94-6/888

834
NDX2385524
పపరర: వనసకట రతనస చదబబడ లల

94-76/2

భరస : నదగకశజర రరవప చదబబడ లల
ఇసటట ననస:4-3-111
వయససస:50
లస: ససస స
94-6/152

భరస : మసరసన గరరకపపడడ
ఇసటట ననస:4-3-113
వయససస:52
లస: ససస స
94-6/154

94-7/62

తసడడ:డ మరరయమనసదరరవప పలకలలరర
ఇసటట ననస:4-3-106
వయససస:41
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప యయదనలరర
ఇసటట ననస:4-3-109
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనదడవప గరరకపపడడ
ఇసటట ననస:4-3-113
వయససస:32
లస: ససస స
838
NDX2225027
పపరర: మలలర సవరర కరటబరపప

94-6/140

తసడడ:డ వశశజశజర రరవప ఎడడరరర
ఇసటట ననస:4-3-109
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వశశజశజర రరవప ఏడన
ర రర
ఇసటట ననస:4-3-109
వయససస:21
లస: పప
835
NDX0242164
పపరర: మమధవ గరరకపపడడ

821
JBV1799618
పపరర: మమరస మక పలకలలరర

816
NDX1869439
పపరర: మహహశ బబబగ బగరరక

తసడడ:డ వరయఖ కరకరన
ఇసటట ననస:4-3-105
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశజరరరవప మగషసలపలర
ఇసటట ననస:4-3-108
వయససస:39
లస: పప

భరస : వశశజశజరరరవప ఎడన
ర రర
ఇసటట ననస:4-3-109
వయససస:45
లస: ససస స
832
NDX2710937
పపరర: శకకరసత ఏడన
ర రర

94-6/137

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప మగతష
స పలర
ఇసటట ననస:4-3-107
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకటటశజరరరవప mustipalli
ఇసటట ననస:4-3-108
వయససస:50
లస: ససస స
829
AP151010069019
పపరర: వనసకరయమక ఎడన
ర రర

818
AP151010069169
పపరర: పధక కరకరన

94-6/133

తసడడ:డ కకటటశజరరవప బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-104
వయససస:24
లస: పప

భరస : భమషణస పలకలలరర
ఇసటట ననస:4-3-106
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రమమష మమటటపలర
ఇసటట ననస:4-3-107
వయససస:28
లస: ససస స
826
JBV1797869
పపరర: అననమక మగషసలపలర మగషసలపలర

94-6/135

భరస : వరయఖ కరకరన
ఇసటట ననస:4-3-105
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకటటశజరరరవప ససలల
ఇసటట ననస:4-3-106
వయససస:44
లస: ససస స
823
NDX2244424
పపరర: అరరణద మమటటపలర

815
NDX1083732
పపరర: వనసకటటశజరరర ససదద దబతష
స ల

813
NDX0221218
పపరర: నదగకసదడస ససదద బతష
స న

భరస : వనసకటటశజరరర ససదద బతష
స న
ఇసటట ననస:4-3-103
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప ససదద దబతష
స ల
ఇసటట ననస:4-3-103
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ చకకవరరస కరకరన
ఇసటట ననస:4-3-105
వయససస:26
లస: ససస స
820
AP151010069447
పపరర: మలలర శజరర ససలల

94-6/132

భరస : నగకష ససదద దబతష
స ల
ఇసటట ననస:4-3-103
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర ససదద దబతష
స ల
ఇసటట ననస:4-3-103
వయససస:31
లస: పప
817
NDX1764241
పపరర: సరజత కరకరన

812
NDX1956681
పపరర: అరరణ కలమమరర ససదద దబతష
స ల

837
NDX0071084
పపరర: మసరసన రరవప గరరకపరటట

94-6/153

తసడడ:డ పడసరద గరరకపరటట
ఇసటట ననస:4-3-113
వయససస:37
లస: పప
94-6/738

840
NDX2225019
పపరర: పడశరసత ఆరరమలర

94-6/155

భరస : ససధదకర ఆరరమలర
ఇసటట ననస:4-3-115
వయససస:36
లస: ససస స
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94-6/156

భరస : నదగ రరజ పరలకలరర
ఇసటట ననస:4-3-116
వయససస:23
లస: ససస స
844
NDX1763243
పపరర: నదగరరజ పరలకలరర

94-6/159

94-85/1231

94-6/740

94-87/2

94-6/164

94-6/167

94-53/638

భరస : బబబగ కరకక
ఇసటట ననస:4-3-121
వయససస:56
లస: ససస స

854
NDX1010743
పపరర: మరరయమక కసభసపరటట

857
AP151010069438
పపరర: ససవరచల నశనస

860
NDX1869702
పపరర: నదగమణణ నసరనస

863
NDX2390862
పపరర: వనజజకడ భమననన

94-6/169

866
NDX1869793
పపరర: చనన బగరరక

94-6/162

869
NDX1764043
పపరర: సరరజన చచటటపలర
తసడడ:డ కమషష చచటటపలర
ఇసటట ననస:4-3-122
వయససస:26
లస: ససస స

849
NDX2224988
పపరర: వజయబబబగ పపటల

94-6/161

852
NDX2615581
పపరర: శక లకడక సజన

94-56/604

855
NDX0070839
పపరర: చనన కసభసపరటట

94-6/163

తసడడ:డ మసరసన కసభసపరటట
ఇసటట ననస:4-3-118
వయససస:36
లస: పప
94-6/165

858
AP151010069275
పపరర: కలకపరదదనస నశనస

94-6/166

తసడడ:డ ఎరకయఖ నశనస
ఇసటట ననస:4-3-119
వయససస:52
లస: పప
94-7/63

861
NDX1869629
పపరర: నదగరరజ నసరనస

94-7/64

తసడడ:డ నదగరరజ నసరనస
ఇసటట ననస:4-3-119
వయససస:24
లస: పప
94-54/1

864
NDX0241646
పపరర: కకటటశజరమక బగరరక

94-6/168

భరస : చనన బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-120
వయససస:42
లస: ససస స
94-6/171

తసడడ:డ నదగభమషణస బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-120
వయససస:48
లస: పప
94-6/172

94-6/889

భరస : గరపస చసద సజన
ఇసటట ననస:4-3-117
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప మరరపపడడ
ఇసటట ననస:4-3-119
వయససస:41
లస: ససస స

తలర : కకటటశజరమక బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-120
వయససస:24
లస: పప
868
NDX0226290
పపరర: నదగకసదడమక కరకక

94-6/890

తసడడ:డ కమపరదదనస నసరనస
ఇసటట ననస:4-3-119
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సరలకన రరజ పస ల
ఇసటట ననస:4-3-119
వయససస:20
లస: ససస స
865
NDX1763128
పపరర: అనల బగరరక

851
NDX2906683
పపరర: దదవఖ పపటల

846
NDX2892677
పపరర: నలమ కటబరర

తసడడ:డ ససరయఖ పపటల
ఇసటట ననస:4-3-117
వయససస:48
లస: పప

భరస : కలకపరదదనస నశనస
ఇసటట ననస:4-3-119
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సరలకనరరజ పస లల
ఇసటట ననస:4-3-119
వయససస:22
లస: పప
862
NDX2643716
పపరర: మమనస పస ల

94-6/160

భరస : దదసస కసభసపరటట
ఇసటట ననస:4-3-118
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన కసభసపరటట
ఇసటట ననస:4-3-118
వయససస:44
లస: పప
859
NDX2538981
పపరర: పడవణ కలమమర పస లల

848
NDX2225001
పపరర: నరకల పపటల

94-6/158

తసడడ:డ రరజకశ కటబరర
ఇసటట ననస:4-3-116
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ బబబగ పపటల
ఇసటట ననస:4-3-117
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప మలమరల
ఇసటట ననస:4-3-117/5
వయససస:28
లస: ససస స
856
NDX1084698
పపరర: దదసస కసభసపరటట

94-6/739

భరస : వజయ బబబగ పపటల
ఇసటట ననస:4-3-117
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ బబబగ పపటల
ఇసటట ననస:4-3-117
వయససస:24
లస: పప
853
NDX2275667
పపరర: భబరర వ మలమరల

845
NDX2550507
పపరర: వనసకట రతనస చదబబడ లల

843
NDX1763714
పపరర: శకకరసత పరలకలరర

తసడడ:డ రరమచసదడస పరలకలరర
ఇసటట ననస:4-3-116
వయససస:27
లస: పప

భరస : నదగకశజర రరవప చదబబడ లల
ఇసటట ననస:4-3-116
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద వజన
ఇసటట ననస:4-3-116/1
వయససస:20
లస: పప
850
NDX2665586
పపరర: పవన పపటల

94-6/157

భరస : చసదడస పరలకలరర
ఇసటట ననస:4-3-116
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడస పరలకలరర
ఇసటట ననస:4-3-116
వయససస:29
లస: పప
847
NDX2570398
పపరర: మననగన వజన

842
NDX0241562
పపరర: సరమమమ జఖస పరలకలరర

867
NDX1869751
పపరర: రరజజ కలమమరర బగరరక

94-7/65

తసడడ:డ చనన బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-120
వయససస:26
లస: ససస స
94-6/173

870
NDX1764092
పపరర: యయసస దయమక చచటటపలర

94-6/174

భరస : కమషష చచటటపలర
ఇసటట ననస:4-3-122
వయససస:47
లస: ససస స
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పపరర: యమకకబ చచటటపలర
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94-6/175

తసడడ:డ కమషష చచటటపలర
ఇసటట ననస:4-3-122
వయససస:25
లస: పప
874
NDX0070631
పపరర: నదగరరజ కకసడచపరటట

94-6/178

94-6/181

94-6/183

తసడడ:డ యయబగ రరవపరర
ఇసటట ననస:4-3-126
వయససస:44
లస: పప
883
AP151010069343
పపరర: యయహహ ఘవర రరవపరర

94-6/187

94-6/188

94-6/191

తసడడ:డ గగరవయఖ పపరరపస గగ
ఇసటట ననస:4-3-130
వయససస:57
లస: పప
898
NDX1358092
పపరర: సరమమమ జఖస బబ టటల
భరస : భమలకకణ రరవప బబ టటల
ఇసటట ననస:4-3-133
వయససస:31
లస: ససస స

94-6/182

882
AP151010069491
పపరర: ఎసపస రరరరణణ రరవపరర

94-6/184

884
NDX2645331
పపరర: పడవణ రరవపరర

887
JBV1802479
పపరర: నదగమక పస

890
NDX2146349
పపరర: యచన పపరరపస గగ

893
NDX2201077
పపరర: హరరష పపరరపస గగ

896
NDX0463752
పపరర: మరరయమక మమచవరపప

899
AP151010069036
పపరర: బమలకడక ఎడన
ర రర
భరస : లకకయఖ ఎడన
ర రర
ఇసటట ననస:4-3-133
వయససస:52
లస: ససస స

94-6/186

భరస : యయహహ ఘవర రరవపరర
ఇసటట ననస:4-3-128
వయససస:42
లస: ససస స
94-6/741

885
NDX2777860
పపరర: పడవణ రరవపరర

94-7/952

తసడడ:డ యయహహశవర రరవపరర
ఇసటట ననస:4-3-128
వయససస:19
లస: పప

94-6/189

888
NDX1869827
పపరర: బహహ పపరరపస గగ

94-6/190

తసడడ:డ ససరకష పపరరపస గగ
ఇసటట ననస:4-3-129
వయససస:24
లస: పప
94-7/66

891
NDX2410215
పపరర: భవరన కకదమల

94-5/20

భరస : శవ పడసరద పపరరపస గగ
ఇసటట ననస:4-3-130
వయససస:24
లస: ససస స
94-6/193

894
NDX0767731
పపరర: శవపడసరద పపరరపస గగ

94-6/194

తసడడ:డ పపదద శవయఖ పపరరపస గగ
ఇసటట ననస:4-3-130
వయససస:27
లస: పప
94-6/196

తసడడ:డ రరజ మమచవరపప
ఇసటట ననస:4-3-131
వయససస:33
లస: ససస స
94-6/198

879
JBV1797885
పపరర: ససనత రరవపరర

881
AP151010069266
పపరర: నదగకసదడస రరవపరర

తసడడ:డ శవయఖ పపరరపస గగ
ఇసటట ననస:4-3-130
వయససస:21
లస: పప
94-6/195

94-6/180

భరస : ఆదమగ రరవపరర
ఇసటట ననస:4-3-126
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరకష పపరరపస గగ
ఇసటట ననస:4-3-129
వయససస:23
లస: పప
94-6/192

876
JBV1803048
పపరర: ఇసరకయయల కకడదల

తసడడ:డ వనసకట మమధవ రరవప యలమసచల
ఇసటట ననస:4-3-125
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససరకష పస
ఇసటట ననస:4-3-129
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పపదశవయఖ పపరరపస గగ
ఇసటట ననస:4-3-130
వయససస:47
లస: ససస స
895
JBV3031069
పపరర: పపదశవయఖ పపరరపస గగ

94-95/830

Deleted

తసడడ:డ గగరవయఖ పపరరపస గగ
ఇసటట ననస:4-3-129
వయససస:47
లస: పప
892
AP151010069333
పపరర: రరణణ పపరరపస గగ

878
NDX2616100
పపరర: ధదరజ చచదరర యలమసచల

94-6/177

తసడడ:డ యహహ న కకడదల
ఇసటట ననస:4-3-125
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ యయహహషషవర రరవపరర
ఇసటట ననస:4-3-128
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ససరకష పపరరపస గగ
ఇసటట ననస:4-3-129
వయససస:28
లస: ససస స
889
AP151010069282
పపరర: ససరకష పపరరపస గగ

94-6/179

భరస : యయబగ రరవపరర
ఇసటట ననస:4-3-127
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ యబగ రరవపరర
ఇసటట ననస:4-3-128
వయససస:45
లస: పప
886
NDX1956517
పపరర: కమప పపరరపస గగ

875
JBV1801430
పపరర: కరరణ కలమమరర కకడదల

873
AP151010069350
పపరర: ససబగబలల కకసడపరటట

భరస : లకకయమ కకసడపరటట
ఇసటట ననస:4-3-124
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయయల కకడదల
ఇసటట ననస:4-3-125
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల కకడదల
ఇసటట ననస:4-3-125
వయససస:26
లస: ఇ
880
AP151010069401
పపరర: ఆదదమగ రరవపరర

94-6/176

తసడడ:డ లకకయఖ కకసడపరటట
ఇసటట ననస:4-3-123
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ కకసడదపరటట
ఇసటట ననస:4-3-124
వయససస:33
లస: పప
877
NDX1764431
పపరర: శరసత కకడదల

872
NDX1872556
పపరర: పస లరరజ కకసడపరటట

897
NDX1187079
పపరర: రరజ మమచవరపప

94-6/197

తసడడ:డ ససబబబరరవప మమచవరపప
ఇసటట ననస:4-3-131
వయససస:46
లస: పప
94-6/199

900
AP151010069056
పపరర: భగలకకణరరవప బబ టటల

94-6/200

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర బబ టటల
ఇసటట ననస:4-3-133
వయససస:40
లస: పప
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901
AP151010069213
పపరర: లకకయఖ ఎడన
ర రర

94-6/201

తసడడ:డ సరసబయఖ ఎడన
ర రర
ఇసటట ననస:4-3-133
వయససస:57
లస: పప
904
NDX1956939
పపరర: మసజవరణణ గగడడగసటల

94-6/202

94-6/205

94-6/208

94-7/68

94-6/210

94-6/213

94-6/216

తసడడ:డ రరసబబబగ బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-137
వయససస:21
లస: ససస స

914
NDX2146331
పపరర: జయసత కలమమర పపరరపస గగ

917
NDX0000489
పపరర: మరరయమక రకపపడడ

920
JBV3031317
పపరర: కకటటశజరరవప రకపపడడ

923
NDX1140607
పపరర: శశశలజ బగరరక

94-6/219

926
NDX0071860
పపరర: పడమద పపరరపస గగ

94-7/69

929
SQX1844158
పపరర: ససధఖ బగరరక
తసడడ:డ రరసబబబగ బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-137
వయససస:22
లస: ససస స

909
AP151010069252
పపరర: జజసప గగడడగగసటర

94-6/207

912
NDX3236403
పపరర: చనన శవయఖ పపరరపస గగ

94-6/953

915
NDX1522136
పపరర: చసటట బబబగ కరరరమమరర

94-7/70

Deleted

తసడడ:డ ఆనసద రరవప కరరరమమరర
ఇసటట ననస:4-3-135
వయససస:37
లస: పప
94-6/211

918
AP151010069489
పపరర: అకమమక రకవపడడ

94-6/212

భరస : వరయఖ రకవపడడ
ఇసటట ననస:4-3-136
వయససస:60
లస: ససస స
94-6/214

921
NDX1906348
పపరర: దదవఖ బగరరక

94-6/215

తసడడ:డ రరస బబబగ బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-137
వయససస:24
లస: ససస స
94-6/217

924
NDX0226894
పపరర: అరరణ బగరరక

94-6/218

తసడడ:డ రరసబబబగ బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-137
వయససస:39
లస: ససస స
94-6/220

తసడడ:డ మహన పపరరపస గగ
ఇసటట ననస:4-3-137
వయససస:38
లస: పప
94-6/743

94-6/204

భసధసవప: ఆదదలకడక పపరరపస గగ
ఇసటట ననస:4–3–135
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబగ బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-137
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరసబబబగ బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-137
వయససస:49
లస: ససస స
928
NDX2647121
పపరర: ససధఖ బగరరక

94-6/209

తసడడ:డ వరయఖ రకపపడడ
ఇసటట ననస:4-3-136
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబగ బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-137
వయససస:27
లస: ససస స
925
AP151010069371
పపరర: పదదకవత బగరరక

911
AP151010069179
పపరర: చనశవయఖ పపరరపస గగ

906
NDX0654053
పపరర: కకరణ కలమమర గగడడగగసటర

తసడడ:డ నదగయఖ గగడడగగసటర
ఇసటట ననస:4-3-134
వయససస:62
లస: పప

భరస : ఏలయమ రకపపడడ
ఇసటట ననస:4-3-136
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ రకపపడడ
ఇసటట ననస:4-3-136
వయససస:35
లస: పప
922
NDX1140508
పపరర: అనత బగరరక

94-6/206

తసడడ:డ చనన శవయఖ పపరరపస గగ
ఇసటట ననస:4-3-135
వయససస:32
లస: పప

భరస : కకటటశజరరరవప రకపపడడ
ఇసటట ననస:4-3-136
వయససస:33
లస: ససస స
919
NDX0001032
పపరర: ఏలయమ రకపపడడ

908
JBV1791623
పపరర: శరమగఖయయల రరజ గగడడగసటబర

94-7/67

తసడడ:డ జజసఫ గగడడగగసటర
ఇసటట ననస:4-3-134
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ గగరవయఖ పపరరపస గగ
ఇసటట ననస:4-3-135
వయససస:47
లస: పప

భరస : చసటట బబబగ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:4-3-135
వయససస:32
లస: ససస స
916
JBV3031309
పపరర: శరరద రకపపడడ

94-6/203

తసడడ:డ జజసఫ గగడడగగసటర
ఇసటట ననస:4-3-134
వయససస:36
లస: పప

భరస : చనశవయఖ పపరరపస గగ
ఇసటట ననస:4-3-135
వయససస:42
లస: ససస స
913
NDX1522144
పపరర: కరరరమమరర రతన కలమమరర

905
AP151010069488
పపరర: సరరజన గగడడగగసటర

903
NDX1615626
పపరర: భమలకకణ రరవప బబ టటల

తసడడ:డ వనసకటటసజరరర బబ టటల
ఇసటట ననస:4-3-133
వయససస:40
లస: పప

భరస : జజసఫ గగడడగగసటర
ఇసటట ననస:4-3-134
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ గగడడగగసటర
ఇసటట ననస:4-3-134
వయససస:34
లస: పప
910
AP151010069129
పపరర: ఆదదలకడక పపరరపస గగ పపరరపస గగ

94-6/742

తసడడ:డ లకకయఖ ఏటట
ర రర
ఇసటట ననస:4-3-133
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగరరజ గగడడగసటల
ఇసటట ననస:4-3-134
వయససస:28
లస: ససస స
907
NDX0467332
పపరర: నదగరరజ గగడడగగసటర

902
NDX2646891
పపరర: పడసనన ఏటట
ర రర

927
AP151010069320
పపరర: రరసబబబగ బగరరక బగరరక

94-6/221

తసడడ:డ నదగభమషణస బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-137
వయససస:55
లస: పప
95-6/5

930
NDX3009818
పపరర: మసరసణణ షపక

94-6/891

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:4-3-138
వయససస:22
లస: ససస స
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94-6/892

తసడడ:డ శవరరడడడ వనలలమల
ఇసటట ననస:4-3-138
వయససస:22
లస: ససస స
934
JBV1799147
పపరర: కకటటశజరర ఏడన
ర రర

94-6/222

94-6/225

94-6/228

94-6/895

94-6/231

94-6/233

94-6/236

తసడడ:డ సమగఖలల చలసచచరర
ఇసటట ననస:4-3-148
వయససస:34
లస: పప

944
JBV1800382
పపరర: కరసససబ షపక

947
NDX1358035
పపరర: మమబమ ససబబన షపక

950
AP151010069384
పపరర: పపద సతదఖనసదస ఇససకపలర

953
NDX0467282
పపరర: బగజన బబబగ కకకకమలగడడ

94-6/239

956
NDX0889444
పపరర: రతనసరరజ కకకకమలగడడ

94-6/229

959
NDX2401925
పపరర: సజపన కకకరమలగడదడ
భరస : రతనస రరజ కకకరమలగడదడ
ఇసటట ననస:4-3-148
వయససస:23
లస: ససస స

939
NDX0855247
పపరర: యయససబబబగ వనజసడర

94-6/227

942
SAA0342477
పపరర: అబగదల రరహమమన షపవక

94-6/894

945
NDX1358019
పపరర: రఫస షపక

94-6/230

తసడడ:డ మమబమ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:4-3-145
వయససస:25
లస: పప
94-6/232

948
NDX2659738
పపరర: నదగగరరబ షపక

94-6/744

భరస : మగసరసన షపక
ఇసటట ననస:4-3-145
వయససస:20
లస: ససస స
94-6/234

951
NDX0467217
పపరర: మమధవ కకకకమలగడడ

94-6/235

భరస : బగచచ బబబగ కకకకమలగడడ
ఇసటట ననస:4-3-147
వయససస:37
లస: ససస స
94-6/237

954
AP151010069828
పపరర: రతస యఖ కకకకమలగడడ

94-6/238

తసడడ:డ ఇసరసకల కకకకమలగడడ
ఇసటట ననస:4-3-147
వయససస:58
లస: పప
94-6/240

తసడడ:డ పపద కకటటశజరరరవప కకకకమలగడడ
ఇసటట ననస:4-3-148
వయససస:34
లస: పప
94-7/71

94-6/224

తసడడ:డ అమర షపవక
ఇసటట ననస:4-3-143
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రతస యఖ కకకకమలగడడ
ఇసటట ననస:4-3-147
వయససస:38
లస: పప

భరస : పపదకకటటశజరరరవప కకకకమలగడడ
ఇసటట ననస:4-3-148
వయససస:57
లస: ససస స
958
NDX1419069
పపరర: రరమగ చలసచచరర

94-6/893

తసడడ:డ కరశయఖ ఇససకపలర
ఇసటట ననస:4-3-146
వయససస:52
లస: పప

భరస : రతస యఖ కకకకమలగడడ
ఇసటట ననస:4-3-147
వయససస:34
లస: ససస స
955
AP151010069681
పపరర: ఎలలజబబత కకకకమలగడడ

941
SAA0921651
పపరర: హహసపసన బ షపవక

936
AP151010069724
పపరర: సరమగఖల వనవ

తసడడ:డ ఏససరతనస వనజసడర
ఇసటట ననస:4-3-143
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:4-3-145
వయససస:57
లస: పప

భరస : పపదసతదఖనసదస ఇససకపలర
ఇసటట ననస:4-3-146
వయససస:47
లస: ససస స
952
AP151010069723
పపరర: వనసకరయమక కకకకమలగడడ

94-6/226

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:4-3-145
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మమబమ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:4-3-145
వయససస:27
లస: పప
949
AP151010069373
పపరర: మమరస మక ఇససకపలర

938
NDX0384461
పపరర: మలలర శజరర ఎజసడర

94-201/1

తసడడ:డ నదగకసదడమగ వనవ
ఇసటట ననస:4-3-141
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఖమససస సరహహబ షపవక
ఇసటట ననస:4-3-143
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : అబగదలమ రహహమమన షపవక
ఇసటట ననస:4-3-143
వయససస:26
లస: ససస స
946
NDX1358043
పపరర: మసరసన వల షపక

94-6/223

భరస : ఏససరతనస ఎజసడర
ఇసటట ననస:4-3-143
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ ఎజసడర
ఇసటట ననస:4-3-143
వయససస:55
లస: పప
943
SAA0776064
పపరర: ఫరతమమ షపవక

935
JBV3031408
పపరర: వకకలరరయమ ఎడన
ర రర

933
NDX2465607
పపరర: కకరణ కలమమర పపనసమమల

తసడడ:డ రతన రరజ పపనసమమల
ఇసటట ననస:4-3-139
వయససస:36
లస: పప

భరస : నదగకసదడమ ఎడన
ర రర
ఇసటట ననస:4-3-141
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : యయసస బబబగ వనజకసడర
ఇసటట ననస:4-3-143
వయససస:24
లస: ససస స
940
NDX1186980
పపరర: ఏససరతనస ఎజసడర

94-6/967

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:4-3-138
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సరమయయలల ఏడన
ర రర
ఇసటట ననస:4-3-141
వయససస:37
లస: ససస స
937
NDX1763078
పపరర: ఆషర వనజకసడర

932
NDX3281730
పపరర: సరబబలమ షపక

957
AP151010069668
పపరర: పపదకకటటశజరరరవప కకకకమలగడడ

94-6/241

తసడడ:డ ఇసరకల కకకకమలగడడ
ఇసటట ననస:4-3-148
వయససస:62
లస: పప
94-10/931

960
JBV1802685
పపరర: అనత పతస పరటట

94-6/242

భరస : బగజనబబబగ పతస పరటట
ఇసటట ననస:4-3-149
వయససస:40
లస: ససస స
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961
AP151010069255
పపరర: బగజనబబబగ పతస పరటట

94-6/243

తసడడ:డ రరశయఖ పతస పరటట
ఇసటట ననస:4-3-149
వయససస:42
లస: పప

962
NDX1645987
పపరర: కమప రరణణ పతస పరటట

94-6/244

భరస : సలమకన రరజ పతస పరటట
ఇసటట ననస:4-3-149/1
వయససస:28
లస: ససస స

964
AP151010069485
పపరర: ససబబబరరవప పతస పరటట

963
JBV1804178
పపరర: సరలకన రరజ పతస పరటట పతస పరటట

94-6/245

తసడడ:డ ససబబబరరవప పతస పరటట
ఇసటట ననస:4-3-149/1
వయససస:33
లస: పప

94-6/246

తసడడ:డ రరశయఖ పతస పరటట
ఇసటట ననస:4-3-149/1
వయససస:52
లస: పప
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965
AP151010069383
పపరర: లలరర మక వరడపలర

94-6/247

భరస : ఏససరతనస వరడపలర
ఇసటట ననస:4-3-151
వయససస:47
లస: ససస స
968
AP151010069108
పపరర: ఏససరతనస గమడనరర

94-6/250

94-6/896

94-6/254

94-6/257

94-6/260

భరస : ఫరరరక బబషర షపక
ఇసటట ననస:4-3-161
వయససస:26
లస: ససస స

975
NDX1202555
పపరర: రతన కలమమరర కకకకమలగడడ

978
NDX1358118
పపరర: ససలలచనద వసగరపపరపప

981
NDX0669911
పపరర: జగజనవన రరవప బకరమ

94-7/72

984
NDX1418962
పపరర: ఫజలలన షపక

94-6/255

987
NDX1762930
పపరర: అయయషర బ షపక
భరస : రసనల బబషర షపక
ఇసటట ననస:4-3-161
వయససస:31
లస: ససస స

94-6/252

973
NDX0002709
పపరర: నరకల కలమమరర కకకకమలగడడ

94-6/253

976
JBV3031978
పపరర: బగజనబబబగ కకకకమలగడడ

94-6/256

భరస : చన కకటటశజరరరవప కకకకమలగడడ
ఇసటట ననస:4-3-158
వయససస:40
లస: ససస స
94-6/258

979
NDX0785063
పపరర: ససగగణమక బకరమ

94-6/259

భరస : జగజకనవన రరవప బకరమ
ఇసటట ననస:4-3-159
వయససస:37
లస: ససస స
94-6/261

982
NDX0384412
పపరర: సలమమ షపక

94-6/262

తసడడ:డ హజరత వల షపక
ఇసటట ననస:4-3-160
వయససస:40
లస: పప
94-7/73

భరస : హజరత వల షపక
ఇసటట ననస:4-3-160
వయససస:59
లస: ససస స
94-6/263

970
JBV1804293
పపరర: ససపత రరవప బకమ

భరస : అరరణదకలమమర కకకకమలగడడ
ఇసటట ననస:4-3-157
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనదనథస బకరమ
ఇసటట ననస:4-3-159
వయససస:41
లస: పప

భరస : సలమస షపక
ఇసటట ననస:4-3-160
వయససస:35
లస: ససస స
986
NDX1762880
పపరర: రరహన షపక

94-10/932

భరస : రరజకష కలమమర వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:4-3-159
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:4-3-159
వయససస:34
లస: పప
983
NDX1419085
పపరర: ఫరతమమ షపక

972
NDX2401917
పపరర: నదగరరజ బకరమ

94-6/249

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర బకమ
ఇసటట ననస:4-3-156
వయససస:50
లస: పప

భరస : బగలర యఖ కకకకమలగడడ
ఇసటట ననస:4-3-158
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బగలర యఖ కకకకమలగడడ
ఇసటట ననస:4-3-158
వయససస:34
లస: పప
980
NDX1358100
పపరర: రరజకష కలమమర వసగరపపరపప

94-6/251

తసడడ:డ నదగరరజ బకరమ
ఇసటట ననస:4-3-156
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప కకకకమలగడడ
ఇసటట ననస:4-3-157
వయససస:44
లస: పప
977
NDX0467266
పపరర: బగలర యఖ కకకకమలగడడ

969
JBV1801414
పపరర: వససత బకమ

967
NDX0241430
పపరర: ససమలత గమడనరర

భరస : ఏససరతనస గమడనరర
ఇసటట ననస:4-3-152
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససపతరరవప బకమ
ఇసటట ననస:4-3-156
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససపత రరవప బకమ
ఇసటట ననస:4-3-156
వయససస:19
లస: పప
974
NDX1084656
పపరర: అరరణ కలమమర కకకకమలగడడ

94-6/248

తసడడ:డ యమకకబగ వరడపలర
ఇసటట ననస:4-3-151
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరబబన గమడనరర
ఇసటట ననస:4-3-152
వయససస:44
లస: పప
971
NDX2892792
పపరర: ససతతశ కలమమర బకమ

966
AP151010069292
పపరర: ఏససరతనస వరడపలర

985
NDX1418905
పపరర: హజరత వల షపక

94-7/74

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:4-3-160
వయససస:65
లస: పప
94-6/264

988
NDX1763037
పపరర: బలమస బబగస షపక

94-6/265

భరస : మమబగ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:4-3-161
వయససస:49
లస: ససస స
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989
AP151010069393
పపరర: బబషర షపక

94-6/266

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:4-3-161
వయససస:40
లస: పప
992
NDX0222422
పపరర: మలలర శజరర ఏటటకలరర ఏటటకలరర

94-6/269

94-6/272

94-6/275

94-6/278

94-6/281

94-6/284

94-6/899

తసడడ:డ కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:4-3-169
వయససస:37
లస: పప

1002 AP151010069199
పపరర: అననమమరర ససదద చల

1005 AP151010069328
పపరర: షరరల షపక

1008 NDX2892917
పపరర: గగలమస ఇ మగసస ఫర షపక

1011 NDX2892768
పపరర: గగలమస ఇ రజజక షపక

94-7/75

1014 NDX1084425
పపరర: జజనబబగస షపక

94-6/279

1017 NDX0241455
పపరర: జజషన మమకల
భరస : కకరణ కలమమర మమకల
ఇసటట ననస:4-3-170
వయససస:37
లస: ససస స

997
JBV3032257
పపరర: జజషన ససదద చల SIDDELA

94-6/274

1000 NDX0954529
పపరర: ఉమ ససదద చల

94-6/277

1003 JBV3031051
పపరర: హనశ కలమమర ససదద చల

94-6/280

తసడడ:డ బబబగ SIDDELA
ఇసటట ననస:4-3-166
వయససస:36
లస: పప
94-6/282

1006 NDX0906743
పపరర: అబగదల ఖమదర జలమన షపక

94-6/283

తసడడ:డ ఖమససస వల షపక
ఇసటట ననస:4-3-168
వయససస:29
లస: పప
94-6/897

1009 NDX2892784
పపరర: మహబమబ పసర షపక

94-6/898

తసడడ:డ ఖససస వల షపక
ఇసటట ననస:4-3-168
వయససస:28
లస: పప
94-6/900

1012 NDX2892776
పపరర: కరరస బబజ పటల న

94-6/901

భరస : అబగదల ఖదర జలమన షపక
ఇసటట ననస:4-3-168
వయససస:21
లస: ససస స
94-6/285

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:4-3-169
వయససస:34
లస: ససస స
94-6/287

94-6/271

తసడడ:డ బబబగ ససదద చల
ఇసటట ననస:4-3-166
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ గగలమస ఇ మగసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:4-3-168
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఖమశస వల షపక
ఇసటట ననస:4-3-168
వయససస:28
లస: పప
1016 NDX0906719
పపరర: షరరఫ షపక

94-6/276

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:4-3-168
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ గగలమస ఇ మగసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:4-3-168
వయససస:26
లస: ససస స
1013 NDX1454156
పపరర: మహబమబ పపరర షపక

999
NDX1927682
పపరర: వనసకయఖ ససదద చల

994
NDX0221903
పపరర: బగజన కకసడచపరటట

భరస : వనసకయఖ ససదద చల
ఇసటట ననస:4-3-165
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ఖమససస వల షపక
ఇసటట ననస:4-3-168
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:4-3-168
వయససస:52
లస: పప
1010 NDX2892859
పపరర: మసరసన బఇవనవ షపక

94-6/273

భరస : పలబబబగ ససదద చల
ఇసటట ననస:4-3-166
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కలసదనస ససదచదల
ఇసటట ననస:4-3-166
వయససస:87
లస: పప
1007 AP151010069130
పపరర: ఖమససస వల షపక

996
NDX0953273
పపరర: సలమకన కకసడపరటట

94-6/268

భరస : సలమకన కకసడచపరటట
ఇసటట ననస:4-3-164
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ చరసజవ ససదచదల
ఇసటట ననస:4-3-165
వయససస:55
లస: పప

భరస : హనష కలమమర ససదద చల
ఇసటట ననస:4-3-166
వయససస:31
లస: ససస స
1004 AP151010069117
పపరర: పరలబబబగ ససదడ దల ససదద చల

94-6/270

తసడడ:డ కకటయఖ కకసడపరటట
ఇసటట ననస:4-3-164
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ ససదద చల
ఇసటట ననస:4-3-165
వయససస:24
లస: పప
1001 NDX1762823
పపరర: మమధసరర మమకల

993
JBV1799824
పపరర: రవ ఏటటకలరర

991
NDX2174597
పపరర: మమబగ ససభబన షపక

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:4-3-161
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరజమ ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:4-3-162
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సస మయఖ కకసడచపరటట
ఇసటట ననస:4-3-164
వయససస:32
లస: పప
998
NDX1870063
పపరర: వమల కలమమర ససదద చల

94-6/267

తసడడ:డ మమబగ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:4-3-161
వయససస:44
లస: పప

భరస : రవ కకశశర ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:4-3-162
వయససస:35
లస: ససస స
995
NDX0953299
పపరర: చరసజవ కకసడచపరటట

990
NDX0071159
పపరర: షరరజదదదన భబషర షపక

1015 NDX1084367
పపరర: జజన బ షపక

94-6/286

భరస : కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:4-3-169
వయససస:50
లస: ససస స
94-6/288

1018 NDX0368316
పపరర: కకరణ కలమమర మమకల

94-6/289

తసడడ:డ అబడహస మమకల
ఇసటట ననస:4-3-170
వయససస:45
లస: పప
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94-5/1236

భరస : కరరస బబష
ఇసటట ననస:4-3-172
వయససస:36
లస: ససస స
1022 AP151010069002
పపరర: బగడచ సరహహబ షపక

94-6/292

94-6/294

94-6/297

94-7/79

94-6/300

94-6/303

94-6/306

తసడడ:డ వరరసరజమ ససగవరపప
ఇసటట ననస:4-3-180
వయససస:47
లస: పప

1032 NDX1186824
పపరర: షరరనహన షపక

1035 NDX0224667
పపరర: నగమల బ షపక షపక

1038 JBV1802271
పపరర: మసరసన వల షపక

1041 NDX2225050
పపరర: శఎసమ వనజకసడర

94-6/309

1044 NDX1869876
పపరర: పడవణ కలమమర వనజకసడర

94-6/298

1047 NDX1807546
పపరర: శలకక తషన పఠరన
తసడడ:డ మసరసన వల పఠరన
ఇసటట ననస:4-3-181
వయససస:26
లస: ససస స

1027 JBV3031549
పపరర: ఖమసససఖమన పఠరన

94-6/296

1030 NDX1691337
పపరర: ససభబన షపక

94-7/78

1033 NDX0952846
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

94-6/299

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:4-3-176
వయససస:34
లస: పప
94-6/301

1036 AP151010069324
పపరర: ఖమగరరననసర బబగస షపక

94-6/302

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:4-3-179
వయససస:62
లస: ససస స
94-6/304

1039 AP151010069133
పపరర: జజన షపక

94-6/305

తసడడ:డ షపక మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:4-3-179
వయససస:72
లస: పప
94-6/307

1042 NDX0223677
పపరర: కలమమరర ససగవరపప

94-6/308

భరస : శవయఖ ససగవరపప
ఇసటట ననస:4-3-180
వయససస:42
లస: ససస స
94-6/310

తసడడ:డ నదగరరజ వనజకసడర
ఇసటట ననస:4-3-180
వయససస:24
లస: పప
94-6/312

94-6/293

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:4-3-175
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నదగరరజ వనజకసడర
ఇసటట ననస:4-3-180
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : NAGARAJU VEJENDLA
ఇసటట ననస:4-3-180
వయససస:43
లస: ససస స
1046 NDX0070649
పపరర: శవయఖ ససగవరపప

94-7/77

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:4-3-179
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ ససగవరపప
ఇసటట ననస:4-3-180
వయససస:22
లస: ససస స
1043 JBV1790708
పపరర: రరజఖస వనజకసడర

1029 NDX1691352
పపరర: జమలమ షపక

1024 JBV3031184
పపరర: తదరర షపక

తసడడ:డ అలమరభక పఠరన
ఇసటట ననస:4-3-175
వయససస:48
లస: పప

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:4-3-179
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:4-3-179
వయససస:34
లస: పప
1040 NDX2225068
పపరర: వనసకటటసజరమక ససగవరపప

94-6/295

భరస : చన నదగగల మరర షపక
ఇసటట ననస:4-3-176
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పసరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:4-3-176
వయససస:77
లస: పప
1037 JBV1802651
పపరర: కరరమగలమర షపక

1026 AP151010069411
పపరర: మహబమబ బ షపక

94-6/291

భరస : ఖమజజవల షపక
ఇసటట ననస:4-3-174
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:4-3-175
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:4-3-175
వయససస:65
లస: పప
1034 AP151010069160
పపరర: మసరసన వల షపక

94-7/76

భరస : ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:4-3-175
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమరభక పఠరన
ఇసటట ననస:4-3-175
వయససస:51
లస: పప
1031 NDX1691345
పపరర: ఖమససస సరహహబ షపక

1023 NDX1614438
పపరర: బగడద షపక

1021 NDX0597252
పపరర: కరరస బబషర షపక

తసడడ:డ బగడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:4-3-172
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:4-3-172
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ షపక జజన షపక
ఇసటట ననస:4-3-174
వయససస:44
లస: పప
1028 JBV1803030
పపరర: ఖమజజవల పఠరన

94-6/290

భరస : బగడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:4-3-172
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:4-3-172
వయససస:62
లస: పప
1025 AP151010069392
పపరర: ఖమజవల షపక

1020 NDX0889485
పపరర: ఉమమకహన షపక

1045 JBV1790716
పపరర: నదగరరజ వనజకసడర

94-6/311

తసడడ:డ ససబబబరరవప వనజరసడర
ఇసటట ననస:4-3-180
వయససస:47
లస: పప
94-6/313

1048 AP151010069686
పపరర: జజనబ పఠరన

94-6/314

భరస : మసరసన వల పఠరన
ఇసటట ననస:4-3-181
వయససస:42
లస: ససస స
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94-6/315

భరస : గగలమస ఈ మగసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:4-3-181
వయససస:44
లస: ససస స
1052 NDX1807595
పపరర: రజయమ పఠరన

94-7/80

94-6/320

94-6/323

94-6/326

94-6/329

94-6/748

94-6/333

తసడడ:డ వనసకయఖ ససదద ల
ఇసటట ననస:4-3-188
వయససస:29
లస: పప

1062 AP151010069148
పపరర: వజయకలమర చలలవపరర

1065 NDX2201069
పపరర: అశశక కలమమర కడవల

1068 NDX1691360
పపరర: రరమ దదవ బగరరక

1071 NDX2069277
పపరర: రరశక గరరపరటట

94-6/336

1074 NDX1691378
పపరర: అనల కలమమర బగరరక

94-6/327

1077 NDX3229739
పపరర: వసశ ఇససకపలర
తసడడ:డ సతఖనదరరయణ ఇససకలపఅల
ఇసటట ననస:4-3-188
వయససస:19
లస: పప

1057 AP151010069057
పపరర: ఆనసదరరవప ఇససకపలర

94-6/322

1060 NDX0697292
పపరర: శభమణణ చలలవపరర

94-6/325

1063 AP151010069457
పపరర: శకదదవ BURRI

94-6/328

భరస : వనసకటరరవప బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-187
వయససస:43
లస: ససస స
94-6/330

1066 AP151010069461
పపరర: వనసకటరరవప బగరరక

94-6/331

తసడడ:డ సరమగఏలల బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-187
వయససస:56
లస: పప
94-7/81

1069 NDX0222331
పపరర: జవమక ఇససకలపలర

94-6/332

భరస : పరరససదదద రరవప ఇససకలపలర
ఇసటట ననస:4-3-187/1
వయససస:37
లస: ససస స
94-6/334

1072 AP151010069203
పపరర: దసరర గరరపరటట

94-6/335

భరస : రమమష గరరపరటట
ఇసటట ననస:4-3-188
వయససస:42
లస: ససస స
94-7/82

తసడడ:డ వనసకట రరవప బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-188
వయససస:25
లస: పప
94-7/84

94-6/319

తసడడ:డ చననపమ CHILUVURI
ఇసటట ననస:4-3-186
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ గరరపరటట
ఇసటట ననస:4-3-188
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద ససడడ
ఇసటట ననస:4-3-188
వయససస:29
లస: పప
1076 NDX1454172
పపరర: వజయ కలమమర సపదద ల

94-6/324

తసడడ:డ వనసకట రరవప బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-187
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ ఇససకలపలర
ఇసటట ననస:4-3-187/1
వయససస:82
లస: పప
1073 NDX2225043
పపరర: రతనస బబబగ ససడడ

1059 NDX0702787
పపరర: హహసపసన ఇససకపలర

1054 JBV3031523
పపరర: మరరయమక ఇససకపలర

తసడడ:డ హహసపసన ఇససకపలర
ఇసటట ననస:4-3-184
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ జజన కడవల
ఇసటట ననస:4-3-187
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ అనల కలమమర బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-187
వయససస:19
లస: ససస స
1070 AP151010069128
పపరర: పపతతరర ఇససకలపలర

94-6/321

తసడడ:డ చననపమ చలలవపరర
ఇసటట ననస:4-3-186
వయససస:40
లస: పప

భరస : జజన కడదజలమ
ఇసటట ననస:4-3-187
వయససస:44
లస: ససస స
1067 NDX2647311
పపరర: సజపన బగరరక

1056 NDX0241273
పపరర: చనన ఇససకపలర

94-6/317

భరస : చనన ఇససకపలర
ఇసటట ననస:4-3-184
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సతదఖనసదస ఇససకపలర
ఇసటట ననస:4-3-185
వయససస:34
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర చలలవపరర
ఇసటట ననస:4-3-186
వయససస:37
లస: ససస స
1064 AP151010069219
పపరర: వజయరరకకకణణ కడదజలమ

94-6/318

తసడడ:డ ఆనసదరరవప ఇససకపలర
ఇసటట ననస:4-3-184
వయససస:52
లస: పప

భరస : హహసపవన ఇససకపలర
ఇసటట ననస:4-3-185
వయససస:32
లస: ససస స
1061 NDX0697250
పపరర: నరకల కలమమరర చలలవపరర

1053 NDX2069350
పపరర: కకరస ర ఇససకపలర

1051 AP151010069515
పపరర: మసరసనవల పఠరన

తసడడ:డ దదవపద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:4-3-181
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ చనన ఇససకపలర
ఇసటట ననస:4-3-184
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఆనసదరరవప ఇససకపలర
ఇసటట ననస:4-3-184
వయససస:72
లస: ససస స
1058 NDX1358126
పపరర: యశశద ఇససకపలర

94-6/316

తసడడ:డ జజన బ పఠరన
ఇసటట ననస:4-3-181
వయససస:24
లస: పప

భరస : దదవపడ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:4-3-181
వయససస:29
లస: ససస స
1055 AP151010069467
పపరర: దదనమక ఇససకపలర

1050 NDX1807694
పపరర: సలమకన ఖమన పఠరన

1075 NDX1454164
పపరర: వననద కలమమర ససదద ల

94-7/83

తసడడ:డ వనసకయఖ ససదద ల
ఇసటట ననస:4-3-188
వయససస:27
లస: పప
94-15/780

1078 NDX0224402
పపరర: కలమమరర ససదదల

94-6/337

భరస : పడభబకర ససదదల
ఇసటట ననస:4-3-188/1
వయససస:33
లస: ససస స
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1079 AP151010069476
పపరర: శశషమక ససదర దల ససదర దల

94-6/338

భరస : పడసరద ససదర దల
ఇసటట ననస:4-3-188/1
వయససస:52
లస: ససస స
1082 NDX1418921
పపరర: కకకసస స కలమమర ససదద ల

94-7/85

94-7/88

94-6/343

94-6/346

94-6/349

94-6/352

94-6/355

1092 AP151010069163
పపరర: సపవదమక కకసడపరటట

1095 NDX0954594
పపరర: ససనయ షపక

1098 JBV1799634
పపరర: రరజమక బగరరక

1101 JBV1799626
పపరర: ససరకష బగరరక

94-6/358

1104 AP151010069158
పపరర: బబలసరజమ బగరరక

94-6/347

తసడడ:డ జగజజఖత శకనవరస రరవప ఉయగఖరర
ఇసటట ననస:4-3-193
వయససస:21
లస: ససస స

1107 NDX1904706
పపరర: సరరసజ పఠరన
భరస : మహహదదదన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:4-3-193
వయససస:24
లస: ససస స

1087 NDX1358068
పపరర: హహమలత డదకరమ

94-6/342

1090 NDX1358050
పపరర: శరఖససససదర సససగ డదకరమ

94-6/345

1093 NDX0697128
పపరర: మసరసన రరవప కకసడదపరటట

94-6/348

తసడడ:డ రరమయఖ కకసడదపరటట
ఇసటట ననస:4-3-191
వయససస:33
లస: పప
94-6/350

1096 NDX0697425
పపరర: వరలకడక బగరరక

94-6/351

భరస : ససరకష బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-192
వయససస:31
లస: ససస స
94-6/353

1099 AP151010069151
పపరర: మమరర బగరరక

94-6/354

భరస : బబలశశరర బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-192
వయససస:47
లస: ససస స
94-6/356

1102 JBV1799980
పపరర: చసదడయఖ బగరరక

94-6/357

తసడడ:డ బబలసరజమ బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-192
వయససస:38
లస: పప
94-6/359

తసడడ:డ తరరపతయఖ బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-192
వయససస:60
లస: పప
94-5/21

94-7/87

తసడడ:డ ఆశరరజదస డదకరమ
ఇసటట ననస:4-3-190
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ బబలసరజమ బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-192
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బబలసరజమ బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-192
వయససస:40
లస: పప
1106 NDX2261915
పపరర: మమనక ఉయగఖరర

94-6/344

భరస : తరరపతరరవప బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-192
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సపవదద పఠరన
ఇసటట ననస:4-3-192
వయససస:59
లస: ససస స
1103 AP151010069523
పపరర: తరరపతరరవప బగరరక

1089 NDX0654046
పపరర: రరజకష డదకరమ

1084 NDX1870105
పపరర: మబనద పఠరన

భరస : శరఖససససదర సససగ డదకరమ
ఇసటట ననస:4-3-190
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : అహకద షపక
ఇసటట ననస:4-3-192
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : చసదడయఖ బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-192
వయససస:34
లస: ససస స
1100 NDX0222158
పపరర: మమహరరన బ పఠరన

94-6/341

భరస : రరమగడడ కకసడపరటట
ఇసటట ననస:4-3-191
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన కకసడపరటట
ఇసటట ననస:4-3-191
వయససస:61
లస: పప
1097 JBV1801018
పపరర: రరమగలమక బగరరక

1086 NDX1186881
పపరర: సపనహలత డదకమ

94-6/340

తసడడ:డ బబజ పఠరన
ఇసటట ననస:4-3-189
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమ సససదర సససగ డదకరమ
ఇసటట ననస:4-3-190
వయససస:33
లస: పప

భరస : మసరసన రరవప కకసడదపరటట
ఇసటట ననస:4-3-191
వయససస:31
లస: ససస స
1094 AP151010069342
పపరర: రరమగడడ కకసడపరటట

94-7/86

తసడడ:డ శరఖమ సససదర డదకమ
ఇసటట ననస:4-3-190
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ దదనయఖ కడదవరలమ
ఇసటట ననస:4-3-190
వయససస:21
లస: పప
1091 NDX0345660
పపరర: కలమమరర కకసడదపరటట

1083 NDX1870006
పపరర: రరబన పఠరన

1081 AP151010069582
పపరర: పడసరద ససదర దల

తసడడ:డ చరసజవ ససదదరల
ఇసటట ననస:4-3-188/1
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ బబజ పఠరన
ఇసటట ననస:4-3-189
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ పఠరన
ఇసటట ననస:4-3-189
వయససస:27
లస: పప
1088 NDX2225035
పపరర: అశశక కలమమర కడవల

94-6/339

తసడడ:డ పడసరద SIDDELA
ఇసటట ననస:4-3-188/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద ససదద ల
ఇసటట ననస:4-3-188/1
వయససస:28
లస: పప
1085 NDX1869959
పపరర: షరహహన పఠరన

1080 JBV1800978
పపరర: పడభబకర ససదద చల

1105 NDX2892552
పపరర: దసరర పడసరద బగరరక

94-6/902

తసడడ:డ తరరపత రరవప బగరరక
ఇసటట ననస:4-3-192
వయససస:18
లస: పప
94-5/22

1108 NDX2261931
పపరర: కరరసకక వనసకట శరకవన

94-5/23

భరస : శకకరసత కరరసకక
ఇసటట ననస:4-3-193
వయససస:24
లస: ససస స

Page 42 of 326

1109 NDX2243921
పపరర: అనసశర పరలలరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-38
94-5/24

భరస : వజయ కలమమర పరలలరర
ఇసటట ననస:4-3-193
వయససస:33
లస: ససస స
1112 NDX0226977
పపరర: ఇమమమబ పఠరన�

94-5/27

94-5/30

94-5/33

94-5/36

94-5/39

94-5/42

94-2/1203

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-3-197
వయససస:62
లస: ససస స

1122 NDX2243913
పపరర: వజయ కలమమర పరలలరర

1125 NDX2243939
పపరర: మహబమబ బ షపక

1128 NDX2425254
పపరర: జహహదద పఠరన

1131 NDX2665917
పపరర: నదగగర మర పటబన

94-5/1349

1134 NDX2665503
పపరర: అజమగన పటబన

1137 AP151010069011
పపరర: బడహకస మమడడశశటల ట
తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-3-197
వయససస:42
లస: పప

1117 NDX2037647
పపరర: మహమకద హహసపసన పఠరన

94-5/32

1120 JBV3031911
పపరర: బడహకస అనపరలపప

94-5/35

94-5/37

1123 NDX0070938
పపరర: జగజజఖత శకనవరసరరవప
ఉయమఖరర
తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:4-3-193
వయససస:50
లస: పప

94-5/38

94-5/40

1126 NDX2243947
పపరర: మరర బరకల షపక

94-5/41

భరస : కససస షపక
ఇసటట ననస:4-3-193/1
వయససస:53
లస: ససస స
94-5/43

1129 NDX2427441
పపరర: కరరస బబషర షపక

94-1/1180

తసడడ:డ బగడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:4-3-196
వయససస:39
లస: పప
94-5/1018

1132 NDX3229614
పపరర: మదదర బ పటల న

94-5/1348

భరస : దవపడ ఖమన పటల న
ఇసటట ననస:4-3-196
వయససస:60
లస: ససస స
94-6/749

భరస : నదగగర మర పటబన
ఇసటట ననస:4-3-196
వయససస:30
లస: ససస స
94-5/45

94-5/29

తసడడ:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:4-3-193
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ దదవపద ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:4-3-196
వయససస:33
లస: పప

తలర : మమధదర బ పటల న
ఇసటట ననస:4-3-196
వయససస:31
లస: ససస స
1136 AP151010069164
పపరర: సరసబబడజఖస మమడడశశటల ట

94-5/34

భరస : హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:4-3-195
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవపద ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:4-3-196
వయససస:34
లస: పప
1133 NDX3229705
పపరర: అలబ పటల న

1119 NDX0345280
పపరర: మహహదదదన ఖమన పఠరన

1114 NDX0224006
పపరర: వమల వపయమరర

తసడడ:డ మసరసన వల పఠరన
ఇసటట ననస:4-3-193
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:4-3-193/1
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:4-3-193/1
వయససస:58
లస: పప
1130 NDX2667467
పపరర: ఖమజజవల పటబన

94-5/31

తసడడ:డ రరమకమషష పరలలరర
ఇసటట ననస:4-3-193
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ కరపర
ఇసటట ననస:4-3-193
వయససస:55
లస: పప
1127 NDX2243954
పపరర: ఖమససస షపక

1116 NDX1731786
పపరర: మహమకద హహసపసన పఠరన

94-5/26

భరస : జగజజఖత శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-3-193
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:4-3-193
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనజల
ఇసటట ననస:4-3-193
వయససస:37
లస: పప
1124 NDX2504785
పపరర: వనసకటటశజరరర కరపర

94-5/28

తలర : ఇమమమబ పఠరన
ఇసటట ననస:4-3-193
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:4-3-193
వయససస:30
లస: పప
1121 NDX0071845
పపరర: షమగ
ర దదదన పఠరన

1113 AP151010069270
పపరర: పదక కరపర

1111 NDX2145804
పపరర: కరకసత కలమమర సససకర

భరస : పడభబకర రరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:4-3-193
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:4-3-193
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:4-3-193
వయససస:72
లస: ససస స
1118 NDX0493312
పపరర: కరపర రరమకమషష

94-5/25

భరస : పడభబకర రరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:4-3-193
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల�
ఇసటట ననస:4-3-193
వయససస:41
లస: ససస స
1115 AP151010069271
పపరర: ససబబబమక కరపర

1110 NDX0223529
పపరర: సరయ కకరణ కలమమర సససకర

1135 NDX2425262
పపరర: కనకదసరర మమడడశశటల ట

94-5/44

భరస : బడహకస మమడడశశటల ట
ఇసటట ననస:4-3-197
వయససస:36
లస: ససస స
94-5/46

1138 AP151010069404
పపరర: శకనవరసరరవప మమడడశశటల ట

94-5/47

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:4-3-197
వయససస:67
లస: పప
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1139 NDX0492256
పపరర: పడసనన లకడక అనపరలలపప

94-5/48

భరస : బడహకస
ఇసటట ననస:4-3-198
వయససస:31
లస: ససస స
1142 NDX2462521
పపరర: సతష రరడడడ వనలలమల

94-5/51

94-7/90

94-5/54

94-5/57

94-5/60

94-5/63

94-5/66

తసడడ:డ బగడద
ఇసటట ననస:4-3-204
వయససస:34
లస: ససస స

1152 NDX1838855
పపరర: సరయ కమషష యయపపరర

1155 NDX2261923
పపరర: మరరయమక పపసరపలర

1158 NDX1703330
పపరర: ససభబన షపక

1161 NDX2427474
పపరర: రరజవనద షపక

94-6/750

1164 NDX2700755
పపరర: రరజజజస షపక

94-5/58

1167 NDX2504728
పపరర: షరహహన షపక
భరస : SHABUDDIN షపక
ఇసటట ననస:4-3-204
వయససస:34
లస: ససస స

1147 NDX2504751
పపరర: సరయ దదవఖ ఏనసగసటట

94-5/53

1150 NDX0654194
పపరర: శకనవరసస ఎనసగసటట

94-5/56

1153 NDX1471614
పపరర: వసశ కమషష యయపపరర

94-5/59

తసడడ:డ శవనదనరరయణ యయపపరర
ఇసటట ననస:4-3-201/1
వయససస:25
లస: పప
94-5/61

1156 NDX2224814
పపరర: నదగమక దదవననన

94-5/62

భరస : శకనవరస రరవప దదవననన
ఇసటట ననస:4-3-202
వయససస:39
లస: ససస స
94-5/64

1159 NDX2224822
పపరర: శకనవరసరరవప దదవననన

94-5/65

తసడడ:డ అదదయఖ దదవననన
ఇసటట ననస:4-3-202
వయససస:44
లస: పప
94-1/1181

1162 NDX2427425
పపరర: శరరబదదదన షపక

94-1/1182

తసడడ:డ అబగదల రకఫ షపక
ఇసటట ననస:4-3-203
వయససస:43
లస: పప
94-6/751

భరస : షరరబదదదన షపక
ఇసటట ననస:4-3-203
వయససస:38
లస: ససస స
94-5/68

94-7/89

తసడడ:డ జసగయఖ
ఇసటట ననస:4-3-199
వయససస:48
లస: పప

భరస : శరరబదదదన షపక
ఇసటట ననస:4-3-203
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల రకఫ షపక
ఇసటట ననస:4-3-203
వయససస:42
లస: పప
1166 NDX0239889
పపరర: దరరయమబ సయఖద

94-5/55

తసడడ:డ జజనస షపక
ఇసటట ననస:4-3-202
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:4-3-202/1
వయససస:35
లస: ససస స
1163 NDX2696276
పపరర: షరర ఫపదదదన షపక

1149 NDX0651307
పపరర: కకసలఖ యయనసగసటట

1144 NDX1321769
పపరర: లకడక చచవతనఖ పటల స

తసడడ:డ శకనవరసస ఏనసగసటట
ఇసటట ననస:4-3-199
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మమణణకఖరరవప పపసరపలర
ఇసటట ననస:4-3-202
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ యగససబ షపక
ఇసటట ననస:4-3-202
వయససస:36
లస: పప
1160 NDX1703348
పపరర: మసరసన బ షపక

94-7/91

తసడడ:డ శవనదనరరయణ యయపపరర
ఇసటట ననస:4-3-201/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:4-3-201/1
వయససస:49
లస: పప
1157 NDX2224442
పపరర: అససఫ షపక

1146 NDX1217850
పపరర: అశశక కలమమర పటటల స

94-5/50

తసడడ:డ రమణయఖ పటటలస
ఇసటట ననస:4-3-198
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జసగయఖ
ఇసటట ననస:4-3-199
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శవనదనరరయణ
ఇసటట ననస:4-3-201/1
వయససస:44
లస: ససస స
1154 AP151010069606
పపరర: శవనదనరరయణ వనపపరర

94-5/52

తసడడ:డ రమణయఖ పటటలస
ఇసటట ననస:4-3-198
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరసస ఇనసగసటట
ఇసటట ననస:4-3-199
వయససస:41
లస: ససస స
1151 JBV3031291
పపరర: పపరషకలమమరర యయపపరర

1143 JBV3031341
పపరర: శకరరమగలల అనపరలలపప

1141 AP151010069237
పపరర: ససశల ఆనపరరకపప

భరస : శకరరమగలల
ఇసటట ననస:4-3-198
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:4-3-198
వయససస:62
లస: పప

భరస : రమణయఖ పటటలస
ఇసటట ననస:4-3-198
వయససస:29
లస: ససస స
1148 NDX0220962
పపరర: లకడక దసరర పరలడడ

94-5/49

తసడడ:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:4-3-198
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శవర రరడడడ వనలలమల
ఇసటట ననస:4-3-198
వయససస:21
లస: పప
1145 NDX1217835
పపరర: ససశల పటటల స

1140 JBV3031861
పపరర: ఉమ అనపరలపప

1165 NDX2224467
పపరర: షకకర సయఖద

94-5/67

తసడడ:డ బగడద సయఖద
ఇసటట ననస:4-3-204
వయససస:26
లస: ససస స
94-5/69

1168 AP151010069365
పపరర: ఖమసససబ సయఖద

94-5/70

భరస : సయఖద బగడచ
ఇసటట ననస:4-3-204
వయససస:62
లస: ససస స
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1169 NDX0702696
పపరర: మగసరసఫర సయఖద
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94-5/71

తసడడ:డ బగడద
ఇసటట ననస:4-3-204
వయససస:33
లస: పప
1172 NDX2504744
పపరర: షరబగదదదన షపక

94-5/74

94-5/77

94-5/80

94-5/83

94-5/86

94-5/89

94-5/92

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:4-3-206/1
వయససస:33
లస: ససస స

1182 NDX0952838
పపరర: ససబబన సయఖద

1185 NDX2425395
పపరర: ననరన హన షపక

1188 NDX2425379
పపరర: మహమగద అసజమ షపక

1191 NDX2425346
పపరర: అమర బబషర షపక

94-5/95

1194 NDX2425361
పపరర: చనన అలమరబక షపక

94-5/84

1197 NDX0221598
పపరర: రజయమ షపక
భరస : అయమబ
ఇసటట ననస:4-3-206/1
వయససస:41
లస: ససస స

1177 NDX0227736
పపరర: సలమక షపక

94-5/79

1180 NDX2504009
పపరర: ససలమర బ షపక

94-5/82

1183 NDX2425437
పపరర: అయషర అపస డ జ షపక

94-5/85

భరస : అమర బబషర షపక
ఇసటట ననస:4-3-206
వయససస:26
లస: ససస స
94-5/87

1186 NDX2425387
పపరర: కరరమమన షపక

94-5/88

భరస : హహసపసన అల షపక
ఇసటట ననస:4-3-206
వయససస:35
లస: ససస స
94-5/90

1189 NDX2425411
పపరర: షమమగన షపక

94-5/91

భరస : అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:4-3-206
వయససస:53
లస: ససస స
94-5/93

1192 NDX2425320
పపరర: అబగదల ఘన షపక

94-5/94

తసడడ:డ అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:4-3-206
వయససస:36
లస: పప
94-5/96

తసడడ:డ బగడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:4-3-206
వయససస:57
లస: పప
94-5/98

94-5/76

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:4-3-205
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:4-3-206
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:4-3-206
వయససస:36
లస: పప
1196 NDX0223602
పపరర: సలమక షపక

94-5/81

భరస : బరకతషలర షపక
ఇసటట ననస:4-3-206
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అలమర భక షపక
ఇసటట ననస:4-3-206
వయససస:69
లస: ససస స
1193 NDX2425338
పపరర: హహసపసన అల షపక

1179 JBV1791052
పపరర: మహబమబ బ సయఖద

1174 NDX2224491
పపరర: జజన బ సయఖద

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:4-3-205
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అబగదల ఘన షపక
ఇసటట ననస:4-3-206
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:4-3-206
వయససస:37
లస: ససస స
1190 NDX2503993
పపరర: హబబగన షపక

94-5/78

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:4-3-205
వయససస:50
లస: పప

తలర : ననరనహన షపక
ఇసటట ననస:4-3-206
వయససస:29
లస: ససస స
1187 JBV3032349
పపరర: ననరన హన షపక

1176 NDX2224509
పపరర: మహబమబ ఖమన షపక

94-5/73

భరస : మగసస ఫర సయఖద
ఇసటట ననస:4-3-204/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:4-3-205
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:4-3-205
వయససస:29
లస: పప
1184 NDX1814046
పపరర: షరఫసయమ షపక

94-5/75

తసడడ:డ పపదద జలల షపక
ఇసటట ననస:4-3-204/1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:4-3-205
వయససస:33
లస: ససస స
1181 NDX0952770
పపరర: జజన బబషర సయఖద

1173 NDX0702605
పపరర: ఖమజజవల సయఖద

1171 NDX0493247
పపరర: సయఖద మహహదద న

తసడడ:డ బగడద
ఇసటట ననస:4-3-204
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సయఖద బగడచ
ఇసటట ననస:4-3-204
వయససస:42
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:4-3-204/1
వయససస:32
లస: ససస స
1178 NDX2425312
పపరర: షబబనద అజక సయఖద

94-5/72

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:4-3-204
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ జజన భబష షపక
ఇసటట ననస:4-3-204
వయససస:38
లస: పప
1175 NDX2224475
పపరర: ఫరతమమ షపక

1170 NDX2224459
పపరర: మమబగ షపక

1195 NDX0227223
పపరర: పరరజన షపక

94-5/97

భరస : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:4-3-206/1
వయససస:31
లస: ససస స
94-5/99

1198 AP151010069052
పపరర: బక బ షపక

94-5/100

భరస : షపక ఇబడహహస
ఇసటట ననస:4-3-206/1
వయససస:47
లస: ససస స
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1199 NDX1471598
పపరర: నజర బబషర షపక
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94-5/101

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:4-3-206/1
వయససస:28
లస: పప
1202 AP151010069047
పపరర: అనజర షపక

94-5/104

94-5/107

94-5/110

94-5/113

94-5/116

94-5/1237

94-5/119

భరస : సనరఖపడకరశరరవప గసటబ
ఇసటట ననస:4-3-208/1
వయససస:55
లస: ససస స

1212 NDX2425445
పపరర: కరరమగననసర షపక

1215 AP151010063646
పపరర: మసరసన వల షపక

1218 NDX3229481
పపరర: కరరమగననసర షపక

1221 NDX2224780
పపరర: హహసపసన బ షపక

94-5/122

1224 NDX2646917
పపరర: హహసపన బ షపక

94-5/114

1227 NDX0250498
పపరర: సనరఖపడకరశరరవప గసటబ
తసడడ:డ లకకయఖ గసటబ
ఇసటట ననస:4-3-208/1
వయససస:63
లస: పప

1207 NDX2224483
పపరర: ససధదకరరరవప వసగపసడడ

94-5/109

1210 NDX0223925
పపరర: ఆశర షపక

94-5/112

1213 NDX0492165
పపరర: మమలసబ షపక

94-5/115

భరస : మహమకద
ఇసటట ననస:4-3-208
వయససస:61
లస: ససస స
94-5/117

1216 NDX2224830
పపరర: రహహమగననసర షపక

94-5/118

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:4-3-208
వయససస:21
లస: ససస స
94-5/1347

1219 NDX3229754
పపరర: మసరసన వల షపక

94-5/1350

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:4-3-208
వయససస:59
లస: పప
94-5/120

1222 NDX1749938
పపరర: ఫరరదద షపక

94-5/121

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:4-3-208/1
వయససస:26
లస: పప
94-5/1019

భరస : జజన భబష
ఇసటట ననస:4-3-208/1
వయససస:22
లస: ససస స
94-7/93

94-5/106

భరస : మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:4-3-208
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఫరరరష బగడద
ఇసటట ననస:4-3-208/1
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:4-3-208/1
వయససస:28
లస: పప
1226 NDX0250522
పపరర: రరధ గసటబ

94-5/111

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:4-3-208
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరరసరస బగడద షపక
ఇసటట ననస:4-3-208/1
వయససస:40
లస: ససస స
1223 NDX2044758
పపరర: మసరసన వల షపక

1209 NDX2504710
పపరర: నదగమర షరరఫ సయఖద

1204 NDX2224756
పపరర: కమల కకతదస

తసడడ:డ సతఖస నదయగడడ వసగపసడడ
ఇసటట ననస:4-3-207
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఫరరద సరహహబ
ఇసటట ననస:4-3-208
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనజల షపక
ఇసటట ననస:4-3-208
వయససస:32
లస: పప
1220 NDX2162501
పపరర: మభగ షపక

94-5/108

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:4-3-208
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:4-3-208
వయససస:30
లస: పప
1217 NDX3209038
పపరర: మహబబబ ససబబన షపక

1206 NDX2224772
పపరర: ఖమశరరస వశజనదధ కకతదస

94-5/103

భరస : హనసమసత రరవప కకతదస
ఇసటట ననస:4-3-207
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద జజన సయఖద
ఇసటట ననస:4-3-207/1
వయససస:24
లస: పప

భరస : కకశవ
ఇసటట ననస:4-3-208
వయససస:34
లస: ససస స
1214 NDX1418186
పపరర: రహహస షసక

94-5/105

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకతదస
ఇసటట ననస:4-3-207
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ చనసకలరర వనసకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:4-3-207
వయససస:37
లస: పప
1211 NDX0221374
పపరర: శకదదవ కసచచరర

1203 NDX2224764
పపరర: నదగవరరరన కకతదస

1201 AP151010069051
పపరర: ఇబడహహస షపక

తసడడ:డ మదదర సరహహబ
ఇసటట ననస:4-3-206/1
వయససస:52
లస: పప

భరస : ఖమశరరస వశజనదధ కకతదస
ఇసటట ననస:4-3-207
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజర రరవప చనసకలరర
ఇసటట ననస:4-3-207
వయససస:69
లస: ససస స
1208 NDX2486306
పపరర: చనసకలరర ససరకష

94-5/102

తసడడ:డ ననననసర
ఇసటట ననస:4-3-206/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ షపక మదదర సరహహబ
ఇసటట ననస:4-3-206/1
వయససస:67
లస: పప
1205 NDX2224749
పపరర: ససశల చనసకలరర

1200 NDX0072058
పపరర: ససభబన షపక

1225 NDX0406173
పపరర: షరహహదద షపక�

94-7/92

భరస : అకస ర బబషర� షపక
ఇసటట ననస:4-3-208/1
వయససస:39
లస: ససస స
94-7/94

1228 NDX2504736
పపరర: ధనసష పపల

94-5/123

భరస : ఏడడకకసడలల పపల
ఇసటట ననస:4-3-209
వయససస:27
లస: ససస స
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1229 NDX1703462
పపరర: దసరరర భవరన పపల
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94-5/124

భరస : శవ పపల
ఇసటట ననస:4-3-209
వయససస:33
లస: ససస స
1232 NDX1703728
పపరర: శవ పపల

94-5/127

94-5/130

94-5/133

94-5/136

94-5/139

94-5/142

94-5/145

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మదసద
ఇసటట ననస:4-3-212/1
వయససస:21
లస: ససస స

1242 NDX2224806
పపరర: నదగరరజ పరలపరటట

1245 NDX0221010
పపరర: రరజకశజరర కరనదదస

1248 JBV3045804
పపరర: ససరమక మదసద

1251 JBV3037215
పపరర: రరసబబబగ మదసద

94-5/148

1254 NDX0654145
పపరర: శకనవరసరరవప మదసద

94-5/137

1257 NDX3134921
పపరర: భగలకడక దదవ కకపపరర
భరస : శకనవరస రరవప మడడడ
ఇసటట ననస:4-3-212/1
వయససస:43
లస: ససస స

1237 AP151010069235
పపరర: రసగమక గగరరకల

94-5/132

1240 NDX1665639
పపరర: ననరన హన షపక

94-5/135

1243 NDX1010768
పపరర: జజఖత మమడడగగల

94-5/138

తసడడ:డ దదవదదసస
ఇసటట ననస:4-3-212/1
వయససస:30
లస: ససస స
94-5/140

1246 JBV3045820
పపరర: కవత మదసద

94-5/141

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:4-3-212/1
వయససస:39
లస: ససస స
94-5/143

1249 NDX1646506
పపరర: అనల మమడడగగల

94-5/144

తసడడ:డ దదవదదస మమడడగగల
ఇసటట ననస:4-3-212/1
వయససస:27
లస: పప
94-5/146

1252 NDX0379875
పపరర: వనసకట రతనస కణదస

94-5/147

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:4-3-212/1
వయససస:41
లస: పప
94-5/149

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:4-3-212/1
వయససస:51
లస: పప
94-5/1021

94-5/129

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:4-3-212
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ లలరరదమరరయనన
ఇసటట ననస:4-3-212/1
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ గగరవయఖ దశ
ఇసటట ననస:4-3-212/1
వయససస:46
లస: పప
1256 NDX2635480
పపరర: పడవళక మదసద

94-5/134

భరస : మరరయనన
ఇసటట ననస:4-3-212/1
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ భమషణస
ఇసటట ననస:4-3-212/1
వయససస:39
లస: పప
1253 NDX1956301
పపరర: పస లలరర దశ

1239 NDX2224798
పపరర: సజపన పరలపరటట

1234 JBV1792241
పపరర: ధనలకడక అలవరలమ

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:4-3-211
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : వనసకరటరతనస
ఇసటట ననస:4-3-212/1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయనన
ఇసటట ననస:4-3-212/1
వయససస:43
లస: ససస స
1250 NDX1394840
పపరర: ససరకష బబబగ మకకమల

94-5/131

తసడడ:డ శవయఖ పరలపరటట
ఇసటట ననస:4-3-212
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పస లలరర
ఇసటట ననస:4-3-212/1
వయససస:32
లస: ససస స
1247 JBV3045788
పపరర: అరరణ మదసద

1236 JBV1792233
పపరర: శకనవరసరరవప అలవరలమ

94-5/126

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-3-210
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నదగరరజ పరలపరటట
ఇసటట ననస:4-3-212
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:4-3-212
వయససస:49
లస: ససస స
1244 NDX1418707
పపరర: ససనతద దదసప

94-5/128

తసడడ:డ వనసకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:4-3-210
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ షపక నదగగలమరర
ఇసటట ననస:4-3-211
వయససస:72
లస: పప
1241 AP151010069651
పపరర: లకడక పరలపరటట

1233 NDX2115856
పపరర: రరమకమషష పప దదల

1231 NDX1646258
పపరర: ఏడడకకసదలల పపల

తసడడ:డ కకశవపలల పపల
ఇసటట ననస:4-3-209
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పప దదల
ఇసటట ననస:4-3-209
వయససస:37
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-3-210
వయససస:57
లస: ససస స
1238 AP151010069125
పపరర: వల షపకక

94-5/125

భరస : కకశవరరవప
ఇసటట ననస:4-3-209
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకశవ రరవప పపల
ఇసటట ననస:4-3-209
వయససస:35
లస: పప
1235 AP151010069162
పపరర: కకటటశజరమక గననవరపప

1230 AP151010069089
పపరర: లకడక పపల

1255 NDX2638633
పపరర: పడతషఖష మదసద

94-5/1020

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మదసద
ఇసటట ననస:4-3-212/1
వయససస:21
లస: ససస స
94-5/1238

1258 NDX3040771
పపరర: గణణశ కనడస

94-5/1239

తసడడ:డ వనసకట రతనస కనడస
ఇసటట ననస:4-3-212/1
వయససస:19
లస: పప
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పపరర: నదగ బసదస కనడస
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94-5/1240

తసడడ:డ వనసకట రతనస కనడస
ఇసటట ననస:4-3-212/1
వయససస:18
లస: ససస స
1262 NDX1202365
పపరర: రహకత సయఖద

94-5/152

94-5/155

94-5/158

94-5/161

94-5/164

94-5/167

94-5/170

తసడడ:డ ససధదకర బబబగ
ఇసటట ననస:4-3-218
వయససస:30
లస: పప

1272 AP151010069021
పపరర: మహహదదదన సయఖద

1275 AP151010069623
పపరర: మమలమల సయఖద

1278 NDX1703322
పపరర: రహహమగన షపక

1281 AP151010069228
పపరర: మరరబ సయఖద

94-5/173

1284 AP151010069260
పపరర: బగడచ సయఖద

94-5/162

1287 JBV1791037
పపరర: సరబరర సయఖద
భరస : యగససబ అల
ఇసటట ననస:4-3-219
వయససస:35
లస: ససస స

1267 AP151010069402
పపరర: మమలమల సయఖద

94-5/157

1270 JBV1791045
పపరర: మహబమబ బ సయఖద

94-5/160

1273 NDX0374702
పపరర: మసరసనజల షపక

94-5/163

తసడడ:డ బగడద సరహహబ
ఇసటట ననస:4-3-214
వయససస:40
లస: పప
94-5/165

1276 NDX1202357
పపరర: గకససయ సయఖద

94-5/166

భరస : ఖమససమ
ఇసటట ననస:4-3-215
వయససస:33
లస: ససస స
94-5/168

1279 NDX1418087
పపరర: ససహనద సయఖద

94-5/169

భరస : ఈసనబ వల
ఇసటట ననస:4-3-217
వయససస:33
లస: ససస స
94-5/171

1282 NDX1418178
పపరర: ఈససబగదదదన షపక

94-5/172

తసడడ:డ ఈమమమగదదదన
ఇసటట ననస:4-3-217
వయససస:26
లస: పప
94-5/174

తసడడ:డ సయఖద ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:4-3-217
వయససస:77
లస: పప
94-5/176

94-5/154

భరస : సపవదద
ఇసటట ననస:4-3-214
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సయఖద బగడచ
ఇసటట ననస:4-3-217
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సయఖద బగడచ
ఇసటట ననస:4-3-217
వయససస:40
లస: పప
1286 NDX0072165
పపరర: అభలమష మమరరపపడడ

94-5/159

భరస : నదగగలమ షపక
ఇసటట ననస:4-3-217
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బగడద
ఇసటట ననస:4-3-217
వయససస:34
లస: ససస స
1283 AP151010069287
పపరర: ఈసస బగ సయఖద

1269 NDX1010917
పపరర: రమ పప నసనపరటట

1264 AP151010069397
పపరర: ననరన హన షపక

తసడడ:డ సయఖద ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:4-3-213
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ సయఖద మహహదద న
ఇసటట ననస:4-3-214
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ నదగగల మరర సయఖద
ఇసటట ననస:4-3-215
వయససస:35
లస: పప
1280 NDX0000505
పపరర: మమహరరననసర సయఖద

94-5/156

తసడడ:డ సయఖద మమలమల
ఇసటట ననస:4-3-214
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ చన మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:4-3-214
వయససస:44
లస: పప
1277 NDX1703355
పపరర: ఖమశసశర సయఖద

1266 NDX2503985
పపరర: నదగమర బబషర షపక

94-5/150

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:4-3-213
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మమలమఖదదడ
ఇసటట ననస:4-3-214
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మహకద జజన
ఇసటట ననస:4-3-214
వయససస:47
లస: ససస స
1274 NDX1084862
పపరర: మమలమఖదదడ పప ననపరటట

94-5/153

తసడడ:డ మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:4-3-213
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద జజన సయఖద
ఇసటట ననస:4-3-214
వయససస:26
లస: ససస స
1271 AP151010069225
పపరర: హసపసస బ సయఖద

1263 NDX0239582
పపరర: నదగమర మరర సయఖద

1261 NDX2503944
పపరర: నససమ షపక

తసడడ:డ నదగమర బబషర షపక
ఇసటట ననస:4-3-213
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:4-3-213
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:4-3-213
వయససస:57
లస: ససస స
1268 NDX1703447
పపరర: నదగమర బ సయఖద

94-29/889

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మదసద
ఇసటట ననస:4-3-212/1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నదగగల మరర సయఖద
ఇసటట ననస:4-3-213
వయససస:31
లస: ససస స
1265 AP151010069396
పపరర: ఫరతమమ సయఖద

1260 NDX2574952
పపరర: పరవన మదసద

1285 NDX1703298
పపరర: గరయతడ వలర సశశటల ట

94-5/175

భరస : వరయఖ వలర సశశటల ట
ఇసటట ననస:4-3-218
వయససస:50
లస: ససస స
94-5/177

1288 AP151010069226
పపరర: ఫరతమగననసర సయఖద

94-5/178

భరస : సయఖద బగడచ
ఇసటట ననస:4-3-219
వయససస:72
లస: ససస స
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1289 AP151010069022
పపరర: ఈససవల సయఖద

94-5/179

తసడడ:డ సయఖద బగడచ
ఇసటట ననస:4-3-219
వయససస:42
లస: పప
1292 NDX0227041
పపరర: రకషక షపక

94-5/181

94-5/1241

94-5/185

94-5/188

94-5/191

94-5/194

94-6/362

తసడడ:డ నదగరరజ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:4-3-227
వయససస:21
లస: ససస స

1302 NDX2224681
పపరర: పస తషరరజ దసడడడ

1305 JBV3031507
పపరర: అబగదలమర షపక

1308 NDX0767665
పపరర: శరరషర బ షపవక

1311 NDX2703338
పపరర: మణణఫరభ షపక

94-5/196

1314 NDX2224863
పపరర: శవ శసకర యయపపరర

94-5/189

1317 NDX0492033
పపరర: అసజల ఏనసగగదదటట
భరస : రరమకమషషసరరజ
ఇసటట ననస:4-3-227
వయససస:35
లస: ససస స

1297 NDX1418103
పపరర: మహహమగద సయఖద

94-5/184

1300 NDX2224673
పపరర: సపవదద సరహహబ సయఖద

94-5/187

1303 JBV3031689
పపరర: మసరసన బ షపక

94-5/190

భరస : అబగదలమర
ఇసటట ననస:4-3-223
వయససస:47
లస: ససస స
94-5/192

1306 JBV3031598
పపరర: పదదకవత యయపపరర

94-5/193

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:4-3-225
వయససస:45
లస: ససస స
94-6/360

1309 NDX0708065
పపరర: మసరసన బ షపక షపవక

94-6/361

భరస : మలమ సరహహబ షపవక
ఇసటట ననస:4-3-225
వయససస:41
లస: ససస స
94-38/793

1312 JBV3031531
పపరర: కలమఖణణ యయపపరర

94-5/195

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-3-226
వయససస:42
లస: ససస స
94-5/197

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప యయపపరర
ఇసటట ననస:4-3-226
వయససస:22
లస: పప
94-5/199

94-5/183

తసడడ:డ మరర సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:4-3-221
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ మలమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:4-3-225
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఏపపరర
ఇసటట ననస:4-3-226
వయససస:20
లస: పప
1316 NDX2224517
పపరర: రరజకలమమరర పరలడడగగ

94-5/186

తసడడ:డ మలమమ సరహహబ షపవక
ఇసటట ననస:4-3-225
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:4-3-225
వయససస:55
లస: పప
1313 NDX2504793
పపరర: మననజ కలమమర ఏపపరర

1299 NDX0070490
పపరర: మహమకద అల సయఖద

1294 AP151010069418
పపరర: నదగగల మరర సయఖద

తసడడ:డ సపవదద సరహహబ
ఇసటట ననస:4-3-221
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ చన జమమల సరహహబ
ఇసటట ననస:4-3-223
వయససస:52
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:4-3-225
వయససస:67
లస: ససస స
1310 NDX0767723
పపరర: మలమమ సరహహబ షపక

94-5/1242

తసడడ:డ జకమస దసడడడ
ఇసటట ననస:4-3-222
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:4-3-223
వయససస:22
లస: పప
1307 JBV3031580
పపరర: గరవరదనమక యయపపరర

1296 NDX3087707
పపరర: నజమ షపక

94-5/180

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:4-3-220
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ సపవదద సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:4-3-221
వయససస:30
లస: పప

భరస : పస తషరరజ
ఇసటట ననస:4-3-222
వయససస:42
లస: ససస స
1304 NDX2243962
పపరర: జమర బబషర షపక

94-5/182

భరస : అససఫ షపక
ఇసటట ననస:4-3-220
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సపవదద సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:4-3-221
వయససస:44
లస: ససస స
1301 NDX1838822
పపరర: రరయల దసడడడ

1293 AP151010069232
పపరర: ఫరతమగననసర సయఖద

1291 NDX1418731
పపరర: ఫహహమమ సయఖద

తసడడ:డ నగమల మరర
ఇసటట ననస:4-3-220
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నదగగక మరర
ఇసటట ననస:4-3-220
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:4-3-220
వయససస:36
లస: పప
1298 NDX1703405
పపరర: మహబమబ బ సయఖద

94-5/1022

భసధసవప: సరలమకన తదడడకకసడ
ఇసటట ననస:4-3-219
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:4-3-220
వయససస:31
లస: ససస స
1295 NDX3087608
పపరర: అససఫ షపక

1290 NDX2664258
పపరర: రరమగలమక తదడడకకసడ

1315 JBV3031564
పపరర: సరసబశవరరవప యయపపరర

94-5/198

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:4-3-226
వయససస:47
లస: పప
94-5/200

1318 NDX2224871
పపరర: లకడక నరసససహ రరవప
పపనసగగపరటట
తసడడ:డ మలమఖదదడ పపనసగగపరటట
ఇసటట ననస:4-3-227
వయససస:24
లస: పప

94-5/201
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1319 NDX2504769
పపరర: లకడక తరరపతమక మనసబబ తషల

94-5/202

భరస : అశశక కలమమర మనసబబ తషల
ఇసటట ననస:4-3-227/1
వయససస:23
లస: ససస స
1322 NDX0228320
పపరర: నదగమలలర శజరర ఎనసగగ ధదటట

94-5/205

94-5/208

94-5/211

94-5/214

94-5/217

94-5/220

94-5/223

తసడడ:డ అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:4-3-232
వయససస:47
లస: పప

1332 NDX0224931
పపరర: లకడక మగటటల పలర

1335 AP151010069608
పపరర: కకటటశజరరరవప మగటటల పలర

1338 NDX0444448
పపరర: ససనల కలమమర వపపరర

1341 NDX2224541
పపరర: రరధ వరక

94-5/226

1344 NDX2224566
పపరర: చననపమ రరడడ వరక

94-5/215

1347 NDX2852176
పపరర: కరరమగన పటబన
భరస : ఇమమమ న ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:4-3-232
వయససస:29
లస: ససస స

1327 NDX2244010
పపరర: అలయమ బబగమ మగల

94-5/210

1330 NDX2243988
పపరర: జజన మగల

94-5/213

1333 AP151010069388
పపరర: భమలకడక మగటటల పలర

94-5/216

భరస : కకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:4-3-228
వయససస:45
లస: ససస స
94-5/218

1336 NDX0351353
పపరర: ససరకఖ పసడససమలమర వపపరర

94-5/219

భరస : ససనల కలమమర వపపరర
ఇసటట ననస:4-3-229
వయససస:38
లస: ససస స
94-5/221

1339 NDX0001024
పపరర: ఎదసలమర షపక

94-5/222

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:4-3-229
వయససస:55
లస: పప
94-5/224

1342 NDX2224525
పపరర: మమధవ వనమరరడడడ

94-5/225

భరస : కరశ వశజనదధ రరడడ వనమరరడడడ
ఇసటట ననస:4-3-232
వయససస:28
లస: ససస స
94-5/227

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరడడడ వరక
ఇసటట ననస:4-3-232
వయససస:22
లస: పప
94-5/1243

94-5/207

తసడడ:డ బబబబబవరల మగల
ఇసటట ననస:4-3-227/2
వయససస:37
లస: పప

భరస : సరగర రరడడడ వరక
ఇసటట ననస:4-3-232
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజర రరడడడ వరక
ఇసటట ననస:4-3-232
వయససస:48
లస: ససస స
1346 NDX2981355
పపరర: సలమ షపక

94-5/212

తసడడ:డ కకటటశజరరరవప వపపరర
ఇసటట ననస:4-3-229
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఎదసలమర
ఇసటట ననస:4-3-230
వయససస:47
లస: ససస స
1343 NDX2224533
పపరర: సపవదమక వరక

1329 NDX2243970
పపరర: ఖమజజ షపక

1324 NDX0071597
పపరర: రరమకకకషష రరజ ఎనసగగధదటట

భరస : జజన మగల
ఇసటట ననస:4-3-227/2
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:4-3-228
వయససస:54
లస: పప

భరస : కకటటశజర రరవప యయపపరర
ఇసటట ననస:4-3-229
వయససస:72
లస: ససస స
1340 NDX0000471
పపరర: తససనమ షపక

94-5/209

భరస : కకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:4-3-228
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ మటటల పలర
ఇసటట ననస:4-3-228
వయససస:35
లస: పప
1337 NDX0448357
పపరర: అమమలఖమక యయపపరర

1326 NDX0071621
పపరర: రరమ రరజ ఏనసగగధదటట

94-5/204

తసడడ:డ రరమకకకషష రరజ
ఇసటట ననస:4-3-227/1
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:4-3-227/2
వయససస:22
లస: పప

భరస : ససరకష మటటల పలర
ఇసటట ననస:4-3-228
వయససస:28
లస: ససస స
1334 NDX1743393
పపరర: ససరకష మటటల పలర

94-5/206

తసడడ:డ పపరరషస తస మ రరజ
ఇసటట ననస:4-3-227/1
వయససస:51
లస: పప

భరస : ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:4-3-227/2
వయససస:51
లస: ససస స
1331 NDX1754580
పపరర: శవ కలమమరర మటటల పలర

1323 NDX0226522
పపరర: వసగమక బబ పమ రరజ

1321 NDX1313733
పపరర: పదకజ పప నసగగపరటట

తసడడ:డ మలమఖదదడ
ఇసటట ననస:4-3-227/1
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-3-227/1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటయఖ బబ పమరరజ
ఇసటట ననస:4-3-227/1
వయససస:47
లస: పప
1328 NDX2243996
పపరర: జజనబ షపక

94-5/203

భరస : శకనస నదమమపలర
ఇసటట ననస:4-3-227/1
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమరరజ
ఇసటట ననస:4-3-227/1
వయససస:37
లస: ససస స
1325 NDX2503936
పపరర: శకనవరసరరవప బబ పమరరజ

1320 NDX2504702
పపరర: శరరష నదమమపలర

1345 NDX2224558
పపరర: సరగర రరడడడ వరక

94-5/228

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరడడడ వరక
ఇసటట ననస:4-3-232
వయససస:28
లస: పప
94-5/1244

1348 NDX2706216
పపరర: బబజజన షపక

94-13/1209

భరస : అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:4-3-232
వయససస:62
లస: ససస స
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1349 NDX2690014
పపరర: సలమస షపక
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94-17/921

తసడడ:డ అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:4-3-232
వయససస:46
లస: పప
1352 NDX1187095
పపరర: మగరళకమషష పపరస

94-5/230

94-5/233

94-5/235

94-5/238

94-5/241

94-5/244

94-5/247

94-5/249

భరస : నదగకశజరరరవప
ఇసటట ననస:4-3-238/1
వయససస:59
లస: ససస స
1376 NDX3100088
పపరర: పప దదల రమణ
తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:4-3-238/1
వయససస:57
లస: పప

94-5/236

1362 NDX1646241
పపరర: కమల తమకనపలర

1365 NDX2224699
పపరర: సరయ రరస రరమశశటల ట

1368 NDX1646290
పపరర: ఆసజననయగలల తమకనపలర

1371 NDX3100005
పపరర: యమరరకగదదద శవపరరజత
యమరరకగదదద
భరస : ఈసన దదసస యమరరకగదదద
ఇసటట ననస:4-3-238
వయససస:38
లస: ససస స
1374 NDX2224707
పపరర: సరయనదధ దదసకరయలపరటట

94-5/239

1377 NDX1703280
పపరర: తడననతడ మరరయమల
భరస : శకనస మరరయమల
ఇసటట ననస:4-3-239/1
వయససస:31
లస: ససస స

1357 NDX2224715
పపరర: భవరన రరమశశటల ట

94-5/234

1360 NDX1703702
పపరర: మసరసనమక పపవలలలల

94-5/237

1363 NDX2224731
పపరర: మహలకడక పపటల

94-5/240

భరస : రసగర రరవప పపటల
ఇసటట ననస:4-3-237/1
వయససస:64
లస: ససస స
94-5/242

1366 NDX1703678
పపరర: గరపయఖ పప దదల

94-5/243

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పప దదల
ఇసటట ననస:4-3-237/1
వయససస:27
లస: పప
94-5/245

1369 NDX1186964
పపరర: శవవపరరజత యరకగగడర

94-5/246

తసడడ:డ ఏససదదసస
ఇసటట ననస:4-3-238
వయససస:35
లస: పప
94-5/1246

1372 NDX0244228
పపరర: శకదదవ దదసకరయలపరటట

94-5/248

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:4-3-238/1
వయససస:40
లస: ససస స
94-5/250

తలర : శక దదవ దదసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:4-3-238/1
వయససస:25
లస: పప
94-5/1247

94-5/232

భరస : నదయగడడ పపవలలలల
ఇసటట ననస:4-3-237/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ తమకనపలర
ఇసటట ననస:4-3-237/1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-3-238
వయససస:42
లస: పప
1373 NDX0244178
పపరర: వనసకరయమక మటట
ర పలర

1359 NDX1703413
పపరర: తరరపతమక తమకనపలర

1354 AP151010066226
పపరర: సజరరపరరణణ దదవపలలరర

తలర : లకడక రరమశశటల ట
ఇసటట ననస:4-3-237/1
వయససస:21
లస: ససస స

తలర : లకడక రరమశశటల ట
ఇసటట ననస:4-3-237/1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సనరఖ నదరరయణ పపవలలలల
ఇసటట ననస:4-3-237/1
వయససస:32
లస: పప
1370 NDX1084839
పపరర: ఏససదదసస యరకగడడ

94-5/1245

భరస : సరసబయఖ తమకనపలర
ఇసటట ననస:4-3-237/1
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-3-237/1
వయససస:81
లస: ససస స
1367 NDX1703694
పపరర: నదయగడడ పపవలలలల

1356 NDX3078763
పపరర: థదరపరథమమక జమగకల

94-5/229

భరస : కకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:4-3-237
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల తమకనపలర
ఇసటట ననస:4-3-237/1
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర రరమశశటల ట
ఇసటట ననస:4-3-237/1
వయససస:38
లస: ససస స
1364 AP151010066229
పపరర: సరమమమ జఖస పప దదల

94-5/231

భరస : సస మయఖ జమగకల
ఇసటట ననస:4-3-237
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : గరపయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:4-3-237/1
వయససస:22
లస: ససస స
1361 NDX2224723
పపరర: వజయ లకడక రరమశశటల ట

1353 NDX0001057
పపరర: ఏసయఖ పపరస

1351 AP151010069636
పపరర: పదదకవత పపరస

భరస : ససశలరరవప
ఇసటట ననస:4-3-233
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగభమషణస
ఇసటట ననస:4-3-233
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:4-3-237
వయససస:45
లస: పప
1358 NDX2224574
పపరర: శకలకడక పప దదల

94-25/799

తసడడ:డ జబబర ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:4-3-232
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఏసయఖ
ఇసటట ననస:4-3-233
వయససస:34
లస: పప
1355 NDX1703710
పపరర: కకటటశజర రరవప దదవపలలరర

1350 NDX2694925
పపరర: ఇమమమ న ఖమన పటబన

1375 NDX1406892
పపరర: నదగకసదడ దదసకరయలపరటట

94-5/251

తలర : శక దదవ దదసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:4-3-238/1
వయససస:28
లస: పప
94-5/252

1378 NDX1703272
పపరర: రమణ రకగళళ

94-5/253

భరస : సరసబశవరరవప రకగళళ
ఇసటట ననస:4-3-239/1
వయససస:52
లస: ససస స
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1379 NDX1703249
పపరర: నరసమక రరచకకసడ
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94-5/254

భరస : శకధర రరచకకసడ
ఇసటట ననస:4-3-240
వయససస:40
లస: ససస స
1382 NDX2640357
పపరర: హహమ లత పప దదల

94-5/1023

94-5/259

94-5/262

94-5/264

94-5/267

94-5/269

94-5/272

భరస : రవ
ఇసటట ననస:4-3-245
వయససస:50
లస: ససస స

1392 NDX1703215
పపరర: కకటటశజరమక ఆలలరర

1395 NDX1703231
పపరర: సరసబశవ రరవప ఆలలరర

1398 NDX2224889
పపరర: పడసనన సతస కకసడద

1401 NDX2224913
పపరర: పసడయమసక ససదద యయల

94-5/1249

1404 NDX1419432
పపరర: ఆషస ససదద ల

94-5/265

1407 NDX1419275
పపరర: అషస క ససదద ల
తసడడ:డ రవ
ఇసటట ననస:4-3-245
వయససస:27
లస: పప

1387 NDX0889287
పపరర: కలమమర చచటటపలర

94-5/261

1390 NDX2244002
పపరర: సరయ దదపసస ఆవరరర

94-5/263

1393 NDX1418657
పపరర: గరపసనదద ఆలలరర

94-5/266

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:4-3-241/1
వయససస:27
లస: పప
94-5/268

1396 NDX3134897
పపరర: రఘగ పపబఅలమ

94-5/1248

భసధసవప: పపబఅలమ నదగమణణ
ఇసటట ననస:4-3-241/1
వయససస:31
లస: పప
94-5/270

1399 JBV3031648
పపరర: మమధవరరవప గగతస కకసడ

94-5/271

తసడడ:డ లకషకయఖ
ఇసటట ననస:4-3-242
వయససస:36
లస: పప
94-5/273

1402 JBV1796689
పపరర: లలరరద మరరయమక ససదద చల

94-5/274

భరస : బబబగరరవప
ఇసటట ననస:4-3-244
వయససస:40
లస: ససస స
94-5/275

భరస : అషస క
ఇసటట ననస:4-3-245
వయససస:26
లస: ససస స
94-5/277

94-5/258

భరస : గరపసనదధ ఆవరరర
ఇసటట ననస:4-3-241/1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగరరవప ససదద యయల
ఇసటట ననస:4-3-244
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగ రరవప ససదద లమ
ఇసటట ననస:4-3-244
వయససస:24
లస: పప
1406 JBV1795889
పపరర: రరమగలమక ససదద ల

94-5/1024

భరస : మమధవ సతస కకసడద
ఇసటట ననస:4-3-242
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగ కకసడపరటట
ఇసటట ననస:4-3-243
వయససస:23
లస: పప
1403 NDX3051059
పపరర: షరరన కలమమర ససదద లమ

1389 NDX2640092
పపరర: మమరర చచటపలర

1384 NDX1956327
పపరర: పరవన చరటటపలర

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:4-3-241
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ ఆలలరర
ఇసటట ననస:4-3-241/1
వయససస:54
లస: పప

భరస : లకషకయఖ
ఇసటట ననస:4-3-242
వయససస:33
లస: ససస స
1400 NDX2224905
పపరర: యయసస బబబగ కకసడపరటట

94-5/260

భరస : సరసబశవరరవప ఆలలరర
ఇసటట ననస:4-3-241/1
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:4-3-241/1
వయససస:31
లస: పప
1397 NDX0345470
పపరర: రరజ గగతస కకసడ

1386 NDX1417659
పపరర: చనన చచటటపలర

94-5/256

భరస : ససనల కలమమర చరటటపలర
ఇసటట ననస:4-3-241
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చననయఖ చచటపలర
ఇసటట ననస:4-3-241
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘగ
ఇసటట ననస:4-3-241/1
వయససస:31
లస: ససస స
1394 NDX1418756
పపరర: నదగరరరనన పపవడల

94-5/257

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:4-3-241
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ జజకబ
ఇసటట ననస:4-3-241
వయససస:54
లస: పప
1391 NDX1703223
పపరర: నదగమణణ పపవడదల

1383 NDX1703306
పపరర: శకధర రరచకకసడ

1381 AP151010069009
పపరర: శకనవసరరవప గననవరపప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-3-240
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నదరరయణ రరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:4-3-240/1
వయససస:38
లస: పప

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:4-3-241
వయససస:51
లస: ససస స
1388 NDX0878231
పపరర: పడసరద చచటటపలర

94-5/255

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-3-240
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కమషష పప దదల
ఇసటట ననస:4-3-240
వయససస:18
లస: ససస స
1385 NDX0244640
పపరర: చటటల మక చచటటపలర

1380 AP151010069185
పపరర: పరరజతమక పప దదల

1405 NDX1419176
పపరర: పడశరసత ససదద ల

94-5/276

తసడడ:డ రవ
ఇసటట ననస:4-3-245
వయససస:28
లస: ససస స
94-5/278

1408 NDX0587915
పపరర: బబల హహసపసన సగబబ ల

94-5/279

తసడడ:డ పపదద హహసపసన
ఇసటట ననస:4-3-247
వయససస:44
లస: పప
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94-5/1250

భరస : బల హహసససన సరగబబలమ
ఇసటట ననస:4-3-247
వయససస:35
లస: ససస స
1412 NDX0224253
పపరర: భబగఖలకడక కటబరర

94-5/280

94-6/752

94-5/284

94-5/287

94-7/97

94-7/954

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:4-4-18
వయససస:59
లస: పప

1422 NDX0451492
పపరర: జయబగననసర సరహహద�

94-7/95

94-67/6

1431 NDX2460699
పపరర: నరకళళ రరషసఠర

94-7/98

1434 NDX2458909
పపరర: నరకళళ వనసకట రరవప

94-17/1101

1437 NDX2556496
పపరర: రమఖ శక సనక
తసడడ:డ శవ నదగకశజర రరవప సనక
ఇసటట ననస:4-4-18,
వయససస:19
లస: ససస స

1420 NDX1327824
పపరర: సరయ పరమమష వనమగలపలర

94-5/286

1423 AP151010075030
పపరర: హహసపసనబ షపక�

94-7/96

1426 NDX3184983
పపరర: ససబబరరవప నసససమ

94-7/953

1429 NDX2460715
పపరర: మమధవ వసగ

94-5/288

భరస : శకనవరస రరడడడ వసగ
ఇసటట ననస:4-4-7
వయససస:49
లస: ససస స
94-67/7

1432 NDX2460673
పపరర: నరకళళ అసజన దదవ

94-67/8

భరస : నరకళళ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:4-4-14
వయససస:51
లస: ససస స
94-67/10

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:4-4-14
వయససస:54
లస: పప
94-113/640

94-5/283

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర నసససమ
ఇసటట ననస:4-4
వయససస:59
లస: పప

భరస : నరకళళ వర వనసకట అనసదదప
ఇసటట ననస:4-4-14
వయససస:23
లస: ససస స
94-67/9

1417 NDX1118439
పపరర: నదగమగరళ కమషష నరరకలలర పరటట

భరస : అలమరబక� షపక
ఇసటట ననస:4-4
వయససస:77
లస: ససస స

1425 NDX2538841
పపరర: అనసర షపక

1428 NDX3160330
పపరర: ససబబరరవప నసససమ

94-6/365

తసడడ:డ దసరర పస
డ రద
ఇసటట ననస:4-3-458
వయససస:26
లస: పప

Deleted

భసధసవప: వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:4-4-14
వయససస:29
లస: పప
1436 NDX0955757
పపరర: శవనదగకశజర రరవప సనకర

94-5/285

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర నసససమ
ఇసటట ననస:4-4
వయససస:59
లస: పప

భరస : నరకళళ వర వనసకట అనసడడప
ఇసటట ననస:4-4-14
వయససస:23
లస: ససస స
1433 NDX2460707
పపరర: నరకళళ వర వనసకట అనసడడప

1419 NDX1327931
పపరర: వసససధర సనక

1414 NDX1187111
పపరర: పడసరద బబబగ టట

తసడడ:డ సరసబయఖ నరరకలలర పరటట
ఇసటట ననస:4-3-264
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:4-4
వయససస:22
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప నసససమ
ఇసటట ననస:4-4
వయససస:52
లస: ససస స
1430 NDX2458925
పపరర: అడదడ పలర రరషసఠర

94-5/282

భరస : ఈససబ వల� షపక
ఇసటట ననస:4-4
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమరభక� షపక
ఇసటట ననస:4-4
వయససస:41
లస: పప
1427 NDX3216983
పపరర: వజయలకడక నసససమ

1416 NDX1242734
పపరర: ససధదర కలమమర నరరకలళళపరటట

94-6/364

తసడడ:డ చటటల యఖ టట
ఇసటట ననస:4-3-249
వయససస:40
లస: పప

భరస : పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:4-3-458
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ పస ఆర రరవప
ఇసటట ననస:4-3-458
వయససస:59
లస: పప
1424 AP151010072223
పపరర: ఈసనబ వల షపక�

94-5/281

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-3-264
వయససస:26
లస: పప

భరస : రవసదడబబబగ
ఇసటట ననస:4-3-458
వయససస:41
లస: ససస స
1421 NDX1327949
పపరర: పడభబకరరరవప సనక

1413 JBV1796739
పపరర: రరజకశ కటబరర

1411 JBV1801356
పపరర: రరజ ససదద ల

తసడడ:డ ససధదకర ససదద ల
ఇసటట ననస:4-3-247
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పపరరషస తస స
ఇసటట ననస:4-3-248
వయససస:34
లస: పప

భరస : సలమకన
ఇసటట ననస:4-3-249
వయససస:58
లస: ససస స
1418 NDX1327923
పపరర: అనత ఇననగసడర

94-6/363

తసడడ:డ ససధదకర ససదద ల
ఇసటట ననస:4-3-247
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరజకశ
ఇసటట ననస:4-3-248
వయససస:33
లస: ససస స
1415 NDX2663672
పపరర: రరమగలమక తదడడకకసడ

1410 JBV1794502
పపరర: ససనత ససదద ల

1435 NDX0972059
పపరర: లకడకదదవ సనకర

94-113/637

తలర : వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:4-4-18.
వయససస:77
లస: ససస స
94-67/1000

1438 NDX2384923
పపరర: జజఖత కటల మమరర

94-67/11

భరస : శవ పడసరద కటల మమరర
ఇసటట ననస:4-4-18,BEHIND KILARI TOWER
వయససస:39
లస: ససస స
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1439 NDX2241644
పపరర: నదగ గరపపసదడ వనకననరర

94-62/3

1440 NDX2926913
పపరర: రరజ కకనడ వథ

తసడడ:డ వనసకట శశషగరరర రరవప వనకననరర
ఇసటట ననస:4-4-43
వయససస:22
లస: పప

భరస : హథదరరమ నదయక ధనదవథ
ఇసటట ననస:4-4-57/54
వయససస:19
లస: ససస స

1442 NDX3139367
పపరర: పసడయసకర చససడనరర

1443 NDX3051000
పపరర: శవ శసకర అసచ

94-67/1125

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:4-4-62
వయససస:24
లస: ససస స
1445 NDX2957165
పపరర: మహన సరయ బబ యపరటట

94-71/950 1450 NDX3127404
1449 NDX2956928
పపరర: వనసకట కమషష రరవప మమలలపపరర
పపరర: సరయ శక యరకసరరడడడ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చసతల
ఇసటట ననస:4-4-81,
వయససస:28
లస: పప
94-56/749

94-71/919

తసడడ:డ రమమశ మమతసగర
ఇసటట ననస:4-4-103
వయససస:28
లస: పప
1460 NDX3052222
పపరర: సమరర నదగసరరపప

94-71/921

తసడడ:డ నదగకశజరరరవప వనలగర
ఇసటట ననస:4-4-136/3
వయససస:22
లస: ససస స

94-5/1027

1458 NDX2584803
పపరర: జజనకక చచనసనపలర

1459 NDX2879526
పపరర: మసరసన రరవప కలసదదటట

94-67/997

94-71/923

1464 NDX3199775
పపరర: వరరణ వరపననన

1467 NDX3002789
పపరర: యమమన బబ మకరరడడ
భరస : పసడయతమ బబ మకరరడడడ
ఇసటట ననస:4-4-137
వయససస:25
లస: ససస స

94-71/918

94-71/920

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కలసదదటట
ఇసటట ననస:4-4-103/1
వయససస:48
లస: పప
94-12/1271

1462 NDX3037421
పపరర: లకడక కలమమరర మమమళరపలర

94-71/922

తలర : వనల మమమళరపలర
ఇసటట ననస:4-4-103/A ,FLAT- F 1,
వయససస:58
లస: ససస స
94-71/924

తసడడ:డ ఫరదర వసశ వరపననన
ఇసటట ననస:4-4-129
వయససస:18
లస: పప
94-52/634

94-29/1059

1456 NDX2739068
పపరర: అరరణ చచరరకలరర
భరస : వనసకటబదదడ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:4-4-103
వయససస:35
లస: ససస స

1461 NDX2635951
పపరర: పరవన కలసదదటట

94-71/948

94-71/951

1453 NDX2983559
పపరర: వనసకట శవ నదగ కలమమరర
నసకరవరరపప
భరస : నగకశజరరరవప నసకరవరరపప
ఇసటట ననస:4-4-90
వయససస:42
లస: ససస స

భసధసవప: మహనకలమమర గకరర బతస న
ఇసటట ననస:4-4-103
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప కలసదదటట
ఇసటట ననస:4-4-103/A
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ీరద
ఇసటట ననస:4-4-118/A
వయససస:75
లస: ససస స
1466 NDX2960979
పపరర: శలమ వనలగర

94-67/1126

తసడడ:డ లలవనకలమమర చచనసనపలర
ఇసటట ననస:4-4-103/1
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రరజ శశఖర నదగసరరపప
ఇసటట ననస:4-4-103/1A
వయససస:40
లస: ససస స
1463 NDX3212180
పపరర: కనఖ దదవ చరరమమమళర

1455 NDX2637783
పపరర: అరరణ చచరరకలరర

1447 NDX2886299
పపరర: గరరరధర రరమ మమీరహన రరవప
కసభసపరటట
తసడడ:డ ససబబయఖ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:4-4-77/2
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ యరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:4-4-81
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశ వశజనదథ మడడడ
ఇసటట ననస:4-4-87
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నసకరవరరపప
ఇసటట ననస:4-4-90
వయససస:54
లస: పప
1457 NDX2995215
పపరర: సతశ కలమమర మమతసగర

94-71/947

తసడడ:డ రరమయఖ మమలలపపరర
ఇసటట ననస:4-4-78 flat 302
వయససస:61
లస: పప
1452 NDX2844553
పపరర: వనయ కలమమర మడడడ

94-71/945

భరస : శవ శసకర అసచ
ఇసటట ననస:4-4-62
వయససస:46
లస: ససస స

94-71/949

94-12/48

94-89/1005

1444 NDX3045895
పపరర: పదక అసచ

1446 NDX3141892
పపరర: కలససమ హరరనదథ బబబ
వలర భననన
తసడడ:డ పపరష యఖ వలర భననన
ఇసటట ననస:4-4-76 FLAT NO 7
వయససస:59
లస: పప

Deleted

1454 NDX2983385
పపరర: నగకశజరరరవప నసకరవరరపప

94-71/944

94-71/946

తసడడ:డ బబబగరరవప శలస
ఇసటట ననస:4-4-77/2 1ST LINE
వయససస:49
లస: పప
1451 NDX2386399
పపరర: సససహచలస చసతల

1441 NDX3071420
పపరర: శకలలఖ ఉననస

భరస : సపవదదరరవప ఉననస
ఇసటట ననస:4-4-60/22
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర అసచ
ఇసటట ననస:4-4-62
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:4-4-74
వయససస:24
లస: పప
1448 NDX2881456
పపరర: శకనవరస శలస

94-89/1004

1465 NDX3122603
పపరర: సరరత దదపమలపపడడ

94-71/925

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదపమలపపడడ
ఇసటట ననస:4-4-130/1 D
వయససస:19
లస: ససస స
94-71/926

1468 NDX2957058
పపరర: లకడక కరసతమక ఉయమఖరర

94-71/927

భరస : వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:4-4-139/2
వయససస:51
లస: ససస స
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1469 NDX3204328
పపరర: నదగ లకడక నదయగడడ
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94-71/928

భరస : శకనవరస రరవప నదయగడడ
ఇసటట ననస:4-4-141/1
వయససస:35
లస: ససస స

1470 NDX3203395
పపరర: నదగ లకడక నదయగడడ

భరస : శకనవరస రరవప నదయగడడ
ఇసటట ననస:4-4-141/1
వయససస:35
లస: ససస స

1472 NDX2709004
పపరర: శరరష కకయ

94-67/999

1473 NDX3112802
పపరర: ససత రతనస చచరరకలరర

భరస : కకశశర కకయ
ఇసటట ననస:4-4-142/7, 7/2 LANE
వయససస:37
లస: ససస స

భసధసవప: వసజ చచదరర చ
ఇసటట ననస:4-4-153
వయససస:93
లస: ససస స

1475 NDX3113446
పపరర: అకమమక చదటడగడడ

1476 NDX2840304
పపరర: లకడక మమధసరర తదటటకకసడ

94-84/1141

భరస : పసచచయమ చదటడగడడ
ఇసటట ననస:4-4-153
వయససస:55
లస: ససస స
1478 NDX2585552
పపరర: శకనవరస రరవప గసగరశశటల ట

94-50/529

94-71/935

94-71/938

94-71/5

94-71/940

భరస : దదవరకర�
ఇసటట ననస:4-4-175 FLAT NO 5
వయససస:34
లస: ససస స

94-5/1028

1488 NDX2687663
పపరర: ససరకశ బబబగ కకసడనరర

1491 NDX3199924
పపరర: ఆదదలకడక చససడనరర

94-71/659

1494 NDX0614644
పపరర: లకడక పడశరసత గమడనరర�

94-71/3

1497 NDX0614461
పపరర: వనసకటటశజర రరవప గమడనరర�
తసడడ:డ ససతయఖ�
ఇసటట ననస:4-4-175 FLAT NO 5
వయససస:63
లస: పప

1477 SQX0359299
పపరర: మగతదఖల రరవప ఓరరగసటట

94-71/933

1480 NDX3144169
పపరర: మమలత లత పటటల

94-71/934

1483 NDX3058823
పపరర: అరరసదత దదవ గరగరననన

94-71/936

భరస : నదగయఖ గరగరననన
ఇసటట ననస:4-4-169/1
వయససస:72
లస: ససస స
94-72/2

1486 NDX2593663
పపరర: నదగ దదపక పరమగలపరటట

94-40/684

తసడడ:డ బబబగ వకకమదదవ పడసరద పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:4-4-169/1, FLAT NO.208
వయససస:21
లస: పప
94-71/658

1489 NDX3150703
పపరర: దదవమణణ మకరమన

94-71/939

భరస : పడభబకర బకకమ
ఇసటట ననస:4-4-173,baba homes
వయససస:26
లస: ససస స
94-71/941

1492 NDX3197456
పపరర: మమదసరర చససడనరర

94-71/942

తసడడ:డ లకకణ బబబగ చససడనరర
ఇసటట ననస:4-4-175
వయససస:18
లస: ససస స
94-47/428

భరస : చసదడశశఖర�
ఇసటట ననస:4-4-175 FLAT NO 4
వయససస:31
లస: ససస స
94-47/429

94-71/931

భరస : శశఖర పటటల
ఇసటట ననస:4-4-166
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : లకకణ బబబగ చససడనరర
ఇసటట ననస:4-4-175
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప గమడనరర
ఇసటట ననస:4-4-175 FLAT 5
వయససస:36
లస: పప
1496 NDX0614628
పపరర: కనకలకడక గమడనరర�

1485 NDX2385359
పపరర: నవఖ దదవరరడడడ

1474 NDX3093705
పపరర: పసచచయఖ చదటడగడడ

తసడడ:డ ఆసజననయగలల ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:4-4-157 ,
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ కకసడనరర
ఇసటట ననస:4-4-173/2
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ చససడనరర
ఇసటట ననస:4-4-175
వయససస:47
లస: పప
1493 NDX2553337
పపరర: దదవరకర గమడనరర

94-71/932

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదవరరడడ
ఇసటట ననస:4-4-169/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసననసటట
ఇసటట ననస:4-4-173/2
వయససస:25
లస: పప
1490 NDX3198066
పపరర: లకకణ బబబగ చససడనరర

1482 NDX2358190
పపరర: గరపస కమషష అలపరటట

94-67/998

తసడడ:డ కకటయఖ చదటడగడడ
ఇసటట ననస:4-4-153
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమ అలపరటట
ఇసటట ననస:4-4-169
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ఉపపమటటరర
ఇసటట ననస:4-4-169/1
వయససస:30
లస: పప
1487 NDX1570648
పపరర: మహహష పసననసటట

94-71/930

తలర : లకడక పడసనన శఖరస
ఇసటట ననస:4-4-163
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగయఖ పటటల
ఇసటట ననస:4-4-166
వయససస:46
లస: పప
1484 NDX3086469
పపరర: సరయ తదజ ఉపపమటటరర

1479 NDX2632214
పపరర: సరయ మమధసరర శఖరస

1471 NDX2708998
పపరర: కకశశర కలమమర కకయ

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప కకయ
ఇసటట ననస:4-4-142/7, 7/2 LANE
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప తదటటకకసడ
ఇసటట ననస:4-4-153 FLOT NO-5
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కమషష మమరరస
ఇసటట ననస:4-4-160/1
వయససస:50
లస: పప
1481 NDX3128519
పపరర: శశఖర పటటల

94-71/929

1495 NDX0614438
పపరర: చసదడశశఖర గగసటటరర

94-47/445

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:4-4-175 FLAT NO 4
వయససస:39
లస: పప
94-71/660

1498 NDX2618361
పపరర: వనసకటటశజర రరవప వనమమరర

94-71/661

తసడడ:డ పపమయఖ వనమమరర
ఇసటట ననస:4-4-178/1
వయససస:56
లస: పప
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1499 NDX2618874
పపరర: లకమమక పపవరజడ
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94-71/662

భరస : ససబబయఖ పపవరజడ
ఇసటట ననస:4-4-179
వయససస:73
లస: ససస స
1502 NDX2224897
పపరర: షనసన షపక

94-5/289

తసడడ:డ సపవదద షపక
ఇసటట ననస:4-4-253
వయససస:22
లస: ససస స
1505 NDX1703207
పపరర: సపవదద షపక

94-5/292

94-7/101

తసడడ:డ యదసనసదన కకషస ర మననన
ఇసటట ననస:4-5-3/2, 3rd Line
వయససస:23
లస: పప
1514 NDX2372746
పపరర: సరయ శక నదరకన
తసడడ:డ శకనవరస రరవప నదరకన
ఇసటట ననస:4-5-4/8
వయససస:22
లస: ససస స
1517 NDX2559219
పపరర: వవనక రరడడడ చదరరడడడ

94-42/747

తసడడ:డ నదగర రరడడడ చదరరడడడ
ఇసటట ననస:4 5 5 A
వయససస:18
లస: పప
1520 NDX2647626
పపరర: పడసనన గగవసదస బబ మకడదల

94-55/716

94-48/1173

భసధసవప: సపలబ
ఇసటట ననస:4-5-10/8
వయససస:24
లస: ససస స
1526 NDX2856599
పపరర: జజఖసల త గగగర
తసడడ:డ మధస కలమమర గగగర
ఇసటట ననస:4-5-11/2
వయససస:18
లస: ససస స

1504 NDX1703256
పపరర: ఖమదర బ షపక

94-5/290

1506 NDX0451583
పపరర: వజయలకడక అనపరలలపప�

1509 SQX1806793
పపరర: శవపడసరద వపయమఖరర

1512 NDX2460509
పపరర: సరయ పడణణత వనలగ

1515 NDX2661882
పపరర: దమయసత తదటట

94-7/99

94-7/100

భరస : వరయఖ� ఆనపలల పప
ఇసటట ననస:4-5
వయససస:62
లస: ససస స
95-6/6

1510 NDX2578912
పపరర: రరగ మమనక యయసడన
ర రర

94-35/885

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యయసడన
ర రర
ఇసటట ననస:4-5-1
వయససస:19
లస: ససస స
94-57/3

1513 NDX2446888
పపరర: నదగ మమరర మగపరమళర

94-39/42

భరస : బబబగ మగపరమళర
ఇసటట ననస:4-5-4/2A3/2
వయససస:25
లస: ససస స
94-57/771

1516 NDX2532711
పపరర: సతఖ రమమదదవ నదమమల
భరస : సతఖనదరరయణ నదమమల
ఇసటట ననస:4-5-5/5
వయససస:38
లస: ససస స

1518 NDX2626976
పపరర: నదగకసధర మననన

1519 NDX2568541
పపరర: అనత బబ మకడదల

94-6/763

94-42/102

94-54/720

భరస : రరమ కమషష బబ మకడదల
ఇసటట ననస:4-5-7
వయససస:50
లస: ససస స
94-55/1

1522 NDX2921898
పపరర: పవన కలమమర తదళళ
ర రర

94-15/630

భరస : శకనవరస రరవప ససఖవరశ
ఇసటట ననస:4-5-8/13/A GP HARMONY AP
వయససస:48
లస: ససస స

తలర : లకడక కలమమరర
ఇసటట ననస:4-5-8-16/1
వయససస:23
లస: పప

1524 NDX2596112
పపరర: పరవన లకకణ చచదరర సస మమరర

1525 NDX2542124
పపరర: వనసకట వఘఘనశజర రరడడడ
తషమమకలలరర
తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ తషమమకలలరర
ఇసటట ననస:4-5-11
వయససస:20
లస: పప

94-37/637

1528 NDX2572089
పపరర: చసదడశశకర డదలమ

94-27/932

94-37/636

తసడడ:డ శవరరస పడసరద
ఇసటట ననస:4-5-10/10
వయససస:21
లస: పప
94-5/1370

1507 AP151010075345
పపరర: మసరసనమక అనపరలలపప�

తసడడ:డ వనసకట గరరర రవ శసకర తదటట
ఇసటట ననస:4-5-4/8 NAVA BHARATH G1
వయససస:22
లస: ససస స

1521 NDX2384501
పపరర: రరజశక ససఖవరశ

94-5/291

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:4-4-253
వయససస:74
లస: ససస స

తలర : ఆశ రరణణ మననన
ఇసటట ననస:4-5-6/2
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కమషష బబ మకడదల
ఇసటట ననస:4-5-7 RING ROAD
వయససస:23
లస: పప
1523 NDX3285814
పపరర: శరరద పప టట
ర రర

1503 NDX1703389
పపరర: నససన
డ షపక

తసడడ:డ మసగ బబబన వనలగ
ఇసటట ననస:4-5-4/2A
వయససస:21
లస: పప
94-57/4

94-71/663

తసడడ:డ హఫసజలమర ఖమన
ఇసటట ననస:4-4-182/1 FLAT NO 103
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ అసకమకరరవప వపయమఖరర
ఇసటట ననస:4-5
వయససస:34
లస: పప
94-72/3

1501 NDX2583086
పపరర: అకకఫపలమర ఖమన

భరస : నదగ రరగవనసదర రరవప పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:4-4-182
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పడసరద� ఆనపలల పప
ఇసటట ననస:4-5
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ ఆనపలల పప
ఇసటట ననస:4-5
వయససస:35
లస: పప
1511 NDX2533701
పపరర: నదగ నతన మననన

94-71/943

భరస : సపవదద షపక
ఇసటట ననస:4-4-253
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:4-4-253
వయససస:48
లస: పప
1508 JBV3036274
పపరర: పడసరద అనపరలలపప

1500 NDX3009974
పపరర: పపషమ లత పచచపపలలసస

1527 NDX2626950
పపరర: హరర కమషష కకమకననన
తసడడ:డ కక కక
ఇసటట ననస:4-5-11/2
వయససస:22
లస: పప

94-6/760

తసడడ:డ యరకయఖ డదలమ
ఇసటట ననస:4-5-16
వయససస:49
లస: పప
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1529 NDX2951366
పపరర: శకనవరసరరవప యయమననన

94-54/847

తసడడ:డ లకడకనదరరయణ యయమననన
ఇసటట ననస:4-5-16/A
వయససస:40
లస: పప
94-5/293

తసడడ:డ కరశనదధసన శవ రరమ పడసరద
ఇసటట ననస:4-5-19/1
వయససస:41
లస: పప

1535 NDX2537207
పపరర: దదపసక దదడడ

94-55/3

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:4-5-26/8
వయససస:19
లస: ససస స
94-55/6

తసడడ:డ రవసదడనదథ యలమసచల
ఇసటట ననస:4-5-26/47
వయససస:40
లస: పప

1536 NDX2448009
పపరర: లలకకశ బబబగ గరగరననన

94-55/8

తసడడ:డ చసదడ మమల మగలలమరర
ఇసటట ననస:4-5-26/51
వయససస:46
లస: పప

1539 NDX2979177
పపరర: మననకర సరయ తచనననటట

94-55/822

1545 NDX1743823
పపరర: ససభబన బ షపక
భరస : బబజ సపవధద షపక
ఇసటట ననస:4-5-26/C
వయససస:36
లస: ససస స

1547 NDX3100336
పపరర: హరనదథ దదపమలపపడడ

1548 NDX2386209
పపరర: అమత కలమమర హహనడ ఆ దల
పతదడజ
తసడడ:డ దల పతదడజ హహనడ ఆ
ఇసటట ననస:4-5-27/3A
వయససస:30
లస: పప

94-55/823

తసడడ:డ అపరమరరవప దదపమలపపడడ
ఇసటట ననస:4-5-26E
వయససస:44
లస: పప
94-46/899

తసడడ:డ కకసడయఖ బతషల
ఇసటట ననస:4-5-29/5
వయససస:48
లస: పప

1551 NDX2898567
పపరర: సరయవనసకట చచనసనపరటట

94-55/9

94-52/531

తసడడ:డ యయసడదటట వ శకనవరస కలమమర
ఇసటట ననస:4-5-29-50/1
వయససస:18
లస: పప

1554 NDX2714186
పపరర: హనసమసతరరవప కకరపరటట

94-5/295

1557 NDX2666386
పపరర: శక బడజకష రరవనళర

1540 NDX2458818
పపరర: శకకరసత రరడడడ అసబటట

94-55/7

1543 NDX2463156
పపరర: అరరణద అలశ ఆసడదళమక
ఏలమసచల
భరస : రవసదడనదథ ఏలమసచల
ఇసటట ననస:4 5 26BYE47
వయససస:66
లస: ససస స

94-55/649

1546 NDX1429944
పపరర: శకదదవ మగవజ

94-58/700

1549 NDX2388577
పపరర: సస నదల

94-33/12

భరస : వషరల కలమమర
ఇసటట ననస:4-5-27/3,VISHAL HOUSE
వయససస:32
లస: ససస స
94-58/872

1552 NDX2403475
పపరర: లకడక జరటల ట

94-61/10

భరస : వనసకట ససబబబరరవప జరటల ట
ఇసటట ననస:4-5-29/48/8
వయససస:79
లస: ససస స
94-14/869

తసడడ:డ శకహరర రరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:4-5-29-51/A
వయససస:54
లస: పప
94-19/658

94-55/5

భరస : శకనవరస రరవప మగవజ muvva
ఇసటట ననస:4-5-26/C
వయససస:47
లస: ససస స

తలర : పదదకవత చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:4-5-29/6
వయససస:19
లస: పప
94-5/1035

1537 NDX2368504
పపరర: శకనవరసరరవప కకతస పలర

తసడడ:డ శసకర రరడడడ అసబటట
ఇసటట ననస:4-5-26/49
వయససస:45
లస: పప

భరస : సతశ మగలలమరర
ఇసటట ననస:4-5-26/51
వయససస:39
లస: ససస స
94-55/650

94-5/1030

తసడడ:డ నదగకశజరరరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:4-5-26/39
వయససస:49
లస: పప

1542 NDX2527257
పపరర: పడతమ మగలలమరర

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప యలమసచల
ఇసటట ననస:4 5 26 BYE 47
వయససస:67
లస: పప

భరస : కలమమర రరజ వరవలర
ఇసటట ననస:4-5-29/52
వయససస:36
లస: ససస స

94-55/4

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ తచనననటట
ఇసటట ననస:4-5-26/47
వయససస:23
లస: ససస స

1541 NDX2527265
పపరర: సతశ మగలలమరర

1556 NDX2889137
పపరర: శకలసతల బటబలరర

94-37/27

భరస : బడహకస
ఇసటట ననస:4-5-26
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గరగరననన
ఇసటట ననస:4-5-26/33E
వయససస:22
లస: పప

1538 NDX2463149
పపరర: అరవసద కలమమర యలమసచల

1553 NDX2628709
పపరర: యయసడదటట వనసకట శవ పడశరసత

1531 NDX2475085
పపరర: రవ కకషస ర రరడడడ ఈమన ఈమన

94-5/1360 1534 NDX2666303
1533 NDX3263761
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప కరశనదధసన
పపరర: శక దదవ శక రరస

Deleted

తసడడ:డ జజజయఖ జఖననలగడడ
ఇసటట ననస:4-5-17 FLAT NO 001
వయససస:25
లస: పప

1550 NDX3230604
పపరర: గగరవయఖ బతషల

94-55/2

తసడడ:డ శకహరర మగరరగగడడ
తసడడ:డ శవ రరడడడ ఈమన
ఇసటట ననస:4-5-17/403 RAMAKRISHNA TO ఇసటట ననస:4-5-17 D BLOCK-102 RADHA
వయససస:31
లస: ససస స
వయససస:36
లస: పప

1532 NDX2471845
పపరర: రరకకష దదపక జఖననలగడడ

1544 NDX2463164
పపరర: రవసదడనదథ యలమసచల

1530 NDX2526598
పపరర: రమఖ కకరస ర మగరరగగడడ

1555 NDX2527273
పపరర: సరయ శకహరర కకరకపరటట

94-5/296

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:4-5-29/51/C
వయససస:21
లస: పప
94-5/1032

తసడడ:డ పస తషరరజ రరవనళళ
ఇసటట ననస:4-5-29/52, Patel Road
వయససస:21
లస: పప

94-50/530
1558 NDX2541886
పపరర: తదజశజన నదగ సరయ రరజఖ లకడక
పపరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపరర
ఇసటట ననస:4-5-29/60/B
వయససస:18
లస: ససస స
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1559 NDX2368587
పపరర: గణణశ సరయ అమర లసగకశజర
రరవప పపరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపరర
ఇసటట ననస:4-5-29/60B
వయససస:22
లస: పప

94-55/10

1562 NDX2368579
పపరర: చసదడశశఖర పస

94-55/11

94-5/1372

94-55/12

తసడడ:డ బసవనశజర రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:4-5-29/99
వయససస:41
లస: పప
1571 NDX2389948
పపరర: నదగమణణ గమడనరర

1563 NDX2730695
పపరర: శకధర గగసటటపలర

94-43/26

1566 NDX2390946
పపరర: వనసకట వజయ కమషష
మసగళసపలర
తసడడ:డ జగదదశ తలక మసగళసపలర
ఇసటట ననస:4-5-29-84\A.
వయససస:23
లస: పప
1569 NDX1797408
పపరర: వజయ నరకల వకమత

1561 NDX2631117
పపరర: హరరరణణ జజససస

94-5/1033

తసడడ:డ జనదరరన రరవప జజససస
ఇసటట ననస:4-5-29/67/1
వయససస:26
లస: ససస స
94-37/753

తసడడ:డ వనసకట నదరరయణ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:4-5-29/70
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:4-5-29/71
వయససస:19
లస: ససస స
1568 NDX2368645
పపరర: శశఖర బబబగ మసడవ

94-55/707

తసడడ:డ రరఢ కమషష నదరపరరజ
ఇసటట ననస:4-5-29/60C
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదనదరరయణ పస
ఇసటట ననస:4-5-29/69
వయససస:35
లస: పప
1565 NDX3275682
పపరర: కకతస మమసస హరరరత కకతస మమసస

1560 NDX2606598
పపరర: నసడడత నదరపరరజ

1564 NDX2730737
పపరర: హహమలత గగసటటపలర

94-93/1735

భరస : శకధర గగసటటపలర
ఇసటట ననస:4-5-29/70
వయససస:40
లస: ససస స
94-55/13

1567 NDX2651495
పపరర: దదపసక అలవల

94-5/1034

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ అలవల
ఇసటట ననస:4-5-29/86
వయససస:21
లస: ససస స
94-19/657

1570 NDX2388130
పపరర: వనసకటటశజర రరవప మమకల

భరస : వనసకటటశజరరర వకమత
ఇసటట ననస:4-5-29/100 FLAT NO202
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ చలమయఖ మమకల
ఇసటట ననస:4-5-29/119/7
వయససస:42
లస: పప

1572 NDX2388601
పపరర: సతష బబబగ గమడనరర

1573 NDX2533917
పపరర: భరత రరడడడ అలర స

94-33/13

94-5/297

భరస : సతష బబబగ గమడనరర
ఇసటట ననస:4-5-29/119/7 plot no181
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గమడనరర
ఇసటట ననస:4-5-29/119/7 POLT NO 181
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససర వ రరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:4-5-29/121, 2/4
వయససస:20
లస: పప

1574 NDX2384436
పపరర: సమసదన దదవరశశటల ట

1575 NDX2717874
పపరర: కమషష రరడడడ చలర

1576 NDX3270006
పపరర: సరజత యరకసశశటల ట

94-14/532

తసడడ:డ వనసకట అపరమరరవప దదవరశశటల ట
ఇసటట ననస:4-5-29/130
వయససస:22
లస: ససస స
1577 NDX2466175
పపరర: ససమమసధ నదయక పరటలవత

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ చలర
ఇసటట ననస:4-5-29/143
వయససస:37
లస: పప
94-5/298

తసడడ:డ గసగ నదయక పరటలవత
ఇసటట ననస:4-5-31/19A
వయససస:23
లస: పప
94-55/825

1583 NDX2696136
పపరర: తదజశజన కకసడ

94-81/805

94-55/824

1581 NDX2705895
పపరర: శవమక కరసస

1584 NDX2616498
పపరర: శరణ కమషష కరచరరజ

94-81/803

1587 NDX2665321
పపరర: అరరణ పపవల
భరస : హరర పపవల
ఇసటట ననస:4-5-33/2
వయససస:37
లస: ససస స

94-55/15

1582 NDX2694396
పపరర: శరరష కకసడ

94-81/804

భరస : పడకరశ రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:4-5-32/67
వయససస:41
లస: ససస స
94-6/762

తలర : గరత కరచరరజ
ఇసటట ననస:4-5-32,12
వయససస:21
లస: పప
94-50/531

1579 NDX2368611
పపరర: వనసకట రరవప సనరరశశటల ట
తసడడ:డ శసకర రరవప సనరరశశటల ట
ఇసటట ననస:4-5-31/B
వయససస:58
లస: పప

భరస : సరసబ రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:4-5-32/67
వయససస:66
లస: ససస స

తలర : శరరష కకసడ
ఇసటట ననస:4-5-32/67
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ అపమల నదయగడడ పపవల
ఇసటట ననస:4-5-33/2
వయససస:40
లస: పప

1578 NDX3177086
పపరర: వనసకయమక వక

94-54/914

భరస : లలవననల రరబబరల జజరరన ఫసడమమన
ఇసటట ననస:4-5-31/17, GMC NO 24
వయససస:30
లస: ససస స

భసధసవప: సతఖనదరరయణ రరడడ వక
ఇసటట ననస:4-5-31/20
వయససస:70
లస: ససస స

1580 NDX3115870
పపరర: అరరగఖ పరడనసస అజయ
పప థచమమరఈ
తసడడ:డ పపమయఖ పప థచమమరఈ
ఇసటట ననస:4-5-32/44
వయససస:36
లస: పప

1586 NDX2608172
పపరర: హరర పపవల

94-20/1036

94-41/68

1585 NDX2665248
పపరర: మజమమకల లషమర ఎసడడఎ

94-58/702

తసడడ:డ హసపమ లమషమర ఎసడడఎ
ఇసటట ననస:4-5-33/1
వయససస:29
లస: పప
94-58/703

1588 NDX2642775
పపరర: సతఖనదరరయణ బతష
స ల

94-55/708

తసడడ:డ వనసకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:4-5-34
వయససస:52
లస: పప

Page 58 of 326

1589 NDX2471860
పపరర: వనసకట రరడడడ శరఖమల
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94-5/299

తసడడ:డ బససవ రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:4-05-35
వయససస:99
లస: పప
94-55/901

తసడడ:డ మఠకననవనయమ చనబథదన
ఇసటట ననస:4-5-38
వయససస:61
లస: పప
94-57/773

భరస : హరరససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:4-5-42
వయససస:60
లస: ససస స
94-55/17

తసడడ:డ మమరరత గరపసచసద మదమసచ
ఇసటట ననస:4-5-49/2
వయససస:21
లస: పప
94-57/781

94-57/8

94-71/955

94-57/5

1602 NDX2985000
పపరర: నలల
ర రర గరయతడ

1605 NDX3080595
పపరర: అనసరరధ బతష
స ల

1608 NDX3088689
పపరర: హహమ బసదస కలసచదల

94-57/9

1611 SSY0570037
పపరర: మలర శజరర పససపపలలటట

94-71/957

తసడడ:డ నరసససహ సరజమ గగఠరకకనదడ
ఇసటట ననస:4-5-49/26
వయససస:73
లస: పప

1614 NDX2898906
పపరర: గకకస కమల గగజనల

94-71/953

1617 NDX2676229
పపరర: శకనవరస రరవప కసతదటట
తసడడ:డ వనసకటరతనస కసతదటట
ఇసటట ననస:4-5-49/29
వయససస:49
లస: పప

94-41/731

1600 NDX2463214
పపరర: రరజకశ కలమమర బచసచ

94-57/6

1603 JBV2374502
పపరర: ససనత కలల
ర రర

94-57/7

1606 NDX3075710
పపరర: చనన సససదర రరవప ఒరరస

94-71/954

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:4-5-49/15B
వయససస:39
లస: పప
94-71/956

1609 NDX2621993
పపరర: దదపసస తయఖ

94-57/775

తసడడ:డ చటటల బబబగ తయఖ
ఇసటట ననస:4-5-49/16
వయససస:18
లస: ససస స
94-46/841

1612 NDX2679108
పపరర: తదజ వనసకట ససభబష టటకరమస

94-57/776

తసడడ:డ కమపరనసదస టటకరమస
ఇసటట ననస:4-5-49/23A
వయససస:22
లస: పప
94-57/1038

భరస : శరఖస పడసనన కలమమర మనననస
ఇసటట ననస:4-5-49/26
వయససస:49
లస: ససస స
94-57/10

1597 NDX2592368
పపరర: శవ కలమమరర జరరగగల

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-5-49/7
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పడభబకర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:4-5-49/17/3
వయససస:51
లస: ససస స
94-57/1037

94-57/772

తసడడ:డ సతఖ నదరరయణ నదగ మలలర సవరర
ఇసటట ననస:4-5-49/4
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:4-5-49/15B
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల కలనసననన
ఇసటట ననస:4-5-49/17/1
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనయబబబగ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:4-5-49/27
వయససస:47
లస: ససస స

1599 NDX0344366
పపరర: మమరరత గరపసచసద మదమసచ

1594 JBV2728665
పపరర: హరరససబబబరరవప గసడడ � �

భరస : బసగరర బబబగ జరరగగల
ఇసటట ననస:4-5-49/1
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : గగవసద రరజలల
ఇసటట ననస:4-5-49/15B
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసద రరజలల
ఇసటట ననస:4-5-49/15B
వయససస:21
లస: ససస స

1616 NDX2427938
పపరర: అనసరరధ ననకవరపప

94-57/774

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:4-5-49/4
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ కకసడవటట
ఇసటట ననస:4-5-49/9
వయససస:35
లస: పప

1613 NDX2973121
పపరర: అపమరరవప గగఠరకకనదడ

1596 NDX2668788
పపరర: శక ససమఖ కకమకననన

94-20/1037

తసడడ:డ రరమగలల � �
ఇసటట ననస:4-5-42
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:4-5-49/2
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:4-5-49/4
వయససస:20
లస: ససస స

1610 NDX2448058
పపరర: వనసకట రమణమక కలనసననన

94-71/952

తసడడ:డ రమమరరవప కకమకననన
ఇసటట ననస:4-5-44/b
వయససస:34
లస: ససస స

1598 NDX2523942
పపరర: నదగ ధదరజ మదమసచ

1607 NDX3080363
పపరర: అలలఖఖ బతష
స ల

1593 NDX3169893
పపరర: రరజ మహన కకసడవటట

1591 NDX2589737
పపరర: బల జజఖత నలర మతష

తసడడ:డ జజరరన నలర మతష
ఇసటట ననస:4-5-38
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ అసతయఖ కకసడవటట
ఇసటట ననస:4-5-38
వయససస:47
లస: పప

1595 JBV2969749
పపరర: కలససమకలమమరర� గసడడ�

1604 NDX2414902
పపరర: శకనస కకసడవటట

94-55/826

భసధసవప: రరమయఖ దదపల
ఇసటట ననస:4-5-37/1
వయససస:36
లస: పప

1592 NDX3274792
పపరర: భబగరఖఇయమ చనదనబథదన

1601 NDX2615649
పపరర: గరయతడ నలల
ర రర

1590 NDX0740373
పపరర: కక వ డడ ఫణణ కలమమర

1615 NDX2610962
పపరర: వనసకటటశజర రరవప చచనసనపరటట

94-57/777

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:4-5-49/26A
వయససస:70
లస: పప
94-57/778

1618 NDX2660884
పపరర: వనసకట నదగ సరయ శరకవణణ
కసతదటట
తసడడ:డ శకనవరసరరవప కసతదటట
ఇసటట ననస:4-5-49/29
వయససస:18
లస: ససస స

94-57/779
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1619 NDX2984417
పపరర: రరధదక దదపమలపపడడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-38
94-57/1039

భరస : రరకకశ దదపమలపపడడ
ఇసటట ననస:4-5-49/29
వయససస:34
లస: ససస స
1622 NDX2846871
పపరర: వనసకటటశజర రరడడడ పపనదఖలమ

94-57/1041

తసడడ:డ బససవ రరడడడ పపనదఖలమ
ఇసటట ననస:4-5-49/32
వయససస:54
లస: పప
94-57/11

తసడడ:డ రవసదడ బబబగ కకలమరర
ఇసటట ననస:4-5-49/35
వయససస:24
లస: ససస స
94-57/1047

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ మమడ
ఇసటట ననస:4-5-49/37/B/1
వయససస:51
లస: పప
94-57/13

భసధసవప: నల లలహహత ఇకలమరరస
ఇసటట ననస:4-5-49/38
వయససస:43
లస: ససస స
94-55/893

94-61/11

తసడడ:డ జగదదష చసదడ గగసదద
ఇసటట ననస:4-5-56/1
వయససస:21
లస: ససస స
1643 NDX3085354
పపరర: బల గరపస కమషష కకమకననన

భరస : రవనద న
న దథ టబగరర గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:4-5-60/13
వయససస:50
లస: ససస స

1626 NDX3199221
పపరర: సహహత కకలమరర

1629 NDX3245438
పపరర: ససబడమణఖస పపరరమమళర

1632 NDX3042702
పపరర: నఖలలశజరర మమడ

94-57/1043

94-57/1056

94-5/1353

1627 NDX3093390
పపరర: శశశదదబ షపక

94-57/1044

1630 NDX3264009
పపరర: యశశజన మమడ

94-55/899

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ మమడ
ఇసటట ననస:4-5-49/37/B/1
వయససస:24
లస: ససస స
94-57/1046

1633 NDX3156619
పపరర: రరఘమన పపరరమమళర

94-57/1048

తసడడ:డ ససబడమణఖస పపరరమమళర
ఇసటట ననస:4-5-49-37/b/1
వయససస:25
లస: ససస స
94-57/14

1636 NDX2976363
పపరర: వజయ కలమమర లసక

94-57/1049

తసడడ:డ బబపస నడడ లసక
ఇసటట ననస:4-5-50/4
వయససస:46
లస: పప
94-57/1133

1639 NDX3252475
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప రకగగల

94-57/1134

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప రకగగల
ఇసటట ననస:4-5-50, KALYANI ROAD
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశజరర రకగగల
ఇసటట ననస:4-5-50, KALYANI ROAD
వయససస:49
లస: పప

1641 NDX2652824
పపరర: హరరకకరణ ఘసట

1642 NDX3059870
పపరర: రఘగ కరకసత వనమమరర

94-55/709

1644 NDX2519577
పపరర: మగరళమహన కమషష భబషఖస

1647 NDX3138955
పపరర: పదక వసత
భరస : చసదడశశఖర రరడడడ వసత
ఇసటట ననస:4-5-60/13
వయససస:36
లస: ససస స

94-55/829

తసడడ:డ కణక దసరర పడసరద వనమమరర
ఇసటట ననస:4-5-60/4
వయససస:35
లస: పప
94-57/15

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప భబషఖస
ఇసటట ననస:4-5-60/4/1
వయససస:20
లస: పప
94-55/827

94-55/18

భరస : ఫసరరజ షపక
ఇసటట ననస:4-5-49/37/B
వయససస:29
లస: ససస స

1635 NDX2535862
పపరర: షణగకక శరఖస ఇకలమరరస

1638 NDX3248358
పపరర: వనసకట చచవతనఖ సడవసత రకగగల

94-57/1040

తసడడ:డ ససరకసదడ బబబగ మలలర ల
ఇసటట ననస:4-5-49/33/A, SRINIVASANILA
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కరమమశజర రరవప ఘసట
ఇసటట ననస:4-5-60/2/A
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప కకమకననన
ఇసటట ననస:4-5-60/4
వయససస:26
లస: పప
1646 NDX2976629
పపరర: పదకజ గగరరకపరటట

1624 NDX2368496
పపరర: వనసకటటసజర రరవప మలలర ల

94-57/1042

భసధసవప: నల లలహహత ఇకలమరరస
ఇసటట ననస:4-5-49/38
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప రకగగల
ఇసటట ననస:4-5-50, KALYANI ROAD
వయససస:19
లస: ససస స
1640 NDX2403483
పపరర: పదదకన గగసదద

1623 NDX3141611
పపరర: అనసరరధ తలర స

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ మమడ
ఇసటట ననస:4-5-49/37/B/1
వయససస:21
లస: ససస స

1634 NDX2535888
పపరర: శక అనత ఇకలమరరస

1637 NDX3253143
పపరర: వనసకట లకడక రకవత రకగగల

తసడడ:డ కకసడదరరడడడ వననదన
ఇసటట ననస:4-5-49/31B
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ గగరరనదథస పపరరమమళర
ఇసటట ననస:4-5-49/37/b/1
వయససస:56
లస: పప
94-57/1045

1621 NDX0160929
పపరర: వనసకట కకసడద రరడడ వననదన

భరస : శశషగరరరరరవప రరపరర
ఇసటట ననస:4-5-49/30, UPSTAIRS
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడ బబబగ కకలమరర
ఇసటట ననస:4-5-49/35
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ బబష షపక
ఇసటట ననస:4-5-49/37b
వయససస:37
లస: పప
1631 NDX3046059
పపరర: సతఖనదరరయణ మమడ

94-57/780

భరస : చదమగసడదశజర రరవప తలర స
ఇసటట ననస:4-5-49/32
వయససస:33
లస: ససస స

1625 NDX2538551
పపరర: సహహత

1628 NDX3167582
పపరర: థదరకసఫసరగజ షపక

1620 NDX2631802
పపరర: వరససత రరపరర

1645 NDX2983534
పపరర: మగరళమహన కమషష బబసఖస

94-71/959

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప బబసఖస
ఇసటట ననస:4-5-60/4/1
వయససస:19
లస: పప
94-57/1054

1648 NDX3094281
పపరర: వనసకట సరయ మమనష
చరరమమమళర
తసడడ:డ మమరరత వనసకట కలమమర
ఇసటట ననస:4-5-60/13
వయససస:19
లస: పప

94-57/1055
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1649 NDX2686541
పపరర: చసదడశశఖర మకరమన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-38
94-71/664

తసడడ:డ పడసరదరరవప మకరమన
ఇసటట ననస:4-5-60/18
వయససస:20
లస: పప
1652 NDX2478808
పపరర: భబరర వ రరడడడ మమసతచస

94-55/19

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ మమసతచస
ఇసటట ననస:4-5-60/24
వయససస:20
లస: పప
94-55/712

తసడడ:డ శవరసజననయగలల యలవరరస
ఇసటట ననస:4-5-61/5
వయససస:25
లస: ససస స
94-57/1058

94-55/711

1656 NDX3013299
పపరర: హరర కమషష మమచరర

1659 NDX2956613
పపరర: వనసకట రవ కలమమర లలకమ

94-55/713

భరస : అసజ రరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:4-5-61-23/A
వయససస:52
లస: ససస స

94-45/670

94-57/1059

తసడడ:డ రతస యఖ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:4-5-61/25
వయససస:22
లస: పప

94-57/782

94-57/17

తసడడ:డ శశశయఖ గగతస
ఇసటట ననస:4-5-63
వయససస:49
లస: పప

94-57/1063

1668 NDX2527968
పపరర: కమషష వనణణ గగతస

భరస : శకనవరసరరవప గమడ
ఇసటట ననస:4-5-63
వయససస:43
లస: ససస స
1673 NDX2515823
పపరర: హరరబబబగ నరరక
తసడడ:డ పరమమశజర రరవప నరరక
ఇసటట ననస:4-5-67
వయససస:46
లస: పప

1671 NDX2969855
పపరర: సరయ కలమమర గగతదస

94-57/18

1674 NDX2799146
పపరర: చదలèసస నమèబమర

తసడడ:డ కకటయఖ మగలపపవపజ
ఇసటట ననస:4-5-67-1 FLAT NO S5
వయససస:59
లస: పప

94-57/1066

94-57/1060

1663 NDX2898955
పపరర: పడదదప బబబ వసకరయలపరటట

94-57/1061

1666 NDX2527489
పపరర: సరయ కలమమర గగతస

94-57/16

1669 NDX2648962
పపరర: అననపపరష మక ఉటటకలరర

94-57/783

1672 NDX2368629
పపరర: దదజజజతకన కనకరస

94-55/20

తసడడ:డ వనసకట వఘఘనశజర రరవప కనకరస
ఇసటట ననస:4-5-67
వయససస:21
లస: పప
94-57/1067

తసడడ:డ ఆనసద కలమమర నసబమరర
ఇసటట ననస:4-5-67
వయససస:19
లస: ససస స

94-57/1071 1677 NDX3045721
1676 NDX3048840
పపరర: శవ శసకర రరవప మగలపపవపజ
పపరర: పదకజ మగలపపవపజ

1660 NDX2951424
పపరర: కమషష రరవప కకట

భరస : వనణగ గరపరల రరవప ఉటటకలరర
ఇసటట ననస:4-5-63
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగతదస
ఇసటట ననస:4-5-63
వయససస:25
లస: పప
94-57/19

94-57/1064

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగతస
ఇసటట ననస:4-5-63
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప గగతస
ఇసటట ననస:4-5-63
వయససస:44
లస: ససస స
94-57/1065

1657 NDX2881787
పపరర: హరరకమషష మమచచరర

తసడడ:డ రతస యఖ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:4-5-61/25
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వశశజశజర రరవప నమకగడడ
ఇసటట ననస:4-5-61/31 f no2
వయససస:31
లస: పప

1667 NDX2527448
పపరర: శకనవరస రరవప గగతస

94-57/1057

తసడడ:డ ససబబరరవప కకట
ఇసటట ననస:4-5-61/23
వయససస:53
లస: పప

1662 NDX2548212
పపరర: వససకత కరరసరన

1665 NDX2882405
పపరర: వననదమటరకకశ నమకగడడ

1654 NDX3077674
పపరర: రరజ శశఖర రరడడడ భవనస

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప మమచచరర
ఇసటట ననస:4-5-61/8
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ అసజ రరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:4-5-61-23/A
వయససస:22
లస: ససస స
94-57/1062

94-55/710

తసడడ:డ ఉమ మహహశజరర
ఇసటట ననస:4-5-60/A
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ భదదడచలస లలకమ
ఇసటట ననస:4-5-61/22
వయససస:43
లస: పప

1661 NDX2548238
పపరర: వజయ భబరత కరరసరన

1670 NDX2958379
పపరర: కమషష వనణణ గమడ

1653 NDX2632545
పపరర: వమసడదన రరడడ మమనల నతమ

1651 NDX2639656
పపరర: భబరర వ మమచచరర

తసడడ:డ రరమ కమషష మమచచరర
ఇసటట ననస:4-5-60/20
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప మమచరర
ఇసటట ననస:4-5-61/8
వయససస:23
లస: పప

భసధసవప: వనసకట రతనస నకమల
ఇసటట ననస:4-5-61/22
వయససస:46
లస: పప

1664 NDX2802536
పపరర: పడదదప బబబ వసకరయలపరటట

94-55/828

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ మమనల నతమ
ఇసటట ననస:4-5-60/24
వయససస:18
లస: పప

1655 NDX2548873
పపరర: సరయససజత యలవరరస

1658 NDX2796571
పపరర: దసరర పడసరద నకమల

1650 NDX2838787
పపరర: హహమ సససదర కకటట రరడడ
కరరమమరర
తసడడ:డ శవ రమ రరడడ కరరమమరర
ఇసటట ననస:4-5-60/18/C
వయససస:47
లస: పప

1675 NDX2861748
పపరర: రవచసదడ కకతస

94-71/960

తసడడ:డ రరమకమషష కకతస
ఇసటట ననస:4-5-67
వయససస:34
లస: పప
94-57/1072

భరస : శవ శసకర రరవప మగలపపవపజ
ఇసటట ననస:4-5-67-1 FLAT NO S5
వయససస:56
లస: ససస స

94-57/786
1678 NDX2611358
పపరర: సరయ వనసకట గరరరషచసదడ ససగగర న

తసడడ:డ అసకమక రరవప ససగగర న
ఇసటట ననస:4-5-67/1SaiBhimineniTower
వయససస:18
లస: పప
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1679 NDX2534733
పపరర: వనసకట నదగసరయ మమధసరర
బబ సదలపరటట
తసడడ:డ కకటటశజర రరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:4-5-67/6A
వయససస:21
లస: ససస స
1682 NDX2544690
పపరర: ససధఖ కకసడ

94-55/21

94-57/785

94-71/961

తసడడ:డ లకడక నదరరయణ లసక
ఇసటట ననస:4-5-67-14A
వయససస:24
లస: ససస స
1688 NDX2533628
పపరర: శశశల పసతస కలరరక

94-55/23

తసడడ:డ వనణగ కలరరక
ఇసటట ననస:4-5-67/30
వయససస:20
లస: పప
94-57/21

భరస : హరరబబబగ నరరక
ఇసటట ననస:4-5-67 Amulya Towers
వయససస:34
లస: ససస స
94-55/24

భరస : వనసకట సరయ
ఇసటట ననస:4-5-70
వయససస:43
లస: ససస స
1697 NDX2547768
పపరర: మహ లకడక గరలకరరస

94-5/1036

తలర : లకడకనదరరయణ లసక
ఇసటట ననస:4-5-67-14A
వయససస:89
లస: ససస స

1686 NDX2479269
పపరర: ససజజత కకసడచడ
డ డడ

1687 NDX2478865
పపరర: శశశల పసడతస కలరరక
తసడడ:డ వనణగ కలరరక
ఇసటట ననస:4-5-67/30
వయససస:20
లస: పప

1689 NDX2606556
పపరర: తదజశజన కరథద

1690 NDX3088069
పపరర: రరజశశఖర పరటటబసడర

94-55/715

94-71/963

94-55/830

1695 NDX3083342
పపరర: మసజనదథ రరడడడ గగరరడడడ

94-55/831

1701 NDX2896652
పపరర: శకనవరస రరవప మదదపలర

1704 NDX2558104
పపరర: వనసకట రరడడడ పరలలరర
తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరడడడ పరలలరర
ఇసటట ననస:4-5-79/2
వయససస:45
లస: పప

1706 NDX2188804
పపరర: అనష రరడడడ పపసటరరడడడ

1707 NDX2414621
పపరర: అసజల దదవ మమరకపలర

94-55/834

భరస : శకనవరసరరవప మమరకపలర
ఇసటట ననస:4-5-82/10
వయససస:38
లస: ససస స

94-55/22

94-57/1069

1693 NDX2526341
పపరర: ససభబష బమదదటట

94-54/4

తసడడ:డ వనసకట సరయ బమదదటట
ఇసటట ననస:4-5-70
వయససస:21
లస: పప
1696 NDX3083078
పపరర: పదదకవత దదవ గగరరడడ

94-55/832

భరస : మసజనదథ రరడడడ గగరరడడడ
ఇసటట ననస:4-5-71
వయససస:54
లస: ససస స
94-50/532

1699 NDX2976355
పపరర: శకనవరససలల మగమమకన

94-71/962

తసడడ:డ వనసకటయఖ మగమమకన
ఇసటట ననస:4-5-76/A
వయససస:50
లస: పప
94-55/833

తసడడ:డ చన శరసబయఖ మదదపలర
ఇసటట ననస:4-5-77
వయససస:40
లస: పప
94-13/1298

94-57/1073

తసడడ:డ శరత కలమమర పరటటబసడర
ఇసటట ననస:4-5-67/201
వయససస:52
లస: పప

1692 NDX3004413
పపరర: వనసకట సతఖ నదరరయణ
కకపపమరరవపరర
తసడడ:డ కకటటశజరరవప కకపమరరవపరర
ఇసటట ననస:4-5-69
వయససస:53
లస: పప

భరస : హహసపబసడద గరనసగగసటర రమణయఖ
ఇసటట ననస:4-5-79/2
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:డ చననప రరడడడ పపసటరరడడడ
ఇసటట ననస:4-5-82/6
వయససస:23
లస: పప

94-57/20

భరస : అనసదదప రరడడడ కకసడచడ
డ డడ
ఇసటట ననస:4-5-67/16A SANTHI NAGAR 1
వయససస:25
లస: ససస స

1698 NDX2709400
పపరర: సరసజత మగమమకన

94-55/714

1684 NDX3075587
పపరర: తషలశమక లసక

తసడడ:డ వనసకట రరఘవర చదరరఖలల తటబల
ఇసటట ననస:4-5-67/12 KV RESIDENCY
వయససస:40
లస: పప

భసధసవప: శకనవరససలల మగమమకన
ఇసటట ననస:4-5-76/A
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల మగమమకన
ఇసటట ననస:4-5-76/A
వయససస:41
లస: ససస స
1703 NDX3095395
పపరర: కలమణ గరనసగగసటర

94-57/1068

తసడడ:డ కకశవ రరడడడ గగరరడడడ
ఇసటట ననస:4-5-71
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబరరవప గరలకరరస
ఇసటట ననస:4-5-75
వయససస:40
లస: ససస స
1700 NDX2969376
పపరర: సరసజత మగమమకన

1683 SOT0926917
పపరర: మమరరత రసగబబబగ తటబల

1681 NDX2544674
పపరర: వసశ కమషష రరడడడ కకసడ

తసడడ:డ కకటటరరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:4-5-67/12
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వఘఘనశజర రరడడడ కరథద
ఇసటట ననస:4-5-67/31
వయససస:18
లస: ససస స

1691 NDX2478964
పపరర: శరరద నరరక

1694 NDX2523066
పపరర: రరజఖ లకడక బమదదటట

94-57/1070

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప లమవప
ఇసటట ననస:4-5-67/6A Flat 503
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వసశ కమషష రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:4-5-67/12
వయససస:28
లస: ససస స
1685 NDX2988905
పపరర: లకడక హరరరత లసక

1680 NDX2956571
పపరర: శకవఖ లమవప

1702 NDX2368686
పపరర: సరరత చచవపల

94-55/25

తసడడ:డ పడసరద రరవప చచవపల
ఇసటట ననస:4-5-79
వయససస:22
లస: ససస స
94-55/717

1705 NDX2611051
పపరర: ఝనస పసడయ అలలగగనసళళ

94-55/718

తసడడ:డ పపరష యఖ అలలగగనసళళ
ఇసటట ననస:4-5-79/2
వయససస:21
లస: ససస స
94-54/5

1708 NDX2615318
పపరర: నవఖ రరచమలర

94-61/999

తసడడ:డ అసజరరడడడ రరచమలర
ఇసటట ననస:4-5-94/1
వయససస:20
లస: ససస స

Page 62 of 326

1709 NDX2846947
పపరర: చచరరష షపక
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94-58/873

తలర : హహసపవనబ షపక
ఇసటట ననస:4-5-96
వయససస:18
లస: పప
1712 NDX2637676
పపరర: అసజల చచదరర యరకస

94-5/1029

94-55/817

1716 NDX2899284
పపరర: పదదకవత కకలర

94-55/819

1719 NDX3007648
పపరర: నకకత తరరమలశశటల ట

94-67/41

1722 NDX2479053
పపరర: మనస సనరఖదదవర
తసడడ:డ వనసకటటశజరరర సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:4-5-140 3RD LINE
వయససస:22
లస: ససస స

1724 NDX2559904
పపరర: వనసకట ససలలచన రరణణ గజనల

1725 NDX3217296
పపరర: అనల కలమమర రరడడడ పపలచరర

94-54/719

తసడడ:డ రరమమనసజలల మమననపలర
ఇసటట ననస:4-5-165/1
వయససస:44
లస: పప

భరస : గదచద వనసకటటశ
ఇసటట ననస:4-5-180/4
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:4-5-260
వయససస:24
లస: ససస స

94-57/23

1731 NDX2622876
పపరర: అలమరబ పటబన

94-5/301

1734 NDX0838508
పపరర: ఇమమమ న ఖమన పఠరన

94-55/821

94-27/508

1737 NDX2146307
పపరర: జహద షపక
భరస : సమర షపక
ఇసటట ననస:4-5-260
వయససస:28
లస: ససస స

1717 NDX2370880
పపరర: సమసదన దదవరశశటల ట

94-54/6

1720 NDX2368538
పపరర: లలరరర మరరయ ఇనదనరరవప
కకవపరర
తసడడ:డ చననపమ కకవపరర
ఇసటట ననస:4-5-129,3RD LANE
వయససస:52
లస: పప
1723 NDX2898732
పపరర: లలకకశ రరడడడ కతస

94-55/26

94-57/1035

1726 NDX3207032
పపరర: కణక లకడక పపలచరర

94-58/871

భరస : మగరళమహన రరడడ పపలచరర
ఇసటట ననస:4-5-149
వయససస:49
లస: ససస స
1729 NDX2443232
పపరర: పవన కకలర మరర

94-27/509

తసడడ:డ పపరయఖ కకలర మరర
ఇసటట ననస:4-5-168
వయససస:21
లస: పప
94-6/761

1732 NDX0227934
పపరర: పఠరన ననరన హన

94-5/300

భరస : జబబరర ఖమన
ఇసటట ననస:4-5-232
వయససస:54
లస: ససస స
94-5/302

తసడడ:డ జబబర ఖమన
ఇసటట ననస:4-5-232
వయససస:41
లస: పప
94-5/304

94-54/718

తసడడ:డ వనణగ గరపరల రరడడ కతస
ఇసటట ననస:4-5-141/2
వయససస:19
లస: పప

భరస : మదదర బ పటబన
ఇసటట ననస:4-5-196
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అబగదలమర
ఇసటట ననస:4-5-232
వయససస:68
లస: ససస స
1736 NDX2146315
పపరర: కమరజహన సయఖద

94-55/820

భరస : కకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:4-5-168
వయససస:37
లస: ససస స
94-57/22

1714 NDX2597771
పపరర: శమనదబ షపక

తసడడ:డ వనసకట అపరమరరవప దదవరశశటల ట
ఇసటట ననస:4-5-116
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మగరళమహన రరడడ పపలచరర
ఇసటట ననస:4-5-149
వయససస:30
లస: పప

94-67/1001 1728 NDX1547266
1727 NDX2652121
పపరర: బ వ ఏల ఏన సస కకరణ మమననపలర
పపరర: ఝమనస పరలడడగగ

1733 NDX0221283
పపరర: బబ జజన షపక

94-55/818

Deleted

భరస : రరమకకటట రరడడడ గజనల
ఇసటట ననస:4-5-142
వయససస:42
లస: ససస స

94-106/865

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:4-5-106
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరయ
ఇసటట ననస:4-5-123/3
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వ యస ఆర ఫణణసదసడడడ వనలరసకక
ఇసటట ననస:4-5-133/A
వయససస:41
లస: ససస స

1730 NDX2463222
పపరర: మనష గదచద

94-33/757

భరస : రరమ కమషష కకలర
ఇసటట ననస:4-5-112
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:4-5-119/B
వయససస:47
లస: పప
1721 NDX1801381
పపరర: గసగ భవరన వనలరసకక

1713 NDX2542033
పపరర: శక దదవ యరకస

1711 NDX2781763
పపరర: దదవఖ పస లల

తసడడ:డ రమమష బబబగ పస లల
ఇసటట ననస:4-5-101A
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రరసబబబగ యరకస
ఇసటట ననస:4-5-104
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ జగననధస పనదరరస
ఇసటట ననస:4-5-112
వయససస:42
లస: పప
1718 NDX2969301
పపరర: రరమ కమషష రరడడడ జఖననల

94-61/12

తసడడ:డ నదగమర ఇబడహహమ షపక
ఇసటట ననస:4-5-96/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబగ యరకస
ఇసటట ననస:4-5-104
వయససస:19
లస: ససస స
1715 NDX3215910
పపరర: వనసకటటశజరరరవప పనదరరస

1710 NDX2403566
పపరర: జజన సపవదసలల షపక

1735 NDX0072033
పపరర: సలమస షపక

94-5/303

తసడడ:డ అబగదలమర
ఇసటట ననస:4-5-232
వయససస:46
లస: పప
94-5/305

1738 NDX0240069
పపరర: షరకకరర సయఖద

94-5/306

భరస : సయఖద బబబగ ససభబబ
ఇసటట ననస:4-5-260
వయససస:47
లస: ససస స
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1739 NDX2146281
పపరర: సమర షపక
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94-5/307

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:4-5-260
వయససస:23
లస: పప
1742 NDX0239947
పపరర: మసరసన బ సయఖద

94-5/310

94-5/313

94-5/316

94-5/319

94-5/322

94-5/325

94-5/328

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:4-5-266
వయససస:21
లస: ససస స
1763 NDX0379842
పపరర: షపక మహబగబ బ

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:4-5-266
వయససస:31
లస: పప

94-5/317

1752 AP151010069245
పపరర: మసగమక నరకలల పరటట

1755 AP151010069602
పపరర: ఖయమమ షపక

94-5/331

94-5/320

94-5/323

94-5/326

1761 NDX2244036
పపరర: నధదకలలలసస షపక

94-5/329

1767 NDX0406058
పపరర: మహబమబ ససభన షపక
తసడడ:డ పపద జజమమల ససహహబ
ఇసటట ననస:4-5-266
వయససస:52
లస: పప

94-5/315

1750 AP151010069624
పపరర: కకటటశజరమక నరకలలపరటట

94-5/318

1753 NDX0072090
పపరర: బబషసద షపక

94-5/321

1756 JBV3032190
పపరర: రరజ నరకలలపరటట

94-5/324

తసడడ:డ బడహకయఖ
ఇసటట ననస:4-5-265
వయససస:48
లస: పప
1759 AP151010069016
పపరర: బషసర షపక

94-5/327

తసడడ:డ సరబ జజన
ఇసటట ననస:4-5-265
వయససస:57
లస: పప
1762 NDX1703546
పపరర: రజమ షపక

94-5/330

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:4-5-266
వయససస:27
లస: ససస స
94-5/332

భరస : షపక వల
ఇసటట ననస:4-5-266
వయససస:57
లస: ససస స
94-5/334

1747 NDX0224469
పపరర: పరరజన షపక

తసడడ:డ బషసర అహకద
ఇసటట ననస:4-5-265
వయససస:33
లస: పప

1758 NDX1956277
పపరర: వనసకట శవ సతఖ పడసరద రరజ
పస రసకక
తసడడ:డ కకటసరరజ
ఇసటట ననస:4-5-265
వయససస:53
లస: పప

1764 AP151010069345
పపరర: అససఫ
డ పన షపక

94-5/312

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-5-265
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరజల షపక
ఇసటట ననస:4-5-266
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మహబగబ ససభన
ఇసటట ననస:4-5-266
వయససస:47
లస: ససస స
1766 NDX0071829
పపరర: బబజ షపక

1749 NDX1956269
పపరర: ఉష రరణణ పస రసకక

1744 NDX1150812
పపరర: గసగర భవరన ఎన

భరస : బషసర
ఇసటట ననస:4-5-265
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ దజజల షపక
ఇసటట ననస:4-5-265
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ బడహకయఖ
ఇసటట ననస:4-5-265
వయససస:51
లస: పప
1760 NDX2244127
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-5/314

భరస : బడహకయఖ
ఇసటట ననస:4-5-265
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫజల
ఇసటట ననస:4-5-265
వయససస:35
లస: పప
1757 AP151010069369
పపరర: పరటట సరసబయఖ నరకలలపరటట

1746 NDX1242775
పపరర: బబ షపక

94-5/309

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:4-5-264
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ సతఖ పడసరద రరజ
ఇసటట ననస:4-5-265
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:4-5-265
వయససస:50
లస: ససస స
1754 JBV3031259
పపరర: బబజ షపక

94-5/311

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:4-5-265
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఖయమమ
ఇసటట ననస:4-5-265
వయససస:41
లస: ససస స
1751 AP151010069612
పపరర: లమల బ షపక

1743 AP151010069284
పపరర: వల సయఖద

1741 NDX2224582
పపరర: కరరమగన సయఖద

తసడడ:డ వల సయఖద
ఇసటట ననస:4-5-261
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమమమ సరహహబ
ఇసటట ననస:4-5-261
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ గరపరల రరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:4-5-264
వయససస:43
లస: ససస స
1748 JBV3031804
పపరర: ఖమగరరన బ షపక

94-5/308

తసడడ:డ ఇమమమఅసర సయఖద
ఇసటట ననస:4-5-260
వయససస:46
లస: పప

భరస : సయఖద వల
ఇసటట ననస:4-5-261
వయససస:52
లస: ససస స
1745 NDX1703397
పపరర: నదగమణణ మమదరమమటర

1740 NDX1665597
పపరర: ససభబన సయఖద

1765 NDX1791889
పపరర: అబగదల రజజక షపక

94-5/333

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:4-5-266
వయససస:29
లస: పప
94-5/335

1768 NDX1703363
పపరర: నదగమణణ కరలలవ

94-5/336

భరస : ఆనసద కరలలవ
ఇసటట ననస:4-5-267
వయససస:42
లస: ససస స
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1769 NDX1752097
పపరర: పడశసత కలవ
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94-5/337

తసడడ:డ ఆనసద కలవ
ఇసటట ననస:4-5-267
వయససస:25
లస: పప
1772 NDX2504777
పపరర: పసడయమసక జలర పలర

94-5/340

94-5/343

94-29/890

94-5/345

94-5/348

94-5/1254

94-5/1255

94-5/346

94-13/747

94-5/1258

1796 NDX3085222
పపరర: రరజకశజరర మగకస పపరస

94-5/1260

94-5/1252

1780 JBV3031036
పపరర: శరకవరణణ కరపర

94-5/344

1783 NDX1187137
పపరర: శవరరమకమషష యయపపరర

94-5/347

1786 NDX2725794
పపరర: శవ కలమమరర జఖననలగడడ

94-5/1253

భరస : సతఖనదరరయణ జఖననలగడడ
ఇసటట ననస:4-5-269 (OLD 1-4-41)
వయససస:50
లస: ససస స
94-5/349

1789 NDX0654103
పపరర: జలర పలర హహమసత కలమమర

94-5/350

తసడడ:డ కకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:4-5-270
వయససస:28
లస: పప
94-5/1256

భరస : రవసదడ బబబగ కకసన
ఇసటట ననస:4-5-274
వయససస:42
లస: ససస స

1793 NDX2827665
పపరర: సరయ వనసకట పవన కలమమర
కకసన
తసడడ:డ రవసదడ బబబగ కకసన
ఇసటట ననస:4-5-274
వయససస:18
లస: పప

1777 NDX3134087
పపరర: అరరణ కలమమరర నడమననరర

తసడడ:డ కకటటశజరరరవప యయపపరర
ఇసటట ననస:4-5-269
వయససస:53
లస: పప

1788 AP151010069601
పపరర: నదగశకవరణణ జలర పలర

1791 NDX2827632
పపరర: అననపపరష కకసన

94-5/342

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:4-5-269
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:4-5-270
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశజరలల కకసన
ఇసటట ననస:4-5-274
వయససస:45
లస: పప

భరస : మలర రరడడడ మగకస పపరస
ఇసటట ననస:4-5-275
వయససస:52
లస: ససస స

94-33/758

1782 AP151010069628
పపరర: రమమదదవ యయపపరర

1785 NDX1585522
పపరర: సతఖనదరరయణ జఖననలగడడ

1774 AP151010069766
పపరర: ధనలకడక జలపలర

భరస : వనసకట శశషయఖ నడమననరర
ఇసటట ననస:4-5-268
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమకమషషయఖ జఖననలగడడ
ఇసటట ననస:4.5.269
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ జఖననలగడడ
ఇసటట ననస:4-5-269,(OLD 1-4-41)
వయససస:32
లస: పప
1790 NDX3086824
పపరర: రవసదడ బబబగ కకసన

94-5/1251

భరస : కకటటశజర రరవప యయపపరర
ఇసటట ననస:4-5-269
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరగవయఖ యయపపరర
ఇసటట ననస:4-5-269
వయససస:77
లస: పప
1787 NDX2725786
పపరర: శవ శసకర జఖననలగడడ

1779 NDX2701720
పపరర: అరరణ కలమమరర నడమననరర

94-5/339

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-5-268
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శశషయఖ నడమననరర
ఇసటట ననస:4-5-268
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శవ రరమకమషష యయపపరర
ఇసటట ననస:4-5-269
వయససస:47
లస: ససస స
1784 AP151010069122
పపరర: కకటటశజరరరవప యయపపరర

94-5/341

తసడడ:డ రరమరరడడడ నడమననరర
ఇసటట ననస:4-5-268
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరమశశటల ట నడమననరర
ఇసటట ననస:4-5-268
వయససస:52
లస: పప
1781 NDX1186873
పపరర: పదకజ యయపపరర

1773 NDX1646407
పపరర: అనసష జలర పలర

1776 NDX3080645
పపరర: వనసకట శశషయఖ నడమననరర

1771 NDX1703371
పపరర: ఆనసద కరలలవ

తసడడ:డ యహన కరలలవ
ఇసటట ననస:4-5-267
వయససస:49
లస: పప

భరస : ధన లకడక జలర పలర
ఇసటట ననస:4-5-268
వయససస:29
లస: ససస స

తలర : ధనలకడక
ఇసటట ననస:4-5-268
వయససస:32
లస: పప
1778 NDX2691392
పపరర: వనసకట శశషయఖ నడమననరర

94-5/338

తసడడ:డ వసదనస కలజ
ఇసటట ననస:4-5-267
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప జలర పలర
ఇసటట ననస:4-5-268
వయససస:23
లస: ససస స
1775 NDX0406033
పపరర: శకనవరసరరవప జలర పలర

1770 NDX1665506
పపరర: యహన కలజ

1794 AP151010069391
పపరర: చనమసరసన వల షపక

భరస : చనన మసరసన వల ననర బబషర
ఇసటట ననస:4-5-275/1
వయససస:35
లస: ససస స

94-5/1257

తసడడ:డ ససబబరరవప పపరకచరర
ఇసటట ననస:4-5-274
వయససస:36
లస: పప
94-5/351

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:4-5-275
వయససస:40
లస: పప
1797 NDX2261956
పపరర: ఆశకఫపఖన ననర బబషర

1792 NDX2725745
పపరర: అసక రరవప పపరకచరర

1795 NDX3085065
పపరర: మలర రరడడడ మగకస పపరస

94-5/1259

తసడడ:డ నదరరయణ రరడడడ మగకస పపరస
ఇసటట ననస:4-5-275
వయససస:69
లస: పప
94-5/352

1798 NDX2261949
పపరర: ఫరతమమ బ ననర బబషర

94-5/353

భరస : హజరరవరల ననర బబషర
ఇసటట ననస:4-5-275/1
వయససస:79
లస: ససస స
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94-5/354

భరస : కకకషష రరరవప
ఇసటట ననస:4-5-278
వయససస:33
లస: ససస స
1802 JBV3031457
పపరర: కకశశర కలమమర గలమర

94-5/357

94-5/360

94-5/363

94-5/366

94-5/369

94-5/371

94-5/374

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:4-5-281
వయససస:73
లస: పప

1812 AP151010069007
పపరర: శకనవరసరరవప నరరకలళళపరటట

1815 NDX3052792
పపరర: బబపటర వజయలకడక

1818 NDX0912592
పపరర: ఇసరరవతష వజయ

1821 NDX0654061
పపరర: వననదసల శశషగరరర రరవప

94-5/1262

1824 NDX1646597
పపరర: జయలకడక పప టర చచరరవప

94-5/367

1827 NDX2666352
పపరర: రవ కరసత వణగకలరర
తసడడ:డ అసకరరజ వణగకలరర
ఇసటట ననస:4-5-281
వయససస:30
లస: పప

1807 NDX0889477
పపరర: వనసకటరమణమక పలకలలలరర

94-5/362

1810 NDX2029651
పపరర: జగదదశ శకనవరస పలకలలరర

94-5/365

1813 AP151010069704
పపరర: హహహమ రరవప పరలకలలరర

94-5/368

తసడడ:డ కకటయమఖ పరలకలలరర
ఇసటట ననస:4-5-279
వయససస:52
లస: పప
94-5/1261

1816 NDX0492132
పపరర: రరజజ వననదదల

94-5/370

భరస : శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:4-5-280
వయససస:34
లస: ససస స
94-5/372

1819 AP151010069439
పపరర: అజమగననసర సయఖద

94-5/373

భరస : సయఖద ఘన
ఇసటట ననస:4-5-280
వయససస:57
లస: ససస స
94-5/375

1822 AP151010069372
పపరర: ఘన సయఖద

94-5/376

తసడడ:డ మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:4-5-280
వయససస:67
లస: పప
94-5/377

భరస : దదనమయఖ బబబగ పప టర చచరరవప
ఇసటట ననస:4-5-281
వయససస:33
లస: ససస స
94-5/379

94-5/359

తసడడ:డ హహహమమ రరవప పలకలలరర
ఇసటట ననస:4-5-279
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:4-5-280
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సరహదదర అల ఖమన
ఇసటట ననస:4-5-280
వయససస:31
లస: పప
1826 AP151010069081
పపరర: సరసబశవరరవప జమగకల

94-5/364

భరస : హహటటల
ఇసటట ననస:4-5-280
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఘనసన సరహహబ
ఇసటట ననస:4-5-280
వయససస:36
లస: పప
1823 NDX3080140
పపరర: అనవర ఖమన మమసతదజమ

1809 AP151010069258
పపరర: పరరజత నరరకలళళపరటట

1804 AP151010069603
పపరర: కకకషషరరవప గలమర

భరస : హహహమమరరవప
ఇసటట ననస:4-5-279
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : పస లమరరవప
ఇసటట ననస:4-5-279
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : గకస భబషర
ఇసటట ననస:4-5-280
వయససస:35
లస: ససస స
1820 NDX0906735
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

94-5/361

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:4-5-279
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:4-5-279
వయససస:53
లస: పప
1817 JBV1792639
పపరర: మగసతదజ సయఖద

1806 NDX0223396
పపరర: అనత యన

94-5/356

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:4-5-278
వయససస:70
లస: పప

భరస : వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:4-5-279
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:4-5-279
వయససస:40
లస: పప
1814 NDX1199835
పపరర: వనసకటపమయఖ చసదదలల

94-5/358

భరస : ససరకష
ఇసటట ననస:4-5-279
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటపమయఖ
ఇసటట ననస:4-5-279
వయససస:58
లస: ససస స
1811 AP151010069318
పపరర: ససరకష నరరకలళళపరటట

1803 AP151010069596
పపరర: వనసకటరమణదరరవప గలమర

1801 AP151010069604
పపరర: వజయలకడక గలమర

భరస : కకకషషరరవప
ఇసటట ననస:4-5-278
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ కకకషష రరవప
ఇసటట ననస:4-5-278
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప నరరకలలర పరటట
ఇసటట ననస:4-5-279
వయససస:36
లస: ససస స
1808 NDX1202530
పపరర: కకటటశజరమక చసదదలల

94-5/355

భరస : వనసకటరమణరవప�
ఇసటట ననస:4-5-278
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కమషరషరరవప
ఇసటట ననస:4-5-278
వయససస:41
లస: పప
1805 NDX1956194
పపరర: ససనతద నరరకలలర పరటట

1800 AP151010069620
పపరర: నదగలకడక గలమర�

1825 NDX1646522
పపరర: దదనమయఖ బబబగ పప టర చచరరవప

94-5/378

తసడడ:డ వనసకటటసజరరర పప టర చచరరవప
ఇసటట ననస:4-5-281
వయససస:42
లస: పప
94-5/1031

1828 NDX1646357
పపరర: రమఖకమషష ససదదన

94-5/380

భరస : రవ కలమమర ససదదన
ఇసటట ననస:4-5-283
వయససస:33
లస: ససస స
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1829 AP151010069433
పపరర: భబరర వ వనపపరర

94-5/381

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:4-5-283
వయససస:47
లస: ససస స
1832 NDX0228007
పపరర: శవ రరజఖలకడక యయపపరర

94-5/384

94-5/387

94-5/390

94-5/393

94-5/396

94-5/399

94-5/401

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:4-5-293
వయససస:29
లస: పప

1842 AP151010069635
పపరర: వనసకరయమక పపరస

1845 NDX0953281
పపరర: కకకషష పపరస

1848 NDX3235066
పపరర: కమషష కలమమరర జగననధస

1851 NDX2983674
పపరర: ఆలలఖఖ పపరస

94-5/403

1854 JBV3031838
పపరర: భబగఖమక పపరస

94-5/394

1857 NDX1922427
పపరర: గగరవయఖ పపరస
తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:4-5-293
వయససస:51
లస: పప

1837 NDX1830224
పపరర: గకతమ పపరస

94-5/389

1840 NDX1756578
పపరర: ససజనఖ పపరస

94-5/392

1843 AP151010069630
పపరర: భమదదవమక పపరస

94-5/395

భరస : పపలయఖ పపరస
ఇసటట ననస:4-5-291
వయససస:67
లస: ససస స
94-5/397

1846 AP151010069042
పపరర: మగకమసటట పపరస

94-5/398

తసడడ:డ పపలయఖ పపరస
ఇసటట ననస:4-5-291
వయససస:49
లస: పప
94-5/1351

1849 NDX1186865
పపరర: రమమదదవ పపరస

94-5/400

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-5-292
వయససస:36
లస: ససస స
94-5/1263

1852 NDX1922419
పపరర: రమణ పపరస

94-5/402

భరస : గగరవయఖ పపరస
ఇసటట ననస:4-5-293
వయససస:44
లస: ససస స
94-5/404

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:4-5-293
వయససస:52
లస: ససస స
94-5/406

94-5/386

తసడడ:డ ససశల రరవప పపరస
ఇసటట ననస:4-5-291
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పమథదజ రరజ కలమమర పపరస
ఇసటట ననస:4-5-292
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : పపదగరవసదస
ఇసటట ననస:4-5-293
వయససస:47
లస: ససస స
1856 NDX0898072
పపరర: ఫమధదజరరజ పపరస

94-5/391

భరస : కమషష పపరస
ఇసటట ననస:4-5-291
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:4-5-292
వయససస:77
లస: ససస స
1853 AP151010069647
పపరర: సరసబబడజఖస పపరస

1839 NDX1830158
పపరర: సమజన పపరస

1834 NDX0240325
పపరర: రసగరరరవప యయపపరర

తసడడ:డ ససశల రరవప పపరస
ఇసటట ననస:4-5-290
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:4-5-291
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:4-5-291
వయససస:62
లస: పప
1850 AP151010069339
పపరర: వరలకడక పపరస

94-5/388

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:4-5-291
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:4-5-291
వయససస:36
లస: పప
1847 NDX0953265
పపరర: ఏడడకకసడలల పపరస

1836 AP151010069431
పపరర: జయరరస యయపపరర

94-5/383

తసడడ:డ జయ రరవప
ఇసటట ననస:4-5-284
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససశల రరవప పపరస
ఇసటట ననస:4-5-291
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మగకమసటట
ఇసటట ననస:4-5-291
వయససస:40
లస: ససస స
1844 NDX1187087
పపరర: కలపపమసరజమ పపరస

94-5/385

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:4-5-284
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ నదగభమషణస
ఇసటట ననస:4-5-290
వయససస:47
లస: పప
1841 AP151010069627
పపరర: రరమతషలసస పపరస

1833 AP151010069677
పపరర: మలలర శజరర యయపపరర

1831 NDX1646316
పపరర: వనసకట సససకల యయపపరర

భరస : రసగ రరవప యయపపరర
ఇసటట ననస:4-5-284
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జయరరస
ఇసటట ననస:4-5-284
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ జయరరమ
ఇసటట ననస:4-5-284
వయససస:35
లస: పప
1838 AP151010069087
పపరర: ససశలరరవప పపరస

94-5/382

తలర : వనసకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:4-5-283
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:4-5-284
వయససస:40
లస: ససస స
1835 JBV1802974
పపరర: వరరరఘవరరవప యయపపరర

1830 NDX0368563
పపరర: రవ కలమమర ససధదన

1855 NDX1267442
పపరర: వనసకట సరయ పపరస

94-5/405

తలర : రమణ
ఇసటట ననస:4-5-293
వయససస:26
లస: పప
94-5/407

1858 NDX3151909
పపరర: వరలకడక పపరస

94-5/1264

భరస : కకటయఖ పపరస
ఇసటట ననస:4-5-293
వయససస:71
లస: ససస స
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1859 NDX3038916
పపరర: పమథదజ రరజ కలమమర పపరస

94-5/1265

తసడడ:డ గగరవయఖ పపరస
ఇసటట ననస:4-5-293
వయససస:29
లస: పప
1862 AP151010069173
పపరర: సరసబబడజఖస కలటబల

94-5/410

94-18/757

94-5/415

94-5/418

94-5/421

94-7/104

94-5/479

1872 NDX1871178
పపరర: వనణగ మమధవ రరవప జనపరరడడ

1875 NDX1418897
పపరర: లకడక పలర వ యడవలర

1878 JBV3037389
పపరర: వనసకటటశజరరర యడవలర

1881 NDX2368355
పపరర: రరహహల చచదరర పసననక

94-5/1043

1884 NDX2385284
పపరర: వనసకట లకడక మలలర స

94-5/419

తసడడ:డ కమషషయఖ ఉననస
ఇసటట ననస:4-6-34,HANUMAIAH NAGAR R
వయససస:63
లస: పప

1887 NDX2388304
పపరర: రసగమక తతట
భరస : అనల కలమమర తతట
ఇసటట ననస:4-6-35
వయససస:30
లస: ససస స

1867 NDX1703660
పపరర: అవసత గగదదసటట

94-5/414

1870 NDX1709635
పపరర: ససధఖ రరణణ జనప రరడడ

94-5/417

1873 NDX1394873
పపరర: జజజ నసససదర రరజ గకసధద

94-5/420

తసడడ:డ మరరయదదస
ఇసటట ననస:4-5-459
వయససస:44
లస: పప
94-7/102

1876 JBV3045986
పపరర: ఉమ యడవలర

94-7/103

భరస : వనసకటటశజరరర యడవలర
ఇసటట ననస:4-6
వయససస:46
లస: ససస స
94-7/105

1879 JBV3037371
పపరర: నదగకశజరరరవప యడవలర

94-7/106

తసడడ:డ లకకయఖ యడవలర
ఇసటట ననస:4-6
వయససస:78
లస: పప
94-37/26

1882 NDX2637320
పపరర: దదవఖ యడర పలర

94-5/1042

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:4-6-31
వయససస:21
లస: ససస స
94-71/6

భరస : వనసకట ససబబబరరవప మలలర స
ఇసటట ననస:4-6-34
వయససస:36
లస: ససస స
94-17/41

94-5/412

భరస : వనణగ మమధవ రరవప జనప రరడడ
ఇసటట ననస:4-5-459
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసననక
ఇసటట ననస:4-6-11
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:4-6-31
వయససస:19
లస: ససస స
1886 NDX2383917
పపరర: చన రరమయఖ ఉననస

94-5/416

తసడడ:డ నదగకశజరరరవప యడవలర
ఇసటట ననస:4-6
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-6-3 19/1
వయససస:27
లస: పప
1883 NDX2633626
పపరర: నవఖ యడర పలర

1869 NDX1395301
పపరర: సరహహతఖ తరరమణణ

1864 AP151010069025
పపరర: కకకషష కలటబల

తసడడ:డ జగదదష కలమమర గగడడ సత
ఇసటట ననస:4-5-459
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర యడ వ లర
ఇసటట ననస:4-6
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ నబబస షపక
ఇసటట ననస:4-6
వయససస:36
లస: పప
1880 JBV3031705
పపరర: శవ పరరజత బబపటర

94-5/413

తసడడ:డ ఎన బబవరజ జనపరరడడ
ఇసటట ననస:4-5-459
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ లకషకయఖ
ఇసటట ననస:4-5-459
వయససస:54
లస: పప
1877 NDX1927898
పపరర: హహసపసన షపక

1866 NDX1327956
పపరర: బసదస మమధవ సనక

94-5/409

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:4-5-294
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప తరరమణణ
ఇసటట ననస:4-5-459
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప పస లశశటల ట
ఇసటట ననస:4-5-459
వయససస:25
లస: పప
1874 NDX0239939
పపరర: మమరమసడదయగలల భమశశటల ట

94-5/411

తసడడ:డ పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:4-5-458
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:4-5-459
వయససస:25
లస: ససస స
1871 NDX1853713
పపరర: చకకధర పస లశశటల ట

1863 NDX1186998
పపరర: హనసమసతరరవప కలటబల

1861 NDX1186840
పపరర: జజఖత కలటబల

భరస : కకకషష
ఇసటట ననస:4-5-294
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:4-5-294
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మటటల పలర
ఇసటట ననస:04/5/375
వయససస:21
లస: పప
1868 NDX1358175
పపరర: లమవణఖ గరజల

94-5/408

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:4-5-294
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:4-5-294
వయససస:72
లస: ససస స
1865 NDX3105517
పపరర: గరపస కమషష సరయ మటటల పలర

1860 AP151010069257
పపరర: రమ కలటబల

1885 NDX2386464
పపరర: లకకమక ఉననస

94-13/248

భరస : చన రరమయఖ ఉననస
ఇసటట ననస:4-6-34,HANUMAIAH NAGAR R
వయససస:59
లస: ససస స
94-30/13

1888 NDX2559938
పపరర: శవ పరరజత తతట

94-30/1044

భరస : నదగకశజర రరవప తతట
ఇసటట ననస:4-6-35
వయససస:56
లస: ససస స
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94-30/1045

భరస : అనల కలమమర తతట
ఇసటట ననస:4-6-35
వయససస:27
లస: ససస స
1892 NDX2728400
పపరర: మగన మహహశ బబబగ గటటల

94-71/966

94-5/1049

94-52/635

94-5/422

94-5/1038

94-50/533

1902 NDX2607976
పపరర: లలరర మక మగమకడడ

1905 NDX2636256
పపరర: మహమకద రఫస సయఖద

1908 NDX2588960
పపరర: హరర ఉగక కరవటట

94-2/456

1911 JBV1801125
పపరర: వనసకటరరవప� గరపప�

94-2/459

1914 NDX0341834
పపరర: రమమదదవ గరపప�
భరస : అమరలసగకశజరరరవప�
ఇసటట ననస:4-6-298
వయససస:47
లస: ససస స

1916 NDX0114157
పపరర: వనసకట కమషష వసశ� గరపప�

1917 NDX0356444
పపరర: అమరలసగకశజరరరవప గరపప

94-2/462

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:4-6-298
వయససస:57
లస: పప

94-5/1048

1897 NDX2613990
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

94-67/1002

1900 NDX3195930
పపరర: లకకణ కకనదదబఠరఠన

94-71/965

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకనదదబథదన
ఇసటట ననస:4-6-202
వయససస:23
లస: పప
94-5/1037

1903 NDX2471852
పపరర: వనసకట సరయ గకతమ కలడల

94-5/423

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర కలడల
ఇసటట ననస:4-6-228/A
వయససస:21
లస: పప
94-5/1039

1906 NDX2573541
పపరర: గరనన సససదరర గగడడడసటట

94-67/1003

భరస : పరడనసస
ఇసటట ననస:4-6-241/1
వయససస:60
లస: ససస స
94-46/716

1909 NDX2149285
పపరర: సరయ శకనవరస కకననరర

94-46/41

తసడడ:డ పరసధదమయఖ కకననరర
ఇసటట ననస:4-6-295
వయససస:28
లస: పప
94-2/457

తసడడ:డ రరదదకమషష� �
ఇసటట ననస:4-6-297
వయససస:34
లస: పప

భసధసవప: వనసకట రరవప గరపప
ఇసటట ననస:4-6-297 NEAR BABU RAO HO
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అమర లసగకశజరరరవప�
ఇసటట ననస:4-6-298
వయససస:31
లస: పప

94-71/964

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరవటట
ఇసటట ననస:4-6-293
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరధదకకకషష
ఇసటట ననస:4-6-297
వయససస:37
లస: ససస స
1913 NDX2471746
పపరర: శక వనసకట శవ నదగ లకడక గరపప

1899 NDX3199361
పపరర: రరధ కకనదదబథదన

1894 NDX2650406
పపరర: కలమమర బబబగ తదడడగరరర

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:4-6-108
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ బబబజజన సయఖద
ఇసటట ననస:4-6-234
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససదదశజర రరవప తతట
ఇసటట ననస:4-6-268
వయససస:27
లస: పప
1910 JBV1800051
పపరర: కకటటశజరమక గరపప� �

94-16/1093

తసడడ:డ శశరయఖ కకచచరర
ఇసటట ననస:4-6-227
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబజజన సయఖద
ఇసటట ననస:4-6-234
వయససస:44
లస: పప
1907 NDX2541928
పపరర: అనల కలమమర తతట

1896 NDX2652105
పపరర: షపక ఏసరకఏల

94-5/1046

తలర : సరసీఁబబజఖస తదడడగరరర
ఇసటట ననస:4-6-95
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కకసడబతన
ఇసటట ననస:4-6-202
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:4-6-215
వయససస:22
లస: ససస స
1904 NDX2640175
పపరర: జన బబష సయఖద

94-67/1006

తసడడ:డ షపక మసరసన
ఇసటట ననస:4-6-97
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అసజబబబగ అఖల
ఇసటట ననస:4-6-124
వయససస:22
లస: పప
1901 NDX2493187
పపరర: శక లకడక తడవనణణ రరవపల

1893 NDX2652337
పపరర: షపక రమజజ

1891 NDX2639367
పపరర: భరత రరడడడ తమమక

తసడడ:డ నదరరయణ రరడడడ తమమక
ఇసటట ననస:4-6-46
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నదగమర వల
ఇసటట ననస:4-6-68/1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:4-6-97
వయససస:20
లస: ససస స
1898 NDX2906493
పపరర: అఖల చచలకరన

94-29/1372

తసడడ:డ దసరర పడసరద రరవప రకకపలర
ఇసటట ననస:4-6-37/2
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సరయ బబబగ గటటల
ఇసటట ననస:4-6-60
వయససస:19
లస: పప
1895 NDX2673598
పపరర: షపక అలమర బ

1890 NDX3226180
పపరర: వనసకట రవతదజ రకకపలర

1912 AP151010063180
పపరర: రరధకకకషష గరపప

94-2/458

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:4-6-297
వయససస:67
లస: పప
94-2/460

1915 AP151010066338
పపరర: సరసమమమ జఖస గరపప

94-2/461

భరస : నరరససహరరవప
ఇసటట ననస:4-6-298
వయససస:65
లస: ససస స
94-2/463

1918 NDX0116194
పపరర: నరసససహరరవప గరపప

94-2/464

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:4-6-298
వయససస:85
లస: పప
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94-54/28

తసడడ:డ రరమకమషష మమడ
ఇసటట ననస:4-6-298
వయససస:22
లస: పప

1920 NDX2522746
పపరర: లకడక మమడ

94-54/29

భరస : రరమకమషష మమడ
ఇసటట ననస:4-6-298
వయససస:40
లస: ససస స

1921 NDX2522738
పపరర: రరమకమషష మమడ

94-54/30

తసడడ:డ గగరవయఖ మమడ
ఇసటట ననస:4-6-298
వయససస:45
లస: పప
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4789 NDX3004470
పపరర: వనసకట శవ పడసరద రరవప
యకమల
తసడడ:డ బడహకనసదస యకమల
ఇసటట ననస:14-4-143
వయససస:58
లస: పప

94-45/573

4792 NDX3004264
పపరర: హరరపసడయ అమర

94-45/576

భరస : వసశ కమషష తదజ యకమల
ఇసటట ననస:14-4-143
వయససస:25
లస: ససస స
4795 NDX2198985
పపరర: అనష మగవరజ

94-45/270

94-45/273

భరస : పపడమ బబల గణణష
ఇసటట ననస:14-4-145
వయససస:42
లస: ససస స
4804 NDX2182913
పపరర: నరజ బసడడకరళళ
భరస : జయ ససధదకర బసడడకరళళ
ఇసటట ననస:14-4-145
వయససస:57
లస: ససస స
4807 NDX2182921
పపరర: తదజ బసడడకరళళ

94-45/283

తసడడ:డ రతనయఖ బసడడకరళళ
ఇసటట ననస:14-4-145
వయససస:60
లస: పప

4796 NDX2182988
పపరర: పడతషఖష జమకగగసపపల

4799 NDX2183119
పపరర: శరకవరణణ చచరరకలపలర

4802 NDX2198977
పపరర: లకడక పడసనన మగవరజ

4805 AP151010147079
పపరర: రతనకలమరర పపటల గగసట�

4808 NDX2182939
పపరర: పమథదజ బసడడకరళళ

94-45/286

4811 NDX2198993
పపరర: నరకష మగవజ

94-45/271

4814 NDX2183127
పపరర: పస తష రరజ దదసరర
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ దదసరర
ఇసటట ననస:14-4-145
వయససస:57
లస: పప

4797 NDX2183077
పపరర: నదగ వనసకట జజఖత గజవలర

94-45/272

భరస : మహహశ కలమమర గజవలర
ఇసటట ననస:14-4-145
వయససస:57
లస: ససస స
94-45/274

4800 NDX2183093
పపరర: రరలత ఫపరరనసడచజ

94-45/275

భరస : మమమఖకల ననరరనదఠ ఫపరరనసడచజ
ఇసటట ననస:14-4-145
వయససస:57
లస: ససస స
94-45/277

4803 AP151010147057
పపరర: కకకషషకలమమరర ఉమకననన�

94-45/278

భరస : చసదడహస�
ఇసటట ననస:14-4-145
వయససస:70
లస: ససస స
94-45/280

4806 NDX1187855
పపరర: లకడకనరసమక వననగళర

94-45/282

భరస : వనసకటరసగరరరవప
ఇసటట ననస:14-4-145
వయససస:42
లస: ససస స
94-45/284

4809 NDX2183135
పపరర: శరత బబబగ వనననశశటల ట

94-45/285

తసడడ:డ సససగర రరవప వనననశశటల ట
ఇసటట ననస:14-4-145
వయససస:42
లస: పప
94-45/287

తసడడ:డ బక రరవప మగవజ
ఇసటట ననస:14-4-145
వయససస:51
లస: పప
94-45/289

94-11/1109

తసడడ:డ సరరత వనజలమర
ఇసటట ననస:14-4-145
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ జయ ససధదకర బసడడకరళళ
ఇసటట ననస:14-4-145
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప కబబల
ఇసటట ననస:14-4-145
వయససస:42
లస: పప
4813 NDX2182954
పపరర: జయ ససధదకర బసడడకరళళ

4794 NDX2650885
పపరర: సచన వనజలమర

94-44/163

భరస : పడభకరరరవప�
ఇసటట ననస:14-4-145
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ జయ ససధదకర బసడడకరళళ
ఇసటట ననస:14-4-145
వయససస:27
లస: పప
4810 NDX2183028
పపరర: పరరర సరరధద కబబల

4793 NDX0012856
పపరర: రరకకష ఉమకననన

భరస : నరకశ మగవరజ
ఇసటట ననస:14-4-145
వయససస:43
లస: ససస స
94-45/279

94-45/575

తసడడ:డ శవ పడసరద రరవప యకమల
ఇసటట ననస:14-4-143
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససరకష చచరరకలపలర
ఇసటట ననస:14-4-145
వయససస:42
లస: ససస స
94-45/276

4791 NDX3004819
పపరర: వసశ కమషష తదజ యకమల

భరస : వనసకట శవ పడసరద రరవప యకమల
ఇసటట ననస:14-4-143
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశ జమకగగసపపల
ఇసటట ననస:14-4-145
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : పరరరసరరధద కబబల
ఇసటట ననస:14-4-145
వయససస:42
లస: ససస స
4801 AP151010147033
పపరర: సరరత వనజళర

94-45/574

తసడడ:డ చసదడహన
ఇసటట ననస:14-4-144
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నరకశ మగవరజ
ఇసటట ననస:14-4-145
వయససస:23
లస: ససస స
4798 NDX2183069
పపరర: జయశక కబబల

4790 NDX3004645
పపరర: పదదకవత యకమల

4812 AP151010147015
పపరర: చసదడహస ఉమకననన�

94-45/288

తసడడ:డ రఘవయఖ�
ఇసటట ననస:14-4-145
వయససస:70
లస: పప
94-45/290

4815 AP151010147034
పపరర: పడభకరరరవప పపటల గగసట

94-45/291

తసడడ:డ రరమకమషషమగరరస
ఇసటట ననస:14-4-145
వయససస:70
లస: పప
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4816 NDX2183143
పపరర: సససగర రరవప వనననశశటల ట

94-45/293

తసడడ:డ పపరయఖ వనననశశటల ట
ఇసటట ననస:14-4-145
వయససస:42
లస: పప
4819 NDX3000924
పపరర: సతఖ కలమమరర ఎరకగగసటర

94-45/578

94-46/271

94-46/274

94-46/277

4831 NDX2992600
పపరర: సరసబశవరరవప కరనసరర

94-45/579

4826 AP151010147381
పపరర: ఉదయ కలమమర లసకర

4829 NDX0471722
పపరర: శకనవరస బమసస బమసస

4832 NDX2994770
పపరర: సమరరజజఖమ కరనసరర

94-46/280

4835 JBV3124534
పపరర: ససరకష బబబగ బసడదరర

94-46/275

భరస : శకనవరస మనస
ఇసటట ననస:14-4-152
వయససస:41
లస: ససస స

4838 NDX2206019
పపరర: వనసకట సరయ రరహహత మనస

94-46/278

తసడడ:డ జగదదశజర రరవప మనగ
ఇసటట ననస:14-4-153
వయససస:22
లస: ససస స

4841 NDX1915414
పపరర: మననజ మనగ

94-45/580

తసడడ:డ లకడక నదరరయణ పడసరద అతస లలరర
ఇసటట ననస:14-4-153
వయససస:28
లస: పప

4844 NDX2419992
పపరర: జగదదశజరరరవప మనగ
తసడడ:డ రరమరరవప మనగ
ఇసటట ననస:14-4-153
వయససస:54
లస: పప

94-46/273

4827 AP151010147379
పపరర: కకరణ కలమమర లసకర

94-46/276

4830 AP151010147380
పపరర: వజయబబబగ లసకర లసకర

94-46/279

4833 NDX2740355
పపరర: మమధవరరవప అలర

94-45/581

తసడడ:డ ససగమమశజర రరవప ఆళర
ఇసటట ననస:14-4-148
వయససస:32
లస: పప
94-46/281

4836 JBV3124526
పపరర: సరసబశవరరవప బసడదరర

94-46/282

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:14-4-150
వయససస:62
లస: పప
94-43/44

4839 NDX0338343
పపరర: శకనవరస మమనస

94-43/45

తసడడ:డ రమమశ బబబగ
ఇసటట ననస:14-4-152
వయససస:41
లస: పప
94-35/679

తసడడ:డ జగదదశజర రరవప మనగ
ఇసటట ననస:14-4-153
వయససస:24
లస: ససస స
94-35/681

4824 AP151010147166
పపరర: శసకరమక లసకర లసకర

తసడడ:డ ససబబబరరవప లసకర
ఇసటట ననస:14-4-146
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస మనస
ఇసటట ననస:14-4-152
వయససస:21
లస: పప
94-35/678

94-46/270

తసడడ:డ వజయబబబగ లసకర
ఇసటట ననస:14-4-146
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:14-4-150
వయససస:40
లస: పప
94-43/43

4821 NDX0745737
పపరర: శశశలజ గసగవరపప గసగ వరపప

భరస : వజయబబబగ లసకర
ఇసటట ననస:14-4-146
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప కరనసరర
ఇసటట ననస:14-4-148
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:14-4-150
వయససస:55
లస: ససస స

4843 NDX1486464
పపరర: ధరకకసదడ అతస లలరర

94-46/272

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర బమసస
ఇసటట ననస:14-4-146
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ కరనసరర
ఇసటట ననస:14-4-148
వయససస:66
లస: పప

4840 NDX2389013
పపరర: ససషమ మనగ

4823 AP151010147569
పపరర: పదకవత బగసస బమసస

94-44/164

భరస : కకటటశజరరరవప గసగ వరపప
ఇసటట ననస:14-4-146
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ బబబగ లసకర
ఇసటట ననస:14-4-146
వయససస:40
లస: పప

4828 NDX0646554
పపరర: రఘగరరమయఖ మసదడపప
మసడదపప
తసడడ:డ శవరజ మమసదడపప
ఇసటట ననస:14-4-146
వయససస:42
లస: పప

4837 NDX2206001
పపరర: పదకశక మనస

94-46/269

భరస : శకనవరసరరవప బమసస
ఇసటట ననస:14-4-146
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ లలక నదరరయణ ఎరక గగసటర
ఇసటట ననస:14-4-146
వయససస:30
లస: పప

4834 JBV3124633
పపరర: జయశక బసడదరర

4820 NDX2054146
పపరర: ససజనఖ లసకర

4818 NDX0333948
పపరర: లసకర పరవన

భరస : కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:14-4-146
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఉదయ కలమమర లసకర
ఇసటట ననస:14-4-146
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయబబబగ
ఇసటట ననస:14-4-146
వయససస:36
లస: ససస స
4825 NDX0821595
పపరర: శవ యరకగగసటర

94-45/577

తలర : సరరత వనజరళళ
ఇసటట ననస:14-4-145
వయససస:19
లస: పప

భరస : లలకనదరరయనద ఎరకగగసటర
ఇసటట ననస:14-4-146
వయససస:53
లస: ససస స
4822 JBV3123098
పపరర: ససధఖ రరణణ లసకర

4817 NDX3004827
పపరర: సచన వనజరళళ

4842 NDX2078708
పపరర: అననపపరష చగపమవరపప

94-35/680

భరస : జగదదశజర రరవప మనగ
ఇసటట ననస:14-4-153
వయససస:58
లస: ససస స
94-35/682

4845 NDX0700377
పపరర: వనసకట అపరమ రరవప పస తషగగసటర

94-35/683

తసడడ:డ సరసబయఖ పస తషగగసటర
ఇసటట ననస:14-4-157
వయససస:64
లస: పప
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4846 JBV1021781
పపరర: మమధవ లత పరరకపరటట
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94-33/42

భరస : రమమష కలమమర
ఇసటట ననస:14-4-160
వయససస:53
లస: ససస స
4849 NDX2071611
పపరర: మమనస పరరకపరటట

94-35/685

94-33/46

94-3/1241

94-33/50

94-33/52

94-34/404

94-35/689

భరస : శవయఖ ససగకపప
ఇసటట ననస:14-4-173
వయససస:43
లస: ససస స

4859 NDX1579582
పపరర: ససబడహకణఖస పసడలననన

4862 NDX1579632
పపరర: ససతవ
డ మక నలబబ లల

4865 NDX0604447
పపరర: శకలకడక రరవ

4868 NDX0603969
పపరర: రరవ ససమసత కలమమర

94-46/283

4871 SQX2063709
పపరర: అబగదల ఖదర షపక

94-33/51

4874 NDX2487007
పపరర: వర బడహకయఖ పస టర ససరర
తసడడ:డ ససబబబరరవప పస టర ససరర
ఇసటట ననస:14-4-173
వయససస:29
లస: పప

4854 NDX0037911
పపరర: మరర సరహహబ షపక

94-33/48

4857 NDX2445740
పపరర: ససరకష కలమమర యసదడపగడ

94-35/686

4860 NDX2506145
పపరర: శరరష నలర మతష

94-30/334

భరస : హనసమసత రరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:14-4-166
వయససస:33
లస: ససస స
94-34/402

4863 NDX1660316
పపరర: శవకమషష నలబబ లల

94-34/403

తసడడ:డ శకరరమమమరరస నలబబ లల
ఇసటట ననస:14-4-166
వయససస:32
లస: పప
94-35/687

4866 NDX2149012
పపరర: సరయ చచవతనఖ బటడ

94-35/688

తసడడ:డ అజయ కలమమర బటడ
ఇసటట ననస:14-4-166
వయససస:23
లస: పప
94-35/690

4869 NDX0334664
పపరర: మమకర ససషక

94-44/165

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:14-4-172
వయససస:30
లస: ససస స
95-110/641

తసడడ:డ అబగదల ససభబన షపక
ఇసటట ననస:14-4-172
వయససస:31
లస: పప
94-35/692

94-33/45

తసడడ:డ సరసబశవరరవప యసదడపగ
డ డ
ఇసటట ననస:14-4-163
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప రరవ
ఇసటట ననస:14-4-166
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ దశరధ రరమయఖ మమకర
ఇసటట ననస:14-4-172
వయససస:61
లస: పప
4873 NDX2486942
పపరర: కకటటశజరమక ససగకపప

94-33/49

భరస : ససమసత కలమమర రరవ
ఇసటట ననస:14-4-166
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమమరరస నలబబ లల
ఇసటట ననస:14-4-166
వయససస:30
లస: పప
4870 NDX1131820
పపరర: ససబబబరరవప మమకర మమకర

4856 NDX0901306
పపరర: ఎసడడపగ
డ డ లకడకకలమమరర

4851 JBV2511467
పపరర: లకడక జజఖత తదళళ
ర రర

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:14/4/162
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకరరమమమరరస నలబబ లల
ఇసటట ననస:14-4-166
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ బననయఖ నలబబ లల
ఇసటట ననస:14-4-166
వయససస:59
లస: పప
4867 NDX1529876
పపరర: మలర కరరరనన రరవప నలబబ లల

94-33/47

తసడడ:డ బసవయఖ పసడలననన
ఇసటట ననస:14-4-165
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ నలర మతష
ఇసటట ననస:14-4-166
వయససస:43
లస: పప
4864 NDX1579657
పపరర: శకరరమమమరరస నలబబ లల

4853 JBV2511442
పపరర: వరలకడక తదళళ
ర రర

94-35/684

తసడడ:డ సరరసగపరణణ తదళళ
ర రర
ఇసటట ననస:14/4/162
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప ఎసడడపగ
డ డ
ఇసటట ననస:14/4/163
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : ససబడహకణఖస పసడలననన
ఇసటట ననస:14-4-165
వయససస:45
లస: ససస స
4861 NDX2508158
పపరర: హనసమసత రరవప నలర మతష

94-33/44

భరస : సరరసగపరణణ తదళళ
ర రర
ఇసటట ననస:14/4/162
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : ససరకష యసదడపగ
డ డ
ఇసటట ననస:14-4-163
వయససస:40
లస: ససస స
4858 NDX1579541
పపరర: జయలకడక ఐలమ

4850 NDX0039289
పపరర: షరహహన షపక

4848 NDX1958240
పపరర: చసదడ మథదల పరరకపరటట

తసడడ:డ రమమశ కలమమర పరరకపరటట
ఇసటట ననస:14-4-160
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:14/4/162
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సరరసగపరణణ తదళళ
ర రర
ఇసటట ననస:14/4/162
వయససస:47
లస: ససస స
4855 NDX2429942
పపరర: వనసకట ససపసడయ యసదడపగడ

94-33/43

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:14-4-160
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రమమష కలమమర పరరకపరటట
ఇసటట ననస:14-4-160
వయససస:33
లస: ససస స
4852 JBV2511525
పపరర: వరన తదళళ
ర రర

4847 JBV1021773
పపరర: రమమశ కలమమర పరరకపరటట

4872 NDX2493757
పపరర: లమవణఖ పస టబరససరర

94-35/691

తలర : వర బడహకయఖ పస టబరససరర
ఇసటట ననస:14-4-173
వయససస:26
లస: ససస స
94-35/693

4875 NDX2486975
పపరర: శవయఖ ససగకపప

94-35/694

తసడడ:డ కమషష మమరరస ససగకపప
ఇసటట ననస:14-4-173
వయససస:48
లస: పప
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పపరర: మగనర షపక
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95-111/903

తసడడ:డ అబగదలమర
ఇసటట ననస:14-4-173/1
వయససస:69
లస: పప
94-41/787

4882 NDX2759983
పపరర: కకశకక చచదరర బబ జన

94-43/715

94-45/734

94-46/284

94-46/287

4886 NDX3249711
పపరర: హరరపస
డ రద కరసతతకణణన

4889 NDX1048693
పపరర: సరయ నలమ కరపర కరపర

4892 NDX0940411
పపరర: శకలకడక ఉపమలపరటట

94-46/291

4895 NDX0939785
పపరర: అననపపరష మక ఇరరగగల

94-45/744

భరస : నదరరయణ ససరభ
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:50
లస: ససస స

4898 AP151010147557
పపరర: లకడక కకట కకట

94-46/285

94-46/297

4903 NDX0430017
పపరర: పదదకవత వడచడ వదదద

94-46/300

4901 JBV3123759
పపరర: సజరరపరరరణణ వనలవవలల
భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:58
లస: ససస స

4884 NDX3001815
పపరర: మమహసలకడక గగగరర లస

94-45/582

4887 NDX3249729
పపరర: వనసకట పదదకవత కరసతతకణణన

94-45/745

4890 NDX0511535
పపరర: శరసత ససరభ ససరభ

94-46/286

భరస : వనసకట కమషష ససరభ
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:30
లస: ససస స
94-46/288

4893 NDX1048404
పపరర: కళళఖణణ శరణగ

94-46/289

భరస : ససధదకర
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:37
లస: ససస స
94-46/292

4896 NDX0067280
పపరర: శకనవరసరరవప బబ జజన బబ జన

94-46/293

తసడడ:డ వనసకటటసజరరరవప బబ జన
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:50
లస: ససస స
94-46/295

భరస : బగలర కలమమర కకట
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:52
లస: ససస స

4900 AP151010147565
పపరర: రరమలకడక ఉపమలపరటట
ఉపమలపరటట
భరస : సతఖనరరయణ ఉపమలపరటట
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:57
లస: ససస స

94-41/789

భరస : హరరపస
డ రద
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖమరక ఇరరగగల
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:49
లస: ససస స
94-46/294

4881 NDX2954345
పపరర: అపరష తషమమకటట

భరస : గగగరర లస దసరర పడసరద
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ ఉపమలపరటట
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప బబ జన
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వసఁత రరవప వదదద
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:62
లస: ససస స

94-44/648

తసడడ:డ రరమకమషష కరపర
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బగలర కలమమర కకట
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:34
లస: ససస స

4897 NDX0511592
పపరర: గగరవమక ససరభ

4883 NDX3015930
పపరర: కమషషరరవప ధననకలల

94-41/659

భరస : కకశశర తషమమకటట
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకణ రరవప
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:56
లస: పప

భరస : నదరరయణ ససరభ
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:28
లస: ససస స

4894 NDX0067215
పపరర: హహమ నళన బబ జజన బబ జన

94-41/788

తసడడ:డ నరసససహస ధననకలల
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:75
లస: పప

4891 NDX0170357
పపరర: పడగత కకట

4880 NDX2977155
పపరర: వజయ వరణణ చసదడ

4878 NDX2694610
పపరర: వసససధర తలల
ర రర

భరస : పడసరద రరవప తలల
ర రర
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : బల గసగరధర చసదడ
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ జన
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:23
లస: ససస స

4888 NDX0511840
పపరర: లమవణఖ ససరభ ససరభ

94-35/921

తసడడ:డ బల గసగరధర చసదడ
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:19
లస: ససస స

4879 NDX2858421
పపరర: వనసకటటశజర వర పడసరద రరవప
తలల
ర రర
తసడడ:డ రరమయఖ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:74
లస: పప

4885 NDX3222395
పపరర: కమషష రరవప ఢదనణణకలలమ

4877 NDX2972545
పపరర: పపజత చసదడ

4899 JBV3124856
పపరర: జయలకడక పమడడమగకమల

94-46/296

భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:53
లస: ససస స
94-46/298

4902 NDX0430074
పపరర: సరరజ అననసగర అననసగర

94-46/299

భరస : బసవయఖ అననసగర
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:60
లస: ససస స

94-46/301 4905 NDX0656520
94-46/302
4904 NDX1237809
పపరర: భబనస భవరన యలవరరస యలవరరస
పపరర: వనసకట లకడక కరకలమమనస
కరకలమమనస
భరస : కరరణ రమణ గగరరజజల
భరస : రరమ మహనరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:14-4-174
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:62
లస: ససస స
వయససస:65
లస: ససస స
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4906 NDX2094159
పపరర: నదగ వజయ లకడక అనసగరలల

94-46/303

భరస : రరమమసజననయగలల అనసగరలల
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:70
లస: ససస స
4909 NDX0828509
పపరర: కరశమల ససగరత రరవప

94-46/306

4910 NDX0646349
పపరర: వనసకట కమషష సనరభ సనరభ

94-46/309

4913 NDX2166792
పపరర: సచదసదడ కలమమర మదదదల
తసడడ:డ హనసమసత రరవప మదదదల
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:40
లస: పప

4915 AP151010147045
పపరర: వనసకటససధదకర శరణగ

4916 NDX0463133
పపరర: ఆదదశసకర తదళళళరర

94-46/312

తసడడ:డ కకకషషపడసరద
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ బమసగకసజర లసగస కకలర పరర
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:51
లస: పప
94-46/318

94-46/321

94-46/324

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:72
లస: పప
4930 NDX3221579
పపరర: రజన ధననకలల

94-46/894

భరస : కమషష రరవప
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:77
లస: ససస స
4933 NDX0209387
పపరర: శవ సనరఖసబ� జఖననలగడడ �
భరస : పడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:14-4-174 F1
వయససస:73
లస: ససస స

94-46/310

94-46/313

94-46/316

94-46/319

4928 NDX0689679
పపరర: రరమమసజననయగలల అనబబ లల
అనబబ లల
తసడడ:డ భవనదనరరయణ అనబబ లల
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:75
లస: పప

94-46/325

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:14-4-174 F1
వయససస:78
లస: పప

94-46/311

4917 NDX0429480
పపరర: వనసకట నదరరయణ వడచడ

94-46/314

4920 AP151010147563
పపరర: బగలర కలమమర కకట కకట

94-46/317

4923 NDX0175927
పపరర: రరమకకకషష� కరపర�

94-46/320

తసడడ:డ చసదడ మమలలశజర రరవప� కరపర
ఇసటట ననస:14/4/174
వయససస:60
లస: పప
94-46/322

4934 NDX0208009
పపరర: పడసరదరరవప� జఖననలగడడ �

4914 NDX1278472
పపరర: గగగరర లస రమమష గగగరర లస

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకట
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:57
లస: పప

4926 NDX1278480
పపరర: గగగరర లస దసరర పడసరద గగగరర లస

94-46/323

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ గగగరర లస
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:72
లస: పప
4929 NDX0458208
పపరర: నరసససహరరవప అననసగర

94-46/620

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ అననసగర
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:63
లస: పప
94-94/46

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ జన
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:22
లస: పప
94-42/335

94-46/308

తసడడ:డ వసఁత రరవప వదదద
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:48
లస: పప

4925 NDX0887000
పపరర: సతఖనదరరయణ ఉపమలపరటట
ఉపమలపరటట
తసడడ:డ వనసకటటశజరరరవప ఉపమలపరటట
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:64
లస: పప

4931 NDX2270403
పపరర: సరకకఠరకస బబ జన

4911 NDX0458174
పపరర: లలకకశ అననసగర అననసగర

తసడడ:డ దసరరర పడసరద గగగరర లస
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసతఖనదరరయణ గరరరజజల
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ గగరరనదథస ఏ.వ.అర
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:62
లస: పప
4927 AP151010147405
పపరర: జగనదనధస పసచచక

4922 NDX1236538
పపరర: కరరణద రమణ గగరరజజల

94-46/305

తసడడ:డ నరసససహరరవప అననసగర
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప యస
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:57
లస: పప
4924 JBV3123650
పపరర: ఇసదసశశఖర అచసఖత

94-46/307

తసడడ:డ పడసరదరరవప తదళళ
ర రర
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:45
లస: పప

94-46/315 4919 JBV3124880
4918 NDX0938720
పపరర: కకటటశజరపడసరద కకలర పర కకలర పరర
పపరర: బబలగసగరధర చసడడ

4908 NDX1441344
పపరర: మహన కమషష గగరరజజల

తసడడ:డ కరరణద రమణ గరరరజజల
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ నదరరయణ సనరభ
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ బబలకకటటశజర రరవప పమడడ మగకమల
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:37
లస: పప

4921 NDX1063114
పపరర: నదరరయణ యస యస

94-46/304

భరస : రరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయదదసస
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:33
లస: పప
4912 NDX0458273
పపరర: శవపడసరద పమడడమగకమల

4907 NDX0706267
పపరర: వజయలకడక అనవవలల

4932 SQX2296127
పపరర: జరరన షపక

95-113/619

భరస : మహమకద ఇకరబల
ఇసటట ననస:14-4-174
వయససస:47
లస: ససస స
94-42/350

4935 NDX2741981
పపరర: జజఖత గగగరర లస

94-45/583

భరస : రమమష గగగరర లస
ఇసటట ననస:14-4-174 G5
వయససస:35
లస: ససస స
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94-41/426

తసడడ:డ హహషరఖన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:14-4-175
వయససస:64
లస: పప
4939 NDX0334292
పపరర: కసదసల మసజల

94-44/167

94-44/170

94-46/326

94-46/329

94-46/332

94-44/172

94-33/55

తసడడ:డ వరయఖ దదపమలపపడడ
ఇసటట ననస:14-4-207
వయససస:64
లస: పప

4949 NDX2505402
పపరర: వనసకటనదరరయణ చలసరన

4952 NDX2830792
పపరర: వనత వలర భననన

4955 JBV2511517
పపరర: యగరలలత కలర తతరర

4958 AP151010120408
పపరర: ససజజత బసడడ

94-33/58

4961 AP151010120430
పపరర: రకణగకరదదవ పపలలర ల

94-46/330

4964 AP151010120467
పపరర: దదలర మననబగస షపక
భరస : చదసదజల
ఇసటట ననస:14-4-209
వయససస:49
లస: ససస స

4944 UOG0676397
పపరర: కకశశర తషమమకటట

94-45/584

4947 JBV1653658
పపరర: రఘగకలమమరర కకలర

94-46/328

4950 JBV1653666
పపరర: పపడమ చసద కకలర

94-46/331

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:14-4-175
వయససస:67
లస: పప
94-46/785

4953 NDX2403145
పపరర: జజన ఖమన పఠరన

94-50/444

తసడడ:డ జహహర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:14-4-175
వయససస:27
లస: పప
94-33/53

4956 JBV2507531
పపరర: నదగరరజ కళతష
స రర

94-33/54

తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:14-4-196
వయససస:42
లస: పప
94-33/56

4959 AP151010120385
పపరర: రరజకశజరర బసడడ

94-33/57

భరస : పరల పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:14-4-204
వయససస:67
లస: ససస స
94-33/59

భరస : వనణగగరపరలరరవప
ఇసటట ననస:14-4-205
వయససస:48
లస: ససస స
94-33/61

94-44/169

భరస : పపడమ చసద
ఇసటట ననస:14-4-175
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : పరల పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:14/4/204
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రతనస బసడడ
ఇసటట ననస:14-4-204
వయససస:70
లస: పప
4963 NDX2047117
పపరర: రరమమరరవప దదపమలపపడడ

94-46/327

భరస : పరపరరరవప
ఇసటట ననస:14-4-196
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : నదసర సరహహబ
ఇసటట ననస:14/4/200
వయససస:75
లస: ససస స
4960 AP151010117321
పపరర: పరల పడసరద రరవప బసడడ

4946 NDX2508463
పపరర: పదకలత చలసరన

4941 NDX0013375
పపరర: అశశక కసదసల

తసడడ:డ శవయఖ తషమమకటట
ఇసటట ననస:14-4-175
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరస వలర భననన
ఇసటట ననస:14-4-175
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శరత వనలరసకక
ఇసటట ననస:14-4-178
వయససస:25
లస: పప
4957 JBV1024017
పపరర: మసరసన బ షపక

94-44/171

తసడడ:డ రరమ చసదడమమరరస చలసరన
ఇసటట ననస:14-4-175
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ వదదద
ఇసటట ననస:14-4-175
వయససస:69
లస: పప
4954 NDX1720805
పపరర: శక కమషష కరరరసక వనలరసకక

4943 NDX0013219
పపరర: వససత రరవప వడచడ

94-44/166

తసడడ:డ భబరర వ రరవప
ఇసటట ననస:14-4-175
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటనదరరయణ చలసరన
ఇసటట ననస:14-4-175
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పపడమ చసద
ఇసటట ననస:14-4-175
వయససస:35
లస: పప
4951 NDX0429456
పపరర: వససత రరవప వడచడ వదదద

94-44/168

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:14-4-175
వయససస:68
లస: పప

భరస : వనసకట నదరరయణ వదదద
ఇసటట ననస:14-4-175
వయససస:36
లస: ససస స
4948 JBV1653641
పపరర: ససబబబరరవప కకలర

4940 NDX0198432
పపరర: వడచడ పదదకవత

4938 NDX0198135
పపరర: వడచడ జజఖత

భరస : వనసకట నదరరయణ
ఇసటట ననస:14-4-175
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వససత రరవప
ఇసటట ననస:14-4-175
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:14-4-175
వయససస:56
లస: పప
4945 NDX0430033
పపరర: కలమన వడచడ వదదద

94-43/717

భరస : వనసకట నదరరయణ చలసరన
ఇసటట ననస:14-4-175
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : భబరర వ రరవప
ఇసటట ననస:14-4-175
వయససస:52
లస: ససస స
4942 NDX0013540
పపరర: భబరర వరరవప కసదసల

4937 NDX2739530
పపరర: పదకలత చలసరన

4962 AP151010117042
పపరర: వనణగగరపరల రరవప పపలలర ల

94-33/60

తసడడ:డ దశరధరరమయఖ
ఇసటట ననస:14-4-205
వయససస:58
లస: పప
94-33/62

4965 NDX1942789
పపరర: ఇమమమ షపక

94-33/63

తసడడ:డ చదసద వరల షపక
ఇసటట ననస:14-4-209
వయససస:31
లస: పప
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4966 AP151010117410
పపరర: చదసదజల షపక

94-33/64

తసడడ:డ నబసరహహబ
ఇసటట ననస:14-4-209
వయససస:61
లస: పప

4967 JBV1023910
పపరర: శరరదద దదవ తరరకకమవళళళర

భరస : ససధదర కలమమర తరరకకమవళళ
ర ర
ఇసటట ననస:14/4/216
వయససస:45
లస: ససస స

4969 AP151010120417
పపరర: శరరద తరరకకమనళళ
ర ర

94-33/67

భరస : అరరణ కలమమర తరరకకమనళళ
ర ర
ఇసటట ననస:14/4/216
వయససస:48
లస: ససస స
4972 AP151010117169
పపరర: అరరణ కలమమర తరరకకమనళళళర

94-33/70

తసడడ:డ అచసఖతకలమమర తరరకకమనళళళర
ఇసటట ననస:14-4-216
వయససస:56
లస: పప
4975 NDX0860866
పపరర: కళళఖణణ అళళజర కకటట

94-33/71

4970 NDX0982652
పపరర: ససదద దరర తరరకకమవళళళర

94-33/68

94-33/74

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:14-4-261
వయససస:42
లస: ససస స
94-33/77

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:14-4-261
వయససస:54
లస: ససస స
94-33/80

తసడడ:డ చనగగరవయఖ
ఇసటట ననస:14-4-261
వయససస:35
లస: పప

4974 AP151010147106
పపరర: శశషరరరవప పపతల �

94-45/294

4976 NDX0720102
పపరర: సతఖవత పపదదల

4979 JBV2511558
పపరర: శరయలల కకటట

4982 AP151010120435
పపరర: కకటమక పపదదల

4985 JBV2507150
పపరర: బబబగ పపదదల

94-33/83

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర కకటట
ఇసటట ననస:14-4-261
వయససస:52
లస: పప

4988 AP151010117365
పపరర: వనసకటటశజరరర పపదదల

94-33/72

94-33/86

4991 NDX1652123
పపరర: మమనక నమకగడడ

భరస : సతఖనదరరయణ శరససస స కలనపపల
ఇసటట ననస:14-4-325
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రమమష బబబగ నమకగడడ
ఇసటట ననస:14-4-327
వయససస:26
లస: ససస స

4993 NDX3010527
పపరర: యశజసత తతట

4994 NDX2220143
పపరర: నవఖ చరరత పపల పర క

94-66/1042

తసడడ:డ నవఖ చరరత పపల పర క
ఇసటట ననస:14-5-16
వయససస:23
లస: ససస స

4977 JBV2511137
పపరర: అసకమక పపదదల

94-33/73

భరస : బబబగ పపదదల
ఇసటట ననస:14/4/261
వయససస:38
లస: ససస స
94-33/75

4980 AP151010120428
పపరర: చనపరరజత పపదదల

94-33/76

భరస : గగరవయఖ
ఇసటట ననస:14-4-261
వయససస:47
లస: ససస స
94-33/78

4983 JBV2511566
పపరర: రసగమక కకటట

94-33/79

భరస : వనసకటటశజరరర కకటట
ఇసటట ననస:14-4-261
వయససస:70
లస: ససస స
94-33/81

4986 AP151010117352
పపరర: చన గగరవయఖ పపదదల

94-33/82

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:14-4-261
వయససస:52
లస: పప
94-33/84

తసడడ:డ చననకకటయఖ
ఇసటట ననస:14-4-261
వయససస:67
లస: పప

4990 NDX2163723
పపరర: సఖమల దదవ కలనపపల

94-45/295

తసడడ:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:14-4-221
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర పపదదల
ఇసటట ననస:14-4-261
వయససస:40
లస: పప

4987 JBV2507630
పపరర: పపనదనరరవప కకటట

94-33/69

4973 AP151010147105
పపరర: ససతదమహలకడక పపటటల�

భరస : వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:14-4-261
వయససస:62
లస: ససస స

4984 JBV2507390
పపరర: వనఁకటటశజరరర పపదదల

4971 JBV2507267
పపరర: ససధదర కలమమర తరరకకమనళళ
ర ర

తసడడ:డ అచసఖత కలమమర తరరకకమనళళ
ర ర
ఇసటట ననస:14/4/216
వయససస:48
లస: పప

భరస : పపనదనరరవప కకటట
ఇసటట ననస:14-4-261
వయససస:46
లస: ససస స

4981 AP151010120450
పపరర: పరరజత పపదదల

94-33/66

తసడడ:డ అరరణ కలమమర తరరకకమవళళళర
ఇసటట ననస:14-4-216
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:14-4-261
వయససస:34
లస: ససస స

4978 NDX1208156
పపరర: రమణ పపదదల

4968 NDX0901199
పపరర: జరరనద బబగస మహమకద

భరస : ఫపవజలమరషరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:14-4-216
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శశషరరరవప�
ఇసటట ననస:14-4-221
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ పపనదనరరవప కకటట
ఇసటట ననస:14-4-261
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవ రరవప తతట
ఇసటట ననస:14-5-2
వయససస:19
లస: పప

94-33/65

4989 NDX2233476
పపరర: వనసకట లకడక గకమమన

94-33/85

భరస : ససదదప రవ చసదడ గకమమన
ఇసటట ననస:14-4-314
వయససస:33
లస: ససస స
94-33/87

4992 NDX1131861
పపరర: నశరసత కకమకననన

94-46/333

తసడడ:డ రవసదడ
ఇసటట ననస:14-4-474
వయససస:27
లస: పప
94-175/2

4995 NDX2220176
పపరర: వ ససస ద ర దద వ ళ రర జ

94-175/3

భరస : వ ససస ద ర దద వ ళ రరజ
ఇసటట ననస:14-5-16
వయససస:44
లస: ససస స

Page 76 of 326

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-38

4996 NDX2220168
పపరర: త లమప సరయ దద వ ళ రర జ

94-175/4

4997 NDX0604637
పపరర: పపసటబఖల ససధఖ రరణణ

తసడడ:డ వ వ ఎస తలప సరయ దద వ ళ రరజ
ఇసటట ననస:14-5-16
వయససస:53
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప పపసటబఖల
ఇసటట ననస:14-5-177
వయససస:32
లస: ససస స

4999 NDX0604603
పపరర: మవజ రరజకలమమరర

5000 NDX1389360
పపరర: దదననష కలమమర మవజ

94-35/698

భరస : మగరహరర రరవప మవజ
ఇసటట ననస:14-5-177
వయససస:61
లస: ససస స
5002 NDX0604082
పపరర: మవజ మగరళకమషష

94-35/701

94-48/905

94-46/335

94-46/336

94-46/339

5017 NDX2262269
పపరర: వనసకట రమణ దగగర పరటట

94-48/906

5012 NDX0191742
పపరర: చన నరసససహ రరవప ననలకలదదటట

5020 NDX2233609
పపరర: పరరజత దదవ అగరర రరజ

5015 JBV3124757
పపరర: సరసబశవరరవప వనమగల

94-75/17

5018 NDX2262236
పపరర: సరసబశవ రరవప డదసడదటట

94-35/702

భరస : వనసకట శరఖమ సససదర అగరర రరజ
ఇసటట ననస:14-5-192
వయససస:53
లస: ససస స

5021 AP151010120316
పపరర: వనసకటలకడక శకరరమ

94-46/337

5024 AP151010117091
పపరర: శరయ శసకర శకరరమ
తసడడ:డ ససగగణదకర రరవప
ఇసటట ననస:14-5-192
వయససస:41
లస: పప

94-48/904

5007 NDX0429605
పపరర: మధసబసదస వనలరసకక వనలరసకక

94-46/334

5010 NDX1958190
పపరర: ససజజత అననవరపప

94-35/703

5013 JBV3124690
పపరర: జయభబరత వనమగల

94-46/338

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:14-5-184
వయససస:65
లస: ససస స
94-46/340

5016 NDX2254373
పపరర: వనసకటటసజరరరవప దగగర పరటట

94-46/341

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దగగర పరటట
ఇసటట ననస:14-5-185
వయససస:44
లస: పప
94-75/18

5019 NDX0916601
పపరర: మమలకకసడయఖ దదవరపప

94-46/342

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:14-5-187
వయససస:44
లస: పప
94-33/89

భరస : ససగగణదకరరరవప
ఇసటట ననస:14-5-192
వయససస:64
లస: ససస స
94-33/91

5004 NDX2237964
పపరర: కరళ చరణ గగమకడడ

భరస : రరమకమషష పడసరద అననవరపప
ఇసటట ననస:14-5-183
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ డదసడదటట
ఇసటట ననస:14-5-185
వయససస:72
లస: పప
94-33/88

94-35/700

భరస : శరత వనలరసకక
ఇసటట ననస:14-5-178
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:14-5-184
వయససస:85
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప దగగర పరటట
ఇసటట ననస:14-5-185
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశజరరరవప నదయక
ఇసటట ననస:14-5-192
వయససస:34
లస: పప

5009 NDX0815779
పపరర: నదగకసదడవర పడసరద ఆరర

5001 NDX0700427
పపరర: సరసబశవరరవప పపసటబఖల

తసడడ:డ పడసరద రరవప గగమకడడ
ఇసటట ననస:14-5-177
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ నదగభమషణస ననలకలడడటట
ఇసటట ననస:14-5-183
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వనమగల
ఇసటట ననస:14-5-184
వయససస:35
లస: పప

5023 JBV1025071
పపరర: అశశక నదయక మగదదవత

94-48/903

తసడడ:డ రరమకకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:14/5/181
వయససస:51
లస: పప

భరస : చన నరసససహరరవప ననలకలడడటట
ఇసటట ననస:14-5-183
వయససస:73
లస: ససస స
5014 JBV1651694
పపరర: మననజ సరయ వనమగల

5006 NDX2238319
పపరర: పడసరద రరవప గగమకడడ

94-35/697

తసడడ:డ శశషయఖ పపసటబఖల
ఇసటట ననస:14-5-177
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ గగమకడడ
ఇసటట ననస:14-5-177
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప వనలరసకక
ఇసటట ననస:14-5-178
వయససస:54
లస: పప
5011 NDX0646414
పపరర: చన సరసబబడజఖస ననలకలదదటట

94-35/699

భరస : పడసరధ రరవప
ఇసటట ననస:14-5-177
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరధ రరవప గగమకడడ
ఇసటట ననస:14-5-177
వయససస:38
లస: పప
5008 NDX0429118
పపరర: శరత వనలరసకక వనలరసకక

5003 NDX2237998
పపరర: ససజజత గగమకడడ

4998 NDX1934737
పపరర: పదదకవత మవజ

భరస : మగరళకమషష మవజ
ఇసటట ననస:14-5-177
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మగరళకమషష మవజ
ఇసటట ననస:14-5-177
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరజకలమమరర మవజ
ఇసటట ననస:14-5-177
వయససస:49
లస: పప
5005 NDX2238087
పపరర: సతష బబబగ గగమకడడ

94-35/696

5022 JBV1022326
పపరర: దమయసత దసటట

94-33/90

భరస : శకనవరస శరక దసటట
ఇసటట ననస:14-5-192
వయససస:73
లస: ససస స
94-33/92

5025 JBV1023704
పపరర: కకటటశజర రరవప నదయక
మగడదవత
తసడడ:డ మలలర నదయక
ఇసటట ననస:14-5-192
వయససస:55
లస: పప

94-33/93
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5026 NDX2233641
పపరర: వనసకట శరఖమ సససదర దసతష

94-33/94

తసడడ:డ శకనవరస శరక దసతష
ఇసటట ననస:14-5-192
వయససస:55
లస: పప
5029 NDX2056043
పపరర: ఉష బబయ బగకరమక

94-35/704

94-46/786

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ కలదదసడడ
ఇసటట ననస:14-5-193
వయససస:37
లస: పప
5035 NDX3296142
పపరర: వషష
ష దతస శకరరస

94-33/875

తసడడ:డ సరయ కకశశర శకరరస
ఇసటట ననస:14-5-194
వయససస:19
లస: పప
5038 NDX3268612
పపరర: శకరరమ వషష
ష దతస

94-48/1165

94-33/100

94-33/103

భరస : పడసరద కళతత
స రర
ఇసటట ననస:14-5-196
వయససస:66
లస: ససస స
5050 NDX2772614
పపరర: శకధర బబబగ దదపమలపపడడ

భరస : నదసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:14-5-197
వయససస:36
లస: ససస స

5033 NDX3082815
పపరర: ������ ������

5034 NDX2508190
పపరర: సరయ కకషస ర శకరరమ

94-46/787

94-35/923

94-33/98

తసడడ:డ ససగగణదకర రరవప శకరరమ
ఇసటట ననస:14-5-194
వయససస:46
లస: పప

5036 NDX0022590
పపరర: వనసకట ఝమనస లకడక శకరరస

5037 NDX0022608
పపరర: సరయ కకషస ర శకరరస

94-35/706

5039 NDX2488245
పపరర: వషష
ష దతస

5042 AP151010120470
పపరర: ససపపరష కలమమరర రరవపరటట

5045 JBV2507515
పపరర: పరపరరరవప కళతష
స రర

5048 NDX2487338
పపరర: యగ లలత కళతత
స రర

5051 NDX2769339
పపరర: రకవసత దదపమలపపడడ

5054 AP151010120038
పపరర: ససధద మమధసరర జనద
భరస : పడపపరషచసదడ బబబగ
ఇసటట ననస:14-5-197
వయససస:43
లస: ససస స

94-35/707

తసడడ:డ ససగగణదకర రరవప శకరరస
ఇసటట ననస:14-5-194
వయససస:45
లస: పప
94-149/5

5040 NDX2233435
పపరర: లమవణఖ మతషకలరర

94-33/99

తసడడ:డ రరధ కమషష మతషకలరర
ఇసటట ననస:14-5-195
వయససస:25
లస: ససస స
94-33/101

5043 NDX0037606
పపరర: మహహష బబబగ రరవపరటట

94-33/102

తసడడ:డ రరమయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:14-5-195
వయససస:30
లస: పప
94-33/104

5046 NDX2445708
పపరర: రమఖ కలతతరర

94-35/708

భరస : నదగరరజ కలతతరర
ఇసటట ననస:14-5-196
వయససస:37
లస: ససస స
94-35/710

5049 NDX2487346
పపరర: నదగరరజ కళతత
స రర

94-35/711

తసడడ:డ పరపరరరవప కలతషరర
ఇసటట ననస:14-5-196
వయససస:44
లస: పప
94-35/924

భసధసవప: రమఖ
ఇసటట ననస:14-5-196
వయససస:20
లస: పప
94-33/105

94-35/922

భరస : ���� ������ ������ ��������
ఇసటట ననస:14-5-193
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పరపరరరవప కళతత
స రర
ఇసటట ననస:14-5-196
వయససస:66
లస: ససస స

భసధసవప: రమఖ కలతతరర
ఇసటట ననస:14-5-196
వయససస:47
లస: పప
5053 JBV2511350
పపరర: రమజజ షపక

తసడడ:డ భమమ
ర నదయక భగకకమ
ఇసటట ననస:14-5-193
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కళతష
స రర
ఇసటట ననస:14-5-196
వయససస:68
లస: పప
94-35/709

94-33/96

5031 NDX2738789
పపరర: ససబబ రరవప భగకకమ

భరస : కకటటశజర రరవప నదయక మగదదవత
ఇసటట ననస:14-5-193
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:14-5-195
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : నదగరరజ కళతత
స రర
ఇసటట ననస:14-5-196
వయససస:37
లస: ససస స
5047 NDX2487015
పపరర: యగ లలత కళతత
స రర

94-35/705

తసడడ:డ శక రరమ దతస
ఇసటట ననస:14-5-194
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:14-5-195
వయససస:31
లస: ససస స
5044 NDX2508174
పపరర: రమఖ కళతత
స రర

5030 NDX1447284
పపరర: ససశలమ బబయ మగదదవత

5028 JBV1022342
పపరర: శకనవరస శరక దఁటట

తసడడ:డ సనరఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:14-5-192
వయససస:77
లస: పప

భరస : సరయ కకశశర శకరరస
ఇసటట ననస:14-5-194
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమ సరయ కకషస ర
ఇసటట ననస:14-5-194
వయససస:19
లస: పప
5041 NDX0037408
పపరర: దదవఖ పడణణత రరవపరటట

94-33/95

తసడడ:డ ససగగణదరరవప
ఇసటట ననస:14-5-192
వయససస:70
లస: పప

భరస : ససబబ రరవప నదయక బగకరమక
ఇసటట ననస:14-5-193
వయససస:40
లస: ససస స
5032 NDX3083748
పపరర: లల పపడమ ససధకర కలదదసడడ

5027 AP151010117271
పపరర: సరయకకషస ర శకరరస

5052 NDX2836187
పపరర: హరరత దదపమలపపడడ

94-50/574

భసధసవప: రమఖ కలతతరర
ఇసటట ననస:14-5-196
వయససస:39
లస: ససస స
94-33/106

5055 JBV2507432
పపరర: నదసర సరహహబ షపక

94-33/107

తసడడ:డ మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:14-5-197
వయససస:42
లస: పప
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5056 AP151010117069
పపరర: ససరకసదడ బబబగ జనద

94-33/108

తసడడ:డ పడపపరషచసదడబబబగ
ఇసటట ననస:14-5-197
వయససస:49
లస: పప
5059 NDX0903047
పపరర: వనసకరయమక సనరగరన

94-35/714

5060 NDX0853812
పపరర: పడభబవత జనద

94-35/717

5063 JBV1026327
పపరర: తదజననసర షపక

94-35/715

5066 NDX1150374
పపరర: వనసకట రమమదదవ తడడకమలర

94-35/713

5061 NDX0851238
పపరర: జగదదశ జతదసదడ బబబగ జజనద

94-35/716

తసడడ:డ పడపపరష చసదడ బబబగ జజనద
ఇసటట ననస:14-5-197
వయససస:42
లస: పప
94-33/109

భరస : రసనలలలమర షపక
ఇసటట ననస:14-5-200
వయససస:45
లస: ససస స
94-35/718

5058 NDX1931899
పపరర: లకడక కలమమరర జజనద

భరస : జగదదశ జతదసదడ బబబగ జజనద
ఇసటట ననస:14-5-197
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పడపపరష చసదడబబబగ జజనద
ఇసటట ననస:14-5-197
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ కమషరషరరవప సనరగరన
ఇసటట ననస:14-5-197
వయససస:50
లస: పప
5065 NDX1212158
పపరర: వనసకట సతఖ మమనక తడడకమలర

94-35/712

తసడడ:డ రరసబబబగ ససరరగణణ
ఇసటట ననస:14-5-197
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరసబబబగ సనరగరన
ఇసటట ననస:14-5-197
వయససస:42
లస: ససస స
5062 NDX0903054
పపరర: రరసబబబగ సనరగరన

5057 NDX1915489
పపరర: దదవఖ భబరత ససరరగణణ

5064 NDX2139237
పపరర: పపరస మహహశజర రరడడడ

94-33/110

తసడడ:డ పపరస లకకక రరడడ
ఇసటట ననస:14-5-200
వయససస:27
లస: పప
94-35/719

5067 NDX1150341
పపరర: శవ తదజ తడడకమలర

94-35/720

తసడడ:డ వనసకట రరమకకటటశజర రరవప తడడకమలర
ఇసటట ననస:14-5-201
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరమ కకటటశజర రరవప తడడకమలర
ఇసటట ననస:14-5-201
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరమ కకటటశజర రరవప తడడకమలర
ఇసటట ననస:14-5-201
వయససస:28
లస: పప

5068 NDX1150358
పపరర: వ. ఆర కకటటశజర రరవప
తడడకమలర
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ తడడకమలర
ఇసటట ననస:14-5-201
వయససస:58
లస: పప

94-35/721

5069 NDX3196755
పపరర: పదదకవత బసడదరర

5070 NDX3202520
పపరర: పదదకవత బసడదరర

5071 NDX0604660
పపరర: ససదద దరపప మమధసరర

94-35/722

భరస : పడసరద బసడదరర
ఇసటట ననస:14-5-202
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమ కమషష రరడడడ ససదద దరపప
ఇసటట ననస:14-5-203
వయససస:29
లస: ససస స
5074 NDX3215928
పపరర: అరరణ కలమమరర గలర

94-34/887

94-34/890

తసడడ:డ పరవతదలల మమగగలలరర
ఇసటట ననస:14-5-207
వయససస:43
లస: పప

5075 NDX2223246
పపరర: జయదదవ గలమర

5078 NDX2787638
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఆసస డడ

94-34/893

5081 NDX1523092
పపరర: అరరణ మమగగలలరర

94-34/888

5084 NDX2253714
పపరర: వర బడహహకసదడ రరవప
అమరస లలరర
తసడడ:డ లకకణ చదరర అమరస లలరర
ఇసటట ననస:14-5-207
వయససస:77
లస: పప

94-35/724

5076 NDX2727535
పపరర: పదదకవత దదవ గలమర

94-34/889

భరస : జయదదవ గలమర
ఇసటట ననస:14-5-206
వయససస:52
లస: ససస స
94-34/891

5079 NDX2727543
పపరర: అశశక గలమర

94-34/892

తసడడ:డ జయదదవ గలమర
ఇసటట ననస:14-5-206
వయససస:27
లస: పప
94-35/725

భరస : వనసకటటశజర రరవప మమగగలలరర
ఇసటట ననస:14-5-207
వయససస:39
లస: ససస స
94-35/727

5073 NDX0604157
పపరర: ససదద దరపప శకరరమకమషష రరడడడ
తసడడ:డ వనసకటటశజర రరడడడ ససదద దరపప
ఇసటట ననస:14-5-203
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ చననపమ రరడడ ఆసస డడ
ఇసటట ననస:14-5-206
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ జయదదవ గలమర
ఇసటట ననస:14-5-206
వయససస:25
లస: పప
5083 NDX0700369
పపరర: వనసకటటశజరరర మమగగలలరర

94-35/723

తసడడ:డ రరమచసదడ నదయగడడ గలమర
ఇసటట ననస:14-5-206
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప మరర
ఇసటట ననస:14-5-206
వయససస:42
లస: పప
5080 NDX2727568
పపరర: ససదర దరర గలమర

5072 NDX0604686
పపరర: ససదద దరపప వజయలకడక

94-46/788

భరస : పడసరద బసడదరర
ఇసటట ననస:14-5-202
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శకరరమకమషరషరరడడడ ససదద దరపప
ఇసటట ననస:14-5-203
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరమ చసదడ నదయగడడ
ఇసటట ననస:14-5-206
వయససస:75
లస: ససస స
5077 NDX2787620
పపరర: ససతదరరమ రరవప మరర

94-45/585

5082 NDX2253722
పపరర: రరజజ కలమమరర అమరస లలరర

94-35/726

భరస : వర బడహహకసదడ చదరర అమరస లలరర
ఇసటట ననస:14-5-207
వయససస:74
లస: ససస స
94-35/728

5085 NDX2237980
పపరర: ఝమనస మమగగలలరర

94-48/907

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర మమగగలలరర
ఇసటట ననస:14-5-207
వయససస:21
లస: ససస స
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94-35/729

భరస : శకనవరస రరవప కకమటటననన
ఇసటట ననస:14-5-208
వయససస:35
లస: ససస స
5089 NDX2508307
పపరర: రరచత బగరరక

94-33/112

94-33/115

94-35/733

94-35/734

94-45/586

94-35/737

94-46/789

తసడడ:డ అరరణ కలమమర
ఇసటట ననస:14-5-216
వయససస:27
లస: ససస స

5099 NDX1756198
పపరర: షరరబరన షపక

5102 NDX0037184
పపరర: లకడకకలమమరర కటకస

5105 NDX1741157
పపరర: లకడక సరయ లలకకష వపటటకలరర

5108 NDX3079290
పపరర: వరర న కకనననర

94-33/117

5111 NDX1741397
పపరర: ససపత కలమమరర చదలవరడ

94-35/735

5114 NDX1806928
పపరర: బబగర మలలర శజరర ఆకలల
భరస : శకనవరస రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:14-5-217
వయససస:34
లస: ససస స

5094 NDX2253748
పపరర: మహమమద షపక

94-35/732

5097 NDX2071389
పపరర: శమ మగననసర షపక

94-34/406

5100 NDX1756206
పపరర: మరర షపక

94-35/736

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:14/5/211
వయససస:68
లస: పప
94-34/408

94-34/409
5103 NDX0038752
పపరర: మమదసల కరతదఖయన కడడమశశటల ట

భరస : రరజకశజరరరవప
ఇసటట ననస:14-5-212
వయససస:63
లస: ససస స
94-34/410

5106 NDX3067071
పపరర: యశజసత వపటటకలరర

94-50/573

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర వపటటకలరర
ఇసటట ననస:14-05-213
వయససస:20
లస: పప
94-46/790

5109 NDX1779745
పపరర: ఆషర జజఖత వడర మమడడ

94-33/116

తసడడ:డ సరజమ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:14-5-216
వయససస:25
లస: ససస స
94-34/411

భరస : శసకర రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:14-5-216
వయససస:55
లస: ససస స
94-43/47

94-33/114

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:14-5-211
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రమమశ కకనననర
ఇసటట ననస:14-5-215
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సరజమగలల వడర మమడడ
ఇసటట ననస:14-5-216
వయససస:25
లస: పప
5113 NDX1331305
పపరర: మమనక తరరకకమవలల
ర ర

94-34/405

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర వపటటకలరర
ఇసటట ననస:14-5-213
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ కకనననర
ఇసటట ననస:14-5-215
వయససస:38
లస: పప
5110 NDX2233591
పపరర: అమర నదధ వడర మమడడ

5096 NDX1210335
పపరర: యమమన కమషష గమడవలర

5091 NDX2508380
పపరర: దదనయయలల బగరరక

తసడడ:డ చదసద వల షపక
ఇసటట ననస:14-5-209
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:14-5-212
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:14/5/212
వయససస:68
లస: పప
5107 NDX3079266
పపరర: రమమశ కకనననర

94-35/731

భరస : మరర షపక
ఇసటట ననస:14/5/211
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ మర షపక
ఇసటట ననస:14-5-211
వయససస:31
లస: ససస స
5104 NDX0482844
పపరర: రరజకశజర రరవప కడడమశశటల ట

5093 NDX2253730
పపరర: దదల షరద షపక

94-46/343

తసడడ:డ షడడక బగరరక
ఇసటట ననస:14-5-209
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సరబశవరరవప
ఇసటట ననస:14-5-211
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:14-5-211
వయససస:31
లస: ససస స
5101 NDX2821437
పపరర: పరవన షపక

94-33/113

భరస : చదసద వల షపక
ఇసటట ననస:14-5-209
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:14-5-209
వయససస:63
లస: పప
5098 NDX1756214
పపరర: ఆషర షపక

5090 NDX2508299
పపరర: ససనత బగరరక

5088 JBV1652577
పపరర: రరజకసదపడసరదస కరటడగడడ

తసడడ:డ బసవయఖ కరటడగడడ
ఇసటట ననస:14-5-208
వయససస:57
లస: పప

భరస : దదనయయలల బగరరక
ఇసటట ననస:14-5-209
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:14-5-209
వయససస:47
లస: పప
5095 NDX2253755
పపరర: చదసద వల షపక

94-35/730

తసడడ:డ శవకకటయఖ కకమటటననన
ఇసటట ననస:14-5-208
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ దదనయయలల బగరరక
ఇసటట ననస:14-5-209
వయససస:19
లస: ససస స
5092 NDX0083550
పపరర: ఆదదనదరరయణ కసదదమలర

5087 NDX2253920
పపరర: శకనవరస రరవప కకమటటననన

5112 NDX1741009
పపరర: శసకర రరవప చదలవరడ

94-34/412

తసడడ:డ ఆసజననయగలల చదలవరడ
ఇసటట ననస:14-5-216
వయససస:59
లస: పప
94-34/413

5115 NDX1808593
పపరర: శకనవరస రరవప ఆకలల

94-34/414

తసడడ:డ లకడక నదరరయణ ఆకలల
ఇసటట ననస:14-5-217
వయససస:41
లస: పప
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5116 NDX2119148
పపరర: వనసకటటశజరరర పసగగలలరర

94-34/415

తసడడ:డ బసవయఖ పసగగలలరర
ఇసటట ననస:14-5-218
వయససస:54
లస: పప
5119 NDX2508141
పపరర: సససధనరర యలమరరస

94-33/120

94-33/123

94-33/126

94-33/129

94-33/131

94-33/134

94-33/137

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:14-5-222
వయససస:63
లస: పప

5132 NDX0711002
పపరర: రరజఖలకడక ఎడన
ర రర

5135 NDX0860502
పపరర: అజయ బబబగ ఎడన
ర రర

5138 AP151010117383
పపరర: నదగకశజర రరవప ఎడన
ర రర

94-34/417

5141 JBV3697687
పపరర: రమమదదవ ౘ�లర

5144 NDX0760983
పపరర: దదడడ లకడక కరసతమక
భరస : రరధదకకకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:14-5-223
వయససస:64
లస: ససస స

94-33/125

94-33/128

94-34/416

5130 NDX0860858
పపరర: పడశరసత కకననరర

94-33/130

భరస : రరమగ కకననరర
ఇసటట ననస:14-5-221
వయససస:34
లస: ససస స
94-33/132

5133 AP151010120166
పపరర: గరరరజజకలమమరర గగరరజజల�

94-33/133

భరస : హహసపసన రరవప�
ఇసటట ననస:14-5-221
వయససస:57
లస: ససస స
94-33/135

5136 NDX0860577
పపరర: రరమగ కకననరర

94-33/136

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకననరర
ఇసటట ననస:14-5-221
వయససస:38
లస: పప
94-33/138

5139 NDX0659474
పపరర: అపమయఖ పససపపలలటట

94-33/139

తసడడ:డ జగనదనథస
ఇసటట ననస:14-5-221
వయససస:84
లస: పప
94-34/418

భరస : ఉపపసదడబబబగ
ఇసటట ననస:14-5-222
వయససస:59
లస: ససస స
94-34/420

5124 NDX1568668
పపరర: పరరమ తరరపత రరవప

5127 JBV2507291
పపరర: వజయ కలమమర నదయగడడ
చచననకకశల
తసడడ:డ భమమశజరరరవప నదయగడడ
ఇసటట ననస:14-5-220
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప ఎడన
ర రర
ఇసటట ననస:14-5-221
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ పడదదప కలమమర
ఇసటట ననస:14-5-222
వయససస:34
లస: ససస స
5143 JBV3697661
పపరర: ఉపపసదడబబబగ క�లర

5129 JBV1021591
పపరర: శకనవరసరరవప పపరరషస తపటనస

94-33/122

94-33/127

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప ఎడన
ర రర
ఇసటట ననస:14-5-221
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అపమయఖ
ఇసటట ననస:14-5-221
వయససస:46
లస: పప
5140 NDX1357631
పపరర: వరణణ సస మమపలర

5126 AP151010117228
పపరర: నరసయఖసనరర వరయమరర

5121 NDX0675447
పపరర: అరరణద జజఖత దదవఖకకలల

తసడడ:డ రరశయఖ
ఇసటట ననస:14-5-220
వయససస:32
లస: పప

భరస : నదగకశజరరరవప ఎడన
ర రర
ఇసటట ననస:14-5-221
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప కకననరర
ఇసటట ననస:14-5-221
వయససస:66
లస: ససస స
5137 NDX0659292
పపరర: వనసకటటశజరరర పససపపలలటట

94-33/124

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:14-5-220
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:14-5-221
వయససస:45
లస: ససస స
5134 NDX1391960
పపరర: పడభబవత కకననరర

5123 NDX1570218
పపరర: కకమకననన తరరపతమక

94-33/119

భరస : వనసకటటశజరరర దదవఖకకలల
ఇసటట ననస:14/5/220
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమనసజసనరర
ఇసటట ననస:14-5-220
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ దదవఖకకలల
ఇసటట ననస:14-5-220
వయససస:72
లస: పప
5131 NDX0659656
పపరర: వనసకట ససజజత పససపపలలటట

94-33/121

భరస : వనసకట ససబబయఖ కకమకననన
ఇసటట ననస:14-5-220
వయససస:89
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ బబబగ యలమరరస
ఇసటట ననస:14-5-220
వయససస:33
లస: పప
5128 NDX0675603
పపరర: వనసకటటశజరరర దదవఖకకలల

5120 JBV2511210
పపరర: జజజ ననశజరర చచనదనకకశ వపల

5118 JBV1021153
పపరర: బబపయఖ చచదరర కరటడగడడ

తసడడ:డ రఁగరరరవప
ఇసటట ననస:14-5-219
వయససస:72
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర నదయగడడ
ఇసటట ననస:14-5-220
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రరమమనసజసనరర
ఇసటట ననస:14-5-220
వయససస:72
లస: ససస స
5125 NDX2508364
పపరర: ససబడహకణఖస యలమరరస

94-33/118

భరస : బబపయఖ చచదరర
ఇసటట ననస:14-5-219
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : ససబడహకణఖస యలమరరస
ఇసటట ననస:14-5-220
వయససస:22
లస: ససస స
5122 AP151010120168
పపరర: లకడకకరసతమక వరయమరర

5117 NDX1144336
పపరర: లలత కలమమరర కరటడగడడ

5142 JBV3697679
పపరర: పడదదప కలమమర సస మమపలర

94-34/419

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:14-5-222
వయససస:38
లస: పప
94-44/173

5145 NDX2056068
పపరర: మమధసరర రరడడడమమసస

94-35/738

భరస : పడవణ కలమమర రరడడడమమసస
ఇసటట ననస:14-5-225
వయససస:46
లస: ససస స
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94-43/48

తసడడ:డ తతమసయఖ
ఇసటట ననస:14-5-225
వయససస:66
లస: ససస స
5149 NDX1447359
పపరర: వవనకరనసద మమమననన

5147 NDX0012633
పపరర: జజజయఖ కకసడవటట�

తసడడ:డ తతమమసయఖ�
ఇసటట ననస:14-5-225
వయససస:71
లస: పప
94-35/740

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప మమమననన
ఇసటట ననస:14-5-226
వయససస:25
లస: పప

5150 NDX1447334
పపరర: వనణగ గగపరల మమమననన

భరస : సరసబశవరరవప వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:14-5-226
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ బబ సతష
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:23
లస: ససస స
5158 NDX0073171
పపరర: కమషరషరరవప ఉపరమల

94-35/745

94-46/346

94-46/349

94-46/352

94-46/355

భరస : ససబబబరరవప పరలలటట
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:61
లస: ససస స
5173 NDX0656629
పపరర: నదగకసదడమక గరడడపరరస గరడడపరరస
భరస : వనసకటటశజరరర గరడడపరరస
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:72
లస: ససస స

94-35/743

5162 NDX2236404
పపరర: దదపసక పపదద

5165 NDX2033058
పపరర: మహహత వరససరరడడ

94-44/174

94-46/347

94-46/350

5157 NDX2045178
పపరర: ససదదప రవచసదడ గకరకనన

94-35/744

5160 NDX2236412
పపరర: దదవఖ మమఘన రవలశశటల ట

94-46/345

5163 JBV1651637
పపరర: నరజ కరమన

94-46/348

5166 NDX0510941
పపరర: సరసజత గళర గలమర

94-46/351

భరస : శవ శసకర రరవప గలమర
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:46
లస: ససస స
94-46/353

5171 NDX1048669
పపరర: వశరల గరగరననన గరగరననన

94-46/356

భరస : కమషష అటట
ర రర
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:75
లస: ససస స

94-33/141

భరస : వనసకటరసగరరరవప
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:39
లస: ససస స

5168 NDX0510990
పపరర: రకణగక దసరరర కలమమరర పడతసపరట
పడతసపరటట
భరస : లల మగరళ కమషష పడతసపరటట
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:55
లస: ససస స

5174 NDX0511246
పపరర: వనసకట రరజకశజరమక అటట
ర రర

5154 JBV2507689
పపరర: బడహకయఖ నవపలలరర

తసడడ:డ వనణగ గరపరల రరవప రవలశశటల ట
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:21
లస: ససస స

5169 NDX0656637
పపరర: వజయలకడక యననస యననస

94-46/354

భరస : వనసకట రసగర రరడడడ యననస
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : పడసరద గరగరననన
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:62
లస: ససస స
94-46/358

94-35/742

తసడడ:డ వనసకట రరవప గకరకనన
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:35
లస: పప

భరస : నదగకశజర రరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప మమకర
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:49
లస: ససస స
5170 NDX0511097
పపరర: ససతదరతనస పరలలటట పరలలటట

5159 NDX2183200
పపరర: భబసమర సరయ వరససరరడడ

5151 NDX0900308
పపరర: నదగకశజర రరవప మమమననన

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ నవపలలరర
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ పపదద
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప పరలలటట
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:42
లస: ససస స
5167 AP151010147535
పపరర: పరరజత మమకర మమకర

94-33/140

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:22
లస: పప

తలర : మమధవ పపదద
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:22
లస: ససస స
5164 NDX0640169
పపరర: పడశరసత పరలలటట పరలలటట

5156 NDX0123794
పపరర: వజయలకడక జవరజరర

94-35/739

తసడడ:డ ఆసజననయగలల మమమననన
ఇసటట ననస:14-5-226
వయససస:55
లస: పప

భరస : కమషరష రరవప జవరజరర
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ గగడదరర
ఇసటట ననస:14/5/227
వయససస:49
లస: పప
5161 NDX2149277
పపరర: దదపసక పపదద

94-35/741

భరస : బడహకయఖ నవపలలరర
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:42
లస: ససస స
94-33/779

5148 NDX0230201
పపరర: శవ పసడయ కకలసరన

భరస : నదగకశజర రరవప కకలసరన
ఇసటట ననస:14-5-226
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప మమమననన
ఇసటట ననస:14//5/226
వయససస:26
లస: పప

94-46/344 5153 JBV2511624
5152 AP151010147066
పపరర: హహమలత వనలగపపడడ వనలగపపడడ
పపరర: ససనసద నవపలలరర

5155 NDX3043395
పపరర: సరజత బబ సతష

94-43/49

5172 NDX0510768
పపరర: శశషరరతస మక దదమమ దదమ

94-46/357

భరస : శసకరయఖ నదయగడడ దదమ
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:68
లస: ససస స
94-46/359

5175 NDX2033025
పపరర: కకకషషవనణణ వరససరరడడడ వరససరరడడడ

94-46/360

భరస : రరమ రరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:76
లస: ససస స

Page 82 of 326

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-38

5176 NDX0646364
పపరర: అవనదష రరడడడ కకసదమడడగగల
కకసడమడడగగల
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కకసడమడడగగల
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:29
లస: పప

94-46/361

5177 NDX0549907
పపరర: వనసకట రవ కమషష పడతసపరటట

తసడడ:డ లలమ మగరళకమషష పడతసపరటట
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:30
లస: పప

94-46/364 5180 NDX0549766
5179 NDX2033041
పపరర: నదగకశజర రరవప వరససరరడడ వరససరరడడడ
పపరర: లలమ మగరళ కమషష పడతసపరటట

తసడడ:డ రరమ రరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:50
లస: పప
5182 NDX1063106
పపరర: పడసరద గరగరననన గరగరననన

94-46/367

94-46/370

5186 NDX0549527
పపరర: రరమమరరవప వరససరరడడ వరససరరడడడ

5181 NDX0646489
పపరర: వనసకట రసగర రరడడడ
కకసడమడడగగల
తసడడ:డ పపద వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:59
లస: పప

94-46/368

94-46/369
5184 NDX0549543
పపరర: శసకరయఖ నదయగడడ దదమమ
దదమ
తసడడ:డ నదరరయణ సరజమ నదయగడడ దదమ
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:75
లస: పప

94-46/371

5187 NDX2236396
పపరర: ఆర వ వ ఎల ఎన పడసరద
రరజజవరససరరడడడ
తసడడ:డ హరర హర పడసరద రరజవరససరరడడ
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:82
లస: పప

94-46/372

94-35/746

5190 NDX2417202
పపరర: మగరళ కమషష చచనసనపరటట

94-35/747

తసడడ:డ నదగయఖ వరససరరడడ
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:79
లస: పప
94-52/701

Deleted

తసడడ:డ బసవయఖ బబ సతష
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:23
లస: ససస స

5189 NDX2417210
పపరర: సతఖ శక చచనసనపరటట

94-46/655

తసడడ:డ మగరళ కమషష చచనసనపరటట
తసడడ:డ Andhra Pradesh
ఇసటట ననస:14-5-227 SRI SARADA TOWER ఇసటట ననస:14-5-227, flat no 403
వయససస:24
లస: పప
వయససస:55
లస: పప
94-46/657

భరస : వనణగ గరపరల రరవప రరవలసపటల ట
ఇసటట ననస:14-5-227, flat no-403
వయససస:48
లస: ససస స
5197 JBV1651645
పపరర: శకలత కరటడగడడ

5195 JBV3123411
పపరర: నళన చచదరర ఆలలకస

భరస : రరజకసదపడసరదస కరటడగడడ
ఇసటట ననస:14-5-228
వయససస:48
లస: ససస స

5198 JBV3123254
పపరర: చటటల మక ఆలలకస

తసడడ:డ బసవయఖ కరటడగడడ
ఇసటట ననస:14-5-228
వయససస:54
లస: పప
5203 NDX3184421
పపరర: లకడక పసడయమసక కరటడగడడ
తసడడ:డ రరజకసదడపస
డ రద కరటడగడడ
ఇసటట ననస:14-05-229
వయససస:32
లస: ససస స

94-46/374

94-46/377

5204 NDX0334425
పపరర: పమడడ కమషష కలమమరర
భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:14-5-231/1
వయససస:30
లస: ససస స

5196 AP151010147413
పపరర: శరసత కరటడగడడ కరటడగడడ

94-46/375

5199 JBV3123155
పపరర: రణధదర చచదరర ఆలలకస

94-46/378

తసడడ:డ వనసకటనదరరయణ
ఇసటట ననస:14-5-228
వయససస:36
లస: పప
94-35/925

తసడడ:డ రరమయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:14-5-229
వయససస:75
లస: పప
94-43/706

94-46/656

భరస : శవరరమపడసరద కరటడగడడ
ఇసటట ననస:14-5-228
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటనదరరయణ
ఇసటట ననస:14-5-228
వయససస:55
లస: ససస స

94-46/379 5201 NDX3012119
5200 AP151010147412
పపరర: శవరరమపడసరద కరటడగడడ కరటడగడడ
పపరర: వనసకటటశజరరలల గగసటటపలర

5193 NDX2709053
పపరర: హరరవరర న రరవలసపటల ట
తసడడ:డ వనణగగరపరల రరవప రరవలసపటల ట
ఇసటట ననస:14-5-227, flat no 403
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటనదరరయణ ఆలలకస
ఇసటట ననస:14-5-228
వయససస:34
లస: ససస స
94-46/376

94-46/366

భరస : మగరళ కమషష చచనసనపరటట
తసడడ:డ ససబబ నదరరయణ చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:14-5-227 SRI SARADA TOWER ఇసటట ననస:14-5-227 SRI SARADA TOWER
వయససస:48
లస: ససస స
వయససస:48
లస: పప

94-46/373 5192 NDX2709038
5191 NDX2419570
పపరర: శశష సరయ పడసనన చచనసనపరటట
పపరర: వనణగ గరపరల రరవప రరవలసపటల ట

5194 NDX2709046
పపరర: పదకజ రరవలసపటల ట

94-46/363

94-46/365

తసడడ:డ గరపయఖ పరలలటట
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ గరడడపరరస
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:77
లస: పప
5188 SWD4212825
పపరర: సరజత బబ సతష

5183 NDX0646158
పపరర: ససబబబరరవప పరలలటట పరలలటట

5178 JBV1651223
పపరర: వనసకట రసగరరరవప కరమన

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ గరపరల కమషషమమరరస పడతసపరటట
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ససతద రరమయఖ గరగరననన
ఇసటట ననస:14-5-227
వయససస:68
లస: పప
5185 NDX0549303
పపరర: వనసకటటశజరరర గరడడపరరస గరడడపరరస

94-46/362

5202 NDX3012192
పపరర: సరమమజఖస గగసటటపలర

94-35/926

భరస : వనసకటటశజరరర గగసటటపలర
ఇసటట ననస:14-5-229
వయససస:72
లస: ససస స
94-43/50

5205 NDX0334656
పపరర: పమడడ నదగ నసదదన

94-43/51

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:14-5-231/1
వయససస:30
లస: ససస స
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94-43/52

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:14-5-231/1
వయససస:28
లస: పప
5209 NDX2769768
పపరర: కమషష కలమమరర పమడడ

94-43/719

94-33/874

94-43/720

94-44/175

94-44/651

94-33/144

94-35/750

తసడడ:డ వనసకటపమయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:14-6-239
వయససస:58
లస: పప

5219 NDX0021923
పపరర: ఆలపరరస సరసజతమక

5222 NDX0983106
పపరర: వరభదదడరరడడడ వనననపపస

5225 NDX1954966
పపరర: గరవసద రరడడడ గగసటటరర

5228 NDX1958729
పపరర: నదగరరరనన పస పపరర

94-44/650

5214 NDX0604512
పపరర: మడదపలర మగరళ రరణణ

94-35/749

5217 NDX3223799
పపరర: శకనవరస పస తషగగసటర

94-43/900

తసడడ:డ కమషషమమరరస పస తషగగసటర
ఇసటట ననస:14-5-233
వయససస:25
లస: పప
94-44/176

5220 NDX1720813
పపరర: ఆసజననయగలల చలమర

94-44/177

తసడడ:డ కకటయఖ చలమర
ఇసటట ననస:14-5-233
వయససస:49
లస: పప
94-33/142

5223 NDX1955501
పపరర: మలలర శజరర గగసటటరర

94-33/143

భరస : గరవసద రరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:14-6
వయససస:42
లస: ససస స
94-33/145

5226 NDX1755091
పపరర: ససబబబరరవప వజజన

94-33/146

తసడడ:డ బసవయఖ వజజన
ఇసటట ననస:14-6
వయససస:64
లస: పప
94-35/751

తసడడ:డ వరయఖ పస పపరర
ఇసటట ననస:14-6
వయససస:37
లస: పప

5229 NDX0860338
పపరర: లకడక బబల చచడదశజరర కకటట

94-33/147

భరస : వనసకట శవ రతనస కకటట
ఇసటట ననస:14-6-216
వయససస:41
లస: ససస స

94-33/148

94-46/380 5232 NDX2107929
94-46/381
5231 NDX2107945
పపరర: బబల తడపపర సససదరర దదవ
పపరర: కకటటశజరరరవప గగపరస
తషలబసదసల
తషలబసదసల
భరస : బబల కమషష సతఖ నదరరయణ తషలబసదసల తసడడ:డ బబల కమషష సతఖ నదరరయణ తషలబసదస
ఇసటట ననస:14-6-231
ఇసటట ననస:14-6-231
వయససస:64
లస: ససస స
వయససస:39
లస: పప

94-33/722

5234 NDX3089398
పపరర: ససత రవమక పప నసగరటట

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర కకటట
ఇసటట ననస:14-6-216
వయససస:48
లస: పప
5233 NDX2555605
పపరర: ససదద శజర రరవప బబలరసకకసడ

94-43/721

తసడడ:డ బలరరమ రరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:14-6
వయససస:50
లస: పప

భరస : నదగరరరనన పస పపరర
ఇసటట ననస:14-6
వయససస:31
లస: ససస స
5230 NDX0860585
పపరర: వనసకట శవరతనస కకటట

5216 NDX3150059
పపరర: మగరళ రరణణ మదదపలర

5211 NDX2730257
పపరర: తదజశక కకసడబబల

భరస : కమషషమమరరస
ఇసటట ననస:14/5/233
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడదరరడడడ
ఇసటట ననస:14-5-314
వయససస:54
లస: పప

భరస : బలరరమ రరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:14-6
వయససస:64
లస: ససస స
5227 NDX1958695
పపరర: నరకద పస పపరర

94-35/748

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:14-5-233
వయససస:88
లస: ససస స

భరస : మమధవ బబబగ గరరకషడడ
ఇసటట ననస:14-5-239/1
వయససస:50
లస: ససస స
5224 NDX1955527
పపరర: సరసబబడజఖస గగసటటరర

5213 NDX1915323
పపరర: ససససకత పస తషగగసటర

94-43/718

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప కకసడబబల
ఇసటట ననస:14-5-231/1
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కమషషమమరరస పస తషగగసటర
ఇసటట ననస:14-5-233
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల చలమర
ఇసటట ననస:14-5-233
వయససస:44
లస: ససస స
5221 NDX2730539
పపరర: పదక గరరకషడడ

94-44/649

తసడడ:డ కమషష మమరరస పస తషగగసటర
ఇసటట ననస:14-5-233
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ పస తషగగసటర
ఇసటట ననస:14-5-233
వయససస:56
లస: పప
5218 NDX1720839
పపరర: అనసత లకడక చలమర

5210 NDX2730182
పపరర: మమధవ బబబగ గరరకషడడ

5208 NDX2769743
పపరర: శకనవరస రరవప పమడడ

భసధసవప: కమషషకలమరర పమడడ
ఇసటట ననస:14-5-231/1
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ గరరకషడడ
ఇసటట ననస:14-5-231/1
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శరసబయఖ
ఇసటట ననస:14-5-233
వయససస:56
లస: పప
5215 NDX3150026
పపరర: కమషషమమరరస పస తషగగసటర

94-43/53

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:14-5-231/1
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పమడడ
ఇసటట ననస:14-5-231/1
వయససస:50
లస: ససస స
5212 NDX3258845
పపరర: కమషష మమరరస పప ఠరగసటబర

5207 NDX0013078
పపరర: శకనవరసరరవప పమడడ

భరస : నరస రరవప
ఇసటట ననస:14-6-239
వయససస:68
లస: ససస స

94-33/780

5235 NDX2563997
పపరర: అనసరరధ బబలరసకకసడ

94-34/819

భరస : ససదద శజర రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:14-6-239
వయససస:53
లస: ససస స
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5236 NDX3089687
పపరర: రమదదవ పరటటబసడర
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94-34/894

భరస : నదగకశజర రరవప
ఇసటట ననస:14-6-239
వయససస:54
లస: ససస స
5239 NDX1914226
పపరర: మమనక అతస లలరర

94-46/382

94-46/385

94-46/388

94-46/391

94-46/658

94-94/47

భరస : జజనకక రరమయఖ గగత
ఇసటట ననస:14-6-239
వయససస:59
లస: ససస స
5257 NDX2270171
పపరర: వరరసజననయగలల తతకలమ

94-94/50

భరస : వనసకట లకకణ కరపప
ఇసటట ననస:14-06-239 FLAT 2C
వయససస:32
లస: ససస స

94-46/389

5249 NDX0367714
పపరర: కరశయఖ ననలర లరర ననలర లరర

5252 NDX2694917
పపరర: అభరరమ వనసకట నదగ సపనహహఠ
బమరరల
తసడడ:డ రరమ రరవప బమరరల
ఇసటట ననస:14-6-239
వయససస:19
లస: పప
5255 NDX2270221
పపరర: ఉదయ లకడక తతకలమ

5258 NDX2270205
పపరర: సరయ వజయ కలమమర కకడదల

94-34/880

5261 NDX2746956
పపరర: నదగకశజర రరవప కరపప

94-46/392

5264 NDX3180544
పపరర: శకధర లమస
తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:14-06-239 FLAT 3 B
వయససస:45
లస: పప

5244 NDX2137371
పపరర: మలలర శజరర కరటడగడడ

94-46/387

5247 NDX0429670
పపరర: వమల అతస లలరర

94-46/390

5250 NDX0939298
పపరర: శకనవరస అతస లలరర

94-46/393

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ అతస లలరర
ఇసటట ననస:14-6-239
వయససస:50
లస: పప
94-58/601

5253 NDX2660801
పపరర: నదగకశజరరరవప సనరఖ దదవర

94-76/617

భసధసవప: అపరష సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:14-6-239
వయససస:81
లస: పప
94-94/48

5256 NDX2270130
పపరర: బబల శసకర రరవప ఉపరమల

94-94/49

తసడడ:డ వనసకటటసజరరర ఉపరమల
ఇసటట ననస:14-6-239
వయససస:62
లస: పప
94-94/51

5259 NDX2834562
పపరర: సమత అతస లలరర

94-51/757

భరస : శకనవరస అతస లలరర
ఇసటట ననస:14-06-239 FLAT 2 A
వయససస:49
లస: ససస స
94-43/707

తసడడ:డ వనసకయఖ కరపప
ఇసటట ననస:14-06-239 FLAT 2C
వయససస:56
లస: పప
94-51/758

94-46/384

భరస : సతఖనదరరయణ అతస లలరర
ఇసటట ననస:14-6-239
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ కకడదల
ఇసటట ననస:14-6-239
వయససస:76
లస: పప

భరస : నదగకశజర రరవప కరపప
ఇసటట ననస:14-06-239 FLAT 2C
వయససస:53
లస: ససస స
5263 NDX2830198
పపరర: సరరత కరపప

5246 NDX2236461
పపరర: శశషష కలమమరర ఉపమల

5241 NDX0087288
పపరర: రరమ ననలర లరర ననలర లరర

భరస : శకనవరస రరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:14-6-239
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వరరసజననయగలల తతకఅలమ
ఇసటట ననస:14-6-239
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ పసడరర తతకలమ
ఇసటట ననస:14-6-239
వయససస:67
లస: పప
5260 NDX2865079
పపరర: పదకజ కరపప

94-46/386

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ ననలర లరర
ఇసటట ననస:14-6-239
వయససస:45
లస: పప

భసధసవప: నరసససహ రరవప బబ డచపపడడ
ఇసటట ననస:14-6-239
వయససస:45
లస: ససస స
5254 NDX2270148
పపరర: లల గగత

5243 NDX2194645
పపరర: భడమరరసబ పడదగరసడర

94-43/722

భరస : కరశయఖ ననలర లరర
ఇసటట ననస:14-6-239
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : బబలశసకర రరవప ఉపమల
ఇసటట ననస:14-6-239
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస అతస లలరర
ఇసటట ననస:14-6-239
వయససస:24
లస: పప
5251 NDX2587558
పపరర: అపరష బబ డచపపడడ

94-46/383

భరస : నదగర రరడడడ పడదగరసడర
ఇసటట ననస:14-6-239
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వదదఖ సరగర బబ రరక
ఇసటట ననస:14-6-239
వయససస:54
లస: ససస స
5248 NDX1756602
పపరర: మననజ అతస లలరర

5240 NDX1962654
పపరర: అమమలఖ లకడక బబలరసకకసడ

5238 NDX3093226
పపరర: నదగకశజర రరవప పరటటబసడర

తసడడ:డ రతయఖ
ఇసటట ననస:14-6-239
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ససదదదశజర రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:14-6-239
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప బమరరల
ఇసటట ననస:14-6-239
వయససస:47
లస: ససస స
5245 NDX2236438
పపరర: నదగ మలలర శజరర బబ రరక

94-34/895

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప
ఇసటట ననస:14-6-239
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస అతస లలరర
ఇసటట ననస:14-6-239
వయససస:27
లస: ససస స
5242 NDX0675124
పపరర: ససధదఖరరణణ బమరరల

5237 NDX3089471
పపరర: అశశక చకకవరరస పరటటబసడర

5262 NDX2782779
పపరర: వనసకట లకకణ కరపప

94-46/774

తసడడ:డ నగకశజరరరవప కరపప
ఇసటట ననస:14-06-239 FLAT 2C
వయససస:35
లస: పప
94-34/881

5265 NDX3184462
పపరర: మహ లకడక లమస

94-34/896

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:14-6-239 FLAT 3 B
వయససస:38
లస: ససస స
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5266 NDX3210382
పపరర: మమనక నలర పననన
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94-44/634

తసడడ:డ బల మగరళ కమషష నలర పననన
ఇసటట ననస:14-06-239 FLAT 5 A
వయససస:21
లస: ససస స
5269 NDX2823078
పపరర: సరయ వజయ కలమమర కకడదల

94-42/762

94-33/781

94-34/898

94-43/724

94-46/394

94-46/397

94-46/401

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:14-6-243
వయససస:67
లస: పప

5279 NDX3209053
పపరర: మగబషసర బబగగమ షపక

5282 NDX0463430
పపరర: అరచన పడదల

5285 JBV3124161
పపరర: సరమమమ జఖమక పపవననన

5288 NDX0192625
పపరర: చసదడ శశఖర గగడడస

94-46/405

5291 JBV3124500
పపరర: నదగమలలర శజరర మసడవ

94-43/725

5294 NDX1522995
పపరర: హహమజ దదయ
తసడడ:డ మధస దదయ
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:26
లస: ససస స

5274 NDX2693158
పపరర: రరయమనదజ

94-31/773

5277 NDX3037694
పపరర: అహకద షపక

94-43/723

5280 NDX3208931
పపరర: మగబషసర బబగగమ షపక

94-43/726

భరస : అహకద షపక
ఇసటట ననస:14-6-240
వయససస:43
లస: ససస స
94-46/395

5283 NDX2236479
పపరర: శవరన సనరర

94-46/396

భరస : సతఖనదరరయణ సనరర
ఇసటట ననస:14-6-242
వయససస:38
లస: ససస స
94-46/399

5286 NDX2236487
పపరర: శక హరర పడసరద పరయయనన

94-46/400

తసడడ:డ కరసత రరవప పరయయనన
ఇసటట ననస:14-6-242
వయససస:21
లస: పప
94-46/402

5289 JBV3124179
పపరర: కరసతదరరవప పపవననన

94-46/403

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:14-6-242
వయససస:56
లస: పప
94-46/406

భరస : బదరరనదరరయణ
ఇసటట ననస:14-6-243
వయససస:57
లస: ససస స
94-46/408

94-34/897

తసడడ:డ దదదద షపక
ఇసటట ననస:14-6-240
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప
ఇసటట ననస:14-6-242
వయససస:52
లస: పప

భరస : బబజ బబ మగకపరళళ
ఇసటట ననస:14-6-243
వయససస:23
లస: ససస స
5293 JBV3124740
పపరర: బదరరనదరరయణ మసడవ

94-38/717

భరస : వనసకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:14-6-242
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనననహనరరడడడ
ఇసటట ననస:14-6-242
వయససస:36
లస: పప
5290 NDX2500932
పపరర: సరవతడమక బబ మగకపరళళ

5276 NDX2702595
పపరర: ససధఖ పరకల

5271 NDX2889061
పపరర: రరమమ రరవప బమరరల

తసడడ:డ అహకద షపక
ఇసటట ననస:14-6-240
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ జగననకహననడ
డ డడ
ఇసటట ననస:14-6-242
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కరసతదరరవప
ఇసటట ననస:14-6-242
వయససస:51
లస: ససస స
5287 JBV3123197
పపరర: జషష
ష వరర న పడదల

94-30/963

భరస : అహకద షపక
ఇసటట ననస:14-6-240
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కరసత రరవప పరయయనన
ఇసటట ననస:14-6-242
వయససస:21
లస: ససస స
5284 JBV3124187
పపరర: అననపపరష పపవననన

5273 NDX2691558
పపరర: కలమమర పరకల

94-46/775

తసడడ:డ గగరవయఖ బమరరల
ఇసటట ననస:14-6-239 FLAT NO 3A
వయససస:53
లస: పప

భరస : కలమమర
ఇసటట ననస:14-06-240
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ దదదద షపక
ఇసటట ననస:14-6-240
వయససస:49
లస: పప
5281 NDX2236495
పపరర: హహమ బసదస పరయయనన

94-46/776

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:14-06-240
వయససస:36
లస: పప

భరస : అహకద షపక
ఇసటట ననస:14-6-240
వయససస:43
లస: ససస స
5278 NDX3177193
పపరర: అహకద షపక

5270 NDX2782928
పపరర: ఇసదదరర కకడదల

5268 NDX2783058
పపరర: ససజజత నలర పననన

భరస : బల మగరళ కమషష నలర పననన
ఇసటట ననస:14-06-239 FLAT 5 A
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సరయ వజయ కలమమర కకడదల
ఇసటట ననస:14-06-239 FLAT 5C
వయససస:65
లస: ససస స

తలర : నదగమలలర శజరర బబ రక
ఇసటట ననస:14-6-239 WARD 3
వయససస:34
లస: పప
5275 NDX3046117
పపరర: మగబషసర బబగగమ షపక

94-46/773

తసడడ:డ గసగయఖ నలర పననన
ఇసటట ననస:14-06-239 FLAT 5 A
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ కకడదల
ఇసటట ననస:14-6-239 FLAT 5C
వయససస:75
లస: పప
5272 NMW6671952
పపరర: లలమధర బబ రక

5267 NDX2783009
పపరర: బల మగరళ కమషష నలర పననన

5292 JBV3124518
పపరర: హరరకకషష మసడవ

94-46/407

తసడడ:డ బదరరనదరరయణ
ఇసటట ననస:14-6-243
వయససస:38
లస: పప
94-34/421

5295 NDX1371046
పపరర: శక రతన చదచళళ

94-34/422

భరస : వనసకట ససరకష కలమమర
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:34
లస: ససస స
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94-34/423

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:35
లస: ససస స
5299 NDX0356915
పపరర: లకడక భవరన గడడడపరటట

94-34/426

94-34/429

94-34/432

94-34/435

5311 MLJ3687662
పపరర: శకనవరసరరవప చదదచళళ

94-34/438

94-34/442

94-34/433

5309 MLJ3687670
పపరర: వనసకట ససరకష కలమమర చదదదళళ

5312 NDX1405076
పపరర: మధస దదయ

5315 NDX0356881
పపరర: మధససనదన రరవప గడడడపరటట

94-34/445

5318 NDX0618256
పపరర: రరమమహన రరవప మమకకననన

94-34/436

తసడడ:డ యలర మసదయఖ దదయ
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:99
లస: పప

5321 NDX2787885
పపరర: లకడక పసడయసకర గరడడపరరస

94-34/440

5324 NDX0711572
పపరర: వనసకట ససబబబయమక మగవరజ
భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:55
లస: ససస స

94-34/431

5307 NDX1210269
పపరర: శక హరరష మననవ

94-34/434

5310 NDX0654962
పపరర: రరజశశఖర మమకకననన

94-34/437

5313 NDX0982041
పపరర: రరమయఖ చచదరర గరడడపరరస

94-34/441

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:54
లస: పప
94-34/443

5316 NDX1808114
పపరర: సలస షపక

94-34/444

తసడడ:డ జజన వల షపక
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:62
లస: పప
94-34/446

5319 MLJ3687654
పపరర: రరధదకమషష మమరరస చదదచళళ

94-34/447

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:79
లస: పప
94-34/899

తసడడ:డ రరమయఖ చచదరర గరడడపరరస
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:22
లస: ససస స
94-41/785

5304 NDX0281766
పపరర: భబగఖలకడక చదచళళ

తసడడ:డ రరమమహన రరవప
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఉదయ భబసమరరరవప
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:74
లస: పప
94-34/448

94-34/428

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:64
లస: పప

భరస : ఉదయభబసమరరరవప బబ పమన
ఇసటట ననస:14 - 6 - 244
వయససస:55
లస: ససస స

5306 NDX1808031
పపరర: వరకసదడ చచదరర చడడపస తష

5301 NDX0982306
పపరర: అమలకలమమరర గరడడపరరస

భరస : రరధదకకకషష
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసజరరర దదయ
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప అలమర
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:58
లస: పప

5323 NDX2740256
పపరర: నరకలదదవ బబ పమన

94-34/430

తసడడ:డ రరధదకకకషష
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరధదకమషష మమరరస
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:43
లస: పప

5320 NDX1523019
పపరర: వనసకటటసజరరర దదయ

5303 NDX1807413
పపరర: సరమమమ జఖస డదసడ

94-34/425

భరస : రరమయఖ చచదరర
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కమషష చడడపస తష
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:24
లస: పప

5308 NDX1523001
పపరర: కకదసడ రరమ ససవర సరయ
కకరణ దదయ
తసడడ:డ మధస దదయ
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:31
లస: పప

5317 NDX0860825
పపరర: శవనదరరయణ కసదదమళళ�

94-34/427

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : రరమమహన రరవప
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:67
లస: ససస స

5314 NDX1741454
పపరర: రరమకమషష అలమర

5300 NDX0860262
పపరర: రరజఖలకడక కసదదమళళ�

5298 NDX0983882
పపరర: అపరష మమకకననన

భరస : రమమష బబబగ
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శవనదరరయణ
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రరమ కమషష ఆళళ
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:58
లస: ససస స
5305 NDX0654947
పపరర: ధనలకడక మమకకననన

94-34/424

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మధససనదనరరవప
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:48
లస: ససస స
5302 NDX1741298
పపరర: రతన కలమమరర సససగరపప

5297 NDX0281261
పపరర: రమఖ శమత చదచళళ

5322 NDX2270114
పపరర: సరయ పడవలర క గరడడపరరస

94-34/1071

తసడడ:డ రరమయఖ చచదరర
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:21
లస: ససస స
94-44/178

5325 NDX0711523
పపరర: శవ శసకర జగదదశజరరరవప
వనసకట మగవరజ
తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:36
లస: పప

94-44/179
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94-44/180

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:36
లస: పప
5329 NDX2823417
పపరర: శరరష బబ పమన

94-44/632

94-46/410

94-46/413

94-46/416

94-34/450

94-46/418

94-46/421

తసడడ:డ వరయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:14-6-248
వయససస:38
లస: ససస స

5339 NDX2270239
పపరర: సరయ ససససకత చడడపస తష

5342 NDX0037945
పపరర: జలమన భబషర షపక

5345 NDX0429241
పపరర: జలమభబషర షపక

5348 NDX1440155
పపరర: షపక షయసరస తయమబ

94-34/454

5351 NDX0809822
పపరర: మమలమల షపక

94-94/52

5354 NDX1807306
పపరర: కకసర జహన షపక
తసడడ:డ మహమకద గకస షపక
ఇసటట ననస:14-6-248
వయససస:41
లస: ససస స

5334 NDX2236511
పపరర: నదసచదరమక మమమళరపలర

94-46/412

94-46/415
5337 NDX2236503
పపరర: కసక దసరర పడసరద మమమళరపలర

5340 NDX0037671
పపరర: అహమకద ననరల షపక

94-34/449

భరస : గమమ
ర ద
ఇసటట ననస:14-6-245
వయససస:39
లస: ససస స
94-34/451

5343 NDX0429696
పపరర: బతషలమబ షపక

94-46/417

భరస : మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:14-6-245
వయససస:59
లస: ససస స
94-46/419

5346 NDX0429191
పపరర: ఘన సపవదద షపక

94-46/420

తసడడ:డ మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:14-6-245
వయససస:39
లస: పప
94-34/452

5349 NDX0810978
పపరర: ఆషరక ఆల షపక

94-34/453

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:14-6-247
వయససస:64
లస: ససస స
94-34/455

తసడడ:డ మసరసనజల
ఇసటట ననస:14-6-247
వయససస:36
లస: పప
94-34/457

94-46/409

తసడడ:డ వరయఖ మమమళరపలర
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:63
లస: పప

భరస : తచవయబ అల
ఇసటట ననస:14-6-247
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:14-6-247
వయససస:36
లస: పప
5353 NDX2032555
పపరర: దసరరర భవరన రరవపరటట

94-46/414

తసడడ:డ మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:14-6-245
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఫరతమమబ షపక
ఇసటట ననస:14-6-245
వయససస:65
లస: పప
5350 NDX0810507
పపరర: తయమబ ఆల షపక

5336 NDX2149293
పపరర: నదగర రరడడడ పడదగరసడర

5331 NDX0939850
పపరర: పదకజ కకగసటట

భరస : రసగరరరవప మమమళరపలర
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షరరఫ
ఇసటట ననస:14-6-245
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షరరఫ కరటడగడడ
ఇసటట ననస:14-6-245
వయససస:35
లస: పప
5347 NDX0429175
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

94-46/411

తసడడ:డ రరమకమషష చడడపస తష
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమ అల షపక
ఇసటట ననస:14-6-245
వయససస:40
లస: పప
5344 NDX0429266
పపరర: మహమకద ఫరరక షపక

5333 NDX0940155
పపరర: జయశక కకగసటట

94-44/631

భరస : సనరఖనరరయణ
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరడడ పడదగరసడర
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ సనరఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:76
లస: పప
5341 NDX2164341
పపరర: షస యబ అల షపక

94-44/652

భరస : జగననకహన రవప
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధదకర రరవప నననపననన
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:26
లస: పప
5338 JBV3124971
పపరర: జగననకహన రవప కకగసటట

5330 NDX2818508
పపరర: షరహహ షపక

5328 NDX2939395
పపరర: ఉదయభబసమరరరవప బబ పమన

తసడడ:డ రరమకకటయఖ బబ పమన
ఇసటట ననస:14 - 6 - 244
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:30
లస: పప

భరస : కసక దసరర పడసరద మమమళరపలర
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:53
లస: ససస స
5335 NDX2236529
పపరర: ససదదప నననపననన

94-44/181

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:14-6-244
వయససస:70
లస: పప

భరస : జయకమషష బబ పమన
ఇసటట ననస:14 - 6 - 244
వయససస:32
లస: ససస స
5332 NDX2236545
పపరర: ససవర కలమమరర మమమళరపలర

5327 NDX0711549
పపరర: సరసబశవరరవప మగవరజ

5352 NDX2048966
పపరర: సససధనష తయఖగమర

94-34/456

తసడడ:డ పపరష రరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:14-6-248
వయససస:24
లస: ససస స
94-34/458

5355 NDX1807348
పపరర: కమషష కలమమరర తయఖగమర

94-34/459

భరస : పపరష రరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:14-6-248
వయససస:44
లస: ససస స
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94-34/460

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:14-6-248
వయససస:60
లస: ససస స
5359 NDX0081794
పపరర: వరయఖ రరవపరటట

94-34/463

94-42/763

94-44/572

94-34/820

94-34/464

94-34/901

94-34/466

తసడడ:డ శఖమ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:14-6-255
వయససస:30
లస: పప

5369 NDX2544369
పపరర: సజరరప రరణణ కరసరననన

5372 NDX2163863
పపరర: కలశ ఎస బ షపక

5375 NDX2236537
పపరర: కలలలసస బ షపక

5378 NDX1758004
పపరర: పదదకవత కడడయస

94-34/469

5381 NDX0726968
పపరర: ఉమమసససదరర వషష
ష మకమల

94-34/821

5384 NDX0726943
పపరర: శరఖమ సససదరరరవప
వషష
ష మలకల
తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:14-6-255
వయససస:62
లస: పప

5364 NDX2687408
పపరర: ససబబ రరవప కరసరననన

94-44/571

5367 NDX2941524
పపరర: షమమ

94-42/764

5370 NDX2544328
పపరర: భబరత దదవ కకకతపల

94-34/822

భరస : నదగకశజర రరవప కకకతపల
ఇసటట ననస:14-6-248 WARD NO 3
వయససస:84
లస: ససస స
94-34/465

5373 NDX1709312
పపరర: అతయ ససలమసన సయఖద

94-43/54

భరస : షహహద అల సయఖద
ఇసటట ననస:14-6-249
వయససస:42
లస: ససస స
94-46/422

5376 NDX1267236
పపరర: తతటటల సపపడడ రవసదడ బబబగ

94-35/752

తసడడ:డ తతటటల సపపడడ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:14-6-254
వయససస:44
లస: పప
94-34/467

5379 NDX1808767
పపరర: వనసకట పడదదప కడడయస

94-34/468

తసడడ:డ సరసబయఖ కడడయస
ఇసటట ననస:14-6-255
వయససస:25
లస: పప
94-46/423

భరస : శరఖమసససదర రరవప
ఇసటట ననస:14-6-255
వయససస:55
లస: ససస స
94-46/425

94-34/900

భరస : అశమ సయద
ఇసటట ననస:14-6-248 flot no b-5
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ కడడయస
ఇసటట ననస:14-6-255
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససగయఖ కడడయస
ఇసటట ననస:14-6-255
వయససస:53
లస: పప
5383 NDX1278498
పపరర: వషష
ష మలకల పరరర

94-43/727

భరస : మమబగ షపక
ఇసటట ననస:14-6-250
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ కడడయస
ఇసటట ననస:14-6-255
వయససస:27
లస: ససస స
5380 NDX1808700
పపరర: సరసబయఖ కడడయస

5366 NDX2743441
పపరర: సతఖనదరరయణ వరగఠర

5361 NDX2787935
పపరర: శవ పరరజత రరవపరటట

తసడడ:డ రరజకదడ నగరరల లలవన ననతలపత
ఇసటట ననస:14-6-248
వయససస:69
లస: పప

భరస : మమబగ షపక
ఇసటట ననస:14-6-249
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ మరసజద అల ససలమసనద
ఇసటట ననస:14-6-250
వయససస:20
లస: ససస స
5377 NDX1806571
పపరర: శకదదపసస కడడయస

94-44/570

భరస : ససబబరరవప కరసరననన
ఇసటట ననస:14-6-248 WARD 3
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:14-6-249
వయససస:63
లస: ససస స
5374 NDX2787612
పపరర: బబ జరవనబ ఇరశరద ససలమసనద

5363 NDX2687432
పపరర: భబరత దదవ కకతస పలర

94-34/462

తసడడ:డ వరయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:14-6-248
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ లమతద తదతరరవప వరగఠర
ఇసటట ననస:14-6-248 FLATNO-501
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ కరసరననన
ఇసటట ననస:14-6-248 WARD 3
వయససస:69
లస: పప
5371 NDX1143049
పపరర: మసరసన బబగస షపక

94-34/882

భసధసవప: నదగకశజరరరవప ననతలపత
ఇసటట ననస:14-6-248
వయససస:84
లస: ససస స

భరస : ససబబరరవప ననతలపత
ఇసటట ననస:14-6-248
వయససస:65
లస: ససస స
5368 NDX2544344
పపరర: ససబబరరవప కరసరననన

5360 NDX2787943
పపరర: శవ పసడయ రరవపరటట

5358 NDX1808379
పపరర: పపరష రరడడడ తయఖగమర

తసడడ:డ సరసబ రరడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:14-6-248
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:14-06-248
వయససస:20
లస: ససస స

భసధసవప: షమమ
ఇసటట ననస:14-6-248
వయససస:47
లస: పప
5365 NDX2687424
పపరర: సజరరప రరణణ కరసరననన

94-34/461

భరస : మహమకద గకస షపక
ఇసటట ననస:14-6-248
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వర నదరరయణ
ఇసటట ననస:14-6-248
వయససస:64
లస: పప
5362 NDX2821130
పపరర: అశమ సయద

5357 NDX1807488
పపరర: శరకకరరననసర షపక

5382 NDX0726968
పపరర: ఉమమసససదరర వషష
ష మకమల

94-46/424

భరస : శరఖమసససదర రరవప
ఇసటట ననస:14-6-255
వయససస:55
లస: ససస స
94-46/426

5385 NDX0710996
పపరర: శశశలజ కలమమరర తతటటల సపపడడ

94-33/149

భరస : రవసదడబబబగ
ఇసటట ననస:14-6-256
వయససస:39
లస: ససస స
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5386 NDX0710962
పపరర: రవసదడబబబగ త�టటల ఁపపడడ

94-33/150

తసడడ:డ వనఁకటటశజరరర
ఇసటట ననస:14-6-256
వయససస:45
లస: పప
5389 NDX1806381
పపరర: లకడక బబయ జరపరల

94-34/472

94-34/475

94-46/430

94-33/151

94-34/478

94-33/153

94-33/724

తసడడ:డ వనసగయఖ
ఇసటట ననస:14-6-262
వయససస:81
లస: ససస స

94-46/428

5396 NDX0725341
పపరర: వరభదదడచదరరఖలల మమడడదస

తసడడ:డ బడడయమ నదయక బబణదవతష
ఇసటట ననస:14-6-256
వయససస:37
లస: పప
94-46/432

5399 NDX0809723
పపరర: భవరన కకలల
ర రర

5402 NDX0809756
పపరర: రరసబబబగ కకలల
ర రర

5405 NDX0674580
పపరర: కకసడదపపనదయగడడ వలవనటట

5408 NDX2711729
పపరర: వనల మగవజ

94-34/480

5411 NDX0039099
పపరర: అనసరరధ పసలర మ

94-34/476

5414 NDX2163814
పపరర: కళళఖణ గగసటటపలర
తసడడ:డ వనసకటటసజర రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:14-6-262
వయససస:23
లస: పప

5400 NDX2071397
పపరర: సరమమమ జఖస కకలల
ర రర

94-34/477

భరస : ససబబ రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:14-6-260
వయససస:78
లస: ససస స
94-34/479

5403 NDX0861070
పపరర: భబరర వ రరమ కకటట

94-33/152

తసడడ:డ పపనదనరరవప కకటట
ఇసటట ననస:14-6-261
వయససస:28
లస: పప
94-33/154

5406 NDX2711828
పపరర: ససబబరరవప మగవజ

94-33/723

తసడడ:డ భబసమర రరవప
ఇసటట ననస:14-6-262
వయససస:56
లస: పప
94-33/725

5409 NDX2711851
పపరర: శరఖస శకనవరస మగవజ

94-33/726

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:14-6-262
వయససస:19
లస: పప
94-34/481

భరస : ససరకష
ఇసటట ననస:14-6-262
వయససస:50
లస: ససస స
94-34/483

94-46/433
5397 NDX0429142
పపరర: వనసకటశశషయఖ� మగరరపగగడడ�

తసడడ:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:14/6/258
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:14-6-262
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:14-6-262
వయససస:45
లస: ససస స
5413 NDX0988774
పపరర: లకకమక కకలర

5394 NDX2236321
పపరర: వషష
ష వరరన బబణదవతష

తసడడ:డ చన మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:14-6-262
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:14-6-262
వయససస:50
లస: ససస స
5410 NDX0036988
పపరర: రరధదక మమకకననన

94-46/427

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:14-6-260
వయససస:43
లస: పప

భరస : కకసడప నదయగడడ వలవనటట
ఇసటట ననస:14-6-262
వయససస:46
లస: ససస స
5407 NDX2711752
పపరర: రజన మగవజ

94-34/474

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:14-6-260
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబగ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:14-6-260
వయససస:24
లస: పప
5404 NDX0038927
పపరర: నదరరయణమక వలవనటట

5391 NDX1522946
పపరర: ఈశజర సస వ యస నదయక
జరపరల
తసడడ:డ జడ యస నదయక
ఇసటట ననస:14-6-256
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పపసడరరకరకయఖ
ఇసటట ననస:14-6-257
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ బబల గకమమన
ఇసటట ననస:14-6-259
వయససస:35
లస: పప
5401 NDX2071363
పపరర: రవ తదజ కకలల
ర రర

5393 NDX2236313
పపరర: లకడక బబయ జరపరల

94-34/471

94-34/473

భరస : సకకకయమ నదయక జరపరల
ఇసటట ననస:14-6-256
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : వరభదదడచదరరఖలల
ఇసటట ననస:14-6-257
వయససస:61
లస: ససస స
5398 NDX2233484
పపరర: ససదదప రవచసదడ గకమన

5390 NDX2122398
పపరర: శరత బబబగ నదయక జరపరల

5388 NDX2122380
పపరర: ససనతద దదబరర

భరస : జనదరర న రరవప దబబరర
ఇసటట ననస:14-6-256
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సకకకఅ నదయక జరపరల
ఇసటట ననస:14-6-256
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఈశజర నదయక
ఇసటట ననస:14-6-256
వయససస:72
లస: పప
5395 NDX0718841
పపరర: సజరరజఖలకడక మమడడదస

94-34/470

భరస : ఈశజర నదయక
ఇసటట ననస:14-6-256
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : జడ యస నదయక జరపరల
ఇసటట ననస:14-6-256
వయససస:63
లస: ససస స
5392 NDX1522854
పపరర: సకకకయమ నదయక జరపరల

5387 NDX1440270
పపరర: ఉమబబయ జరపరల

5412 NDX0038851
పపరర: పదదకవత ఏలలరర

94-34/482

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:14-6-262
వయససస:58
లస: ససస స
94-34/484

5415 NDX1008960
పపరర: రరకకష బబబగ మమకకననన

94-34/486

తసడడ:డ రవకలమమర
ఇసటట ననస:14-6-262
వయససస:27
లస: పప
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5416 NDX0036954
పపరర: రరజకష బబబగ మమకకననన

94-34/487

తసడడ:డ రవ కలమమర
ఇసటట ననస:14-6-262
వయససస:30
లస: పప
5419 NDX0036913
పపరర: రవ కలమమర మమకకననన

94-34/490

94-34/492

భరస : ససబబకకకషష
ఇసటట ననస:14-6-264
వయససస:72
లస: ససస స
5428 NDX2358307
పపరర: అమర తదజ పససపపలలటట
తసడడ:డ వనసకటటశజరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:14-6-265
వయససస:23
లస: పప
5431 NDX2445377
పపరర: రరజజస షపక

94-35/753

94-213/10

94-33/727

తసడడ:డ ఓబయఖ దశరరపఅల
ఇసటట ననస:14-6-278
వయససస:40
లస: పప

5429 NDX2971760
పపరర: సరయ తదజ పససపపలలటట

5432 NDX2445682
పపరర: హససనద బబగమ మహమకద

5435 NDX0036962
పపరర: కమషషకలమమరర మమడద

5438 NDX2568715
పపరర: బబబ సప హహయల షపక

94-34/497

5441 AP151010120108
పపరర: ససఫసయమబ షపక

94-34/902

5444 AP151010147227
పపరర: లకడక గగసపప
భరస : శకనవస రరడడడ
ఇసటట ననస:14-6-278
వయససస:40
లస: ససస స

5427 AP151010147421
పపరర: సససకర ససబగబ కమషష

94-46/439

5430 NDX0903039
పపరర: మహమకద యమససన షపక

94-33/155

తసడడ:డ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:14-6-267
వయససస:34
లస: పప
94-35/754

5433 NDX2444982
పపరర: సరదదక షపక

94-35/755

తసడడ:డ అనఫ షపక
ఇసటట ననస:14-6-267
వయససస:47
లస: పప
94-34/495

5436 NDX0953596
పపరర: హససనద బబగస షపక

94-33/156

భరస : ఆదస బషసర షపక
ఇసటట ననస:14-6-269
వయససస:45
లస: ససస స
94-46/659

5439 NDX2030708
పపరర: అననష గరరనపపడడ

94-34/496

భరస : శకనవరస రరవప గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:14-6-273
వయససస:28
లస: ససస స
94-33/157

భరస : మదదర వల షపక
ఇసటట ననస:14-6-275
వయససస:52
లస: ససస స
94-35/757

94-46/436

తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:14-6-264
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ షకకల
ఇసటట ననస:14-6-269
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:14-6-273
వయససస:40
లస: పప
5443 NDX2446508
పపరర: సరజమ నదధమ దశరరపఅల

94-46/438

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:14-6-268
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ షఫస కరశసబ
ఇసటట ననస:14-6-269
వయససస:34
లస: పప
5440 NDX2030740
పపరర: శకనవరస రరవప గరరనపపడడ

5426 AP151010147195
పపరర: సజరరజఖలకడక రరపరర

5424 AP151010147194
పపరర: ససధదరరణణ సససకర
భరస : పపదద దరరవప
ఇసటట ననస:14-6-264
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : హనననఫ మహమకద
ఇసటట ననస:14-6-267
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : సరధదక షపక
ఇసటట ననస:14-6-267
వయససస:36
లస: ససస స
5437 NDX2570240
పపరర: షకకల షపక

94-34/493

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:14-6-265
వయససస:18
లస: పప

భరస : హనననఫ షపక
ఇసటట ననస:14-6-267
వయససస:37
లస: ససస స
5434 NDX2353514
పపరర: రరజజన షపక

5423 NDX2130888
పపరర: తదజ వనమమరర

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:14-6-263
వయససస:44
లస: పప

భరస : ససబబరరమయఖ
ఇసటట ననస:14-6-264
వయససస:87
లస: ససస స
94-34/494

94-34/489

94-46/434 5421 AP151010147254
94-46/435
5420 NDX1048545
పపరర: మమదసల వనలగపపడడ వనలగపపడడ
పపరర: ససధదకర వనలగపపడడ వనలగపపడడ

తసడడ:డ వనసకట ససధదకర వనమమరర
ఇసటట ననస:14-6-264
వయససస:29
లస: పప
94-46/437

5418 NDX0570614
పపరర: కకసడప నదయగడడ వలలటట

తసడడ:డ కకసడప నదయగడడ
ఇసటట ననస:14-6-262
వయససస:50
లస: పప

భరస : ససధదకర వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:14-6-263
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద రరవప
ఇసటట ననస:14-6-264
వయససస:29
లస: ససస స
5425 AP151010147193
పపరర: శరఖమలమదచవ సససకర

94-34/488

తసడడ:డ రరమ మహనద రరవప
ఇసటట ననస:14-6-262
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:14-6-262
వయససస:53
లస: పప
5422 NDX0044438
పపరర: రతన పడవణ సరమననన

5417 NDX1141126
పపరర: గరరరధర మలలర ల

5442 NDX2445328
పపరర: లకడక దశరరపఅల

94-35/756

భరస : సరజమ నదధమ దశరరపఅల
ఇసటట ననస:14-6-278
వయససస:36
లస: ససస స
94-46/440

5445 AP151010147228
పపరర: వనసకటమక గగసపప

94-46/441

భరస : సప మగసససదర రరడడడ
ఇసటట ననస:14-6-278
వయససస:60
లస: ససస స
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5446 AP151010147224
పపరర: మగనమక గగసపప

94-46/442

భరస : పపరరషపస తరరడడడ
ఇసటట ననస:14-6-278
వయససస:62
లస: ససస స
5449 NDX2508117
పపరర: తదజససజ మమకల

94-33/159

94-33/162

94-34/499

94-34/502

94-34/505

94-34/508

94-34/511

తసడడ:డ రరజశశఖర రరడడడ బబలస
ఇసటట ననస:14-6-281
వయససస:22
లస: ససస స

5459 NDX1943183
పపరర: షరహహదద షపక

5462 NDX2032415
పపరర: ససబబబయమక చసతల

5465 NDX1808171
పపరర: నరకసదడ బబబగ పస పపరర

5468 NDX0636514
పపరర: ససతదరరమయఖ కకడనరర

94-43/56

5471 NDX1709353
పపరర: మలర కరరరనన రరవప పప టట
ర రర

94-34/503

5474 NDX2236552
పపరర: కకటటశజరఅమక రకగళర
భరస : వనసకట కమషష రకగళర
ఇసటట ననస:14-6-281
వయససస:21
లస: ససస స

5454 NDX1806472
పపరర: షహనదజ షపక

94-34/498

5457 NDX2049154
పపరర: శక లలఖమ కటబరర

94-34/501

5460 NDX2148998
పపరర: శవ కలమమరర పస పపరర

94-34/504

భరస : హరర బబబగ పస పపరర
ఇసటట ననస:14-6-281
వయససస:55
లస: ససస స
94-34/506

5463 NDX2049196
పపరర: వరలకడక కటబరర

94-34/507

భరస : కమషష మమరరస లలట కటబరర
ఇసటట ననస:14-6-281
వయససస:67
లస: ససస స
94-34/509

5466 NDX2048933
పపరర: పపద పస లయఖ కటబల

94-34/510

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర కటబల
ఇసటట ననస:14-6-281
వయససస:48
లస: పప
94-34/512

5469 NDX1808577
పపరర: నదగకశజర రరవప చసతల

94-34/513

తసడడ:డ అసజయఖ చసతల
ఇసటట ననస:14-6-281
వయససస:71
లస: పప
94-43/57

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:14-6-281
వయససస:55
లస: పప
94-45/587

94-33/161

తలర : వరలకడక కటబరర
ఇసటట ననస:14-6-281
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:14-6-281
వయససస:62
లస: పప

భరస : మలర కరరరనన రరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:14-6-281
వయససస:45
లస: ససస స
5473 NDX2835791
పపరర: యషసత బబలస

94-34/500

తసడడ:డ ససబబబరరవప పస పపరర
ఇసటట ననస:14-6-281
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ పస పపరర
ఇసటట ననస:14-6-281
వయససస:59
లస: పప
5470 NDX1709346
పపరర: హహమ లత పప టట
ర రర

5456 NDX1807603
పపరర: మమనస వణ పస పపరర

5451 NDX2508166
పపరర: శశభబరరణణ వరససరరడడడ

తసడడ:డ ఖలల షపక
ఇసటట ననస:14-6-281
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నదగకశజర రరవప చసతల
ఇసటట ననస:14-6-281
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:14-6-281
వయససస:35
లస: పప
5467 NDX2148972
పపరర: హరర బబబగ పస పపరర

94-33/163

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:14-6-281
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:14-6-281
వయససస:62
లస: ససస స
5464 NDX0636399
పపరర: ససజయ కకడనరర

5453 NDX2508331
పపరర: జయ పడసరద వరససరరడడ

94-33/158

భరస : జయ పడసరద వరససరరడడ
ఇసటట ననస:14-6-281
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : నరకసదడ బబబగ పస పపరర
ఇసటట ననస:14-6-281
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకట చలస దసలపరళళ
ఇసటట ననస:14-6-281
వయససస:44
లస: ససస స
5461 NDX0704882
పపరర: పడమలమదదవ కకడనరర

94-33/160

తసడడ:డ ససత రరమయఖ వరససరరడడ
ఇసటట ననస:14-6-281
వయససస:75
లస: పప

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:14-6-281
వయససస:30
లస: ససస స
5458 NDX1807124
పపరర: వజయ లకడక దసలపరళళ

5450 NDX2508398
పపరర: మమధవ మమకల

5448 NDX2508257
పపరర: మధసలక మమకల

తసడడ:డ కమషష మమకల
ఇసటట ననస:14-6-281
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కమషష MEKALA
ఇసటట ననస:14-6-281
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ జయ పడకరష వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:14-6-281
వయససస:44
లస: పప
5455 NDX2032381
పపరర: షబన ఫరరజన షపక

94-46/443

తసడడ:డ సప మగసససదరరరడడడ
ఇసటట ననస:14-6-278
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కమషష మమకల
ఇసటట ననస:14-6-281
వయససస:25
లస: ససస స
5452 NDX2508208
పపరర: మహహష చచదరర వరససరరడడడ

5447 AP151010147068
పపరర: శకనవరసరరడడడ గగసపప

5472 NDX2735041
పపరర: నదగభగషణస చసకమ

94-43/728

తలర : వమలమక చసకమ
ఇసటట ననస:14-6-281
వయససస:49
లస: పప
94-46/444

5475 NDX2236578
పపరర: వనసకట కమషష రకగళర

94-46/445

తసడడ:డ అసజబబబగ రకగళర
ఇసటట ననస:14-6-281
వయససస:28
లస: పప
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94-46/446

తసడడ:డ వనసకయఖ రకగళర
ఇసటట ననస:14-6-281
వయససస:48
లస: పప
5479 NDX2795136
పపరర: నదగ భమషణస చసకమ

94-46/447

తసడడ:డ నదగయఖ మమకల
ఇసటట ననస:14-6-281
వయససస:49
లస: పప
94-94/1035

తలర : వమలమక చసకమ
ఇసటట ననస:14-6-281
వయససస:49
లస: పప
5482 NDX3188406
పపరర: సరయ రరషసత గరరసటర

5477 NDX2236446
పపరర: కమషష మమకల

5480 NDX2593796
పపరర: నదగ పదక లత ఇసదనరర

5483 NDX3194990
పపరర: సరయ రరషసత గరరసటర

94-94/54

తసడడ:డ గసగరధర మదసద
ఇసటట ననస:14-6-281
వయససస:25
లస: ససస స
94-30/968

భరస : వనసకటటశజర రరడడడ ఇసదనరర
ఇసటట ననస:14-6-281 FLAT# 206
వయససస:50
లస: ససస స
94-34/903

5478 NDX2270197
పపరర: అశజన మదసద

5481 NDX2575900
పపరర: వనవషషవ ఇసదనరర

94-34/823

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరడడడ ఇసదనరర
ఇసటట ననస:14-6-281 FLAT#206
వయససస:24
లస: ససస స
94-34/904

5484 NDX2163780
పపరర: సరయ శక త దరరర

94-34/514

తసడడ:డ వ ఏన ఏమ హరర పడసరద గరరసటర
ఇసటట ననస:14-6-281, F NO 406
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వ ఏన ఏమ హరర పడసరద గరరసటర
ఇసటట ననస:14-6-281,F NO 406
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరనదథ బబబగ దరరర
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:23
లస: ససస స

5485 NDX1792341
పపరర: శక లలఖ యరకపరలలస

5486 NDX1388594
పపరర: సరజత సరయ దరరర

5487 NDX1406181
పపరర: శకకర శశయ
క
నవఖ చదదరరల

94-34/515

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యరకపరలలస
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:25
లస: ససస స
5488 NDX1192509
పపరర: చచవతడ భబరత గగతస కకసడ

తసడడ:డ హరరనదధ బబబగ
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:25
లస: ససస స
94-34/518

తసడడ:డ నవన బబబగ
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:26
లస: ససస స
5491 NDX0618546
పపరర: కరకసత గగదచ గగదచ

94-34/521

5492 NDX2056001
పపరర: హహమ ససధఖ జజగరర మమడడ

94-34/524

5495 NDX1207604
పపరర: లకడక దరరర

94-34/527

5498 NDX1406173
పపరర: పరరజత పడసనన మమడడశశటల ట
భరస : రరమ మహన చదదరరల
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:54
లస: ససస స

5500 NDX0037101
పపరర: పపషరమవత గగసడవరపప

5501 NDX1440239
పపరర: పరవన కకరణకయ పరలజడడ

94-34/530

భరస : పపరయఖ
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:66
లస: ససస స

94-34/522

తసడడ:డ సరయకమషష కకశశర సనరఖదదవర సనరఖదదవ
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:23
లస: పప

5504 NDX1579772
పపరర: గకతమ గగదచ
తసడడ:డ సనరరఖ చసదడ పడసరద గగదచ
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:27
లస: పప

94-34/520

5493 NDX0674630
పపరర: అననష కమషరషపపరస

94-34/523

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:31
లస: ససస స
94-34/525

5496 NDX1792184
పపరర: అనన రరధ కరకరర

94-34/526

భరస : శకనవరస రరవప యరకపరలలస
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:49
లస: ససస స
94-34/528

5499 NDX0618520
పపరర: లలమకలమమరర గగదచ

94-34/529

భరస : సనరఖచసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:54
లస: ససస స
94-34/531

94-34/532
5502 NDX2163798
పపరర: శక రరమ వనసకట ససబడహకణఖస
మగషసన
తసడడ:డ బ యస వ వ సతఖనదరరయణ మమర
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:23
లస: పప

94-34/534

94-34/535
5505 NDX1809179
పపరర: లకడక వనసకట సరయరరస
మగషసన
తసడడ:డ బ యస వ వ సతఖనదరరయణ మమర
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:27
లస: పప

భరస : హరరష కలమమర
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:67
లస: ససస స
94-34/533

5490 NDX0674606
పపరర: శరకవఖ కలరక
తసడడ:డ రరసబబబగ
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : హరరనదధ బబబగ దరరర
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : బ యస వ వ సతఖనదరరయణ మమర
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:50
లస: ససస స

5503 NDX2463024
పపరర: రకవసత సనరఖదదవర

94-34/519

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:34
లస: ససస స
5497 NDX0663237
పపరర: వరణణ మగషసన

5489 NDX1440338
పపరర: శశశలజ దదవగరరర

94-34/517

తసడడ:డ రరమ మహన చదదరరల
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమ మహహశజర రరవప దదవగరరర
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరరఖ చసదడ పడసరద గగదచ
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:30
లస: ససస స
5494 NDX0674564
పపరర: వశజభబరత కమషరషపపరస

94-34/516
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5506 NDX2056019
పపరర: పవన కలమమర జజగరర మమడడ

94-34/536

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:29
లస: పప
5509 NDX0675504
పపరర: వనసకటటశజర రరవప కమషరషపపరస

94-34/539

94-34/542

94-34/824

5518 NDX1267137
పపరర: బసడర సతఖ నదరరయణ

94-35/759

తసడడ:డ బసడర చనన ససబబయ
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:34
లస: పప
94-43/60

94-43/63

5516 NDX2570596
పపరర: అనసష గగసడవరపప

94-43/66

94-34/825

భరస : శశషరదదడ నదయగడడ పపమకసరన
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:76
లస: ససస స

5519 NDX1452804
పపరర: శకలకడక వటటలగగసట

5520 NDX1758566
పపరర: వససత కరవఖ మదదద

94-43/58

5525 NDX0612788
పపరర: సరళ చసతద

5528 NDX1789017
పపరర: రరజజ రరజకశజరర దదవగరరర

5531 NDX2142693
పపరర: సరయ కమషష ఈదర

5534 NDX1452705
పపరర: రరమ కమషరష రరడడడ దదవగరరర
తసడడ:డ ఉమమమహహశజర రరడడ
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:28
లస: పప

94-34/544

94-35/758

94-43/59

తసడడ:డ శకనవరస సరయ మదదద
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:25
లస: ససస స
94-43/61

5523 NDX1877879
పపరర: సడవసత బచనద

94-43/62

భరస : శకకరసత బచనద
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:34
లస: ససస స
94-43/64

5526 NDX0857557
పపరర: నదగ పదక రరయపరటట

94-43/65

భరస : లకడక పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:51
లస: ససస స
94-43/67

5529 NDX0642926
పపరర: పదదకవత యరకసశశటల ట

94-43/68

భరస : సపవదద కకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:64
లస: ససస స
94-43/70

తసడడ:డ రవ కలమమర ఈదర
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:23
లస: పప
94-43/72

5517 NDX1267145
పపరర: బసడర పదదకవత దదవ
భరస : బసడర సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:55
లస: ససస స

5522 NDX1210699
పపరర: పడసనన లకడక గరసజపలర

94-34/541

5514 NDX0039214
పపరర: ఆసజననయగలల రరవపరటట

భరస : వనసకట రసగ కమషష రరవప గగసడవరపప
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఉమ మహహశజర రరవప దదవగరరర
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:54
లస: ససస స
94-43/69

5511 NDX0037085
పపరర: పపరయఖ గగసడవరపప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:74
లస: పప

భరస : రవచసదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : నదగకశజరరరవప
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:51
లస: ససస స

5533 NDX1453091
పపరర: కక యస సరయ శకనవరస
బకరమవలర
తసడడ:డ నదగకశజర రరవప
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:27
లస: పప

94-34/543

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రవ కరసత బచనద
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:34
లస: ససస స

5530 NDX1958117
పపరర: ఉమమదదవ పపమకసరన

5513 NDX1440130
పపరర: హరరషష కలమమర పరలజడడ

94-34/538

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ నదగర రరడడడ
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ గరల గసగరధరరరవప గరల
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:24
లస: ససస స

5527 NDX0857623
పపరర: సనరఖలకడక బకమవలర

94-34/540

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:70
లస: పప

5515 NDX2560522
పపరర: వనసకట రసగ కమషష రరవప
గగసడవరపప
తసడడ:డ పపరయఖ గగసడవరపప
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:40
లస: పప

5524 NDX0613935
పపరర: సజపన బచనద

5510 NDX0618553
పపరర: సనరఖ చసదడపస
డ రద గగదచ�

5508 NDX1791954
పపరర: శకనవరస రరవప యరకపరలలస

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర యరకపరలలస
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:69
లస: పప

5521 NDX1818709
పపరర: పరవన గరల

94-34/537

తసడడ:డ ఇయతస రరజ
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శరభయఖ
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:57
లస: పప
5512 NDX0983700
పపరర: దదవదదసస గరసధద కరవపరర

5507 NDX1207596
పపరర: హరరనదధ బబబగ దరరర

5532 NDX1818576
పపరర: వజయయసదడ తదజ రరయపరటట

94-43/71

తసడడ:డ లకడక పడసరదరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:26
లస: పప
94-43/73

5535 NDX1506965
పపరర: పడశరసత గకరరబబ యన

94-43/74

తసడడ:డ ససధదకర గకరరబబ యన
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:32
లస: పప
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94-43/75

తసడడ:డ ససరకష
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:34
లస: పప
5539 NDX1788977
పపరర: ఉమ మహహశజర రరవప దదవరగరరర

94-43/78

94-43/730

94-46/448

5548 NDX0067207
పపరర: శకలకడక సనరఖదదవర సనరఖదదవర

94-46/451

94-46/454

94-46/457

94-46/449

5549 NDX0429704
పపరర: వజయలకడక మఁతడవరదద

5552 JBV3123627
పపరర: కకటటశజరమక మననస

5555 NDX0939041
పపరర: రరజ యడర పరటట

94-46/460

5558 NDX0353136
పపరర: సరయకమషష కకశశర సనరఖదదవర

94-46/452

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ మసత రవరదద
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:54
లస: పప

5561 JBV1652171
పపరర: రరసబబబగ కలరరక

94-46/455

5564 JBV3123312
పపరర: రఘగనదథబబబగ యడర పరటట
తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:64
లస: పప

94-44/653

5547 NDX0429738
పపరర: శకలకడక కలరరక

94-46/450

5550 JBV1654474
పపరర: సతఖకలమమరర� కకపమరరస�

94-46/453

5553 AP151010108315
పపరర: సరమమమ జఖస� చదవ�

94-46/456

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:14/6/282
వయససస:77
లస: ససస స
94-46/458

5556 JBV3123577
పపరర: శకకరసత మననస

94-46/459

తసడడ:డ వనసకటకమషరషరరవప
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:39
లస: పప
94-46/461

5559 NDX0818062
పపరర: సరయబబబగ మటటపలర

94-46/462

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:50
లస: పప
94-46/464

తసడడ:డ బగరకయఖ
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:55
లస: పప
94-46/466

5544 NDX3065265
పపరర: జజవళ కకపమరరస

భరస : వనసకట సతదఖనదగరరజ� కకపమరరస
ఇసటట ననస:14/6/282
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశజరరరవప సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:50
లస: పప
94-46/463

94-43/729

భరస : రరసబబబగ కలరక
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘనదధస యడర పరటట
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వరభదడస చదదరరల
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కరసతదరరవప కకపమరరస
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:58
లస: పప

5546 JBV3123692
పపరర: వజయకలమమరర పససమరరస

5541 NDX2765485
పపరర: రమణ లకడక చటటకల

భరస : నరకశ భరదదజజ కకపమరరస
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటకమషరషరరవప
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ కక వ యస నదగరరజ కకపరరరస
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:28
లస: పప

5563 JBV1654466
పపరర: వనసకట సతఖనదగరరజ కకపమరరస

94-43/731

భరస : నరసససహరరవపఎస మసత రవరదద
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రరగనదధ బబబగ� యడర పరటట
ఇసటట ననస:14/6/282
వయససస:58
లస: ససస స

5560 JBV3133162
పపరర: లకడకనరసససహస మసత రవరదద

5543 NDX2745826
పపరర: దసరర భవన రకగళర

94-43/77

భరస : సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : బబపసరరజ
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సరయళకమషష కకశశర సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:47
లస: ససస స

5557 NDX0689646
పపరర: రరమకహనరరవప చదదరరల

94-43/79

భరస : రరజశశఖర చటటకల
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:34
లస: ససస స

5545 NDX0820167
పపరర: వరవనసకటఆననరరధ�
మటటపలర �
భరస : సర�ీసబబబగ�
ఇసటట ననస:14/6/282
వయససస:42
లస: ససస స

5554 NDX2429579
పపరర: నరకశ భరదదజజ కకపరరరస

5540 NDX1452747
పపరర: శవ నదరరయణ తతట

5538 NDX0857292
పపరర: నదగకశజరరరవప బకమవలర

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ పస లయఖ తతట
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:64
లస: పప

భరస : సతఖనదరరయణ చటటకల
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:55
లస: ససస స

5551 JBV1654409
పపరర: సజరరపరరణణ� యడర పరటట�

94-43/76

తసడడ:డ నరసససహ రరవప తనననరర
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ దదవరగరరర
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:59
లస: పప
5542 NDX2768653
పపరర: రమణ లకడక చటటకల

5537 NDX1709197
పపరర: శకనవరస రరవప తనననరర

5562 JBV3123700
పపరర: బబపసరరజ పససమరరస

94-46/465

తసడడ:డ వనసకటససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:56
లస: పప
94-46/467

5565 JBV3123262
పపరర: సతఖనదరరయణ చటటకరల

94-46/468

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:68
లస: పప
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5566 JBV1650845
పపరర: అచచయఖ చచదరర� గరసజపలర �

94-46/469

తసడడ:డ రరమయఖ� �
ఇసటట ననస:14/6/282
వయససస:76
లస: పప
5569 NDX2515039
పపరర: రరజశశఖర చటటకల

94-46/470

94-34/597

5570 NDX2468551
పపరర: రచన సనరఖదదవర

94-34/548

తసడడ:డ కరమమశజర రరవప చటటల లలరర
ఇసటట ననస:14-6-283
వయససస:37
లస: పప
94-46/472

94-46/475

5582 NDX0982405
పపరర: రమ మమమళళపలర

94-34/552

5585 NDX0654863
పపరర: పదకపసడయ వటటల స�

94-46/473

భరస : సరసబశవరరవప రరవనళర
ఇసటట ననస:14-6-287
వయససస:53
లస: ససస స

5588 NDX1440114
పపరర: షపక షకకనబ

94-34/550

భరస : కమషష�
ఇసటట ననస:14-6-287
వయససస:52
లస: ససస స

5591 NDX0654871
పపరర: వజయలకడక వటటల స

94-34/553

5594 NDX1808221
పపరర: లకడక నదరరయణ వనమగల
తసడడ:డ కకటయఖ వనమగల
ఇసటట ననస:14-6-287
వయససస:47
లస: పప

94-46/474

5583 NDX2233740
పపరర: ఆదద లకడక కటటవరపప

94-34/551

94-34/554
5586 NDX0618215
పపరర: లకడక తరరమల దదవ దసడమమడడ

భరస : వనసకట రమమష చసదడచచదరర�
ఇసటట ననస:14-6-287
వయససస:50
లస: ససస స
94-34/556

5589 NDX0654889
పపరర: వజయలకడక ఎ

94-34/557

భరస : వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:14-6-287
వయససస:67
లస: ససస స
94-34/559

భరస : ఉమమ మహహశజర శరక
ఇసటట ననస:14-6-287
వయససస:76
లస: ససస స
94-34/561

5580 NDX1614651
పపరర: ససబబబ లకడక అరరనల

భరస : శవ కకటటశజర రరవప కటటవరపప
ఇసటట ననస:14-6-287
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అలమర భహన
ఇసటట ననస:14-6-287
వయససస:61
లస: ససస స
94-34/558

94-46/471

భరస : వషష
ష వర పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:14-6-286
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : శకరరస�
ఇసటట ననస:14-6-287
వయససస:41
లస: ససస స
94-34/555

5577 JBV3124609
పపరర: ససబడమణఖకలమమర గగసటటరర
తలర : పడసనన అననపపరష
ఇసటట ననస:14-6-283
వయససస:55
లస: పప

భరస : నరకసదడ
ఇసటట ననస:14-6-287
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : లకడక నదరరయణ వనమగల
ఇసటట ననస:14-6-287
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమమష చసదడచచదరర
ఇసటట ననస:14-6-287
వయససస:29
లస: పప

94-34/549

భరస : తరరపతయఖ నడడపసననన
ఇసటట ననస:14-6-286
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకయఖ నడడపసననన
ఇసటట ననస:14-6-286
వయససస:74
లస: పప

5593 NDX0618181
పపరర: పమధదజ కమషష దసడమమడడ

5579 NDX0581041
పపరర: రరజఖలకడక నడడపసననన

94-34/547

తసడడ:డ కరమమశజర రరవప చటటల లలరర
ఇసటట ననస:14-6-283
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ చటటల లలరర
ఇసటట ననస:14-6-283
వయససస:64
లస: పప

భరస : కమషష గదచద
ఇసటట ననస:14-6-285
వయససస:44
లస: ససస స

5590 NDX0704585
పపరర: శశతషమననరమ శరఖమమరర

94-34/546

94-94/55

94-34/596

5574 NDX1741470
పపరర: పడసరద చటటల లలరర

5576 NDX1741462
పపరర: కరమమశజర రరవప చటటల లలరర

5587 NDX0356675
పపరర: సరయ ససధ వరపననన

5571 NDX1792275
పపరర: వసశ యరకపరలలస

5573 NDX1741512
పపరర: శకవరణణ చటటల లలరర

5575 NDX1741447
పపరర: శకనస చటటల లలరర

5584 NDX1807744
పపరర: లకడక వనమగల

94-34/545

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యరకపరలలస
ఇసటట ననస:14-6-282!
వయససస:29
లస: పప

భరస : పడసరద చటటల లలరర
ఇసటట ననస:14-6-283
వయససస:30
లస: ససస స

5581 NDX0582288
పపరర: తరరపతయఖ నడడపసననన

5568 NDX2270163
పపరర: బ ఎస వ వ సతఖనదరరయణ
మగషసన
తసడడ:డ వనసకరటరరవప మగషసన
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ సరయ కమషష కకషస ర సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:14-6-282 F.NO.402 SOUNDAR
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ కమషష కకశశర సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:14-6-282, FLAT NO 402
వయససస:23
లస: పప

5578 NDX2429587
పపరర: శకవరణణ గదచద

94-51/760

భరస : సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:14-6-282
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ చటటకల
ఇసటట ననస:14-6-282 F.NO-101
వయససస:40
లస: పప
5572 NDX2223410
పపరర: రకవసత సనరఖదదవర

5567 NDX2834281
పపరర: రమణ లకడక చటటకల

5592 NDX1741215
పపరర: వనసకట ససబబమక కకననరర

94-34/560

భరస : శకరరమగలల కకననరర
ఇసటట ననస:14-6-287
వయససస:86
లస: ససస స
94-34/562

5595 NDX0654830
పపరర: శక రరమ వటటల స

94-34/563

తసడడ:డ శరక
ఇసటట ననస:14-6-287
వయససస:50
లస: పప
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5596 NDX0618199
పపరర: వనసకట రమమష చసదడచచదరర�
దసడమమడడ
తసడడ:డ కమషష
ఇసటట ననస:14-6-287
వయససస:53
లస: పప

94-34/564

5599 NDX0654848
పపరర: ఉమమ మహహశజర శరక వటటల స

94-34/567

94-44/183

94-44/186

తసడడ:డ బడహకనసదస శశసఠరననన
ఇసటట ననస:14-6-287
వయససస:65
లస: పప
5608 NDX1788902
పపరర: హరర కకషన ఎలలరగర

94-43/80

94-34/569

94-34/573

94-46/476

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ� కసభసపరటట
ఇసటట ననస:14/6/292
వయససస:76
లస: పప

94-213/11

5615 NDX2049097
పపరర: శరరధ మమకకననన

5618 NDX1187939
పపరర: కవత కసభసపరటట

94-46/479

5621 NDX2236354
పపరర: గరపస కలరరచదటట

94-94/56

5624 NDX1806316
పపరర: ససమత పడసనన అమత
తసడడ:డ వనసకట రమణ అమత
ఇసటట ననస:14-6-294
వయససస:24
లస: ససస స

5604 NDX1441187
పపరర: బబల నరసససహ రరవప యరరక

94-44/185

5607 NDX0571349
పపరర: బదదన
డ దథ ఎలలర గర

94-34/568

5610 NDX2270080
పపరర: శకనవరస రరవప చరరమమమళర

94-94/57

తసడడ:డ ససబబ రరవప చరరమమమళర
ఇసటట ననస:14-6-288
వయససస:42
లస: పప
94-34/570

5613 NDX0036939
పపరర: వజయ సరయ వరపననన

94-34/572

తసడడ:డ కలటటసబ రరవప వరపననన
ఇసటట ననస:14-6-291
వయససస:30
లస: పప
94-34/574

5616 NDX2049071
పపరర: వనసకటటశజరరరవప మమకకననన

94-34/575

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమకకననన
ఇసటట ననస:14-6-292
వయససస:49
లస: పప
94-46/477

5619 NDX0940122
పపరర: రతనకలమమరర యలలరజ

94-46/478

భరస : బడహకయఖ యలలరజ
ఇసటట ననస:14-6-292
వయససస:56
లస: ససస స
94-46/480

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర కలరరచదటట
ఇసటట ననస:14-6-292
వయససస:21
లస: పప
94-46/482

94-44/182

తసడడ:డ బడహకయఖ
ఇసటట ననస:14-6-288
వయససస:35
లస: పప

భరస : రవచసదడ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:14-6-292
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : నదగకశజర రరవప కసభసపరటట
ఇసటట ననస:14-6-292
వయససస:69
లస: ససస స
5623 NDX0429332
పపరర: నదగకశజర రరవప� కసభసపరటట�

5606 NDX2353423
పపరర: శవ కకటటశజర రరవప కకటటవరపప

5612 NDX0913103
పపరర: అననవరపప శవపరరజత

5601 NDX1441278
పపరర: నదగకశజరమక శశసఠరననన

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప యరరక
ఇసటట ననస:14-6-287
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటటశజర రరవప మమకకననన
ఇసటట ననస:14-6-292
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజరరర కలరరచదటట
ఇసటట ననస:14-6-292
వయససస:39
లస: ససస స
5620 NDX0429779
పపరర: ససబబబయమక కసభసపరటట

94-44/184

తసడడ:డ ససభబష చసదడబబ స
ఇసటట ననస:14-6-291
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకకమషష రరవప
ఇసటట ననస:14-6-291
వయససస:53
లస: పప
5617 NDX2236362
పపరర: కకటటశజరర కలరరచదటట

5603 NDX0991588
పపరర: పరవన వనసకట అనష
బడహకనసదస శశసఠరననన
తసడడ:డ వనసకట కమషషయఖ
ఇసటట ననస:14-6-287
వయససస:29
లస: పప

5609 NDX2270213
పపరర: భబగఖ లకడక చరరమమమళర

94-34/566

భరస : వనసకట కమషషయఖ
ఇసటట ననస:14-6-287
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప చరరమమమళర
ఇసటట ననస:14-6-288
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పడభగ కకషస ర కలల
ర రర
ఇసటట ననస:14-6-291
వయససస:25
లస: ససస స
5614 NDX0913129
పపరర: గగసటటపలర ససభబష చసదడబబ స

94-34/905

తసడడ:డ మగతదఖలల కక
ఇసటట ననస:14-6-287
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ బడహకయఖ ఎలలరగర
ఇసటట ననస:14-6-288
వయససస:35
లస: పప
5611 NDX1750422
పపరర: శరసత శక కలల
ర రర

5600 NDX3176807
పపరర: కమషషతదజ వనమగల

5598 NDX1440080
పపరర: షపక సపలర

తసడడ:డ బగడషఎద
ఇసటట ననస:14-6-287
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ లకడకనదరరయణ వనమగల
ఇసటట ననస:14-6-287
వయససస:19
లస: పప

భరస : రరమమ రరవప
ఇసటట ననస:14-6-287
వయససస:72
లస: ససస స
5605 NDX0990754
పపరర: వనసకట కమషషయఖ శశసఠరననన

94-34/565

తసడడ:డ సదదశవరరవప
ఇసటట ననస:14-6-287
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ కమషషమమరరస
ఇసటట ననస:14-6-287
వయససస:80
లస: పప
5602 NDX0197988
పపరర: గగసటట కకటటశజరమక

5597 NDX0356709
పపరర: కలటటసబ రరవప వరపననన

5622 NDX0429357
పపరర: రవచసదడ కసభసపరటట

94-46/481

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప కసభసపరటట
ఇసటట ననస:14-6-292
వయససస:49
లస: పప
94-34/576

5625 NDX0940767
పపరర: శవ పరరజత ఆమత

94-34/577

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:14-6-294
వయససస:43
లస: ససస స
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94-34/578

భరస : మగరళ కమషష చదరరడడడ
ఇసటట ననస:14-6-294
వయససస:43
లస: ససస స
5629 NDX0654897
పపరర: నదగలకడక వనమగలపలర �

94-34/581

94-34/584

94-34/588

94-34/592

94-34/595

94-34/879

94-44/633

5639 NDX0654905
పపరర: వనసకటటశజర రరవప వనమగలపలర �

5642 NDX1844159
పపరర: లహరర గకరకనన

5645 NDX2402980
పపరర: డయమన టటచర

5648 NDX0838425
పపరర: భవఖ కకననరర కకననరర

94-46/485

94-46/488

5651 NDX0838359
పపరర: లకడక నరసమక భమననన
భమననన
భరస : సరసబశవరరవప భమననన
ఇసటట ననస:14-6-295
వయససస:74
లస: ససస స
5654 NDX2914729
పపరర: చసదడ లల దరనసస
భరస : చననయఖ దరనసస
ఇసటట ననస:14/6/295
వయససస:44
లస: ససస స

94-34/583

5634 NDX0570218
పపరర: గకతమ కలమమర బబ లలర�

94-34/587

5637 NDX0704569
పపరర: నదగకశజర రరవప బబ డపరటట

94-34/591

తసడడ:డ అసజయఖ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:14-6-294
వయససస:62
లస: పప
94-34/593

5640 NDX0983346
పపరర: రరమకమషషయఖ దదవననన

94-34/594

తసడడ:డ జగనదనధస
ఇసటట ననస:14-6-294
వయససస:84
లస: పప
94-43/81

5643 NDX0021873
పపరర: మరసపపడడ జయలకడక

94-43/82

భరస : రరమకకటటశజరరరవప�
ఇసటట ననస:14-6-294
వయససస:42
లస: ససస స
94-42/119

5646 NDX2403038
పపరర: ఫసలప సస టటచర

94-42/120

తసడడ:డ ఆర ఏచ టటచర
ఇసటట ననస:14-6-295
వయససస:65
లస: పప
94-46/483

తసడడ:డ పరసదదమయఖ కకననరర
ఇసటట ననస:14-6-295
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పరసధదమయఖ
ఇసటట ననస:14-6-295
వయససస:51
లస: ససస స
5653 NDX0828517
పపరర: భమననన సరసబశవ రరవప
భమననన
తసడడ:డ రరమయఖ భమననన
ఇసటట ననస:14-6-295
వయససస:75
లస: పప

94-34/589

భరస : ఫసలప సస టటచర
ఇసటట ననస:14-6-295
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : చననయఖ దరనసస
ఇసటట ననస:14/6/295
వయససస:44
లస: ససస స
5650 JBV1655349
పపరర: భవరన కకననరర

5636 NDX0982363
పపరర: శశషగరరరరరవప దదవననన

5631 NDX0982090
పపరర: బబలతడపపర సససదరర దదవననన

తసడడ:డ కరమ చసద
ఇసటట ననస:14-6-294
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ లకకణ కలమమర గకరకనన
ఇసటట ననస:14-6-294
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ దరనసస
ఇసటట ననస:14/6/295
వయససస:51
లస: పప
5647 NDX2833945
పపరర: చసదడ లల దరనసస

94-34/585

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:14-6-294
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:14-6-294
వయససస:85
లస: పప
5644 NDX2914745
పపరర: చననయఖ దరనసస

5633 NDX0982066
పపరర: ఉపపసదడ బబబగ దదవననన

94-34/580

తసడడ:డ రరమకమషషయఖ
ఇసటట ననస:14-6-294
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకమషషయఖ
ఇసటట ననస:14-6-294
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ
ఇసటట ననస:14-6-294
వయససస:64
లస: పప
5641 NDX0953570
పపరర: వనలగర వనసకట ససబబబరరవప

94-34/582

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:14-6-294
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నదగకశజరరరవప
ఇసటట ననస:14-6-294
వయససస:51
లస: పప
5638 NDX0940775
పపరర: భమమశజరరరవప బబ డదపపడడ

5630 NDX0940783
పపరర: ససజజత బబ డదపపడడ

5628 NDX0953604
పపరర: వనలగర భబరర వ రరణణ

భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:14-6-294
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : భమమశజరరరవప
ఇసటట ననస:14-6-294
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:14-6-294
వయససస:27
లస: పప
5635 NDX0164921
పపరర: మగరళకమషష చదరరడడడ

94-34/579

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:14-6-294
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజర రరవప�
ఇసటట ననస:14-6-294
వయససస:53
లస: ససస స
5632 NDX0982207
పపరర: కకశవరరవప దదవననన

5627 NDX0982280
పపరర: వససమత దదవననన

5649 NDX1888363
పపరర: నదగకసదడఎస దసరర స

94-46/484

భరస : శసకర రరవప దసరర స
ఇసటట ననస:14-6-295
వయససస:30
లస: ససస స
94-46/486

5652 JBV1655018
పపరర: పరసధదమయఖ కకననరర

94-46/487

తసడడ:డ ఉమమమహహశజరరరవప
ఇసటట ననస:14-6-295
వయససస:57
లస: పప
94-187/928

5655 NDX2565992
పపరర: వనయ కలమమర దరనసస

94-34/1075

తసడడ:డ చననయఖ దరనసస
ఇసటట ననస:14-6-296
వయససస:22
లస: పప

Page 98 of 326

5656 JBV3125085
పపరర: అనల కలమర గగతదస
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94-46/489

తసడడ:డ జజనకకరరమయఖ
ఇసటట ననస:14-6-298
వయససస:42
లస: పప
5659 NDX2508216
పపరర: వరమక నలబబ లల

5657 AP151010147577
పపరర: ఖమజజమహహదద న

తసడడ:డ అలమరభకలక
ఇసటట ననస:14-6-298
వయససస:50
లస: పప
94-33/165

భరస : కలసగరరరడడడ నలబబ లల
ఇసటట ననస:14-7
వయససస:64
లస: ససస స

5660 NDX0860056
పపరర: వనసకరయమక బబ డపరటట

తసడడ:డ కళసగరరడడడ నలబబ లల
ఇసటట ననస:14-7
వయససస:43
లస: పప

భరస : కకటటశజరరరవప మగడదమమల
ఇసటట ననస:14-7
వయససస:44
లస: ససస స
5668 NDX0029280
పపరర: అలలర మక దసడమమడడ

94-46/492

94-45/588

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:14-7-297
వయససస:49
లస: ససస స
5674 NDX2508414
పపరర: రజన పరటటబసడర

94-33/171

94-33/173

భరస : మమరమసడదయగలల
ఇసటట ననస:14-7-306
వయససస:52
లస: ససస స

94-46/493

5672 NDX2829844
పపరర: శకనవరస రరవప బబ డపరటట

94-46/791

5678 NDX1506080
పపరర: అకడత వరససరరడడడ

94-34/600

5681 NDX0810184
పపరర: శకదదవ గసగవరపప

5684 NDX0981589
పపరర: పదక నసదదవనలలగగ
భరస : పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:14-7-306
వయససస:56
లస: ససస స

5664 NDX1956889
పపరర: సజపన మగడదమమల

94-35/760

5667 NDX2072684
పపరర: లలత దసడమమడడ

94-46/491

5670 NDX0818815
పపరర: ససబబబరరవప దసడమమడడ

94-46/494

తసడడ:డ వనసకయఖ దసడమమడడ
ఇసటట ననస:14-7-293
వయససస:80
లస: పప
5673 JBV1650779
పపరర: ససగగణకలమమరర జజజల

94-46/495

భరస : శవరరమకకకషష
ఇసటట ననస:14-7-299
వయససస:73
లస: ససస స
94-34/907

5676 NDX1954909
పపరర: రరఘవమక పసచసమరరస

94-33/172

భరస : వనసకటబడమయఖ
ఇసటట ననస:14-7-306
వయససస:85
లస: ససస స
94-34/598

5679 NDX0984187
పపరర: వజయ దదపసక నసదదవనలలగగ

94-34/599

తసడడ:డ పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:14-7-306
వయససస:34
లస: ససస స
94-34/601

భరస : వనసకటలకకణ చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:14-7-306
వయససస:43
లస: ససస స
94-34/603

94-33/167

భరస : నరసససహ రరవప దసడమమడడ
ఇసటట ననస:14-7-293
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల వరససరరడడ
ఇసటట ననస:14-7-306
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శశకరసత రరవప�
ఇసటట ననస:14-7-306
వయససస:35
లస: ససస స
5683 NDX0038349
పపరర: లకడక తదళళ

94-33/170

5669 NDX1554006
పపరర: సరయ చసద రరయపరటట
రరయపరటట
తసడడ:డ నరసససహ రరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:14-7-293
వయససస:26
లస: పప

5675 NDX2787950
పపరర: నరకల దదవ అలపరరస

5661 NDX2508315
పపరర: కళళఖణ రరడడ నలబబ లల

తసడడ:డ కకటటశజరరరవప మగడదమమల
ఇసటట ననస:14-7
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నదగసరఈబబబమ లమతద అలపరరస
ఇసటట ననస:14-7-304
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ కరకసత కలమమర పరటటబసడర
ఇసటట ననస:14-7-306
వయససస:43
లస: పప
5680 NDX0930180
పపరర: హరరతద రరణణ కకడదల�

94-33/169

తసడడ:డ నదరరయణ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:14-7-297
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకకరసత పరటటబసడర
ఇసటట ననస:14-7-301
వయససస:35
లస: ససస స
5677 NDX1803361
పపరర: శకకరసత పరటటబసడర

5666 NDX1447078
పపరర: కమషషమమరరస సరధదననన

94-33/164

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరడడడ నలబబ లల
ఇసటట ననస:14-7
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కమషషమమరరస సరధదననన
ఇసటట ననస:14-7-28
వయససస:62
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప దసడమమడడ
ఇసటట ననస:14-7-293
వయససస:76
లస: ససస స
5671 NDX2724961
పపరర: మలలర శజరర బబ డపరటట

94-33/166

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:14-7
వయససస:76
లస: పప
94-35/761

5658 NDX2508125
పపరర: ధనలకడక నలబబ లల

భరస : వనసకట నరసససహ రరడడడ నలబబ లల
ఇసటట ననస:14-7
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:14-7
వయససస:70
లస: ససస స

94-33/168 5663 NDX0860254
5662 NDX2508182
పపరర: వనసకట నరసససహ రరడడడ నలబబ లల
పపరర: వనసకట రరడడడ బబ డపరటట

5665 NDX1956806
పపరర: ససబబ లకడక మగడదమమల

94-46/490

5682 NDX0820019
పపరర: ససనత వరససరరడడడ

94-34/602

భరస : గరపరల
ఇసటట ననస:14-7-306
వయససస:50
లస: ససస స
94-34/604

5685 NDX0521682
పపరర: లకడక నరసమక మమచవరపప

94-34/605

భరస : శశధర
ఇసటట ననస:14-7-306
వయససస:59
లస: ససస స
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5686 NDX0931402
పపరర: భబరత దదవ కకడదల�
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94-34/606

భరస : శశకరసత రరవప�
ఇసటట ననస:14-7-306
వయససస:68
లస: ససస స
5689 NDX0038372
పపరర: మమరమసడదయగలల పరలలటట

94-34/609

94-34/612

94-34/610

5693 NDX0521674
పపరర: శశధర మమచవరపప

94-213/12

5696 NDX2720423
పపరర: శవ పరరజత గవన

94-34/613

5699 NDX2548998
పపరర: సరసబశవ రరవప పరలలటట

5691 NDX0982538
పపరర: పడభబకరరరవప నసదదవనలలగగ

5694 NDX0655654
పపరర: శకహరరరరవప లసగర

94-34/614

94-44/654

5697 NDX2720431
పపరర: అఖల గవన

94-44/655

తసడడ:డ పడసరద గవన
ఇసటట ననస:14-7-306/1
వయససస:20
లస: ససస స
94-34/827

5700 NDX2477354
పపరర: లకడక అసచ

94-45/296

భరస : సరసబశవ రరవప పరలలటట
ఇసటట ననస:14-7-306 PLOT NO 202
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప పరలలటట
ఇసటట ననస:14-7-306,PLOT NO 202
వయససస:64
లస: పప

భరస : సనరఖ నదరరయణ అసచ
ఇసటట ననస:14-7-307
వయససస:58
లస: ససస స

5701 NDX2477362
పపరర: మలర కరరరనన రరవప పపలచచరర

5702 NDX2477321
పపరర: నరసససహ రరవప సససగమననన

5703 NDX2505428
పపరర: జయససహహత పపలచచరర

94-45/297

తసడడ:డ ససబబబరరవప పపలచచరర
ఇసటట ననస:14-7-307
వయససస:45
లస: పప
5704 NDX2505436
పపరర: రరహహణణ పపలచచరర
భరస : మలర ఖమరరనన రరవప పపలచచరర
ఇసటట ననస:14-7-307
వయససస:43
లస: ససస స
5707 NDX1962381
పపరర: సరయ సజరరప కవరస పప

94-45/298

తసడడ:డ రరఘవయఖ సససగమననన
ఇసటట ననస:14-7-307
వయససస:48
లస: పప
94-46/497

5705 AP151010222354
పపరర: మలలర శజరర మమలలమరర

5708 AP151010219011
పపరర: రమమష మమలలమరర

94-46/496

తలర : మలర ఖమరరననరరవప పపలచచరర
ఇసటట ననస:14-7-307
వయససస:21
లస: ససస స
94-46/498

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:14-7-307
వయససస:52
లస: ససస స
94-46/500

94-34/611

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:14-7-306
వయససస:72
లస: పప

భరస : పడసరద గవన
ఇసటట ననస:14-7-306/1
వయససస:44
లస: ససస స
94-34/826

94-34/608

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:14-7-306
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ
ఇసటట ననస:14-7-306
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల వ
ఇసటట ననస:14-7-306
వయససస:21
లస: పప
5698 NDX2549038
పపరర: వజయ లకడక పరలలటట

5690 NDX0819995
పపరర: గరపరల వరససరరడడ

5688 NDX0810150
పపరర: వనసకటలకకణ చసదడశశఖర లసగర

తసడడ:డ శకహరరరరవప
ఇసటట ననస:14-7-306
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:14-7-306
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర�
ఇసటట ననస:14-7-306
వయససస:67
లస: పప
5695 NDX2353563
పపరర: హనష సరయ వరససరరడడ

94-34/607

తసడడ:డ పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:14-7-306
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ నదగకశజరరరవప
ఇసటట ననస:14-7-306
వయససస:54
లస: పప
5692 NDX0933069
పపరర: శశకరసత రరవప కకడదల�

5687 NDX0982561
పపరర: ససరకష నసదదవనలలగగ

5706 NDX1660878
పపరర: అశశక మమలలమరర

94-46/499

తసడడ:డ రమమశ మమలలమరర
ఇసటట ననస:14-7-307
వయససస:30
లస: పప
94-46/501

5709 NDX2477545
పపరర: సనరఖ నదరరయణ ancha

94-46/502

తసడడ:డ దదమదర కమషష మమరరస కవరస పప
ఇసటట ననస:14-7-307
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:14-7-307
వయససస:58
లస: పప

5710 NDX1278464
పపరర: కకడనరర గకతమ కకడనరర

94-46/503

5711 NDX1278456
పపరర: పరరచనరర వనసకటటశజర రరవప
పరరచనరర
తసడడ:డ పప తష రరజ పరరచనరర
ఇసటట ననస:14-7-308
వయససస:55
లస: పప

94-46/504

94-34/615
5712 NDX2233823
పపరర: వ ఎల ఎన పసడయమసక
చటటలపస డ లల
తసడడ:డ జగన మహన రరవప చటటలపస డ లల
ఇసటట ననస:14-7-309
వయససస:28
లస: ససస స

94-33/174

5714 NDX2593879
పపరర: సపనహ వనలరసకక

94-27/834

5715 NDX2233849
పపరర: జయ లకడక పరరచనరర

భరస : వనసకటటశజర రరవప కకడనరర
ఇసటట ననస:14-7-308
వయససస:47
లస: ససస స
5713 NDX1271576
పపరర: మమనక పరలలటట
తసడడ:డ మమరమసడదయగలల
ఇసటట ననస:14-7-310
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనలరసకక
ఇసటట ననస:14-7-311
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప అసచ
ఇసటట ననస:14-7-307
వయససస:64
లస: పప

94-34/616

భరస : వససత పరరచనరర
ఇసటట ననస:14-7-311
వయససస:37
లస: ససస స
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5716 NDX0303016
పపరర: రరహహణణ పపలచచరర
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94-34/617

భరస : మలర ఖమరరననరరవప పపలచచరర
ఇసటట ననస:14-7-311
వయససస:40
లస: ససస స
94-34/620

భరస : సనరఖనదరరయణ అసచ
ఇసటట ననస:14-7-311
వయససస:57
లస: ససస స

5720 NDX2233799
పపరర: సరయ వనవభవ గడడపపడడ

94-34/623

తసడడ:డ రరఘవయఖ సససగమననన
ఇసటట ననస:14-7-311
వయససస:47
లస: పప

5723 NDX2233807
పపరర: కకటయఖ చచదరర గరరకపరటట

94-34/621

94-34/828

భరస : శకనవరస రరవప వనలరసకక
ఇసటట ననస:14-7-311
వయససస:51
లస: ససస స

5726 NDX2576031
పపరర: శకనవరస రరవప వనలరసకక

94-34/624

94-34/1074

భరస : నరసససహ రరవప సససగమననన
ఇసటట ననస:14-7-311
వయససస:38
లస: ససస స
5731 NDX2031243
పపరర: మలర కరరరనన రరవప పపలచచరర

94-34/829

94-102/36

94-34/783

తసడడ:డ కకటయఖ చచదరర గరరకపరటట
ఇసటట ననస:14-7-311,FLAT NO:501
వయససస:28
లస: ససస స
5737 NDX0661967
పపరర: శక హరర బబ యపరటట

5732 JBV2913812
పపరర: చసదడమహన గరసజపలర

94-44/656

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:14-7-312
వయససస:31
లస: పప

94-20/189

భరస : రరజజ రతనస
ఇసటట ననస:14-7-312
వయససస:51
లస: ససస స

94-34/625

5727 NDX2595072
పపరర: కకరస ర వనలరసకక

94-34/830

5730 NDX2274447
పపరర: జయ సమఠ త పపలచచరర

94-102/35

5733 NDX2602704
పపరర: అచసఖతవలర గరసజపలర

94-29/834

తసడడ:డ వరభదడ రరవప గరసజపలర
ఇసటట ననస:14-7-311 FLAT NO 403
వయససస:48
లస: పప

భరస : చసదడ మహన గరసజపలర
ఇసటట ననస:14-7-311 FLAT NO 403
వయససస:45
లస: ససస స

5735 NDX2253011
పపరర: అరవసద దదమచరర

5736 NDX2233831
పపరర: అరవసద దదమచరర

94-33/175

5738 AP151010117342
పపరర: ససబబబరరవప కకలల
ర రర

5741 NDX0991752
పపరర: అసకమక పప దదల
తసడడ:డ వనసకటసరజమ
ఇసటట ననస:14-7-312
వయససస:34
లస: పప

94-34/626

తసడడ:డ మధససనదన రరవప దదమచరర
ఇసటట ననస:14-7-312
వయససస:23
లస: పప
94-34/628

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:14-7-312
వయససస:75
లస: పప
94-43/84

5724 NDX2020519
పపరర: సనరఖనదరరయణ అసచ

తసడడ:డ మలర కరరజనరరవ పపలచచరర
ఇసటట ననస:14-7-311
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మధససనధన రరవప దదమచరర
ఇసటట ననస:14-7-312
వయససస:23
లస: పప
94-34/627

94-34/622

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనలరసకక
ఇసటట ననస:14-7-311
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడనదధ టబగమర నలల
ర రర
ఇసటట ననస:14-7-311
వయససస:20
లస: ససస స

తలర : శకలసతలమక పపలచచరర
ఇసటట ననస:14-7-311
వయససస:44
లస: పప
5734 NDX2428001
పపరర: పడజజ గరరకపరటట

5729 NDX2814945
పపరర: సరహహత కమషష నలల
ర రర

5721 NDX2056589
పపరర: వససత పరరచనరర

తసడడ:డ నరసససహ రరవప అసచ
ఇసటట ననస:14-7-311
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ గసగయఖ వనలరసకక
ఇసటట ననస:14-7-311
వయససస:49
లస: పప

5728 NDX2072692
పపరర: అనతద సససగమననన

94-34/619

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప పరరచనరర
ఇసటట ననస:14-7-311
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమగలల గరరకపరటట
ఇసటట ననస:14-7-311
వయససస:63
లస: పప

5725 NDX2595114
పపరర: వజయ లకడక కలమమరర వనలరసకక

5718 NDX2233757
పపరర: శక లకడక గరరకపరటట

భరస : కకటయఖ చచదరర గరరకపరటట
ఇసటట ననస:14-7-311
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గడడపపడడ
ఇసటట ననస:14-7-311
వయససస:25
లస: పప

5722 NDX2072700
పపరర: నరసససహ రరవప సససగమననన

5743 NDX2233377
పపరర: పసడయతస దదమమచరర

94-34/618

భరస : శకనవరస రరవప గడడపపడడ
ఇసటట ననస:14-7-311
వయససస:53
లస: ససస స

5719 NDX1962399
పపరర: లకడక అసచ

5740 NDX1602318
పపరర: హహలనద మమడడకకసడ

5717 NDX2233732
పపరర: కమషష వనణణ గడడపపడడ

5739 NDX0996363
పపరర: అరరణ పప దదల

94-43/83

భరస : అసకయఖ
ఇసటట ననస:14-7-312
వయససస:30
లస: ససస స
94-43/85

5742 NDX2820546
పపరర: ససబబ రరవప గగడడగగలరర

94-45/589

భసధసవప: అనససయ గగడడగగలరర
ఇసటట ననస:14-7-312 FLAT 6
వయససస:72
లస: పప

94-33/292

తసడడ:డ మధససనధన రరవప దదమమచరర
ఇసటట ననస:14-7-312, ABHIGNA ROYAL AP
వయససస:22
లస: పప
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5744 NDX2393411
పపరర: రరమతషలసస ఎలర టటరర
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94-30/335

భరస : మననహర రరడడడ ఎలర టటరర
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:49
లస: ససస స
5747 NDX2508356
పపరర: జజతసత వనలగర

94-33/178

94-33/181

94-33/184

94-33/187

94-33/190

94-33/193

94-33/196

భరస : వనల కలమమర దదవరపప
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:26
లస: ససస స

5757 NDX1798356
పపరర: శరరద మమకకననన

5760 NDX1447227
పపరర: జయమక పసలర మ

5763 NDX1954941
పపరర: రరసబబబగ మననవ

5766 NDX2393015
పపరర: మననహర రరడడడ ఎలర టటరర

94-34/629

5769 NDX2197292
పపరర: సరయ శక త దరరర

94-33/188

5772 NDX0655076
పపరర: చచవతనఖ కకలర మ
తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:31
లస: ససస స

5752 NDX1828468
పపరర: కకకషషవనణణ చగగరరపరటట

94-33/183

5755 NDX1447052
పపరర: లకడక పసలర మ

94-33/186

5758 NDX1394485
పపరర: దదవ కలమమరర కరవపరర

94-33/189

భరస : సరయ బబబగ
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:61
లస: ససస స
94-33/191

94-33/192
5761 NDX2253045
పపరర: జసజసత సరయ చచదరర సససకర

తసడడ:డ వనసకట రరవప సససకర
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:22
లస: పప
94-33/194

5764 NDX2045202
పపరర: వనసకటటశజర రరవప పసలర మ

94-33/195

తసడడ:డ చలపత రరవప పసలర మ
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:50
లస: పప
94-33/197

5767 NDX0163105
పపరర: వనసకటటసజరరర మననవ

94-33/198

తసడడ:డ రరమయఖ మననవ
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:61
లస: పప
94-34/630

తసడడ:డ హరరనదథ బబబగ దరరర
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:23
లస: ససస స
94-34/632

94-33/180

భరస : వనసకటటశజర రరవప పసలర మ
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరశరరడడడ ఎలర టటరర
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మగపరమళళ
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:21
లస: ససస స
5771 NDX2071421
పపరర: సరయ తదజశజ దదవరపప

94-33/185

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర మననవ
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బబ లర యఖ
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:56
లస: పప
5768 NDX2233815
పపరర: పపజత మగపరమళళ

5754 NDX1424241
పపరర: కనక దసరర శకఖమకకలనస

5749 NDX1914382
పపరర: మమధసరర కకలమర

భరస : కకటటశజరరరవప తదళళ
ర రర
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : చలపత రరవప పసలర మ
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:32
లస: పప
5765 AP151010117281
పపరర: రరమకకటటశజరరరవప మసడలననన

94-33/182

భరస : సరసబశవ రరవప మమకకననన
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : బబ లర యఖ
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:72
లస: ససస స
5762 NDX0913053
పపరర: మసడలననన వసశకమషష

5751 NDX1755067
పపరర: లకడక పరరజత గగసతష

94-33/177

తసడడ:డ నదగ శకనవరస రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరమకకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:49
లస: ససస స
5759 AP151010120493
పపరర: కకటటశజరమక మసడలననన

94-33/179

భరస : శవకలమమర గగసతష
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరస బబబగ
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:35
లస: ససస స
5756 AP151010120320
పపరర: వజయలకడక మసడలననన

5748 NDX1447201
పపరర: యమమక పసలర మ

5746 NDX2233369
పపరర: అనసహఖ దదవ

తసడడ:డ రమమష దదవ
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప పసలర మ
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:27
లస: ససస స
5753 NDX0163055
పపరర: ససజత మననవ

94-33/176

తసడడ:డ శకనస వసరకకడదటట
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వనలగర
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:25
లస: ససస స
5750 NDX1914242
పపరర: మరరస బ షపక

5745 NDX2233633
పపరర: దసరర భవరన వసరకకడదటట

5770 NDX1636341
పపరర: వనసకట పరవన శక దదకమపరటట

94-34/631

తసడడ:డ వనసకట రసగనదయక ననతదజ దదకమపరటట
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:24
లస: ససస స
94-34/633

5773 NDX0655175
పపరర: పలర వ గరరసటర �

94-34/634

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:33
లస: ససస స
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5774 NDX0655241
పపరర: కకటటశజరర వసరస కకదదటట
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94-34/635

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:40
లస: ససస స
5777 NDX0637884
పపరర: నదగజజఖత కకతస పలర

5775 NDX2032704
పపరర: మమధవ పపదద

భరస : ససబబబ రరవప పపదద
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:42
లస: ససస స
94-34/638

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:46
లస: ససస స

5778 NDX0655274
పపరర: కకకషషవనణణ కకలమర

భరస : వర రరఘవపలల బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : చలపత రరవప
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:66
లస: ససస స
5786 NDX1807835
పపరర: సతఖనదరరయణ వససకకడదటట

94-34/647

94-34/650

94-34/653

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర�
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:54
లస: పప
5798 NDX0674853
పపరర: భమరరవప� పతడ�

94-34/659

భరస : వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:57
లస: ససస స

5782 NDX0655282
పపరర: వజయలకడక మదదదననన�

5785 NDX2192896
పపరర: జసజసత చచదరర సససకర

94-34/648 5788 NDX0655159
5787 NDX1807967
పపరర: వనసకట సరయ రకవసత తషమకల
పపరర: పడణణత గరరసటర �

5790 NDX0655019
పపరర: కరశవశజనదధ తదళళళరర�

5793 NDX0637678
పపరర: శకనవరసరరవప చరరమమమళళ

5796 NDX0655407
పపరర: వరయఖ గరరసటర �

5799 NDX0655522
పపరర: రవసదడ బబబగ గరరకపరటట

5802 NDX3035961
పపరర: లకడక పడసన వనలగ
భరస : పడవణ చవర
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:29
లస: ససస స

94-34/643

94-34/646

94-34/649

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:30
లస: పప
94-34/651

5791 NDX0655258
పపరర: శకనస వసరస కకదదటట

94-34/652

తసడడ:డ రరమగడడ
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:45
లస: పప
94-34/654

5794 NDX1636309
పపరర: వనసకట రసగనదయక ననతదజ
దదకమపరటట
తసడడ:డ వనసకట కమషష రరవప దదకమపరటట
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:52
లస: పప

94-34/655

94-34/657

5797 NDX0655530
పపరర: వరయఖ జజససస

94-34/658

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:68
లస: పప
94-34/660

తసడడ:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:71
లస: పప
94-34/908

94-34/640

తసడడ:డ వనసకట రరవప సససకర
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ�
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ కమషషమమరరస�
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:69
లస: పప
5801 NDX3145000
పపరర: ధన లకడక మననవ

94-34/645

తసడడ:డ తదరకరసజననయగలల
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:51
లస: పప
94-34/656

5779 NDX1636325
పపరర: భబరత దదకమపరటట

భరస : గరసధద రరవప�
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ శవనసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర పపదద
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:51
లస: పప
5795 NDX0655308
పపరర: నదగ శకనవరసరరవప కకలమర�

94-34/642

తసడడ:డ నరసససహ రరవప తషమకల
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:36
లస: పప
5792 NDX2032746
పపరర: ససబబబ రరవప పపదద

5784 NDX0637033
పపరర: రరజఖలకడక గరగరననన

94-34/637

భరస : వనసకట రసగనదయక ననతదజ దదకమపరటట
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస వససకకడదటట
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:23
లస: పప
5789 NDX0637322
పపరర: శకదదప� బబ యపరటట�

94-34/639

భరస : రవసదడ బబబగ
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:63
లస: ససస స
94-34/644

5776 JBV2511152
పపరర: దసరర పపదదల

భరస : వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : నదగ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:47
లస: ససస స

94-34/641 5781 NDX0655480
5780 NDX0637868
పపరర: వనసకట శశషరరతనస బసడర మమడడ
పపరర: ససధద పడసనన గరరకపరటట

5783 NDX0060178
పపరర: జయమక పసలర

94-34/636

5800 NDX2032787
పపరర: వరయఖ చచదరర పపరరన

94-34/661

తసడడ:డ నదగయఖ పపరరన
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:72
లస: పప
94-34/909

5803 NDX2788248
పపరర: ఖమఖత చరరమమమళర

94-34/910

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చరరమమమళర
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:20
లస: ససస స
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94-34/911

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చరరమమమళర
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:18
లస: పప
5807 NDX3114477
పపరర: ధన లకడక మననవ

94-44/657

94-52/20

94-213/13

94-33/201

94-34/664

94-34/667

94-34/670

భరస : వనసకటనదరరయణ మగరకకసడ
ఇసటట ననస:14-7-313/2
వయససస:45
లస: ససస స

5817 NDX1150390
పపరర: శమత కకలర

5820 NDX0913244
పపరర: చచరరకలరర ఉమమరరణణ

5823 NDX0674838
పపరర: కకటటశజరమక లసగర

5826 NDX0638007
పపరర: ససశల కకడనరర

94-34/673

5829 NDX0637694
పపరర: కకటటసనరఖస కకలసరన

94-34/662

5832 NDX3002243
పపరర: లలత వనలగ
భరస : సరసబ శవరరవప వనలగ
ఇసటట ననస:14-7-313/2
వయససస:45
లస: ససస స

5812 NDX0760686
పపరర: వనసకట నదరరయణ కసడడ

94-52/22

5815 NDX2622967
పపరర: రరమకకటటశజర రరవప చలవరదద

94-58/600

5818 NDX0809905
పపరర: పదకజ కకలమర

94-34/663

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:14-7-313/2
వయససస:43
లస: ససస స
94-34/665

5821 NDX0637819
పపరర: శవపరరజత� చచనసనపరటట�

94-34/666

భరస : కకటటసనరఖస�
ఇసటట ననస:14-7-313/2
వయససస:50
లస: ససస స
94-34/668

5824 NDX0655548
పపరర: రమమదదవ జజససస

94-34/669

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:14-7-313/2
వయససస:61
లస: ససస స
94-34/671

5827 NDX0809939
పపరర: పదక శకనవరసరరవప కకలమర

94-34/672

తసడడ:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:14-7-313/2
వయససస:51
లస: పప
94-34/674

తసడడ:డ నదగకసదడస
ఇసటట ననస:14-7-313/2
వయససస:59
లస: పప
94-34/915

94-52/19

తసడడ:డ పసచచయఖ చలవరదద
ఇసటట ననస:14-07-313/1
వయససస:40
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:14-7-313/2
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననకకశవ రరవప
ఇసటట ననస:14-7-313/2
వయససస:54
లస: పప
5831 NDX3002227
పపరర: శరరష రరణణ మగరకకసడ

94-33/200

భరస : సరసబమమరరస
ఇసటట ననస:14-7-313/2
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : రరమమమరరస
ఇసటట ననస:14-7-313/2
వయససస:73
లస: ససస స
5828 NDX0809855
పపరర: కకశవ మహన బటటలరరశశటల ట

5814 NDX1955782
పపరర: రరజ బడడపరటట

5809 NDX0788414
పపరర: వసశ కమషష� చచరరకలరర�

తసడడ:డ పసచచ రసగయఖ kandra
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:66
లస: పప

భరస : ససతదరరమలకకణ
ఇసటట ననస:14-7-313/2
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శవరరస పడసరద వనలరసకక
ఇసటట ననస:14-7-313/2
వయససస:52
లస: ససస స
5825 NDX1440403
పపరర: రరజఖ లకడక చచనసనపరటట

94-52/21

తసడడ:డ నదగ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:14-7-313/2
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకశవ మహన
ఇసటట ననస:14-7-313/2
వయససస:48
లస: ససస స
5822 NDX1741264
పపరర: శశష గరరరజ వనలరసకక

5811 NDX0788398
పపరర: నదగకశజర రరవప చరరమమమళర

94-43/86

తసడడ:డ శకనవరసరరవప� cherukuri
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ గగరవయఖ బడడపరటట
ఇసటట ననస:14-7-313/1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ నదగ శకనవరస రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:14-7-313/2
వయససస:24
లస: ససస స
5819 NDX0655563
పపరర: శశశలజ బటల రరశశటల ట

94-52/18

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప chirumammila
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసజరరర కకట
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:60
లస: పప
5816 NDX1914341
పపరర: వనత కకలమర

5808 NDX0760678
పపరర: రరజమణణ� కసడడ�

5806 NDX1721217
పపరర: ససజనఖ పరటటబసడర

భరస : రరమమహన రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకట నదరరయణ� kandra
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ� mundru
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:57
లస: పప
5813 NDX2353431
పపరర: సరసబశవరరవప కకట

94-35/762

తసడడ:డ వనసకటటసజరరరరవ పసళర ళ
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:14-7-313
వయససస:57
లస: ససస స
5810 NDX0620039
పపరర: నదగరరజ మగసడడడ�

5805 NDX2445823
పపరర: రచలమ పసళర ళ

5830 NDX0674721
పపరర: సరసబ మమరరస� లసగర�

94-34/675

తసడడ:డ లకకయఖ�
ఇసటట ననస:14-7-313/2
వయససస:68
లస: పప
94-34/916

5833 NDX3002219
పపరర: లకడక పడసనన వనగఆగర

94-34/917

భరస : పడవణ చవర
ఇసటట ననస:14-7-313/2
వయససస:28
లస: ససస స
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5834 NDX2936383
పపరర: మగరకకసడ భవన చచదరర

94-45/590

తసడడ:డ మగరకకసడ వనసకట నదరరయణ
ఇసటట ననస:14-7-313/2
వయససస:23
లస: ససస స
5837 NDX2508224
పపరర: గరపరల కమషష ఇళళ

5835 NDX2353506
పపరర: జసజసత సరయ సససకర

94-213/15

తసడడ:డ వనసకట రరవప యస
ఇసటట ననస:14-7-313/2
వయససస:21
లస: పప
94-33/203

5838 NDX2556348
పపరర: హహమసత దదమచరర

5836 NDX2508133
పపరర: వనసకట నదగ లకడక కళళఖణణ ఇళళ

భరస : గరపరల కమషష ఇళళ
ఇసటట ననస:14-7-313/2 FLOT NO -303
వయససస:46
లస: ససస స
94-34/1072

5839 NDX0618264
పపరర: శకదదవ దదవ

తసడడ:డ వ వ ఎస ఎన మమరరస ఇళళ
ఇసటట ననస:14-7-313/2 FLOT NO -303
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదమచరర
ఇసటట ననస:14-7-313/2 rajani grand
వయససస:22
లస: పప

భరస : రమమష బబబగ
ఇసటట ననస:14-7-313/3
వయససస:46
లస: ససస స

5840 NDX0618272
పపరర: రమమష బబబగ దదవ

5841 NDX1955618
పపరర: చసదన దదపసస వనమగల

5842 NDX1955600
పపరర: సరజత వనమగల

94-34/677

తసడడ:డ గరపరలకమషషమమరరస
ఇసటట ననస:14-7-313/3
వయససస:53
లస: పప
5843 NDX0038984
పపరర: వజయ రరమగల

94-33/206

భరస : వజయ భబసమర
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:33
లస: ససస స
5846 NDX1955576
పపరర: అరరణద కలమమరర కసమమల

5844 NDX1423847
పపరర: పరరశదరస చలమరపలర

5845 NDX1242395
పపరర: పరరశధస చలర పలర

5847 NDX0982397
పపరర: మమణణకఖస మమమళళపలర

5849 NDX1955733
పపరర: పపషమ కమల చలర పలర

5850 NDX2183523
పపరర: శవనదనరరయణ బబ యపరటట

భరస : యహన చలర పలర
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:32
లస: పప
5855 NDX0800862
పపరర: తడమమరరసలల ఏలలట

94-33/218

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:51
లస: ససస స

94-33/210

5856 NDX1955758
పపరర: యహన చలర పలర

94-34/678

5859 NDX2233690
పపరర: అసజమక మమమళరపలర

94-33/213

5862 NDX0637892
పపరర: ఉమమలకడక చగరసబటర
భరస : సనరఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:54
లస: ససస స

94-33/211

5851 NDX1914176
పపరర: సస హన జయ సనరఖ గరరకపరటట

94-33/214

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:24
లస: పప
94-33/216

5854 NDX1423805
పపరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల

94-33/217

తసడడ:డ వర రరఘవపలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:49
లస: పప
94-33/219

5857 NDX2566610
పపరర: ఈశజరయఖ రరయచరటట

94-33/728

తసడడ:డ యరరకలయఖ రరయచరటట
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:39
లస: పప
94-34/679

భరస : ససబబబరరవప మమమళరపలర
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:35
లస: ససస స
94-34/681

5848 NDX1955857
పపరర: లకడక పడససనదసబ భమననన
భరస : సరసబశవ రరవప భమననన
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ రతనస చలర పలర
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ సనరఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:30
లస: ససస స
5861 NDX0637793
పపరర: ఉమమదదవ గరరకపరటట

5853 NDX0038786
పపరర: వజయభబసమర రరమగల

94-33/208

భరస : యహనస
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అశశక
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:39
లస: పప

తలర : మహలకడక
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:61
లస: పప
5858 NDX0637371
పపరర: నవఖ చగరసబటర

94-33/207

తసడడ:డ పడభబకర రరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:21
లస: పప
94-33/215

94-33/205

తసడడ:డ కనక సరయ వరర న రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:56
లస: ససస స

94-33/212

94-34/676

తసడడ:డ కనక సరయ వరర న రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కనక సరయ వరరన రరవప కసమమల
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:55
లస: ససస స

5852 NDX1145275
పపరర: జజససస వషష
ష చసద

94-33/204

భరస : శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:50
లస: ససస స
94-33/209

94-33/202

5860 NDX0675082
పపరర: రమమదదవ తషమకల

94-34/680

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:43
లస: ససస స
94-34/682

5863 NDX0675264
పపరర: పదదకవత జజససస

94-34/683

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:55
లస: ససస స
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5864 NDX0675181
పపరర: శవ సరసబబడజఖస వనసపరరల

94-34/684

భరస : కకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:66
లస: ససస స
5867 NDX0675223
పపరర: శరత చసదడ జజససస

94-34/687

94-34/690

94-34/693

5871 NDX0637959
పపరర: శకనవరసరరవప గరరకపరటట

5874 NDX0654913
పపరర: రరమమరరవప జజససస

94-34/696

5877 NDX2834984
పపరర: జశజసత రరస నదగభబవరవ

5880 NDX1807678
పపరర: సరయ కరవఖ పరరచనరర

తసడడ:డ రరమయఖ మమమళరపలర
ఇసటట ననస:14-7-313/4 RATNESH GRAND
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శక వనసకట రరవప పరరచనరర
ఇసటట ననస:14-7-313/5
వయససస:24
లస: ససస స

5882 NDX0618496
పపరర: గరరరజ జరటల ట

5883 NDX0983064
పపరర: జజఖతరకయ కటబల

94-34/699

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:14-7-313/5
వయససస:36
లస: ససస స
5885 NDX0982025
పపరర: హరరకలమమరర నమకగడడ

94-34/702

తసడడ:డ బడహకనదయగడడ
ఇసటట ననస:14-7-313/5
వయససస:44
లస: పప

94-34/694

94-34/705

5889 NDX0982678
పపరర: వనణగగరపరల దదదదల

94-45/591

5892 NDX0984088
పపరర: వర రమమష బబబగ నమకగడడ
తసడడ:డ హరరశచసదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:14-7-313/5
వయససస:50
లస: పప

5872 NDX0674747
పపరర: నరసససహరరవప తషమకల

94-34/692

5875 NDX0637728
పపరర: వరరరఘవపలల బసడర మమడడ

94-34/695

5878 NDX2566701
పపరర: రరధదక రరయచరటట

94-90/901

భరస : ఈశజరయఖ రరయచరటట
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:37
లస: ససస స
94-34/697

5881 NDX0984039
పపరర: మమధవ జరటల ట

94-34/698

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:14-7-313/5
వయససస:34
లస: ససస స
94-34/700

5884 NDX0982686
పపరర: శరరష చచదరర గరరసటర

94-34/701

భరస : వనణగగరపరల
ఇసటట ననస:14-7-313/5
వయససస:40
లస: ససస స
94-34/703

5887 NDX0618447
పపరర: రరజకశజరర జరటల ట

94-34/704

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:14-7-313/5
వయససస:62
లస: ససస స
94-34/706

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:14-7-313/5
వయససస:41
లస: పప
94-34/708

94-34/689

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:68
లస: పప

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:14-7-313/5
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:14-7-313/5
వయససస:40
లస: పప
5891 NDX0982637
పపరర: రవచసదసడడడ కటబల

5886 NDX0618405
పపరర: ఇసదదర దదవ పపలలర ల

5869 NDX0675157
పపరర: మమరరత బబబగ వనసపరరల

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:52
లస: పప

భరస : రవచసదసడడడ
ఇసటట ననస:14-7-313/5
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వర మహహష బబబగ
ఇసటట ననస:14-7-313/5
వయససస:46
లస: ససస స
5888 NDX0618439
పపరర: రరజశశఖర జరటల ట

94-34/691

తసడడ:డ కకశశర నదగభబవరవ
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:18
లస: పప
94-35/763

94-34/686

తసడడ:డ కకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:71
లస: పప
5879 NDX2356145
పపరర: ససబబ రరవప మమమళరపలర

94-34/688

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ బననయఖ శశటల ట
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:56
లస: పప
5876 NDX0675249
పపరర: కకటటశజరరరవప వనసపరరల

5868 NDX2233708
పపరర: ససబబబరరవప మమమళరపలర

5866 NDX0637637
పపరర: అజయ కమషష బసడర మమడడ

తసడడ:డ వర రరఘవపలల బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ మమమళరపలర
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ చచదరయఖ
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:50
లస: పప
5873 NDX0637777
పపరర: సనరఖనదరరయణ చగరసబటర

94-34/685

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:14-7-313/4
వయససస:31
లస: పప
5870 NDX0618355
పపరర: శకనవరసరరవప చచరరకలరర�

5865 NDX0953588
పపరర: వనసకట రతనస పపపరళళ

5890 NDX0618454
పపరర: చసదడశశఖర జరటల ట

94-34/707

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:14-7-313/5
వయససస:42
లస: పప
94-34/709

5893 NDX0618397
పపరర: రమమష పపలలర ల

94-34/710

తసడడ:డ వర నదరరయణ
ఇసటట ననస:14-7-313/5
వయససస:52
లస: పప
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94-34/711

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:14-7-313/5
వయససస:64
లస: పప
5897 NDX0618413
పపరర: నదగకశజరరరవప యడర పలర �

94-34/714

5898 NDX2997450
పపరర: పదక గగరకస

94-43/732

94-30/969

5901 NDX2596518
పపరర: పరటటబసడర రరమమహనరరవప

భరస : నరకసదడనదధ రరడడడ మగననసగర
ఇసటట ననస:14-7-314
వయససస:35
లస: ససస స
5912 NDX1271535
పపరర: వనసకట రతనరరడడడ వననన పపస
తసడడ:డ వర భదదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:14-7-314
వయససస:25
లస: పప
5915 NDX2032654
పపరర: సజరరజఖ లకడక పపరరన

94-34/716

94-43/87

తసడడ:డ కకటట సనరఖస కకలసరన
ఇసటట ననస:14-7-315/2
వయససస:24
లస: ససస స

94-28/789

94-43/107

5908 NDX2235729
పపరర: అసకలష బబబగ దదవ

94-43/108

తసడడ:డ రమమష బబబగ దదవ
ఇసటట ననస:14-7-313, RANJITHA GRAND
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష బబబగ దదవ
ఇసటట ననస:14-7-313, RANJITHA GRAND
వయససస:21
లస: పప

5910 NDX0982926
పపరర: ఉమమ మహహశజరర వనననపపస

5911 NDX2233625
పపరర: బబజ షపక

94-33/221

5913 NDX1424225
పపరర: నరరసదడనదద రరడడడ మగననసగర

5916 NDX2032662
పపరర: రరదడమ దదవ సససకర

5919 NDX1757907
పపరర: శవ లలత కకకటట

5922 NDX2142701
పపరర: లహరర కకలసన
తసడడ:డ కకటట సనరఖస కకలసన
ఇసటట ననస:14-7-315/2
వయససస:23
లస: ససస స

94-33/222

తసడడ:డ సలమస షపక
ఇసటట ననస:14-7-314
వయససస:23
లస: పప
94-33/224

5914 NDX2032639
పపరర: వజయ లకడక రరవనళర

94-34/715

భరస : రరజజ రరవప రరవనళర
ఇసటట ననస:14-7-314
వయససస:63
లస: ససస స
94-34/717

5917 NDX1914606
పపరర: రరసబడహకస గన

94-34/718

తసడడ:డ రవ బబబగ గన
ఇసటట ననస:14-7-314
వయససస:23
లస: పప
94-43/88

భరస : వనసకటటశజర రరవప కకకటట
ఇసటట ననస:14-7-314
వయససస:53
లస: ససస స
94-34/920

5902 NDX2596179
పపరర: పరటటబసడర ససజనఖ

94-34/912
5905 NDX2854693
పపరర: వనసకట మలర కరరరనన రరవప
మమగగలలరర
తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప మమగగలలరర
ఇసటట ననస:14-7-313 F NO 102, RANJITHA
వయససస:56
లస: పప

భరస : కమషష మమరరస సససకర
ఇసటట ననస:14-7-314
వయససస:90
లస: ససస స

భరస : కకషస ర నదగభబవరవ
ఇసటట ననస:14-7-314
వయససస:43
లస: ససస స
5921 NDX2787927
పపరర: సహహత కకలసరన

94-28/788

తసడడ:డ బడహకనసదరరడడడ మగననసగర
ఇసటట ననస:14-7-314
వయససస:37
లస: పప

భరస : వరయఖ చచదరర పపరరన
ఇసటట ననస:14-7-314
వయససస:69
లస: ససస స
5918 NDX1709163
పపరర: ససభబషసణణ నదగభబవరవ

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగరకస
ఇసటట ననస:14-7-313/6
వయససస:20
లస: పప

భరస : వర భదదడ రరడడడ వనననపపస
ఇసటట ననస:14-7-314
వయససస:47
లస: ససస స
94-33/223

94-34/919

94-34/914

5907 NDX2235745
పపరర: అననహఖ దదవ

94-33/220

5899 NDX3002201
పపరర: రరమ లకకత చచదరర గగరకస

5904 NDX2780617
పపరర: ధనలకడక మననవ

5906 NDX3036415
పపరర: శరరష రరణణ మగరకకసడ

5909 NDX1579558
పపరర: సజరష బసదస మగననసగర

94-34/918

తసడడ:డ పరటటబసడర రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:14-7-313 FLAT NO 301
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:14-7-313 F NO 101
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకట నదరరయణ మగరకకసడ
ఇసటట ననస:14-7-313 , FLAT-501
వయససస:46
లస: ససస స

94-34/713

తసడడ:డ పరటటబసడర పపలర యఖ
ఇసటట ననస:14-7-313 FLAT NO 301
వయససస:67
లస: పప

భరస : పరటటబసడర రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:14-7-313 FLAT NO 301
వయససస:63
లస: ససస స
94-34/913

5896 NDX2071405
పపరర: మహన రరవప మననవ

తసడడ:డ వరయఖ మననవ
ఇసటట ననస:14-7-313/5
వయససస:66
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గగరకస
ఇసటట ననస:14-7-313/6
వయససస:39
లస: ససస స

భసధసవప: పదక గగరకస
ఇసటట ననస:14-7-313/6
వయససస:48
లస: పప
5903 NDX2597078
పపరర: పరటటబసడర నలన కలమమరర

94-34/712

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:14-7-313/5
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:14-7-313/5
వయససస:71
లస: పప
5900 NDX2993384
పపరర: శకనవరసరరవప గగరకస

5895 NDX0982421
పపరర: వనసకటటశజరరరవప గరరసటర

5920 NDX1709171
పపరర: కకషస ర నదగభబవరవ

94-43/89

తసడడ:డ అసకకనడడ పడసరద నదగభబవరవ
ఇసటట ననస:14-7-314
వయససస:51
లస: పప
94-43/90

5923 NDX1602300
పపరర: దమయసత సససకర

94-43/91

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:14-7-315/2
వయససస:47
లస: ససస స
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5924 NDX1602235
పపరర: వనసకట రరవప సససకర

94-43/92

తసడడ:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:14-7-315/2
వయససస:48
లస: పప
5927 NDX0611269
పపరర: రరధదక అబగబరర

94-34/719

94-34/723

94-34/921

94-33/225

భరస : బబల ససమన జకలద
ఇసటట ననస:14-7-319
వయససస:32
లస: ససస స
5942 NDX2445948
పపరర: మన షపక
భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:14-7-319/1
వయససస:30
లస: ససస స
5945 NDX2446375
పపరర: మసరసనబ షపక
భరస : నదసర వరల షపక
ఇసటట ననస:14-7-319/1
వయససస:37
లస: ససస స
5948 NDX2446466
పపరర: అనజర హహసపసన మహమకద

భరస : పడభబకర
ఇసటట ననస:14-7-323
వయససస:46
లస: ససస స

94-43/94

5937 JBV1024116
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

5940 NDX1788621
పపరర: ఖమజజ మహమకద

5943 NDX2446334
పపరర: ఫసరరజ హసపసన షపక

5946 NDX2445757
పపరర: మహ�ీనజ బబగమ షపక

94-35/771

5949 NDX2253037
పపరర: గకసఖ షపక

94-33/226

94-33/228

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర�
ఇసటట ననస:14-7-323
వయససస:54
లస: పప

94-43/95

5938 AP151010117097
పపరర: వజర భబషర షపక

94-33/227

5941 NDX1955808
పపరర: అబమ
ద ర రహహస మహమకద

94-33/229

తసడడ:డ అబగదల సమద మహమకద
ఇసటట ననస:14-7-319/1
వయససస:42
లస: పప
94-35/766

5944 NDX2445799
పపరర: మహమకద ననర షపక

94-35/767

తసడడ:డ అబగదల సమద షపక
ఇసటట ననస:14-7-319/1
వయససస:34
లస: ససస స
94-35/769

5947 NDX2445534
పపరర: నసరర అహకద మహమకద

94-35/770

తసడడ:డ అబగదల సమద మహమకద
ఇసటట ననస:14-7-319/1
వయససస:33
లస: పప
94-33/230

Deleted

5952 NDX0036996
పపరర: పడభబకర� కసదదమళళ�

5935 NDX1789678
పపరర: జజఖత పదదకసజల కలసబబల

తసడడ:డ అబగబలల వహహద
ఇసటట ననస:14-7-319
వయససస:41
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:14-7-321
వయససస:47
లస: ససస స
94-34/727

94-34/726

భరస : రఘగ రరమయఖ కలసబబల
ఇసటట ననస:14-7-316
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : బడడల సలమస షపక
ఇసటట ననస:14-7-319/1
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల సమద మహమకద
ఇసటట ననస:14-7-319/1
వయససస:57
లస: పప
5951 NDX0037127
పపరర: రరహహణణ కసదదమళళ

5934 NDX1452820
పపరర: పరవన దదవ గకన

తసడడ:డ అబగదల సమద షపక
ఇసటట ననస:14-7-319/1
వయససస:32
లస: ససస స
94-35/768

94-34/722

తసడడ:డ హహసపసన అబగదల
ఇసటట ననస:14-7-316
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల సమద షపక
ఇసటట ననస:14-7-319/1
వయససస:32
లస: పప
94-35/765

5929 NDX0611277
పపరర: అసజల దదవ అబగబరర

94-34/724 5932 NDX0912964
5931 NDX1345909
పపరర: చసదడ ధదర పడసరద రరజవరసస రరడడ
పపరర: మహమకద ఫపవజలమర షరరఫ

తసడడ:డ బబషరబబగ
ఇసటట ననస:14-7-319
వయససస:40
లస: పప
94-35/764

94-34/1073

భరస : రరమచసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:14-7-316
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ బబబగ
ఇసటట ననస:14-7-316
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మసరసన షరరఫ
ఇసటట ననస:14-7-319
వయససస:40
లస: ససస స
5939 NDX2446433
పపరర: శకలత జరలద

94-34/720

తసడడ:డ శవరజ పడసరద
ఇసటట ననస:14-7-316
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:14-7-316
వయససస:19
లస: ససస స
5936 NDX0860387
పపరర: షహనదజ షపక

5928 NDX2122349
పపరర: రతనమమల ఈదర

5926 NDX2353548
పపరర: లహరర కకలసరన

తసడడ:డ కకటట సనరఖస కక
ఇసటట ననస:14-7-315/2 rajani grand
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనదద బబబగ ఈదర
ఇసటట ననస:14-7-316
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ
ఇసటట ననస:14-7-316
వయససస:29
లస: పప
5933 NDX3164126
పపరర: అమరర షపక

94-43/93

తసడడ:డ అపరమ రరవప వనలరసకక
ఇసటట ననస:14-7-315/2
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:14-7-316
వయససస:43
లస: ససస స
5930 NDX0912881
పపరర: షపక మహమకద రఫస

5925 NDX1788696
పపరర: శవ రరస పడసరద వనలరసకక

94-34/728

5950 NDX2233567
పపరర: మసరసన వరల షపక

94-33/231

తసడడ:డ నబ షపక
ఇసటట ననస:14-7-321
వయససస:67
లస: పప
5953 NDX1819087
పపరర: హహమలత కసదదమళళ

94-43/96

తసడడ:డ పడభబకర కసదదమళళ
ఇసటట ననస:14-7-323
వయససస:24
లస: ససస స
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94-213/16

భరస : లకడకనదరరయణ ఎస
ఇసటట ననస:14-7-323
వయససస:40
లస: ససస స
5957 NDX1242387
పపరర: షరరకల సరహహతఖ రరచపపడడ

94-33/232

94-33/235

94-34/731

94-34/734

94-213/19

94-213/21

94-52/541

Deleted

తసడడ:డ నరసససహయఖ
ఇసటట ననస:14-7-324 F NO 101
వయససస:69
లస: పప
5978 NDX3024163
పపరర: కకరసపలర శక లత కకరసపలర

5964 NDX2032845
పపరర: గకససయమ షపక

5967 NDX2233781
పపరర: రరఘవనసదడ రరవప మమలలసపరటట

5970 NDX2353639
పపరర: చన కకటటశజర రరవప ఏలలరర

94-34/924

5973 NDX2798585
పపరర: సససగసశశటల ట అలలఖఖ

5959 NDX2036300
పపరర: ససబబ రరవప ఎన

94-33/234

5962 NDX2233856
పపరర: సరయ పసడయమదదతఖ రరచపపడడ

94-34/729

తసడడ:డ కళళఖణ గగపరల రరచపపడడ
ఇసటట ననస:14-7-324
వయససస:28
లస: ససస స
94-34/732

5965 NDX0966440
పపరర: వజయ కలమమరర మలలర పపదదద

94-34/733

భరస : మగరళ కమషష
ఇసటట ననస:14-7-324
వయససస:66
లస: ససస స
94-34/735

5968 NDX0961698
పపరర: మగరళకమషష మలలర పపదద

94-34/736

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:14-7-324
వయససస:71
లస: పప
94-213/20

94-45/592
5971 NDX2834588
పపరర: వనసకట లకడక నదగ రరషక
చటటలపస డ లల
తసడడ:డ జగననకహన రరవప చటటలపస డ లల
ఇసటట ననస:14-7-324 4TH FLOOR
వయససస:24
లస: ససస స

94-52/543

5974 NDX2884435
పపరర: చన కకటటశజర రరవప ఏలలరర

తసడడ:డ నరసససహయఖ వనవ
ఇసటట ననస:14-7-324
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ ససరకష బబబగ కకట
ఇసటట ననస:14-7-324/A
వయససస:20
లస: ససస స
5975 NDX2779742
పపరర: చన కకటటశజర రరవప ఏలలరర

94-33/236

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మమలలసపరటట
ఇసటట ననస:14-7-324
వయససస:51
లస: పప

భరస : చన కకటటశజర రరవప వనవ
ఇసటట ననస:14-7-324
వయససస:63
లస: ససస స
5972 NDX2353449
పపరర: బసదస శక కకట

5961 NDX1242353
పపరర: కళళఖణ గరపరల రరచపపడడ

94-213/18

తసడడ:డ కరశలమస ఎన
ఇసటట ననస:14-7-324
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:14-7-324
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ససత రరమయఖ బసడదరర
ఇసటట ననస:14-7-324
వయససస:74
లస: ససస స
5969 NDX2353399
పపరర: లకడక ఏలలరర

94-33/233

తసడడ:డ దదశరధద
ఇసటట ననస:14-7-324
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ మమధవరరవప
ఇసటట ననస:14-7-324
వయససస:35
లస: ససస స
5966 NDX2071355
పపరర: వనసకట లకడక బసడదరర

5958 NDX1242379
పపరర: వనసకట లకడక ససధ కసతదటట

5956 NDX2353530
పపరర: పడసరద కనకమమడర ద

తసడడ:డ వనసకరటరరమయఖ కక
ఇసటట ననస:14-7-323
వయససస:61
లస: పప

భరస : కళళఖణ గరపరల
ఇసటట ననస:14-7-324
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:14-7-324
వయససస:52
లస: పప
5963 NDX1553784
పపరర: రరఘవ లమవణఖ దదపమలపపడడ

94-213/17

భరస : పడసరద కక
ఇసటట ననస:14-7-323
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ కళళఖణ గరపరల
ఇసటట ననస:14-7-324
వయససస:26
లస: ససస స
5960 NDX1271568
పపరర: అపరమ రరవప వనలసకక

5955 NDX2353522
పపరర: రతన కలమమరర కనకమమడర ద

94-34/922

తసడడ:డ సససగసశశటల ట ససరకష బబబగ
ఇసటట ననస:14-7-324 FLAT NO 302
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహయఖ
ఇసటట ననస:14-7-324 F NO 101
వయససస:69
లస: పప

5976 NDX2822518
పపరర: లకడక ఏలలరర

94-52/542

94-34/923
5977 NDX3028362
పపరర: korampalli seshu srinivasa
rao Korampalli
తసడడ:డ కకరసపలర గగపయఖ కకరసపలర
ఇసటట ననస:14-7-324 rachana enclave
వయససస:52
లస: పప

94-34/925

5980 NBT1363076
పపరర: శశషష శకనవరస రరవప కకరసపలర

భరస : చన కకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:14-7-324 F NO 101
వయససస:64
లస: ససస స
5979 NDX3028560
పపరర: కకరసపలర తదజశజ కకరసపలర

94-30/1138

భరస : కకరసపలర శశషష శకనవరస రరవప korampalli
ఇసటట ననస:14-7-324 rachana enclave
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ korampalli seshu srinivasa rao kora
ఇసటట ననస:14-7-324 rachana enclave
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపయఖ కకరసపలర
ఇసటట ననస:14/7/324,rachana enclave
వయససస:51
లస: పప

5981 NDX2946804
పపరర: తదజశజన కకరసపలర

5982 nbt1363084
పపరర: శకలత కకరసపలర

5983 NDX2163715
పపరర: హరరక మమరరర న

94-30/1139

తసడడ:డ శశషష శకనవరస రరవప కకరసపలర
ఇసటట ననస:14/7/324,RACHANA ENCLAV
వయససస:22
లస: ససస స

94-34/926

94-33/237

భరస : శశషష శకనవరసరరవప కకరసపలర
తసడడ:డ వనసకట కమషష కలమమర మమరరర న
ఇసటట ననస:14-7-324, RACHANA ENCLAVE ఇసటట ననస:14-7-325
వయససస:46
లస: ససస స
వయససస:23
లస: ససస స
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94-33/238

తసడడ:డ అపరమ రరవప వనలరసకక
ఇసటట ననస:14-7-325
వయససస:25
లస: ససస స
5987 NDX0966408
పపరర: దదపసస మలలర పపదదద

94-33/241

5988 NDX1726746
పపరర: అజయ మమడడరళళ

94-33/244

5991 NDX1423938
పపరర: వనసకట కమషష కలమమర మమరరర న

తసడడ:డ కలటటసబ రరవప కలనపపల
ఇసటట ననస:14-7-325
వయససస:63
లస: పప
94-34/928

94-43/99

94-43/102

94-43/105

6003 NDX1815523
పపరర: సరసబశవ రరవప చదవల

6006 NDX1803106
పపరర: సరరజన కలనస

94-35/772

94-33/253

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప రకవపరర
ఇసటట ననస:14-7-325/1, ROYAL APPT
వయససస:35
లస: పప

6009 NDX2818854
పపరర: ససత రరమయఖ మవజ

94-33/243

5992 NDX2508273
పపరర: వనసకటటశజర రరవప పరపస లల

94-33/246

5995 NDX2917193
పపరర: శక లకడక మమరరర న

94-34/927

భరస : వనసకట కమషష కలమమర మమరరర న
ఇసటట ననస:14-7-325
వయససస:44
లస: ససస స
94-43/97

5998 NDX1815606
పపరర: సరసజత చదవల

94-43/98

భరస : సరసబశవ రరవప చదవల
ఇసటట ననస:14-7-325
వయససస:42
లస: ససస స
94-43/100

6001 NDX0021956
పపరర: కరపప ఇసదదర�

94-43/101

భరస : నదగకశజరరరవప�
ఇసటట ననస:14-7-325
వయససస:67
లస: ససస స
94-43/103

6004 NDX1815564
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప చమకలరరస

94-43/104

తసడడ:డ కరశవశజనదథస చమకలరరస
ఇసటట ననస:14-7-325
వయససస:57
లస: పప
94-33/248

భరస : శకనవరస రరడడ కలనస
ఇసటట ననస:14-7-325/1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపనయఖ పసకర
ఇసటట ననస:14-7-325/1
వయససస:47
లస: పప
6011 NDX2233443
పపరర: తరరమమరరస రకవపరర

94-34/738

తసడడ:డ నదగయఖ చదవల
ఇసటట ననస:14-7-325
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ కరరమ ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:14-7-325
వయససస:70
లస: పప
6008 NDX2071660
పపరర: వరరసరజమ పసకర

6000 NDX1817974
పపరర: పరరజన పటబన

5989 NDX2233534
పపరర: శవ నదగకశజర రరవప చదవల

తసడడ:డ లకడక పతరరవప పరపస లల
ఇసటట ననస:14-7-325
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఖమదర మహహదదన ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:14-7-325
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమదర మహహదదన ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:14-7-325
వయససస:33
లస: పప
6005 NDX1817891
పపరర: ఖమదర మహహదదన ఖమన పటబన

94-33/245

భరస : వరససఫ ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:14-7-325
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబబరరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:14-7-325
వయససస:54
లస: ససస స
6002 NDX1817669
పపరర: వరససఫ ఖమన పటబన

5997 NDX1817925
పపరర: రరనద మఘల

94-33/240

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చదవల
ఇసటట ననస:14-7-325
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చదవల
ఇసటట ననస:14-7-325
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కమషష కలమమర మమరరర న
ఇసటట ననస:14-7-325
వయససస:21
లస: ససస స
5999 NDX1815267
పపరర: మమలత కలనల

94-33/242

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ మమరరర న
ఇసటట ననస:14-7-325
వయససస:51
లస: పప

94-33/247 5994 NDX2233682
5993 NDX2122281
పపరర: సతఖనదరరయణ శరససస స కలనపపల
పపరర: శవనదగకశజర రరవప చదవల

5986 NDX2122307
పపరర: వశరలమకడ కలనపపల

భరస : జయరరస కలనపపల
ఇసటట ననస:14-7-325
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమడడరళళ
ఇసటట ననస:14-7-325
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ శరససస స కలనపపల
ఇసటట ననస:14-7-325
వయససస:41
లస: పప

5996 NDX2917185
పపరర: సరరక మమరరర న

94-33/239

తసడడ:డ ససరకష బబబగ కకట
ఇసటట ననస:14-7-325
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మగరళ కమషష
ఇసటట ననస:14-7-325
వయససస:41
లస: ససస స
5990 NDX2122315
పపరర: జయరరస కలనపపల

5985 NDX1622407
పపరర: అనసశర కకట

6007 NDX1271584
పపరర: శకనవరస రరడడ కలనస

94-33/249

తసడడ:డ వనసకటటసజర రరడడడ కలనస
ఇసటట ననస:14-7-325/1
వయససస:40
లస: పప
94-45/593

6010 NDX2233450
పపరర: పరరజత రకవపరర

94-33/252

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ మవజ
ఇసటట ననస:14-7-325/1 F NO 7 PRAGNA R
వయససస:60
లస: పప

భరస : తడమమరరసలల రకవపరర
ఇసటట ననస:14-7-325/1, ROYAL APPT
వయససస:28
లస: ససస స

6012 NDX2122299
పపరర: వరర లకడక పరదరరస

6013 NDX2122273
పపరర: నదగ కలమమరర పరదరరస

భరస : రవ కలమమర పరదరరస
ఇసటట ననస:14-7-325/2
వయససస:37
లస: ససస స

94-33/250

94-33/251

భరస : కమషష మమరరస పరదరరస
ఇసటట ననస:14-7-325/2
వయససస:62
లస: ససస స
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94-33/254

6015 NDX1447102
పపరర: అసజమక సరదదననన

భరస : వనసకటటశజర రరవప పరపస లల
ఇసటట ననస:14-7-325 FLOT NO-501
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : కమషషమమరరస
ఇసటట ననస:14-7-326
వయససస:52
లస: ససస స

6017 NDX0912857
పపరర: చననసశశటల ట చకకపరణణ

6018 NDX2699411
పపరర: వజయ భబసమర బబసస

94-34/741

తసడడ:డ వనసకట రసగరరరవప
ఇసటట ననస:14-7-326
వయససస:71
లస: పప
6020 NDX1394501
పపరర: రమమదదవ కకలమర

94-33/257

94-33/260

94-34/742

94-33/258

6027 NDX2053049
పపరర: మహహన నసబమరర

94-46/505

6030 NDX2771616
పపరర: రరజకశ కటబ

94-33/261

6033 NDX2462455
పపరర: శరత బబసస

94-33/256

6022 NDX1652115
పపరర: శకనవరస రరడడ అటట
ర రర

94-33/259

6025 NDX1393255
పపరర: ససబబబరరవప ననతలపరటట

94-33/262

తసడడ:డ రరఘవయఖ ననతలపరటట
ఇసటట ననస:14-7-327
వయససస:75
లస: పప
94-34/743

6028 NDX2774644
పపరర: కటబ తషలసస

94-43/733

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:14-7-327
వయససస:54
లస: ససస స
94-43/734

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కటబ
ఇసటట ననస:14-7-327 Flot-102
వయససస:33
లస: పప
94-33/264

6019 NDX2093276
పపరర: లకడక మమలస

తసడడ:డ అదద నదరరయణ రరడడ అటట
ర రర
ఇసటట ననస:14-7-327
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:14-7-327
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ససరకష బబబగ
ఇసటట ననస:14-7-327
వయససస:33
లస: ససస స
6032 NDX2462448
పపరర: ససదదప బబసస

6024 NDX1394493
పపరర: శకనవరస రరవప కకలమర

94-34/740

భరస : నదగ మలలర శజర రరవప మమలస
ఇసటట ననస:14-7-327
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట చలపత రరవప
ఇసటట ననస:14-7-327
వయససస:56
లస: పప

భరస : రరఘవనసదడ రరవప మమలలసపరటట
ఇసటట ననస:14-7-327
వయససస:42
లస: ససస స
6029 NDX1394139
పపరర: నదగ దదపసస భమననన

94-28/790

భరస : ససబబబరరవప ననతలపరటట
ఇసటట ననస:14-7-327
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమలలమ
ఇసటట ననస:14-7-327
వయససస:51
లస: పప
6026 NDX2233864
పపరర: కలమన మమలలసపరటట

6021 NDX1393263
పపరర: వజయ లకడక ననతలపరటట

6016 NDX0913038
పపరర: చననససపటల ట రవకలమమర

తసడడ:డ చకకపరణణ
ఇసటట ననస:14-7-326
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ చచననపమ బబసస
ఇసటట ననస:14-7-327
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:14-7-327
వయససస:54
లస: ససస స
6023 NDX2071298
పపరర: నదగమలలర శజర రరవప మమలలమ

94-33/255

6031 NDX2462430
పపరర: చసదడకళ బబసస

94-33/263

భరస : వజయ భబసమర బబసస
ఇసటట ననస:14-7-327 F.NO:103 SINDOORI
వయససస:49
లస: ససస స
94-33/265

6034 NDX2464089
పపరర: వజయ భబసమర బబసస

94-136/25

తసడడ:డ వజయ భబసమర బబసస
ఇసటట ననస:14-7-327 F.NO:103 SINDOORI
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వజయ భబసమర బబసస
ఇసటట ననస:14-7-327 F.NO:103 SINDOORI
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ చచననపమ బబసస
ఇసటట ననస:14-7-327 F.NO:103 SINDOORI
వయససస:55
లస: పప

6035 NDX1693085
పపరర: శకకరసత గరనసగగసటర

6036 NDX0067264
పపరర: వజయలకడక వవలలటట

6037 NDX1962415
పపరర: రవ కలమమర పపసపరటట

94-44/187

తసడడ:డ సనరరఖ పడకరశ రరవప గరనసగగసటర
ఇసటట ననస:14-7-328
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస వవలలటట
ఇసటట ననస:14-7-328
వయససస:42
లస: ససస స

6038 NDX0471920
పపరర: కకటటశజరరరవప కటబల

6039 NDX1803312
పపరర: దదవఖ శరఖమమరర

94-46/508

తసడడ:డ రరమయఖ కటబల
ఇసటట ననస:14-7-328
వయససస:34
లస: పప
6041 NDX1242403
పపరర: హరరక నదయగడడ మమనస
తసడడ:డ వ ఎస ఏ హరర పడసనన కలమమర
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:27
లస: ససస స

94-46/506

తసడడ:డ పపలర యఖ చదరర పపసపరటట
ఇసటట ననస:14-7-328
వయససస:34
లస: పప
94-33/266

తసడడ:డ నరసససహ రరవప శరఖమమరర
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:25
లస: ససస స
94-33/268

6042 NDX2113678
పపరర: సహహత గగమకడడ
తసడడ:డ జగననకహన రరవప గగమకడడ
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:30
లస: ససస స

94-46/507

6040 NDX1652065
పపరర: లకడక ససమఖ మగదదగగసడ

94-33/267

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:26
లస: ససస స
94-33/269

6043 NDX1641142
పపరర: చచవతనఖ బతష
స ల

94-33/270

భరస : రరశయఖ పపరస
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:32
లస: ససస స
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94-33/271

భరస : హనసమసత రరవప పసడడగగరరళర
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:47
లస: ససస స
6047 NDX2508265
పపరర: శకకర పడఫపలర పసడడగగరరళర

94-33/274

94-33/277

94-33/280

94-34/746

94-34/749

94-34/752

94-34/755

భరస : నదగకశజరరరవప
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:66
లస: ససస స
6068 NDX0833467
పపరర: వసశ రఘగరరస ఇసగగవ

తసడడ:డ శరఖమ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:41
లస: పప

94-33/281

6057 NDX0038281
పపరర: సససధస వపననస

6060 NDX0809970
పపరర: జజఖతఖత మపరరస

6063 NDX0356956
పపరర: సనరఖ చసదడకళ మమనస

94-34/758

94-34/747

6055 NDX0659755
పపరర: రసగ లకడకనదయగడడ మమనస

6058 NDX0833533
పపరర: బసదసమమధవ ఇసగగవ

94-34/750

94-34/751

భరస : పరరర సరరధద
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:55
లస: ససస స
94-34/753

6064 NDX0810267
పపరర: రసగనదయకమక మమకకననన

6066 NDX0810853
పపరర: లకడకతషలసస ఉపపమలపప

6067 NDX1506072
పపరర: చసదడ కరసత మపరరరర

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:56
లస: పప

94-34/745

94-34/748

6061 NDX0215186
పపరర: ఉమమ శశ గగడడసపవ

భరస : శరఖమ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:63
లస: ససస స

6072 NDX0655639
పపరర: పరరరసరరధద జ

94-33/279

భరస : ససపత కలమమర
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:38
లస: ససస స

94-34/756

94-34/754

94-34/757

తలర : ససధదకర మపరరరర
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:25
లస: పప
94-34/759

తలర : వజయ లకడక నసదసరరపరటట
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:36
లస: పప
94-34/761

6052 NDX2129717
పపరర: అరర శకనవరస రరవప అరర

భరస : ఎస వ యస ఎ హరర పడసనన కలమమర�
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:60
లస: ససస స

6069 NDX1807785
పపరర: శకనవరసరరవప నసదసరరపరటట

94-33/276

తసడడ:డ యమ వ యస ఈ హరర పడసనన కలమ�
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : దసరరర పడసరదదడవప
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ శరక
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:34
లస: పప
6071 NDX0913012
పపరర: మమకకననన మధసబబబగ

6054 NDX1149830
పపరర: పపరష శశఖర రరవప పరలపరరస

6049 NDX1641134
పపరర: రరశయఖ పపరస

తసడడ:డ అరర రరమకకటటసజర రరవప అరర
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:57
లస: పప

భరస : ససధదకర
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:56
లస: ససస స
6065 NDX0810218
పపరర: ఇసదదరర కరపప

94-33/278

తసడడ:డ వనసకట రరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కరరణదకర బబబగ
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:52
లస: ససస స
6062 NDX0039131
పపరర: పపషమకలమమరర వపననస

6051 NDX1652032
పపరర: శకనవరస రరవప మగదదగగసడ

94-33/273

తసడడ:డ వరయఖ పపరస
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ జజలయఖ
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ పరరర సరరధద
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:29
లస: ససస స
6059 NDX0355719
పపరర: రరమ దదవ మగపరమ

94-33/275

తసడడ:డ మసరసన రరవప మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ కనన
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:61
లస: పప
6056 NDX0215038
పపరర: అపపరజ గగడడసపవ

6048 NDX1652081
పపరర: మననజ మగదదగగసడ

6046 NDX1652057
పపరర: అరరణద నలర పరటట

భరస : శకనవరస రరవప మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:49
లస: పప
6053 NDX1424191
పపరర: లకకణ లమవపడఖ

94-33/272

భరస : లకకణ
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పసడడగగరరళర
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:22
లస: పప
6050 NDX0023465
పపరర: అరర చసదడ శశఖర

6045 NDX1424134
పపరర: వజయ లకకణ లమవపడఖ

6070 NDX0037093
పపరర: రరమకకకషష మమకకననన

94-34/760

తసడడ:డ శరఖమ సససదరరరవప�
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:40
లస: పప
94-34/762

6073 NDX0810101
పపరర: ససధదకర మపరరస

94-34/763

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:56
లస: పప
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6074 NDX0037200
పపరర: వనసకట రరమమసజననయగలల
వపననస
తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:57
లస: పప

94-34/764

6075 NDX0083543
పపరర: వ యస ఎ హరర పడసనన
కలమమర�
తసడడ:డ ఎస వ శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:61
లస: పప

94-34/767 6078 NDX0810077
6077 NDX2233765
పపరర: శరఖమ సససదర రరవప మమకకననన
పపరర: దసరరర పడసరద రరవప ఉపపమలపప

తసడడ:డ అసకమక మమకకననన
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:68
లస: పప
6080 NDX2902682
పపరర: నదగకసదడమక పరలడడగగ

94-34/929

94-44/658

94-78/335

భరస : శకనవరస రరవప మసడదపపడడ
ఇసటట ననస:14-7-329 viswasai appt
వయససస:45
లస: ససస స
6089 NDX1900910
పపరర: రరమకమషష మసడదపపడడ

94-34/768

94-78/338

6084 NDX3126604
పపరర: లకడక అనససయ గగసటటపలర

6079 NDX0344879
పపరర: కరరణదకర బబబగ మగపరమ

94-34/930

6082 NDX0995811
పపరర: శరకవఖ ఉననస

94-46/792

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పసడడగగరరళళ
ఇసటట ననస:14-7-329 FLOT NO-402
వయససస:20
లస: పప

94-34/1081
6087 NDX3280419
పపరర: మసడదపపడడ శకనవరస రరవప
మసడదపపడడ
తసడడ:డ రరమకకటటశజరరవప మసడదపపడడ మసడదపప
ఇసటట ననస:14-7-329, viswasai appt
వయససస:52
లస: పప

6088 NDX1726472
పపరర: అభనయ కమషష మసడదపపడడ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప మసడదపపడడ
ఇసటట ననస:14-7-329,viswasai appt
వయససస:26
లస: పప

6090 NDX2828614
పపరర: సరయ బబ పమరరజ

6091 NDX0333914
పపరర: గరగరననన రరజకశజరర

94-50/575

6093 NDX0013532
పపరర: మహన ఫణణ రరజజ గరగరననన

6098 NDX0940031
పపరర: సజరష కలమమరర మమకరన

94-46/512

భరస : కకరణ కలమమర మమకరన
ఇసటట ననస:14-7-330
వయససస:46
లస: ససస స
6101 NDX1370048
పపరర: తరరమల పపరషచసదడ ఆసబటట
తసడడ:డ లకడక నదరరయణ ఆసబటట
ఇసటట ననస:14-7-330
వయససస:27
లస: పప

94-44/190

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరగరననన
ఇసటట ననస:14-7-330/.
వయససస:30
లస: పప
94-46/509

6096 JBV1651082
పపరర: పడశరసత పసడయమసవధ దదవ
దగగర పరటట
భరస : వరససబబబగ
ఇసటట ననస:14-7-330
వయససస:38
లస: ససస స

94-46/510

6099 NDX1370030
పపరర: పదదకవత ఆసబటట ఆసబటట

94-46/513

6102 NDX0939082
పపరర: బదదన
డ దద యలలరజ
తసడడ:డ బడహకయఖ యలలరజ
ఇసటట ననస:14-7-330
వయససస:35
లస: పప

94-78/337

94-44/188

6094 NDX0012948
పపరర: శకనవరసరరవప గరగరననన

94-44/191

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:14-7-330/.
వయససస:53
లస: పప
6097 JBV2786648
పపరర: మమధవ గగలర పపడడ

94-46/511

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:14-7-330
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : లకడకనదరరయణ ఆసబటట
ఇసటట ననస:14-7-330
వయససస:46
లస: ససస స
94-46/515

94-33/282

భరస : వరసజననయగలల గగసటటపలర
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:39
లస: ససస స

6092 NDX0013391
పపరర: భబగఖ రరజజ గరగరననన

6095 NDX1370055
పపరర: మహహసదడ రరమ సరయ ఆసబటట
ఆసబటట
తసడడ:డ లకడక నదరరయణ ఆసబటట
ఇసటట ననస:14-7-330
వయససస:27
లస: ససస స

94-43/106

6085 NDX2508372
పపరర: రఘగవర పడపపలర పసడడగగరరళళ

తసడడ:డ కరశయఖ బబ పమరరజ సరయ
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:14-7-329 ,VISWASAIRESIDENC ఇసటట ననస:14-7-330/.
వయససస:21
లస: పప
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరగరననన
ఇసటట ననస:14-7-330/.
వయససస:28
లస: పప

94-34/769

తసడడ:డ వనసకట రరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మసడదపపడడ
ఇసటట ననస:14-7-329, viswasai appt
వయససస:27
లస: పప
94-44/189

94-34/766

తసడడ:డ పపద రరమ కమషషయఖ మగపరమ
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ రరశయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:73
లస: పప
6086 NDX1917600
పపరర: భగవననశజరర మసడదపపడడ

6081 NDX3111234
పపరర: వరసజననయగలల గగసటటపలర

6076 NDX0659433
పపరర: పపలమరరరవప పడతసపరటట

తసడడ:డ తమత
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ కమషష గరపరలరరవప
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:73
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప పరలడడగగ
ఇసటట ననస:14-7-329
వయససస:69
లస: ససస స
6083 NDX2822690
పపరర: సరసబశవరరవప పరలడడగగ

94-34/765

6100 JBV2786655
పపరర: నదగమలలర శజరర గగలర పపడడ

94-46/514

భరస : రరధదకమషష
ఇసటట ననస:14-7-330
వయససస:65
లస: ససస స
94-46/516

6103 NDX0939033
పపరర: హరరకకషన యలలరజ

94-46/517

తసడడ:డ బడహకయఖ యలలరజ
ఇసటట ననస:14-7-330
వయససస:35
లస: పప
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6104 NDX2236453
పపరర: మహబమబ ససలమర షపక

94-46/518

తసడడ:డ అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:14-7-330
వయససస:38
లస: పప
6107 JBV2781417
పపరర: రరధదకమషష గగలర పపడడ

94-46/521

94-127/17

94-33/284

94-35/775

94-44/194

94-46/522

భరస : నదగకశజరరరవప మగదదన
ఇసటట ననస:14-7-331
వయససస:55
లస: ససస స
6125 NDX2142883
పపరర: లనద కమషష పరపసన

94-34/770

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:14-7-331/1
వయససస:49
లస: పప

94-35/773

6117 NDX2254282
పపరర: వరలకడక జససల

94-44/192

94-34/774

94-34/932

6123 NDX0940213
పపరర: ఈశజరమక మగదదన మగదదన

94-46/523

6129 NDX0083675
పపరర: భబనసమత పరప సరన

6132 NDX0083667
పపరర: ససబబబరరవప పరపసరన
తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:14-7-331/1
వయససస:52
లస: పప

6115 NDX2445617
పపరర: నదగ సతష జససల

94-35/774

6118 NDX2254290
పపరర: నదగ సతష జససల

94-44/193

6121 NDX3056736
పపరర: చననయఖ పసల

94-34/933

తసడడ:డ జజజయఖ పసల
ఇసటట ననస:14-7-331
వయససస:44
లస: పప
6124 NDX0646513
పపరర: నదగకశజరరరవప మగదదన మగదదన

94-46/524

తసడడ:డ పపరష యఖ మగదదన
ఇసటట ననస:14-7-331
వయససస:60
లస: పప
94-34/771

6127 NDX0083717
పపరర: శవపరరజత మగరకకసడ

94-34/773

భరస : రమమష బబబగ
ఇసటట ననస:14-7-331/1
వయససస:44
లస: ససస స
94-34/775

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:14-7-331/1
వయససస:50
లస: ససస స
94-34/778

94-34/931

తసడడ:డ వనసకరటరరవ జససల
ఇసటట ననస:14-7-330/2
వయససస:21
లస: పప

6120 NDX3056728
పపరర: వనళళసగరణణ పడతభ కలమమరర
మమయకలసటబర
భరస : చననయఖ పసల
ఇసటట ననస:14-7-331
వయససస:45
లస: ససస స

6126 NDX1325778
పపరర: శరకవఖ పరపసరన

6112 NDX3002250
పపరర: మహహసదడ రరమసరయ అసబటట

తసడడ:డ వనసకట రరవప జససల
ఇసటట ననస:14-7-330/2
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:14-7-331/1
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గగతస
ఇసటట ననస:14-7-331/1
వయససస:49
లస: ససస స
6131 NDX0083691
పపరర: రమమష బబబగ మగరకకసడ

6114 NDX2446565
పపరర: వరలకడక జససల

94-94/59

తసడడ:డ లసససకక నదరరయణ అసబటట
ఇసటట ననస:14-7-330/1
వయససస:27
లస: పప

భరస : పపరష యఖ మగదదన
ఇసటట ననస:14-7-331
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప పరపసన
ఇసటట ననస:14-7-331/1
వయససస:23
లస: ససస స
6128 NDX2049220
పపరర: పదక గగతస

94-33/283

భరస : వనసకరటరరవ జససల
ఇసటట ననస:14-7-330/2
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసజరరర జససల
ఇసటట ననస:14-7-330/2
వయససస:49
లస: పప
6122 NDX0640573
పపరర: ఇసదదర మగదదన మగదదన

6111 NDX0039123
పపరర: కకసర షపక

6109 NDX2270122
పపరర: అనజర షపక
తసడడ:డ ఖమదర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:14-7-330
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప జససల
ఇసటట ననస:14-7-330/2
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసజరరర జససల
ఇసటట ననస:14-7-330/2
వయససస:51
లస: పప
6119 NDX2254274
పపరర: వనసకరటరరవ జససల

94-94/58

తసడడ:డ అలమరబక
ఇసటట ననస:14-7-330/1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప జససల
ఇసటట ననస:14-7-330/2
వయససస:24
లస: ససస స
6116 NDX2446540
పపరర: వనసకట రరవప జససల

6108 NDX2270072
పపరర: హమర షపక

94-46/520
6106 NDX1370022
పపరర: లకడక నదరరయణ ఆసబటట ఆసబటట

తసడడ:డ వనసకట రరవప ఆసబటట ఆసబటట
ఇసటట ననస:14-7-330
వయససస:53
లస: పప

భరస : మహబమబ ససలమర షపక
ఇసటట ననస:14-7-330
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరమ కమషష గగమకడడళ
ఇసటట ననస:14-7-330
వయససస:25
లస: ససస స
6113 NDX1731588
పపరర: భబరర వ జససల

94-46/519

తసడడ:డ రరదదకమషష
ఇసటట ననస:14-7-330
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:14-7-330
వయససస:70
లస: పప
6110 NDX2242436
పపరర: తషలసస గగమకడడలర

6105 JBV2781433
పపరర: రమమషరబబగ గరలర పపడడ

6130 NDX1522961
పపరర: నవన కమషష మగరకకసడ

94-34/776

తసడడ:డ రమమశ బబబగ
ఇసటట ననస:14-7-331/1
వయససస:25
లస: పప
94-34/779

6133 NDX2049246
పపరర: శకనవరస రరవప గగతస

94-34/780

తసడడ:డ బబపయఖ గగతస
ఇసటట ననస:14-7-331/1
వయససస:55
లస: పప
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94-33/782

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర పప సడనరర
ఇసటట ననస:14-7-331/2
వయససస:39
లస: పప
6137 NDX0618330
పపరర: పదదకవత చచరరకలరర

94-34/781

6138 NDX1828898
పపరర: శశషష కలమమరర సనదదరరడడ

94-33/287

6141 NDX2402626
పపరర: లకడక నదరరయణ మమటర

94-33/285

భరస : రవకరసత కకరకపరటట
ఇసటట ననస:14-7-332
వయససస:47
లస: ససస స

6144 JBV3124666
పపరర: వనసకటససబబమక పరరచనరర

94-34/832

6139 NDX2412708
పపరర: భబగఖలకడక మమటర

94-33/286

భరస : లకడక నదరరయణ మమటర
ఇసటట ననస:14-7-332
వయససస:50
లస: ససస స
94-35/776

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ మమటర
ఇసటట ననస:14-7-332
వయససస:64
లస: పప
94-46/526

6136 NDX2569978
పపరర: కరరరసక మగసడడడ

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర మగసడడడ
ఇసటట ననస:14-7-331/2
వయససస:18
లస: పప

భరస : వర శశఖర రరవప సనదదరరడడ
ఇసటట ననస:14-7-332
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగలల జసజనస
ఇసటట ననస:14-7-332
వయససస:47
లస: పప
6143 NDX0940288
పపరర: ఇసదదర కకరకపరటట కకరకపరటట

94-34/831

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర మగసడడడ
ఇసటట ననస:14-7-331/2
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:14-7-331/4
వయససస:45
లస: ససస స
6140 NDX2071314
పపరర: ససధదకర జసజనస

6135 NDX2569994
పపరర: ఈశజర మగసడడడ

6142 JBV3123189
పపరర: పదదకవత పరరచనరర

94-46/525

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:14-7-332
వయససస:37
లస: ససస స
94-46/527

భరస : శవనదనరరయణ
ఇసటట ననస:14-7-332
వయససస:53
లస: ససస స

6145 JBV3123171
పపరర: అననపపరష కకరకపరటట కకరకపరటట

94-46/528

భరస : వనసకటటశజరరరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:14-7-332
వయససస:75
లస: ససస స

6146 NDX1063056
పపరర: మహన ఫణణరరజ గరగరననన
గరగరననన
తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరగరననన
ఇసటట ననస:14-7-332
వయససస:30
లస: పప

94-46/529

6149 NDX0938811
పపరర: రవకరసత కకరకపరటట కకరకపరటట

94-46/532

6150 NDX1062827
పపరర: వర శశఖర రరవప సనదదరరడడడ
సనదదరరడడడ
తసడడ:డ గరపరల రరవప సనదదరరడడ
ఇసటట ననస:14-7-332
వయససస:58
లస: పప

94-46/533

6151 JBV3123148
పపరర: వనసకటటశజరరరవప కకరకపరటట
కకరకపరటట
తసడడ:డ వనసకయఖ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:14-7-332
వయససస:81
లస: పప

94-46/534

94-33/288

6153 NDX1271436
పపరర: చసదడ శశఖర బబయ రరడడడ

94-33/289

6154 NDX2197086
పపరర: ససత దదవ చటటలననన

94-33/290

తసడడ:డ వర శశఖర రరవప సనదదరరడడడ
ఇసటట ననస:14-7-332
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశజరరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:14-7-332
వయససస:52
లస: పప
6152 NDX0720268
పపరర: వరణణశక అసబటట
భరస : సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:14-7-341
వయససస:54
లస: ససస స
6155 NDX2197078
పపరర: చన శకనవరసరరవప చటటలననన

94-33/291

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:14-8-312
వయససస:30
లస: పప

6156 NDX3195013
పపరర: ససమఖ బతష
స ల

భరస : చన శకనవరసరరవప చటటలననన
ఇసటట ననస:14-7-373/4
వయససస:43
లస: ససస స
94-46/777

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:14-07-3134 FALT 402
వయససస:18
లస: ససస స
94-33/294

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:14-8-36
వయససస:51
లస: ససస స
6161 NDX2370526
పపరర: రవ అదదసకక

తసడడ:డ వనసకటటశజరరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:14/7/332
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ అపరమ రరవప
ఇసటట ననస:14-7-349
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ చచదరర చటటలననన
ఇసటట ననస:14-7-373/4
వయససస:43
లస: పప
6158 JBV2511749
పపరర: కరరమగన షపక

94-46/530 6148 NDX0939330
94-46/531
6147 NDX1062868
పపరర: ఉమమమహహష సనదదరరడడ సనదదరరడడడ
పపరర: రరజరసదడపస
డ రద కకరకపరటట కకరకపరటట

6159 JBV1026137
పపరర: కరరమగలమర షపక

6162 NDX2381127
పపరర: సతష బబబగ గగమకడడ
తసడడ:డ పడసరద రరవప గగమకడడ
ఇసటట ననస:14-8-312
వయససస:38
లస: పప

94-33/293

భరస : పడభబకరరరవప చదవ
ఇసటట ననస:14-8-34
వయససస:57
లస: ససస స
94-33/295

తసడడ:డ ఖసదదవన
ఇసటట ననస:14-8-36
వయససస:55
లస: పప
94-33/297

6157 NDX0673921
పపరర: బబణదవత చదవ

6160 NDX2381135
పపరర: ససజజత గగమకడడ

94-33/296

భరస : పడసరద రరవప గగమకడడ
ఇసటట ననస:14-8-312
వయససస:53
లస: ససస స
94-33/298

6163 NDX1914093
పపరర: వసశ కమషష వననగలర

94-33/299

తసడడ:డ లకడక నదరరయణ వననగలర
ఇసటట ననస:14-8-338
వయససస:25
లస: పప
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94-33/300

తసడడ:డ లకడక నదరరయణ వననగలర
ఇసటట ననస:14-8-338
వయససస:27
లస: పప
6167 NDX0581132
పపరర: శవపరరజత కకలర కకళర

94-46/537

94-46/540

94-33/302

94-33/783

94-33/306

94-35/777

94-30/336

తసడడ:డ నదడదర
ఇసటట ననస:14-8-343/1
వయససస:65
లస: పప

6177 NDX2739001
పపరర: వమల పపసడదఖల

6180 NDX0397877
పపరర: అపరమరరవప నదరరన

6183 NDX2446110
పపరర: సరవతడ మసదదలపప

6186 NDX2233674
పపరర: నరకద రరడడడ పపణదఖల

94-33/311

6189 NDX1424266
పపరర: వనసకట రమణ పపణఖల

94-33/784

6192 NDX1447144
పపరర: సరయ ససజనఖ ఏలలచరర
తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:14-8-344
వయససస:31
లస: ససస స

6172 NDX0983973
పపరర: రరజససజ అసబటట

94-33/301

6175 NDX0860361
పపరర: శకనవరస అడడససమలర

94-33/304

6178 NDX0720029
పపరర: సరజత చదవ

94-33/305

తసడడ:డ పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:14-8-342
వయససస:33
లస: ససస స
94-33/307

6181 NDX0720219
పపరర: పడభబకర రరవప చదవ�

94-33/308

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ�
ఇసటట ననస:14/8/342
వయససస:63
లస: పప
94-35/778

6184 NDX2446169
పపరర: పరసడడరసగ రరవప కకలల
ర రర

94-35/779

తసడడ:డ రరధ కమషష మమరరస కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:14-8-342
వయససస:63
లస: పప
94-33/309

6187 NDX1423714
పపరర: మమనక రరడడ పపణఖల

94-33/310

భరస : ఆసజననయగలల పపణఖల
ఇసటట ననస:14-8-343
వయససస:26
లస: ససస స
94-33/312

భరస : అననననయలల పపణఖల
ఇసటట ననస:14-8-343
వయససస:46
లస: ససస స
94-33/314

94-46/539

తసడడ:డ కకనయఖ
ఇసటట ననస:14-8-341
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల రరడడడ పపణదఖల
ఇసటట ననస:14-8-343
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల రరడడడ పపణదఖల
ఇసటట ననస:14-8-343
వయససస:26
లస: ససస స
6191 AP151010117425
పపరర: ఇజజడయయలల రరజమణణ

94-33/303

భరస : పరసడడరసగ రరవప మసదదలపప
ఇసటట ననస:14-8-342
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వరర రరడడడ పపణదఖల
ఇసటట ననస:14-8-343
వయససస:49
లస: పప
6188 NDX2233583
పపరర: మమనక రరడడడ పపణదఖల

6174 NDX0720516
పపరర: సనరఖ కకరణ అసబటట

6169 JBV3124815
పపరర: రరమకకకషష యమరర గడడ

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:14-8-341
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగకశజరరరవప నదరరన
ఇసటట ననస:14-8-342
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప కకటట
రన
ఇసటట ననస:14-8-342
వయససస:29
లస: ససస స
6185 NDX2232718
పపరర: ఆసజననయగలల రరడడడ పపణదఖల

94-46/541

భరస : వనసకటటశజర రరవప పపసడదఖల
ఇసటట ననస:14-8-341
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకరరరవప చదవ
ఇసటట ననస:14-8-342
వయససస:35
లస: పప
6182 NDX2445302
పపరర: రమఖ కకటట
రన

6171 AP151010342329
పపరర: సతఖనదరరయణ కకలర

94-46/536

తసడడ:డ తరరపతరరయగడడ యమరర గడడ
ఇసటట ననస:14-8-338
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ అసబటట
ఇసటట ననస:14-8-341
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఎరరకలయఖ పపసడదఖల
ఇసటట ననస:14-8-341
వయససస:43
లస: పప
6179 NDX0674705
పపరర: శవ నరకశ చదవ

94-46/538

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ కకళర
ఇసటట ననస:14-8-338
వయససస:69
లస: పప

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:14-8-341
వయససస:49
లస: ససస స
6176 NDX2738995
పపరర: వనసకటటశజర రరవప పపసడదఖల

6168 NDX0429290
పపరర: రఘనదధబబబగ కకలర

6166 JBV3124732
పపరర: కవత వననగళర

భరస : లకడకనదరరయణ వననగళర
ఇసటట ననస:14-8-338
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ కకళర
ఇసటట ననస:14-8-338
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప వననగళర
ఇసటట ననస:14-8-338
వయససస:54
లస: పప
6173 NDX0861047
పపరర: మమమథదల అడడససమలర

94-46/535

భరస : రఘగనదథ బబబగ కకళర
ఇసటట ననస:14-8-338
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సతఖనదరరయణ కకళర
ఇసటట ననస:14-8-338
వయససస:65
లస: ససస స
6170 JBV3124724
పపరర: లకడకనదరరయణ వననగళర

6165 NDX0581199
పపరర: ససజనఖ కకలర కకళర

6190 NDX0792622
పపరర: ఇజజడయమలల రరజమణణ

94-33/313

తసడడ:డ ఇశరకయయలల
ఇసటట ననస:14-8-343
వయససస:40
లస: పప
94-33/315

6193 NDX1144286
పపరర: సతఖవత యయలలచరర

94-33/316

భరస : మమలకకసడలరరరవప
ఇసటట ననస:14-8-344
వయససస:65
లస: ససస స
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6194 NDX1447128
పపరర: సరయ రవ కకరణ యయలలచరర

94-33/317

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:14-8-344
వయససస:30
లస: పప
6197 NDX0083618
పపరర: చచవతనఖ యమరర గడడ

94-33/320

94-33/323

94-33/326

భరస : వనణగగరపరల కమషష
ఇసటట ననస:14-8-345
వయససస:55
లస: ససస స
6206 NDX0661868
పపరర: నదగకశజర రరవప మటటరర

94-33/329

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:14-8-345
వయససస:53
లస: పప
6209 NDX0037465
పపరర: ససభబస చసదడబబ స కరటడ

94-33/332

94-35/781

94-33/333

94-33/336

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:14-8-348
వయససస:57
లస: ససస స

94-33/322

6202 NDX0038588
పపరర: నదగశశశలజ భగవనగరరర
భరస : వనసకటటశజర వరపడసరద
ఇసటట ననస:14-8-345
వయససస:46
లస: ససస స

94-33/327
6204 NDX1755083
పపరర: లకడక కరసత శకహరర కలమమర
భగవనగరరర
తసడడ:డ వనసకటటశజర వర పడసరద భగవనగరరర
ఇసటట ననస:14/8/345
వయససస:25
లస: పప

6205 NDX1144344
పపరర: మదదదపటర ససరకష బబబగ

94-33/325

94-33/328

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:14-8-345
వయససస:44
లస: పప

94-33/330 6208 NDX0083642
6207 NDX0038463
పపరర: వనసకటటశజర వరపడసరద భగవనగరరర
పపరర: వనణగగరపరల కమషష యరర గడడ

6210 NDX2829489
పపరర: పడతదప రరడడడ దదడడ

6213 NDX2446631
పపరర: సరయ ససదదప బసడర మమడడ

6216 NDX1423789
పపరర: అపరమరరవప వరసస రరడడ

6219 NDX1819517
పపరర: శవ కలమమరర శరకమమరర

6222 JBV1024330
పపరర: లకడక కనఖ జరరగగల
భరస : నదగకశజర రరవప జరరగగల
ఇసటట ననస:14/8/348
వయససస:63
లస: ససస స

94-33/331

తసడడ:డ దశరథ రరమయఖ
ఇసటట ననస:14-8-345
వయససస:57
లస: పప
94-33/785

6211 NDX2445344
పపరర: లకడక సహహత భగవన గరరర

94-35/780

తసడడ:డ వ వ పడసరద భగవనగరరర
ఇసటట ననస:14-8-345
వయససస:23
లస: ససస స
94-35/782

6214 NDX2445286
పపరర: శకనవరసరరవప బసడర మమడడ

94-35/783

తసడడ:డ సరసబయఖ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:14-8-345
వయససస:52
లస: పప
94-33/334

6217 NDX1803288
పపరర: కరవఖ నరరన

94-33/335

తసడడ:డ అపరమరరవప నరరన
ఇసటట ననస:14-8-348
వయససస:29
లస: ససస స
94-33/337

భరస : మమధవ సరయ ససకమమరర
ఇసటట ననస:14-8-348
వయససస:53
లస: ససస స
94-33/339

6199 NDX0570069
పపరర: పడమలమ రరణణ పడతస

భరస : నదగకశజరరరవప
ఇసటట ననస:14-8-345
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ నసకకసజరరవప వరసస రరడడ
ఇసటట ననస:14-8-347
వయససస:49
లస: పప

భరస : మధససనధన
ఇసటట ననస:14-8-348
వయససస:39
లస: ససస స
6221 NDX1144260
పపరర: పడమల రరణణ జడడగగ

94-33/324

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:14-8-345
వయససస:22
లస: పప

భరస : అపరమరరవప వరసస రరడడ
ఇసటట ననస:14-8-347
వయససస:41
లస: ససస స
6218 JBV2511129
పపరర: మమధవ జరరగగల

6201 NDX0038711
పపరర: అనసత లకడక మటటరర

94-33/319

భరస : బబలకమషష
ఇసటట ననస:14-8-345
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అపసమ రరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:14-8-345
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:14-8-345
వయససస:42
లస: ససస స
6215 NDX1423730
పపరర: లకడక వరసస రరడడ

94-33/321

తసడడ:డ లకడకకరసతస
ఇసటట ననస:14-8-345
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:14-8-345
వయససస:72
లస: పప
6212 NDX2445294
పపరర: శకదదవ బసడర మమడడ

6198 NDX0083600
పపరర: ససజనఖ యమరర గడడ

6196 NDX2508349
పపరర: లకడక సరహహత భగవనగరరర

తసడడ:డ బ వ వ పడసరద భగవనగరరర
ఇసటట ననస:14-8-345
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణగగరపరల కమషష
ఇసటట ననస:14-8-345
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససరకష మదదదపటబడ
ఇసటట ననస:14-8-345
వయససస:43
లస: ససస స
6203 NDX0083634
పపరర: రసగవరరన యమరర గడడ

94-33/318

తసడడ:డ మమలకకసడల రరవప
ఇసటట ననస:14-8-344
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనణగగరపరల కమషష
ఇసటట ననస:14-8-345
వయససస:30
లస: ససస స
6200 NDX0485458
పపరర: ససధఖ కరటడ

6195 NDX0675108
పపరర: నరసససహ రరవప ఏలలచరర

6220 NDX0397794
పపరర: ససజవరరణణ నదరరన

94-33/338

భరస : అపరమరరవప నదరరన
ఇసటట ననస:14-8-348
వయససస:53
లస: ససస స
94-33/340

6223 NDX1144278
పపరర: గరవసదమక జడడగగ

94-33/341

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:14-8-348
వయససస:87
లస: ససస స
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6224 JBV1024157
పపరర: మధససనధన చచధరర జరరగగల

94-33/342

తసడడ:డ నదగకశజరరరవప
ఇసటట ననస:14-8-348
వయససస:43
లస: పప
6227 NDX1144245
పపరర: పడసరద జడడగగ

94-33/345

94-33/347

94-33/350

94-33/353

94-33/356

94-33/787

94-33/358

తసడడ:డ శశషసరరడడడ
ఇసటట ననస:14-8-351
వయససస:66
లస: పప

6237 JBV2507598
పపరర: కకరణ కలమమర పరనస
ర లలరర

6240 JBV2507887
పపరర: రరమమరరవప� కకఁడపననన�

6243 NDX2738888
పపరర: శవ శరకవణణ గరగగల

6246 NDX1447136
పపరర: అరరణద వణగకలరర

94-33/361

6249 NDX1447094
పపరర: వనసకట ససధదకర గగసటక

94-33/354

6252 NDX1016161
పపరర: హనసమయఖ రరవ
తసడడ:డ వనసకటచలస
ఇసటట ననస:14-8-351
వయససస:79
లస: పప

6232 NDX1271444
పపరర: పదకజ బబయరరడడడ

94-33/349

6235 NDX1271428
పపరర: లఖత సరయ బబయరరడడ

94-33/352

6238 JBV2507861
పపరర: శకనవరసరరవప కకఁడపననన

94-33/355

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:14-8-349
వయససస:42
లస: పప
94-33/357

6241 NDX2738854
పపరర: చసదడ శశఖర గరగగల

94-33/786

తసడడ:డ వనమమరరడడడ గరగగల
ఇసటట ననస:14-8-349
వయససస:50
లస: పప
94-33/788

6244 NDX2738870
పపరర: సరయ పమథదజ రరడడ గరగగల

94-33/789

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరడడడ గరగగల
ఇసటట ననస:14-8-349
వయససస:22
లస: పప
94-33/359

6247 JBV1024413
పపరర: బసదస చచదరర గరరసటర

94-33/360

తసడడ:డ వనసకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:14-8-351
వయససస:37
లస: ససస స
94-33/362

తసడడ:డ రరమకమషష రరడడడ
ఇసటట ననస:14-8-351
వయససస:49
లస: పప
94-33/364

94-35/784

తసడడ:డ చసదడ శశఖర బబయరరడడడ
ఇసటట ననస:14-8-349
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడ
ఇసటట ననస:14-8-351
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:14-8-351
వయససస:60
లస: ససస స
6251 NDX0571281
పపరర: సనరరరరడడడ వణగకలరర

94-33/351

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరడడడ గరగగల
ఇసటట ననస:14-8-349
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:14-8-350
వయససస:33
లస: పప
6248 JBV1024405
పపరర: నరకల గరరసటర

6234 JBV2511889
పపరర: భడమరరసబ కకసడపననన

6229 NDX2446193
పపరర: ససరకష బబబగ జరరగగల

భరస : చసదడ శశఖర బబయరరడడడ
ఇసటట ననస:14-8-349
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అనసతయఖ� �
ఇసటట ననస:14-8-349
వయససస:69
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర రరడడడ గరగగల
ఇసటట ననస:14-8-349
వయససస:45
లస: ససస స
6245 NDX1144369
పపరర: పవన కలమమర ఆకలరరత

94-33/348

తసడడ:డ సరసబశవరవప
ఇసటట ననస:14-8-349
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:14-8-349
వయససస:55
లస: పప
6242 NDX2738862
పపరర: వరణణ గరగగల

6231 NDX0380287
పపరర: రమమదదవ గగసతక

94-33/344

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప జరరగగల
ఇసటట ననస:14-8-348
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:14-8-349
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర బబయ రరడడడ
ఇసటట ననస:14-8-349
వయససస:28
లస: పప
6239 NDX0983734
పపరర: వనసకటటశజరరర నమకగడడ

94-33/346

భరస : వనసకట ససధదకర గగసతక
ఇసటట ననస:14-8-349
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప � �
ఇసటట ననస:14-8-349
వయససస:53
లస: ససస స
6236 NDX1271410
పపరర: దదననష సరయ బబయ రరడడ

6228 NDX0569947
పపరర: నదగకశజరరరవప జరరగగల

6226 NDX1819558
పపరర: మమధవ సరయ శరకమమరర

తసడడ:డ బసవయఖ శరకమమరర
ఇసటట ననస:14-8-348
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ బడహకనసదస
ఇసటట ననస:14-8-348
వయససస:72
లస: పప

భరస : కకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:14-8-349
వయససస:46
లస: ససస స
6233 JBV1026434
పపరర: శవకలమమరర పసగగలలరర � �

94-33/343

తసడడ:డ నదగయఖ వరలల
ఇసటట ననస:14-8-348
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:14-8-348
వయససస:60
లస: పప
6230 NDX0038497
పపరర: భవరన వరలల

6225 NDX0038562
పపరర: కకటటశజరరరవప వరలల

6250 JBV1024397
పపరర: వనఁకటటశజరరరవప గరరసటర

94-33/363

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:14-8-351
వయససస:63
లస: పప
94-33/365

6253 NDX0384636
పపరర: అసజమక వణగకలరర

94-33/366

భరస : సనరర రరడడడ
ఇసటట ననస:14-8-352
వయససస:60
లస: ససస స
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6254 NDX0380311
పపరర: శకనవరసరరడడడ వణగకలరర

94-33/367

తసడడ:డ సనరరరరడడడ
ఇసటట ననస:14/8/352
వయససస:36
లస: పప
6257 NDX2446698
పపరర: వరసవ మమనక ససపత

6255 AP151010117428
పపరర: వనసకటటశజరరరవప ససపత

తసడడ:డ సపవదసలల
ఇసటట ననస:14-8-352
వయససస:43
లస: పప
94-35/785

6258 NDX2445252
పపరర: తరరపఠమక ససపత

తసడడ:డ వనసకటటశజరరరవప ససపత
ఇసటట ననస:14-8-352
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసజరరరరవ ససపత
ఇసటట ననస:14-8-352
వయససస:46
లస: ససస స

94-33/370
6260 NDX2400117
పపరర: శక సరయ వనసకట శబరరష
కలమమర ససపత
తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప ససపత
ఇసటట ననస:14-8-352 WARD NO 3
వయససస:22
లస: పప

6261 NDX0428961
పపరర: నదగకసదడ ఉడడమగల
భరస : రరమకకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:14-8-355
వయససస:48
లస: ససస స

6263 NDX0428912
పపరర: వనసకటససబబమక ఉడడమగల

6264 NDX0720128
పపరర: పడవణ కలమమర రరడడ ఉడడమగల

94-33/373

భరస : రరఘవరరడడడ
ఇసటట ననస:14-8-355
వయససస:85
లస: ససస స
6266 NDX3019155
పపరర: పడతమ వపదనమమలమ

94-33/790

94-35/788

94-35/791

94-33/378

6273 NDX0342592
పపరర: రరధదక చపరరపప

6276 NDX0810812
పపరర: నరసససహరరడడడ బబ మకరరడడడ

94-33/380

6279 JBV1024876
పపరర: లకడక దదవ వరలల

94-33/374

భరస : వనసకట రమణద రరవప ఆరరమసడ
ఇసటట ననస:14-8-358
వయససస:57
లస: ససస స

6282 NDX0036897
పపరర: వవనకరనసద ఆరరమసద
తసడడ:డ రమణదరరవప
ఇసటట ననస:14-8-358
వయససస:34
లస: పప

94-167/2

6262 NDX0980102
పపరర: లలతమక ఇసడర

94-33/372

6265 NDX0720367
పపరర: రరజకష రరడడడ ఉడడమగల

94-33/375

తసడడ:డ రరమకకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:14-8-355
వయససస:31
లస: పప
94-33/791

6268 NDX2445856
పపరర: పరరజత అలమర

94-35/787

భరస : వనసకటబకకటట రరడడడ అలమర
ఇసటట ననస:14-8-355
వయససస:43
లస: ససస స
94-35/789

6271 NDX2445872
పపరర: వపజకసజరమక గరననడ

94-35/790

భరస : పమణయఖ గరననడ
ఇసటట ననస:14-8-356
వయససస:64
లస: ససస స
94-33/376

6274 NDX0810754
పపరర: ఉష కరసత బబ మకరరడడ

94-33/377

భరస : ససరకసదడనదథ రరడడడ
ఇసటట ననస:14-8-357
వయససస:51
లస: ససస స
94-33/379

6277 NDX0725002
పపరర: సరసబశవరరడడడ చపరరపప

94-33/713

తసడడ:డ సపవదదరరడడడ
ఇసటట ననస:14\8\357
వయససస:55
లస: పప
94-33/381

భరస : కకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:14-8-358
వయససస:50
లస: ససస స
94-33/383

6259 NDX2421592
పపరర: వరసవ మమనక ససపత

భరస : జజన పడసరద
ఇసటట ననస:14-8-355
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ ఓబగల రరడడడ
ఇసటట ననస:14-8-357
వయససస:90
లస: పప

తసడడ:డ రమణదరరవప
ఇసటట ననస:14-8-358
వయససస:32
లస: ససస స
6281 NDX1660217
పపరర: ఉమమ దదవ ఆరరమసడ

94-33/371

భరస : సరసబశవ రరడడ
ఇసటట ననస:14-8-357
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరడడడ
ఇసటట ననస:14-8-357
వయససస:57
లస: పప
6278 NDX0038547
పపరర: మమధసరర ఎ

6270 NDX2445864
పపరర: వనసకటబకకటట రరడడడ అలమర

94-33/369

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప ససపత
ఇసటట ననస:14-8-352 3RD LANE RAJENDR
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకరటరరమ రరడడ అలమర
ఇసటట ననస:14-8-355
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రమణయఖ గరననడ
ఇసటట ననస:14-8-356
వయససస:48
లస: పప
6275 NDX0810846
పపరర: ససరకసదడనదథ రరడడడ బబ మకరరడడడ

94-35/786

భరస : రరజకశ రరడడడ వపదనమమలమ
ఇసటట ననస:14-8-355
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబకకటట రరడడడ అలమర
ఇసటట ననస:14-8-355
వయససస:21
లస: పప
6272 NDX2445229
పపరర: శకహరర గరననడ

6267 NDX3142924
పపరర: పడతమ వపదనమమలమ

6256 AP151010117495
పపరర: కకటటశజరరరవప ససపత

తసడడ:డ సపవదసలల
ఇసటట ననస:14-8-352
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:14-8-355
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరజకశ రరడడడ వపదనమమలమ
ఇసటట ననస:14-8-355
వయససస:31
లస: ససస స
6269 NDX2446060
పపరర: తదజజరరడడడ అలమర

94-33/368

6280 NDX0570937
పపరర: నదగ వనసకట పదదకవత తషరగర

94-33/382

భరస : వనసకట హనసమ కలమమర
ఇసటట ననస:14-8-358
వయససస:54
లస: ససస స
94-33/384

6283 NDX0571018
పపరర: వనసకట నదగ హనసమ కలమమర
తషరగర
తసడడ:డ రరధదకమషషమమరరస
ఇసటట ననస:14-8-358
వయససస:55
లస: పప

94-33/385
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94-33/386

తసడడ:డ సస మ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:14-8-358
వయససస:60
లస: పప
6287 NDX2738748
పపరర: ససనత దదవ కరరరమసచ

94-35/927

94-33/389

తసడడ:డ వనసకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:14-8-363
వయససస:36
లస: పప
6293 NDX1652016
పపరర: ససజనఖ గకరర

94-33/390

94-33/393

94-33/396

94-33/399

94-33/402

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:14-8-366
వయససస:37
లస: పప

94-33/391

6303 AP151010117111
పపరర: శకనవరససరరవప కరకలమమనస

6306 NDX1914556
పపరర: జసజనదథ కలమమర బజననపలర

94-33/404

6309 NDX0037432
పపరర: ససబబరరవమక వననగసడర

94-33/394

6312 NDX0038315
పపరర: వనసకట కమషషపడసరద వననగసడర
తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:14-8-366
వయససస:40
లస: పప

6292 NDX2745107
పపరర: బబపయఖ చచదరర యయసడన
ర రర

94-33/793

6295 NDX1106152
పపరర: జజఖత కరకలమమనస

94-33/392

6298 NDX0037341
పపరర: బబల గకరరననన

94-33/395

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:14-8-364
వయససస:64
లస: ససస స
94-33/397

6301 NDX0982702
పపరర: నదగమలలర శజరరరవప కర

94-33/398

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:14-8-364
వయససస:34
లస: పప
94-33/400

6304 NDX1652040
పపరర: బబబగ రరవప గకరర

94-33/401

తసడడ:డ రరజజ రరవప గకరర
ఇసటట ననస:14-8-364
వయససస:54
లస: పప
94-33/403

6307 NDX2918779
పపరర: శక వనసకట గరపస గగసటటపలర

94-33/772

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:14/8/365
వయససస:19
లస: పప
94-33/405

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:14-8-366
వయససస:57
లస: ససస స
94-33/407

94-33/388

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:14-8-364
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసజరరరరవ బజననపలర
ఇసటట ననస:14-8-365
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకట కమషషపడసరద
ఇసటట ననస:14-8-366
వయససస:36
లస: ససస స
6311 NDX0037358
పపరర: వననగసడర రరజకష

6300 NDX1652024
పపరర: చచవతనఖ గకరర

6289 NDX1929522
పపరర: శరకవణ కలమమర బజననపలర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యయసడన
ర రర
ఇసటట ననస:14-8-363
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వరబడహకచదరర
ఇసటట ననస:14-8-364
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకమనదనరరయణ తదళళళరర
ఇసటట ననస:14-8-364/1
వయససస:53
లస: పప
6308 NDX0038182
పపరర: శకదదవ వననగసడర

94-33/792

తసడడ:డ బబబగ రరవప గకరర
ఇసటట ననస:14-8-364
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ హనసమఁతరరవప
ఇసటట ననస:14-8-364
వయససస:34
లస: పప
6305 NDX1788530
పపరర: అసజ బబబగ తదళళళరర

6291 NDX2752707
పపరర: వనసకటటశజర రరవప బజననపలర

6297 NDX1942854
పపరర: అరరణ చటటలననన

94-35/793

తసడడ:డ వనసకటటసజరరరరవ బజననపలర
ఇసటట ననస:14-8-363
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప కకటపరటట
ఇసటట ననస:14-8-364
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వరబడహక చదరర
ఇసటట ననస:14-8-364
వయససస:67
లస: ససస స
6302 NDX0954271
పపరర: బబనస పడకరష కరకలమమనస

94-33/387

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:14-8-364
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బబబగ రరవప గకరర
ఇసటట ననస:14-8-364
వయససస:40
లస: ససస స
6299 AP151010120250
పపరర: జయలకడక కరకలమమనస

6288 NDX2293801
పపరర: సరయ ససభబష చచదరర
యయసడన
ర రర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప యయసడన
ర రర
ఇసటట ననస:14-8-363
వయససస:21
లస: ససస స

6294 NDX0037853
పపరర: శక సరయసరజత గకరరనన
న

6286 NDX2445906
పపరర: కకటటశజరరరవప నదమననన

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ నదమననన
ఇసటట ననస:14-8-360
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప బజననపలర
ఇసటట ననస:14-8-363
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ బబబగ రరవప గకరర
ఇసటట ననస:14-8-364
వయససస:25
లస: ససస స
6296 NDX1652156
పపరర: ధన లకడక గకరర

94-35/792

తసడడ:డ వననద కలమమర నదమననన
ఇసటట ననస:14-8-360
వయససస:22
లస: పప

భరస : వననద కలమమర నదమననన
ఇసటట ననస:14-8-360
వయససస:44
లస: ససస స
6290 NDX0285353
పపరర: మణణకలమమర బబ జననపలర

6285 NDX2445898
పపరర: సరయ శక చరణ నదమననన

6310 NDX0037051
పపరర: శకకరసత వననగసడర

94-33/406

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:14-8-366
వయససస:35
లస: పప
94-33/408

6313 AP151010117317
పపరర: అబగదల ఖలల షపక

94-33/409

తసడడ:డ భబషసద
ఇసటట ననస:14-8-366
వయససస:57
లస: పప
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94-33/410

తసడడ:డ కమషషయఖ
ఇసటట ననస:14-8-366
వయససస:65
లస: పప
6317 NDX2582344
పపరర: లకడక గరరరధర టటపరమనదబబ ఈనద

94-33/731

తసడడ:డ శకనవరసరరవప టటపరమనదబబ ఈనద
ఇసటట ననస:14-8-367
వయససస:19
లస: పప
6320 NDX0893826
పపరర: వజయ కమషష భవనస

94-33/411

94-33/414

తసడడ:డ సరసబశవ రరడడబ చదపరరపప
ఇసటట ననస:14-8-371
వయససస:27
లస: ససస స
6329 NDX1447185
పపరర: శరత బబబగ ఓలలటట

94-33/418

94-44/661

94-33/421

భరస : రమణయఖ మమడదపలర
ఇసటట ననస:14-8-374
వయససస:60
లస: ససస స

94-33/412

6324 NDX2446722
పపరర: పదక నలమల

6327 NDX1447219
పపరర: సతఖ ఓలలటట

6330 NDX2730299
పపరర: రరమ రరవప సజరష

6333 NDX0887950
పపరర: మమధవ జససల

6336 AP151010117041
పపరర: మగరళ పపలవనసగళ

94-33/424

6339 NDX0675041
పపరర: లకడక ఏలలచరర

94-35/794

6342 AP151010117227
పపరర: రవసదడ మమడదపలర
తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:14/8/374
వయససస:47
లస: పప

6322 NDX1208172
పపరర: మమతషఖస జయ భవనస

94-33/413

6325 NDX2445971
పపరర: లకడక ఓససకలల

94-35/795

భరస : మలర యఖ ఓససకలల
ఇసటట ననస:14-8-370
వయససస:39
లస: ససస స
94-33/416

6328 NDX1601757
పపరర: యశశజ రరఘవనసదడ బబ మకరరడడ

94-33/417

తసడడ:డ ససరరసదడనదద రరడడ
ఇసటట ననస:14-8-371
వయససస:27
లస: పప
94-44/659

6331 NDX2720977
పపరర: రతన మసజరర సజరష

94-44/660

తసడడ:డ రరమ రరవప సజరష
ఇసటట ననస:14-8-371
వయససస:21
లస: ససస స
94-33/419

6334 NDX0887943
పపరర: శశషగరరర రరవప జససల

94-33/420

తసడడ:డ వనసకటటసజరరర జససల
ఇసటట ననస:14-8-372
వయససస:48
లస: పప
94-33/422

6337 NDX1145663
పపరర: మమడదపలర శరరష

94-33/423

తసడడ:డ అసకయఖ
ఇసటట ననస:14-8-374
వయససస:28
లస: ససస స
94-33/425

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:14-8-374
వయససస:50
లస: ససస స
94-33/427

94-46/543

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:14-8-369
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:14-8-373
వయససస:62
లస: పప

భరస : డదనయల
ఇసటట ననస:14-8-374
వయససస:36
లస: ససస స
6341 AP151010120227
పపరర: లకడక మమడదపలర

6321 NDX1755000
పపరర: వవనక భవనస

94-33/730

భరస : రరమ కమషర రరడడ
ఇసటట ననస:14-8-368
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : శశషగరరరరరవప జససల
ఇసటట ననస:14-8-372
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మగరళ
ఇసటట ననస:14-8-373
వయససస:57
లస: ససస స
6338 NDX1447110
పపరర: నదగ లకడక పరచచల

6319 NDX1962555
పపరర: లకడక కరసతమక గరగగల

94-46/542

తసడడ:డ వనసకటటశజరరలల సజరష
ఇసటట ననస:14-8-371
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప సజరష
ఇసటట ననస:14-8-371
వయససస:19
లస: ససస స
6335 AP151010120021
పపరర: వనసగల శరయ లల పపలవనసగల

6318 NDX1962571
పపరర: ససజన శక గరగగల

భరస : శరత ఓలలటట
ఇసటట ననస:14-8-371
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమయఖ చదరర ఓలలటట
ఇసటట ననస:14-8-371
వయససస:48
లస: పప
6332 NDX2730224
పపరర: ససపసడయ సజరష

భరస : శకనవరసరరవప టటపరమనదబబ ఈనద
ఇసటట ననస:14-8-367
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : బబమసకర రరవప నలమల
ఇసటట ననస:14-8-370
వయససస:35
లస: ససస స
94-33/415

6316 NDX2592913
పపరర: మసజశక టటపరమనదబబ ఈనద

తసడడ:డ వనసకటటశజరరవప టటపరమనదబబ ఈనద
ఇసటట ననస:14-8-367
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:14-8-369
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రతన రరడడడ
ఇసటట ననస:14-8-369
వయససస:53
లస: పప
6326 NDX1771592
పపరర: లయ చదపరరపప

94-30/970

భరస : రరమ కమషష రరడడడ
ఇసటట ననస:14/8/368
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరమరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:14-8-369
వయససస:52
లస: ససస స
6323 NDX0893685
పపరర: రరమరరడడడ భవనస

6315 NDX2582138
పపరర: శకనవరసరరవప టటపరమనదబబ ఈనద

6340 AP151010120226
పపరర: జజనకమక మమడదపలర

94-33/426

భరస : అసకయఖ
ఇసటట ననస:14-8-374
వయససస:54
లస: ససస స
94-33/428

6343 AP151010117172
పపరర: అసకయఖ మమడడపలర

94-33/429

తసడడ:డ తమకయఖ
ఇసటట ననస:14-8-374
వయససస:62
లస: పప
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6344 AP151010117308
పపరర: రమణయఖ మమడదపలర

94-33/430

తసడడ:డ తమకయఖ మమడదపలర
ఇసటట ననస:14-8-374
వయససస:69
లస: పప
6347 NDX2445195
పపరర: శరరష మమడమలర

94-35/796

94-43/111

6348 NDX2235679
పపరర: అరరణద యగ

6351 NDX0675066
పపరర: ససబడమణఖస ఏలలచరర

94-33/433

6354 NDX2388585
పపరర: బబజ షపక

94-33/436

6357 NDX2388700
పపరర: నదరరయణ మమరరస కకలర మ
తసడడ:డ వనసకట రరవప కకలర మ
ఇసటట ననస:14-9-375
వయససస:23
లస: పప

94-33/439
6359 NDX0571117
పపరర: వ వ ఆర యస
సనరఖనదరరయణ ఇనపకకలర
తసడడ:డ సతఖనదరరయణ మమరరస ఇనపకకలర
ఇసటట ననస:14-9-375
వయససస:55
లస: పప

6360 NDX0427971
పపరర: మలర ఖమరరననరరవప మలర రపప
తసడడ:డ అచచయఖ
ఇసటట ననస:14-9-375
వయససస:55
లస: పప

6362 JBV2511426
పపరర: అనసపమ చననస

6363 AP151010120449
పపరర: చననస శరరదద దదవ

94-33/442

భరస : శతదకరరష
ఇసటట ననస:14-9-376
వయససస:38
లస: ససస స
94-33/445

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:14-9-377
వయససస:52
లస: ససస స

94-43/110

తసడడ:డ రమణయఖ మమడదపలర
ఇసటట ననస:14-8-374
వయససస:42
లస: పప
94-33/431

6366 NDX2621449
పపరర: వనసకట సరయ హరరవరర న కకటట

94-44/662

6369 NDX3070885
పపరర: పరరజత పయమఖవపల

94-33/434

6372 JBV2507325
పపరర: శకనవరస సస మవరపప
తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:14-9-377
వయససస:36
లస: పప

94-33/432

6355 NDX1660241
పపరర: లకడక పసడయమ ఇనపకకలర

94-33/435

తసడడ:డ వ వ ఆర యస సనరఖనదరరయణ ఇన
ఇసటట ననస:14-9-375
వయససస:29
లస: ససస స
94-33/437

6358 NDX1660233
పపరర: మణణదదప ఇనపకకలర

94-33/438

తసడడ:డ వ వ ఆర యస సనరఖనదరరయణ ఇన
ఇసటట ననస:14-9-375
వయససస:25
లస: పప
94-33/440

6361 NDX2183465
పపరర: సతఖనదరరయణ మమరరస
ఇనపకకలర
తసడడ:డ గణణ రరజ ఇనపకకలర
ఇసటట ననస:14-9-375
వయససస:81
లస: పప

94-33/441

94-33/443

6364 JBV2507473
పపరర: శతదకరరష చననస

94-33/444

తసడడ:డ కమషషపడసరద
ఇసటట ననస:14-9-376
వయససస:43
లస: పప
94-33/733

6367 NDX2910974
పపరర: వనసకట సరయ హరర వరర న కకటట

94-34/934

తసడడ:డ పడసరద కకటట
ఇసటట ననస:14-9-376
వయససస:20
లస: పప
94-44/663

భరస : పడసరద కకటట
ఇసటట ననస:14-9-376
వయససస:52
లస: ససస స
94-33/447

6352 AP151010120027
పపరర: ఇసదదర అకమల
భరస : సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:14-9
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద కకటట
ఇసటట ననస:14-9-376
వయససస:20
లస: పప

భసధసవప: పరరజత పయఖమగల
ఇసటట ననస:14-9-376
వయససస:52
లస: పప
6371 JBV2511327
పపరర: ఉమమదదవ సస మవరపప

6349 NDX0013045
పపరర: రవసదడ మమడదపలర

భరస : కమషష పడసరద
ఇసటట ననస:14-9-376
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖచచదరర
ఇసటట ననస:14-9-376
వయససస:68
లస: పప
6368 NDX3087590
పపరర: పడసరద కకటటీస

94-43/109

తసడడ:డ సలమస షపక
ఇసటట ననస:14-9-115
వయససస:23
లస: పప

భరస : వ వ ఆర యస సనరఖనదరరయణ ఇనప
ఇసటట ననస:14-9-375
వయససస:50
లస: ససస స

6365 AP151010117387
పపరర: కమషషపడసరద చననస

94-33/794

తసడడ:డ మమలకకసడలమడవప
ఇసటట ననస:14-8-3474
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససరకసదడనదధ
ఇసటట ననస:14-9-34
వయససస:38
లస: ససస స
6356 NDX0571216
పపరర: వజయ లకడక ఇనపకకలర

6346 NDX3126943
పపరర: వనసకట లకడక నదరరయణ
మమడచపలర
తసడడ:డ అసకయఖ మమడచపలర
ఇసటట ననస:14-8-374
వయససస:29
లస: పప

భరస : నదగకశజర రరవప యగ
ఇసటట ననస:14-8-374
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరయగడడ యగ
ఇసటట ననస:14-8-374
వయససస:42
లస: పప
6353 JBV2511699
పపరర: హరరపసడయ చదబబడ లల

94-33/732

తలర : నదగకశజర రరవప ఉపపగసటబర
ఇసటట ననస:14-8-374
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరగఏసదరరవప మదపఅల
ఇసటట ననస:14-8-374
వయససస:35
లస: ససస స
6350 NDX2235661
పపరర: నదగకశజర రరవప యగ

6345 NDX2702355
పపరర: అరరణ ఉపపగసటబర

6370 JBV2511293
పపరర: శకలకడక సస మవరపప

94-33/446

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:14-9-377
వయససస:36
లస: ససస స
94-33/448

6373 AP151010117473
పపరర: సరసబశవరరవప సస మవరపప

94-33/449

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:14-9-377
వయససస:61
లస: పప
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6374 NDX0428003
పపరర: వజయలకకషక మలమరరపప

94-33/450

భరస : మలర కరరరననరరవప
ఇసటట ననస:14/9/378
వయససస:50
లస: ససస స
6377 NDX1652099
పపరర: శకరరమగలల కలచన

94-33/452

తసడడ:డ వపలర యఖ కలచన
ఇసటట ననస:14-9-379
వయససస:48
లస: పప
6380 NDX1704403
పపరర: రరధదక తదళళళరర

94-33/454

94-35/799

94-35/800

తసడడ:డ నదగరరరనన నదయగడడ
ఇసటట ననస:14-9-383
వయససస:22
లస: ససస స
6389 NDX1828518
పపరర: లలత కలమమరర గరల

94-33/458

94-33/461

94-33/464

భరస : ఇమమమ
ఇసటట ననస:14-9-391
వయససస:63
లస: ససస స

6384 NDX2233575
పపరర: ననమగల రరవప అలపరటట

94-33/457

6387 NDX2445187
పపరర: నరకల చకకమరరల

6388 NDX3132503
పపరర: నవన పసచసమరరస

6396 AP151010117087
పపరర: రఫసక అహమమమద షపక

94-33/467

6399 NDX0038513
పపరర: ఆషరబబగస షపక

94-35/801

6402 JBV1026111
పపరర: హమకద బ షపక
భరస : ఖమదర మసరసన
ఇసటట ననస:14-9-391
వయససస:65
లస: ససస స

94-33/795

94-33/796

భరస : శకనవరస ���������
ఇసటట ననస:14-9-385
వయససస:43
లస: ససస స
94-33/459

6391 AP151010120410
పపరర: ఫరతమమ బ షపక

94-33/460

భరస : రఫసక అహమకధ
ఇసటట ననస:14-9-389
వయససస:42
లస: ససస స
94-33/462

6394 NDX1914143
పపరర: బషపర అహమకద షపక

94-33/463

తసడడ:డ రఫస అహమకద షపక
ఇసటట ననస:14-9-389
వయససస:24
లస: పప
94-33/465

6397 AP151010117433
పపరర: అకబమయమ షపక

94-33/466

తసడడ:డ ఘనననసరహహబ
ఇసటట ననస:14-9-389
వయససస:72
లస: పప
94-33/468

భరస : ససలమర
ఇసటట ననస:14-9-391
వయససస:36
లస: ససస స
94-33/470

94-33/456

6385 NDX2738847
పపరర: వజయ లకడక నదయగడడ
భరస : నదగరరరనన నదయగడడ
ఇసటట ననస:14-9-383
వయససస:38
లస: ససస స

6393 AP151010120500
పపరర: శలమర బ షపక

94-33/453

6382 NDX1704395
పపరర: శకధర తదళళళరర

తసడడ:డ సనరరఖ నదరరయణ రరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:14-9-383
వయససస:79
లస: పప

6390 NDX1931345
పపరర: మధస పడభబకర రవరజరపప

94-35/797

తసడడ:డ రరమమరరవప తదళళళరర
ఇసటట ననస:14-9-382
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షరరఫ
ఇసటట ననస:14-9-389
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:14-9-391
వయససస:22
లస: ససస స
6401 NDX1447193
పపరర: అమనద బ షపక

94-33/455

భరస : అకబరర మయమ
ఇసటట ననస:14-9-389
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమమమ సరహహబ
ఇసటట ననస:14-9-389
వయససస:37
లస: పప
6398 NDX2183440
పపరర: నదగమర బ షపక

6381 NDX1704411
పపరర: అరరణ కలమమరర తదళళళరర

6376 NDX1144492
పపరర: భబనసకకరణ మలమరరపప

భరస : రరధదకమషష పప లమర
ఇసటట ననస:14-9-382
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమ రరవప రవరజరపప
ఇసటట ననస:14-9-387
వయససస:53
లస: పప

భరస : మసరసన షరరఫ
ఇసటట ననస:14/9/389
వయససస:62
లస: ససస స
6395 JBV1024744
పపరర: జజన బబషర షపక

6379 NDX1954875
పపరర: ససతమహలకడక పప లమర

94-35/798

భరస : కకటటశజరరరవప చకకమరరల
ఇసటట ననస:14-9-383
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : మధస పడభబకర రవజరపప
ఇసటట ననస:14-9-387
వయససస:53
లస: ససస స
6392 AP151010120409
పపరర: మమమమమన బ షపక

6378 NDX2445724
పపరర: భబరత కకనసదన

భరస : రరమమరరవప తదళళళరర
ఇసటట ననస:14-9-382
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పప లమర
ఇసటట ననస:14-9-382
వయససస:30
లస: పప
6386 NDX2445146
పపరర: యమమన నదయగడడ

తసడడ:డ మలర ఖమరరనన రరవప మలమరరపప
ఇసటట ననస:14-9-378
వయససస:31
లస: పప

భరస : జనదరర న రరవప కకనసదన
ఇసటట ననస:14-9-381
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకధర తదళళళరర
ఇసటట ననస:14-9-382
వయససస:37
లస: ససస స
6383 NDX1957044
పపరర: రరధదకమషష పప లమర

94-33/451
6375 NDX2412732
పపరర: మహన గణణశ లలత సరయ
మమలరఅపప
తసడడ:డ మలర కరరరనన రరవప మమలరఅపప
ఇసటట ననస:14-9-378
వయససస:21
లస: పప

6400 AP151010120183
పపరర: అమకణణష షపక

94-33/469

భరస : ఇమమమ సరహహబ
ఇసటట ననస:14-9-391
వయససస:60
లస: ససస స
94-33/471

6403 NDX1144252
పపరర: మహబమబ ససలమర షపక

94-33/472

తసడడ:డ అలమరభక
ఇసటట ననస:14-9-391
వయససస:36
లస: పప
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6404 AP151010117183
పపరర: చనన ఇమమమ సరహహబ షపక

94-33/473

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:14-9-391
వయససస:42
లస: పప
6407 JBV2511731
పపరర: ఇమమసబ షపక

94-33/476

94-33/479

94-33/481

6411 AP151010117250
పపరర: ఇబడహహస షపక

6414 NDX1954792
పపరర: నదగ మలలర శజరర కకలర పరరరర

94-33/484

6417 JBV2511335
పపరర: ఉషరరరణణ చదబబడ లల

6420 NDX0860890
పపరర: కమషష కలమమరర సనరర

భరస : వనసకట రరమ మహన రరవప సనరర
ఇసటట ననస:14-9-396
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసజరరర సనరర
ఇసటట ననస:14-9-396
వయససస:63
లస: ససస స

6422 NDX0427906
పపరర: వనఁకట ససబబయఖ సనరక

6423 AP151010120390
పపరర: చదసదద షపక

94-33/490

తసడడ:డ భమషయఖ
ఇసటట ననస:14-9-396
వయససస:68
లస: పప
6425 NDX0428144
పపరర: హహసపసన షపక

94-33/493

తసడడ:డ మహమకదదల
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:62
లస: పప

94-33/482

94-33/496

6429 AP151010117293
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

94-33/485

6432 NDX2445351
పపరర: నననభ షపక
భరస : మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:40
లస: ససస స

6412 NDX3154044
పపరర: మహబమబ షరహహన షపక

94-33/797

6415 NDX1447177
పపరర: లల సరయ కలమమర కకలర పరరస

94-33/483

6418 JBV2507424
పపరర: ససరకసదడనదధ చదబబడ లల

94-33/486

తసడడ:డ వనసకరటరతనస
ఇసటట ననస:14-9-394
వయససస:68
లస: పప
94-33/488

6421 NDX2253052
పపరర: చనకయ సరయ ససరక

94-33/489

తసడడ:డ వనసకట రరమ మహన రరవప ససరక
ఇసటట ననస:14-9-396
వయససస:21
లస: పప
94-33/491

6424 NDX0545046
పపరర: భమలకడక కలరరక

94-33/492

భరస : ససధదకర
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:56
లస: ససస స
94-33/494

6427 AP151010120182
పపరర: హహసపననబ షపక

94-33/495

భరస : హహసపనన సరహహబ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:67
లస: ససస స
94-33/497

తసడడ:డ నననన సరహహబ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:44
లస: పప
94-33/499

94-33/478

తసడడ:డ మగరళ కమషష కకలర పరరస
ఇసటట ననస:14-9-393
వయససస:27
లస: పప

భరస : పపదదనన
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమమమ సరహహబ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:42
లస: పప
6431 AP151010117431
పపరర: చననససబబన షపక

6426 AP151010120140
పపరర: రతస మక సననపననన

6409 JBV1026186
పపరర: ససభబన� షపక�

తసడడ:డ హహమస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:14-9-392
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : హహసపనన సరహహబ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : నననన సరహహబ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:62
లస: ససస స
6428 AP151010117208
పపరర: నదగగల మరర షపక

94-33/480

భరస : ససరకసదడనదధ
ఇసటట ననస:14-9-394
వయససస:63
లస: ససస స
94-33/487

94-33/475

తసడడ:డ ఇబడహహఁ� �
ఇసటట ననస:14/9/392
వయససస:35
లస: పప

భరస : మగరళ కమషష కకలర పరరరర
ఇసటట ననస:14-9-393
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ కకలర పరరస
ఇసటట ననస:14-9-393
వయససస:50
లస: పప
6419 NDX1755075
పపరర: నదగమణణ సనరర

94-33/477

తసడడ:డ ఇమమమ సరహహబ
ఇసటట ననస:14-9-392
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ మగరళ కమషష
ఇసటట ననస:14-9-393
వయససస:25
లస: ససస స
6416 NDX1954800
పపరర: మగరళ కమషష కకలర పరరస

6408 NDX1447169
పపరర: జయమక కకలర పరరరర

6406 NDX1447151
పపరర: రమణ కకలర పరరస

తసడడ:డ కమషష మమరరస కకలర పరరస
ఇసటట ననస:14-9-391
వయససస:22
లస: పప

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:14-9-392
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమమససరహహబ
ఇసటట ననస:14-9-392
వయససస:54
లస: పప
6413 NDX1447086
పపరర: దసరరర సబకర కకలర పరరస

94-33/474

తసడడ:డ మకలసస సరహబ
ఇసటట ననస:14-9-391
వయససస:67
లస: పప

భరస : హహమస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:14-9-392
వయససస:38
లస: ససస స
6410 NDX0428110
పపరర: సరరరభ షపక

6405 NDX0428177
పపరర: ననననసరహహబ షపక

6430 AP151010117209
పపరర: ఇమమమ సరహహబ షపక

94-33/498

తసడడ:డ ఘనసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:60
లస: పప
94-35/802

6433 NDX2400125
పపరర: ఇసరరస బ షపక

94-35/803

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:25
లస: పప
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6434 NDX1305689
పపరర: వడర మమడడ ససభదడ
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94-44/195

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:29
లస: ససస స
6437 NDX1305655
పపరర: వడదరమగడడ ససబబశవరరరవప

94-44/198

94-45/300

94-45/303

94-45/306

94-45/309

94-45/312

94-45/315

భరస : లకడకనదరరయణ� కసదసల
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:41
లస: ససస స

6447 NDX0510552
పపరర: ససషసకత సయసపప�

6450 NDX0170944
పపరర: షబబనద� షపక�

6453 NDX1962134
పపరర: శలమ తరరమలశశటల ట

6456 JBV3125077
పపరర: శశభబరరణణ� కసఠమననన�

94-45/318

6459 NDX1278522
పపరర: మటల పలర శకకళ

94-45/307

6462 NDX0510479
పపరర: పడసననలకడక చననబబ యన�
భరస : అనసతబబబగ� చననబబ య న
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:43
లస: ససస స

6442 NDX1805219
పపరర: లకడక నదగ శక వదఖ కరణస

94-45/302

6445 NDX1048883
పపరర: మనషర భబగఖశక పరశస

94-45/305

6448 NDX0510503
పపరర: జయ పపజత రరవప�

94-45/308

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:25
లస: ససస స
94-45/310

6451 NDX0510388
పపరర: సమసదన మరరపపడడ�

94-45/311

భరస : పవన కలమమర� మరర పపడడ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:32
లస: ససస స
94-45/313

6454 NDX1733634
పపరర: అపసన షపక

94-45/314

భరస : ఛదన బబషర షపక
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:33
లస: ససస స
94-45/316

6457 NDX0511642
పపరర: వశరల దసడ�

94-45/317

భరస : ససధదకర� దసడ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:38
లస: ససస స
94-45/319

భరస : రమమశ కలమమర
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:38
లస: ససస స
94-45/321

94-45/299

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప పరశస
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ జజఖత బబబగ� దసడమగడడ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:38
లస: ససస స
6461 NDX0473017
పపరర: వజయలకడక� కసదసల�

94-45/304

భరస : నదరరయణ రమమష తరరమలశశటల ట
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప మసదడపప
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:35
లస: ససస స
6458 NDX0483297
పపరర: ఇసదదడణణ దసడమమడడ�

6444 NDX1278340
పపరర: ఈదర పడజజ జసజల

6439 NDX2182855
పపరర: వరణణఅపరష అలపరటట

తసడడ:డ రమణయఖ కరణస
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : గరరర సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కమషష కలమమర� మరర పపడడ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:39
లస: ససస స
6455 NDX2123008
పపరర: పరరజత మసదడపప

94-45/301

తసడడ:డ రమమశ బబబగ� స య ీసపప
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవద రరజ మదన
ద రర
ఇసటట ననస:14/10
వయససస:30
లస: ససస స
6452 NDX0472944
పపరర: శరకవణణ� మమరరపపడడ�

6441 NDX1733493
పపరర: మమనక ససధ సరయ పరశస

94-44/197

తసడడ:డ రరధదమమధవ అలపరటట
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కమషష మమరరస
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:28
లస: ససస స
6449 NDX1924548
పపరర: రరజజ మదన
ద రర

94-44/199

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప పరశస
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకటట రకడడడ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:25
లస: ససస స
6446 NDX1048388
పపరర: వనసకట పడశరసత రరవప

6438 NDX0871848
పపరర: ఆదదనదరరయణ బసడర

6436 NDX1494236
పపరర: పపడమమనథ రసగరశశటల ట

తసడడ:డ ససవర రరమ కమషష పడసరద రసగరశశటల ట
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ శరమమఖల పరల పపలర గమర
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:24
లస: ససస స
6443 NDX1370063
పపరర: పడవలర క అలకపలర

94-44/196

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకరమర
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మమధవరరవప
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:36
లస: పప
6440 NDX1805227
పపరర: షరలన పపలర గమర

6435 NDX1413657
పపరర: కకరణ కకరమర

6460 NDX0656611
పపరర: అరరణకలమమరర ఉపపమ�

94-45/320

భరస : శరఖసపడసరద� ఉపపమ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:39
లస: ససస స
94-45/322

6463 JBV3125051
పపరర: మమరరరరణణ� రరచపపడడ�

94-45/323

భరస : గగరవయఖ� రరచ పపడడ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:43
లస: ససస స
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6464 NDX1370089
పపరర: ఆదదలకడక అలకపలర
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94-45/324

భరస : బబలకకటట రకడడడ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:25
లస: ససస స
6467 NDX1787805
పపరర: మమధవ చససడనరర

94-45/327

94-45/330

94-45/333

94-45/336

భరస : పడసరద బబబగ�
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:50
లస: ససస స
6479 NDX0211557
పపరర: వనసకట పదకజ భమననన

94-45/339

94-45/342

94-45/345

భరస : వనసకటటశజరరర నదతదన
ఇసటట ననస:14/10
వయససస:59
లస: ససస స

94-45/334

94-45/348

6472 NDX0510602
పపరర: అననపపరష � సయసపప�

6475 NDX1815127
పపరర: ఇసదదర దదవ కకపపమల

6477 JBV3123858
పపరర: రజన� గగమకడడ�

6478 NDX0472761
పపరర: ఇసదదర� మమరరపపడడ�

6480 NDX0867259
పపరర: ససధదరరణణ� గగళళపలర �

6483 NDX1048776
పపరర: ససగగణ పడభ పరశస

6486 NDX0472654
పపరర: ససమతదదవ� బతస న�

6489 JBV3124328
పపరర: కమషషకలమమరర� పడతదప�

6492 NDX1187764
పపరర: లకకకయమక బసడదరర
భరస : వనసకట గగరరవపలల బసడదరర
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:61
లస: ససస స

94-45/332

94-45/335

భరస : ఆనసద అరరకపరడనర చగకరమ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:51
లస: ససస స

94-45/337

94-45/338

భరస : కమషష కలమమర� మరర పపడడ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:39
లస: ససస స
94-45/340

6481 NDX1187772
పపరర: శరసతకలమమరర మదన
ద రర

94-45/341

భరస : డదవడదడజ మదసర రర
ఇసటట ననస:14/10
వయససస:52
లస: ససస స
94-45/343

6484 NDX1187822
పపరర: మణణ అననవరపప

94-45/344

భరస : ఇజడయయలల అననవరపప
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:53
లస: ససస స
94-45/346

6487 NDX0170787
పపరర: మణణ� అననవరపప�

94-45/347

భరస : ఇసరకయల� అననవరపప
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:54
లస: ససస స
94-45/349

భరస : వనసకటరమణ� �
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:54
లస: ససస స
94-45/351

94-45/329

భరస : వనసకట నమశరవరయ� యనమసడడ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పరరద సరరధద�
ఇసటట ననస:14/10
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బబబమరరవప� గస గగరర
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:54
లస: ససస స
6491 NDX2072643
పపరర: లసగమక నదతదన

6474 JBV1653864
పపరర: కళళఖణణ� యనమసడడ

6469 JBV3124807
పపరర: రమమదదవ� పరటటబసడర �

భరస : రమమశ బబబగ� సయసపప�
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజర రరవప పరశస
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజర రరవప రరవప
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:39
లస: ససస స
6488 NDX0473041
పపరర: మలలర శజరర� గసగమరర�

94-45/331

భరస : వనసకటటశజర రరవప�
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:26
లస: ససస స
6485 JBV1654185
పపరర: సతఖకలమమరర రరవప

6471 NDX1961748
పపరర: మమధవ దదడడ పననన

94-45/326

భరస : నదగకశజర రరవప� �
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జ.అర .ఈశజర పడసరద గగమకడడ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రవ శసకర
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:51
లస: ససస స
6482 NDX1278316
పపరర: కకకటట శవ లలత

94-45/328

భరస : శకనవరస రరవప ధనళపరలర
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ గరరర సరహహబ�
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:50
లస: ససస స
6476 NDX0640532
పపరర: హరరకలమమరర� ధననకలల�

6468 NDX1961425
పపరర: మమధవ లకడక పపయఖల

6466 NDX1048339
పపరర: ససబబలకడక పపలర గమర

భరస : శరమమఖల పరల పపలర గగర
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వరపడసరద రరవప పపయఖల
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శవరరమకమషష పడసరద� ర
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:48
లస: ససస స
6473 NDX0170712
పపరర: దదల షరద� షపక�

94-45/325

భరస : కరరణ కలమమర అకకమననన
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజరరరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:55
లస: ససస స
6470 NDX0472498
పపరర: రమమదదవ� ఆర�

6465 NDX2072635
పపరర: కమషష కలమమరర అకకమననన

6490 JBV3124385
పపరర: సతఖవత� కసఠమననన�

94-45/350

భరస : ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:14/10
వయససస:25
లస: ససస స
94-45/352

6493 NDX1278290
పపరర: గగసటట దదన పసడయసవద

94-45/353

భరస : మమరరలన లలథర జ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:27
లస: ససస స
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పపరర: పడమలమదదవ� కకలమర�
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94-45/354

భరస : శశషయఖ� �
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:64
లస: ససస స
6497 NDX0745547
పపరర: ఉషరదదవ చచరరకలరర�

94-45/357

6498 NDX0611392
పపరర: నరకల గగరరజవవలల

94-45/360

6501 NDX0940379
పపరర: సజరష కలమమరర తరరమలశశటల ట

6504 NDX2123016
పపరర: సచన సరమమమ ట దదవర పరశస

భరస : సరసబశవ రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప పరశస
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:23
లస: పప

94-45/366
6506 NDX1660936
పపరర: వనసకట సరయ సనరఖ కకశక
యనమసడడ
తసడడ:డ వనసకట నమశరవరయ యనమసడడ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:25
లస: పప

6507 NDX1787870
పపరర: ధరక తదజ చససడనరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:27
లస: పప

6509 NDX1913988
పపరర: పడభగ మదన
ద రర

6510 NDX2056522
పపరర: లకడక ససదదప గగరరకల

94-45/369

తసడడ:డ దదవద రరజ మదన
ద రర
ఇసటట ననస:14/10
వయససస:28
లస: పప
6512 NDX0175943
పపరర: నవన కలమమర� అననవరపప�

94-45/372

94-45/375

తసడడ:డ వనసకటటశజరరరర మస దడ పప
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:27
లస: పప

6516 NDX0581553
పపరర: దదననష రరడడడ మమటల బ�

94-45/378

6519 NDX1921957
పపరర: ససనల పసడలననన

94-45/364

6522 NDX2008549
పపరర: శరఖమ పడసరద వపపప
తసడడ:డ నదగ రతన రరజ వపపప
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:25
లస: పప

94-45/359

6502 NDX1961367
పపరర: ససశల దదడడ పననన

94-45/362

6505 NDX1805276
పపరర: తరరణ తదజ చససడనరర

94-45/365

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:24
లస: పప
94-45/367

6508 NDX2056514
పపరర: రతన చచవతనఖ గగరరకల

94-45/368

తసడడ:డ గకరరశసకర గగరరకల
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:27
లస: పప
94-45/370

6511 NDX0581868
పపరర: పవన కలమమర ధననకలల�

94-45/371

తసడడ:డ పడసరద బబబగ�
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:31
లస: పప
94-45/373

6514 NDX0352948
పపరర: పవన కలమమర� మరరపపడడ�

94-45/374

తసడడ:డ కమషష కలమమర� మరర పపడడ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:39
లస: పప
94-45/376

6517 NDX0472159
పపరర: వజయకలమమర కనపరల�

94-45/377

తసడడ:డ రరయపమ� క నపల
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:38
లస: పప
94-45/379

తసడడ:డ పస యస వ సతఖనదరరయణ ప
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:39
లస: పప
94-45/383

6499 JBV3123429
పపరర: వనసకరయమక� బసడర మమడడ�

భరస : సతఖనదరరయణ దదడడ పననన
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడ రరడడడ� మమటల
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ� �
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:38
లస: పప
6521 NDX1299734
పపరర: కకటటశజర రరవప మసదడపప

94-45/361

తసడడ:డ కమషషకలమమర మరర పపడడ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:25
లస: పప

తలర : ననరనహన షపక
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:37
లస: పప
6518 JBV3123999
పపరర: భబసమర చసదస� కకలమర�

6513 NDX0938829
పపరర: పడవణగమమమర మమరరపపడడ

94-45/356

భరస : సరసబశవరరవప� బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ గకరరశసకర గగరరకల
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఇజజడయయల� అననవరపప
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:33
లస: పప
6515 NDX1733626
పపరర: ఛదన బబషర షపక

94-45/358

భరస : హనసమసతరరవప తరరమలశశటల ట
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:70
లస: ససస స
94-45/363

6496 NDX1961441
పపరర: వజయ లకడక మదదదననన

భరస : శరఖమ పడసరద తషమకల
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : పస యస వ సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ఆదదనదరరయణ� బసడర
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:68
లస: ససస స
6503 NDX1852699
పపరర: వనసకరయమమక బసడర మమడడ

94-45/355

తసడడ:డ రరయపమ� కరన పరల
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:65
లస: ససస స

తలర : రసగమక�
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:66
లస: ససస స
6500 NDX0706200
పపరర: నదగకసదడమక బసడర �

6495 NDX0472324
పపరర: శరఖమలమదదవ కనపరల�

6520 NDX0938845
పపరర: ససరకసదడ కకలమర

94-45/382

తసడడ:డ శశషయఖ కకళర
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:39
లస: పప
94-45/384

6523 JBV3124286
పపరర: మహనకమషష� తరరమలశశటల ట�

94-45/385

తసడడ:డ హనసమసతరరవప� �
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:44
లస: పప
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94-45/386

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� దసడ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:46
లస: పప
6527 NDX1961938
పపరర: శకనవరస రరవప ధనళపరళ

94-45/389

94-45/392

94-45/395

6536 NDX0211896
పపరర: రవ శసకర కకరకపరటట

94-45/398

94-45/401

94-45/404

94-45/396

6537 JBV3124310
పపరర: వనసకటరమణ� పడతదప�

6540 NDX1278431
పపరర: నభబనసపపడడ తరరమల రరవప

6543 NDX1186790
పపరర: డదవడదడజ మదన
ద రర

94-45/407

6546 JBV1654193
పపరర: వనసకటటశజర రరవప� రరవప�

94-45/399

తసడడ:డ అపరమరరవప� �
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:58
లస: పప

6549 NDX0353128
పపరర: కమషష కలమమర� మరరపపడడ�

94-45/402

6552 NDX0938837
పపరర: కకషసక కర
తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:14/10
వయససస:25
లస: పప

94-45/394

6535 NDX0701722
పపరర: సతఖవరణణ� ఎస�

94-45/397

6538 NDX1186808
పపరర: గగరవయఖ రరచపపడడ

94-45/400

6541 NDX0353292
పపరర: వనసకటటశజర రరవప� గగళళపలర �

94-45/403

తసడడ:డ నదగశరరమణణ�
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:33
లస: పప
94-45/405

6544 JBV3123635
పపరర: రరమమసజననయఈశజర పడసరద
గగమకడడ
తసడడ:డ వనసకటరతనస గగమకడడ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:30
లస: పప

94-45/406

94-45/408

6547 NDX0176024
పపరర: గరరర సరహహబ� షపక�

94-45/409

తసడడ:డ చనన మసరసన� షపక
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:58
లస: పప
94-45/411

తసడడ:డ పసచచయఖ చచదరర� మరర పపడడ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:39
లస: పప
94-45/413

6532 JBV3124997
పపరర: నదగకశజర రరవప� పరటటబసడర �

తసడడ:డ చననగగరవయఖ రరచ పపడడ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ గరపరలరరవప� �
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:57
లస: పప
94-45/410

94-45/391

భరస : వనసకట ససబబ రరడడడ�
ఇసటట ననస:14/10
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ మదసర రర
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:57
లస: పప

తలర : కకటటరతనస గగరరకల
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబదద�డ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:26
లస: పప

6534 NDX1787748
పపరర: శకనవరస రరవప చససడనరర

6529 NDX0472225
పపరర: లకడకనదరరయణ� కసదసల�

తసడడ:డ రతస యఖ� �
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ తడవకకమ రరవప రరవప
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వరభదడయఖ�
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:57
లస: పప

6551 NDX0472134
పపరర: ససబబయఖ� జజససస �

94-45/393

తసడడ:డ శరససస �స వ.కర.�
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ నదగకసదడబబబగ�
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:55
లస: పప

6548 JBV3124245
పపరర: రరధదకమషషమమరరస� ఆయల�

6531 NDX1370071
పపరర: బబలకకటట రకడడడ అలకరపలర

94-45/388

తసడడ:డ వరయఖ� కసదసల
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:54
లస: పప

6545 NDX2072536
పపరర: గకరరశసకర గగరరకల

94-45/390

తసడడ:డ కకటట రకడడడ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:25
లస: పప

6533 JBV1653856
పపరర: వనసకట నమశరవరయ
యనమసడడ
తసడడ:డ సనరఖనదరరయణ యనమసడడ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:55
లస: పప

6542 NDX0471664
పపరర: బబబగరరవప� గసగమరర�

6528 JBV3124898
పపరర: గకరరశసకర� పస రరననన�

6526 NDX1062975
పపరర: శరమమఖల పరల పపలర గమర

తసడడ:డ ససనసద రరవప పపలర గగర
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర� �
ఇసటట ననస:14/10
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర� sayimpu
ఇసటట ననస:14/10
వయససస:39
లస: పప

6539 NDX0645952
పపరర: పడసరద బబబగ� ధననకలల�

94-45/387

తసడడ:డ పపద తతమసయఖ మలర వరపప
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప ధనళపరళ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:24
లస: పప
6530 NDX0548826
పపరర: రమమష బబబగ సయసపప�

6525 NDX1961862
పపరర: చననయఖ మలర వరపప

6550 NDX0483362
పపరర: పరరద సరరధద� బతస న�

94-45/412

తసడడ:డ శకనవరససలల�
ఇసటట ననస:14/10
వయససస:25
లస: పప
94-45/415

94-45/416
6553 NDX2008564
పపరర: దదరర లకడక నదరరయణ వర పడసరద
పపయఖల
తసడడ:డ నరసససహస పపయఖల
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:25
లస: పప
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6554 NDX1186816
పపరర: ఇజడయయలల అననవరపప

94-45/417

తసడడ:డ నదగయఖ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:63
లస: పప
6557 NDX0472068
పపరర: రరయపమ కనపరల�

94-45/420

94-45/423

94-45/426

6566 NDX2072593
పపరర: కకటటరతనస గగరరకల

94-45/429

94-45/527

94-46/545

94-45/427

6567 JBV1654011
పపరర: వనసకటటశజరరర� కకసరరజ�

6570 NDX3107752
పపరర: చననయఖ మలర వరపప

6573 NDX1832832
పపరర: కలససమ మమధసరర మదన
ద రర

94-46/548

6576 NDX0656421
పపరర: రమ బబ దసద బబ డడడ

94-45/430

భరస : రరమమరరవప వడదడపరటట
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:59
లస: ససస స

6579 NDX0656645
పపరర: లకకకయమక బసడదరర

94-45/528

6582 NDX0646604
పపరర: నదగరరజ బబ డడడ బబ డడడ
తసడడ:డ ససరకసదడ బబబగ బబ డడడ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:37
లస: పప

6565 NDX1787656
పపరర: వనసకట రరవప చససడనరర

94-45/428

6568 NDX1961409
పపరర: సతఖనదరరయణ దదడడ పననన

94-45/431

6571 NDX2236693
పపరర: సరయ తడపపర రరవతదరపప

94-46/544

తసడడ:డ నరకసదడ బబబగ రరవతదరపప
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:21
లస: ససస స
94-46/546

6574 NDX0656660
పపరర: ససతదరరమ కలమఖణణ దదవరశశటల ట

94-46/547

తసడడ:డ వనసకట మలర ఖమరరననరరవప దదవరశశటల ట
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:33
లస: ససస స
94-46/549

6577 NDX2236586
పపరర: వమల మపరరస

94-46/550

భరస : చన సరసబయఖ మపరరస
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:57
లస: ససస స
94-46/552

భరస : వనసకట గగరరవప బసడదరర
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:61
లస: ససస స
94-46/554

94-45/425

తసడడ:డ నదగయఖ దదడడ పననన
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:24
లస: పప

భరస : ససరకసదడబబబగ బబ డడడ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:51
లస: ససస స
94-46/551

6562 JBV3123403
పపరర: సరసబశవరరవప� బసడర మమడడ

తసడడ:డ ససబబయఖ చససడనరర
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ దదవద రరజ మదన
ద రర
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శవరజ మదదద
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకరమర
ఇసటట ననస:14/10
వయససస:28
లస: పప

6564 NDX1852657
పపరర: సరసబశవ రరవప బసడర మమడడ

94-45/422

తసడడ:డ వనసకటపమయఖ� బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ పపదద తదమసయఖ మలర వరపప
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ గగరరనదథ బబబగ ససగరల
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:26
లస: ససస స

6581 NDX0548446
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస కకరమర

94-45/424

తసడడ:డ పరశరరమయఖ� �
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:44
లస: పప

భరస : చననయఖ మలర వరపప
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:50
లస: ససస స

6578 NDX2254415
పపరర: పదదకవత వడదడపరటట

6561 AP151010225291
పపరర: ఆదదనదరరయణ� బసడర �

6559 NDX0581496
పపరర: రవసదడ రరడడడ మమటల�
తసడడ:డ రరమచసదడ రరడడడ� మమటల
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపయఖ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ గగరరకల
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:80
లస: పప

6575 NDX0656546
పపరర: ససనత మదదద మదదద

94-45/421

తసడడ:డ శవయఖ� బసడర
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:73
లస: పప

6563 JBV3123601
పపరర: హనసమసతరరవప�
తరరమలశశటల �ట
తసడడ:డ రరమయఖ� �
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:75
లస: పప

6572 NDX1920462
పపరర: బమసద పసడయమసక ససగరల

6558 NDX1961524
పపరర: నదగకశజర రరవప మనననస

94-45/419
6556 NDX0610675
పపరర: సనరరఖ వనసకట సతఖనదరరయణ�

తసడడ:డ గసగరరజ� పసదదల ననన
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ మనననస
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర� �
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:72
లస: పప

6569 NDX3045184
పపరర: జయశక పపటటల

94-45/418

తసడడ:డ సరమగఖల�
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశస� క నపల
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:69
లస: పప
6560 JBV3123973
పపరర: శశషయఖ� కకలమర�

6555 NDX0176008
పపరర: ఇసరడయయల� అననవరపప�

6580 NDX2236677
పపరర: ఝమనస లకడక పపమకసరన

94-46/553

భరస : ససబబ రరవప పపమకసరన
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:65
లస: ససస స
94-46/555

6583 JBV3124104
పపరర: నదరరయణరమమశ తరరమలశశటల ట

94-46/556

తసడడ:డ హనసమసతరరవప తరరమలశశటల ట
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:42
లస: పప
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6584 NDX2254431
పపరర: తరరర సతఖవర పడసరద ఓలలటట

94-46/557

తసడడ:డ శవరరమశరససస స ఓలలటట
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:45
లస: పప
6587 SQX1652841
పపరర: హహమ చచదరర కకమటటననన

95-46/21

95-46/24

94-45/432

94-45/435

తసడడ:డ ససరకష బబబగ గరరసటర
ఇసటట ననస:14/10/2
వయససస:29
లస: ససస స
6599 NDX1803023
పపరర: యశశద వనమగలపలర

94-45/438

94-45/441

94-45/444

తసడడ:డ భబరర వ రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:14-10-2
వయససస:27
లస: పప

94-45/433

94-45/447

6592 NDX2738896
పపరర: ఇమమమ సరహహబ షపక

94-33/773

6595 NDX1805169
పపరర: యమమన లకడక గలమర

94-45/434

తసడడ:డ శవశసకర రరవప గలమర
ఇసటట ననస:14-10-2
వయససస:28
లస: ససస స

6597 NDX2166701
పపరర: సతఖ శకవరన పరరమళ గరరరన

6598 NDX2043685
పపరర: శక లకడక జజగరర మమడడ

94-45/436

6600 NDX2079748
పపరర: రమణణ గరరసటర

6603 AP151010147373
పపరర: పదకజ కకడనరర�

6606 JBV3123205
పపరర: మహలకడక మమదదల� �

6609 NDX2182897
పపరర: భబనసపడకరశ రరడడడ మమలల

6612 NDX1237692
పపరర: హరరష పరరచనరర
తసడడ:డ శక వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:14-10-2
వయససస:28
లస: పప

94-45/437

భరస : రఘగ బబబగ జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:14-10-2
వయససస:42
లస: ససస స
94-45/439

6601 NDX2142677
పపరర: పగడదల శవ కలమమరర

94-45/440

భరస : రరధదకమషష
ఇసటట ననస:14-10-2
వయససస:47
లస: ససస స
94-45/442

6604 NDX2056571
పపరర: హహమ లత దదవర శశటల ట

94-45/443

భరస : వనసకటటశజర రరవప దదవర శశటల ట
ఇసటట ననస:14-10-2
వయససస:29
లస: ససస స
94-45/445

6607 NDX2166735
పపరర: వనసకరయమక పగడదల

94-45/446

భరస : కకసడయఖ పగడదల
ఇసటట ననస:14-10-2
వయససస:73
లస: ససస స
94-45/448

తసడడ:డ సచచదదనసద రరడడడ మమలల
ఇసటట ననస:14-10-2
వయససస:22
లస: పప
94-45/450

95-46/23

తసడడ:డ వననకట శవ పడసరద రరవప యకమల
ఇసటట ననస:14-10-2
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససధదకర� �
ఇసటట ననస:14/10/2
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సప మయమఖ�
ఇసటట ననస:14-10-2
వయససస:28
లస: ససస స
6611 NDX1733642
పపరర: హరరష కలమమర కసదసల

6594 NDX1720680
పపరర: దదవఖ లకడక సససధనర యకమల

6589 SQX1652874
పపరర: అఫసయ ఫయమజ షపక

తసడడ:డ గణణ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:14-10/1
వయససస:72
లస: పప

భరస : చసదడమమళ
ఇసటట ననస:14-10-2
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శక వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:14-10-2
వయససస:56
లస: ససస స
6608 NDX0887042
పపరర: ససబబబయమక�

95-46/25

భరస : ససరకష బబబగ గరరసటర
ఇసటట ననస:14-10-2
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససరకసదర సస మగణణ
ఇసటట ననస:14-10-2
వయససస:50
లస: ససస స
6605 NDX1237700
పపరర: రరజకశజరర పరరచనరర

6591 SQX1652825
పపరర: జసజసత రసగరశశటల ట

94-46/772

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమ కమషష గరరరన
ఇసటట ననస:14-10-2
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వటల వనమగలపలర
ఇసటట ననస:14/10/2
వయససస:28
లస: ససస స
6602 NDX2094068
పపరర: జయ శక కసన
స రర

95-46/22

తసడడ:డ శవ రరమ కమషష పడసరద
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:23
లస: పప

భరస : పపరషచసదడరరవప� కకఠరర
ఇసటట ననస:14-10-1
వయససస:72
లస: ససస స
6596 NDX2079722
పపరర: వనసశర గరరసటర

6588 SQX1652866
పపరర: అదద శశషమక కకతస పలర

6586 NDX3001153
పపరర: రమమశ కలమమర మటల పలర

భసధసవప: శకకళ మటల పలర
ఇసటట ననస:14 - 10
వయససస:43
లస: పప

భరస : కరమమశజర రరవప
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:44
లస: ససస స
6593 NDX0702209
పపరర: గమహలకడక కకఠరరర�

94-46/558

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ పపరషచనద న రరవప
ఇసటట ననస:14-10
వయససస:23
లస: ససస స
6590 SQX1652833
పపరర: హహసపసన షపక

6585 NDX2236669
పపరర: కరమమశజర రరవప కకతస పలర

6610 NDX2166677
పపరర: షహహద అల సయఖద

94-45/449

తసడడ:డ జజన బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:14-10-2
వయససస:23
లస: పప
94-45/451

6613 NDX2079730
పపరర: వనల గరరసటర

94-45/452

తసడడ:డ ససరకష బబబగ గరరసటర
ఇసటట ననస:14-10-2
వయససస:29
లస: పప
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6614 NDX0549931
పపరర: శకకరసత దదడడ పననన�
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94-45/453

తసడడ:డ జగననకహనరరవప�
ఇసటట ననస:14-10-2
వయససస:28
లస: పప
6617 AP151010147520
పపరర: చసదడమమళ కకడడరర�

94-45/456

94-45/459

94-45/462

94-46/561

94-46/564

94-46/567

తసడడ:డ సససహ బబలమజ
ఇసటట ననస:14-10/211
వయససస:56
లస: పప
6635 NDX2904217
పపరర: రతన కలమమర పపట

6624 NDX2254423
పపరర: హహమససధ ఓలలటట

6627 NDX2236701
పపరర: కనక దసరర గగజనలర

6630 NDX2254449
పపరర: శక నదగ సరయ అగరత
కనసమమరర
తలర : మమధవ కనసమమరర
ఇసటట ననస:14-10/205
వయససస:22
లస: పప

6636 NDX2270296
పపరర: నరకశ కలమమర ధరరనసస
తసడడ:డ ఆనసద రరవప ధదమసస
ఇసటట ననస:14-10 F.NO;510
వయససస:44
లస: పప

6638 NDX2975563
పపరర: కకటటశజర రరవప పస కలరర

6639 NDX2975571
పపరర: పవన కలమమర పస కలరర

94-23/678

తసడడ:డ పరజతయఖ పస కలరర
ఇసటట ననస:14-11
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప రరయ
ఇసటట ననస:14-11
వయససస:27
లస: ససస స

94-46/559

6622 NDX2182830
పపరర: కమషష మమరరస గగపరస

94-45/461

6625 NDX2236651
పపరర: కరజమ ససలమసనద సయఖద

6642 NDX1618174
పపరర: కకటటశజరర రరయ
భరస : నదగకశజరరరవప రరయ
ఇసటట ననస:14-11
వయససస:44
లస: ససస స

94-46/560

భరస : ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:14-10/2
వయససస:44
లస: ససస స
94-46/562

6628 NDX2254530
పపరర: చరరత దసడద

94-46/563

తసడడ:డ ససధదకర దసడద
ఇసటట ననస:14-10/112
వయససస:23
లస: ససస స
94-46/565

6631 NDX2254381
పపరర: వరణణ శక వనమమరర

94-46/566

భరస : సతఖనదరరయణ బబలమజ
ఇసటట ననస:14-10/211
వయససస:53
లస: ససస స
94-46/569

తసడడ:డ అనసతబబబగ చచనదనబబవన
ఇసటట ననస:14-10/503
వయససస:20
లస: ససస స
94-94/60

6637 NDX2822922
పపరర: వనసకట కకశక పపట

94-45/530

తసడడ:డ రతన కలమమర పపట
ఇసటట ననస:14-10 WHITE HOUSE APT
వయససస:23
లస: పప
94-23/679

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప పస కలరర
ఇసటట ననస:14-11
వయససస:27
లస: పప
94-33/500

94-45/458

తసడడ:డ నదరరయణ గగపరస
ఇసటట ననస:14-10-2
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప కకమటటననన
ఇసటట ననస:14-10/409
వయససస:24
లస: పప
94-45/529

6619 NDX1237718
పపరర: శక వనసకట రరవప పరరచనరర

94-46/568 6634 NDX2254407
6633 NDX2236214
పపరర: వనసకట సరయ కకరణ కకమటటననన
పపరర: హహమసత లకడక చచనదనబబవన

తసడడ:డ ససబబబరరవప పపట
ఇసటట ననస:14-10 507 White House Apt
వయససస:46
లస: పప

6641 NDX1271352
పపరర: యశజసత రరయ

94-45/460

భరస : రరమ రరవప గగజనలర
ఇసటట ననస:14-10/101
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప వడదడపరటట
ఇసటట ననస:14-10/201
వయససస:35
లస: ససస స
6632 NDX2254399
పపరర: సతఖ నదరరయణ బబలమజ

6621 AP151010147200
పపరర: ససధదకర మదదల�

94-45/455

తసడడ:డ మహన సససదర రరవప
ఇసటట ననస:14-10-2
వయససస:56
లస: పప

భరస : సతఖ వర పడసరద ఓలలటట
ఇసటట ననస:14-10/2
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కమషష మమరరస తషమకల
ఇసటట ననస:14-10/2
వయససస:64
లస: పప
6629 NDX2254456
పపరర: నదగ జజఖత వడదడపరటట

94-45/457

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ�
ఇసటట ననస:14/10/2
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:14-10-2
వయససస:28
లస: పప
6626 NDX2236644
పపరర: ససబబ రరవప తషమకల

6618 NDX1818246
పపరర: వటల వనమగలపలర

6616 NDX2043701
పపరర: రఘగ బబబగ జజగరర మమడడ

తసడడ:డ వనసకట నదరరయణ జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:14-10-2
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప వనమగలపలర
ఇసటట ననస:14-10-2
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అపరమరరవప దదవర శశటల ట
ఇసటట ననస:14-10-2
వయససస:29
లస: పప
6623 NDX0938704
పపరర: వనసకటబడవప కకడడరర

94-45/454

తసడడ:డ మరర చసతలచచరరవప
ఇసటట ననస:14-10-2
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:14-10-2
వయససస:28
లస: పప
6620 NDX2056563
పపరర: వనసకటటశజర రరవప దదవర శశటల ట

6615 NDX1924464
పపరర: మమలమల చసతలచచరరవప

6640 NDX2975605
పపరర: వజయ కలమమర పస కలరర

94-23/680

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప పస కలరర
ఇసటట ననస:14-11
వయససస:26
లస: పప
94-33/501

6643 NDX1579590
పపరర: మహహసదడ నదథ రరయ

94-33/502

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప రరయ
ఇసటట ననస:14-11
వయససస:25
లస: పప
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6644 NDX1271360
పపరర: నదగకశజర రరవప రరయ
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94-33/503

తసడడ:డ పపద ససబబ రరవప రరయ
ఇసటట ననస:14-11
వయససస:48
లస: పప
6647 NDX2528347
పపరర: జజన బబష షపక

94-19/544

94-33/504

94-35/804

94-33/507

94-33/510

94-33/514

94-33/517

భరస : కననయఖ
ఇసటట ననస:14-15
వయససస:39
లస: ససస స

6657 NDX2053437
పపరర: రరజకశజరర తదడరపప

6660 NDX1423953
పపరర: అచసఖత కలమమర ఉడతద

6663 NDX2053429
పపరర: రరజకష కలమమర తదడరపప

6666 AP151010117121
పపరర: శకనవరసరరవప ఉడతద

94-33/520

6669 NDX3120599
పపరర: పసడయమసక వసకరయలపరటట

94-33/508

6672 NDX0598144
పపరర: చననమమకయ చననస
భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:14-15
వయససస:56
లస: ససస స

6652 JBV1024447
పపరర: నదగయఖ వరలల

94-33/506

6655 SQX1741743
పపరర: ఆఫసడన షపక

95-193/1

6658 AP151010120501
పపరర: పదదకవత ఉడతద

94-33/509

భరస : కమషష మమరరస
ఇసటట ననస:14-14
వయససస:52
లస: ససస స
94-33/511

6661 NDX1618190
పపరర: రవసదడ రరడడడ చమల

94-33/512

తలర : అసజమక చమల
ఇసటట ననస:14-14
వయససస:26
లస: పప
94-33/515

6664 NDX0860635
పపరర: పవన కలమమర ఉడడతద

94-33/516

తసడడ:డ కమషషమమరరస
ఇసటట ననస:14-14
వయససస:33
లస: పప
94-33/518

6667 NDX2233351
పపరర: ఏడడకకసడలల ఉడత

94-33/519

తసడడ:డ సరసబయఖ ఉడత
ఇసటట ననస:14-14
వయససస:57
లస: పప
94-46/779

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:14-14
వయససస:19
లస: ససస స
94-44/201

94-21/778

భరస : జకకర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:14-13
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:14-14
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:14-14
వయససస:58
లస: పప
6671 NDX0598185
పపరర: శకలకడక చననస

94-45/534

తలర : రరజకశజరర తదడరపప
ఇసటట ననస:14-14
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ జజన అహమకద
ఇసటట ననస:14-14
వయససస:35
లస: పప
6668 AP151010117427
పపరర: కమషషమమరరస ఉడతద

6654 NDX3146958
పపరర: సరరజన రకమలర

6649 NDX2843241
పపరర: ససబబనద షపక

తసడడ:డ రరచయఖ వరలల
ఇసటట ననస:14-13
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కమషష మమరరస
ఇసటట ననస:14-14
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఆశరరజదస
ఇసటట ననస:14-14
వయససస:28
లస: పప
6665 NDX1150416
పపరర: అబగదలమర మహమకదస

94-33/505

భరస : వజయ కలమమర తదడరపప
ఇసటట ననస:14-14
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప వజజన
ఇసటట ననస:14-14
వయససస:55
లస: ససస స
6662 NDX1423920
పపరర: వజయ కలమమర ననకలరర

6651 JBV1024454
పపరర: గరవరరన కలమమరర వరలల

94-236/737

భరస : అబగదల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:14-13
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప రకమలర
ఇసటట ననస:14-13
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : పవన కలమమర
ఇసటట ననస:14-14
వయససస:32
లస: ససస స
6659 NDX1755109
పపరర: ఇసదదరరదదవ వజజన

94-17/903

భరస : నదగయఖ వరలల
ఇసటట ననస:14-13
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగయఖ వరలల
ఇసటట ననస:14-13
వయససస:26
లస: ససస స
6656 NDX0860171
పపరర: సతఖ పడమద ఉడడత

6648 NDX2635555
పపరర: రరయమజ అహమద షపక

6646 NDX3164688
పపరర: ఆదదనదరరయణ కసదనరర

తసడడ:డ రరమరరడడడ కసదనరర
ఇసటట ననస:14-11-490/2
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:14-12-1997
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ నదగయఖ వరలల
ఇసటట ననస:14-13
వయససస:28
లస: ససస స
6653 NDX2445591
పపరర: శకనదధ వరలల

94-185/1268

భరస : కకటటశజర రరవప పస కలరర
ఇసటట ననస:14-11
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల మననన షపక
ఇసటట ననస:14-12-19
వయససస:42
లస: పప
6650 NDX1506064
పపరర: మసజషర వరలల

6645 NDX0016501
పపరర: రరమ దదవ పస కలరర

6670 NDX1647330
పపరర: చననస బబబ

94-44/200

భరస : చననస రరసబబబగ
ఇసటట ననస:14-15
వయససస:32
లస: ససస స
94-44/202

6673 NDX0484568
పపరర: రరసబబబగ చననస

94-44/203

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:14-15
వయససస:36
లస: పప
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6674 NDX0484584
పపరర: కననయఖ చననస
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94-44/204

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:14-15
వయససస:40
లస: పప

94-44/205

తసడడ:డ అపరమ రరవప
ఇసటట ననస:14/18
వయససస:27
లస: ససస స

6677 NDX1441104
పపరర: శక వదఖ పరజతననన

94-44/207

భరస : ససభబష చకకవరరస
ఇసటట ననస:14/18
వయససస:35
లస: ససస స

6678 JBV3088853
పపరర: అనల వనలగర

94-44/210

భరస : అపరమ రరవప
ఇసటట ననస:14/18
వయససస:59
లస: ససస స

6681 NDX0726323
పపరర: భగత పరరమ

94-44/208

94-44/213

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:14/18
వయససస:53
లస: పప

6684 NDX1441088
పపరర: అపరమ రరవప జరటల ట

94-44/211

94-44/216

తసడడ:డ అచచయఖ
ఇసటట ననస:14/18
వయససస:62
లస: పప

94-44/214

94-44/217

భరస : కకకషషమహన గరసధద
ఇసటట ననస:14/19
వయససస:59
లస: ససస స
94-44/220

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:14/19
వయససస:83
లస: పప

6693 NDX2646214
పపరర: శకకరసత రరడడడ బబ గరరరడడడ

94-44/218

94-33/523

తసడడ:డ పడసరద జడడగగ
ఇసటట ననస:14-20
వయససస:26
లస: ససస స

94-5/853

94-33/526

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల చచమటటకసటట
ఇసటట ననస:14-20
వయససస:25
లస: పప
6701 NDX0036814
పపరర: వనసకట రమణ పప ననగసటట

6696 NDX0912931
పపరర: చచమటటకసటట ససజజత

94-33/524

6699 NDX0912907
పపరర: చచమటటకసటట ఏడడకకసడలల

6702 NDX0038695
పపరర: కకటటశజరరరవప పప ననగసటట

94-33/521

6691 NDX0353995
పపరర: కమషష మహన గగసదద

94-44/219

6694 NDX2183556
పపరర: కమషష ససజనఖ చచమటటకసటట

94-33/522

6697 NDX1954818
పపరర: పడససనసబ వరలల

94-33/525

భరస : సనరరఖ శశఖరరరవప వరలల
ఇసటట ననస:14-20
వయససస:61
లస: ససస స
94-33/527

తసడడ:డ వనసకట సరజమ
ఇసటట ననస:14-20
వయససస:55
లస: పప
94-33/529

94-44/215

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల చచమటటకసటట
ఇసటట ననస:14-20
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:14-20
వయససస:43
లస: ససస స

6698 NDX1911826
పపరర: కమషష చచవతనఖ చచమటటకసటట

6685 NDX0857110
పపరర: నదగకశజరరరవప జజలమదద

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:14/19
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ నదరప రరడడడ బబ గరరకదద
ఇసటట ననస:14-19/a
వయససస:22
లస: పప

6695 NDX1755018
పపరర: తదజశజన జడడగగ

94-44/212

భరస : రరమ కకటట రరడడ
ఇసటట ననస:14-19
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:14/19
వయససస:75
లస: ససస స

6692 NDX0354019
పపరర: ససతదరరమయఖ గగసదద

6682 NDX0857151
పపరర: ససభబష చకకవరరస జజలమదద

94-44/563 6688 JBV2511640
6687 NDX2548626
పపరర: వనసకటటశజరరరవప రరవప దదవరశశటల ట
పపరర: ససబబమక అకమల

6690 NDX0356048
పపరర: అనససనయమక గగసదద

94-44/209

తసడడ:డ నదరరయణ
ఇసటట ననస:14/18
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ అపరమ రరవప దదవరశశటల ట
ఇసటట ననస:14-18
వయససస:56
లస: పప

6689 NDX0356022
పపరర: సనరఖసతఖకలమమరర గగసదద

6679 NDX0857938
పపరర: నదగరరజకలమమరర జజలమదద

తసడడ:డ నదగకశజరరరవప
ఇసటట ననస:14/18
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:14/18
వయససస:55
లస: పప

6686 NDX0065193
పపరర: వర రరఘవయఖ పరరమ

94-44/206

భరస : నదగకశజరరరవప
ఇసటట ననస:14/18
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:14-18
వయససస:31
లస: పప

6683 JBV3088812
పపరర: అజయ బబబగ వనలగర

6676 NDX1441310
పపరర: హరరరణణ జరటల ట

తసడడ:డ అపరమ రరవప
ఇసటట ననస:14/18
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అజయ బబబగ వనలగ
ఇసటట ననస:14/18
వయససస:49
లస: ససస స

6680 NDX1441336
పపరర: ససభబగఖమక జరటల ట

తసడడ:డ కకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:14-20
వయససస:64
లస: పప

6675 NDX1441286
పపరర: రరషసణణ జరటల ట

6700 NDX1954826
పపరర: సనరరఖ శశఖర రరవప వరలల

94-33/528

తసడడ:డ రరచయఖ వరలల
ఇసటట ననస:14-20
వయససస:62
లస: పప
94-33/530

తసడడ:డ వనసకట సరజమ
ఇసటట ననస:14-20
వయససస:71
లస: పప
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1922 NDX1665753
పపరర: భబగఖ లకడక గరపస
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94-5/424

భరస : శకనవరస రరవప గరపస
ఇసటట ననస:4-6-299
వయససస:28
లస: ససస స
1925 NDX1665720
పపరర: శకనవరస రరవప గరపస

94-5/427

94-5/429

94-5/432

94-5/1268

94-5/1271

94-2/466

94-5/434

తసడడ:డ ససబడమణఖస సససకర
ఇసటట ననస:4-6-306
వయససస:31
లస: పప

1938 NDX3185501
పపరర: మమధద భసధవ కలటబల

1941 NDX3268323
పపరర: అసజన కలమమర ఎడ

1944 NDX2425478
పపరర: ఫయమజ అహకద షపక

94-5/1040

1947 NDX2224608
పపరర: పడమల సససకర

94-5/1269

1950 NDX2945673
పపరర: శక లత గరగరననన
తసడడ:డ శకనవరసరరవప గరగరననన
ఇసటట ననస:4-6-306
వయససస:32
లస: ససస స

1930 NDX2244044
పపరర: వసశ కమషష బసడదరర

94-5/431

1933 NDX3183696
పపరర: వనసకటటశజరరరవప కలటబల

94-5/1267

1936 NDX3190352
పపరర: నదగలకడక కలటబల

94-5/1270

భరస : కమషష కలటబల
ఇసటట ననస:4-6-303
వయససస:40
లస: ససస స
94-5/1272

1939 JBV3688496
పపరర: హహసపసనజల షపక

94-2/465

తసడడ:డ మదదర సరహహబ
ఇసటట ననస:4-6-304
వయససస:32
లస: పప
94-2/1520

1942 NDX2262004
పపరర: షరరఫర షపక

94-5/433

భరస : హహసపన వల షపక
ఇసటట ననస:4-6-304
వయససస:23
లస: ససస స
94-5/435

1945 NDX2425452
పపరర: అబబబస షపక

94-5/436

తసడడ:డ లతఫ షపక
ఇసటట ననస:4-6-305
వయససస:53
లస: పప
94-5/437

భరస : నదగరరజ సససకర
ఇసటట ననస:4-6-306
వయససస:26
లస: ససస స
94-5/439

94-54/31

తసడడ:డ నరసయఖ కలటబల
ఇసటట ననస:4-6-303
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ అబబబస షపక
ఇసటట ననస:4-6-305
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ దసరర యఖ
ఇసటట ననస:4-6-305/2
వయససస:67
లస: పప
1949 NDX2224590
పపరర: నదగరరజ సససకర

94-5/1266

తసడడ:డ సతస యఖ ఎడ
ఇసటట ననస:4-6-304
వయససస:30
లస: పప

భరస : అబబబస షపక
ఇసటట ననస:4-6-305
వయససస:48
లస: ససస స
1946 NDX2666741
పపరర: అసదసగగల రమగలల

1935 NDX3196177
పపరర: వజయకలమమరర కలటబల

1927 NDX2381374
పపరర: రవ కకరణ బగలమర

తసడడ:డ బబశమర రరవప బసడదరర
ఇసటట ననస:4-6-301
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కమషష కలటబల
ఇసటట ననస:4-6-303
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:4-6-304
వయససస:72
లస: పప
1943 NDX2425460
పపరర: ఖమజజ షపక

94-5/430

భరస : వనసకటటశజరరరవప కలటబల
ఇసటట ననస:4-6-303
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కమషష కలటబల
ఇసటట ననస:4-6-303
వయససస:22
లస: ససస స
1940 AP151010063470
పపరర: షపక మగదదర బగడద

1932 NDX3185899
పపరర: కకటమక కలటబల

94-5/426

తసడడ:డ ఆనసద బబబగ బగలమర
ఇసటట ననస:4-6-300 KORITIPADU 1ST LIN
వయససస:22
లస: పప

భరస : నరసయఖ కలటబల
ఇసటట ననస:4-6-303
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ కలటబల
ఇసటట ననస:4-6-303
వయససస:50
లస: పప
1937 NDX2822443
పపరర: మమధద భబసధవ కలటబల

94-5/428

తసడడ:డ భబసమర రరవప బసడదరర
ఇసటట ననస:4-6-301
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ బసడదరర
ఇసటట ననస:4-6-301
వయససస:64
లస: పప
1934 NDX3193281
పపరర: కమషష కలటబల

1926 NDX1118389
పపరర: వనసకట లకడక నదరరయణ దదసరర

1929 NDX2224921
పపరర: కకరణ కలమమర బసడదరర

1924 NDX1140599
పపరర: సరమమమ జఖస గరపప

భరస : సనరఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:4-6-299
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర దదసరర
ఇసటట ననస:4-6-299
వయససస:33
లస: పప

భరస : భబసమర రరవప బసడదరర
ఇసటట ననస:4-6-301
వయససస:49
లస: ససస స
1931 NDX2224939
పపరర: భబసమర రరవప బసడదరర

94-5/425

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:4-6-299
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరరఖ నదరరయణ గరపస
ఇసటట ననస:4-6-299
వయససస:31
లస: పప
1928 NDX2224947
పపరర: హహహమమవత బసడదరర

1923 NDX0600999
పపరర: దదసరర పరరజత

1948 NDX2224616
పపరర: మలలర శజరర సససకర

94-5/438

భరస : ససబడమణఖస సససకర
ఇసటట ననస:4-6-306
వయససస:51
లస: ససస స
94-61/1210

1951 NDX2639458
పపరర: నలమ సజన

94-5/1041

తసడడ:డ రరమకమషష సజన
ఇసటట ననస:4-6-307
వయససస:18
లస: ససస స
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94-54/858

తసడడ:డ రరమకమషష సజన
ఇసటట ననస:4-6-307
వయససస:18
లస: ససస స
1955 NDX2117936
పపరర: శరరష దదసరర

94-5/441

94-5/444

94-5/447

94-5/450

94-5/1273

94-5/453

94-53/48

1965 NDX2647451
పపరర: భరత కలమమర దదమరర

1968 NDX2261972
పపరర: జయలకడక పరలడడగగ

1971 NDX0379834
పపరర: పస తషరరజ పరలడడగగ

1974 NDX2515138
పపరర: చచవతనఖ

94-5/457

1977 NDX1709676
పపరర: వనసకటటశజరరర పస టర చచరరవప

94-5/1044

1980 NDX1407056
పపరర: ఆనసద కమషష కకలల
ర రర
తసడడ:డ శవనదనరరయణ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:4-6-313
వయససస:27
లస: పప

1960 NDX0224121
పపరర: ఫరతమమ బ పఠరన

94-5/446

1963 NDX0240903
పపరర: పడభబవత బకమమ0తల

94-5/449

1966 NDX2660264
పపరర: భరత కలమమర దదమరర

94-5/1045

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప
ఇసటట ననస:4-6-310
వయససస:18
లస: పప
94-5/451

1969 NDX2261998
పపరర: రమఖకమషష కకలల
ర రర

94-5/452

తసడడ:డ శవనదనరరయణ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:4-6-311
వయససస:23
లస: ససస స
94-5/454

1972 NDX0071563
పపరర: శవనదనరరయణ కకలల
ర రర

94-5/455

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:4-6-311
వయససస:55
లస: పప
94-129/446

1975 NDX1853457
పపరర: నదగకసదడమక పప టర చచరరవప

94-5/456

భరస : వనసకటటసజరరర పప టర చచరరవప
ఇసటట ననస:4-6-312
వయససస:61
లస: ససస స
94-5/458

తసడడ:డ రతస యఖ పప టర చచరరవప
ఇసటట ననస:4-6-312
వయససస:70
లస: పప
94-5/460

94-5/443

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:4-6-310
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:4-6-311
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర పప టర చచరరవప
ఇసటట ననస:4-6-312
వయససస:45
లస: పప
1979 NDX1084763
పపరర: మమరరత ససవర నదగరరజ
జమగకల
తలర : గరవసదమక జమగకల
ఇసటట ననస:4-6-313
వయససస:28
లస: పప

94-5/448

తసడడ:డ వరరసజననయగలల
ఇసటట ననస:4-6-311
వయససస:41
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:4-6-311
వయససస:21
లస: ససస స
1976 NDX1871145
పపరర: వనసకట రరవప పప టర చచరరవప

1962 NDX0071910
పపరర: రహహస ఖమన పఠరన

1957 NDX2261964
పపరర: షరహహన పఠరన

భరస : రరహమన ఖమన
ఇసటట ననస:4-6-309
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ పస తషరరజ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:4-6-311
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పస తషరరజ
ఇసటట ననస:4-6-311
వయససస:39
లస: ససస స
1973 NDX2505675
పపరర: కరకసత పసడయమ బసడడ

94-5/445

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప దదమరర
ఇసటట ననస:4-6-310
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ రరవప దదమరర
ఇసటట ననస:4-6-310
వయససస:45
లస: ససస స
1970 NDX0240689
పపరర: కకటటశజరమక పరలడడగగ

1959 AP151010069187
పపరర: రజయమ పఠరన

94-5/440

తసడడ:డ జజన సపవదద పఠరన
ఇసటట ననస:4-6-309
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన ఖమన
ఇసటట ననస:4-6-309
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:4-6-310
వయససస:57
లస: పప
1967 NDX3060233
పపరర: లకడక దదమరర

94-5/442

భరస : జజన సపఖద
ఇసటట ననస:4-6-309
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమమన ఖమన
ఇసటట ననస:4-6-309
వయససస:47
లస: పప
1964 NDX0889428
పపరర: పడకరశరరవప బకమమ0తల

1956 NDX1140516
పపరర: అననపపరష దదసరర

1954 NDX1615329
పపరర: వరమక దదసరర

భరస : వనసకట శవనదగ రరజ దదసరర
ఇసటట ననస:4-6-308
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:4-6-308
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన సపవదద పఠరన
ఇసటట ననస:4-6-309
వయససస:24
లస: ససస స
1961 AP151010069192
పపరర: జజనసఖదద పఠరన

94-61/1211

తసడడ:డ రరమకమషష సజన
ఇసటట ననస:4-6-307
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకట రతనస దదసరర
ఇసటట ననస:4-6-308
వయససస:29
లస: ససస స
1958 NDX1853556
పపరర: సలమక పఠరన

1953 NDX2883197
పపరర: మసజ భబరర వ సజన

1978 AP151010069068
పపరర: గరవసదమక జమగకల

94-5/459

భరస : నదగకశజరరరవప
ఇసటట ననస:4-6-313
వయససస:50
లస: ససస స
94-5/461

1981 NDX3288495
పపరర: వసశ పసడయ రవపలపలర

94-8/1753

భసధసవప: చనన బబబగ కక
ఇసటట ననస:4-6-313
వయససస:23
లస: ససస స
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1982 NDX2955680
పపరర: మమరర సరజత మమనక కకచచరర

94-53/820

తసడడ:డ కకచచరర చనన బబబగ కకచచరర
ఇసటట ననస:4-6-313
వయససస:22
లస: ససస స
1985 NDX0240382
పపరర: బడహకస గసజ

94-5/464

94-5/467

94-5/470

94-5/472

94-5/474

94-5/477

94-5/480

భరస : వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:4-6-322
వయససస:33
లస: ససస స

1995 NDX1199843
పపరర: మసరసన వరల షపక

1998 NDX2224640
పపరర: ససరకసదడ కడప

2001 JBV3031481
పపరర: దదవరకర బబపటర

2004 NDX0240929
పపరర: సతదసబ పఠరన

94-5/483

2007 NDX2913226
పపరర: రరజఖ లకడక గరపప

94-5/473

2010 NDX0226084
పపరర: శకపత ససజజత
భరస : ఉమ మహహశజర రరవప
ఇసటట ననస:4-6-322
వయససస:46
లస: ససస స

1990 JBV3031333
పపరర: ఆదదలకకషక చననస

94-5/469

1993 NDX1418228
పపరర: రరజజజన షపక

94-5/471

1996 NDX2368678
పపరర: సరయ తదజ కడచమడ

94-55/53

తసడడ:డ రరజకశ కడచమడ
ఇసటట ననస:4-6-317
వయససస:21
లస: పప
94-5/475

1999 NDX2224657
పపరర: నరకసదడ కలమమర కడప

94-5/476

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప కడప
ఇసటట ననస:4-6-318
వయససస:31
లస: పప
94-5/478

2002 SQX2533602
పపరర: దసరరర.తరరమఅలమ దదసరర

95-155/1084

భరస : శకనవసరరరవ.డడ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-6-320
వయససస:40
లస: ససస స
94-5/481

2005 JBV3031085
పపరర: జజన సపవదద షపక

94-5/482

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:4-6-321
వయససస:40
లస: పప
94-2/1467

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:4-6-322
వయససస:38
లస: ససస స
94-5/485

94-5/466

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:4-6-317
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:4-6-321
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:4-6-321
వయససస:67
లస: పప
2009 NDX0221127
పపరర: ఆకలల లకడక

95-25/1396

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-6-319/1
వయససస:33
లస: పప

భరస : జజన సపవదద
ఇసటట ననస:4-6-321
వయససస:36
లస: ససస స
2006 NDX1187038
పపరర: మసరసన వల షపక

1992 SQX2438885
పపరర: జజనకక కసదసకలరర

1987 NDX0240762
పపరర: కకటటశజరమక చననమ

భరస : నదగకశజరరరవప
ఇసటట ననస:4-6-314/1
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప కడప
ఇసటట ననస:4-6-318
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరయ బబబగ బబపటర
ఇసటట ననస:4-6-319/1
వయససస:27
లస: పప
2003 NDX1186857
పపరర: అమరరననసర షపక

94-5/468

తసడడ:డ సపవదసలల
ఇసటట ననస:4-6-317
వయససస:51
లస: పప

భరస : కకటటశజర రరవప కడప
ఇసటట ననస:4-6-318
వయససస:48
లస: ససస స
2000 NDX1665456
పపరర: ససవర పడసరద బబపటర

1989 AP151010069708
పపరర: రరజకశజరర చననస

94-5/463

భరస : బడహకస
ఇసటట ననస:4-6-314/1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రమణ చరర కసదసకలరర
ఇసటట ననస:4-6-316
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:4-6-317
వయససస:44
లస: ససస స
1997 NDX2224632
పపరర: రమణ కడప

94-5/465

భరస : కకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:4-6-314/1
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-6-314/1
వయససస:27
లస: పప
1994 AP151010069075
పపరర: లమల బ షపక

1986 JBV3031358
పపరర: లకకషక చననస

1984 JBV3031374
పపరర: శకనవరససలల చననస

తసడడ:డ నదగకశజరరరవప
ఇసటట ననస:4-6-314
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-6-314/1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-6-314/1
వయససస:48
లస: ససస స
1991 NDX1118421
పపరర: అయఖపమ నదగరరజ మగదదగగసడ

94-5/462

తసడడ:డ కకటటశజరరరవప చననస
ఇసటట ననస:4-6-314
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మగతదఖలల
ఇసటట ననస:4-6-314
వయససస:40
లస: పప
1988 AP151010069070
పపరర: రరజకశజరర మగదదగరసడ

1983 NDX2224624
పపరర: సరయ రరస చననస

2008 NDX0226639
పపరర: శకపత ససగగణ

94-5/484

భరస : ఉమ మహహశజర రరవప
ఇసటట ననస:4-6-322
వయససస:31
లస: ససస స
94-5/486

2011 AP151010069272
పపరర: సరసబడజఖస ఆకలల

94-5/487

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-6-322
వయససస:55
లస: ససస స
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2012 AP151010069654
పపరర: చసకమమక ఆకలల

94-5/488

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:4-6-322
వయససస:62
లస: ససస స
2015 AP151010069351
పపరర: సరసబయఖ ఆకలల

94-5/491

2016 NDX2362044
పపరర: పపలర యఖ ఆకలల

95-160/951

2019 NDX2368595
పపరర: వనసకటటష బయమఖ
తసడడ:డ రరజ బయమఖ
ఇసటట ననస:4-6-323/7
వయససస:22
లస: పప

2021 NDX3265394
పపరర: ససబబలకడక చకమ

2022 NDX0221721
పపరర: సరయ లకడక ఆకలల

94-2/1519

భరస : రఘగ చకమ
ఇసటట ననస:4-6-324
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:4-6-324
వయససస:69
లస: పప
2027 NDX2651982
పపరర: తనసజ కలవరజరపప

94-67/1004

94-16/1267

94-7/957

తసడడ:డ నదగరరజ మలర
ఇసటట ననస:4-6-329
వయససస:39
లస: పప

94-5/493

2031 NDX2664324
పపరర: జజఖత మసదడపప

2034 NDX1016856
పపరర: పసడయ బబ లబబ యన

94-2/469

2037 JBV3688520
పపరర: దదవ కకకషష రరయగడడ

94-54/908

2040 NDX1437475
పపరర: లకకయఖ రరయగడడ
తసడడ:డ కమషషయఖ
ఇసటట ననస:4-6-329
వయససస:67
లస: పప

2020 NDX3127669
పపరర: శవ నగరజ గరగరననన

94-2/1468

2023 NDX0071431
పపరర: బబబగ ఆకలల

94-5/494

2026 NDX3135936
పపరర: బల నరరసదడ గరగరననన

94-61/1212

తసడడ:డ రసబబబగ గరగరననన
ఇసటట ననస:4-6-324
వయససస:23
లస: పప
94-1/1577

2029 NDX3018991
పపరర: రమణ కడప

94-7/956

భరస : కకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:4-6-325/1
వయససస:48
లస: ససస స
94-55/728

2032 NDX2655637
పపరర: రరజకశజరర దమగలలరర

94-2/1209

భరస : శకనవరస రరవప దమగలలరర
ఇసటట ననస:4-6-326
వయససస:40
లస: ససస స
94-2/467

2035 NDX0219048
పపరర: వర శశశలజ బబలబబ యన

94-2/468

భరస : మగరళధరరరవప
ఇసటట ననస:4-6-329
వయససస:37
లస: ససస స
94-2/470

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:4-6-329
వయససస:30
లస: పప
94-2/472

94-61/1254

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-6-324
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ చచవతనఖ
ఇసటట ననస:4-6-329
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:4-6-329
వయససస:56
లస: ససస స
2039 NDX1704866
పపరర: కళళఖణ మలర

2028 NDX2744126
పపరర: ఆమన కడప

2017 NDX3224300
పపరర: శరసబయఖ పపడల

తసడడ:డ రసబబబగ గరగరననన
ఇసటట ననస:4-6-324
వయససస:26
లస: పప

భరస : మణణకరసత గటటల
ఇసటట ననస:4-6-325/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ చటటల బబబగ ఆకలల
ఇసటట ననస:4-6-327
వయససస:19
లస: పప
2036 JBV3689650
పపరర: నదగమలలర శజరర రరయడడ

94-55/54

భరస : నరకసదడ కలమమర కడప
ఇసటట ననస:4-6-325/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ నగకశజరరరవప గటటల
ఇసటట ననస:4-6-325/1
వయససస:24
లస: పప
2033 NDX3039609
పపరర: నగరజ ఆకలల

2025 NDX3265410
పపరర: రఘగ చకమ

94-5/490

భరస : వనసకటటశజరరరవప పపడల
ఇసటట ననస:4-6-323
వయససస:51
లస: పప

భసధసవప: ససబబలకడక చకమ
ఇసటట ననస:4-6-324
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ యహన కలవరజరపప
ఇసటట ననస:4-6-324/1
వయససస:19
లస: ససస స
2030 NDX2816874
పపరర: మణణకరసత గటటల

94-5/492

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:4-6-324
వయససస:33
లస: ససస స
94-5/495

2014 NDX1186972
పపరర: వనసకటటశజరరరవప ఆకలల

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-6-322
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:4-6-322
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ డడ.వననమటటశజరరరవ వనసకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:4-6-323
వయససస:40
లస: పప

2024 NDX2047042
పపరర: సరసబయఖ ఆకలల

94-5/489

తసడడ:డ ఉమమమహహశజర రరవప
ఇసటట ననస:4-6-322
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:4-6-322
వయససస:65
లస: పప
2018 SQX2538791
పపరర: కకటమక పపడల

2013 NDX0072157
పపరర: చసదడశశఖర శకపత

94-2/471
2038 JBV3688538
పపరర: చచవతనఖ శవ కలమమర బబలబబ యన

తసడడ:డ మగరళధర రరవప
ఇసటట ననస:4-6-329
వయససస:37
లస: పప
94-2/473

2041 NDX2986594
పపరర: రమమశ బబబగ డదబగబరర

94-2/1469

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప డదబగబరర
ఇసటట ననస:4-6-329
వయససస:41
లస: పప
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94-2/1470

భరస : రమమశ డదబగబరర
ఇసటట ననస:4-6-329
వయససస:38
లస: ససస స
2045 NDX1186923
పపరర: నదగకశజరమక ఆకలల

94-5/496

94-67/1005

94-127/856

94-106/866

94-43/847

94-105/575

94-52/637

భరస : మగరళ సనరకపలర
ఇసటట ననస:4-8-289/2
వయససస:32
లస: ససస స
2066 NDX2228955
పపరర: నదగ లకడక తషసబబటట

తసడడ:డ దసరరర పడసరద కసచరర
ఇసటట ననస:4-9
వయససస:31
లస: పప

94-40/69

2055 NDX2553089
పపరర: రజత పరలడడగగ

2058 NDX2586998
పపరర: శకనవరస నదలస

94-26/30

94-46/717

94-33/759

94-105/580

2064 NDX2605202
పపరర: వనసకట సరయ రరహహత పగడల

94-26/1033

2070 NDX0078535
పపరర: వర కలమమరర గరరమచనచ
భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:4.9
వయససస:49

లస: ససస స

94-127/2
2050 NDX2299147
పపరర: సతఖ ససబడహకనఖ సరయ
గగలర కకట
తసడడ:డ జ వ యల యన పడకరశ గగలర కకట
ఇసటట ననస:4-7-26
వయససస:22
లస: పప

2053 RSU0622416
పపరర: ససబబ రరవప గరనసగగసటర

94-40/685

2056 NDX2843399
పపరర: హహమ భగవన నలల
ర రర

94-34/1011

2059 NDX2589026
పపరర: మమనక కరసరణణ

94-50/534

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కరసరణణ
ఇసటట ననస:4-8-124
వయససస:23
లస: ససస స
2062 NDX2675262
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ ఏవపరర

94-31/909

తసడడ:డ కరబ రరడడడ ఏవపరర
ఇసటట ననస:4-8-254
వయససస:46
లస: పప
2065 NDX2541985
పపరర: వకకమ కకసడడడ

94-26/1034

తసడడ:డ పప లలశజర రరవప కకసడడడ
ఇసటట ననస:4-8-407
వయససస:18
లస: పప
94-2/476

తసడడ:డ ససబబయఖ కకటపస తషలర
ఇసటట ననస:4-9
వయససస:37
లస: ససస స
94-2/478

94-32/1134

తసడడ:డ రవసదడ నదధ టబగమర నలల
ర రర
ఇసటట ననస:4-7-311
వయససస:18
లస: ససస స

2061 NDX0921858
పపరర: కరకలమమనస జయశక�
కరకలమమనస
భరస : పరరర సరరధద కరకలమమనస
ఇసటట ననస:4-8-224
వయససస:43
లస: ససస స

2067 NDX1773564
పపరర: లకడక తరరపఠమక కకటపస తషలర

2047 NDX3005261
పపరర: అసజన ననలర లరర

తసడడ:డ సరకజశజర రరవప గరనసగగసటర
ఇసటట ననస:4-7-70 FIRST FLOOR
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పగడల
ఇసటట ననస:4-8-400/2
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తషసబబటట
ఇసటట ననస:4-8-409
వయససస:26
లస: ససస స
2069 NDX2465706
పపరర: ఎస పస రసగర రరవప కసచరర

2052 NDX2516573
పపరర: కలలశర షపక

తసడడ:డ రరమలసగకశజర రరవప నదలస
ఇసటట ననస:4-8-13
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:4-8-224
వయససస:37
లస: పప
2063 NDX2731248
పపరర: లలమవత ససరకపలలర

94-13/1210

భరస : శశధర పరలడడగగ
ఇసటట ననస:4-7-126 redla bazar
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసమహన కరకరన
ఇసటట ననస:4-07-329 FLAT 401
వయససస:25
లస: ససస స
2060 NDX0175497
పపరర: సపవదద షపక

2049 NDX2655314
పపరర: యశశద పరలలపస గగ

94-61/1213

తసడడ:డ శరసత రరవప ననలర లరర
ఇసటట ననస:4-6-363 A
వయససస:19
లస: ససస స

భసధసవప: సలమ షపక
ఇసటట ననస:4-7-66
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కకమల నదథ కడవ కలదసరర
ఇసటట ననస:4-7-108
వయససస:43
లస: పప
2057 NDX3010311
పపరర: సరయ ససనగర కరకరన

94-5/497

భరస : ఆనసదరరవప పరలలపస గగ
ఇసటట ననస:4-6-417
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ బబరరదదదన పఠరన
ఇసటట ననస:4-7-39
వయససస:29
లస: పప
2054 NDX2865111
పపరర: రరస బబబగ కడవ కలదసరర

2046 NDX1187004
పపరర: శకనవరసరరవప ఆకలల

2044 NDX3094901
పపరర: బబబగ గగవజల

తసడడ:డ మటల యఖ
ఇసటట ననస:4-6-329
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:4-6-329/1
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనసదస
ఇసటట ననస:4-6-388
వయససస:18
లస: పప
2051 NDX2591790
పపరర: మసరసన పఠరన

94-5/1274

భరస : పపలర రరవప నల
ఇసటట ననస:4-6-329
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-6-329/1
వయససస:50
లస: ససస స
2048 NDX2643955
పపరర: ససదదప గవజల

2043 NDX2996015
పపరర: శకలసతల నల

2068 NDX0116954
పపరర: పడవణ జర వ వ ఎన

94-2/477

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:4-9
వయససస:29
లస: పప
94-2/633

2071 NDX0638239
పపరర: వర వనసకట నదగ పవన
గరరరమగచచ
తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:4.9
వయససస:28
లస: పప

94-2/634
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2072 NDX0115436
పపరర: వనసకయఖ గగరరమగచసచ

94-2/635

తసడడ:డ ఆదదశశషయఖ లలట
ఇసటట ననస:4.9
వయససస:57
లస: పప
2075 NDX2293769
పపరర: మహమకద ఘన షపక

94-33/14

94-2/480

94-2/483

94-2/643

94-5/498

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-10
వయససస:27
లస: ససస స
2090 NDX0071605
పపరర: శకనవరసరరవప కరసర

94-5/501

94-45/25

తసడడ:డ హహతరరర కకసడనరర
ఇసటట ననస:4-10
వయససస:50
లస: పప

94-2/484

2085 NDX0114652
పపరర: మసరసనజల షపక

94-2/644

2091 NDX0583674
పపరర: గగతస సససధస�

2094 NDX0582890
పపరర: గగతస వససత లకడక�

94-45/28

2097 NDX2294171
పపరర: శక చరరత గగత

94-5/499

2100 NDX2053825
పపరర: సస మ శశఖర రరవప వనలగలలటట
తసడడ:డ చసదడమమళళశజర రరవప వనలగలలటట
ఇసటట ననస:4-10
వయససస:50
లస: పప

94-2/482

2083 AP151010063075
పపరర: వనసకటశవరరవప గరపప

94-2/485

2086 NDX2843803
పపరర: పసడయసక గరపప

94-2/1511

2089 AP151010069176
పపరర: వనసకరయమక కరపర

94-5/500

భరస : వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:4-10
వయససస:68
లస: ససస స
94-45/23

2092 NDX2053833
పపరర: దసరర పపరరషమ వనలగలలటట

94-45/24

భరస : సస మశశఖర రరవప వనలగలలటట
ఇసటట ననస:4-10
వయససస:38
లస: ససస స
94-45/26

2095 NDX2294197
పపరర: నఫససర రరకరసనద షపక

94-45/27

భరస : ఖమససస పసరన షపక
ఇసటట ననస:4-10
వయససస:61
లస: ససస స
94-45/29

తసడడ:డ శకనవరస గగత
ఇసటట ననస:4-10
వయససస:25
లస: పప
94-45/31

2080 NDX0220541
పపరర: రహసతషననసర బబగస షపక

తలర : పదక గరపప
ఇసటట ననస:4-10
వయససస:20
లస: ససస స

లస: పప

2088 AP151010069767
పపరర: శవ కలమమరర కరపర

94-2/479

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:4-10
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:4-10
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : బబబగరరవప చసతద
ఇసటట ననస:4-10
వయససస:62
లస: ససస స
2099 NDX2294254
పపరర: శకధర కకసడనరర

2082 NDX0889303
పపరర: కకకషషవనణణ గరపప

2077 NDX0107839
పపరర: లకడక మహహళ

భరస : మసరసనజల
ఇసటట ననస:4-10
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస�
ఇసటట ననస:4-10
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వశజ పడకరశ చసతద
ఇసటట ననస:4-10
వయససస:42
లస: ససస స
2096 NDX2294320
పపరర: వజయమమక చసతద

94-2/481

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:4-10
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబగ
ఇసటట ననస:4-10
వయససస:30
లస: పప
2093 NDX2294239
పపరర: వససథ కలమమరర చసతద

2079 JBV1795350
పపరర: రరజఖలకడక గరపప

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:4.10
వయససస:41

94-119/776

భరస : లకకణరరవప
ఇసటట ననస:4-10
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటశవరరవప
ఇసటట ననస:4-10
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:4.10
వయససస:61
లస: ససస స
2087 NDX1202415
పపరర: నదగమలలర శజరర కక

94-1/1575

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:4-10
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:4-10
వయససస:37
లస: ససస స
2084 AP151010066494
పపరర: కరసతమక గరపప

2076 NDX2727055
పపరర: రరహహత భబరర వ గరపప

2074 NDX2608222
పపరర: వనసకట పదకజ మమరరమపపరస

తసడడ:డ వనసకట రమణరరవప మలమపపరస
ఇసటట ననస:4/9
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శవనదగకశజర రరవప గరపప
ఇసటట ననస:4-10
వయససస:29
లస: పప

భరస : శవనదగకశజరరవప
ఇసటట ననస:4-10
వయససస:35
లస: ససస స
2081 JBV1800044
పపరర: మమధవ గరపప

94-2/636

తసడడ:డ గరకగరరయఖ
ఇసటట ననస:4.9
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ రఫస అహకద షపక
ఇసటట ననస:4-9-389
వయససస:21
లస: పప
2078 JBV1795384
పపరర: పదక గరపప

2073 JBV3688504
పపరర: మరరయదదస కకచచచరర

2098 NDX2294288
పపరర: వశజ పడకరశ చసతద

94-45/30

తసడడ:డ బబబగరరవప చసతద
ఇసటట ననస:4-10
వయససస:43
లస: పప
94-45/32

2101 NDX2294155
పపరర: ఆసజననయ పడసరద మమనస

94-45/33

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ మమనస
ఇసటట ననస:4-10
వయససస:52
లస: పప
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94-45/34

తసడడ:డ రసగ రరవప గగత
ఇసటట ననస:4-10
వయససస:54
లస: పప
2105 JBV3021318
పపరర: రమమదదవ గరపప

94-2/487

94-2/490

94-6/368

94-6/371

95-205/842

94-2/491

94-2/494

తసడడ:డ గరవ శశరయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:4-13
వయససస:20
లస: పప

2115 NDX1321777
పపరర: జజన బబగస పఠరన

2118 NDX2679710
పపరర: శసకరరరవప కకసన

2121 NDX0889311
పపరర: శరరష గళర

2124 NDX1803916
పపరర: జజన బబషర షపక

94-2/497

2127 NDX0240861
పపరర: హరరక గలమర

94-7/107

2130 NDX2465698
పపరర: శక దదవఖ గలర
తసడడ:డ నదరరయణరరవప గలర
ఇసటట ననస:4/14
వయససస:26
లస: ససస స

2110 NDX2821684
పపరర: సలకఖమతతన షపక

94-6/887

2113 AP151010069300
పపరర: పపదద బగడచ పఠరన

94-6/370

2116 NDX2392454
పపరర: నదగగ పపనసకలదసరర

94-67/12

తసడడ:డ శకనస పపనసకలదసరర
ఇసటట ననస:4-12
వయససస:22
లస: పప
94-39/1037

2119 NDX2899326
పపరర: గమహలకడక గసగవరపప

94-39/1292

భరస : వనసకటటశజర రరవప గసగవరపప
ఇసటట ననస:4-12-18
వయససస:68
లస: ససస స
94-2/492

2122 JBV3689668
పపరర: కమషషకలమమరర గళళ

94-2/493

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-13
వయససస:51
లస: ససస స
94-2/495

2125 NDX0115725
పపరర: బలరరస బహదనర

94-2/496

తసడడ:డ ధన బహదనర
ఇసటట ననస:4-13
వయససస:24
లస: పప
94-2/645

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4.13
వయససస:30
లస: ససస స
95-18/2

94-2/489

తసడడ:డ అలమరబక పఠరన
ఇసటట ననస:4-12
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మహబగ జజన షపక
ఇసటట ననస:4-13
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-13
వయససస:57
లస: పప
2129 SQX1892603
పపరర: తసబ గరవరరన బబలరసకకసడ

94-6/369

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-13
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-13
వయససస:70
లస: ససస స
2126 JBV3012127
పపరర: శకనవరసరరవప గలర

2112 AP151010069064
పపరర: జజన బ పఠరన

2107 NDX0116269
పపరర: ససరకష బబబన గరపప

భరస : సమవపలమర షపక
ఇసటట ననస:4-11
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ నదరరయణ కకసన
ఇసటట ననస:4-12-5
వయససస:58
లస: పప

భరస : బలరరస
ఇసటట ననస:4-13
వయససస:24
లస: ససస స
2123 JBV1794205
పపరర: వనసకరయమక గలమర

94-6/886

భరస : బడదబగడద పఠరన
ఇసటట ననస:4-12
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ చసబబష షపక
ఇసటట ననస:4-12
వయససస:18
లస: పప
2120 NDX0220558
పపరర: పపజ బహదనర

2109 NDX2847861
పపరర: శకనవరసరరవప గరపప

94-2/486

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:4-11
వయససస:47
లస: పప

భరస : అలమర బకర పఠరన
ఇసటట ననస:4-12
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవపద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:4-12
వయససస:57
లస: పప
2117 SQX2508166
పపరర: రఫస షపక

94-2/488

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:4-11
వయససస:53
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:4-12
వయససస:36
లస: ససస స
2114 AP151010069066
పపరర: అలమరబక పఠరన

2106 NDX0342105
పపరర: పదకజ గరపప

2104 NDX1654541
పపరర: దదవఖ గరపప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరపప
ఇసటట ననస:4-11
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-11
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:4-11
వయససస:54
లస: పప
2111 NDX2069251
పపరర: మగసతదజ షపక

94-45/35

తసడడ:డ లమల అహ మమద షపక
ఇసటట ననస:4-10
వయససస:73
లస: పప

భరస : ససరకష బబబన
ఇసటట ననస:4-11
వయససస:38
లస: ససస స
2108 NDX0116350
పపరర: శకనవరసరరవప గరపప

2103 NDX2294213
పపరర: ఖమససస పసరన షపక

2128 NDX0240846
పపరర: కలమమరర మగతదఖల

94-2/646

భరస : నదగకశజర రరవప
ఇసటట ననస:4.13
వయససస:43
లస: ససస స
94-2/498

2131 NDX1017474
పపరర: లకడక గడడ స

94-2/499

భరస : వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:4-14
వయససస:37
లస: ససస స
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2132 NDX1312859
పపరర: వరరసజనయ కలమమరర
గరరకమగకమ
భరస : బసవనశజరరరవప
ఇసటట ననస:4-14
వయససస:39
లస: ససస స
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2135 AP151010066006
పపరర: దసరర మక గలమర�

94-2/500

94-2/503

94-2/506

94-2/509

94-31/1064

94-2/510

94-2/513

94-2/516

తసడడ:డ ఏ ససరవదమ
ఇసటట ననస:4-15-73/1
వయససస:62
లస: పప

2145 NDX2616035
పపరర: కమషష పసడయ కరమరరడడడ

2148 JBV1795822
పపరర: జయశక గలమర �

2151 AP151010063360
పపరర: నదగరరజ గలమర

2154 NDX0222729
పపరర: సరమమమ జఖస ఇససకపలర

94-6/374

2157 NDX2593614
పపరర: రరధదక తచలర

94-51/738

2160 NDX2471175
పపరర: హరర చసదదన లలళళ
తసడడ:డ చసదడ శశఖర లలళళ
ఇసటట ననస:4-15-79/8
వయససస:23
లస: ససస స

2140 AP151010063249
పపరర: నదరరయణరరవప గలర

94-2/508

2143 NDX2691780
పపరర: వర పడసరద జయవరస

94-43/692

2146 NDX2390748
పపరర: జనదరరన రరడడడ మదసగగల

94-51/18

తసడడ:డ సతఖనదరరయణరరడడడ మదసగగల
ఇసటట ననస:4-14-227/1,FLAT NO:404
వయససస:59
లస: పప
94-2/511

2149 AP151010066571
పపరర: శశకళ గలమర

94-2/512

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:4-15
వయససస:48
లస: ససస స
94-2/514

2152 AP151010063008
పపరర: శకనవరసరరవప గలర

94-2/515

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:4-15
వయససస:45
లస: పప
94-6/372

2155 AP151010069477
పపరర: వకకలరరయమ ఇససకపలర

94-6/373

భరస : అసకమకరరవప ఇససకపలర
ఇసటట ననస:4-15
వయససస:57
లస: ససస స
94-30/1041

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తచలర
ఇసటట ననస:4-15
వయససస:20
లస: ససస స
94-39/1038

94-2/505

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ జయవరస
ఇసటట ననస:4-14-212/7
వయససస:42
లస: పప

భరస : సతఖ నసదస ఇససకపలర
ఇసటట ననస:4-15
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమకరరవప ఇససకపలర
ఇసటట ననస:4-15
వయససస:41
లస: పప
2159 NDX2713543
పపరర: పడభబకర రరవప రయ

94-39/1293

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:4-15
వయససస:38
లస: పప

భరస : పసచచయఖ యనసమళర
ఇసటట ననస:4-15
వయససస:76
లస: ససస స
2156 AP151010069405
పపరర: సతఖస ఇససకపలర

2142 NDX3155827
పపరర: భబరత మమకల

2137 NDX1013515
పపరర: సరసబశవరరవప గడడ స

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:4-14
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప �
ఇసటట ననస:4-15
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:4-15
వయససస:81
లస: ససస స
2153 NDX2526820
పపరర: ధన లకడక యనసమళర

94-2/507

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప కరమరరడడ
ఇసటట ననస:4-14-227/1
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : నదగరరజ�
ఇసటట ననస:4-15
వయససస:29
లస: ససస స
2150 AP151010066572
పపరర: మగతదఖలమక గలమర�

2139 NDX1312867
పపరర: బసవనశజరరరవప గరరకమగకలమ

94-2/502

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:4-14
వయససస:35
లస: పప

భరస : తరరపత రరడడడ మమకల
ఇసటట ననస:4-14/1
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : అలబక
ఇసటట ననస:4-14-226/42
వయససస:50
లస: ససస స
2147 JBV3689676
పపరర: కరరణ� గలమర�

94-2/504

తసడడ:డ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:4-14
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:4-14
వయససస:59
లస: పప
2144 NDX2878445
పపరర: బతతల బ మహమకద

2136 NDX1150903
పపరర: భబరర వ రరమ గలమర

2134 NDX1017714
పపరర: రరమగలమక గడడ స

భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:4-14
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ నదరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:4-14
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:4-14
వయససస:38
లస: పప
2141 NDX1013002
పపరర: లసగయఖ గడడ స

94-2/501

భరస : నదరరయణరరవప
ఇసటట ననస:4-14
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ససతదరరమయఖ�
ఇసటట ననస:4-14
వయససస:71
లస: ససస స
2138 NDX1013416
పపరర: వనసకటటశజరరర గడడ స

2133 AP151010066064
పపరర: శశషలత గలమర

2158 NDX2623429
పపరర: సరతజక వడర మమడడ

94-103/1173

తసడడ:డ తరరపతయఖ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:4-15-47
వయససస:18
లస: ససస స
94-12/49

2161 NDX2471183
పపరర: నదరమక లలళళ

94-12/50

భరస : చసదడ శశఖర లలళళ
ఇసటట ననస:4-15-79/8
వయససస:49
లస: ససస స
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2162 NDX2624435
పపరర: వనసకటరతనస సనరగన

94-12/1269

భరస : శసకర రరవప సనరగన
ఇసటట ననస:4-15-79/8
వయససస:54
లస: ససస స
2165 NDX2635621
పపరర: వనసకట సరయ మమళ కకలల
ర రర

94-12/1265

94-12/1268

భరస : వనసకయఖ బగసరసప
ఇసటట ననస:4-15-117/8
వయససస:20
లస: ససస స
2171 NDX2471217
పపరర: వనవషషవ తమకశశటల ట

94-12/52

భరస : హహసపవన బగడద�
ఇసటట ననస:4-16
వయససస:31
లస: ససస స
2177 NDX0241018
పపరర: ససవరరష� బలలర పలర �

94-2/520

94-2/523

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆళళ� �
ఇసటట ననస:4-16
వయససస:47
లస: పప
2186 JBV1792084
పపరర: ధనలకడక ఆళళళ� �
భరస : నరసససహరరవప� �
ఇసటట ననస:4.16
వయససస:55
లస: ససస స
2189 NDX1237452
పపరర: రమమదదవ బగరరక
భరస : కకటటశజరరరవప బగరరక
ఇసటట ననస:4-16
వయససస:29
లస: ససస స

2169 NDX2686608
పపరర: సరయ సరజత ననమలకసటట

2170 NDX1528423
పపరర: నదగకశజరర చదరబబ యన

94-12/1266

2172 NDX2687853
పపరర: లలనననద గగరకల

2175 JBV3023132
పపరర: కరరరసక లకడక ఆళర� �

2178 NDX0219576
పపరర: బబజద బ షపక

2181 JBV3688579
పపరర: మలర కరరరనన రరవప బలలర పలర

2184 JBV1792068
పపరర: సరసబశవరరవప ఆళర

2187 JBV1792100
పపరర: పపషమవత ఆళర� �

94-41/646

2190 NDX0225722
పపరర: ససవరరస మక బగరరక
భరస : నదగకశజర రరవప బగరరక
ఇసటట ననస:4-16
వయససస:39
లస: ససస స

2173 NDX2617827
పపరర: అశశక మదదదపటర

94-41/647

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ మదదదపటర
ఇసటట ననస:4-15-128/34
వయససస:26
లస: పప
94-2/518

2176 NDX0240986
పపరర: మగనన� పరరచనరర�

94-2/519

భరస : దరరయమపపరర�
ఇసటట ననస:4-16
వయససస:36
లస: ససస స
94-2/521

2179 NDX0240960
పపరర: బబజడడ బ షపక

94-2/522

భరస : హహసపవన బగడద
ఇసటట ననస:4-16
వయససస:51
లస: ససస స
94-2/524

2182 JBV1792522
పపరర: వనసకటటశజరరరవప ఆళళ� �

94-2/525

తసడడ:డ సరసబశవరరవప � �
ఇసటట ననస:4-16
వయససస:45
లస: పప
94-2/527

2185 JBV1796978
పపరర: నరసససహరరవప ఆళళ� �

94-2/528

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:4-16
వయససస:67
లస: పప
94-2/648

భరస : చచవతనఖ బబబగ మమళస
ఇసటట ననస:4.16
వయససస:57
లస: ససస స
94-6/375

94-27/510

భరస : కకటటశజర రరవప చదరబబ యన
ఇసటట ననస:4-15-117/46A
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:4-16
వయససస:62
లస: పప
94-2/647

94-12/1267
2167 NDX2631505
పపరర: బబల ఫణణ భబరర వ పప నసగగపరటట

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ రరవప పప నసగగపరటట
ఇసటట ననస:4-15-117/6A
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:4-16
వయససస:40
లస: పప
94-2/526

94-39/43

తసడడ:డ అమమశజర రరవప అయనసపపడడ
ఇసటట ననస:4-15-117/4C
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:4-16
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:4-16
వయససస:76
లస: ససస స
2183 JBV1797380
పపరర: రరమమహనరరవప ఆళళ �

94-12/51

భరస : వనసకటటశజరరరవప� �
ఇసటట ననస:4-16
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరనన�
ఇసటట ననస:4-16
వయససస:37
లస: ససస స
2180 JBV3023140
పపరర: వనసకటటశజరమక కకసన�

2166 NDX2471209
పపరర: ససససకత అయనసపపడడ

తసడడ:డ రవ బబబగ కరవనటట
ఇసటట ననస:4-15-128/34
వయససస:24
లస: ససస స
94-2/517

2164 NDX2389989
పపరర: భబరర వ ఇసటటరర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఇసటటరర
ఇసటట ననస:4-15-100/1
వయససస:27
లస: ససస స

భసధసవప: సరయ భవన ననమలకసటట
ఇసటట ననస:4-15-117/23
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ తమకశశటల ట
ఇసటట ననస:4-15-121/10A
వయససస:22
లస: ససస స
2174 NDX0240952
పపరర: షరహహనద� షపక�

94-12/1270

భరస : ససరకశ సనరగన
ఇసటట ననస:4-15-79/8
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మగరళ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:4-15-114/1
వయససస:19
లస: పప
2168 NDX2647949
పపరర: తరరమల దదవ బగసరసప

2163 NDX2624393
పపరర: చచవతనఖ సనరగన

2188 JBV3688587
పపరర: హహసపసన� బగడద�

94-2/649

తసడడ:డ బబజ సరహహబ�
ఇసటట ననస:4.16
వయససస:60
లస: పప
94-6/376

2191 NDX0889501
పపరర: నదగకసదడస బగరరక

94-6/377

భరస : అపరమరరవప బగరరక
ఇసటట ననస:4-16
వయససస:51
లస: ససస స
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2192 AP151010069044
పపరర: మమణణకఖమక ఇససకపలర

94-6/378

భరస : సససదరరరవప ఇససకపలర
ఇసటట ననస:4-16
వయససస:67
లస: ససస స
2195 NDX0345603
పపరర: నదగకశజర రరవప బగరరక

94-6/381

95-6/7

94-31/901

94-38/792

94-6/383

భరస : భమషణ రరవప అసకరల
ఇసటట ననస:4-17
వయససస:31
లస: ససస స
2210 AP151010069072
పపరర: వనసకరయమక ఇససకపలర

94-6/386

94-6/389

భరస : మటల యఖ� నరరల శశటల ట
ఇసటట ననస:4-18
వయససస:28
లస: ససస స

94-39/44

94-7/108

2208 NDX0221077
పపరర: ససజనఖ అసకరల

94-6/384

2214 NDX3194065
పపరర: ససదదకర బబ డపరటట

94-7/110

2217 NDX0450858
పపరర: ఉష రరణణ దరరర

2220 NDX0450841
పపరర: ససతదరరవమక ఆళళళ�
భరస : మటల యఖ�
ఇసటట ననస:4-18
వయససస:61
లస: ససస స

94-32/981

2203 NDX3204096
పపరర: సజరష లత చసతగగసట

94-49/864

2206 NDX2692887
పపరర: శశషరరవప తషలససలమ

94-101/887

తసడడ:డ రరమయఖ తషలససలమ
ఇసటట ననస:4-16-1630 22-2-96
వయససస:59
లస: పప
2209 AP151010069012
పపరర: దదజరక అసకరల

94-6/385

భరస : సససదరరరవప అసకరల
ఇసటట ననస:4-17
వయససస:51
లస: ససస స
94-6/387

2212 AP151010069413
పపరర: భమషణ రరవప అసకరల

94-6/388

తసడడ:డ సససదరరరవప అసకరల
ఇసటట ననస:4-17
వయససస:41
లస: పప
94-104/838

2215 NDX1136316
పపరర: అననష యన

94-7/109

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప నరరల శశటల ట
ఇసటట ననస:4-18
వయససస:28
లస: ససస స
94-7/111

భరస : వనసకట లకడక నదరరయణ దరరర
ఇసటట ననస:4-18
వయససస:38
లస: ససస స
94-7/113

2200 NDX2569770
పపరర: వససత మలపరటట

భరస : రరజరరవప చసతగగసట
ఇసటట ననస:4-16-358
వయససస:46
లస: ససస స

2205 NDX2385482
పపరర: సతఖ దదవర జవహర
కరకలమమనస
తసడడ:డ సనరఖపడకరశరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:4-16-503
వయససస:53
లస: పప

2211 NDX1084755
పపరర: కకటటశజర రరవప అసకరల

95-4/947

Deleted

తలర : ౙీరన సససదరర బబ డపరటట
ఇసటట ననస:4-17-50
వయససస:19
లస: పప

భరస : కరరణ బబబగ� బసడడ
ఇసటట ననస:4-18
వయససస:28
లస: ససస స
2219 AP151010075141
పపరర: లకడకకరసతస నరరలశశటల ట�

2202 NDX2390029
పపరర: కరమమశజరమక పసతదన

2197 SQX2026797
పపరర: చసదదరరన పపసటటల

తసడడ:డ ఫసలప
ఇసటట ననస:4-16-26B
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సససదర రరవప అసకరల
ఇసటట ననస:4-17
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ బబసజమన అసకరల
ఇసటట ననస:4-17
వయససస:57
లస: పప
2216 NDX0406074
పపరర: రరధదక బసడడ�

94-40/1015

భరస : కకటటశజర రరవప అసకరల
ఇసటట ననస:4-17
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : భమషణస ఇససకపలర
ఇసటట ననస:4-17
వయససస:70
లస: ససస స
2213 AP151010069288
పపరర: సససదరరరవప అసకరల

2199 NDX2988194
పపరర: నరరయణమక కరశ

94-6/380

తసడడ:డ మహనరరవప పపసటటల
ఇసటట ననస:4-16
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప పసతదన
ఇసటట ననస:4-16-130/A
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయరరస కడల
ఇసటట ననస:4-16-385
వయససస:23
లస: పప
2207 NDX0600726
పపరర: ససనత అసకరల

94-6/382

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:4-16-3
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ గకరర పడసరద రరజస
ఇసటట ననస:4-16-34/1
వయససస:39
లస: ససస స
2204 NDX2567618
పపరర: ససరకశ కలమమర కడల

2196 NDX0952820
పపరర: అపరమరరవప బగరరక

2194 NDX0952796
పపరర: కకటటశజరరరవప బగరరక

తసడడ:డ అపరమరరవప బగరరక
ఇసటట ననస:4-16
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ యయసస బగరరక
ఇసటట ననస:4-16
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ నదగకసరజరరవ బగరరక
ఇసటట ననస:4-16
వయససస:21
లస: ససస స
2201 NDX2573012
పపరర: మణణ రరజస

94-6/379

తసడడ:డ అపరమరరవప బగరరక
ఇసటట ననస:4-16
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అపరమరరవప బగరరక
ఇసటట ననస:4-16
వయససస:41
లస: పప
2198 SQX1844141
పపరర: లమవణఖ బగరరక

2193 NDX0071050
పపరర: రరస బబబగ బగరరక

2218 AP151010075243
పపరర: ఉషరరరణణ గకరర�

94-7/112

భరస : శకనవరసరరవప� గకరర
ఇసటట ననస:4-18
వయససస:40
లస: ససస స
94-7/114

2221 NDX1822296
పపరర: శక సరయ నదథ నదరలశశటల ట

94-7/115

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప నదరలశశటల ట
ఇసటట ననస:4-18
వయససస:26
లస: పప
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94-7/116

తసడడ:డ నరశసహరరవప� గకరర
ఇసటట ననస:4-18
వయససస:28
లస: పప
2225 JBV1797356
పపరర: వనసకట లకడక వరపడసరద చలర ర

94-7/119

94-7/849

94-52/533

Deleted
94-7/850

భరస : శకనవరస రరవప చవల
ఇసటట ననస:4-18/V2
వయససస:29
లస: ససస స
2237 AP151010069209
పపరర: మరరయబబగఖస ఎడన
ర రర

94-6/392

95-3/1133

94-6/397

భరస : శవరరస పడసరద దనపరటట
ఇసటట ననస:4-20
వయససస:48
లస: ససస స

2238 AP151010069208
పపరర: రరజ ఎడన
ర రర

2241 NDX2691459
పపరర: మమనక వనననపపస

2244 NDX0241539
పపరర: సరసజత ఎడన
ర రర

94-6/400

2247 NDX0070714
పపరర: వరయఖ చచరరకలరర

94-6/390

2250 NDX2924157
పపరర: జయపడద దదవశశటల ట
భరస : మలర కరరరనన రరవప దదవశశటల ట
ఇసటట ననస:4-20-4
వయససస:67
లస: ససస స

2230 NDX2644870
పపరర: హవల రతనవనణణ మరరయమల

94-60/1057

2233 NDX3123478
పపరర: వనసకట రవణమక పరతతరర

94-44/862

2236 NDX0767673
పపరర: కకటటశజరమక ఎడన
ర రర

94-6/391

తసడడ:డ రరజ ఎడన
ర రర
ఇసటట ననస:4-19
వయససస:30
లస: ససస స
94-6/393

2239 NDX2710895
పపరర: శరససన యమడడరరర

94-6/732

తసడడ:డ రరజ యమడడరరర
ఇసటట ననస:4-19
వయససస:19
లస: పప
94-27/931

94-104/459
2242 NDX2214112
పపరర: జయసత వనసకటబడమ మగతస వరపప

తసడడ:డ వనసకయఖ చచదరర మమత వవరపప
ఇసటట ననస:4-19-12/A
వయససస:27
లస: పప
94-6/398

2245 NDX2201093
పపరర: పపడమ చసద చచరరకలరర

94-6/399

తసడడ:డ వరయఖ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:4-20
వయససస:21
లస: పప
94-6/401

తసడడ:డ మరరయ దదసస చచరరకలరర
ఇసటట ననస:4-20
వయససస:43
లస: పప
94-86/1153

94-7/121

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-18-35
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఆదదమగ ఎడన
ర రర
ఇసటట ననస:4-20
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:4-20
వయససస:23
లస: పప
2249 NDX2964054
పపరర: అరరణ దనపరటట

94-44/861

తసడడ:డ శశషయఖ కకలర
ఇసటట ననస:4-18-31, FLAT NO. 301,
వయససస:58
లస: పప
2235 NDX1763110
పపరర: సరమమమ జఖస యడన
ర రర

2227 AP151010072318
పపరర: నదగకశజరరరవప నరరలశశటల ట�

భసధసవప: రరహహత మరరయమల
ఇసటట ననస:4-18-17/1
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయభబసమర రరడడడ వనననపపస
ఇసటట ననస:4-19-1-8
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వరయఖ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:4-20
వయససస:41
లస: ససస స
2246 NDX2121093
పపరర: అశశక కలమమర చచరరకలరర

94-23/632

తసడడ:డ సరసబయఖ ఎడన
ర రర
ఇసటట ననస:4-19
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద రరమననన
ఇసటట ననస:4-19
వయససస:19
లస: ససస స
2243 NDX0226472
పపరర: మరరయమక చచరరకలరర

2232 NDX3116001
పపరర: వనసకట శరసబయఖ కకలర

94-7/118

తసడడ:డ రరమయఖ� నరరల శశటల ట
ఇసటట ననస:4-18
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరజ యడన
ర రర
ఇసటట ననస:4-19
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరజ ఎడన
ర రర
ఇసటట ననస:4-19
వయససస:42
లస: ససస స
2240 SQX2051506
పపరర: రరహహత రరమననన

94-7/120

భరస : శకనవరస రరవప గకరర
ఇసటట ననస:4-18
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సటటల బబబగ వరకలపపడడ
ఇసటట ననస:04-18-31
వయససస:27
లస: ససస స
2234 NDX2648004
పపరర: నదగమణణ చవల

2226 NDX1129287
పపరర: నదగకశజర రరవప నరరలశశటల ట

2229 NDX2696854
పపరర: ఉష రరణణ గకరర

2224 NDX2145846
పపరర: వనసకట లకడక నదరరయణ దరరర

తసడడ:డ వర భదడ చదరరఖలల దరరర
ఇసటట ననస:4-18
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ నరరల శశటల ట
ఇసటట ననస:4-18
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:4-18
వయససస:20
లస: ససస స
2231 NDX3208378
పపరర: ఆదద లకడక వరకలపపడడ

94-7/117

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర� �
ఇసటట ననస:4-18
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:4-18
వయససస:48
లస: పప
2228 NDX2644540
పపరర: వసశ పసడయ కరవపరర

2223 JBV1798974
పపరర: నదగమలలర శజరరరవప� రరససశశటల �ట

2248 AP151010069829
పపరర: ఆదదమగ ఎడన
ర రర

94-6/402

తసడడ:డ సరసబయఖ ఎడన
ర రర
ఇసటట ననస:4-20
వయససస:71
లస: పప
94-45/668

2251 NDX2679900
పపరర: భబగఖమక చసదడగరరర

94-31/902

భసధసవప: యయససరతనస చసదడగరరర
ఇసటట ననస:4-20-12
వయససస:80
లస: ససస స
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2252 NDX3110053
పపరర: సరయ కకరణ వరక వనగకశన

94-51/911

తసడడ:డ శకనవరస రరజ వనగకశన
ఇసటట ననస:4-20-16
వయససస:20
లస: పప
2255 NDX2955946
పపరర: సలస మమలక షపక

94-43/849

తసడడ:డ గకసభబషర షపక
ఇసటట ననస:4-20-41/a/3
వయససస:30
లస: పప
2258 NDX2976579
పపరర: సరయ ఎరరకల

94-109/847

94-42/105

94-31/3

2256 NDX3093010
పపరర: వనణగ గరపరల బతషల

2257 NDX2429744
పపరర: గరఠ చసద బబ డదపపడడ

2259 NDX3138195
పపరర: రమఖ వపమకననన

2262
పపరర: భబరర వ సరయ పతకమమరర

2265 NDX2559573
పపరర: ధవల వరక పపరరరర

తసడడ:డ పడసరద రరవప బబ బబ
ఇసటట ననస:4-21-64/2,KORITEPADU
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పస ఏల ఏన వరక పపరరరర
ఇసటట ననస:4-21-86
వయససస:20
లస: పప

2267 NDX3247558
పపరర: బబ ఠరలమ శశభబరరణణ

2268 NDX2467512
పపరర: పదక లల అరరమళళ

94-45/743

భరస : బబ ఠరలమ కమషష చచవతనఖ
ఇసటట ననస:4-21-86/112
వయససస:34
లస: ససస స
94-6/403

తసడడ:డ చనన మసరసన బగరరక
ఇసటట ననస:4-22
వయససస:26
లస: ససస స
2273 NDX2602878
పపరర: కలమఖణణ యలమరపడగడ
భరస : కమషష మమరరస గరపరరజ
ఇసటట ననస:4-22-3-4
వయససస:62
లస: ససస స
2276 NDX2567832
పపరర: బల శరకవసత గగవసదస

94-50/525

తసడడ:డ ససరకష బబబగ కకణణకక
ఇసటట ననస:4-22-9
వయససస:22
లస: పప

94-33/856

2260 NDX3146297
పపరర: శరకవణణ లకడక దదవ జజగరర మమడడ

94-31/1273

2263 NDX2604320
పపరర: రమమవత బబలమజ నదయక

94-31/904

2266 NDX2599322
పపరర: తనకయళ నజజసపటనస

94-31/5

2269 NDX2534139
పపరర: అజహర సప హహయల షపక

2271 AP151010069493
పపరర: సరరజన

2272 NDX0071522
పపరర: మరరయ దదసస బగరరక

2280 NDX2623320
పపరర: శరమగఖల బబబగ గగడడసప
తసడడ:డ ఇజజడయల గగడడసప
ఇసటట ననస:4-22-26/C
వయససస:41
లస: పప

94-31/905

తసడడ:డ శక రరమ కలమమర నజజసపటనస
ఇసటట ననస:4-21-86
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:4-21-86, Flat no. 303
వయససస:21
లస: పప

2277 NDX2414100
పపరర: సరసబశవ రరవప కకలమర

94-42/748

తసడడ:డ హరర
ఇసటట ననస:4-21-57/11/30
వయససస:19
లస: పప

భరస : లకక రరడడడ
ఇసటట ననస:4-21-86 f no 111 narne towers
వయససస:65
లస: ససస స

2274 NDX2602951
పపరర: గణణశ గరధదయ

94-44/863

తసడడ:డ రరమకమషష జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:4-21-38/7A
వయససస:31
లస: ససస స

94-6/404

94-31/4

94-6/405

తసడడ:డ చన మసరసన బగరరక
ఇసటట ననస:4-22
వయససస:31
లస: పప
94-46/715

2275 NDX2414134
పపరర: పమథదజ గరనసగగసటర

94-50/10

తసడడ:డ వనసకయఖ గరనసగగసటర
ఇసటట ననస:4-22-3/5
వయససస:23
లస: పప
94-50/11

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:4-22-7/4
వయససస:38
లస: పప
94-50/528

94-41/69

తసడడ:డ వనణగమమధవ బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:4-20-386
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ దదనబసదస గరధదయ
ఇసటట ననస:4-22-3-4
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససరయఖ గగవసదస
ఇసటట ననస:4-22-3/9
వయససస:20
లస: ససస స
2279 NDX2587541
పపరర: వనసకట సరయ ఉదయ కకణణకక

94-12/1421

భరస : చనమసరసన
ఇసటట ననస:4-22
వయససస:52
లస: ససస స
94-46/714

94-43/848

తసడడ:డ వర శసకర రరవప కనపరరరర
ఇసటట ననస:4-20-36a
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పతకమమరర
ఇసటట ననస:4-21-56/34
వయససస:21
లస: పప

2264 NDX2388452
పపరర: జజజ బబబగ బబ బబ

2254 NDX3154416
పపరర: దదపక చచదరర కనపరరరర

తసడడ:డ సస మన డడ
ఇసటట ననస:4-20-23/1,FLAT NO 201
వయససస:32
లస: పప

తలర : హరరత వపమకననన
ఇసటట ననస:4-21-27
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగడడసప
ఇసటట ననస:4-21-56/23
వయససస:29
లస: పప

2270 NDX2069327
పపరర: ససనతద బగరరక

94-12/53

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బతషల
ఇసటట ననస:4-20-61/4
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ పపదదయఖ ఎరరకల
ఇసటట ననస:4-21
వయససస:40
లస: పప
2261 NDX2384113
పపరర: అవనదష గగడడసప

2253 NDX2386407
పపరర: వపసన కలమమర

2278 NDX2573301
పపరర: ససరకష బబబగ కకణణకక

94-22/670

తసడడ:డ ససబడహకణఖస కకణణకక
ఇసటట ననస:4-22-09
వయససస:50
లస: పప
94-26/1032

2281 NDX2245025
పపరర: కరమమష కలరరవనళ

94-127/3

తసడడ:డ కమషష మమరరస కక
ఇసటట ననస:4-22-27
వయససస:45
లస: పప
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94-127/855

తసడడ:డ నరసససహ రరవప వడదడణస
ఇసటట ననస:4-22-27/11
వయససస:37
లస: పప
2285 NDX2577708
పపరర: బబలమజ గగరకస

94-50/526

94-20/1035

తసడడ:డ పరపయఖ శశటల ట
ఇసటట ననస:4-22-64/29
వయససస:24
లస: పప
2291 NDX2572477
పపరర: వనసకట ససబబ లకడక కకలమరర

94-42/749

భరస : హనసమసత రరవప కకలమరర
ఇసటట ననస:4-22-76/2A
వయససస:51
లస: ససస స
2294 NDX2388874
పపరర: మణణకసఠ వనకననరర

94-34/18

94-6/407

94-91/1304

తసడడ:డ సపవదద వల షపక
ఇసటట ననస:4-23-35/1
వయససస:22
లస: ససస స
2306 NDX2691061
పపరర: సతఖవత మగపవర

భరస : ఆసజననయగలల పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:4-23-35/43
వయససస:28
లస: ససస స

2289 NDX2599496
పపరర: నదగ సరయ కకమటటననన

2290 NDX2525475
పపరర: షఫస మగననసర షపక

94-50/527

తసడడ:డ లకడక నదరరయణ రరవప కకమటటననన
ఇసటట ననస:4-22-70
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మకలసస బబష షపక
ఇసటట ననస:4-22-71
వయససస:20
లస: ససస స

2292 NDX2388197
పపరర: మమధవ వసస

2293 NDX2390367
పపరర: శవ నదగ జజఖత వసస

94-27/511

2295 NDX2641173
పపరర: మలర శజరర బతష
స ల

2298 AP151010069452
పపరర: లలరర రరజ వసగరపపరపప

2301 SQX1844174
పపరర: మలర క వసగరపపరపప

2304 NDX2663029
పపరర: మదగరల సతఖవత

94-39/1045

2307 NDX2664944
పపరర: కరరమమన షపక

94-1/1346

2310 NDX2685907
పపరర: శరరష మగతదఖల
తసడడ:డ కకశవ రరవప మగతదఖల
ఇసటట ననస:4-23-38/66
వయససస:22
లస: ససస స

94-41/730

94-50/14

94-46/42

2296 AP151010069503
పపరర: మమరర వసగరపపరపప

94-6/406

భరస : లలరరద రరజ వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:4-23
వయససస:39
లస: ససస స
94-6/408

2299 NDX2651651
పపరర: మలర క వసగరపపరపప

94-16/1092

భరస : రరజకసదడ పడసరద వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:4-23
వయససస:22
లస: ససస స
95-6/8

2302 NDX2678605
పపరర: లకడక దదసరర

94-39/1039

భరస : చసదడ శశఖర దదసరర
ఇసటట ననస:4-23-21
వయససస:57
లస: ససస స
94-39/1043

2305 NDX2663060
పపరర: మడదగఅలమ ససరఖకళ

94-39/1044

భరస : వరకజ
ఇసటట ననస:4-23-35/7/B
వయససస:20
లస: ససస స
94-39/1040

భరస : శశశదద షపక
ఇసటట ననస:4-23-35/17/b
వయససస:39
లస: ససస స
94-39/1042

94-106/864

భరస : నరకసదడ వసస
ఇసటట ననస:4-22-96/A
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ గరవసదరరవప
ఇసటట ననస:4-23-35/7/B
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రమణ మగపవర
ఇసటట ననస:4-23-35-7/B
వయససస:24
లస: ససస స
2309 NDX2542108
పపరర: సహససన పప టట
ర రర

తసడడ:డ రరమయఖ వపలలసగగలమ
ఇసటట ననస:4-22-61/a/1
వయససస:69
లస: పప

భరస : రరజకసదడ పడసరద వసగరపరడపప
ఇసటట ననస:4-23
వయససస:23
లస: ససస స
94-39/45

2287 NDX2576320
పపరర: ఆదదనదరరయణ వపలలసగగలమ

తసడడ:డ భబసమర రరడడడ మమరస రరడడ
ఇసటట ననస:4-22-51/3B 2ND LINE GOWTH
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ జజఘవర వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:4-23
వయససస:56
లస: పప

భరస : రరజకసదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:4-23
వయససస:24
లస: ససస స
2303 NDX2390086
పపరర: కరససస వరల షపక

94-50/13

భరస : శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:4-23
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ లలరరద రరజ వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:4-23
వయససస:33
లస: పప
2300 NDX2848125
పపరర: మలర క వసగరపపతదపప

2286 NDX2528495
పపరర: భబనస పడకరశ రరడడడ మమరస రరడడ

2284 NDX2718153
పపరర: నదగ సనలకడకఠర బబజవరడ

తసడడ:డ రరఢ కమషష మమరరస బబజవరడ
ఇసటట ననస:4-22-49/1
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకతదష బబబగ వసస
ఇసటట ననస:4-22-96/A
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనకననరర
ఇసటట ననస:4-22-126
వయససస:27
లస: పప
2297 NDX0345355
పపరర: రరజకసదడ వసగరపపరపప

94-127/4

భరస : శవర రరడడడ పపదద
ఇసటట ననస:4-22-40,1ST LANE
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమససవర రరవప గగరకస
ఇసటట ననస:4-22-51/3A
వయససస:21
లస: పప
2288 NDX2028000
పపరర: రరమ కమషష శశటల ట

2283 NDX2397180
పపరర: శవ కలమమరర పపదద

2308 NDX2589927
పపరర: వనసకటసరయ మగలలమరర

94-39/1041

తసడడ:డ పపరయఖ మగలలమరర
ఇసటట ననస:4-23-35/27
వయససస:18
లస: పప
94-39/1046

2311 NDX2673812
పపరర: హహసమ మహమకద

94-39/1047

తసడడ:డ అయమబ
ఇసటట ననస:4-23-56/2
వయససస:53
లస: పప
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94-7/122

తసడడ:డ మలర యఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:4-24-21/1
వయససస:23
లస: పప
2315 NDX2666188
పపరర: శవమక వనమగల

94-5/1017

94-71/958

94-19/58

భరస : సతష కలమమర దదసతననన
ఇసటట ననస:4-70
వయససస:38
లస: ససస స
94-19/61

భరస : అపరమ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:4-70
వయససస:68
లస: ససస స
94-19/64

తసడడ:డ మగతదఖల రరవప దదసతననన
ఇసటట ననస:4-70
వయససస:48
లస: పప

2322 NDX2148022
పపరర: అపరష గమదదటట

2325 NDX2250637
పపరర: ధరక నదగ సరయ పపలపరటట

2328 NDX2250645
పపరర: నదగకశజర రరవప తననరర

94-19/578

2331 NDX2650778
పపరర: వ ఏస ఏస వసశధర ఆనవళళ

94-19/59

భరస : హనసమసతరరవప దదవ
ఇసటట ననస:4-71
వయససస:45
లస: ససస స

94-19/62

భరస : నదగకశజర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:4-71
వయససస:46
లస: ససస స

94-19/65

2323 NDX0775395
పపరర: పరరజత పదకజరన వనమ

2326 NDX2387587
పపరర: వనసకట అపసమరరడడడ గమదదటట

2329 NDX0778985
పపరర: వరససదదవ గగపరస వనమ

94-19/579

2332 NDX2929842
పపరర: కలమణ కనగరల

2340 NDX2757789
పపరర: సరసబ శవ రరవప దదవరఖకకలల
తసడడ:డ నదగభమషషస దదవరఖకకలల
ఇసటట ననస:4-71,Flat No-404
వయససస:49
లస: పప

94-19/60

94-19/63

94-19/66

94-52/636

భరస : నగరరజ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:4-70 sri sarada enclave
వయససస:40
లస: ససస స

94-15/65 2335 NDX2771608
2334 NDX2247294
పపరర: వనసకట హనసమసత పడసరద దదవ
పపరర: సరసబ శవ రరవప దదవరఖకకలల

2337 NDX2250629
పపరర: వనసకట శవ తదజ తననరర

94-15/632

తసడడ:డ రసగరరరవప వనమ
ఇసటట ననస:4-70
వయససస:61
లస: పప

94-15/633

తసడడ:డ నదగభగషణస దదవరఖకకలల
ఇసటట ననస:4-71
వయససస:55
లస: పప
94-19/68

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:4-71
వయససస:23
లస: పప
94-12/1424

2320 NDX3084381
పపరర: ఉమ మహహశజరర తదడడకకసడ

తసడడ:డ లకడకనదరరయణ రరడడ గమదదటట
ఇసటట ననస:4-70
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వదదఖ నదధ దదవ
ఇసటట ననస:4-71
వయససస:50
లస: పప
94-19/67

94-7/955

భరస : వరససదదవ గగపరస వనమ
ఇసటట ననస:4-70
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరమ కకటటశజర రరవప ఆణణవళళ
ఇసటట ననస:4-70
వయససస:49
లస: పప
94-15/64

2317 NDX2752624
పపరర: షరహహనద ఖమనస పఠరన

భరస : మహన రరవప తదడడకకసడ
ఇసటట ననస:4-70
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల తననరర
ఇసటట ననస:4-70
వయససస:53
లస: పప

భరస : వ యస యస వసశధర ఆనవళళ
ఇసటట ననస:4-70
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కమషషమమరరస చచరరకలరర
ఇసటట ననస:4-71 flot no 101
వయససస:53
లస: పప

94-15/631

తసడడ:డ బబలశ పపలపరటట
ఇసటట ననస:4-70
వయససస:22
లస: పప

2327 NDX1257153
పపరర: సతష కలమమర దదసతననన

2339 NDX2882140
పపరర: నగరరజ చచరరకలరర

2319 NDX3087624
పపరర: మహన రరవప తదడడకకసడ

95-103/1

తసడడ:డ షబబషసర రహహమమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:4-40
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకట అపసమరరడడడ గమదదటట
ఇసటట ననస:4-70
వయససస:43
లస: ససస స

2324 NDX2121705
పపరర: ససతరరవమక పససపపలలటట

2336 NDX2250793
పపరర: శకదదవ తననరర

95-1/1129

తసడడ:డ నదరరయణ రరవప తదడడకకసడ
ఇసటట ననస:4-70
వయససస:55
లస: పప

2321 NDX1257237
పపరర: ఉమమదదవ దదసతననన

2333 NDX2247278
పపరర: వనసకట శకనదగలకడక దదవ

2316 SQX2049377
పపరర: శకనవరసరరవప బసడరర

2314 SQX0784660
పపరర: వనసకట నరసససహరరవప వ

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:4-27
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బసడరర
ఇసటట ననస:4-30
వయససస:19
లస: పప

భరస : గసగధర రరవప
ఇసటట ననస:4-56
వయససస:25
లస: ససస స

2330 NDX2658607
పపరర: శకవరణణ రరళళబసడడ

95-179/1197

తసడడ:డ నరసససహరరవప చలర గగసడర
ఇసటట ననస:4-25
వయససస:42
లస: పప

భరస : వరరసరజమ
ఇసటట ననస:4-30
వయససస:42
లస: ససస స
2318 NDX2885200
పపరర: నదగలకడక మరరక

2313 SQX2530434
పపరర: వనసకట పసచచయఖ చలర గగసడర

2338 NDX2971554
పపరర: శక దదవ మమగగలలరర

94-19/660

భరస : వనసకట శవరరవప మమగగలలరర
ఇసటట ననస:4-71
వయససస:36
లస: ససస స
94-12/1425

2341 NDX0661827
పపరర: పదకపసడయ చసకమపలర

94-15/66

భరస : నదగకశజరరరవప చసకమపలర
ఇసటట ననస:4-72
వయససస:45
లస: ససస స
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2342 NDX0466722
పపరర: మసరసనమక కకమకననన

94-15/67

భరస : చసదడశశఖర కకమకననన
ఇసటట ననస:4-72
వయససస:57
లస: ససస స
2345 NDX0251397
పపరర: ఉషరరరణణ మగసటటమడడగగ

2343 SQX2033439
పపరర: గరపరల కమషష రరవకకసదద

95-1/1138

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ రరవకకసదద
ఇసటట ననస:4-72
వయససస:25
లస: పప

2344 SQX2008191
పపరర: చదమసడదశజరర కరసచదరర పసర

భరస : వశశజశజరరరవప కసచరర పలర
ఇసటట ననస:4-72
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణగ గరపరల కమషష మమరరస మగసటటమడడగగ
ఇసటట ననస:4-73
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణగ గరపరల కమషష మమరరస మగసటటమడడగగ
ఇసటట ననస:4-73
వయససస:52
లస: ససస స

2347 NDX0251439
పపరర: వనణగ గరపరల కమషష మమరరస
మగసటటమడడగగ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప మగసటటమడడగగ
ఇసటట ననస:4-73
వయససస:79
లస: పప

2348 NDX3083375
పపరర: బబబగ రరవప సనరగన

2349 NDX3083870
పపరర: సరమమజఖస సనరగన

2350 NDX1874198
పపరర: అపపరరప భగడగగబసడ

94-19/71

94-15/636

తసడడ:డ తదటయఖ సనరగన
ఇసటట ననస:4-74
వయససస:65
లస: పప
2351 NDX1240647
పపరర: అనసరరగ భగడగగబసడ

2346 NDX0251488
పపరర: భబగఖలకడక మగసటటమడడగగ

తసడడ:డ అపరమరరవప భగడగగబసడ
ఇసటట ననస:4-74
వయససస:56
లస: పప

2354 NDX0785147
పపరర: నదగపపషరమవత బసడర మమడడ

2355 NDX0471730
పపరర: శరత చసదడ బసడర మమడడ

94-15/69

భరస : ససతదరరమగలల బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:4-75
వయససస:63
లస: ససస స
94-15/638

తసడడ:డ కకసడల రరవప కతచస రమళళ
ఇసటట ననస:4-115
వయససస:56
లస: పప
2363 NDX2928513
పపరర: కకటటశజరర గగసజ

94-38/1055

94-15/70

2358 NDX2585057
పపరర: శవ పరరజత గగసడదల

94-40/686

తసడడ:డ హనమ రరడడడలల కకపమరరస
ఇసటట ననస:4-352/15 HOUSING BOARD C
వయససస:58
లస: పప

94-15/68

2356 NDX0785287
పపరర: ససతదరరమగలల బసడర మమడడ

94-15/71

2359 NDX3108149
పపరర: వసశ పడసరద కకననడపరత

94-44/860

తసడడ:డ సతశ బబబగ కకననడపరత
ఇసటట ననస:4-106 abbineni gunta pale
వయససస:19
లస: పప

2361 NDX2879054
పపరర: సలమకన రరజ కరరమమరర

94-49/863

2362 SQX1994847
పపరర: కమషష పసడయ తననరర

95-4/944

తసడడ:డ వనసకట అపమరరవప తననరర
ఇసటట ననస:4-128
వయససస:21
లస: ససస స

2364 NDX2907285
పపరర: లమజర బబబగ తచలరమమకల

2367 NDX2637429
పపరర: ససబబరరవప మమరరననన

2353 NDX0466763
పపరర: లమవణఖ బసడర మమడడ

తసడడ:డ ససబబబరరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:4-75
వయససస:65
లస: పప

94-52/633

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర తచలరమమకల
ఇసటట ననస:4-215/1
వయససస:21
లస: పప
94-194/6

94-19/76

తసడడ:డ ససతదరరమగలల బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:4-75
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకమషష కరరమమరర
ఇసటట ననస:4-125/A
వయససస:19
లస: పప

భరస : పరమమశ
ఇసటట ననస:4-199
వయససస:18
లస: ససస స
2366 NDX2475390
పపరర: చచసచస రరడడడ కకపమరరస

94-19/78

భరస : హనసమసతరరవప గగసడదల
ఇసటట ననస:4-85B
వయససస:34
లస: ససస స
94-39/46

94-19/73

తసడడ:డ శకనవరస హరగగపరల భగడగగబసడ
ఇసటట ననస:4-74
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససతదరరమగలల బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:4-75
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస మపపరర
ఇసటట ననస:4-77
వయససస:19
లస: ససస స
2360 NDX2389922
పపరర: సతఖ నదరరయణ కతచస రమళళ

94-15/637

2352 NDX1240639
పపరర: శకనవరస హహ గగపరల భగడగగబసడ

తసడడ:డ శకనవరస హ రర గగపరల భగడగగబసడ
ఇసటట ననస:4-74
వయససస:26
లస: పప

2357 NDX2776763
పపరర: వనవషషవ మపపరర

94-19/72

భరస : బబబగరరవప సనరగన
ఇసటట ననస:4-74
వయససస:56
లస: ససస స
94-19/77

95-1/1139

2365 NDX2452191
పపరర: లకడక కకపమరరస

94-194/4

భరస : చచసచస రరడడడ కకపమరరస
ఇసటట ననస:4-352/15
వయససస:53
లస: ససస స
94-194/1131

తసడడ:డ వనసకటయఖ మమరరననన
ఇసటట ననస:4-352/16
వయససస:22
లస: పప

94-38/1056 2370 NDX2955854
2369 NDX2945053
పపరర: లకడక దసరర మమదసల యరకసశశటల ట
పపరర: వనసకట సతఖ సరయ కమషష వసశ
యరకసశశటల ట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప యరకసశశటల ట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప యరకసశశటల ట
ఇసటట ననస:4A,HARITHA PLAZA
ఇసటట ననస:4A,HARITHA PLAZA
వయససస:18
లస: ససస స
వయససస:20
లస: పప

2368 NDX2395119
పపరర: సరజమ తలల
ర రర

94-194/7

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తలల
ర రర
ఇసటట ననస:4-718
వయససస:26
లస: పప
94-41/902

2371 NDX2930865
పపరర: సతఖనదరరయణ రరడడ బబ డడ పరటట

94-45/671

తసడడ:డ కమషష రరడడడ బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:4A, Rams VS Vihar
వయససస:64
లస: పప
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94-42/879

భరస : రరఢ కమషష గసగగరర
ఇసటట ననస:4-B
వయససస:67
లస: ససస స
2375 NDX2845410
పపరర: భగఖమక మమడడకకసడ

94-41/911

94-27/1155

94-16/1504

94-20/21

94-20/24

94-20/27

94-20/30

తసడడ:డ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:7-1-1/1
వయససస:19
లస: పప

2385 NDX1037076
పపరర: మమలన బ షపక షపక

2388 NDX0237511
పపరర: మరర బబగస షపక

2391 NDX1023787
పపరర: గఫపర షపక

2394 AP151010096263
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

94-20/1039

2397 NDX2724045
పపరర: అబగదల అజజ షపక

94-20/22

2400 NDX3188232
పపరర: వనలలమరర నగరనద షపక
భసధసవప: రహమన షపక
ఇసటట ననస:7-1-1/1
వయససస:18
లస: ససస స

2380 NDX2944452
పపరర: మధసకలమమర కకశనకలరరస

94-131/880

2383 NDX1888595
పపరర: సలమక షపక

94-20/20

2386 NDX1888603
పపరర: ఫరరననద షపక

94-20/23

భరస : గకస షపక
ఇసటట ననస:7-1-1
వయససస:30
లస: ససస స
94-20/25

2389 AP151010099079
పపరర: ననరన హన షపక షపక

94-20/26

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:7-1-1
వయససస:50
లస: ససస స
94-20/28

2392 NDX2425619
పపరర: మహమకద రఫస షపక

94-20/29

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:7-1-1
వయససస:32
లస: పప
94-20/31

2395 NDX0284059
పపరర: ససభబన షపక షపక

94-20/32

తసడడ:డ దరరయమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-1-1
వయససస:55
లస: పప
94-20/1192

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:7-1-1
వయససస:33
లస: పప
94-20/1040

94-40/689

తలర : నససమమ షపక
ఇసటట ననస:7-1-1
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ దరరయమ సరహహబ
ఇసటట ననస:7-1-1
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:7-1-1
వయససస:34
లస: పప
2399 NDX2713675
పపరర: నసరరదదదన షపక

94-20/19

తసడడ:డ కలమస
ఇసటట ననస:7-1-1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:7-1-1
వయససస:35
లస: పప
2396 NDX2713642
పపరర: అబగదలమర అజజ షపక

2382 NDX1793919
పపరర: షరకకర షపక

2377 NDX2555316
పపరర: మసరసన బ షపక

తసడడ:డ గణపత రరవప కకశనకలరరస
ఇసటట ననస:7/1
వయససస:32
లస: పప

భరస : మమసస వలర షపక
ఇసటట ననస:7-1-1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:7-1-1
వయససస:60
లస: ససస స
2393 JBV1730159
పపరర: మమషషమ వల షపక

94-38/1099

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:7-1-1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమస షపక
ఇసటట ననస:7-1-1
వయససస:32
లస: ససస స
2390 JBV2918688
పపరర: షహజజదద షపక షపక

2379
పపరర: రఘగనసదన

94-10/1086

భరస : నననన షపక
ఇసటట ననస:5-6-60/78
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:7-1-1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:7-1-1
వయససస:27
లస: ససస స
2387 NDX1037233
పపరర: షసషషననసర షపక షపక

94-40/688

తసడడ:డ రరఘవనసదడ రరవప
ఇసటట ననస:7-1
వయససస:32
లస: పప

భరస : మకల
స మ సరహహబ
ఇసటట ననస:7-1-1
వయససస:49
లస: ససస స
2384 NDX1037779
పపరర: హససనద షపక షపక

2376 NDX2555332
పపరర: నననన షపక

2374 NDX2617801
పపరర: అనసరరధ గగమకడడ

తసడడ:డ కమషష రరవప గగమకడడ
ఇసటట ననస:4,18
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:5-6-60/78
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ చనన పపలర యఖ జసగ
ఇసటట ననస:7
వయససస:68
లస: పప
2381 NDX3137460
పపరర: మభమలమ షపక

94-43/851

తసడడ:డ బడహకయఖ యయసడన
ర రర
ఇసటట ననస:4B
వయససస:18
లస: పప

భరస : అచచయఖ
ఇసటట ననస:5-6-3/267
వయససస:58
లస: ససస స
2378 NDX2891828
పపరర: శరఖస పడసరద రరవప జసగ

2373 NDX3102167
పపరర: శక రరషస యయసడన
ర రర

2398 NDX3137437
పపరర: కరరమగలమర షపక

94-20/1193

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:7-1-1
వయససస:27
లస: పప
94-27/1156

2401 NDX3218450
పపరర: నసరరదదదన షపక

94-32/1137

తసడడ:డ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:7-1-1/1
వయససస:19
లస: పప
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2402 AP151010099078
పపరర: నససమమ షపక షపక

94-20/33

భరస : నదయబ రసనల షపక
ఇసటట ననస:7-1-2
వయససస:52
లస: ససస స
94-20/36

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:7-1-3
వయససస:38
లస: ససస స
94-20/39

భరస : ఫరరదస షపక
ఇసటట ననస:7-1-3
వయససస:72
లస: ససస స
94-20/42

తసడడ:డ పపద మసరసనజల షపక
ఇసటట ననస:7-1-3
వయససస:31
లస: పప
94-20/160

2417 NDX0710764
పపరర: కలలర న బ షపక� షపక

94-20/40

2412 NDX0838961
పపరర: షపక మరరవల షపక

2420 NDX0284034
పపరర: నజర మహబమబ బబషర షపక షపక

2415 NDX2101467
పపరర: ఉనన హబబబ షపక

94-20/47

2418 AP151010099475
పపరర: జహరరబ షపక షపక

94-20/43

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:7-1-4
వయససస:35
లస: పప

2421 AP151010096572
పపరర: వల� షపక�

94-20/45

భరస : ఆబద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:7-1-5
వయససస:33
లస: ససస స
94-20/56

తసడడ:డ ఆబద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:7-1-5
వయససస:34
లస: పప

94-20/48

94-20/51

94-20/54

2427 JBV1732148
పపరర: గరరరధర ఆలపరటట

94-20/57

భరస : తడమమరరసలల మమడడద
ఇసటట ననస:7-1-6,1/3rd lane
వయససస:49
లస: ససస స

2413 AP151010096484
పపరర: పపదద మసరసన వరల షపక షపక

94-20/44

2416 NDX0315606
పపరర: హహసపసన బ షపక షపక

94-20/46

2419 JBV1731694
పపరర: హహసపసన వల షపక

94-20/49

2422 NDX2162162
పపరర: రరబయమ బబసరర షపక

94-20/52

భరస : మహమకద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:7-1-5
వయససస:25
లస: ససస స

2424 NDX0103481
పపరర: యమసఫ మహమకద
మహమధ
తసడడ:డ ఆబద హహసపసన మహమధ
ఇసటట ననస:7-1-5
వయససస:32
లస: పప

2430 NDX3039856
పపరర: లకడక మమడడద

94-20/41

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:7-1-4
వయససస:35
లస: పప

2425 NDX1157007
పపరర: బబబబవల షపక షపక

94-20/55

తసడడ:డ షరజజబ షపక
ఇసటట ననస:7-1-5
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:7-1-5
వయససస:30
లస: పప
94-20/59

2410 NDX0347344
పపరర: తదజదదదన షపక

భరస : హసన అల షపక
ఇసటట ననస:7-1-4
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగలలబడద� షపక
ఇసటట ననస:7-1-4
వయససస:62
లస: పప
94-20/53

94-20/38

తసడడ:డ ససలమసన సరహహబ షపక షపక
ఇసటట ననస:7-1-3
వయససస:59
లస: పప

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:7-1-4
వయససస:54
లస: ససస స
94-20/50

2407 AP151010099492
పపరర: వనసకటరతనస బసడర బసడర

తసడడ:డ పపద మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:7-1-3
వయససస:30
లస: పప

భరస : హహసపసన వరల షపక
ఇసటట ననస:7-1-4
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మసరసనజల� షపక
ఇసటట ననస:7-1-4
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల హౘ షపక
ఇసటట ననస:7-1-5
వయససస:54
లస: పప

2409 NDX1245885
పపరర: జననవద వల షపక షపక

94-20/35

భరస : సనరయఖ చచదరర బసడర
ఇసటట ననస:7-1-3
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజద షపక
ఇసటట ననస:7-1-3
వయససస:41
లస: పప

భరస : తదజదదదన షపక
ఇసటట ననస:7-1-3 1 ST LINE
వయససస:22
లస: ససస స

2429 NDX1157015
పపరర: అబద హహసపవసన షపక షపక

94-20/37

తసడడ:డ పపదద మసరసన వల షపక షపక
ఇసటట ననస:7-1-3
వయససస:26
లస: పప

2411 NDX0347971
పపరర: హహసపసన వల షపక షపక

2426 NDX0104588
పపరర: మహకద ఖమససస షపక షపక

2406 AP151010099267
పపరర: ఆషరబ షపక

2404 JBV1730233
పపరర: సరసబశవరరవప� అనసమలల�

తసడడ:డ వరయఖ� �
ఇసటట ననస:7-1-2
వయససస:58
లస: పప

భరస : పపదమసరసన వల
ఇసటట ననస:7-1-3
వయససస:50
లస: ససస స

2408 AP151010099578
పపరర: మమహరరననసర షపక షపక

2423 NDX0237537
పపరర: ఖమసససభ షపక షపక

94-20/34

తసడడ:డ నదయబ రసనల షపక
ఇసటట ననస:7-1-2
వయససస:33
లస: పప

2405 NDX0837542
పపరర: షపక ఫరతమమ షపక

2414 NDX2419968
పపరర: జజరరన షపక

2403 NDX0728196
పపరర: గకస షపక షపక

2428 AP151010096415
పపరర: మహమకద వజర షపక షపక

94-20/58

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:7-1-5
వయససస:43
లస: పప
94-78/1236

2431 NDX3042900
పపరర: తడమమరరసలల మమడడద

94-78/1237

తసడడ:డ సతస యఖ మమదదధద
ఇసటట ననస:7-1-6,ring road
వయససస:58
లస: పప
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2432 NDX0285767
పపరర: రరధదక పరలలటట
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94-20/60

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:7-1-7
వయససస:54
లస: ససస స
2435 JBV1731504
పపరర: వనసకట ససబబ రరయగడడ శషరనడ

94-20/63

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:7-1-7
వయససస:54
లస: పప
2438 JBV1730605
పపరర: రరమమరరవప ఆలపరటట

94-20/66

94-20/69

భరస : శవరరమకమషష
ఇసటట ననస:7-1-11
వయససస:42
లస: ససస స
2447 AP151010096328
పపరర: పడసరదస శతసశశటల ట

2436 AP151010096260
పపరర: ససగగణదపడసరదస ఆలపరటట

2437 NDX0284091
పపరర: శకనవరసరరవప పరలలటట

94-20/64

2439 AP151010099132
పపరర: కకరణకయ చదబబడ లల చదబబ లల

2442 AP151010099285
పపరర: సరరజన ఆలపరటట అలపరటట

2445 NDX2253110
పపరర: కమషష సరయ మద మసచ

94-20/75

2448 NDX2402303
పపరర: భబగఖ లకడక మసదడపప

94-20/67

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:7-1-12
వయససస:71
లస: ససస స

2451 NDX1023753
పపరర: శకకరసత అనసమగల అనసమలల�

94-20/70

94-20/81

2456 NDX1795592
పపరర: భడమరరసబ బలభదడపరతషడన

94-20/84

2454 AP151010096417
పపరర: సనరయఖ చచదరర బసడర బసడర

2440 AP151010099131
పపరర: బబల తడపపర సససదరర చదబబడ లల

2443 NDX1157031
పపరర: భబనసజ అలపరటట అలపరటట

94-20/73

2446 NDX0637413
పపరర: శవరరమకమషష మదమసచ

94-20/76

2449 JBV1730043
పపరర: పదదకవత అనసమలల
భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:7-1-12
వయససస:55
లస: ససస స

94-20/79

2452 AP151010096266
పపరర: అశశక యడర పలర

94-20/80

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:7-1-12
వయససస:40
లస: పప
94-20/82

2455 NDX1843367
పపరర: రహహమగననసర షపక

94-20/83

2458 NDX2181808
పపరర: శక పపజత ససతస శశటల ట

భరస : శశషమమణణకరఖ రరవప బలభదడపరతషడన
ఇసటట ననస:7-1-14
వయససస:54
లస: ససస స

94-20/85
2457 NDX1795667
పపరర: శశషమమణణకరఖ రరవప
బలభదడపరతషడన
తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప బలభదడపరతషడన
ఇసటట ననస:7-1-14
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద ససతస శశటల ట
ఇసటట ననస:7-1-15
వయససస:23
లస: ససస స

2459 NDX1888611
పపరర: వరజదద పఠరన

2460 JBV2919264
పపరర: రహహమమన పఠరన

2461 AP151010099728
పపరర: బషసర పఠరనస పఠరన

భరస : నజర పఠరన
ఇసటట ననస:7-1-15
వయససస:38
లస: ససస స

94-20/74

94-20/77

భరస : నజర మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:7-1-14
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ హబబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:7-1-15
వయససస:24
లస: ససస స

94-20/71

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మధమసచ
ఇసటట ననస:7-1-11
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ చనససబబయఖ బసడర
ఇసటట ననస:7-1-13
వయససస:74
లస: పప

94-20/87

94-20/68

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:7-1-9
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అనమలల
ఇసటట ననస:7-1-12
వయససస:28
లస: పప

2453 NDX2402295
పపరర: జగన మహన రరవప
మసదడపప
తసడడ:డ ససబబయఖ మసదడపప
ఇసటట ననస:7-1-12
వయససస:64
లస: పప

94-20/65

భరస : మధససనధన రరవప చదబబడ లల
ఇసటట ననస:7-1-8
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : జగన మహన రరవప మసదడపప
ఇసటట ననస:7-1-12
వయససస:53
లస: ససస స
94-20/78

94-20/62

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:7-1-7
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమ కమషష మద మసచ
ఇసటట ననస:7-1-11
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:7-1-11
వయససస:71
లస: పప
2450 AP151010099047
పపరర: ససతదరరవమక ఉదదదశశటల ట

భరస : రరమమరరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:7-1-7
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజరరర అలపరటట
ఇసటట ననస:7-1-9
వయససస:77
లస: ససస స
94-20/72

2434 AP151010099308
పపరర: అనసతలకడక ఆలపరటట అలపరటట

భరస : జగన మహన ససగగణ పడసరద ఆలపరటట
ఇసటట ననస:7-1-7
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నదగ మలలర శజర శకనవరస చదబబ లల
ఇసటట ననస:7-1-8
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మధససనధన రరవప చదబబడ లల
ఇసటట ననస:7-1-8
వయససస:48
లస: పప
2444 NDX0605881
పపరర: అననరరధ మదమసచ

94-20/61

తసడడ:డ రరమమరరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:7-1-7
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ చనకకటయఖ అలపరటట
ఇసటట ననస:7-1-7
వయససస:72
లస: పప
2441 AP151010096257
పపరర: నదగమలలర శజర శకనవరస చదబబడ లల

2433 NDX2204303
పపరర: పదకవత ఆలపరటట

94-20/88

94-20/86

94-20/89

భరస : హబబగ పఠన
ఇసటట ననస:7-1-15
వయససస:43
లస: ససస స
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2462 AP151010099709
పపరర: కరరమమనస పఠరనస పఠరన

94-20/90

భరస : వలభబనస పఠన
ఇసటట ననస:7-1-15
వయససస:67
లస: ససస స
2465 AP151010096575
పపరర: పఠరన హబబ

94-20/93

94-20/1042

94-20/95

94-20/98

94-20/99

94-20/102

తసడడ:డ షపకర షపక� షపక
ఇసటట ననస:7-1-17
వయససస:48
లస: పప
2483 NDX2581346
పపరర: సరయ లకడక గగసటటరర

94-20/1045

తసడడ:డ వర వససత రరవప
ఇసటట ననస:7-1-19
వయససస:42
లస: పప

94-20/96

2475 NDX3040037
పపరర: నదగగర బబష షపక

94-20/106

94-20/1195

2470 NDX2224277
పపరర: షరయసరస షపక

94-3/1237

2473 NDX2250850
పపరర: బబషర షపక

94-20/97

2476 NDX3051448
పపరర: శఏశర షపక

94-20/1196

భరస : నదగగర బబష షపక
ఇసటట ననస:7-1-16,1st lane
వయససస:29
లస: ససస స

94-20/100 2479 NDX0755843
2478 JBV2918696
పపరర: జగదదశజరర గగసటటరర గగసటటరర
పపరర: వనసకటటశజర రరడడడ గగసటటరర�
గగసటటరర
భరస : ససజవ రరడడడ గగసటటరర
తసడడ:డ ససజవరరడ�డడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:7-1-17
ఇసటట ననస:7-1-17
వయససస:47
లస: ససస స
వయససస:30
లస: పప

2481 AP151010096720
పపరర: ససజవరరడడడ గగసటటరర

94-20/103

2484 NDX2106566
పపరర: దదపసస చటటలననన

2487 NDX0363200
పపరర: సజరరజఖలకడక� బసడర �

2490 NDX2106541
పపరర: కకటటశజర రరవప చటటలననన
తసడడ:డ బబ లమర రరవప చటటలననన
ఇసటట ననస:7-1-19
వయససస:46
లస: పప

2482 NDX2585008
పపరర: నదగ లకడక గగసటటరర

94-20/101

94-20/1044

తసడడ:డ ససజవ రరడడ
ఇసటట ననస:7-1-17
వయససస:27
లస: ససస స
94-20/104

2485 NDX2106186
పపరర: ససలలచన చటటలననన

94-20/105

భరస : కకటటశజర రరవప చటటలననన
ఇసటట ననస:7-1-19
వయససస:42
లస: ససస స
94-20/107

భరస : నదగకశజరరరవప� బసడర
ఇసటట ననస:7-1-19
వయససస:52
లస: ససస స
94-20/109

94-20/1041

తసడడ:డ MasTANSHARRF షపక
ఇసటట ననస:7-1-16
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప చటటలననన
ఇసటట ననస:7-1-19
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకటటశజర రరవప గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:7-1-19
వయససస:44
లస: ససస స
2489 NDX1023811
పపరర: వనసకట సతష నదరకన

2472 AP151010099722
పపరర: కరరమమన షపక షపక

2467 NDX2563765
పపరర: కరరమమన పఠరన

తసడడ:డ నదగమర బబషర షపక
ఇసటట ననస:7-1-16
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:7-1-17
వయససస:52
లస: పప

తలర : ససజవ రరడడడ
ఇసటట ననస:7-1-17
వయససస:25
లస: ససస స
2486 NDX1421429
పపరర: ఉమ గగడడపపడడ

94-20/1043

తసడడ:డ మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:7-1-16,
వయససస:21
లస: పప

భరస : లసగకశజరరరవప గరసజపలర
ఇసటట ననస:7-1-17
వయససస:46
లస: ససస స
2480 NDX0406389
పపరర: సరయ బ షపక� షపక

2469 NDX2563815
పపరర: ఇషడత పఠరన

94-20/92

భరస : వల ఖమన
ఇసటట ననస:7-1-15/1
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : మసరసనస షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:7-1-16
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షరరఫ
ఇసటట ననస:7-1-16
వయససస:31
లస: పప
2477 NDX0285965
పపరర: ఉష గరసజపలర గరసజపల

94-20/94

తసడడ:డ నజర పఠరన
ఇసటట ననస:7-1-15/1
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : జజన బబషర
ఇసటట ననస:7-1-16
వయససస:29
లస: ససస స
2474 NDX2226546
పపరర: నదగమర బబషర షపక

2466 NDX0284158
పపరర: మసరసనస షరరఫ పఠరన

2464 AP151010096672
పపరర: నజర పఠరన

తసడడ:డ వల పఠరన
ఇసటట ననస:7-1-15
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వలఖమనస పఠన
ఇసటట ననస:7-1-15
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ హబబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:7-1-15/1
వయససస:20
లస: పప
2471 NDX2226538
పపరర: రరహనద బబగమ షపక

94-20/91

తలర : వనసకటటశజరరర పచచ ల
ఇసటట ననస:7-1-15
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ దలర పఠన
ఇసటట ననస:7-1-15
వయససస:45
లస: పప
2468 NDX2542272
పపరర: ఆరరఫ ఖమన పఠరన

2463 NDX1157049
పపరర: నదగబబబగ పచచల పఛల

2488 NDX2106558
పపరర: అవనదశ చటటలననన

94-20/108

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప చటటలననన
ఇసటట ననస:7-1-19
వయససస:25
లస: పప
94-20/110

2491 JBV2913663
పపరర: వర వససతరరవప� నదరరన�

94-20/111

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర� �
ఇసటట ననస:7-1-19
వయససస:55
లస: పప
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2492 AP151010096287
పపరర: నదగకశజరరరవప� బసడర �

94-20/112

తసడడ:డ కకటయఖ� బసడర
ఇసటట ననస:7-1-19
వయససస:58
లస: పప
2495 NDX1851394
పపరర: సరయ లకడక గగసటటరర

94-20/114

తసడడ:డ ససజవరరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:7-1-20
వయససస:26
లస: ససస స
2498 NDX1421254
పపరర: కకటటశజర రరవప మలమరదద

94-20/117

95-9/3

94-20/120

94-20/122

94-20/125

94-20/127

భరస : బబబమరరవప పసచసమరరస
ఇసటట ననస:7-1-25
వయససస:41
లస: ససస స
2516 AP151010096439
పపరర: బబబమరరవప పసచసమరరస
పసచసమరర
తసడడ:డ పపరయఖ పసచసమరర
ఇసటట ననస:7-1-25
వయససస:53
లస: పప

94-20/130

2519 NDX0284331
పపరర: అజయ ఘష గల� గర ల

94-20/133

తసడడ:డ పసచచయఖ� గల
ఇసటట ననస:7-1-26
వయససస:48
లస: పప

95-9/1

2502 NDX0493494
పపరర: కకడవటట అనసరరధ కకడవటట

2505 NDX2742518
పపరర: కకనడ వథద సరకకథ

2497 NDX0285817
పపరర: కరశరరన షపక� షపక

94-20/116

2500 SQX1890888
పపరర: పస లచచరర పడవణ పడకరశ

95-9/2

తసడడ:డ ఆననకల
ఇసటట ననస:7-1-20
వయససస:21
లస: పప
94-20/118

2503 AP151010099169
పపరర: శశభబరరణణ నలర పననన నలపననన

94-20/119

భరస : పరరరసరరధద నలర పననన
ఇసటట ననస:7-1-21
వయససస:57
లస: ససస స
94-20/1197

94-20/121
2506 AP151010099165
పపరర: రరజకశజరర మసదడపప మసదడపప

భరస : మహనరరవప మసదడపప
ఇసటట ననస:7-1-23
వయససస:49
లస: ససస స

94-20/123 2509 NDX0523597
94-20/124
2508 NDX0103846
పపరర: శకనవరస మసదడపప మసదడపప
పపరర: శవరరరడడడ కరరరమమరర� కరరరమగరర

తసడడ:డ మహన రరవప మసదడపప
ఇసటట ననస:7-1-23
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:7-1-23
వయససస:50
లస: పప
2513 AP151010099591
పపరర: శకలకడక పసచసమరరస పసచసమరరస

2499 SQX1890904
పపరర: పస లచచరర రరణణ

94-20/1046

భరస : సరయబ షపక� షపక
ఇసటట ననస:7-1-20
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శరససన
ఇసటట ననస:7-1-21
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:7-1-23
వయససస:30
లస: పప
2510 NDX0374876
పపరర: శకనవరస పసచసమరరస

94-20/115

భరస : లకకణ రరవప కకడవటట
ఇసటట ననస:7-1-21
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పరరరసరరధద నలర పననన
ఇసటట ననస:7-1-21
వయససస:34
లస: పప
2507 NDX0103911
పపరర: పడవణ కలమమర మసదడపప

2496 NDX2035542
పపరర: అనత మలమరదద

2494 NDX2713584
పపరర: వనసకట హరరశ నదరరన

తసడడ:డ వససత రరవప నదరరన
ఇసటట ననస:7-1-19
వయససస:26
లస: పప

భరస : శవ రరజ
ఇసటట ననస:7-1-20
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆననకల
ఇసటట ననస:7-1-20
వయససస:23
లస: పప
2504 JBV2913564
పపరర: బబలకమషష నళపననన

94-20/113

భరస : కకటటశజర రరవప మలమరదద
ఇసటట ననస:7-1-20
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ మలదద
ఇసటట ననస:7-1-20
వయససస:53
లస: పప
2501 SQX1890896
పపరర: పస లచచరర పడకరశ రరజ

2493 NDX1023746
పపరర: తరరపతయఖ అడడససమలర
అడడససమల
తసడడ:డ ససబబయఖ అడడససమల
ఇసటట ననస:7-1-19
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ గగరవరరరడడడ� కరరరమగరర7
ఇసటట ననస:7-1-23
వయససస:48
లస: పప

2511 AP151010096321
పపరర: మహనరరవప మసదడపప
మసదడపప
తసడడ:డ సతఖనదరరయణ మసదడపప
ఇసటట ననస:7-1-23
వయససస:52
లస: పప

94-20/126

2514 AP151010099590
పపరర: కమషషకలమమరర పసచసమరరస
పసచసమరరస
భరస : బబబమరరవప పసచసమరరస
ఇసటట ననస:7-1-25
వయససస:52
లస: ససస స

94-20/128

2517 AP151010096440
పపరర: వనణగబబబగ పసచసమరరస
పసచసమరర
తసడడ:డ బబబమరరవప పసచసమరర
ఇసటట ననస:7-1-25
వయససస:54
లస: పప

94-20/131

2520 NDX3273687
పపరర: హనసమసత రరవప ఆతతట

94-19/710

భసధసవప: నదగ లకడ ఆతతట
ఇసటట ననస:7-1-27
వయససస:36
లస: పప

2512 NDX2791929
పపరర: రరమ రరవప వనమగల

94-20/1198

తసడడ:డ సపవదయఖ వనమగల
ఇసటట ననస:7-1-23
వయససస:58
లస: పప
2515 JBV1730340
పపరర: వననద కలమమర పసచసమరరస

94-20/129

తసడడ:డ బబబగరరవప పసచసమరరస
ఇసటట ననస:7-1-25
వయససస:37
లస: పప
2518 NDX1794305
పపరర: పరపర రరవప బమరగడడ

94-20/132

తసడడ:డ పడభబకర రరవప బమరగడడ
ఇసటట ననస:7-1-25
వయససస:61
లస: పప
2521 NDX1875220
పపరర: దదపసస గరనజపలర

94-20/134

తసడడ:డ లసగకశజర రరవప గరనజపలర
ఇసటట ననస:7-1-27
వయససస:24
లస: ససస స
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2522 NDX0285999
పపరర: శకలకడక నదదచసడర నదదచసడర

94-20/135

భరస : చసదడశశఖర నదదచసడ
ఇసటట ననస:7-1-27
వయససస:43
లస: ససస స

2523 AP151010099455
పపరర: అనసరరధ మసదడపప�
మసదడపప
భరస : వనసకటటశజరరర� మసదడపప
ఇసటట ననస:7-1-27
వయససస:45
లస: ససస స

94-20/136

94-20/137
2524 AP151010099553
పపరర: కసన
స రర పసచసమరరస� పసచసమరరస�

భరస : హనసమసతరరవప� పసచసమరరస
ఇసటట ననస:7-1-27
వయససస:62
లస: ససస స

2525 AP151010099592
పపరర: హహహమమవత పసచసమరరస
పసచసమరరస
భరస : వరవససతరరవప పసచసమరరస
ఇసటట ననస:7-1-27
వయససస:72
లస: ససస స

94-20/138

94-20/139 2527 AP151010096106
2526 AP151010099729
పపరర: ససమతడ పసచసమరరస� పసచసమరరస
పపరర: శకనవరసరరవప మసదడపప�
మసదడపప
భరస : పరమగలయఖ� పసచసమరరస
తసడడ:డ రరమకకటయఖ� మసదడపప
ఇసటట ననస:7-1-27
ఇసటట ననస:7-1-27
వయససస:72
లస: ససస స
వయససస:45
లస: పప

94-20/140

2528 NDX0727990
పపరర: చసదడశశఖరరరవప నదదచసడర

94-20/141

2529 NDX3137544
పపరర: నదగ లకడక ఆతతట

94-20/142

తసడడ:డ అపమయఖ
ఇసటట ననస:7-1-27
వయససస:46
లస: పప
2531 JBV2919017
పపరర: సతఖవత మననవ

భరస : హనసమసత రరవప ఆతతట
ఇసటట ననస:7-1-27
వయససస:26
లస: ససస స
94-20/143

భరస : రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:7-1-28
వయససస:49
లస: ససస స
2534 JBV2914224
పపరర: రరఘవరరవప మననవ

94-20/146

94-20/1201

94-20/149

94-20/694

2538 AP151010096380
పపరర: పరరరసరరధద� నలర పపననన�

94-20/1296

94-20/147

తసడడ:డ ఎలమరరరడడడ
ఇసటట ననస:7-1-31
వయససస:34
లస: పప

94-20/1048

2539 AP151010099106
పపరర: రరజకశజరర ఆలపరటట

94-20/1049 2542 NDX2713741
2541 NDX2713733
పపరర: వనసకటటశజర రరవప మమఖన ఎనఇవనవ
పపరర: కమషష కలమమరర మననన

2544 NDX2412401
పపరర: కమషష కలమమరర మననన

2547 NDX0839100
పపరర: తడపపరననన ఫణణబబబగ

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:7-1-32
వయససస:32
లస: పప

94-20/148

94-20/1050

భరస : వనసకటటశజరరర మననన
ఇసటట ననస:7-1-30
వయససస:63
లస: ససస స
94-29/16

2545 NDX0837146
పపరర: తడపపరననన శకతదజ

94-20/150

తసడడ:డ ఫణణబబబగ
ఇసటట ననస:7-1-31
వయససస:34
లస: ససస స
94-20/157

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:7-1-31
వయససస:34
లస: పప

94-20/1202 2550 NDX1126820
2549 NDX2736395
పపరర: బసకత మధస ఫణణ ఉపమల పటట
పపరర: వననద కరసడడడ

తసడడ:డ వసకట రరవప ఉపèపèలనద పరయ
ఇసటట ననస:7-1-31
వయససస:35
లస: పప

2536 NDX2713709
పపరర: గకరర పసడయ ఆలపరటట

భరస : వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:7-1-30
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజర రరవప మననన
ఇసటట ననస:7-1-30
వయససస:63
లస: ససస స
94-20/156

94-20/145

తసడడ:డ గరపరల కమషష
ఇసటట ననస:7-1-28
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగ బమషణస మననన
ఇసటట ననస:7-1-30
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ జయ పడసరద ఆలపరటట
ఇసటట ననస:7-1-30
వయససస:19
లస: పప
2546 AP151010096554
పపరర: వనసకటరరమరరడడడ చలమర

2535 NDX0523654
పపరర: ఎసడచడ
డ డడ గగరవరరరడడ గగరరవరరడడ

2533 JBV2913606
పపరర: గరపరల కమషష అలపరటట
తసడడ:డ నదగకశజరరకవప
ఇసటట ననస:7-1-28
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ� నలర పననన
ఇసటట ననస:7-1-29
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర అలపరటట
ఇసటట ననస:7-1-30
వయససస:57
లస: పప
2543 NDX2629244
పపరర: లలకకశ కలమమర ఆలపరటట

94-20/144

తసడడ:డ సరసబరరడడడ గరరవరరఢడ
ఇసటట ననస:7-1.28
వయససస:42
లస: పప

భరస : శవరజ మమనసకలటబర
ఇసటట ననస:7-1-28
వయససస:36
లస: ససస స
2540 AP151010096401
పపరర: జయపడసరదస ఆలపరటట

2532 JBV2913325
పపరర: రవ కలమమర ఆలపరటట

2530 NDX0286120
పపరర: మహహనదదవ అలపరటట
భరస : గరపరలకమషష
ఇసటట ననస:7-1-28
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగకశజరరరవప
ఇసటట ననస:7-1-28
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:7-1-28
వయససస:50
లస: పప
2537 NDX3115888
పపరర: సరయ దసరర మమనసకలటబర

94-20/1200

2548 NDX2113363
పపరర: ఆదదశశష పడసరద తడపపరననన

94-20/158

తసడడ:డ ఆసజననయగలల తడపపరననన
ఇసటట ననస:7-1-31
వయససస:65
లస: పప
94-20/161

2551 JBV2919280
పపరర: తరరమల పపరస

94-20/162

భరస : వనసకటటశజరరర పపరస
ఇసటట ననస:7-1-33
వయససస:35
లస: ససస స
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94-20/163

భరస : శకనవరస రరవప మమకల
ఇసటట ననస:7-1-33
వయససస:42
లస: ససస స
94-20/166

2558 JBV2918753
పపరర: పపషరమవత వనలలచరర వనలలరర

94-20/169

94-20/172

94-20/175

94-20/178

తసడడ:డ వనసకటపమయఖ చచబబ లల
ఇసటట ననస:7-1-37
వయససస:56
లస: పప
94-20/181

94-20/184

తసడడ:డ వనసకటపమయఖ గరసజపలర
ఇసటట ననస:7-1-40
వయససస:77
లస: పప

94-20/173

2563 AP151010096168
పపరర: రరమచసదడరరవప నలర పపననన

94-20/174

తసడడ:డ వరయఖ నలర పననన
ఇసటట ననస:7-1-36
వయససస:60
లస: పప
94-20/176

2568 NDX0284554
పపరర: ఇనదనరరడడడ అలర స

94-20/179

2574 JBV2919223
పపరర: రరధదరరణణ చదరరడడ

94-20/187

2577 JBV2914372
పపరర: భబసమర చదరరడడడ

2580 NDX2837490
పపరర: ససధదర చచదరర గగరరజవవలల

94-20/182

2569 JBV2918803
పపరర: అచసఖతవలర � గరసజవలర �

94-20/180

2572 JBV2919025
పపరర: వజయలకడక ననలకలదదటట

94-20/183

భరస : హనసమసతరరవప ననలకలదదటట
ఇసటట ననస:7-1-40
వయససస:53
లస: ససస స
94-20/185

2575 NDX2055508
పపరర: సరమమమ జఖస నరరక

94-20/186

భరస : రరమ రరవప నరరక
ఇసటట ననస:7-1-40
వయససస:32
లస: ససస స
94-20/188

2578 NDX0728220
పపరర: పపరష చసదడ రరవప గగరరజవవలల

94-20/190

తసడడ:డ వనసకట రతస యఖ
ఇసటట ననస:7-1-40
వయససస:32
లస: పప
94-20/1203

Deleted

తలర : రరకకకణణ గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:7-1-40
వయససస:37
లస: పప

94-20/177

భరస : చసదడమహన� ?
ఇసటట ననస:7-1-40
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరమరరవప చదరరడడ
ఇసటట ననస:7-1-40
వయససస:47
లస: పప
94-20/191

2566 NDX0755652
పపరర: నదగరరజ చదబబడ లల చదబబడ లల�
తసడడ:డ భబసమరరరవప చచబబ లల
ఇసటట ననస:7-1-37
వయససస:28
లస: పప

భరస : అపరమరరవప చదరరడడ
ఇసటట ననస:7-1-40
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వరభదడరరవప గరసజపలర
ఇసటట ననస:7-1-40
వయససస:70
లస: ససస స
2579 AP151010096419
పపరర: వరభదడరరవప గరసజపలర

94-20/171

2565 NDX1126952
పపరర: శక హనసమ సరయ చదబబడ లల
చదబబడ లల�
తసడడ:డ భబసమర రరవప చచబబ లల
ఇసటట ననస:7-1-37
వయససస:27
లస: పప

2571 NDX1115450
పపరర: సరళళదదవ కకరకపరటట

94-20/168

2560 AP151010099207
పపరర: నదగకశజరమక నలర పననన
నలర పననన
భరస : రరమచసదడరరవప నలర పననన
ఇసటట ననస:7-1-36
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : సరరధద
ఇసటట ననస:7-1-40
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:7-1-40
వయససస:32
లస: ససస స
2576 AP151010099174
పపరర: లకడక గరసజపలర గరసజపలర

2562 AP151010096573
పపరర: వనసకటససబడహకణఖస వనలలమరర

2557 NDX2382133
పపరర: అనసష కరసడడడ

94-20/170

తసడడ:డ బబల రరడడడ
ఇసటట ననస:7-1-38
వయససస:32
లస: పప

భరస : భబసమర చదరరడడ
ఇసటట ననస:7-1-40
వయససస:41
లస: ససస స
2573 NDX0670984
పపరర: రరకకకణణ గగరరజవవలల

2559 NDX1115328
పపరర: వజయలకడక కరసడడడ

94-20/165

తసడడ:డ శవ రరమయఖ కరసడడడ
ఇసటట ననస:7-1-36
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కమషషమమరరస వనలలరర
ఇసటట ననస:7-1-36
వయససస:50
లస: పప

భరస : భబసమరరరవప బబబబ లల
ఇసటట ననస:7-1-37
వయససస:47
లస: ససస స

2570 JBV2919231
పపరర: దమయసత చదరరడడడ

94-20/167

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:7-1-36
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:7-1-36
వయససస:32
లస: పప

2567 AP151010096238
పపరర: భబసమరరరవప చదబబడ లల

2556 NDX1115351
పపరర: సడవసత పస పస

2554 NDX0839308
పపరర: వలవనటట వజయ రరజ వలవనటట

తసడడ:డ అచసఖతదనసద రరవప వలవనటట
ఇసటట ననస:7-1-33
వయససస:66
లస: పప

భరస : ససధదకర పస
ఇసటట ననస:7-1-34
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల వనలలరర
ఇసటట ననస:7-1-36
వయససస:47
లస: ససస స

2564 AP151010099532
పపరర: కమషషకలమమరర బబబబడ లల బబబబ లల

94-20/164

తసడడ:డ లకడకనదరరయణ పపరస
ఇసటట ననస:7-1-33
వయససస:45
లస: పప

2555 NDX1037035
పపరర: నలలమన బబ మహమకద
మహమద
భరస : అబగదల ఖమదదర మహమద
ఇసటట ననస:7-1-33/1
వయససస:32
లస: ససస స

2561 NDX1126622
పపరర: ససదదప కరసడడడ

2553 AP151010096162
పపరర: వనసకటటశజరరర పపరస

2581 NDX2793271
పపరర: ససధదర చచదరర గగరరజవవలల

94-20/1204

తలర : రరకకకణణ గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:7-1-40
వయససస:37
లస: పప
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94-20/1205

భసధసవప: రరకకకణణ
ఇసటట ననస:7-1-40
వయససస:35
లస: ససస స
2585 NDX1794867
పపరర: లకడక రరజజ కరకలమమనస

94-20/193

94-20/196

94-20/199

94-20/200

94-20/202

94-20/205

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:7-1-44/1
వయససస:51
లస: ససస స
2606 NDX0755546
పపరర: వనసకటటష భమననన
తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:7-1-44/1
వయససస:51
లస: పప
2609 NDX1292192
పపరర: పపరయఖ బబ యపరటట
తసడడ:డ నదరరయణ బబ యపరటట
ఇసటట ననస:7-1-44/1
వయససస:51
లస: పప

2595 NDX2711869
పపరర: ససజత తలల
ర రర

94-20/1051

2598 NDX0284455
పపరర: రరమకకకషష రరరడడడ చలమర చలమ

2601 NDX0758987
పపరర: శశశలజ జసపన

2604 NDX0758870
పపరర: రరఘవమక భమననన

2607 NDX0755611
పపరర: రరజకసదడపస
డ రద భమననన

2610 NDX0755074
పపరర: వనసకట రరవప భమననన
తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:7-1-44/1
వయససస:51
లస: పప

94-20/198

94-20/1208

2596 NDX0237685
పపరర: రరధదక చలమర

94-20/201

భరస : రరఘవరరడడడ
ఇసటట ననస:7-1-44
వయససస:32
లస: ససస స
94-20/203

2599 NDX1292218
పపరర: గకతమ బబ యపరటట

94-20/204

తసడడ:డ పపరయఖ బబ యపరటట
ఇసటట ననస:7-1-44/1
వయససస:27
లస: ససస స
94-20/206

2602 NDX1292200
పపరర: అనత బబ యపరటట

94-20/207

భరస : పపరయఖ
ఇసటట ననస:7-1-44/1
వయససస:51
లస: ససస స
94-20/209

2605 AP151010099629
పపరర: ససతదరరమమక భమననన

94-20/210

భరస : వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:7-1-44/1
వయససస:51
లస: ససస స
94-20/212

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:7-1-44/1
వయససస:51
లస: పప
94-20/214

2590 NDX1794727
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడ గకరరడడడ

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:7-1-42
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:7-1-44/1
వయససస:51
లస: ససస స
94-20/211

94-20/195

94-20/1207 2593 NDX2850402
2592 NDX2791515
పపరర: వనసకట రమణయఖ మమసడలకస
పపరర: నదగమణణ మమసడలకస

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:7-1-44/1
వయససస:51
లస: ససస స
94-20/208

2587 NDX2035666
పపరర: రమమ దదవ కరకలమమనస

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ గకరరడడడ
ఇసటట ననస:7-1-41
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఎలమరరరడడడ చలమ
ఇసటట ననస:7-1-44
వయససస:50
లస: పప

భరస : రరజకసదడపస
డ రద భమననన
ఇసటట ననస:7-1-44/1
వయససస:38
లస: ససస స
2603 NDX0758946
పపరర: రమమదదవ భమననన

94-20/197

తసడడ:డ వనసకట కమషష రరమ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:7-1-43
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎలమరరరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:7-1-44
వయససస:44
లస: పప
2600 NDX2204295
పపరర: ససపత భమననన

2589 NDX1794826
పపరర: పవన కలమమర కరకలమమనస

94-20/192

భరస : సరసబశవ రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:7-1-41
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగ నదథ
ఇసటట ననస:7-1-42
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కమషరష రరవప తదళళళరర
ఇసటట ననస:7-1-43
వయససస:22
లస: పప
2597 AP151010096116
పపరర: రరఘవరరడడడ చలమర చలమర

94-20/194

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:7-1-41
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశజరరలల కరకలమమనస
ఇసటట ననస:7-1-41
వయససస:32
లస: పప
2594 NDX2148378
పపరర: ససపత తదళళళరర

2586 NDX1794677
పపరర: లకడక గకరరడడడ

2584 NDX1037910
పపరర: నదగలకడక గగసటటరర

తసడడ:డ ససజవ రరడడడ
ఇసటట ననస:7-1-41
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర రరడడ గకరరడడడ
ఇసటట ననస:7-1-41
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరడడడ గకరరడడడ
ఇసటట ననస:7-1-41
వయససస:24
లస: పప
2591 NDX1793810
పపరర: సరసబశవ రరవప కరకలమమనస

94-20/1206

భరస : ససదదప కసడడడ
ఇసటట ననస:7-1-40
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:7-1-41
వయససస:32
లస: ససస స
2588 NDX1794776
పపరర: కకసడద రరడడడ గకరరడడడ

2583 NDX2756997
పపరర: మధవ కసడడడ

2608 NDX0755306
పపరర: శకనవరసరరవప జసపన

94-20/213

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:7-1-44/1
వయససస:51
లస: పప
94-20/215

2611 NDX2257673
పపరర: రఫస కలలర సమర మహమకద

94-20/216

తసడడ:డ అనజర లకసకర మహమకద
ఇసటట ననస:7-1-45
వయససస:36
లస: పప
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2612 NDX2850352
పపరర: నరరసదడ కలమమర ధననకలల

94-20/1209

తసడడ:డ జగననకహనరరవప
ఇసటట ననస:7-1-45
వయససస:46
లస: పప
94-20/217

భరస : ససరకష ఈదర
ఇసటట ననస:7-1-46
వయససస:37
లస: ససస స
94-20/220

తసడడ:డ రరఘవయఖ ఈదర
ఇసటట ననస:7-1-46
వయససస:49
లస: పప
94-20/1212

2619 NDX1023704
పపరర: వనసకటటశజర రరవప ఈదర

2622 NDX2791465
పపరర: చసదడబబబగ కకతస పలర

94-20/222

భరస : సపస గరరర
ఇసటట ననస:7-1-47
వయససస:39
లస: ససస స

2625 JBV1738517
పపరర: రరధద దదమమ

94-20/221

94-20/225

భరస : భదడయఖ
ఇసటట ననస:7-1-47
వయససస:70
లస: ససస స

2628 NDX2410876
పపరర: శక దత సరయ వనలవనలర

94-20/1213

94-20/228

తసడడ:డ కకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:7-1-47
వయససస:49
లస: పప

2631 JBV2913036
పపరర: వనసకటటశజర రరవప దదమమ

94-20/223

94-20/231

తసడడ:డ వనసకరటరరమయఖ మగరరకకసడద
ఇసటట ననస:7-1-47
వయససస:62
లస: పప

2634 NDX0103564
పపరర: కకటటశజరరరవప వనలవనలర

94-20/226

భరస : పపలర యఖచచదరర
ఇసటట ననస:7-1-48
వయససస:40
లస: ససస స

2637 AP151010099705
పపరర: రరజకలమమరర చదబబడ లల

94-20/229

2640 NDX2808657
పపరర: భవఖ చదబబడ లల
తసడడ:డ పపలర యఖ చచదరర
ఇసటట ననస:7-1-48
వయససస:20
లస: ససస స

2623 NDX2810919
పపరర: వనసకట లకడక కకరకటట

94-20/1214

2626 NDX2356970
పపరర: పదదకవత మగరరకకసడద

94-20/224

2629 NDX2410850
పపరర: రరహహల వనలవనలర

94-20/227

2632 JBV3083144
పపరర: సరసబశవరరవప మగరకకసడ

94-20/230

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ మగరకకసడ
ఇసటట ననస:7-1-47
వయససస:60
లస: పప
94-20/232

2635 NDX2711901
పపరర: శతదరరవమక చరరమమమళర

94-20/1053

భరస : రసగ రరవప చరరమమమళర
ఇసటట ననస:7-1-47
వయససస:54
లస: ససస స
94-20/234

భరస : హరరపస
డ రదస
ఇసటట ననస:7-1-48
వయససస:67
లస: ససస స
94-20/1215

94-20/1052

తసడడ:డ సపస గరరర వనలవనలర
ఇసటట ననస:7-1-47
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సససగయఖ
ఇసటట ననస:7-1-47
వయససస:27
లస: పప
94-20/233

2620 NDX2711885
పపరర: మలర శజరర మగదదగగసడ

భరస : సరసబశవ రరవప మగరరకకసడద
ఇసటట ననస:7-1-47
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ భమషయఖ
ఇసటట ననస:7-1-47
వయససస:60
లస: పప

2633 NDX2356962
పపరర: సరసబశవ రరవప మగరరకకసడద

94-20/219

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:7-1-46
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ సపస గరరర వనలవనలర
ఇసటట ననస:7-1-47
వయససస:20
లస: పప

2630 NDX0103440
పపరర: సపస గరరర వనలవనలర

2617 NDX1037274
పపరర: సరసజత ఈదర

భరస : వనసకటబడవప మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:7-1-46
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:7-1-47
వయససస:49
లస: ససస స

2627 JBV2918092
పపరర: బబపమక బసడదరరపలర

94-20/1211

భరస : రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:7-1-46
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల కకతస పలర
ఇసటట ననస:7-1-46
వయససస:25
లస: పప

2624 NDX0237735
పపరర: వణదధరర వనలవనలర

భరస : పతతర
ఇసటట ననస:7-1-48
వయససస:46
లస: ససస స

94-20/218

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:7-1-46
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ చనèదèరèయమ మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:7-1-46
వయససస:32
లస: పప

2639 NDX2793370
పపరర: ననరజహన షపక

2616 NDX0724336
పపరర: రతనమమల ఈదర

2614 NDX2770618
పపరర: వనసకట జతదసదడ ధననకలల

తసడడ:డ నరరసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:7-1-45
వయససస:18
లస: పప

భరస : గరపసచసద ఈదర
ఇసటట ననస:7-1-46
వయససస:55
లస: ససస స

2618 NDX1023688
పపరర: ససరకష బబబగ ఈదర ఈదర

2636 AP151010099725
పపరర: ససతదభవరన చదబబడ లల

94-20/1210

భరస : నరరసదడ కలమమర ధననకలల
ఇసటట ననస:7-1-45
వయససస:45
లస: ససస స

2615 NDX1037399
పపరర: శకలకడక ఈదర ఈదర

2621 NDX2736403
పపరర: వనసకటబడవప మగదదగగసడ

2613 NDX2850451
పపరర: శతదరరవమక ధననకలల

2638 AP151010096666
పపరర: పపలర యఖ చచదరర చదబబడ లల

94-20/235

తసడడ:డ హరరపస
డ రదస
ఇసటట ననస:7-1-48
వయససస:47
లస: పప
94-20/1216

2641 NDX2176742
పపరర: పదక శక ననలకలడడత

94-20/236

భరస : నరసససహ రరవప ననలకలడడత
ఇసటట ననస:7-1-48/1
వయససస:53
లస: ససస స
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2642 NDX2176759
పపరర: ఈశజర సరయ తదజ ననలకలడడత

94-20/237

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ననలకలడడత
ఇసటట ననస:7-1-48/1
వయససస:23
లస: పప
2645 NDX1794248
పపరర: కవతద దదవ బమరగడడ

94-20/240

భరస : పరప రరవప బమరగడడ
ఇసటట ననస:7-1-63
వయససస:48
లస: ససస స
2648 NDX2121770
పపరర: వగకనశ మమమననన

94-20/243

94-20/246

2660 NDX2860898
పపరర: వఘఘనశ గరసజపలర

94-20/249

94-20/251

94-20/1194

2652 JBV2913788
పపరర: చసదడమమళ గమడపరటట

2655 NDX2711844
పపరర: శక వదఖ ఉపమల పటట

2658 NDX0728212
పపరర: లసగకశజరరరవప గరసజపల

2661 NDX0285932
పపరర: మమలమబ షపక

94-20/256

2664 NDX1875204
పపరర: రహమమన షపక

94-20/247

2667 NDX2469708
పపరర: తచలర సరజత

94-20/1054

తసడడ:డ ససధదర కలమమర తరరకకమవలలర
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:25
లస: ససస స

2670 NDX1421502
పపరర: సససధస శక వసధఖ పప తత
స రర
తసడడ:డ వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:27
లస: ససస స

94-20/245

2653 AP151010096483
పపరర: వరరరఘవయఖ కరలమరర

94-20/248

2656 NDX0286039
పపరర: వనసకటలకడక� ననతలపరటట�

94-20/250

భరస : మమధవరరవప� నసతలపరటట
ఇసటట ననస:7-1-91
వయససస:39
లస: ససస స
94-20/252

2659 AP151010096459
పపరర: వరవససతరరవప పసచసమరరస

94-20/253

తసడడ:డ పపరయఖ పసచసమరరస
ఇసటట ననస:7-1-127
వయససస:67
లస: పప
94-20/254

2662 AP151010099268
పపరర: కరరమమన షపక

94-20/255

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:7-1-330
వయససస:46
లస: ససస స
94-20/257

2665 AP151010096012
పపరర: కరరమగలమర షపక

94-20/258

తసడడ:డ అబగదలడజజక షపక
ఇసటట ననస:7-1-330
వయససస:52
లస: పప
94-19/538

భరస : తచలర మగరళ కమషష
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:39
లస: ససస స
94-20/261

2650 NDX1023738
పపరర: ససధదర పసచసమరరస

తసడడ:డ మలర ఖమరరనన కలమరర
ఇసటట ననస:7-1-63
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:7-1-330
వయససస:24
లస: పప
94-20/259

94-20/242
2647 NDX0492462
పపరర: వనసకట రరడడడ రవణమక� రవణమ

తసడడ:డ రవసదడ బబబగ
ఇసటట ననస:7-1-63
వయససస:33
లస: పప

భరస : దదవపద షపక
ఇసటట ననస:7-1-128
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : గగరవర రరడడబ కమల
ఇసటట ననస:7-1-635
వయససస:39
లస: ససస స
2669 NDX1501338
పపరర: సససధస తరరకకమవలలర

94-20/244

తసడడ:డ కమషరషరరవప గరసజపలర
ఇసటట ననస:7-1-127
వయససస:48
లస: పప

భరస : అబగదల రజజక షపర ప
ఇసటట ననస:7-1-330
వయససస:70
లస: ససస స
2666 NDX0492553
పపరర: ఎసడచడ
డ డడ కమల కమల

2649 NDX0755777
పపరర: వసశకమషష పసచసమరరస

94-20/239

భరస : సరసబరరడడడ� పసచసమరరస
ఇసటట ననస:7-1-63
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వనసకట మధస ఉపమలపరటట
ఇసటట ననస:7-1-81
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగకశజర రరవప గరసజపలర
ఇసటట ననస:7-1-127
వయససస:19
లస: పప
2663 AP151010099017
పపరర: అశకపపన షపక శశషపకక

94-20/241

తసడడ:డ బసవయఖ గగడడపరటట
ఇసటట ననస:7-1-63
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ పపరయఖ� �
ఇసటట ననస:7-1-63
వయససస:84
లస: పప
2657 NDX1023662
పపరర: లకడక పడదదప పసచసమరరస
పసచసమరరస�
తసడడ:డ రవసదడ బబబగ పసచసమరరస
ఇసటట ననస:7-1-93
వయససస:35
లస: పప

2646 NDX0759209
పపరర: గరయతడ దదవ జ

2644 JBV2918258
పపరర: పదకజ ఆలపరటట అలపరటట

భరస : పడసరద అలపరటట
ఇసటట ననస:7-1-63
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:7-1-63
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:7-1-63
వయససస:59
లస: పప
2654 JBV2913424
పపరర: సరసబశవరరవప� పసచసమరరస�

94-20/238

భరస : కకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:7-1-63
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగమలలర సజరర రరవప మమమననన
ఇసటట ననస:7-1-63
వయససస:26
లస: పప
2651 NDX1023712
పపరర: రవసదడ బబబగ పసచసమరరస

2643 JBV1731470
పపరర: హనసమమయమక పసచసమరరస�
పసచసమరరస�
భరస : సరసబశవరరవప� పసచసమరరస
ఇసటట ననస:7-1-62
వయససస:77
లస: ససస స

2668 NDX1421346
పపరర: మమనక పరజతననన

94-20/260

తసడడ:డ హరర కకశశర బబబగ
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:25
లస: ససస స
94-20/262

2671 NDX0759068
పపరర: అననషర రరణణ మమదరమమటర

94-20/263

తసడడ:డ చచడయఖ
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:23
లస: ససస స
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94-20/264

తసడడ:డ హరర కకశశర బబబగ
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:31
లస: ససస స
2675 NDX0903310
పపరర: గరతద మసజరర మసదపరటట
భరస : శకధర
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:23

94-20/267

94-20/270

94-20/273

94-20/276

94-20/279

94-20/282

94-20/285

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:23
లస: పప

2688 NDX1749458
పపరర: ససదదప తరరకకమవలలర

2691 NDX1749474
పపరర: అనజర షపక

2694 NDX0347740
పపరర: వనసకట రరమకకకషష ఆయమత

94-20/288

94-20/277

లస: ససస స

2683 NDX0635326
పపరర: లకడకదదవ నసదదపరటట

94-20/275

లస: ససస స

2686 NDX0886754
పపరర: రరమ రతస మక పపదద

94-20/278

94-20/280

2689 NDX2008226
పపరర: జజషషవర మమదరమమటర

94-20/281

తసడడ:డ చచదయఖ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:24
లస: పప
94-20/283

2692 NDX0104497
పపరర: శకధర చదవర

94-20/284

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ పడసరద
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:23
లస: పప
94-20/286

2695 NDX0523407
పపరర: శకనవరస చటట
ల రర

94-20/287

తసడడ:డ కకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:23
లస: పప

94-20/289 2698 NDX1395236
2697 NDX2289296
పపరర: ఉమ మహహశజర రరవప తలశల
పపరర: నదగకశజర రరవప మమదదల

2700 NDX0284562
పపరర: వజయకలమమర పప తత
స రర
తసడడ:డ లకడకపత బబబగ రరవప
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:23
లస: పప

94-20/272

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:53
లస: పప
94-20/291

94-20/269

2680 NDX1395244
పపరర: లకడక ససజజత మమదదల

భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:23

తసడడ:డ భబవనదనరయణ
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ బసవనశజర రరవప
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:23
లస: పప
2699 NDX0755090
పపరర: చచడయఖ మమదరమమటర

94-20/274

తసడడ:డ తదజదదదన షపక
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటయఖ మసడపరటట
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:40
లస: పప
2696 NDX0842336
పపరర: జకససడడయన బబబగ మమరరగగ

2685 NDX0237727
పపరర: వమల చదవర

94-20/266

భరస : నదగకశజర రరవప మమదదల
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధదర కలమమర తరరకకమవలలర
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ జకససడడయన బబబగ పస పపరర
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:26
లస: పప
2693 NDX1793489
పపరర: శకధర మసడపరటట

94-20/271

లస: ససస స

2682 NDX0840108
పపరర: వజయ ససశల పస పపరర

2677 NDX0286666
పపరర: అననరరధ చతత
స రర
భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:23

భరస : సతఖనదరరయణ పడసరద
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరననరరవప
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:23
లస: ససస స
2690 NDX1794925
పపరర: జజన డదనయల పస పపరర

94-20/268

భరస : జకససడడయన బబబగ
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:26
లస: ససస స
2687 NDX0671016
పపరర: రమమదదవ మగదదన

2679 NDX0759035
పపరర: లకడక మమదరమమటర
భరస : చచడయఖ
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:23

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:23
లస: ససస స
2684 JBV2918787
పపరర: మహన లలత కలమమరర జసపన

2676 NDX0635359
పపరర: వనసకట లకడక నదరకన

2674 NDX0380188
పపరర: వనసకట నదగ పడసనన అమత

భరస : వనసకట రరమకకకషష
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:23
లస: ససస స
2681 NDX0286575
పపరర: రరజకశజరర పప తత
స రర

94-20/265

భరస : అనజర షపక
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:33
లస: ససస స

లస: ససస స

2678 NDX0492439
పపరర: యడర పల లలత

2673 NDX1749466
పపరర: షబన షపక

94-20/290

తసడడ:డ వనసకయఖ మమదదల
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:55
లస: పప
94-20/292

2701 NDX0385120
పపరర: శవ పడసరద నసదదపరటట

94-20/293

తసడడ:డ కరశవశజనదధస
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:23
లస: పప
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2702 NDX0103663
పపరర: సతఖనదరరయణ పడసరద చదవర

94-20/294

తసడడ:డ గరపరలకమషషయఖ
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:23
లస: పప
2705 NDX2713493
పపరర: శకరరస చచదరర దదసరర

2703 NDX0284596
పపరర: సరసబశవరరవప పపదద

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:23
లస: పప
94-20/1056

2706 NDX2713550
పపరర: పసడయసకర పటట

తసడడ:డ వనసకట పపరష చసదడ రరవప దదసరర
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ బబలమరåసపవయమ బబబగ పటట
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:21
లస: ససస స

2708 NDX2613651
పపరర: శరరష దదసరర

2709 NDX2850360
పపరర: కకటటశజర రరవప యడర పలర

94-20/1059

తసడడ:డ వనసకట పపరష చసదడ రరవప దదసరర
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:52
లస: పప

2711 NDX2810844
పపరర: నదగ సరయ శరణఖ యడర పలర

2712 AP151010105489
పపరర: జజఖత గరసజపలర �

94-20/1221

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:19
లస: ససస స
2714 NDX1146646
పపరర: రరమకమషష నదరరన

94-25/9

94-31/8

94-20/297

2723 NDX0612135
పపరర: వనల కకసరరజ

94-20/301

94-20/1219

2721 NDX1421361
పపరర: నవఖ సరరత చకలరర

2724 NDX1292168
పపరర: గకతమ గరదచ

94-25/7

తసడడ:డ రరమదదసస
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:41
లస: ససస స

2727 NDX1421387
పపరర: సరరజ చకలరర

94-25/10

2730 NDX0612150
పపరర: రజన కలమమరర కకసరరజ
భరస : అజయ కలమమర
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:51
లస: ససస స

2710 NDX2862324
పపరర: కణక దసరర కసరగడడ

94-20/1220

2713 AP151010105490
పపరర: రరమతషలశమక ధననకలల

94-25/8

2716 NDX2431492
పపరర: పస లఏరరమమమ మమకల

94-31/7

భరస : నదగరరజ మమకల
ఇసటట ననస:7-2-16
వయససస:36
లస: ససస స
94-20/1061

2719 NDX2121820
పపరర: హరరక చకలరర

94-20/296

తసడడ:డ కమషష రరడడడ చకలరర
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:23
లస: ససస స
94-20/298

2722 NDX1292184
పపరర: లకడక మమనస గరదచ

94-20/300

తసడడ:డ చనన రరమరరడడ గరదచ
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:51
లస: ససస స
94-20/302

2725 NDX1889726
పపరర: భబగఖ లకడక పస పపరర

94-20/303

తసడడ:డ ససజవ పస పపరర
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:28
లస: ససస స
94-20/305

భరస : కమషష రరడడడ
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:41
లస: ససస స
94-20/307

94-20/1058

భరస : నదరరయణ ధననకలల
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన రరమరరడడ గరదచ
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:51
లస: ససస స
94-20/304

2707 NDX2713527
పపరర: శకకరసత దదసరర

భరస : లలతదసదడ చచదరర జసపన
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కమషష రరడడడ
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అజయ కలమమర
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:53
లస: ససస స

2718 NDX2585628
పపరర: శకదదవమక చకకవరరస

94-20/1055

తసడడ:డ వనసకట పపరష చదడ రరవప దదసరర
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:20
లస: పప

భరస : రమణ చకకవరరస
ఇసటట ననస:7-2-49/A/9/1
వయససస:34
లస: ససస స

2720 NDX1568569
పపరర: చరరమమమళర సరయ పసడయమ
చరరమమమళర
తసడడ:డ వనసకటటశజరరర చరరమమమళర
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:26
లస: ససస స

2729 NDX0480822
పపరర: ససభదడ మననవ

94-20/1057

తసడడ:డ బగలలర యఖ ధననకలల
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ సరయలల మమకల
ఇసటట ననస:7-2-16
వయససస:57
లస: పప

2726 NDX1421296
పపరర: శకనస కకనసకక

2715 AP151010105487
పపరర: నదరరయణ ధననకలల

2704 NDX2713568
పపరర: లమవణఖ చవర

భరస : శకధర చవర
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : దసరరర పడసరద� గరసజపలర
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప నదరకన
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:33
లస: పప
2717 NDX2431732
పపరర: నదగ రరజ మమకల

94-20/295

2728 NDX1292135
పపరర: వససమత నదరకన

94-20/306

భరస : శకనవరస రరవప నదరకన
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:28
లస: ససస స
94-20/308

2731 NDX1292150
పపరర: ససజజత మమటల ట

94-20/309

భరస : చనన రరమరకడడ
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:51
లస: ససస స
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2732 NDX2356996
పపరర: శరఖమ మననహర ననతషలపరటట

94-20/310

తసడడ:డ మమధవ రరవప ననతషలపరటట
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:21
లస: పప
2735 NDX1421312
పపరర: వనసకటటష కకనసకక

94-20/313

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:26
లస: పప
2738 NDX0610733
పపరర: శకరరమ చచదరర కకసరరజ

94-20/316

94-20/319

94-20/322

94-20/1062

94-20/1223

94-25/13

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:7-2-50 F NO 203
వయససస:19
లస: ససస స

94-20/320

2745 NDX0610790
పపరర: అజయ కలమమర కకసరరజ

2748 NDX2550242
పపరర: తషలశ రరస చరరమమమళర

2751 NDX2044899
పపరర: వరణణ తతమమటట

2754 NDX0041954
పపరర: ససరకష బబబగ గరగరననన

94-25/16

94-20/1224

2757 NDX0042374
పపరర: పపరషచసదడరరవప గరగరననన

94-20/315

2740 NDX1889759
పపరర: ససజవ పస పపరర

94-20/318

2743 NDX0756536
పపరర: శకధర గదచద

94-20/321

తసడడ:డ కరశవశశజశజర రరవప
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:57
లస: పప
94-20/323

2746 NDX1292176
పపరర: చనన రరమరరడడ గరదచ

94-20/324

తసడడ:డ గరపస రరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:51
లస: పప
94-20/1063

2749 NDX2753408
పపరర: భవఖ శక గడదడ

94-20/1222

తసడడ:డ శకధర
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:26
లస: ససస స
94-25/11

2752 NDX0836924
పపరర: చరరమమమళర పరరజత�

94-25/12

భరస : వనసకటటశజరరర� చరరమమమలమరసస
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:49
లస: ససస స
94-25/14

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప గరగరననన
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమససబబయఖ చరరమమమళర
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:44
లస: పప
2759 NDX2773455
పపరర: కకరసన చచదరర తషమకల పలర

2742 NDX2148394
పపరర: మమధవ రరవప ననతలపరటట

2737 NDX1875279
పపరర: సపవదసలలరరడడడ దదడడ

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప పస పపరర
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:28
లస: పప

భరస : సతఖనదరరయణ తతమమటట
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదడరరవప గరగరననన
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:50
లస: ససస స
2756 NDX0825760
పపరర: చరరమమమళర వనసకటటశజరరర

94-20/317

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర చరరమమమళర
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ జయ భబరత రరడడడ వసకర
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:19
లస: ససస స
2753 NDX0059873
పపరర: వనసకట పదదకవత గరగరననన

2739 NDX1421320
పపరర: కమషష రరడడడ చకలరర

94-20/312

తసడడ:డ నదగరరరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:61
లస: పప

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:46
లస: ససస స
2750 NDX3131521
పపరర: భవఖ శక వసకర

94-20/314

తసడడ:డ ఆసజననయగలల ననతషలపరటట
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ అలపరటట బబలకకటయఖ
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:58
లస: పప
2747 NDX2712743
పపరర: కమషష కలమమరర గడదడ

2736 NDX2174746
పపరర: ససరకసదడ పపలర గమర

2734 NDX1889692
పపరర: భబరర వ సరయ మమధవ నదరకన

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నదరకన
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఆయపమ రరడడడ
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ లకడకనదరరయణ నదరకన
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:28
లస: పప
2744 NDX2177880
పపరర: అలపరటట నదగ మలలర శజరరరవప

94-20/311

తసడడ:డ ససజవ రరవప పపలర గమర
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అజయ కలమమర
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:26
లస: పప
2741 NDX1292143
పపరర: శకనవరస రరవప నదరకన

2733 NDX2356988
పపరర: వనసకట షణగకఖ రరవప
ననతషలపరటట
తసడడ:డ మమధవ రరవప ననతషలపరటట
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:23
లస: పప

2755 NDX0041749
పపరర: శకకరసత గరగరననన

94-25/15

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప గరగరననన
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:33
లస: పప
94-25/17

2758 NDX3257383
పపరర: మమధసరఖ పస పపరర

94-25/1089

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప గరగరననన
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససజవ పస పపరర
ఇసటట ననస:7-2-50
వయససస:19
లస: ససస స

94-10/858
2760 NDX2519056
పపరర: అనసత సరయ కమషష
తషమకలపలలర
తసడడ:డ వనసకటటశజరరర తషమకలపలలర
ఇసటట ననస:7-2-50 F NO 203 VIJAYA RES
వయససస:23
లస: పప

2761 NDX2515674
పపరర: వనసకటటశజరరర తషమకలపలలర

94-20/325

తసడడ:డ రరమయఖ తషమకలపలలర
ఇసటట ననస:7-2-50 F NO 203 VIJAYA RES
వయససస:50
లస: పప
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2762 NDX1037480
పపరర: ధనలకడక చలమర
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94-20/326

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:7-2-51
వయససస:26
లస: ససస స
2765 AP151010096158
పపరర: శకనవరసరరడడడ చలమర

94-20/329

94-25/905

94-25/906

94-20/331

94-20/334

94-20/1064

94-20/339

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:7-2-65
వయససస:37
లస: ససస స
2786 NDX1875311
పపరర: పడశరసత ఘసటబ

తసడడ:డ వషష
ష మహ రరజ
ఇసటట ననస:7-2-65
వయససస:25
లస: పప

95-1/21

2778 NDX0286088
పపరర: మలలర శజరరదదవ ఈదర

2781 NDX2257665
పపరర: శశజతద దదపసక నదగమతష

94-20/342

94-20/332

2770 NDX3114949
పపరర: నదగమణణమక బబ డ

94-20/1225

2773 JBV2914182
పపరర: హనసమసతరరవప ననలకలదదటట

2776 NDX2181717
పపరర: హరరక కకతదస

94-20/333

94-20/335

2779 NDX2181741
పపరర: వసశ కమషష చచనసనబబ యన

94-20/337

2782 JBV2919033
పపరర: బశజశక ఎమ

94-20/338

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:7-2-65
వయససస:37
లస: ససస స

2784 AP151010099467
పపరర: నదగససబబగఖలకడక కరసడడడ

2785 AP151010099466
పపరర: మమణణకఖస

2790 AP151010096323
పపరర: ఉమమమహహశజరరరవప కరసడడడ
తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:7-2-65
వయససస:37
లస: పప

94-20/336

తసడడ:డ శకనవరస చచనసనబబ యన
ఇసటట ననస:7-2-61
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససభబష చసదడ బబ స నదగమతష
ఇసటట ననస:7-2-64
వయససస:34
లస: ససస స

2787 NDX1568551
పపరర: మగకలసద దదస

94-20/356

తలర : లలమవత కకతదస
ఇసటట ననస:7-2-61
వయససస:23
లస: ససస స

94-20/340

94-20/341

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:7-2-65
వయససస:37
లస: ససస స
94-20/343

తసడడ:డ ససరకన దదస
ఇసటట ననస:7-2-65
వయససస:25
లస: పప
94-20/345

94-25/18

తసడడ:డ ససబబయఖ ననలకలదదటట
ఇసటట ననస:7-2-55 & 56
వయససస:63
లస: పప

భరస : మహహశజరరరవప
ఇసటట ననస:7-2-65
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపరలకమషషమమరరస ఘసటబ
ఇసటట ననస:7-2-65
వయససస:24
లస: పప
2789 NDX0284802
పపరర: పతత పరవన దదసస

2772 SQX1961655
పపరర: సరజదద షపక

2775 JBV2914034
పపరర: వనసకట రరస మగరరకకసడద

2767 NDX1015478
పపరర: అసజనదదదవ కకట

భరస : నరసససహరరవప గగజనల
ఇసటట ననస:7-2-53,1st lane
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : శసగయఖచచదరర
ఇసటట ననస:7-2-61
వయససస:55
లస: ససస స

తలర : వరణణ చలలకలరర
ఇసటట ననస:7-2-63
వయససస:20
లస: ససస స
2783 AP151010099465
పపరర: ఆరరణ కలమమరర

95-6/986

తలర : లకడక మగరరకకసడద
ఇసటట ననస:7-2-58
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కకతస
ఇసటట ననస:7-2-61
వయససస:44
లస: ససస స
2780 NDX2686426
పపరర: ససషక చచదరర చలలకలరర

2769 SQX2037471
పపరర: షరరరక పపటర టరర

94-20/328

భరస : శవరరమకమషష కకట
ఇసటట ననస:7-2-53
వయససస:57
లస: ససస స

తలర : మహబగననసర షపక
ఇసటట ననస:7-2-55
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కకటటశజరరరవప మగరరకకసడద
ఇసటట ననస:7-2-58
వయససస:54
లస: ససస స
2777 NDX1115302
పపరర: లలమవత కకతస

94-20/330

తసడడ:డ చనన మసరసన పపటర టరర
ఇసటట ననస:7-2-53
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ కమ
ఇసటట ననస:7-2-53,1st lane
వయససస:39
లస: పప
2774 NDX0759241
పపరర: లకడక మగరకకసడ మగరరకకసడద

2766 JBV2914026
పపరర: శవరరఘవరరడడడ చలమర

2764 NDX0670083
పపరర: హహమమదదర
డ రడడడ చలమర

తసడడ:డ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:7-2-51
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:7-2-51
వయససస:26
లస: పప

భరస : చరసజవ
ఇసటట ననస:7-2-53
వయససస:33
లస: ససస స
2771 NDX3037918
పపరర: చరసజవ కమక

94-20/327

భరస : శవరరఘవరరడడడ
ఇసటట ననస:7-2-51
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:7-2-51
వయససస:26
లస: పప
2768 NDX3037942
పపరర: వనసకయమక కమక

2763 JBV2918845
పపరర: పదదకవత చలమర

2788 NDX0374843
పపరర: ససభదడ దదసస బడమఠ మచదరర

94-20/344

తసడడ:డ శశశలలసరరస
ఇసటట ననస:7-2-65
వయససస:25
లస: పప
94-20/346

2791 JBV2914216
పపరర: శసకరరరవప మగతషకలరర

94-20/347

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:7-2-65
వయససస:37
లస: పప
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2792 NDX1037290
పపరర: సతఖ శరరష చనన
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94-20/348

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:7-2-66/1
వయససస:25
లస: ససస స
2795 AP151010099337
పపరర: సజరరజఖలకడక చనన

94-20/351

94-20/354

భరస : తరరపతయఖ మననవ
ఇసటట ననస:7-2-70
వయససస:59
లస: ససస స
2804 NDX3193521
పపరర: పదక రరజకశజరర సససగరరరడడ

94-24/931

94-25/907

94-20/355

94-26/1202

2813 NDX0887463
పపరర: కమషష బబయ దళవరయ

94-20/1228

భరస : సరసబశవ రరవప దలమజయ
ఇసటట ననస:7-2-72
వయససస:70
లస: ససస స

2805 NDX0719906
పపరర: శవకలమమరర మపరరస

94-25/19

తసడడ:డ అబగదల రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:7-2-74
వయససస:18
లస: పప
2819 NDX1293083
పపరర: శకకర చచదరర మననవ

2808 NDX3036316
పపరర: ఉమ మహహశజరర టటలబత

94-25/908

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ మమరరస మననవ
ఇసటట ననస:7-2-75
వయససస:25
లస: పప

2811 NDX2427805
పపరర: నదగభమషణ రరవప కకరరవ

2814 NDX0784710
పపరర: సరసబశవ రరవప దళవరయ

2817 NDX2417921
పపరర: సరయ ససధ మననవ

2820 NDX0041251
పపరర: సతఖనదరరయణ మమరరస మననవ
తసడడ:డ హరరనదరరయణ మననవ
ఇసటట ననస:7-2-75
వయససస:54
లస: పప

94-20/1226

2803 NDX2822385
పపరర: మలర శజరర దసపత

94-20/1229

2806 NDX0723429
పపరర: నదగకశజర రరవప మపరరస

94-25/20

2809 NDX3184876
పపరర: పరజతదల రరడడడ సససగరరరడడడ

94-19/673

తసడడ:డ పరరమ రరడడడ సససగరరరడడడ
ఇసటట ననస:7-2-70,FLAT-301
వయససస:58
లస: పప
94-25/21

2812 NDX0708131
పపరర: శశ వజయ దలమజయ

94-25/22

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దలమజయ
ఇసటట ననస:7-2-72
వయససస:49
లస: ససస స
94-25/24

2815 NDX2722452
పపరర: అజత గరీదగరననన

94-25/909

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరీదగరననన
ఇసటట ననస:7-2-74
వయససస:22
లస: ససస స
94-25/25

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ మమరరస మననవ
ఇసటట ననస:7-2-75
వయససస:21
లస: ససస స
94-25/27

2800 NDX2750651
పపరర: తరరపతయఖ మననవ

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప మపరరస
ఇసటట ననస:7-2-70
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప దలమజయ
ఇసటట ననస:7-2-72
వయససస:76
లస: పప
95-4/1434

94-20/353

భరస : వనసకటటశజర రరవప దసపత
ఇసటట ననస:7-2-70
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపత రరవప కకరరవ
ఇసటట ననస:7-2-71
వయససస:67
లస: పప
94-25/23

2797 NDX0105189
పపరర: పపరష చసదడరరవప చనన

తసడడ:డ రరమయఖ మననవ
ఇసటట ననస:7-2-70
వయససస:67
లస: పప

భరస : పపదదబబబగ టటలబత
ఇసటట ననస:7-2-70,1st lane
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరఘవర చదరరఖలల తటబల
ఇసటట ననస:7-2-70, FLAT NO - 203
వయససస:42
లస: పప

2816 SQX2243657
పపరర: రరయమజ అహమద షపక

2799 AP151010096520
పపరర: ససబబబరరవప చనన

2802 NDX3116340
పపరర: సతఖవత పప నకల

94-20/350

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:7-2-66/1
వయససస:25
లస: పప

భరస : నదగకశజర రరవప మపరరస
ఇసటట ననస:7-2-70
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర టటలబత
ఇసటట ననస:7-2-70,1st lane
వయససస:56
లస: పప
2810 NDX2952737
పపరర: శకకమషష దదవరరయలల తటబల

94-20/352

భరస : వనసకటటశజరరర పప నకల
ఇసటట ననస:7-2-70
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : పరజతదల రరడడడ సససగరరరడడడ
ఇసటట ననస:7-2-70
వయససస:48
లస: ససస స
2807 NDX3035938
పపరర: పపదదబబబగ టటలబత

2796 NDX0839845
పపరర: మగకరమల భబసమర రరడడ

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:7-2-66/1
వయససస:35
లస: పప
94-20/1227

2794 AP151010099220
పపరర: వనసకటలకడక చనన

భరస : వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:7-2-66/1
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అపసమరరడడడ
ఇసటట ననస:7-2-66/1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:7-2-66/1
వయససస:25
లస: పప
2801 NDX2750677
పపరర: శరరద మననవ

94-20/349

భరస : ససబబబ రరవప చనన
ఇసటట ననస:7-2-66/1
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:7-2-66/1
వయససస:25
లస: ససస స
2798 JBV1737840
పపరర: సరసబశవరరవప చనన

2793 NDX2035815
పపరర: మణణ కనఖ చనన

2818 NDX1423284
పపరర: వనసకరయమక మననవ

94-25/26

భరస : హరర నదరరయణ మననవ
ఇసటట ననస:7-2-75
వయససస:71
లస: ససస స
94-25/28

2821 NDX1783902
పపరర: సనరఖనదరరయణమక ఉపదడషల

94-24/38

తసడడ:డ రరమకమషష శరససస స ఉపదడషల
ఇసటట ననస:7-2-77
వయససస:35
లస: ససస స
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2822 NDX2117407
పపరర: ససతదరరమమక ఉపదషల

94-24/39

భరస : రరమకమషష శరససస స ఉపదషల
ఇసటట ననస:7-2-77
వయససస:37
లస: ససస స
94-25/29

భరస : ససరకష బబబగ యరకమమసస
ఇసటట ననస:7-2-78
వయససస:28
లస: ససస స

2826 NDX0243550
పపరర: శరసత బకకమ

94-25/32

భరస : శవపడసరద� మసతడవరదద
ఇసటట ననస:7-2-78
వయససస:70
లస: ససస స
2831 NDX0086074
పపరర: ఆసజననయగలల బకకమ

94-25/35

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప� బకకమ
ఇసటట ననస:7-2-78
వయససస:44
లస: పప
94-25/912

2829 NDX1817032
పపరర: తరరమల నరకష బబబగ
యరకమమసస
తసడడ:డ వనసకటటశజరరర యరకమమసస
ఇసటట ననస:7-2-78
వయససస:35
లస: పప
2832 NDX3144326
పపరర: మగరళ కమషష కకసడనరర

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:7-2-131 199/A
వయససస:20
లస: పప
94-31/11

తసడడ:డ సపవదసలల షపక
ఇసటట ననస:7-2-231/13
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ పపరరకఅలమ
ఇసటట ననస:7-2-231/164
వయససస:23
లస: పప

94-25/913

2841 NDX2431591
పపరర: శరలద భ షపక

2844 NDX2431633
పపరర: ససభబన షపక

94-31/17

2847 NDX2431542
పపరర: నదగ లకడక తననరర

94-52/644

2833 NDX3148673
పపరర: దసరర కకసడనరర

2850 NDX2431518
పపరర: పసడత పపరరకఅలమ
తసడడ:డ కకశశర కలమమర పపరరకఅలమ
ఇసటట ననస:7-2-231/164A
వయససస:21
లస: ససస స

94-25/911

94-31/9

2839 NDX2431682
పపరర: దవద బబజవరడ

94-31/10

తసడడ:డ బగజన బబజవరడ
ఇసటట ననస:7-2-224
వయససస:24
లస: పప
94-31/12

2842 NDX2431575
పపరర: ఇమమమబ షపక

94-31/13

భరస : సపవదసలల షపక
ఇసటట ననస:7-2-231/13
వయససస:58
లస: ససస స
94-31/15

2845 NDX2431641
పపరర: సపవదసలల షపక

94-31/16

తసడడ:డ హహసపవన షపక
ఇసటట ననస:7-2-231/13
వయససస:64
లస: పప
94-31/18

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తననరర
ఇసటట ననస:7-2-231/92
వయససస:21
లస: ససస స
94-31/19

94-25/34

తసడడ:డ శరఖమమ
ద స జజదద
ఇసటట ననస:7-2-131/99
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సపవదసలల షపక
ఇసటట ననస:7-2-231/13
వయససస:43
లస: పప

భరస : కకటటశజర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:7-2-231/80
వయససస:49
లస: ససస స
2849 NDX2431625
పపరర: జశవ పపరరకఅలమ

94-25/910

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:7-2-231/13
వయససస:34
లస: ససస స
94-31/14

2830 NDX1606195
పపరర: ససరకష బబబగ యరకమమసస
తసడడ:డ వనసకటటశజరరర యరకమమసస
ఇసటట ననస:7-2-78
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ నరకశ బబబగ
ఇసటట ననస:7-2-178/1, 1 st line
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : హహసపవన షపక
ఇసటట ననస:7-2-231/13
వయససస:30
లస: ససస స

2846 NDX2431500
పపరర: శసకరఎసమక తననరర

94-25/33

2836 NDX2431724
పపరర: నవన జజదద

2838 NDX2842805
పపరర: హరర నదగ శశజత తదడడశశటల ట

94-25/31

భరస : ససబడమణఖశరక� ఉపదడషల
ఇసటట ననస:7-2-78
వయససస:69
లస: ససస స

2835 NDX3150489
పపరర: సరయ సరధన కకసడనరర

2837 NDX2725364
పపరర: దచయమఖల బబజబబబబ

94-24/41

2827 AP151010105402
పపరర: వజయలకడక ఉపదడషల

భరస : మగరళ కమషష కకసడనరర
ఇసటట ననస:7-2-78
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మగరళ కమషష కకసడనరర
ఇసటట ననస:7-2-78
వయససస:18
లస: ససస స

2843 NDX2431658
పపరర: హహ
ర సససన షపక

94-25/30

తసడడ:డ ససతదరరమమసజననయ శరక కకసడనరర
ఇసటట ననస:7-2-78
వయససస:48
లస: పప

భరస : తరరమల నరకశ బబబగ యరకమమసస
ఇసటట ననస:7-2-78
వయససస:22
లస: ససస స
94-31/1068

2824 NDX1783795
పపరర: నదగరరజ ఉపదడషల

తసడడ:డ రరమకమషష శరససస స ఉపదడషల
ఇసటట ననస:7-2-77
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల బకకమ
ఇసటట ననస:7-2-78
వయససస:36
లస: ససస స

2828 AP151010105486
పపరర: భబరతదదవ మసతడవరదద

2840 NDX2431567
పపరర: శరఖల షపక

94-24/40

భరస : రరమకమషష శరససస స ఉపదడషల
ఇసటట ననస:7-2-77
వయససస:49
లస: ససస స

2825 NDX1817081
పపరర: దసరర యరకమమసస

2834 NDX2720795
పపరర: శరకవణణ యరకమమసస

2823 NDX1783944
పపరర: లకడక ఉపదడషల

2848 NDX2643534
పపరర: పవన కలమమర కరటటరర

94-31/923

తసడడ:డ అనల కలమమర కరటటరర
ఇసటట ననస:7-2-231/153
వయససస:19
లస: పప
94-31/20

2851 NDX2431666
పపరర: పరరసపస గగ చనన పరరసపస గగ

94-31/21

తసడడ:డ చనన పరరసపస గగ
ఇసటట ననస:7-2-233
వయససస:58
లస: పప
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94-31/22

తసడడ:డ పడకరశస కకదమల
ఇసటట ననస:7-2-233/9
వయససస:24
లస: ససస స

2853 NDX2431609
పపరర: దదవమణణ కకదమల

94-31/23

తసడడ:డ పడకరశస కకదమల
ఇసటట ననస:7-2-233/9
వయససస:26
లస: ససస స

2855 NDX2425569
పపరర: కళళఖణణ దదసరర

94-20/357

2854 NDX2431617
పపరర: పడకరశస కకదమల

94-31/24

తసడడ:డ దదవర దదనస కకదమల
ఇసటట ననస:7-2-233/9
వయససస:53
లస: పప

2856 NDX2425486
పపరర: వనసకట పపరషచసదడ రరవప దదసరర

94-20/358

2857 NDX2515690
పపరర: లలతఎసడడ చచదరర జసపన

94-20/695

భరస : వనసకట పపరషచసదడ రరవప దదసరర
తసడడ:డ రరమ బడహకస దదసరర
తసడడ:డ లకడక నరసససహ రరవప జసపన
ఇసటట ననస:7-2 FLAT NO 101 YAGANTI MIN ఇసటట ననస:7-2 FLAT NO 101 YAGANTI MIN ఇసటట ననస:7-2 yaganti mini Apartment flat
వయససస:44
లస: ససస స
వయససస:54
లస: పప
వయససస:38
లస: పప
2858 NDX2419950
పపరర: మగరళ కమషష తచలర మ

94-20/359

2859 NDX2576874
పపరర: దదవకక తచలర

94-20/1060

2860 NDX2257574
పపరర: ససషక తలశల

94-20/507

తసడడ:డ వనసకట దదసస తచలర మ
ఇసటట ననస:7-2 YAGANTI MINI APARTS
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మగరళ కమషష తచలర
ఇసటట ననస:7-2 YAGANTI MINI APARTS
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమ మహహశజర రరవప తలసల
ఇసటట ననస:7-2, YAGANTI MINI APTS
వయససస:21
లస: ససస స

2861 NDX2257566
పపరర: ససగగణవత భమననన

2862 NDX2257582
పపరర: జజఖతఖత ధననకలల

2863 NDX2257624
పపరర: హరరరత తలశల

94-20/508

భరస : ఉమ మహహశజర రరవప తలశల
ఇసటట ననస:7-2, YAGANTI MINI APTS
వయససస:53
లస: ససస స

94-20/509

భరస : కమషష రరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:7-2, YAGANTI MINI APTS
వయససస:56
లస: ససస స

94-20/511 2865 NDX2516664
2864 NDX2257590
పపరర: శశతష పవన కలమమర నసదదపరటట
పపరర: కరరఖససపటల ట నవఖ

94-20/360

తసడడ:డ శవ పడసరద నసదదపరటట
ఇసటట ననస:7-2, YAGANTI MINI APTS
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:7-3-32
వయససస:23
లస: ససస స

2867 NDX2575769
పపరర: పసటర పరల గరల

2868 AP151010099375
పపరర: వనసకటరరవమక గగసటటరర�
గగసటటరర
భరస : ససబబబరరడద డ� గగసటటరర
ఇసటట ననస:7-3-54
వయససస:55
లస: ససస స

94-20/361

2871 NDX1023852
పపరర: పడవణ పపటటల పపటటల

94-20/364

94-20/1072

తసడడ:డ పపదద మటల యఖ గరల
ఇసటట ననస:7-3-33/41
వయససస:18
లస: పప
2870 AP151010096481
పపరర: ససబబబరరడడడ గగసటటరర�
గగసటటరర
తసడడ:డ వరరరరడ�డడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:7-3-54
వయససస:64
లస: పప

94-20/363

2873 AP151010105648
పపరర: తరరమలరరవప నదయన

94-25/38

94-20/510

తసడడ:డ ఉమ మహహశజర రరవప తలశల
ఇసటట ననస:7-2, YAGANTI MINI APTS
వయససస:26
లస: పప
2866 NDX2596799
పపరర: రరజ శశఖర వసస పలర

94-20/1071

తసడడ:డ జకమస వసస పలర
ఇసటట ననస:7-3-32
వయససస:20
లస: పప
2869 JBV2913168
పపరర: శకనవరసరరడడడ� �

94-20/362

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ� �
ఇసటట ననస:7-3-54
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మహహష పపటటల
ఇసటట ననస:7-3-56
వయససస:28
లస: పప

2872 AP151010105650
పపరర: రసగమణణ నదయన

94-25/37

భరస : తరరమల రరవప నదయన
ఇసటట ననస:7-3-82
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప నదయన
ఇసటట ననస:7-3-82
వయససస:80
లస: పప
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2874 NDX1768060
పపరర: నదగ లకడక దదవర భకలర న

94-24/42

భరస : ససవర పడసరద దదవర భకలర న
ఇసటట ననస:7-3-83
వయససస:31
లస: ససస స
2877 NDX2257947
పపరర: అననరరధ జజడద
భరస : ససరకష బబబగ జజడద
ఇసటట ననస:7-3-83
వయససస:34
లస: ససస స

2875 NDX1750901
పపరర: ధరక తదజ దదవభకలసన

94-24/43

తసడడ:డ పడసరద దదవరబగబలన
ఇసటట ననస:7-3-83
వయససస:33
లస: పప
94-25/39

2878 NDX1114222
పపరర: భబరత వరససరరడడడ
భరస : నదగకశజరరరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:7-3-83
వయససస:37
లస: ససస స

2876 NDX1767864
పపరర: ససవర పడసరద దదవర భకలర న

94-24/44

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దదవర భకలర న
ఇసటట ననస:7-3-83
వయససస:49
లస: పప
94-25/40

2879 NDX1423540
పపరర: ధన లకడక కకలమర

94-25/41

భరస : పపరయఖ ననసనరర
ఇసటట ననస:7-3-83
వయససస:44
లస: ససస స
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2880 JBV1792415
పపరర: సరమమమ జఖస కలల
ర రర
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94-25/42

భరస : సరసబశవరరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:7-3-83
వయససస:55
లస: ససస స
2883 NDX1423169
పపరర: ననసనరర పపరయఖ

94-25/43

భరస : వరభదడ పడసరద వరససరరడడ
ఇసటట ననస:7-3-83
వయససస:57
లస: ససస స
94-25/45

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ననసనరర
ఇసటట ననస:7-3-83
వయససస:42
లస: పప
2886 JBV1793900
పపరర: సరసబశవరరవప కలల
ర రర

2881 NDX1114214
పపరర: ఆషరరరణణ వరససరరడడ

2884 NDX2257970
పపరర: ససరకష బబబగ జజడదడ

తసడడ:డ శకరరమలల కలల
ర రర
ఇసటట ననస:7-3-83
వయససస:70
లస: పప

2887 NDX2722395
పపరర: దచవవ పడసరద దదవభకలసన

94-25/46

2885 NDX1319128
పపరర: వరసస రరడడడ వర భదడ పడసరద

94-25/923

2888 NDX2720787
పపరర: పడమల దదవ దదవవతషన

94-25/924

భరస : దచవవ పడసరద దదవవతషన
ఇసటట ననస:7-3-83
వయససస:55
లస: ససస స
2891 NDX1293174
పపరర: ఝమనస లకడక యమరర గడడ

తసడడ:డ పస వ యస ఎల కలమమర బబ కమసస
ఇసటట ననస:7-3-83 SAPTHAGIRI STYLE
వయససస:21
లస: ససస స

94-25/50
2890 NDX2369262
పపరర: పస వ యస ఎల కలమమర
బబ కమసస
తసడడ:డ పడసరద రరవప బబ కమసస
ఇసటట ననస:7-3-83 SAPTHAGIRI STYLE
వయససస:50
లస: పప

భరస : శసకర రరవప యమరర గడడ
ఇసటట ననస:7-3-84
వయససస:47
లస: ససస స

2892 NDX0629089
పపరర: రరజఖలకడక� యమరర గడడ �

2893 NDX1146703
పపరర: వనసకటటష యమరర గడడ

2894 NDX0629253
పపరర: భబనసచసద యమరర గడడ

94-25/49

94-25/52

భరస : రమమశ� యమరర గడడ
ఇసటట ననస:7-3-85
వయససస:30
లస: ససస స
2895 NDX0559229
పపరర: యమరర గడడ రమమష�
తసడడ:డ వనసకటటశజరరర� యమరర గడడ
ఇసటట ననస:7-3-85
వయససస:56
లస: పప
2898 NDX1423573
పపరర: అమరరనథ చచదరర వపననవ

94-25/58

94-25/61

94-25/925

తసడడ:డ కకటటశ పమధదవ
ఇసటట ననస:7-3-89
వయససస:87
లస: పప
2907 NDX3039765
పపరర: వనసకట చకకపరణణ చలర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప చలర
ఇసటట ననస:7-3-89, FLAT NO-201
వయససస:26
లస: పప

94-25/56

2899 JBV1735000
పపరర: అసజయఖ బబ మకశశటల ట

2902 NDX2291953
పపరర: వ ఆర యస కలమమరర
దసడమమడడ
భరస : వజయ బబబగ దసడమమడడ
ఇసటట ననస:7-3-89
వయససస:36
లస: ససస స
2905 NDX3119153
పపరర: మహలకడక పమధదవ

94-25/59

2908 NDX3129194
పపరర: జజషస చలర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప చలర
ఇసటట ననస:7-3-89, FLAT NO-201
వయససస:26
లస: పప

2897 JBV1735281
పపరర: పదక బబ మకశశటల ట

94-25/57

2900 NDX1950139
పపరర: శకనవరసరరవప జజగరర మమడడ

94-25/60

తసడడ:డ ససబబబరరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:7-3-87
వయససస:40
లస: పప
94-25/62

2903 NDX2493542
పపరర: వజయ బబబగ దసడమమడడ

94-25/63

తసడడ:డ ససతదరరమకమషషయఖ దసడమమడడ
ఇసటట ననస:7-3-89
వయససస:42
లస: పప
94-25/926

భరస : వనసకటటశజరరర పమధదవ
ఇసటట ననస:7-3-89
వయససస:80
లస: ససస స
94-25/927

94-25/54

భరస : అసజయఖ బబ మకశశటల ట
ఇసటట ననస:7-3-86
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటయఖ బబ మకశశటల ట
ఇసటట ననస:7-3-86
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ� సససగమననన
ఇసటట ననస:7-3-87
వయససస:81
లస: పప
2904 NDX3131810
పపరర: వనసకటటశజరరర పమధదవ

2896 NDX1423490
పపరర: అరవసద వపననవ

94-25/51

తసడడ:డ రమమశ యమరర గడడ
ఇసటట ననస:7-3-85
వయససస:33
లస: పప

భరస : అమరనదద చచదరర వపననవ
ఇసటట ననస:7-3-86
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ వపననవ
ఇసటట ననస:7-3-86
వయససస:39
లస: పప
2901 AP151010105046
పపరర: వనసకటససబబయఖ సససగమననన

94-25/53

తసడడ:డ రమమష యమరర గడడ
ఇసటట ననస:7-3-85
వయససస:28
లస: పప
94-25/55

94-25/47

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:7-3-83
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప దదవభకలసన
ఇసటట ననస:7-3-83
వయససస:56
లస: పప

2889 NDX2369254
పపరర: షరమల పసడయ బబ కమసస

94-25/44

తసడడ:డ వరభదడ పడసరద వరససరరడడ
ఇసటట ననస:7-3-83
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ జజడదడ
ఇసటట ననస:7-3-83
వయససస:43
లస: పప
94-25/48

2882 NDX1120153
పపరర: నదగకశజర రరవప వరససరరడడ

2906 NDX3040516
పపరర: వరణణ చలర

94-10/1325

భరస : శకనవరసరరవప చలర
ఇసటట ననస:7-3-89, FLAT NO-201
వయససస:41
లస: ససస స
94-25/928

2909 NDX2387629
పపరర: రరజజ రరజకశజరర దదవ సససకర

94-25/112

భరస : శవ పడసరద సససకర
ఇసటట ననస:7-3-89, FLAT NO 401, LAKSHM
వయససస:38
లస: ససస స
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2910 NDX2417939
పపరర: శవ పడసరద సససకర
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తసడడ:డ గరపరల కమషష మమరరస సససకర
ఇసటట ననస:7-3-89,FLAT NO 401, LAKSHM
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససరఖనదరరయమణ మమరరస� ఈమన
ఇసటట ననస:7-3-90
వయససస:57
లస: ససస స

2912 AP151010105492
పపరర: వనసకటసనరఖనదరరయణమమరరస
ఈమన
తసడడ:డ కమషషమమరరస ఈమన
ఇసటట ననస:7-3-90
వయససస:62
లస: పప

2913 NDX1860841
పపరర: మమనక గకరర

2914 NDX1616731
పపరర: నదగమణణ పసచసమరరస

2915 NDX1930719
పపరర: ససవర పరరజత గగసటటరర

94-25/113

94-20/365

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గకరర
ఇసటట ననస:7-3-91
వయససస:24
లస: ససస స
94-20/368

2919 NDX0315630
పపరర: సరమమమ జఖస కరలసకక

94-20/371

భరస : వరరరఘవయఖ కరలసకక
ఇసటట ననస:7-3-91
వయససస:63
లస: ససస స

2917 AP151010099493
పపరర: వజయలకడక మసదడపప�
మసదడపప
భరస : శకనవరసరరవప� మసదడపప
ఇసటట ననస:7-3-91
వయససస:47
లస: ససస స

94-25/66

2923 NDX1146497
పపరర: అనల కలమమర మసదడపప

2925 JBV2918365
పపరర: ససనత ఈదర

2926 NDX1115344
పపరర: వజయభబరత వనమగల వనమగల

94-20/375

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఈదర7
ఇసటట ననస:7-3-92
వయససస:44
లస: ససస స

2929 JBV1730332
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప కరలమరర

భరస : రసగరరరవప మగవజ
ఇసటట ననస:7-3-92
వయససస:78
లస: ససస స

2934 NDX2711687
పపరర: అననపపరష మగవజ

2935 NDX2850477
పపరర: అననపపరష మక మగవజ

94-20/1075

భరస : వనసకటటశజరరర మగవజ
ఇసటట ననస:7-3-92
వయససస:38
లస: ససస స

2932 NDX2711695
పపరర: అననపపరష మగవజ

2918 NDX1037522
పపరర: ససనత పసచసమరరస పసచసమరరస�

2938 NDX2850469
పపరర: రతన కలమమరర మగవజ
తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప మగవజ
ఇసటట ననస:7-3-92
వయససస:18
లస: ససస స

94-20/370

94-20/373

తసడడ:డ కకటయఖ� మగపళ
ఇసటట ననస:7-3-91
వయససస:60
లస: పప
94-25/67

2924 NDX0286021
పపరర: అనత బబ యపరటట

94-20/374

భరస : పపరయఖ వ
ఇసటట ననస:7-3-92
వయససస:41
లస: ససస స
94-20/376

2927 NDX0286054
పపరర: రమమదదవ కసదదపరటట� కసదదపరటట

94-20/377

భరస : రవసదడబబబగ� కసదదపరటట
ఇసటట ననస:7-3-92
వయససస:51
లస: ససస స
94-20/379

2930 NDX0104364
పపరర: హరరకకషష మగపరమళళ� మగపరళ

94-20/380

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� మగపళ
ఇసటట ననస:7-3-92
వయససస:41
లస: పప
94-20/1073

2933 NDX2711679
పపరర: వనసకటటశజర రరవప మగవన

94-20/1074

తసడడ:డ రసగ రరవప మగవన
ఇసటట ననస:7-3-92
వయససస:48
లస: పప
94-20/1253

భరస : రసగ రరవప మగవజ
ఇసటట ననస:7-3-92
వయససస:78
లస: ససస స
94-20/1255

94-20/367

భరస : రవసదడ బబబగ పసచసమరరస
ఇసటట ననస:7-3-91
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ కరలమరర
ఇసటట ననస:7-3-92
వయససస:39
లస: పప

94-20/381
2931 NDX0524017
పపరర: రవకలమమర మగససననరర
మగససనసరర
తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప మగససననరర
ఇసటట ననస:7-3-92
వయససస:54
లస: పప

భరస : వనసకటటశజర రరవప మగవజ
ఇసటట ననస:7-3-92
వయససస:39
లస: ససస స

94-20/369

భరస : రరమమరరవప వనమగల
ఇసటట ననస:7-3-92
వయససస:46
లస: ససస స
94-20/378

94-25/65

భరస : సరసబ ససవర రరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:7-3-91
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజరరర� మసదడపప
ఇసటట ననస:7-3-91
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మసదడపప
ఇసటట ననస:7-3-91
వయససస:27
లస: పప

2937 NDX2850485
పపరర: అననపపరష మగవజ

94-20/366

94-20/372 2921 AP151010096532
2920 AP151010099411
పపరర: సరరజన మసదడపప� మసదడపప
పపరర: సరసబశవరరవప� మగపరమళర�

భరస : VENKATESWARLU మసదడపప
ఇసటట ననస:7-3-91
వయససస:54
లస: ససస స

2928 AP151010099758
పపరర: వనసకరయమక పసచసమరరస�
పసచసమరరస
భరస : ఎరరకలయఖ� పసచసమరరస
ఇసటట ననస:7-3-92
వయససస:77
లస: ససస స

94-25/64

భరస : వనణగ బబబగ పసచసమరరస
ఇసటట ననస:7-3-91
వయససస:36
లస: ససస స

2916 NDX1037993
పపరర: సరయలత చచననబబ యన
చచనభభయన
భరస : శకనవరస రరవప చనభభయన
ఇసటట ననస:7-3-91
వయససస:45
లస: ససస స

2922 NDX1921023
పపరర: హహహమమవత మసదడపప

2911 AP151010105608
పపరర: రమమదచవ ఈమన

2936 NDX2791390
పపరర: వనసకటటశజరర రరవప మగవజ

94-20/1254

తసడడ:డ రసగ రరవప (లలట) మగవజ
ఇసటట ననస:7-3-92
వయససస:48
లస: పప
94-20/1256

2939 NDX2709996
పపరర: రతన కలమమరర మగవజ

94-38/803

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప మగవజ
ఇసటట ననస:7-3-92
వయససస:18
లస: ససస స
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2940 NDX3247640
పపరర: వనసకటటశజర రరవప మగవజ

94-19/705

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:7-3-92 , 2ND LINE
వయససస:48
లస: పప
2943 NDX2181873
పపరర: ఆలలఖఖ తరరమలశశటల ట

94-21/14

2944 NDX1765868
పపరర: భబరర వ తరరమలశశటల ట

94-21/17

2947 NDX1691865
పపరర: కకటర శకనవరస రరడడ

2950 NDX0059931
పపరర: ఆదదలకడక తరరమలశశటల ట

భరస : వనననస ఎన వ యస సరయ చసద వనన
ఇసటట ననస:7-3-97
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బడహకస తరరమలశశటల ట
ఇసటట ననస:7-3-97
వయససస:37
లస: ససస స

2952 NDX1913186
పపరర: నరకసదడ కలమమర మమరరశశటల ట

2953 NDX1157809
పపరర: ఎన వ యస సరయ చసద
వనననస
తసడడ:డ సతఖనదరరయణ వనననస
ఇసటట ననస:7-3-97
వయససస:29
లస: పప

94-25/71

తసడడ:డ బడహకస మమరరశశటల ట
ఇసటట ననస:7-3-97
వయససస:24
లస: పప
2955 NDX1157759
పపరర: బడహకస తరరమలశశటల ట

94-25/74

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర తరరమలశశటల ట
ఇసటట ననస:7-3-97
వయససస:41
లస: పప
94-20/385

2961 NDX0287300
పపరర: ససలలచన చననస

94-20/388

2959 AP151010096087
పపరర: శకనవరసరరవప తరరమలశశటల ట

2962 JBV2918274
పపరర: మననరసజన దసడమమడడ

94-20/391

2965 NDX0754234
పపరర: చలమయఖ చననస

94-25/69

2968 NDX1472349
పపరర: నదగ చచవతనఖ చననస
తసడడ:డ చలమయఖ చననస
ఇసటట ననస:7-3-98
వయససస:27
లస: పప

94-21/16

2948 NDX2745248
పపరర: శకనవరస రరవప తరరమలశశటల ట

94-21/795

2951 NDX1145812
పపరర: బబగరఖలకడక వనననస

94-25/70

భరస : సతఖనదరరయణ వనననస
ఇసటట ననస:7-3-97
వయససస:47
లస: ససస స
94-25/72

2954 NDX1570200
పపరర: గరపస కమషష మరరకశశటల ట

94-25/73

తసడడ:డ బడహకస మరరకశశటల ట
ఇసటట ననస:7-3-97
వయససస:30
లస: పప
94-20/383

2957 JBV2918746
పపరర: నదరరయణమక తరరమలశశటల ట

94-20/384

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:7-3-97/1
వయససస:25
లస: ససస స
94-20/386

2960 NDX0946566
పపరర: ససబబబరరవప తరరమలశశటల ట

94-20/387

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:7-3-97/1
వయససస:25
లస: పప
94-20/389

2963 NDX0348490
పపరర: ఇసదడనదధ దసడమమడడ

94-20/390

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:7-3-98
వయససస:39
లస: పప
94-20/392

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:7-3-98
వయససస:55
లస: పప
94-25/75

2945 NDX1691873
పపరర: దదవ పడసనన కకటర

తసడడ:డ తరరపతయఖ తరరమలశశటల ట
ఇసటట ననస:7-3-93
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:7-3-98
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ కమషషమమరరస
ఇసటట ననస:7-3-98
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ చలమయఖ చననస
ఇసటట ననస:7-3-98
వయససస:25
లస: పప

94-21/18

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:7-3-97/1
వయససస:49
లస: పప

భరస : చలమయఖ
ఇసటట ననస:7-3-98
వయససస:43
లస: ససస స

2967 NDX1472372
పపరర: అఖల తదజ చననస

2956 AP151010099426
పపరర: శరరష తరరమలశశటల ట

94-20/382

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కకటర
ఇసటట ననస:7-3-93
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:7-3-97/1
వయససస:25
లస: ససస స

2958 JBV2913598
పపరర: వనసకట కకరణ కలమమర
తరరమలశశటల ట
తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:7-3-97/1
వయససస:25
లస: పప

2964 NDX0380022
పపరర: బబసమరరరవప కరరరమసచ

94-21/15

తసడడ:డ ససబబబ రరవప కకటర
ఇసటట ననస:7-3-93
వయససస:45
లస: పప
94-25/68

2942 NDX0348300
పపరర: మమధవ మగపరమళ

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:7-3-93
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తరరమలశశటల ట
ఇసటట ననస:7-3-93
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ కకటర
ఇసటట ననస:7-3-93
వయససస:41
లస: ససస స
2949 NDX2177831
పపరర: వనననస తడససల దదవ

94-20/1285

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:7-3-92 , 2ND LINE
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తరరమలశశటల ట
ఇసటట ననస:7-3-93
వయససస:22
లస: ససస స
2946 NDX1691881
పపరర: వసససధర కకటర

2941 NDX3222825
పపరర: అనదన పపరష మక మగవజ

2966 NDX1461144
పపరర: కకరస ర పసడయమ కరరరమసచ

94-21/19

తసడడ:డ భబసమర రరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:7-3-98
వయససస:25
లస: ససస స
94-25/76

2969 NDX1705088
పపరర: బషసరరణ షపక

94-21/20

భరస : ససలమర బబషర షపక
ఇసటట ననస:7-3-100
వయససస:28
లస: ససస స
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పపరర: కకటటశజరర అలమరడ
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94-21/21

2971 AP151010099545
పపరర: శక లకడక పరడడననన

భరస : వర వనసకట సతఖనదరరయణ అలమరడ
ఇసటట ననస:7-3-100
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:7-3-101
వయససస:54
లస: ససస స

2973 NDX2116581
పపరర: జగనదనథరరడడడ చలమర

2974 AP151010096441
పపరర: సరసబశవరరవప పరపసననన

94-20/395

తసడడ:డ రరమ కమషష రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:7-3-101
వయససస:43
లస: పప
2976 NDX0384495
పపరర: మసజ భబరర వ మపరరస

94-20/397

94-20/1230

94-21/791

94-21/23

94-20/400

94-20/403

భరస : హహసపసన మరర సయఖద
ఇసటట ననస:7-3-106
వయససస:32
లస: ససస స

2986 NDX1023175
పపరర: నదగరరజ గగమమక

2989 AP151010099254
పపరర: మఖసబగల షపక

2992 NDX2226587
పపరర: మసరసన వల షపక

94-20/404

2995 JBV2913614
పపరర: సయఖద హసన

94-21/792

2998 JBV2918407
పపరర: హససనద షపక
భరస : హమదదబషర
ఇసటట ననస:7-3-108
వయససస:27
లస: ససస స

2978 NDX0384859
పపరర: సరసబశవరరవప మపరరస

94-20/399

2981 NDX2850493
పపరర: రరఢ యమసరపప

94-20/1232

2984 NDX1240779
పపరర: మలర క షపక

94-21/22

భరస : కరరమగలర
ఇసటట ననస:7-3-103
వయససస:34
లస: ససస స
94-21/24

2987 NDX0756122
పపరర: నరసససహరరవప గగమమక

94-21/25

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర గగమమక
ఇసటట ననస:7-3-103
వయససస:57
లస: పప
94-20/401

2990 JBV2913648
పపరర: ససలమర బబష షపక

94-20/402

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:7-3-104
వయససస:35
లస: పప
94-21/26

2993 NDX2754554
పపరర: ఉమ మహహశజర రరవప
చగగరరపరటట
తసడడ:డ ససబబ రరవప చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:7-3-105
వయససస:55
లస: పప

94-21/793

94-20/405

2996 AP151010096195
పపరర: మబగబలలసరహహబ సయఖద

94-20/406

తసడడ:డ మకలబల
ఇసటట ననస:7-3-106
వయససస:34
లస: పప
94-21/27

94-20/1065

భరస : నదగ ఆసజననయగలల యమసరపప
ఇసటట ననస:7-3-102
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:7-3-104
వయససస:74
లస: పప

భరస : మగఖసబగల
ఇసటట ననస:7-3-106
వయససస:55
లస: ససస స
2997 NDX1503060
పపరర: నదగమర బ సయఖద

94-20/1231

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:7-3-104
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:7-3-104
వయససస:43
లస: పప
2994 AP151010099246
పపరర: ససపసయమబ సయఖద

2983 NDX2738250
పపరర: ససరకసదడ కనననగసటట

2975 NDX2711711
పపరర: రమఖ భబరత పరపసననన

తసడడ:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:7-3-102
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప గగమమక
ఇసటట ననస:7-3-103
వయససస:28
లస: పప

భరస : నదగగల షపక
ఇసటట ననస:7-3-104
వయససస:29
లస: ససస స
2991 NDX2257616
పపరర: నదగగల మరర షపక

94-20/398

తసడడ:డ పడసరద రరవప కనననగసటట
ఇసటట ననస:7-3-102
వయససస:36
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప గగమమక
ఇసటట ననస:7-3-103
వయససస:46
లస: ససస స
2988 NDX2257632
పపరర: జజరరన షపక

2980 NDX3015138
పపరర: ససరరసదడ బబబగ కనననకసటట

94-20/394

భరస : నదగ వనసకట ససరకశ పరపసననన
ఇసటట ననస:7-3-101
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప కనననకసటట
ఇసటట ననస:7-3-102
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ కనననకసటట
ఇసటట ననస:7-3-102
వయససస:66
లస: పప
2985 NDX0363168
పపరర: ససజజత గగమమక

94-20/396

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:7-3-102
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ కనననకసటట
ఇసటట ననస:7-3-102
వయససస:66
లస: పప
2982 NDX2765600
పపరర: పడసరద రరవప కనననకసటట

2977 AP151010099451
పపరర: వనసకరయమక కనననగసటట

2972 JBV1734581
పపరర: నదగ వనసకట ససరకష పరపసననన

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:7-3-101
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:7-3-101
వయససస:59
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:7-3-102
వయససస:25
లస: ససస స
2979 NDX3015146
పపరర: పడసరద రరవప కనననకసటట

94-20/393

తసడడ:డ హసన
ఇసటట ననస:7-3-106
వయససస:60
లస: పప
94-20/407

2999 AP151010099092
పపరర: మదదర బ షపక

94-20/408

భరస : జలల
ఇసటట ననస:7-3-108
వయససస:52
లస: ససస స
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3000 JBV2913630
పపరర: మహబమబ బబషర షపక
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94-20/409

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:7-3-108
వయససస:27
లస: పప
3003 NDX2226579
పపరర: హహసన బ షపక

94-21/28

94-20/414

94-20/416

94-21/30

94-21/33

94-21/35

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:7-3-112
వయససస:43
లస: ససస స

3013 NDX2226561
పపరర: అసకత మగననసర షపక

3016 NDX2146505
పపరర: ససభబన షపక

3019 NDX2008325
పపరర: మహబమబ షపక

94-21/38

3022 NDX0103812
పపరర: సరధదక పఠరన

94-21/794

3025 AP151010096500
పపరర: నదగభమషణరరవప మరరకపపడడ

94-20/413

3008 AP151010099248
పపరర: మహబమబ బషపక

94-20/415

3011 AP151010099494
పపరర: రరణణ కకసడచపరటట

94-20/418

భరస : కకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:7-3-110
వయససస:47
లస: ససస స
94-21/31

3014 NDX0839977
పపరర: జజన బబషర షపక

94-21/32

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:7-3-110
వయససస:31
లస: పప
94-21/34

3017 AP151010099250
పపరర: మహబమబబ షపక

94-20/419

భరస : యమసప
ఇసటట ననస:7-3-111
వయససస:47
లస: ససస స
94-21/36

3020 NDX2055516
పపరర: సరజదద పఠరన

94-21/37

భరస : సరధదక పఠరన
ఇసటట ననస:7-3-112
వయససస:33
లస: ససస స
94-21/39

తసడడ:డ సపవదద పఠరన
ఇసటట ననస:7-3-112
వయససస:36
లస: పప

3023 NDX1705096
పపరర: మసరసన వల షపక

94-21/40

తసడడ:డ కరససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-3-112
వయససస:54
లస: పప
94-20/420

తసడడ:డ పడసరదస
ఇసటట ననస:7-3-114
వయససస:57
లస: పప

94-20/422 3028 NDX1707175
3027 AP151010096003
పపరర: ఉమమమహహశజరరరవప తతరరపరటట
పపరర: లకడక దసరర తతరరపరటట

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:7-3-115
వయససస:57
లస: పప

94-20/417

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:7-3-111
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:7-3-112
వయససస:29
లస: పప
3024 NDX2745222
పపరర: షమమమన షపక

3010 AP151010099247
పపరర: ఖమశసబ షపక

3005 AP151010099552
పపరర: పరతమమన షపక

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:7-3-109/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:7-3-110
వయససస:51
లస: పప

తలర : మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:7-3-111
వయససస:25
లస: ససస స
3021 NDX1801282
పపరర: ససభబన షపక

94-21/29

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:7-3-110
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ హసన షపక
ఇసటట ననస:7-3-110
వయససస:38
లస: పప
3018 NDX2008317
పపరర: బబజ బ షపక

3007 NDX2226553
పపరర: మసరసన బ షపక

94-20/411

భరస : యమసప
ఇసటట ననస:7-3-109
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : సనబబన
ఇసటట ననస:7-3-110
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:7-3-110
వయససస:28
లస: ససస స
3015 NDX2253128
పపరర: ససభబన షపక

94-20/412

తసడడ:డ యమససఫ వల షపక
ఇసటట ననస:7-3-109
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ జలలల
ఇసటట ననస:7-3-109/1
వయససస:49
లస: పప
3012 NDX1502948
పపరర: రరహన షపక

3004 AP151010099249
పపరర: రజయమబ షపక

3002 AP151010096259
పపరర: జలలల షపక

తసడడ:డ మహమకదదద శస
ఇసటట ననస:7-3-108
వయససస:74
లస: పప

భరస : యమసప వల
ఇసటట ననస:7-3-109
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ జలలల
ఇసటట ననస:7-3-109
వయససస:52
లస: పప
3009 AP151010096275
పపరర: మసరసనజల షపక

94-20/410

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:7-3-108
వయససస:27
లస: పప

భరస : జలల షపక
ఇసటట ననస:7-3-108
వయససస:73
లస: ససస స
3006 AP151010096467
పపరర: యమసఫజల షపక

3001 JBV2913705
పపరర: హమదదవషర షపక

3026 AP151010099033
పపరర: రమణమక తషరరపరటట

94-20/421

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:7-3-115
వయససస:47
లస: ససస స
94-21/41

తలర : ఉమ మహహశజర రరవప తతరరపరటట
ఇసటట ననస:7-3-115
వయససస:28
లస: ససస స

3029 NDX1765918
పపరర: రరమకమషష తతరరపరటట

94-21/42

తసడడ:డ ఉమమ మహహశజర రరవప తతరరపరటట
ఇసటట ననస:7-3-115
వయససస:32
లస: పప

Page 170 of 326

3030 JBV2918712
పపరర: దదకకయణణ గరడడపరటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-38
94-20/423

భరస : రరధదకమషషమమరరస
ఇసటట ననస:7-3-116
వయససస:25
లస: ససస స
3033 NDX2426245
పపరర: హహమలత మపరరరస

94-21/43

94-21/45

94-20/426

94-21/48

94-20/428

94-20/1233

94-20/1235

భసధసవప: జన బబష
ఇసటట ననస:7-3-122
వయససస:20
లస: ససస స

3043 NDX0237990
పపరర: షరకకలమ బబగస మహమకద

3046 NDX0385179
పపరర: శకనవరసరరడడడ మమలల

3049 NDX3108701
పపరర: పదకజ గగడడ

3052 NDX1868233
పపరర: సలమక షపక

94-21/707

3055 NDX2715506
పపరర: మర బఇవనవ షపక

94-21/49

3058 NDX1036888
పపరర: షరహహనద బబగస షపక
భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:7-3-122/1
వయససస:28
లస: ససస స

3038 NDX1471390
పపరర: శరరష ఓబగబ

94-25/78

3041 NDX0492355
పపరర: నదగమణణ చససడనరర

94-21/47

3044 NDX1240795
పపరర: జజనబబష షపక

94-21/50

తసడడ:డ లమఖకత అల షపక
ఇసటట ననస:7-3-119
వయససస:27
లస: పప
94-20/429

3047 AP151010096331
పపరర: పరమననశజరరరడడడ మమలల

94-20/430

తసడడ:డ కకశవరరడడడ
ఇసటట ననస:7-3-121
వయససస:44
లస: పప
94-20/1234

3050 NDX3131232
పపరర: శక దదవ శకరరస

94-25/915

భరస : బడహకస శకరరస
ఇసటట ననస:7-3-121
వయససస:52
లస: ససస స
94-21/51

3053 NDX1023423
పపరర: నదగమర వల షపక

94-21/52

తసడడ:డ అబగదల మగనదఫ షపక
ఇసటట ననస:7-3-122
వయససస:28
లస: పప
94-21/708

భరస : జన బబష
ఇసటట ననస:7-3-122
వయససస:37
లస: ససస స
94-21/710

94-25/77

భరస : వనసకటటశజరరర చససడనరర
ఇసటట ననస:7-3-118
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:7-3-122
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన హహసపవన
ఇసటట ననస:7-3-122
వయససస:44
లస: పప
3057 NDX2715928
పపరర: నజక షపక

94-20/427

తసడడ:డ రసబబబగ గరడడ
ఇసటట ననస:7-3-121
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల మగనఫ షపక
ఇసటట ననస:7-3-122
వయససస:23
లస: పప
3054 NDX2713071
పపరర: జన బబష షపక

3040 AP151010099768
పపరర: నదగమణణ చససడనరర

3035 NDX1146489
పపరర: మగరళ కమషష మపరరస

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప ఓబగబ
ఇసటట ననస:7-3-117
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమమశజరరరడడడ
ఇసటట ననస:7-3-121
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రసబబబగ గగడడ
ఇసటట ననస:7-3-121
వయససస:29
లస: పప
3051 NDX2791408
పపరర: నబ షపక

94-21/46

భరస : షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:7-3-119
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : పరమమశజరరరడడడ
ఇసటట ననస:7-3-121
వయససస:44
లస: ససస స
3048 NDX3118569
పపరర: నవన కలమమర గగడడ

3037 NDX0348417
పపరర: వజయ కలమమర ఒబగబ

94-20/425

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మపరరస
ఇసటట ననస:7-3-116
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:7-3-118
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:7-3-119
వయససస:36
లస: ససస స
3045 AP151010099446
పపరర: సరమమమ జఖస మమల

94-21/44

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప ఒబగబ
ఇసటట ననస:7-3-117
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససనల కలమమర
ఇసటట ననస:7-3-118
వయససస:25
లస: ససస స
3042 NDX0237982
పపరర: నశల బబగస మహమకద

3034 NDX2008572
పపరర: రరజఖ లకడక మపరరస

3032 JBV2913846
పపరర: రరధదకమషషమమరరస గడడడ పరటట

తసడడ:డ సతఖనదనరరయణ
ఇసటట ననస:7-3-116
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మపరరస
ఇసటట ననస:7-3-116
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప ఒబగబ
ఇసటట ననస:7-3-117
వయససస:32
లస: పప
3039 NDX0492371
పపరర: చససడనరర లకడక

94-20/424

తసడడ:డ రరధదకమషషమమరరస
ఇసటట ననస:7-3-116
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మపరరరస
ఇసటట ననస:7-3-116
వయససస:21
లస: ససస స
3036 NDX0347641
పపరర: సతష కలమమర ఒబగబ

3031 NDX0347518
పపరర: కమషరష చచవతనఖ గడడడపరటట

3056 NDX2714830
పపరర: నబ షపక

94-21/709

తసడడ:డ అబగదల మగనదఫ
ఇసటట ననస:7-3-122
వయససస:23
లస: పప
94-21/53

3059 NDX1023415
పపరర: మసరసన వల షపక షపక

94-21/54

తసడడ:డ ససలలమమన షపక
ఇసటట ననస:7/3/122-1
వయససస:30
లస: పప
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3060 AP151010099520
పపరర: షహరరబ షపక

94-20/431

భరస : మగనదప
ఇసటట ననస:7-3-123
వయససస:44
లస: ససస స
3063 AP151010099217
పపరర: ససపసయబబగస సయఖద

94-20/434

94-20/437

94-20/440

94-20/443

94-21/57

94-27/1157

94-20/446

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:7-3-127
వయససస:72
లస: పప

3073 NDX1503102
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక

3076 NDX1338235
పపరర: ననరరదదరన షపక

3079 NDX2007921
పపరర: సరహహర షపక

3082 NDX0287284
పపరర: గకరరపస
డ నన మరరకపపడడ

94-20/449

3085 NDX2007905
పపరర: కరలలశ షపక

94-21/55

3088 JBV2913762
పపరర: సనరఖనదరరయణ నదరరసదద
తసడడ:డ ససజవరరవప
ఇసటట ననస:7-3-127
వయససస:37
లస: పప

3068 JBV2914133
పపరర: జజనబబబగ సయఖద

94-20/439

3071 AP151010096086
పపరర: ఖమదరజల సయఖద

94-20/442

3074 NDX1338243
పపరర: మబగనస గగసటటరర

94-21/56

భరస : మసరసన వల గగసటటరర
ఇసటట ననస:7-3-124
వయససస:32
లస: ససస స
94-21/58

3077 NDX2748846
పపరర: పరవన షపక

94-20/1236

తసడడ:డ జఫర షపక
ఇసటట ననస:7-3-126
వయససస:22
లస: ససస స
94-20/444

3080 NDX2425585
పపరర: షరహహన షపక

94-20/445

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:7-3-127
వయససస:24
లస: ససస స
94-20/447

3083 NDX2110856
పపరర: మసరసన బ షపక

94-20/448

భరస : నదగమర షపక
ఇసటట ననస:7-3-127
వయససస:44
లస: ససస స
94-20/450

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:7-3-127
వయససస:29
లస: పప
94-20/452

94-20/436

తసడడ:డ జలమలమసహహబ
ఇసటట ననస:7-3-124
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ నదగభమషణరరవప
ఇసటట ననస:7-3-127
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగమర షపక
ఇసటట ననస:7-3-127
వయససస:27
లస: పప
3087 NDX1023233
పపరర: శకకరసత రరడడడ కరరరమమరర

94-20/441

తసడడ:డ నదగమర షపక
ఇసటట ననస:7-3-127
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కరలలష షపక
ఇసటట ననస:7-3-127
వయససస:25
లస: ససస స
3084 NDX2007889
పపరర: జజన షపక

3070 AP151010096036
పపరర: గగసటటరరబబబగ మఘల

3065 AP151010099124
పపరర: మమఘల అజమగనన సరభబగస

తసడడ:డ ఖమదరజల
ఇసటట ననస:7-3-124
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-3-124
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ జఫర షపక
ఇసటట ననస:7-3-126
వయససస:19
లస: పప
3081 NDX2110872
పపరర: తదహహర షపక

94-20/438

భరస : మమబగససబబన షపక
ఇసటట ననస:7-3-124
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననరరదన షపక
ఇసటట ననస:7-3-124
వయససస:34
లస: ససస స
3078 NDX3130440
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

3067 NDX0946582
పపరర: యమససఫ జజన షపక

94-20/433

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:7-3-124
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అలర బబగ
ఇసటట ననస:7-3-124
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:7-3-124
వయససస:37
లస: పప
3075 NDX1338250
పపరర: మసరసన బ షపక

94-20/435

తసడడ:డ అబగదలమకలక
ఇసటట ననస:7-3-124
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదరజల
ఇసటట ననస:7-3-124
వయససస:37
లస: పప
3072 NDX0946525
పపరర: అబగదలమకలక షపక

3064 NDX0886770
పపరర: సవమమన షపక

3062 AP151010099129
పపరర: సరబరరబ సయఖద

భరస : ఖమదర వల
ఇసటట ననస:7-3-124
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఖమశసవల
ఇసటట ననస:7-3-124
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగ
ఇసటట ననస:7-3-124
వయససస:37
లస: పప
3069 JBV2913853
పపరర: జజననవసదద సయఖద

94-20/432

తసడడ:డ మమలకఅహకద
ఇసటట ననస:7-3-123
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఖమదరజల
ఇసటట ననస:7-3-124
వయససస:37
లస: ససస స
3066 JBV1731157
పపరర: మసరసన వల గగసటటరర

3061 AP151010096313
పపరర: మగనదఫ షపక

3086 NDX0105007
పపరర: మననజ రరడడడ కరరరమమరర

94-20/451

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:7-3-127
వయససస:72
లస: పప
94-20/453

3089 NDX2110849
పపరర: నదగమర షపక

94-20/454

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:7-3-127
వయససస:52
లస: పప
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94-20/455

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:7-3-128
వయససస:37
లస: ససస స
3093 AP151010096274
పపరర: సరసబయఖ ఆరరదల

94-20/458

94-20/460

94-21/60

94-20/464

94-20/467

94-21/63

94-20/1238

తసడడ:డ దకడణదమమరరస
ఇసటట ననస:7-3-133/1
వయససస:44
లస: పప

3103 NDX1115252
పపరర: రమమదదవ నసదదఖల

3106 JBV1733732
పపరర: వజర షపక

3109 NDX2702546
పపరర: హహసపవన షపక

3112 NDX2708246
పపరర: షపక మహమకద గకస

94-20/470

3115 NDX1435867
పపరర: గరపస తలశల

94-20/465

3118 NDX2419984
పపరర: లకడక తలశల

94-20/462
3098 JBV2914349
పపరర: పరసడడరసగరరరవప చనదనపపరపప

3101 NDX2402329
పపరర: రకషక షపక

94-20/463

3104 JBV2918555
పపరర: షబన షపక

94-20/466

భరస : వజర
ఇసటట ననస:7-3-131
వయససస:44
లస: ససస స
94-20/468

3107 NDX0759670
పపరర: అసరక జఇనదబ షపక

94-21/62

తసడడ:డ అబగదల నజర షపక
ఇసటట ననస:7-3-131
వయససస:29
లస: ససస స
94-20/1066

3110 NDX2792208
పపరర: హహసపన షపక

94-20/1237

తసడడ:డ సతదద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-3-132
వయససస:53
లస: పప
94-32/986

3113 NDX1778150
పపరర: చచవతనఖ తలశల

94-20/469

తసడడ:డ సదద శవ రరవప తలశల
ఇసటట ననస:7-3-133/1
వయససస:24
లస: ససస స
94-20/471

తసడడ:డ సదద శవరరవప తలశల
ఇసటట ననస:7-3-133/1
వయససస:25
లస: పప
94-20/473

94-20/459

తసడడ:డ అబగదల వజర షపక
ఇసటట ననస:7-3-131
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక హహసపన
ఇసటట ననస:7-3-132 2nd lane
వయససస:26
లస: పప

భరస : కలటటసబరరవప
ఇసటట ననస:7-3-133/1
వయససస:44
లస: ససస స
3117 JBV1736941
పపరర: కలటటసబరరవప పలకలలరర

94-21/61

భసధసవప: శశశదద షపక
ఇసటట ననస:7-3-132
వయససస:53
లస: పప

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:7-3-132
వయససస:49
లస: ససస స
3114 JBV1736636
పపరర: లకడకసరమమమ జఖస పలకలలరర

3100 NDX1503037
పపరర: ససలలచన కరరనటట

3095 JBV1739812
పపరర: కనకదసరర నదరర

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:7-3-129
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ ససబబన
ఇసటట ననస:7-3-131
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల నజర షపక
ఇసటట ననస:7-3-131
వయససస:30
లస: పప
3111 NDX2791663
పపరర: ఇమమమగననసర బబగగమ షపక

94-20/461

భరస : బబల కకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:7-3-131
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అబగదల నజర
ఇసటట ననస:7-3-131
వయససస:44
లస: ససస స
3108 NDX0755579
పపరర: అససఫ నహజ షపక

3097 JBV1739804
పపరర: వనసకట బబలకమషష నదరర

94-20/457

భరస : నదగకశజరరరవప
ఇసటట ననస:7-3-129
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సతఖనదరరయణ కరరనటట
ఇసటట ననస:7-3-130
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:7-3-131
వయససస:44
లస: ససస స
3105 NDX0237446
పపరర: షరహనదజ బబగస షపక

94-21/59

తసడడ:డ ససవర నదగకశజరరరవప
ఇసటట ననస:7-3-129
వయససస:44
లస: పప

భరస : బబల కమషష నరరర
ఇసటట ననస:7-3-129
వయససస:29
లస: ససస స
3102 NDX0237461
పపరర: శరర బబగస షపక

3094 NDX1453836
పపరర: వనసకటటశజరరర ఆరరదల

3092 JBV2913895
పపరర: శకనస ఆరరదల

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:7-3-128
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ ఆరరదల
ఇసటట ననస:7-3-128
వయససస:34
లస: పప

భరస : పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:7-3-129
వయససస:44
లస: ససస స
3099 NDX2143089
పపరర: హహమలత నరరర

94-20/456

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:7-3-128
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కమషషమమరరస
ఇసటట ననస:7-3-128
వయససస:44
లస: పప
3096 JBV2919165
పపరర: లకడక చనదనరపప

3091 JBV2918548
పపరర: కలమమరర ఆరరదల

3116 NDX0528414
పపరర: తలశల సదదశవరరవప

94-20/472

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:7-3-133/1
వయససస:50
లస: పప
94-20/474

భరస : సదదశవరరవప తలశల
ఇసటట ననస:7-3-133/1 LIC COLONY
వయససస:46
లస: ససస స

3119 NDX0758805
పపరర: రరధదక యయరరవ

94-20/475

భరస : థదమస రరడడడ
ఇసటట ననస:7-3-134
వయససస:36
లస: ససస స
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3120 AP151010099295
పపరర: యమమసబ షపక

94-20/476

భరస : హహసపన
ఇసటట ననస:7-3-134
వయససస:50
లస: ససస స
3123 AP151010096152
పపరర: వనసకటటశజరరరడడడ లమవపననరర

94-20/479

94-20/1239

94-20/1242

94-20/483

94-20/486

94-20/489

94-20/1245

తసడడ:డ పసచచ రరడడడ సజనల
ఇసటట ననస:7-3-143
వయససస:48
లస: పప

3133 NDX1292267
పపరర: షహనదజ షపక

3136 JBV2918415
పపరర: జమలమ షపక

3139 AP151010096164
పపరర: లమలఅహమకద షపక

3142 NDX2916252
పపరర: జజనబబష షపక

94-25/79

3145 AP151010099364
పపరర: ఖమశసబ పఠరనస

94-20/484

3148 NDX0287409
పపరర: ససబబలల కకకమరరకమల
భరస : కకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:7-3-143/1
వయససస:25
లస: ససస స

3128 NDX2794717
పపరర: రరహన షపక

94-20/1241

3131 AP151010099508
పపరర: వనసకరయమక పప దదల

94-20/482

3134 AP151010099361
పపరర: తదయమరర షపక

94-20/485

భరస : మరరసర
ఇసటట ననస:7-3-139
వయససస:47
లస: ససస స
94-20/487

3137 NDX2035740
పపరర: నదగమర షరరఫ షపక

94-20/488

తసడడ:డ మరర వల షపక
ఇసటట ననస:7-3-139
వయససస:25
లస: పప
94-20/490

3140 NDX2791614
పపరర: మగసటబజ షపక

94-20/1244

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:7-3-139
వయససస:32
లస: ససస స
94-20/1246

3143 NDX2916237
పపరర: గగల జజర షపక

94-20/1247

భరస : జజనబబష
ఇసటట ననస:7-3-141/5
వయససస:53
లస: ససస స
94-20/491

భరస : మహమకద
ఇసటట ననస:7-3-143
వయససస:25
లస: ససస స
94-20/1248

94-20/481

భరస : వనసగయఖ
ఇసటట ననస:7-3-138
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:7-3-141/5
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ షపక హహసపవన షపక
ఇసటట ననస:7-3-142
వయససస:27
లస: పప
3147 NDX3057759
పపరర: పపలర రరడడడ సజనల

94-20/1243

తసడడ:డ మమలకఅహమకద
ఇసటట ననస:7-3-139
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ మరవల షపక
ఇసటట ననస:7-3-140
వయససస:20
లస: పప
3144 NDX1146505
పపరర: షపక మహమకద గకస షపక

3130 NDX2748945
పపరర: ఫసరరజ బబబ సయద

3125 NDX0907253
పపరర: శవనగమలలర సజర రరవప బ

భరస : నగమల షపక
ఇసటట ననస:7-3-137
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మమలమ మహకద
ఇసటట ననస:7-3-139
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలకకహకద
ఇసటట ననస:7-3-139
వయససస:52
లస: పప
3141 NDX2791804
పపరర: ఆడమ షఫస షపక

94-20/1240

తసడడ:డ లమల మహమద షపక
ఇసటట ననస:7-3-139
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : లమల మహమకద
ఇసటట ననస:7-3-139
వయససస:50
లస: ససస స
3138 AP151010096278
పపరర: మరరసర షపక

3127 NDX2793057
పపరర: సహనదజ సయఖద

94-20/478

తసడడ:డ కకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:7-3-137
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ గకసప బబష సయద
ఇసటట ననస:7-3-137
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసగయఖ
ఇసటట ననస:7-3-138
వయససస:45
లస: పప
3135 JBV2918738
పపరర: బబబటటఖల షపక

94-20/480

భరస : గకస బబష సయఖద
ఇసటట ననస:7-3-137
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ గకసప బబష సయద
ఇసటట ననస:7-3-137
వయససస:19
లస: పప
3132 JBV1732544
పపరర: వనసకటటశజరరర పప దదల

3124 NDX0287417
పపరర: సరళ బటబడ

3122 NDX0756312
పపరర: యయరరవ థదమమసపడ
డ డడ

తసడడ:డ లలరరదరరడడడ
ఇసటట ననస:7-3-134
వయససస:45
లస: పప

భరస : శవ నదగమలలర శజరర
ఇసటట ననస:7-3-137
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:7-3-137
వయససస:44
లస: పప
3129 NDX2748895
పపరర: సనరగజ సయద

94-20/477

భరస : వనసకటటశజరరరడడడ
ఇసటట ననస:7-3-134
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:7-3-134
వయససస:50
లస: పప
3126 NDX2794691
పపరర: గకసప బబష సయఖద

3121 AP151010099472
పపరర: మమరర లమవపననరర

3146 AP151010099362
పపరర: ఖమశసబ షపక

94-20/492

భరస : యసరకయల
ఇసటట ననస:7-3-143
వయససస:25
లస: ససస స
94-20/493

3149 JBV1738095
పపరర: శరసత రగకమరరకకల

94-20/494

భరస : లసగరరరవప
ఇసటట ననస:7-3-143/1
వయససస:25
లస: ససస స
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3150 AP151010099519
పపరర: లకడక దదవపస మగ

94-20/495

భరస : మషప
ఇసటట ననస:7-3-143/1
వయససస:25
లస: ససస స
3153 JBV1738491
పపరర: మషప పస సగగ

94-20/498

94-25/814

94-20/502

94-20/1250

3160 NDX2289338
పపరర: నదగరసజననయగలల యమనదరపప

3163 NDX2827574
పపరర: కరరమగన షపక

94-25/81

3166 NDX1471838
పపరర: నదరరయణ మమరరస అలమరడడ

94-25/816

3169 NDX1750810
పపరర: వసశ కమషష సమయమసతషల
తసడడ:డ శకధర సమయమసతషల
ఇసటట ననస:7-3-148�
వయససస:24
లస: పప

94-25/84
3171 JBV3589959
పపరర: అరరణ కలమమరర
సమయమసతషల
భరస : జయ కకషస ర SAMAYAMANTHULA
ఇసటట ననస:7-3-148
వయససస:40
లస: ససస స

3172 NDX1471309
పపరర: ధన లకడక పడసనన అదదదపలర
భరస : వనసకట ససరకష అదదదపలర
ఇసటట ననస:7-3-148
వయససస:45
లస: ససస స

3174 JBV3589967
పపరర: శశశలజ సమయమసతషల

3175 NDX1145788
పపరర: రతన మమణణకఖస అదదదపలర

94-25/87

భరస : ఉమ మహహశజరరరవప సమయమసతషల
ఇసటట ననస:7-3-148
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప అదదదపలర
ఇసటట ననస:7-3-148
వయససస:72
లస: ససస స

3177 NDX1146687
పపరర: మననజ కలమమర బబ మకదద

3178 AP151010105496
పపరర: జయకకషప ర సమయమసతషల

94-25/90

3155 NDX2715662
పపరర: ఖససస బఇవనవ ఏస

94-20/1067

3158 JBV2918449
పపరర: ధనలకడక మటబనల

94-20/501

భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:7-3-145/1
వయససస:45
లస: ససస స
94-20/503

3161 NDX2851079
పపరర: నదగమర వల షపక

94-20/1249

తసడడ:డ కససస సరహహబ
ఇసటట ననస:7-3-145/2
వయససస:36
లస: పప
94-20/1251

3164 NDX1471788
పపరర: ససతద మహలకడక అలమరడడ

94-25/80

భరస : మలలర సజర రరవప అలమరడడ
ఇసటట ననస:7-3-145/2
వయససస:33
లస: ససస స
94-25/82

తసడడ:డ చననయఖ అలమరడడ
ఇసటట ననస:7-3-145/2
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ ఖససస సరహహబ
ఇసటట ననస:7-3-145/2
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ దసరరర పడసరద బబ మకదద
ఇసటట ననస:7-3-148
వయససస:44
లస: పప

94-20/500

భరస : నదగమర వల షపక
ఇసటట ననస:7-3-145/2
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : నదరరయణ మమరరస అలమరడడ
ఇసటట ననస:7-3-145/2
వయససస:66
లస: ససస స
3168 NDX2715589
పపరర: నదగగరజల షపక

3157 JBV1736644
పపరర: పదదకవత గరగరరరడడడ

94-20/497

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:7-3-143/1
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:7-3-145/2
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ నదరరయణ మమరరస అలదద
ఇసటట ననస:7-3-145/2
వయససస:35
లస: పప
3165 NDX1471879
పపరర: వజయ లకడక అలమరడడ

94-20/499

భరస : బడహకరరడడడ
ఇసటట ననస:7-3-145/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతరరడడడ
ఇసటట ననస:7-3-145/1
వయససస:47
లస: పప
3162 NDX2793123
పపరర: మలర శజర రరవప అలదద

3154 NDX0762104
పపరర: నదగయఖ రగకమరగకమల

3152 JBV1738814
పపరర: కకటటశజరరరవప రగకమరరకమల

తసడడ:డ నదగయఖ
ఇసటట ననస:7-3-143/1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:7-3-143/1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ నదరరయణమమరరస
ఇసటట ననస:7-3-145
వయససస:35
లస: పప
3159 JBV1739218
పపరర: బడహకరరడడడ గరగరరరడడడ

94-20/496

తసడడ:డ నదగయఖ
ఇసటట ననస:7-3-143/1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఏసస
ఇసటట ననస:7-3-143/1
వయససస:25
లస: పప
3156 NDX2714889
పపరర: మలలర శజరరవప అలదద

3151 JBV1738087
పపరర: లసగరరరవప రగకమరరకమల

3167 NDX2713238
పపరర: కరరమగన షపక

94-25/815

తసడడ:డ నదగమరజల
ఇసటట ననస:7-3-145/2
వయససస:39
లస: ససస స
94-24/45

3170 NDX2182236
పపరర: అన వత నలల
ర రర

94-25/83

తసడడ:డ అసజయఖ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:7-3-148
వయససస:22
లస: ససస స
94-25/85

3173 AP151010105495
పపరర: నదగ జజఖత సమయమసతషల

94-25/86

భరస : శకధర సమయమసతషల
ఇసటట ననస:7-3-148
వయససస:47
లస: ససస స
94-25/88

3176 NDX2161693
పపరర: తదజ కమషష కరరరసక
సమయమసతషల
తసడడ:డ శకధర సమయమసతషల
ఇసటట ననస:7-3-148
వయససస:23
లస: పప

94-25/91

94-25/92
3179 AP151010105497
పపరర: ఉమమమహహశజరరరవప
సమయమసతషల
తసడడ:డ లకడకనదరరయణ సమయమసతషల
ఇసటట ననస:7-3-148
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ లకడకనదరరయణ సమయమసతషల
ఇసటట ననస:7-3-148
వయససస:46
లస: పప

94-25/89
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3180 AP151010105494
పపరర: శకధర సమయమసతషల

94-25/93

3181 NDX1473883
పపరర: వనసకట ససరకష అదదదపలర

తసడడ:డ లకడక నదరరయణ సమయమసతషల
ఇసటట ననస:7-3-148
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప అదదదపలర
ఇసటట ననస:7-3-148
వయససస:55
లస: పప

3183 AP151010105033
పపరర: శక కమషష వర హనసమమన కసన
స రర

3184 NDX2655371
పపరర: నదరరయణ రరవప బబ డ

94-25/97

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప కసన
స రర
ఇసటట ననస:7-3-150
వయససస:57
లస: పప
3186 NDX2971984
పపరర: జగదదశ బబబగ మననవ

94-25/916

94-25/99

94-25/102

94-25/105

94-25/108

3201 NDX2753895
పపరర: పదదకవత శశషస

94-25/917

94-25/100

3196 NDX2258002
పపరర: అననపపరష మతకటర

3199 NDX2257996
పపరర: శకనవరస రరడడడ మటబకరటర

3202 NDX2362549
పపరర: కకసదలల షపశస

94-25/103

భరస : నవన కలమమర తరరవధద
ఇసటట ననస:7-3-159
వయససస:46
లస: ససస స

3205 NDX2745727
పపరర: వనసకట ససబబరరవప దదవరకకసడ

94-25/106

3208 NDX1293349
పపరర: గరయతడ బబ లశశటల ట

94-25/98

3191 NDX2109214
పపరర: పడజజ అసచ

94-25/101

3194 JBV3588456
పపరర: శవరరమపడసరదస అసచద

94-25/104

3197 NDX2290179
పపరర: మననహర రరడడడ మటబకరటర

94-25/107

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ మటబకరటర
ఇసటట ననస:7-3-157
వయససస:22
లస: పప
94-25/109

3200 NDX2655959
పపరర: కకసడలల శశషస

94-25/819

తసడడ:డ సససగయఖ శశషస
ఇసటట ననస:7-3-157
వయససస:60
లస: పప
94-40/7

3203 NDX2369296
పపరర: అసజ రరడడడ యరకస

94-25/110

తసడడ:డ వర రరడడడ యరకస
ఇసటట ననస:7-3-157 FLAT NO 502 SRI MA
వయససస:45
లస: పప
94-25/918

తసడడ:డ బల గసగధర తలక దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:7-3-159
వయససస:56
లస: పప
94-25/920

3188 NDX0903088
పపరర: మమధవ కరటడగడడ

తసడడ:డ శసకరరవప అసచద
ఇసటట ననస:7-3-153
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సససగయఖ షపశస
ఇసటట ననస:7-3-157 FLAT NO-102
వయససస:61
లస: పప
94-25/111

94-25/818

తసడడ:డ శవ రరమ పడసరద అసచ
ఇసటట ననస:7-3-153
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచ రరడడడ మటబకరటర
ఇసటట ననస:7-3-157
వయససస:51
లస: పప

భరస : కకసడలల శశషస
ఇసటట ననస:7-3-157
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప వనవరకకనదడ
ఇసటట ననస:7-3-159
వయససస:19
లస: ససస స

3193 NDX1519216
పపరర: రరజశశఖర అసచ

3185 NDX2655306
పపరర: అఖలలశ బబ డద

భరస : లమవప కకరణ కలమమర లమవప
ఇసటట ననస:7-3-152
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ మతకటర
ఇసటట ననస:7-3-157
వయససస:41
లస: ససస స

3198 NDX2290211
పపరర: మననజ కలమమర రరడడ
మటబకరటర
తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ మటబకరటర
ఇసటట ననస:7-3-157
వయససస:23
లస: పప

3207 NDX2745792
పపరర: బల శవరన దదవరకకసడ

94-25/921

తసడడ:డ ససవర రరమ పడసరద అసచ
ఇసటట ననస:7-3-153
వయససస:25
లస: పప

భరస : అసజ రరడడడ యరకస
ఇసటట ననస:7-3-157
వయససస:33
లస: ససస స

3204 NDX2121903
పపరర: ఝమనస రరణణ తరరవధద

3190 NDX0857441
పపరర: వనసకటటశజరరర లమవప

94-25/96

తసడడ:డ నదరరయణ రరవప బబ డద
ఇసటట ననస:7-3-151
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ లమవప
ఇసటట ననస:7-3-152
వయససస:70
లస: పప

భరస : శవరరమ పడసరదస అసచద
ఇసటట ననస:7-3-153
వయససస:51
లస: ససస స
3195 NDX2253219
పపరర: ససనతద యరకస

94-25/817

భరస : జగదదశ బబబగ మననవ
ఇసటట ననస:7-3-151
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజరరర� లమవప
ఇసటట ననస:7-3-152
వయససస:64
లస: ససస స
3192 JBV3588373
పపరర: ససధదరరణణ అసచద

3187 NDX2972248
పపరర: సజరష లత మననవ

3182 AP151010105498
పపరర: లకడక కసన
స రర

భరస : వర హనసమమన కసన
స రర
ఇసటట ననస:7-3-150
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహహలల బబ డ
ఇసటట ననస:7-3-151
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కమషష మమరరస మననవ
ఇసటట ననస:7-3-151
వయససస:44
లస: పప
3189 NDX0903070
పపరర: మలర శజరర లమవప

94-25/94

3206 NDX2932812
పపరర: ససధదరరణణ పసశపరటట

94-25/919

భరస : డడ వ ససబబ రరవప పసశపరటట
ఇసటట ననస:7-3-159
వయససస:52
లస: ససస స
94-25/114

భరస : వ ఎన ఎల హనసమసత పడసరద బబ లశశటల ట
ఇసటట ననస:7-4
వయససస:57
లస: ససస స

3209 JBV1731173
పపరర: పదక వత బబ లశశటల ట

94-25/115

భరస : కకటటశజరరరవప బబ లశశటల ట
ఇసటట ననస:7-4
వయససస:76
లస: ససస స
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3210 NDX1293091
పపరర: లలతద మననహర మమజకటట

తసడడ:డ వ ఎన ఎల హనసమసత పడసరద మమజకటట
ఇసటట ననస:7-4
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఎస వ ఎన ఎల హహచ పడసరద మమజకటట
ఇసటట ననస:7-4
వయససస:30
లస: పప

3212 NDX1606179
పపరర: వనసకట నదగలసగ హనసమసత
మమజకటట
తసడడ:డ కలటటసబరరవప మమజకటట
ఇసటట ననస:7-4
వయససస:57
లస: పప

3213 JBV1731165
పపరర: కకటటశజరరరవప బబ లశశటల ట

3214 NDX2973931
పపరర: మమలమబ షపక

3215 NDX2570026
పపరర: శకనవరసరరవప పరలకరయల

94-25/116

94-25/119

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప బబ లశశటల ట
ఇసటట ననస:7-4
వయససస:83
లస: పప
3216 NDX2391407
పపరర: చసధడశశఖర రరడడడ ఆవపడడరర

3211 NDX1606187
పపరర: దసరరర రమణ మమజకటట

94-25/120

3217 NDX1146695
పపరర: షరరఫ సయఖద
తసడడ:డ ఖమదర వల సయఖద
ఇసటట ననస:7-4-148
వయససస:27
లస: పప

3219 JBV3589280
పపరర: భబసధవ పరలడడగగ

3220 JBV3589348
పపరర: వరహహన పరలడడగగ

94-25/122

భరస : పడభబకర పరలడడగగ
ఇసటట ననస:7-4-161
వయససస:39
లస: ససస స
94-25/125

94-25/128

3226 JBV3589355
పపరర: ససనల చచదరర పరలడడగగ

94-24/46

భరస : మలర ఖరరనన రరవప
ఇసటట ననస:7-4-162
వయససస:45
లస: ససస స

3229 NDX1422245
పపరర: మలర ఖరరనన రరవప నదదచసడర

3232 JBV1738533
పపరర: ఉషశక మగనపలలర

తసడడ:డ వనసకట కమషష మహన మగనపలర
ఇసటట ననస:7-4-163
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటకమషష మహన మగనపలలర
ఇసటట ననస:7-4-163
వయససస:48
లస: ససస స

3234 JBV1738525
పపరర: వనసకట కమషష మహన మగనపలలర

3235 NDX2995066
పపరర: మగరళకమషష దదసరర

94-25/135

తసడడ:డ కనక సససదర రరవప మగనపలలర
ఇసటట ననస:7-4-163
వయససస:57
లస: పప

తలర : లకడక పపదద
ఇసటట ననస:7-4-164
వయససస:28
లస: ససస స

94-25/123

94-25/126

3238 NDX1015056
పపరర: లకడక పపదద
భరస : హరరబబబగ పపదద
ఇసటట ననస:7-4-164
వయససస:61
లస: ససస స

95-4/1439

3221 JBV3589272
పపరర: తడవనణణ పరలడడగగ

94-25/124

3224 NDX1293190
పపరర: మహహధర పరలడడగగ

94-25/127

తసడడ:డ మధసకర పరలడడగగ
ఇసటట ననస:7-4-161
వయససస:26
లస: పప
94-25/129

3227 JBV3588431
పపరర: మధసకర పరలడడగగ

94-25/130

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పరలడడగగ
ఇసటట ననస:7-4-161
వయససస:51
లస: పప
94-24/48

3230 NDX2204246
పపరర: పసషఖ మగనపలలర

94-25/131

తసడడ:డ వనసకట కమషష మహన మగనపలలర
ఇసటట ననస:7-4-163
వయససస:22
లస: ససస స
94-25/133

3233 JBV1739101
పపరర: పపషరమవత మగనపలలర

94-25/134

భరస : కనక సససదరరరవప మగనపలలర
ఇసటట ననస:7-4-163
వయససస:71
లస: ససస స
94-25/929

తసడడ:డ నగకశజరరరవప దదసరర
ఇసటట ననస:7-4-163
వయససస:34
లస: పప
94-25/136

3218 SQX2338879
పపరర: పదక దసరర స

భరస : మధసకర పరలడడగగ
ఇసటట ననస:7-4-161
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగకరరస
ఇసటట ననస:7-4-162
వయససస:49
లస: పప
94-25/132

94-23/635

తసడడ:డ అసజ బబబగ
ఇసటట ననస:7-4-157
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పరలడడగగ
ఇసటట ననస:7-4-161
వయససస:49
లస: పప

3228 NDX1422237
పపరర: వనసకట రమణ నదదచసడర

3237 NDX1015007
పపరర: పపదద తదజససజన అననపపరష

94-25/121

తసడడ:డ మధసకర పరలడడగగ
ఇసటట ననస:7-4-161
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పరలడడగగ
ఇసటట ననస:7-4-161
వయససస:43
లస: పప

3231 NDX1326545
పపరర: ధవలఖ మగనపలర

3223 NDX2493559
పపరర: శరకవణ పరలడడగగ

94-25/118

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ పరలకరయల
ఇసటట ననస:7-4-41
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససనల పరలడడగగ
ఇసటట ననస:7-4-161
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప పరలడడగగ
ఇసటట ననస:7-4-161
వయససస:70
లస: ససస స
3225 JBV3589306
పపరర: పడభబకర పరలడడగగ

94-26/1206

భరస : ఇమమమ షర షపక
ఇసటట ననస:7-4/21
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ జయ రరమ రరడడడ ఆవపడడరర
ఇసటట ననస:7-4-49/31B SAI BABA ROAD
వయససస:21
లస: పప

3222 JBV3589298
పపరర: గకరర దదవ పరలడడగగ

94-25/117

3236 NDX2997211
పపరర: హహమలత బలగ

94-25/931

భరస : మగరళకమషష దదసరర
ఇసటట ననస:7-4-163
వయససస:23
లస: ససస స
94-25/137

3239 NDX2258028
పపరర: నలమ భవరన మమదదల

94-25/138

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప మమదదల
ఇసటట ననస:7-4-169
వయససస:24
లస: ససస స
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94-25/139

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప మమదదల
ఇసటట ననస:7-4-169
వయససస:27
లస: ససస స
3243 NDX2258010
పపరర: శకనవరస రరవప మమదదల

94-25/142

94-25/145

94-25/148

94-25/151

94-25/154

తసడడ:డ ఖమజజ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:7-4-176
వయససస:26
లస: పప
3258 NDX3120722
పపరర: బసధస యయరరవ

94-25/933

94-25/158

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప కకసడడడ
ఇసటట ననస:7-4-179
వయససస:23
లస: ససస స

94-25/149

3253 JBV3589033
పపరర: షణగకఖ పడసరద గగడడపరటట

94-25/161

94-25/152

3251 AP151010105300
పపరర: లలతదదదవ గడడ స

3254 AP151010105057
పపరర: వనసకటటశజరరవప గడడ స
తసడడ:డ నదరరయణరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:7-4-174
వయససస:66
లస: పప

3256 NDX1001759
పపరర: ఖమజజ మసరసన వల షపక

3257 NDX3135886
పపరర: ససధకర యయరరవ

94-25/155

3262 JBV3588019
పపరర: శకనవరస రరవప కకననరర

3265 NDX2654937
పపరర: శరరష రరణణ వనలగర

3268 NDX1752154
పపరర: హహమ లత కకసడడడ
భరస : నదగ శవ వర పడసరద కకసడడడ
ఇసటట ననస:7-4-179
వయససస:39
లస: ససస స

94-25/147

94-25/150

94-25/153

94-25/932

తసడడ:డ రరశపర యయరరవ
ఇసటట ననస:7-4-176
వయససస:40
లస: పప
94-25/156

3260 JBV3588027
పపరర: పదదకవత కకననరర

94-25/157

భరస : శకనవరస రరవప కకననరర
ఇసటట ననస:7-4-177
వయససస:48
లస: ససస స
94-25/159

3263 AP151010105508
పపరర: నదగమలలర శజరర వనలగ

94-25/160

భరస : శకనవరసరరవప వనలగ
ఇసటట ననస:7-4-177/1
వయససస:49
లస: ససస స
94-25/820

భరస : చసదడశశఖర వనలగర
ఇసటట ననస:7-4-177/1
వయససస:30
లస: ససస స
94-25/162

3248 AP151010105419
పపరర: వనసకటరమణ పపదద

తసడడ:డ జ.వ.యస.వ. పడసరద రరవప గగడడపరటట
ఇసటట ననస:7-4-174
వయససస:53
లస: పప

3259 NDX1752139
పపరర: కకరస ష
ర ర కకననరర

94-25/144

భరస : వనసకటటశజరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:7-4-174
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచయఖ కకననరర
ఇసటట ననస:7-4-177
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ వనలగ
ఇసటట ననస:7-4-177/1
వయససస:52
లస: పప
3267 NDX2357077
పపరర: లకడక శకలలఖ కకసడడడ

3250 NDX1158328
పపరర: లకడకదదవ గగడడపరటట

3245 NDX2387702
పపరర: వనసకటటశజర రరవప ధనపరటట

భరస : ససరకష కలమమర పపదద
ఇసటట ననస:7-4-173
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకననరర
ఇసటట ననస:7-4-177
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పప నన కకశవ రరవప కడడయమల
ఇసటట ననస:7-4-177
వయససస:64
లస: ససస స
3264 AP151010105509
పపరర: శకనవరసరరవప వనలగ

94-25/146

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-4-176
వయససస:53
లస: పప

భరస : ససధకర యయరరవ
ఇసటట ననస:7-4-176
వయససస:33
లస: ససస స
3261 NDX0925404
పపరర: బగజనమక కడడయమల

3247 NDX1001874
పపరర: శకనవరసరరవప ఇనసకకలలర

94-25/141

తసడడ:డ పపద ససబబబరరయగడడ ధనపరటట
ఇసటట ననస:7-4-169
వయససస:40
లస: పప

భరస : షణగకఖ పడసరద గగడడపరటట
ఇసటట ననస:7-4-174
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశజరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:7-4-174
వయససస:41
లస: పప
3255 NDX1550996
పపరర: ఖమజజ హహసపసన షపక

94-25/143

తసడడ:డ మమధవరరవప ఇనసకకలలర
ఇసటట ననస:7-4-169
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప పపదద
ఇసటట ననస:7-4-173
వయససస:58
లస: పప
3252 AP151010105185
పపరర: శకనవరసరరవప గడడ స

3244 NDX1519257
పపరర: అనల ఇనసకకలలర

3242 NDX1015106
పపరర: ససజజత ఇనసకకలలర

భరస : శకనవరసరరవప ఇనసకకలలర
ఇసటట ననస:7-4-169
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఇనసకకలలర
ఇసటట ననస:7-4-169
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ గగరవయఖ మమదదల
ఇసటట ననస:7-4-169
వయససస:47
లస: పప
3249 AP151010105416
పపరర: ససరకష కలమమర పపదద

94-25/140

భరస : కకటటశజరరరవప మమదల
ఇసటట ననస:7-4-169
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప మమదదల
ఇసటట ననస:7-4-169
వయససస:22
లస: పప
3246 NDX0043505
పపరర: కకటటశజరరరవప మమదదల

3241 NDX0059287
పపరర: దదవ మమదల

3266 NDX1394998
పపరర: చసదడశశఖర వనలగర

94-25/1094

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:7-4-177/1
వయససస:34
లస: పప
94-25/163

3269 NDX1752147
పపరర: కవత కకసడడడ

94-25/164

భరస : పరసడడరసగ రరవప కకసడడడ
ఇసటట ననస:7-4-179
వయససస:40
లస: ససస స
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3270 NDX1752170
పపరర: వనసకరయమమక కకసడడడ
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94-25/165

భరస : వరయఖ కకసడడడ
ఇసటట ననస:7-4-179
వయససస:73
లస: ససస స
3273 NDX1752162
పపరర: వరయఖ కకసడడడన

94-25/168

94-25/170

94-25/172

94-25/173

94-25/176

94-25/179

94-25/182

94-25/936

భరస : రరమ కమషష దదవభకలసన
ఇసటట ననస:7-5-187
వయససస:42
లస: ససస స
3297 NDX2290054
పపరర: నదగమణణ అడడ బబ టటల
భరస : చనన శకనవరస రరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:7-5-189
వయససస:38
లస: ససస స

94-4/1732

3283 NDX1768227
పపరర: గరయతరర దదవ బబజనసకక

3286 NDX0369116
పపరర: పడభబవత బబజనసకక

3289 NDX0076919
పపరర: అపరమరరవప చదవల

94-25/174

94-25/177

94-25/180

3281 NDX3263183
పపరర: మమనక కకతపరకర

94-102/1091

3284 NDX0777920
పపరర: ససజజత బబజనసకక�

94-25/175

3287 JBV1739044
పపరర: వనసకటరమణ బబజనసకక

94-25/178

3290 NDX0369322
పపరర: శకనవరసరరవప బబజనసకక

94-25/181

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర� బబజనసకక
ఇసటట ననస:7-5-183
వయససస:46
లస: పప
94-25/183

3295 NDX2720779
పపరర: రరకకశ బబబగ దదవభకలసన

94-25/937

భరస : శశఖర రరవనల
ఇసటట ననస:7-5-189
వయససస:41
లస: ససస స

94-25/934

భరస : మసరసనరరవప� బబజనసకక
ఇసటట ననస:7-5-183
వయససస:47
లస: ససస స

3292 NDX2290195
పపరర: కమషష మమనన ఏశర చచదరర
చరరమమమళర
తసడడ:డ రరమ కమషష చరరమమమళర
ఇసటట ననస:7-5-186
వయససస:22
లస: ససస స

3298 NDX2040194
పపరర: శరరష రరవనల

3278 NDX2774131
పపరర: యగత అయనసపపడడ

తసడడ:డ మసరసన రరవప� బబజనసకక
ఇసటట ననస:7-5-183
వయససస:29
లస: ససస స

3293 NDX2720761
పపరర: రరమ కమషష దదవభకలసన

94-25/935

తసడడ:డ మలర యఖ దదవభకలసన
ఇసటట ననస:7-5-187
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కమషష దదవభకలసన
ఇసటట ననస:7-5-187
వయససస:25
లస: పప
94-25/184

94-25/169

భరస : వసశ భబసమర హసపబసడ
ఇసటట ననస:7-5-181
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర CHAVALI
ఇసటట ననస:7-5-183
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర బబజనసకక
ఇసటట ననస:7-5-183
వయససస:51
లస: పప
3294 NDX2720738
పపరర: కవత ఇనసపపడడ

3280 NDX3263142
పపరర: వసశ శనగరరపప

3275 NDX1293158
పపరర: రజన కలమమరర అయనసపపడడ

తసడడ:డ శకధర అయనసపపడడ
ఇసటట ననస:7-5
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనవరస� బబజనసకక
ఇసటట ననస:7-5-183
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప� బబజనసకక
ఇసటట ననస:7-5-183
వయససస:30
లస: పప
3291 JBV1739051
పపరర: మసరసనరరవప బబజనసకక

94-25/171

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబజనసకక
ఇసటట ననస:7-5-183
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప� బబజనసకక
ఇసటట ననస:7-5-183
వయససస:34
లస: ససస స
3288 NDX0635573
పపరర: రవసదడ బబబగ బబజనసకక

3277 NDX1293109
పపరర: శకధర ఐనసపపడడ

94-25/167

భరస : శకధర అయనసపపడడ
ఇసటట ననస:7-5
వయససస:42
లస: ససస స

భసధసవప: మమనక వనవఫ
ఇసటట ననస:7-5-181
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబసజనసకక
ఇసటట ననస:7-5-183
వయససస:24
లస: ససస స
3285 NDX0351148
పపరర: రజన కలమమరర బబజనసకక

94-20/1257

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవ ఐనసపపడడ
ఇసటట ననస:7-5
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప� బసడదరరపలర
ఇసటట ననస:7-5-180
వయససస:51
లస: ససస స
3282 NDX2204329
పపరర: రరమ లకడక బబజనసకక

3274 NDX2907640
పపరర: సరయ లలహహత గరగగలపరటట

3272 NDX1748609
పపరర: పరసడడరసగ రరవప కకసడడడ

తసడడ:డ వరయఖ కకసడడడ
ఇసటట ననస:7-4-179
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ససరరసదడ నదథ గరగగలపరటట
ఇసటట ననస:7-4-192
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అయఖపమ రరయగడడ రరవపరర
ఇసటట ననస:7-5
వయససస:76
లస: ససస స
3279 NDX0243923
పపరర: రరధమక బసడదరరపలర

94-25/166

తసడడ:డ వరయఖ� కకసడడడ
ఇసటట ననస:7-4-179
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ కకసడడడ
ఇసటట ననస:7-4-179
వయససస:78
లస: పప
3276 NDX0457655
పపరర: నదగరతనమగ రరవపరర

3271 NDX0076927
పపరర: నదగశవ పడసరదస కకసడడడ

3296 NDX2720746
పపరర: పసడయతమ కమషష దదవభకలసన

94-25/938

తసడడ:డ రరమ కమషష దదవభకలసన
ఇసటట ననస:7-5-187
వయససస:21
లస: పప
94-25/185

3299 NDX2290146
పపరర: శకనవరస రరవప అదదసకక

94-25/186

తసడడ:డ ససదదయఖ అదదసకక
ఇసటట ననస:7-5-189
వయససస:44
లస: పప
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3300 NDX2040186
పపరర: శశఖర రరవనల
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94-25/187

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప రరవనల
ఇసటట ననస:7-5-189
వయససస:52
లస: పప
3303 NDX2654630
పపరర: పడవణ గననవరపప

94-25/823

3304 NDX3170420
పపరర: అరరనన గడడ ల

94-25/941

3307 NDX1804518
పపరర: రరధదరరణణ పరవపలలరర

94-25/939

3310 NDX2387751
పపరర: వహరరక పరవపలలరర

94-25/822

3305 NDX3087582
పపరర: అనసష గడడ ల

94-25/940

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర గడడ ల
ఇసటట ననస:7-5-189
వయససస:34
లస: ససస స
94-25/188

భరస : వనణగబబబగ పరవపలలరర
ఇసటట ననస:7-5-189/90
వయససస:45
లస: ససస స
94-25/190

3302 NDX2654481
పపరర: అనసరరధ గననవరపప

భరస : మగతఖలల గననవరపప
ఇసటట ననస:7-5-189
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరనన వననదమటటవరజరరర
ఇసటట ననస:7-5-189
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శశీదఖర రరవనల
ఇసటట ననస:7-5-189
వయససస:19
లస: ససస స
3309 NDX2417947
పపరర: చసదన మవజ

94-25/821

తసడడ:డ బసవయఖ గననవరపప
ఇసటట ననస:7-5-189
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మగతఖలల గననవరపప
ఇసటట ననస:7-5-189
వయససస:20
లస: ససస స
3306 NDX3207958
పపరర: ఇష రరవనల

3301 NDX2654580
పపరర: మతదఖలల గననవరపప

3308 NDX1804450
పపరర: వనణగబబబగ పరవపలలరర

94-25/189

తసడడ:డ శవరరమయఖ పరవపలలరర
ఇసటట ననస:7-5-189/190 f.no-401
వయససస:51
లస: పప
94-25/201

3311 NDX2755437
పపరర: వనసకటటశజరరర గడడ ల

94-25/942

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మవజ
ఇసటట ననస:7-5-189 F-301 RAINBOWAPAR
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణగబబబగ పరవపలలరర
తసడడ:డ రరఘవయఖ గడడ ల
ఇసటట ననస:7-5-189,FNO 401,RAINBOW AP ఇసటట ననస:7-5-189 ,ward no-2
వయససస:22
లస: ససస స
వయససస:59
లస: పప

3312 WUZ1102250
పపరర: కకటటశజరమక గడడ ల

3313 RYD0096008
పపరర: అనసష యలర

94-25/943

భరస : వనసకటటశజరరర గడడ ల
ఇసటట ననస:7-5-189 ,Ward no-2
వయససస:56
లస: ససస స
3315 NDX2655744
పపరర: ఉష రరణణ మవజ

తసడడ:డ దటటల బబబమ యలర
ఇసటట ననస:7-5-189, ward no-2
వయససస:29
లస: ససస స
94-25/825

భరస : శకనవరస రరవప మవజ
ఇసటట ననస:7-5-190
వయససస:44
లస: ససస స
3318 AP151010105178
పపరర: సరవతడ నలర పననన

94-25/191

94-24/49

3319 AP151010105136
పపరర: ధనలకడక నలర పననన

3322 NDX1789645
పపరర: తషలసస గగమకదదలర

94-24/52

3325 AP151010105514
పపరర: బబజజన షపక SHEK

94-25/192

3328 NDX3032463
పపరర: సరయ లలహహత గరగగలపరటట
తసడడ:డ ససరరసదడ నదథ గరగగలపరటట
ఇసటట ననస:7-5-195
వయససస:24
లస: పప

3317 SQX2530533
పపరర: మమధవ శకరరస

95-219/1111

3320 AP151010105279
పపరర: కకషస ర నలర పననన

94-25/193

తసడడ:డ పరమమశజరరరవప నలర పననన
ఇసటట ననస:7-5-193
వయససస:45
లస: పప
94-24/50

3323 NDX1768318
పపరర: షరరఫ షపక

94-24/51

తసడడ:డ ఇబడబస షపక
ఇసటట ననస:7-5-195
వయససస:55
లస: ససస స
94-25/198

భరస : షరరఫ� షపక
ఇసటట ననస:7-5-195
వయససస:43
లస: ససస స
94-25/946

94-25/824

భరస : అసజన కలమమర శకరరస
ఇసటట ననస:7-5-191/1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరమ కమషష గగమకదదలర
ఇసటట ననస:7-5-195
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప గగమకదదలర
ఇసటట ననస:7-5-195
వయససస:36
లస: పప
3327 NDX3018355
పపరర: వనసకట శవ నదగ ససదదప
గరగగలపరటట
తసడడ:డ ససరరసదడ నదథ గరగగలపరటట
ఇసటట ననస:7-5-195
వయససస:26
లస: పప

94-27/939

భరస : పరమమశజరరరవప నలర పననన
ఇసటట ననస:7-5-193
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ శరరఫ షపక
ఇసటట ననస:7-5-195
వయససస:24
లస: ససస స
3324 NDX1773929
పపరర: రరమకమషష గగమకదదలర

3316 NDX2596096
పపరర: మసజర మవజ

3314 NDX2654663
పపరర: శకనవరస రరవప మవజ
తసడడ:డ లకకయఖ మవజ
ఇసటట ననస:7-5-190
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మవజ
ఇసటట ననస:7-5-190
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : పరమమశజరరరవప నలర పననన
ఇసటట ననస:7-5-193
వయససస:43
లస: ససస స
3321 NDX1757865
పపరర: జరరనద షపక

94-25/944

3326 NDX3128436
పపరర: శవ కలమమరర గరగగలపరటట

94-25/945

భరస : ససరరసదడ నదథ గరగగలపరటట
ఇసటట ననస:7-5-195
వయససస:45
లస: ససస స
94-25/947

3329 NDX2970622
పపరర: లకడక పరరజత బసడరర

94-18/935

భరస : వనసకట రరవప బసడరర
ఇసటట ననస:7-5-197
వయససస:30
లస: ససస స
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పపరర: చరణ బబష
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94-19/674

తసడడ:డ కకసడయఖ బబష
ఇసటట ననస:7-5-197
వయససస:24
లస: పప
3333 NDX3194941
పపరర: అసజమక బబష

3331 NDX2756880
పపరర: పపజత యతమ

తసడడ:డ పడసరద రరడడడ యతమ
ఇసటట ననస:7-5-197
వయససస:23
లస: ససస స
94-18/936

3334 NDX1145754
పపరర: నదగ మలర కర గరసజపలర

భరస : కకసడయఖ బబష
ఇసటట ననస:7-5-197 GROUND FLOOR
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ససతద రరమయఖ గరసజపలర
ఇసటట ననస:7-5-198
వయససస:38
లస: ససస స

3336 NDX2722445
పపరర: శక హరర రరవప బసడర మమడడ

3337 NDX2805489
పపరర: కమషష కలమమరర బసడర మమడడ

94-25/950

తసడడ:డ పపరయఖ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:7-5-198
వయససస:80
లస: పప
3339 NDX2722411
పపరర: నదగ మణణ బసడర మమడడ

94-25/953

95-7/1247

94-31/26

94-25/203

94-31/28

భరస : ససరకసదడ బబహహర
ఇసటట ననస:7-6-201
వయససస:30
లస: ససస స

94-24/53

3349 NDX3041613
పపరర: భవన తషరక

3352 NDX2431716
పపరర: వజయ కలమమర తదళళరర

94-25/205

3355 SQX1807767
పపరర: సతఖనదరరయణ మమకకననన

95-30/1155

3358 SQX0471094
పపరర: రవ కకశశర యనదనబతషీచవన

3338 NDX2720704
పపరర: వర పడసరద రరవప బసడర మమడడ

94-25/952

3341 NDX1784215
పపరర: ససనల బబబగ గగజనరర పపడడ

94-24/54

3344 NDX2431690
పపరర: గరపస చసదస దదసరర

94-31/25

తసడడ:డ శవనదగకసజర రరవప దదసరర
ఇసటట ననస:7-6/1-27
వయససస:20
లస: పప
94-25/202

3347 NDX2431559
పపరర: దసరర భవరన కకమమర

94-31/27

భరస : శకనవరసరరవప కకదమల
ఇసటట ననస:7-6-2/47A
వయససస:25
లస: ససస స
94-24/934

3350 NDX3041464
పపరర: గగరవయఖ వనమగల

94-25/977

తసడడ:డ రరజ వనమగల
ఇసటట ననస:7-6-22-7/13
వయససస:29
లస: పప
94-31/29

3353 NDX1014083
పపరర: ససనత వనలవవలల

94-25/204

భరస : నదగకశజరరరవప వనలవవలల
ఇసటట ననస:7-6-152
వయససస:42
లస: ససస స
95-18/22

తసడడ:డ చసదడయఖ మమకకననన
ఇసటట ననస:7-6-200
వయససస:64
లస: పప
95-18/23

94-25/200

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప గగజనరర పపడడ
ఇసటట ననస:7-6వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ లయమ తదళళరర
ఇసటట ననస:7-6-35A
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడవప వనలలవవలల
ఇసటట ననస:7-6-152
వయససస:49
లస: పప
3357 SQX1807809
పపరర: జలర బబహహర

3346 NDX2493534
పపరర: బబల చచననమక తషమమకటట

3335 NDX1146620
పపరర: ససతదరరమయఖ గరసజపలర

తసడడ:డ శక హరర శక హరర
ఇసటట ననస:7-5-198
వయససస:52
లస: పప

భరస : గగరవపమ తషరక
ఇసటట ననస:7-6-22-7/13
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ లయమ తదళళరర
ఇసటట ననస:7-6-35A
వయససస:25
లస: ససస స
3354 NDX0997502
పపరర: నదగకశజరరరవప వనలలవవలల

94-25/951

భరస : శవరసజననయగలల తషమమకటట
ఇసటట ననస:7-6-2/3
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఇరరబన షపక
ఇసటట ననస:7-6-7
వయససస:30
లస: ససస స
3351 NDX2431534
పపరర: వజఖ మణణ తదళళరర

3343 SQX2526200
పపరర: జఖఖసరనద జఖననలగడడ

94-25/949

తసడడ:డ శవ రరమ పడసరద గరసజపలర
ఇసటట ననస:7-5-198
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శదదయఖ జఖననలగడడ
ఇసటట ననస:7-6
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరడనసస గసగరలల
ఇసటట ననస:7-6/1-40
వయససస:28
లస: పప
3348 NDX1579038
పపరర: రఫసయమ షపక

94-25/199

తసడడ:డ బబబగ వనమగల
ఇసటట ననస:7-6
వయససస:26
లస: పప

భరస : శదదయఖ జఖననలగడడ
ఇసటట ననస:7-6
వయససస:53
లస: ససస స
3345 NDX2431674
పపరర: రవ గసగరలల

3340 NDX2009554
పపరర: రరమయఖ వనమగల

3332 NDX2811941
పపరర: శక లత బబష

భరస : చరణ బబష
ఇసటట ననస:7-5-197
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శక హరర రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:7-5-198
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : వర పడసరద రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:7-5-198
వయససస:32
లస: ససస స
3342 SQX2542678
పపరర: మణణకఖమక జఖననలగడడ

94-25/948

3356 NDX2290286
పపరర: కకటటశజర రరవప బజనల

94-25/206

తసడడ:డ శకనస బజనల
ఇసటట ననస:7-6-201
వయససస:38
లస: పప
95-18/1325

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప యనదనబతషీచవన
ఇసటట ననస:7-6-201,8TH LINE
వయససస:31
లస: పప

3359 SQX2244366
పపరర: పదక మమడచపలర

95-18/1278

తసడడ:డ రమణయఖ మమడచపలర
ఇసటట ననస:7-6-202
వయససస:22
లస: ససస స
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94-25/207

భరస : మమరరస బబ జజన
ఇసటట ననస:7-6-202/2
వయససస:38
లస: ససస స
3363 NDX2116961
పపరర: అననరరధ జరటల ట

94-25/210

94-25/214

94-25/217

94-25/827

94-25/222

94-25/225

94-25/227

తసడడ:డ సలమస షపక
ఇసటట ననస:7-6-206
వయససస:35
లస: పప

3373 NDX2290336
పపరర: రమఖ చదదరరజపఅల

3376 NDX2182293
పపరర: సరరజన వటటలకలటట

3379 NDX2182269
పపరర: భబసకరరరవప వటటలకలటట

3382 AP151010105418
పపరర: సరరజనమక ననలలపపరర

95-35/905

3385 NDX3117348
పపరర: దసరర రరవప కలర స

94-25/220

3388 SQX1806777
పపరర: సరసబశవ రరవప ధనళపళ
తసడడ:డ అచచయఖ ధనళపళ
ఇసటట ననస:7-6-206/2
వయససస:64
లస: పప

3368 NDX2291920
పపరర: దసరర పడసరద కలలగమరర

94-25/216

3371 AP151010105425
పపరర: బడహకయఖ జరటల ట

94-25/219

3374 NDX2204261
పపరర: రజత చదదరరజపలర

94-25/221

తసడడ:డ అసకమకరరవప చదదరరజపలర
ఇసటట ననస:7-6-204
వయససస:22
లస: ససస స
94-25/223

3377 NDX2204279
పపరర: మలర శజరర చదదరరజపలర

94-25/224

భరస : నదగయఖ చదదరరజపలర
ఇసటట ననస:7-6-204
వయససస:66
లస: ససస స
94-25/226

3380 NDX2655751
పపరర: నదగ అనసీరష చదదరరససపలర

94-25/828

తసడడ:డ అసకమక రరవప చదదరరససపలర
ఇసటట ననస:7-6-204
వయససస:18
లస: ససస స
94-25/228

3383 NDX0077404
పపరర: పపరష చసదడరరవప ననలలపపరర

94-25/229

తసడడ:డ కకటయఖ ననలలపపరర
ఇసటట ననస:7-6-205
వయససస:47
లస: పప
94-24/932

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:7-6-206
వయససస:35
లస: పప
94-25/954

94-25/213

తసడడ:డ మమలర యఖ జరటల ట
ఇసటట ననస:7-6-203
వయససస:59
లస: పప

భరస : కకటయఖ ననలలపపరర
ఇసటట ననస:7-6-205
వయససస:61
లస: ససస స

భసధసవప: మధవ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:7-6-205/A/1
వయససస:41
లస: పప
3387 NDX2811842
పపరర: మసనర వల షపక

94-25/218

తసడడ:డ నదయగడమక వటటలకలటట
ఇసటట ననస:7-6-204
వయససస:72
లస: పప

భరస : పపరష చసదడ రరవప నసలలపపరర
ఇసటట ననస:7-6-205
వయససస:37
లస: ససస స
3384 SQX2402063
పపరర: వనసకట శవ రరవప తలల
ర రర

3370 NDX0123695
పపరర: ససబబబరరవప ఓరరగసటట

3365 AP151010105426
పపరర: వనసకరయమక జరటల ట

తసడడ:డ ఆనసద రరవప కలలగమరర
ఇసటట ననస:7-6-203
వయససస:30
లస: పప

భరస : భబసమర రరవప వటటలకలటట
ఇసటట ననస:7-6-204
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగయఖ చదదరరజపలర
ఇసటట ననస:7-6-204
వయససస:46
లస: పప
3381 NDX0243758
పపరర: కలమన నసలలపపరర

94-25/215

తసడడ:డ అసకమకరరవప చదదరరజపఅల
ఇసటట ననస:7-6-204
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అసకమక రరవప చదదరరజపలర
ఇసటట ననస:7-6-204
వయససస:38
లస: ససస స
3378 NDX2204287
పపరర: అసకమక రరవప చదదరరజపలర

3367 NDX2290278
పపరర: లలత ఊరరగసటట

94-25/209

భరస : బడహకయఖ జరటల ట
ఇసటట ననస:7-6-203
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ అయఖర ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:7-6-203
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:7-6-203
వయససస:19
లస: పప
3375 NDX2204253
పపరర: శక లకడక చదదరరజపలర

94-25/212

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఊరరగసటట
ఇసటట ననస:7-6-203
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ బడహకయఖ జరటల ట
ఇసటట ననస:7-6-203
వయససస:34
లస: పప
3372 NDX2655124
పపరర: వర బడహకస ఓరరగసటట

3364 NDX0231274
పపరర: అనసతలకడక ఓరరగసటట

3362 NDX2290310
పపరర: అనతద కలలగమరర

భరస : దసరర పడసరద కలలగమరర
ఇసటట ననస:7-6-203
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:7-6-203
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అయఖరర ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:7-6-203
వయససస:81
లస: ససస స
3369 NDX0077396
పపరర: శవ శసకర జరటల ట

94-25/208

తసడడ:డ మమరరస బబ జజన
ఇసటట ననస:7-6-202/2
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బడహకయఖ జరటల ట
ఇసటట ననస:7-6-203
వయససస:33
లస: ససస స
3366 NDX0231365
పపరర: కకటటశజరమక ఓరరగసటట

3361 JBV3588761
పపరర: ససనల బబ జజన

3386 NDX2986982
పపరర: అనసష కలర స

94-24/933

భరస : దసరర రరవప కలర స
ఇసటట ననస:7-6-206
వయససస:26
లస: ససస స
95-6/12

3389 SQX1972199
పపరర: కలమమరర వనమగల

95-17/68

భరస : శసకర రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:7-6-206/2
వయససస:28
లస: ససస స

Page 182 of 326

3390 JBV3588894
పపరర: భమ లకడక పస పపరర
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94-25/230

భరస : శకనస పస పపరర
ఇసటట ననస:7-6-206/3
వయససస:40
లస: ససస స
3393 NDX2426104
పపరర: సరయ కమషష శకరరస

94-25/233

94-25/234

94-25/237

94-25/957

94-25/961

94-25/964

94-23/732

తసడడ:డ మధస కకటల స
ఇసటట ననస:7-6-210,2nd lane
వయససస:34
లస: పప

3403 NDX2813590
పపరర: గకససయ షపక

3406 NDX2753333
పపరర: శరహదనలమర షపక

3409 NDX2767549
పపరర: సపవదద బ షపక

3412 NDX2723641
పపరర: కరరమ షపక

94-20/505

3415 AP151010096562
పపరర: సరసబరరడడడ లమవపలలరర

94-25/959

3418 NDX0493163
పపరర: ససధ కరనసకలరరస
భరస : గకరర శసకర రరవప కరనసకలరరస
ఇసటట ననస:7-6-211
వయససస:57
లస: ససస స

3398 NDX0629212
పపరర: ఆరరఫ షపక

94-25/236

3401 JBV1736990
పపరర: నదజర షపక

94-25/239

3404 NDX2813566
పపరర: బషసర షపక

94-25/960

తసడడ:డ బబబగ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-6-207/5
వయససస:18
లస: పప
94-25/962

3407 NDX2753440
పపరర: కరరమగన షపక

94-25/963

భరస : షరదసలమర షపక
ఇసటట ననస:7-6-207/6
వయససస:28
లస: ససస స
94-25/965

3410 NDX2516672
పపరర: భవన వనమగల

94-20/504

భరస : లకకయఖ వనమగల
ఇసటట ననస:7-6-209
వయససస:31
లస: ససస స
94-25/966

3413 NDX2973196
పపరర: సలమక షపక

94-25/967

తలర : ఫరతమ షపక
ఇసటట ననస:7-6-209
వయససస:18
లస: ససస స
94-20/506

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:7-6-210
వయససస:50
లస: పప
94-25/968

94-25/956

తసడడ:డ మరరహహసపసన షపక
ఇసటట ననస:7-6-207
వయససస:65
లస: పప

భరస : మమబగ ససబబన
ఇసటట ననస:7-6-209
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:7-6-210
వయససస:50
లస: ససస స
3417 NDX3018827
పపరర: హరర కకటల స

94-25/238

భరస : కరరమగననసర షపక
ఇసటట ననస:7-6-208
వయససస:39
లస: ససస స

భసధసవప: కరరమ
ఇసటట ననస:7-6-209
వయససస:36
లస: పప
3414 AP151010099469
పపరర: మలలశజరర లమవపలలరర

3400 JBV3588514
పపరర: ఇరరమన షపక

3395 NDX2812113
పపరర: జలలఖమబ షపక

తసడడ:డ నదసరరవరల షపక
ఇసటట ననస:7-6-207
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల నబ షపక
ఇసటట ననస:7-6-207/6
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-6-208
వయససస:49
లస: పప
3411 NDX2758571
పపరర: మమబగ ససబబన షపక

94-25/235

భరస : బబబగ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-6-207/5
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అబగదల బఇవనవ షపక
ఇసటట ననస:7-6-207/6
వయససస:57
లస: ససస స
3408 NDX2752871
పపరర: కరరమగలర షపక

3397 JBV1737733
పపరర: మహబబ షపక

94-25/232

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:7-6-206/6
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నదజర షపక
ఇసటట ననస:7-6-207
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సలమస షపక
ఇసటట ననస:7-6-207/5
వయససస:44
లస: పప
3405 NDX2753317
పపరర: జజనదభ షపక

94-25/955

భరస : నదజర షపక
ఇసటట ననస:7-6-207
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ నదజర షపక
ఇసటట ననస:7-6-207
వయససస:34
లస: పప
3402 NDX2815835
పపరర: బబబగ సరహహబ షపక

3394 NDX2811743
పపరర: ససరకష శకరరస

3392 NDX2290385
పపరర: వనయ కలమమర శకరరస

తసడడ:డ ససరకష శకరరస
ఇసటట ననస:7-6-206/6
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వరబడహక శకరరస
ఇసటట ననస:7-6-206/6
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ నదసర వల షపక
ఇసటట ననస:7-6-207
వయససస:30
లస: ససస స
3399 JBV1736966
పపరర: అజహర షపక

94-25/231

తసడడ:డ బబబగ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-6-206/4
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససరకష శక రరస
ఇసటట ననస:7-6-206/6
వయససస:23
లస: పప
3396 NDX0629055
పపరర: నససమమ షపక

3391 NDX2290351
పపరర: అనజర బబషర షపక

3416 NDX1146521
పపరర: నరకష రరడడడ లమవపననరర

94-25/240

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ లమవపననరర
ఇసటట ననస:7-6-210
వయససస:32
లస: పప
94-21/64

3419 NDX3010519
పపరర: రరషక షపక

94-20/1262

భరస : రబబన షపక
ఇసటట ననస:7-6-212
వయససస:24
లస: ససస స
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పపరర: రబబబన షపక
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94-20/1297

తసడడ:డ అబగదల బబరర షపక
ఇసటట ననస:7-6-212
వయససస:32
లస: పప
3423 NDX2700672
పపరర: లల జమమకలలమగదద

94-38/804

94-39/1299

తసడడ:డ మమథనఖస జజన ఠడడమమలమ
ఇసటట ననస:7-6-846/168/A
వయససస:21
లస: ససస స
3432 NDX2697704
పపరర: మణణకరసత దదననశ గగరకస

94-21/704

94-26/1177

94-26/1180

94-24/827

తసడడ:డ వరయఖ వనలననన
ఇసటట ననస:7-13
వయససస:51
లస: పప

94-38/799

94-25/801

3445 NDX2654333
పపరర: చరరత తదళళ
ర రర

94-26/1178

3448 NDX2816726
పపరర: ససత పప ఠరగసటబర
భరస : పపరష చసదడ రరవప పప ఠరగసటబర
ఇసటట ననస:7-13
వయససస:48
లస: ససస స

94-30/1430

3431 NDX2542488
పపరర: పసడససలమ

94-39/1049

3434 NDX3163110
పపరర: గరరరజ బల నమకగడడ

94-24/930

3437 NDX2811750
పపరర: శరకవణణ మఠకబబమ

94-26/1179

తలర : మలలశజరర మఠకబబమ
ఇసటట ననస:7-11-501
వయససస:20
లస: ససస స
94-24/68

3440 NDX1768136
పపరర: వనసకటటసజరర రరవప దదవర భకలసన

94-24/69

తసడడ:డ రరఘవయమఖ దదవర భకలసన
ఇసటట ననస:7-13
వయససస:50
లస: పప
94-25/705

3443 NDX2258036
పపరర: సరయయస జ తదళళరర

94-25/706

తసడడ:డ ససరకష బబబగ తదళళరర
ఇసటట ననస:7-13
వయససస:22
లస: పప
94-25/802

భరస : ససరకష బబబగ తదళళ
ర రర
ఇసటట ననస:7-13
వయససస:42
లస: ససస స
94-25/899

3428 NDX3284700
పపరర: డయమనద చమడడససటట

భరస : మగరళ మహన రరవప నమకగదదదప
ఇసటట ననస:7-11-209
వయససస:73
లస: ససస స

3439 NDX1767740
పపరర: ససధఖ రరణణ దదవర భకలర న

3442 NDX2257954
పపరర: పమఠరజ తదళళరర

94-31/925

తసడడ:డ పపదద రరమయఖ
ఇసటట ననస:7-6-848/154
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరకష బబబగ తదళళరర
ఇసటట ననస:7-13
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరమససబబయఖ తదళళ
ర రర
ఇసటట ననస:7-13
వయససస:47
లస: పప
3447 NDX2722460
పపరర: రవసదడ నదథ వనలననన

94-30/1219

3433 NDX2704369
పపరర: హహమలత గగరకస

3436 NDX2762797
పపరర: రరజ శశఖర మఠకబబమ

3425 NDX2585370
పపరర: సతఖవత జజడడ

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర చమడడససటట
ఇసటట ననస:7-6-846/132/4
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసజర రరవప దదవర భకలర న
ఇసటట ననస:7-13
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరకష బబబగ తదళళ
ర రర
ఇసటట ననస:7-13
వయససస:21
లస: పప
3444 NDX2654432
పపరర: ససరకష బబబగ తదళళ
ర రర

94-32/988

తసడడ:డ వనసకటసరజమ మఠకబబమ
ఇసటట ననస:7-11-501
వయససస:41
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప బబలననన
ఇసటట ననస:7-11-502
వయససస:40
లస: ససస స
3441 NDX2657070
పపరర: సరయతదజ తదళళ
ర రర

3427 NDX2593994
పపరర: రరజజ కసబస

3430 NDX3038627
పపరర: శకకరసత కకతస

94-35/890

తసడడ:డ యహనస
ఇసటట ననస:7-6-295
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : మణణకరసత దదననశ గగరకస
ఇసటట ననస:7-11
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర మఠకబబమ
ఇసటట ననస:7-11-501
వయససస:56
లస: ససస స
3438 NDX2749000
పపరర: అశశక రరణణ బబలననన

94-31/30

తసడడ:డ అసజయఖ కకతస
ఇసటట ననస:7-6-846/462
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప గగరకస
ఇసటట ననస:7-11
వయససస:30
లస: పప
3435 NDX2815959
పపరర: మలర శజరర మఠకబబమ

3424 NDX2431583
పపరర: గరలబ షపక

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర కసబస
ఇసటట ననస:7-6-507
వయససస:21
లస: ససస స
94-30/1418

3422 NDX2620391
పపరర: సరయ లకడక పసబ

భరస : వననద కలమమర ధనదరసస
ఇసటట ననస:7-6-242
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:7-6-263
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:7-6-317/1
వయససస:20
లస: ససస స
3429 NDX3252202
పపరర: జజయస సజపన ఠడడమమలమ

94-32/987

తసడడ:డ కకసడయఖ బతషల
ఇసటట ననస:7-6-228
వయససస:26
లస: పప

భరస : శరమగఖయయల జమమకలలమగదద
ఇసటట ననస:7-6-249
వయససస:38
లస: ససస స
3426 NDX2846608
పపరర: రరహన షపక

3421 NDX2698033
పపరర: శవ కలమమర బతషల

3446 NDX2727493
పపరర: పపరష చసదడ రరవప పప ఠరగసటబర

94-25/898

తసడడ:డ అపమయఖ పప ఠరగసటబర
ఇసటట ననస:7-13
వయససస:52
లస: పప
94-25/900

3449 NDX2722494
పపరర: అశశక వనలననన

94-25/901

భరస : రవసదడ నదథ వనలననన
ఇసటట ననస:7-13
వయససస:46
లస: ససస స
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3450 NDX2729457
పపరర: లమవణఖ పప ఠరగసటబర
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94-25/902

తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప పప ఠరగసటబర
ఇసటట ననస:7-13
వయససస:30
లస: ససస స
3453 NDX1768383
పపరర: జజఖత తడపపరననన

94-24/70

94-25/708

94-25/711

94-25/195

94-25/713

94-25/805

94-25/808

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ వమనవరరపప
ఇసటట ననస:7-16-244
వయససస:45
లస: పప

3463 NDX0243972
పపరర: శకదదవ నసలలపపరర

3466 NDX2257988
పపరర: నదగకశజర రరవప గసగరరరపలర

3469 NDX2656528
పపరర: శకనవరస చచరరకలరర

3472 NDX2656551
పపరర: ససషక చచరరకలరర

94-25/811

3475 NDX3037702
పపరర: గరపస వలమపపరకపప

3478 NDX3042116
పపరర: చదతషరఖ కకమరబథదన
తసడడ:డ వజయ శశఖర కకమరబథదన
ఇసటట ననస:7-16-272/15
వయససస:18
లస: ససస స

3458 NDX0043745
పపరర: వనసకయఖ చచదరర తడపపరననన

94-25/710

3461 NDX2487213
పపరర: కకటటశజరమక ససగత

94-26/263

94-25/196

3464 NDX1774224
పపరర: బబల అజయ కలమమర
నసలలపపరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప నసలలపపరర
ఇసటట ననస:7-15
వయససస:26
లస: పప

94-25/197

94-25/714

3467 NDX0635607
పపరర: శకనవరసరరవప నసలలపపరర

94-25/748

తసడడ:డ కకటయఖ నసలలపపరర
ఇసటట ననస:7-15
వయససస:48
లస: పప
94-25/806

3470 NDX2654861
పపరర: శకనవరస రరవప జసపన

94-25/807

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర జసపన
ఇసటట ననస:7-15
వయససస:43
లస: పప
94-25/809

3473 NDX2654721
పపరర: లకడక సరయ కలమమర జసపన

94-25/810

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జసపన
ఇసటట ననస:7-15
వయససస:22
లస: పప
94-12/1616

తసడడ:డ రరమదదసస వలమపపరకపప
ఇసటట ననస:7-16
వయససస:19
లస: పప
94-65/1286

94-25/707

భరస : నరరస రరడడడ ససగత
ఇసటట ననస:7-14-899
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శకనవరస చచరరకలరర
ఇసటట ననస:7-15
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జసపన
ఇసటట ననస:7-15
వయససస:20
లస: ససస స
3477 NDX3284817
పపరర: శకనవరసరరవప వసగవరరపప

94-25/712

తసడడ:డ ససబబరరమయఖ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:7-15
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప జసపన
ఇసటట ననస:7-15
వయససస:42
లస: ససస స
3474 NDX2655082
పపరర: హహమబసదస జసపన

3460 NDX0040782
పపరర: రరజకసదడ పడసరద తడపపరననన

3455 NDX0060319
పపరర: ససజజతలకడక తడపపరననన�

తలర : రరమ తషలశమక తడపపరననన
ఇసటట ననస:7-14
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ కరశయఖ గసగరరరపలర
ఇసటట ననస:7-15
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస చచరరకలరర
ఇసటట ననస:7-15
వయససస:78
లస: పప
3471 NDX2655975
పపరర: శశశలజ జసపన

94-25/709

భరస : శకనవరసరరవప నసలలపపరర
ఇసటట ననస:7-15
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : నదగకశజర రరవప గసగరరరపలర
ఇసటట ననస:7-15
వయససస:28
లస: ససస స
3468 NDX2656452
పపరర: ససబబరరమయఖ చచరరకలరర

3457 NDX2290013
పపరర: రరహహల తడపపరననన

94-25/904

భరస : వనసకయఖ చచదరర� తడపపరననన
ఇసటట ననస:7-14
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ చచదరయఖ తడపపరననన
ఇసటట ననస:7-14
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నసలలపపరర
ఇసటట ననస:7-15
వయససస:24
లస: ససస స
3465 NDX2257962
పపరర: రమణ గసగరరరపలర

94-24/71

తసడడ:డ రరజకసదడ పడసరద తడపపరననన
ఇసటట ననస:7-14
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సతఖస బసడదరరపలర
ఇసటట ననస:7-14
వయససస:53
లస: పప
3462 NDX1774281
పపరర: తదజససజన నసలలపపరర

3454 NDX1768508
పపరర: రరమ తషలశమక తడపపరకనన

3452 NDX2722478
పపరర: భవన వనలననన

తసడడ:డ రవసదడ నదథ వనలననన
ఇసటట ననస:7-13
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : చచదరఇ తడపపరకనన
ఇసటట ననస:7-14
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : రరజకసదడ పడసరద తడపపరననన
ఇసటట ననస:7-14
వయససస:46
లస: ససస స
3459 NDX0384628
పపరర: శకనవరస రరవప బసడదరరపలర

94-25/903

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప పప ఠరగసటబర
ఇసటట ననస:7-13
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరజకసదడ పడసరద తడపపరననన
ఇసటట ననస:7-14
వయససస:26
లస: ససస స
3456 NDX0060459
పపరర: ధనలకడక తడపపరననన

3451 NDX2810810
పపరర: సరయ భబరర వ పప ఠరగసటబర

3476 NDX3038650
పపరర: రరమ తతగక

94-20/1217

భరస : ససతద రరస తతగక
ఇసటట ననస:7-16-168
వయససస:45
లస: ససస స
94-82/944

3479 NDX3251592
పపరర: హహమబసదస మమమడదల

94-65/1263

తసడడ:డ మగరళ కమషష మమమడదల
ఇసటట ననస:7-16-732/5
వయససస:24
లస: ససస స
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3480 NDX3102159
పపరర: బసవ కలమమరర పపసడడర
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94-44/873

భరస : పపదద వనసకటటశజరరర పపసడడర
ఇసటట ననస:7-17-189
వయససస:54
లస: ససస స
3483 NDX1652305
పపరర: అననష కకననరర

94-26/264

94-26/267

94-26/1181

94-26/1037

94-12/1685

94-12/1618

భరస : ససబబరరయగడడ గగసడదడత
ఇసటట ననస:7-24
వయససస:51
లస: ససస స
3501 NDX0760728
పపరర: ససరకష బబ దసదలలరర

3490 NDX2763753
పపరర: రరజఖ లకడక చలపరక

3493 NDX2571800
పపరర: మమమమమన షపక

3496 NDX1750554
పపరర: యస వ కక యస బ తదజ
తచనననటట
తసడడ:డ శక రరమ భదడ తచనననటట
ఇసటట ననస:7-23
వయససస:30
లస: పప
3499 NDX3139243
పపరర: శభకరరనడడ గగసడదడత

94-25/813

3502 NDX2229060
పపరర: కనకదసరర మగదదగగసడ

94-26/1182

భరస : శకరరమ భదడ తచనననటట
ఇసటట ననస:7-24
వయససస:54
లస: ససస స

94-23/634

3508 NDX2229144
పపరర: వనసకట రరమ రరడడ శలస
తసడడ:డ లకకకరరడడడ శలస
ఇసటట ననస:7-24
వయససస:43
లస: పప

3488 NDX0242529
పపరర: వర రరఘవయఖ కకననరర

94-26/269

3491 NDX2881159
పపరర: శరకవసత అవపల

94-26/1183

3494 NDX2606606
పపరర: వనసకటటష ఆకలల

94-49/612

తలర : హహమ లత ఆకలల
ఇసటట ననస:7-19-160/B
వయససస:20
లస: పప
94-25/715

3497 NDX2702249
పపరర: యశశద కమషష వలల
ర రర

94-5/1079

భరస : కకశశర వలల
ర రర
ఇసటట ననస:7-24
వయససస:39
లస: ససస స
94-13/1366

3500 NDX2076181
పపరర: ఇసదదరర బబ దసదలలరర

94-25/812

భరస : ససరకష బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:7-24
వయససస:47
లస: ససస స
94-26/270

94-26/273

భరస : జయసతష మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:7-24
వయససస:56
లస: ససస స
94-26/275

94-26/266

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ అవపల
ఇసటట ననస:7-18
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పపరష చ. నద రరవప రరవప మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:7-24
వయససస:31
లస: ససస స

94-26/272 3505 NDX2229094
3504 NDX2411346
పపరర: శక వనసకట నదగ పడసనన తచనననటట
పపరర: రమణ మగదదగగసడ

3485 NDX0244707
పపరర: పడభబవత కకననరర

తసడడ:డ హనసమయఖ కకననరర
ఇసటట ననస:7-18
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరయగడడ గగసడదడత
ఇసటట ననస:7-24
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:7-24
వయససస:40
లస: పప

3507 NDX2229078
పపరర: పపరష చ. నద రరవప రరవప
మగదదగగసడ
తసడడ:డ జయసతష మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:7-24
వయససస:40
లస: పప

94-26/268

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:7-19-143/8
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ వణగకలరర
ఇసటట ననస:7-20-757
వయససస:21
లస: పప
3498 NDX3139144
పపరర: ససబబమక గగసడదడత

3487 NDX0778217
పపరర: రసగరరరవప కకననరర

94-12/1617

భరస : వర రరఘవయఖ కకననరర
ఇసటట ననస:7-18
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : పడసరద చలపరక
ఇసటట ననస:7-18
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస కకలర మరర
ఇసటట ననస:7-18-25
వయససస:19
లస: ససస స
3495 NDX3296662
పపరర: గరపస కమషష వణగకలరర

94-26/265

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ కకననరర
ఇసటట ననస:7-18
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బగచచ బబపయఖ చలపరక
ఇసటట ననస:7-18
వయససస:35
లస: పప
3492 NDX2596278
పపరర: లకడక శరకవఖ కకలర మరర

3484 NDX2146513
పపరర: అననరరధ కకననరర

3482 NDX3212404
పపరర: దదవరపలర రరఠకమమఖ

తసడడ:డ కలమమర రరజ రరఠకమమఖ
ఇసటట ననస:7-17-449/5
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రసగ రరవప కకననరర
ఇసటట ననస:7-18
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ కకననరర
ఇసటట ననస:7-18
వయససస:33
లస: పప
3489 NDX2787877
పపరర: పడసరద చలపరక

94-38/801

భరస : దసరర రమగలల నదయక అమ
ర ఠర
ఇసటట ననస:7-17-409
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ససరకష కలమమర కకననరర
ఇసటట ననస:7-18
వయససస:30
లస: ససస స
3486 NDX0242487
పపరర: ససరకష కలమమర కకననరర

3481 NDX2556090
పపరర: నదగ శవ జజఖత అమ
ర ఠర

3503 NDX2229102
పపరర: మమధవ వడచడ

94-26/271

భరస : వనసకరటరరమరరడడడ శలస
ఇసటట ననస:7-24
వయససస:42
లస: ససస స
3506 NDX2229086
పపరర: రరమనదధ మగదదగగసడ

94-26/274

తసడడ:డ జయసతష మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:7-24
వయససస:36
లస: పప
94-26/276

3509 NDX2229029
పపరర: జయసతష మగదదగగసడ

94-26/277

తసడడ:డ రరమదదసస మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:7-24
వయససస:61
లస: పప
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3510 NDX2622793
పపరర: పపరష కమషష వసశ బబ దసదలలరర

94-26/1038

తసడడ:డ ససరకశ బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:7-24
వయససస:19
లస: పప
3513 NDX2836757
పపరర: సజరరజఖ లకడక డడవ

94-26/1185

94-26/1188

94-26/1191

94-27/937

భసధసవప: శకనవరస రరడడడ మమటల ట
ఇసటట ననస:7-24
వయససస:38
లస: ససస స

94-26/1189

3520 NDX3139136
పపరర: మధవ గగసడదడత

3523 NDX2691368
పపరర: వనసకట ససబబ రరడడడ మమటల ట

94-35/889

తసడడ:డ కకశశర వలలరరర
ఇసటట ననస:7-24
వయససస:22
లస: పప

3526 NDX2705929
పపరర: సపవదదరరడడడ మమటల ట

94-26/1192

94-81/819

తసడడ:డ ససరకశ బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:7-24
వయససస:19
లస: పప

3529 NDX2406163
పపరర: జజఖతతత మమటల ట

94-29/893

తసడడ:డ రరయపలర రరమగలల
ఇసటట ననస:7-24/A FLAT NO 110
వయససస:37
లస: పప

3532 NDX2571461
పపరర: నదగ మలలర శజర రరవప మననవ

94-38/802

తసడడ:డ శకనవరస అయఖసగరర వనదదసతస
ఇసటట ననస:7-24 F NO 201
వయససస:49
లస: పప

3535 NDX3079027
పపరర: మగరళ కమషష ససదదప గసగరశశటల ట

94-161/3

భరస : కరశయఖ బబ పరడజ
ఇసటట ననస:7-24, BHAGYA NAGAR 4 TH L
వయససస:31
లస: ససస స

3538 NDX2227783
పపరర: వనసకటటసజర రరవప పరనస
ర లలరర
తసడడ:డ సతఖనదరరయణ పరనస
ర లలరర
ఇసటట ననస:7-24, FLOT NO.404
వయససస:76
లస: పప

3521 NDX2980803
పపరర: మమధవ గగసడదడత

94-26/1193

3524 NDX2706612
పపరర: శవ వనల మమటల ట

94-30/1050

3527 NDX2695484
పపరర: లకడక పడవలర క వలల
ర రర

94-61/1017

3530 NDX2574119
పపరర: రరయపలర శకదదవ

94-21/705

భరస : రరయపలర పస ల నదయగడడ
ఇసటట ననస:7-24/A
వయససస:34
లస: ససస స
94-27/938

3533 NDX2946358
పపరర: జజహనవ వనదదసతస

94-26/1194

భరస : ససరకషమ వనదదసతస
ఇసటట ననస:7-24 F NO 201
వయససస:37
లస: ససస స
94-26/1196

భసధసవప: అలలఖఖ పసనర ల
ఇసటట ననస:7-24 vijayaenclave
వయససస:25
లస: పప
94-26/341

94-26/1190

తసడడ:డ కకశశర వలల
ర రర
ఇసటట ననస:7-24
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరయఖ మననవ
ఇసటట ననస:7-24 FLAT NO 504
వయససస:37
లస: పప
94-26/1195

3518 NDX2980787
పపరర: లకకణ గగసడదడత

భరస : సపవదదరరడడడ మమటల ట
ఇసటట ననస:7-24
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మమటల ట
ఇసటట ననస:7-24
వయససస:33
లస: ససస స
94-26/1198

94-26/1187

భరస : లకకణ గగసడదడత
ఇసటట ననస:7-24
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరడడడ మమటల ట
ఇసటట ననస:7-24
వయససస:68
లస: పప

3528 NDX2705283
పపరర: పపరష కమషష వసశ బబ దసదలలరర

3515 NDX3157880
పపరర: అయఖప రరడడడ చదకలరర

తసడడ:డ ససబబరరయగడడ గగసడదడత
ఇసటట ననస:7-24
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ మమటల ట
ఇసటట ననస:7-24
వయససస:19
లస: పప

3525 NDX2703635
పపరర: నదగ సరయ పడమల వలలరరర

3537 NDX2227833
పపరర: రమణ బబ పరడజ

3517 NDX3139375
పపరర: లకకణ గగసడదడత

94-26/1184

తసడడ:డ శవ రరడడడ చదకలరర
ఇసటట ననస:7-24
వయససస:39
లస: పప

భరస : లకకణ గగసడదడత
ఇసటట ననస:7-24
వయససస:23
లస: ససస స

3522 NDX2697381
పపరర: జజఖతసత మమటల ట

3534 NDX2946291
పపరర: ససరకషమ వనదదసతస

94-26/1186

తసడడ:డ ససబబరరయగడడ గగసడదడత
ఇసటట ననస:7-24
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరయగడడ గగసడదడత
ఇసటట ననస:7-24
వయససస:23
లస: పప

3531 NDX2841740
పపరర: రరయపలర పస ల నదయగడడ

3514 NDX3078821
పపరర: బల సరయ రరవప దదదదననన

3512 NDX2986495
పపరర: ససబబమక గగసడదడత

భరస : ససబబరరయగడడ గగసడదడత
ఇసటట ననస:7-24
వయససస:51
లస: ససస స

భసధసవప: మసగ సదదననన
ఇసటట ననస:7-24
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరడడడ చకలరర
ఇసటట ననస:7-24
వయససస:39
లస: పప
3519 NDX2983294
పపరర: శభకరరషడడ గగసడదడత

94-26/1039

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ మమటల ట
ఇసటట ననస:7-24
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శవ కలమమర డడవ
ఇసటట ననస:7-24
వయససస:41
లస: ససస స
3516 NDX3158136
పపరర: అయఖపరరడడడ చకలరర

3511 NDX2696102
పపరర: శరరష రరడడడ మమటల ట

3536 NDX2228146
పపరర: సరయ బబ పరడజ

94-26/340

తసడడ:డ కరశయఖ బబ పరడజ
ఇసటట ననస:7-24, BHAGHYA NAGAR 4 TH
వయససస:22
లస: పప
94-26/342

3539 NDX2228682
పపరర: ససరకశస వనదదసతస

94-26/360

తసడడ:డ శకనవరస అయఖసగరర వనదదసతస
ఇసటట ననస:7-24, PLOT NO.201 VIJAYA EN
వయససస:50
లస: పప
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94-26/343

3541 NDX2228252
పపరర: సజపన ఇసజస

94-26/344

3542 NDX2228062
పపరర: వనసకటటశజర రరవప ఇసజస

94-26/345

భరస : ససరకశస వనదదసతస
ఇసటట ననస:7-24, PLOT NO.201, VIJAYA E
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజర రరవప ఇసజస
ఇసటట ననస:7-24, PLOT NO.203, VIJAYA E
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగకసదడస ఇసజస
ఇసటట ననస:7-24, PLOT NO.203, VIJAYA E
వయససస:38
లస: పప

3543 NDX2228047
పపరర: శకకరసత శవరజ తచనననటట

3544 NDX2228419
పపరర: శక రరమ భదడ తచనననటట

3545 NDX2227940
పపరర: ఉమ మమటల ట

94-26/346

94-26/347

94-26/348

తసడడ:డ శక రరమ భదడ తచనననటట
ఇసటట ననస:7-24, PLOT NO.204, VIJAYA E
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప తచనననటట
ఇసటట ననస:7-24, PLOT NO.204, VIJAYA E
వయససస:66
లస: పప

భరస : పడతదప రరడడ మమటల ట
ఇసటట ననస:7-24, PLOT NO.301, VIJAYA E
వయససస:35
లస: ససస స

3546 NDX2228476
పపరర: మమణణకఖమక మమటల ట

3547 NDX2228153
పపరర: పడతదప రరడడడ మమటల ట

3548 NDX2228187
పపరర: శకనవరస రరడడ మమటల ట

94-26/349

94-26/350

94-26/351

భరస : ససత రరమ రరడడ మమటల ట
ఇసటట ననస:7-24, PLOT NO.301, VIJAYA E
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ససత రరమ రరడడ మమటల ట
ఇసటట ననస:7-24, PLOT NO.301, VIJAYA E
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససత రరమ రరడడ మమటల ట
ఇసటట ననస:7-24, PLOT NO.301, VIJAYA E
వయససస:43
లస: పప

3549 NDX2228559
పపరర: ససత రరమ రరడడ మమటల ట

3550 NDX2228088
పపరర: కమషష కలమమరర పసగగలలరర

3551 NDX2228120
పపరర: వజయ లకడక మమటల ట

94-26/352

94-26/353

94-26/354

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరడడ మమటల ట
ఇసటట ననస:7-24, PLOT NO.301, VIJAYA E
వయససస:70
లస: పప

భరస : వనసకటటశజర రరవప పసగగలలరర
ఇసటట ననస:7-24, PLOT NO.404, VIJAYA E
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : గరపరల రరడడ మమటల ట
ఇసటట ననస:7-24, PLOT NO.405, VIJAYA E
వయససస:51
లస: ససస స

3552 NDX2228369
పపరర: గరపరల రరడడ మమటల ట

3553 NDX2228542
పపరర: ససహససన ఒసగరలల

3554 NDX2228013
పపరర: నదగ సరయ పడమల వలల
ర రర

94-26/355

94-26/356

94-26/357

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరడడ మమటల ట
ఇసటట ననస:7-24, PLOT NO.405, VIJAYA E
వయససస:59
లస: పప

భరస : రవ శసకర ఒసగరలల
ఇసటట ననస:7-24, PLOT NO.501, VIJAYA E
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకశశర వలల
ర రర
ఇసటట ననస:7-24, PLOT NO.504, VIJAYA E
వయససస:23
లస: పప

3555 NDX2228435
పపరర: లకడక పడవలర క వలల
ర రర

3556 NDX2228070
పపరర: యశశద కమషష వలల
ర రర

3557 NDX2427151
పపరర: కవత మవజ

94-26/358

94-26/359

94-26/361

తసడడ:డ కకశశర వలల
ర రర
ఇసటట ననస:7-24, PLOT NO.505, VIJAYA E
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కకశశర వలల
ర రర
ఇసటట ననస:7-24, PLOT NO.505, VIJAYA E
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సరయ పడసరద మవజ
ఇసటట ననస:07-24, VIJAYA ENCLAVE
వయససస:39
లస: ససస స

3558 NDX2427136
పపరర: సరయ పడసరద మవజ

3559 NDX3078045
పపరర: శకమమధసరర గసగరశశటల ట

3560 NDX2829174
పపరర: రమమరరవప బబ గర వరప

94-26/362

తసడడ:డ రరజకసదడ పడసరద మవజ
ఇసటట ననస:07-24, VIJAYA ENCLAVE
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనణగగగపరల గసగరశశటల ట
ఇసటట ననస:7-24,vijayaenclave
వయససస:22
లస: ససస స

3561 NDX2829091
పపరర: వజయలకడక బబ గర వరప

3562 NDX2834539
పపరర: అఖల బబ గర వరప

94-26/1200

భరస : రమమరరవప బబ గర వరప
ఇసటట ననస:7-25
వయససస:42
లస: ససస స
94-29/894

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:7-25-18/2
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససరకశ అడదడ పలర
ఇసటట ననస:7-28
వయససస:23
లస: ససస స

94-26/1204

94-26/1199

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర బబ గర వరప
ఇసటట ననస:7-25
వయససస:50
లస: పప
94-26/1201

తసడడ:డ రమమరరవప బబ గర వరప
ఇసటట ననస:7-25
వయససస:22
లస: ససస స

3564 NDX2596690
పపరర: షణగకక సరయ గరపరల చదగగణణన

3567 NDX2767044
పపరర: శక సరయ ససషక అడదడపలర

94-26/1197

3563 NDX2574226
పపరర: వరయఖ భగవనగరరర

94-21/706

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:7-25-8/7
వయససస:35
లస: పప

94-27/830 3566 NDX2787810
3565 NDX2573020
పపరర: శక హరర కలమమర వసకరయలపరటట
పపరర: ససబబ రరవప అడదడపలర

తసడడ:డ శకనవరససలల నదయగడడ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:07-26-304
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర అడదడ పలర
ఇసటట ననస:7-28
వయససస:81
లస: పప

3568 NDX2487247
పపరర: శకహరర కలమమర వసకరయలపరటట

3569 NDX2228179
పపరర: లమల బ షపక

94-26/278

తసడడ:డ శకనవరస నదయగడడ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:7-28 FL:304
వయససస:63
లస: పప

94-26/1203

94-26/279

భరస : నదగగల మరర షపక
ఇసటట ననస:7-31
వయససస:33
లస: ససస స
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94-26/280

భరస : అసకస ఎస రరజ యయరగగడడ
ఇసటట ననస:7-31
వయససస:60
లస: ససస స
3573 NDX2228948
పపరర: కరరణఎసమక గగడడపపడడ

94-26/283

94-26/286

94-26/288

94-26/291

94-25/717

94-26/295

94-27/515

తసడడ:డ కమషషరరడడడ
ఇసటట ననస:7-33/3
వయససస:19
లస: ససస స

3583 NDX2229524
పపరర: వనసకటటసజరరర కకటటల

3586 NDX2411361
పపరర: భబగఖ రరవప నదగకసడర

3589 NDX2228351
పపరర: సస మ శశఖర ఇకలమరరస

3592 NDX2228112
పపరర: నదగగల మరర షపక

94-25/719

3595 NDX2229425
పపరర: భబరత అవరజరర

94-26/292

3598 NDX0493015
పపరర: గగసడడ భబగఖరకఖ
భరస : మసరసన రరడడడ
ఇసటట ననస:7-77
వయససస:36
లస: ససస స

3578 NDX0059782
పపరర: జయమణణ. కకటటల

94-26/287

3581 NDX2229052
పపరర: రరజకశ కకటటల

94-26/290

3584 NDX3047297
పపరర: వనసకటబడవప కకటటల

94-26/1205

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర కకటటల
ఇసటట ననస:7-31-3/1
వయససస:18
లస: పప
94-26/293

3587 NDX2228609
పపరర: ససజనఖ ఇకలమరరస

94-26/294

భరస : శశఖర ఇకలమరరస
ఇసటట ననస:7-31/A
వయససస:25
లస: ససస స
94-26/296

3590 NDX2228096
పపరర: శవ నదగకశజర రరవప ఇకలమరరస

94-26/297

తసడడ:డ బడహకయఖ ఇకలమరరస
ఇసటట ననస:7-31/A
వయససస:56
లస: పప
94-26/363

3593 NDX0059691
పపరర: ససమత అవరజరర

94-25/718

భరస : ఉదయ శశషషబబబగ అవరజరర
ఇసటట ననస:7-33/2
వయససస:36
లస: ససస స
94-26/298

భరస : సరసబశవరరవప అవరజరర
ఇసటట ననస:7-33/2
వయససస:56
లస: ససస స
94-26/1040

94-26/285

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకటటల
ఇసటట ననస:7-31-3
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ బడద మయమ షపక
ఇసటట ననస:7-31,
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అవరజరర
ఇసటట ననస:7-33/2
వయససస:35
లస: పప
3597 NDX2599066
పపరర: ఈశజరర కమషష బబ డర పరటట

94-26/289

తసడడ:డ శవ నదగకశజర రరవప ఇకలమరరస
ఇసటట ననస:7-31/A
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ తదమమస నదగకసడర
ఇసటట ననస:7-31/A
వయససస:44
లస: పప
3594 NDX0778340
పపరర: ఉదయ శశషష బబబగ అవరజరర

3580 NDX2487288
పపరర: శకనస కకటటల

3575 NDX2229730
పపరర: రవ కలమమర గగడడపపడడ

భరస : వనసకట రరవప కకటటల
ఇసటట ననస:7-31-3
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ తదమమశ నదగకసడర
ఇసటట ననస:7-31/4
వయససస:43
లస: పప

భరస : శవ నదగకశజర రరవప ఇకలమరరస
ఇసటట ననస:7-31/A
వయససస:44
లస: ససస స
3591 NDX2411908
పపరర: భబగఖ రరవప నదగకసడర

94-25/716

తసడడ:డ చనన రసయఖ కకటటల
ఇసటట ననస:7-31-3
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ భబగఖ రరవప నదగకసడర
ఇసటట ననస:7-31/4
వయససస:33
లస: ససస స
3588 NDX2228294
పపరర: జజనకక రరస ఇకలమరరస

3577 JBV1735828
పపరర: ఆనసదరరవప కకమకతతటట

94-26/282

తసడడ:డ వనసకటటసజరరర గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:7-31/1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర కకటటల
ఇసటట ననస:7-31-3
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ చనన నరసయఖ కకటటల
ఇసటట ననస:7-31-3
వయససస:44
లస: పప
3585 NDX1472315
పపరర: ససభబగఖ నదగకసడర

94-26/284

తసడడ:డ సతదఖనసదస కకమకతతటట
ఇసటట ననస:7-31/2
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటటశజరరర కకటటల
ఇసటట ననస:7-31/3
వయససస:46
లస: ససస స
3582 NDX2229011
పపరర: వనసకట రరవప కకటటల

3574 NDX2229755
పపరర: రరజజ గగడడపపడడ

3572 NDX2229862
పపరర: అసకస ఎస రరజ యయరగగడడ

తసడడ:డ శశష ఎస రరజ యయరగగడడ
ఇసటట ననస:7-31
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసజరరర గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:7-31/1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:7-31/1
వయససస:44
లస: పప
3579 NDX0059444
పపరర: రరమగలల కకటటల

94-26/281

తసడడ:డ వనసకమక రరజ యయరగగడడ
ఇసటట ననస:7-31
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకటటసజరరర గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:7-31/1
వయససస:43
లస: ససస స
3576 NDX2228765
పపరర: వనసకటటసజరరర గగడడపపడడ

3571 NDX2228856
పపరర: మలలర సజర రరవప యయరగగడడ

3596 NDX2230258
పపరర: సరసబశవరరవప అవరజరర

94-26/299

తసడడ:డ వనసకటటసజరరర అవరజరర
ఇసటట ననస:7-33/2
వయససస:61
లస: పప
94-20/655

3599 NDX2008242
పపరర: రరజజజన షపక

94-20/656

భరస : నదగగల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:7-77
వయససస:37
లస: ససస స
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3600 AP151010096345
పపరర: నదగమర షరరఫ షపక

94-20/657

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:7-77
వయససస:42
లస: పప
3603 JBV1738970
పపరర: షసషరదదబగస షపక

94-20/659

94-20/662

94-21/797

94-20/667

94-20/670

94-20/673

94-20/676

భరస : మధసన చకకవరరస షపక
ఇసటట ననస:7-80
వయససస:25
లస: ససస స

3613 AP151010099417
పపరర: షమమగన షపక

3616 AP151010099415
పపరర: మయమగన షపక

3619 AP151010096046
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

3622 AP151010096320
పపరర: పపదననననసరహహబ షపక

94-21/82

3625 NDX0840330
పపరర: మమబగ షపక

94-20/668

3628 NDX2764496
పపరర: భవన తమకశశటల ట
భరస : నరసససహ తమకశశటల ట
ఇసటట ననస:7-80
వయససస:22
లస: ససస స

3608 AP151010096514
పపరర: పపదయమమససరహహబ షపక

94-20/664

3611 NDX1037639
పపరర: జమలమ షపక

94-20/666

3614 AP151010099416
పపరర: అమరరన షపక

94-20/669

భరస : చనననననసరహహబ
ఇసటట ననస:7-80
వయససస:52
లస: ససస స
94-20/671

3617 JBV2918894
పపరర: షమమమన షపక

94-20/672

భరస : ననననసరహహబ
ఇసటట ననస:7-80
వయససస:60
లస: ససస స
94-20/674

3620 AP151010096376
పపరర: యసరకయల షపక

94-20/675

తసడడ:డ పపదమతత
స న
ఇసటట ననస:7-80
వయససస:23
లస: పప
94-20/677

3623 NDX2766210
పపరర: ఆశ షపక

94-20/1271

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:7-80
వయససస:42
లస: ససస స
94-21/83

తసడడ:డ నననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-80
వయససస:29
లస: పప
94-21/85

94-20/661

భరస : సమమయమబ
ఇసటట ననస:7-80
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదమతత
స న
ఇసటట ననస:7-80
వయససస:64
లస: పప

భరస : మమబగ షపక
ఇసటట ననస:7-80
వయససస:23
లస: ససస స
3627 NDX2523876
పపరర: మగకస ర బబగగమ షపక

94-20/665

తసడడ:డ ననననసరహహబ
ఇసటట ననస:7-80
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పపదదమతత
స న
ఇసటట ననస:7-80
వయససస:23
లస: పప
3624 NDX2250884
పపరర: నలలఫర ససలమసనద బబగమ షపక

3610 NDX0758755
పపరర: గకససయమ పరరజన షపక

3605 AP151010099418
పపరర: జరరనద షపక

తసడడ:డ పపదమతత
స న
ఇసటట ననస:7-78
వయససస:60
లస: పప

భరస : ఆధసషపస
ఇసటట ననస:7-80
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మహకద ఖమససస
ఇసటట ననస:7-80
వయససస:23
లస: పప
3621 AP151010096241
పపరర: చనయమమససరహహబ షపక

94-20/663

భరస : జజఫర
ఇసటట ననస:7-80
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : యమమమసరహహబ
ఇసటట ననస:7-80
వయససస:23
లస: ససస స
3618 NDX1023399
పపరర: జజనభబషర షపక

3607 NDX0479592
పపరర: థదమస రరడడడ ఏరరవ

94-20/1270

భరస : అలమరభక
ఇసటట ననస:7-78
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:7-80
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : భబసమర రరవప
ఇసటట ననస:7-80
వయససస:33
లస: ససస స
3615 NDX0946509
పపరర: మసరసన బ షపక

94-20/660

తసడడ:డ లలరరర రరడడడ
ఇసటట ననస:7-78
వయససస:45
లస: పప

భరస : షరరఫఉదదదన షపక
ఇసటట ననస:7-78
వయససస:25
లస: ససస స
3612 NDX0237941
పపరర: బడమరరసభ కరరరమసచ

3604 JBV2918480
పపరర: బగషరడ షపక

3602 NDX3137379
పపరర: జరవన బ షపక

భరస : మరవల
ఇసటట ననస:7-77
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ బషసరరదదదన
ఇసటట ననస:7-78
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పపదదయమమససరహహబ
ఇసటట ననస:7-78
వయససస:56
లస: ససస స
3609 NDX2739126
పపరర: నదగగర బ షపక

94-20/658

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరడడడ
ఇసటట ననస:7-77
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ చనఇమమససరహహబ
ఇసటట ననస:7-78
వయససస:33
లస: ససస స
3606 AP151010099383
పపరర: ననరన హన షపక

3601 NDX0524306
పపరర: మసరసన రరడడడ జ

3626 NDX0840504
పపరర: మధసన షపక

94-21/84

తసడడ:డ చనన నననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-80
వయససస:35
లస: పప
94-26/1275

3629 NDX2569614
పపరర: నలవనణణ బబపతష

94-20/1087

భరస : వర రరడడడ బబపతష
ఇసటట ననస:7-80-1
వయససస:53
లస: ససస స
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3630 NDX1772004
పపరర: రరహనద షపక
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94-21/86

తసడడ:డ కరరమ షపక
ఇసటట ననస:7-81
వయససస:27
లస: ససస స
3633 AP151010099422
పపరర: బబజత బ షపక

94-21/89

94-21/92

94-21/95

94-21/98

94-21/815

94-20/678

94-38/800

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప యడలపల
ఇసటట ననస:7-327
వయససస:28
లస: పప

3643 NDX2524767
పపరర: మసరసణణ షపక

3646 NDX2668762
పపరర: నససమ షపక

3649 NDX2859445
పపరర: నదగగర బబబగ షపక

3652 NDX2613867
పపరర: వనసకటటశజర రరవప పస లలపలర

94-20/679

3655 AP151010099253
పపరర: భవరన ఆలపరటట అలపరటట

94-21/99

3658 NDX0755249
పపరర: నరకసదడ ఆలపరటట� అలపరటట
తసడడ:డ శశషగరరరరరవప� అలపరటట
ఇసటట ననస:7-327
వయససస:32
లస: పప

3638 NDX2008630
పపరర: నదగగల షపక

94-21/94

3641 JBV1738210
పపరర: ససబబన షపక

94-21/97

3644 NDX3112356
పపరర: మత బబగస షపక

94-21/798

భరస : జన బబష
ఇసటట ననస:7-81
వయససస:36
లస: ససస స
94-21/816

3647 NDX2593804
పపరర: అఖల జమకగగసపపల

94-20/1047

తసడడ:డ శవనదరరయణ జమకగగసపపల
ఇసటట ననస:7-121
వయససస:18
లస: ససస స
94-20/1199

3650 NDX2389054
పపరర: రరమగ చలక

94-36/10

తసడడ:డ పడభబకర చలక
ఇసటట ననస:7-125-8/25
వయససస:35
లస: పప
94-100/930

3653 NDX2943462
పపరర: బబజ బబబగ షపక

94-20/1218

తసడడ:డ ఆడమ షరరఫ
ఇసటట ననస:7-194
వయససస:36
లస: పప
94-20/680

భరస : శశషగరరరరరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:7-327
వయససస:55
లస: ససస స
94-20/682

94-21/91

తసడడ:డ మసరసనదసహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-81
వయససస:57
లస: పప

తలర : మహలకకమక పస లలపలర
ఇసటట ననస:7/169
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:7-327
వయససస:34
లస: ససస స
3657 NDX0656967
పపరర: రరమకమషష యడర పలర యడర పలర

94-21/96

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:7-125-8-6
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర రరవప చలక
ఇసటట ననస:7-125-8/25
వయససస:35
లస: పప
3654 JBV2918878
పపరర: నళన ఆలపరటట

3640 AP151010096349
పపరర: కరరస షపక

3635 AP151010099421
పపరర: ఖమససమబ షపక

తసడడ:డ సపవదద షపక
ఇసటట ననస:7-81
వయససస:30
లస: పప

భరస : అలర వరల
ఇసటట ననస:7-81
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటశజర రరడడడ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:7-124
వయససస:68
లస: పప
3651 NDX2593564
పపరర: రరమగ చలక

94-21/93

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:7-81
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:7-81
వయససస:23
లస: ససస స
3648 NDX2472926
పపరర: రరమకమషష రరడడడ ఉయమఖరర

3637 NDX2008754
పపరర: నదగగల షరరఫ షపక

94-21/88

భరస : మహబగబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:7-81
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనదసహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-81
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కరరస షపక
ఇసటట ననస:7-81
వయససస:22
లస: పప
3645 NDX2174977
పపరర: మసరసన షపక

94-21/90

తసడడ:డ కరరమ షపక
ఇసటట ననస:7-81
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-81
వయససస:43
లస: పప
3642 NDX2525590
పపరర: అమర షపక

3634 AP151010099419
పపరర: మడడన బ షపక

3632 AP151010099420
పపరర: ససలమర బ షపక

భరస : హసన షపక
ఇసటట ననస:7-81
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-81
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:7-81
వయససస:24
లస: పప
3639 NDX1126879
పపరర: హసపసన షపక

94-21/87

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:7-81
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మరరమమ షపక
ఇసటట ననస:7-81
వయససస:43
లస: ససస స
3636 NDX1735788
పపరర: ఫసరరజ షపక

3631 NDX0237966
పపరర: నజజక షపక

3656 AP151010099206
పపరర: వజయలకడక ఆలపరటట అలపరటట

94-20/681

భరస : నదగమలలర శజరరరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:7-327
వయససస:57
లస: ససస స
94-20/683

3659 AP151010096482
పపరర: నదగరరజ యడర పలర

94-20/684

తసడడ:డ నరసససహరరవప యడలపల
ఇసటట ననస:7-327
వయససస:42
లస: పప
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3660 JBV2913226
పపరర: రరమగ ఘసటబ
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94-20/685

తసడడ:డ జగననకహనరరవప గసటబ
ఇసటట ననస:7-327
వయససస:48
లస: పప
3663 NDX2711935
పపరర: నఖత గసట

94-20/1069

94-20/1252

94-20/690

భరస : రరమగ ఘసటబ
ఇసటట ననస:7-727
వయససస:39
లస: ససస స
3672 JBV2914174
పపరర: శకకరసత� గగటటల మగకమల�

94-20/693

94-30/789

94-30/792

94-30/795

94-20/691

3679 NDX0794354
పపరర: పడభబకర రరడడడ మదన�

3682 NDX0710756
పపరర: రరజఖలకడక గరపరలస

94-30/798

94-51/19

తసడడ:డ వ ఎస మహన కలమమర మమమళరపలర
ఇసటట ననస:8-7-28
వయససస:22
లస: పప

3685 NDX2016575
పపరర: హనసమసత రరవప గరపరలస

94-20/1070

3668 NDX2419943
పపరర: జగననకహన రరవప మసదడపప

94-20/689

3671 JBV1732064
పపరర: శకనవరసరరవప గగటటలమగకమల

94-20/692

తసడడ:డ శవయఖ గగటటమగకల
ఇసటట ననస:7-732
వయససస:41
లస: పప
94-20/1078

3674 NDX3027182
పపరర: తలక కసదసల

94-45/676

భసధసవప: పడసనన కసదసల
ఇసటట ననస:7 TH LANE,
వయససస:44
లస: పప
94-30/790

3677 NDX0047118
పపరర: శవ కలమమరర మదన�

94-30/791

భరస : వరరరరడ�డడ మదన
ఇసటట ననస:7_52
వయససస:51
లస: ససస స
94-30/793

3680 NDX0727503
పపరర: వరర రరడడడ� మదన�

94-30/794

తసడడ:డ చచసచ రరడడడ� మదన
ఇసటట ననస:7_52
వయససస:56
లస: పప
94-30/796

భరస : హనసమసతరరవప గరపరలస
ఇసటట ననస:7_57
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప గరపరలస
ఇసటట ననస:7_57
వయససస:38
లస: పప
3687 NDX2239887
పపరర: ఉదయ కకరణ మమమళరపలర

3670 NDX2070142
పపరర: అనసతలకడక అలపరటట

3676 NDX1468363
పపరర: బబజ షపక

3665 NDX2715027
పపరర: ససభదడ మననవ

తసడడ:డ ససబబయఖ మసదడపప
ఇసటట ననస:7-330 PRASANNA NILYAM
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ వరర రరడడడ� మదన
ఇసటట ననస:7_52
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సనరరరరడడడ కకటర
ఇసటట ననస:7_52
వయససస:72
లస: పప
3684 NDX2016559
పపరర: అమర నదథ గరపరలస

94-20/688

తసడడ:డ మసరసన షపవక
ఇసటట ననస:7_50
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససబబబరరడడడ� కకటర
ఇసటట ననస:7_52
వయససస:59
లస: ససస స
3681 NDX1185396
పపరర: ససబబబరరడడడ కకటర

3667 AP151010099251
పపరర: అసకరళమక శతసశశటల ట�
శతసశశటల �ట
భరస : పడసరదస� శతసశశటట
ఇసటట ననస:7-330
వయససస:53
లస: ససస స

3673 NDX2584191
పపరర: అనత పరశస

94-20/1068

తలర : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:7-329
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కమషల యఖ
ఇసటట ననస:7-6275/36
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : బబజ షపవక
ఇసటట ననస:7_50
వయససస:33
లస: ససస స
3678 NDX0058404
పపరర: సరమమమ జఖస కకటర �

94-20/687

భరస : కకటటశజర రరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:7-732
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరరర వరపడసరదరరవప� �
ఇసటట ననస:7-732
వయససస:58
లస: పప
3675 NDX1467993
పపరర: కరరమగన షపక

3664 NDX0374926
పపరర: హనసమసత రరవప మననవ

3662 NDX2714939
పపరర: పసడయ లలత ఘసట

తసడడ:డ రరమగ ఘసట
ఇసటట ననస:7-327
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ మనవ
ఇసటట ననస:7-329
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ హననమథ రరవప మననవ
ఇసటట ననస:7-329
వయససస:20
లస: ససస స
3669 NDX2055490
పపరర: పదకజ ఘసటబ

94-20/686

తసడడ:డ ససబబయఖ యడలపల
ఇసటట ననస:7-327
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ రరమగ గసట
ఇసటట ననస:7-327
వయససస:19
లస: ససస స
3666 NDX2736379
పపరర: చనకయ మననవ

3661 AP151010096173
పపరర: నరసససహరరవప యడర పలర

3683 NDX2016534
పపరర: అరవసద కలమమర గరపరలస

94-30/797

తసడడ:డ హనసమసత రరవప గరపరలస
ఇసటట ననస:7_57
వయససస:36
లస: పప
94-30/799

3686 NDX2827707
పపరర: మణణ తదజ నశరసకరరరవప

తసడడ:డ బబపయఖ గరపరలస
ఇసటట ననస:7_57
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ కకరణ భబణగ నశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:8
వయససస:28
లస: పప

94-51/20
3688 NDX2239838
పపరర: ఖసడవలర సరయ చరణ
మసగళగరరర
తసడడ:డ ఖసడవలర సనరరఖ పడకరశ మసగళగరరర
ఇసటట ననస:8-7-31
వయససస:22
లస: పప

3689 NDX2239879
పపరర: సరయకమషష ససగకపప

94-46/843

94-51/21

తసడడ:డ సతఖనదనరరయణ ససగకపప
ఇసటట ననస:8-7-49
వయససస:22
లస: పప

Page 192 of 326

3690 NDX2239903
పపరర: రమఖ శక చలమర
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94-51/22

తసడడ:డ రరమకహన రరవప చలమర
ఇసటట ననస:8-7-65/3
వయససస:25
లస: పప
3693 NDX2239846
పపరర: శకనస వరరనల

94-51/746

తసడడ:డ చననయఖ వనలలచరర
ఇసటట ననస:8-7-99
వయససస:25
లస: ససస స
94-51/24

తసడడ:డ గరవసదరరజలల వరరనల
ఇసటట ననస:8-7-123
వయససస:36
లస: పప
3696 NDX2541407
పపరర: సరయ శరకవణణ మగపరమళర

3691 NDX2548436
పపరర: జజఖత వనలలచరర

3694 NDX2575470
పపరర: రజన చచనసనబబ యన

తలర : అనసరరధ మగపరమళర
ఇసటట ననస:8-9-316,flat no.501
వయససస:24
లస: ససస స

3697 NDX2585180
పపరర: నదగలకడక పలవనల

94-51/745

3695 NDX2239853
పపరర: పసడయమసక జసగర

94-51/25

తసడడ:డ రవ తదజ జసగర
ఇసటట ననస:8-7-138
వయససస:26
లస: ససస స
94-51/744

3698 NDX2947372
పపరర: వనసకట శవనదగకశజరరరవప
మమరరశశటల ట
తసడడ:డ మమరరశశటల ట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:8-12-77A
వయససస:51
లస: పప

94-52/645

94-15/405

3701 NDX2581460
పపరర: వజయ కలమమరర కకపమరపప

94-20/979

భరస : రరమగ పలవనల
ఇసటట ననస:8-12-60
వయససస:32
లస: ససస స

94-51/26 3700 NDX2387298
3699 NDX2239895
పపరర: ఖసడవలర వసశ కమషష మసగళగరరర
పపరర: రమఖ శక ససదద దబతష
స ల

94-51/23

భరస : వనసకటటసజరరర కరపప
ఇసటట ననస:8-7-123
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ చచనసనబబ యన
ఇసటట ననస:8-7-123
వయససస:30
లస: ససస స
94-37/641

3692 NDX2239861
పపరర: లకడక కరపప

తసడడ:డ ఖసడవలర సనరరఖ పడకరశ మసగళగరరర
ఇసటట ననస:8-12-218
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రవ కలమమర ససదద దబతష
స ల
ఇసటట ననస:8-15 F.NO 310 R4- BLOCK,SK
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఏస ఏస గగరర మమరరస కకపమరపప
ఇసటట ననస:12-1-17
వయససస:48
లస: ససస స

3702 NDX2386001
పపరర: పపరషచసదడ రరవప ఉడత

3703 NDX3033354
పపరర: సరయ అశశక తదజ గగలర పపడడ

94-44/622

3704
పపరర: వనసకట పవన కలమమర
మరరయమల
తసడడ:డ పరటయఖ మరరయమల
ఇసటట ననస:12-322
వయససస:25
లస: పప

94-73/936

94-4/1049
3707 NDX2243137
పపరర: వ వ సతఖనదరరయణ కలనశశటల ట

94-12/1140

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప ఉడత
ఇసటట ననస:12-12-29/1
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ చచననకకశవ గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:12-27-184
వయససస:28
లస: పప

3705
పపరర: వనసకట పవన కలమమర
మరరయమల
తసడడ:డ పరటయఖ మరరయమల
ఇసటట ననస:12-322, blk 622
వయససస:25
లస: పప

94-79/713

3708 NDX1736661
పపరర: రరజకష మసడవ

94-46/132

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:12-945/85/B
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ చటటల బబబగ మసడవ
ఇసటట ననస:13-9-298
వయససస:38
లస: పప
3711 NDX1960302
పపరర: యమమన చచదరర ఘమటమననన

94-44/15

భరస : వనసకటటసజర రరవప భవరరశశటల ట
ఇసటట ననస:13-9-415
వయససస:51
లస: ససస స

94-46/133

3712 NDX1960310
పపరర: లమవణఖ ఘమటమననన

94-44/18

3715 NDX2235786
పపరర: రమమదదవ బసడ

94-44/16

3718 NDX1720755
పపరర: పదకజ పపదద శశటల ట
భరస : శశతషమమధవ రరవప పపదద శశటల ట
ఇసటట ననస:13-9-415
వయససస:52
లస: ససస స

94-46/134

3713 NDX1960351
పపరర: వర లకడక గరపవరపప

94-44/17

భరస : సతఖనదరరయణ గరపవరపప
ఇసటట ననస:13-9-415
వయససస:32
లస: ససస స
94-44/19

భరస : శశషష మమధవ శకనవరస బసడ
ఇసటట ననస:13-9-415
వయససస:48
లస: ససస స
94-44/21

3710 NDX1962480
పపరర: రవ తదజ తచలర మ
తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:13-9-327
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ బబబగ ఘమటమననన
ఇసటట ననస:13-9-415
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరస చసదడశశఖర కలమమర
ఇసటట ననస:13-9-415
వయససస:45
లస: ససస స
3717 NDX0995365
పపరర: రకణగకరదదవ భవరరశశటల ట

3709 NDX1962506
పపరర: సరహహతఖ మమరరలర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలనశశటల ట
ఇసటట ననస:13-3-320
వయససస:23
లస: పప

భరస : రరజజ శశఖర
ఇసటట ననస:13-9-327
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ బబబగ ఘమటమననన
ఇసటట ననస:13-9-415
వయససస:28
లస: ససస స
3714 NDX1150036
పపరర: వజయలకడక దదవ

3706 NDX3251642
పపరర: మహమమద షపక

94-12/1649

3716 NDX0761643
పపరర: ససధ పస నసకలపరటట

94-44/20

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:13-9-415
వయససస:50
లస: ససస స
94-44/22

3719 NDX1923268
పపరర: నదగకసదడమక తషమమల

94-44/23

భరస : వరయఖ తషమమల
ఇసటట ననస:13-9-415
వయససస:76
లస: ససస స
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3720 NDX1888405
పపరర: పసడతస మగటట
ర రర
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94-44/25

తసడడ:డ వజయ కలమమర మగటట
ర రర
ఇసటట ననస:13-9-415
వయససస:24
లస: పప
94-44/28

తసడడ:డ వనసకటటశజరరరవప భవరరసపటల ట
ఇసటట ననస:13-9-415
వయససస:25
లస: పప
94-44/31

3729 NDX0761726
పపరర: ససబడమణఖస పస నసకలపరటట

94-44/34

3724 NDX1720763
పపరర: రసజత కలమమర పపదద శశటల ట

3733 NDX3219680
పపరర: సరవతడ పప టట
ల రర

తసడడ:డ వనసకట గరపరల కమషషమమరరస పప టట
ల రర
ఇసటట ననస:13-9-415
వయససస:61
లస: పప

భరస : రమమసజనఉలల
ఇసటట ననస:13-9-415
వయససస:53
లస: ససస స

3735 NDX3221512
పపరర: సస పస ఏన వ జ కమషష మమరరస
పప టట
ల రర
తసడడ:డ రమమసజనఉలల
ఇసటట ననస:13-9-415
వయససస:38
లస: పప

3736 NDX3221561
పపరర: పస ఇ ఆర బ వ ఏన వ కమషష
పడసరద
తసడడ:డ రరమమమనఉలల
ఇసటట ననస:13-9-415
వయససస:37
లస: పప

94-46/893

94-44/38

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:13-9-416
వయససస:51
లస: ససస స
94-44/41

తసడడ:డ ససదదప నననపననన
ఇసటట ననస:13-9-419
వయససస:29
లస: ససస స

94-44/35

3742 AP151010144445
పపరర: వర బడహకస కడదరర

94-50/571

3745 NDX2777951
పపరర: మమనక పపసడదల

94-45/732

3748 NDX0642421
పపరర: మలలర శజరర బబయ దదవసస త
భరస : వనసకటటశజరరర నదయక
ఇసటట ననస:13-9-419
వయససస:47
లస: ససస స

3728 NDX2235828
పపరర: శశషష మమధవ శకనవరస బసడ

94-44/33

3731 NDX1720730
పపరర: శశతషమమధవ రరవప పపదద శశటల ట

94-44/36

3734 NDX3219292
పపరర: రమమసజనఉలల పప టట
ల రర

94-46/889

తసడడ:డ కమషషమమరరస
ఇసటట ననస:13-9-415
వయససస:60
లస: పప
94-47/1275

3737 NDX3289451
పపరర: వపసచ కకసడవటట

94-184/1647

తసడడ:డ పరపరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:13-9-415 F.NO. 303
వయససస:18
లస: ససస స
94-44/39

3740 AP151010144215
పపరర: రతదనసబ భవరర

94-44/40

భరస : రరమకకకషష రచదరర
ఇసటట ననస:13-9-416
వయససస:77
లస: ససస స
94-44/42

3743 NDX0991083
పపరర: నదగకశజర రరవప నననపననన

94-44/44

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:13-9-417
వయససస:60
లస: పప
94-50/572

భరస : మధసససధన పపసడదల
ఇసటట ననస:13-9-417
వయససస:23
లస: ససస స
94-44/46

94-44/30

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర పపదద శశటల ట
ఇసటట ననస:13-9-415
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ శవ బడహకచదరరఖలల
ఇసటట ననస:13-9-416
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ పపసడదల
ఇసటట ననస:13-9-417
వయససస:30
లస: పప
3747 NDX2235844
పపరర: ఐశజరఖ నననపననన

3739 AP151010144446
పపరర: సజరష లకడకకలమమరర కడదరర

3725 NDX1960336
పపరర: సతఖనదరరయణ గరపవరపప

తసడడ:డ శరఖమ సససదర చల దతష
స బసడ
ఇసటట ననస:13-9-415
వయససస:51
లస: పప

భరస : వరబడహకస
ఇసటట ననస:13-9-416
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకమషరలచదరర
ఇసటట ననస:13-9-416
వయససస:55
లస: పప
3744 NDX2777969
పపరర: మధసససధన పపసడదల

94-44/32

తసడడ:డ పస తష రరజ భవరరశశటల ట
ఇసటట ననస:13-9-415
వయససస:55
లస: పప
94-44/37

94-44/27

తసడడ:డ చసటట గరపవరపప
ఇసటట ననస:13-9-415
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:13-9-415
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసజరరరరవ
ఇసటట ననస:13-9-415
వయససస:54
లస: పప

3741 NDX0886036
పపరర: వనసకటరమణ భవరర

94-44/29

3727 NDX1150143
పపరర: శకనవరస చసదడశశఖర కలమమర దదవ

3730 NDX0991778
పపరర: వనసకటటసజర రరవప భవరరశశటల ట

3722 NDX1912899
పపరర: కరకసత సరయ నశరసత బసడ

తసడడ:డ శశషష మమధవ శకనవరస బసడ
ఇసటట ననస:13-9-415
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శశతష మమధవ రరవప పపదద శశటల ట
ఇసటట ననస:13-9-415
వయససస:26
లస: పప

3726 NDX2413946
పపరర: సస పస ఎన వ జ కమషష మమరరస
పప టటనరరర
తసడడ:డ రరమమసజజననయగలల పప టట
ల రర
ఇసటట ననస:13-9-415
వయససస:39
లస: పప

3738 NDX0885541
పపరర: వజయ లకడక భవరర

94-44/26

తసడడ:డ ససబడహకణఖస పప నసకలపరటట
ఇసటట ననస:13-9-415
వయససస:25
లస: పప

3723 NDX1720771
పపరర: వనసకట చచవతనఖ భవరరసపటల ట

3732 NDX2413896
పపరర: రరమమసజననయగలల పప టట
ల రర

3721 NDX1888413
పపరర: కకటటలఖ

3746 NDX1912972
పపరర: అదద లకడక బబయ దదవరసస ఠ

94-44/45

తసడడ:డ వనసకటటసజరరర నదయక దదవరసస ఠ
ఇసటట ననస:13-9-419
వయససస:24
లస: ససస స
94-44/47

3749 NDX2235802
పపరర: జజఖత లకడక బబయ గసగగల

94-44/48

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర నదయక దదవరసస ఠ
ఇసటట ననస:13-9-419
వయససస:21
లస: పప
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3750 NDX0992057
పపరర: నదగ రరజ నదయక దదవసస త

94-44/49

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర నదయక
ఇసటట ననస:13-9-419
వయససస:30
లస: పప
3753 NDX0857128
పపరర: భబసమరరరవప కకలశశటల ట

94-44/54

తసడడ:డ సదదశవయఖ
ఇసటట ననస:13-9-420/2
వయససస:44
లస: పప
3756 NDX0858068
పపరర: దసరరర శక లలత చకరమ

94-44/57

94-44/60

తసడడ:డ లకడకనదరరయణ
ఇసటట ననస:13-9-422
వయససస:45
లస: పప
3762 NDX2056381
పపరర: శకదదవ మమదరమమటర

94-44/63

తసడడ:డ వనసకట కమషష రరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:13-9-424
వయససస:52
లస: ససస స
3765 AP151010144069
పపరర: కకకషష రరరవప మమదరమమటర

94-44/66

94-44/69

94-46/137

తసడడ:డ పసరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:13-10-1/B
వయససస:25
లస: పప

94-44/58

94-44/71

94-81/747

3755 JBV1650472
పపరర: శరరష చకరమ

94-44/56

3758 AP151010144049
పపరర: మహహష చకరమ

భరస : లకడకనదరరయణ
ఇసటట ననస:13-9-422
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట అనసత లకడకనదరరయణ
ఇసటట ననస:13-9-422
వయససస:43
లస: పప

94-44/61
3760 AP151010144094
పపరర: వనసకట అనసత లకడకనదరరయణ
చకరమ
తసడడ:డ వనసకట అనసత సనరఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:13-9-422
వయససస:70
లస: పప

3761 NDX0995514
పపరర: సససధస నఖత మమదరమమటర
తసడడ:డ శకనవరస బబబగ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:13-9-424
వయససస:28
లస: ససస స

3763 AP151010144068
పపరర: జనననమక మమదరమమటర

3764 AP151010144151
పపరర: శకనవరసబబబగ మమదరమమటర

94-44/64

3766 AP151010144449
పపరర: రజనకలమమరర గరరకపరటట

3769 NDX2137363
పపరర: యశశజన బసడడ

3772 NDX2137330
పపరర: శకనవరస రరవప బసడడ

3775 NDX2235851
పపరర: కరరరసక ఆచసట

94-44/67

3767 AP151010144646
పపరర: ససపపరష గరరకపరటట

94-44/62

94-44/65

94-44/68

భరస : కమషరషరరవప
ఇసటట ననస:13-9-425
వయససస:82
లస: ససస స
94-46/135

3770 NDX2137355
పపరర: వజయ లకడక ఈదర

94-46/136

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:13-9-427
వయససస:58
లస: ససస స
94-46/138

3773 NDX2235893
పపరర: లకడక నరసమక చరర దదననన

94-44/70

తలర : భమలకడక చరర దదననన
ఇసటట ననస:13-9-428
వయససస:27
లస: ససస స
94-44/72

3776 NDX1136076
పపరర: రరమగలల చరర దదననన

94-44/73

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప ఆచసట
ఇసటట ననస:13-9-428
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:13-9-428
వయససస:69
లస: పప

3778 SQX0170035
పపరర: రరజకశజరర ఓరరగసటట

3779 AP151010150178
పపరర: లకడకవనసకటహహమసతకలమమర
కలరరక
తసడడ:డ వనసకటనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:13-10-434
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటసరజమ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:13-10-44/1
వయససస:34
లస: ససస స

94-44/59

తసడడ:డ కకకషష రరరవప
ఇసటట ననస:13-9-424
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ఉమ మహహశజర రరవప
ఇసటట ననస:13-9-427
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:13-9-428
వయససస:38
లస: ససస స
3777 NDX2691632
పపరర: నదగమరవరల షపక

3757 AP151010144095
పపరర: సరరజన చకరమ

94-44/53

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:13-9-422
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:13-9-427
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:13-9-427
వయససస:25
లస: పప
3774 NDX0598284
పపరర: భమలకడక చరర దదననన

94-44/55

భరస : తదసడవకకకషష
ఇసటట ననస:13-9-425
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరధరరరవప
ఇసటట ననస:13-9-425
వయససస:60
లస: పప
3771 NDX2137348
పపరర: ఉమ మహహశజర రరవప బసడడ

3754 NDX0857029
పపరర: సదదశవయఖ కకలశశటల ట

3752 NDX0858183
పపరర: పపషరమవత కకలశశటల ట

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:13-9-420/2
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : కకకషష రరరవప
ఇసటట ననస:13-9-424
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:13-9-424
వయససస:80
లస: పప
3768 AP151010144450
పపరర: తదసడవకమషష వలల
ర రర

94-44/52

తసడడ:డ ఆదదమమరరస
ఇసటట ననస:13-9-420/2
వయససస:67
లస: పప

భరస : మహహష
ఇసటట ననస:13-9-422
వయససస:39
లస: ససస స
3759 AP151010144054
పపరర: రమమష చకరమ

3751 NDX0857987
పపరర: వ యస యన ఆర పలర వ
కకలశశటల ట
భరస : రమమష
ఇసటట ననస:13-9-420/2
వయససస:37
లస: ససస స

94-46/733

94-47/476

Page 195 of 326

3780 NDX1736414
పపరర: ఉమ దదవ అయధదఖ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-38
94-46/139

భరస : మగరళధర గగసటటపలర
ఇసటట ననస:13-10-435
వయససస:54
లస: ససస స
3783 NDX2846988
పపరర: పడసరద మసడనరర

94-46/732

94-47/479

94-47/482

94-47/485

94-47/488

94-47/491

94-47/494

తసడడ:డ మలర ఖమరరననరరవప
ఇసటట ననస:13-10-435
వయససస:59
లస: పప

3796 NDX1028489
పపరర: చరణ కకడదల

3799 NDX1859166
పపరర: హరర వరర న జజససస

3802 AP151010150790
పపరర: మహనకలమమర చటటల

94-47/497

3805 NDX2044733
పపరర: వనసకటటశజర రరవప తదడడ

3808 NDX1026566
పపరర: లకడకనదరరయణ పపలలర ల
తసడడ:డ ససబబరరయగడడ
ఇసటట ననస:13-10-435
వయససస:70
లస: పప

94-47/481

94-47/486

3794 NDX1840132
పపరర: శకహరర చతష
స

94-47/487

తసడడ:డ పడసరద చతష
స
ఇసటట ననస:13-10-435
వయససస:24
లస: పప
94-47/489

3797 NDX1028588
పపరర: శకకరసత నడడపసననన

94-47/490

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:13-10-435
వయససస:30
లస: పప
94-47/492

3800 NDX1026442
పపరర: గరకలల కమషష పపలలర ల

94-47/493

తసడడ:డ లకడకనదరరయణ
ఇసటట ననస:13-10-435
వయససస:37
లస: పప
94-47/495

3803 NDX2236925
పపరర: మగరళ కమషష చతష
స

94-47/496

తసడడ:డ ఆసజననయగలల చతష
స
ఇసటట ననస:13-10-435
వయససస:48
లస: పప
94-47/498

తసడడ:డ రరమమరరవప తదడడ
ఇసటట ననస:13-10-435
వయససస:56
లస: పప
94-47/500

3788 NDX2236909
పపరర: రరఘహన కకడదల

94-47/484
3791 NDX2044709
పపరర: వ ఎస ఎస పపరరషస తస మక
నదరమడమలర
భరస : ఎస ఆర సస హహచ పడసరద నదరమడమలర
ఇసటట ననస:13-10-435
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:13-10-435
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:13-10-435
వయససస:50
లస: పప
3807 NDX1026111
పపరర: శకనవరస కర

3793 NDX0220574
పపరర: కకటటశజరమక చటటల

94-47/478

94-47/483

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప జజససస
ఇసటట ననస:13-10-435
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ లకడకనదరరయణ
ఇసటట ననస:13-10-435
వయససస:38
లస: పప
3804 AP151010150675
పపరర: సతఖబబలమజ పడసరద చటటల

3790 NDX1025261
పపరర: ఉమమదదవ పపలలర ల

3785 NDX1025170
పపరర: ససధదరర కకడదల

భరస : శకనవరస కకడదల
ఇసటట ననస:13-10-435
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస కకడదల
ఇసటట ననస:13-10-435
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శవ నదగకశజర రరవప జజససస
ఇసటట ననస:13-10-435
వయససస:31
లస: పప
3801 NDX1026707
పపరర: శకకర కమషష పపలలర ల

94-47/480

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:13-10-435
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ రవచసదడ బబబగ వరససరరడడ
ఇసటట ననస:13-10-435
వయససస:24
లస: పప
3798 NDX1859380
పపరర: వషష
ష వరరన జజససస

3787 NDX1869843
పపరర: అననరరధ నలల
ర రర

94-46/141

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:13-10-435
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : లకడకనదరరయణ
ఇసటట ననస:13-10-435
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:13-10-435
వయససస:61
లస: ససస స
3795 NDX1799412
పపరర: నతన చకకవరరస వరససరరడడడ

94-47/477

భరస : సరసబశవ రరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:13-10-435
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:13-10-435
వయససస:54
లస: ససస స
3792 NDX1495077
పపరర: నదగకసదడమక నలల
ర రర

3784 NDX2236719
పపరర: శరసత మసడడరర

3782 NDX1736620
పపరర: మగరళధర గగసటటపలర

తసడడ:డ రరమ కకటట గగసటటపలర
ఇసటట ననస:13-10-435
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ సరయ మసడడరర
ఇసటట ననస:13-10-435
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సతఖబబలమజ పడసరద
ఇసటట ననస:13-10-435
వయససస:44
లస: ససస స
3789 NDX1025444
పపరర: శవకలమమరర నడడపసననన

94-46/140

భరస : చననయఖ బగటటల
ఇసటట ననస:13-10-435
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ మసడనరర
ఇసటట ననస:13-10-435
వయససస:21
లస: పప
3786 NDX0221002
పపరర: వనసకట రమణ చటటల

3781 NDX1619503
పపరర: మసరసనమక బగటటల

3806 NDX1026475
పపరర: కకటటశజర రరవప నడడపసననన

94-47/499

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ
ఇసటట ననస:13-10-435
వయససస:56
లస: పప
94-47/501

3809 NDX0109330
పపరర: ఆసజననయగలల చటటల

94-47/502

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:13-10-435
వయససస:74
లస: పప
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3810 NDX3066685
పపరర: అసజనదదవ కకమమకలపరటట

94-44/626

భరస : గరపరల కమషష కకమమకలపరటట
ఇసటట ననస:13-10-436
వయససస:49
లస: ససస స
3813 NDX2236776
పపరర: హహచ మననరమ బబ రరగడడ

3811 NDX2265072
పపరర: శక లకడక రరప తదడడ

94-47/503

భరస : పవన కలమమర
ఇసటట ననస:13-10-436
వయససస:30
లస: ససస స
94-47/505

భరస : ససగరత రరవప కనపరరర
ఇసటట ననస:13-10-436
వయససస:52
లస: ససస స

3814 NDX1769373
పపరర: భర య లకడక జజససస

94-47/508

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:13-10-436
వయససస:77
లస: ససస స

3817 NDX2265205
పపరర: శక అనసరరగ సరయ అలమరడడ

94-47/506

94-47/511

తసడడ:డ వనసకటటసజర రరవప
ఇసటట ననస:13-10-436
వయససస:28
లస: పప

3820 NDX2502276
పపరర: రవ చసదడ వరససరరడడడ

94-47/509

94-47/514

తసడడ:డ తదమస కర
ఇసటట ననస:13-10-436
వయససస:54
లస: పప

3823 NDX1769050
పపరర: ససవర నదగకశజర రరవప జజససస

94-47/512

94-47/517

భరస : ఖలల సయఖద
ఇసటట ననస:13-10-437
వయససస:48
లస: ససస స

3826 NDX1160423
పపరర: ఖలల సపవయద

94-47/516

94-47/519

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:13-10-438
వయససస:45
లస: ససస స

3829 AP151010153421
పపరర: పపసచలమక ఆరక

94-47/518

3821 NDX2265213
పపరర: శకనవరస రరవప అలమరడడ

94-47/513

3824 NDX2429363
పపరర: ఉమ పదదకవత నమకకరయల

94-49/421

3827 NDX1614677
పపరర: శకనవరస రరవప ఆరర

94-46/142

తసడడ:డ మలర కరరరనన రరవప
ఇసటట ననస:13-10-438
వయససస:46
లస: పప
94-47/520

భరస : మలర ఖమరరననరరవప
ఇసటట ననస:13-10-438
వయససస:68
లస: ససస స

3831 NDX2236826
పపరర: శకనవరస రరవప ఆరర

94-47/510

భరస : శక సతఖ తదడడ
ఇసటట ననస:13-10-436
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలబ
ఇసటట ననస:13-10-437
వయససస:68
లస: పప

3828 NDX0864132
పపరర: వజయలకడక ఆరర

3818 NDX2237113
పపరర: రరషస కనపరరస

తసడడ:డ అదద నదరరయణ
ఇసటట ననస:13-10-436
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససతద రరమయఖ జజససస
ఇసటట ననస:13-10-436
వయససస:59
లస: పప

3825 NDX1160407
పపరర: వహహదద బబగస

94-47/507

తసడడ:డ ససగరత రరవప కనపరరరర
ఇసటట ననస:13-10-436
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ యగకశజరరరవప వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:13-10-436
వయససస:47
లస: పప

3822 NDX2236875
పపరర: ససగరత రరవప కనపరరర

3815 NDX2265288
పపరర: లలత కలమమరర తదడడ
భరస : వనసకటటసజర రరవప
ఇసటట ననస:13-10-436
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:13-10-436
వయససస:21
లస: పప

3819 NDX2265064
పపరర: కళళఖణ రరస తదడడ

94-47/504

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:13-10-436
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శవ నదగకశజర రరవప జజససస
ఇసటట ననస:13-10-436
వయససస:55
లస: ససస స

3816 NDX2265163
పపరర: ససబబబయమక తదడడ

3812 NDX2265189
పపరర: శకదదవ అలమరడడ

3830 JBV3142874
పపరర: రరజఖఁ చదనసనపరటట

94-47/521

భరస : కమషషమమరరస
ఇసటట ననస:13-10-438
వయససస:76
లస: ససస స

94-47/522

తసడడ:డ మలర కరరరనన రరవప ఆరర
ఇసటట ననస:13-10-438
వయససస:45
లస: పప

3832 NDX2238616
పపరర: వనసకట మననజ ఆరర
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94-49/422

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆరర
ఇసటట ననస:13-10-438
వయససస:20
లస: పప
3835 NDX2008895
పపరర: శశరత బబబగ మగవజ
తసడడ:డ కకటటశజర రరవప మగవజ
ఇసటట ననస:13-10-439
వయససస:55
లస: పప

3833 NDX1024983
పపరర: అలలఖఖ మవరజ

94-47/523

తసడడ:డ శరత బబబగ
ఇసటట ననస:13-10-439
వయససస:31
లస: ససస స
94-47/525

3836 NDX3116779
పపరర: చన కమషషయఖ తరరవథద
తసడడ:డ రరఘవయఖ తరరవథద
ఇసటట ననస:13-10-441
వయససస:63
లస: పప

3834 NDX1088657
పపరర: మమధవలత మవరజ

94-47/524

భరస : శరత బబబగ
ఇసటట ననస:13-10-439
వయససస:47
లస: ససస స
94-47/1028

3837 NDX2973832
పపరర: తడపపరరసజల కరకపర

94-42/760

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర కరకపర
ఇసటట ననస:13-10-441 FLAT NO 402
వయససస:20
లస: ససస స
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3838 NDX2820108
పపరర: వనసకటటశజరరర కరకపర
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94-47/1029

3839 NDX2921047
పపరర: పడభబవత పపమకసరన

94-47/1030

3840 NDX1370097
పపరర: ససధద చలర గగరరవపలల

94-46/143

తసడడ:డ పపలర యఖ కరకపర
ఇసటట ననస:13-10-441.FLAT NO 402
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకటటశజరరర కరకపర
ఇసటట ననస:13-10-441.FLAT NO 402
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరమ బబబగ
ఇసటట ననస:13-10-442
వయససస:37
లస: ససస స

3841 NDX1370105
పపరర: రరమ బబబగ చలర గగరరవపలల

3842 NDX3186640
పపరర: ససధ చదలమగమరరవప

3843 NDX3216850
పపరర: రరసబబబగ చలమగమరరవప

94-46/144

తసడడ:డ నదగగలల
ఇసటట ననస:13-10-442
వయససస:47
లస: పప
3844 NDX2757227
పపరర: కకరణకయ చలర గగరరవప

భరస : రసబబబగ చదలమగమరరవప
ఇసటట ననస:13-10-442
వయససస:37
లస: ససస స
94-47/1032

తసడడ:డ రసబబబగ చలర గగరరవప
ఇసటట ననస:13-10-442
వయససస:19
లస: ససస స
3847 NDX2056613
పపరర: నహరరక దదవ కకచచరర

3845 NDX2502086
పపరర: అననష కకచచచరర

94-47/527

3848 NDX2237790
పపరర: వనసష గరరసటర

3851 NDX2237022
పపరర: రరజకలమమరర కకచచరర

భరస : మలర ఖమరరనన వర పడసరద కలకకసడ
ఇసటట ననస:13-10-443
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనయఖ కర
ఇసటట ననస:13-10-443
వయససస:54
లస: ససస స

3853 NDX0225185
పపరర: అచచమమసబ గసటబ

3854 NDX2237576
పపరర: వనల గరరసటర

94-47/533

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:13-10-443
వయససస:76
లస: ససస స
3856 NDX2237808
పపరర: ససతతష తదజ కకచచరర

94-47/536

94-47/539

3860 NDX2236982
పపరర: ససబబ రరవప గసట

94-47/542

3863 NDX2236735
పపరర: కకసడయఖ అగకహరపప

94-47/531

భరస : వనసకటనదగలసగకశజర రరవప అడడ గడ
ఇసటట ననస:13-10-445
వయససస:38
లస: ససస స

3866 NDX2036094
పపరర: రరజఖ లకడక ఏలలరర
భరస : చసదడ శశఖర ఏలలరర
ఇసటట ననస:13-10-445
వయససస:43
లస: ససస స

3849 NDX2237691
పపరర: రమణణ గరరసటర

94-47/529

3852 NDX2056605
పపరర: వజయ లకడక మదదదననన

94-47/532

భరస : పపరష చసదడ రరవప మదదదననన
ఇసటట ననస:13-10-443
వయససస:68
లస: ససస స
94-47/534

3855 NDX1789470
పపరర: శక కకరణ కలకకసడ

94-47/535

తసడడ:డ మలర ఖమరరనన వర పడసరద కలకకసడ
ఇసటట ననస:13-10-443
వయససస:29
లస: పప
94-47/537

3858 NDX1789546
పపరర: పడతదప బబబగ కకట

94-47/538

తసడడ:డ వనసకయఖ కకట
ఇసటట ననస:13-10-443
వయససస:63
లస: పప
94-47/540

3861 NDX2236768
పపరర: దదనమక అగకహరపప

94-47/541

భరస : కకసడయఖ అగకహరపప
ఇసటట ననస:13-10-444
వయససస:45
లస: ససస స
94-47/543

తసడడ:డ రరమయఖ అగకహరపప
ఇసటట ననస:13-10-444
వయససస:50
లస: పప
94-47/547

94-47/526

భరస : ససరకష జ
ఇసటట ననస:13-10-443
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ గసట
ఇసటట ననస:13-10-443
వయససస:82
లస: పప

భరస : ససతదరరమయఖ వసగమరర
ఇసటట ననస:13-10-444
వయససస:69
లస: ససస స
3865 NDX2390482
పపరర: ససత మహలకడక అడడ గడ

94-47/528

తసడడ:డ పపద అసకమక
ఇసటట ననస:13-10-443
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ మదదదననన
ఇసటట ననస:13-10-443
వయససస:75
లస: పప
3862 NDX2236792
పపరర: వనసకట రమణమక వసగమరర

3857 NDX0644740
పపరర: పరపరరరవప లమవప

3846 NDX2390508
పపరర: శక మనషర పరలడడగగ
తసడడ:డ నదగయఖ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:13-10-443
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరకష బబబగ జ
ఇసటట ననస:13-10-443
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనయఖ కక
ఇసటట ననస:13-10-443
వయససస:30
లస: పప
3859 NDX2056597
పపరర: పపరష చసదడ రరవప మదదదననన

94-46/145

భరస : అభ రరస మననన
ఇసటట ననస:13-10-443
వయససస:28
లస: ససస స
94-47/530

94-47/1031

తసడడ:డ నదగయఖ చలమగమరరవప
ఇసటట ననస:13-10-442
వయససస:59
లస: పప

భరస : ససతతష తదజ కకచచచరర
ఇసటట ననస:13-10-443
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప పరలలస
ఇసటట ననస:13-10-443
వయససస:28
లస: ససస స
3850 NDX1756792
పపరర: రతన కలమమరర కలకకసడ

94-46/734

3864 NDX2236750
పపరర: ససతదరరమయఖ వసగమరర

94-47/544

తసడడ:డ రరమయఖ వసగమరర
ఇసటట ననస:13-10-444
వయససస:75
లస: పప
94-47/548

3867 NDX1740498
పపరర: నదగ కలససమ కలమమరర కకట

94-47/549

భరస : పడతదప బబబగ కకట
ఇసటట ననస:13-10-445
వయససస:48
లస: ససస స
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3868 NDX1483759
పపరర: ససజజత తదడడ
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94-47/550

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:13-10-445
వయససస:48
లస: ససస స
3871 NDX2036086
పపరర: చసదడ శశఖర ఏలలరర

94-47/555

94-47/557

భరస : నదయగడమక చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:13-10-446
వయససస:39
లస: ససస స
3877 NDX2236834
పపరర: సరసబశవ రరవప చచనసనపరటట

94-47/560

94-47/563

94-47/566

94-47/569

94-47/572

భరస : అసకరరవప
ఇసటట ననస:13-10-449
వయససస:63
లస: ససస స

94-47/561

3884 NDX2265197
పపరర: రరఘవనసదడ మవజ

3887 NDX2056704
పపరర: జనదరర న రరవప బబబడడపరటట

3890 NDX2237014
పపరర: కలసదన లకడక జరటల ట

94-47/575

3893 AP151010153121
పపరర: పడసనన కలమమరర జరటల ట

94-47/564

3896 NDX2236958
పపరర: సరతజక కలమమర జరటల ట
తసడడ:డ వజయ కలమమర జరటల ట
ఇసటట ననస:13-10-449
వయససస:21
లస: పప

94-47/559

3879 NDX0566125
పపరర: దదశర భమపపన మమయ

94-47/562

3882 NDX2265148
పపరర: పపననమక మవజ

94-47/565

భరస : ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:13-10-447
వయససస:74
లస: ససస స
94-47/567

3885 NDX2123065
పపరర: మహన కమషష మమమలవరపప

94-47/568

తసడడ:డ రరమ కమషష మమమలవరపప
ఇసటట ననస:13-10-447
వయససస:36
లస: పప
94-47/570

3888 NDX0837559
పపరర: భమపపన రరశచసద మమయ

94-47/571

తసడడ:డ రరశచసద
ఇసటట ననస:13-10-447
వయససస:63
లస: పప
94-47/573

3891 NDX1025824
పపరర: రరధదక జరటల ట

94-47/574

భరస : వజయ కలమమర జరటల ట
ఇసటట ననస:13-10-449
వయససస:42
లస: ససస స
94-47/576

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:13-10-449
వయససస:50
లస: ససస స
94-47/578

3876 NDX2236891
పపరర: నదయగడమక చచనసనపరటట

తసడడ:డ భమపపన మమయ
ఇసటట ననస:13-10-447
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అనల కలమమర జరటల ట
ఇసటట ననస:13-10-449
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : లకడక నదరరయణ
ఇసటట ననస:13-10-449
వయససస:48
లస: ససస స
3895 NDX0704247
పపరర: వశరలమకడ జరటల ట

3881 NDX0837393
పపరర: రశక భమపపన మమయ

94-47/1299

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:13-10-446
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరమకమషష పడసరద బబబడడపరటట
ఇసటట ననస:13-10-447
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ బగచచయఖ యరక
ఇసటట ననస:13-10-447
వయససస:95
లస: పప
3892 NDX0704221
పపరర: ససభబగఖలకడక మగవజ

94-47/558

తసడడ:డ వనసకటటసజరరర
ఇసటట ననస:13-10-447
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:13-10-447
వయససస:40
లస: పప
3889 NDX1507047
పపరర: సనరరఖ నదరరయణ యరక

3875 NDX2236867
పపరర: బసగరరమక చచనసనపరటట

3873 NDX2549517
పపరర: ససధదఖ రరణణ వనలలపపల
తసడడ:డ శవ రరడడడ వనలలపపల
ఇసటట ననస:13-10-445
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : భమపపన రరశచసద జగనదనయమ
ఇసటట ననస:13-10-447
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : సనరరఖ నదరరయణ యరక
ఇసటట ననస:13-10-447
వయససస:87
లస: ససస స
3886 AP151010150227
పపరర: చకకవరరస కటటల వరపప

94-47/556

తసడడ:డ వనసకటటసజరరర మవజ
ఇసటట ననస:13-10-447
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసజరరర
ఇసటట ననస:13-10-447
వయససస:49
లస: ససస స
3883 NDX1507039
పపరర: వనసకరయమమక యరక

3872 NDX0110825
పపరర: పడసనన శవసతఖనదరరయణ
తలర పపననన
తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:13-10-445
వయససస:65
లస: పప

3878 NDX1507054
పపరర: వనవషషవ మవజ

94-47/554
3870 NDX1483270
పపరర: వ జ హనసమమన పడసరద తదడడ

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:13-10-445
వయససస:47
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:13-10-446
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసజరరర చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:13-10-446
వయససస:71
లస: పప
3880 NDX2265155
పపరర: అనసనయ మవజ

94-47/551

భరస : పడసనన శవ సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:13-10-445
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరమ రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:13--10-445
వయససస:51
లస: పప
3874 NDX2236917
పపరర: కకరణకయళ చచనసనపరటట

3869 NDX0222356
పపరర: వనసకరయమక తదలర పపననన

3894 AP151010153120
పపరర: ధవళళకడ జరటల ట

94-47/577

భరస : సతఖనదరరయణ జరటల ట
ఇసటట ననస:13-10-449
వయససస:63
లస: ససస స
94-47/579

3897 AP151010150124
పపరర: అనల కలమమర జరటల ట

94-47/580

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ జరటల ట
ఇసటట ననస:13-10-449
వయససస:46
లస: పప
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3898 AP151010150123
పపరర: వజయ కలమమర జరటల ట

94-47/581

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ జరటల ట
ఇసటట ననస:13-10-449
వయససస:46
లస: పప
3901 NDX2237105
పపరర: పదకలత దదసరర

94-47/584

94-34/811

94-46/148

94-47/587

94-47/590

94-47/593

94-47/596

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ గడడడపరటట
ఇసటట ననస:13-10-451
వయససస:24
లస: ససస స

3911 NDX0226654
పపరర: ఉష నరరక

3914 NDX2265130
పపరర: వజయలకడక కకలర పర

3917 NDX0640300
పపరర: రరమ తదజ గరగరననన

3920 JBV3134319
పపరర: కమషష మహన నరరక

94-47/957

3923 NDX2597185
పపరర: శకలలఖ కకమరకనన

94-47/588

3926 NDX2072916
పపరర: వజయలకడక గగరకస
భరస : పడసరద గగరకస
ఇసటట ననస:13-10-451
వయససస:40
లస: ససస స

3906 NDX1374081
పపరర: గడడడ పరటట వర రరఘవయఖ

94-46/147

3909 NDX2429470
పపరర: మహన కరవఖ తరరవధద

94-47/586

3912 NDX2236990
పపరర: రరధదక అపమసరన

94-47/589

భరస : శకనవరస అపమసరన
ఇసటట ననస:13-10-450
వయససస:42
లస: ససస స
94-47/591

3915 NDX0641076
పపరర: గసగరభవరన గరగరననన

94-47/592

భరస : నదగకశజరరరవప
ఇసటట ననస:13-10-450
వయససస:53
లస: ససస స
94-47/594

3918 NDX2236883
పపరర: శకనవరస అపమసరన

94-47/595

తసడడ:డ ససవర రరమకమషషయఖ అపమసరన
ఇసటట ననస:13-10-450
వయససస:47
లస: పప
94-47/597

3921 NDX0579631
పపరర: నదగకశజరరరవప గరగరననన

94-47/598

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:13-10-450
వయససస:60
లస: పప
94-47/958

తసడడ:డ బడహకనసదస
ఇసటట ననస:13-10-450
వయససస:21
లస: ససస స
94-47/599

94-31/762

తసడడ:డ రరమ కమషషయఖ తరరవధద
ఇసటట ననస:13-10-450
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసజర రరవప
ఇసటట ననస:13-10-450
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ సస మయఖ కకమమరకనన
ఇసటట ననస:13-10-450
వయససస:44
లస: పప
3925 NDX1812313
పపరర: శరకవణణ గడడడ పరటట

94-47/585

తసడడ:డ నదగకశజరరరవప
ఇసటట ననస:13-10-450
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకశవయఖ తరరవధద
ఇసటట ననస:13-10-450
వయససస:50
లస: పప
3922 NDX2563021
పపరర: బడహకనసదస కకమమరకనన

3908 NDX2236966
పపరర: సరయ శవరన అపమసరన

3903 NDX2596542
పపరర: శకనతన కకమరకనన

తసడడ:డ శవ రరమ కమషషయఖ
ఇసటట ననస:13-10-450
వయససస:51
లస: పప

భరస : సనరరఖ పడకరశ
ఇసటట ననస:13-10-450
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరరఖ పడకరశ
ఇసటట ననస:13-10-450
వయససస:27
లస: పప
3919 NDX2429454
పపరర: రరమకమషషయఖ తరరవధద

94-46/146

తసడడ:డ కమషష మహనరరవప
ఇసటట ననస:13-10-450
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరమ కకకశరనఆ తరరవధద
ఇసటట ననస:13-10-450
వయససస:44
లస: ససస స
3916 NDX2265106
పపరర: అమమత కకలర పర

3905 NDX1374099
పపరర: గడడడ పరటట పదకజ

94-47/583

తసడడ:డ బడహకనసదస
ఇసటట ననస:13-10-450
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస అపమసరన
ఇసటట ననస:13-10-450
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగకశజరరరవప
ఇసటట ననస:13-10-450
వయససస:26
లస: ససస స
3913 NDX2429488
పపరర: వజయ తరరవధద

94-50/542

భరస : వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:13-10-450
వయససస:48
లస: ససస స

తలర : వజయలకడక కకలర పర
ఇసటట ననస:13-10-450
వయససస:60
లస: పప
3910 NDX1248186
పపరర: హరరరణణ గరగరననన

3902 NDX2966729
పపరర: రరజకశజరర ఓరరగసటట

3900 NDX2236800
పపరర: వనసకట శక దదవఖ దదసరర

తసడడ:డ వనసకటటసజర రరవప దదసరర
ఇసటట ననస:13-10-449/1
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరజమ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:13-10-449/1
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బడహకనసదస
ఇసటట ననస:13-10-450
వయససస:36
లస: ససస స
3907 NDX2502102
పపరర: సనరఖ పడకరష కకలర పర

94-47/582

తసడడ:డ అయఖనన జరటల ట
ఇసటట ననస:13-10-449
వయససస:68
లస: పప

భరస : వనసకటటసజర రరవప దదసరర
ఇసటట ననస:13-10-449/1
వయససస:44
లస: ససస స
3904 NDX2596302
పపరర: పడశరసత కకమరకనన

3899 AP151010150037
పపరర: సతఖనదరరయణ జరటల ట

3924 NDX2546216
పపరర: శకనథదన కకమరకనన

94-46/647

తసడడ:డ బడహకనసదస కకమరకనన
ఇసటట ననస:13-10-450 WARD NO 3
వయససస:19
లస: పప
94-47/600

3927 NDX0557314
పపరర: సరరత పపమకసరన

94-47/601

భరస : ససనల
ఇసటట ననస:13-10-451
వయససస:41
లస: ససస స
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3928 NDX0557264
పపరర: అసజన దదవ పపమకసరన

94-47/602

భరస : రరస పడసరద
ఇసటట ననస:13-10-451
వయససస:63
లస: ససస స
3931 NDX1507021
పపరర: భబరత పపమమకసరన

94-47/605

94-46/149

94-46/735

94-47/608

94-47/611

94-47/1033

94-47/614

తసడడ:డ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:13-11-454
వయససస:73
లస: పప

3941 NDX1660993
పపరర: మననసర బబబబ షపక

3944 NDX3177730
పపరర: సమజన జపపడడ

3947 NDX0329839
పపరర: వనసకట పసచదచ దదవ కటబల

3950 NDX1930990
పపరర: శరరష తననరర

94-47/617

3953 JBV3133188
పపరర: శకనవరస పప తత
స రర

94-47/609

3956 NDX2769412
పపరర: సరసబశవ రరవప శశటల ట
తసడడ:డ వనసకటటశజరరర శశటల ట
ఇసటట ననస:13-11-454
వయససస:50
లస: పప

3936 NDX2563328
పపరర: షపక ఫరరఠనద తబసససస

94-46/646

3939 NDX2119395
పపరర: ఖమదర బబగస షపక

94-47/607

3942 NDX2237725
పపరర: ససరకష బతష
స ల

94-47/610

తలర : కలమమరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:13-11-452
వయససస:36
లస: పప
94-45/520

3945 NDX3204591
పపరర: సమజన జపపడడ

94-46/736

భరస : రమమశ జపపడడ
ఇసటట ననస:13-11-452/1
వయససస:34
లస: ససస స
94-47/612

3948 NDX2123024
పపరర: సరయ బబ ధ కటబల

94-47/613

తసడడ:డ శకధర కటబల
ఇసటట ననస:13-11-453
వయససస:23
లస: పప
94-47/615

3951 NDX1740597
పపరర: శరరద లసగరశశటల ట

94-47/616

తసడడ:డ ససబబ రరవప లసగరశశటల ట
ఇసటట ననస:13-11-454
వయససస:53
లస: ససస స
94-47/618

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:13-11-454
వయససస:36
లస: పప
94-47/620

94-4/1262

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:13-11-452
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకరటరమమశ తననరర
ఇసటట ననస:13-11-454
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:13-11-454
వయససస:72
లస: ససస స
3955 AP151010150639
పపరర: ససతదరరమయఖ తననరర

94-47/606

భరస : సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:13-11-453
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈశజరయఖ
ఇసటట ననస:13-11-453
వయససస:72
లస: పప
3952 AP151010153161
పపరర: వజయలకడక తననరర

3938 NDX2237766
పపరర: దదవఖ బతష
స ల

3933 NDX2628816
పపరర: షకకర షపక

తసడడ:డ షపక గకసప మహహదద న
ఇసటట ననస:13/11
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రమమశ జపపడడ
ఇసటట ననస:13-11-452/1
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రమమశ జపపడడ
ఇసటట ననస:13-11-452/1
వయససస:34
లస: ససస స
3949 NDX0328328
పపరర: సతఖనదరరయణ కటబల

94-46/150

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:13-11-452
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఇమమమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:13-11-452
వయససస:53
లస: పప
3946 NDX3204351
పపరర: సమజన జపపడడ

3935 NDX1660829
పపరర: గకస మహహదద న షపక

94-47/604

భరస : షపక గకసప మహహదద న
ఇసటట ననస:13/11
వయససస:45
లస: ససస స

తలర : కలమమరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:13-11-452
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పడకరష బతష
స ల
ఇసటట ననస:13-11-452
వయససస:56
లస: ససస స
3943 JBV3133246
పపరర: ససభబన షపక

94-238/1200

తసడడ:డ లమల అహమద షపక
ఇసటట ననస:13/11
వయససస:51
లస: పప

భరస : రమమశ జపపడడ
ఇసటట ననస:13-11-452
వయససస:34
లస: ససస స
3940 NDX2237717
పపరర: కలమమరర బతష
స ల

3932 NDX3246873
పపరర: ఉదయ లకడక పపమకసరన

3930 NDX1507013
పపరర: వనసకట ససబబయఖ పపమమకసరన

తసడడ:డ కమషష పడసరద పపమమకసరన
ఇసటట ననస:13-10-451/1
వయససస:35
లస: పప

భరస : భరత
ఇసటట ననస:13-10-451/1
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : గకస మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:13-11
వయససస:46
లస: ససస స
3937 NDX3203882
పపరర: సమజన జపపడడ

94-47/603

తసడడ:డ రరసపడసరద
ఇసటట ననస:13-10-451
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కమషష పడసరద పపమమకసరన
ఇసటట ననస:13-10-451/1
వయససస:37
లస: పప
3934 NDX1660860
పపరర: షకకర షపక

3929 NDX0579581
పపరర: ససనల పపమకసరన

3954 AP151010150391
పపరర: రమమష తననరర

94-47/619

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:13-11-454
వయససస:46
లస: పప
94-47/1034

3957 NDX3109923
పపరర: వననమటబమమణణకరఖలమ రరవప శశటల ట
భమపత
తసడడ:డ సరసబశవరరవప శశటల ట భమపత
ఇసటట ననస:13-11-454
వయససస:24
లస: పప

94-49/637
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3958 NDX2502284
పపరర: వదదఖ ధరర తతనసగగసటర

94-47/621

3959 NDX0436204
పపరర: రరగసరజత తతనసగగసటర

భరస : జ వ రరఘవనసదడ గగపస తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:13-11-456
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరమలరరవప
ఇసటట ననస:13-11-456
వయససస:30
లస: ససస స

3961 AP151010153010
పపరర: వజయలకడక తతనసగగసట

3962 AP151010153034
పపరర: వజయలకడక తతనసగగసట

94-47/624

భరస : తరరమలరరవప
ఇసటట ననస:13-11-456
వయససస:55
లస: ససస స
94-47/627

3967 AP151010150018
పపరర: చకకపరణణ గగపస తతనసగగసటర

94-47/630

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:13-11-456
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ దసరరర పడసరద చసతలపరటట
ఇసటట ననస:13-11-458
వయససస:36
లస: పప
3973 NDX2271799
పపరర: వరరకజ గగలర

94-38/662

తలర : పడభబవత గగలర
ఇసటట ననస:13-11-482-1
వయససస:36
లస: పప
3976 AP151010120360
పపరర: కసదదమళర గరత

94-33/20

94-33/23

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:14/1
వయససస:35
లస: ససస స

3968 NDX0329706
పపరర: హహమలత చసతలపరటట

94-47/631

3974 NDX2577997
పపరర: ససతదరరమయఖ నరరడర

3977 NDX0860429
పపరర: నదగమణణ డదపకలఖ

3980 AP151010120361
పపరర: కసదదమళర లకడక సరమమమ జఖస

94-33/26

3983 AP151010117421
పపరర: శకనవరసరరవప కసదదమళర

3986 NDX2183580
పపరర: పరవన నడడసపలర
తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప నడడసపలర
ఇసటట ననస:14/1
వయససస:35
లస: ససస స

94-47/626

3966 AP151010150042
పపరర: శకనవరసగగపస తతనసగగసటర

94-47/629

3969 NDX0329748
పపరర: కరమమశజరర పపసడదఖల

94-47/632

భరస : దసరరర పడసరద
ఇసటట ననస:13-11-458
వయససస:73
లస: ససస స
94-47/634

3972 NDX2235737
పపరర: శరరష అతష
స లలరర

94-43/29

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:13-11-460/1, KRISHNA NAGAR
వయససస:21
లస: ససస స
94-135/466

3975 NDX2429926
పపరర: షమమకస షపక

94-3/1240

భరస : మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:13-110/1
వయససస:36
లస: ససస స
94-33/21

3978 AP151010120502
పపరర: కసదదమళర రరజరరజకశజరర

94-33/22

భరస : భబసమర కసదదమళర
ఇసటట ననస:14-1
వయససస:51
లస: ససస స
94-33/24

3981 JBV2507614
పపరర: ఫణణ కలమమర నననన�

94-33/25

తసడడ:డ వరభదడ రరవప
ఇసటట ననస:14-1
వయససస:35
లస: పప
94-33/27

తసడడ:డ ససబబయఖ కసదదమళర
ఇసటట ననస:14-1
వయససస:74
లస: పప
94-41/415

3963 AP151010153009
పపరర: ససభబగఖలకడక తతనసగగసట

తసడడ:డ చకకపరణణగగపస
ఇసటట ననస:13-11-456
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:14-1
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:14-1
వయససస:53
లస: పప
3985 NDX1874123
పపరర: హరరపసడయ కకసడవటట

94-47/628

భరస : సతఖనదరరయణ డదపకలఖ
ఇసటట ననస:14-1
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వరభదడరరవప నననన
ఇసటట ననస:14-1
వయససస:51
లస: ససస స
3982 AP151010117422
పపరర: భబసమర కసదదమళర

3965 NDX0435669
పపరర: జ వ రరఘవనసదడ గగపరస
తతనసగగసటర
తసడడ:డ శకనవరసగగపరస
ఇసటట ననస:13-11-456
వయససస:33
లస: పప

3971 NDX0328187
పపరర: చఁదడమమళ దసరరర పడసరద
చసతలపరటట
తసడడ:డ వనఁకటటశజరరర
ఇసటట ననస:13-11-458
వయససస:71
లస: పప

94-47/623

భరస : చకకపరణణగగపస
ఇసటట ననస:13-11-456
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ బబబగ నరరడర
ఇసటట ననస:13-17-1419
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:14-1
వయససస:45
లస: ససస స
3979 AP151010120459
పపరర: కళళవత నననన

94-47/625

తసడడ:డ దసరరర పడసరద చసతలపరటట
ఇసటట ననస:13-11-458
వయససస:44
లస: ససస స
94-47/633

3960 NDX0436329
పపరర: లకడకపరరమళ తతనసగగసటర

తసడడ:డ శకనవరసగగపరస
ఇసటట ననస:13-11-456
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరసగగపస
ఇసటట ననస:13-11-456
వయససస:57
లస: ససస స

3964 NDX0579367
పపరర: వనసకట రరఘవనసదడ గగపస
తషనసగగసటర
తసడడ:డ తరరమల రరవప
ఇసటట ననస:13-11-456
వయససస:28
లస: పప

3970 JBV3134236
పపరర: ససధదకర చఁతలపరటట

94-47/622

3984 NDX0637736
పపరర: సతఖనదరరయణ పరల

94-33/28

తసడడ:డ పస లశశటల ట పరల
ఇసటట ననస:14-1
వయససస:75
లస: పప
94-41/416

3987 NDX0864140
పపరర: జయలకడక జవరజజ

94-48/899

భరస : వనసకట కకరణ కలమమర జవరజజ
ఇసటట ననస:14/1
వయససస:37
లస: ససస స

Page 202 of 326

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-38

3988 NDX0694646
పపరర: వనసకట కకరణ కలమమర జవరజజ

94-48/900

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప జవరజజ
ఇసటట ననస:14/1
వయససస:45
లస: పప
3991 NDX2177419
పపరర: రరజఖ లకడక కరపప

94-41/418

94-43/709

94-44/89

94-44/92

94-44/95

94-45/414

94-44/97

భరస : నదగరరరనన వపటటకలరర
ఇసటట ననస:14-1-2
వయససస:30
లస: ససస స
4012 NDX0996660
పపరర: వజయశక అడడ గడ

భరస : వనసకటటశజరరర వపటటకలరర
ఇసటట ననస:14-1-2
వయససస:52
లస: ససస స

94-44/90

4001 NDX0990556
పపరర: పడదదప దదవరశశటల ట

4004 NDX0012815
పపరర: లసగరరరవప బసడర

4007 NDX2183457
పపరర: షణగకఖ అసీసథశరయ
బదదన
డ దధ తలర స
తసడడ:డ ఉమ శసకర గగపరస తలర స
ఇసటట ననస:14-1-2
వయససస:22
లస: పప
4010 NDX0333823
పపరర: ఫణణధరపప రతదనవళదదవ

94-44/100

4013 NDX1743906
పపరర: శరసత శకదదవ నదయగడడ

94-44/93

4016 NDX0996595
పపరర: వజయశక కసకణదల
భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:14-1-2
వయససస:56
లస: ససస స

3996 NDX0996413
పపరర: పపషమవలర దదవరశశటల ట

94-44/88

3999 NDX0333849
పపరర: బసడర మహలకడక

94-44/91

4002 NDX0991042
పపరర: ససదదప దదవరశశటల ట

94-44/94

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:14-1-1
వయససస:30
లస: పప
94-44/96

4005 NDX2103471
పపరర: కళళఖణ కమషష కరపప

94-45/380

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:14-1-1
వయససస:51
లస: పప
94-41/419

4008 NDX2183358
పపరర: నతన వరక కలపరల

94-41/420

తలర : లకడక రరజఖస కలపరల
ఇసటట ననస:14-1-2
వయససస:22
లస: పప
94-44/98

4011 NDX0996892
పపరర: రమమదదవ కపసలవరయ

94-44/99

భరస : వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:14-1-2
వయససస:41
లస: ససస స
94-44/101

భరస : గకరరశసకర పప లననన
ఇసటట ననస:14-1-2
వయససస:47
లస: ససస స
94-44/103

94-43/708

భరస : రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:14-1-1
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : హనసమత పడసరద
ఇసటట ననస:14-1-2
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నదయగడడ కమషషమమరరస
ఇసటట ననస:14-1-2
వయససస:47
లస: ససస స
4015 NDX1647355
పపరర: పదదకవత వపటటకలరర

3998 NDX0334516
పపరర: చసదస హనసమమయమక

3993 NDX2979938
పపరర: భబసమర వర పడసరద వడదడదద

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:14-1-1
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:14-1-1
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప కరపప
ఇసటట ననస:14-1-1
వయససస:61
లస: పప
4009 NDX1647389
పపరర: అశజన మలర న

94-44/87

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:14-1-1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:14-1-1
వయససస:58
లస: పప
4006 NDX2072585
పపరర: సరసబశవ రరవప కరపప

3995 NDX2206035
పపరర: శరకవన దదవరశశటల ట

94-41/417

తసడడ:డ సనరఖనదరరయణ వడదడదద
ఇసటట ననస:14-1-1
వయససస:45
లస: పప

భరస : సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:14-1-1
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:14-1-1
వయససస:74
లస: ససస స
4003 NDX0992016
పపరర: ససబబబరరవప దదవరశశటల ట

94-42/110

భరస : ససదదప దదవరశశటల ట
ఇసటట ననస:14-1-1
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : లసగ రరవప
ఇసటట ననస:14-1-1
వయససస:64
లస: ససస స
4000 NDX0996397
పపరర: జగరర యమక దదవరశశటల ట

3992 NDX0691071
పపరర: ఉష రరణణ దదవననన

3990 NDX2177401
పపరర: సరజత కరపప

భరస : మహన కమషష దదవబకలసన
ఇసటట ననస:14-1-1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కరరణచసదడబబబగ దదవననన
ఇసటట ననస:14-1-1
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : భబసమర వర పడసరద వడదడదద
ఇసటట ననస:14-1-1
వయససస:41
లస: ససస స
3997 NDX0334037
పపరర: బసడర ధనలకడక

94-48/901

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర జవరజజ
ఇసటట ననస:14/1
వయససస:80
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప కరపప
ఇసటట ననస:14-1-1
వయససస:54
లస: ససస స
3994 NDX2979946
పపరర: వనసకట రజన ఎరకసశశటల ట

3989 NDX0816082
పపరర: రరమచసదడ రరవప జవరజజ

4014 NDX0996637
పపరర: అనసరరధ మపరరస

94-44/102

భరస : మలర ఖమరరననరరవప
ఇసటట ననస:14-1-2
వయససస:48
లస: ససస స
94-44/104

4017 NDX0996850
పపరర: చసదడవదన ననకమసటట

94-44/105

భరస : మదన మహన
ఇసటట ననస:14-1-2
వయససస:57
లస: ససస స
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94-44/106

భరస : బబబగ చచటటరర
ఇసటట ననస:14-1-2
వయససస:61
లస: ససస స
4021 NDX2130938
పపరర: నఖల చకకవరరస గగసదద

94-44/109

94-44/112

94-44/115

94-44/118

4033 NDX2720415
పపరర: వనసకట కకటయఖ వనగరనదటట

94-44/635

94-44/113

4028 NDX1356989
పపరర: బబబగ చచటటరర

4031 NDX1441237
పపరర: అయఖనన చచదరర గగసదద

4034 NDX2887297
పపరర: వనసకట రమణమక వనగరనదటట

94-44/116

తసడడ:డ ససధదకర సపగగ
ఇసటట ననస:14-1-2
వయససస:30
లస: ససస స

4037 NDX0838144
పపరర: శశగగ నదగవరర న సపగగ

94-44/119

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప ననకమసటట
ఇసటట ననస:14-1-2
వయససస:65
లస: పప
94-41/657

4040 NDX2901734
పపరర: అశతతష కరణస

4026 NDX0990739
పపరర: కకసడయఖ కసకణదల

94-44/114

4029 NDX1647371
పపరర: వనసకటటశజరరర వపటటకలరర

4032 NDX1236728
పపరర: వనసకటటశజరరర ననతలపరటట

94-45/531

4035 NDX2906774
పపరర: ఉమమశసకర కకసడబబ లల

94-46/244

4038 NDX0828129
పపరర: శశగగ ససధదకర సపగగ

94-45/532

94-46/245

తసడడ:డ లసగయఖ సపగగ
ఇసటట ననస:14/1/2
వయససస:54
లస: పప
94-45/533

4041 NDX2566685
పపరర: అనసరరధ శరఖమమరర

94-41/656

తలర : శరసత శక దదవ నదయగడడ
ఇసటట ననస:14-1-2/102,SriVenkateswaraPa
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకట శవ నదగ పడసరద రరవప శరఖమమరర
ఇసటట ననస:14-1-2 WARD NO 3
వయససస:42
లస: ససస స

4043 NDX2588861
పపరర: నదగమమధద శరఖమమరర

4044 NDX0954735
పపరర: ససజజత ఊటటకలరర

94-44/562

94-45/44

తసడడ:డ వనసకట శవ నదగ పడసరద రరవప శరఖమమర
ఇసటట ననస:14-1-2 WARD NO 3
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : నదగకశజర రరవప ఊటటకల రర
ఇసటట ననస:14-1-3
వయససస:57
లస: ససస స

4045 NDX0472985
పపరర: లకకమక� కరణస�

4046 NDX0954743
పపరర: ససబబమక ఉటటకలరర

4047 NDX1961136
పపరర: జయకమషష బబ పమన

భరస : ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:14-1-3
వయససస:51
లస: ససస స

94-44/120

భరస : శవ రరమ పడసరద కకసడబబ లల
ఇసటట ననస:14-1-2
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శవ నదగ పడసరద రరవప శరఖమమర
ఇసటట ననస:14-1-2 WARD NO 3
వయససస:19
లస: ససస స
94-45/45

94-44/117

తసడడ:డ చసపసరయఖ
ఇసటట ననస:14-1-2
వయససస:76
లస: పప

భరస : ససధదకర సపగగ
ఇసటట ననస:14-1-2
వయససస:53
లస: ససస స
94-46/246

94-44/111

తసడడ:డ కకటట లసగస వపటటకలరర
ఇసటట ననస:14-1-2
వయససస:64
లస: పప

భరస : వనసకట కకటయఖ వనగరనదటట
ఇసటట ననస:14-1-2
వయససస:59
లస: ససస స
94-46/243

4023 NDX1647363
పపరర: నగరరనన వపటటకలరర

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:14-1-2
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:14-1-2
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ అనసత కకటయఖ వనగరనదటట
ఇసటట ననస:14-1-2
వయససస:65
లస: పప

4042 NDX2563419
పపరర: లకడక మమధసరర శరఖమమరర

4025 NDX0991554
పపరర: వనసకటటశజరరర కపసలవరయ

94-44/108

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర వపటటకలరర
ఇసటట ననస:14-1-2
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ చచటటరర
ఇసటట ననస:14-1-2
వయససస:64
లస: పప

4030 NDX0990994
పపరర: వనసకట కకటట హనసమసత పడసరద
ఫణణదరపప
తసడడ:డ తరరమల రరవప
ఇసటట ననస:14-1-2
వయససస:74
లస: పప

4039 NDX0192187
పపరర: మదన మహన రరవప ననకమసటట

94-44/110

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:14-1-2
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:14-1-2
వయససస:59
లస: పప

4036 NDX0838078
పపరర: వనసకట అననషర శశగగ సపగగ

4022 NDX0990762
పపరర: అవనదష అడడ గడ

4020 NDX1441120
పపరర: అచసఖతదసబ గగసదద

భరస : అయఖనన చచదరర
ఇసటట ననస:14-1-2
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:14-1-2
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:14-1-2
వయససస:34
లస: పప
4027 NDX0991679
పపరర: మలర ఖమరరనన రరవప మపరరస

94-44/107

భరస : వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:14-1-2
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస గగసదద
ఇసటట ననస:14-1-2
వయససస:26
లస: పప
4024 NDX0990929
పపరర: హరర కసకణదల

4019 NDX1236710
పపరర: పడభబవత దదవ ననతలపరటట

భరస : పపద సససదయఖ ఊటటకల రర
ఇసటట ననస:14-1-3
వయససస:91
లస: ససస స

94-45/46

94-45/47

తసడడ:డ ఉదయ భబసమర రరవప బబ పమన
ఇసటట ననస:14-1-3
వయససస:36
లస: పప
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4048 NDX0954727
పపరర: నదగకశజర రరవప ఉటటకలరర

94-45/48

తసడడ:డ పపద సససదయఖ ఊటటకల రర
ఇసటట ననస:14-1-3
వయససస:62
లస: పప
4051 NDX3053865
పపరర: పవన బబ సదలపరటట

94-44/636

94-45/746

94-45/50

94-45/52

94-41/654

94-45/53

94-45/56

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:14-1-89
వయససస:62
లస: పప

4061 NDX2705663
పపరర: నరజ వరశసరర బబణదవత

4064 NDX2585834
పపరర: లకడక కరసతమక పనదచపప

4067 JBV3124344
పపరర: ససపడజ� అసబటట�

4070 NDX0067256
పపరర: సజరరపరరణణ� మమదరర �

94-45/59

4073 JBV3125069
పపరర: పవన కలమమర� చచరరకలరర�

94-6/568

4076 NDX1960435
పపరర: రరమ దదవ దదవపలలరర
భరస : నదగకశజర రరవప దదవపలలరర
ఇసటట ననస:14-2-18
వయససస:28
లస: ససస స

4056 NDX3140506
పపరర: పవన బబ సదలపరటట

94-45/536

4059 NDX0819334
పపరర: మహమకద ఫయమజ గజన

94-50/443

4062 NDX2183366
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప దదడడడ

94-41/421

తసడడ:డ కమషష మమరరస దదడడడ
ఇసటట ననస:14-1-13
వయససస:74
లస: పప
94-41/655

4065 SQX1803675
పపరర: లఖత ఛదయమ తదటవరరర

95-109/3

తసడడ:డ గరపరల కమషష మమరరస తదటవరరర
ఇసటట ననస:14-1-15,OPP OXFORD SCHOO
వయససస:22
లస: ససస స
94-45/54

4068 NDX1553982
పపరర: ససతద రరవమక ననతలపరటట

94-45/55

భరస : రరధ కమషష మమరరస నసతళపటట
ఇసటట ననస:14-1-89
వయససస:51
లస: ససస స
94-45/57

4071 NDX0463208
పపరర: చసదడశశఖర రరయన

94-45/58

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:14-1-89
వయససస:28
లస: పప
94-45/60

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:14-1-89
వయససస:28
లస: పప
94-45/62

94-45/738

తసడడ:డ అబగదల కలమస షపక
ఇసటట ననస:14-1-10
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటనదరరయణ�
ఇసటట ననస:14-1-89
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:14-1-89
వయససస:28
లస: పప
4075 NDX0352955
పపరర: కకటటశజర రరవప� వననగసడర �

94-45/51

భరస : వనణగగరపరలరరడడ � �
ఇసటట ననస:14-1-89
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కకటటశజర రరవప�
ఇసటట ననస:14-1-89
వయససస:28
లస: ససస స
4072 NDX0463091
పపరర: రరజశశఖర రరయన

4058 AP151010147173
పపరర: పపలర యఖ షపక�

4053 NDX3234176
పపరర: వజయ లకడక గరపలర

తసడడ:డ ససరకశ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:14-1-6, 6th Line
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరఘవ రరవప పనదచపప
ఇసటట ననస:14-1-13
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమరరడడడ� �
ఇసటట ననస:14-1-89
వయససస:28
లస: ససస స
4069 NDX0067231
పపరర: సతఖవత� వననగసడర �

95-109/1130

తలర : కమషష కవత
ఇసటట ననస:14-1-12/103
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ పనదచపప
ఇసటట ననస:14-1-13
వయససస:65
లస: పప
4066 JBV3124575
పపరర: హహమలత� అసబటట�

4055 SQX2261600
పపరర: మసశ పడసరద పలర సటర

94-42/875

భరస : అపమరరవప గరపలర
ఇసటట ననస:14-1-6
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససమ సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:14-1-10
వయససస:81
లస: పప

భరస : షసకనబ సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:14/1/11
వయససస:54
లస: ససస స
4063 NDX2593341
పపరర: రరఘవ రరవప పనదచపప

94-45/535

తసడడ:డ హరర హర పడసరద పలర సటర
ఇసటట ననస:14-1-6
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ నబసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:14-1-10
వయససస:27
లస: ససస స
4060 AP151010147172
పపరర: షపక జజన బబ

4052 NDX3053956
పపరర: రరణణ బబ సదలపరటట

4050 NDX3252731
పపరర: రమమశ గరపసల

తసడడ:డ అపమ రరవప గరపసల
ఇసటట ననస:14-1-6
వయససస:46
లస: పప

భరస : ససరకష
ఇసటట ననస:14-1-6
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రమమష గరపలర
ఇసటట ననస:14-1-6
వయససస:36
లస: ససస స
4057 NDX1133198
పపరర: సలమక షపక

94-45/49

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:14-1-3
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససరకష
ఇసటట ననస:14-1-6
వయససస:19
లస: పప
4054 NDX3249976
పపరర: పడసనన లకడక గరపలర

4049 NDX0482901
పపరర: ఈదర కమషష మమరరస�

4074 JBV3124336
పపరర: వనణగగరపరలరరడడ � అసబటట�

94-45/61

తసడడ:డ శవరరమరరడడడ� �
ఇసటట ననస:14-1-89
వయససస:28
లస: పప
94-44/121

4077 NDX1720664
పపరర: నదగకశజర రరవప దదవపలలరర

94-44/122

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర దదవపలలరర
ఇసటట ననస:14-2-18
వయససస:36
లస: పప
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94-52/540

భరస : వనసకటటశజర రరవప గసగవరపప
ఇసటట ననస:14-2-18
వయససస:68
లస: ససస స
4081 NDX2708345
పపరర: సరరజన దదవ బబ డచపపడడ

94-30/965

94-44/565

94-44/123

94-45/542

94-44/125

94-45/544

94-44/129

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:14-2-32
వయససస:37
లస: పప

4091 NDX3080330
పపరర: కలమఖణ చచదరర బబ డడడ

4094 NDX2236131
పపరర: శకనవరసరరవప మగపరమళళ

4097 NDX3099496
పపరర: వకరశన శశలజరరజ

4100 NDX1356963
పపరర: అరరణ కలమమరర అలపరటట

94-41/422

4103 JBV1653716
పపరర: సరరత� బబ డచపపడడ�

94-45/543

4106 NDX0940296
పపరర: పదదకవత సబనలసస
భరస : వనసకటహనసమసదరరవప స
ఇసటట ననస:14-2-33
వయససస:52
లస: ససస స

4086 SQX2341865
పపరర: అయయషర ఫసరదగస షపక

95-109/1147

4089 NDX3053386
పపరర: సతఖవత బబ డడడ

94-45/541

4092 NDX2236149
పపరర: శకలకడక మగపరమళళ

94-44/124

భరస : శకనవరసరరవప మగపరమళళ
ఇసటట ననస:14-2-22
వయససస:40
లస: ససస స
94-44/126

4095 NDX1602532
పపరర: రరమకకకషష ఓరరగసటట

94-44/127

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:14-2-22
వయససస:44
లస: పప
94-45/545

4098 NDX0333963
పపరర: ససలలచన ఆరమసడర

94-44/128

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:14-2-27
వయససస:57
లస: ససస స
94-44/130

4101 NDX0367730
పపరర: అసకరరరవప ఆలపరటట

94-44/131

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:14-2-28
వయససస:69
లస: పప
94-45/482

భరస : వనణగ మమధవ� �
ఇసటట ననస:14-2-29
వయససస:42
లస: ససస స
94-44/132

94-44/564

భరస : వనసకట కమషష బబ డడడ
ఇసటట ననస:14-2-21
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : అసక రరవప
ఇసటట ననస:14-2-28
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : వనణగమమధవ బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:14-2-29
వయససస:42
లస: ససస స
4105 NDX2079698
పపరర: శశధర కకలమర

94-45/540

తసడడ:డ శశలజరరజ కరరపనద గకసడర
ఇసటట ననస:14-2-23
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:14-2-27
వయససస:29
లస: పప
4102 NDX2429728
పపరర: సరరత బబ డదపపడడ

4088 NDX3053436
పపరర: వనసకట కమషష బబ డడడ

4083 NDX2685204
పపరర: పసడడరసగ రరవప బబ డచపపడడ

తసడడ:డ జకకర హహసపన షపక
ఇసటట ననస:14-2-20
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప మగపరమళళ
ఇసటట ననస:14-2-22
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మలమఖదదడ కకనననర
ఇసటట ననస:14-2-22
వయససస:23
లస: పప
4099 NDX0013292
పపరర: సరకకత చగగరరపరటట

95-109/1146

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:14-2-21
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరమకమషష
ఇసటట ననస:14-2-22
వయససస:46
లస: ససస స
4096 NDX3141595
పపరర: వరరణ తదజ కకనననర

4085 SQX2154094
పపరర: ననరరన షపక

94-45/539

తసడడ:డ వనసకయఖ బబ డచపపడడ
ఇసటట ననస:14-2-20
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:14-2-21
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కమషష బబ డడడ
ఇసటట ననస:14-2-21
వయససస:30
లస: పప
4093 NDX1602516
పపరర: నదగ రరజమక ఓరరగసటట

94-30/966

భరస : జజకకర హహసపన షపక
ఇసటట ననస:14-2-20
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:14-2-21
వయససస:27
లస: పప
4090 NDX3053634
పపరర: రరజకసదడ పడసరద బబ డడడ

4082 NDX2708196
పపరర: పసడడ రసగరరరవప బబ డచపపడడ

4080 NDX3086519
పపరర: రరమ కకటమక బబలరస

భరస : ససబబరరవప బబలరస
ఇసటట ననస:14-2-19
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ బబ డచపపడడ
ఇసటట ననస:14-2-20
వయససస:70
లస: పప

భరస : పరసడడరసగ రరవప బబ డచపపడడ
ఇసటట ననస:14-2-20
వయససస:75
లస: ససస స
4087 NDX1236694
పపరర: కలమఖణ చచదరర బబ డడడ

94-44/638

భరస : రరమయఖ మటటపలర
ఇసటట ననస:14-2-19
వయససస:92
లస: ససస స

భరస : పసడడ రసగ రరవప బబ డచపపడడ
ఇసటట ననస:14-2-20
వయససస:76
లస: ససస స
4084 NDX2685196
పపరర: సరరజన దదవ బబ డచపపడడ

4079 NDX3015898
పపరర: తషలసమక మటటపలర

4104 NDX3004587
పపరర: గరత చసద బబ డచపపడడ

94-45/546

తసడడ:డ వనణగ మమధవ బబ డచపపడడ
ఇసటట ననస:14-2-29
వయససస:20
లస: పప
94-45/63

4107 NDX0429092
పపరర: వనసకట నదగ సతఖ ఆదదలకడక
గగడడపరటట
భరస : శవ రరమ పడసరద
ఇసటట ననస:14-2-33
వయససస:52
లస: ససస స

94-45/64
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4108 NDX0495556
పపరర: వనసకటబడవప చగపమరపప�

94-45/65

తసడడ:డ పపదద ఏడడకకసడలల� చగపమరపప
ఇసటట ననస:14-2-33
వయససస:30
లస: పప
94-45/68

4114 NDX1278365
పపరర: మదదదననన నదగ భమషణస

94-45/71

94-44/639

94-45/76

94-45/79

94-44/153

94-44/156

4121 NDX1558164
పపరర: నరసససహ రరవప కరపప

4124 AP151010147171
పపరర: షసకనబ సరహహబ

4127 NDX0547638
పపరర: నరసమక కకపరమకల

4130 NDX3081403
పపరర: కలమఖణ రరఘవ వనననస

94-45/82

4133 AP151010147589
పపరర: రమమష గరపలర �

94-45/77

4136 AP151010147338
పపరర: పదదకవత గరగరననన�
భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:14-2-41
వయససస:58
లస: ససస స

4116 NDX0890210
పపరర: నదగకశజరరరవప తషటటక�

94-45/73

4119 NDX1558206
పపరర: వనసకట పవన కలమమర కరపప

94-45/75

4122 NDX0838441
పపరర: వజయ భబరత మదసదల

94-45/78

భరస : పస తషరరజ పస తషరరజ
ఇసటట ననస:14-2-36
వయససస:38
లస: ససస స
94-45/80

4125 SQX2394120
పపరర: సరరజన గగసడద

95-109/1148

భరస : సనదరర వశశజశజర బబబబ గగసడద
ఇసటట ననస:14-2-38
వయససస:37
లస: ససస స
94-44/154

4128 NDX0012898
పపరర: నవ మహన కకషస ర కకపమకల

94-44/155

తసడడ:డ కకటటశజరరరవప�
ఇసటట ననస:14-2-38&37
వయససస:51
లస: పప
94-45/547

4131 AP151010147512
పపరర: వజయకలమమరర చచరరకలరర�

94-45/81

భరస : రరమకకకషష� చచరరకలరర
ఇసటట ననస:14-2-40
వయససస:65
లస: ససస స
94-45/83

తసడడ:డ అపరమరరవప� గరప లర
ఇసటట ననస:14-2-40
వయససస:45
లస: పప
94-44/133

94-45/70

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కరపప
ఇసటట ననస:14-2-35
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ వనననస
ఇసటట ననస:14-2-39
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అదదశశషయఖ తతటకలర
ఇసటట ననస:14-2-40
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:14-2-41
వయససస:29
లస: పప

94-45/74

భరస : కకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:14-2-38&37
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:14-2-38&37
వయససస:80
లస: పప

4135 NDX0857276
పపరర: రరజకసదడ గరగరననన

4118 NDX1558214
పపరర: వనసకట నరసమక కరపప

4113 NDX0429134
పపరర: బబబ సరరజన గరపసశశటల ట�

తసడడ:డ శరభయఖ�
ఇసటట ననస:14-2-34
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ ససలమర సరహహబ స
ఇసటట ననస:14-2-36
వయససస:65
లస: పప

భరస : నవమహన కకషస ర�
ఇసటట ననస:14-2-38&37
వయససస:44
లస: ససస స

4132 NDX1733485
పపరర: సరసబశవరరవప తతటకలర

94-45/72

తసడడ:డ వనసకయఖ కరపప
ఇసటట ననస:14-2-35
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ పస తషరరజ
ఇసటట ననస:14-2-36
వయససస:47
లస: పప

4129 NDX1236686
పపరర: కకటటశజరరరవప కకపరమకల

4115 AP151010147156
పపరర: పరసడడరసగరరరవప� గరపసశశటల ట�

94-45/67

భరస : సససహచలస�
ఇసటట ననస:14-2-34
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప కరపప
ఇసటట ననస:14-2-35
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల గదచద
ఇసటట ననస:14-2-35
వయససస:29
లస: పప

4126 NDX0022038
పపరర: గగసడవరపప వనసకట పదదకవత

94-45/69

తసడడ:డ సససహచలస�
ఇసటట ననస:14-2-34
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కరపప
ఇసటట ననస:14-2-35
వయససస:22
లస: పప

4123 NDX0828202
పపరర: మదసదమమల పస తషరరజ

4112 AP151010147157
పపరర: రమమదదవ గరపసశశటల ట�

4110 NDX0428854
పపరర: శవ రరమ పడసరద గగడడపరటట

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప గగడడపరటట
ఇసటట ననస:14-2-33
వయససస:52
లస: పప

భరస : పరసడడరసగరరరవప�
ఇసటట ననస:14-2-34
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:14-2-34
వయససస:52
లస: పప

4120 NDX1558321
పపరర: కకరణ గదచద

94-45/66

తసడడ:డ నదగకశజరరరవప� కకళర
ఇసటట ననస:14-2-33
వయససస:33
లస: పప

4111 AP151010147341
పపరర: వనసకటహనసమసతషరరవప�
సబనవసస�
తసడడ:డ వనసకటశకనవరసరరవప� స
ఇసటట ననస:14-2-33
వయససస:55
లస: పప

4117 NDX3010535
పపరర: ఉదయ కలమమర కరపప

4109 NDX0550269
పపరర: శవ రరమకకకషష మహహధర� కకలమర�

4134 AP151010147511
పపరర: రరమకమషష చచరరకలరర�

94-45/84

తసడడ:డ కకటటశజరరరవప� చచరరకలరర
ఇసటట ననస:14-2-40
వయససస:65
లస: పప
94-45/85

4137 NDX1048446
పపరర: రమమదదవ ధనళపరళళ

94-45/86

భరస : నరసససహరరవప ధనళపర ళళ
ఇసటట ననస:14-2-41
వయససస:58
లస: ససస స
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94-45/87

భరస : అపరమరరవప� గరప లర
ఇసటట ననస:14-2-41
వయససస:45
లస: ససస స
4141 NDX2720456
పపరర: అపరష కకడదల

94-44/641

94-45/90

94-40/847

94-44/134

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:14-2-51
వయససస:34
లస: ససస స
4153 NDX1441153
పపరర: సరసబశవ రరవప గసజకలసట

94-44/137

4162 NDX1888389
పపరర: శరకవణ కలమమర దతస

95-109/252

భరస : కమషషనదగకష
ఇసటట ననస:14-2-57
వయససస:22
లస: ససస స

4148 SQX1985233
పపరర: మహమకద ఫపవజల మబన

94-45/91

95-109/1085

4146 NDX2071645
పపరర: చచవతనఖ

94-35/470

4149 NDX3052966
పపరర: మహన రరవప పరజతననన
తసడడ:డ రరమసరజమ పరజతననన
ఇసటట ననస:14-2-49
వయససస:71
లస: పప

4151 NDX1441161
పపరర: పపరమక గసజకలసట

4152 NDX1441302
పపరర: మమలకరరరననరరవ గసజకలసట

94-44/135

4154 NDX1441203
పపరర: చచసచయఖ గసజకలసట

4157 SQX1461557
పపరర: భబరత కలమమర దదసస

4160 NDX2581965
పపరర: లలత వనదదసతస

4163 JBV3124781
పపరర: శరసత శక� జసపరల�

4166 JBV1655174
పపరర: హహమతదజ బబయరరడడడ � �
తసడడ:డ రవసదడనదధ ఠరగమర� �
ఇసటట ననస:14-2-57
వయససస:57
లస: పప

94-45/548

94-44/136

తసడడ:డ చసచయఖ గసజకలసట
ఇసటట ననస:14-2-51
వయససస:30
లస: పప
94-44/138

4155 SQX1843820
పపరర: గగలర న షపక

95-4/43

భరస : ససరజదదదన షపక
ఇసటట ననస:14-2-51
వయససస:30
లస: ససస స
95-109/259

4158 SQX2052363
పపరర: అబద షపక

95-109/1086

తసడడ:డ మసరసనజల షపక
ఇసటట ననస:14-2-52
వయససస:19
లస: ససస స
94-45/485

4161 NDX3011814
పపరర: రవ కలమమర వనదదసతస

94-45/549

తసడడ:డ మగరహరర శరక వనదదసతస
ఇసటట ననస:14-2-54
వయససస:51
లస: పప
94-45/92

తసడడ:డ వనసకటటసజర రరవప� �
ఇసటట ననస:14-2-57
వయససస:57
లస: ససస స
94-45/94

94-45/89

తసడడ:డ బశత లయఖత అల ఖమన
ఇసటట ననస:14-2-46 , 1/2 TH LANE
వయససస:37
లస: పప

భరస : రవ కలమమర వనదదసతస
ఇసటట ననస:14-2-54
వయససస:44
లస: ససస స
94-44/139

4143 NDX0472910
పపరర: పదదకవత� పచచల�

తలర : ధనలకడక మరస
ఇసటట ననస:14-2-45
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదసస
ఇసటట ననస:14-2-51
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససబగబ సరజమ దతస
ఇసటట ననస:14-2-55
వయససస:36
లస: పప
4165 NDX0940007
పపరర: ససనతలకడక శకరరస

94-34/884

తసడడ:డ చన లకకయఖ
ఇసటట ననస:14-2-51
వయససస:63
లస: పప

భరస : భబరత కలమమర దదసస
ఇసటట ననస:14-2-51
వయససస:26
లస: ససస స
4159 NDX0828079
పపరర: వరససరరడడడ
సరయపరసడడరసగపడసరద�
తసడడ:డ శకహరరరరవప�
ఇసటట ననస:14-2-54
వయససస:57
లస: పప

4145 NDX2914216
పపరర: వజయ లకడక ననకమలపపడడ

94-44/640

భరస : వనసకటకమషరషరరడ�డడ
ఇసటట ననస:14-2-43
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : చచసచయఖ
ఇసటట ననస:14-2-51
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ చచసచయఖ
ఇసటట ననస:14-2-51
వయససస:41
లస: పప
4156 SQX1308668
పపరర: జయ పడవలర క దదసస

94-44/642

భరస : కమషష మహన
ఇసటట ననస:14-2-45
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శరత శకనవరస కకలర
ఇసటట ననస:14-2-46
వయససస:46
లస: ససస స
4150 NDX1441211
పపరర: తడవనణణ గసజకలసట

4142 NDX2729077
పపరర: ధదరజ చసదడ కకడదల

4140 NDX2720407
పపరర: సపవధర కకడదల

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప కకడదల
ఇసటట ననస:14-2-42
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సపవధర కకడదల
ఇసటట ననస:14-2-42
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ పటబచల
ఇసటట ననస:14-2-43
వయససస:58
లస: పప
4147 NDX2894921
పపరర: సరరత కకలర

94-45/88

తసడడ:డ జజఖతయఖ గరగరననన
ఇసటట ననస:14-2-41
వయససస:58
లస: పప

భరస : సరయ ధర కకడదల
ఇసటట ననస:14-2-42
వయససస:43
లస: ససస స
4144 NDX0471946
పపరర: వనసకటకమషరషరరడడడ పస

4139 AP151010147335
పపరర: సరసబశవరరవప గరగరననన�

4164 JBV1655166
పపరర: దదవఖతదజబబయ రరడడడ�

94-45/93

తసడడ:డ రవసదడనదధదర గమర�
ఇసటట ననస:14-2-57
వయససస:57
లస: ససస స
94-45/95

4167 JBV1655224
పపరర: సరసబయఖ అసగలకలదసరర�

94-45/96

తసడడ:డ తదతయఖ� �
ఇసటట ననస:14-2-57
వయససస:57
లస: పప
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పపరర: తలస నదగశకలకడక
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94-44/140

భరస : ససతదరరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:14-2-59
వయససస:35
లస: ససస స
94-45/550

భరస : వనసకటటశజరరర ఈడద
ఇసటట ననస:14-2-60
వయససస:53
లస: ససస స
94-46/248

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:14-2-60
వయససస:26
లస: ససస స
94-46/251

భరస : శకనవరస రరవప బసడదరరపలర
ఇసటట ననస:14-2-60
వయససస:45
లస: ససస స
94-46/254

తసడడ:డ అపమనన పసడడగగల
ఇసటట ననస:14-2-60
వయససస:37
లస: పప
95-109/4

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:14-2-65
వయససస:48
లస: పప

4175 NDX1814459
పపరర: మనక చచదరర బసడదరరపలర

94-46/249

4178 NDX1833046
పపరర: దదర బబబగ మసడవ

94-46/252

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:14-02-65,1st lane
వయససస:36
లస: పప

94-33/721

4184 SQX1806074
పపరర: మలర కరరరనన రరవప కకతస మమసస

భరస : పపరష కరశ వశశజశజర రరవప
ఇసటట ననస:14-2-65,1st lane
వయససస:35
లస: ససస స
4192 NDX2542348
పపరర: రరధదక బసడర

4190 SQX2118313
పపరర: కకమల కలమమర కకతస మమసస

95-109/5

భరస : శకనవరస రరవప బసడర
ఇసటట ననస:14-2-65,2B SANNIDHI
వయససస:48
లస: ససస స

95-109/1149

95-109/1152

4193 NDX2542355
పపరర: ఈశజర చసద బసడర

4196 NDX2206050
పపరర: ఉమమమహహశజరర కకరకపరటట
భరస : వనసకటరరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:14-2-67
వయససస:62
లస: ససస స

4179 NDX1735762
పపరర: పవన కలమమర బసడదరరపలర

94-46/253

4182 NDX0587071
పపరర: నదగకశజర రరవప రరయన

94-44/141

4185 SQX2063139
పపరర: శక వకరశ కకతస మమసస

95-109/1087

4188 SQX2118347
పపరర: శకనవరస రరవప కకతస మమసస

95-109/1150

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:14-2-65,1st Lane
వయససస:47
లస: పప
4191 NDX2542363
పపరర: శకనవరస రరవప బసడర

94-44/566

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప బసడర
ఇసటట ననస:14-2-65,2B SANNIDHI
వయససస:55
లస: పప
94-44/568

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడర
ఇసటట ననస:14-2-65,2B SANNIDHI
వయససస:21
లస: పప
94-44/143

94-46/250

తసడడ:డ హహమ మలర కరరరనన కకతస మమసస
ఇసటట ననస:14-2-65
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:14-2-65,1st lane,
వయససస:38
లస: పప
94-44/567

4176 NDX0067330
పపరర: పదకజరరణణ కనననకసటట

తసడడ:డ వర బసవయఖ
ఇసటట ననస:14-2-65
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:14-2-65, 1st lane
వయససస:35
లస: పప
95-109/1151

94-46/247

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడదరరపలర
ఇసటట ననస:14-2-60
వయససస:26
లస: పప

4181 NDX2595593
పపరర: ససగగణమక పసడతల

4187 SQX2118339
పపరర: సస మ శశఖర గగపస కకతస మమసస

4173 NDX2094134
పపరర: దదవఖ సస మగణణ

భరస : వనసకటటశజర రరవప వనజకసడర
ఇసటట ననస:14-2-60
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:14-2-65
వయససస:52
లస: పప
95-109/1129

94-45/98

తసడడ:డ ససరకసదర సస మగణణ
ఇసటట ననస:14-2-60
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససబబరరవప పసడతల
ఇసటట ననస:14-2-62
వయససస:67
లస: ససస స

4183 SQX1806066
పపరర: వశశజశజర రరవప కకతస మమసస

భరస : శకనవరస వసతద
ఇసటట ననస:14-2-67
వయససస:45
లస: ససస స

94-45/551

తసడడ:డ హజరతయఖ మసడవ
ఇసటట ననస:14-2-60
వయససస:24
లస: పప

4180 NDX0617159
పపరర: శవ రరజజ పడసరద పసగడడగగల

4195 NDX1870071
పపరర: రరజజ రరణణ జఖననల

4172 NDX3194859
పపరర: నదగ రతనస కలమఖణస

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడదరరపలర
ఇసటట ననస:14-2-60
వయససస:28
లస: ససస స

4177 NDX2020527
పపరర: పదక బసడదరరపలర

4170 AP151010147091
పపరర: శకమనదనరరయణ కలనసననన�

తసడడ:డ చనరరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:14-2-59
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరధకమషష కలమఖణస
ఇసటట ననస:14-2-60
వయససస:18
లస: ససస స

4174 NDX1735754
పపరర: మమనస వడర మమడడ

4189 SQX2118107
పపరర: నదగ తషలశ కకతస మమసస

94-45/97

భరస : శకమనదనరరయణ�
ఇసటట ననస:14-2-59
వయససస:57
లస: ససస స

4171 NDX2726800
పపరర: వనసకట రమణ కలమమరర ఈడద

4186 SQX2118354
పపరర: నదరరయణ కకతస మమసస

4169 AP151010147090
పపరర: శరసత కలమమరర కలనసననన�

4194 NDX0022137
పపరర: నదగమలలర శజరర లమస

94-44/142

భరస : నదగకసదడ హనసమమన
ఇసటట ననస:14-2-67
వయససస:42
లస: ససస స
94-44/144

4197 NDX0198499
పపరర: కరర పపడడ నసద కలమమరర

94-44/145

భరస : వనసకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:14-2-67
వయససస:66
లస: ససస స
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94-44/146

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:14-2-67
వయససస:30
లస: పప
4201 NDX2206043
పపరర: వనసకటరరవప కకరకపరటట

94-44/149

94-44/643

94-42/112

94-44/152

94-45/101

94-45/104

94-33/30

తసడడ:డ గరపరల కకకషషయఖ
ఇసటట ననస:14-3
వయససస:67
లస: పప

4211 NDX0067314
పపరర: శరసతశక� మమదల�

4214 AP151010072381
పపరర: వనసకటటశజర రరవప� మమదల�

4217 NDX3185295
పపరర: రరమ తషలశ థదదర ద

4220 JBV1024462
పపరర: నదగససవరష పరలలరర

94-33/33

4223 NDX0037028
పపరర: వనసకట మగసలయఖ గసజ

94-45/99

4226 NDX1016070
పపరర: సజరరపరరణణ పరలడడగగ
తసడడ:డ శవపడసరద
ఇసటట ననస:14-3-1
వయససస:29
లస: ససస స

4206 NDX2264893
పపరర: వరరసజ రరడడడ నకమ

94-42/111

4209 NDX1960401
పపరర: అననపపరష గరగరననన

94-44/151

4212 AP151010075299
పపరర: పదకలత� కకమకననన�

94-45/100

భరస : రవసదడ�
ఇసటట ననస:14-2-80
వయససస:62
లస: ససస స
94-45/102

4215 NDX0353235
పపరర: రవసదడ� కకమకననన�

94-45/103

తసడడ:డ అచచయఖ�
ఇసటట ననస:14-2-80
వయససస:62
లస: పప
94-45/538

4218 NDX0571166
పపరర: మమరరత కమషష పడణణత తషరగర

94-33/29

తసడడ:డ కలమమర
ఇసటట ననస:14-3
వయససస:28
లస: ససస స
94-33/31

4221 JBV2511418
పపరర: సనరరఖవత కకటపరటట

94-33/32

భరస : పరరరసరరధద కకటపరటట
ఇసటట ననస:14-3
వయససస:61
లస: ససస స
94-33/34

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:14-3
వయససస:41
లస: పప
94-33/36

94-44/569

భరస : మలర కరరరనన రరవప గరగరననన
ఇసటట ననస:14-2-71
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : తమకయఖ
ఇసటట ననస:14-3
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ రరజ వలవనటట
ఇసటట ననస:14-3
వయససస:26
లస: పప
4225 JBV2507374
పపరర: పరరరసరరధద కకటపత

94-42/113

భసధసవప: లమతద శకనవరసరరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:14-2-158
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకట మగసలయఖ
ఇసటట ననస:14-3
వయససస:38
లస: ససస స
4222 NDX1819301
పపరర: ససరకష వలవనటట

4208 NDX2264950
పపరర: నరసససహ రరవప నలలరరర

4203 NDX2555506
పపరర: సరయ తదజజ వసతద

తసడడ:డ గగరవ రరడడడ నకమ
ఇసటట ననస:14-2-69
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నదరరయణరరవప�
ఇసటట ననస:14-2-80
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ చదరరపలర
ఇసటట ననస:14-2-80
వయససస:62
లస: పప
4219 NDX0037960
పపరర: వనసకట రరఘవమక గసజ

94-44/644

భరస : వనసకటటశజర రరవప�
ఇసటట ననస:14-2-80
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసజర రరవప
ఇసటట ననస:14-2-80
వయససస:62
లస: పప
4216 NDX2043586
పపరర: సనరరనదరరయణ చదరరపలర

4205 NDX2754356
పపరర: లలత కకపపమరరవపరర

94-44/148

తసడడ:డ శకనవరస వసతద
ఇసటట ననస:14-2-67
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ చనన కకసడలల నలలరరర
ఇసటట ననస:14-2-69
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ లకడక నరసయఖ గరగరననన
ఇసటట ననస:14-2-71
వయససస:55
లస: పప
4213 NDX2103497
పపరర: వజయ మమధవ మమదదల

94-44/150

భరస : మసరసన రరవప కకపపమరరవపరర
ఇసటట ననస:14-2-67
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసజరరర తటట
ఇసటట ననస:14-2-69
వయససస:27
లస: పప
4210 NDX1960385
పపరర: మలర కరరరనన పడసరద గరగరననన

4202 NDX0012880
పపరర: శశషగరరర రరవప లమస

4200 NDX0012864
పపరర: నదగకసదడ హనసమమన లమస

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:14-2-67
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ నదగకసదడయఖ
ఇసటట ననస:14-2-67
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ శవకకశవపలల కకపరవపరర
ఇసటట ననస:14-2-67
వయససస:67
లస: పప
4207 NDX2264828
పపరర: రరమ కమషష తటట

94-44/147

తసడడ:డ వనసకటపరమ రరడడ
ఇసటట ననస:14-2-67
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససభబరరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:14-2-67
వయససస:63
లస: పప
4204 NDX2754448
పపరర: మసరసన రరవప కకపపమరరవపరర

4199 NDX1602565
పపరర: శకనవరస వసతద

4224 JBV2507697
పపరర: కలమఖణచకకవరరస కకటపరటట

94-33/35

తసడడ:డ పరరద సరరదద
ఇసటట ననస:14-3
వయససస:42
లస: పప
94-33/37

4227 NDX1016203
పపరర: ఉషరరరణణ పరలడడగగ

94-33/38

భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:14-3-1
వయససస:50
లస: ససస స
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4228 NDX0582023
పపరర: లకడక నరరషర కసఠసననన�

94-45/105

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప� కఁఠమనన
ఇసటట ననస:14-3-1
వయససస:25
లస: ససస స
4231 AP151010147237
పపరర: వరలకడక నలర పననన�

94-45/108

94-45/110

94-46/255

4235 NDX0067363
పపరర: లకడక� పతకమమరర�

94-44/157

4238 NDX2429629
పపరర: శకనవరసరరవప ఈలపస డ లల

94-45/111

94-44/158

94-46/782

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప మమదల
ఇసటట ననస:14-3-74 kakatiya mansions
వయససస:23
లస: ససస స
4243 NDX2253409
పపరర: నదగమణణ గమడనరర

4244 JBV0770750
పపరర: అరరణ� పరవపలలరర�

94-35/474

భరస : సతష కలమమర గమడనరర
ఇసటట ననస:14-3-76
వయససస:33
లస: ససస స
4246 NDX1212489
పపరర: వరలకడక సకలమ
భరస : కలమమర సతఖ సరయనదధ సకలమ
ఇసటట ననస:14-3-76
వయససస:46
లస: ససస స

4247 NDX0750646
పపరర: మమలత తదటట

94-49/740

4239 NDX2737625
పపరర: రజయ మరరవల షపక

94-44/645

4242 NDX2205334
పపరర: లకడక కలమమరర సకల

94-35/472

4245 NDX2233963
పపరర: ససమత లగడపరటట

94-35/475

భరస : వరరసజననయగలల ఎల
ఇసటట ననస:14-3-76
వయససస:35
లస: ససస స
94-35/477

భరస : వనసకట నదగరరజ తదటట
ఇసటట ననస:14-3-76
వయససస:51
లస: ససస స

94-35/479 4250 JBV3123486
4249 NDX1829458
పపరర: వనసకట రరజఖ లకడక కలనదధరరజ
పపరర: దదవకరరరణణ జసపరల

4236 NDX3154481
పపరర: ధన లకడక కరటబ

తసడడ:డ సరయనదద సకల
ఇసటట ననస:14-3-76
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససరకష బబబగ� �
ఇసటట ననస:14-3-76
వయససస:34
లస: ససస స
94-35/476

4248 NDX1212471
పపరర: శరసతశక మసరల

94-35/478

భరస : బబలమజ రరవప మసరల
ఇసటట ననస:14-3-76
వయససస:52
లస: ససస స
94-35/480

4251 NDX0207456
పపరర: ఆదదలకడక కరమమశజరర కలరరగసటట

భరస : సనరరఖ సతఖ నదరరయణ రరజ కలనదధరర
ఇసటట ననస:14-3-76
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజర రరవప జసపరల
ఇసటట ననస:14-3-76
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శకరరమ చసదడమమరరస కలరరగసటట
ఇసటట ననస:14-3-76
వయససస:59
లస: ససస స

4252 NDX0750653
పపరర: అలవనలల మసగమక తతమగ

94-35/483
4253 NDX1958273
పపరర: మహన నదగ వనసకట
సతఖకకరణ సకలమ
తసడడ:డ కక యస సరయనదద సకఅలమ
ఇసటట ననస:14-3-76
వయససస:24
లస: పప

4254 NDX0752865
పపరర: శక చరణ తదటట

భరస : మమధవరరవప తతమగ
ఇసటట ననస:14-3-76
వయససస:70
లస: ససస స

94-35/482

94-35/485 4256 NDX0752873
4255 NDX1304237
పపరర: ఎస సరయ నదగ పడసరద మసరల
పపరర: ససదదప చసదడ తదటట తదటట

తసడడ:డ బబలమజ రరవప మసరల మసరల
ఇసటట ననస:14-3-76
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నదగరరజ తదటట
ఇసటట ననస:14-3-76
వయససస:27
లస: పప

94-45/109

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:14-3-74 kakatiya mansions
వయససస:32
లస: ససస స

4241 NDX2817674
పపరర: సనరఖ సతఖనదరరయణ రరజ
కలనదధరరజ
తసడడ:డ సస మ రరజ కలనదధరరజ
ఇసటట ననస:14-3-75
వయససస:63
లస: పప

94-35/473

4233 AP151010072358
పపరర: నదగకశజర రరవప� పతకమమరర�

భరస : సరసబశవ రరవప కరటబ
ఇసటట ననస:14-3-11
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశజరరరవప ఈలపస డ లల
ఇసటట ననస:14-3-74
వయససస:71
లస: పప
94-46/781

94-45/107

తసడడ:డ నదగభగషణస�
ఇసటట ననస:14-3-10
వయససస:83
లస: పప

భరస : నదగకశజర రరవప�
ఇసటట ననస:14-3-11
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:14-3-74
వయససస:69
లస: ససస స
4240 NDX2738144
పపరర: సరయ మమఘన మమదల

4232 NDX1413822
పపరర: చసదడ మతల పరరకపత

4230 AP151010147032
పపరర: వనసకటటశజరరరవప కసఠమననన�

తసడడ:డ రరమకకటయఖ� కరసటసఏనన
ఇసటట ననస:14-3-1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ కలమమర పరరకపత
ఇసటట ననస:14-3-4
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శశభమష�ణ�
ఇసటట ననస:14-3-11
వయససస:40
లస: ససస స
4237 NDX2429611
పపరర: కసన
స రర బబ యపరటట

94-45/106

భరస : వనసకటటశజరరరవప� కరసటసఏనన
ఇసటట ననస:14-3-1
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప� నలర ఫననన
ఇసటట ననస:14-3-3
వయససస:25
లస: ససస స
4234 NDX0706093
పపరర: ఉష� పతకమమరర�

4229 AP151010147072
పపరర: పదక కసఠమననన�

94-35/486

94-35/481

94-35/484

తసడడ:డ వనసకట నదగరరజ తదటట
ఇసటట ననస:14-3-76
వయససస:25
లస: పప
4257 NDX2253391
పపరర: సతష బబబగ గమడనరర

94-35/487

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గమడనరర
ఇసటట ననస:14-3-76
వయససస:35
లస: పప
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4258 JBV0770511
పపరర: ససరకష బబబగ� పరవపలలరర�

94-35/488

తసడడ:డ కకటటశజరరరవప� �
ఇసటట ననస:14-3-76
వయససస:37
లస: పప
4261 NDX2071561
పపరర: బలరరమమమరరస తతమగ

4267 NDX3258613
పపరర: హరరరత పపడవలర

94-35/491

94-35/494

94-34/1067

94-35/499

94-35/502

94-35/505

తసడడ:డ శక రరమకమషష శరక చచనదనపడగడ
ఇసటట ననస:14-3-77
వయససస:56
లస: పప

94-35/497

4271 NDX2444461
పపరర: ఉష రరణణ పప టటల పఅల

4274 NDX0521450
పపరర: పరరజత మననన

4277 NDX2253425
పపరర: హహహమమవత యకమల

94-35/508

4280 NDX1945627
పపరర: పపరరషమమ దదవ తదళళళరర

94-35/500

4283 NDX2253789
పపరర: అమరలసగకశజరరరవప యకమల

94-35/503

4286 NDX0923151
పపరర: బమబ రరధద శరఖమ
తసడడ:డ బమబ రరసపడసరద బమబ
ఇసటట ననస:14-3-77
వయససస:58
లస: పప

94-35/496

4269 NDX2253763
పపరర: రరధ రరణణ యకమల

94-35/498

4272 NDX2205268
పపరర: ఉషశక చచనదనపడగడ

94-35/501

4275 NDX2444545
పపరర: వనసకట రతనస చదరరడడడ

94-35/504

భరస : ససతదరరమయఖ చదరరడడ
ఇసటట ననస:14-3-77
వయససస:57
లస: ససస స
94-35/506

4278 NDX2253441
పపరర: రకణగక శరఖమమరర

94-35/507

భరస : హరర పడసరద శరఖమమరర
ఇసటట ననస:14-3-77
వయససస:65
లస: ససస స
94-35/509

4281 NDX0923144
పపరర: బమబ రవకరసత

94-35/510

తసడడ:డ బమబ రరధద శరఖమ బమబ
ఇసటట ననస:14-3-77
వయససస:29
లస: పప
94-35/512

తసడడ:డ పరపరరరవప యకమల
ఇసటట ననస:14-3-77
వయససస:41
లస: పప
94-35/514

4266 NDX0700484
పపరర: శకరరమ చసదడ మమరరస కలరరగసటట

భరస : హనసమత సరయ చచనదనపడగడ
ఇసటట ననస:14-3-77
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరశర రరవప జరటల ట
ఇసటట ననస:14-3-77
వయససస:70
లస: ససస స
94-35/511

94-35/493

భరస : అమరలసగకశజర రరవప యకమల
ఇసటట ననస:14-3-77
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పరపరరరవప యకమల
ఇసటట ననస:14-3-77
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరపస
డ రద శరఖమమరర
ఇసటట ననస:14-3-77
వయససస:41
లస: పప
4285 NDX2205250
పపరర: హనసమత సరయ చచనదనపడగడ

4268 NDX2205243
పపరర: సరరత బమబ

4263 NDX0752881
పపరర: వనసకట నదగరరజ తదటట తదటట

తసడడ:డ శశతష రరమ శరక కలరరగసటట
ఇసటట ననస:14-3-76
వయససస:68
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప మననన
ఇసటట ననస:14-3-77
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : లకడక నరసససహరరవప ఆదదపపడడ
ఇసటట ననస:14-3-77
వయససస:69
లస: ససస స
4282 NDX2071603
పపరర: వసశ కకకషష శరఖమమరర

94-35/495

భరస : శకనవరస రరవప పప టటల పఅల
ఇసటట ననస:14-3-77
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరఘవయఖ గగటటలపరటట
ఇసటట ననస:14-3-77
వయససస:67
లస: ససస స
4279 NDX2205276
పపరర: లకడక ఆదదపపడడ

4265 JBV3123494
పపరర: వనసకటటశజర రరవప జసపరల

94-35/490

తసడడ:డ లకకయఖ తదటట
ఇసటట ననస:14-3-76
వయససస:59
లస: పప

భరస : రవకరసత బమబ
ఇసటట ననస:14-3-77
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరధదశరఖమ బమబ
ఇసటట ననస:14-3-77
వయససస:50
లస: ససస స
4276 NDX1554022
పపరర: శరరద దదవ గగటటలపరటట

94-35/492

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ జసపరల
ఇసటట ననస:14-3-76
వయససస:57
లస: పప

భరస : వసశ కమషష శరఖమమరర
ఇసటట ననస:14-3-77
వయససస:36
లస: ససస స
4273 NDX0913269
పపరర: బమబ ససమన

4262 NDX1212463
పపరర: మసరల బబలమజరరవప

4260 NDX2233989
పపరర: వరరసజననయగలల లగడపరటట

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:14-3-76
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప మసరల
ఇసటట ననస:14-3-76
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:14-3-77
వయససస:19
లస: ససస స
4270 NDX2253417
పపరర: ససజనఖ పపదద

94-35/489

తసడడ:డ ఆసజననయ రరడడడ ఇసదసకలరర
ఇసటట ననస:14-3-76
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మమధవరరవప తతమగ
ఇసటట ననస:14-3-76
వయససస:47
లస: పప
4264 NDX1956905
పపరర: సనరరఖ సతఖనదరరయణ రరజ
కలనదధరరజ
తసడడ:డ సస మ రరజ కలనదధరరజ
ఇసటట ననస:14-3-76
వయససస:64
లస: పప

4259 NDX1932327
పపరర: రవ కకశశర రరడడడ ఇసదసకలరర

4284 NDX2444438
పపరర: శకనవరసరరవప పప టటల పఅల

94-35/513

తసడడ:డ వర రరఘవయమఖ పప టటల పఅల
ఇసటట ననస:14-3-77
వయససస:47
లస: పప
94-35/515

4287 NDX2444529
పపరర: ససత రరమయఖ చదరరడడ

94-35/516

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చదరరడడ
ఇసటట ననస:14-3-77
వయససస:64
లస: పప
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94-35/517

తసడడ:డ సపవదయఖ యకమల
ఇసటట ననస:14-3-77
వయససస:66
లస: పప
4291 NDX0867689
పపరర: ససబబ రరవప మననన

94-35/520

94-45/741

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:14-3-77
వయససస:53
లస: పప
4297 NDX3231065
పపరర: లకడక కలమమరర పపదదవర

94-45/736

94-35/522

భరస : వనసకటరరమకమషష తతటటల సపపడడ
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:44
లస: ససస స
4306 NDX2253466
పపరర: శవ నదగ లకడక మఖమమటస

94-35/528

94-35/531

తసడడ:డ మహన రరవప పరకనదటట
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:29
లస: పప

4296 NDX2832368
పపరర: సనరఖ కలమమర అదదపపడడ

94-35/918

94-45/742

4298 NDX3271947
పపరర: పడమల రరణణ మలలసపరటట

తసడడ:డ లకడక నరసససహ రరవప అదదపపడడ
ఇసటట ననస:14-3-77 FLAT NUMBER 402
వయససస:48
లస: పప
94-34/1076

4301 NDX2101491
పపరర: చచవతనఖ జజఖత రరమననన

4304 NDX2253474
పపరర: ససనతద వసగమరర

4307 NDX1087295
పపరర: శకదదవ యమరర గడడ

4310 NDX1057553
పపరర: సరసజత దదశననన

94-35/534

4313 NDX2183630
పపరర: సరయ కకరణ బబబగ దదశననన

94-35/523

4316 NDX2402667
పపరర: పడవణ మమలలసపరటట
తసడడ:డ గరపరల కమషష మమలలసపరటట
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:39
లస: పప

94-35/521

4302 NDX0655571
పపరర: రరమ లకడక పరలలరర

94-35/524

భరస : అచసఖత రరమమ రరవప పరలలరర
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:40
లస: ససస స
94-35/526

4305 NDX1057579
పపరర: నదగలకడక దదశననన

94-35/527

భరస : శకనసబబబగ దదశననన
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:48
లస: ససస స
94-35/529

4308 NDX1212505
పపరర: భబరత కకసజకటట

94-35/530

భరస : మహనరరవప పరకనదటట
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:60
లస: ససస స
94-35/532

4311 NDX2205391
పపరర: వరపడసరద పరలలరర

94-35/533

తసడడ:డ అచసఖతరరమమరరవప పరలలరర
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:21
లస: పప
94-35/535

తసడడ:డ శకనస బబబగ దదశననన
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:25
లస: పప
94-35/537

4299 NDX0839316
పపరర: సరయ దదపసక కకకతస పలర

తసడడ:డ వనసకట నదగ భమషణ కలమమర కకకతస పలర
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకటటశజరరరవప దదశననన
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ ససత రరస పడసరద వసగమరర
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:22
లస: పప
4315 NDX0925644
పపరర: పరకనదటట వజయసరయతదజ

4295 NDX3247335
పపరర: హరర పపడవలర

భరస : వఎన బ కలమమర యమరర గడడ
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజరరర నదతదన
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:62
లస: ససస స
4312 NDX2253433
పపరర: రఘగ వసశ వసగమరర

తసడడ:డ రరమచసదడ కమషరనసదదజ జజనవరపప
ఇసటట ననస:14-3-77
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ససత రరమ పడసరద వసగమరర
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజర రరవప మఖమమటస
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:53
లస: ససస స
4309 NDX0995142
పపరర: ససతదసబ నదతదన

94-45/558

భరస : గరపరలకమషష రరమననన
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:33
లస: ససస స
94-35/525

94-35/519

4293 NDX2995504
పపరర: కణక దసరర లకడక కలమమరర
జజనవరపప
భరస : కమషష పడసరద జజనవరపప
ఇసటట ననస:14-3-77
వయససస:58
లస: ససస స

94-45/557

భరస : గరసధద
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప పరకనదటట
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:32
లస: ససస స
4303 NDX1844654
పపరర: శశశలజ తతటటల సపపడడ

4292 NDX2992659
పపరర: కమషష పడసరద జరఇవనవ జజనవరపప

4290 NDX2253797
పపరర: హరర పడసరద శరఖమమరర

తసడడ:డ రరమయఖ శరఖమమరర
ఇసటట ననస:14-3-77
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:14-3-77
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:14-3-77 WARD -3
వయససస:44
లస: ససస స
4300 NDX0872333
పపరర: భబనస మనక పరకనదటట

94-35/518

తసడడ:డ చచదరమక గగటటలపరటట
ఇసటట ననస:14-3-77
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ అమరయఖ మననన
ఇసటట ననస:14-3-77
వయససస:68
లస: పప
4294 NDX3247327
పపరర: వననమటటశజరర ర పపడవలర

4289 NDX1554014
పపరర: రరఘవయఖ గగటటలపరటట

4314 NDX1844563
పపరర: వసశ కమషష పపచచకరయల

94-35/536

తసడడ:డ వరరసజననయగలల పపచచకరయల
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:25
లస: పప
94-35/538

4317 NDX2116656
పపరర: అచసఖత రరమ రరవప పరలలరర

94-35/539

తసడడ:డ వనసకనన పరలలరర
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:45
లస: పప
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94-35/540
4318 NDX1844605
పపరర: డద. వనసకట రరమ కమషష
తతటటల సపపడడ
తసడడ:డ టట కకటటశజర రరవప తతటటల సపపడడ
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశజరరరవప దదశననన
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:51
లస: పప

4321 NDX2071595
పపరర: ససతరరమ పడసరద వసగమరర

94-35/544 4323 NDX1212497
4322 NDX2253458
పపరర: వనసకటటశజర రరవప మఖమమటస
పపరర: మహనరరవప పరకనదటట

94-35/543

4319 NDX1009265
పపరర: శకనసబబబగ దదశననన

తసడడ:డ చసదడశశఖర వర పడసరద రరవప వసగమరర
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ మఖమమటస
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:60
లస: పప

4324 NDX1553792
పపరర: గరసధద మమలలసపరటట

4325 NDX2036250
పపరర: వనసకటటశజరరర నతదన

94-35/546

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ మమలలసపరటట
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:61
లస: పప
4327 NDX2711059
పపరర: వససతకలమమర పరలలరర

94-35/863

94-45/113

94-45/116

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరడడడ చదగసరరడడడ
ఇసటట ననస:14/3/78
వయససస:28
లస: పప
4336 NDX2763985
పపరర: ఉదయ భబసమర గరరణణ

94-45/560

94-46/258

తసడడ:డ జజనకక రరమయఖ గరరనన
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:61
లస: పప

4326 NDX1009141
పపరర: కకటటశజరరరవప దదశననన

94-35/548

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ దదశననన
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:82
లస: పప
94-44/159

4331 NDX1048552
పపరర: శకదదవ కకకతస పలర

94-45/114

4329 NDX1733675
పపరర: అపరష కలరరక

94-45/112

94-46/261

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరడడడ చదగసరరడడడ
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:26
లస: పప

4334 NDX1961896
పపరర: వనసకటటశజర రరడడడ చదగసరరడడడ

4335 NDX2747210
పపరర: కమషష కలమమరర వనసపటట

4337 NDX0706127
పపరర: వజయలకడక పపచచకరయల

4340 NDX0429902
పపరర: కమలమదదవ రరమననన రరమననన

4343 NDX0689588
పపరర: మగరళ అసచద
తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:48
లస: పప

94-46/264

4332 NDX1962035
పపరర: శకరరమ చరణ రరడడడ చదగసరరడడడ

భరస : వనసకట నదగ భమషణ కలమమర కకతస పలర
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:67
లస: ససస స
94-45/117

94-46/256

94-45/559

4338 NDX0429993
పపరర: రరధదక గరరనన గరరనన

94-46/257

భరస : చసదడ శశఖర రరవప గరరనన
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:54
లస: ససస స
94-46/259

4341 NDX0463224
పపరర: వనసకట రరమకకకషష� గరరణణ�

94-46/260

తసడడ:డ చసదడ శశఖరరరవప� గరరణణ
ఇసటట ననస:14/3/78
వయససస:30
లస: పప
94-46/262

94-46/263
4344 NDX0689604
పపరర: వరరసజననయగలల పపచచకరయల

తసడడ:డ ససదరయఖ
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:53
లస: పప

94-46/265 4347 NDX1186691
4346 NDX0429449
పపరర: సనరఖనదరరయణ వనసపటట వనసపటట
పపరర: సస మయఖ లమవరరర

తసడడ:డ రఘగ రరమయఖ వనసపటట
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:70
లస: పప

94-45/115

భరస : సనరఖ నదరరయణ వనసపటట
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : అసకమక రరమననన
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపసచసద రరమననన
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:36
లస: పప
4345 NDX0463075
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప గరరనన గరరనన

94-35/547

భరస : వరరసజననయగలల
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : గరపసచసద రరమననన
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:62
లస: ససస స
4342 NDX0429415
పపరర: గరపరలకమషష రరమననన రరమననన

94-35/545

తసడడ:డ సరసబయఖ పరకనదటట
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ బబల రరడడడ చదగసరరడడడ
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప గరరణణ
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:30
లస: పప
4339 NDX0429936
పపరర: రమమదదవ రరమననన రరమననన

94-35/542

తసడడ:డ వనసకట నదగ భమషణ కలమమర కకకతపఅల తసడడ:డ మహన రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:14-3-78
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:25
లస: పప
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజర రరడడడ చదగసరరడడడ
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:26
లస: ససస స
4333 NDX1962019
పపరర: బబలకమషష కకషస ర రరడడడ చదగసరరడడడ

4328 NDX1670968
పపరర: సరయ శకనదధ కకకతపఅల

4320 NDX0637439
పపరర: ససబబబరరవప పప ద

తసడడ:డ కమషషమమరరస పప ద
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ నతదన
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ అచచత రరమ రరవప
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:19
లస: పప
4330 NDX1962282
పపరర: శరరద చదగసరరడడడ

94-35/541

94-46/266

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:14-3-78
వయససస:87
లస: పప
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4348 NDX1733683
పపరర: హహహమమవత అననస
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94-45/118

భరస : లకకణ రరవప అననస
ఇసటట ననస:14-3-79
వయససస:56
లస: ససస స
4351 NDX1733691
పపరర: లకకణ రరవప అననస

94-45/121

94-35/550

94-35/554

94-35/558

94-35/561

94-35/564

94-35/567

తసడడ:డ నదగభమషణస వనజసడర
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:50
లస: పప

4361 NDX2253805
పపరర: కకటటశజరమక యయమననన

4364 NDX2233948
పపరర: ఇసదదర ఖసడద

4367 NDX2234037
పపరర: దసరర ససబడమణఖమక ఆచసట

4370 NDX2253813
పపరర: రరమ కమషష ఖసడద

94-35/570

4373 NDX1844977
పపరర: ససతదరరమయఖ పరటటబసడర

94-35/559

4376 NDX1304211
పపరర: గగరరకల మగరళ కమషష
తసడడ:డ హరరపస
డ రద రరవప గగరరకల
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:51
లస: పప

4356 NDX0994962
పపరర: అరవసద నదగ పసడయమసక కటబల

94-35/552

4359 NDX2234045
పపరర: వరన జజఖత నలర మతష

94-35/557

4362 NDX2253839
పపరర: రమమదదవ పపమమక

94-35/560

భరస : ససబబ రరవప పపమమక
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:50
లస: ససస స
94-35/562

4365 NDX0473025
పపరర: హనసమమయమక కలల
ర రర

94-35/563

భరస : వనసకటటశజరరర� కలల
ర రర
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:67
లస: ససస స
94-35/565

4368 NDX2234094
పపరర: మననజ కలల
ర రర

94-35/566

తసడడ:డ హరర బబబగ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:21
లస: పప
94-35/568

4371 NDX2233922
పపరర: వనసకటటశజర రరవప ఆచసట

94-35/569

తసడడ:డ ససబబరరవప ఎ
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:45
లస: పప
94-35/571

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:49
లస: పప
94-35/573

94-35/549

భరస : అనల కలమమర ఎన
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ ఖసడద
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పపద సససదరయఖ యయమననన
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:47
లస: పప
4375 NDX0614982
పపరర: వనసకటటశజర రరవప వనజసడర

94-35/556

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప ఎ
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కరసతదరరవప యయమననన
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:26
లస: పప
4372 NDX2253847
పపరర: కరసతదరరవప యయమననన

4358 NDX1304229
పపరర: గగరరకల రజన కలమమరర

4353 NDX2234011
పపరర: కరవఖ శక పపమమక

తసడడ:డ బబపయఖ కటబల
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ ఖసడద
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరకసదడ సస మగరన
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:21
లస: పప
4369 NDX2253482
పపరర: హరరష బబబగ యయమననన

94-35/551

భరస : కరసతదరరవప యయమననన
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : బబపయఖ కటబల
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:51
లస: ససస స
4366 NDX2412856
పపరర: లలత కలమమర సస మగరన

4355 NDX2253854
పపరర: మసజలత యయమననన

94-45/120

తసడడ:డ ససబబబరరవప పస
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మగరళ కమషష గగరరకల గగరరకల
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప యరక
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:47
లస: ససస స
4363 NDX0994996
పపరర: రరజకశజరర కటబల

94-45/122

తసడడ:డ కరసతదరరవప యయమననన
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : హరర బబబగ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:41
లస: ససస స
4360 NDX0604694
పపరర: యరక సబతద

4352 NDX2502003
పపరర: రరఘవయఖ గగటటలపరటట

4350 NDX1733501
పపరర: వనసకట మణణ పడదదప అననస

తసడడ:డ లకకణ రరవప అననస
ఇసటట ననస:14-3-79
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ చచదరమక గగటటలపరటట
ఇసటట ననస:14-3-79
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ కరసతదరరవప యయమననన
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:23
లస: ససస స
4357 NDX2388973
పపరర: నదగలకడక కలల
ర రర

94-45/119

భరస : రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:14-3-79
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమమర సరజమ అననస
ఇసటట ననస:14-3-79
వయససస:61
లస: పప
4354 NDX2253490
పపరర: నదగమణణ యయమననన

4349 NDX2501989
పపరర: శరరద దదవ గగటటల పరటట

4374 NDX0637926
పపరర: రరమమరరవప ఈదర

94-35/572

తసడడ:డ తరరపతయఖ ఈదర
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:49
లస: పప
94-35/574

4377 NDX2233971
పపరర: హరర బబబగ కలల
ర రర

94-35/575

తసడడ:డ వనసకటటసజరరర
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:53
లస: పప
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4378 NDX2253821
పపరర: ససబబబరరవప పపమమక
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94-35/576

తసడడ:డ గరపయఖ పపమమక
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:57
లస: పప
4381 NDX2738771
పపరర: భబరత అచసట

94-35/919

94-44/160

94-45/123

94-45/126

94-45/129

94-45/132

94-45/135

తసడడ:డ గరవసదస�
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:74
లస: పప
4402 NDX1278415
పపరర: లకడక నరసససహ మమరరస

భరస : షపక బబజసపవదద బబజ శశశదద
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:39
లస: ససస స

4388 NDX1614602
పపరర: లలహహతద శక గకరర ఘసటబ

4391 NDX1278407
పపరర: ననమలకసటట మలలర శజరర

4394 NDX1961813
పపరర: పదదకవత వపరమడపప

94-45/138

94-45/124

95-109/1187

4389 NDX1048503
పపరర: రకషసక చచదరర లసకర

94-45/125

తసడడ:డ వనసకట వరపడసరద
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:28
లస: ససస స
94-45/127

4392 NDX0617365
పపరర: లకడక� గగదదసటట�

94-45/128

భరస : బబబగరరవప�
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:42
లస: ససస స
94-45/130

4395 NDX1048677
పపరర: శశభబరరణణ రరవనళళ

94-45/131

భరస : గరపరలకమషష
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:57
లస: ససస స

4397 NDX1278399
పపరర: ననమల కసటట సరయ దదలప
కలమమర
తసడడ:డ లకడక నరసససహ మమరరస
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:29
లస: పప

94-45/133

4400 NDX1961854
పపరర: నదగరరజ వపరమడపప

94-45/136

4403 NDX3110418
పపరర: రరజఖ లకడక మదదదననన

94-44/647

భరస : మహమద గకసప షపక
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:33
లస: ససస స

4398 NDX1062876
పపరర: వనసకట వరపడసరద లసకర

94-45/134

తసడడ:డ సనరఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహస వపరమడపప
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శశష గరరర రరవప
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:61
లస: పప
4405 SQX2406064
పపరర: షపక పసరరక షపక

4386 NDX2729044
పపరర: మమహరరననసర మహమకద

భరస : నదగరరజ వపరమడపప
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:78
లస: ససస స
4399 NDX0617191
పపరర: బబబగరరవప� గగదదసటట�

94-44/646

భరస : లకడక నరసససహ మమరరస
ఇసటట ననస:14/3/80
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వరపడసరద
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:49
లస: ససస స
4396 NDX0472589
పపరర: నదగ శరరమణణ� గగళళపలర �

94-39/1162
4383 NDX3054160
పపరర: ససతదరరమమసజననయ వర పడసరద
మదదదననన
తసడడ:డ లకకకనజ మదదదననన
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర�
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:30
లస: ససస స
4393 NDX1048529
పపరర: వజయలకడక లసకర

4385 NDX2729119
పపరర: మహమకద గకసప షపక

94-35/578

94-35/920

తసడడ:డ ఫకకర అహమకద షపక
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కరరణదకర శరలకకనడద
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:25
లస: ససస స
4390 NDX0472993
పపరర: రమఖ� గగళళపలర �

4382 NDX2738755
పపరర: గరపరల కమషష అచసట

4380 NDX0637900
పపరర: వనసకటటశజరరర కలల
ర రర

తసడడ:డ రరశయఖ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:86
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప అచసట
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రమణదరరవప
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:42
లస: పప
4387 NDX2166719
పపరర: కరరణ సడవసత శరలకకనడద

94-35/577

తసడడ:డ వరయఖ కటబల
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకటటశజర రరవప అచసట
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:38
లస: ససస స
4384 NDX0991240
పపరర: పడసనన కలమమర పపదద

4379 NDX1080480
పపరర: బబపయఖ కటబల

4401 NDX1063155
పపరర: గరపరలకమషష రరవనళళ

94-45/137

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:74
లస: పప
94-45/561

4404 NDX2845436
పపరర: శకనవరస బబలరసకకసడ

94-45/562

భరస : ససీసత రరమమసజననయ వర పడసరద మదదదననన
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:14-3-80
వయససస:44
లస: పప

4406 NDX2846566
పపరర: లకడక పడవణ బబలరసకకసడ

94-213/885
4407 NDX2873628
పపరర: అనసత మహ లకడక బబలరసకకసడ

భరస : శకనవరస బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:14-3-80 B2 F3
వయససస:40
లస: ససస స

94-45/563

భరస : శసకరరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:14-3-80 B2 F3
వయససస:68
లస: ససస స
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4408 NDX3065521
పపరర: నదగ ధదరజ గగళరపలర
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94-33/777

4409 NDX2926467
పపరర: అనసత మహలకడక బబలరసకకసడ

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప గగళరపలర
ఇసటట ననస:14-3-80 BLOCK 5 FLATNO.6
వయససస:28
లస: పప

భరస : శసకర రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:14-3-80,FLAT NO 3
వయససస:68
లస: ససస స

4411 NDX0472431
పపరర: అరరణ శక� చదరరడ�డడ

4412 NDX1048313
పపరర: ససనత యరకగగసటర

94-45/139

తసడడ:డ వనవకలసఠ మమధవరరవప�
ఇసటట ననస:14-3-81
వయససస:30
లస: ససస స
4414 NDX0472415
పపరర: ససశల అననమననన�

94-45/142

94-45/145

94-35/580

95-109/1188

94-45/148

94-35/585

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:14-3-88
వయససస:76
లస: పప

4424 AP151010147069
పపరర: రమమష కలమమర మటపలర �

4427 NDX2253557
పపరర: చసదడ వత పప నదనడ

4430 NDX1447268
పపరర: లకడక నదరరయణ చససడనరర

94-34/328

4433 NDX1145028
పపరర: శకధర అలహరర

94-35/581

4436 NDX2711075
పపరర: కసససరర బబయ ససఖవరసస
భరస : రరఢ కమషష మమరరస
ఇసటట ననస:14-3-88
వయససస:70
లస: ససస స

4416 NDX1062793
పపరర: రరజకసదడ బబబగ యరకగగసట

94-45/144

4419 NDX2253870
పపరర: అపరష తదడడకకసద

94-35/579

4422 NDX2253508
పపరర: భగవననశజరర రరవప తదడడకకసద

94-35/582

Deleted

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప తదడడకకసద
ఇసటట ననస:14-3-84
వయససస:69
లస: పప
94-45/146

4425 NDX1760249
పపరర: మమధసరర పడతవధద

94-45/147

భరస : శరకవణ కలమమర
ఇసటట ననస:14-3-86
వయససస:30
లస: ససస స
94-35/583

4428 NDX2253532
పపరర: జజఖత చససడనరర

94-35/584

భరస : లకడక నదరరయణ చససడనరర
ఇసటట ననస:14-3-87
వయససస:60
లస: ససస స
94-35/586

4431 NDX0429167
పపరర: పడవణ అళహరర

94-34/327

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:14-3-88
వయససస:34
లస: ససస స
94-34/329

తసడడ:డ సనరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:14-3-88
వయససస:36
లస: పప
94-35/864

94-45/141

భరస : పవన కలమమర తదడడకకసద
ఇసటట ననస:14-3-84
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదనదరరయణ చససడనరర
ఇసటట ననస:14-3-87
వయససస:67
లస: పప

భరస : సనరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:14-3-88
వయససస:68
లస: ససస స
4435 NDX2711091
పపరర: రరఢ కమషష మమరరస ససఖవరసస

94-46/267

భరస : హరర కలమమర
ఇసటట ననస:14-3-87
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ననక రరజ బడద
ఇసటట ననస:14-3-87
వయససస:77
లస: ససస స
4432 AP151010120509
పపరర: అమమతమక అళహరర

4421 NDX2253524
పపరర: పవన కలమమర తదడడకకసద

4413 JBV2929750
పపరర: తషలశమక చదరరడడడ�

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:14-3-81
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరమనదధస�
ఇసటట ననస:14-3-85
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:14-3-86
వయససస:67
లస: పప
4429 NDX2253540
పపరర: కరమమకడ బడద

94-45/143

తసడడ:డ భగవననశజరర రరవప తదడడకకసద
ఇసటట ననస:14-3-84
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ అకకస షపక
ఇసటట ననస:14-3-84
వయససస:19
లస: పప
4426 NDX0938795
పపరర: వజయ రతన కలమమరర బసడర

4418 NDX1133255
పపరర: పసడయసక పసజల

94-45/565

భరస : వనవకలసట మమధవ రరవప�
ఇసటట ననస:14-3-81
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:14-3-83
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : భగవననశజరర రరవప తదడడకకసడ
ఇసటట ననస:14-3-84
వయససస:62
లస: ససస స
4423 SQX2460426
పపరర: ఇరరబన షపక

94-45/140

తసడడ:డ వనవకలసఠ మమధవరరవప�
ఇసటట ననస:14-3-81
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సదదశవ రరవప�
ఇసటట ననస:14-3-81
వయససస:56
లస: పప
4420 NDX2253516
పపరర: నరకల దదవ తదడడకకసడ

4415 NDX0581900
పపరర: ససదదప చదరరడడడ�

4410 NDX2926657
పపరర: శకనవరస బబలరసకకసడ

తసడడ:డ శసకర రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:14-3-80,FLAT NO 3
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరజకసదడ బబబగ
ఇసటట ననస:14-3-81
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శశషగరరరరరవప�
ఇసటట ననస:14-3-81
వయససస:30
లస: ససస స
4417 JBV1739861
పపరర: వనవకలసట మమదవరరవప చదరరడడ �

94-45/564

4434 AP151010117489
పపరర: సనరఖపస కరశ రరవప అళహరర�

94-34/330

తసడడ:డ వరరరఘవపలల
ఇసటట ననస:14-3-88
వయససస:76
లస: పప
94-35/865

4437 AP151010147098
పపరర: పపరరషమ దతస �

94-45/149

భరస : ససబగబసరజమ�
ఇసటట ననస:14-3-88
వయససస:58
లస: ససస స
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4438 NDX0983171
పపరర: వరలకడక పపలవరరస
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94-34/331

భరస : వనసగయఖ
ఇసటట ననస:14-3-89
వయససస:40
లస: ససస స
4441 AP151010147026
పపరర: నరసససహరరవప తలర స�

94-45/152

94-51/759

94-45/155

94-45/158

94-35/587

94-35/590

94-48/902

తసడడ:డ గగవసదరరజలల కకట
ఇసటట ననస:14-3-92
వయససస:59
లస: ససస స

4451 AP151010147180
పపరర: వరయఖ పస పపరర�

4454 NDX2116664
పపరర: రవ ససబలదదవ

4457 NDX1752204
పపరర: లకడక కలమమరర బబసదపపడడ

4460 NDX1461086
పపరర: హహమ వషష
ష పస లమ

94-45/163

4463 AP151010147030
పపరర: ససతదరరమమసజననయగలల�

94-45/159

4466 AP151010120552
పపరర: అసజల శరయననడడ
భరస : రరజశశఖర�
ఇసటట ననస:14-3-93
వయససస:47
లస: ససస స

4446 NDX1924605
పపరర: రరధదక పపసతదఖల

94-45/154

4449 NDX1278324
పపరర: కకకటట వనసకటటశజర రరవప

94-45/157

4452 AP151010147028
పపరర: రరమనదధస మటపలర �

94-45/160

తసడడ:డ రరఘవశశటల ట�
ఇసటట ననస:14-3-90
వయససస:67
లస: పప
94-35/588

4455 NDX0815795
పపరర: మగరళ బబబగ కకసగర

94-35/589

తసడడ:డ హనసమసత రరవప లలట కకసగర
ఇసటట ననస:14-3-91
వయససస:47
లస: పప
94-45/161

4458 NDX1752196
పపరర: రరమ అననజష నడమమననరర

94-45/162

తసడడ:డ ఎన చలపత రరవప నడమమననరర
ఇసటట ననస:14-3-91
వయససస:29
లస: పప
94-35/591

4461 NDX1486480
పపరర: మమధవ పస లమ

94-35/592

తసడడ:డ ససబబబరరవప పస లమ
ఇసటట ననస:14-3-92
వయససస:31
లస: పప
94-45/164

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:14-3-92
వయససస:42
లస: పప
94-45/569

94-45/567

తసడడ:డ రరమజ రరవప కకక టట
ఇసటట ననస:14-3-90
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప పస లమ
ఇసటట ననస:14-3-92
వయససస:27
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:14-3-92
వయససస:60
లస: ససస స
4465 NDX3005717
పపరర: ఇసదదరర కకట

94-45/156

భరస : వనసకటటశజర రరవప బబసదపపడడ
ఇసటట ననస:14-3-91
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : రవ సరసబలదదవ
ఇసటట ననస:14-3-91
వయససస:27
లస: ససస స
4462 AP151010147356
పపరర: వరసవకనదఖకలమమరర తలర స�

4448 NDX1553990
పపరర: రరధ కమషష మమరరస ననతలపరటట

4443 NDX2887214
పపరర: ససరర బబబగ వలల
ర రర

భరస : రరఘవ పపసతదఖల
ఇసటట ననస:14-3-90
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలమరరరవప ససబలదదవ
ఇసటట ననస:14-3-91
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బసగరరయఖ ససబలదదవ
ఇసటట ననస:14-3-91
వయససస:50
లస: పప
4459 NDX2237915
పపరర: సరవతడ తషసదసరరస

94-45/153

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ�
ఇసటట ననస:14-3-90
వయససస:67
లస: పప

భరస : పపలమరరరవప ససబలదదవ
ఇసటట ననస:14-3-91
వయససస:43
లస: ససస స
4456 NDX2116680
పపరర: పపలమరరరవప ససబలదదవ

4445 NDX1962217
పపరర: ససససకథ వససత పపసటబలకల

94-45/151

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:14-3-89
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సనరఖ నదరరయణ నసతళపటట
ఇసటట ననస:14-3-90
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప బబయ రరడడడ
ఇసటట ననస:14-3-90
వయససస:67
లస: పప
4453 NDX2116672
పపరర: వనసకట రమణ ససబలదదవ

94-45/566

తలర : రరధదక పపసటబలకల
ఇసటట ననస:14/3/90
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:14-3-90
వయససస:67
లస: ససస స
4450 AP151010168441
పపరర: బబయరరడడడ రవసదడనదథ ఠరగమర

4442 NDX2769354
పపరర: ససరర బబబగ వలల
ర రర

4440 NDX2103422
పపరర: సతఖనదరరయణ అదదపపడడ

తసడడ:డ రరవప
ఇసటట ననస:14-3-89
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:14-3-89
వయససస:44
లస: పప

భరస : ససరర బబబగ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:14-3-89
వయససస:40
లస: ససస స
4447 AP151010147181
పపరర: శవకలమమరర పస పపరర�

94-34/332

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:14-3-89
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ�
ఇసటట ననస:14-3-89
వయససస:71
లస: పప
4444 NDX3053782
పపరర: కమల వలల
ర రర

4439 NDX0983122
పపరర: వనసగయఖ పపలవరరస

4464 NDX3006715
పపరర: ససబబరరవప పప ల

94-45/568

తసడడ:డ శక పప ల ససబబరరయగడడ శశటల ట పప ల
ఇసటట ననస:14-3-92
వయససస:63
లస: పప
94-34/333

4467 AP151010120017
పపరర: సరమమమ జఖస శరయననడడ

94-34/334

భరస : వరరసరజమ
ఇసటట ననస:14-3-93
వయససస:54
లస: ససస స
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4468 AP151010117500
పపరర: రరజశశఖర శరయననడడ

94-34/335

తసడడ:డ వరరసరజమ
ఇసటట ననస:14-3-93
వయససస:54
లస: పప
4471 NDX1829607
పపరర: మహహశ సరఇననదద

94-35/594

94-45/167

94-45/170

94-35/595

94-35/598

94-45/172

94-34/337

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:14-3-95
వయససస:62
లస: ససస స

4481 NDX1829854
పపరర: రరజఖ లకడక కకతస పలర

4484 NDX1830075
పపరర: శకనవరస రరవప కకతస పలర

4487 NDX1062801
పపరర: రరమలసగకశజర రరవప మదదద

4490 AP151010120412
పపరర: ఏసమక చదటర

94-34/340

4493 AP151010120125
పపరర: శరరమక రరచపపడడ

94-35/596

4496 AP151010120158
పపరర: మలర మక రరచపపడడ
భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:14-3-95
వయససస:72
లస: ససస స

4476 AP151010147210
పపరర: నదగశవకలమమర చరరమమమళర

94-45/169

4479 NDX2895548
పపరర: మసగరదదవ అసగలకలదసరర

94-102/882

4482 NDX1829912
పపరర: నమరరల నదగరన

94-35/597

భరస : శవయఖ నదగరన
ఇసటట ననస:14-3-94
వయససస:63
లస: ససస స
94-35/599

4485 NDX0580639
పపరర: అరరణద కలమమరర�

94-45/171

భరస : నదగకశజర రరవప�
ఇసటట ననస:14-3-94
వయససస:45
లస: ససస స
94-45/173

4488 NDX2072528
పపరర: నదగకశజర రరవప రరయమణణ

94-45/174

తసడడ:డ వర బసవ రరవప రరయమణణ
ఇసటట ననస:14-3-94
వయససస:56
లస: పప
94-34/338

4491 AP151010120126
పపరర: పపషమలల చదటర

94-34/339

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:14-3-95
వయససస:41
లస: ససస స
94-34/341

భరస : ఎలమసద
ఇసటట ననస:14-3-95
వయససస:52
లస: ససస స
94-34/343

94-45/166

భరస : మగరళకమషష అసగలకలదసరర
ఇసటట ననస:14-3-93
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : నదగకశజరరరవప
ఇసటట ననస:14-3-95
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : యమకలబ
ఇసటట ననస:14-3-95
వయససస:42
లస: ససస స
4495 AP151010120124
పపరర: మమరమక చదటర

94-102/881

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:14-3-94
వయససస:56
లస: పప

భరస : కకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:14-3-95
వయససస:35
లస: ససస స
4492 AP151010120432
పపరర: ససపపరష కకట

4478 NDX2895597
పపరర: మగరళ కమషష అసగలకలదసరర

4473 NDX0706010
పపరర: లకడక చరరమమమళర�

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:14-3-93
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:14-3-94
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:14-3-94
వయససస:56
లస: ససస స
4489 JBV1021807
పపరర: కకటమక రరచపపడడ

94-45/168

భరస : శకనవరస రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:14-3-94
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమ కమషష కరవపల
ఇసటట ననస:14-3-94
వయససస:27
లస: పప
4486 NDX0463398
పపరర: ససదదరరణణ� రరయన�

4475 JBV3123072
పపరర: నదగమలలర శజరర� ఘసటబ�

94-35/593

భరస : నదగశవకలమమర�
ఇసటట ననస:14-3-93
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పస తషరరజ అసగలకలదసరర
ఇసటట ననస:14-3-93
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:14-3-94
వయససస:25
లస: ససస స
4483 NDX1916362
పపరర: దదరర రకవసత కరవపల

94-45/165

భరస : నదగకశజరరరవప� �
ఇసటట ననస:14-3-93
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ చనరరమయఖ� �
ఇసటట ననస:14-3-93
వయససస:56
లస: పప
4480 NDX1829995
పపరర: ససససకథ కకతస పలర

4472 NDX1048685
పపరర: దదవఖ చరరమమమళళ

4470 NDX1829532
పపరర: భబరర వ సఇననడడ

తసడడ:డ రరజశశఖర సఇననడడ
ఇసటట ననస:14-3-93
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నదగ శవకలమమర
ఇసటట ననస:14-3-93
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరమలసగకశజర రరవప
ఇసటట ననస:14-3-93
వయససస:44
లస: ససస స
4477 JBV3123064
పపరర: నదగకశజరరరవప ఘసటబ

94-34/336

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:14-3-93
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ రరజశశఖర సరఇననదద
ఇసటట ననస:14-3-93
వయససస:27
లస: పప
4474 NDX1048560
పపరర: పదదకవత మదదద

4469 AP151010117380
పపరర: శశషగగరరరరవప వనలవనలర

4494 AP151010120240
పపరర: అకమమక యయసడన
ర రర

94-34/342

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:14-3-95
వయససస:60
లస: ససస స
94-34/344

4497 AP151010120496
పపరర: మరరయమక చలకర

94-34/345

భరస : ఇసరసకల
ఇసటట ననస:14-3-95
వయససస:82
లస: ససస స
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4498 JBV1021823
పపరర: కకటటశజరరరవప రరచపపడడ

94-34/346

తసడడ:డ యలమఁద
ఇసటట ననస:14-3-95
వయససస:38
లస: పప
4501 AP151010117313
పపరర: కకటటశజరరరవప చదటర

94-34/349

94-34/352

94-45/175

94-45/178

94-34/355

94-45/179

94-45/182

భరస : గకరరనధశరససస స
ఇసటట ననస:14-3-98
వయససస:50
లస: ససస స

4511 NDX2353654
పపరర: వజయ బబబగ పసనపరటట

4514 NDX2569796
పపరర: అనసరరధదబబబ యయసడన
ర రర

4517 NDX0718940
పపరర: రతనబబబగ పమడదల�

4520 NDX2962074
పపరర: సరరమక రరచపపడడ

94-45/571

4523 NDX2822633
పపరర: ససపపరష కకట

94-213/9

4526 AP151010120403
పపరర: నరకల చదవల
భరస : పపరరషనసదశరక
ఇసటట ననస:14-3-98
వయససస:50
లస: ససస స

4506 NDX2388924
పపరర: వజయ బబబగ పసనపరటట

94-35/600

4509 NDX1961615
పపరర: వరససదదవ రరవప నరరక

94-45/177

4512 NDX0457689
పపరర: మమరర ఎసడన
ర రర

94-34/354

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:14-3-96
వయససస:33
లస: ససస స
94-34/818

4515 NDX0570713
పపరర: ససజజత జఖననలగడడ

94-34/356

భరస : మజకశ జఖననలగడడ
ఇసటట ననస:14-3-97
వయససస:30
లస: ససస స
94-45/180

4518 JBV1654730
పపరర: నరసయఖ� కకమకననన�

94-45/181

తసడడ:డ వనసకట కమషరషరరవప� �
ఇసటట ననస:14-3-97
వయససస:69
లస: పప
94-34/886

4521 NDX2748804
పపరర: యలర మసద రరచపపడడ

94-45/570

తసడడ:డ కకటయఖ రరచపపడడ
ఇసటట ననస:14-3-97 OLD 3-1-151
వయససస:59
లస: పప
94-46/783

భరస : యకకబగ కకట
ఇసటట ననస:14-3-97 OLD 3-1-151
వయససస:42
లస: ససస స
94-34/357

94-34/351

తసడడ:డ శకమనదనరరయణ నరరక
ఇసటట ననస:14-3-95
వయససస:69
లస: పప

భరస : యలమసద రరచపపడడ
ఇసటట ననస:14-3-97 OLD 3-1-151
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ యకకబగ కకట
ఇసటట ననస:14-3-97 OLD 3-1-151
వయససస:25
లస: ససస స
4525 AP151010120358
పపరర: అననపపరష మలలర ల

94-45/176

తసడడ:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:14-3-97
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకరటరరమయఖ�
ఇసటట ననస:14-3-97
వయససస:56
లస: పప
4522 NDX2841534
పపరర: సరళ కకట

4508 NDX1962167
పపరర: కనక దసరర నరరక

4503 AP151010117235
పపరర: ఎలమసద రరచపపడడ

తసడడ:డ పడభగదదసస పసనపరటట
ఇసటట ననస:14-3-95
వయససస:42
లస: పప

భరస : జజసఫ యయసడన
ర రర
ఇసటట ననస:14-3-96
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర� �
ఇసటట ననస:14-3-97
వయససస:56
లస: ససస స
4519 JBV1653690
పపరర: చసదడశశఖరరరవప బబ డదపపడడ

94-34/353

తసడడ:డ పభగ దదస పస
ఇసటట ననస:14-3-95
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరమగలల పరరస
ఇసటట ననస:14-3-96
వయససస:38
లస: పప
4516 JBV1653708
పపరర: లకడకనదగకసదడమక� బబ డదపపడడ�

4505 AP151010117151
పపరర: కకటయఖ రరచపపడడ

94-34/348

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:14-3-95
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకమనదనరరయణ నరరక
ఇసటట ననస:14-3-95
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప నరరక
ఇసటట ననస:14/3/95
వయససస:35
లస: పప
4513 NDX2164309
పపరర: కలమమర పరరస

94-34/350

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:14-3-95
వయససస:77
లస: పప

భరస : వరససదదవరరవప నరరక
ఇసటట ననస:14-3-95
వయససస:35
లస: ససస స
4510 NDX1961888
పపరర: శకమనదనరరయణ నరరక

4502 AP151010117322
పపరర: జజన రరచపపడడ

4500 AP151010117338
పపరర: నదగకశజర రరవప చదటర

తసడడ:డ పప టల యఖ
ఇసటట ననస:14-3-95
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:14-3-95
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ చచసచయఖ
ఇసటట ననస:14-3-95
వయససస:64
లస: పప
4507 NDX1961771
పపరర: శరరష నరరక

94-34/347

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:14-3-95
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పప టల యఖ
ఇసటట ననస:14-3-95
వయససస:47
లస: పప
4504 AP151010117083
పపరర: పడసరదరరవప యయసడన
ర రర

4499 AP151010117207
పపరర: చననజజసపఫ యయసడన
ర రర

4524 NDX2822625
పపరర: దదవఖ తదజ కకట

94-46/784

తసడడ:డ యకకబగ కకట
ఇసటట ననస:14-3-97 OLD 3-1-151
వయససస:24
లస: ససస స
94-34/358

4527 AP151010117295
పపరర: గకరరనదధశరససస స మకరరల

94-34/359

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:14-3-98
వయససస:57
లస: పప
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4528 AP151010117109
పపరర: పపరరషనసదశరక వరవల

94-34/360

తసడడ:డ పపరరషనసదస
ఇసటట ననస:14-3-98
వయససస:67
లస: పప
4531 NDX1961706
పపరర: భబరత పపటటల

94-45/184

94-45/187

94-45/191

4540 NDX1224963
పపరర: భవరన ఏరసటట

94-34/362

94-45/194

94-45/553

94-45/192

4541 NDX0811703
పపరర: మమరరత దదవ ఈరఁటట�

4544 NDX1961987
పపరర: సరయ మగరళకమషష మసదడపప

4547 NDX1554089
పపరర: అభషపక వరలల

94-34/364

4550 JBV1022607
పపరర: నదగజజఖత కకడనరర

94-34/363

తసడడ:డ శశషరచలస
ఇసటట ననస:14-3-103
వయససస:38
లస: ససస స

4553 JBV1022599
పపరర: నదగలకడక కకడనరర

94-45/195

4556 NDX0037499
పపరర: వజయలకడక కకడనరర
భరస : నదగకశజరరరవప
ఇసటట ననస:14-3-103
వయససస:72
లస: ససస స

94-45/190

4539 NDX0192062
పపరర: సతఖనదరరయణ� పస వపరర�

94-45/193

4542 NDX2836294
పపరర: వర పడసరద ఈరసటట

94-34/885

4545 NDX2945293
పపరర: మమనక ఈరసటట

94-45/552

తసడడ:డ వర పడసరద ఈరసటట
ఇసటట ననస:14-3-100
వయససస:24
లస: ససస స
94-45/196

4548 NDX1638529
పపరర: భబసమర రరవప రరవపరటట

94-45/197

తసడడ:డ వనసకటటసజరరర రరవపరటట
ఇసటట ననస:14-3-101
వయససస:48
లస: పప
94-34/365

4551 JBV1023555
పపరర: ఝమనసలకకషక నసదదఖల

94-34/366

తసడడ:డ నరసససహరరడడడ
ఇసటట ననస:14-3-103
వయససస:37
లస: ససస స
94-34/368

తసడడ:డ నదగకశజరరరవప
ఇసటట ననస:14-3-103
వయససస:39
లస: ససస స
94-34/370

4536 NDX1788050
పపరర: శకనవరస కనగరల

తసడడ:డ రమమరరవప ఈరసటట
ఇసటట ననస:14-3-100
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ నదగకశజరరరవప
ఇసటట ననస:14-3-103
వయససస:34
లస: ససస స
94-34/367

94-45/186

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:14-3-99
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:14-3-101
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:14-3-103
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బసవనసదదకకశజరరరవప
ఇసటట ననస:14-3-103
వయససస:55
లస: ససస స

4538 NDX1961672
పపరర: పడభబకర రరవప పపటటల

4533 NDX0067397
పపరర: అననరరధ మటల పలర �

తసడడ:డ మహహశజర రరవప కనగరల
ఇసటట ననస:14-3-99
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదనదరరయణ మసదడపప
ఇసటట ననస:14-3-100
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వర పడసరద ఈరసటట
ఇసటట ననస:14-3-100
వయససస:23
లస: పప

4555 AP151010120531
పపరర: సనరఖకలమమరర కకగసటట

94-45/189

భరస : రరమమరరవప� ఇరసటట
ఇసటట ననస:14-3-100
వయససస:85
లస: ససస స

భరస : ఆదదనదరరయణ మసదడపప
ఇసటట ననస:14-3-100
వయససస:26
లస: ససస స

4552 JBV1025550
పపరర: హహమగరరరజ పరణస

4535 NDX1131846
పపరర: నదగ వనసకట రరకకష కకతదస

94-45/183

భరస : వనసకటటశజర పడసరద�
ఇసటట ననస:14-3-99
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ బకకలల పపటటల
ఇసటట ననస:14-3-99
వయససస:58
లస: పప

భరస : వరపడసరద రరనన
ఇసటట ననస:14-3-100
వయససస:46
లస: ససస స

4549 NDX1440494
పపరర: సడవసత కకట

94-45/185

తసడడ:డ పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:14-3-99
వయససస:27
లస: పప

4537 NDX0192666
పపరర: మమరరత శకనవరస రరవప�
నదగబబవరర�
తసడడ:డ వరపడసరద�
ఇసటట ననస:14-3-99
వయససస:49
లస: పప

4546 NDX2945301
పపరర: సరయ దదలప ఈరసటట

4532 NDX1788019
పపరర: ఝమనస రరణణ గగడడకసదసల

4530 NDX0938951
పపరర: బలరరస పమడదల

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:14-3-98
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప గగడడకసదసల
ఇసటట ననస:14-3-99
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటపరమ రరవప పస తషగగసటర
ఇసటట ననస:14-3-99
వయససస:62
లస: ససస స

4543 NDX1961573
పపరర: సరయ ససజనఖ మసదడపప

94-34/361

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:14-3-98
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర రరవప పపటటల
ఇసటట ననస:14-3-99
వయససస:29
లస: ససస స
4534 NDX1788167
పపరర: బబల శక పస తషగగసటర

4529 AP151010117491
పపరర: పపరరషనదసదస చదవల

4554 JBV1025543
పపరర: శశశలజ బసడదరర

94-34/369

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:14-3-103
వయససస:40
లస: ససస స
94-34/371

4557 NDX2041408
పపరర: లలమవత నలర పరటట

94-34/372

భరస : చనన తరరపతయఖ నళపరటట
ఇసటట ననస:14-3-103
వయససస:73
లస: ససస స
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94-34/373

తసడడ:డ నదగకశజరరరవప
ఇసటట ననస:14-3-103
వయససస:34
లస: పప
4561 NDX0356857
పపరర: అనల కలమమర కకగసటట

94-34/376

94-34/380

94-34/383

94-34/385

94-34/817

94-45/526

94-35/601

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప నననపననన
ఇసటట ననస:14-3-109
వయససస:25
లస: ససస స

4571 NDX2711943
పపరర: ససనత బబ లశశటల ట

4574 NDX1614222
పపరర: రరమచసదడ రరవప చదపపరర

4577 NDX1614230
పపరర: రమమదదవ చదపపరర

4580 NDX2234029
పపరర: ఆదదలకడక చసదల

94-35/604

4583 NDX2234003
పపరర: శకనవరస రరవప చసదల

94-34/816

4586 NDX1133230
పపరర: సపనహ చచధరర కకరకపరటట
తసడడ:డ రవశసకర
ఇసటట ననస:14-3-109
వయససస:27
లస: ససస స

4566 NDX0357012
పపరర: బసవనసదదకకశజరరరవప కకగసటట

94-34/382

4569 AP151010147044
పపరర: గమహలకడక గసగవరపప�

94-45/198

4572 NDX1961730
పపరర: రరకకకణణ పపటటల

94-45/199

భరస : పడభబకరరరవప పపటటల
ఇసటట ననస:14-3-104
వయససస:28
లస: ససస స
94-45/486

4575 NDX3083953
పపరర: తరరపతయఖ పసటటకకటట

94-45/525

తసడడ:డ వనసకటబదదడ పసటటకకటట
ఇసటట ననస:14-03-105
వయససస:70
లస: పప
94-66/998

4578 NDX1614248
పపరర: శకనవరస పడదదప చదపపరర

94-35/861

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప చదపపరర
ఇసటట ననస:14-3-105,
వయససస:26
లస: పప
94-35/602

4581 NDX2234086
పపరర: లకడక చసదల

94-35/603

భరస : వనసకటటసజరరర
ఇసటట ననస:14-3-106
వయససస:61
లస: ససస స
94-35/605

తసడడ:డ వనసకటటసజరరర కక
ఇసటట ననస:14-3-106
వయససస:36
లస: పప
94-45/201

94-34/379

భరస : వనసకటటశజరరరవప�
ఇసటట ననస:14-3-103
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసజరరర చ.
ఇసటట ననస:14-3-106
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ దదశరయ చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:14-3-106
వయససస:35
లస: పప
4585 NDX1805177
పపరర: అననష నననపననన

94-34/384

భరస : రరమ చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:14-3-105
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఈశజర చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:14-3-106
వయససస:32
లస: ససస స
4582 NDX2253888
పపరర: ఈశజర చచనసనపరటట

4568 JBV1023811
పపరర: దసరరర శశషరచలస పరరణదస

4563 NDX1741025
పపరర: రఘగ రరమయఖ కలసబబల

తసడడ:డ బసవపపనదనయఖ
ఇసటట ననస:14-3-103
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ పపరరమమళళళ
ఇసటట ననస:14-3-105
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ పసటటకకటట
ఇసటట ననస:14-03-105
వయససస:60
లస: ససస స
4579 NDX2253862
పపరర: కవత గరడడదమలమర

94-34/381

భరస : మగరళమహన మగరళ
ఇసటట ననస:14-3-104
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప చదపపరర
ఇసటట ననస:14-3-105
వయససస:24
లస: పప
4576 NDX3083854
పపరర: చరసజవపలల పసటటకకటట

4565 JBV1026087
పపరర: నదగకశజరరరవప కకడనరర

94-34/375

తసడడ:డ గగననయఖ కలసబబల
ఇసటట ననస:14-3-103
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ బబలమజరరవప
ఇసటట ననస:14-3-103
వయససస:85
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:14-3-104
వయససస:41
లస: పప
4573 NDX1714311
పపరర: వనసకటటశజర రరవప చదపపరర

94-34/378

తసడడ:డ వనఁకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:14-3-103
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ నలర పరటట
ఇసటట ననస:14-3-103
వయససస:76
లస: పప
4570 NDX0819987
పపరర: మహన మగరళ బబ లశశటల ట�

4562 JBV1025568
పపరర: ససబబబరరవప పరడణరరస

4560 JBV1023589
పపరర: భరత కకగసటట

తసడడ:డ బసవనసదదకకశవరరవప
ఇసటట ననస:14-3-103
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ దసరరర శశషరచలఁ
ఇసటట ననస:14-3-103
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశజరరవప
ఇసటట ననస:14-3-103
వయససస:62
లస: పప
4567 NDX2041374
పపరర: చనన తరరపతయఖ నలర పరటట

94-34/374

తసడడ:డ నరససఁహరరడడడ
ఇసటట ననస:14-3-103
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బసవకకశవరరవప
ఇసటట ననస:14-3-103
వయససస:37
లస: పప
4564 NDX1210210
పపరర: నదగకశజర రరవప యసడడపగ
డ డ

4559 JBV1023571
పపరర: శవ రరమకకకషషరరడడడ నసదదఖల

4584 AP151010147041
పపరర: వనసకటటశజరరరవప గసగవరపప�

94-45/200

తసడడ:డ ఆదదయఖ�
ఇసటట ననస:14-3-108
వయససస:72
లస: పప
94-45/202

4587 NDX0756304
పపరర: సనరఖకలమమరర పస లరరడడ

94-45/203

భరస : ఉమమమహహశజర రరవప పస ల రరడడ
ఇసటట ననస:14-3-109
వయససస:47
లస: ససస స
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94-45/204

భరస : చచననకకశవ రరవప చసత మ ళళ
ఇసటట ననస:14-3-109
వయససస:55
లస: ససస స
4591 NDX0482919
పపరర: ఈదర కలమన�

94-45/207

4592 NDX0482935
పపరర: జరరబగల పపషరమవత�

94-45/210

4595 NDX0754507
పపరర: చచననకకశవ రరవప చసతమళళ

4598 NDX1133180
పపరర: లకడక నట రరజకశజరర కర

తసడడ:డ ఈదర కమషష మమరరస�
ఇసటట ననస:14/3/109 SRI VENKATESAM
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:14-3-110
వయససస:53
లస: ససస స

4600 NDX0691790
పపరర: శకనవరసరరవప కరటబ

4601 NDX0637710
పపరర: సరసబశవరరవప కరటబ

94-35/607

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కరటబ
ఇసటట ననస:14-3-111
వయససస:32
లస: పప
4603 NDX2225993
పపరర: హనఫ మహమకద

94-16/1059

94-34/388

94-34/391

భరస : హరర బబబగ ఎన
ఇసటట ననస:14-3-114
వయససస:29
లస: ససస స

94-45/215

4610 NDX0655472
పపరర: సరసబశవరరవప వనలగర

94-35/610

4613 NDX0899526
పపరర: మహమకద జలమన కకసర

94-35/608

4616 NDX0211110
పపరర: రతమక గరదదల�
భరస : నరసససహరరవప� గరదదల
ఇసటట ననస:14-3-114
వయససస:53
లస: ససస స

4596 AP151010147588
పపరర: అమరకసదడ చచరరకలరర

94-45/212

4599 NDX2093334
పపరర: దదపసక కరతద

94-35/606

4602 NDX3152048
పపరర: సససధనర కరటబ

94-35/917

భరస : శకనవరస రరవప కరటబ
ఇసటట ననస:14-3-111
వయససస:30
లస: ససస స
94-34/386

4605 NDX0618298
పపరర: అననపపరష చసబరర మమడడ

94-34/387

భరస : వరనన
ఇసటట ననస:14-3-113
వయససస:48
లస: ససస స
94-34/389

4608 NDX1579715
పపరర: ససజయ సపజన

94-34/390

తసడడ:డ గసగరధర సపజన
ఇసటట ననస:14-3-113
వయససస:33
లస: పప
94-34/392

4611 NDX2253896
పపరర: ఫరతమమ ఆఫసడన మహమకద

94-35/609

తసడడ:డ జలమన కకసర మహమకద
ఇసటట ననస:14-3-113
వయససస:22
లస: ససస స
94-35/611

తసడడ:డ హనఫ మహమకద
ఇసటట ననస:14-3-113
వయససస:53
లస: ససస స
94-35/613

94-45/209

తసడడ:డ అపరమ రరవప కరతద
ఇసటట ననస:14-3-111
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:14-3-113
వయససస:70
లస: పప

తలర : జలమన కకసర మహమకద
ఇసటట ననస:14-3-113
వయససస:28
లస: ససస స
4615 NDX2234102
పపరర: లమవణఖ నరరకకసడ

4607 NDX1522920
పపరర: నఖలలష నదయక

4593 NDX1660613
పపరర: నదగ కకరణ మసడవ

తసడడ:డ నదగకసదడస చచరరకలరర
ఇసటట ననస:14-3-109
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ నరసజన
ఇసటట ననస:14-3-113
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పపదదల వనసకనన
ఇసటట ననస:14-3-113
వయససస:50
లస: పప
4612 NDX1212380
పపరర: ఫరతమమ ఫరరఠన

94-45/211

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:14-3-113
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పసతబబష
ఇసటట ననస:14-3-113
వయససస:29
లస: పప
4609 NDX0618314
పపరర: వరనన చసబరర మమడడ

4604 NDX0655456
పపరర: లకడకపడసనన వనలగర

94-45/206

తసడడ:డ కకటటశజరరరవప మసడవ
ఇసటట ననస:14-3-109
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ కరటబ
ఇసటట ననస:14-3-111
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల కరరమ మహమకద
ఇసటట ననస:14-3-113
వయససస:80
లస: పప
4606 NDX1522896
పపరర: కకరస రన చసదడ పరలలవ

94-45/208

తసడడ:డ వనసకయఖ చసత మ ళళ
ఇసటట ననస:14-3-109
వయససస:46
లస: పప
94-45/214

4590 NDX0170621
పపరర: వనసకటరమణమక� వనగరననటట�

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ�
ఇసటట ననస:14-3-109
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : అసజననయగలల�
ఇసటట ననస:14-3-109
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదనదరరయణ ననలర లరర
ఇసటట ననస:14-3-109
వయససస:40
లస: పప
4597 NDX0482927
పపరర: ఈదర పసడయసక�

94-45/205

భరస : అమరకసదడ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:14-3-109
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : ఈదర కమషష మమరరస�
ఇసటట ననస:14-3-109
వయససస:60
లస: ససస స
4594 NDX2043602
పపరర: రరమమహన రరవప ననలర లరర

4589 NDX1187749
పపరర: వనసకటవజయ చచరరకలరర

4614 NDX2234052
పపరర: జబబద బబగస మహమకద

94-35/612

భరస : హనఫ మహమకద
ఇసటట ననస:14-3-113
వయససస:71
లస: ససస స
94-35/614

4617 NDX2030765
పపరర: కకటటశజరరరవప మనసబబ తషల

94-35/615

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మనసబబ తషల
ఇసటట ననస:14-3-114/1
వయససస:40
లస: పప
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4618 NDX3113073
పపరర: సరసబయఖ మనసబబ ఠరలమ

94-45/554

తసడడ:డ కకటయఖ మనసబబ ఠరలమ
ఇసటట ననస:14-3-115
వయససస:62
లస: పప
4621 NDX1393305
పపరర: పదదకవత చలమర

94-35/616

94-35/619

94-35/622

94-35/625

94-35/627

94-35/630

94-35/633

భరస : సతష కలమమర మగవరజ
ఇసటట ననస:14-3-121
వయససస:37
లస: ససస స

4631 NDX0289587
పపరర: వనసకట పపరషచసదదడ రరడడడ ఆళళళ

4634 NDX2388981
పపరర: దదపసస మమరర వరరరస

4637 NDX2253649
పపరర: ససరకష పతస పరటట

4640 NDX2253615
పపరర: పపరషచసదడ రరవప తచలర మ

94-45/219

4643 NDX0472175
పపరర: వరరసజననయగలల� చదరరడ�డడ

94-35/626

4646 NDX0995019
పపరర: అరరణకలమమరర మగవరజ
భరస : వనసకటటశజర రరవప మగవరజ
ఇసటట ననస:14-3-121
వయససస:62
లస: ససస స

4626 NDX1787789
పపరర: వనసగమమసబ రవళ పతస పరటట

94-35/621

4629 NDX2253581
పపరర: రసగనదయకమక గగమకడడ

94-35/624

4632 NDX2253912
పపరర: సరసబబడజఖస అలమర

94-35/672

భరస : గరపస రరడడడ అలమర
ఇసటట ననస:14-3-119, PLAT NO.402
వయససస:79
లస: ససస స
94-35/628

4635 NDX2253656
పపరర: ఉషరరరణణ పతస పరటట

94-35/629

భరస : ససరకష పతస పరటట
ఇసటట ననస:14-3-120
వయససస:46
లస: ససస స
94-35/631

4638 NDX2402618
పపరర: వనసకటటసజరరర చదడబబ యన

94-35/632

తసడడ:డ యలమసదయఖ చదడబబ యన
ఇసటట ననస:14-3-120
వయససస:49
లస: పప
94-35/634

4641 NDX0702597
పపరర: జయశక� జజససస �

94-45/216

భరస : ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:14-3-120
వయససస:33
లస: ససస స
94-45/220

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:14-3-120
వయససస:33
లస: పప
94-35/636

94-35/618

భరస : ససధదకర రరవప గగమకడడ
ఇసటట ననస:14-3-119
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన వనసకయఖ తచలర మ
ఇసటట ననస:14-3-120
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరససలల�
ఇసటట ననస:14-3-120
వయససస:33
లస: పప
4645 NDX0995001
పపరర: రరజఖలకడక మగవరజ

94-35/623

తసడడ:డ గగరవయఖ పతస పరటట
ఇసటట ననస:14-3-120
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ చచదరర చననస
ఇసటట ననస:14-3-120
వయససస:72
లస: పప
4642 AP151010147110
పపరర: రమన ఓరరగసటట

4628 NDX2253599
పపరర: మమధవలత గడదస

4623 NDX2253573
పపరర: నఖల శక ఆళర

తసడడ:డ ససరకష పతస పరటట
ఇసటట ననస:14-3-119
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరస
ఇసటట ననస:14-3-120
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ లలట గడదస
ఇసటట ననస:14-3-120
వయససస:47
లస: పప
4639 NDX2253623
పపరర: ససధదకర రరవప చననస

94-35/620

తసడడ:డ గరపసరరడడడ ఆళళళ
ఇసటట ననస:14-3-119
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవరరవప ఆళర
ఇసటట ననస:14-3-120
వయససస:29
లస: ససస స
4636 NDX2253631
పపరర: ససబబ రరవప గడదస

4625 NDX2253904
పపరర: అఖల ఆళళ

94-45/556

తసడడ:డ వనసకట పపరష చసదడ రరడడడ ఆళర
ఇసటట ననస:14-3-119
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప గడదస
ఇసటట ననస:14-3-119
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడ రరవప తచలర మ
ఇసటట ననస:14-3-119
వయససస:73
లస: ససస స
4633 NDX2423549
పపరర: ససరమత ఆళర

94-35/617

తసడడ:డ చసధదడరరడడడ ఆళళ
ఇసటట ననస:14-3-119
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకట పపరష చసదదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:14-3-119
వయససస:45
లస: ససస స
4630 NDX2253607
పపరర: వమల తచలర మ

4622 NDX1393289
పపరర: బబల ససబడమణఖస చలమర

4620 NDX3100187
పపరర: పరరజత మనసబబ ఠరలమ

భరస : కకటటశజర రరవప మనసబబ ఠరలమ
ఇసటట ననస:14-3-115
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ చలమర
ఇసటట ననస:14-3-118
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వఠల యశశద వనమగలపలర
ఇసటట ననస:14-3-119
వయససస:22
లస: ససస స
4627 NDX0291369
పపరర: నదగలకడక ఆళళళ

94-45/555

భరస : ససబడమణఖస కకసరరర
ఇసటట ననస:14-3-115
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ చలమర
ఇసటట ననస:14-3-118
వయససస:69
లస: ససస స
4624 NDX2253565
పపరర: చసదన పసడయ వనమగలపలర

4619 NDX3111499
పపరర: శవ నదగకశవరరర కకసరరర

4644 NDX0995035
పపరర: సరసజత మగవరజ

94-35/635

భరస : కమలనదధ మగవరజ
ఇసటట ననస:14-3-121
వయససస:35
లస: ససస స
94-35/637

4647 NDX0995068
పపరర: కమషషకలమమరర మసదపరటట

94-35/638

భరస : రరమచసదడ రరవప మసదపరటట
ఇసటట ననస:14-3-121
వయససస:78
లస: ససస స
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94-35/639

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప మగవరజ
ఇసటట ననస:14-3-121
వయససస:40
లస: పప
4651 NDX1080902
పపరర: రరమచసదడ రరవప మసధపరటట

94-35/642

4652 NDX1519562
పపరర: పలర వ చరరమమమళర

94-35/645

4655 NDX1522987
పపరర: రసజన కలమమర బబహహర

భరస : సనరఖ సతఖనదరరయణ రరజ కలనదధరరజ
ఇసటట ననస:14-3-125
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : కకటటశజర రరవప గగసటట
ఇసటట ననస:14-3-125
వయససస:75
లస: ససస స

4660 NDX1424837
పపరర: శకవదఖ పస లరరడడడ

4661 NDX0995043
పపరర: మమధసరర చసతమళళ

94-35/646

తసడడ:డ ఉమమ మహహశజరరరవప పస లరరడడ
ఇసటట ననస:14-3-126
వయససస:25
లస: ససస స
94-35/649

94-35/653

94-42/114

94-42/117

తసడడ:డ కకదసడరరమయఖ తడపపరననన
ఇసటట ననస:14-3-126
వయససస:51
లస: పప
4675 NDX0996512
పపరర: మణణ కరరనటట
తసడడ:డ నదగకశజర రరవప
ఇసటట ననస:14-3-126
వయససస:40
లస: ససస స

4667 NDX1844498
పపరర: అబడహస లసకన

94-34/396

94-35/647

94-35/651

94-34/394

94-34/397
4659 NDX1210343
పపరర: కలమమర సతఖ సరయనదద సకలమ

4662 NDX0995027
పపరర: శకలకడక చసతమళళ

94-35/648

4665 NDX2205409
పపరర: వజయకలమమర పరలలరర

94-35/652

తసడడ:డ వనసకనన పరలలరర
ఇసటట ననస:14-03-126
వయససస:43
లస: పప
94-35/654

4668 NDX2592723
పపరర: అసకకత వకలమరరస

94-35/862

తసడడ:డ దసరర పడసరద వకలమరరస
ఇసటట ననస:14-3-126
వయససస:18
లస: పప
94-42/115

4673 NDX2235398
పపరర: కకదసడరరమయఖ తడపపరననన

94-42/118

భరస : నదగకశజరరరవప
ఇసటట ననస:14-3-126
వయససస:60
లస: ససస స

4656 NDX2032340
పపరర: వశజ జజఖత వపటటకలరర

తసడడ:డ చచననకకశవ రరవప చసతమళళ
ఇసటట ననస:14-3-126
వయససస:31
లస: ససస స

4670 AP151010339231
పపరర: లకడకవనసకటదసరరర కకటటరతనస�
మమజకటట�
భరస : రతదనకరరరవప�
ఇసటట ననస:14-3-126
వయససస:58
లస: ససస స

4676 NDX0996553
పపరర: వనసకట నరసమక కరరనటట

94-35/644

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:14-3-125
వయససస:55
లస: పప

4671 NDX2235414
పపరర: జశజ౦త సరయ తడపపరననన

94-42/116

తసడడ:డ కళళఖణ చకకవరరస తడపపరననన
ఇసటట ననస:14-3-126
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తడపపరననన
ఇసటట ననస:14-3-126
వయససస:80
లస: పప
94-43/31

4653 NDX0604405
పపరర: చరరమమమళర రమమదదవ

భరస : గరపస కమషష వపటటకలరర
ఇసటట ననస:14-3-125
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప జజఖతషల
ఇసటట ననస:14-3-126
వయససస:57
లస: పప

భరస : కళళఖణ చకకవరరస తడపపరననన
ఇసటట ననస:14-3-126
వయససస:46
లస: ససస స
4672 NDX2235422
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస తడపపరననన

94-34/393

తసడడ:డ ఉమమ మహహశజరరరవప పస లరరడడ
ఇసటట ననస:14-3-126
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ నదరరయణ సరజమ వకలమరరస
ఇసటట ననస:14-3-126
వయససస:45
లస: పప
4669 NDX2235380
పపరర: పపణఖవత తడపపరననన

4664 NDX1416354
పపరర: శకకరసత పస లరరడడడ

94-35/641

భరస : మదననకహన చరరమమమళర
ఇసటట ననస:14-3-122
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననకకశవ రరవప చసతమళళ
ఇసటట ననస:14-3-126
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమమర పరలలరర
ఇసటట ననస:14-3-126
వయససస:35
లస: ససస స
4666 NDX1396838
పపరర: దసరరర పడసరద వకలమరరస

94-35/643

తసడడ:డ మహహశజర
ఇసటట ననస:14-3-124
వయససస:35
లస: పప

94-34/395 4658 NDX1307883
4657 NDX2032332
పపరర: వనసకట రరజఖ లకడక కలనదధరరజ
పపరర: జయ భబరత దదవ గగసటట

4650 NDX1080365
పపరర: వనసకటటశజర రరవప మగవరజ

తసడడ:డ నదగభమషణస మగవరజ
ఇసటట ననస:14-3-121
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ మదన మహన చరరమమమళర
ఇసటట ననస:14-3-122
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కమషరషరరవప చరరమమమళర
ఇసటట ననస:14-3-122
వయససస:57
లస: పప

4663 NDX2183648
పపరర: నదగలకడక పరలలరర

94-35/640

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప మగవరజ
ఇసటట ననస:14-3-121
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కమషషయఖ మసధపరటట
ఇసటట ననస:14-3-121
వయససస:87
లస: పప
4654 NDX0604215
పపరర: చరరమమమళర మదననకహన

4649 NDX1080449
పపరర: సతష కలమమర మగవరజ

4674 NDX0996546
పపరర: అనత కరరనటట

94-43/30

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప
ఇసటట ననస:14-3-126
వయససస:35
లస: ససస స
94-43/32

4677 NDX0991166
పపరర: వనసకట శవపడసరద కరరనటట

94-43/33

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప
ఇసటట ననస:14-3-126
వయససస:34
లస: పప
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4678 NDX0991034
పపరర: హనసమ కలమమర కరరనటట

94-43/34

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప
ఇసటట ననస:14-3-126
వయససస:42
లస: పప
4681 NDX3017530
పపరర: హరర కకటటశజరరవప కకమమకలపరటట

94-46/780

94-52/17

94-35/655

94-34/398

94-34/401

4696 NDX2253680
పపరర: వరసవ చసతద

94-35/658

94-35/656

4691 NDX0544312
పపరర: శవమక కకననన

4694 NDX3036761
పపరర: రఘగ రమ రరడడడ అసబటట

4697 NDX1132075
పపరర: శకలసతల ఊటటకలరర

94-35/661

4700 NDX2234110
పపరర: శకనవరస రరవప ఊటటకలరర

94-34/399

తసడడ:డ రరమయఖ ఊటటకలరర
ఇసటట ననస:14-3-129
వయససస:64
లస: పప

4703 NDX2253698
పపరర: నదగకశజర రరవప చసతద

94-33/776

4706 JBV2507655
పపరర: శవరరమకమషష నలర పననన
తసడడ:డ అసకమక
ఇసటట ననస:14-3-130
వయససస:55
లస: పప

94-60/93

4689 NDX0995670
పపరర: వ యస ఎన లకడక ఎదసరరరర

94-44/161

4692 NDX0485573
పపరర: శవయఖ కకననన

94-34/400

4695 NDX1131986
పపరర: ససజనఖ ఊటటకలరర

94-35/657

భరస : శకనవరస రరవప ఊటటకలరర
ఇసటట ననస:14-3-129
వయససస:32
లస: ససస స
94-35/659

4698 NDX2253706
పపరర: లకడక చసతద

94-35/660

భరస : నదగకశజర రరవప చసతద
ఇసటట ననస:14-3-129
వయససస:60
లస: ససస స
94-35/662

4701 NDX2253672
పపరర: వనసకట రరమ కమషష చసతద

94-35/663

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప చసతద
ఇసటట ననస:14-3-129
వయససస:43
లస: పప
94-35/665

తసడడ:డ రరమ లసగస చసతద
ఇసటట ననస:14-3-129
వయససస:64
లస: పప
94-43/712

4686 NDX2174878
పపరర: వజయ కలమమర పరలలరర

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:14-3-128
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ చచననకకశవ రరవప ఊటటకలరర
ఇసటట ననస:14-3-129
వయససస:43
లస: పప
94-35/664

94-52/16

తసడడ:డ పపదద రరడడడ ఎదసరరరర
ఇసటట ననస:14-3-127
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : చచననకకశవ రరవప ఊటటకలరర
ఇసటట ననస:14-3-129
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననకకశవరరవప ఊటటకలరర
ఇసటట ననస:14-3-129
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకనవరస కకలర
ఇసటట ననస:14-3-129
వయససస:44
లస: ససస స

4688 NDX1835919
పపరర: అసకమక రరవప వనలలమరర

4683 NDX0656322
పపరర: కమషష శకవతస నమకరరజ�

తసడడ:డ వనసకనన పరలలరర
ఇసటట ననస:14-3-126
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమ రరడడ అసబటట
ఇసటట ననస:14-3-128, 5 LINE
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనసకట రరమ కమషష చసతద
ఇసటట ననస:14-3-129
వయససస:41
లస: ససస స

4705 NDX2786234
పపరర: అరరణ కకలర

94-60/92

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:14-3-128
వయససస:50
లస: పప

4693 NDX1242684
పపరర: వనసకట నదగభమషన కలమమర
కకకతపలర
తసడడ:డ బబపనయఖ
ఇసటట ననస:14-3-128
వయససస:59
లస: పప

4702 NDX1139856
పపరర: చచననకకశవ రరవప ఊటటకలరర

4685 NDX2174886
పపరర: నదగ లకడక పరలలరర

94-43/710

తసడడ:డ భబవనదరరయణ� nimmaraju
ఇసటట ననస:14-3-126
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పపదద గసగయఖ వనలలమరర
ఇసటట ననస:14-3-127
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:14-3-128
వయససస:70
లస: ససస స

4699 NDX1958315
పపరర: గరపస కమషష ఊటటకలరర

94-52/15

భరస : వజయ కలమమర పరలలరర
ఇసటట ననస:14-3-126
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమక రరవప వనలలమరర
ఇసటట ననస:14-3-127
వయససస:33
లస: ససస స
4690 NDX0544098
పపరర: ఆదచమక కకననన

4682 NDX0707984
పపరర: వనసకట మననజ కలల
ర రర�

4680 NDX2813699
పపరర: అనత కకసగల

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప కకసగల
ఇసటట ననస:14-3-126
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ హహమ వనసకట పడసరద� kalluri
ఇసటట ననస:14-3-126
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రమణయఖ� paramatmuni
ఇసటట ననస:14-3-126
వయససస:60
లస: పప
4687 NDX2253664
పపరర: వజయ శరసత వనలలమరర

94-43/35

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:14-3-126
వయససస:63
లస: పప

భసధసవప: బడమరరసబ కకమమకలపరటట
ఇసటట ననస:14-3-126
వయససస:88
లస: పప
4684 NDX0656314
పపరర: భబవనదరరయణ పరమమతషకన�

4679 NDX0990838
పపరర: నదగకశజర రరవప కరరనటట

4704 NDX2786242
పపరర: శకనవరస కకలర

94-43/711

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకలర
ఇసటట ననస:14-3-129
వయససస:49
లస: పప
94-33/39

4707 NDX2234136
పపరర: దసరర భవరన రరమమసజరపప

94-35/666

భరస : నదగ రరజ ఆర
ఇసటట ననస:14-3-130
వయససస:22
లస: ససస స
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94-35/667

భరస : నదగ వసశ పపరవల
ఇసటట ననస:14-3-130
వయససస:32
లస: ససస స
4711 NDX0073148
పపరర: వనసకట కమషష కటబల

94-35/670

94-90/60

తసడడ:డ వజజజ ననశజర రరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:14-3-130
వయససస:67
లస: పప
94-45/223

94-45/226

94-33/40

94-43/37

94-35/675

4721 JBV1651918
పపరర: నదగ శవ రరడడ యయదసరరరర

4724 NDX2388627
పపరర: వ కక పడశరసత మసదగరరర

4727 NDX1506981
పపరర: రరమగ యయనసమగల

4730 NDX1844456
పపరర: తదజకసదడ మరస

94-41/423

4733 NDX2183481
పపరర: ససరకష కలమమర తడపననన

94-45/227

4736 NDX1506940
పపరర: వనల అతలలరర

4716 NDX0828327
పపరర: కటబల వనసకట కమషష�

94-45/222

4719 NDX0838813
పపరర: ఇసదదర పగడదల�

94-45/225

4722 JBV1651926
పపరర: పపదద రరడ�డడ ఏదనరరరర�

94-45/228

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:14-3-228
వయససస:74
లస: పప
94-33/41

4725 NDX1506999
పపరర: భబరత యయనసమగల

94-43/36

భరస : రరమగ యయనసమగల
ఇసటట ననస:14-4-120
వయససస:44
లస: ససస స
94-43/38

4728 NDX1835851
పపరర: సజరరప పసజల

94-35/673

తసడడ:డ నరసససగరరవప పసజల
ఇసటట ననస:14-4-132
వయససస:26
లస: ససస స
94-35/676

4731 NDX2056035
పపరర: జతదసదడ మరస

94-35/677

తసడడ:డ సదదశవ నదరరయణ మరస
ఇసటట ననస:14-4-132
వయససస:36
లస: పప
94-41/424

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర తడపననన
ఇసటట ననస:14-4-132
వయససస:38
లస: పప
94-41/658

94-46/268

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:14-3-228
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ సదద శవ నదరరయణ మరస
ఇసటట ననస:14-4-132
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటటశజరరర తడపననన
ఇసటట ననస:14-4-132
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప పస జల
ఇసటట ననస:14-4-132
వయససస:46
లస: ససస స

94-45/224

తసడడ:డ నదరరయణ యయనసమగల
ఇసటట ననస:14-4-120
వయససస:55
లస: పప

భరస : గకరరశసకర గగరరకల
ఇసటట ననస:14-4-132
వయససస:50
లస: ససస స

4735 NDX2710200
పపరర: లకడక కసఠమక పస జల

4718 JBV1651934
పపరర: నదగమలలర శజరర ఎదసరరరర+

4713 NDX1764217
పపరర: రరజఖ లకడక మదమసచ

తసడడ:డ వల రరజ�
ఇసటట ననస:14-3-227
వయససస:74
లస: పప

భరస : హమదయ రరజ మసదగరరర
ఇసటట ననస:14-4-77
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగ యయనసమగల
ఇసటట ననస:14-4-120
వయససస:26
లస: పప

4732 NDX2183473
పపరర: అనసనయ దదవ తడపననన

94-45/221

తసడడ:డ పపదదద రరడడడ యయదసరరరర
ఇసటట ననస:14-3-228
వయససస:39
లస: పప

భరస : బబపయఖ చచదరర
ఇసటట ననస:14-3-363
వయససస:70
లస: ససస స

4729 NDX0664664
పపరర: రమమ గగరరకల

4715 NDX1278373
పపరర: చనసమలల శకనవరస రరవప

94-35/669

భరస : నదగ మలలర శజర రరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:14-3-130
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదదదరరడడడ
ఇసటట ననస:14-3-228
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పపదద రరడడడ
ఇసటట ననస:14-3-228
వయససస:74
లస: ససస స

4726 NDX1507005
పపరర: నతన కలమమర యయనసమగల

94-35/671

తసడడ:డ వరయమఖ ఛనస మల
ఇసటట ననస:14-3-134
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:14-3-227
వయససస:74
లస: పప

4723 NDX1106186
పపరర: రరజఖలకడక వనవ

4712 NDX0073163
పపరర: వలరరజ కటబల

4710 NDX2264174
పపరర: నదగ వసశ పపరవల

తసడడ:డ రరఘవ రరవప పపరవల
ఇసటట ననస:14-3-130
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పపరయఖ కటబల
ఇసటట ననస:14-3-130
వయససస:64
లస: పప

4714 NDX1715947
పపరర: నదగ మలలర శజర రరవప మదమసచ

4720 JBV1651942
పపరర: ససబబమక ఎదసరరరరర

94-35/668

తసడడ:డ సనరరబబబగ ఆర
ఇసటట ననస:14-3-130
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వలరరజ కటబల
ఇసటట ననస:14-3-130
వయససస:42
లస: పప

4717 NDX0736108
పపరర: శకనవరసరరవప పగడదల�

4709 NDX2234128
పపరర: నదగ రరజ రరమమసజరపప

4734 NDX2183507
పపరర: వనసకటటశజరరర తడపననన

94-41/425

తసడడ:డ అచచయఖ తడపననన
ఇసటట ననస:14-4-132
వయససస:69
లస: పప
94-43/39

తసడడ:డ లకడక నదరరయణ పడసరద అతలలరర
ఇసటట ననస:14-4-132
వయససస:32
లస: ససస స

4737 NDX0995696
పపరర: అలవనలల పపరకచరర

94-43/40

భరస : నదగకశజర రరవప
ఇసటట ననస:14-4-132
వయససస:47
లస: ససస స
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4738 NDX0990853
పపరర: నదగకశజర రరవప పపరకచరర

94-43/41

తసడడ:డ అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:14-4-132
వయససస:57
లస: పప
4741 NDX2043669
పపరర: అఖల మమదదల

94-45/229

94-45/232

భరస : పవన కలమమర�
ఇసటట ననస:14-4-134
వయససస:44
లస: ససస స
4750 JBV3124252
పపరర: పదదకవత గగసటటపలర � �

94-45/239

94-45/242

94-45/245

4759 AP151010147189
పపరర: ససబబబరరవప తషమమకటట�

94-45/248

94-45/233

4748 JBV3125010
పపరర: నదగలకడక� ఎరకస�

94-45/236

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ మమదదల
ఇసటట ననస:14-4-134
వయససస:62
లస: పప

4751 NDX1961490
పపరర: లలత కలమమరర మనననస

94-45/240

4754 JBV3124963
పపరర: దదవకకదదవ� ఎరకస�

94-45/243

94-45/246

4749 NDX0702217
పపరర: కళళవత� మగరకకసడ�

94-45/238

4752 JBV1655125
పపరర: రతనకలమమరర� మకమపరటట�

94-45/241

4755 NDX1187814
పపరర: ససతదరరమమరరవప గగసటటపలర

94-45/244

4758 JBV3124955
పపరర: రరసబబబగ� ఎరకస�

94-45/247

తసడడ:డ నరశసహరరవప� �
ఇసటట ననస:14-4-134
వయససస:74
లస: పప

4760 NDX0689711
పపరర: నవన� రరవనల�

94-45/249

4761 NDX0466292
పపరర: రరజకసదడపస
డ రద వలర భననన�

94-45/251

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:14-4-134
వయససస:74
లస: పప

4763 JBV3124229
పపరర: పపరషచసదదడరరవప గగసటటపలర � �

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:14-4-135
వయససస:35
లస: ససస స

94-45/234

భరస : సనరఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:14-4-134
వయససస:74
లస: ససస స

4757 JBV3124484
పపరర: శకనవరసరరవప గగసటటపలర � �

4766 NDX3278033
పపరర: ససమరరస గగసటట పలర

4746 AP151010147190
పపరర: వరరరఘవమక తషమమకటట�

భరస : ఎస. భగవరన రరవప� �
ఇసటట ననస:14-4-134
వయససస:74
లస: ససస స

94-45/253

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ� �
ఇసటట ననస:14-4-134
వయససస:74
లస: పప
94-45/255

94-45/231

భరస : శసగరరరవప�
ఇసటట ననస:14-4-134
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:14-4-134
వయససస:49
లస: పప
94-45/252

4743 JBV1655117
పపరర: రజనకలమమరర� మకమపరటట�

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:14-4-134
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదదడరరవప� �
ఇసటట ననస:14-4-134
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ పస లయఖ�
ఇసటట ననస:14-4-134
వయససస:74
లస: పప

4765 NDX0192443
పపరర: లకడక నరసససహ రరవప�
అదదపపడడ�
తసడడ:డ సనరఖనదరరయణ�
ఇసటట ననస:14-4-134
వయససస:74
లస: పప

4745 JBV3124492
పపరర: పదకజ గగసటటపలర � �

భరస : నరసససహరరవప� �
ఇసటట ననస:14-4-134
వయససస:74
లస: ససస స

4756 JBV3124369
పపరర: మగరళమహనరరవప
గగసటటపలర � �
తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప� �
ఇసటట ననస:14-4-134
వయససస:74
లస: పప

94-45/572

తసడడ:డ ఎస.భగవరన రరవప� �
ఇసటట ననస:14-4-134
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : నదగకశజర రరవప మనననస
ఇసటట ననస:14-4-134
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప రరయమణణ
ఇసటట ననస:14-4-134
వయససస:68
లస: ససస స

4762 NDX2043677
పపరర: ససధదకర మమదదల

94-45/230

భరస : రరసబబబగ� �
ఇసటట ననస:14-4-134
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదదడరరవప� �
ఇసటట ననస:14-4-134
వయససస:74
లస: ససస స
4753 NDX2072544
పపరర: వనసకట రతనకలమమరర రరయమణణ

4742 JBV3124351
పపరర: ఝనసలకడక గగసటటపర ల� �

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:14-4-134
వయససస:74
లస: ససస స
94-45/235

4740 NDX3124864
పపరర: గకతస కలమమర గరసజపలర

తసడడ:డ శవ రరమ కమషషయఖ గరసజపలర
ఇసటట ననస:14-4-132
వయససస:55
లస: పప

భరస : మగరళమహనరరవప� �
ఇసటట ననస:14-4-134
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప ఛననమ ల
ఇసటట ననస:14-4-134
వయససస:41
లస: ససస స
4747 NDX0067223
పపరర: నలమమదదవ� చచరరకలరర�

94-43/713

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప పస జల
ఇసటట ననస:14-4-132
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ససధదకర మమదదల
ఇసటట ననస:14-4-134
వయససస:26
లస: ససస స
4744 NDX1278381
పపరర: చనసమలల లకడక దసరరర

4739 NDX2724748
పపరర: నరసససగ రరవప పస జల

4764 NDX2122992
పపరర: సససగర రరవప మగరకకసడ

94-45/254

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర మగరకకసడ
ఇసటట ననస:14-4-134
వయససస:68
లస: పప
94-34/1080

4767 SQX1960848
పపరర: అబగదల మహహససన షపక

95-111/15

తసడడ:డ అబగదల మజద షపక
ఇసటట ననస:14-4-135
వయససస:23
లస: పప
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4768 NDX0466383
పపరర: లకడక భవరన�
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94-45/256

భరస : రరజకసదడపస
డ రద�
ఇసటట ననస:14-4-136
వయససస:74
లస: ససస స

94-45/257

భరస : ససభస చసదడబబ స�
ఇసటట ననస:14-4-136
వయససస:74
లస: ససస స

4771 JBV3124831
పపరర: వనసకట శవ నదగకశజర రరవప�
చలలవరదద�
తసడడ:డ ఆసజననయగలల� �
ఇసటట ననస:14-4-136
వయససస:74
లస: పప

94-45/259

4774 NDX1187830
పపరర: సరసజత చలలవరదద

94-45/261

4777 JBV3123320
పపరర: రఘగనదధసమమమర� చలలవరదద�

94-45/264

తసడడ:డ వనసకటశవనదగకశజర రరవప�
ఇసటట ననస:14-4-138
వయససస:74
లస: పప
4780 NDX1187848
పపరర: ధనలకడక వడదడ

4772 NDX0938944
పపరర: ససభస చసదడబబ స నననలనన

94-45/267

భరస : భబసమర రరవప
ఇసటట ననస:14-4-140
వయససస:70
లస: ససస స

4775 NDX0473074
పపరర: శవనదగకసదడమక మలర సపరటట

94-45/260

95-111/16

భరస : Babar
ఇసటట ననస:14-4-140
వయససస:44
లస: ససస స

94-45/262

94-43/714

భరస : వనణగ గరపరల కకలర
ఇసటట ననస:14-4-142
వయససస:60
లస: ససస స

4773 NDX2929818
పపరర: కకటటశజర రరవప నసదదగస

4776 NDX1186782
పపరర: నదగ ససధదర కలమమర
తసడడ:డ నదగకశజరరరవప
ఇసటట ననస:14-4-138
వయససస:74
లస: పప

94-45/265
4778 JBV3123049
పపరర: చసదన రవ హహమసత కలమమర�
చలలవరదద�
తసడడ:డ వనసకట ససవరనదగకశజర రరవప� �
ఇసటట ననస:14-4-138
వయససస:74
లస: పప

4779 AP151010147376
పపరర: శకనవరసరరవప మలర సపరటట�
తసడడ:డ శవనదగకసదడస�
ఇసటట ననస:14-4-138
వయససస:74
లస: పప

4781 NDX0466409
పపరర: సరమమమ జఖస కనగరల�

4782 NDX1186774
పపరర: శకనవరస కనగరల

4784 RSU0598849
పపరర: షబన సయద

4787 NDX0333765
పపరర: పడథసఖష కకలర

94-45/268

94-45/269

95-111/902

4785 NDX0197939
పపరర: కరవపరర శవ కలమమరర�

94-43/42

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:14-4-142
వయససస:69
లస: ససస స
94-44/162

4788 NDX0668954
పపరర: కకటట ససబబబరరవప పపదద సటట�

భరస : వనసకటటశజరర రరడడడ
ఇసటట ననస:14-21/1
వయససస:35
లస: ససస స
6706 NDX3041530
పపరర: ఇసదస రరడడడ ఎరకబబ తషల
తసడడ:డ వనసకటటశజర రరడడడ
ఇసటట ననస:14-21/1
వయససస:30
లస: ససస స
6709 NDX1757121
పపరర: అమరనదద కరకలమమనస
తసడడ:డ మనస బడహక చదరర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:14-21/2
వయససస:34
లస: పప

94-33/775

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరడడడ
ఇసటట ననస:14-21/1
వయససస:27
లస: పప
94-45/537

6707 NDX1931543
పపరర: అమల వసగల

6710 NDX1828625
పపరర: మనస బడహకచదరర కరకలమమనస
తసడడ:డ ససత రరమయఖ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:14-21/2
వయససస:65
లస: పప

6705 NDX3042041
పపరర: వనసకటటశజర రరడడడ యయరకబబ ఠరలమ

94-44/637

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:14-21/1
వయససస:55
లస: పప
94-33/531

భరస : అమరనదద కరకలమమనస
ఇసటట ననస:14-21/2
వయససస:32
లస: ససస స
94-33/533

94-49/591

తసడడ:డ పపదవరయఖ� peddinti
ఇసటట ననస:14-4-142
వయససస:36
లస: పప
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6704 NDX3052156
పపరర: రరజ శశఖర రరడడడ యయరకబబ ఠరలమ

94-45/266

తసడడ:డ మహహశజరరరవప
ఇసటట ననస:14-4-140
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ వనణగగరపరల కకలర
ఇసటట ననస:14-4-142
వయససస:31
లస: ససస స

94-33/774

94-81/841

94-45/263

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:14-4-138
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : సయళదసలమర మహమకద
ఇసటట ననస:14-4-140,
వయససస:23
లస: ససస స

4786 NDX2741908
పపరర: శక దదవ కకలర

94-45/258

తసడడ:డ అరరజన రరవప నసదదగస
ఇసటట ననస:14-4-137, Pramila Nilayam
వయససస:54
లస: పప

భరస : మహహశజరరరవప�
ఇసటట ననస:14-4-140
వయససస:70
లస: ససస స

4783 AP151000306067
పపరర: గగలమనర shek shek

4770 NDX0471987
పపరర: శకనవరస� వలర భననన�

తసడడ:డ రరజకసదడపస
డ రద�
ఇసటట ననస:14-4-136
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:14-4-136
వయససస:74
లస: పప

భరస : నదగకశజర రరవప
ఇసటట ననస:14-4-138
వయససస:74
లస: ససస స

6703 NDX3048485
పపరర: వరణణ ఎరకబబ తషల

4769 AP151010147579
పపరర: ససతదమహలకడక నననపననన�

6708 NDX1828575
పపరర: పరరజత కరకలమమనస

94-33/532

భరస : మనస బడహక చదరర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:14-21/2
వయససస:57
లస: ససస స
94-33/534

6711 NDX2233542
పపరర: అరరణద దదవ

94-33/535

భరస : సరసబశవరరవప దదవ
ఇసటట ననస:14-21/3
వయససస:30
లస: ససస స
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6712 NDX2233427
పపరర: లకడక కలమమరర దదవ
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94-33/536

భరస : సరసబశవ రరవప దదవ
ఇసటట ననస:14-21/3
వయససస:49
లస: ససస స
6715 NDX1954842
పపరర: కకరణ కలమమర వరలల

94-33/539

94-33/542

94-33/545

94-33/548

94-33/551

94-33/554

94-33/557

భరస : చసదడశశఖరస వజడస వజడస
ఇసటట ననస:14-24
వయససస:71
లస: ససస స

6725 NDX0860353
పపరర: ససబబబరరవప యమరర గడడ

6728 NDX1423979
పపరర: వనసకట రతనస ఓలలటట

6731 AP151010117346
పపరర: కమలఠ సన కకటపరటట

6734 NDX2445997
పపరర: శవనగ లసగకశజరర గరనసగగసటర

94-46/570

6737 NDX2143469
పపరర: ససమలత యయరరచరర

94-33/549

6740 NDX0879007
పపరర: వరసవదచవ వజడస
తసడడ:డ పడవణ కలమమర వజడస
ఇసటట ననస:14-24
వయససస:50
లస: పప

6720 NDX1424217
పపరర: దసరరర నదగకశజరర ఓలలటట

94-33/544

6723 NDX1423896
పపరర: శకనదధ ఓలలటట

94-33/547

6726 NDX1144351
పపరర: మదదర వల షపక

94-33/550

తసడడ:డ బసడడ హచసపరన
ఇసటట ననస:14-23
వయససస:57
లస: పప
94-33/552

6729 NDX1755059
పపరర: పదకజ దదసరర

94-33/553

భరస : రరజజ శశఖర దదసరర
ఇసటట ననస:14-24
వయససస:47
లస: ససస స
94-33/555

6732 AP151010117260
పపరర: శకనవరసరరవప కకటపరటట

94-33/556

తసడడ:డ సరర నక బబబగ
ఇసటట ననస:14-24
వయససస:42
లస: పప
94-35/805

6735 NDX2445120
పపరర: హరరకకషష గరనసగగసటర

94-35/806

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరనసగగసటర
ఇసటట ననస:14-24
వయససస:22
లస: పప
94-46/571

భరస : రవ చసదడ శశఖర బబబగ యయరరచరర
ఇసటట ననస:14-24
వయససస:54
లస: ససస స
94-46/573

94-33/541

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:14-23
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరనసగగసటర
ఇసటట ననస:14-24
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : పడదదప కలమమర వజడస
ఇసటట ననస:14-24
వయససస:51
లస: ససస స
6739 NDX1187871
పపరర: ఇసదదరరదచవ వజడస

94-33/546

తసడడ:డ సరర నక బబబగ
ఇసటట ననస:14-24
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదసరర
ఇసటట ననస:14-24
వయససస:55
లస: పప
6736 NDX1187905
పపరర: కలమన వజడస

6722 NDX1755034
పపరర: సరత చసదడ యమరర గడడ

6717 NDX1424118
పపరర: కవత ఓలలటట

భరస : వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:14-23
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగలసగరచదరర
ఇసటట ననస:14-23
వయససస:68
లస: పప

భరస : సరరనకర బబబగ
ఇసటట ననస:14-24
వయససస:57
లస: ససస స
6733 NDX1755042
పపరర: రరజజ శశఖర దదసరర

94-33/543

తసడడ:డ దయమనసద చచదరర
ఇసటట ననస:14-23
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:14-23
వయససస:62
లస: పప
6730 AP151010120325
పపరర: వజయలకడక కకటపరటట

6719 NDX1601765
పపరర: వజయ రతన కలమమరర బసడర

94-33/538

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:14-23
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప యమరర గడడ
ఇసటట ననస:14-23
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:14-23
వయససస:36
లస: పప
6727 NDX1601716
పపరర: వనసకటటశజరరర బసడర

94-33/540

భరస : వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:14-23
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప యమరర గడడ
ఇసటట ననస:14-23
వయససస:24
లస: పప
6724 NDX1424084
పపరర: కరమమశజర రరవప ఓలలటట

6716 NDX1601781
పపరర: అసజన బసడర

6714 NDX2233492
పపరర: సరసబశవ రరవప దదవ

తసడడ:డ యగరనసద చదరర దదవ
ఇసటట ననస:14-21/3
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:14-23
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:14-23
వయససస:45
లస: ససస స
6721 NDX1755026
పపరర: భబరత చచదరర యమరర గడడ

94-33/537

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దదవ
ఇసటట ననస:14-21/3
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సనరఖ శశఖరరరవప వరలల
ఇసటట ననస:14-22
వయససస:38
లస: పప
6718 NDX0860619
పపరర: మమధవ యమరర గడడ

6713 NDX1819632
పపరర: నరకశ బబబగ దదవ

6738 NDX1187897
పపరర: గకతమదచవ వజడస

94-46/572

భరస : పరసడడరసగ వజడస
ఇసటట ననస:14-24
వయససస:62
లస: ససస స
94-46/574

6741 NDX1186725
పపరర: పవన కలమమర వజడస వజడస

94-46/575

తసడడ:డ చసదడశశఖర వజడస
ఇసటట ననస:14/24
వయససస:50
లస: పప
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6742 NDX1186733
పపరర: పడదదప కలమమర వజడస
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94-46/576

తసడడ:డ చసదడశశఖరస వజడస
ఇసటట ననస:14-24
వయససస:52
లస: పప
6745 NDX0879031
పపరర: చసదడశశఖరస వజడస

94-46/579

94-33/559

94-33/562

94-33/565

94-33/568

94-33/571

94-33/574

తసడడ:డ చనన కకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:14-29
వయససస:29
లస: ససస స

6755 AP151010117128
పపరర: సతఖనదరరయణ కకటపరటట�

6758 NDX0037069
పపరర: నదగజజఖత పరకల

6761 NDX2045160
పపరర: నదగ వరణణ మమమననన

6764 NDX1828542
పపరర: కళళఖణ వరలల

94-33/577

6767 NDX1144294
పపరర: వనసకట రరవప గరరమమళర

94-33/566

6770 NDX2293876
పపరర: కకరస ర పసడయమ వలల
తసడడ:డ చన కకటటశజర రరవప వలల
ఇసటట ననస:14-29
వయససస:29
లస: ససస స

6750 AP151010117401
పపరర: వనసకటశకనవరసరరవప కకటపరటట

94-33/561

6753 NDX1955717
పపరర: పడభబవత యయసడనరర

94-33/564

6756 NDX1955659
పపరర: శవ రరమ కమషష యయసదనరర

94-33/567

తసడడ:డ వనసకటటసజర రరవప యయసదనరర
ఇసటట ననస:14-26
వయససస:54
లస: పప
94-33/569

6759 NDX0037002
పపరర: శవరజ పరకల

94-33/570

తసడడ:డ బబల కకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:14-27
వయససస:54
లస: పప
94-33/572

6762 NDX1150424
పపరర: అనసరరధద గరరమమలర మ

94-33/573

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:14-28
వయససస:42
లస: ససస స
94-33/575

6765 NDX1660266
పపరర: అభషపక వరలల

94-33/576

తసడడ:డ కకటటశజరరవప వరలల
ఇసటట ననస:14-28
వయససస:28
లస: పప
94-33/578

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:14-28
వయససస:45
లస: పప
94-33/579

94-33/558

భరస : శవ రరమ కమషష యయసడనరర
ఇసటట ననస:14-26
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప వరలల
ఇసటట ననస:14-28
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బగలర రరమయఖ మమమననన
ఇసటట ననస:14-28
వయససస:45
లస: పప
6769 NDX0036905
పపరర: కకరస ర పసడయ వరలల

94-33/563

భరస : నరకసదడ కలమమర మమమననన
ఇసటట ననస:14-28
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : జజనసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:14-28
వయససస:64
లస: ససస స
6766 NDX2045152
పపరర: నరకసదడ కలమమర మమమననన

6752 NDX1955683
పపరర: శరకవరణణ యయసదనరర

6747 JBV2511681
పపరర: ససనత కకటపరటట

తసడడ:డ గరపరలకమషష
ఇసటట ననస:14/25
వయససస:51
లస: పప

భరస : శవరజ
ఇసటట ననస:14-27
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:14-28
వయససస:26
లస: ససస స
6763 AP151010120354
పపరర: దరరయమబ షపక

94-33/560

తసడడ:డ శవపడసరద�
ఇసటట ననస:14/26
వయససస:42
లస: పప

భరస : లకడకనదరరయణ గగతస పలర
ఇసటట ననస:14-27
వయససస:33
లస: ససస స
6760 NDX1271451
పపరర: గరతదసజల బబతసచచరర

6749 JBV2511657
పపరర: వజయలకకషక కకటపరటట

94-46/578

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:14-25
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమ కమషష యయసదనరర
ఇసటట ననస:14-26
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద
ఇసటట ననస:14-26
వయససస:60
లస: ససస స
6757 NDX1579608
పపరర: అరరణద గగతస పలర

94-160/466

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:14-25
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపరలకమషషయఖ
ఇసటట ననస:14-25
వయససస:60
లస: పప
6754 AP151010120324
పపరర: లకడక కలమమరర కకటపరటట

6746 AP151000333150
పపరర: కరశన యయలర మరరడడడ

6744 NDX0870717
పపరర: పరసడడరసగ వజడస

తసడడ:డ వనసకటశశటల ట వజడస
ఇసటట ననస:14-24
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ పసచచరరడడడ
ఇసటట ననస:14-24
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:14-25
వయససస:36
లస: ససస స
6751 JBV2507457
పపరర: రసగరరరవప కకటపరటట

94-46/577

తసడడ:డ చసదడశశఖర వజడస
ఇసటట ననస:14-24
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటశశటల ట వజడస
ఇసటట ననస:14-24
వయససస:81
లస: పప
6748 JBV2511665
పపరర: పపషమ లత కకటపరటట

6743 NDX0870782
పపరర: పడవణ కలమమర వజడస

6768 NDX2446037
పపరర: పడశసత వరలల

94-35/807

తసడడ:డ కకటటశజరరరవప వరలల
ఇసటట ననస:14-28
వయససస:23
లస: పప
94-33/580

6771 NDX0794743
పపరర: బ పడశరసత

94-33/581

భరస : మగరళ కమషష
ఇసటట ననస:14-29
వయససస:33
లస: ససస స
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6772 NDX2233500
పపరర: పడశరసత బబ సదలపరటట
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94-33/582

భరస : మగరళ కమషష బబ నదదలపసటట
ఇసటట ననస:14-29
వయససస:34
లస: ససస స
94-33/585

6778 NDX0038612
పపరర: నవన కలమమర మసడవ

94-33/588

94-33/871

94-33/596

6787 NDX1271477
పపరర: ఉమకర షపక

94-33/597

6782 NDX3237575
పపరర: రహమతషననసర షపక

6785 NDX2971562
పపరర: రరహనద షపక

6788 NDX2445088
పపరర: ఖససమ పసరర షపక

94-33/598

6791 AP151010117311
పపరర: హజరత ఆల పఠరన

94-33/872

భరస : నదగగల మరర
ఇసటట ననస:14-36
వయససస:57
లస: ససస స

6794 NDX1271493
పపరర: నదజర షపక

94-43/705

తలర : ససలమర బ
ఇసటట ననస:14-36
వయససస:36
లస: పప

6797 NDX2388676
పపరర: మజద షపవక

94-35/808

6800 NDX0984054
పపరర: నజమమ మహమకద
భరస : ఉమమకర మహమకద
ఇసటట ననస:14-37
వయససస:27
లస: ససస స

94-33/590

6783 NDX2047133
పపరర: పదదకవత జఖనదనడడల

94-33/595

6786 NDX2429959
పపరర: మరన బబగమ షపక

94-3/1242

6789 SQX1840487
పపరర: గకరర శసకర తదడడబబ యన

95-193/2

తసడడ:డ రరజజ రరమ మహన రరవప తదడడబబ యన
ఇసటట ననస:14-34
వయససస:56
లస: పప
94-33/599

6792 NDX1955832
పపరర: బబజమమ షపక

94-33/600

భరస : అహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:14-36
వయససస:34
లస: ససస స
94-33/603

6795 JBV2507481
పపరర: జజఫర ఆల షపక

94-33/604

తసడడ:డ నదగగలల మరర
ఇసటట ననస:14-36
వయససస:36
లస: పప
94-33/606

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:14-36
వయససస:39
లస: పప
94-15/598

6780 NDX2293785
పపరర: చన కకటటశజర రరవప వరలల

భరస : ఖమససస పసరర షపక
ఇసటట ననస:14-34
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శలమరరబ
ఇసటట ననస:14-36
వయససస:30
లస: పప
94-33/605

94-33/587

భరస : జగన మహన రరవప జఖనదనడడల
ఇసటట ననస:14-32
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ గరల సరహహబ
ఇసటట ననస:14-35
వయససస:42
లస: పప
94-33/602

6777 NDX2233393
పపరర: మగరళ కమషష బబ సదలపరటట

తసడడ:డ బచచయఖ వరలల
ఇసటట ననస:14 - 29
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ఇమమమమసహహబ షపక
ఇసటట ననస:14-34
వయససస:55
లస: పప

భరస : హజరత అలఖమన
ఇసటట ననస:14-35
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ హనమ రరడడడ దగగర ల
ఇసటట ననస:14-37
వయససస:33
లస: పప

94-33/589

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:14/32-1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస పసరర
ఇసటట ననస:14-34
వయససస:27
లస: పప

6799 NDX3083516
పపరర: వజయ భబసమర రరడడడ దగగర ల

6779 NDX1016120
పపరర: శవపడసరద పరలడడగగ

94-33/584

తసడడ:డ ససబబ రరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:14-29
వయససస:37
లస: పప

భరస : మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:14-31
వయససస:35
లస: ససస స

6784 NDX2047141
పపరర: జగన మహన రరవప
జఖనదనడడల
తసడడ:డ గరవసధ రరవప జఖనదనడడల
ఇసటట ననస:14-32
వయససస:59
లస: పప

6796 NDX1447060
పపరర: జజఫర వల షపక

94-33/586

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:14-29
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ అలబక షపక
ఇసటట ననస:14-31
వయససస:40
లస: పప

6793 AP151010120097
పపరర: శలమర బ షపక

6776 NDX2293827
పపరర: శక కరసత వరలల

6774 NDX1423995
పపరర: లకడక దదవ వరలల

భరస : చనన కకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:14-29
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ చన కకటటశజర రరవప వరలల
ఇసటట ననస:14-29
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:14-29
వయససస:53
లస: పప

6790 JBV2511319
పపరర: జరరనద బబగస పఠరన

94-33/583

భరస : నవన కలమమర
ఇసటట ననస:14-29
వయససస:41
లస: ససస స

6775 NDX2233518
పపరర: మసడవ బజయ సనరరఖ
మసడవ
తసడడ:డ నవన కలమమర మసడవ
ఇసటట ననస:14-29
వయససస:21
లస: పప

6781 NDX3237542
పపరర: మహమకద అల షపక

6773 NDX0570093
పపరర: మమధవలత మసడవ

6798 NDX2445021
పపరర: నదగమర బబషర షపక

94-35/809

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:14-36/2
వయససస:29
లస: పప
94-33/611

6801 NDX0810044
పపరర: ఆశర మహమకద

94-33/612

భరస : అహహమ ీదద మహమకద
ఇసటట ననస:14-37
వయససస:33
లస: ససస స
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6802 NDX0675595
పపరర: జబనద బబగస షపక
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94-33/613

భరస : వజర భబషర
ఇసటట ననస:14-37
వయససస:37
లస: ససస స
6805 AP151010120093
పపరర: కరరమమన షపక

94-33/616

94-33/619

94-33/622

94-33/628

94-33/631

94-33/634

94-33/637

తసడడ:డ మహమకద అమన
ఇసటట ననస:14-39
వయససస:50
లస: పప

6815 AP151010117442
పపరర: అశశక రరడడడ దసరరర సపపడడ

6818 NDX1819426
పపరర: అమరరన షపక

6821 JBV2511145
పపరర: మసజలదదవ రగడడ

6824 NDX1755117
పపరర: మహమకద ససదద క షపక

94-33/640

94-33/643

94-33/618

6810 NDX0984161
పపరర: ఉమమకర మహమకద

94-33/621

6813 NDX1271501
పపరర: ఫపరరజజ ఫరతమ మహమకద

94-33/627

తసడడ:డ అబగదల అయమబ
ఇసటట ననస:14-38
వయససస:26
లస: ససస స
94-33/629

6816 NDX0574061
పపరర: అబగదల అయమబ మహమకద

94-33/630

తసడడ:డ గగసడడ సరహహబ
ఇసటట ననస:14-38
వయససస:56
లస: పప
94-33/632

6819 JBV2511475
పపరర: రహమతషననసర షపక

94-33/633

భరస : మహమకదడఫస
ఇసటట ననస:14-39
వయససస:44
లస: ససస స
94-33/635

6822 AP151010120143
పపరర: రహమగననసర బబగస షపక

94-33/636

భరస : హమమకద అమన
ఇసటట ననస:14-39
వయససస:66
లస: ససస స
94-33/638

6825 JBV2507093
పపరర: మహమద మగజబ రహమమన
షపక
తసడడ:డ అమన
ఇసటట ననస:14-39
వయససస:34
లస: పప

94-33/639

6827 AP151010117140
పపరర: మహమకద ఖమదర హహసపసన
షపక
తసడడ:డ మహమకద అమన
ఇసటట ననస:14-39
వయససస:42
లస: పప

94-33/641

6828 AP151010117046
పపరర: మహమకద రఫస షపక

94-33/642

6830 JBV2507317
పపరర: వనణగ గరపరలరరడడ రగడడ

94-33/644

తసడడ:డ మహమకద అమన
ఇసటట ననస:14-39
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అమన
ఇసటట ననస:14-39
వయససస:38
లస: పప
6829 AP151010117038
పపరర: మహమకద ఘగకలర షపక

94-33/623

భరస : వనణగగరపరల రరడడ
ఇసటట ననస:14-39
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : గరవసదరరడడడ
ఇసటట ననస:14-39
వయససస:68
లస: ససస స
6826 JBV1026053
పపరర: మహమద తతహర షపక

6812 NDX0983643
పపరర: ఇసరకయల మహమకద

6807 NDX0982470
పపరర: సలస మహమకద

తసడడ:డ ఇసరకయల మహమకద
ఇసటట ననస:14-37
వయససస:36
లస: పప

భరస : హహసపవన షపక
ఇసటట ననస:14-39
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : Shukur
ఇసటట ననస:14-39
వయససస:46
లస: ససస స
6823 AP151010120309
పపరర: పదదకవత రగడడ

94-33/620

తసడడ:డ మలర కరరరనన రరడడడ
ఇసటట ననస:14-38
వయససస:42
లస: పప

భరస : మగజబర రహమమన షపక
ఇసటట ననస:14-39
వయససస:22
లస: ససస స
6820 NDX3291291
పపరర: అషడపపననసర బబగస షపక

6809 NDX0570135
పపరర: ఖలల షపక

94-33/615

తసడడ:డ ఇసరకయల మహమకద
ఇసటట ననస:14-37
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఉమమర మహమకద
ఇసటట ననస:14-37
వయససస:58
లస: పప

భరస : అయమబ
ఇసటట ననస:14-38
వయససస:47
లస: ససస స
6817 NDX2233666
పపరర: రహహమగననసర భబగస షపక

94-33/617

తసడడ:డ రషసద
ఇసటట ననస:14-37
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ తషరబ
ఇసటట ననస:14/37
వయససస:57
లస: పప
6814 AP151010120173
పపరర: జజహహదద మహమకద

6806 NDX1601708
పపరర: జజన బబషర షపక

6804 NDX0982504
పపరర: గకససయమ మహమకద

భరస : ఇసరకయల మహమకద
ఇసటట ననస:14-37
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:14-37
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరకయల మహమకద
ఇసటట ననస:14-37
వయససస:33
లస: పప
6811 AP151010117166
పపరర: రషసద షపక

94-33/614

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:14-37
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రషసద
ఇసటట ననస:14-37
వయససస:52
లస: ససస స
6808 NDX0984138
పపరర: అహహమ ీదద మహమకద

6803 AP151010120521
పపరర: జజన బబగస షపక

తలర : పదదకవత
ఇసటట ననస:14-39
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద అమన
ఇసటట ననస:14-39
వయససస:46
లస: పప
6831 NDX3216751
పపరర: అసమమ తబసససస షపక

94-33/778

తసడడ:డ మహమకద షషకలర షపక
ఇసటట ననస:14-39
వయససస:23
లస: ససస స
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6832 NDX1271527
పపరర: ఇసఠరజ షపక
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94-33/645

తసడడ:డ కరరమగలమర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:14-40
వయససస:30
లస: ససస స
6835 AP151010117336
పపరర: కకటటశజర రవప అనసతననన

94-33/648

94-41/786

94-33/649

94-33/652

94-33/655

94-35/812

94-43/116

తసడడ:డ డదవడ రరజ మగడ
ఇసటట ననస:14-46
వయససస:21
లస: పప

6845 AP151010120073
పపరర: కరరమగననసర బబగస చచదరర

6848 AP151010117204
పపరర: హనసమసత సనరర

6851 NDX1819046
పపరర: మధసరరమ జధఖపస గగ

6854 NDX1819145
పపరర: ఐజక పదరర

94-33/660

6857 AP151010120278
పపరర: శరరమక మగడ

94-33/653

6860 NDX0719732
పపరర: డదవడ మగడ
తసడడ:డ యయబగ
ఇసటట ననస:14-46
వయససస:42
లస: పప

6840 NDX2235638
పపరర: మసరసన రరవప

94-43/113

6843 NDX2233401
పపరర: పడవణ ససలమసన చచడడడ

94-33/651

6846 AP151010117044
పపరర: జజకకర అహమకద చచదరర

94-33/654

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:14-41
వయససస:43
లస: పప
94-33/656

6849 AP151010117104
పపరర: మహబమబ చచదరర

94-33/657

తసడడ:డ జమమల సరహహబ
ఇసటట ననస:14-41
వయససస:81
లస: పప
94-43/114

6852 NDX1818873
పపరర: రరణణ పరదదరర

94-43/115

భరస : ఇజక పరదదరర
ఇసటట ననస:14-45/2
వయససస:42
లస: ససస స
94-43/117

6855 NDX2508323
పపరర: శశజత మగడ

94-33/659

భరస : దదనన మగడ
ఇసటట ననస:14-46
వయససస:19
లస: ససస స
94-33/661

భరస : యయబగ
ఇసటట ననస:14-46
వయససస:57
లస: ససస స
94-33/663

94-35/811

భరస : ఫజరరలర మహమకద
ఇసటట ననస:14-41
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫరయయలల పదరర
ఇసటట ననస:14-45/2
వయససస:47
లస: పప

భరస : డదవడ
ఇసటట ననస:14-46
వయససస:40
లస: ససస స
6859 NDX2508232
పపరర: దదన మగడ

94-33/650

భరస : బబబగ జధఖపస గగ
ఇసటట ననస:14-45/2
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఐజక పదరర
ఇసటట ననస:14-45/2
వయససస:24
లస: పప
6856 NDX0674010
పపరర: జయలకడక మగడ

6842 JBV1023225
పపరర: పరరజన ససలమసనద చచదరర

6837 NDX2446227
పపరర: మరర సరహహబ షపక

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:14-40
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:14-41
వయససస:67
లస: పప

భరస : మహబమబ చసదదడ
ఇసటట ననస:14-41
వయససస:76
లస: ససస స
6853 NDX1820035
పపరర: పపషమ రరజ పదరర

94-43/112

భరస : మహబమబ
ఇసటట ననస:14-41
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ అనజరరల మహమకద
ఇసటట ననస:14-41
వయససస:46
లస: పప
6850 NDX2446128
పపరర: కరరమగననసర బబగమ చసదదడ

6839 NDX2235612
పపరర: లకడక

94-33/647

తసడడ:డ బగడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:14-40
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ యస డడ ఫజజరరలమర
ఇసటట ననస:14-41
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మహబమబ
ఇసటట ననస:14-41
వయససస:44
లస: ససస స
6847 NDX2293850
పపరర: ఫజరరలర మహమకద

94-35/810

తలర : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:14-40
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:14-41
వయససస:35
లస: ససస స
6844 AP151010120072
పపరర: జకకయమ ససలమసనద చచదరర

6836 NDX2446748
పపరర: కరరమగలస షరరఫ షపక

6834 NDX1106160
పపరర: కక మహమకద శరరఫ షపక

తసడడ:డ కరరమగలమర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:14-40
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ గఫరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:14-40
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకనకసచ
ఇసటట ననస:14-40
వయససస:18
లస: ససస స
6841 JBV1025410
పపరర: పరవన దదపసక సనరర

94-33/646

భరస : కరరమమలర
ఇసటట ననస:14-40
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప
ఇసటట ననస:14-40
వయససస:64
లస: పప
6838 NDX3119195
పపరర: సపనహహఠర కకనకసచ

6833 NDX1271519
పపరర: మహబమబబ షపక

6858 NDX2508406
పపరర: జజక మగడ

94-33/662

తసడడ:డ డదవడ రరజ మగడ
ఇసటట ననస:14-46
వయససస:20
లస: పప
94-33/664

6861 AP151010117254
పపరర: యయబగ మగడ

94-33/665

తసడడ:డ నదగయఖ
ఇసటట ననస:14-46
వయససస:62
లస: పప
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పపరర: రమణ గసజనపలర
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94-34/784

భరస : నదగకశజర రరవప
ఇసటట ననస:14-46
వయససస:30
లస: ససస స
6865 NDX0860809
పపరర: సరలమక గసజనపలర

94-34/787

94-34/790

94-34/793

94-34/795

94-34/798

94-33/668

94-33/671

తసడడ:డ అబగదల ఖదదర షపక
ఇసటట ననస:14-53
వయససస:35
లస: పప

6875 NDX0720649
పపరర: జజనబ షపక

6878 JBV2511087
పపరర: వనసకటసతఖవత అనసత

6881 JBV2511053
పపరర: భబనస ససనత మమజకటట

6884 NDX0659599
పపరర: కకరణ కలమమర మమజకటట

94-33/674

6887 NDX2444925
పపరర: ఖమరరననసర షపక

94-34/796

6890 NDX1210806
పపరర: అబగదల ఖమదదర షపవక
తసడడ:డ గగలమస మహహదద న
ఇసటట ననస:14-53
వయససస:67
లస: పప

6870 NDX0860783
పపరర: కరశయఖ గసజనపలర

94-34/792

6873 NDX2353498
పపరర: డదన మగడ

94-213/22

6876 NDX0719971
పపరర: ఇబడహహస బబబ� షపక�

94-34/797

తసడడ:డ ససభబన�
ఇసటట ననస:14-47
వయససస:30
లస: పప
94-33/666

6879 JBV2507069
పపరర: వనసకటశవ పడసరద అనసత

94-33/667

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:14-49
వయససస:47
లస: పప
94-33/669

6882 AP151010120492
పపరర: మమఘమమల మమజకటట

94-33/670

భరస : ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:14-50
వయససస:60
లస: ససస స
94-33/672

6885 AP151010117146
పపరర: మహమకదదల షపక

94-33/673

తసడడ:డ అలమర బక
ఇసటట ననస:14-50
వయససస:41
లస: పప
94-35/813

భరస : ఖద హహర అబగదల షపక
ఇసటట ననస:14-53
వయససస:57
లస: ససస స
94-43/119

94-34/789

తసడడ:డ డదవడ రరజ ఎస
ఇసటట ననస:14-46
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:14-50
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:14-50
వయససస:44
లస: పప
6889 NDX1837311
పపరర: అబగదల మగనర షపక

94-34/794

భరస : మహహష రరయ
ఇసటట ననస:14-50
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగకశజరరరవప
ఇసటట ననస:14-50
వయససస:35
లస: పప
6886 JBV2507200
పపరర: మహహష రరమ మమజకటట

6872 NDX0719864
పపరర: పపలర యఖ మమమడదల

6867 NDX0860213
పపరర: నదగకశజర రరవప గసజనపలర

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:14-46
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనసకటశవ పడసరదస
ఇసటట ననస:14-49
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మహకద అల
ఇసటట ననస:14-50
వయససస:35
లస: ససస స
6883 NDX0675330
పపరర: శకకరసత గరరర పరటట

94-34/791

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:14-47
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:14-47
వయససస:31
లస: పప
6880 NDX0570119
పపరర: రహసతషననసర షపక

6869 NDX0860064
పపరర: కరశయఖ బబ పమరరజ

94-34/786

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:14-46
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ నదగయఖ
ఇసటట ననస:14-46
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ కరరమగలమర
ఇసటట ననస:14-47
వయససస:30
లస: ససస స
6877 NDX0719948
పపరర: కరరమగలమర షపక

94-34/788

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:14-46
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:14-46
వయససస:56
లస: పప
6874 NDX0719898
పపరర: దదల షరద షపక

6866 NDX0037523
పపరర: సరయ కకషస ర అమరర

6864 NDX0570820
పపరర: వజయలకడక అమరర

భరస : హహమ కలమమర
ఇసటట ననస:14-46
వయససస:50
లస: ససస స

తలర : వజయలకడక
ఇసటట ననస:14-46
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:14-46
వయససస:40
లస: పప
6871 NDX0674051
పపరర: శవ కకటటశజర రరవప మవడదల

94-34/785

భరస : తరరపరలల
ఇసటట ననస:14-46
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:14-46
వయససస:50
లస: ససస స
6868 NDX0860957
పపరర: వనసకటటశజరరర గసజనపలర

6863 NDX0036855
పపరర: తరపతమక బబ పమనరరజ

6888 NDX1789538
పపరర: ఫరతమమ బబగస షపక

94-43/118

తసడడ:డ ఖమజజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:14-53
వయససస:25
లస: ససస స
94-43/120

6891 NDX0810291
పపరర: యమగనద కలమమరర చటబలబతస న

94-33/675

భరస : బబలకమషష గగటటలపరటట
ఇసటట ననస:14-54
వయససస:34
లస: ససస స
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పపరర: వరణణ గరరసటర
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94-33/676

భరస : శవ రరమయఖ
ఇసటట ననస:14-54
వయససస:36
లస: ససస స
6895 NDX0810325
పపరర: ఈశజరమక చటబలబతస న

94-33/679

94-33/682

94-34/799

94-35/815

94-33/686

94-33/689

94-35/818

94-44/222

భరస : వనసకట శరఖమ కలమమర
ఇసటట ననస:14-76
వయససస:47
లస: ససస స
6919 AP151010144045
పపరర: వనసకటశశషసరయబబబగ పదదనస
తసడడ:డ సనరఖ పడకరష రరవప
ఇసటట ననస:14-77
వయససస:57
లస: పప

94-34/800

6905 NDX0521476
పపరర: నదగకశజరరరవప గరరర పరటట

6908 AP151010117157
పపరర: రరయ శకనవరస రరవప

6911 AP151010117344
పపరర: మలర కరరరనన రరడడడ దసరరర సపపడడ

6914 NDX2428373
పపరర: పసడయమసక పడడనదమ

94-35/816

94-33/684

6903 NDX2122430
పపరర: వనల మగవజ

94-35/814

6906 NDX1652149
పపరర: శశభబ రరణణ రరయ

94-33/685

భరస : శకనవరస రరవప రరయ
ఇసటట ననస:14-57
వయససస:41
లస: ససస స
94-33/687

6909 AP151010117139
పపరర: ససబబబరరవప రరయ

94-33/688

తసడడ:డ చననవనసకటయఖ
ఇసటట ననస:14-57
వయససస:67
లస: పప
94-33/690

6912 NDX2445732
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-35/817

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:14-76
వయససస:36
లస: ససస స
94-41/427

6915 NDX2008515
పపరర: ఐశజరరఖ పదదనస

94-44/221

తసడడ:డ వనసకట శరఖమ కలమమర పడడనదమ
ఇసటట ననస:14-76
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శరఖమ కలమమర పదదనస
ఇసటట ననస:14-76
వయససస:24
లస: ససస స

6917 NDX0155366
పపరర: వనసకట శరఖమ కలమమర పదదనస

6918 AP151010144180
పపరర: జయ వనసకట పదకజ పదదనస

94-44/223

తసడడ:డ సనరరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:14-76
వయససస:57
లస: పప
94-44/226

6900 NDX0811018
పపరర: బసగరరర రరజ చటబలబతస న

తసడడ:డ ససబబబరరవప మగవజ
ఇసటట ననస:14-55
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజరరడడడ దసరరర సపపడడ
ఇసటట ననస:14/58
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ మమలమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:14-76
వయససస:50
లస: పప
6916 NDX0029579
పపరర: పదదనస మమమతదయ
డ

6902 JBV1025873
పపరర: ససబబబరరవప మగవజ

94-33/681
6897 NDX0810416
పపరర: మగరళకమషష కలమమర చటబలబతస న

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:14-54
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రరయ ససబబబరరయగడడ
ఇసటట ననస:14-57
వయససస:43
లస: పప

భరస : మలర కరరరనన రరడడడ దసరరర సపపడడ
ఇసటట ననస:14-58
వయససస:67
లస: ససస స
6913 NDX2445369
పపరర: ఇసరకయల షపక

94-33/683

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర గరరర పరటట
ఇసటట ననస:14-55
వయససస:68
లస: పప

భరస : ససబబబ రరవప రరయ
ఇసటట ననస:14-57
వయససస:64
లస: ససస స
6910 AP151010120357
పపరర: సరసజత దసరరర సపపడడ

6899 AP151010117026
పపరర: శవ రరమయఖ గరరసటర

94-33/678

తసడడ:డ బసగరరర రరజ
ఇసటట ననస:14-54
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ భబసమరరరవప
ఇసటట ననస:14-55
వయససస:55
లస: పప

భరస : నదగకశజరరరవప
ఇసటట ననస:14/55
వయససస:64
లస: ససస స
6907 NDX1652131
పపరర: నరసమక రరయ

94-33/680

తసడడ:డ మమలయమదదడ
ఇసటట ననస:14-54
వయససస:45
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:14-55
వయససస:48
లస: ససస స
6904 NDX0521468
పపరర: ససభబషసణణ గరరర పరటట

6896 NDX0810549
పపరర: జయకమషష వరలలటట

6894 NDX1660191
పపరర: నరకల లకడక బబల

భరస : కకశవ రరవప బబల
ఇసటట ననస:14-54
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడప నదయగడడ
ఇసటట ననస:14-54
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మధససనధన రరవప బసడర
ఇసటట ననస:14-54
వయససస:44
లస: పప
6901 JBV1024173
పపరర: రజన మగవజ

94-33/677

భరస : వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:14-54
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బసగరరర రరజ
ఇసటట ననస:14-54
వయససస:53
లస: ససస స
6898 NDX1961904
పపరర: రరమగ బసడర

6893 NDX0810457
పపరర: పడమల గగసటటపలర

6920 AP151010144096
పపరర: సరసజత బబతనబటర
భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:14-78
వయససస:61
లస: ససస స

94-44/224

భరస : సనరఖ పడకరష రరవప
ఇసటట ననస:14-77
వయససస:49
లస: ససస స
94-44/227

6921 SQX2345023
పపరర: అననపరరడడడ చనన నగరరరడడడ

95-95/1237

తసడడ:డ అననపరరడడడ శశషసరరడడడ
ఇసటట ననస:14-78
వయససస:64
లస: పప
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6922 NDX1124361
పపరర: జయలకడక సనరపననన

94-44/228

భరస : శకరరమచసదడమమరరస
ఇసటట ననస:14-84
వయససస:59
లస: ససస స
6925 NDX2444875
పపరర: బబబబవల డదకలపరరరర

94-35/819

94-35/821

94-35/824

94-46/582

94-46/585

94-46/588

94-46/591

తసడడ:డ సనరఖనదరరయణ లసకర
ఇసటట ననస:14-103
వయససస:66
లస: పప
6946 NDX1015965
పపరర: అపరమరరవప రరలర

తసడడ:డ ఉమ మహహశజరరరవప
ఇసటట ననస:14/111
వయససస:32
లస: ససస స

94-46/580

6935 AP151010147423
పపరర: నరరయణమక చదబబడ లల

6938 NDX0471607
పపరర: ససరకష చదబబడ లల

6941 AP151010147426
పపరర: పదదకవత గగటటల మగకమల

94-33/692

94-44/231

6927 NDX2446011
పపరర: మనద కలమమరర చదబబడ లల

94-35/820

6930 NDX2446136
పపరర: శవరరమ కమషష చదబబడ లల

6933 NDX0581074
పపరర: ససతదరరవమక చరరమమమళళ

94-46/583

6936 NDX0192518
పపరర: రరపపసదడ చదబబడ లల

94-46/581

94-46/584

తసడడ:డ వనసకటటసజరరర చదబబడ లల
ఇసటట ననస:14-100
వయససస:29
లస: పప
94-46/586

6939 AP151010147218
పపరర: వనసకటటశజరరర చరబబడ లల

94-46/587

తసడడ:డ నదరరయణ చరబబడ లల
ఇసటట ననస:14-100
వయససస:56
లస: పప
94-46/589

6942 AP151010147428
పపరర: నసదకకషస ర గగటటల మగకమల

భరస : సనరఖనదరరయణ రరజ గగటటల మగకమల
ఇసటట ననస:14-102
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ పదదకవత గగటటల మగకమల
ఇసటట ననస:14-102
వయససస:38
లస: పప

6944 NDX2446359
పపరర: రమణయఖ దనపరడడ

6945 NDX1015957
పపరర: అరరణకలమమరర రరలర

94-35/825

94-46/590

94-33/691

తసడడ:డ అపరమరరవప
ఇసటట ననస:14-110
వయససస:29
లస: ససస స

6947 NDX2826832
పపరర: శవ సరయ ససమసత అనసత జ
వ
తసడడ:డ ఉమ మహహశజర రరవప జ వ
ఇసటట ననస:14-110
వయససస:18
లస: పప

94-46/778

6950 NDX2071306
పపరర: శకవదదఖ కలనసననన

94-33/694

తసడడ:డ భబసమర రరవప కలనసననన
ఇసటట ననస:14-112
వయససస:31
లస: ససస స

94-35/823

భరస : రసగరరరవప చరరమమమళళ
ఇసటట ననస:14-100
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆచయఖ దనపరడడ
ఇసటట ననస:14-108
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ యరకయఖ
ఇసటట ననస:14-110
వయససస:52
లస: పప
6949 NDX0547448
పపరర: సరగరరర గగళరపలర

6932 AP151010147427
పపరర: మనదకలమమరర చదబబడ లల

94-44/230

తసడడ:డ నదరరయణ చదబబడ లల
ఇసటట ననస:14-100
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమకమషష చదబబడ లల
ఇసటట ననస:14-100
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కమషషనదరరయణ చదబబడ లల
ఇసటట ననస:14-100
వయససస:59
లస: పప
6943 AP151010147281
పపరర: రరమలసగయఖ లసకర

94-35/822

భరస : నదరరయణ చదబబడ లల
ఇసటట ననస:14-100
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమ కమషష చదబబడ లల
ఇసటట ననస:14-100
వయససస:36
లస: పప
6940 AP151010147424
పపరర: శవరరమకమషష చదబబడ లల

6929 NDX2446318
పపరర: నదరరయణమక చదబబడ లల

6924 NDX0013235
పపరర: యస ఆర చసదడమమరరస
సనరపననన�
తసడడ:డ సనరఖ పడకరషరరవప�
ఇసటట ననస:14-84
వయససస:64
లస: పప

భరస : వనసకటటసజరరర చదబబడ లల
ఇసటట ననస:14-100
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజరరర చదబబడ లల
ఇసటట ననస:14-100
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శవరరమకమషష చదబబడ లల
ఇసటట ననస:14-100
వయససస:57
లస: ససస స
6937 NDX0939199
పపరర: రమమష చదబబడ లల

94-149/6

భరస : నదరరయణ చదబబడ లల
ఇసటట ననస:14-100
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ నదరరయణ చదబబడ లల
ఇసటట ననస:14-100
వయససస:59
లస: పప
6934 AP151010147425
పపరర: అనసనయ చదబబడ లల

6926 NDX2488294
పపరర: ననష బబగస డదకలపరరల
తసడడ:డ బబబబ వరల డదకలపరరల
ఇసటట ననస:14-97
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకమషష చదబబడ లల
ఇసటట ననస:14-100
వయససస:56
లస: ససస స
6931 NDX2446342
పపరర: వనసకటటశజరరర చదబబడ లల

94-44/229

తసడడ:డ శకరరమచసదడమమరరస
ఇసటట ననస:14-84
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బబబఉవరల షపక
ఇసటట ననస:14-97
వయససస:23
లస: పప
6928 NDX2446243
పపరర: అనసనయ చదబబడ లల

6923 NDX0353946
పపరర: రరజకశ సనరపననన

6948 NDX1955972
పపరర: ఉమమమహహశజర రరవప గగళరపలర

94-33/693

తసడడ:డ బలరరమయఖ గగళరపలర
ఇసటట ననస:14-111
వయససస:63
లస: పప
6951 NDX2093268
పపరర: పడమల కలనసననన

94-33/695

భరస : భబసమర రరవప కలనసననన
ఇసటట ననస:14-112
వయససస:48
లస: ససస స

Page 237 of 326

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-38

6952 NDX2071280
పపరర: భబసమర రరవప కలనసననన

94-33/696

తసడడ:డ వశజనదథ రరవప కలనసననన
ఇసటట ననస:14-112
వయససస:65
లస: పప
6955 NDX2412682
పపరర: రజన పసడయమ జరరబగల

94-33/699

94-35/827

94-35/830

94-35/833

94-46/594

94-33/702

94-33/705

భరస : ససరకశ సససకర
ఇసటట ననస:15
వయససస:30
లస: ససస స

6965 NDX0940197
పపరర: దదవఖ రరయపరటట

6968 NDX2985695
పపరర: వనసకట సరయ పపరస

6971 AP151010120497
పపరర: చదబబడ లల సరసజత

6974 NDX2662344
పపరర: శకనవరస తషమకల

94-46/595

6977 NDX0353102
పపరర: ససబడమణఖస వవలలటట

94-46/592

6980 NDX2553121
పపరర: అయలస వరర న పడతషఖష
తసడడ:డ అయలసవనసకటరరవప
ఇసటట ననస:15
వయససస:18
లస: ససస స

6960 NDX2122422
పపరర: దదలద మర సయఖద

94-35/829

6963 NDX1614032
పపరర: చచవతనఖ మమదల

94-35/832

6966 NDX0939835
పపరర: అనత రరయపరటట

94-46/593

భరస : హనసమసతరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:14-116
వయససస:59
లస: ససస స
94-5/1201

6969 NDX0860148
పపరర: హరరణణ చదబబడ లల

94-33/701

భరస : అశశక
ఇసటట ననస:14-118
వయససస:39
లస: ససస స
94-33/703

6972 JBV2507747
పపరర: అశశక చదబబడ లల

94-33/704

తసడడ:డ రరజకసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:14-118
వయససస:38
లస: పప
94-9/662

6975 NDX2634491
పపరర: ససధదరరణణ అసదసగగల

94-5/855

భరస : ఆనసద అసదసగగల
ఇసటట ననస:14-397
వయససస:19
లస: ససస స
94-46/596

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప వవలలటట
ఇసటట ననస:14-7328
వయససస:45
లస: పప
94-17/1055

94-35/826

తసడడ:డ రతనగరరర బబబగ మమదల
ఇసటట ననస:14-115
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ నరరససహ రరవప
ఇసటట ననస:14-159/2
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకటటశజర రరవప గగనసగగసటర
ఇసటట ననస:14-7328
వయససస:70
లస: ససస స
6979 NDX2888162
పపరర: అభలమష సససకర

94-35/831

భరస : రరజకసదడపస
డ రదస
ఇసటట ననస:14-118
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:14-118
వయససస:67
లస: పప
6976 NDX0067306
పపరర: వరలకడక గరనసగగసటర

6962 NDX1614057
పపరర: శకలసతల మమదల

6957 NDX2444834
పపరర: రవతదజ జరరబగల

తసడడ:డ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:14-115
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ పపరస
ఇసటట ననస:14-118
వయససస:26
లస: పప

భరస : గరసధద చచదరర
ఇసటట ననస:14-118
వయససస:59
లస: ససస స
6973 AP151010117333
పపరర: రరజకసదడపస
డ రద చదబబడ లల

94-35/828

తసడడ:డ హనసమసతరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:14-116
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:14-116
వయససస:36
లస: పప
6970 AP151010120498
పపరర: చదబబడ లల లకడక

6959 NDX1614008
పపరర: మన రతన మమదల

94-33/698

తసడడ:డ రరసబబబగ జరరబగల
ఇసటట ననస:14-113
వయససస:24
లస: పప

భరస : భబసమర రరవప మమదల
ఇసటట ననస:14-115
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసమర రరవప మదదల
ఇసటట ననస:14-115
వయససస:62
లస: పప
6967 NDX0938753
పపరర: ధదరజ రరయపరటట

94-33/700

భరస : చచవతనఖ మమదల
ఇసటట ననస:14-115
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రతనగరరర బబబగ మమదల
ఇసటట ననస:14-115
వయససస:44
లస: ససస స
6964 NDX1614040
పపరర: రతనగరరర బబబగ మమదల

6956 NDX2412716
పపరర: రరసబబబగ జరరబగల

6954 NDX2233385
పపరర: లకడక పసడయమసక జరరబగల

తసడడ:డ రరస బబబగ జరరబగల
ఇసటట ననస:14-113
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ జరరబగల
ఇసటట ననస:14-113
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రతనగరరర బబబగ మమదల
ఇసటట ననస:14-115
వయససస:30
లస: ససస స
6961 NDX1614016
పపరర: ససనత మమదల

94-33/697

తసడడ:డ రరసబబబగ జరరబగల
ఇసటట ననస:14-113
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరసబబబగ జరరబగల
ఇసటట ననస:14-113
వయససస:41
లస: ససస స
6958 NDX1614024
పపరర: పపజ మమదల

6953 NDX2205185
పపరర: లకడక పసడయమసకర జరరబగల

6978 NDX2609105
పపరర: ఆయలస యశజసత

94-2/1053

తసడడ:డ ఆయలస వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:15
వయససస:18
లస: పప
94-40/629

6981 NDX2878478
పపరర: నదగ సరయ తదజ ఆవపలమసద

94-43/740

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:15-1-42B
వయససస:22
లస: పప
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94-43/157

భరస : అశశక బబబగ
ఇసటట ననస:15-1-122
వయససస:34
లస: ససస స
6985 NDX1959206
పపరర: మమధవ లత యయరరవ

94-43/161

94-43/183

94-43/185

94-42/795

94-43/187

94-42/326

94-43/192

భరస : నదగకశజర రరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:15-4-89
వయససస:43
లస: ససస స

6995 NDX2878015
పపరర: రరఘవ కలమమరర సదదననన

6998 NDX0990325
పపరర: వనసకటటశ గరదచల

7001 NDX0128983
పపరర: ఉదయ లకడక బబలరసకకసడ

7004 NDX1440635
పపరర: బబల కకషస ర బబబగ బబలరసకకసడ

95-4/789

7007 SQX2076230
పపరర: వనసకట దదవఖ పప టర చచరరవప

94-42/796

7010 NDX1956947
పపరర: మమధవ ధననకలల
భరస : పడభగ పడసరద ధననకలల
ఇసటట ననస:15-4-89
వయససస:49
లస: ససస స

6990 NDX2235703
పపరర: వ ఆర యస లత పస లశశటల ట

94-43/184

6993 AP151010141324
పపరర: ఉమమదదవ పస టట
ర రర�

94-42/325

6996 NDX1819566
పపరర: ససనతద యయళళ

94-43/186

భరస : నసదద రవ కకరణ యయళళ
ఇసటట ననస:15-4-84
వయససస:34
లస: ససస స
94-43/188

6999 NDX0990317
పపరర: మహనరరవప గరదచల

94-43/189

తసడడ:డ కమషషమమరరస
ఇసటట ననస:15-4-85
వయససస:67
లస: పప
94-43/190

7002 NDX1844332
పపరర: రరపవత పస కలరర

94-43/191

భరస : వనసకట సరజమ పస కలరర
ఇసటట ననస:15-4-88
వయససస:64
లస: ససస స
94-43/193

7005 NDX3127750
పపరర: అమరరవత పప కలరర

94-43/767

భరస : రరమ కమషష పప కలరర
ఇసటట ననస:15-4-88
వయససస:30
లస: ససస స
95-77/813

తసడడ:డ శకనవరస పప టర చచరరవప
ఇసటట ననస:15-4-88
వయససస:21
లస: ససస స
94-42/328

94-9/888

భరస : భబసమరరరవప�
ఇసటట ననస:15-4-82
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవరదదనయఖ చచదరర
ఇసటట ననస:15-4-88
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస పప టర చచరరవప
ఇసటట ననస:15-4-88
వయససస:19
లస: పప
7009 NDX2072247
పపరర: ఉమ రరణణ నసదదపరటట

94-42/324

భరస : బబల కకషస ర బబబగ
ఇసటట ననస:15-4-88
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరజమ పస కలరర
ఇసటట ననస:15-4-88
వయససస:42
లస: పప
7006 SQX2047363
పపరర: వనసకటటష పప టర చచరరవప

6992 NDX1702787
పపరర: శరరష మతస

6987 NDX2958403
పపరర: శరరద దదవ వరససరరడడడ

భరస : పస ఎన వ నరకసదడ రరవప పస లశశటల ట
ఇసటట ననస:15-4-65/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:15-4-85
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరజమ�
ఇసటట ననస:15-4-88
వయససస:38
లస: పప
7003 NDX1844274
పపరర: కకశశర కలమమర పస కలరర

94-5/870

భరస : సరసబశవ రరవప సదదననన
ఇసటట ననస:15-4-82,
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:15-4--85
వయససస:56
లస: ససస స
7000 JBV3115169
పపరర: రరమకకకషష� పస కలరర�

6989 NDX2637965
పపరర: కరరశరక షపక

94-43/160

భరస : సరయ పరసడడరసగ పడసరద వరససరరడడ
ఇసటట ననస:15-1-689
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : సతఖనదరరయణ మతస
ఇసటట ననస:15-4-82
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట పపమయఖ సదదననన
ఇసటట ననస:15-4-82
వయససస:63
లస: పప
6997 NDX0995340
పపరర: ధనలకడక గరదచల

94-43/162

తసడడ:డ మకలబల షపక
ఇసటట ననస:15-4-46
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడన
ఇసటట ననస:15-4-67
వయససస:32
లస: ససస స
6994 NDX2877959
పపరర: సరసబశవ రరవప సదదననన

6986 NDX1959099
పపరర: చచవతనఖ వలర సరరడడడ

6984 NDX1959156
పపరర: హరరవరర న రరడడడ యయరరవ

తసడడ:డ రరమకమషష రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:15-1-136
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ వలర సరరడడడ
ఇసటట ననస:15-1-136
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యరమమసస
ఇసటట ననస:15-3-115
వయససస:25
లస: పప
6991 NDX1210533
పపరర: రజత మకకమలననన

94-43/159

తసడడ:డ రకహమమన షపక
ఇసటట ననస:15-1-123
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరమకమషష రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:15-1-136
వయససస:47
లస: ససస స
6988 NDX2072304
పపరర: రఘగ వరరణ యరమమసస

6983 NDX1413632
పపరర: ససభబన షపక

7008 NDX2142750
పపరర: సససధస పస తత
డ

94-42/327

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పస తత
డ
ఇసటట ననస:15-4-89
వయససస:23
లస: ససస స
94-42/329

7011 JBV3115532
పపరర: జయశక పరరచనరర

94-42/330

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:15-4-89
వయససస:53
లస: ససస స
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7012 AP151010159473
పపరర: లకడక కకట

94-42/331

భరస : వరపడసరదస
ఇసటట ననస:15-4-89
వయససస:53
లస: ససస స
7015 AP151010141702
పపరర: ససకనఖ పరరచనరర

94-42/334

94-42/338

94-42/341

తసడడ:డ బబసజమన�
ఇసటట ననస:15-4-89
వయససస:53
లస: పప
7024 JBV3115987
పపరర: ససధదకరర రరవప� నననపననన�

94-42/344

94-42/347

94-42/351

94-42/354

తసడడ:డ రరధద కమషష మమరరస గగమకడడ
ఇసటట ననస:15-4-91
వయససస:44
లస: పప

94-42/342

7031 JBV3115128
పపరర: పడసరదరరవప నననపననన

7034 NDX0789305
పపరర: వరససరరడడడ శరసత�

94-42/357

7037 AP151010141283
పపరర: వజయలకడక బబ టర

94-42/345

7040 NDX0789248
పపరర: వరససరరడడడ వనసకట కమషష�
తసడడ:డ నరసససహ రరవప�
ఇసటట ననస:15-4-91
వయససస:60
లస: పప

7020 NDX1647215
పపరర: రరధద కమషష అరరనల

94-42/340

7023 JBV3115086
పపరర: చసదడమహన� పరజతననన�

94-42/343

7026 NDX2117571
పపరర: శకధర రరవప కరలవ

94-42/346

తసడడ:డ ససబబ రరవప కరలవ
ఇసటట ననస:15-4-89
వయససస:58
లస: పప
94-42/348

7029 JBV3115227
పపరర: నదరరయణరరవప పరరచనరర

94-42/349

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:15-4-89
వయససస:78
లస: పప
94-42/352

7032 NDX0662171
పపరర: సతష చసదడ గగమకడడ

94-42/353

తసడడ:డ రరధదకకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:15-4-90
వయససస:39
లస: పప
94-42/355

7035 AP151010141225
పపరర: వజయలకడక గగమకడడ

94-42/356

భరస : రరధకకకషష మమరరస
ఇసటట ననస:15-4-91
వయససస:63
లస: ససస స
94-42/358

భరస : చసదడశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:15-4-91
వయససస:69
లస: ససస స
94-42/360

94-42/337

తసడడ:డ వశజనదధస�
ఇసటట ననస:15-4-89
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కమషష�
ఇసటట ననస:15-4-91
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:15-4-91
వయససస:66
లస: ససస స
7039 AP151010141226
పపరర: రమమష చసదడ గగమకడడ

7022 NDX1731463
పపరర: ఆగససలన రరడడడ కకననరర

7028 NDX0023499
పపరర: గరగరననన ససరకష బబబగ

7017 NDX1835299
పపరర: మననజ కలమమర దదవరపప

తసడడ:డ వషష
ష వర పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:15-4-89
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:15-4-89
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:15-4-90
వయససస:66
లస: పప
7036 AP151010141691
పపరర: ససతమహలకడక నననపననన

94-42/339

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:15-4-89
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ అలల
ర రయఖ
ఇసటట ననస:15-4-89
వయససస:80
లస: పప
7033 JBV3115136
పపరర: రరధదకకకషషమమరరస గగమకడడ

7019 NDX1281427
పపరర: చనన వనసకట ససబబబరరవప
తచలరకలల
తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:15-4-89
వయససస:35
లస: పప

7025 NDX1413574
పపరర: వనసకట రరమ రరవప పస నకలమ

94-42/333

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ దదవరపప
ఇసటట ననస:15-4-89
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రసగ రరవప పస నకలమ
ఇసటట ననస:15-4-89
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:15-4-89
వయససస:56
లస: పప
7030 NDX0830273
పపరర: ససబబబరరవప కకట

94-42/336

తసడడ:డ ఇనదనరరడడడ కకననరర
ఇసటట ననస:15-4-89
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ� �
ఇసటట ననస:15-4-89
వయససస:53
లస: పప
7027 AP151010156301
పపరర: బబలమజవరపడసరదస కకట

7016 NDX0829630
పపరర: ససభబగఖవత కకట

7014 NDX2122901
పపరర: కమషష కలమమరర కసదదమళళ

భరస : సరసబశవ రరవప కసదదమళళ
ఇసటట ననస:15-4-89
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:15-4-89
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలమజ వరపడసరద
ఇసటట ననస:15-4-89
వయససస:28
లస: పప
7021 AP151010141680
పపరర: ససధదర దదననపపడడ దసడడడ�

94-42/332

భరస : ససరకష బబబగ
ఇసటట ననస:15-4-89
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : నదరరయణరరవప
ఇసటట ననస:15-4-89
వయససస:71
లస: ససస స
7018 NDX1037209
పపరర: షణగకఖ సరయచరణ కకట

7013 NDX0023259
పపరర: గరగరననన రజన కలమమరర

7038 NDX2402998
పపరర: భడమరరసభ వరససరరడడడ

94-42/359

భరస : నరసససహరరవప వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:15-4-91
వయససస:79
లస: ససస స
94-42/361

7041 NDX1729815
పపరర: మలర ఖమరరనన వర పడసరద
కలకకసడ
తసడడ:డ శవ రరవప కలకకసడ
ఇసటట ననస:15-4-91
వయససస:60
లస: పప

94-42/362

Page 240 of 326

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-38

7042 AP151010141282
పపరర: చసదడశశఖరరరవ బబ లలర

94-42/363

తసడడ:డ వనసకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:15-4-91
వయససస:68
లస: పప
7045 NDX1957846
పపరర: అననపపరష వనలరసకక

94-43/195

94-43/198

7051 NDX3133295
పపరర: రరజకసదడనదథ నననపననన

94-43/768

94-43/203

94-43/199

7052 NDX1958570
పపరర: ససనతద లలకర

7055 NDX3060712
పపరర: మధసవసథ సరయ పపలపరక

94-43/219

7058 NDX3284577
పపరర: వనసకట ససబబమక మడడగగడర

94-43/201

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కలరక
ఇసటట ననస:15-5-78/A
వయససస:30
లస: పప

7061 NDX2384063
పపరర: దదలప కమషష చటటపస తష

94-42/797

భరస : హరర కమషష చటటపస తష
ఇసటట ననస:15-5-98
వయససస:44
లస: ససస స

7064 NDX0636480
పపరర: మసరసనయఖ చటటపస తష

94-43/924

94-43/222

7069 NDX2122943
పపరర: ఇసదస మగననసగర

94-43/225

7067 NDX0586818
పపరర: కమషష రరవప ధనళపరళళ

94-41/50

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర నరరకలళళపరటట
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:23
లస: ససస స

7053 NDX2072254
పపరర: వనసకరయమమక కకలమర

94-43/202

7056 NDX0029470
పపరర: ససగరత నదగరళర

94-43/218

7059 NDX3163607
పపరర: పడభబకర కలరక

94-15/601

7062 NDX0636324
పపరర: హరర కమషష చటటపస తష

94-43/221

తసడడ:డ మసరసనయఖ చటటపస తష
ఇసటట ననస:15-5-98
వయససస:49
లస: పప
94-43/268

7065 NDX2761450
పపరర: కకటట సరజమ చటటపస తష

94-43/781

తసడడ:డ ససబబయఖ చటటపస తష
ఇసటట ననస:15-5-98
వయససస:99
లస: పప
94-43/223

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర�
ఇసటట ననస:15-5-101
వయససస:69
లస: పప
7070 NDX2122976
పపరర: ససమఖ నరరకలళళపరటట

94-43/200

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కలరక
ఇసటట ననస:15-5-78/a
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకటటసరజమ
ఇసటట ననస:15-5-98
వయససస:74
లస: పప

7066 NDX0547059
పపరర: బబల తడపపర సససదరర�
ధనళపళళళ�
భరస : కమషరషరరవప�
ఇసటట ననస:15-5-101
వయససస:64
లస: ససస స

7050 NDX1958687
పపరర: సరసబశవ రరవప నలర మతష

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:15-4-113
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర కమషష చటటపస తష
ఇసటట ననస:15-5-98
వయససస:23
లస: పప
94-43/237

94-43/197

భరస : రరమయఖ కకలమర
ఇసటట ననస:15-4-92
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : పరపరరవప
ఇసటట ననస:15-4-282
వయససస:70
లస: ససస స
94-17/1062

7047 NDX1912568
పపరర: శరకవణ రరవపల

తసడడ:డ హనసమయఖ నలర మతష
ఇసటట ననస:15-4-91
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ కమషష మమరరస పపలపరక
ఇసటట ననస:15-4-93
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సరజమ నదయగడడ
ఇసటట ననస:15-4-113
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర మగననసగర
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:23
లస: ససస స

7049 NDX1957895
పపరర: పపరరషస తస స వనలరసకక

94-43/194

తసడడ:డ వనసకట రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:15-4-91
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకట ససబడమణఖఎస లలకర
ఇసటట ననస:15-4-92
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:15-4-92
వయససస:78
లస: పప

7063 NDX1635202
పపరర: ససత చటటపస తష

94-43/196

తసడడ:డ ససత రరస బబబగ
ఇసటట ననస:15-4-91
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ అమరనదథ నననపననన
ఇసటట ననస:15-4-91
వయససస:38
లస: పప

7060 NDX3197670
పపరర: పడభబకర కలరక

7046 NDX1440718
పపరర: సరయ ససడజన గరగరననన

7044 NDX1440692
పపరర: మమధవ గరగరననన

భరస : హరర పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:15-4-91
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:15-4-91
వయససస:25
లస: పప

7048 NDX1453026
పపరర: సరయ నరసససహ పడసరద
పపటటసబబక
తసడడ:డ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:15-4-91
వయససస:60
లస: పప

7057 NDX0991273
పపరర: శకనవరస రరవప అలలర

94-42/364

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:15-4-91
వయససస:73
లస: పప

భరస : పపరరషస తస స
ఇసటట ననస:15-4-91
వయససస:62
లస: ససస స

7054 NDX0990531
పపరర: నరకసదడ కలమమర చదవర

7043 AP151010141679
పపరర: వనసకటటశజర రరవప నననపననన

7068 NDX1924365
పపరర: కమల సనరఖదదవర

94-43/224

భరస : దదవరకర సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:15-5-103
వయససస:68
లస: ససస స
94-43/226

7071 NDX2093995
పపరర: మమనక దతస రరమశశటల ట

94-43/227

తసడడ:డ నదగరమమశ కలమమర రరమశశటల ట
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:24
లస: ససస స
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94-43/228

తసడడ:డ కకసడద రరడడడ
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:25
లస: ససస స
7075 NDX0029793
పపరర: హహమబసదస అననపపరరడడడ

94-43/231

94-43/234

94-43/238

94-43/241

94-43/244

94-43/247

7093 NDX2135250
పపరర: సరయ సనరరఖ వసశ భబరర వ
రరడడడ పస నసదగరల
తసడడ:డ కకసడద రరడడడ పస నసదగరల
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:23
లస: పప

94-43/250

7096 NDX1959131
పపరర: వనయ కలమమర కకడదల

94-43/253

తసడడ:డ రమమష బబబగ కకడదల
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కరసనన
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:46
లస: పప

7082 NDX1959404
పపరర: భబనసమత నననపననన

7085 NDX0355800
పపరర: పదకజజరరణణ కలరరక

94-43/239

7080 NDX0903229
పపరర: గరతద భవరన రకగళర

94-43/236

7083 NDX1602268
పపరర: నరకల మమకర

94-43/240

94-43/242

7086 NDX0029140
పపరర: రమమదదవ� సస డచస�

94-43/243

భరస : కకసడద రరడడడ�
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:53
లస: ససస స

94-43/245 7089 NDX1342930
7088 NDX0857961
పపరర: లకడక వజయ జజఖత సనరఖదదవర
పపరర: కనకదసరర భబగవతషల

7091 NDX0995498
పపరర: రరధదదదవ వలర భననన

94-43/246

భరస : వనసకట రరమ బడహకస
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:57
లస: ససస స
94-43/248

7092 NDX0029660
పపరర: సరవతడ� పరవపలలరర�

94-43/249

భరస : నదరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : ఈశజరయఖ�
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:69
లస: ససస స

94-43/251
7094 NDX1342997
పపరర: బబల వనసకట హనసమత యశససజ
చదభయమ
తసడడ:డ శకమనదనరరయణ
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:25
లస: పప

7095 NDX0156141
పపరర: వనసకట రఘగరరమ భబగవతషల
తసడడ:డ వనసకట రరమ బడహకస
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:35
లస: పప

7097 NDX1957937
పపరర: రవసదడ శకనస రకగళర

7098 NDX1721308
పపరర: రరజకష యరక

7100 NDX1709296
పపరర: నససరరదదదన మహమకద
తసడడ:డ బషసరరదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:49
లస: పప

94-43/233

భరస : వనణగగరపరల రరడడ
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:53
లస: ససస స

94-43/254

తసడడ:డ శక రరమగలల
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:42
లస: పప
94-43/256

7077 NDX1651422
పపరర: దనదదకలల షఫస మగననసర

భరస : రవసదడ శకనస
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : నరకసదడ దదవ
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రరధదకకకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:60
లస: ససస స

7099 NDX1651430
పపరర: దనదదకలల ఖజజవల

94-43/235

భరస : ధనససజయమయ వప
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:54
లస: ససస స
7090 JBV1652346
పపరర: భబగఖలకడక భమనపరటట

7079 NDX0869875
పపరర: వనసకట శరలన అదదదపలర

94-43/230

భరస : ఖజజవల
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పపడమ చసద నననపననన
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : సతఖనదరరయణ కరజ
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:52
లస: ససస స
7087 NDX0029397
పపరర: సతఖవత అననపప రరడడ

94-43/232

భరస : మమధవరరవప
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర మగననసగర
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:47
లస: ససస స
7084 NDX1342864
పపరర: నదగమణణ కరజ

7076 NDX1709288
పపరర: మలర కతదబగసస మహమకద

7074 NDX2511194
పపరర: దసరర లకడక పరవన భగవతషల

భరస : వనసకట రఘగ రరమ భగవతషల
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నససరరదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరజకష యరక
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:40
లస: ససస స
7081 NDX2122968
పపరర: వజయ కలమమరర మగననసగర

94-43/229

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర నరరకలలర పరటట
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:31
లస: ససస స
7078 NDX1721316
పపరర: ససధఖ యరక

7073 NDX1877747
పపరర: ససధఖ నరరకలలర పరటట

94-43/252

94-43/255

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప యరక
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:43
లస: పప
94-43/257

7101 NDX2072411
పపరర: నదగరమమశ కలమమర రరమశశటల ట

94-43/258

తసడడ:డ ఏలర యఖ రరమశశటల ట
ఇసటట ననస:15--5-108
వయససస:50
లస: పప
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7102 NDX1602359
పపరర: వనణగగరపరల రరడడ మమకర

94-43/259

తలర : భబరత లకడక
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:53
లస: పప
7105 NDX1342872
పపరర: సతఖనదరరయణ కరజ

94-43/262

7106 NDX0153932
పపరర: శవ శసకర రరడడడ అననపపరరడడడ

94-43/265

7109 NDX0991539
పపరర: కకటటశజర రరవప మదసద

7112 NDX2786192
పపరర: మనహ తబసససస మహమకద

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ నససర ఉదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:19
లస: ససస స

94-46/598
7114 NDX2123073
పపరర: వర వనసకట గకరర పడసరద రరవప
పరవపలలరర
తసడడ:డ రతస యఖ పరవపలలరర
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:64
లస: పప

7115 SQX1937077
పపరర: దసరర లకడక పరవన భబగవతషల
భరస : వనసకట రఘగరరస భబగవతషల
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:30
లస: ససస స

7117 NDX3082427
పపరర: ��������� ���������

7118 NDX3060266
పపరర: నదగకశజర రరవప అదదసకక

94-43/774

తసడడ:డ ��������� ���������
ఇసటట ననస:15-5-109
వయససస:26
లస: పప
7120 NDX2774446
పపరర: అరచన వలర భననన

94-43/776

94-43/777

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:15-5-113
వయససస:44
లస: ససస స

7124 NDX3130267
పపరర: పదకజ గరగరననన

94-43/271

7127 NDX0996520
పపరర: రరజకశజరర లసకర

94-43/773

7130 NDX1815358
పపరర: ననతన బబతద పస లల
భరస : రమమష పస లల
ఇసటట ననస:15-5-113
వయససస:47
లస: ససస స

94-43/264

94-43/267
7110 NDX1342948
పపరర: వనసకట రరమ బడహకస భబగవతషల

7113 NDX1741785
పపరర: హహమ పసడయమసక మగననసగర

94-46/597

తసడడ:డ చసదడ శశఖర మగననసగర
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:25
లస: ససస స
95-43/11

7116 NDX2235562
పపరర: కకసడద రరడడ పప సదసగగల

94-43/290

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ పప సదసగగల
ఇసటట ననస:15-05-108, VIDWAN APARTME
వయససస:57
లస: పప
94-44/693

7119 NDX3060076
పపరర: ����� ���� ���������

94-44/694

భరస : ��������� ����������
ఇసటట ననస:15-5-109
వయససస:31
లస: ససస స
94-43/668

7122 NDX2768315
పపరర: చసదడ శశఖర గరరసటర

94-43/775

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరరసటర
ఇసటట ననస:15-5-109, Flat No. 6
వయససస:26
లస: పప
94-42/800

7125 NDX1867292
పపరర: తనసజ గసడడకకట

94-43/270

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:15-5-113
వయససస:24
లస: ససస స
94-43/272

తసడడ:డ ససరకష కలమమర
ఇసటట ననస:15-5-113
వయససస:32
లస: ససస స
94-43/274

7107 NDX0353763
పపరర: ధనససజయరరవప కలరరక

తసడడ:డ ఆసజననయ శరక
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:67
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర గరగరననన
ఇసటట ననస:15-5-110
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యరరమమసస
ఇసటట ననస:15-5-113
వయససస:27
లస: ససస స
7129 NDX0996454
పపరర: వరలకడక అలలర

94-43/266

తసడడ:డ గసగరరవప గరరసటర
ఇసటట ననస:15-5-109, Flat No. 6
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ మమళ అబమబరర
ఇసటట ననస:15-5-109, Flat No.6,
వయససస:40
లస: పప
7126 NDX2072379
పపరర: పసడయమసక యరరమమసస

7121 NDX2559011
పపరర: శకనవరస రరవప గరరసటర

94-43/261

తసడడ:డ నదగభమషణస
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:15-5-109
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కమషష కలమమర వలర భననన
ఇసటట ననస:15-5-109, Flat No.3
వయససస:33
లస: ససస స
7123 NDX2774495
పపరర: కరరరసక అబమబరర

94-43/263

తసడడ:డ రరమకమషషయఖ
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:61
లస: పప
94-43/269

7104 NDX1207844
పపరర: యగ నరసససహస మమడబగషస

తసడడ:డ గరపరలమచదరరఖలల
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ భబసమర రరడడడ
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ భబసమర దదవరరయగలల
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:61
లస: పప
7111 NDX0156190
పపరర: ఈశజరయఖ� రరగక�

94-43/260

తసడడ:డ గరపరలమచదరరఖలల
ఇసటట ననస:15-5-108
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:15--5-108
వయససస:55
లస: పప
7108 JBV3089026
పపరర: నరకసదడదదవ సనరఖదదవర

7103 NDX1210657
పపరర: నరసససహమ మడబగషస

7128 NDX2072338
పపరర: ససవర పరరజత యరరమమసస

94-43/273

భరస : శకనవరస రరవప యరరమమసస
ఇసటట ననస:15-5-113
వయససస:44
లస: ససస స
94-43/275

7131 NDX1814624
పపరర: రమమష పస లల

94-43/276

తసడడ:డ ససబబయఖ పస లల
ఇసటట ననస:15-5-113
వయససస:53
లస: పప
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7132 NDX1124429
పపరర: బబలమ తడపపరసససదరర లసకర

94-43/277

భరస : ససరకష కలమమర
ఇసటట ననస:15-5-113
వయససస:54
లస: ససస స
7135 NDX1343078
పపరర: శకనవరస నలర పరటట

94-43/280

7136 NDX1709247
పపరర: సరయ కమషష నననపననన

94-43/283

7139 NDX3113883
పపరర: సరసబశవ రరవప కకసడవటట

7142 NDX3125689
పపరర: పదదకవత జనపత

భరస : రతదనచదరర నదగలమపపరస
ఇసటట ననస:15-5-113 flot no 502,raghava ap
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : పరరర సరరథద జనపత
ఇసటట ననస:15-5-113,f no 803
వయససస:60
లస: ససస స

7144 NDX0995258
పపరర: వనదలకడక శశజత దదసరర

7145 NDX0355636
పపరర: ససబబబయమక దదసరర

94-43/284

తసడడ:డ ఆదదశశషరరరవప
ఇసటట ననస:15-5-121
వయససస:27
లస: ససస స
7147 NDX0353532
పపరర: ఆదదశశషరరవప దదసరర

94-43/287

94-79/604

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:15-6-116
వయససస:54
లస: ససస స

94-42/802

94-43/292

7154 NDX1440916
పపరర: లకడక పపనసమలర

94-43/285

7157 NDX0995647
పపరర: లకడక పపషరడపప

94-43/288

7160 NDX1452911
పపరర: శరసత కలమమరర కరటడగడడ
భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:15-6-116
వయససస:61
లస: ససస స

94-43/779

94-43/780
7143 NDX3145943
పపరర: ఎలపసఎ ఫణణ వసరజదదతదఖ జనపత

7146 NDX2370591
పపరర: వనసకట వర ససవర దదసరర

94-43/286

7149 AP151010144525
పపరర: శశషయఖ పరశస

94-43/289

తసడడ:డ పపదదయఖ
ఇసటట ననస:15-5-123
వయససస:60
లస: పప
95-169/795

94-43/293

7152 NDX1819509
పపరర: లకడక నసదదత శరకమమరర

94-43/291

తసడడ:డ నరసససహ రరవప శరకమమరర
ఇసటట ననస:15-6-116
వయససస:26
లస: ససస స
7155 NDX0857789
పపరర: లకడక పడసనన వలర సరరడడడ

94-43/294

భరస : చచవతనఖ
ఇసటట ననస:15-6-116
వయససస:37
లస: ససస స
94-43/296

భరస : లకడకనదరరయణ
ఇసటట ననస:15-6-116
వయససస:52
లస: ససస స
94-43/298

7140 NDX3110335
పపరర: భబరత సస మమపలర

తసడడ:డ ఆదదశశష రరవప దదసరర
ఇసటట ననస:15-5-121
వయససస:21
లస: పప

భరస : నదగకశజర రరవప
ఇసటట ననస:15-6-116
వయససస:32
లస: ససస స
94-43/295

94-43/282

తసడడ:డ పరరర సరరథద జనపత
ఇసటట ననస:15-5-113, F NO 803
వయససస:26
లస: పప

Deleted

భరస : సతష కలమమర
ఇసటట ననస:15-6-116
వయససస:47
లస: ససస స
7159 NDX1440973
పపరర: అనససనరఖ పపనసమలర

7151 SQX2371979
పపరర: అసమమ షపక

7137 NDX2072312
పపరర: శకనవరస రరవప యరరమమసస

భరస : శవ కకటయఖ సస మమపలర
ఇసటట ననస:15-5-113 FLAT-703
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:15-6-114
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడకనదరరయణ
ఇసటట ననస:15-6-116
వయససస:32
లస: ససస స
7156 NDX1343011
పపరర: శకలసతల యసడమమరర

94-43/778

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:15-5-123
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరజమ కకలమనద
ఇసటట ననస:15-5-284
వయససస:46
లస: పప
7153 NDX0995522
పపరర: అననష పపషరడపప

7148 AP151010144526
పపరర: పపరష పరశస

94-43/279

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప యరరమమసస
ఇసటట ననస:15-5-113
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఆదదశశషరరరవప
ఇసటట ననస:15-5-121
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమకమషషయఖ
ఇసటట ననస:15-5-121
వయససస:56
లస: పప
7150 NDX2927069
పపరర: ఎడడకకసడలల కకలమనద

94-43/281

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:15-5-113
వయససస:62
లస: పప
94-42/801

7134 JBV1433135
పపరర: మఁగమక గసడడకకట

భరస : వనఁకటటశజరరర గసడడకకట
ఇసటట ననస:15-5-113
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ పడసరద నననపననన
ఇసటట ననస:15-5-113
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ లసకర సనరఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:15-5-113
వయససస:56
లస: పప
7141 NDX2823029
పపరర: లలతమక నదగలమపపరస

94-43/278

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:15-5-113
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ నదరరయణ
ఇసటట ననస:15-5-113
వయససస:36
లస: పప
7138 NDX0483529
పపరర: ససరకష కలమమర లసకర

7133 NDX1343045
పపరర: ససగగణ కకమకననన

7158 NDX1207836
పపరర: శరఖమమరర పరప కలమమరర

94-43/297

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:15-6-116
వయససస:54
లస: ససస స
94-43/300

7161 NDX0906446
పపరర: వలర మమరరడడడ రమణమక

94-43/301

భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:15-6-116
వయససస:62
లస: ససస స
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94-43/302

భరస : రరజమమళపడసరద
ఇసటట ననస:15-6-116
వయససస:69
లస: ససస స
7165 NDX1440601
పపరర: నదగకశజర రరవప పపనసమలర

94-43/305

94-43/308

94-43/311

94-43/314

94-43/317

95-169/968

తసడడ:డ వనసకట రరవప చసకమపలర
ఇసటట ననస:15-6-123/1
వయససస:40
లస: పప
7186 JBV1222421
పపరర: రకణగక� చసకమపలర �
భరస : వనసకటరరవప � �
ఇసటట ననస:15-6-123/1
వయససస:58
లస: ససస స
7189 JBV1391424
పపరర: వనసకటరరవప చసకమపలర
తసడడ:డ శసకరరరవప చసకమపలర
ఇసటట ననస:15-6-123/1
వయససస:62
లస: పప

7175 AP151010144128
పపరర: శవరరమమమరరస చచరరకలరర

94-43/315

94-43/310

7178 NDX0155747
పపరర: శరత చసద� కకగసటట�

7181 NDX3110319
పపరర: పపరష పరసపమ

7184 NDX2265023
పపరర: శక రమఖ గరరర పరటట

7187 NDX2265049
పపరర: శకనదధ గరరర పరటట

7190 NDX3110376
పపరర: శశషయఖ పరసపస
తసడడ:డ పపదదయఖ పరసపస
ఇసటట ననస:15-6-123 WARD-3
వయససస:61
లస: పప

94-43/313

7176 NDX1440759
పపరర: దదదదపఖ కకగసటట

94-43/316

తసడడ:డ శరత చసద
ఇసటట ననస:15-6-118
వయససస:26
లస: ససస స
94-43/318

7179 SQX2399798
పపరర: వర లకడక కకనదథస

95-169/796

భరస : సరసబ రరడడడ కకనదథస
ఇసటట ననస:15-6-118
వయససస:50
లస: ససస స
94-44/695

7182 NDX2403012
పపరర: నలమ చసకమపలర

94-42/103

భరస : ససధదర చసకమపలర
ఇసటట ననస:15-6-123/1
వయససస:35
లస: ససస స
94-42/469

7185 NDX2265056
పపరర: పదకజ గరరర పరటట

94-42/470

భరస : శకనవరసరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:15-6-123/1
వయససస:49
లస: ససస స
94-42/472

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:15-6-123/1
వయససస:23
లస: పప
94-42/474

7170 NDX1210707
పపరర: వనసకట రరవప రరవపల

తసడడ:డ కకటయఖ యడర
ఇసటట ననస:15-6-116
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:15-6-123/1
వయససస:21
లస: ససస స
94-42/471

94-43/307

94-43/312 7173 NDX1343037
7172 NDX0155879
పపరర: రరజజ మమళ పడసరద చరరమమమళర
పపరర: నదగకశజర రరవప యడర

భరస : శశషయఖ పరసపమ
ఇసటట ననస:15-6-123
వయససస:63
లస: ససస స
94-42/104

7167 NDX1559477
పపరర: కరరమగలమర షపక

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:15-6-116
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరమనదధస�
ఇసటట ననస:15-6-118
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వరహబ షపక
ఇసటట ననస:15-6-118
వయససస:18
లస: ససస స
7183 NDX2403020
పపరర: ససధదర చసకమపలర

94-43/309

తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:15-6--117
వయససస:82
లస: పప

భరస : శరత చసద�
ఇసటట ననస:15-6-118
వయససస:51
లస: ససస స
7180 SQX2544245
పపరర: అరరరయమ షపక

7169 NDX0012757
పపరర: నరసససహరరవప శరఖమమరర

94-43/304

తసడడ:డ నదయబ రసనల
ఇసటట ననస:15-6-116
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరజజ మమళ పడసరద
ఇసటట ననస:15-6-116
వయససస:26
లస: పప

భరస : శవరరమమమరరస
ఇసటట ననస:15-6-117
వయససస:72
లస: ససస స
7177 NDX0029652
పపరర: కకగసటట� ఉషర రరణణ�

94-43/306

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:15-6-116
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:15-6-116
వయససస:66
లస: పప
7174 AP151010144717
పపరర: లలతకలమమరర చచరరకలరర

7166 NDX0992024
పపరర: అశశక పపషరడపప

7164 NDX1210681
పపరర: వరరణ రరవపల

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:15-6-116
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ లకడకనదరరయణ
ఇసటట ననస:15-6-116
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ గరపరల కమషష
ఇసటట ననస:15-6-116
వయససస:49
లస: పప
7171 NDX0990572
పపరర: లకడకనదరరయణ పపషరడపప

94-43/303

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప యడర
ఇసటట ననస:15-6-116
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:15-6-116
వయససస:33
లస: పప
7168 NDX1343003
పపరర: సతష కలమమర యసడమమరర

7163 NDX1343029
పపరర: ఊరరకళ దదవ యడర

7188 NDX2264836
పపరర: శకనవరసరరవప గరరర పరటట

94-42/473

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:15-6-123/1
వయససస:51
లస: పప
94-44/696

7191 NDX2915288
పపరర: వనత ఠగలకకనదడ

94-49/745

తసడడ:డ ససబబ రరవప ఠగలకకనదడ
ఇసటట ననస:15-6-124
వయససస:19
లస: ససస స
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7192 NDX2530699
పపరర: అనత ఆరరబసడర
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94-43/319

భరస : వనసకట కమషష రరడడడ ఆరరబసడర
ఇసటట ననస:15-6-235
వయససస:28
లస: ససస స
7195 NDX2692937
పపరర: రజఖలకడక దదపమలపపడడ

94-30/974

7196 JBV3087020
పపరర: ససజనఖ� పరలపరరస�

94-43/323

7199 NDX1629528
పపరర: ససజజత పరలపరరస

భరస : చరసజవ రరవప� �
ఇసటట ననస:15-7-124
వయససస:62
లస: ససస స
94-43/329

94-43/332

7208 AP151010144819
పపరర: వనసకటటశజరరరడడడ ఎనసమగ

94-43/335

94-43/336

7211 NDX1477737
పపరర: శక లకడక కకతస మమసస

7197 AP151010144464
పపరర: పదక కకరరసపరటట�

7200 AP151010144267
పపరర: వజయకకటటశజరర ఎనసమగల

94-43/327

7203 NDX1789405
పపరర: రవ శసకర తషమమకటట
తసడడ:డ శకనస తషమమకటట
ఇసటట ననస:15-7-124
వయససస:28
లస: పప

94-43/330

7206 NDX1629460
పపరర: శశశ రరడడడ పరలపరరస

94-43/331

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ పరలపరరస
ఇసటట ననస:15-7-124
వయససస:62
లస: పప
94-43/333

7209 JBV3088663
పపరర: చరసజవ రరవప పపసపరటట� �

94-41/537

7212 NDX1477752
పపరర: రమమశ బబబగ కకతస మమసస

తసడడ:డ తడవకకమ రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:15-7-124 DIVYA APARTMENTS
వయససస:57
లస: పప

7214 NDX2477164
పపరర: ఉదయ భబసమర వడదడదద

7215 NDX1016575
పపరర: ఉమమ యరకనన

94-43/337

94-42/476

7216 NDX1436741
పపరర: కమషష వనణణ ననతకకమ

7217 NDX1436758
పపరర: శశభబరరణణ ననతకకమ

7218 NDX2746808
పపరర: పపరష చసదడ రరవప ఎరకనన

భరస : నదగకశజర రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:15-7-125
వయససస:40
లస: ససస స

94-44/697

94-41/538

భరస : రమమశ బబబగ కకతస మమసస
ఇసటట ననస:15-7-124 DIVYA APARTMENTS
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:15-7-125
వయససస:58
లస: ససస స

7219 NDX2720449
పపరర: పదదకవత దదవరపలర

94-43/334

తసడడ:డ లకడకనదరరయణ� �
ఇసటట ననస:15-7-124
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ వడదడదద
ఇసటట ననస:15-7-124 FLAT NO 2 DIVYA AP
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ బడహహకశజరరరవప ననతకకమ
ఇసటట ననస:15-7-125
వయససస:31
లస: ససస స

94-43/325

94-43/328

భరస : ఉదయ భబసమర వడదడదద
ఇసటట ననస:15-7-124 FLAT NO 2 DIVYA AP
వయససస:39
లస: ససస స
94-43/338

94-43/322

భరస : రసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:15-7-124
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగరరరడడడ
ఇసటట ననస:15-7-124
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:15-7-124
వయససస:68
లస: పప
7213 NDX2477198
పపరర: కమషష కలమమరర వడదడదద

94-43/324

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:15-7-124
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:15-7-124
వయససస:62
లస: పప
7210 AP151010144463
పపరర: రసగరరరడడడ ఎనసమగల

7205 JBV3088440
పపరర: శకనస తషమమకటట

94-43/320

భరస : వనసకటశశషతలమసరయ�
ఇసటట ననస:15-7-124
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసజర రరవప సస మరకతష
ఇసటట ననస:15-7-124
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శశషరరడ�డడ
ఇసటట ననస:15-7-124
వయససస:38
లస: పప
7207 AP151010144001
పపరర: శశషరరడడడ పరలపరరస�

94-43/321

భరస : శశశ రరడడడ పరలపరరస
ఇసటట ననస:15-7-124
వయససస:57
లస: ససస స

94-43/326 7202 NDX2195783
7201 JBV3088671
పపరర: వనసకటశశషకలమమరర పపసపరటట� �
పపరర: జజఠ శకకర సస మరకతష

7194 NDX1426577
పపరర: బడహహకశజరరరవప ననతకకమ

తసడడ:డ వనసకటరరవప ననతకకమ
ఇసటట ననస:15-7-25
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శశషరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:15-7-124
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శశషరరడ�డడ
ఇసటట ననస:15-7-124
వయససస:55
లస: ససస స

7204 AP151010144042
పపరర: పడవణగమమర పరలపరరస�

94-43/782

తసడడ:డ గకసస షపక
ఇసటట ననస:15-6-261
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకటపయఖ దదపమలపపడడ
ఇసటట ననస:15-7-124
వయససస:73
లస: ససస స
7198 AP151010144275
పపరర: ససజజత పరలపరరస�

7193 NDX2902609
పపరర: బనదడగర షపక

94-43/339

భరస : బడహహకశజరరరవప ననతకకమ
ఇసటట ననస:15-7-125
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వససదదవ రరవప ఎరకనన
ఇసటట ననస:15-7-125
వయససస:59
లస: పప

94-44/698
7220 NDX2720464
పపరర: వనసకట నదగ సరయ లకడక అసజన
దదవరపలర
తసడడ:డ నరసససహ రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:15-7-125
వయససస:18
లస: ససస స

7221 NDX2477115
పపరర: కకరస ర మగపరమళర

94-43/783

94-43/340

తసడడ:డ రమమష బబబగ మగపరమళర
ఇసటట ననస:15-7-125 F NO 301 SVR FORT
వయససస:23
లస: ససస స
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7222 NDX2477081
పపరర: రవ తదజ మగపరమళర
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94-43/341

7223 NDX2477149
పపరర: రమమష బబబగ మగపరమళర

94-43/342

7224 NDX2771392
పపరర: లకడకనదరరయణ మమదదననన

తసడడ:డ రమమష బబబగ మగపరమళర
ఇసటట ననస:15-7-125 F NO 301 SVR FORT
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కమషషయఖ మగపరమళర
ఇసటట ననస:15-7-125 F NO 301 SVR FORT
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ మమదదననన
ఇసటట ననస:15-7-125 svrs fortune
వయససస:65
లస: పప

7225 NDX2799575
పపరర: హహహమవత మమదదననన

7226 SQX1834878
పపరర: దదవసహయస చలక

7227 NDX2595171
పపరర: సరయ కరరరసక రరడడడ గరడద

94-43/785

భరస : లకడకనదరరయణ మమదదననన
ఇసటట ననస:15-7-125 svrs fortune
వయససస:64
లస: ససస స
7228 JBV3089380
పపరర: నలమ గరరసటర

తసడడ:డ వలయమ చలక
ఇసటట ననస:15-7-125,
వయససస:63
లస: పప
94-43/343

భరస : సరసబశరరవప
ఇసటట ననస:15-7-126
వయససస:40
లస: ససస స
7231 NDX2608602
పపరర: సరయ అసజల గరడద

94-43/669

94-43/670

94-43/347

95-170/8

94-43/350

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:15-7-130
వయససస:18
లస: ససస స

94-42/695

7238 NDX3174984
పపరర: రరమ దదవ పరతకకట

7241 JBV3088267
పపరర: చచవతనఖ వటటలకకసడ

7244 JBV3088283
పపరర: రరజకశ కలమమర వటటలకకసద

94-43/353

7247 NDX2122984
పపరర: ఉమ మహహశజరర పరవపలలరర

94-43/786

7250 SQX2156313
పపరర: సలమస షపక
తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:15-7-130
వయససస:24
లస: పప

95-167/851

7236 JBV3088077
పపరర: రమమదదవ పరతకకట

94-43/346

7239 SQX1834860
పపరర: అకకశ మమకల

95-167/11

తసడడ:డ దదర బబబగ మమకల
ఇసటట ననస:15-7-128
వయససస:24
లస: పప
94-43/348

7242 JBV3088275
పపరర: అరరణ వటటలకకసడ

94-43/349

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:15-7-129
వయససస:66
లస: ససస స
94-43/351

7245 JBV3088259
పపరర: హరరష కలమమర వటటలకకసడ

94-43/352

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:15-7-129
వయససస:46
లస: పప
94-43/354

భరస : చననససబబ రరవప పరవపలలరర
ఇసటట ననస:15-7-130
వయససస:65
లస: ససస స
94-43/671

7233 SQX2406437
పపరర: రరషక సయద

భరస : బబడహకమనదయగడడ
ఇసటట ననస:15-7-128
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:15-7-129
వయససస:45
లస: పప

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:15-7-130
వయససస:52
లస: ససస స
7249 NDX2571446
పపరర: రబహ షపక

7235 NDX2592467
పపరర: వషష
ష వరర న పరతకకట

94-43/345

తసడడ:డ అనదసరర సయద
ఇసటట ననస:15-7-126
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరజకషషమమమర
ఇసటట ననస:15-7-129
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పపడమ సరగర రరవప బబ మకననన
ఇసటట ననస:15-7-129
వయససస:30
లస: పప
7246 NDX1124478
పపరర: ఉషరదదవ మసడవ

95-167/10

భరస : బడమకయఖ పరతకకట
ఇసటట ననస:15-7-128
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప మపరరస
ఇసటట ననస:15-7-128,
వయససస:22
లస: పప
7243 NDX1837089
పపరర: శకనవరస బబ మకననన

7232 SQX1814672
పపరర: మమరర డదగపస గగ

7230 JBV3088069
పపరర: సరసబశవరరవప గరరసటర
తసడడ:డ గరసధద
ఇసటట ననస:15-7-126
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ బడహకణ నదయగడడ పరతకకట
ఇసటట ననస:15-7-128
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వషష
ష మమరరస
ఇసటట ననస:15-7-128
వయససస:61
లస: పప
7240 SQX1800614
పపరర: ససమసత మపరరస

94-43/344

తసడడ:డ శరఖమ బబబగ డదగపస గగ
ఇసటట ననస:15-7-126
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పడశరసత దదగరపప గమ
ఇసటట ననస:15-7-127
వయససస:30
లస: ససస స
7237 JBV3088572
పపరర: బబడహకమనదయగడడ పరతకకట

7229 JBV3089398
పపరర: వనసకరయమమక గరరసటర

94-41/664

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరడడడ గరడద
ఇసటట ననస:15-7-126
వయససస:20
లస: పప

భరస : గరసధద
ఇసటట ననస:15-7-126
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరడడడ గరడద
ఇసటట ననస:15-7-126
వయససస:20
లస: ససస స
7234 NDX2562783
పపరర: హహమబసదస దదగరపప గమ

95-167/14

94-43/784

7248 NDX0702845
పపరర: చన ససబబబరరవప పరవపలలరర

94-43/355

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:15-7-130
వయససస:70
లస: పప
95-167/852

7251 NDX2195130
పపరర: లకడక పసడయమసక లసకర

94-43/356

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప లసకర
ఇసటట ననస:15-7-131
వయససస:25
లస: ససస స
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94-43/357

భరస : వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:15-7-131
వయససస:45
లస: ససస స
7255 NDX1150119
పపరర: మమనక రజత కకతస పలర

94-43/360

95-171/813

94-43/363

94-43/366

95-175/957

94-43/370

94-43/373

95-167/12

భరస : ససరకష కలకమమలర
ఇసటట ననస:15-7-136/A
వయససస:26
లస: ససస స
7279 AP151010144093
పపరర: అనత దదవ బసడర మమడడ
భరస : అచసఖతరరవప
ఇసటట ననస:15-7-137
వయససస:53
లస: ససస స

94-43/364

7265 NDX0991265
పపరర: నదగరరజ అదదసకక

7268 NDX0546895
పపరర: గరత మమనస

7271 NDX0886184
పపరర: ససబబరరవప మనస

94-43/376

7274 NDX1150028
పపరర: వనసకరయమమక కనసపరరస

7260 NDX1959347
పపరర: హహత బబ యపరటట

94-43/362

7263 NDX1150069
పపరర: కకసడవటట నదగరరనన

94-43/367

94-43/365

7266 SQX2470599
పపరర: ధనఖ డడయల కకడవటట

95-167/855

Deleted

తసడడ:డ ససబగధద మధస కకడవటట
ఇసటట ననస:15-7-134/1
వయససస:20
లస: ససస స
94-43/368

7269 NDX0885673
పపరర: పపశమలత మమనస

94-43/369

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:15-7-135
వయససస:43
లస: ససస స
94-43/371

7272 AP151010144723
పపరర: ఆసజననయపడసరదస మమనస

94-43/372

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:15-7-135
వయససస:51
లస: పప
94-43/374

7275 SQX1990555
పపరర: హహమమ కలకమమళళ

భరస : సస మనదథ వనసకట ససబడహకణఖస కనసపరరస
ఇసటట ననస:15-7-136
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మశశ కలకమమళళ
ఇసటట ననస:15-7-136/a
వయససస:24
లస: ససస స

7277 SQX1800648
పపరర: హహమమ కలకమమలర

7278 NDX2116375
పపరర: షరరకల కసభస

95-169/12

తసడడ:డ మశశ కలకమమలర
ఇసటట ననస:15-7-136/A CHRISTIAN PET
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : హరరబబబగ కసభస
ఇసటట ననస:15-7-137
వయససస:32
లస: ససస స

7280 NDX1635210
పపరర: శకనవరస రరడడడ మదదదకర

7281 NDX2116383
పపరర: హరరబబబగ కసభస

తసడడ:డ అసజ రరడడడ మదదదకర
ఇసటట ననస:15-7-137
వయససస:30
లస: పప

95-167/853

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:15-7-134
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:15-7-135
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:15-7-135
వయససస:77
లస: పప
7276 SQX1814763
పపరర: పడమల కలకమమలర

7262 NDX0995712
పపరర: శవపరరజత అదదసకక

7257 SBA0061432
పపరర: ������ ���� ��������

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:15-7-134
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శశషగరరర రరవప మమనస
ఇసటట ననస:15-7-135
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససత రరమయఖ మమనస
ఇసటట ననస:15-7-135
వయససస:44
లస: పప
7273 NDX0886275
పపరర: ససతదరరమయఖ మమనస

95-167/854

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:15-7-134
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబగధద మధస కకడవటట
ఇసటట ననస:15-7-134/1
వయససస:22
లస: పప
7270 NDX0886234
పపరర: శశషగరరర రరవప మమనస

7259 SQX2395267
పపరర: పవన పపల

94-43/359

భరస : ��� ������
ఇసటట ననస:15-7-133
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నదగరరజ
ఇసటట ననస:15-7-134
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరరర రరవప
ఇసటట ననస:15-7-134
వయససస:32
లస: పప
7267 SQX2335701
పపరర: జనస కకడవటట

94-43/361

తసడడ:డ భమషణస పపల
ఇసటట ననస:15-7-133/7
వయససస:19
లస: పప

భరస : నదగకశజరరరవప
ఇసటట ననస:15-7-134
వయససస:30
లస: ససస స
7264 NDX0990465
పపరర: నదగకశజర రరవప అదదసకక

7256 NDX0701789
పపరర: కర. మసజల

7254 NDX1082718
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప లసకర

తసడడ:డ నదసచదర రరవప
ఇసటట ననస:15-7-131
వయససస:52
లస: పప

భరస : కకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:15-7-132
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ పపల
ఇసటట ననస:15-7-133/3
వయససస:25
లస: పప
7261 NDX0996116
పపరర: లకడక అదదసకక

94-43/358

తసడడ:డ కకకషష రరరవప
ఇసటట ననస:15-7-131
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:15-7-132
వయససస:29
లస: ససస స
7258 SQX2194470
పపరర: రసజత పపల

7253 AP151010144726
పపరర: శకనవరసరరవప బబ సదలపరటట

94-43/377

95-109/1094

94-43/375

94-43/378

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కసభస
ఇసటట ననస:15-7-137
వయససస:41
లస: పప
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7282 AP151010144092
పపరర: అచసఖతరరవప బసడర మమడడ

94-43/379

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:15-7-137
వయససస:58
లస: పప
7285 SQX2272474
పపరర: ససధదకర మగననసగర

95-167/856

94-42/803

94-43/380

94-43/383

94-55/662

94-43/788

94-43/385

భరస : మసరసన ఖమన� మమస�
ఇసటట ననస:15-7-145
వయససస:49
లస: ససస స

7295 NDX0155846
పపరర: బబబగరరవప ఐననన

7298 SQX2056596
పపరర: పప లమక పపరరక

7301 NDX3012176
పపరర: పడమల రరణణ కలయనపప

7304 NDX2149244
పపరర: శవ రరఘవయఖ అననస

94-43/387

7307 NDX0996827
పపరర: పరరజన పఠరన

94-43/384

7310 NDX1820183
పపరర: అమమత గకమ టట
భరస : సపవర నసదస గకమ టట
ఇసటట ననస:15-7-145
వయససస:56
లస: ససస స

7290 NDX2850949
పపరర: సరయ శరరద గరగరననన

94-42/805

7293 NDX0857334
పపరర: శకనవరస కమషషపడసరద మరరకపపడడ

94-43/382

7296 NDX2414027
పపరర: భవరన శసకర గరగరననన

94-46/599

తసడడ:డ వనసకట కమషరషరరవప గరగరననన
ఇసటట ననస:15-7-139
వయససస:57
లస: పప
95-167/810

7299 NDX2749323
పపరర: కకటమక వరలసపటల ట

94-43/787

భరస : నదరరయణ వరలసపటల ట
ఇసటట ననస:15-7-140
వయససస:73
లస: ససస స
94-44/699

7302 NDX3004454
పపరర: నరససహ రరవప కలమఖణపప

94-49/746

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప కలయనపప
ఇసటట ననస:15-7-141
వయససస:50
లస: పప
94-43/386

7305 NDX3053220
పపరర: రసజతద చచదరర సనరఖదదవర

94-44/700

తసడడ:డ రమమశ సనరఖ దదవర
ఇసటట ననస:15-7-144
వయససస:25
లస: ససస స
94-43/388

భరస : కకషస ర
ఇసటట ననస:15-7-145
వయససస:28
లస: ససస స
94-43/390

94-42/696

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:15-7-139
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసజర రరవప అననస
ఇసటట ననస:15-7-142/1
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వల
ఇసటట ననస:15-7-145
వయససస:27
లస: ససస స
7309 NDX0029413
పపరర: రహసతష బ� పఠరన�

94-43/381

భరస : నరసససహ రరవప కలయనపప
ఇసటట ననస:15-7-141
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : నదరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:15-7-142/1
వయససస:80
లస: ససస స
7306 NDX0996801
పపరర: ఆససయమ పఠరన

7292 AP151010144792
పపరర: అనసరరధ మరరకపపడడ

7287 NDX2587632
పపరర: భవన శసకర గరగరననన

తసడడ:డ భవరన శసకర గరగరననన
ఇసటట ననస:15-7-139
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎసయఖ పపరరక
ఇసటట ననస:15-7-139
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగకశజరరవప కయమనపప
ఇసటట ననస:15-7-141
వయససస:49
లస: పప
7303 NDX1124395
పపరర: సరవతడ మవరజ

94-42/804

తసడడ:డ రరధదకమషష మమరరస
ఇసటట ననస:15-7-139
వయససస:61
లస: పప

భరస : బవరన శసకర గరగరననన
ఇసటట ననస:15-7-139
వయససస:54
లస: ససస స
7300 NDX3169513
పపరర: నరసససహరరవప కలయనపప

7289 NDX2850246
పపరర: ససజజత గరగరననన

95-167/809

తసడడ:డ వనసకట కమషష రరవప గరగరననన
ఇసటట ననస:15-7-139
వయససస:56
లస: పప

భరస : ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:15-7-139
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పడనదదరరవప
ఇసటట ననస:15-7-139
వయససస:60
లస: పప
7297 NDX2699593
పపరర: ససజజత గరగరననన

94-41/665

తసడడ:డ భవరన శసకర గరగరననన
ఇసటట ననస:15-7-139
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:15-7-139
వయససస:29
లస: ససస స
7294 AP151010144794
పపరర: ససతదరరమయఖ మరరకపపడడ

7286 NDX2690659
పపరర: సరయ శరరద గరగరననన

7284 SQX2032829
పపరర: అఫస డ జ షపక

తసడడ:డ అహమద హహసపన షపక
ఇసటట ననస:15-7-137
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ బవరన శసకర గరగరననన
ఇసటట ననస:15-7-139
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కమషష రరవప గరగరననన
ఇసటట ననస:15-7-139
వయససస:56
లస: పప
7291 NDX0857854
పపరర: రకషరక చచదరర మరరకపపడడ

94-46/794

తసడడ:డ అచసఖత రరవప
ఇసటట ననస:15-7-137
వయససస:20
లస: పప

భసధసవప: మమరర మగననసగర
ఇసటట ననస:15-7-138
వయససస:54
లస: పప
7288 NDX2850238
పపరర: భవరన శసకర గరగరననన

7283 NDX3093630
పపరర: రరమ రరవప బసడర మమడడ

7308 NDX1820100
పపరర: భబగఖజజఖత ససలనదర రర

94-43/389

భరస : అనల కలమమర ససలనదర రర
ఇసటట ననస:15-7-145
వయససస:39
లస: ససస స
94-43/391

7311 NDX1820225
పపరర: సరయ కలమమర గకమ టట

94-43/392

తసడడ:డ సపవర నసదస గకమ టట
ఇసటట ననస:15-7-145
వయససస:30
లస: పప
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7312 NDX1820266
పపరర: సపవర నసదస గకమ టట
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94-43/393

తసడడ:డ సరసబశవపడడ గకమ టట
ఇసటట ననస:15-7-145
వయససస:65
లస: పప
7315 NDX1618919
పపరర: అజయ కలమమర తరక

94-41/541

7313 NDX2079649
పపరర: దదవమణణ తరక

94-41/539

7314 NDX1702746
పపరర: అజయ కలమమర తదరక

94-41/540

భరస : శరఖమ పడసరద తరక
ఇసటట ననస:15-7-145 SARTH NILYAM
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమ పడసరద
ఇసటట ననస:15-7-145 SARTH NILYAM
వయససస:24
లస: పప

7316 NDX1618984
పపరర: రతన తదజ కకరకపరటట

7317 NDX1506452
పపరర: ససమన తరక

94-41/542

94-41/543

తలర : దదవమణణ తరక
ఇసటట ననస:15-7-145 SARTH NILYAM
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరజకసదడ పడసరద కకరకపరటట
ఇసటట ననస:15-7-145 SARTH NILYAM
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమ పడసరద తరక
ఇసటట ననస:15-7-145 SARTH NILYAM
వయససస:28
లస: పప

7318 AP151010144729
పపరర: వమలమదచవ వడర మమడడ�

7319 AP151010144730
పపరర: నదగకసదడస వడర మమడడ

7320 NDX1818147
పపరర: రమఖ కమషష మసజల

94-43/394

భరస : నదగకసదడస�
ఇసటట ననస:15-7--146
వయససస:57
లస: ససస స
7321 NDX1959248
పపరర: రరజఖ లకడక ఉపపమ

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:15-7-146
వయససస:62
లస: పప
94-43/397

భరస : శసకరరరవప ఉపపమ
ఇసటట ననస:15-7-148
వయససస:49
లస: ససస స
7324 NDX1959255
పపరర: ఆదదతఖరరడడడ సననపరరడడడ

94-43/400

94-43/403

94-43/408

94-43/411

7328 NDX2102366
పపరర: ససరకసదడ కలమమర పరటటబసడర

7331 NDX0750505
పపరర: లకడక రరధదక అతతకరర

7334 NDX0156067
పపరర: వరపడసరద రరవప దగగర పరటట

94-43/413

7337 NDX1837022
పపరర: అభగరనత బబ యపరటట

94-43/405

భరస : వలసన సదరబబ యన
ఇసటట ననస:15-8-37, VINOBHA NAGAR
వయససస:30
లస: ససస స

7340 SQX2281764
పపరర: వసససధర మసదలపప
తసడడ:డ వనసకట రరవప మసదలపప
ఇసటట ననస:15-8-116
వయససస:31
లస: ససస స

7326 AP151010144790
పపరర: వరలకడక కరర పపడడ

94-43/402

7329 NDX0857284
పపరర: హనసమసతరరవప దదసరర

94-43/407

తసడడ:డ అయఖసగరరర
ఇసటట ననస:15-7-155
వయససస:81
లస: పప
94-43/409

7332 NDX0029298
పపరర: శకదదవ దగగర బబటట

94-43/410

భరస : వరల పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:15-7-179
వయససస:50
లస: ససస స
94-43/412

7335 NDX3219516
పపరర: కనఖ కలమమరర అననన

94-43/897

భరస : అజయ కలమమర
ఇసటట ననస:15-7-368
వయససస:49
లస: ససస స
94-43/414

తసడడ:డ వనసకట రరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:15-7-457
వయససస:25
లస: ససస స
94-43/592

94-43/399

భరస : వనసకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:15-7-151
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకమషష మమరరస
ఇసటట ననస:15-7-179
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరనన రరవప పపదద
ఇసటట ననస:15-7-456
వయససస:24
లస: ససస స
7339 NDX2370666
పపరర: దదవఖ సదరబబ యన

94-43/401

భరస : నదగ మలర ఖమరరననరరవప
ఇసటట ననస:15-7-179
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరననరరవప
ఇసటట ననస:15-7-179
వయససస:28
లస: పప
7336 NDX1789223
పపరర: హరరత చసదన పపదద

7325 JBV1650217
పపరర: మలర కరరరననరరవప పపదద

7323 NDX2072320
పపరర: ఇసదసమత కసచదటట
భరస : ససబబ రరవప కసచదటట
ఇసటట ననస:15-7-148
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:15-7-155
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వల పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:15-7-179
వయససస:30
లస: ససస స
7333 NDX0751602
పపరర: ధదరజ అతతకరర

94-43/398

తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:15-7-148
వయససస:63
లస: పప

భరస : మగరళకమషష
ఇసటట ననస:15-7-155
వయససస:44
లస: ససస స
7330 NDX0029272
పపరర: శరకవణణ దగగర పరటట

7322 JBV1650829
పపరర: ఉషరరరణణ పపదద

94-43/396

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర మసజల
ఇసటట ననస:15-7-148
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరనన రరవప
ఇసటట ననస:15-7-148
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణదరరడడడ సననపరరడడడ
ఇసటట ననస:15-7-148
వయససస:25
లస: పప
7327 NDX0857888
పపరర: సరయ గరత దదసరర

94-43/395

7338 JBV3087822
పపరర: సరసబబడజఖస� చచరరకలరర�

94-43/415

భరస : రఘగనదధరరవప�
ఇసటట ననస:15-7-457
వయససస:65
లస: ససస స
95-90/806

7341 NDX1959123
పపరర: మమనక కకడదల

94-43/416

భరస : వనయ కలమమర కకడదల
ఇసటట ననస:15-8-128
వయససస:30
లస: ససస స
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7342 NDX1957754
పపరర: తదజశజ చననస
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94-43/417

తసడడ:డ ససబడహకణఖస చననస
ఇసటట ననస:15-8-143
వయససస:24
లస: ససస స
7345 SQX2095842
పపరర: యగసఫ షరరఫ షపక

95-161/715

95-179/896

94-43/421

94-43/424

94-43/426

94-43/429

94-43/432

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆరర
ఇసటట ననస:15-8-159
వయససస:34
లస: పప

7355 NDX2567774
పపరర: జఫర కలమ మహమకద

7358 NDX0022129
పపరర: గమడపరటట శకలసతల�

7361 NDX0355511
పపరర: వనసకట శవ కలమమరర పనననరర�

7364 AP151010138194
పపరర: అననపపరష అనదన�

94-43/435

7367 NDX1452945
పపరర: మగరళ కమషష వజఠ

94-43/672

7370 NDX1428565
పపరర: శవ వరరణ ఆరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆరర
ఇసటట ననస:15-8-159
వయససస:35
లస: పప

7350 NDX0760991
పపరర: రరధదక� మమనస�

94-43/420

7353 NDX0761718
పపరర: వనసకటశవపడసరద� మమనస�

94-43/423

7356 NDX2195817
పపరర: మమధవ లత కరసర

94-43/425

భరస : రవ కలమమర కరసర
ఇసటట ననస:15-8-159
వయససస:40
లస: ససస స
94-43/427

7359 NDX2034403
పపరర: ధనలకడక వఝమ

94-43/428

భరస : రవసదడబబబగ వఝమ
ఇసటట ననస:15-8-159
వయససస:49
లస: ససస స
94-43/430

7362 AP151010108157
పపరర: జజఖత అరర

94-43/431

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:15-8-159
వయససస:52
లస: ససస స
94-43/433

7365 NDX0029199
పపరర: ససతమక� మమసదడపప�

94-43/434

భరస : హనసమసతరరమయఖ�
ఇసటట ననస:15-8-159
వయససస:77
లస: ససస స
94-43/436

తసడడ:డ రవసదడ బబబగ వజఠ
ఇసటట ననస:15-8-159
వయససస:25
లస: పప
94-43/438

95-171/1032

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:15-8-158
వయససస:43
లస: పప

భరస : గగరరనదథస�
ఇసటట ననస:15-8-159
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరకష గమడపరటట
ఇసటట ననస:15-8-159
వయససస:24
లస: పప
7369 NDX1428599
పపరర: శవ రరమ ససకకష ఆరర

94-43/422

తసడడ:డ వనసకటరతనస�
ఇసటట ననస:15-8-159
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:15-8-159
వయససస:65
లస: ససస స
7366 NDX1877663
పపరర: సరయ శక వనత గమడపరటట

7352 NDX0029736
పపరర: బబబ వరణణ� చగగరరపరటట�

7347 SQX2512382
పపరర: తహససన ఫరతమ షపక

భరస : వనసకటశవపడసరద�
ఇసటట ననస:15-8-158
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సతష�
ఇసటట ననస:15-8-159
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససరకష గమడపరటట
ఇసటట ననస:15-8-159
వయససస:51
లస: ససస స
7363 NDX0760942
పపరర: రరజకశజరర� మమనస�

94-43/419

తసడడ:డ శరఫస కలమ మహమకద
ఇసటట ననస:15-8-158
వయససస:19
లస: పప

భరస : మహనరరవప�
ఇసటట ననస:15-8-159
వయససస:44
లస: ససస స
7360 NDX1924258
పపరర: వజయ లకడక గమడపరటట

7349 NDX1210756
పపరర: ససజనఖ వఘమ

95-171/6

తసడడ:డ యశన షపక
ఇసటట ననస:15-8-157/A
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:15-8-158
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరజమ�
ఇసటట ననస:15-8-158
వయససస:82
లస: పప
7357 NDX0761031
పపరర: ససజజత� కలరరక�

95-161/716

తసడడ:డ రవసదడ బబబగ
ఇసటట ననస:15-8-158
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : జజనకకరరమయఖ�
ఇసటట ననస:15--8-158
వయససస:42
లస: ససస స
7354 NDX0761585
పపరర: వరయఖ� మమనస�

7346 SQX2095883
పపరర: బలఖస షపక

7344 SQX1839265
పపరర: రరజజన షపక

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:15-8-156
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ యగసఫ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:15-8-157/A
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:15-8-157/A
వయససస:50
లస: పప
7351 NDX0029231
పపరర: తరరమల� గరడడపరరస�

94-43/418

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప
ఇసటట ననస:15-8-143
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ హహసపన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:15-8-157/A
వయససస:51
లస: పప
7348 SQX2395044
పపరర: ఇలయమస షరరఫ షపక

7343 JBV3087418
పపరర: వరపడసరదరరవప బబ యపరటట

7368 NDX1136035
పపరర: వసశకమషష పనననరర

94-43/437

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:15-8-159
వయససస:26
లస: పప
94-43/439

7371 NDX0155978
పపరర: జజనకకరరమయఖ� గరడడపరరస�

94-43/440

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:15-8-159
వయససస:49
లస: పప
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94-43/441

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప�
ఇసటట ననస:15-8-159
వయససస:53
లస: పప
7375 NDX0013193
పపరర: గరపస నదథ చదకలరర�

94-43/444

7376 NDX0761064
పపరర: ససబబబరరవప పనననరర�

94-43/447

7379 NDX1957697
పపరర: వనసకటటసజర రరవప గమడపరటట

భరస : గరపసనదధ చదకలరర
ఇసటట ననస:15-8-159
వయససస:52
లస: ససస స

7382 NDX2960854
పపరర: కరవఖ చదకలరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:15-8-159
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ జజనకకరరమయఖ గడడపరరస
ఇసటట ననస:15-8-159
వయససస:18
లస: పప
7390 NDX2980514
పపరర: చదకలరర పడమల చదకలరర

94-43/448

7388 NDX3063682
పపరర: సరయ అనసదదప గరడడపరరస

94-43/791

7391 NDX2980498
పపరర: చదకలరర కవఖ చదకలరర

7380 NDX2786218
పపరర: శకనవరస రరవప చగమరపత

94-43/794

7386 NDX3055118
పపరర: ఝనస లకడక గగడడపరటట

94-44/701

భరస : వనసకటటశజర రరవప గగడడపరటట
ఇసటట ననస:15-8-159
వయససస:76
లస: ససస స
94-49/741

7389 NDX2601649
పపరర: సరయ శక హరర గడడపరరస

94-31/776

తసడడ:డ జజనకకరరమయఖ గడడపరరస
ఇసటట ననస:15-8-159 FLAT NO 202
వయససస:20
లస: పప
94-44/703

7392 NDX3249224
పపరర: మగరళ కలరక

94-43/902

తసడడ:డ చదకలరర గరపస నదథ చదకలరర
ఇసటట ననస:15-8-159 rajendra nagar 1st line
వయససస:27
లస: ససస స

భసధసవప: రరణగక దదవ కలరక
ఇసటట ననస:15-8-159,f no 503
వయససస:59
లస: పప

7393 NDX3249331
పపరర: రరణగక దదవ కలరక

7394 NDX3249372
పపరర: కరరరసక బబబగ కలరక

7395 NDX3251857
పపరర: రరణగక దదవ కలరక

భరస : మగరళ కలరక
ఇసటట ననస:15-8-159, F NO 503
వయససస:49
లస: ససస స
7396 NDX3251915
పపరర: రరణగక దదవ కలరక
భరస : మగరళ కలరక
ఇసటట ననస:15-8-159,f no 503
వయససస:49
లస: ససస స
7399 NDX3262383
పపరర: రరణగక దదవ కలరక
భరస : మగరళ కలరక
ఇసటట ననస:15-8-159,f no 503
వయససస:48
లస: ససస స

94-43/905

తసడడ:డ మగరళ కలరక
ఇసటట ననస:15-8-159,f no 503
వయససస:32
లస: పప
94-43/908

7397 NDX3251931
పపరర: రరణగక దదవ కలరక

7400 NDX3284890
పపరర: రరణగక దదవ కలరక
భరస : మగరళ కలరక
ఇసటట ననస:15-8-159,f no 503
వయససస:49
లస: ససస స

94-43/907

భరస : మగరళ కలరక
ఇసటట ననస:15-8-159, f no 503
వయససస:49
లస: ససస స
94-43/909

భరస : మగరళ కలరక
ఇసటట ననస:15-8-159,f no 503
వయససస:49
లస: ససస స
94-43/918

94-43/789

94-43/792
7383 NDX3170438
పపరర: వనసకట సరయ భరత చగగరరపరటట

భరస : చదకలరర గరపస నదథ చదకలరర
ఇసటట ననస:15-8-159 rajendra nagar 1st line
వయససస:52
లస: ససస స
94-43/904

94-43/446

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:15-8-159
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ జజనకకరరమయఖ గరడడపరరస
ఇసటట ననస:15-08-159 FLAT 202
వయససస:18
లస: పప
94-44/702

7377 NDX0013011
పపరర: వనసకటటశజర రరవప గమడపరటట�

తసడడ:డ రరడ కమషష మమరరస చగమరపత
ఇసటట ననస:15-8-159
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ సతశ గమడపరటట
ఇసటట ననస:15-8-159
వయససస:18
లస: ససస స
94-44/978

94-43/443

తసడడ:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:15-8-159
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ గరపసనదధ చదకలరర
ఇసటట ననస:15-8-159
వయససస:26
లస: ససస స

94-43/793 7385 NDX2997492
7384 NDX3204971
పపరర: వనసకట సరయ భరత చగగరరపరటట
పపరర: అమల గమడపరటట

7387 NDX3224102
పపరర: సరయ అనసదదప గడడపరరస

94-43/445

తసడడ:డ శశషయఖ గమడపరటట
ఇసటట ననస:15-8-159
వయససస:83
లస: పప
94-43/790

7374 NDX1453133
పపరర: రవసదడ బబబగ వఝ

తసడడ:డ వనసకటటసజరరర
ఇసటట ననస:15-8-159
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ బడహకయఖ�
ఇసటట ననస:15-8-159
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ నదరయఖ�
ఇసటట ననస:15-8-159
వయససస:82
లస: పప
7381 NDX2960896
పపరర: పడమల చదకలరర

94-43/442

తసడడ:డ వనసకటటసజర రరవప గమడపరటట
ఇసటట ననస:15-8-159
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ నదయగడడ�
ఇసటట ననస:15-8-159
వయససస:58
లస: పప
7378 NDX0156265
పపరర: అనసతరరమయఖ� మసదడపప�

7373 NDX2079656
పపరర: ససరకష గమడపరటట

7398 NDX3252756
పపరర: కరరరసక బబబగ కలరక

94-43/911

తసడడ:డ మగరళ కలరక
ఇసటట ననస:15-8-159,f no 503
వయససస:32
లస: పప
94-43/926

7401 NDX0029603
పపరర: రమమదదవ� సనరఖదదవర�

94-43/449

భరస : దదవనసదడ బబబగ�
ఇసటట ననస:15-8-160
వయససస:34
లస: ససస స
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7402 NDX1958331
పపరర: గరమత బబలమజ సససదరరరజన

94-43/450

7403 NDX0661843
పపరర: కకటటశజరమక� సనరఖదదవర�

94-43/451

భరస : బబలమజ సససదరరరజన వనసకటరరమన
ఇసటట ననస:15-8-160
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సతఖనదరరయణ�
ఇసటట ననస:15-8-160
వయససస:63
లస: ససస స

7405 JBV3088051
పపరర: దదవనసదడబబబగ� సనరఖదదవర�

7406 NDX1958364
పపరర: బబలమజ సససదరరరజన వనసకట
రరమన
తసడడ:డ వనసకటరరమన వనసకటరరమన
ఇసటట ననస:15-8-160
వయససస:54
లస: పప

94-43/454

7409 NDX2831378
పపరర: వరణణశక మసగళగరరర

94-42/807

94-43/453

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ� �
ఇసటట ననస:15-8-160
వయససస:35
లస: పప
7408 NDX2831238
పపరర: బబబ మసగళగరరర

94-42/806

తసడడ:డ చనన ససబబ దదస మసగళగరరర
ఇసటట ననస:15-8-161
వయససస:66
లస: పప
7411 NDX3155967
పపరర: వహహదసననసర బబగస

7412 NDX2223428
పపరర: ఆశకత మగవరజ

భరస : మరరన మహమకద కకఫరయతషలమర మహమక
ఇసటట ననస:15-8-161 G1
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప మగవరజ
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:21
లస: ససస స

7414 NDX2113611
పపరర: రరషసత మగవజ

7415 NDX0996504
పపరర: సతఖ శరకవణణ దదనబబ యన

94-43/457

తసడడ:డ ససబబబరరవప మగవజ
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:23
లస: ససస స
7417 NDX1210749
పపరర: దదప సడవసత కలడరర
తసడడ:డ పడదదప కలమమర
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:37
లస: ససస స
7420 NDX0198275
పపరర: నడమననరర వజయలకడక�

94-43/463

94-43/466

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:32
లస: పప

7424 NDX0334490
పపరర: ఉమమదదవ మదదదననన�

94-43/469

7427 NDX0661892
పపరర: వనసకరయమక బబ రరక�

94-43/458

7430 NDX0353516
పపరర: కకకషషమహన మదదదననన�
తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:33
లస: పప

95-168/951

7413 NDX1912337
పపరర: మమనక మపస దదవ

94-43/456

7416 NDX1958406
పపరర: ఫరతమమ మహమకద

94-43/459

భరస : జహహర బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:36
లస: ససస స
94-43/461

7419 NDX1124551
పపరర: ససనత గడడ స

94-43/462

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:41
లస: ససస స
94-43/464

7422 NDX0704916
పపరర: వనసకట లకడక కకటటశజరర�
యరకసశశటల �ట
భరస : పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:45
లస: ససస స

94-43/465

94-43/467

7425 NDX0704932
పపరర: మమరర పడసనన కలమమరర కలడదల�

94-43/468

భరస : జగదదశజరరరవప�
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:59
లస: ససస స
94-43/470

భరస : హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:65
లస: ససస స
94-43/472

7410 SQX2411114
పపరర: జజష మమరర కరవపరర

తసడడ:డ ఏడడకకసదల మపసదదవ
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : బబబగరరవప�
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:62
లస: ససస స
7429 NDX0636894
పపరర: అనలమబబగ మదదదననన�

94-43/455

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరసబబబఊ�
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:52
లస: ససస స
7426 NDX0641142
పపరర: వజయలకడక నసదదపరటట�

7421 NDX2033132
పపరర: గమహ లకడక మగవరజ

95-168/950

తసడడ:డ దదవ కలమమర కరవపరర
ఇసటట ననస:15-8-161
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర�
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:43
లస: ససస స
7423 NDX0355693
పపరర: రమణణ బబ పమన�

7418 NDX0334052
పపరర: అతస లలరర� నదగజజఖత�

7407 SQX2225845
పపరర: అబగబకర ససదద క షపక
తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:15-8-160
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ లసగర రరవప
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:28
లస: ససస స
94-43/460

94-43/452

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ� �
ఇసటట ననస:15-8-160
వయససస:34
లస: పప

భరస : బబబ మసగళగరరర
ఇసటట ననస:15-8-161
వయససస:55
లస: ససస స
94-44/704

7404 JBV3087673
పపరర: నరసజనదబబగ� సనరఖదదవర�

7428 NDX0012989
పపరర: రరజజ చసదడ బబ పమన

94-43/471

తసడడ:డ రరసబబబగ బబ పమన
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:31
లస: పప
94-43/473

7431 NDX2079664
పపరర: వజయ భబసమర వనలలమల

94-43/474

తసడడ:డ వనణగ గగపరల వనలలమల
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:35
లస: పప
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94-43/475

తసడడ:డ జగదదశజర రరవప
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:39
లస: పప
7435 NDX1136043
పపరర: రరజశశఖర గడడ స

94-43/478

94-43/481

94-43/484

94-43/487

94-43/490

94-43/493

95-162/739

94-43/495

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరవ
ఇసటట ననస:15-8-163
వయససస:24
లస: ససస స
7459 NDX0701870
పపరర: శరరదదకకరణ� సనరఖదదవర�
తసడడ:డ ఈశజరచసదడగరసధద�
ఇసటట ననస:15-8-163
వయససస:36
లస: ససస స

94-43/485

7445 NDX0991125
పపరర: చనన రరయగడడ మరరయసపలర

7448 NDX0661918
పపరర: హనసమసతరరవప బబ రరక�

7451 NDX3036993
పపరర: పపరష చసదడ రరవప కకలర

7454 NDX2424083
పపరర: పడశరసత కకకతస పలర

94-43/488

7440 NDX0354233
పపరర: రరసబబబగ బబ పమన�

94-43/483

7443 NDX1136050
పపరర: వజయ యలర స

94-43/486

7446 NDX0761569
పపరర: జగదదశజరరరవప కలడదల�

94-43/491

7449 NDX0013441
పపరర: వరయఖ కకలమర�

94-43/492

తసడడ:డ అమరయఖ�
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:72
లస: పప
94-44/705

7452 SQX2111177
పపరర: రరఖయమ బబగగమ షపక

95-168/897

భరస : అబగదల కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:15-8-162 3RD LANE
వయససస:34
లస: ససస స
94-43/494

7455 NDX2698983
పపరర: మధససనదన రరవప బసడర మమడడ

భరస : శవ భబనస పడసరద అలపరటట
ఇసటట ననస:15-8-162 VIJETHA TOWERS T
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:15-8-163
వయససస:54
లస: పప

7457 NDX0029116
పపరర: హహమశక� పరలలటట�

7458 NDX0701854
పపరర: శరరద వనమమలపలర

7460 JBV3088119
పపరర: ససససకత దదడడ పననన
భరస : రరజకసదడకలమమర
ఇసటట ననస:15-8-163
వయససస:37
లస: ససస స

94-43/489

తసడడ:డ ఏలయమ�
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:65
లస: పప

94-43/496

తసడడ:డ శవరజ రరవప�
ఇసటట ననస:15-8-163
వయససస:33
లస: ససస స
94-43/498

94-43/480

తసడడ:డ చన కకటయఖ యలర స
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప కకలర
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:51
లస: పప

భరస : అబగదల కరరఉలమహ షపక
ఇసటట ననస:15-8-162 3RD LINE
వయససస:34
లస: ససస స
7456 NDX1721282
పపరర: మమళక రరవ

7442 NDX0507384
పపరర: శవ భబనస పడసరద ఆలపరటట

7437 NDX2033124
పపరర: ససబబబ రరవప మగవరజ

తసడడ:డ కమషషమమరరస�
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:74
లస: పప
7453 SQX2096634
పపరర: రరఖయమ బబగగమ షపక

94-43/482

తసడడ:డ తదతయఖ
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ సససగరయఖ
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:69
లస: పప
7450 NDX0191809
పపరర: ససబబబరరవప� యరకమమసస�

7439 NDX0991141
పపరర: లసగర రరవప దదనదబబ యన

94-43/477

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:64
లస: పప
7447 NDX1693044
పపరర: నసదదపరటట బబబగ రరవప

94-43/479

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ అపమయఖ�
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:59
లస: పప
7444 NDX0155952
పపరర: శవరజ రరవప� పరలలటట�

7436 NDX0991497
పపరర: ఏడడకకసడలల మపసదదవ

7434 NDX0013128
పపరర: శకనవరససలల నడమననరర�

తసడడ:డ రరస మహనరరవ�
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ అసకకనడడ
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:56
లస: పప
7441 NDX0353573
పపరర: ససబబబరరవప మదదదననన�

94-43/476

తసడడ:డ కకఫరయతషలర మహకద
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహస
ఇసటట ననస:15-8-162
వయససస:48
లస: పప
7438 NDX0013060
పపరర: చసదడ శశఖర అతస లలరర

7433 NDX1958430
పపరర: జహహర బబషర మహకద

94-6/577

94-43/497

తసడడ:డ నదగకశజరరరవప
ఇసటట ననస:15-8-163
వయససస:34
లస: ససస స
94-43/499

7461 NDX0355164
పపరర: వసససధర బసడర మమడడ�

94-43/501

భరస : మధససనధనరరవప�
ఇసటట ననస:15-8-163
వయససస:47
లస: ససస స
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7462 NDX0996470
పపరర: అరరణజజఖత దదనబబ యన

94-43/502

భరస : లసగర రరవప
ఇసటట ననస:15-8-163
వయససస:48
లస: ససస స
7465 NDX0701839
పపరర: పదకజ� సనరఖదదవర�

94-43/505

94-43/508

94-43/511

94-43/514

94-43/517

94-43/520

94-43/524

7475 JBV3087798
పపరర: ససగగణ� గదచద�

7478 JBV3088184
పపరర: రవచసదడ ఉపపమటటరర

7481 JBV3088036
పపరర: రరజకసదడకలమమర దదడడ పననన

7484 NDX0508382
పపరర: పరజతయఖ గగళరపలర

94-43/527

7487 NDX2709095
పపరర: ససరకఖ రవ

94-43/515

భరస : పడసరదరరవప లసకర
ఇసటట ననస:15-8-163, AMULYA APARTMEN
వయససస:59
లస: ససస స

7490 NDX2469237
పపరర: బసడదరర సనరఖ తదజ

7470 JBV3088127
పపరర: కమషషకలమమరర ఉపపమటటరర

94-43/510

7473 NDX1924415
పపరర: నరకల అడడససమలర

94-43/513

7476 NDX1735838
పపరర: శకనవరస తననరర

94-43/516

తసడడ:డ అసకలబబబగ తననరర
ఇసటట ననస:15-8-163
వయససస:25
లస: పప
94-43/518

7479 NDX1136001
పపరర: హరరబబబగ కకడదల

94-43/519

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:15-8-163
వయససస:37
లస: పప
94-43/521

7482 NDX1924407
పపరర: మగరళ కమషష అడడససమలర

94-43/522

తలర : నరకల అడడససమలర
ఇసటట ననస:15-8-163
వయససస:53
లస: పప
94-43/525

7485 NDX1207901
పపరర: నదగకశజరరరవప వనమగలపలర

94-43/526

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:15-8-163
వయససస:60
లస: పప
94-43/673

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:15-8-163
వయససస:21
లస: ససస స
94-43/593

94-43/507

భరస : ఉమ మహహశజర రరవప అడడససమలర
ఇసటట ననస:15-8-163
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కమషషయఖ
ఇసటట ననస:15-8-163
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ మణణయఖ
ఇసటట ననస:15-8-163
వయససస:68
లస: పప
7489 NDX2273720
పపరర: వనసకరయమక లసకర

94-43/512

తసడడ:డ గణణశజరరరవప
ఇసటట ననస:15-8-163
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సనరయఖ� �
ఇసటట ననస:15-8-163
వయససస:55
లస: పప
7486 NDX1136019
పపరర: ససతదరరమయఖ కకడదల

7472 JBV3088333
పపరర: శశషరరతనమక� యరరక�

7467 NDX1124452
పపరర: కమషషకలమమరర కకడదల

భరస : వనసకటకకటయఖ
ఇసటట ననస:15-8-163
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటకకటయఖ
ఇసటట ననస:15-8-163
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ గణణశజరరరవప
ఇసటట ననస:15-8-163
వయససస:42
లస: పప
7483 JBV3087707
పపరర: ససధదకర రరవప � బసడదరర�

94-43/509

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:15-8-163
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:15-8-163
వయససస:32
లస: పప
7480 JBV3088200
పపరర: వననదసమమమర దదడడ పననన

7469 JBV3087624
పపరర: రమమదదవ� మదసకలరర�

94-43/504

భరస : ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:15-8-163
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప� �
ఇసటట ననస:15-8-163
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : వనసకటపడసరదరరవప
ఇసటట ననస:15-8-163
వయససస:75
లస: ససస స
7477 NDX0182642
పపరర: శవ సరసబరరడడడ� వ�

94-43/506

భరస : ససబబరరమన� �
ఇసటట ననస:15-8-163
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : గణణశజరరరవప
ఇసటట ననస:15-8-163
వయససస:65
లస: ససస స
7474 JBV3087632
పపరర: శరఖమల భభగరరజ

7466 NDX0996538
పపరర: వజయలకడక మరరయసపలర

7464 NDX0641613
పపరర: యన యమ పపణఖవత జసపన

భరస : పరజతయఖ
ఇసటట ననస:15-8-163
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : చనన రరయగడడ
ఇసటట ననస:15-8-163
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : నదగకశజరరరవప�
ఇసటట ననస:15-8-163
వయససస:60
లస: ససస స
7471 JBV3088044
పపరర: వనసకటకలమమరర దదడడ పననన

94-43/503

భరస : కమషష కకశశర� �
ఇసటట ననస:15-8-163
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఈశజరచసదడగరసధద�
ఇసటట ననస:15-8-163
వయససస:55
లస: ససస స
7468 NDX0728303
పపరర: రరఘవనసదడ వనమగలపలర �

7463 JBV1650407
పపరర: మమధవ� గదచద�

7488 NDX2699890
పపరర: సరయ దదననశ బసడర మమడడ

94-43/923

తసడడ:డ మధససనదన రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:15-8-163 amulya apt
వయససస:22
లస: పప
94-43/594

తసడడ:డ బసడదరర ససధదకర రరవప
ఇసటట ననస:15-8-163,F-206, AMULYA APA
వయససస:33
లస: పప

7491 NDX2369817
పపరర: చచవతనఖ కరలశశటల ట

94-27/792

తసడడ:డ వనసకటటసజర రరవప కరలశశటల ట
ఇసటట ననస:15-8-164
వయససస:28
లస: ససస స
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7492 NDX2370625
పపరర: కరకసత రకఖ కరలశశటల ట
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94-43/528

తసడడ:డ వనసకటటసజర రరవప కరలశశటల ట
ఇసటట ననస:15-8-164
వయససస:27
లస: ససస స
7495 NDX2056373
పపరర: అరరణద ఐలస

94-43/531

94-43/534

95-168/16

95-168/1241

95-171/7

94-43/536

94-46/600

తసడడ:డ గరవసదయఖ�
ఇసటట ననస:15-8-170
వయససస:28
లస: ససస స

7505 SQX2120137
పపరర: ఖజ కలతషబగదదదన సయఖద

7508 SQX2551778
పపరర: హబబగల రరహమన షపక

7511 NDX2709111
పపరర: సరయ చసదదక
డ దదడడ పననన

7514 NDX1741744
పపరర: రరమమ దదవ ఆవపల

94-46/603

7517 SQX2243491
పపరర: లలకనదథస ససకర

95-168/952

7520 NDX0612382
పపరర: శశజత నదరకన�
తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:15-8-170
వయససస:30
లస: ససస స

7500 SQX2191989
పపరర: జజకకర షపక

95-171/815

7503 SQX2026532
పపరర: అబగదల రహమన షపక

95-168/898

7506 SQX2120103
పపరర: బషసరరననసర సయఖద

95-168/953

భరస : ఖమజ కలతషబగదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:15-8-167/3
వయససస:58
లస: ససస స
95-168/1238

7509 NDX2477016
పపరర: కకటటశజర రరవప పసగగలలరర

94-42/477

తసడడ:డ లచచయఖ పసగగలలరర
ఇసటట ననస:15-8-169
వయససస:38
లస: పప
94-43/674

94-43/795
7512 NDX2923555
పపరర: బసవ కలటటసబ వనసకట కమషషయఖ
గగళరపలర
తసడడ:డ పరజతయఖ గగళరపలర
ఇసటట ననస:15-8-169
వయససస:83
లస: పప

94-46/601

7515 NDX1741751
పపరర: రమమష కలమమర మగపమవరపప

94-46/602

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మగపమవరపప
ఇసటట ననస:15-8-169
వయససస:47
లస: పప
95-168/954

తసడడ:డ శవరరమకమషష ససకర
ఇసటట ననస:15-8-169
వయససస:67
లస: పప
94-43/537

94-43/533

తసడడ:డ అహకద షపక
ఇసటట ననస:15-8-166
వయససస:23
లస: పప

భరస : భబసమర రరవప నలర పననన
ఇసటట ననస:15-8-169
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ నలర పననన
ఇసటట ననస:15-8-169
వయససస:64
లస: పప
7519 NDX0612374
పపరర: నదగ సడవసత దదసగరర�

95-168/499

తసడడ:డ రరజకసదడ కలమమర దదడడ పననన
ఇసటట ననస:15-8-169
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరశ బబబగ చమకరర
ఇసటట ననస:15-8-169
వయససస:24
లస: ససస స
7516 NDX1741736
పపరర: భబసమర రరవప నలర పననన

7502 SQX0038422
పపరర: జలమలలదదదన సయఖద

7497 NDX0644419
పపరర: వనసకటటశజర రరవప కరలశశటల ట

తసడడ:డ జజన బబష
ఇసటట ననస:15-8-165/a
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఖదర బబష షపక
ఇసటట ననస:15-8-168
వయససస:41
లస: పప

భరస : కకటటశజరరరవప పసగగలలరర
ఇసటట ననస:15-8-169
వయససస:33
లస: ససస స
7513 NDX1741728
పపరర: బబబ శక పడవలర క చమకరర

94-43/535

తసడడ:డ రహహమగదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:15-8-167/3
వయససస:71
లస: పప

భరస : సలస మహమకద
ఇసటట ననస:15-8-167/B
వయససస:51
లస: ససస స
7510 NDX2477057
పపరర: పదదకవత పసగగలలరర

7499 JBV3088168
పపరర: రరమమరరవప� మననవ�

94-43/530

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:15-8-164
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ఖమజఫసరర సయఖద
ఇసటట ననస:15-8-166
వయససస:36
లస: పప

భరస : జలమీరలలదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:15-8-166
వయససస:26
లస: ససస స
7507 SQX1974344
పపరర: నససమకస ర మహమకద

94-43/532

తసడడ:డ శశషయఖ� �
ఇసటట ననస:15-8-164
వయససస:64
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబబరరవప గరవరడ
ఇసటట ననస:15-8-166
వయససస:34
లస: ససస స
7504 SQX2561892
పపరర: అయయషర తససర స సయఖద

7496 JBV3088150
పపరర: శవకలమమర� మననవ�

7494 NDX2370609
పపరర: లకడక కరలశశటల ట

భరస : వనసకటటసజర రరవప కరలశశటల ట
ఇసటట ననస:15-8-164
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప� �
ఇసటట ననస:15-8-164
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ ఐలస
ఇసటట ననస:15-8-164
వయససస:57
లస: పప
7501 SQX1864628
పపరర: వజయలకడక గరవరడ

94-43/529

తసడడ:డ వనసకటటసజర రరవప కరలశశటల ట
ఇసటట ననస:15-8-164
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజరరర ఐలస
ఇసటట ననస:15-8-164
వయససస:52
లస: ససస స
7498 NDX2056365
పపరర: వనసకటటశజరరర ఐలస

7493 NDX2370617
పపరర: అరరణ కరలశశటల ట

7518 SQX2225472
పపరర: ఉషరరణణ ససకర

95-168/955

భరస : లలకనదథస ససకర
ఇసటట ననస:15-8-169
వయససస:62
లస: ససస స
94-43/538

7521 JBV1654243
పపరర: పరవన� కరర�

94-43/539

తసడడ:డ సససగరరరవప�
ఇసటట ననస:15-8-170
వయససస:35
లస: ససస స
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7522 JBV3088606
పపరర: గమహలకడక� లలళళ�
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94-43/540

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:15-8-170
వయససస:47
లస: ససస స
7525 NDX0029215
పపరర: నదగమలలర శజరర గగలర మగడడ

94-43/543

94-43/546

94-43/549

94-43/796

7532 NDX0353870
పపరర: వనసకటటశజరరర క�ీఁగర

7535 NDX3249695
పపరర: కలమఖణణ గలలమగదద

94-43/914

7538 NDX3201035
పపరర: నదగకశజర రరవప తషమకల

94-42/808

7541 NDX3098480
పపరర: సరయ వనసకట ససదద దరర తషమకల
తసడడ:డ నదగకశజర రరవప తషమకల
ఇసటట ననస:15-8-170 F.NO. 202
వయససస:24
లస: పప

7543 NDX3029824
పపరర: హహహమవత గరల

7544 NDX2122935
పపరర: వరలకడక వనలగపపడడ

94-50/578

భరస : గసగధర రరవప గరల
ఇసటట ననస:15-8-170 SURYA APT
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:15-8-171
వయససస:76
లస: పప
7549 SQX2100014
పపరర: షబన సయద
తసడడ:డ సమద బబష సయద
ఇసటట ననస:15-8-171/5
వయససస:19
లస: ససస స

94-43/550

7547 NDX2786317
పపరర: సరయ మమనసవరన ఈదర

94-43/906

7550 SQX2050359
పపరర: అకకస బబష సయద
తసడడ:డ మకలబల బబష సయద
ఇసటట ననస:15-8-171/5
వయససస:18
లస: పప

7530 JBV3088614
పపరర: శకనవరసరరవప� లలళళ�

94-43/548

7533 NDX0013169
పపరర: సరసబశవరరవప కకతస పలర �

94-43/551

7536 NDX3258480
పపరర: శరసత నరరకలలమర పటట

94-43/913

భరస : ఆసజననయగలల నరరకలలలపత
ఇసటట ననస:15-8-170
వయససస:37
లస: ససస స
94-44/666

7539 NDX3177284
పపరర: నదగకశజర రరవప తషమకల

94-51/761

తసడడ:డ సహదదవపడడ తషమకల
ఇసటట ననస:15-08-170 FLAT 202
వయససస:57
లస: పప
94-49/747

7542 NDX3033636
పపరర: గసగధర రరవప గరల

94-44/706

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ గరల
ఇసటట ననస:15-8-170 SURYA APT
వయససస:49
లస: పప
94-43/552

7545 NDX1440940
పపరర: రతస యఖ వనలగపపడడ

94-43/553

తసడడ:డ నదగ భమషణస
ఇసటట ననస:15-8-171
వయససస:83
లస: పప
94-43/798

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప ఈదర
ఇసటట ననస:15-8-171
వయససస:18
లస: ససస స
95-5/694

94-43/545

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప�
ఇసటట ననస:15-8-170
వయససస:69
లస: పప

భరస : రతస యఖ వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:15-8-171
వయససస:71
లస: ససస స
94-43/797

7527 NDX0354118
పపరర: శకనవరససచదరర గరళళమమడడ

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:15-8-170
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ సహదదవపడడ తషమకల
ఇసటట ననస:15-08-170 FLAT 202
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ మగరళ కమషష సరయపననన
ఇసటట ననస:15-8-170 FLATNO101 SURYA A
వయససస:50
లస: పప

7546 NDX2739597
పపరర: హరర హర పడసరద వరససరరడడ

94-43/547

భరస : శకనవరస చచదరర
ఇసటట ననస:15-8-170
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ బల కకటట నరరకలలలపత
ఇసటట ననస:15-8-170
వయససస:46
లస: పప
7540 NDX2817393
పపరర: శరఖస పడసరద సరయపననన

7529 NDX0692343
పపరర: ససబబబరరవప గగమకడడ

94-43/542

తసడడ:డ ససకలమమరరబబగ
ఇసటట ననస:15-8-170
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదనదరరయణ
ఇసటట ననస:15-8-170
వయససస:63
లస: పప

భరస : ససబబ రరవప గగమకడడ
ఇసటట ననస:15-8-170
వయససస:45
లస: ససస స
7537 NDX3258514
పపరర: ఆసజననయగలల నరరకలలమర పటట

94-43/544

తసడడ:డ వనసకటరరయగడడ
ఇసటట ననస:15-8-170
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ మలర యఖ�
ఇసటట ననస:15-8-170
వయససస:60
లస: పప
7534 NDX2786259
పపరర: భబరర వ గగమకడడ

7526 NDX0155705
పపరర: వరరణ కలమమర లలళళ

7524 NDX0334359
పపరర: కకతస పలర � రరఘవ రరణణ�

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:15-8-170
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:15-8-170
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బసవపపనదనరరవప
ఇసటట ననస:15-8-170
వయససస:45
లస: పప
7531 NDX0634808
పపరర: గరవసదయఖ దదసగరర�

94-43/541

భరస : వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:15-8-170
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ససకలమమర బబబగ
ఇసటట ననస:15-8-170
వయససస:66
లస: ససస స
7528 NDX0871756
పపరర: శకమనదచరర గరళళమమడడ

7523 NDX0355388
పపరర: వనసకరయమమక క�ీఁగర

7548 SQX2351914
పపరర: ఖలద షపక

95-171/816

తసడడ:డ తజదదదన షపక
ఇసటట ననస:15-8-171/4,OPP CHURCH
వయససస:20
లస: పప
95-155/677

7551 SQX2377182
పపరర: అకకస బబష షపక

95-179/897

తసడడ:డ మకలబల బబష షపక
ఇసటట ననస:15-8-171/5
వయససస:18
లస: పప
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95-171/1030

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:15-8-171/A
వయససస:36
లస: పప
7555 JBV3087400
పపరర: ససబబబయమక బబ యపరటట

94-43/556

94-43/559

94-43/561

94-43/563

94-52/585

95-168/899

7565 NDX0427336
పపరర: భబనస కమషష తరరమలశశటల ట

7568 NDX2960987
పపరర: పదకశక గగలర మమడడ

7571 NDX1383009
పపరర: రమమ దదవ గరనసగగసటర

94-43/568

7574 NDX0076943
పపరర: శసకర రరవప తరరమలశశటల ట

94-43/570

7577 NDX0642520
పపరర: మమనస� వనమగల�
తసడడ:డ సతఖనదరరయణ మమరరస�
ఇసటట ననస:15-8-179
వయససస:30
లస: ససస స

7579 JBV3089067
పపరర: వజయలకడక తషలమబసదసల

7580 NDX0662007
పపరర: రరజ ఖరబసడ

94-43/573

భరస : రరమ చసదడ
ఇసటట ననస:15-8-179
వయససస:42
లస: ససస స

94-43/558

7560 JBV3087327
పపరర: లకడక సనరఖదదవర

94-43/560

7563 NDX0077057
పపరర: పడశరసత తరరమలశశటల ట

94-43/562

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:15-8-174
వయససస:33
లస: ససస స
94-43/564

7566 NDX0013433
పపరర: వనసకటటశజరరర చససడనరర

94-43/565

తసడడ:డ అపరమరరవప
ఇసటట ననస:15-8-174
వయససస:65
లస: పప
94-52/586

7569 SQX2088938
పపరర: గరయతడ దదవ సలర

95-149/444

తసడడ:డ దసరర పడసరద సలర
ఇసటట ననస:15-8-177
వయససస:18
లస: ససస స
94-43/566

7572 NDX1406546
పపరర: వరడ రరజలల మకరమన

94-43/567

తసడడ:డ హనసమసత రరవప మకరమన
ఇసటట ననస:15-8-178
వయససస:31
లస: పప
94-43/569

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవ
ఇసటట ననస:15-8-178
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ నదగ మలర కరరరనన రరవప అతతకరర
ఇసటట ననస:15-8-179
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : హరరధరమమషల
ఇసటట ననస:15-8-179
వయససస:42
లస: ససస స

95-168/17

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:15-8-178
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ గరవసదరరజలల
ఇసటట ననస:15-8-178
వయససస:49
లస: పప
7576 NDX1957804
పపరర: బబల వరసవ అతతకరర

7562 SQX1815323
పపరర: జజఫర షరరఫ షపక

7557 JBV3087228
పపరర: నదగకశజర రరవప బబ యపరటట

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:15-8-173
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పడసరద మమగసటట
ఇసటట ననస:15-8-175,FLOT NO 3
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర పడసరద సలర
ఇసటట ననస:15-8-177
వయససస:18
లస: ససస స
7573 NDX1382993
పపరర: అసజయఖ గరనసగగసటర

94-43/675

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:15-8-174
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సనరఖపడకరశరరవప మమగగసట
ఇసటట ననస:15-8-175
వయససస:51
లస: పప
7570 SQX2053015
పపరర: గరయతడ దదవ సలర

7559 NDX2579365
పపరర: కరరరసక నదరరయణ బబ యపరటట

94-43/555

తసడడ:డ నదరరయణ
ఇసటట ననస:15-8-172
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ అమమన బబషర షపక
ఇసటట ననస:15-8-173/1
వయససస:22
లస: పప

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:15-8-174
వయససస:68
లస: ససస స
7567 NDX3021979
పపరర: పడసరద మమగగసట

94-43/557

తసడడ:డ బబ యపరటట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:15-8-172
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశజరరరవప సస
ఇసటట ననస:15-8-173
వయససస:47
లస: పప
7564 NDX0750497
పపరర: సతఖవత దదవ టట

7556 JBV3087210
పపరర: శకనవరసరరవప బబ యపరటట

7554 JBV3087657
పపరర: నదగలకడక బబ యపరటట

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:15-8-172
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప
ఇసటట ననస:15-8-172
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ గరగరననన
ఇసటట ననస:15-8-172
వయససస:72
లస: పప
7561 JBV3087335
పపరర: శసకరరరవప సనరఖదదవర

94-43/554

తసడడ:డ ససబబబ రరవప గగమకడడ
ఇసటట ననస:15-8-172
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నదగకశజర రరవప
ఇసటట ననస:15-8-172
వయససస:63
లస: ససస స
7558 NDX1959438
పపరర: మహనరరవప గరగరననన

7553 NDX1602375
పపరర: మమధసరర గగమకడడ

7575 SQX2051910
పపరర: శరరక షపక

95-156/718

తసడడ:డ శరఫస షపక
ఇసటట ననస:15-8-178/A
వయససస:19
లస: పప
94-43/571

7578 NDX1452721
పపరర: వజయశరసత మగపమననన

94-43/572

భరస : సరయ కమషష మగపమననన
ఇసటట ననస:15-8-179
వయససస:33
లస: ససస స
94-43/574

7581 NDX0869990
పపరర: రరతష ఖరబసద

94-43/575

భరస : జతదసదడ
ఇసటట ననస:15-8-179
వయససస:45
లస: ససస స
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7582 JBV1652767
పపరర: నరకల కలమమరర బచసచ

94-43/576

భరస : రమమషషమమమర
ఇసటట ననస:15-8-179
వయససస:47
లస: ససస స
7585 JBV1652510
పపరర: లమవణఖ నమకగడడ

94-43/579

94-43/582

94-43/585

94-43/588

94-43/591

7592 JBV1651959
పపరర: రమమషషమమమర బచసచ

7595 NDX0871616
పపరర: మమనవ రవ పడసరద

7598 NDX1741694
పపరర: లకడక దదవ ఆరవటట

94-46/606

7601 NDX1750091
పపరర: రరమచసదడ రరవప అడడ గరళళ

7604 NDX0869859
పపరర: సబత గరకన కకసడ

తసడడ:డ గకసప మహహదదదన ఫపరరమన మహమకద
ఇసటట ననస:15-9-41/7
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:15-9-180
వయససస:53
లస: ససస స

7606 NDX0029587
పపరర: చచవతనఖ సడవసత జరటల ట

7607 JBV3088465
పపరర: రరజఖలకడక జరటల ట

94-44/234

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:15-9-181
వయససస:33
లస: ససస స
7609 JBV3088473
పపరర: శకనవరసరరవప జరటల ట
తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:15-9-181
వయససస:60
లస: పప

94-43/586

94-43/589

7610 JBV3088374
పపరర: హరరత దదదదదల
తసడడ:డ కకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:15-9-183
వయససస:36
లస: ససస స

7590 NDX1958299
పపరర: సరయ కమషష మగపరమననన

94-43/584

7593 NDX0155135
పపరర: పడసరదరరవప కకయమ

94-43/587

7596 NDX0155911
పపరర: హరరశచసదడయఖ నమకగడడ

94-43/590

తసడడ:డ అరవయఖ
ఇసటట ననస:15-8-179
వయససస:73
లస: పప
94-46/604

7599 NDX1741710
పపరర: లకకమక ఆరవటట

94-46/605

భరస : గగరవయఖ ఆరవటట
ఇసటట ననస:15-8-180
వయససస:65
లస: ససస స
94-46/607

7602 NDX3179496
పపరర: వనసకట రమణ అడడససమలర

94-43/799

భరస : వనసకట శవయఖ అడడససమలర
ఇసటట ననస:15-8-381
వయససస:56
లస: ససస స
94-44/232

7605 NDX2031748
పపరర: వ కక యస భబనస పడసరద
చలచమ
తసడడ:డ వనసకట రరవప చలచమ
ఇసటట ననస:15-9-180
వయససస:57
లస: పప

94-44/233

94-44/235

7608 NDX0692293
పపరర: ఆదరర చచవతనఖ జరటల ట

94-44/236

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:15-9-181
వయససస:57
లస: ససస స
94-44/237

94-43/581

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:15-8-179
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ అడడ గరళళ
ఇసటట ననస:15-8-180
వయససస:60
లస: పప
94-5/871

7587 NDX1818279
పపరర: కసన
స రర ఏటటకలరర

తసడడ:డ వనసకట రతనస మగపరమననన
ఇసటట ననస:15-8-179
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆరవటట
ఇసటట ననస:15-8-180
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ ఆరవటట
ఇసటట ననస:15-8-180
వయససస:37
లస: పప
7603 NDX2632826
పపరర: ఖజ సహనదజ మహమకద

94-43/583

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:15-8-179
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:15-8-179
వయససస:78
లస: పప
7600 NDX1741702
పపరర: శకనవరస రరవప ఆరవటట

7589 NDX0751446
పపరర: శరకవణ కమషష వనమగల

94-43/578

భరస : బలకకటటశజర రరవప ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:15-8-179
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరససడరరవప
ఇసటట ననస:15-8-179
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:15-8-179
వయససస:69
లస: పప
7597 JBV1651744
పపరర: పపనదనరరవప చలలకలరర

94-43/580

తసడడ:డ సతఖనదరరయణమమరరస
ఇసటట ననస:15-8-179
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:15-8-179
వయససస:45
లస: పప
7594 JBV1652155
పపరర: సతఖనదరరయణ మమరరస వనమగల

7586 NDX0870022
పపరర: మననవ కమల దదవ

7584 JBV3089182
పపరర: నదగమణణ కకయ

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:15-8-179
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రవ పడసరద
ఇసటట ననస:15-8-179
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప అడడ గరలర
ఇసటట ననస:15-8-179
వయససస:22
లస: పప
7591 NDX0871863
పపరర: జతదసదడ ఖరబసడ

94-43/577

భరస : సతఖనదరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:15-8-179
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : హరరశచసదడయఖ
ఇసటట ననస:15-8-179
వయససస:62
లస: ససస స
7588 NDX2183309
పపరర: కమషష తదజ అడడ గరలర

7583 JBV1652163
పపరర: వనసకట రమమదదవ వనమగల

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:15-9-181
వయససస:30
లస: పప
94-44/238

7611 JBV3088598
పపరర: గణణమమక దదడడ ల

94-44/239

భరస : కకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:15-9-183
వయససస:63
లస: ససస స
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94-44/240

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:15-9-183
వయససస:66
లస: పప

7613 NDX2235075
పపరర: పసడయమసక కకసడవటట

భరస : కకటటశజర రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:15-09-184
వయససస:29
లస: ససస స

94-44/242 7616 NDX0995472
7615 NDX2236024
పపరర: ససవర నదగకశజర రరవప శశసఠరననన
పపరర: హబబబ షపక

తసడడ:డ వనసకటటసజరరర శశసఠరననన
ఇసటట ననస:15-09-184
వయససస:59
లస: పప
7618 NDX2183168
పపరర: తదజ చగగరరపరటట

94-44/245

94-44/707

94-44/250

94-44/253

94-44/256

94-44/248

7628 NDX0355560
పపరర: సససదరమక మదదదననన

7631 NDX1960120
పపరర: రరసబబబగ కకఠరరర

94-44/259

7636 NDX0029207
పపరర: మసరసనమక కనసగరడద

94-44/262

7634 NDX0996579
పపరర: రజన బబ గరనడడ

94-44/251

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:15-9-190
వయససస:56
లస: ససస స

94-44/254

7640 NDX0094516
పపరర: కకసడయఖ కనసగగసడ
తసడడ:డ మగననప
ఇసటట ననస:15-9-190
వయససస:60
లస: పప

7623 JBV1651348
పపరర: సతఖవత యడర పలర

94-44/249

7626 JBV1650480
పపరర: మలర ఖమరరననరరవప యడర పలర

94-44/252

7629 JBV1655190
పపరర: నరకశ కరరనటట

94-44/255

తసడడ:డ చచసచయఖ
ఇసటట ననస:15-9-187
వయససస:38
లస: పప
94-44/257

7632 NDX0029710
పపరర: ధనలకడక దసడమమడడ

94-44/258

భరస : కమషష మమరరస
ఇసటట ననస:15-9-189
వయససస:77
లస: ససస స
94-44/260

7635 NDX0210757
పపరర: లకడక వనసకట ససధద రరణణ
కకనదగమమ
ర
భరస : గరపరలకమషష
ఇసటట ననస:15-9-190
వయససస:50
లస: ససస స

94-44/261

94-44/263

7638 NDX0992032
పపరర: శకనవరస బబ గరనడడ

94-44/264

తసడడ:డ గరపరల కమషష
ఇసటట ననస:15-9-190
వయససస:25
లస: పప
94-44/265

94-44/247

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:15-9-186
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:15-9-190
వయససస:35
లస: ససస స
7637 NDX1476788
పపరర: వసశ కమషష కకనగసలర

7620 NDX0990382
పపరర: మగనర భబషర షపక

భరస : మలర ఖమరరననరరవప
ఇసటట ననస:15-9-186
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకఠరరర
ఇసటట ననస:15-9-188
వయససస:53
లస: పప

7633 NDX1476796
పపరర: ఎన వ ఆర లకడక పరరజత
దదవ కకనగమలర
తసడడ:డ గరపరల కమషష
ఇసటట ననస:15-9-190
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:15-9-190
వయససస:54
లస: పప

7625 JBV1650910
పపరర: సరసబశవరరవప యడర పలర

94-44/244

తసడడ:డ ఖమససస బగడద సరహహబ
ఇసటట ననస:15-9-185
వయససస:51
లస: పప

భరస : చచసచయఖ
ఇసటట ననస:15-9-187
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : రరసబబబగ కకటబరర
ఇసటట ననస:15-9-188
వయససస:49
లస: ససస స

7639 NDX0155630
పపరర: గరపరల కమషష కకనదగమమ
ర

94-44/246

తసడడ:డ మలర ఖమరరననరరవప
ఇసటట ననస:15-9-186
వయససస:41
లస: పప

భరస : చచసచయఖ
ఇసటట ననస:15-9-187
వయససస:63
లస: ససస స
7630 NDX1720854
పపరర: శరసత లత కకటబరర

7622 NDX0021972
పపరర: యడర పలర రరజకశజరర

7617 NDX0029256
పపరర: శశపసడయ చగగరరపరటట
భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:15-9-185
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:15-9-186
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖమరరననరరవప
ఇసటట ననస:15-9-186
వయససస:38
లస: పప
7627 JBV1655208
పపరర: లకడకభబరత కరరనటట

94-44/243

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:15-9-185
వయససస:44
లస: పప

భరస : మసరసన రరవప చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:15-9-185
వయససస:43
లస: ససస స
7624 JBV1650498
పపరర: రరజకష యడర పలర

7619 JBV3087046
పపరర: మసరసన రరవప చగగరరపరటట

94-44/241
7614 NDX2236016
పపరర: లకడక పడసనన కలమమరర శశసఠరననన

భరస : శవనదగకసజర రరవప శశసఠరననన
ఇసటట ననస:15-09-184
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : మగనర భబషర
ఇసటట ననస:15-9-185
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:15-9-185
వయససస:22
లస: పప
7621 NDX3060613
పపరర: సససపరరయమ చగగరరపరటట

94-40/570

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:15-9-190
వయససస:36
లస: పప
94-44/266

7641 JBV1651678
పపరర: అచసఖతరరమయఖ ఆవపల

94-44/267

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:15-9-190
వయససస:81
లస: పప
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7642 NDX2762748
పపరర: సస మశశఖర రరవప మమజకటట

94-44/708

భసధసవప: దదవకక దదవ తదడదపలర
ఇసటట ననస:15-9-191
వయససస:70
లస: పప

94-44/709

భరస : సస మశశఖర రరవప మమజకటట
ఇసటట ననస:15-9-191
వయససస:69
లస: ససస స

7645 NDX2908267
పపరర: రమమశ బబబగ కకలర

94-34/938

Deleted

తసడడ:డ కకసడయఖ కకలర
ఇసటట ననస:15-9-191/3B
వయససస:60
లస: పప
7648 NDX2829117
పపరర: పదదకవత కకలర

94-51/835

భరస : రమమశ బబబగ కకలర
ఇసటట ననస:15-9-191/3B
వయససస:50
లస: ససస స
7651 SQX2261089
పపరర: పపణఖవత చదగసటట

7643 NDX2763225
పపరర: దదవకక దదవ తదడదపలర

7646 NDX2828481
పపరర: పదదకవత కకలర

94-44/710

భసధసవప: రమమశ బబబగ కకలర
ఇసటట ననస:15-9-191/3B
వయససస:68
లస: ససస స
7654 NDX1877069
పపరర: జజయయల ససదర దరర డదకరమ

94-44/270

7647 NDX2829133
పపరర: పపణఖవత చదగసటట

94-51/834

భసధసవప: రమమశ బబబగ కకలర
ఇసటట ననస:15-9-191/3B
వయససస:69
లస: ససస స
94-51/836

తసడడ:డ రమమశ బబబగ కకలర
ఇసటట ననస:15-9-191/3B
వయససస:34
లస: పప
95-170/1273

94-67/16

భరస : ఉదదగరరర సపవదసలల
ఇసటట ననస:15-9-191
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రమమశబబబగ కకలర
ఇసటట ననస:15-9-191/3B
వయససస:50
లస: ససస స
7649 NDX2829166
పపరర: కరకసత కలమమర కకలర

7644 NDX2424141
పపరర: ఉదదగరరర పదక

7650 SQX2261048
పపరర: కరకసత కలమమర కకలర

95-88/1329

తసడడ:డ రమమశ బబబగ కకలర
ఇసటట ననస:15/9/191/3B
వయససస:34
లస: పప

94-44/268 7653 NDX1877101
7652 NDX0377846
పపరర: మమణణకఖ వర పడసరదరరవప డదకరమ
పపరర: లలహహత డదకరమ

94-44/269

తసడడ:డ Andhra Pradesh
ఇసటట ననస:15-9-191 LEELA HOMES
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ మమణణకఖ వరపడసరదరరవప డదకరమ
ఇసటట ననస:15-9-191 LEELA HOMES
వయససస:25
లస: పప

7655 NDX0168252
పపరర: దదవఖ డదకరమ

7656 NDX2515203
పపరర: ఎమల డదకరమ

94-44/271

94-44/272

తసడడ:డ మమణణకఖ వరపడసరదరరవప డదకరమ
ఇసటట ననస:15-9-191 LEELA HOMES
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మమణణకఖ వర పడసరద డదకరమ
ఇసటట ననస:15-9-191 LEELA HOMES
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మమణణకఖ వర పడసరద డదకరమ
ఇసటట ననస:15-9-191 LEELA HOMES
వయససస:54
లస: ససస స

7657 NDX2072486
పపరర: అనసరరధ మదసగగల

7658 NDX2072494
పపరర: శవ మమణణకఖమక మదసగగల

7659 JBV3087012
పపరర: నదగ మహహశజర రరడడ మదసగగల

94-44/273

భరస : నదగ మహహశజరరరడడ మదసగగల
ఇసటట ననస:15-9-192
వయససస:44
లస: ససస స
7660 NDX0643155
పపరర: లకడక కరసత శక తషలసస

భరస : సససదర రరమ రరడడ మదసగగల
ఇసటట ననస:15-9-192
వయససస:64
లస: ససస స
94-44/276

భరస : యగరష చసదడ
ఇసటట ననస:15-9-193
వయససస:37
లస: ససస స
7663 NDX0636837
పపరర: కమషష చచవతనఖ తషలసస

94-44/279

భరస : రరమ కమషష కరకరర
ఇసటట ననస:15-9-196
వయససస:34
లస: ససస స

94-44/277

7664 NDX0636878
పపరర: యగరష చసదడ తషలసస

94-44/282

7667 NDX0077032
పపరర: పదదకవత ఉయమఖరర

7662 NDX0642587
పపరర: అరరణ తషలసస

94-44/280

7665 NDX0636357
పపరర: రరమచసదడ పడభగ తషలసస

94-44/283

భరస : దసరర శకనవరస కలమమర
ఇసటట ననస:15-9-195
వయససస:53
లస: ససస స

7670 NDX2235869
పపరర: ససతమక కరకరర

భరస : చసదడయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:15-9-196
వయససస:40
లస: ససస స

94-44/281

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:15-9-193
వయససస:72
లస: పప
94-44/284
7668 NDX1150044
పపరర: దసరరర శకనవరసకలమమర మమదదసస

తసడడ:డ నదరరయణ సరజమ
ఇసటట ననస:15-9-195
వయససస:55
లస: పప
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94-44/285

94-44/278

భరస : రరమచసదడ పడభగ
ఇసటట ననస:15-9-193
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడ పడభగ
ఇసటట ననస:15-9-193
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ దసరర శకనవరస కలమమర మమదదసస
ఇసటట ననస:15-9-195
వయససస:25
లస: ససస స

7669 NDX2235885
పపరర: ససమలత కరకరర

7661 NDX1693077
పపరర: శమత ఆరఖ

94-44/275

తసడడ:డ సససదరరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:15-9-192
వయససస:42
లస: పప

భరస : కమషష చచవతనఖ తషలసస
ఇసటట ననస:15-9-193
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడ పడభగ
ఇసటట ననస:15-9-193
వయససస:40
లస: పప
7666 NDX1406264
పపరర: సపనహ దదపసస మమదదసస

94-44/274

94-44/286

7671 NDX2235877
పపరర: రరమ కమషష కరకరర

94-44/287

తసడడ:డ చసదడయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:15-9-196
వయససస:40
లస: పప
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7672 NDX2235836
పపరర: చసదడయఖ కరకరర
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94-44/288

తసడడ:డ నదగయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:15-9-196
వయససస:62
లస: పప
7675 NDX2236032
పపరర: సరయ సరన కలమమర ధదరర

7677 NDX0183285
పపరర: నదగ వనసకట మలర కరరరనన రరవప
గసపర
తసడడ:డ చన గగరవయఖ
ఇసటట ననస:15-9-197
వయససస:41
లస: పప

94-44/292

94-44/293

7679 NDX0761080
పపరర: మమధవ సనరఖదదవర

94-44/294

7680 JBV3088366
పపరర: వరలకడక సనరఖదదవర

94-44/295

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప
ఇసటట ననస:15-9-198
వయససస:32
లస: ససస స
94-44/296

94-44/712

94-44/299

94-44/300

94-44/303

భరస : మధససనధనరరవప
ఇసటట ననస:15-9-203
వయససస:53
లస: ససస స

94-44/991

7688 NDX2235042
పపరర: కమల చగగరరపరటట

94-40/571

7694 NDX1357011
పపరర: కలమఖణణ కకపపరర

94-44/306

7697 NDX1960096
పపరర: మమధవ యగసటట
భరస : దసరర రవసదడ యగసటట
ఇసటట ననస:15-9-203
వయససస:43
లస: ససస స

94-44/309

94-44/711

7686 NDX2149269
పపరర: వనసకట పదకలత నరహరరశశటల ట

7689 NDX2235026
పపరర: మహహశ ససదదప జలమదద

94-40/572

తసడడ:డ రవసదడ బబబగ జలమదద
ఇసటట ననస:15-9-203
వయససస:23
లస: పప
94-44/301

7692 NDX1357037
పపరర: రతన కకరస ర కరరసపపడడ

94-44/302

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:15-9-203
వయససస:29
లస: ససస స
94-44/304

7695 NDX2056407
పపరర: అపరష గగరకస

94-44/305

భరస : శకనవరస గగరకస
ఇసటట ననస:15-9-203
వయససస:40
లస: ససస స
94-44/307

7698 NDX0355438
పపరర: ససజనఖ యమగసటట

94-44/308

భరస : దసరరర పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:15-9-203
వయససస:45
లస: ససస స

94-44/310 7701 NDX0858191
7700 JBV1650670
పపరర: మమధవ పసడయసవద కరరసపపడడ
పపరర: పదక వపననవ

భరస : వనసకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:15-9-203
వయససస:54
లస: ససస స

94-44/298

భరస : సతష కలమమర సపటల టపలర
ఇసటట ననస:15-9-199
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణద రరవప
ఇసటట ననస:15-9-203
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : దసరరర రమమష
ఇసటట ననస:15-9-203
వయససస:42
లస: ససస స
7699 JBV3089448
పపరర: నదగ రతదనశజరర మమచవరపప

7685 NDX3281268
పపరర: నగకశజరరరవప సనరఖదదవర
సనరఖదదవర
తసడడ:డ కకటటశజరరరవప సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:15-9-198
వయససస:53
లస: పప

7691 NDX1325752
పపరర: రరగ రచన ఉననవ

7683 NDX3093481
పపరర: రరస పడసరద పవపలలరర
తసడడ:డ వనసకట సతఖ నదరరయణ
ఇసటట ననస:15-9-198
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ నగకశజర పడసద
ఇసటట ననస:15-9-203
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:15-9-203
వయససస:34
లస: ససస స
7696 NDX0029611
పపరర: శభ రతనస యమగసటట

94-44/297

భరస : నవనత రరయగడడ చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:15-09-202
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:15-9-203
వయససస:26
లస: ససస స
7693 JBV1651041
పపరర: శకరరమ దదవఖ

7682 JBV3088358
పపరర: శవ పడసడ యమరకఅలమ

భరస : నదగకశజర రరవప
ఇసటట ననస:15-9-198
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:15-9-198
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అరరననరరవప సపటల టపలర
ఇసటట ననస:15-9-199
వయససస:47
లస: పప
7690 NDX1888306
పపరర: ససషక పడవణ షపక

భరస : గరపరలమగరరస
ఇసటట ననస:15-9-197
వయససస:51
లస: ససస స
94-44/291

భరస : రరస పడసరద
ఇసటట ననస:15-9-198
వయససస:43
లస: ససస స
7687 NDX2166545
పపరర: సతష కలమమర సపటల టపలర

94-44/289

7676 NDX1494210
పపరర: ఎన వ డడ పస జ అరవసద
ధదరర
తసడడ:డ గరపరల కమషష మమరరస ధదరర
ఇసటట ననస:15-9-197
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నదగకశజరరరవప
ఇసటట ననస:15-9-198
వయససస:31
లస: పప
7684 NDX3114139
పపరర: రరజ రరజకశజరర పరరచనరర

7674 JBV3198579
పపరర: కరమమకడ ధదరర

94-44/290

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర ధదర
ఇసటట ననస:15-9-197
వయససస:59
లస: పప
7681 NDX0012849
పపరర: బసవనశజరరరవప సనరఖదదవర

94-42/809

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:15-9-197
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ గరపరల కమషష మమరరస ధదరర
ఇసటట ననస:15-9-197
వయససస:26
లస: పప
7678 NDX2206068
పపరర: గరపరల కమషష మమరరస ధదర

7673 NDX2820884
పపరర: చచవతనఖ గరదచ

94-44/311

భరస : నదగకశజర పడసరద వపననవ
ఇసటట ననస:15-9-203
వయససస:57
లస: ససస స
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94-44/312

భరస : రరజకలమమర
ఇసటట ననస:15-9-203
వయససస:59
లస: ససస స
7705 NDX2119023
పపరర: చసదడ శశఖర గగసటటపలర

7703 NDX2206027
పపరర: జజనకక గగరరజవవలల

భరస : కరకసత కలసకలమమర పరటటబసడర
ఇసటట ననస:15-9-203
వయససస:63
లస: ససస స
94-44/315

7706 NDX1325760
పపరర: శరకవణ ఉననవ

తసడడ:డ మధససనదన రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:15-9-203
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ నగకశజర పడసరద
ఇసటట ననస:15-9-203
వయససస:26
లస: పప

7708 NDX0065177
పపరర: దసరరర రమమష యమగసటట

7709 NDX2056415
పపరర: శకనవరస గగరకస

94-44/318

తసడడ:డ చనన నదగయఖ
ఇసటట ననస:15-9-203
వయససస:47
లస: పప
7711 NDX0992040
పపరర: ఖమజజ మహహదద న షపక

94-44/321

94-44/324

7715 NDX0751560
పపరర: నదగకశజర పడసరద ఉననవ

94-44/713

7718 NDX2729465
పపరర: ససమఖ యమగసటట

7721 NDX2254126
పపరర: సరయ కకరణ ధనళపరళళ

భసధసవప: హనసమసత రరవప కరమరరజగడడ
ఇసటట ననస:15-9-203 , FLAT NO 206
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణగ బబబగ ధనళపరళళ
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:21
లస: పప

7723 NDX0021980
పపరర: మమకకననన� అనత�

7724 NDX2053981
పపరర: జజఖత బలలససపరటట

94-43/596

తసడడ:డ తరరపతరరవ�
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:30
లస: ససస స
7726 NDX0355339
పపరర: దసరర శరరష దదడడ పపననన�

94-43/599

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:43
లస: ససస స

7727 NDX2052314
పపరర: మమధవ ఉపమల

94-44/322

7730 NDX1124569
పపరర: ససజజత మమకకననన
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:43
లస: ససస స

94-44/317

7710 NDX1960070
పపరర: దసరర రవసదడ యగసటట

94-44/320

7713 JBV3089455
పపరర: మధససనధన రరవప గగసటటపలర

94-44/323

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:15-9-203
వయససస:53
లస: పప
94-44/325

7716 JBV1653567
పపరర: రరజకలమమర మమడద

94-44/326

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:15-9-203
వయససస:65
లస: పప
94-44/714

7719 NDX2720498
పపరర: రమఖ యమగసటట

94-44/715

తసడడ:డ దసరర పడసరద రరవప యమగసటట
ఇసటట ననస:15-9-203
వయససస:23
లస: ససస స
94-40/573

7722 NDX2116409
పపరర: బసదస శక దనళపరళళ

94-43/595

తసడడ:డ వనణగ బబబగ దనళపరళళ
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:23
లస: ససస స
94-43/597

7725 NDX1531244
పపరర: కలమన దదవ గరరసటర

94-43/598

భరస : వనసకట ససబబ రరవప వపటర
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:35
లస: ససస స
94-43/600

భరస : సజరరప చసద
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:39
లస: ససస స
94-43/602

7707 NDX0182840
పపరర: వనసకట రమణ రరవప కకపపరర

తసడడ:డ చనన నదగయఖ యగసటట
ఇసటట ననస:15-9-203
వయససస:48
లస: పప

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకట కమషష�
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:37
లస: ససస స
7729 NDX2052330
పపరర: ససనత పప టర

94-44/319

తసడడ:డ దసరర పడసరద రరవప యమగసటట
ఇసటట ననస:15-9-203
వయససస:23
లస: ససస స
94-43/676

94-44/314

తసడడ:డ వషష
ష మమరరస కకపపరర
ఇసటట ననస:15-9-203
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కమషరషరరవప
ఇసటట ననస:15-9-203
వయససస:59
లస: పప

భరస : అపరమరరవప మగపరమల
ఇసటట ననస:15-9-203
వయససస:52
లస: ససస స
7720 NDX2548147
పపరర: మహహశజరర కరమరరజగడడ

94-44/316

తసడడ:డ చన నదగయఖ
ఇసటట ననస:15-9-203
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:15-9-203
వయససస:57
లస: పప
7717 NDX3121712
పపరర: వజయ లకడక మగపరమల

7712 NDX0353813
పపరర: దసరరర పడసరద రరవప యమగసటట

7704 NDX2056423
పపరర: కకటటశజరమక గగరకస

భరస : వజయ సరరధద గగరకస
ఇసటట ననస:15-9-203
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ సరరధద గగరకస
ఇసటట ననస:15-9-203
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఖమజజవల
ఇసటట ననస:15-9-203
వయససస:49
లస: పప
7714 JBV1650704
పపరర: వనసకటటశజర రరవప కరరసపపడడ

94-44/313

7728 NDX0029744
పపరర: ససనత దనళపరళళ

94-43/601

భరస : వనణగబబబగ దనళపరళళ
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:43
లస: ససస స
94-43/603

7731 NDX0029181
పపరర: శక లకడక� మననన�

94-43/604

భరస : పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:56
లస: ససస స
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7732 NDX0355479
పపరర: లకడకఈశజరర దదడడ పననన�

94-43/605

భరస : వనసకట ససభబష చసదడబబ స�
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:64
లస: ససస స
7735 NDX0858142
పపరర: లకడకకలమమరర బబ డచపపడడ�

94-43/608

94-43/611

94-43/614

94-43/618

94-43/621

94-43/624

7753 NDX0029223
పపరర: వశరలకడక వరససరరడడ

94-43/677

94-43/615

7745 NDX0156315
పపరర: వనణగబబబగ ధనళపరళళ

7748 NDX0155325
పపరర: సరసబశవరరవప� పపదద �

7751 NDX1210780
పపరర: ఆదద నదరరయణ ననలర లరర

7754 NDX2149251
పపరర: నగరన గగసటటపలర

94-43/619

భరస : రరఘవ సరజమ బటటలననన
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:60
లస: ససస స
94-44/333

7757 NDX1720706
పపరర: పమదదజరరజ కరశవజజ ల

7740 NDX0013318
పపరర: అనలలమమమర మమకకననన�

94-43/613

7743 NDX0354241
పపరర: వనసకట కమషష దదడడ పపననన�

94-43/617

7746 NDX0013284
పపరర: తరరపత రరవప మమకకననన�

94-43/620

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ�
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:60
లస: పప
94-43/622

7749 NDX2052355
పపరర: నదగకశజర రరవప కరవపరర

94-43/623

తసడడ:డ అచసత రరమయఖ
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:70
లస: పప
94-43/625

7752 NDX0857342
పపరర: సనరరబబబగ బబ డచపపడడ�

94-43/626

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ�
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:76
లస: పప
94-44/327

తసడడ:డ గరపరల రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:31
లస: ససస స
94-44/329

94-43/610

తసడడ:డ వ.యస. చసదడబబ స�
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రమయఖ
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:71
లస: పప

భరస : రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ బటటలననన
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:63
లస: పప

7742 NDX0154005
పపరర: వసశ కమషష మననన�

7737 NDX0661835
పపరర: రరమతరర మక తదళళ�

తసడడ:డ తరరపత రరవప�
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:66
లస: పప

7750 NDX0353607
పపరర: వనసకట ససభబష చసదడబబ స�
దదడడ పపననన�
తసడడ:డ అపమయఖ�
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:71
లస: పప

7759 NDX2254324
పపరర: రరఘవ సరజమ బటటలననన

94-43/612

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ధనళపరళళ
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రరమమకరరస�
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:62
లస: పప

7756 NDX2254308
పపరర: రతన కలమమరర మగపరమళ

7739 NDX1136084
పపరర: శకనవరస రరవప మమకకననన

94-43/607

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ బగచచయఖ�
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదనదరరయణ వపటర
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:45
లస: పప
7747 NDX0155408
పపరర: బగచచయఖ� మననన�

94-43/609

తసడడ:డ ఆదదనదరరయణ
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ బలలససపరటట
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:34
లస: పప
7744 NDX1531202
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప వపటర

7736 NDX2052322
పపరర: కమషష కలమమరర నదయగడడ

7734 NDX2052348
పపరర: సజరరప రరణణ కరవపరర

భరస : నదగకశజర రరవప
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వర రరఘవ రరవప
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ జజఖతయఖ�
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:74
లస: ససస స
7741 NDX2053973
పపరర: రమమష బలలససపరటట

94-43/606

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : సనరరబబబగ�
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:66
లస: ససస స
7738 NDX0355495
పపరర: వజయ లకడక కకడదల�

7733 NDX0029637
పపరర: శరరద� పపదద �

7755 NDX2254332
పపరర: నదగకశజర దదవ మమకకననన

94-44/328

భరస : తరరపత రరవప మమకకననన
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట లకడక ఉదయ కలమమర కరశవజజ
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:24
లస: పప

94-44/332
7758 NDX1775255
పపరర: వనసకట లకడక ఉదయ కలమమర
కరసరవజజజ ల
తసడడ:డ లకడక నరసససహ రరవప కరసరవజజజ ల
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:52
లస: పప

7760 NDX3120045
పపరర: రరమమహన రరవప వరససరరడడ

7761 NDX3124187
పపరర: చచవతడ పప టర

తసడడ:డ నదగ బసవయఖ వరససరరడడ
ఇసటట ననస:15-9-204
వయససస:79
లస: పప

94-44/331

94-44/716

94-44/665

తసడడ:డ అనల కలమమర పప టర
ఇసటట ననస:15/9/204, FLAT NO.303
వయససస:19
లస: ససస స
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94-44/334

భరస : గరలయఖ
ఇసటట ననస:15-9-205
వయససస:39
లస: ససస స
7765 NDX3151412
పపరర: శరకవణణ మమచదరస

94-44/718

94-43/629

94-43/632

7774 NDX1553974
పపరర: వనసకట రమణ మమరరస
పప లసరరజ
తసడడ:డ వనసకట శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:15-9-206
వయససస:55
లస: పప

94-43/635

7777 JBV1652825
పపరర: కమషషకలమమరర అలపరరస

94-44/336

94-44/339

94-44/342

94-43/633

94-44/345

7773 NDX1709155
పపరర: ససరకష చసదడ మననవ

94-43/634

7775 JBV3088549
పపరర: ఉమమమహహశజరరవప� మవజ�

7776 NDX2729093
పపరర: మమమతదయ
డ
పరలడడగగ

7778 NDX2235919
పపరర: శరకవణ కలమమర ఆలపరరస

7781 NDX0661975
పపరర: అనల కలమమర బబ లలర

7784 NDX2031722
పపరర: కమషష సరయ రరవళళ

7787 NDX3126794
పపరర: రజన రవళ

7790 JBV3089257
పపరర: రమమష బబబగ మగపరమళర
తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:15-10-211
వయససస:52
లస: పప

94-43/628

94-43/631

తసడడ:డ మహన రరవప మననవ
ఇసటట ననస:15-9-206
వయససస:44
లస: పప

94-43/637

94-44/719

తసడడ:డ శవ రరమ కమషష పరలడడగగ
ఇసటట ననస:15-9-491
వయససస:19
లస: పప
94-44/337

7779 NDX1236546
పపరర: మమనస బబ లలర

94-44/338

తసడడ:డ అనల కలమమర
ఇసటట ననస:15-10-208
వయససస:25
లస: ససస స
94-44/340

7782 NDX2031789
పపరర: మనక రరవళళ

94-44/341

తసడడ:డ రవ రరవళళ
ఇసటట ననస:15-10-210
వయససస:31
లస: ససస స
94-44/343

7785 JBV1790682
పపరర: వజయగమమమర జసపరల

94-44/344

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:15-10-210
వయససస:50
లస: పప
94-44/667

భరస : రవ రవళ
ఇసటట ననస:15-10-210
వయససస:50
లస: ససస స
94-44/347

7770 JBV3088556
పపరర: రతదనసబ� మవజ�

భరస : వనసకట శశష గరరర రరవప పస లసరరజ
ఇసటట ననస:15-9-206
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ రరవళళ
ఇసటట ననస:15-10-210
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ చనకకసడయఖ రరవళళ
ఇసటట ననస:15-10-210
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రమమష బబబగ
ఇసటట ననస:15-10-211
వయససస:25
లస: పప

7772 NDX1452960
పపరర: ససత రరవమక పస లసరరజ

7767 NDX1693036
పపరర: కమషష పసడయ పప లసరరజ

భరస : ఉమమమహహశజర రరవప�
ఇసటట ననస:15-9-206
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ కరమచసద
ఇసటట ననస:15-10-208
వయససస:58
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర జసపరల
ఇసటట ననస:15-10-210
వయససస:47
లస: ససస స

7789 NDX1382142
పపరర: పమదదజ మగపరమళర

94-43/630

తసడడ:డ కమషష కలమమర ఆలపరరస
ఇసటట ననస:15-10-207
వయససస:29
లస: పప

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:15-10-208
వయససస:45
లస: ససస స

7786 NDX2031771
పపరర: రవ రరవళళ

7769 NDX0029785
పపరర: వమల రరణణ� పరలడడగగ�

94-44/717

భరస : వనసకట రమణ మమరరస పప లసరరజ
ఇసటట ననస:15-9-206
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపయఖ�
ఇసటట ననస:15-9-206
వయససస:80
లస: పప

భరస : వనసకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:15-10-207
వయససస:50
లస: ససస స

7783 NDX0683839
పపరర: ససధ ధననకలల

94-43/627

భరస : సరసబశవరరవప� పరలడడగగ�
ఇసటట ననస:15-9-206
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : బగచచశశషగరరరరరవప�
ఇసటట ననస:15-9-206
వయససస:77
లస: ససస స

7780 NDX0662064
పపరర: వనజకలమమరర బబ లలర

7766 NDX0547836
పపరర: అమరససధ� మననవ�

7764 NDX3151081
పపరర: నదగ మమనక అల

భరస : నదగ శవ శసకర రరవప అల
ఇసటట ననస:15-9-205
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససరకష చసదడ�
ఇసటట ననస:15-9-206
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మహనరరవ�
ఇసటట ననస:15-9-206
వయససస:59
లస: ససస స
7771 JBV1652585
పపరర: సనరఖకళళవత� ఖమససనవసస�

94-44/335

తసడడ:డ గరపయఖ
ఇసటట ననస:15-9-205
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమచదరస
ఇసటట ననస:15-9-205
వయససస:18
లస: ససస స
7768 NDX0547810
పపరర: రకణగకరదదవ� మననవ�

7763 NDX0990648
పపరర: గరలయమ పసలర లల

7788 JBV3089265
పపరర: లకడక మగపరమళర

94-44/346

భరస : రమమషరబబగ
ఇసటట ననస:15-10-211
వయససస:47
లస: ససస స
94-44/348

7791 NDX2384287
పపరర: వజయ లకడక కరరనటట

94-50/445

భరస : ఆనసద రరవప కరరనటట
ఇసటట ననస:15-10-211
వయససస:44
లస: ససస స
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7792 NDX2384311
పపరర: ఆనసద రరవప కరరనటట

94-50/446

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర కరరనటట
ఇసటట ననస:15-10-211
వయససస:53
లస: పప
7795 NDX2206076
పపరర: ననబబష రరడడడ భమరరడడడ

94-44/351

94-50/447

94-73/698

94-44/356

94-44/359

94-44/362

94-44/366

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:15-11-222
వయససస:75
లస: పప

7805 NDX2183184
పపరర: సరసబశవ రరవప కకరరవ

7808 NDX1220235
పపరర: పడదదప కరకరరల

7811 JBV3089232
పపరర: హహమపదకరరజకశజరర కరమననన

7814 NDX0692087
పపరర: బబల పడబబకర రరవప కడడయమల

94-44/369

7817 NDX0428581
పపరర: జయలకడక పపనదటట

94-44/357

7820 NDX2866804
పపరర: భరత పపనదటట
తసడడ:డ ససరరసదడ పపనదటట
ఇసటట ననస:15-11-222
వయససస:19
లస: పప

7800 NDX2418317
పపరర: రరజకశజరర బసడదరర

94-45/463

7803 NDX1236587
పపరర: మహహన పస లమమటర

94-44/355

7806 NDX1220243
పపరర: శక లకడక కరకరరల

94-44/358

తసడడ:డ పడదదప కరకరరల
ఇసటట ననస:15-11-218
వయససస:35
లస: ససస స
94-44/360

7809 NDX1220250
పపరర: చన వనసకటటశజర రరవప కలల
ర రర

94-44/361

తసడడ:డ బడహకయఖ
ఇసటట ననస:15-11-218
వయససస:60
లస: పప
94-44/363

7812 JBV3089091
పపరర: లకడకనదరరయణ కరమననన

94-44/364

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:15-11-220
వయససస:60
లస: పప
94-44/367

7815 NDX0428607
పపరర: ససదదఖ రరణణ పపనదటట

94-44/368

భరస : ససరకసదడ
ఇసటట ననస:15-11-222
వయససస:36
లస: ససస స
94-44/370

భరస : జగనదనధరరవప
ఇసటట ననస:15-11-222
వయససస:66
లస: ససస స
94-44/372

94-44/353

తసడడ:డ మగరళ మహన
ఇసటట ననస:15-11-217
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:15-11-221
వయససస:70
లస: పప

భరస : రమమశ బబబగ మగతస ననన
ఇసటట ననస:15-11-222
వయససస:55
లస: ససస స
7819 NDX0636597
పపరర: జగనదనధరరవప పపనదటట

94-73/699

భరస : లకడకనదరరయణ
ఇసటట ననస:15-11-220
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : బబల పడబబకర రరవప
ఇసటట ననస:15-11-221
వయససస:70
లస: ససస స
7816 NDX1959990
పపరర: ఉష రరణణ మగతస ననన

7802 NDX3050739
పపరర: వనసకట రరమ కమషష ఉపపమథదలమ

7797 NDX0661926
పపరర: వరరసజననయగలల జఖనదనదసల

భరస : సరలలన బబబగ బసడదరర
ఇసటట ననస:15-11-27
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖవరపడసరద కరకరరల
ఇసటట ననస:15-11-218
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:15-11-218
వయససస:63
లస: పప
7813 NDX0760934
పపరర: రజన నననపననన

94-44/354

తసడడ:డ సస మయఖ కకరరవ
ఇసటట ననస:15-11-217
వయససస:79
లస: పప

భరస : సతఖవరపడసరద
ఇసటట ననస:15-11-218
వయససస:57
లస: ససస స
7810 JBV1652007
పపరర: సతఖవరపడసరద కరకరరల

7799 NDX2206084
పపరర: లత కసన
స రర

94-44/350

తసడడ:డ ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:15-10-215
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ నదగగలల ఉపపమథదలమ
ఇసటట ననస:15-11-88/a
వయససస:32
లస: పప

భరస : మగరళ మహన
ఇసటట ననస:15-11-217
వయససస:55
లస: ససస స
7807 JBV1652015
పపరర: జజఖత కరకరరల

94-44/352

తసడడ:డ జగనదనధరరవప లమవప
ఇసటట ననస:15-10-227
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కమషష చచవతనఖ
ఇసటట ననస:15-11-56
వయససస:35
లస: ససస స
7804 AP151010147261
పపరర: వజయ లకడక పప లమటర

7796 NDX0662049
పపరర: శరఖమల జఖనదనదసల

7794 NDX1960146
పపరర: గరపస శసకర మకరల

తసడడ:డ రరధ కమషష మమరరస మకరల
ఇసటట ననస:15-10-212
వయససస:55
లస: పప

భరస : వరరసజననయగలల
ఇసటట ననస:15-10-215
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగలల చదవర
ఇసటట ననస:15-10-215
వయససస:22
లస: ససస స
7801 NDX3086899
పపరర: బల జజఖత మగమకరరడడ

94-44/349

తసడడ:డ గరపస శసకర మకరల
ఇసటట ననస:15-10-212
వయససస:26
లస: ససస స

తలర : లకడక పడశరసత భమరరడడడ
ఇసటట ననస:15-10-213
వయససస:22
లస: పప
7798 NDX2400166
పపరర: అనసష చదవర

7793 NDX2008507
పపరర: శకదదవ మకరల

7818 NDX0871749
పపరర: ససరకసదడ పపనదటట

94-44/371

తసడడ:డ జగనదనధరరవప
ఇసటట ననస:15-11-222
వయససస:45
లస: పప
94-45/594

7821 NDX0463588
పపరర: పడశరసత ఆరరకటర

94-44/373

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:15-11-223
వయససస:42
లస: ససస స
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7822 NDX0428649
పపరర: అసజమక ఆరరకటర
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94-44/374

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:15-11-223
వయససస:65
లస: ససస స
7825 NDX1404391
పపరర: సరజత కకడదల

94-44/377

94-44/380

94-44/383

94-44/386

94-44/389

94-42/480

94-44/384

7835 NDX0155507
పపరర: వరయఖ వరససరరడడడ

7838 NDX1236561
పపరర: జగనదనథరరవప లమవప

7841 NDX2031854
పపరర: వనసకట శకలకడక పరరచనరర

94-44/393

7844 NDX2031847
పపరర: ససనల కమషష పరరచనరర

94-44/387

7847 NDX2119007
పపరర: అజసత కకమకననన

తసడడ:డ మమనవనసదడ నదథ జయవసఠబబబమ
ఇసటట ననస:15-11-228 F NO 5 JOE RESIDE
వయససస:40
లస: పప

భరస : లలట రమణ కలమమర కకమకననన
ఇసటట ననస:15-11-229
వయససస:46
లస: ససస స

7849 NDX2706414
పపరర: తడవకకస రరవప అననవరపప

7850 NDX2429652
పపరర: హహమ వనసకట లకడక అనసశర
కకతస మమసస
తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:15-11-230
వయససస:25
లస: ససస స

94-23/593

తసడడ:డ రరమకకటటశజరరరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:15-11-230
వయససస:49
లస: పప

7830 NDX0029173
పపరర: శక ససధ కకరణ వరససరడ
ర డ

94-44/382

7833 NDX0156125
పపరర: శరత వరససరరడడడ

94-44/385

7836 NDX1236579
పపరర: పడమల లమవప

94-44/388

భరస : జగనదనథరరవప
ఇసటట ననస:15-11-227
వయససస:61
లస: ససస స
94-44/390

7839 NDX2403004
పపరర: భవరన దదవ పపదద

94-42/479

భరస : భబసమర రరవప పపదద
ఇసటట ననస:15-11-228
వయససస:54
లస: ససస స
94-44/391

7842 JBV1650985
పపరర: దదవకకదదవ కకరరటబల

94-44/392

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:15-11-228
వయససస:47
లస: ససస స
94-44/394

తసడడ:డ మమధవరరవప పరరచనరర
ఇసటట ననస:15-11-228
వయససస:40
లస: పప
94-39/1164

94-44/379

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:15-11-226
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససనల కమషష పరరచనరర
ఇసటట ననస:15-11-228
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : నదగకశజరరరవప పసచసచక
ఇసటట ననస:15-11-228
వయససస:59
లస: ససస స
7846 NDX2899367
పపరర: శవ రరమ రరడడ కకలర

7832 NDX0890459
పపరర: శరసతదరరణణ వరససరరడడ

7827 JBV3087608
పపరర: వనసకటనరసమక కకడదల

భరస : శరత
ఇసటట ననస:15-11-226
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగకసదడస
ఇసటట ననస:15-11-227
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ ససత రరమయఖ పపదద
ఇసటట ననస:15-11-228
వయససస:64
లస: పప
7843 NDX1960005
పపరర: పరపమక పసచసచక

94-44/381

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:15-11-226
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ జగనదనథరరవప
ఇసటట ననస:15-11-227
వయససస:46
లస: పప
7840 NDX2402956
పపరర: భబసమర రరవప పపదద

7829 JBV3087384
పపరర: వనసకట ససబబబ రరవప కకడదల

94-44/376

భరస : వనసకట ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:15-11-224
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:15-11-226
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:15-11-226
వయససస:49
లస: పప
7837 NDX1236553
పపరర: వసశకమషష లమవప

94-44/378

తసడడ:డ పపదగసగయఖ
ఇసటట ననస:15-11-224
వయససస:84
లస: పప

భరస : కమషరషరరవప
ఇసటట ననస:15-11-226
వయససస:41
లస: ససస స
7834 NDX1327733
పపరర: కమషరషరరవప కసదదమలర

7826 JBV3087590
పపరర: శక లకడక కకడదల

7824 NDX0427591
పపరర: రరమమరరవప ఆరరకటర

తసడడ:డ నదగభమషణస
ఇసటట ననస:15-11-223
వయససస:70
లస: పప

భరస : నదగమలలర శజర రరవప
ఇసటట ననస:15-11-224
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:15-11-224
వయససస:53
లస: పప
7831 NDX1327725
పపరర: లకడక తషలసస కసదదమలర

94-44/375

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:15-11-223
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ నదగమలలర శజరరరవప కకడదల
ఇసటట ననస:15-11-224
వయససస:28
లస: ససస స
7828 JBV3087616
పపరర: నదగ మలలర శజర రరవప కకడదల

7823 NDX0462994
పపరర: ససరకష ఆరరకటర

7845 JBV1650993
పపరర: శకనవరస రరవప కకరరటబల

94-44/395

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:15-11-228
వయససస:53
లస: పప
94-44/396

7848 NDX2698520
పపరర: రరమకకటటశజరరరవప అననవరపప

94-20/987

తసడడ:డ ససరఖనదరరయణ అననవరపప
ఇసటట ననస:15-11-230
వయససస:78
లస: పప
94-44/397

7851 NDX2501963
పపరర: చసదదక
డ రరణణ కరసడడడ

94-44/398

తసడడ:డ అమకయఖ కరసడడడ
ఇసటట ననస:15-11-230
వయససస:28
లస: ససస స

Page 267 of 326

7852 NDX2429645
పపరర: చసదదక
డ కరణణ కకసడడడ
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94-44/399

తసడడ:డ అమకయఖ కకసడడడ
ఇసటట ననస:15-11-230
వయససస:28
లస: ససస స
7855 NDX2429603
పపరర: వణ కకసడడడ

94-44/402

94-44/405

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కకసడడడ
ఇసటట ననస:15-11-230
వయససస:59
లస: పప
7861 NDX2714509
పపరర: ససధదరరణణ యరర గడడ

94-44/575

94-44/669

94-44/987

94-51/31

94-51/774

94-44/576

7871 NDX2492130
పపరర: అమకయఖ కరసడడడ

7874 NDX2722585
పపరర: హహమ బసదస అననవరపప

94-51/977

94-51/34

తసడడ:డ వరయఖ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:15-11-230, SARADA PARAMES
వయససస:26
లస: ససస స

7877 NDX2721710
పపరర: శశషష సరయ పరరరపలర

94-44/404

7860 NDX2540730
పపరర: శకనవరసరరవప చలర గగలర

94-44/574

7863 NDX2983203
పపరర: పపదద భబసమర రరవప

94-44/668

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ పపదద
ఇసటట ననస:15-11-230
వయససస:63
లస: పప
94-44/670

7866 NDX3192663
పపరర: వనసకట ససదదర గగపరస కకతస మమసస

94-44/671

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:15-11-230
వయససస:27
లస: పప
94-44/988

7869 NDX2540722
పపరర: రరషసత చలర గగలర

94-45/487

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చలర గగలర
ఇసటట ననస:15-11-230
వయససస:19
లస: ససస స
94-51/32

7872 NDX2722601
పపరర: పపశప సససదరర అననవరపప

94-51/773

భరస : రరమ కకటటశజర రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:15-11-230
వయససస:67
లస: ససస స
94-51/775

భరస : తడవకకమ రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:15-11-230
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:15-11-230
వయససస:47
లస: ససస స
7879 NDX2070159
పపరర: జజఖతఖత మమధరమమటర

7868 NDX2701142
పపరర: బడహకనసద రరడడడ వనణగతషరర

7857 NDX2429678
పపరర: శకనవరసరరవప కకతస మమసస

తసడడ:డ రఘగనదథరరవప చలర గగలర
ఇసటట ననస:15-11-230
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కరసడడడ
ఇసటట ననస:15-11-230
వయససస:59
లస: పప

భసధసవప: పపరష చసదడ రరవప కరవనటట
ఇసటట ననస:15-11-230
వయససస:63
లస: పప
7876 NDX3284593
పపరర: దదవకక రతనమణణ కకతస మమసస

94-44/573

తసడడ:డ నదగర రరడడడ వనణగతషరర
ఇసటట ననస:15-11-230
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ నదగభమషణస మగదదన
ఇసటట ననస:15-11-230
వయససస:23
లస: ససస స
7873 NDX2735462
పపరర: రరధద కమషష మమరరస బజననపలర

7859 NDX2712396
పపరర: ససరకశ యరర గడడ

7865 NDX3072584
పపరర: మహహన నసబమరర

94-44/401

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:15-11-230
వయససస:56
లస: పప

భరస : ససబబరరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:15-11-230
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బడహహకనసదద వనణగతషరర
ఇసటట ననస:15-11-230
వయససస:51
లస: ససస స
7870 NDX2414175
పపరర: శక సరహహత మగదదన

94-44/403

భరస : శకనవరసరరవప చలర గగలర
ఇసటట ననస:15-11-230
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:15-11-230
వయససస:43
లస: పప
7867 NDX2703049
పపరర: ఇసదదరర దదవ వనణగతషరర

7856 NDX2429595
పపరర: వనసకట ససధదర గగపరస
కకతస మమసస
తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:15-11-230
వయససస:28
లస: పప

7862 NDX2540714
పపరర: బడసద చలర గగలర

7854 NDX2502250
పపరర: వణ కరసడడడ

భరస : అమకయఖ కరసడడడ
ఇసటట ననస:15-11-230
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల యరర గడడ
ఇసటట ననస:15-11-230
వయససస:52
లస: పప

భరస : ససరకశ యరర గడడ
ఇసటట ననస:15-11-230
వయససస:47
లస: ససస స
7864 NDX3073160
పపరర: ససబబరరవప పప టట
ర రర

94-44/400

భరస : శకనవరసరరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:15-11-230
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : అమకయఖ కకసడడడ
ఇసటట ననస:15-11-230
వయససస:53
లస: ససస స
7858 NDX2429660
పపరర: అమకయఖ కకసడడడ

7853 NDX2429637
పపరర: దదవకక రతనమణణ కకతస మమసస

7875 NDX3271061
పపరర: శకనవరస రరవప కథమసన

94-51/974

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:15-11-230
వయససస:55
లస: పప
94-51/776

7878 NDX2420107
పపరర: సరయ కకకషషవనణణ మమదరమమటర

94-51/33

తసడడ:డ వనసకట సతఖనదరరయణ రరవప పరరరపలర
ఇసటట ననస:15-11-230 FT 301
వయససస:20
లస: పప

భరస : వరయఖ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:15-11-230, SARADA PARAMES
వయససస:48
లస: ససస స

7880 NDX1875287
పపరర: నదగకసదడ బబబగ మమదరమమటర

7881 NDX2432235
పపరర: దదవఖ రకఖ పపరస

94-51/35

తసడడ:డ వరయఖ లలట మమదరమమటర
ఇసటట ననస:15-11-230, SARADA PARAMES
వయససస:28
లస: పప

94-51/36

తసడడ:డ పపరస రవ కలమమర
ఇసటట ననస:15-11-230,SRI SARADA
వయససస:25
లస: ససస స
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94-51/37

7883 NDX2432250
పపరర: సజరష లతమక మలర

94-51/38

7884 NDX2432276
పపరర: రవ కలమమర పపరస

94-51/39

తసడడ:డ రవ కలమమర పపరస
ఇసటట ననస:15-11-230,SRI SARADA
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర పపరస
ఇసటట ననస:15-11-230,SRI SARADA
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శరమమఖల పపరస
ఇసటట ననస:15-11-230,SRI SARADA
వయససస:57
లస: పప

7885 NDX1441096
పపరర: నదగమణణ రరమననన

7886 NDX1441195
పపరర: రవ బబబగ భమననన

7887 NDX1357045
పపరర: సరగరమక మదదదననన

94-44/406

భరస : రవ బబబగ భమననన
ఇసటట ననస:15-11-231
వయససస:48
లస: ససస స
7888 NDX2079771
పపరర: ససధదషష కలమమరర గరరసటర

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:15-11-231
వయససస:50
లస: పప
94-46/608

భరస : వనసకట కమషష గరరసటర
ఇసటట ననస:15-11-232
వయససస:47
లస: ససస స
7891 NDX0334458
పపరర: హమదయమమరర గరవసదస

94-44/410

94-43/735

94-44/415

94-44/416

94-44/419

తసడడ:డ నదగకశజరరరవప
ఇసటట ననస:15-11-243
వయససస:35
లస: పప

94-44/413

7898 NDX3038965
పపరర: వనసకయఖ యయరకమననన

7901 NDX0029801
పపరర: పపషమ కలమమరర అనదన

7904 NDX2206092
పపరర: ఆదదలకడక మమమళరపలర

94-46/609

7907 NDX2477263
పపరర: బబలసరజమ గరవసదస

94-44/672

7910 JBV3089000
పపరర: నదగపపరషచసద మమకర
తసడడ:డ నదగకశజరరరవప
ఇసటట ననస:15-11-243
వయససస:39
లస: పప

94-44/412

7896 JBV3087905
పపరర: శక హరర తషమకల

94-44/414

7899 NDX3114287
పపరర: భబరతదదవ యమరకమననన

94-51/777

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:15-11-234
వయససస:71
లస: ససస స
94-44/417

7902 NDX0155440
పపరర: వసశ కరరరసక అనదన

94-44/418

తసడడ:డ మధససనధన రరవప
ఇసటట ననస:15-11-236
వయససస:42
లస: పప
94-44/420

7905 NDX2206100
పపరర: పడసరద మమమళరపలర

94-44/421

తసడడ:డ లసగయఖ మమమళరపలర
ఇసటట ననస:15-11-241/.
వయససస:55
లస: పప
94-44/365

తసడడ:డ మరరయనన గరవసదస
ఇసటట ననస:15-11-243
వయససస:77
లస: పప
94-44/423

7893 NDX0354092
పపరర: హమదయరరజ గరవసదస

తసడడ:డ హరరనదరరయణ
ఇసటట ననస:15-11-234
వయససస:35
లస: పప

భరస : పడసరద మమమళరపలర
ఇసటట ననస:15-11-241/.
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : తరరపరల పపరస
ఇసటట ననస:15-11-242
వయససస:53
లస: ససస స
7909 NDX0463018
పపరర: వకకమ చసద మమకర

7895 JBV3087897
పపరర: పదకజ తషమకల

94-44/409

తసడడ:డ మరరయనన
ఇసటట ననస:15-11-233
వయససస:65
లస: పప

భరస : మధససనధన రరవప
ఇసటట ననస:15-11-236
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసగ రరడడడ తయగమర
ఇసటట ననస:15-11-238
వయససస:26
లస: ససస స
7906 NDX0171009
పపరర: హహమలత పపరస

94-44/411

తసడడ:డ నరరససహయఖ యయరకమననన
ఇసటట ననస:15-11-234
వయససస:76
లస: పప

భరస : వసశ కరరరసక అనదన
ఇసటట ననస:15-11-236
వయససస:33
లస: ససస స
7903 NDX1441294
పపరర: జయదదఫసస తయగమర

7892 JBV3087863
పపరర: ఆగకనసమక గగసటటపలర

7890 NDX0029371
పపరర: బబల మరరయ గరవసదస
తసడడ:డ గరవసదస హమదయ రరజ
ఇసటట ననస:15-11-233
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : హరరనదరరయణ
ఇసటట ననస:15-11-234
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:15-11-234
వయససస:62
లస: పప
7900 NDX0662031
పపరర: వనసకట సతఖ పడసనన అనదన

94-41/550

భరస : జజజయఖ
ఇసటట ననస:15-11-233
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ యమరకమననన
ఇసటట ననస:15-11-234
వయససస:44
లస: ససస స
7897 NDX1207851
పపరర: హరరనదరరయణ తషమకల

7889 NDX2254167
పపరర: అలల
ర రయఖ నలర బబ తషల

94-44/408

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:15-11-232
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:15-11-232, GMC-234
వయససస:54
లస: పప

భరస : హమదయరరజ
ఇసటట ననస:15-11-233
వయససస:55
లస: ససస స
7894 NDX3081247
పపరర: నదగ లకడక యమరకమననన

94-44/407

7908 JBV3089281
పపరర: నదగరరజకలమమరర మమకర

94-44/422

భరస : నదగకశజరరరవప
ఇసటట ననస:15-11-243
వయససస:62
లస: ససస స
94-44/424

7911 JBV3089018
పపరర: నదగకశజరరరవప మమకర

94-44/425

తసడడ:డ భగజసగరరవప
ఇసటట ననస:15-11-243
వయససస:65
లస: పప
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94-43/737

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:15-12-4/3
వయససస:23
లస: ససస స
7915 NDX0355537
పపరర: పదదకవత మదదదననన

94-44/426

94-44/429

94-44/432

7919 NDX0355289
పపరర: ససశల మపరరస

7922 NDX0154708
పపరర: బగచచ బబబగ యమరర గడడ

94-44/994

7925 JBV1023050
పపరర: బదదడ కలమమర ససకర

7928 NDX2235943
పపరర: జజన బ షపక

భరస : ఆననద ఫణణ కలమమర రరవపఒమకశశటల ట
ఇసటట ననస:15-12-251
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన బబజ షపక
ఇసటట ననస:15-12-252
వయససస:26
లస: ససస స

7930 NDX2235976
పపరర: అరరణద పప సదనరర

7931 NDX0355305
పపరర: వజయలకడక బతస ల

94-44/439

భరస : నదగకశజర రరవప పప సదనరర
ఇసటట ననస:15-12-257
వయససస:27
లస: ససస స
7933 NDX2236065
పపరర: శశష కలమమరర బబ మకశశటల ట

94-44/442

తసడడ:డ పపలర యఖ పప సదనరర
ఇసటట ననస:15-12-257
వయససస:72
లస: పప

94-44/434

94-44/445

7937 NDX0857417
పపరర: జగన మహనరరవప గగతదస

94-44/995

7940 NDX0353615
పపరర: ఆనసదస శశటల ట బతస ల
తసడడ:డ తరపతశశటల ట
ఇసటట ననస:15-12-257
వయససస:80
లస: పప

7920 NDX0353847
పపరర: పపడమ చసద మపరరస

94-44/431

7923 JBV1020270
పపరర: సనరఖకళ ససకర

94-44/993

7926 JBV3088903
పపరర: శకరరమచచదరర పరవపలలరర

94-44/435

తసడడ:డ శకమనదనరరయణ
ఇసటట ననస:15-12-250
వయససస:61
లస: పప
94-44/437

7929 NDX2413912
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-44/438

తసడడ:డ అనజర షసక
ఇసటట ననస:15-12-256
వయససస:21
లస: ససస స
94-44/440

7932 NDX0858159
పపరర: వజయలకడక గగతదస

94-44/441

భరస : జగన మహనరరవప
ఇసటట ననస:15-12-257
వయససస:64
లస: ససస స
94-44/443

94-44/444
7935 NDX2235992
పపరర: వషష
ష నదగ సరయ హరర వరరన
అసచ
తలర : శరకవణణ అసచ
ఇసటట ననస:15-12-257
వయససస:21
లస: పప

94-44/446

7938 NDX2236057
పపరర: వనసకటటసజర రరవప బబ మకశశటల ట

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:15-12-257
వయససస:68
లస: పప
94-44/448

94-44/428

భరస : పడభబకరరకవప ససకర
ఇసటట ననస:15-12-248
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ చననపయఖ పప సదనరర
ఇసటట ననస:15-12-257
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబగ
ఇసటట ననస:15-12-257
వయససస:27
లస: పప
7939 NDX2235950
పపరర: చననపయఖ పప సదనరర

7934 NDX2235968
పపరర: ససత మహ లకడక పప సదనరర

7917 NDX0857094
పపరర: మదన మహన మదదదననన

తసడడ:డ అపమయఖ
ఇసటట ననస:15-12-247
వయససస:65
లస: పప

భరస : ఆనసదస శశటల ట
ఇసటట ననస:15-12-257
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:15-12-257
వయససస:65
లస: ససస స
7936 NDX1441146
పపరర: దదననష యడర పలర

94-44/430

తసడడ:డ శసకర పడభబకర రరవప ససకర
ఇసటట ననస:15-12-248
వయససస:44
లస: పప
94-44/436

95-86/30

తసడడ:డ లకడకనదరరయణ
ఇసటట ననస:15-12-245
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:15-12-248
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ బబపనయఖ
ఇసటట ననస:15-12-248
వయససస:65
లస: పప
7927 NDX2236040
పపరర: వజయ లకడక బబ లశశటల ట

94-44/427

భరస : పపడమ చసద
ఇసటట ననస:15-12-247
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : బగచచ బబబగ
ఇసటట ననస:15-12-248
వయససస:35
లస: ససస స
7924 JBV1020205
పపరర: శసకర పడభబకర రరవప ససకర

7916 NDX0857383
పపరర: కకకషషమహన మదదదననన

7914 SQX1775840
పపరర: తడనదథ గడడపరరస

తసడడ:డ శకనవరస గడడపరరస
ఇసటట ననస:15-12-244
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మదన మహన
ఇసటట ననస:15-12-245
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప వనలగర
ఇసటట ననస:15-12-247
వయససస:52
లస: ససస స
7921 NDX0029728
పపరర: గరయతడ దదవ యమరర గడడ

94-44/673

తసడడ:డ కకశశర దగగర బబటట
ఇసటట ననస:15-12-244
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మదననకహన
ఇసటట ననస:15-12-245
వయససస:56
లస: ససస స
7918 NDX1670927
పపరర: భబరర వ రరణణ వనలగర

7913 NDX3011822
పపరర: లకడక హరరరత దగగర బబటట

94-44/447

తసడడ:డ ఆదదశశషయఖ బబ మకశశటల ట
ఇసటట ననస:15-12-257
వయససస:71
లస: పప
94-44/449

7941 NDX1720862
పపరర: సరహహతఖ వసగవవలల

94-44/450

తసడడ:డ మమరరత శకనదగకష వసగవవలల
ఇసటట ననస:15-12-258
వయససస:24
లస: ససస స
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94-44/451

భరస : సతఖనదరరయణ దదసగ
ఇసటట ననస:15-12-258
వయససస:32
లస: ససస స
7945 NDX0458109
పపరర: మమరరతశకనగకష వసగవవలల

94-44/454

94-44/456

94-44/459

94-44/462

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:15-12-262
వయససస:35
లస: ససస స
7957 NDX0869982
పపరర: హరరక ధనళపరళళ

94-44/465

94-44/468

94-44/471

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:15-13-234
వయససస:19
లస: పప

94-44/460

7955 NDX0428698
పపరర: రరహహణణ రరయన

94-44/463

7961 NDX1959958
పపరర: ససనతద దదడడ

7964 NDX0871640
పపరర: శరతచసదడ రరహహల దదడదడ

94-44/474

7967 NDX2572865
పపరర: సజపన మటబత

7970 NDX2694651
పపరర: ఉమమమహహశజర రరవప
దవపలలరర
తసడడ:డ కలమమరసరజమ దవపలలరర
ఇసటట ననస:15-13-245
వయససస:46
లస: పప

7950 JBV1650720
పపరర: బసగరరరపరప కకలలపపడడ

94-44/458

7953 NDX0154674
పపరర: సరసబశవరరవప మగపమవరపప

94-44/461

7956 NDX0850776
పపరర: వనసకటటశజరరర రరయన

94-44/464

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:15-12-262
వయససస:59
లస: పప
94-44/466

7959 NDX0885780
పపరర: నళన దదవ ధనళపళళళ

94-44/467

భరస : మగరళ
ఇసటట ననస:15-12-263
వయససస:58
లస: ససస స
94-44/469

7962 NDX0761114
పపరర: ఆదద లకడక దదడదడ

94-44/470

భరస : లసగ మమరరస
ఇసటట ననస:15-12-265
వయససస:65
లస: ససస స
94-44/472

7965 NDX0760975
పపరర: రరజ శశఖర దదడదడ

94-44/473

తసడడ:డ లసగమమరరస
ఇసటట ననస:15-12-265
వయససస:45
లస: పప
94-44/577

తసడడ:డ మటబత ఏసస రరడడ మటబత
ఇసటట ననస:15-13-118/A
వయససస:18
లస: ససస స
94-43/664

94-40/848

తసడడ:డ చన రరమయఖ
ఇసటట ననస:15-12-261
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ లసగమమరరస
ఇసటట ననస:15-12-265
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:15-12-265
వయససస:66
లస: పప
7969 NDX2587426
పపరర: ససతతష కమషష సరయ పలర పస తష

7952 JBV1650712
పపరర: ససతదరరమమసజననయగలల
కకలలపపడడ
తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:15-12-260
వయససస:60
లస: పప

7958 NDX0869966
పపరర: ససశకత ధనళపరళళ

7947 NDX2839033
పపరర: కటటకల రమదదవ

భరస : ససతదరరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:15-12-260
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : రరజజ శశఖర దదడడ
ఇసటట ననస:15-12-265
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగమమరరస
ఇసటట ననస:15-12-265
వయససస:41
లస: పప
7966 NDX0761452
పపరర: లసగ మమరరస దదడదడ

94-44/457

తసడడ:డ మగరళ
ఇసటట ననస:15-12-263
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:15-12-263
వయససస:64
లస: పప
7963 NDX0761106
పపరర: రవసదడ దదడడ

7949 NDX0547471
పపరర: శశజత హననరరజ కకలమలపపడడ

94-44/453

భరస : రరమ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:15-12-259
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:15-12-262
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మగరళ
ఇసటట ననస:15-12-263
వయససస:30
లస: ససస స
7960 NDX0886309
పపరర: మగరళ ధనళపరళళ

94-44/455

తసడడ:డ ససతదరరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:15-12-260
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : హనసమయఖ
ఇసటట ననస:15-12-260
వయససస:74
లస: ససస స
7954 NDX1207877
పపరర: మమదసల రరయన

7946 NDX0427658
పపరర: సరసబశవరరవప వసగవవలల

7944 NDX2079706
పపరర: బబ ననర సజర రరవప దదసగ

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ దదసగ
ఇసటట ననస:15-12-258
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:15-12-258
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ ససతదరరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:15-12-260
వయససస:26
లస: ససస స
7951 JBV1650266
పపరర: భబరత చచనసనపరటట

94-44/452

భరస : మమరరతశకనగకష
ఇసటట ననస:15-12-258
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:15-12-258
వయససస:52
లస: పప
7948 NDX1236595
పపరర: కరవఖ హనసరరజ కకలలపపడడ

7943 NDX0458133
పపరర: ససజజత వసగవవలల

7968 NDX2390185
పపరర: ఫరరద షపక

94-44/475

తసడడ:డ ససలమర షపక
ఇసటట ననస:15-13-138/A
వయససస:50
లస: పప
94-75/1038

7971 JBV3089414
పపరర: సరజత బబ బబబ

94-44/476

తసడడ:డ శవ రరమ పడసరద
ఇసటట ననస:15-13-268
వయససస:34
లస: ససస స

Page 271 of 326

7972 JBV3089430
పపరర: పసడత బబ బబబ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-38
94-44/477

తసడడ:డ శవ రరమ పడసరద
ఇసటట ననస:15-13-268
వయససస:34
లస: ససస స
7975 JBV3088937
పపరర: శవ రరమ పడసరద బబ బబబ

94-44/480

94-44/483

94-44/486

94-44/679

94-44/489

94-44/492

94-44/495

భరస : సరసబశవ రరవప పపదద
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:56
లస: ససస స

7985 NDX2236115
పపరర: ససరర ఈదర

7988 NDX1619297
పపరర: కకరస ర నలమడల

7991 NDX1366533
పపరర: పసడత బబ యళళ

7994 NDX0857698
పపరర: నలమ చలలకలరర

94-44/498

7997 NDX0613927
పపరర: ససధ లమవణఖ వడడడననన

94-44/487

8000 NDX2236123
పపరర: పడవణ కరటడగడడ
భరస : సరసబశవ రరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:56
లస: ససస స

7980 NDX0012690
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప చలసరన

94-44/485

7983 NDX2720472
పపరర: శక కమషష బబ బబ

94-44/678

7986 NDX2183242
పపరర: కరవఖ నలమడల

94-44/488

తసడడ:డ కకసడయఖ నలమడల
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:23
లస: ససస స
94-44/490

7989 NDX1394782
పపరర: మమధసరర బబ సదదల

94-44/491

తసడడ:డ పపరష సససగ
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:26
లస: ససస స
94-44/493

7992 NDX0641936
పపరర: మమనఅసర బబ సదఇల

94-44/494

తసడడ:డ పపరష సససహ బబ సదఇల
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:30
లస: ససస స
94-44/496

7995 NDX1619271
పపరర: ఝమనస లకడక నలమడల

94-44/497

భరస : కకసడయఖ నలమడల
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:48
లస: ససస స
94-44/499

భరస : సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:51
లస: ససస స
94-44/501

94-44/482

తసడడ:డ మహన రరవప బబ బబ
ఇసటట ననస:15-13-271
వయససస:57
లస: పప

భరస : నరకసదడ బబబగ
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ససధదకర
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:50
లస: ససస స
7999 NDX2236081
పపరర: పదదకవత పపదద

94-44/677

తసడడ:డ పపదద తరరపరల
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:38
లస: ససస స
7996 NDX0750547
పపరర: మమధవ దదవ భకలసన

7982 NDX2831600
పపరర: మహన రరవప బబ బబ

7977 NDX1888256
పపరర: సరవతడ సపనహ చలసరన

తసడడ:డ రరమ లసగకశజర రరవప
ఇసటట ననస:15-13-270
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ నలమడల
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద రరజ పపదదట
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:28
లస: ససస స
7993 NDX0857615
పపరర: పదకవలర గగఱఱ స

94-44/484

తసడడ:డ వనసకటటసజరరర ఈదర
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : హనష చచవతనఖ బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:25
లస: ససస స
7990 NDX1743922
పపరర: అసతతన అననష పపదద ట

7979 JBV3088846
పపరర: సనరఖలకడక చలసరన

94-44/479

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప చలసరన
ఇసటట ననస:15-13-270
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శక కమషష బబ బబ
ఇసటట ననస:15-13-271
వయససస:80
లస: పప

భరస : శక కమషష బబ బబ
ఇసటట ననస:15-13-271
వయససస:50
లస: ససస స
7987 NDX1720714
పపరర: లకడక తడపపర బబ డదపపడడ

94-44/481

భరస : చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:15-13-270
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:15-13-271
వయససస:27
లస: ససస స
7984 NDX2720480
పపరర: అనసరరధ బబ బబ

7976 NDX0029595
పపరర: బకకవత గరకరరజ

7974 JBV3088960
పపరర: లకడక ససజజత బబ బబబ

భరస : శవ రరమ పడసరద
ఇసటట ననస:15-13-268
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరజ
ఇసటట ననస:15-13-269
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప చలసరన
ఇసటట ననస:15-13-270
వయససస:34
లస: ససస స
7981 NDX2044741
పపరర: పపజత బచసచ

94-44/478

తసడడ:డ శవ రరమ పడసరద
ఇసటట ననస:15-13-268
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కమషరలరరవప
ఇసటట ననస:15-13-268
వయససస:68
లస: పప
7978 NDX1923292
పపరర: శరకవసత చలసరన

7973 JBV3089406
పపరర: లనదకమషష బబ బబబ

7998 NDX0750562
పపరర: సజరష లత తలశల

94-44/500

భరస : మమతషఖసజయ రరవప
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:54
లస: ససస స
94-44/502

8001 NDX0761072
పపరర: మననరమ బబ డదపపడడ

94-44/503

భరస : రజత కలమమర
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:56
లస: ససస స
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94-44/504 8003 NDX0995407
8002 NDX1236629
పపరర: అమమతవలర బయమఖ వనసకటటశలల
పపరర: మలలర శజరర గగరకస

భరస : రరజకసదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:56
లస: ససస స
8005 NDX0996611
పపరర: మసజలత బబ మకడదల

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:57
లస: ససస స
94-44/507

భరస : నదగకశజర రరవప
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:59
లస: ససస స
8008 NDX0761056
పపరర: వనసకట ససబబమక సనరఖదదవర

94-44/510

94-44/513

94-44/516

94-44/519

94-44/522

94-44/525

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:71
లస: పప

8015 NDX1729781
పపరర: శకనవరసరరవప పపదద

8018 NDX0857490
పపరర: నరకసదడ బబబగ చలలకలరర

8021 NDX0751552
పపరర: ససధదకర అలపరటట

8024 NDX1236652
పపరర: మగరళధరరరవప అడపరల

94-44/528

8027 NDX0991653
పపరర: నదగకశజర రరవప బబ మకడదల

94-44/517

8030 NDX0751362
పపరర: రతదనకర చచదరర సససకర
తసడడ:డ రరమకకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:73
లస: పప

8010 NDX2236073
పపరర: పపడమ రరషస కరకసత గడదస

94-44/512

8013 NDX0507871
పపరర: పడణణత ఆషసష

94-44/515

8016 NDX0719237
పపరర: సనరఖ పడకరశ రరవప గడదస

94-44/518

తసడడ:డ పపరనయఖ గడదస
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:50
లస: పప
94-44/520

8019 NDX0176040
పపరర: కకసడయఖ నలదల

94-44/521

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:54
లస: పప
94-44/523

8022 NDX0175984
పపరర: మమతషఖసజయ రరవప మవజ

94-44/524

తసడడ:డ చలపత రరవప
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:58
లస: పప
94-44/526

8025 NDX0990861
పపరర: ససబబబరరవప గగరకస

94-44/527

తసడడ:డ గరపరల రరవప
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:63
లస: పప
94-44/529

తసడడ:డ శక రరమ మమరరస
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:64
లస: పప
94-44/531

94-44/509

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ససతదరరమదదస
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:64
లస: పప
8029 NDX0065151
పపరర: కలటటసబరరవప మమకర

94-44/514

తసడడ:డ మహహశజర రరవప
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ బబపనయఖ
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:58
లస: పప
8026 NDX0182998
పపరర: రజత కలమమర బబ డదపపడడ

8012 NDX1386556
పపరర: సరయ ససమసత ఈదర

8007 NDX1720896
పపరర: నదగకసదడమక చలలకలరర

తసడడ:డ సనరరఖ పడకరశ రరవప గడదస
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:57
లస: పప
8023 NDX1236611
పపరర: రరజకసదడ పడసరద తవడడశశటల ట

94-44/511

తలర : పదదకవత పపదద
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మసదనన
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:49
లస: పప
8020 NDX0508010
పపరర: సతఖనదరరయణ వదదదననన

8009 NDX0029819
పపరర: మహలకడక కకలర

94-44/506

భరస : వనసకటటశజరరర చలలకలరర
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రజత కలమమర
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:34
లస: పప
8017 NDX0634816
పపరర: నదచపమ కళసగప

94-44/508

భరస : కకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ వననదన
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:24
లస: పప
8014 NDX0182584
పపరర: హనష చచవతనఖ బబ డదపపడడ

8006 NDX2236099
పపరర: మధస బబల సనరఖదదవర

8004 NDX1236645
పపరర: శవకలమమరర అడపరల

భరస : మగరళధర రరవప
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : దదలప కలమమర సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : రరజకసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:74
లస: ససస స
8011 NDX1720888
పపరర: మణణ కకరణ వననదన

94-44/505

8028 NDX2236107
పపరర: దదలప కలమమర సనరఖదదవర

94-44/530

తసడడ:డ రరమదదవ సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:68
లస: పప
94-44/532

8031 NDX2587657
పపరర: సరసబ శవ రరవప కసదదమళర

94-44/578

తసడడ:డ గగపయఖ కసదదమళర
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:66
లస: పప
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8032 NDX2587673
పపరర: కమషష కలమమరర కసదదమళర

94-44/579

భరస : సరసబ శవ రరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:62
లస: ససస స
8035 NDX2477529
పపరర: శకదదవ గడడ స

94-46/610

94-52/27

8041 NDX2676450
పపరర: నదగలకడక సరరక కటటల

94-9/663

94-51/45

94-51/48

94-51/49

94-51/43

8045 NDX0348706
పపరర: ధనలకడక దదవశశటల ట

8048 NDX2763613
పపరర: వనసకట రమణ దదవశశటల ట

8051 AP151010159117
పపరర: ససజజత అలలకస

94-51/52

8054 NDX2357697
పపరర: శకనవరస రరవప కరవపరర

94-51/46

తసడడ:డ తరరపత రరయగడడ అసబటట
ఇసటట ననస:15-14-282
వయససస:67
లస: పప

8057 NDX2986438
పపరర: వరలకడక అసబటట

94-51/786

8060 NDX2010783
పపరర: లకడక చగగరరపరటట
భరస : బబపయఖ చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:15-14-285
వయససస:61
లస: ససస స

94-5/867

8043 NDX1451616
పపరర: శక ససమఖ దదవశశటల ట

94-51/44

8046 AP151010159420
పపరర: సరమమమ జఖస దదవశశటల ట

94-51/47

8049 NDX3118171
పపరర: వనసకట సరయ కలమఖణ దదవ శశటల ట

94-51/787

తసడడ:డ వనసకట రమణ దదవ శశటల ట
ఇసటట ననస:15-14-276
వయససస:20
లస: పప
94-51/50

8052 AP151010159051
పపరర: ససనత అలలకస

94-51/51

భరస : పపదదబబబయ allokam
ఇసటట ననస:15-14-277
వయససస:43
లస: ససస స
94-51/53

8055 NDX2686400
పపరర: అఖల నదయగడడ

94-110/1093

తసడడ:డ నగకశజరరరవప నదయగడడ
ఇసటట ననస:15-14-280
వయససస:21
లస: పప
94-51/789

భరస : శశషగరరర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:15-14-282
వయససస:64
లస: ససస స
94-51/55

8040 NDX2686467
పపరర: రమమష పసడలననన

భరస : కకటటశజరరరవప devisetti
ఇసటట ననస:15-14-276
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:15-14-278
వయససస:50
లస: పప
94-51/788

94-52/26

తసడడ:డ గగపరల దదవశశటల ట
ఇసటట ననస:15-14-276
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పపదదబబబయ allokam
ఇసటట ననస:15-14-277
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:15-14-278
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉపపసదడ రరవప పమడడ
ఇసటట ననస:15-14-284
వయససస:64
లస: పప

8042 NDX1291574
పపరర: పడణణత పరమగలపరటట

8037 NDX0786962
పపరర: హహమ బసదస డదకర

తసడడ:డ నదసచదరయఖ పసడలననన
ఇసటట ననస:15-14-28
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప దదవశశటల ట
ఇసటట ననస:15-14-276
వయససస:47
లస: పప

భరస : పపదదబబబయ allokam
ఇసటట ననస:15-14-277
వయససస:40
లస: ససస స

8059 NDX2044634
పపరర: ఉపపసదడ రరవప పమడడ

94-52/28

భరస : వనఁకట రమణ devisetti
ఇసటట ననస:15-14-276
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ దదవశశటల ట
ఇసటట ననస:15-14-276
వయససస:20
లస: ససస స

8056 NDX2997427
పపరర: శశషగరరర రరవప అసబటట

8039 NDX0788463
పపరర: వనసకట రరజజ కలమమర� జజససస �

94-44/680

భరస : డడ యస జతదసదడ కలమమర daka
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రరజకశ పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:15-14-275
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల దదవశశటల ట
ఇసటట ననస:15-14-276
వయససస:27
లస: ససస స

8053 NDX2357705
పపరర: వనషర కరవపరర

94-46/611

తసడడ:డ ససబబయఖ� jasthi
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కటటల
ఇసటట ననస:15-14-146/A
వయససస:27
లస: ససస స

8050 AP151010159118
పపరర: ససరకఖ అలలకస

8036 NDX2206134
పపరర: పపడమ రరషస కరకసత గడడ స

8034 NDX2720985
పపరర: కమషష కలమమరర చలలకలరర

భరస : కమషష బబబగ చలలకలరర
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరఖ పడకరశరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:22
లస: పప

8038 NDX0788489
పపరర: ససబడహకనఖ జతదసదడకలమమర�
డదకర�
తసడడ:డ ససబడహకనఖ రరడడ � daka
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:52
లస: పప

8047 NDX2517423
పపరర: శక నవఖ దదవశశటల ట

94-44/580

తసడడ:డ కమషష బబబగ ననతలపత
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సనరఖ పడకరష గడడ స
ఇసటట ననస:15-13-272
వయససస:42
లస: ససస స

8044 NDX1121631
పపరర: శక రమఖ దదవశశటల ట

8033 NDX2687440
పపరర: అనసష చలలకలరర

8058 NDX2044659
పపరర: ససబబబయమక పమడడ

94-51/54

భరస : ఉపపసదడ రరవప పమడడ
ఇసటట ననస:15-14-284
వయససస:63
లస: ససస స
94-51/56

8061 NDX1872416
పపరర: వజయ లకడక వనలగ

94-51/57

భరస : సరసబశవ రరవప వనలగ
ఇసటట ననస:15-14-285
వయససస:67
లస: ససస స
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8062 NDX2010767
పపరర: బబపయఖ చగగరరపరటట
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94-51/58

తసడడ:డ హనసమయఖ చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:15-14-285
వయససస:69
లస: పప
8065 NDX1711267
పపరర: వర రరఘవమక పపటటగసపప

94-51/61

94-51/65

94-51/68

తసడడ:డ నదగనన పపలగస pulagam
ఇసటట ననస:15-14-287
వయససస:40
లస: పప
8074 NDX1429423
పపరర: నదగనన పపలగస

94-51/71

94-51/73

94-51/76

94-51/79

తసడడ:డ పపలర యఖ dama
ఇసటట ననస:15-14-290
వయససస:34
లస: పప
8089 NDX1429522
పపరర: లకడక భబరర వ ఐనసపపడడ
భరస : శకధర ఐనసపపడడ innampudi
ఇసటట ననస:15-14-291
వయససస:38
లస: ససస స

8073 NDX0335349
పపరర: పపదదనన మమనస

8075 NDX3080496
పపరర: వమల ససఖవరసస

8078 NDX1193242
పపరర: యమనరమఖ ఐనసపపడడ

8081 NDX2010502
పపరర: జజన పరబతన

8084 NDX1206879
పపరర: లకడక పసడయదరరరన గరఁజపలర

8087 NDX0521435
పపరర: వనసకటటశజర రరవప చచరరకలరర

8090 NDX1872200
పపరర: అనసనయ దదవ మసగళళపపరర
భరస : రరమచసదడయఖ మసగళళపపరర
ఇసటట ననస:15-14-291
వయససస:56
లస: ససస స

94-51/64

94-51/67

8072 NDX0819359
పపరర: లకడకనదరరయణ మమనస

94-51/69

94-51/70

తసడడ:డ వరయఖ manam
ఇసటట ననస:15-14-287
వయససస:65
లస: పప
94-44/681

8076 NDX0216077
పపరర: నదగరరజ సనరఖదదవర

94-51/72

తసడడ:డ వనసకటటసజర రరవప suryadevra
ఇసటట ననస:15-14-288
వయససస:44
లస: పప
94-51/74

8079 NDX2164663
పపరర: మమరర అననమక పపనసమమల

94-51/75

భరస : చటటల బబబగ పపనసమమల
ఇసటట ననస:15-14-289
వయససస:50
లస: ససస స
94-51/77

8082 NDX2164648
పపరర: చటటల బబబగ పపనసమమల

94-51/78

తసడడ:డ జజసఫ పపనసమమల
ఇసటట ననస:15-14-289
వయససస:52
లస: పప
94-51/80

8085 NDX0521443
పపరర: లలతద సరసజత చచరరకలరర

94-51/81

భరస : వనసకటటశజర రరవప cherukuri
ఇసటట ననస:15-14-290
వయససస:67
లస: ససస స
94-51/83

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ cherukuri
ఇసటట ననస:15-14-290
వయససస:69
లస: పప
94-51/85

8070 NDX1429407
పపరర: నదగమక పపలగస
భరస : నదగనన పపలగస pulagam
ఇసటట ననస:15-14-287
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వనఁకటరరవప ginjupalli
ఇసటట ననస:15-14-290
వయససస:37
లస: ససస స
94-51/82

8067 NDX1711275
పపరర: వనసకటటశజరరర పపటటగసపప

భరస : వజయ కలమమర పపలగస pulagam
ఇసటట ననస:15-14-287
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన రరవప పరబతన
ఇసటట ననస:15-14-289
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అసకమక నదగబబ యన
ఇసటట ననస:15-14-289
వయససస:33
లస: పప
8086 NDX1193085
పపరర: మలలర శజర రరవప దదమమ

94-51/66

తలర : పడమల inepudi
ఇసటట ననస:15-14-289
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : దదనయయలలరరజ� guammadi
ఇసటట ననస:15-14-289
వయససస:64
లస: ససస స
8083 NDX1711358
పపరర: బబపనయఖ నదగబబ యన

8069 NDX1429373
పపరర: సజరష లత పపలగస

94-51/60

తసడడ:డ శశషయఖ పపటటగసపప
ఇసటట ననస:15-14-286
వయససస:68
లస: పప

భరస : మహహసదడ ససఖవరసస
ఇసటట ననస:15-14-288
వయససస:59
లస: ససస స

తలర : పడమల inempudi
ఇసటట ననస:15-14-289
వయససస:27
లస: ససస స
8080 AP151010159382
పపరర: లలతదభబయ గగమకడడ�

94-51/63

తసడడ:డ పపదదనన manam
ఇసటట ననస:15-14-287
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ నదగపమ పపలగస pulagam
ఇసటట ననస:15-14-287
వయససస:67
లస: పప
8077 NDX1193267
పపరర: షపలర ఐనసపపడడ

8066 NDX1711291
పపరర: ససరకష బబబగ పపరస

8064 NDX1711283
పపరర: శక లకడక పపరస

భరస : ససరకష బబబగ పపరస
ఇసటట ననస:15-14-286
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపయఖ పపరస
ఇసటట ననస:15-14-286
వయససస:52
లస: పప

భరస : లకడక నదరరయణ manam
ఇసటట ననస:15-14-287
వయససస:38
లస: ససస స
8071 NDX1429357
పపరర: వజయ కలమమర పపలగస

94-51/59

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ వనలగ
ఇసటట ననస:15-14-285
వయససస:71
లస: పప

భరస : వనసకటటశజరరర పపటటగసపప
ఇసటట ననస:15-14-286
వయససస:60
లస: ససస స
8068 NDX0348896
పపరర: పదదకవత యమనస

8063 NDX1872085
పపరర: సరసబశవ రరవప వనలగ

8088 NDX0692103
పపరర: రమఖశక మసగళపపరర

94-51/84

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ manglapuri
ఇసటట ననస:15-14-291
వయససస:34
లస: ససస స
94-51/86

8091 NDX1441476
పపరర: ఆకలరరత పదకజ

94-51/87

భరస : సనరర బబబగ aakurthi
ఇసటట ననస:15-14-291
వయససస:58
లస: ససస స
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8092 NDX0702373
పపరర: రరకకశ మసగళపపరర
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94-51/88

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ manglapuri
ఇసటట ననస:15-14-291
వయససస:32
లస: పప
94-51/91

తసడడ:డ కమషష మమరరస aakurthi
ఇసటట ననస:15-14-291
వయససస:62
లస: పప
94-51/792

94-51/93

తసడడ:డ వనసకట రరవప పప నదనడ
ఇసటట ననస:15-14-294
వయససస:31
లస: ససస స

8099 NDX2993228
పపరర: తదజ బబ కకమసరమ

8102 NDX0215103
పపరర: పదదకవత పప టర

94-51/96

భరస : వనసకట రరవప ponnada
ఇసటట ననస:15-14-294
వయససస:52
లస: ససస స

8105 NDX2357713
పపరర: సరయ వజయ మవజ

94-51/99

తసడడ:డ వర నదగకశజరరరవప potla
ఇసటట ననస:15-14-294
వయససస:28
లస: పప

8108 NDX0208561
పపరర: పవన కలమమర పప టర

94-51/102

8111 NDX1728999
పపరర: వనసకట రరవప పప నదనడ

94-51/94

భరస : కరసత రరవప� garlapati
ఇసటట ననస:15-14-296
వయససస:43
లస: ససస స

8114 NDX0215350
పపరర: కరసతదరరవప గరరర పరటట

94-51/97

8117 AP151010159007
పపరర: పపణఖవత అసగరరకకలల

తసడడ:డ కకదసడ రరమయఖ amgirekula
ఇసటట ననస:15-14-298
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకదసడరరమయఖ amgirekula
ఇసటట ననస:15-14-298
వయససస:46
లస: ససస స

8119 NDX2187624
పపరర: సతఖశల ధరణణకకట

8120 NDX1728817
పపరర: పదదకన ఎరర

94-51/110

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప ఎరర
ఇసటట ననస:15-14-301
వయససస:28
లస: ససస స

8100 NDX1610766
పపరర: వజయ పప నదనడ

94-51/92

8103 NDX2357689
పపరర: ససతద వర లకడక ఇకలమరరస

94-51/95

8106 NDX1118538
పపరర: అనల కలమమర అమర

94-51/98

తసడడ:డ శకనవరసరరవప potala
ఇసటట ననస:15-14-294
వయససస:28
లస: పప
94-51/100

8109 NDX0208389
పపరర: వర నదగకశజర రరవప పస టర

94-51/101

తసడడ:డ వరయఖ potala
ఇసటట ననస:15-14-294
వయససస:55
లస: పప
94-51/103

8112 NDX0211169
పపరర: పసడయమసక మగవజ

94-51/104

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప muvva
ఇసటట ననస:15-14-295
వయససస:30
లస: ససస స
94-51/106

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ garlapati
ఇసటట ననస:15-14-296
వయససస:55
లస: పప
94-51/108

94-51/791

భరస : ససవర పడసరద ఇకలమరరస
ఇసటట ననస:15-14-294
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప పప నదనడ
ఇసటట ననస:15-14-294
వయససస:61
లస: పప
94-51/105

8097 NDX2997203
పపరర: రరధదక బబ కకమసరమ

తసడడ:డ వనసకట రరవప ponnada
ఇసటట ననస:15-14-294
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వర నదగకశజర రరవప potala
ఇసటట ననస:15-14-294
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకదసడ రరమయఖ ఇకలమరరస
ఇసటట ననస:15-14-294
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ ధరణణకకట
ఇసటట ననస:15-14-301
వయససస:22
లస: ససస స

94-71/687

తసడడ:డ వనణగ బబబగ మవజ
ఇసటట ననస:15-14-294
వయససస:22
లస: పప

8107 NDX1118520
పపరర: రవతదజ పస టర

94-51/90

భరస : శశష సరయ బబబగ బబ కకమసరమ
ఇసటట ననస:15-14-292
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వర నదగకశజర రరవప potala
ఇసటట ననస:15-14-294
వయససస:50
లస: ససస స

8104 NDX1610741
పపరర: ససరకఖ పప నదనడ

8116 NDX1451590
పపరర: ససజన అసగరరకకలల

94-51/790

తసడడ:డ శశష సరయ బబబగ బబ కకమసరమ
ఇసటట ననస:15-14-292
వయససస:25
లస: పప

8101 NDX1729005
పపరర: జజఖత పప నదనడ

8113 NDX0214171
పపరర: సతఖవత� గరరర పరటట�

8096 NDX2997146
పపరర: శశష సరయ బబబగ బబ కకమసరమ

8094 AP151010156482
పపరర: రరమచసదడయఖ యమ

తసడడ:డ లకకయఖ m
ఇసటట ననస:15-14-291
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ బబ కకమసరమ
ఇసటట ననస:15-14-292
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శశష సరయ బబబగ బబ కకమసరమ
ఇసటట ననస:15-14-292
వయససస:26
లస: ససస స

8110 NDX2357671
పపరర: ససవర పడసరద ఇకలమరరస

94-51/89

తసడడ:డ పపలమరరరవప innampudi
ఇసటట ననస:15-14-291
వయససస:41
లస: పప

8095 NDX1441419
పపరర: ఆకలరరత సనరర బబబగ

8098 NDX2993095
పపరర: దదదదపఖ బబ కకమసరమ

8093 NDX0959098
పపరర: శకధర ఇననసపపడడ

8115 NDX1451574
పపరర: పడసనన అసగరరకకలల

94-51/107

తసడడ:డ కకదసడ రరమయఖ amgirekula
ఇసటట ననస:15-14-298
వయససస:30
లస: ససస స
94-51/109

8118 NDX3147451
పపరర: ససనత నరకసపలలర

94-51/793

భరస : వరసవ పడసరద నరకసపలలర
ఇసటట ననస:15-14-299
వయససస:40
లస: ససస స
94-51/111

8121 NDX0224303
పపరర: వనసకట ససనత� ఈరర �

94-51/112

భరస : హరరనదథ బబబగ� eerla
ఇసటట ననస:15-14-301
వయససస:35
లస: ససస స
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94-51/113

భరస : సతఖనదరరయణ ధరణణకకట
ఇసటట ననస:15-14-301
వయససస:44
లస: ససస స
8125 NDX1429282
పపరర: వరలకడక ఈరర

94-51/116

94-51/119

94-51/122

94-51/125

94-51/128

94-51/131

తసడడ:డ నదరరయణ bandlamudi
ఇసటట ననస:15-14-302
వయససస:54
లస: పప
8143 NDX2029412
పపరర: రరషసకర మమనసకకసడ

94-51/134

భరస : రమమష తదడడబబ యన
ఇసటట ననస:15-14-305
వయససస:49
లస: ససస స

94-51/123

8135 NDX1728809
పపరర: హనసమసత రరవప యళరర

8138 NDX0344325
పపరర: అజయ కలమమర బసడర మమడడ

94-51/137

94-51/126

94-51/121

8133 NDX2164572
పపరర: నసరయఖ మలర పరపప

94-51/124

8136 NDX0348375
పపరర: అరరణ బసడర మమడడ

94-51/127

భరస : కకటటశజరరరవప bandlamudi
ఇసటట ననస:15-14-302
వయససస:52
లస: ససస స
94-51/129

8139 NDX1193101
పపరర: జయరరజ తషపరకలల

94-51/130

తసడడ:డ జయదదవ tupakula
ఇసటట ననస:15-14-302
వయససస:49
లస: పప

8141 NDX0847012
పపరర: ఆసజననయగలల మదదదననన�

8142 NDX0335026
పపరర: వనసకటటశజరరర పపననమగచన

94-51/132

8147 NDX0430728
పపరర: సతఖపడవణ� తతనసగగఁటర �

8150 AP151010159572
పపరర: లకడక తతనసగగసటర
భరస : సససదరరరమయఖ tunUguntla
ఇసటట ననస:15-14-305
వయససస:63
లస: ససస స

94-51/133

తసడడ:డ రరమయఖ penumatcha
ఇసటట ననస:15-14-302
వయససస:80
లస: పప
94-51/135

8145 NDX2029438
పపరర: ఉదయమవసమర మమనసకకసడ

94-51/136

తసడడ:డ వరవససథ రరవప మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:15-14-303
వయససస:35
లస: పప
94-51/138

భరస : ససఁదరరరమయఖ� tunUguntla
ఇసటట ననస:15-14-305
వయససస:37
లస: ససస స
94-51/140

8130 NDX0208074
పపరర: బబల గసగరధర ఈరర

తసడడ:డ కకటటశజరరరవప బసడర మమడడ bandlamudi
ఇసటట ననస:15-14-302
వయససస:37
లస: పప

8144 NDX2029446
పపరర: ససబబబయమక మమనసకకసడ

94-51/118

తసడడ:డ చన లకకయఖ మలర పరపప
ఇసటట ననస:15-14-301
వయససస:49
లస: పప

భరస : వరవససథ రరవప మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:15-14-303
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:15-14-303
వయససస:67
లస: పప
8149 NDX1872481
పపరర: రరజకశజరర తదడడబబ యన

8132 NDX1872655
పపరర: సతఖనదరరయణ ధరణణకకట

8127 NDX2164697
పపరర: కకశశర కలమమర మలర పరపప

తసడడ:డ కకటటశజరరరవప eerla
ఇసటట ననస:15-14-301
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ధరకయఖ� maddineni
ఇసటట ననస:15-14-302
వయససస:58
లస: పప

భరస : ఉదయమవసమర మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:15-14-303
వయససస:35
లస: ససస స
8146 NDX2029461
పపరర: వరవససథరరవ మమనసకకసడ

94-51/120

తసడడ:డ అమకయఖ యళరర
ఇసటట ననస:15-14-301
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనఁకటటశజరరర penumatcha
ఇసటట ననస:15-14-302
వయససస:65
లస: ససస స
8140 NDX0335075
పపరర: కకటటశజరరరవప బసడర మమడడ

8129 NDX2123289
పపరర: రవ కలమమర మలర పపరపప

94-51/115

తసడడ:డ నరసయఖ మలర పరపప
ఇసటట ననస:15-14-301
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ ధరణణకకట
ఇసటట ననస:15-14-301
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అమకయఖ eerla
ఇసటట ననస:15-14-301
వయససస:56
లస: పప
8137 NDX0355784
పపరర: మహలకకమక పపనసమచచ

94-51/117

తసడడ:డ నసరయఖ మలర పపరపప
ఇసటట ననస:15-14-301
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప eerla
ఇసటట ననస:15-14-301
వయససస:42
లస: పప
8134 NDX0213157
పపరర: సరసబశవ రరవప ఈరర

8126 NDX1728791
పపరర: పపషమ కలమమరర యళరర

8124 NDX0886648
పపరర: భబరత ఈరర

భరస : సరసబశవ రరవప irla
ఇసటట ననస:15-14-301
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప యళరర
ఇసటట ననస:15-14-301
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఈరర
ఇసటట ననస:15-14-301
వయససస:30
లస: పప
8131 NDX0216127
పపరర: హరరనదధ బబబగ ఈరర

94-51/114

భరస : నరసయఖ mallavarapu
ఇసటట ననస:15-14-301
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకటటశజర రరవప ఈరర eerla
ఇసటట ననస:15-14-301
వయససస:52
లస: ససస స
8128 NDX0218321
పపరర: మహన సరయ కలమమర ఈరర

8123 NDX2123271
పపరర: నదగకసదడస మలర వరపప

8148 NDX0209254
పపరర: పడమలమ రరణణ� కలసదద�

94-51/139

భరస : ససమసత కలమమర� kunda
ఇసటట ననస:15-14-305
వయససస:39
లస: ససస స
94-51/141

8151 NDX1872523
పపరర: అనల కలమమర తదడడబబ యన

94-51/142

తసడడ:డ రమమష తదడడబబ యన
ఇసటట ననస:15-14-305
వయససస:33
లస: పప
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94-51/143 8153 NDX2010759
8152 NDX0435222
పపరర: వనసకట ఫణణ వకకమ తతనసగగసటర
పపరర: శకనవరస రరవప తదడడబబ యన

తసడడ:డ సససదరరరమయఖ tunUguntla
ఇసటట ననస:15-14-305
వయససస:34
లస: పప
8155 NDX0355008
పపరర: లకడక సరసబబడజఖస చదవర

తసడడ:డ రమమశ తదడడబబ యన
ఇసటట ననస:15-14-305
వయససస:35
లస: పప
94-51/146

భరస : శవరజ chava
ఇసటట ననస:15-14-306
వయససస:51
లస: ససస స
8158 NDX0794669
పపరర: ఇనగసటట ఉమమదదవ

94-51/149

94-51/153

94-51/156

94-51/159

94-51/162

94-51/154

8165 NDX1711366
పపరర: సరసబశవ రరవప కకమక

8168 NDX0577478
పపరర: నవన లలలమ

8171 NDX1291285
పపరర: పదక ససద బబ దదబబ యన

94-51/165

8174 JBV3158326
పపరర: శకలకడక బబ బబబ

94-51/157

తసడడ:డ కరశయఖ boddeboyina
ఇసటట ననస:15-14-310
వయససస:54
లస: పప

8177 NDX1414226
పపరర: చచవతనఖ దదమమ

94-51/160

తసడడ:డ కకసదసడరరమరరజ gottumukkala
ఇసటట ననస:15-14-312
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ dama
ఇసటట ననస:15-14-312
వయససస:50
లస: పప

8163 NDX1711374
పపరర: వర లకడక కకమక

94-51/155

8166 NDX1743815
పపరర: మమనక లలళళ

94-51/158

8169 NDX0576116
పపరర: నదగకశజర రరవప లలళర

94-51/161

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప lella
ఇసటట ననస:15-14-309
వయససస:60
లస: పప
94-51/163

8172 NDX1291293
పపరర: ససడఖరరణణ బబ డడ బబ యన

94-51/164

తసడడ:డ ధన రరజ boddaboina
ఇసటట ననస:15-14-310
వయససస:32
లస: ససస స
94-51/166

8175 NDX1291301
పపరర: దదననష బబబగ బబ డడ బబ యన

94-51/167

తసడడ:డ ధన రరజ boddaboina
ఇసటట ననస:15-14-310
వయససస:28
లస: పప
94-51/169

తసడడ:డ మహహశజర రరవప దదమమ
ఇసటట ననస:15-14-312
వయససస:26
లస: పప

94-51/171 8180 NDX0211292
8179 NDX0483214
పపరర: జజఖతర గణణశ వరక గగటటల మగకమల
పపరర: మహహశజరరరవప దదమమ

94-51/151

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప లలళళ
ఇసటట ననస:15-14-309
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సతఖనదనరరయణ bobba
ఇసటట ననస:15-14-310
వయససస:59
లస: ససస స
94-51/168

8160 NDX2072924
పపరర: చచదరర బబబగ లమవప

భరస : సరసబశవ రరవప కకమక
ఇసటట ననస:15-14-308/1
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ధన రరజ boddaboina
ఇసటట ననస:15-14-310
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ధనరరజ boddeboyina
ఇసటట ననస:15-14-310
వయససస:51
లస: ససస స
8176 AP151010156352
పపరర: ధనరరజ బబ డచడ బబ యన

8162 NDX1711390
పపరర: రరజకశజరర కకమక

94-51/148

తసడడ:డ కమషష రరవప lavu
ఇసటట ననస:15-14-307
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ నదగకశజరరరవప lella
ఇసటట ననస:15-14-309
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ధనరరజ doddeadoyena
ఇసటట ననస:15-14-310
వయససస:30
లస: ససస స
8173 AP151010159328
పపరర: జయలకడక బబ డచడ బబ యన

94-51/150

తసడడ:డ శకరరమగలల కకమక
ఇసటట ననస:15-14-308/1
వయససస:72
లస: పప

భరస : నదగకశజర రరవప lella
ఇసటట ననస:15-14-309
వయససస:53
లస: ససస స
8170 NDX1291566
పపరర: మధసలతద దదదదదడదయయనద

8159 NDX0212555
పపరర: వసశ కమషష ఇనగసటట

8157 NDX0210427
పపరర: శశయ
క
ఇనగసటట
తసడడ:డ వరయఖ inaganti
ఇసటట ననస:15-14-307
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కమషష కకశశర కకమక
ఇసటట ననస:15-14-308/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకమక
ఇసటట ననస:15-14-308/1
వయససస:47
లస: పప
8167 NDX0851501
పపరర: కకకషషవనణణ లలళర

94-51/147

తసడడ:డ వరయఖ inaganti
ఇసటట ననస:15-14-307
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప ginjupalli
ఇసటట ననస:15-14-308
వయససస:33
లస: ససస స
8164 NDX1711382
పపరర: కమషష కకశశర కకమక

8156 NDX0343533
పపరర: శవరజ చదవర

94-51/145
8154 NDX0335109
పపరర: సససదరరరమయఖ తతనసగగసటర �

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ� tunUguntla
ఇసటట ననస:15-14-305
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ chava
ఇసటట ననస:15-14-306
వయససస:55
లస: పప

భరస : వరయఖ inaganti
ఇసటట ననస:15-14-307
వయససస:57
లస: ససస స
8161 NDX1149723
పపరర: ససధదరరణణ గరసజపలర

94-51/144

8178 NDX1414218
పపరర: పపజత మహన కమషష దదమమ

94-51/170

తసడడ:డ మహహశజర రరవప దదమమ
ఇసటట ననస:15-14-312
వయససస:28
లస: పప
94-51/172

94-51/173
8181 NDX0483222
పపరర: కకదసడరరమరరజ గగటటల మగకమల

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ రరజ gottumukkala
ఇసటట ననస:15-14-312
వయససస:59
లస: పప
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94-51/174

భరస : కకసడయఖ challa
ఇసటట ననస:15-14-313
వయససస:44
లస: ససస స
8185 NDX2239770
పపరర: శక కమషష చచవతనఖ కసఠసననన

8183 NDX2010601
పపరర: ససరకష గరపస చలమర

94-51/175

తసడడ:డ కకసడయఖ చలమర
ఇసటట ననస:15-14-313
వయససస:23
లస: పప
94-51/178

8188 NDX2998532
పపరర: అసకరరవప ననమలకసటట

94-51/795

94-51/794

భసధసవప: సరరజన దదవ ననమలకసటట
ఇసటట ననస:15-14-319/1
వయససస:35
లస: పప
8191 NDX2948495
పపరర: గకశయమ షపక

94-43/743

94-51/203

94-51/206

94-51/209

94-51/212

తసడడ:డ వనసకయఖ dodadala
ఇసటట ననస:15-15-332
వయససస:66
లస: పప

8201 NDX1518002
పపరర: రవతదజ పపరరరర

8204 AP151010159341
పపరర: రరకకకణణదదవ గమడనరర

94-51/215

8207 NDX0355925
పపరర: అరరణద కలమమరర దదదదదల

94-51/207

8210 NDX1743658
పపరర: శక త పరటటబసడర
తసడడ:డ ఆసజననయ సరజమ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:15-15-334
వయససస:27
లస: ససస స

8193 NDX2478105
పపరర: జజనకక రరమయఖ జరటల ట

94-51/202

8196 AP151010156481
పపరర: సరసబశవరరవప ఆర r

94-51/205

8199 NDX2044642
పపరర: వజయ లకడక పపరరరర

94-51/208

భరస : కకటటశజర రరవప పపరరరర
ఇసటట ననస:15-15-330
వయససస:45
లస: ససస స
94-51/210

8202 NDX2044626
పపరర: కకటటశజర రరవప పపరరరర

94-51/211

తసడడ:డ రరమమసజననయగలల పపరరరర
ఇసటట ననస:15-15-330
వయససస:49
లస: పప
94-51/213

8205 NDX1396481
పపరర: మగరళకమషష గమడనరర

94-51/214

తసడడ:డ వనసకట నదరరయణ రరవప గమడనరర
ఇసటట ననస:15-15-331
వయససస:45
లస: పప
94-51/216

భరస : వనసకట రరవప dodadala
ఇసటట ననస:15-15-332
వయససస:56
లస: ససస స
94-51/218

94-79/603

తసడడ:డ తరరపతయఖ r
ఇసటట ననస:15-15-325
వయససస:75
లస: పప

భరస : వనసకటనదరరయణరరవప guduru
ఇసటట ననస:15-15-331
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప dodadala
ఇసటట ననస:15-15-332
వయససస:37
లస: ససస స
8209 NDX1193028
పపరర: వనసకట రరవప దదదదదల

94-51/204

తసడడ:డ కకటటశజరరరవప పపరరరర
ఇసటట ననస:15-15-330
వయససస:25
లస: పప

భరస : మగరళ కమషష గమడనరర
ఇసటట ననస:15-15-331
వయససస:40
లస: ససస స
8206 NDX0355099
పపరర: వసశ పసడయమ దదదదదల

8198 NDX2010460
పపరర: అమర చటల జలలర

8190 NDX3147980
పపరర: అసకరరవప ననమలకసటట

తసడడ:డ రమణయఖ జరటల ట
ఇసటట ననస:15-15-324
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససహహయచ.కక.మమరరస చటల జలలర
ఇసటట ననస:15-15-326
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకరరమమమరరస kota
ఇసటట ననస:15-15-330
వయససస:56
లస: ససస స
8203 NDX1396473
పపరర: ససననత గమడనరర

94-51/201

భరస : సరసబశవరరవప ravela
ఇసటట ననస:15-15-325
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : కళళచసదడ మమరరస chitttajallu
ఇసటట ననస:15-15-326
వయససస:71
లస: ససస స
8200 NDX0851931
పపరర: కకట రరణణ

8195 AP151010159344
పపరర: బసవపపననమక రరవనల

94-78/880

తసడడ:డ లలకనదథస ననమలకసటట
ఇసటట ననస:15-14-319/1
వయససస:35
లస: పప

భరస : జజనకక రరమయఖ జరటల ట
ఇసటట ననస:15-15-324
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నవన ravela
ఇసటట ననస:15-15-325
వయససస:53
లస: ససస స
8197 NDX1602888
పపరర: ఉమమ దదవ చతస జలలర

8192 NDX2478121
పపరర: ససధద రరణణ జరటల ట

8187 NDX3094299
పపరర: బల కమషష రరమననన
తసడడ:డ సతఖనదరరయణ రరమననన
ఇసటట ననస:15-14-315
వయససస:70
లస: పప

భరస : అసకరరవప ననమలకసటట
ఇసటట ననస:15-14-319/1
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:15-15-57
వయససస:20
లస: ససస స
8194 NDX1206887
పపరర: అననరరధ రరవనల

8189 NDX3003266
పపరర: సరరజన దదవ ననమలకసటట

94-51/176

భరస : హనసమసతరరవప kantanneni
ఇసటట ననస:15-14-314
వయససస:53
లస: ససస స

8186 NDX0702464
పపరర: ఆర..హహచ.యస.
హనసమసతరరవప కసటసననన
తసడడ:డ ఆర హహచ యస హనసమసతరరవప కసఠసన తసడడ:డ రరమకకటయఖ kantanneni
ఇసటట ననస:15-14-314
ఇసటట ననస:15-14-314
వయససస:27
లస: పప
వయససస:59
లస: పప
94-51/177

8184 NDX0691980
పపరర: ఉదయలకడక కసటసననన

8208 NDX0209452
పపరర: కపసల దదదదదల

94-51/217

తసడడ:డ వనసకరటరరవ dodadala
ఇసటట ననస:15-15-332
వయససస:34
లస: పప
94-51/219

8211 NDX0656264
పపరర: అననపపరష అరరకపపడడ

94-51/220

భరస : ససబబబరరవప arikapudi
ఇసటట ననస:15-15-334
వయససస:77
లస: ససస స
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94-51/221

తసడడ:డ ఆసజననయగలల kattarai
ఇసటట ననస:15-15-334
వయససస:41
లస: పప
8215 SQX1679596
పపరర: పడణణత గణణససన

95-51/78

94-51/224

94-51/242

94-51/245

94-51/248

94-51/251

94-51/254

భరస : శవరరమకమషష pasham
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:53
లస: ససస స

8225 NDX0928788
పపరర: జజగరర మమడడ నదగలకడక దదవఖ

8228 JBV3158292
పపరర: పడతభ గగరరగమరర

8231 NDX1664698
పపరర: శక వదదఖ ధదరర పరకనదటట

8234 NDX0656249
పపరర: ససనత ననరరకలరరస

94-51/257

8237 AP151010159386
పపరర: జమగనదరరణణ వడర మమడడ

94-51/246

8240 NDX0656256
పపరర: కమషషలత కటబల
భరస : మలర ఖమరరననరరవప katta
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:54
లస: ససస స

8220 SQX2452522
పపరర: మసచదల.షరలలస రరజ మసచదల

95-63/738

8223 NDX2010593
పపరర: పసడయమసక సనరఖదదవర

94-51/244

8226 JBV3158375
పపరర: శశజత గణణశన

94-51/247

తసడడ:డ నదగకశజరరరవప ganesuni
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:34
లస: ససస స
94-51/249

8229 NDX0794768
పపరర: చచనసనపలర శవకలమమరర

94-51/250

భరస : నదగకశజర రరవప chennupalli
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:42
లస: ససస స
94-51/252

8232 JBV3158367
పపరర: రమమదదవ� యయసడన
ర రర�

94-51/253

భరస : ససతదరరమమసజననయగలల� yenduri
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:45
లస: ససస స
94-51/255

8235 JBV3158227
పపరర: రరజకశజరరరరదదవ� దసఁప�

94-51/256

భరస : వనఁకట రరమరరడడడ� duampa
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:50
లస: ససస స
94-51/258

భరస : నదగకశజరరరవప vadlamudi
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:52
లస: ససస స
94-51/260

95-51/80

తసడడ:డ రమమష సనరఖదదవర suryadevra
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజర రరవప nurukti
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రమమష సనరఖదదవర suryadevra
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:52
లస: ససస స
8239 JBV3158433
పపరర: ఇసదదర పరశస

94-51/243

భరస : శకనవరస రరడడ పరకనదటట
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రసగరరరడడడ రగసడద
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:45
లస: ససస స
8236 NDX2010577
పపరర: నదగ మలలర శజరర సనరఖదదవర

8222 NDX1916040
పపరర: ఝమనస రరణణ చచనసనపలర

8217 SQX1679604
పపరర: పపడమ కలమమర చసదడ

తసడడ:డ మసచదల.పసల బబనఠ ర
ఇసటట ననస:15-16-142
వయససస:19
లస: పప

భరస : కకటటరరడడడ giriguri
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వదదఖసరగర� vasireddy
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:43
లస: ససస స
8233 AP151010258440
పపరర: మమధవ రగసడద

95-63/709

తసడడ:డ శకరరస పడసరద jagrlamudi
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:33
లస: ససస స

తలర : లకడక పడసనన ravipatti
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:36
లస: ససస స
8230 AP151010159575
పపరర: అరరణపసడయమ వరససరరడడడ�

8219 SQX2035814
పపరర: మమరరమపసడయమసక మసచదల

94-51/223

తసడడ:డ చచననయఖ చసదడ
ఇసటట ననస:15-15-334
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప chennupalli
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరననరరవప katta
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:32
లస: ససస స
8227 JBV3158078
పపరర: వశరల వననగళ.

95-51/79

తసడడ:డ పరల బబనఠ ర మసచదల
ఇసటట ననస:15-16-142
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరడడడ రగసడద
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:22
లస: ససస స
8224 NDX0851857
పపరర: కటబల పపజత

8216 SQX1679612
పపరర: అఖల చసదడ

8214 NDX0213298
పపరర: ఆసజననయగలల� కలల
ర రర�

తసడడ:డ బబమయఖ� kalluri
ఇసటట ననస:15-15-334
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ పపడమ కలమమర చసదడ
ఇసటట ననస:15-15-334
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకరటరతనస మసడవ
ఇసటట ననస:15-15-335
వయససస:65
లస: పప
8221 NDX2187657
పపరర: పడజజ రరడడడ రగసడద

94-51/222

తసడడ:డ రసగ రరవప గణణససన
ఇసటట ననస:15-15-334
వయససస:60
లస: పప

భరస : హరర గణణససన
ఇసటట ననస:15-15-334
వయససస:31
లస: ససస స
8218 AP151010156287
పపరర: లలతపడసరద మసడవ

8213 NDX1872325
పపరర: నదగకశజర రరవప గణణససన

8238 JBV3158243
పపరర: ఝమనసరరణణ నలల
ర రర

94-51/259

భరస : పడసరదరరవప nallauri
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:52
లస: ససస స
94-51/261

8241 JBV3158037
పపరర: ససమత జజగరర మగడడ

94-51/262

భరస : శకరరసపడసరద jagrlamudi
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:55
లస: ససస స
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8242 JBV3158201
పపరర: నటరరజ కలమమరర గగజనల

94-51/263

భరస : కకటటరరడడడ gajulla
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:55
లస: ససస స
8245 NDX0215665
పపరర: సనరరఖ కలమమరర యలవరరస

8243 JBV3158193
పపరర: వనఁకట రమణ� జ.�

భరస : రరమకకటటరరడడడ� g
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:55
లస: ససస స
94-51/266

8246 NDX0214197
పపరర: ఉషర రరణణ వనలగపపడడ

భరస : భభగకశజర జగననకహన రరవప yalavarthi
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : లకకణ రరవప velagapudi
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:59
లస: ససస స

8248 NDX1207513
పపరర: ససజన కలమమరర

8249 NDX1394733
పపరర: ససజన కలమమరర గడడడ పరటట

94-51/269

భరస : మహహసదడనదథ చచదరర m
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:62
లస: ససస స
8251 AP151010159067
పపరర: సరరజన పరశస

94-51/272

94-51/275

8255 NDX1890673
పపరర: మహహత ఫణణసదడ యలవరరస

94-51/278

8258 NDX1206747
పపరర: దదననశ గగరరగమరర

8261 JBV3152196
పపరర: వనసకటబడమరరడడడ� దససపర�

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప సనరఖదదవర surya
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ పపరరకడ�డడ dumpa
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:57
లస: పప

8263 NDX0216374
పపరర: జగననకహన రరవప యలవరరర

8264 NDX0212928
పపరర: గణణష బబబగ పసనపరల

94-51/285

తసడడ:డ కలటటసబయఖ yalavarthi
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:58
లస: పప
8266 JBV3152014
పపరర: శకరరసపడసరద జజగరర మమడడ

94-51/288

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ velagapudi
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:67
లస: పప

8267 NDX0213017
పపరర: కకటటరరడడడ గగరరగమరర

94-51/273

8270 NDX1207539
పపరర: మహహసదడనదధ చచదరర
తసడడ:డ శవయఖ b
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:74
లస: పప

94-51/268

8250 NDX0232470
పపరర: ఆశరలత నదరర

94-51/271

8253 JBV3158151
పపరర: ససలలచన రరవపరటట

94-51/274

భరస : వనసకటశవరరమయఖ ravipatti
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:75
లస: ససస స
94-51/276

8256 NDX2116086
పపరర: రరహహత రరడడ రగసడ

94-51/277

తసడడ:డ రసగ రరడడడ రగసడ
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:25
లస: పప
94-51/279

8259 NDX0794396
పపరర: ససహహచ నదగకశజర రరవప

94-51/281

తసడడ:డ రరమగలల ch
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:43
లస: పప
94-51/283

8262 JBV3152261
పపరర: శవరరమకమషష పరశస

94-51/284

తసడడ:డ శకహరరరరవప pasham
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:58
లస: పప
94-51/286

8265 NDX2073054
పపరర: మలర కరరరనన రరవప కటబల

94-51/287

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప కటబల
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:62
లస: పప
94-51/289

తసడడ:డ బబలకకటటరరడడడ giriguri
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:65
లస: పప
94-51/291

8247 AP151010159365
పపరర: లకడకపడసనన వననగళళ

తసడడ:డ కమషష పడసరద nara
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప pinipalla
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ సనరఖనదరరయణ jagrlamudi
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:64
లస: పప
8269 AP151010156292
పపరర: లకకణరరవప వనలగపపడడ

94-51/270

తసడడ:డ కకటటరరడడడ giriguri
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:33
లస: పప
94-51/282

94-51/265

భరస : అమరరనధ venigalla
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ జగననకహన రరవప యలవరరస
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప nurukti
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:26
లస: పప
8260 NDX2010585
పపరర: రమమష సనరఖదదవర

94-51/267

భరస : అపరమరరవప� vasireddy
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : బబలకకటటరరడడడ giriguri
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:85
లస: ససస స
8257 NDX1291095
పపరర: తదజససజ ననరరకలరరస

8252 AP151010159108
పపరర: సరళదదవ వరససరరడడడ�

8244 NDX0230458
పపరర: జయ వరణణ పసన పరల

భరస : గణణశ బబబగ pinipalla
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : మహహసదడ నదధ చచదరర gadipati
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : శకహరరరరవప pasham
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:66
లస: ససస స
8254 JBV3158235
పపరర: కకటట రతస మక గగరరగమరర

94-51/264

8268 AP151010156389
పపరర: బసవయఖ మగపపమరర

94-51/290

తసడడ:డ లకడకకకటయఖ mupuri
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:67
లస: పప
94-51/292

8271 AP151010156060
పపరర: శకహరరరరవప పరశస

94-51/293

తసడడ:డ వనసకటరతనస pasham
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:78
లస: పప
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8272 NDX1872770
పపరర: వనసకట శవరరమయఖ రరవపరటట

94-51/294

తసడడ:డ రరమకమషషయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:81
లస: పప
8275 NDX1291087
పపరర: మహహసదడనదథ చచదరర గడడడ పరటట

94-52/47

94-51/374

తసడడ:డ కకటటశజరరరవప కలపటపప
ఇసటట ననస:15-16-336,F.NO:7
వయససస:56
లస: పప
8281 NDX2463628
పపరర: శరరద మగదదన

94-52/45

భరస : కమషష రరవప నరరక
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ gaddipati
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:74
లస: పప
8278 NDX2417525
పపరర: బగచచ రరస పడసరద కలపటపప

8273 NDX2029362
పపరర: లకడక ససజజత నరరక

8276 NDX2239812
పపరర: రరహహల నసరరకలరరస

94-51/295

8277 NDX3022175
పపరర: అనసష వనలగపపడడ

94-51/796

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప నసరరకలరరస
ఇసటట ననస:15-16-336 FLAT NO. 24
వయససస:23
లస: పప

భరస : కమషషపడసరద వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:15-16-336 F No.102
వయససస:32
లస: ససస స

8279 NDX2578979
పపరర: శకరరస గడదడ

8280 NDX2721827
పపరర: శక సరయ నరరసదడ నమకలపపడడ

8282 NDX2463610
పపరర: రరధద కమషష మగదదన

94-51/709

94-51/376

8283 NDX2516169
పపరర: అనల కలమమర పపదదట

తసడడ:డ పపరష యఖ మగదదన
ఇసటట ననస:15-16-338,FLAT NO.102SINGA
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ జజజయఖ చచదరర పపదదట
ఇసటట ననస:15-16-339
వయససస:46
లస: పప

8284 NDX0891713
పపరర: పదదకవత కకడదల

8285 NDX2073088
పపరర: సరళదదవ వరససరరడడడ

8286 NDX0891424
పపరర: మధససనధనరరవప కకడదల

భరస : మధససనదనరరవప kodali
ఇసటట ననస:15.16-339
వయససస:64
లస: ససస స
8287 NDX2073039
పపరర: శక హరర గదచద
తసడడ:డ పడభబకర రరవప గదచద
ఇసటట ననస:15-16-340
వయససస:34
లస: పప
8290 NDX0575720
పపరర: లకడక నదరరయణ

94-51/300

94-51/303

భరస : మగరళ కమషష yesireddy
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:40
లస: ససస స

8291 NDX1451418
పపరర: శక లకడక శశజత అలమర

8294 JBV3152022
పపరర: హరర బబబగ ఆళళళ

94-49/742

8297 NDX0979963
పపరర: ససధఖ బబ డపరటట

94-51/301

8300 NDX0980003
పపరర: మమణణకఖవలర బబ డపరటట
భరస : వనసకట నరసససహస boddapati
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:52
లస: ససస స

8289 NDX1291137
పపరర: అభలష మదదదననన

94-51/299

8292 JBV3158029
పపరర: రమమదదవ కకరకపరటట

94-51/302

భరస : హరర బబబగ korrapati
ఇసటట ననస:15-16-344
వయససస:52
లస: ససస స
94-51/305

8295 NDX2829737
పపరర: రరమమసజననయగలల నదగరళర

94-51/798

తసడడ:డ చచననయఖ నదగరళర
ఇసటట ననస:15-16-344, WARD NO 3
వయససస:35
లస: పప
94-51/306

తసడడ:డ వనసకట నరసససహస boddapati
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:29
లస: ససస స
94-51/308

94-51/664

తసడడ:డ లకడకనదరరయణ maddineni
ఇసటట ననస:15-16-343
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ alla
ఇసటట ననస:15-16-344
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ మనష సపహగరల
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:23
లస: ససస స
8299 NDX0233106
పపరర: యయసస రరడడడ సజపన

94-51/298

తసడడ:డ హరర బబబగ అలమర
ఇసటట ననస:15-16-344
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మమధవ రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:15-16-344
వయససస:73
లస: ససస స
8296 NDX3076536
పపరర: అసకకత సపహగరల

8288 NDX0575712
పపరర: రజన మదదదననన

94-51/296

తసడడ:డ అసజయఖ kodali
ఇసటట ననస:15.16-339
వయససస:70
లస: పప

భరస : లకడక నదరరయణ maddineni
ఇసటట ననస:15-16-343
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవసరజమ maddineni
ఇసటట ననస:15-16-343
వయససస:50
లస: పప
8293 NDX1743732
పపరర: వనసకరయమక కకరకపరటట

94-51/663

భరస : అపరమరరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:15.16-339
వయససస:77
లస: ససస స
94-51/297

94-51/797

తసడడ:డ వనసకట దసరరర రరవప నమకలపపడడ
ఇసటట ననస:15-16-338/502 SIGNATUR AP
వయససస:20
లస: పప

భరస : రరధద కమషష మగదదన
ఇసటట ననస:15-16-338,FLAT NO.102SINGA
వయససస:59
లస: ససస స
94-51/662

94-52/46

భరస : మహహసదడనదథ చచదరర gaddipati
ఇసటట ననస:15-16-336
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గడదడ
ఇసటట ననస:15-16-338
వయససస:20
లస: పప
94-51/375

8274 NDX1291061
పపరర: ససజన కలమమరర గడడడపరటట

8298 NDX1441542
పపరర: దదప మమలమ మలమబబసటట

94-51/307

భరస : అరవసద కలమమర molabanti
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:33
లస: ససస స
94-51/309

8301 NDX1777277
పపరర: జయశక కసచరర

94-51/310

భరస : సతఖనదరరయణ కసచరర
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:61
లస: ససస స
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8302 NDX0232330
పపరర: శవ నదగమలలర శజరర కసడడ

94-51/311

భరస : నదగకశజరరరవప kandu
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:66
లస: ససస స
8305 NDX0217802
పపరర: మగరళకమషష జ

94-51/314

94-51/317

94-51/320

94-51/323

94-52/50

94-52/53

94-52/56

8315 NDX1729062
పపరర: గరతక యడర పలర

8318 NDX0980219
పపరర: సరజత నదర

8321 NDX1776212
పపరర: మమత సపహగల

8324 NDX0980250
పపరర: అసరలత నదర

94-52/59

8327 NDX1783019
పపరర: దదకకయణణష జజససస

94-52/48

8330 NDX1429985
పపరర: పడదదప కసచరర
తసడడ:డ వనసకట ససధదకర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:40
లస: పప

8310 NDX0207498
పపరర: కమషషపడసరద నదర

94-51/319

8313 NDX1743740
పపరర: వనయ కలమమర తడపపరమలలర

94-51/322

8316 NDX1729054
పపరర: హరరరత యడర పలర

94-52/49

తసడడ:డ జజనకక రరస యడర పలర
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:27
లస: ససస స
94-52/51

8319 NDX0925834
పపరర: నలమ యలమసచల

94-52/52

భరస : రమమష బబబగ yalamanchili
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:41
లస: ససస స
94-52/54

8322 NDX0980243
పపరర: తర దదవ అలపరటట

94-52/55

భరస : ఇసదదర రమణ మమరరస అలపరటట
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:52
లస: ససస స
94-52/57

8325 NDX0817841
పపరర: శశషమక పసననసటట�

94-52/58

భరస : ససభబష చసదడ బబ సస� pinninti
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:64
లస: ససస స
94-52/60

భరస : పపలర యఖ జజససస
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:72
లస: ససస స
94-52/62

94-51/316

తసడడ:డ శకరరమగలల తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:80
లస: పప

భరస : కమషషపడసరద నదర
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : జయ రరమమరరవప యలమసచల
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ కమషషపడసరద నదర
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:39
లస: పప

94-51/321

భరస : మనష సపహగల
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససభబకర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:62
లస: ససస స

8329 NDX0959817
పపరర: హరరశ నదర

8312 NDX1777111
పపరర: సతఖనదరరయణ కసచరర

8307 NDX0959767
పపరర: వనసకట నరసససహస బబ డపరటట

తసడడ:డ రరమమరరవప nara
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:71
లస: పప

భరస : హరరశ నదర
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : జజనకక రరమ యడర పలర
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:45
లస: ససస స

8326 NDX1815002
పపరర: సరరజన దదవ యలమసచల

94-51/318

తసడడ:డ జజనకక రరస యడర పలర
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసదదర రమణ మమరరస అలపరటట
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:30
లస: ససస స

8323 NDX1429993
పపరర: రరధ రరకకకణణ కసచరర

8309 NDX0210682
పపరర: రరధదకకకషష జ

94-51/313

తసడడ:డ ధనససజయరరవప boddapati
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసజరరర కసచరర
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:75
లస: పప

8317 NDX0979922
పపరర: పపరష లకడక కలమమరర అలపరటట

8320 NDX1728965
పపరర: నదగ జజఖత యడర పలర

94-51/315

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ g
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ బబ డడయమ kandru
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:71
లస: పప
8314 NDX0959312
పపరర: వరరహ వనసకట శకరరమ
ధనససజయరరవప బబ డపరటట
తసడడ:డ నరసససహస boddapati
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:84
లస: పప

8306 NDX1441567
పపరర: అరవసద కలమమర మలబసటట

8304 NDX1743757
పపరర: రరమససత తడపపరమలలర

భరస : వనయ కలమమర తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప molabanti
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప chadalavada
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:58
లస: పప
8311 NDX0218198
పపరర: నదగకశజరరరవప కరసడడడ

94-51/312

భరస : వశజత రరడడడ rachamallu
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధదకకకషష g
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:40
లస: పప
8308 NDX2072973
పపరర: వనసకట రమణ చదలవరడ

8303 NDX0979906
పపరర: కమల రరచమలలర

8328 NDX1776451
పపరర: గసగరధర మకరమన

94-52/61

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మకరమన
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:25
లస: పప
94-52/63

8331 NDX0926295
పపరర: రమమష బబబగ యలమసచల

94-52/64

తసడడ:డ జయ రరమమరరవప yalamanchili
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:49
లస: పప
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8332 NDX1776311
పపరర: శకనవరస రరవప మకరమన

94-52/65

తసడడ:డ రరమగ మకరమన
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:49
లస: పప
8335 NDX1728924
పపరర: జజనకక రరస యడర పలర

94-52/68

94-52/71

తసడడ:డ కకటయఖ pillinti
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:71
లస: పప
8341 NDX2890481
పపరర: మహహత వనమగలపలర

94-52/551

94-51/799

94-52/510

8337 NDX0959601
పపరర: కమషషపడసరద నదర

8339 NDX1782763
పపరర: పపలర యఖ జజససస

8340 NDX3183035
పపరర: వనసకట శకలత ఇనసగసటట

94-52/72

8342 NDX3231016
పపరర: ఇసదదరర రమణ మమరరస ఆలపరటట

8345 NDX0851741
పపరర: కసతదటట అననష

8348 NDX3062197
పపరర: వజయ శక నదరర

8351 NDX2432425
పపరర: ఆసథదన రరజ సరమననన

Deleted

94-52/694

8343 NDX3181153
పపరర: వనసకట శకలత ఇనసగసటట

94-52/73

8346 NDX2563047
పపరర: చసదడశశఖర పచచమటర

94-51/800

8349 NDX2788719
పపరర: నదగ ససలకడకత బబజవరడ

94-52/97

8352 NDX2029370
పపరర: నరకల కకటపరటట

8354 NDX0575704
పపరర: పడభబకర రరవప గదచద

8355 NDX2704997
పపరర: మధవ లసగ

తసడడ:డ పపననయఖ లసగ
ఇసటట ననస:15-16-348
వయససస:28
లస: పప
8359 NDX0980292
పపరర: హహమబసదస పరలడడగగ
తసడడ:డ జతదసదడ బబబగ paladugu
ఇసటట ననస:15-16-348
వయససస:29
లస: ససస స

94-51/326

తసడడ:డ ససబబయఖ gadde
ఇసటట ననస:15-16-347
వయససస:67
లస: పప
8357 NDX2697399
పపరర: పపననయఖ లసగ

8360 NDX2029388
పపరర: పరవన పడభగ ఆలలరర
భరస : రవ కకరణ కలసపరటట
ఇసటట ననస:15-16-348
వయససస:33
లస: ససస స

94-51/324

94-38/720

భరస : పపననయఖ లసగ
ఇసటట ననస:15-16-348
వయససస:51
లస: ససస స
94-47/972

తసడడ:డ పసచచయఖ లసగ
ఇసటట ననస:15-16-348
వయససస:55
లస: పప
94-51/328

94-52/552

తసడడ:డ రరధకమషష మమరరస బబజవరడ
ఇసటట ననస:15-16-346, F NO 203
వయససస:18
లస: ససస స

8353 NDX0575696
పపరర: రరజఖలకడక గదచద

94-41/661

94-52/509

తసడడ:డ భమరరజ పచచమటర
ఇసటట ననస:15-16-346
వయససస:50
లస: పప

భరస : శసకర రరవప కకటపరటట
ఇసటట ననస:15-16-347
వయససస:61
లస: ససస స

8356 NDX2693372
పపరర: భబణగ కరరరసక లసగ

94-56/647

భసధసవప: శకలత ఇనసగసటట
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ చచదరర సరమననన
ఇసటట ననస:15-16-346, YAGANTI PRINCE
వయససస:46
లస: పప

భరస : పడభబకర రరవప gade
ఇసటట ననస:15-16-347
వయససస:61
లస: ససస స

94-52/550

భసధసవప: శకలత ఇనసగసటట
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : అసథదన రరజ సరమననన
ఇసటట ననస:15-16-346, YAGANTI PRINCE
వయససస:40
లస: ససస స
94-51/325

94-52/70

తసడడ:డ రరమపమ నదర
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:68
లస: పప

భరస : రరమచసదర రరవప నదరర
ఇసటట ననస:15-16-346 FNO 304
వయససస:56
లస: ససస స
94-52/96

94-52/67

తసడడ:డ చన సతఖనదరరయణ మమరరస kancharla
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప kantheti
ఇసటట ననస:15-16-346
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర పచచమటర
ఇసటట ననస:15-16-346
వయససస:20
లస: పప
8350 NDX2432441
పపరర: జజఖతదసతదదవ సరమననన

94-52/69

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:63
లస: పప

భరస : వసశ కమషష కకతననన
ఇసటట ననస:15-16-346
వయససస:33
లస: ససస స
8347 NDX2563070
పపరర: ఉదయ రరజ పచచమటర

8336 NDX0620484
పపరర: వనసకట ససధదకరరరవప కసచరర

8334 NDX1776097
పపరర: మనష సపహగల

తసడడ:డ జజగరసదర సససగ సపహగల
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటట జజససస
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమ పడసరద వనమగలపలర
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:19
లస: ససస స
8344 NDX3122934
పపరర: రరధదక కకతననన

94-52/66

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర endluri
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర యడర పలర
ఇసటట ననస:15-16-345
వయససస:53
లస: పప
8338 NDX0856054
పపరర: ససభబస చసదడబబ స పసలరసటట

8333 NDX0620500
పపరర: ససతదరరమమసజననయగలల ఎసడన
ర రర

8358 NDX0980201
పపరర: పడతషఖష యలమసచల

94-51/327

తసడడ:డ మగరళకమషష yalamamchili
ఇసటట ననస:15-16-348
వయససస:29
లస: ససస స
94-51/329

8361 NDX2029396
పపరర: ససహససన ఆలలరర

94-51/330

భరస : ససరకష బబబగ కలసపరటట
ఇసటట ననస:15-16-348
వయససస:37
లస: ససస స
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94-51/331

భరస : మగరళకమషష yalamamchili
ఇసటట ననస:15-16-348
వయససస:54
లస: ససస స
8365 NDX2010726
పపరర: ఉమమ రరణణ కకలసన

94-51/334

94-51/337

94-51/340

94-51/344

94-52/74

తసడడ:డ రరమకమషష m
ఇసటట ననస:15-16-348
వయససస:42
లస: ససస స
8380 NDX1291483
పపరర: వజయ శక సనరరఖదదవరర

94-52/77

94-52/80

94-51/342

8375 NDX0959700
పపరర: మగరళకమషష యలమసచల

94-52/553

94-51/345

తసడడ:డ కనపరరస భమపరల సససగ kanaparthi
ఇసటట ననస:15-16-352
వయససస:39
లస: పప

8370 NDX2010734
పపరర: రవ కకరణ కలసపరటట

94-51/339

8373 NDX1193069
పపరర: బబపపజ కలసపటట

94-51/343

8376 NDX3108982
పపరర: వజయ పడసనన మపరరరస

తసడడ:డ వనసకట చలపతరరవప yalamamchili
ఇసటట ననస:15-16-348
వయససస:71
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబయఖ చదగగడడ
ఇసటట ననస:15-16-348
వయససస:53
లస: ససస స

8378 NDX0964643
పపరర: దదవకక దదవ కకరరటబల

8379 NDX1291509
పపరర: వజయలకడక

94-52/75

8381 NDX0959890
పపరర: వనసకట ససబబయఖ చదగమడడ

8384 NDX2432342
పపరర: హశజసత పసగగలలరర

8387 JBV2887461
పపరర: రఘగరరమ గగళళపలర

8390 NDX2022150
పపరర: కనపరరస భమపరల సససగ

94-51/801

94-52/76

భరస : నదరరయణ ch
ఇసటట ననస:15-16-348
వయససస:52
లస: ససస స
94-52/78

8382 NDX1291491
పపరర: మహన కలమమర సనరరఖదదవరర

94-52/79

తసడడ:డ లకడక నరసససహ suryadevara
ఇసటట ననస:15-16-348
వయససస:68
లస: పప
94-52/81

8385 NDX2432318
పపరర: అసకకనడడ పడసరద పసగగలలరర

94-52/82

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప పసగగలలరర
ఇసటట ననస:15-16-349
వయససస:48
లస: పప
94-52/705

తసడడ:డ ససబబబరరవప గగళరపలర
ఇసటట ననస:15-16-349, GMC 392
వయససస:39
లస: పప
94-51/347

94-51/336

తసడడ:డ పస తయఖ kumpati
ఇసటట ననస:15-16-348
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ అసకకనడడ పడసరద పసగగలలరర
ఇసటట ననస:15-16-349
వయససస:20
లస: పప

భరస : రఘగరరమ గగళళపలర
ఇసటట ననస:15-16-349, GMC 392
వయససస:30
లస: ససస స
8389 NDX2022143
పపరర: కనపరరస మధస ససధన సససగ

8372 NDX0371336
పపరర: ససబబబరరవప కనననగసటట�

8367 NDX0959585
పపరర: పడణణత యలమసచల

తసడడ:డ బబపపజ కలసపరటట
ఇసటట ననస:15-16-348
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమగలల chegudi
ఇసటట ననస:15-16-348
వయససస:58
లస: పప

భరస : అసకకనడడ పడసరద పసగగలలరర
ఇసటట ననస:15-16-349
వయససస:43
లస: ససస స
8386 NDX2865202
పపరర: ససషక గగళళపలర

94-51/338

భరస : శకనవరసరరవప koritala
ఇసటట ననస:15-16-348
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మహన కలమమర suryadevara
ఇసటట ననస:15-16-348
వయససస:62
లస: ససస స
8383 NDX2432326
పపరర: ధనలకడక పసగగలలరర

8369 NDX1291111
పపరర: ససరకష బబబగ కలసపటట

94-51/333

తసడడ:డ మగరళకమషష yalamamchili
ఇసటట ననస:15-16-348
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బబపయఖ� kanneganti
ఇసటట ననస:15-16-348
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ కకలసన
ఇసటట ననస:15-16-348
వయససస:71
లస: పప
8377 NDX1193291
పపరర: శలమ యస

94-51/335

తసడడ:డ బబపపజ kumpati
ఇసటట ననస:15-16-348
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ చన రరగయఖ mannam
ఇసటట ననస:15-16-348
వయససస:54
లస: పప
8374 NDX2010718
పపరర: వనసకటటశజరరర కకలసన

8366 NDX1193309
పపరర: బసవపపరష మక కలసపటట

8364 NDX0179622
పపరర: ఉమమదదవ� కనననకసటట�

భరస : ససబబబరరవప� kanneganti
ఇసటట ననస:15-16-348
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : బబపపజ kumpati
ఇసటట ననస:15-16-348
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప kanneganti
ఇసటట ననస:15-16-348
వయససస:33
లస: పప
8371 NDX0959064
పపరర: భబసమరరరవప మననస

94-51/332

భరస : భబసమరరరవప mannam
ఇసటట ననస:15-16-348
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసజరరర కకలసన
ఇసటట ననస:15-16-348
వయససస:65
లస: ససస స
8368 NDX1291103
పపరర: బబలకమషష కనననగసటట

8363 NDX0980185
పపరర: ససతదరరవమక మననస

8388 NDX2022168
పపరర: కనపరరస హహహమవత

94-51/346

భరస : కనపరరస భమపరల సససగ kanaparthi
ఇసటట ననస:15-16-352
వయససస:66
లస: ససస స
94-51/348

తసడడ:డ కనపరరస బబలమజ సససగ kanaparthi
ఇసటట ననస:15-16-352
వయససస:70
లస: పప

8391 NDX2601755
పపరర: శకనవరసరరడడడ మలర వరపప

94-51/710

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరడడడ మలర వరపప
ఇసటట ననస:15-16-352
వయససస:48
లస: పప
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8392 NDX2601771
పపరర: అనత రరడడడ మలర వరపప

94-51/711

భరస : శకనవరసరరడడడ మలర వరపప
ఇసటట ననస:15-16-352
వయససస:42
లస: ససస స
8395 NDX3298643
పపరర: ఝమనస రరణణ కరర

94-52/707

94-51/349

94-51/352

94-51/355

94-51/358

94-51/361

94-51/364

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:15-17-368
వయససస:24
లస: ససస స

8405 AP151010159292
పపరర: పదకలత వననగళళ

8408 NDX1925769
పపరర: వనసకట కకరమర

8411 NDX2149509
పపరర: శకనవరస రరవప నళపరటట

8414 NDX1728775
పపరర: శరఖమ పడసరద కకలమర

94-42/872

8417 NDX2424158
పపరర: జయశక మనననకసటట

94-51/356

8420 NDX1812891
పపరర: ససనత పస లలరర
భరస : కలమమర సరజమ పస లలరర
ఇసటట ననస:15-17-368
వయససస:38
లస: ససస స

8400 NDX1872697
పపరర: తదజససజ వననగళళ

94-51/351

8403 NDX2149541
పపరర: ససవర పరరజత నళపరటట

94-51/354

8406 NDX1728783
పపరర: ఝమనస వరన కకలమర

94-51/357

భరస : శరఖమ పడసరద కకలమర
ఇసటట ననస:15-16-353
వయససస:63
లస: ససస స
94-51/359

8409 NDX2029404
పపరర: పడతదప మమళ వననగళళ

94-51/360

తసడడ:డ బబల భబసమర రరవప వననగళళ
ఇసటట ననస:15-16-353
వయససస:38
లస: పప
94-51/362

8412 NDX1591685
పపరర: భవరన శసకర వననగళళ

94-51/363

తసడడ:డ వనసకట రతనస వననగళళ
ఇసటట ననస:15-16-353
వయససస:61
లస: పప
94-51/365

8415 NDX2010551
పపరర: జతదసదడ కళళఖనపప

94-51/366

తసడడ:డ జజగకశజర రరవప కళళఖనపప
ఇసటట ననస:15-16-354
వయససస:31
లస: పప
94-51/975

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ మనననకసటట
ఇసటట ననస:15-17-368
వయససస:56
లస: ససస స
94-52/138

94-51/377

భరస : శకనవరస రరవప నళపరటట
ఇసటట ననస:15-16-353
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల కకలమర
ఇసటట ననస:15-16-353
వయససస:69
లస: పప

భరస : పపడమ కలమమర
ఇసటట ననస:15-17-368
వయససస:34
లస: ససస స
8419 NDX1782045
పపరర: నదగ మమనకర అసబటట

94-51/353

తసడడ:డ మసరసన నళపరటట
ఇసటట ననస:15-16-353
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ నదగభమషణస venigalla
ఇసటట ననస:15-16-353
వయససస:64
లస: పప
8416 NDX3246998
పపరర: జజహనవ అననన

8402 NDX1711259
పపరర: మమధసరర వననగళళ

8397 NDX2419414
పపరర: బబలకమషష బసడర మమడడ

తసడడ:డ భవరన శసకర వననగళళ
ఇసటట ననస:15-16-353
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకరమర
ఇసటట ననస:15-16-353
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ లలకకశజరరరవప gondi
ఇసటట ననస:15-16-353
వయససస:43
లస: పప
8413 AP151010156266
పపరర: బబలభబసమరరరవప వననగళర

94-51/350

భరస : బబలభబసమరరరవప venigalla
ఇసటట ననస:15-16-353
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:15-16-353
వయససస:26
లస: పప
8410 NDX1118462
పపరర: శవరరమకమషష గగసదద

8399 NDX1485557
పపరర: భబవన వననగళ

94-52/83

తసడడ:డ సరసబయఖ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:15-16-352, HYMA PRIDE APAR
వయససస:62
లస: పప

భరస : శవరరమ కమషష గగసదద
ఇసటట ననస:15-16-353
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : భవరన శసకర వననగళళ
ఇసటట ననస:15-16-353
వయససస:56
లస: ససస స
8407 NDX1728874
పపరర: గరపస నదథ నలర పరటట

94-52/708

తసడడ:డ భవరన శసకర వననగళ
ఇసటట ననస:15-16-353
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకరమర
ఇసటట ననస:15-16-353
వయససస:32
లస: ససస స
8404 NDX1591818
పపరర: రమమ దదవ వననగళళ

8396 NDX3298650
పపరర: సససగర రరవప కరర

8394 NDX2073062
పపరర: యమమన మనదకడ వననగళళ

భరస : పడతదప మమళ వననగళళ
ఇసటట ననస:15-16-352
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతద రరమయఖ కరర
ఇసటట ననస:15-16-352
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నళపరటట
ఇసటట ననస:15-16-353
వయససస:28
లస: ససస స
8401 NDX1925777
పపరర: చసదన కకరమర

94-51/712

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ మలర వరపప
ఇసటట ననస:15-16-352
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : సససీర రరవప కరర
ఇసటట ననస:15-16-352
వయససస:52
లస: ససస స
8398 NDX2149533
పపరర: శక లకడక నళపరటట

8393 NDX2601797
పపరర: బబవన రరడడడ మలర వరపప

8418 NDX1728981
పపరర: పడసనన సససకర

94-52/137

తసడడ:డ శకనవరసరరవప సససకర
ఇసటట ననస:15-17-368
వయససస:24
లస: ససస స
94-52/139

8421 NDX1451384
పపరర: ససజజత సససకర

94-52/140

భరస : శకనవరస రరవప సససకర
ఇసటట ననస:15-17-368
వయససస:40
లస: ససస స
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94-52/141

భరస : శకనవరసరరవప mannava
ఇసటట ననస:15-17-368
వయససస:40
లస: ససస స
8425 NDX2010932
పపరర: రమమదదవ మననవ

94-52/144

8426 NDX0916254
పపరర: వజయలకడక కరసడడడ

94-52/147

8429 NDX2239960
పపరర: జశవ పరలలకలరర

తసడడ:డ రవ శసకర రరడడడ సరనకకమగక
ఇసటట ననస:15-17-368
వయససస:29
లస: పప
94-52/153

94-52/156

8438 NDX0908442
పపరర: సరసబశవరరవప కరసడడడ

94-52/697

94-51/806

8441 NDX2575942
పపరర: చదతషరఖ కరసడడడ

8427 NDX1812982
పపరర: నదగకలమఖణణ నరరక

94-52/146

8430 NDX1760397
పపరర: శశరసక చచదరర మననవ

94-52/149

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మననవ
ఇసటట ననస:15-17-368
వయససస:24
లస: పప
94-52/151

8433 NDX2010916
పపరర: అనల కలమమర మననవ

94-52/152

తసడడ:డ ససబబ రరవప మననవ
ఇసటట ననస:15-17-368
వయససస:42
లస: పప
94-52/154

8436 NDX0959437
పపరర: శకనవరసరరవప పపమకసరన

94-52/155

తసడడ:డ సరకకశజరరరవప పపమకసరన
ఇసటట ననస:15-17-368
వయససస:58
లస: పప
94-52/157

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర kandru
ఇసటట ననస:15-17-368
వయససస:64
లస: పప

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:15-17-368
వయససస:73
లస: ససస స
8443 NDX2884070
పపరర: కకసకర శకనవరసరరవప

94-52/148

తసడడ:డ శసకర రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:15-17-368
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరమగలల మననవ
ఇసటట ననస:15-17-368
వయససస:62
లస: పప
8440 NDX3247277
పపరర: నదగ కలమఖణణ నరక

8435 NDX1781880
పపరర: శకనవరస రరవప కలరరక

94-52/143

భరస : రరమయఖ నరరక
ఇసటట ననస:15-17-368
వయససస:78
లస: ససస స

తలర : ఈశజరమక పస లలరర
ఇసటట ననస:15-17-368
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప kandru
ఇసటట ననస:15-17-368
వయససస:45
లస: పప
8437 NDX2010924
పపరర: ససబబ రరవప మననవ

94-52/145

తసడడ:డ యయసస పరలలకలరర
ఇసటట ననస:15-17-368
వయససస:20
లస: పప

94-52/150 8432 NDX1812875
8431 NDX1812917
పపరర: మహన వషష
పపరర: కలమమర సరజమ పస లలరర
ష రరడడడ సరనకకమగక

8424 NDX2498822
పపరర: రమమదదవ మననవ

భరస : ససబబబరరవప మననవ
ఇసటట ననస:15-17-368
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప kandru
ఇసటట ననస:15-17-368
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మననవ
ఇసటట ననస:15-17-368
వయససస:20
లస: పప

8434 NDX0908400
పపరర: శకనవరసరరవప కరసడడడ

94-52/142

భరస : శకనవరGస రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:15-17-368
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప మననవ
ఇసటట ననస:15-17-368
వయససస:57
లస: ససస స
8428 NDX2239911
పపరర: శరత చసదడ మననవ

8423 NDX1782193
పపరర: హరరశ కలరరక

8439 NDX0846691
పపరర: సరసబశవరరవప సజజన

94-52/158

తసడడ:డ ససబబయఖ sajja
ఇసటట ననస:15-17-368
వయససస:70
లస: పప
94-52/511

8442 NDX2827335
పపరర: కకసకర ససనత

94-43/744

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరసడడడ
ఇసటట ననస:15-17-368 F403 BRUNDAVAN
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : కకసకర శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:15-17-368 FLAT NO 202
వయససస:41
లస: ససస స

8444 NDX2779544
పపరర: కకసకర శకనవరసరరవప

8445 NDX2779619
పపరర: కకసకర ససనత

94-52/558

94-52/559

తసడడ:డ కకసకర వనసకయఖ
ఇసటట ననస:15-17-368 FLAT NO 202
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకసకర వనసకయఖ
ఇసటట ననస:15-17-368 FLAT NO 202
వయససస:46
లస: పప

భరస : కకసకర శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:15-17-368 FLAT NO 202
వయససస:41
లస: ససస స

8446 NDX2432698
పపరర: భబగఖలకడక తషమమకటట

8447 NDX2432409
పపరర: సరతజక పపమకసరన

8448 NDX2432383
పపరర: సజపసనక పపమకసరన

94-52/164

94-52/165

94-52/166

భరస : వరరసజననయగలల తషమమకటట
ఇసటట ననస:15-17-368, BRUNDAVAN PARA
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పపమకసరన
ఇసటట ననస:15-17-368, BRUNDAVAN PLAZ
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పపమకసరన
ఇసటట ననస:15-17-368, BRUNDAVAN PLAZ
వయససస:23
లస: ససస స

8449 NDX2432474
పపరర: మరరయమక పలలకలరర

8450 NDX2432367
పపరర: ససధదరరణణ పపమకసరన

8451 NDX2432508
పపరర: కనదఖకలమమరర అననన

94-52/167

భరస : యయసస పలలకలరర
ఇసటట ననస:15-17-368, BRUNDAVAN PLAZ
వయససస:40
లస: ససస స

94-52/168

భరస : శకనవరసరరవప పపమకసరన
ఇసటట ననస:15-17-368, BRUNDAVAN PLAZ
వయససస:47
లస: ససస స

94-52/169

భరస : అజయ కలమమర అననన
ఇసటట ననస:15-17-368, BRUNDAVAN PLAZ
వయససస:58
లస: ససస స
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8452 NDX2432482
పపరర: యయసస పలలకలరర
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94-52/170

8453 NDX2239929
పపరర: లలకర భవఖ తదళళ
ర రర

Deleted

తసడడ:డ ఆనసదరరవప పలలకలరర
ఇసటట ననస:15-17-368, BRUNDAVAN PLAZ
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తదళళ
ర రర
ఇసటట ననస:15-17-370
వయససస:21
లస: ససస స

8455 NDX2254928
పపరర: వనసకట సరత తదళళరర

8456 NDX0237750
పపరర: పదక నదరకన

94-52/161

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తదళళరర
ఇసటట ననస:15-17-370
వయససస:22
లస: పప
8458 NDX1711523
పపరర: సతఖభబమ కడడయమల

94-51/398

94-51/401

94-52/560

భరస : శకనవరస రరవప కటల
ఇసటట ననస:15-17-371
వయససస:50
లస: ససస స
8467 NDX3126182
పపరర: శవ హరరచసదడ పడసరద దదవరపలర
తసడడ:డ శకనస దదవరపలర
ఇసటట ననస:15-17-371
వయససస:18
లస: పప
8470 NDX0277103
పపరర: నలమ దదవశశటల ట

8459 NDX0846626
పపరర: రమమష వకలమరరస�

తసడడ:డ బసవపపననయఖ kondabolu
ఇసటట ననస:15-17-373
వయససస:61
లస: పప

8477 AP151010156645
పపరర: బసవపపననయఖ కకసడబబ లల

94-44/682

8480 NDX2967115
పపరర: వజయ దసరర కటకమమసత
భరస : యమదగరరర కటకమమసత
ఇసటట ననస:15-18-67
వయససస:24
లస: ససస స

94-52/562

8469 NDX3082773
పపరర: అనససయమక నదరరన

94-52/564

భరస : లసగయఖ నదరరన
ఇసటట ననస:15-17-371,f no 106
వయససస:73
లస: ససస స
94-51/405

8472 NDX0347807
పపరర: అలవనలల మసగ� జలమదద�

94-51/406

భరస : పడభబకర రరవప� jaladi
ఇసటట ననస:15-17-373
వయససస:59
లస: ససస స
94-51/408

8475 NDX0209114
పపరర: ససబడమణఖస అనగరన

94-51/409

తసడడ:డ ససబబబరరవప anagani
ఇసటట ననస:15-17-373
వయససస:39
లస: పప
94-51/411

తసడడ:డ రరజజరరవప kondabolu
ఇసటట ననస:15-17-373
వయససస:86
లస: పప
94-17/1059

94-51/403

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కటల
ఇసటట ననస:15-17-371
వయససస:30
లస: పప

8468 NDX3037744
పపరర: ససమత అసబటట

8471 AP151010159549
పపరర: పదకజ కకసడబబ లల

94-51/397

94-51/400

8463 NDX1776949
పపరర: లసగయఖ నరకన

8466 NDX2914240
పపరర: వనయ చచదరర కటల

94-52/561

తసడడ:డ వరపడసరద కకసడబబ లల
ఇసటట ననస:15-17-373
వయససస:30
లస: పప
94-51/410

8460 NDX2010668
పపరర: శకనవరససలల వపననవ

8465 NDX3037926
పపరర: నదగ మణణ దదవరపలర

8474 NDX1890731
పపరర: తరరణ కకసడబబ లల

భరస : సనరఖనదరరయణ s
ఇసటట ననస:15-17-373
వయససస:61
లస: ససస స

8457 NDX2010676
పపరర: రజన కలమమరర ఆచసట

తసడడ:డ అసకయఖ నరకన
ఇసటట ననస:15-17-371
వయససస:79
లస: పప

8473 AP151010159199
పపరర: ససలలచన నదగగలల

94-51/407

భరస : యస ఆర పడసరద పపసడదఖల
ఇసటట ననస:15-17-370
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమ గరపరల కమషషయఖ కడడయమల
ఇసటట ననస:15-17-371
వయససస:79
లస: పప

భరస : వరపడసరద kondabolu
ఇసటట ననస:15-17-373
వయససస:53
లస: ససస స

8479 NDX3102142
పపరర: వనసకట సరయ కలమమర
ఓగరబబ యనద
తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఓగరబబ యనద
ఇసటట ననస:15-18-58/1
వయససస:18
లస: పప

94-51/402

భరస : శకనవరస రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:15-17-371 , FLAT-402
వయససస:46
లస: ససస స
94-51/404

94-52/160

తసడడ:డ ససబబ రరవప వపననవ
ఇసటట ననస:15-17-371
వయససస:51
లస: పప

8462 NDX1711531
పపరర: వరససదదవ రరవప కడడయమల

భరస : మమరరత వదదఖ కలమమర devisetty
ఇసటట ననస:15-17-373
వయససస:39
లస: ససస స

8476 AP151010156646
పపరర: వరపడసరదస కకసడబబ లల

94-51/399

భరస : శకనస దదవర పలర
ఇసటట ననస:15-17-371
వయససస:36
లస: ససస స
94-52/563

8454 NDX1831271
పపరర: పదక లకడక పడతష పపసడదఖల

భరస : శకనవరససలల వపననవ
ఇసటట ననస:15-17-371
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నదసచదరయఖ� vikkurti
ఇసటట ననస:15-17-371
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� chalapalli
ఇసటట ననస:15-17-371
వయససస:62
లస: పప
8464 NDX2914232
పపరర: శవ పరరజత కటల

94-51/396

భరస : లసగయఖ narne
ఇసటట ననస:15-17-371
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వరససదదవ రరవప కడడయమల
ఇసటట ననస:15-17-371
వయససస:75
లస: ససస స
8461 AP151010156650
పపరర: రవసదడబబబగ చలమరపలర �

94-52/159

8478 NDX3248390
పపరర: మహలకడక గగమమ
ర త

94-7/1059

భరస : శకనవరస గగమమ
ర త
ఇసటట ననస:15-18-28
వయససస:30
లస: ససస స
94-17/1060

8481 NDX3136850
పపరర: బహదనర షపక

94-17/1056

తసడడ:డ మమలమల సరహహబ
ఇసటట ననస:15-18-102
వయససస:47
లస: పప

Page 288 of 326

8482 NDX3128139
పపరర: రరషక షపక
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94-17/1057

భరస : బహదనర
ఇసటట ననస:15-18-102
వయససస:41
లస: ససస స
8485 NDX2429322
పపరర: కనషమ సజన

94-50/474

94-51/530

94-51/533

94-51/536

94-51/539

8492 NDX1441435
పపరర: మమనక ఈమన

8495 NDX2149483
పపరర: ససనతద అనసమగల

8498 NDX0851881
పపరర: పస పపరర పసడయమసక

94-51/542

8501 NDX0656231
పపరర: జయలకడక చసదస

8504 NDX0233163
పపరర: నదగ లకడక పస పపరర

భరస : ససతదరరమ పడసరద� mailavarapu
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరమ మహన రరవప పస పపరర
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:51
లస: ససస స

8506 NDX1441534
పపరర: గరయతడ దదవ ఈమన

8507 NDX1193234
పపరర: ఐనసపపడడ పడమల

94-51/548

భరస : పపరయఖ yimani
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:52
లస: ససస స
8509 NDX0656223
పపరర: మలలర శజరర చసదస
భరస : ససతద రరమసరజమ chandu
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:61
లస: ససస స

94-51/534

94-51/537

8510 NDX2239796
పపరర: శకనవరస దదవనజ
తసడడ:డ హరరబబబగ దదవనజ
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:23
లస: పప

8490 NDX1728957
పపరర: తదజససజ శమసగరరపప

94-51/532

8493 NDX1193119
పపరర: తపససజ కనగరల

94-51/535

8496 NDX1441492
పపరర: సడవసత ఈమన

94-51/538

తసడడ:డ పపరయఖ yimani
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:29
లస: ససస స
94-51/540

8499 NDX0232512
పపరర: పడతమ పస పపరర

94-51/541

తసడడ:డ రరమ మహనరరవప పస పపరర
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:35
లస: ససస స
94-51/543

8502 NDX1711341
పపరర: ఉమమ దదవ పపటల

94-51/544

భరస : సససహదదడ పపటల
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:46
లస: ససస స
94-51/546

8505 NDX0214916
పపరర: ససశల కలమమరర� శమసగరరపప�

94-51/547

తసడడ:డ శసగర బబబగ� srungarapu
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:51
లస: ససస స
94-51/549

భరస : రతదనకర pramila
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:24
లస: ససస స
94-51/551

94-49/744

తసడడ:డ శసకరమ kanagala
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప chandu
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:38
లస: ససస స
94-51/545

8487 NDX3038825
పపరర: మనస రరచస మలలర

తసడడ:డ సససగర బబబగ శమసగరరపప
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసమహన రరవప popuri
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమహన రరవప పస పపరర
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:36
లస: ససస స
8503 NDX0214585
పపరర: వజయలకడక� మమమలవరపప�

94-51/531

భరస : పవన కలమమర అనసమగల
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరనన రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:29
లస: ససస స
8500 NDX0232389
పపరర: లలత కలమమరర పస పపరర

8489 NDX1711325
పపరర: వసదన పపటల

94-5/868

భసధసవప: శకనవరస రరవప రరచస మలలర
ఇసటట ననస:15-58-4
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరయఖ yimani
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:28
లస: ససస స
8497 NDX1711499
పపరర: సరయ పపజత కలరరక

94-16/1060

తసడడ:డ సససహదదడ పపటల
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర బబబగ divve
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:26
లస: ససస స
8494 NDX1729039
పపరర: శకవలర ఆకలల

8486 NDX2387355
పపరర: చసదడశశఖర కరలశశటల ట

8484 NDX2644714
పపరర: రజయ బబగస షపక

తసడడ:డ సరధదక షపక
ఇసటట ననస:15-18-119
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప కరలశశటల ట
ఇసటట ననస:15-37-33/2
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడ రరజ నసబమరర
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:24
లస: ససస స
8491 NDX1291145
పపరర: మమనక దదవనజ

94-17/1058

తసడడ:డ బహదనర
ఇసటట ననస:15-18-102
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ సజన
ఇసటట ననస:15-18-534
వయససస:29
లస: పప
8488 NDX1743765
పపరర: రరమ నవన నసబమరర

8483 NDX3118288
పపరర: సదదక షపక

8508 NDX2239804
పపరర: వజయ లకడక గగసటటపలర

94-51/550

భరస : శశషగరరర రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:58
లస: ససస స
94-51/552

8511 NDX1728841
పపరర: కమషష వనత మమమలవరపప

94-51/553

తసడడ:డ ససతదరరమ పడసరద మమమలవరపప
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:24
లస: పప
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8512 NDX1118454
పపరర: అనల శశరసక మమమలవరపప

94-51/554

8513 NDX0219253
పపరర: హరర గణణససన

తసడడ:డ ససతదరరమ పడసరద mylavarapu
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప గణణససన
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:32
లస: పప

8515 NDX2029511
పపరర: బడమయఖ పరటటబసడర

8516 NDX0846667
పపరర: రమమష బబబగ గగసటటపలర

94-51/557

తసడడ:డ హససన పరటటబసడర
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:38
లస: పప
8518 NDX0218719
పపరర: ససతదరరస పడసరద� మమమలవరపప�

94-51/560

94-51/563

94-51/566

94-51/763

94-52/460

94-52/463

తసడడ:డ అనల KONDAPALLI
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:31
లస: పప

8528 NDX2911782
పపరర: లకడక సరసబడజఖస మదన

8531 NDX0624759
పపరర: లకడక నదగ శశశలజ చలర ర

8534 NDX1591776
పపరర: నదగకసదడమమ తతడదటట

94-52/466

8537 NDX0620740
పపరర: చచవతనఖ యలవరరస

94-51/567

8540 NDX1672584
పపరర: మలమఖదదడ ఆకలల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:33
లస: పప

8520 NDX1711333
పపరర: సససహదదడ పపటల

94-51/562

8523 NDX0620658
పపరర: ససతద రరమసరజమ చసదస

94-51/565

8526 NDX2621316
పపరర: సరజత దదడడ

94-51/706

తసడడ:డ అలల
ర రర రరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:32
లస: ససస స
94-51/764

94-52/459
8529 NDX2073013
పపరర: లకడక తరపఠమక తలకకసదపరటట

భరస : ససవర కమషష తలకకసదపరటట
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:29
లస: ససస స
94-52/461

8532 NDX0624742
పపరర: ఆరరఖన శశశలజ యలవరరస

94-52/462

భరస : రరధదకకకషష yalavarthy
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:50
లస: ససస స
94-52/464

8535 NDX1451350
పపరర: శక దతస సరయ పస లశశటల ట

94-52/465

తసడడ:డ సస మసససదరమగ పస లశశటల ట
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:25
లస: పప
94-52/467

తసడడ:డ రరధదకమషషమమరరస yalavarthy
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:28
లస: పప
94-52/469

94-51/559

తసడడ:డ ససబబయఖ chandu
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:65
లస: పప

భరస : పడభబకర రరవప గరజలవరరర
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ పస లల
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:29
లస: పప
8539 NDX0644435
పపరర: నసదస కకసడపలర

94-51/564

తసడడ:డ నదగకశజరరరవప chillara
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:54
లస: ససస స
8536 NDX1596289
పపరర: బడహక మమ రరడడ పస లల

8525 JBV3036415
పపరర: రరమ మహన రరవప పస పపరర

8517 NDX0620682
పపరర: ససబబబరరవప చసదస

తసడడ:డ వనసకట రరవప పపటల
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ మదన
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరనన రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:30
లస: ససస స
8533 NDX1672535
పపరర: జయశక ఆకలల

94-51/561

తసడడ:డ హనసమయఖ పస పపరర
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరడడడ మదన
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:54
లస: పప
8530 NDX0230961
పపరర: వజయ పపరరషమ కలరరక

8522 NDX0219832
పపరర: శసగర బబబగ శమసగరరపప

94-51/556

తసడడ:డ ససతదరరమ సరజమ chandu
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరమమమరరస srungarapu
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ kota
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:66
లస: పప
8527 NDX2982312
పపరర: శకనవరస రరడడడ మదన

94-51/558

తసడడ:డ అయమఖమక yimani
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ సససగయఖ kurra
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:57
లస: పప
8524 NDX0846600
పపరర: శకరరమమమరరస కకట

8519 NDX1441526
పపరర: పపరయఖ ఈమన

8514 NDX0959379
పపరర: శకనవరసరరవప గగసటటపలర

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప guntupalli
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప guntupalli
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కమషష మమరరస� mylavarapu
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:51
లస: పప
8521 NDX0217158
పపరర: మలర ఖమరరననరరవప కలరరక

94-51/555

8538 NDX0620591
పపరర: కమషష ససతతష తదజ కసచరర �

94-52/468

తసడడ:డ వనయఖ� kancharla
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:30
లస: పప
94-52/470

8541 NDX0846774
పపరర: శకనవరసరరడడడ దదడదడ

94-52/471

తసడడ:డ అలల
ర రర రరడడడ dodda
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:32
లస: పప
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94-52/472

తసడడ:డ మరరయదదసస� kancharla
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:50
లస: పప
8545 NDX1206762
పపరర: అలల
ర రర రరడడడ దదడదడ

94-52/475

94-52/478

94-52/545

94-51/570

94-51/767

94-51/770

94-52/480

8555 NDX2910495
పపరర: సరరజజయ తదడడకకసడ

8558 NDX2910610
పపరర: ససధ పరగరల

8561 NDX2910636
పపరర: దదవఖ పరగరల

8564 NDX1950428
పపరర: సరయ తదజ లసగ

94-51/572

8567 NDX2117621
పపరర: డద. శకనవరస రరయపరటట

94-51/765

8570 NDX0210922
పపరర: అభనవ పపనత పస లశశటల ట
తసడడ:డ నదగ సససదరస పస లశశటల ట
ఇసటట ననస:15-117
వయససస:30
లస: పప

8550 NDX2929016
పపరర: శకనవరససలల రరడడడ పస

94-52/544

8553 NDX1693127
పపరర: ససరజ మమలలసపరటట

94-51/569

8556 NDX2910750
పపరర: రరమకమషష రరడడడ పరగరల

94-51/766

తసడడ:డ వరరరరడడడ పరగరల
ఇసటట ననస:15-112
వయససస:55
లస: పప
94-51/768

8559 NDX2934016
పపరర: యయనసగసటట నదగ మలలశజరమక

94-51/769

భరస : యయనసగసటట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:15-112
వయససస:48
లస: ససస స
94-51/771

8562 NDX3180445
పపరర: యయనసగసటట చచవతనఖ పడవణ
యయనసగసటట
తసడడ:డ హకపబహ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:15-112
వయససస:18
లస: పప

94-51/772

94-52/481

8565 AP151010159113
పపరర: చదరరమత రరయపరటట

94-51/571

భరస : శకనవరస rayapati
ఇసటట ననస:15-116
వయససస:63
లస: ససస స
94-51/573

తసడడ:డ వనసకట రసగ రరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:15-116
వయససస:71
లస: పప
94-51/575

94-52/477

తసడడ:డ శరత బబబగ మమలలసపరటట
ఇసటట ననస:15-112
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమకమషష లసగ linga
ఇసటట ననస:15-112
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస rayapati
ఇసటట ననస:15-116
వయససస:44
లస: పప
8569 NDX1291210
పపరర: నదగ దసరర శరరద రమఖ
పస లశశటల ట
తసడడ:డ నదగ సససదరస పస లశశటల ట
ఇసటట ననస:15-117
వయససస:28
లస: ససస స

94-51/568

తసడడ:డ రరమకమషష రరడడడ పరగరల
ఇసటట ననస:15-112
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సరయ తదజ లసగ linga
ఇసటట ననస:15-112
వయససస:29
లస: ససస స
8566 AP151010156658
పపరర: మహన సరయకమషష రరయపరటట

8552 NDX1693135
పపరర: మహత మమలలసపరటట

8547 NDX0620765
పపరర: నదగకశజరరరవప చలర ర

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ పస
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరమకమషష రరడడడ పరగరల
ఇసటట ననస:15-112
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగ రరడడడ శఖమల
ఇసటట ననస:15-112
వయససస:30
లస: ససస స
8563 NDX1950436
పపరర: అజత లసగ

94-52/479

భరస : లకడకనదరరయణ తదడడకకసడ
ఇసటట ననస:15-112
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ యయనసగసటట ససబబరరవప
ఇసటట ననస:15-112
వయససస:49
లస: పప
8560 NDX2910479
పపరర: రరఢ రరడడడ శఖమల

8549 NDX0620823
పపరర: ససబబబరరవప అరరకపపడడ

94-52/474

తసడడ:డ హనసమసతరరవప chillara
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:56
లస: పప

భరస : శరత బబబగ మమలలసపరటట
ఇసటట ననస:15-112
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శరత బబబగ మమలలసపరటట
ఇసటట ననస:15-112
వయససస:33
లస: పప
8557 NDX2933935
పపరర: యయనసగసటట శకనవరస రరవప

94-52/476

తసడడ:డ కకటయఖ arikapudi
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ మదన
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:22
లస: ససస స
8554 NDX1693119
పపరర: హహమసత మమలలసపరటట

8546 NDX0620724
పపరర: రరధదకకకషష యలవరరస�

8544 NDX0620872
పపరర: వజయ భబసమర తలర స

తసడడ:డ రరమమరరవప tallam
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ చలపత రరవప� yalavarthy
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరనన రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:61
లస: పప
8551 NDX2956258
పపరర: మనశర రరడడడ మదన

94-52/473

తసడడ:డ కమషషయఖ
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ dodda
ఇసటట ననస:15-109
వయససస:55
లస: పప
8548 NDX1680363
పపరర: శకనవరస రరవప ఆకలల

8543 NDX1206788
పపరర: వనసకట రరవప నమకగడడ

8568 NDX3294568
పపరర: కనకయఖ గరగరననన

94-51/574

తసడడ:డ ససబబయఖ gogineni
ఇసటట ననస:15-116
వయససస:50
లస: పప
94-51/576

8571 NDX1925744
పపరర: రరమదదవ పస లశశటల ట

94-51/577

తసడడ:డ నదరరయణ మమరరస పస లశశటల ట
ఇసటట ననస:15-117
వయససస:44
లస: పప
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94-95/11

తసడడ:డ మరరయ దదసస బగలమర
ఇసటట ననస:15-117/
వయససస:21
లస: ససస స
8575 NDX2239630
పపరర: జయమక రరవపరర

94-51/580

94-95/12

94-51/584

94-51/586

94-51/981

8582 NDX2352441
పపరర: ససజజత దరరర

8585 NDX2239754
పపరర: బబలచసదసడడడ లసగసగగసట

8588 NDX3300571
పపరర: ఆనసద గగమకడడ

94-51/589

8591 NDX1291186
పపరర: లకడక దనపరటట

తసడడ:డ ససబబయఖ దనపరటట
ఇసటట ననస:15-117/8
వయససస:52
లస: పప

8594 NDX2239762
పపరర: సససదర రరవప మకరమన

తసడడ:డ యయసస బగ పపపమల పపపలర
ఇసటట ననస:15-117/10
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ పపపలర
ఇసటట ననస:15-117/10
వయససస:64
లస: పప

94-51/587

8600 NDX2702645
పపరర: అననపపరష పపపమల
భరస : హసపబసడ పపపమల
ఇసటట ననస:15-117/10
వయససస:58
లస: ససస స

8580 NDX2239663
పపరర: అననమక దరరర

94-51/583

8583 NDX2239747
పపరర: అసకమక లసగసగగసట

94-51/585

8586 NDX2271310
పపరర: బబబగ రరవప లసగసగగసట

94-95/13

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప లసగసగగసట
ఇసటట ననస:15-117/5
వయససస:49
లస: పప
94-51/982

8589 NDX1291160
పపరర: ససమఖ దనపరటట

94-51/588

తసడడ:డ వనసగయఖ దనపరటట
ఇసటట ననస:15-117/8
వయససస:25
లస: ససస స
94-51/590

8592 NDX1291202
పపరర: పడభగకకరణ దనపరటట

94-51/591

తసడడ:డ వనసగయఖ దనపరటట
ఇసటట ననస:15-117/8
వయససస:27
లస: పప
94-51/593

8595 NDX2705374
పపరర: ఏససబబబగ పపపమల

94-38/719

భసధసవప: అనదనపపరనమ
ఇసటట ననస:15-117/10
వయససస:23
లస: పప
94-51/595

భరస : జజసఫ దదసరర
ఇసటట ననస:15-117/10
వయససస:58
లస: ససస స
94-51/597

94-51/707

తసడడ:డ బబబగ రరవప లసగసగగసట
ఇసటట ననస:15-117/5
వయససస:29
లస: ససస స

తలర : అచచమక మకరమన
ఇసటట ననస:15-117/9
వయససస:75
లస: పప

94-51/594 8597 AP151010159300
8596 NDX1429605
పపరర: శరసత శక ఎన జజసమర పపపమల
పపరర: అననపపరష పపపమలదరరర

8599 AP151010156065
పపరర: జజసఫ పపపమల

94-224/1045

భరస : వనసగయఖ దనపరటట
ఇసటట ననస:15-117/8
వయససస:44
లస: ససస స
94-51/592

8577 NDX2623247
పపరర: నవన పపడమ కలమమర రరవపరర

భరస : ఉగకయఖ దరరర
ఇసటట ననస:15-117/4
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ అసక రరవప గగమకడడ
ఇసటట ననస:15-117/6
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసగయఖ దనపరటట
ఇసటట ననస:15-117/8
వయససస:30
లస: ససస స
8593 NDX1291194
పపరర: వనసగయఖ

94-51/582

తసడడ:డ బబబగ రరవప లసగసగగసట
ఇసటట ననస:15-117/5
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఆనసద గగమకడడ
ఇసటట ననస:15-117/6
వయససస:47
లస: ససస స
8590 NDX1291178
పపరర: శరరష దనపరటట

8579 NDX1291244
పపరర: మణణ బటటల

94-51/579

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:15-117/3
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనస దరరర
ఇసటట ననస:15-117/4
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బబబగ రరవప లసగసగగసట
ఇసటట ననస:15-117/5
వయససస:48
లస: ససస స
8587 NDX3300563
పపరర: జయ కలమమరర గగమకడడ

94-51/581

భరస : పడసరద రరవప బటటల
ఇసటట ననస:15-117/4
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉగకయఖ దరరర
ఇసటట ననస:15-117/4
వయససస:30
లస: పప
8584 NDX2239788
పపరర: మణణమక లసగసగగసట

8576 NDX2239655
పపరర: శకనవరస రరవప రరవపరర

8574 NDX2239614
పపరర: రమణ రరవపరర

భరస : శకనవరస రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:15-117/3
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదర రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:15-117/3
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:15-117/3
వయససస:22
లస: పప
8581 NDX2239689
పపరర: శకనవరసస దరరర

94-51/578

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:15-117/3
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : నదగకశజర రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:15-117/3
వయససస:61
లస: ససస స
8578 NDX2271286
పపరర: నవన కలమమర రరవపరర

8573 NDX2239648
పపరర: ససరకఖ రరవపరర

8598 NDX1429639
పపరర: లలకకష కలమమర పపపమల

94-51/596

తసడడ:డ యయసస బగ పపపలర
ఇసటట ననస:15-117/10
వయససస:25
లస: పప
94-95/722

8601 NDX2673044
పపరర: రరజ పసతషల శకనవరసరరవప

94-2/1054

తసడడ:డ రరజ పసతషల మమతషఖసజయ రరవప
ఇసటట ననస:15-117/14
వయససస:40
లస: పప
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94-6/575

భరస : శకనవరసరరవప రరజపసతషల
ఇసటట ననస:15-117/14
వయససస:33
లస: ససస స
8605 NDX2271260
పపరర: కకమల బబతస

8603 NDX0972877
పపరర: ససనత బగలమర

94-51/598

భరస : జజన బబబగ బగలమర
ఇసటట ననస:15-117/17
వయససస:30
లస: ససస స
94-95/14

తసడడ:డ నదగయఖ బబతస
ఇసటట ననస:15-117/25
వయససస:23
లస: ససస స

8606 AP151010159305
పపరర: నదరరయణమక మకరమన

94-51/625

తసడడ:డ అచచయఖ మకరమన
ఇసటట ననస:15-117/31
వయససస:35
లస: పప

8609 AP151010156297
పపరర: అచచయఖ మకరమన

94-51/623

94-51/628

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:15-117/32
వయససస:27
లస: పప
8614 NDX2492122
పపరర: అనత బబ గర వరపప

94-51/626

భరస : వనసకట రమణ బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:15-117/33
వయససస:35
లస: ససస స

94-51/629

94-51/632

8618 AP151010159297
పపరర: గరవసదమక బబ గర వరపప

94-51/631

తసడడ:డ ఆకలననరర కమపరవరస
ఇసటట ననస:15-117/34
వయససస:26
లస: ససస స

8621 NDX0350132
పపరర: మమణణకఖరకఖ పస లశశటల ట

94-51/633

94-51/640

తసడడ:డ శకహరరపస
డ రదరరవప polisetti
ఇసటట ననస:15-118
వయససస:50
లస: పప

8624 NDX0335877
పపరర: శకహరరపస
డ రదరరవప పస లశశటల ట

8613 NDX2271294
పపరర: సరసబశవ రరవప పప టట
ర రర

94-51/638

8616 NDX2271237
పపరర: అనత ఆరరగ

94-95/17

8619 NDX0335620
పపరర: వనసకటటశజరరర బబ గర వరపప

8622 AP151010156662
పపరర: సతఖదదవ పస లశశటల ట

94-51/641

8625 NDX2271245
పపరర: నదగకసదడమక చరతన

8629 NDX0385146
పపరర: సస మసససదరస పస లశశటల ట

94-51/647

తసడడ:డ వనసకటబబపనయఖ polisetti
ఇసటట ననస:15-119
వయససస:55
లస: పప

8627 AP151010159570
పపరర: లకడకపరరజత పస లశశటల ట

భరస : రరమ జజగర చరతన
ఇసటట ననస:15-118
వయససస:66
లస: ససస స

94-51/644

భరస : సస మసససదరస polisetti
ఇసటట ననస:15-119
వయససస:52
లస: ససస స
8630 AP151010159560
పపరర: శశషరరతన పసడయ పస లశశటల ట
భరస : నదగసససదరస పస లశశటల ట
ఇసటట ననస:15-119
వయససస:54
లస: ససస స

94-51/639

94-95/18
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94-51/642

94-51/634

తసడడ:డ నదరరయణ మమరరస పస లశశటల ట
ఇసటట ననస:15-118
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సస మసససదరస polisetti
ఇసటట ననస:15-118
వయససస:78
లస: పప

8626 NDX1451244
పపరర: బబల శక నదగ తడపపర సససదరర
పస లశశటల ట
తసడడ:డ సస మ సససదరస polisetty
ఇసటట ననస:15-119
వయససస:28
లస: ససస స

94-95/16

తసడడ:డ రసగయఖ బబ గవరపప
ఇసటట ననస:15-117/34
వయససస:38
లస: పప

భరస : శరఖససససదర polisetti
ఇసటట ననస:15-118
వయససస:43
లస: ససస స

8623 NDX0644690
పపరర: శరఖససససదర పస లశశటల ట

94-51/627

భరస : వనసకట రరమయఖ ఆరరగ
ఇసటట ననస:15-117/33
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రసగయఖ బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:15-117/34
వయససస:56
లస: ససస స
94-51/635

8610 NDX0350017
పపరర: సతఖవత పప టట
ర రర

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:15-117/32
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:15-117/33
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటటశజరరర కకమమకలపరటట
ఇసటట ననస:15-117/34
వయససస:31
లస: ససస స
8620 NDX1592881
పపరర: ఆకలననరర పపననమక

8615 NDX0380360
పపరర: వనసకరటరమణయఖ బబ గర వరపప

94-51/624

భరస : వనసకటటశజరరరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:15-117/32
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇవజలలదస పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:15-117/32
వయససస:52
లస: పప
94-51/630

8617 NDX1441377
పపరర: హహమ లత కకమమకలపరటట

8612 AP151010156369
పపరర: వనసకటటశజరరరవప పప టట
ర రర

8607 NDX0335505
పపరర: కకటటశజర రరవప మకరమన
తసడడ:డ అచచయఖ మకరమన
ఇసటట ననస:15-117/31
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ మకరమన
ఇసటట ననస:15-117/31
వయససస:52
లస: పప

8611 NDX1323757
పపరర: కమషష మమరరస పస టట
ర రర

94-51/599

తసడడ:డ నదగకశజరరరవప బగలమర
ఇసటట ననస:15-117/17
వయససస:36
లస: పప

భరస : అచచయఖ మకరమన
ఇసటట ననస:15-117/31
వయససస:46
లస: ససస స

8608 NDX0959148
పపరర: శకనవరసరరవప మకరమన

8604 NDX0891341
పపరర: జజన బబబగ బగలమర

8628 NDX0557447
పపరర: శక అభనవ సససదరస పస లశశటల ట

94-51/645

తసడడ:డ సస మసససదరస polisetty
ఇసటట ననస:15-119
వయససస:29
లస: పప
94-52/482

8631 NDX0029694
పపరర: శకలకడక చదబబడ లల

94-44/545

భరస : నరకసదడ నదథ
ఇసటట ననస:15-120
వయససస:52
లస: ససస స
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94-44/546

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:15-120
వయససస:60
లస: పప
8635 AP151010159197
పపరర: వజయమమల పస లశశటల ట

94-51/650

భరస : జజషనడదవ polisetti
ఇసటట ననస:15-120
వయససస:57
లస: ససస స

8633 NDX2149467
పపరర: వసదన పస లశశటల ట

94-51/656

తసడడ:డ సస మసససదరస polisetti
ఇసటట ననస:15-120
వయససస:88
లస: పప
8644 NDX0355248
పపరర: శశజత యమరర గడడ

8636 NDX0576181
పపరర: ఏకనదధ పమదదజ పస లశశటల ట

94-51/652
8637 NDX1192947
పపరర: ససతదరరమమసజననయగలల పస లశశటల ట

తసడడ:డ నదయగడమక
ఇసటట ననస:15-122
వయససస:33
లస: ససస స
8647 NDX0354183
పపరర: నదయగడమక యమరర గడడ

94-44/550

94-41/792

తసడడ:డ వనసకయఖ అడడ గళళ
ఇసటట ననస:15-131
వయససస:60
లస: పప
8653 NDX2254548
పపరర: శవ బబబగ పసననసటట

94-51/654

94-46/615

8642 NDX1404086
పపరర: కకటటశజరమక వరనరరశ

8643 NDX1404078
పపరర: సరసబశవ రరవప వరనరరశ

94-1/1204

8645 NDX0084541
పపరర: కమషషభబరత యమరర గడడ

8648 NDX3191541
పపరర: తరరణ వరక పపనసమచచ

94-44/548

8646 NDX0065284
పపరర: రరతదష యమరర గడడ

94-44/549

తసడడ:డ నదయగడమక
ఇసటట ననస:15-122
వయససస:31
లస: పప
94-44/674

8649 NDX3056843
పపరర: నదగలకడక మగపమననన

94-34/937

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరజ పపనసమచచ
ఇసటట ననస:15-128
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకట రతనస మగపమననన
ఇసటట ననస:15-131
వయససస:59
లస: ససస స

8651 NDX2977171
పపరర: వజయలకడక అడడ గళళ

8652 NDX2254555
పపరర: శరఖమల దదవ గణణశన

8654 NDX2977056
పపరర: నరరశర అడడ గళళ

8657 NDX3109808
పపరర: భబరర వ అడడ గళళ

94-41/793

94-46/614

తసడడ:డ లకడక నదరరయణ గణణశన
ఇసటట ననస:15-131
వయససస:42
లస: ససస స
94-51/781

8655 NDX2971224
పపరర: కమషష తదజ అడడ గళళ

94-51/782

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప అడడ గళళ
ఇసటట ననస:15-131
వయససస:21
లస: పప
94-44/676

8658 NDX2264976
పపరర: గసగ రరణణ గసగమరర

94-42/549

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప అడడ గళళ
ఇసటట ననస:15-131, FLAT-102
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకటటశజర రరవప గసగమరర
ఇసటట ననస:15-136
వయససస:59
లస: ససస స

8659 NDX2264851
పపరర: సరయ సమర పపసటబఖల

94-43/652
8660 NDX2508430
పపరర: నదగ సరయ తరరమల కకటటశజర
శరఖమమరర
తసడడ:డ నరసససహరరవప శరఖమమరర
ఇసటట ననస:15-136
వయససస:22
లస: పప

8661 NDX1394121
పపరర: పదక శక కరటడగడడ

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప పపసటబఖల
ఇసటట ననస:15-136
వయససస:22
లస: పప

94-1/1205

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:15-122
వయససస:46
లస: పప

భరస : పస వ వ జ పడసరద రరవప పవపలలరర
ఇసటట ననస:15-131 FLAT 401
వయససస:58
లస: ససస స
94-42/550

94-51/655

తసడడ:డ ససతదరరమమసజననయగలల polisetti
ఇసటట ననస:15-120
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప అడడ గళళ
ఇసటట ననస:15-131
వయససస:25
లస: ససస స
94-44/675

8640 AP151010156661
పపరర: నదరరయణమమరరస పస లశశటల ట

తసడడ:డ ససతదరరమమసజననయగలల polisetti
ఇసటట ననస:15-120
వయససస:65
లస: పప

భరస : రరమ చసదడ రరవప అడడ గళళ
ఇసటట ననస:15-131
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనకక రరమయఖ పసననసటట
ఇసటట ననస:15-131
వయససస:43
లస: పప
8656 NDX3187242
పపరర: శవ కలమమరర పవపలలరర

తసడడ:డ రరసదదస పస లశశటల ట
ఇసటట ననస:15-120
వయససస:33
లస: పప

భరస : నదయగడమక
ఇసటట ననస:15-122
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:15-122
వయససస:70
లస: పప
8650 NDX2977197
పపరర: రరమ చసదడ రరవప అడడ గళళ

94-51/651

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:15-122
వయససస:41
లస: ససస స
94-44/547

94-51/649

తసడడ:డ జజజ నదదవ పస లశశటల ట
ఇసటట ననస:15-120
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసదదసస polisetti
ఇసటట ననస:15-120
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ జజజ నదదవ పస లశశటల ట
ఇసటట ననస:15-120
వయససస:34
లస: పప

8634 NDX1451335
పపరర: శకనదగససమఖ పస లశశటల ట

భరస : ససతదరరమమసజననయ గగపరస పస లశశటల ట
ఇసటట ననస:15-120
వయససస:27
లస: ససస స

94-51/653 8639 AP151010156669
8638 NDX1291236
పపరర: ససతదరరమమసజననయగగపస పస లశశటల ట
పపరర: రరమదదసస పస లశశటల ట

8641 AP151010156212
పపరర: ఏకనదధస
ర పస పస లశశటల ట

94-51/648

94-46/616

తలర : శరసత కలమమరర కరటడగడడ
ఇసటట ననస:15-136
వయససస:43
లస: ససస స
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8662 NDX0662346
పపరర: వజయ భబసమర
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94-46/617

తసడడ:డ గగరరనదథరరవప
ఇసటట ననస:15-136
వయససస:29
లస: పప
8665 NDX2701704
పపరర: నవన కలమమర మమతసగర

94-30/971

94-46/618

94-46/660

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అలలర
ఇసటట ననస:15-139
వయససస:21
లస: పప
8674 NDX1731323
పపరర: ససశల హమ శన మసతడవరదద

8666 NDX2574648
పపరర: మమనక అలలర

8669 NDX1962589
పపరర: కకశవ రరవప కకరకపరటట

94-42/552

94-42/559

తలర : అననరరధ పపదద
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:30
లస: ససస స

94-43/739

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర గరనసగగసటర
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:31
లస: ససస స

8678 NDX1519935
పపరర: చదసద బ షపక

8684 NDX0067348
పపరర: మమనస బబ సదదల

భరస : పపలమరరరవప�
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:33
లస: ససస స

8687 NDX1776840
పపరర: అదద లకడక అకకమశశటల ట

94-42/557

తసడడ:డ వనసకటటసజర రరవప పరరచనరర
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:23
లస: ససస స

8690 JBV3115474
పపరర: దదవకక� వనమగలపలర �
భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:37
లస: ససస స

94-42/555

8679 NDX1782680
పపరర: పసడయమసక మవపరర

94-42/558

తసడడ:డ జ కర నదగ రరజ మవపరర
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:29
లస: ససస స
94-42/560

8682 NDX1835216
పపరర: వనన వసదన జలమదద

94-42/561

తసడడ:డ ససధదకరబబబగ జలమదద
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:31
లస: ససస స
94-42/563

8685 NDX1506767
పపరర: లత చదగమమమడడడ

94-42/564

భరస : వనసకట రరడడడ చదగమమమడడడ
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:33
లస: ససస స
94-42/566

8688 JBV3698701
పపరర: వనసకట ససబడహకణఖస నహరరక�
నలస�
భరస : ససరకష�
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:34
లస: ససస స

94-42/567

94-42/570

8691 NDX1506841
పపరర: నళన నలజల

94-42/571

భరస : సరసబశవ రరవప అకకమశశటల ట
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:34
లస: ససస స
94-42/568

94-42/551

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష సససగ
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:30
లస: ససస స
94-42/565

94-46/622

94-42/554 8676 NDX1550327
8675 NDX1506510
పపరర: నదగసరయ ససససకత ససబనవసస
పపరర: నరజ సససగనబబ యన

భరస : రరసబబబగ మమనస
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:30
లస: ససస స
94-42/562

8670 NDX1326537
పపరర: శరయబబబగ కరవపరర

8673 NDX1731646
పపరర: హహమ సహహత పరరచనరర

8681 NDX1731554
పపరర: ససనతద మమనస

భరస : నరశసహరరవప� �
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:36
లస: ససస స

94-46/621

8672 NDX3186673
పపరర: వనణగ గరపరల చచదరర లసక

8680 NDX1777764
పపరర: వనష పపదద

8689 JBV3115078
పపరర: మమధవ� గనమశశటల �ట

తసడడ:డ నలర యఖ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:15-139
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ససబనవసస
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:25
లస: ససస స
94-42/556

94-43/738

తసడడ:డ వరయఖ కరవపరర
ఇసటట ననస:15-139
వయససస:67
లస: పప

భరస : జజబవపలమర
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:27
లస: ససస స

8686 NDX0655878
పపరర: అమమతవలర ఆతకకలరర�

8667 NDX3129731
పపరర: తదఖగరరజ తలల
ర రర

తసడడ:డ దసరర రరమ చసదడ రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:15-139
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమ ససధదకర భబసమరరన
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:27
లస: ససస స

8683 NDX2072213
పపరర: రమఖ గరనసగగసటర

94-41/660

తసడడ:డ ససరకశ కలమమర లసక
ఇసటట ననస:15-139 FLAT NUMBER 401
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కరరణ సరగర మసతడవరదద
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:24
లస: ససస స
8677 NDX1506916
పపరర: లలహహత భబసమరరన

94-46/623
8664 NDX2381317
పపరర: నదగ సరయ తరరమల కకటటశజర
శరకమమరర
తసడడ:డ నరసససహ రరవప శరకమమరర
ఇసటట ననస:15-136, 4TH FLOOR,FLAT NO:
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అలలర
ఇసటట ననస:15-139
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వననద కలమమర దదసరర
ఇసటట ననస:15-139
వయససస:35
లస: ససస స
8671 NDX2578250
పపరర: గకతస నదయగడడ అలలర

94-52/548

తసడడ:డ నజకరరదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:15-136
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససబబబగ మమతసగర
ఇసటట ననస:15-139
వయససస:29
లస: పప
8668 NDX1402692
పపరర: ససజనఖ దదసరర

8663 NDX2777761
పపరర: నహ తబబససమ మహమకద

భరస : రమమశ నలజల
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:38
లస: ససస స
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8692 NDX1870626
పపరర: సపనహలత రరడడ మమనస

94-42/572

భరస : శకనవరస రరడడడ మమనస
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:39
లస: ససస స
8695 NDX1731299
పపరర: వనసకట రమణ కకమరగరరర

8693 NDX1772426
పపరర: శవ కలమమరర వకలమరరస

భరస : దసరర పడసరద వకలమరరస
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:39
లస: ససస స
94-42/575

8696 NDX1670471
పపరర: శక లకడక కరరరమసచ

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప కకమరగరరర
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర కరరరమసచ
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:41
లస: ససస స

8698 NDX1619149
పపరర: మగకశవరర ఎస

8699 NDX1476739
పపరర: జయ లకడక కకటబరర

94-42/578

భరస : మగతష
స కలమమర ఆర
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:42
లస: ససస స
8701 NDX1782516
పపరర: రరప కలలకరరష

94-42/581

94-42/584

8707 NDX1477018
పపరర: జయ వనసకట పదకజ
పరడడనదమ
భరస : సనరరఖ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:49
లస: ససస స

94-42/587

8710 JBV3115763
పపరర: తషలసస బబ యపరటట

94-42/591

94-42/594

94-42/597

8708 NDX0887935
పపరర: అనసనయ మవరజ

94-42/589

8717 JBV3115052
పపరర: రమమదదవ� గనమశశటల �ట

8720 NDX1281229
పపరర: రతనకలమమరర ఆదదరరజ
భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:64
లస: ససస స

8700 NDX1476770
పపరర: పరరజన షపక

94-42/580

8703 AP151010270340
పపరర: సరబరర� షపక�

94-42/583

8706 NDX0706929
పపరర: అననరరధ� పపదద �

94-42/586

భరస : ఏససబబబగ�
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:48
లస: ససస స
8709 NDX1923839
పపరర: రమణణ రరమననన

94-42/590

భరస : వనసకట ససబబబరరవప రరమననన
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:53
లస: ససస స
94-42/592

8712 NDX1872895
పపరర: మమధవ పస నకల

94-42/593

భరస : వనసకట రరమ రరవప పస నకల
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:55
లస: ససస స
94-42/595

8715 NDX2028968
పపరర: కకటటశజరమక పగడదల

94-42/596

భరస : పసచచయఖ పగడదల
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:59
లస: ససస స
94-42/598

భరస : వనసకటటశజరరర� �
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:64
లస: ససస స
94-42/600

94-42/577

భరస : �జదనభబషర�
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవరరమ పడసరద
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : దశరథరరమరరడ�డడ
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : కమషష మమరరస డబగబగగసట
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:65
లస: ససస స

94-42/582

94-42/585

8714 NDX0789347
పపరర: మసదడపప శశశలజ

8697 NDX0706960
పపరర: సజరరజఖలకడక� పస టటడ �

భరస : అహమకద
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకట కమషష వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : అబగదల వరహహద షపక
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:54
లస: ససస స

8719 NDX1870220
పపరర: సతఖవత డబగబగగసట

94-42/579

8705 NDX1782748
పపరర: నదగ సనరరఖ పలమరలమక
మవపరర
భరస : జ కర నదగ రరజ మవపరర
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:47
లస: ససస స

8711 NDX0829614
పపరర: లకడక పడసనన వరససరరడడ

94-42/574

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసజరరర
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:53
లస: ససస స

8716 NDX0655399
పపరర: అననరరధ వణగకలరర�

94-42/576

భరస : రరమమసజననయగలల�
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మమధవ రరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:46
లస: ససస స

8713 NDX1879347
పపరర: చదసదదన షపక

8702 NDX0734442
పపరర: వనసగలమక తతసపరటట�

8694 NDX1647223
పపరర: శశభబరరణణ తననరర

భరస : శరసత కలమమర
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మగరళ కమషష
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరఘవనసదడ కలలకరరష
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:44
లస: ససస స
8704 NDX1851634
పపరర: రరజజ రరజకశజరర గగడడవరడ

94-42/573

8718 NDX0655340
పపరర: ససధమన మమకరపరటట�

94-42/599

భరస : వనణగగరపరల రరవప�
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:64
లస: ససస స
94-42/601

8721 NDX1835406
పపరర: లకడక వనసకరయమమక భవనస

94-42/602

భరస : బగషస రరడడ భవనస
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:65
లస: ససస స
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94-42/603

తసడడ:డ నదరరయణ రరవప వలర భననన
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:66
లస: ససస స
8725 NDX1237122
పపరర: రరధ మమదదవరడ

94-42/606

94-42/609

94-42/612

94-42/615

94-42/618

94-42/623

94-42/626

94-42/629

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల మమనస
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:42
లస: పప

8741 NDX1731497
పపరర: శసకర రరవప దసరర స

8733 NDX1197763
పపరర: రరమ కమషష వననగళ

94-42/614

94-42/620

8750 NDX0621540
పపరర: పపలమరరరవప ఆతకకలరర�
తసడడ:డ వనసకటటశజరరర�
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:42
లస: పప

94-42/617

94-42/622
8739 NDX1550210
పపరర: నదగ ససధదర కలమమర చలలవరదద

తసడడ:డ వనసకట ససవర నదగకశజర రరవప చలలవరదద
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:33
లస: పప
94-42/624

8742 NDX1777863
పపరర: అననజష పపదద

94-42/625

తసడడ:డ యయససబబబగ చచదరర పపదద
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:34
లస: పప

94-42/627 8745 NDX1647207
8744 NDX0691022
పపరర: ఇమమమ న అహకద� మహమకద�
పపరర: వనసకట నవన కలమమర మదదల

8747 NDX1237783
పపరర: రమమకరసత కకయ

94-42/611

తసడడ:డ లయఖతర మహమకద
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:28
లస: పప

94-42/628

తసడడ:డ వనసకట శవపడసరద మదదల
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:37
లస: పప
94-42/630

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:42
లస: పప
94-42/632

8730 NDX1852590
పపరర: శశష సరయ చచనసనపరటట

94-42/616 8736 NDX1413350
8735 NDX1393180
పపరర: వనసకట సరయ మననజ కకతస మమసస
పపరర: తదబబజ
డ బబషర మహమకద

8738 NDX1476937
పపరర: రరమకమషష చరర దదననన

94-42/608

తసడడ:డ పరసడడ రసగ రరవప వననగళ
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ షరఫసరరవప అహకద�
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప నళపననన
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:41
లస: పప
8749 NDX1731521
పపరర: రరసబబబగ మమనస

94-42/613

తసడడ:డ గగరసధస దసరర స
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వరరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:34
లస: పప
8746 NDX1731752
పపరర: శకనవరస రరవప నళపననన

8732 NDX1778838
పపరర: వషష
ష నదదస చసతద

8727 NDX1878497
పపరర: సస మ శశఖర సనరఖదదవర

తసడడ:డ మగరళ కమషష చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఈమన ససతదరరమయఖ ఈమన
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:33
లస: పప
8743 NDX0705137
పపరర: రవకరసత రరడ�డడ కలర �

94-42/610

తసడడ:డ రమమష బబబగ
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:28
లస: పప
8740 NDX1550293
పపరర: ఈమన శకహరర ఈమన

8729 NDX1835331
పపరర: ఇమమమ న షపక

94-42/605

తసడడ:డ శసకర రరవప సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కమషష రరవప చసతద
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సరజమ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:26
లస: పప
8737 NDX2028976
పపరర: ససధదసదడ వనసకట ఏలలరర

94-42/607

తసడడ:డ అహ మమద షపక
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర ఉయమఖలమ
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:25
లస: పప
8734 NDX1779596
పపరర: అమర నదద వడర మమడడ

8726 NDX0023556
పపరర: ఆరరమసడ శశషరరతనస�

8724 JBV3698651
పపరర: జజ న సజరరప� నదరననన�

భరస : వనసకటటశజరరర�
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : యలమర రరడడడ�
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప గళర
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:24
లస: పప
8731 NDX1878711
పపరర: గరపస కమషష ఉయమఖలమ

94-42/604

భరస : శసకర రరవప నలజల
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:68
లస: ససస స
8728 NDX1731471
పపరర: సరబర ఈశ బబబగ గళర

8723 NDX1506833
పపరర: పదదకవత నలజల

8748 JBV3699345
పపరర: చసతదమణణ నదయక

94-42/631

తసడడ:డ గణశరఖస నదయక
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:41
లస: పప
94-42/633

8751 NDX1629189
పపరర: శకనవరసరరవప జమకగగసపపల

94-42/634

తసడడ:డ నదరరయణ జమకగగసపపల
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:45
లస: పప
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94-42/635

తసడడ:డ పపదద చలమయఖ తతకల
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:44
లస: పప

8753 JBV3115060
పపరర: నరశసహరరవప� గనమశశటల �ట

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర� �
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:45
లస: పప

94-42/638 8756 NDX1871210
8755 NDX0209528
పపరర: మధససనధన రరవప సనరఖదదవర
పపరర: శకరరమగలల బబ డదవపల

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:45
లస: పప
8758 NDX1506866
పపరర: రమమశ నలజల

94-42/641

94-42/645

94-42/648

94-42/652

8765 NDX0707000
పపరర: శకనవరసరరవప� పస టటడ �

8768 NDX0762930
పపరర: యగరన రసససహస మమడభమశ

94-42/655

8771 NDX1335181
పపరర: రమణ రరవప పపదద

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:68
లస: పప
94-42/661

భరస : మహనబబబగ నననస
ఇసటట ననస:15-177/35
వయససస:59
లస: ససస స

8777 NDX1393172
పపరర: లకడక నదరరయణ కకడచల

94-42/650

8780 NDX3196052
పపరర: జజన తరరణ వనస నననస
తసడడ:డ మహనబబబగ నననస
ఇసటట ననస:15-177/35
వయససస:20
లస: పప

8760 NDX1619172
పపరర: మగతష
స కలమమర ఆర

94-42/644

8763 NDX0932590
పపరర: పసచచయఖ� యయరకసశశటల �ట

94-42/647

8766 NDX0706978
పపరర: ఏససబబబగ� పపదద �

94-42/651

తసడడ:డ వనసకటపమయఖ�
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:55
లస: పప
94-42/653

8769 NDX0023572
పపరర: తదళళళరర శవ సససదర బబబగ�

94-42/654

తసడడ:డ అపరమరరవప�
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:60
లస: పప
94-42/656

8772 NDX2122893
పపరర: సరసబశవ రరవప కసదదమళళ

94-42/657

తసడడ:డ గరపయఖ కసదదమళళ
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:67
లస: పప
94-42/659

8775 NDX1281187
పపరర: రరమమరరవప ఆదదరరజ

94-42/660

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:69
లస: పప
94-42/662

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:76
లస: పప
94-12/1400

94-42/640

తసడడ:డ కకటటశజరరరవప�
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:74
లస: పప
8779 NDX3195989
పపరర: పపడమ మమలత పససపపలలటట

94-42/646

తసడడ:డ అసకమక
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:67
లస: పప

94-42/658 8774 NDX1393149
8773 NDX1647231
పపరర: వషష
పపరర: వనసకటటశజర రరవప సనరఖదదవర
ష వర పడకరశ రరవప అరరనల

8757 NDX0821611
పపరర: రరసబబబగ అలదదసస�

తసడడ:డ రరమరరజ
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ గరపరలమచదరరలల మమడభమశ
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ�
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:61
లస: పప

8776 JBV3115045
పపరర: వనసకటటశజరరర గనమ శశటల ట

94-42/643

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ గరలబ మహమకద
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:55
లస: పప
8770 NDX0655498
పపరర: వనణగగరపరల రరవప మమకరపరటట�

8762 NDX1550350
పపరర: మసరసన వరల షపక

94-42/637

తసడడ:డ మలర యఖ�
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ కమషషమహన రరవప� �
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:53
లస: పప
8767 NDX1852400
పపరర: లయమఖత మహమకద

94-42/639

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశజరరరవప�
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:50
లస: పప
8764 JBV1650571
పపరర: శకనవరస రరవప� వనమగలపలర �

8759 NDX1237205
పపరర: శకనవరస రరవప మలర సపరటట

8754 NDX1870758
పపరర: కమలమకర బబపనపలర

తసడడ:డ వనణగగరపరల బబపనపలర
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ బబ డదవపల
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప నలజల
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:49
లస: పప
8761 NDX0734863
పపరర: రరజశశఖర జవరజజ�

94-42/636

8778 NDX2587731
పపరర: సరఈశ వనమగలపలర

94-42/687

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనమగలపలర
ఇసటట ననస:15-140
వయససస:19
లస: పప
94-44/683

8781 NDX1959370
పపరర: శకత బబ యపరటట

94-43/653

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:15-7136
వయససస:27
లస: ససస స
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8782 NDX0996496
పపరర: సరయ సరజత దదనబబ యన

94-43/654

తసడడ:డ లసగర రరవప
ఇసటట ననస:15-8162
వయససస:30
లస: ససస స
8785 JBV3089059
పపరర: హలధర కమషష తషలమబసదసల

94-43/657

తసడడ:డ వనసకటసనరఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:15-8179
వయససస:51
లస: పప
8788 AP151010156155
పపరర: వనసకటరరవప గరసజపలర

94-51/695

94-51/665

94-51/668

8792 NDX2144889
పపరర: పసడయమసక మననస

8795 AP151010159571
పపరర: రరజరరజకశజరర పస లశశటల ట

94-51/671

8798 NDX1433291
పపరర: అసకమక గరరసటర

8801 AP151010156115
పపరర: జజజ నదదవ పస లశశటల ట

తసడడ:డ ససతదరరమమసజవనయగలల polisetti
ఇసటట ననస:15_120
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ఏకనదధస
ర పస polisetti
ఇసటట ననస:15_120
వయససస:62
లస: పప

8803 NDX3114626
పపరర: పదక కలసచపప

8804 NDX2519015
పపరర: లకడక పడసనన పససపపలలటట

94-19/639

భరస : కకసడ కలసచపప
ఇసటట ననస:20-18-567/1
వయససస:39
లస: ససస స
8806 NDX2709368
పపరర: చచడమక దదసరర

94-10/994

తసడడ:డ పడసరద మగదసననరర
ఇసటట ననస:20-26-68/20
వయససస:48
లస: పప

8807 NDX2709335
పపరర: వనసకరయమక శరన

94-51/666

8810 NDX2625986
పపరర: రరమకమషష కకమకననన
భసధసవప: మమధవ కకమకననన
ఇసటట ననస:20-30-8/1 F No 201
వయససస:45
లస: పప

94-51/694

8790 NDX1451210
పపరర: శవరరమకమషష పరలడడగగ

94-51/697

8793 NDX1897562
పపరర: బసవమక రరవపరటట

94-51/667

భరస : మహన రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:15_119
వయససస:58
లస: ససస స
94-51/669

8796 NDX2144897
పపరర: వసశ పసడయతమ మననస

94-51/670

తసడడ:డ మహన రరవప మననస
ఇసటట ననస:15_119
వయససస:26
లస: పప
94-51/672

8799 AP151010159559
పపరర: ననకరతనస పస లశశటల ట

94-51/691

భరస : రరసదదసస polisetti
ఇసటట ననస:15_120
వయససస:58
లస: ససస స
94-51/693

8802 NDX2658466
పపరర: ససజజత నదగగటట

94-5/892

భరస : వనసగలరరవప నదగగటట
ఇసటట ననస:20-18-269
వయససస:22
లస: ససస స
94-10/862

8805 NDX2643757
పపరర: భరత శరఖమ పససపపలలటట

94-10/993

తసడడ:డ నదగకసదడస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:20-18-606
వయససస:19
లస: పప
94-10/995

భరస : అసజయఖ శరన
ఇసటట ననస:20-18-683
వయససస:38
లస: ససస స
94-13/691

8787 NDX1711408
పపరర: శకదదవ నదగబబ యన

తసడడ:డ లకకయఖ paladugu
ఇసటట ననస:15_14_301
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:20-18-601
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల దదసరర
ఇసటట ననస:20-18-683
వయససస:77
లస: ససస స
8809 NDX2400810
పపరర: యయసస పప మగదసననరర

94-51/696

తసడడ:డ నదయగడమక gorntala
ఇసటట ననస:15_119
వయససస:65
లస: పప
94-51/692

94-43/656

భరస : బబపనయఖ నదగబబ యన
ఇసటట ననస:15_14_289
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటబబపనయఖ polisetti
ఇసటట ననస:15_119
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ మననస
ఇసటట ననస:15_119
వయససస:57
లస: పప
8800 AP151010156663
పపరర: నదగసససదరస పస లశశటల ట

94-12/1142

తసడడ:డ మహన రరవప మననస
ఇసటట ననస:15_119
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అసకమక gorntala
ఇసటట ననస:15_119
వయససస:60
లస: ససస స
8797 NDX1897646
పపరర: మహన రరవప మననస

8789 NDX1831370
పపరర: పడసనన పరలడడగగ

8784 JBV1651751
పపరర: హనసమమయమక చలలకలరర

భరస : పపనదనరరవప
ఇసటట ననస:15-8179
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : శవరరమ కమషష పరలడడగగ
ఇసటట ననస:15_14_301
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ మమలలసపరటట
ఇసటట ననస:15_112
వయససస:58
లస: పప
8794 NDX1433309
పపరర: అసజన దదవ గరరసటర

8786 NDX1368190
పపరర: శకనవరస చసతల చచరరవప

94-43/655

తసడడ:డ పరసడడ రసగ వఠల
ఇసటట ననస:15/A
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ ginjupalli
ఇసటట ననస:15_14_290
వయససస:68
లస: పప
8791 NDX1693150
పపరర: శరత బబబగ మమలలసపరటట

8783 NDX1453042
పపరర: వనవ ఎన ఆర ససదదషష
తషలమబసదసల
తసడడ:డ హలదర కమషష తషలమబసదసల
ఇసటట ననస:15-8179
వయససస:26
లస: ససస స

94-13/1165
8808 NDX2640985
పపరర: సరయ కకరణ కలమమర దదవరశశటల ట

తసడడ:డ సరసబయఖ దదవరశశటల ట
ఇసటట ననస:20-26-68/13
వయససస:20
లస: పప
94-18/727

8811 NDX2694511
పపరర: ససజజత మగవజ

94-6/604

భరస : సరసబశవరరవప మగవజ
ఇసటట ననస:20-36-3
వయససస:63
లస: ససస స
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8812 NDX2636496
పపరర: సజరష మమధసరర గరల
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94-10/992

తసడడ:డ రఘగ నసదన కకశశర బబబగ గరల
ఇసటట ననస:20-183-62
వయససస:18
లస: ససస స
8815 NDX1585530
పపరర: సత దదవ పరడజపత

94-13/692

94-9/896

తసడడ:డ రరమయఖ కకలగటర
ఇసటట ననస:23-10-279
వయససస:38
లస: పప
8821 NDX1900530
పపరర: లమవణఖ సపవల

94-13/693

తసడడ:డ కకటటశజరరరవప జఖననలగడడ
ఇసటట ననస:26-17-83
వయససస:19
లస: పప
8827 NDX2634657
పపరర: నదగలకడమ చలకరభబథదన

94-10/1043

94-14/849

8833 NDX2387546
పపరర: మమనస గగబబ

94-18/707

8820 NDX2640910
పపరర: ఆసజననయగలల గరరర పరటట

94-5/907

8822 NDX2627016
పపరర: నదగమర వల పఠరన

94-6/632

94-5/917

8828 NDX2385912
పపరర: సరరధద రరసటపలర

94-10/863

94-14/850

8834 NDX3141678
పపరర: శక హరరక నతషకలలమ

తలర : ఉమ దదవ గకసథద
ఇసటట ననస:26-36-56
వయససస:19
లస: ససస స

94-6/627

8826 NDX2383941
పపరర: లకడక దసరర పగరడడపలర

94-18/706

8829 NDX2386597
పపరర: అరరణద కలమమరర కకడత

94-14/545

భరస : నదగరరజ రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:26-30-68/1
వయససస:50
లస: ససస స

8831 NDX2638682
పపరర: భబణగ తదజ కలన

8840 NDX2629509
పపరర: జయ వనవషషవ గకసథద

8823 NDX2625465
పపరర: జజసఫ వపమరర

భరస : అరరణ బబబగ పగరడడపలర
ఇసటట ననస:26-26-47
వయససస:27
లస: ససస స

94-9/901

8832 NDX2694800
పపరర: నరరసదడ పగడల

94-18/730

తసడడ:డ పసచచవచయమ పగడల
ఇసటట ననస:26-34/3-14A
వయససస:24
లస: పప
8835 NDX2636769
పపరర: హహసనదన బతష
స ల

94-5/918

తసడడ:డ బరనబబసన బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-35-3/11
వయససస:19
లస: పప
94-17/804

తసడడ:డ కకటటవరర రరవప కలమమర
ఇసటట ననస:26-35-65
వయససస:22
లస: ససస స
94-13/1189

94-13/1267

తసడడ:డ రరమయఖ వపమరర
ఇసటట ననస:26-15-23
వయససస:22
లస: పప

8825 NDX2667566
పపరర: శరరష పపరస

8837 NDX2387447
పపరర: గగరర లకడక కలమమర

94-10/1009

తసడడ:డ పపదద సలల గరరర పరటట
ఇసటట ననస:23-19-4154
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప నతషకలలమ
ఇసటట ననస:26-34-34-4/B
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:26-35-6/1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ డదనయల బబబగ ఉదదరగగడడ
ఇసటట ననస:26-36-35/A
వయససస:26
లస: పప

8819 NDX2642007
పపరర: ఉదయ కకరణ ననతకకమ

Deleted

94-17/911

8817 NDX2548188
పపరర: గకతస కలమమర బసడడకరటర
తసడడ:డ కకటటశజరరరవప బసడడకరటర
ఇసటట ననస:22-178/1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర కలన
ఇసటట ననస:26-30-83/2
వయససస:21
లస: పప

తలర : ససబబబరరవప గగబబ
ఇసటట ననస:26-34-18/A
వయససస:23
లస: ససస స

94-6/611

తసడడ:డ శకనవరస మగరళ కమషష మగనపలర
ఇసటట ననస:22-18/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మగరళ కమషష రరసటపలర
ఇసటట ననస:26-27-232
వయససస:25
లస: పప

8830 NDX2636397
పపరర: షణగకఖ వనసకట రరఘవనసదడ
చససడనరర
తసడడ:డ నదగ రరజ రరవప
ఇసటట ననస:26-30-68/1
వయససస:20
లస: పప

8839 NDX2660314
పపరర: పడశరసత కలమమర ఉదదరగగడడ

94-88/920

భరస : పపరస లకడక నదరరయణ
ఇసటట ననస:26-18-54/4
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రతనస చలకరభబథదన
ఇసటట ననస:26-27-211
వయససస:23
లస: ససస స

8836 NDX2658920
పపరర: అనసష పరరమళ జరరగగమలర

8816 NDX1842526
పపరర: సరయ పవన మగనపలర

తసడడ:డ హహసపన పఠరన
ఇసటట ననస:26-4-818
వయససస:43
లస: పప
94-17/956

8814 NDX2611960
పపరర: తదజ వనసకట సరయ

తసడడ:డ వశజనదథ
ఇసటట ననస:22/11/73-17
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ దదవదస ననతకకమ
ఇసటట ననస:23-19-3353
వయససస:18
లస: పప

భరస : దదలప కలమమర సపవల
ఇసటట ననస:23RD
వయససస:26
లస: ససస స
8824 NDX2641694
పపరర: అశశక జఖననలగడడ

94-5/902

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర కకసడదటట
ఇసటట ననస:22-06-112
వయససస:56
లస: పప

భరస : మహన లమల పరడజపత
ఇసటట ననస:22-12-110
వయససస:39
లస: ససస స
8818 NDX2985448
పపరర: కకరణ కలమమర కకలగటర

8813 NDX2632362
పపరర: అపమరరవప కకసడదటట

8838 NDX2162899
పపరర: యమససకన షపక

94-13/709

భరస : ఇసతయమజ షపక
ఇసటట ననస:26-36-9/213
వయససస:26
లస: ససస స
94-13/1190

8841 NDX2686889
పపరర: జకకకయమ షపక

94-6/629

తసడడ:డ బబష
ఇసటట ననస:26-42-16
వయససస:19
లస: పప
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8842 NDX2645216
పపరర: నదగరమణణ సనరరశశటల ట
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94-13/1196

భరస : గరసధద బబబగ సనరరశశటల ట
ఇసటట ననస:26-44-27
వయససస:24
లస: ససస స
8845 NDX2075936
పపరర: రవసదడ బబబగ నలర పప

94-13/713

94-15/412

94-17/912

94-13/714

భరస : చసదడ శశఖర కకసతస
ఇసటట ననస:26-4516/15/3
వయససస:30
లస: ససస స
8860 NDX2146166
పపరర: శకననద బబతసచరర

8849 NDX2659522
పపరర: హహమ లత సరదస

94-12/1176

తసడడ:డ శకహరర రరవప బబతసచరర
ఇసటట ననస:28.-9-15
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ కకకషషయఖ
ఇసటట ననస:28.-9-15
వయససస:61
లస: పప

భరస : రరమసరజమ బసడదరర
ఇసటట ననస:29-154-1
వయససస:27
లస: ససస స

94-15/413

94-12/1173

8862 NDX1749151
పపరర: రరజఖ లకడక పప నసనరర

తసడడ:డ తరరపత మమచ
ఇసటట ననస:31-23-43/8
వయససస:22
లస: పప

94-5/925

8859 NDX1749144
పపరర: శశకరసత సస మరకతష

8861 NDX1889288
పపరర: రరమ దదవ జసపరల

8870 NDX2697597
పపరర: నతన కలమమర మచదచ

94-13/1202

8856 NDX2661999
పపరర: చనన రరవప ఎరర

తసడడ:డ రరమకమషష సస మరకతష
ఇసటట ననస:28-9-15
వయససస:24
లస: పప

8867 NDX2565430
పపరర: సబన షపక

94-15/470

8853 NDX2655843
పపరర: ఏడడకకసడలల చదసబబటట

తసడడ:డ ఉమమమహహశజర రరవప మగపపమరర
ఇసటట ననస:28-1 F No 206 Srinivasa towers
వయససస:21
లస: పప
94-12/1177

94-12/1174

94-12/1178

భరస : నదగకశజరరరవప పప నసనరర
ఇసటట ననస:28.-9-15
వయససస:56
లస: ససస స
94-12/1180

8865 NDX1749136
పపరర: నదగకశజర రరవప పప నసనరర

94-12/1181

తసడడ:డ మలర కరరరనన రరవప పప నసనరర
ఇసటట ననస:28.-9-15
వయససస:58
లస: పప
94-43/681

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:29-27-21
వయససస:28
లస: ససస స
94-6/636

8850 NDX2659456
పపరర: బడహక తదజ సరదస

తసడడ:డ పపలర యఖ ఎరర
ఇసటట ననస:26-45-146/9
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ నదరరయణ మమరరస కసభసపరటట
ఇసటట ననస:28.-9-15
వయససస:27
లస: పప
94-12/1182

94-5/926

భరస : హనసమసతషరరవప చదసబబటట
ఇసటట ననస:26-45-69/1
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససధదర జసపరల
ఇసటట ననస:28.-9-15
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగకశజరరరవప పప నసనరర
ఇసటట ననస:28.-9-15
వయససస:27
లస: పప

8869 NDX2626828
పపరర: శశశలజ బసడదరర

94-18/819

8855 NDX2386738
పపరర: ఇమసకలమ

8858 NDX2462166
పపరర: రవతదజ మగపపమరర

8847 NDX2649911
పపరర: ససబగబలల నరసససహహలల

తసడడ:డ కకశవరరవప సరదస
ఇసటట ననస:26-45-16/33
వయససస:18
లస: పప

8852 NDX3103546
పపరర: రరణణ చలమర

94-12/1179 8864 NDX1517905
8863 NDX1749169
పపరర: బబలమదతస మలర కరరరనన పప నసనరర
పపరర: తదజశజ కసభసపరటట

8866 JBV3058419
పపరర: వనసకటటశజరరర చమటబ

94-15/469

తసడడ:డ లలట తర యసగబ
ఇసటట ననస:26-45-118
వయససస:37
లస: పప
94-6/631

94-13/1198

భరస : వనసకటరరవప నరసససహహలల
ఇసటట ననస:26-45-8/B
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : చటటలబబబగ చలమర
ఇసటట ననస:26-45-16/B
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఇమసకలమ
ఇసటట ననస:26-45-118
వయససస:36
లస: ససస స
8857 NDX2627446
పపరర: ఏస వ శశషసకళ కకసతస

94-13/1199

తసడడ:డ బబలయఖ సరదస
ఇసటట ననస:26-45-16/23
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ బల రరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:26-45-16/45A
వయససస:40
లస: పప
8854 NDX2386472
పపరర: అల ఇమమచన

8846 NDX2640118
పపరర: శవరనసద ఇ

8844 NDX2646180
పపరర: మనక తపసమరరడడడ

తసడడ:డ వనసకటసనరఖనదరరయణ రరడడడ తపసమరరడడడ
ఇసటట ననస:26-44-66/24
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ ఇ
ఇసటట ననస:26-44-92/6
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తమకసపటల ట
ఇసటట ననస:26-45-16/14
వయససస:24
లస: పప
8851 NDX2658953
పపరర: చచనన రరడడడ యనన

94-13/1197

భరస : నదగరరజ పలన
ఇసటట ననస:26-44-35B
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవ రరవప నలర పప
ఇసటట ననస:26-44-78
వయససస:38
లస: పప
8848 NDX2383776
పపరర: మణణకసఠ తమకసపటల ట

8843 NDX2638112
పపరర: మమదదశజరర పలన

8868 NDX3148491
పపరర: శక కమషష చచవతనఖ మసచదల

94-17/1077

తసడడ:డ బడహహకసదడ మసచదల
ఇసటట ననస:29-27-48/266
వయససస:27
లస: పప
94-6/656

8871 NDX2627438
పపరర: నదగకశజర రరవప కసచరర

94-5/948

తసడడ:డ కకటయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:31-47-41
వయససస:31
లస: పప
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8872
పపరర: రమఖ నలర పననన
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94-9/701

భసధసవప: పడమల నలర పననన
ఇసటట ననస:31 SUNSET HILL
వయససస:28
లస: ససస స
8875 NDX3092822
పపరర: మలర కరరరనన వపరరబబసనలమ

94-17/1081

94-17/839

94-6/733

94-9/1093

94-10/1151

94-13/720

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప సస మమపలర
ఇసటట ననస:66, 2-5-297,
వయససస:19
లస: పప

8885
పపరర: రరశన కసచరర

8888 NDX2383560
పపరర: అనల కలమమర కలగరన

8891 NDX3224771
పపరర: శక కలమమరర గగరకల

94-19/592

8894 NDX2245702
పపరర: వజయ శసకర పరలపరరస

94-13/1403

8897 NDX2746907
పపరర: రమమ దదవ తషమ

94-10/945

8900 NDX2523843
పపరర: మహహష కకసడడగగసట
తసడడ:డ హరర బబబగ కకసడడగగసట
ఇసటట ననస:67-19-6,
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ తలర డ
ఇసటట ననస:36-13-2051
వయససస:21
లస: ససస స
8880 NDX2492098
పపరర: రవ శశఖర పడతసపరటట

94-49/592

8883
పపరర: వనసకటటష కలల
ర రర

94-171/953

8886 JBV1793330
పపరర: మరరయరరణణ చదటర

94-18/709

8889 NDX2404630
పపరర: రరజవ గకరర

94-107/809

తసడడ:డ జ ఎస రరజ గకరర
ఇసటట ననస:60/3-276
వయససస:31
లస: పప
94-7/1055

8892 NDX3052388
పపరర: సస మమపలర చసడడ సస మమపలర

94-5/1321

తసడడ:డ సస మమపలర సరసబశవ రరవప సస మమపలర
ఇసటట ననస:62,2-5-297
వయససస:20
లస: పప
94-12/1175

8895
పపరర: నరరసదడ కలమమర ధననకలల

94-20/1308

భసధసవప: శతదరరవమక ధననకలల
ఇసటట ననస:65 GANDU,
వయససస:46
లస: పప
94-16/1470

భరస : వనసకట రరవప తషమ
ఇసటట ననస:66-28-8-4A, 3RD LINE
వయససస:43
లస: ససస స
94-11/1130

94-17/1082

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:56-660
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:65-11-735
వయససస:31
లస: పప
94-13/1338

8877 NDX2775914
పపరర: లకడక పడసనన తలర డ

తలర : వజయలకడక కలల
ర రర
ఇసటట ననస:42
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకతవసరరరవ గగరకల
ఇసటట ననస:61-6-68/4
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప మమటల ట
ఇసటట ననస:66-22-1
వయససస:50
లస: పప
8899 NDX2686590
పపరర: జగదదశ బబబగ సస మమపలర

94-22/797

తసడడ:డ రరమగ
ర ల కలగరన
ఇసటట ననస:60-1/129A
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనవఫ పపరరమళర
ఇసటట ననస:63a/4/1
వయససస:78
లస: ససస స
8896 NDX3184892
పపరర: రరమమహన రరవప మమటల ట

8882 NDX2995686
పపరర: రరమకకటటశజర రరవప దదమచరర

94-13/717

తసడడ:డ రవ కలమమర పడతసపరటట
ఇసటట ననస:38-7-304
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:52
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ నదరరయణ రరడడడ ససగస
ఇసటట ననస:61
వయససస:40
లస: పప
8893 NDX2717783
పపరర: కమషషవనణణ పపరరమళర

94-17/918

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర దదమచరర
ఇసటట ననస:42
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శవపడసరద బసవ
ఇసటట ననస:60
వయససస:31
లస: పప
8890 NDX1923482
పపరర: కకటట రరడడడ ససగస

8879 NDX2542702
పపరర: ధదరజ దదననపపడడ
తసడడ:డ ససతతష బబబగ దదననపపడడ
ఇసటట ననస:36-15-638
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప కరకలలవరరపప
ఇసటట ననస:52
వయససస:48
లస: పప
8887
పపరర: కకరణగమమమర బసవ

94-17/917

Deleted

తసడడ:డ లసగ రరడడడ కసడడ
ఇసటట ననస:42
వయససస:32
లస: పప
8884 NDX2958395
పపరర: శకనవరసరరవప కరకలలవరరపప

8876 NDX2708303
పపరర: ససగగణ కలమమరర తలమడ

8874 NDX2075977
పపరర: బబబగ గగజనరర పపడడ

తసడడ:డ జజనసన గగజనరర పపడడ
ఇసటట ననస:35-232/88
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససతతష కలమమర తలమడ
ఇసటట ననస:36-13-2051
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ థదమస సపవర
ఇసటట ననస:36-14-337
వయససస:26
లస: పప
8881 NDX2620979
పపరర: ససవరనజ రరడడడ కసడడ

94-5/748

తసడడ:డ మజకశ పపరస
ఇసటట ననస:35-11-800/5
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ అసజనపమ వపరరబబసనలమ
ఇసటట ననస:36-11-811
వయససస:41
లస: పప
8878 NDX2248839
పపరర: జజనసన సపవర

8873 NDX2535904
పపరర: బబ సస పపరస

94-9/581

94-5/1325
8898 NDX3052396
పపరర: సస మమపలర జగదదశ బబబగ
సస మమపలర
తసడడ:డ సస మమపలర సరసబశవ రరవప సస మమపలర
ఇసటట ననస:66,2-5-297
వయససస:19
లస: పప

8901 NDX2639938
పపరర: ఖతజజబ సయఖద

94-5/1074

భరస : అజజద బబష షపక
ఇసటట ననస:68-1-65
వయససస:31
లస: ససస స
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8902 NDX2543866
పపరర: మతస సటట రచన
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94-10/1142

8903 NDX3058054
పపరర: వరసజననయగలల రరయసస

తసడడ:డ మతస సటట భబసమర రరవప
ఇసటట ననస:68-168 FLAT NO 405
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వర భదడయఖ రరయసస
ఇసటట ననస:69-538
వయససస:76
లస: పప

8905 SQX2283968
పపరర: జనత షపక

8906 SQX2047959
పపరర: జనత షపక

95-221/1487

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-39/5
వయససస:33
లస: ససస స
8908 AP151010147353
పపరర: అబబడ ఖమదర గమడడ సరహహబ�

94-45/472

తలర : రమదదవ శరకమమరర
ఇసటట ననస:133-6-1376
వయససస:19
లస: ససస స
94-6/555

భరస : నరసయఖ అఖసడ
ఇసటట ననస:133-200
వయససస:30
లస: ససస స

8907 AP151010147354
పపరర: రషసదద బబగమ సరహహబ మగక�

94-12/1316 8910 NDX2875912
8909 NDX2641322
పపరర: మధస బబబగ బసధదవరరమమమ
పపరర: డదనయయలల గగజనరర పపడడ

8912 NDX0587253
పపరర: చలపత రరవప జ వ

8915 NDX2543551
పపరర: అసజన దసరరర కరణస

8918 NDX3033396
పపరర: గదదల ససపసడయ

94-9/351

94-9/875

భరస : వనసకట చలపత రరవప గకరకనన
ఇసటట ననస:133-10-2276 1ST LINE
వయససస:36
లస: ససస స
94-15/457

8916 NDX2467033
పపరర: ఉమ కరణస

94-15/421

భరస : కకరణ కలమమర కరణస
ఇసటట ననస:135-3-42 FLAT NO 101
వయససస:36
లస: ససస స
94-18/809

8919 NDX2560225
పపరర: నదగకశజరర పస పపరర

94-5/833

తసడడ:డ గదదల చనన రసగ సరజమ
ఇసటట ననస:135-5-180 FLAT NO 304
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : హహమసత కలమమర పస పపరర
ఇసటట ననస:135-10-536
వయససస:46
లస: ససస స

8920 NDX3012341
పపరర: రరమ కమషష పపటల గగసట

8921 NDX2655207
పపరర: నదరరయణ రరవప వపయమఖరర

8922 NDX3281714
పపరర: శక వదఖ జమకలమడక

తసడడ:డ కలటటసబయఖ పపటల గగసట
ఇసటట ననస:135-51 FLOT NO 101
వయససస:50
లస: పప
8923 NDX2712354
పపరర: కవఖ గరరగ పటట
తసడడ:డ వనసకటటశజరరరవప
ఇసటట ననస:147-26
వయససస:19
లస: ససస స
8926 NDX2700961
పపరర: యశకన పటల న

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప మమచదరస
ఇసటట ననస:189
వయససస:45
లస: పప

8924 NDX3241593
పపరర: మమబగ ససభబన షపక

94-6/586

8927 NDX3183563
పపరర: నదగకసదడస మమనస

94-14/1067

8930 NDX2644490
పపరర: అయయషర బబగస మహమకద
తసడడ:డ కరరమగలర మహమకద
ఇసటట ననస:236-d
వయససస:20
లస: ససస స

8925
పపరర: నరకశ యలవరరస

94-9/1205

తసడడ:డ శకనవరస పడసరద
ఇసటట ననస:158
వయససస:35
లస: పప
94-1/1442

భరస : నదగకశజర రరవప మమనస
ఇసటట ననస:173
వయససస:61
లస: ససస స
94-6/596

94-16/1569

భరస : వసశధర జమకలమడక
ఇసటట ననస:143, Door 1-36-23/1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరజజన
ఇసటట ననస:151
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మజద షపక
ఇసటట ననస:168/66
వయససస:24
లస: ససస స
8929 NDX2707875
పపరర: శకనవరస రరవప మమచదరస

94-14/796

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ వపయమఖరర
ఇసటట ననస:135-59 f 206
వయససస:58
లస: పప
94-10/983

94-49/874

8913 NDX2827350
పపరర: చచవతనఖ దదననపపడడ

తసడడ:డ నరసయఖ కరణస
ఇసటట ననస:135-3-42 FLAT NO 101
వయససస:41
లస: పప
94-11/1163

94-45/471

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:90-47-41
వయససస:48
లస: పప

భరస : నరసయఖ కరణస
ఇసటట ననస:135-3-42
వయససస:54
లస: ససస స
94-15/422

95-193/1156

భరస : అబగదల ఖమదరర�
ఇసటట ననస:90
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమకకకషషపడసరద
ఇసటట ననస:133-10-2276 1ST LINE
వయససస:40
లస: పప

8914 NDX2610616
పపరర: రరజకశజరర అఖసడ

8917 NDX2467025
పపరర: కకరణ కలమమర కరణస

95-224/1239

తసడడ:డ నగరజ
ఇసటట ననస:90-3--378
వయససస:21
లస: పప
94-13/1264

8904 SQX2061844
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:డ ఫజలల షపక
ఇసటట ననస:70-39/5
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-39/5
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సరహహబ గమడడ�
ఇసటట ననస:90
వయససస:30
లస: పప
8911 NDX2637585
పపరర: జజనకక నదగ పడసన శరకమమరర

94-16/1498

8928 NDX3190881
పపరర: నదగకశజర రరవప మమనస

94-13/1292

తసడడ:డ వరయఖ మమనస
ఇసటట ననస:173
వయససస:64
లస: పప
94-2/1093

8931 NDX3171337
పపరర: పడవణ తదసడడ తదసడడ

94-44/734

భసధసవప: దదవఖ చసతపటర దదవఖ
ఇసటట ననస:304 sarada parameswari appart
వయససస:39
లస: పప
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8932 NDX3205440
పపరర: పడవణ తదసడడ తదసడడ
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94-44/735

8933 NDX3189131
పపరర: పడవణ తదసడడ

94-44/736

8934 NDX3205739
పపరర: పడవణ తదసడడ తదసడడ

94-44/737

భసధసవప: దదవఖ చసతపటర దదవఖ
ఇసటట ననస:304 sarada parameswari appart
వయససస:39
లస: పప

భసధసవప: దదవఖ చసతపటర దదవఖ
ఇసటట ననస:304 sarada parameswari appart
వయససస:39
లస: పప

భసధసవప: దదవఖ చసతపటర దదవఖ
ఇసటట ననస:304 sarada parameswari appart
వయససస:39
లస: పప

8935 NDX3019494
పపరర: నరకల గగరరజవవలల

8937 NDX3080249
పపరర: ఫణణ రరజ శశఖర చసతలపపడడ

భరస : సనరఖ వనసకట సతఖనదరరయణ పసడలననన
ఇసటట ననస:412 White House Apart
వయససస:66
లస: ససస స

94-45/666
8936 NDX3019668
పపరర: సనరఖ వనసకట సతఖనదరరయణ
పసడలననన
తసడడ:డ గసగరరజ పసడలననన
ఇసటట ననస:412 White House Apartment
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కమషష చసతలపపడడ ఫరదర
ఇసటట ననస:413
వయససస:36
లస: పప

8938 NDX2805562
పపరర: నతన నననపననన

8939
పపరర: హహమసత వజయ మగససననరర

8940 NDX2956068
పపరర: హరరక బబ డడడ

94-45/665

94-43/850

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప నననపననన
ఇసటట ననస:427
వయససస:28
లస: పప
8941
పపరర: కలమఖణ చకకవరరస వపసపర లమ

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మగససననరర
ఇసటట ననస:440
వయససస:29
లస: పప
94-46/884

తసడడ:డ శకనవరస వపసపర లమ
ఇసటట ననస:514
వయససస:24
లస: పప
8944 NDX3117280
పపరర: శవ రరమ కమషష జజగరర మమడడ

8942 NDX2779437
పపరర: ఖససస పసరన షపక

94-50/614

8945 NDX0245365
పపరర: లకడక చరరససపఅల
భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:783
వయససస:34

8947
పపరర: కకరణ గగగకననన

8948
పపరర: తదరకర రవతదజ పపదద

94-45/753

తసడడ:డ పడసరద గరగరననన
ఇసటట ననస:1060
వయససస:41
లస: పప

భరస : అరవసద కలబబర
ఇసటట ననస:1122
వయససస:46
లస: ససస స
8953
పపరర: అమరనదథ రరవపరటట

94-46/879

భరస : ఓబగలల
ఇసటట ననస:-47
వయససస:45

లస: ససస స

8954 NDX2639706
పపరర: కరననళళ సరయకమషష కరననళళ

94-50/1

8957 NDX2668101
పపరర: భగవననశజరర దదవగరరర

94-45/729

8960 NDX2555456
పపరర: కరకసత కలమమర మసరల
తసడడ:డ శవయఖ మసరల
ఇసటట ననస:BLAKUNO8FLATNO5
వయససస:27
లస: పప

8946 AP151010081141
పపరర: నదగమర షపక�

94-12/1185

8949 FYY5685045
పపరర: అరవసద కలబబర

94-44/616

భసధసవప: ససమ కలబబర
ఇసటట ననస:1122
వయససస:49
లస: పప
94-44/601

8952
పపరర: శశభన బబబగ మగపమరరజ

94-43/891

తసడడ:డ శవ పడసరద రరవప మగపమరరజ
ఇసటట ననస:11513
వయససస:38
లస: పప
94-7/870

8955 NDX2130946
పపరర: ససజవ నదయగడడ పసకకమల

94-46/638

తసడడ:డ దదవరకర నదయగడడ పసకకమల
ఇసటట ననస:131456!
వయససస:44
లస: పప
94-2/945

భరస : వనసకట ససబబ రరడడడ దదవగరరర
ఇసటట ననస:000
వయససస:64
లస: ససస స
94-24/762

94-24/986

తసడడ:డ నదగమర�
ఇసటట ననస:870
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప కరననళళ
ఇసటట ననస:61417DN/2
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరమమనసజయఖ
ఇసటట ననస:
వయససస:49
లస: ససస స
8959 JBV3695558
పపరర: ససధ దదమరరకలల

94-12/1184

లస: ససస స

8951
పపరర: నరరసదడ బబబగ బబ డచపపడడ

8943
పపరర: మనషర రరడడ మదన
తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ మదన
ఇసటట ననస:550
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరరబబబగ బబ డచపపడడ
ఇసటట ననస:9719
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శవకలమమర రరవపరటట
ఇసటట ననస:14360
వయససస:26
లస: పప
8956 NDX2539088
పపరర: ఉషరరణణ

94-46/842

తలర : మమథవ పపదద
ఇసటట ననస:1121 N
వయససస:23
లస: పప
94-49/626

94-45/673

భరస : నగరజ బబ డడడ
ఇసటట ననస:506 white house
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ లమలఅహమకద
ఇసటట ననస:518
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:597 f2
వయససస:48
లస: పప

8950 SWD0351601
పపరర: ససమ కలబబర

94-43/896

94-45/667

8958 NDX2705390
పపరర: శతదరరమయఖ గలర

94-26/968

భసధసవప: వననదనరలకడక నరసమక గలర
ఇసటట ననస:000
వయససస:41
లస: పప
94-20/1091

8961
పపరర: ససరకశ వరమమచననన

94-46/886

తసడడ:డ పసచదచశజర రరవప
ఇసటట ననస:BLOCK-2
వయససస:41
లస: పప
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8962 NDX3086261
పపరర: అభగఖదయ బసడదరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-38
94-12/1626

8963 NDX3086246
పపరర: అభనయ బసడదరర

94-12/1627

8964 NDX3159167
పపరర: లలకనదథ బబబగ ససఖవరసస

తసడడ:డ ససరకశ బబబగ
ఇసటట ననస:C3 SAI SRI VISHNU APTS
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససరకశ బబబగ బసడదరర
ఇసటట ననస:C3, SAI SRI VISHNU APTS
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససతదరరమరరవప ససఖవరసస
ఇసటట ననస:C-100
వయససస:59
లస: పప

8965 NDX3200227
పపరర: నదగశరరమణణ ససఖవరసస

8966 NDX3204427
పపరర: లలకనదథ బబబగ ససఖవరసస

8967 NDX2774826
పపరర: వనసకట శవ శకనజ కకలశశటల ట

94-44/885

భరస : లలకనదథ బబబగ ససఖవరసస
ఇసటట ననస:C-100
వయససస:59
లస: ససస స
8968 NDX2788644
పపరర: వసశ కమషష పస పపరర

తసడడ:డ ససతదరరమరరవప ససఖవరసస
ఇసటట ననస:C-100
వయససస:59
లస: పప
94-46/849

8969 NDX2917904
పపరర: వనసకటరమణ రరడడడ కకలర

భసధసవప: శకనవరసరరవప పసగగలలరర
ఇసటట ననస:CHANDRIKA APPARTMENT-40
వయససస:36
లస: పప

భసధసవప: శశషస రరడడడ పరలపరరస
ఇసటట ననస:Divya Appartments
వయససస:41
లస: పప

8971 NDX3050044
పపరర: అరరణ సరమననన

8972 NDX3071586
పపరర: ఆదదతఖ సససధనర సరమననన

94-19/677

భరస : శకనవరస రరవప సరమననన
ఇసటట ననస:DNO 4-2-22, flat-401
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సరమననన
ఇసటట ననస:DNO 4-2-22, flat-401
వయససస:20
లస: పప

94-19/679
8974 NDX3047651
పపరర: శకనవరీరస రరీరవప సరీరమనన
ీదన
తసడడ:డ లకడ నదీరరరీరయణ సరీరమననీదన
ఇసటట ననస:DNO 4-2-22,FLAT NO-401
వయససస:55
లస: పప

8975 NDX2995116
పపరర: కరరమగన పటబన
భరస : ఇమమమ న ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:D-NO4-3-232
వయససస:43
లస: ససస స

8977 NDX2370724
పపరర: జజజ న హరరక కడడదసల

8978 NDX2995975
పపరర: కకససమబ షపక

94-50/502

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కడడదసల
ఇసటట ననస:D NO 4-5-29/77A 4TH LINE
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:D-NO4-5-261
వయససస:36
లస: ససస స

8980 NDX2387470
పపరర: తడలష మగతకపరటట

8981 NDX2533412
పపరర: వనసకటనదరరయణ చదజరర

94-17/883

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మగతకపరటట
ఇసటట ననస:D NO-4-6-111
వయససస:21
లస: ససస స
8983 NDX2533560
పపరర: నరరసదడపత
డ ప చదజరర

94-12/1191

94-24/773

తసడడ:డ లలఖరరకక పరష
ఇసటట ననస:D NO 7-6-846/152
వయససస:21
లస: పప
8989 NDX2630879
పపరర: అపరమరరవప గగదచ

94-24/844

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర గగదచ
ఇసటట ననస:D.NO-10-4-84/1,Ward NO-2
వయససస:48
లస: పప

8984 NDX3040110
పపరర: వనసకట షసరరడడ లకడక తతట

94-45/682

తసడడ:డ రరమలసగస కకలశశటల ట
ఇసటట ననస:C-202
వయససస:18
లస: ససస స
94-43/858

8970 NDX3273778
పపరర: ససషసకథ గసగరశశటల ట

94-19/711

తలర : సరవతడ గసగరశశటల ట
ఇసటట ననస:D.no 4-2-21,
వయససస:22
లస: ససస స
94-19/678

8973 NDX3067014
పపరర: అనసరరగ సరమననన

94-19/680

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సరమననన
ఇసటట ననస:DNO 4-2-22,flat-401
వయససస:23
లస: పప
94-5/1330

8976 NDX2386548
పపరర: మహహప కలమమర కకమకననన

94-13/754

తసడడ:డ రరజ కలమమర కకమకననన
ఇసటట ననస:D NO 4-4-18 FLAT-504 MAINR
వయససస:21
లస: పప
94-5/1331

8979 NDX2969624
పపరర: కమషష కలమమరర జగననధస

94-5/1332

భరస : కమషష పపరరస జగనదధస
ఇసటట ననస:D-NO4-5-291
వయససస:39
లస: ససస స
94-12/1189

తసడడ:డ నరసససహరరవప చదజరర
ఇసటట ననస:D NO 6-6-255
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప చదజరర
ఇసటట ననస:D NO 6-6-255
వయససస:30
లస: పప
8986 NDX2516649
పపరర: వరరజ పరష

94-44/886

94-44/884

8982 NDX2533495
పపరర: తడనదగలకడక చదజరర

94-12/1190

తసడడ:డ నరసససహరరవప చదజరర
ఇసటట ననస:D NO 6-6-255
వయససస:26
లస: ససస స
94-12/1629

8985 NDX2751089
పపరర: జవన కలమమర కసదదరపల

తసడడ:డ బలరరమ కమషష తతట
ఇసటట ననస:D.NO 6-11-705, 2ND LINE
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ కసదదరపల
ఇసటట ననస:D.NO.6-31
వయససస:24
లస: పప

8987 NDX2631695
పపరర: పరవన గగదచ

8988 NDX2630903
పపరర: వనసకట రమణ గగదచ

94-24/842

94-12/1631

94-24/843

తసడడ:డ అపరమరరవప గగదచ
ఇసటట ననస:D.No-10-4-84/1, Ward No-2
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అపరమరరవప గగదచ
ఇసటట ననస:D.No-10-4-84/1,ward No.2
వయససస:42
లస: ససస స

8990 NDX2425874
పపరర: శవ కలమమరర యయరరవ

8991 NDX2425890
పపరర: హనసమ రరడడ యయరరవ

భరస : హనసమ రరడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:D NO 10-119
వయససస:43
లస: ససస స

94-24/774

94-24/775

తసడడ:డ రరమసరజమ రరడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:D NO 10-119
వయససస:50
లస: పప
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8992 NDX3010006
పపరర: ససదదప తలశల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-38
94-43/859

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తలశల
ఇసటట ననస:DNO 13-12-474
వయససస:27
లస: పప
8995 NDX2565547
పపరర: శకవణ గడడడ పరటట

8993 NDX3010378
పపరర: శకనవరసరరవప తలశల

తసడడ:డ వనసకట నదరరయణ తలశల
ఇసటట ననస:DNO 13-12-474
వయససస:54
లస: పప
94-46/725

8996 NDX2357655
పపరర: సరయ తదజశజన కసదసల

తసడడ:డ మహన బబబగ గడడడపరటట
ఇసటట ననస:D.NO 13-12-474 flat 103
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ బబబన కసదసల
ఇసటట ననస:D.NO.13-50
వయససస:22
లస: ససస స

8998 NDX2606416
పపరర: చచవతనఖ వనమగల

8999 NDX2596559
పపరర: నదగరరజ అమకనబబడ లల

94-43/696

తసడడ:డ రరమ పడసరద వనమగల
ఇసటట ననస:DNO-14-45/2
వయససస:32
లస: పప
9001 NDX2623866
పపరర: పవన కలమఖణ వరక బటటల

94-44/603

94-44/893

94-46/639

9005 NDX2746923
పపరర: రఘగ బసడదరరపలర

తసడడ:డ సరయబబబగ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:D NO 14-2-23
వయససస:28
లస: ససస స
94-44/604

94-45/476

9000 NDX2596047
పపరర: రరశ అమకనబబడ లల

94-44/605

తసడడ:డ నదగరజ అమకనబబడ లల
ఇసటట ననస:D NO 15-9-18
వయససస:19
లస: పప
94-44/888

9003 NDX2746055
పపరర: పదకజ ఈదర

94-44/889

భరస : వనసకటటశజరరర ఈదర
ఇసటట ననస:D NO 15-13-272
వయససస:49
లస: ససస స
94-43/856

9006 NDX3215233
పపరర: శకదదవ ఒసగరలల

94-43/857

9009 NDX2780773
పపరర: శకకర చసతలపరటట

9011 NDX2554103
పపరర: ఊహ కకశనపలర

Deleted

94-44/887

9008 NDX2386225
పపరర: ససతతష సససగ

9010 NDX2609980
పపరర: చసదడమక కకణణదచన

భరస : వరయఖ కకణణదచన
ఇసటట ననస:D.NO 85-4-279
వయససస:54
లస: ససస స

8997 NDX2738631
పపరర: మనదకడ శరరష పప తత
స రర

భరస : ససరకశ ఒసగరలల
ఇసటట ననస:D.NO.15-19-521
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ దదలప సససగ
ఇసటట ననస:D NO 26-9-32
వయససస:39
లస: పప

94-24/841

94-46/853

తసడడ:డ రరమచసదడ బబబగ బసడదరరపలర
ఇసటట ననస:D.NO.15-19-493 F.NO.403,
వయససస:35
లస: పప

భరస : వర సతఖ సరత బబబగ ధనలకకట
ఇసటట ననస:D NO 25-14-44/9
వయససస:33
లస: ససస స

9013 NDX2428415
పపరర: కకసడద రరడడడ మగల

94-50/501

తసడడ:డ వనసకటరరవప ఈదర
ఇసటట ననస:D NO 15-13-272
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రమమరరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:D-NO15-19-491
వయససస:21
లస: ససస స
9007 NDX2384204
పపరర: కలమఖణణ ధనలకకట

9002 NDX2746071
పపరర: వనసకటటశజరరర ఈదర

8994 NDX3009966
పపరర: ససషసకథ తలశల

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తలశల
ఇసటట ననస:DNO 13-12-474
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరజమ అమకనబబడ లల
ఇసటట ననస:D NO 15-9-18
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:D NO 15-13-123/18A
వయససస:21
లస: పప
9004 NDX3010824
పపరర: శరరష కకతస మమసస

94-46/852

94-7/826

Deleted

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చసతలపరటట
ఇసటట ననస:D.NO.26-20-65, GF-1
వయససస:18
లస: పప
94-7/875

భరస : శకకరసత కకశనపలర
ఇసటట ననస:D NO 123-18-1670
వయససస:24
లస: ససస స
9014 NDX2357598
పపరర: వసశ కమషష కకలలమబ

94-50/617

9012 NDX2428423
పపరర: నరకల సరరజన మమటల ట

94-45/475

భరస : వనసకట రరడడడ మమటల ట
ఇసటట ననస:D.NO:3-29-152/2,RAMANUJAK
వయససస:38
లస: ససస స
94-45/478

9015 NDX3005881
పపరర: లలరర
డ మరరకడడడ అలర స

94-44/894

తసడడ:డ రరయప రరడడడ మగల
తసడడ:డ వజయ గరపరలమచదరర కకలలమబ
ఇసటట ననస:D.NO:3-29-152/2,RAMANUJAK ఇసటట ననస:DNO:13-14-5,KEERTHI APART
వయససస:58
లస: పప
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససర వ రరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:do no.3-28-18-56 ,f 1,akurathi t
వయససస:58
లస: పప

9016 NDX3291341
పపరర: సమరరజజఖమ కరసససధసల

9018 NDX3270386
పపరర: మణణ వనమగల

94-43/927

9017 NDX3291762
పపరర: హనసమసత రరవప కరససనద సలమ

భసధసవప: హనసమసత రరవప కరసససధసల
ఇసటట ననస:DOOR 15-08-162 S2
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ సరజమ కరససనద సలమ
ఇసటట ననస:Door 15-08-162 S2
వయససస:67
లస: పప

9019 NDX3236569
పపరర: రఫస షపక

9020 NDX3042579
పపరర: జరవ సనరఖ ససదదప తతట

భసధసవప: లమలమమమన షపక
ఇసటట ననస:Door no 3-1-186
వయససస:56
లస: పప

94-46/900

94-43/928

94-7/1066

భరస : శకనస వనమగల
ఇసటట ననస:DOOR NO 1-17-22/8
వయససస:42
లస: ససస స
94-44/895

తసడడ:డ వజయమరరనన రరవప తతట
ఇసటట ననస:DOOR NO.3-28-18/124
వయససస:18
లస: పప

9021 NDX2547925
పపరర: హరర పసడయ ననతకకమ

94-12/1319

తసడడ:డ దశరధ ననతకకమ
ఇసటట ననస:DOOR NO 4-15-73/1A
వయససస:24
లస: ససస స
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94-45/479

9023 NDX2390136
పపరర: శకధర తదలభకలసల

94-44/559

9024 NDX2657138
పపరర: శకనవరసరరవప పరణణదరపప

94-24/845

తసడడ:డ లకడక పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:DOOR NO : 3-28-18/102/A
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప తదలభకలసల
ఇసటట ననస:DOOR NO:25-3-46,NEAR MAH
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ పరణణదరపప
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 16-8-455
వయససస:47
లస: పప

9025 JBV1654086
పపరర: వనణగ మమధవ బబ డచపపడడ

9026 NDX3018801
పపరర: వజయ కలమమరర సససకర

9027 NDX3089950
పపరర: శకమనదనరరయణ చదబయఖస

94-45/480

తసడడ:డ చసదడశశకర రరవప బబ డచపపడడ
ఇసటట ననస:DR NO 29 4THLINE
వయససస:50
లస: పప
9028 NDX3090552
పపరర: వరణణ శక చదబయఖస

94-43/861

భరస : శకమనదనరరయణ
ఇసటట ననస:F 4,
వయససస:48
లస: ససస స
9031 NDX3075579
పపరర: శరసత కలమమరర నల

94-49/881

భరస : వనసకటటశజర రరవప వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:F-3, APARNA APARTMENTS
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:f 4,
వయససస:54
లస: పప

9029 NDX3090099
పపరర: ధననమనయ భబణగ మనససజ
చదబయఖస
తసడడ:డ శకమనదనరరయణ
ఇసటట ననస:F 4,
వయససస:24
లస: పప

94-43/862

9030 NDX2956027
పపరర: కశమక ఉపపమ

9032 sqx0170894
పపరర: శకనవరసస ఓరరగసటట

94-46/854

భరస : రవ కలమమర నల
ఇసటట ననస:F 103 VENKATADRI APT
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:F 202, ntr street
వయససస:43
లస: పప

9034 NDX3085909
పపరర: తదజ బబ సత

9035 NDX2779262
పపరర: సరయ చననకయళీస కతతడ థ

94-12/1635

తసడడ:డ శవ బబ సత
ఇసటట ననస:FALT-301
వయససస:20
లస: పప

94-45/693

94-43/860

94-45/695

భరస : తరరపతయఖ ఉపపమ
ఇసటట ననస:f5 4TH LANE,2ND CROSS
వయససస:61
లస: ససస స
9033 NDX3024999
పపరర: మధవ వలలటట

94-45/694

భరస : వర నదరరయణ వలలటట
ఇసటట ననస:F-401 H NO 127 14-3-126
వయససస:44
లస: ససస స
94-43/864

తలర : పదదకవత
ఇసటట ననస:F-B2
వయససస:18
లస: ససస స

9036 NDX3035532
పపరర: పరతపరటట రమణ మమరరస

94-49/882

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర పరతపరటట
ఇసటట ననస:F F 2A
వయససస:49
లస: పప

94-45/685 9038 NDX3017761
94-50/618 9039 XWM0317206
9037 NDX3035540
పపరర: పరతపరటట వనసకట శకవణ కలమమర
పపరర: పరతపరటట వనసకట శకవణ కలమమర
పపరర: ససపసడయ

94-44/896

తసడడ:డ రమణ మమరరస పరతపరటట
ఇసటట ననస:F F 2 A GOPI KRISHNA RESI
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రమణ మమరరస పరతపరటట
ఇసటట ననస:F F 2 A GOPI KRISHNA RESI
వయససస:23
లస: పప

భరస : ససదదప కలమమర కలడదరర
ఇసటట ననస:F F-7, VIJETHA TOWERS
వయససస:31
లస: ససస స

9040 NDX3145703
పపరర: హహమ ససధదర ఉపపమ

9041 NDX2583961
పపరర: ఎననషష బబబగ యయడర నరర

9042 NDX2821577
పపరర: నదగకశజరరరవప దదగగమరరస

94-45/696

తసడడ:డ రవ శసకర ఉపపమ
ఇసటట ననస:FL410 WHITE HOUSE APT
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద బబబగ యయడర నరర
ఇసటట ననస:Flaat no. 201
వయససస:25
లస: పప

9043 NDX2821569
పపరర: బగలలర మక దదగగమరరస

9044 NDX2788685
పపరర: వరసజననయగలల తతకల

94-46/856

భరస : నదగకశజరరరవప దదగగమరరస
ఇసటట ననస:FLAT 1 C
వయససస:62
లస: ససస స
9046 NDX2362077
పపరర: సతఖనదరరయణ ఇమకడడశశటల ట

94-7/827

తసడడ:డ మలర కరరరనన రరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:FLAT 4A, 5TH FLOOR
వయససస:27
లస: పప

9047 NDX3171303
పపరర: మలర కరరరనన రరవప గసడడకకట

94-46/858

9050 NDX3160140
పపరర: మహహసదడ గసడడకకట
తసడడ:డ మలర కరరరనన రరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:Flat 4A, 5th floor
వయససస:25
లస: పప

9045 NDX3214848
పపరర: శకలసతల కసచరర

94-46/859

భరస : మధససనదనరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:flat 3, honey residency
వయససస:68
లస: ససస స
94-49/888

తసడడ:డ మలమఖదదడ గసడడకకట
ఇసటట ననస:FLAT 4A, 5TH FLOOR
వయససస:52
లస: పప
94-49/890

94-46/855

భసధసవప: బగలలర మక దదగగమరరస
ఇసటట ననస:FLAT 1 C
వయససస:72
లస: పప

భసధసవప: ఉదయ లకడక తతకల
ఇసటట ననస:FLAT 3 D
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహహలల ఇమకడడశశటల ట
ఇసటట ననస:FLAT 4-3-52
వయససస:67
లస: పప
9049 NDX3185832
పపరర: మహహశ బబబగ గసడడకకట

94-44/607

9048 NDX3166766
పపరర: పదదకవత గసడడకకట

94-49/889

భరస : మలర కరరరనన రరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:FLAT 4A, 5TH FLOOR
వయససస:49
లస: ససస స
94-49/891

9051 NDX3084688
పపరర: అజకసదర సససగ సరరదర

94-43/867

తసడడ:డ హరష స సససగ సరరదర
ఇసటట ననస:FLAT 4,SAI MANSION
వయససస:77
లస: పప
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9052 NDX2822872
పపరర: అనసససయ గగడడగమలలరర

94-44/905

భరస : ససబబ రరవప గగడడగమలలరర
ఇసటట ననస:FLAT 6
వయససస:64
లస: ససస స
9055 NDX2992899
పపరర: సరయ శకనవరస శలస

94-45/697

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల శలస
ఇసటట ననస:flat 101
వయససస:36
లస: పప
9058 NDX2565349
పపరర: శకనవరస రరవప కకట

94-20/954

భసధసవప: వనసకట వనధ వత కకట
ఇసటట ననస: FLAT 102
వయససస:50
లస: పప
9061 NDX3124773
పపరర: ఇసదడజ పపతగసఠర

94-12/1636

94-44/902

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:FLAT 309
వయససస:27
లస: పప
9070 NDX3275179
పపరర: రరమకకటటశజర రరవప గదచద
భసధసవప: పదదకవత గదచద
ఇసటట ననస:Flat 501
వయససస:55
లస: పప
9073 NDX3192515
పపరర: వషష
ష పసడవ అవసతస

94-43/868

భరస : రతనగర
ఇసటట ననస:flat 704
వయససస:54
లస: ససస స
9076 NDX3182128
పపరర: వనసకట రతదనజ అవనదమప

తసడడ:డ శవ రరమ శరససస స
ఇసటట ననస:FLATE NO 201
వయససస:44
లస: పప

9057 NDX3190147
పపరర: ససజతద మననవ
భరస : రరస బబబగ మననవ
ఇసటట ననస:flat-101, Rahitha grand
వయససస:31
లస: ససస స

9059 NDX2543494
పపరర: కకశశర కలమమర కకసడ

9060 NDX2980464
పపరర: జకసస భరత పసడయదరరన గగసటట

94-45/514

9062 NDX2946606
పపరర: వర వనసకట ససధదకర మదదదళ

9065 NDX2564227
పపరర: అనల కలమమర కటల

9068 NDX3142734
పపరర: సరహహత యమరర గడడ

9071 NDX2818698
పపరర: పపడమ కలమమర అననన

94-44/908

94-43/865

9063 NDX2946614
పపరర: పదకజ మదదదళ

94-43/866

94-44/608

9066 NDX2738482
పపరర: పడవణ కలమమర మమతసగర

94-44/903

9069 NDX3172970
పపరర: డదక పడదదప కలమమర డదక

94-45/699

9072 NDX3052628
పపరర: వర లమవణఖ కలమమరర గసజ

9074 NDX3182565
పపరర: వనసకట రతదనజ అవనదమప

9075 NDX3178969
పపరర: వనసకట రతదనజ అవనదమప

తసడడ:డ చనన హజరథన మసడవ
ఇసటట ననస:flat no 1
వయససస:55
లస: పప

94-44/904

తసడడ:డ డదక శవనదరరయణ రరడడ vఫరదర
ఇసటట ననస:flat 403, yaganti court
వయససస:27
లస: పప

భరస : రరమచసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:flat 504,swathi sai
వయససస:45
లస: ససస స

9080 NDX3172798
పపరర: హజరథన మసడవ

94-46/860

తసడడ:డ జజగ రరవప
ఇసటట ననస:FLAT 308 15-139
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ అజయ కలమమర అననన
ఇసటట ననస:Flat 501, Brundavan Plaza
వయససస:36
లస: పప

9077 NDX3081783
పపరర: అరచన యమసరపప

94-45/698

భరస : వర వనసకట ససధదకర మదదదళ
ఇసటట ననస:FLAT 302
వయససస:43
లస: ససస స

94-44/906

94-49/892

94-44/907

తసడడ:డ భదదడచల శత రరమస
ఇసటట ననస:flat 704
వయససస:59
లస: పప
94-49/887

తసడడ:డ వషష
ష వరర న రరవప యమసరపప
ఇసటట ననస:FLAT B5
వయససస:22
లస: ససస స
94-46/870

94-44/954

తసడడ:డ గగసటట జకసస సజరరప
ఇసటట ననస:Flat 102, White House
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ భదదడచల శత రరమస
ఇసటట ననస:flat 704
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ భదదడచల శత రరమస
ఇసటట ననస:flat 704
వయససస:59
లస: పప
9079 NDX2902203
పపరర: పడసరద ఓ టట ఏస వ

94-46/857
9056 NDX2930527
పపరర: ఉమమహహశజరరరవప
మగససననరర
తసడడ:డ ససరఖనదరరయణ మగససననరర
ఇసటట ననస:FLAT 101 YAGANTI BLISS
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ ససరకశ యమరర గడడ
ఇసటట ననస:FLAT 402
వయససస:21
లస: ససస స
94-12/1675

94-44/909

భరస : చచడదశజర రరవప పనననటట
ఇసటట ననస:FLAT 8
వయససస:33
లస: ససస స

భసధసవప: అనత మమకకననన
ఇసటట ననస:flat 304
వయససస:34
లస: పప
94-43/925

9054 NDX2821544
పపరర: పదదకవత పనననటట

భరస : ససకలమమర ఆకలననరర
ఇసటట ననస:flat 7 block no 3
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప మదదదళ
ఇసటట ననస:FLAT 302
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గమడ
ఇసటట ననస:FLAT 303
వయససస:44
లస: ససస స
9067 NDX3284742
పపరర: హరరధర గసగవరపప

94-45/700

తసడడ:డ రరజలసగయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:Flat 102, kvr residency
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT 202
వయససస:28
లస: ససస స
9064 NDX2819977
పపరర: అననపపరష దదవ పపసపరటట

9053 NDX3060381
పపరర: శకదదవ ఆకలననరర

9078 NDX2885457
పపరర: హహమ ససధ ఓలలటట

94-45/711

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:FLATE NO 201
వయససస:35
లస: ససస స
94-45/701

9081 NDX3213121
పపరర: రరజమక మసడవ

94-45/710

భరస : హరథన మసడవ
ఇసటట ననస:FLAT. NO 1
వయససస:50
లస: ససస స
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94-20/1281

9083 NDX2381325
పపరర: నహరరక మమగసటట

94-46/640

9084 RBE1275578
పపరర: వనసకట సతఖ నదరరయణ కకతద

94-44/933

తసడడ:డ వజయ రరజ వనలవనటట
ఇసటట ననస:FLAT NO.1, D NO.2-1-66-67
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద మమగసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 3 ,D.NO. 3-28-101/1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకతద
ఇసటట ననస:Flat No. 3, Ground Floor
వయససస:38
లస: పప

9085 RBE1325589
పపరర: రరజఖ లకడక నవత కకత

9086 NDX2953701
పపరర: పపజత సతఖ చచనసనపరటట

9087 NDX2384188
పపరర: గరయతడ బలలసస

94-43/875

భరస : వనసకట సతఖ నదరరయణ కకత
ఇసటట ననస:Flat No. 3, Ground Floor 3-28-1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కమలమకర కకసరరజ
ఇసటట ననస:FLAT NO 4
వయససస:26
లస: ససస స

9088 NDX2558971
పపరర: శకనవరస రరవప గరరసటర

9089 NDX2801272
పపరర: రరజజన షపక

94-43/698

భసధసవప: పపరష చసదడ రరవప గరరసటర
ఇసటట ననస:Flat No. 6
వయససస:58
లస: పప
9091 NDX2462190
పపరర: శరమమఖల కళనధద కకసడడడ

94-12/1192

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప కకననరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:21
లస: పప
94-44/941

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:FLAT NO 105
వయససస:42
లస: పప
9106 NDX3024106
పపరర: అనసరరధ బబ బబ

తసడడ:డ మహనరరవప బబ బబబ
ఇసటట ననస:FLAT NO.105
వయససస:57
లస: పప

9098 NDX3148038
పపరర: సజరరజఖస కసచదటట

9101 NDX2835825
పపరర: ఆరరఖణణ శశశలజ యలవరరర

9104 NDX3071495
పపరర: వనసకట రతనస శరనస

94-43/877

9107 NDX2867216
పపరర: అరరణ కలమమరర పపలవరరర

94-43/869

9110 NDX2930436
పపరర: వనసకట లకడక పవతడ కకపపమరర
తసడడ:డ శకనవరససలల కకపపమరర
ఇసటట ననస:FLAT NO.105
వయససస:22
లస: ససస స

9096 NDX3048352
పపరర: ససజన మమదదననన

94-44/940

9099 NDX2782514
పపరర: అనససయ జశటట

94-46/862

భరస : వనసకట రరజకలమమర జశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:67
లస: ససస స
94-49/893

9102 NDX2834778
పపరర: ఆరరఖణణ శశశలజ యలవరరర

94-49/894

భరస : రరథదకమషష యలవరరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 104
వయససస:48
లస: ససస స
94-20/1277

9105 NDX3101847
పపరర: అసజమక శరనస

94-20/1278

భరస : వనసకట రతనస శరనస
ఇసటట ననస:FLAT NO 105
వయససస:38
లస: ససస స
94-44/911

భరస : శకనవరససలల కకపపమరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 105
వయససస:47
లస: ససస స
94-44/943

94-45/713

భరస : మహన రరవప గరగరననన
ఇసటట ననస:FLAT NO.101
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖ శరనస
ఇసటట ననస:FLAT NO 105
వయససస:45
లస: పప

భరస : శక కమషష బబ బబ
ఇసటట ననస:FLAT NO.105
వయససస:50
లస: ససస స
9109 NDX3028024
పపరర: శక కమషష బబ బబబ

94-43/884

భరస : రరథదకమషష యలవరరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 104
వయససస:48
లస: ససస స
94-12/1638

94-43/886

తసడడ:డ పతడ గరపరల కమషష మమరరస
ఇసటట ననస:FLATNO 11
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప కసచదటట
ఇసటట ననస:flat no 101 supraja
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : కమషష మమరరస మసడవ
ఇసటట ననస:FLAT NO.103
వయససస:61
లస: ససస స
9103 NDX3066446
పపరర: రరమమసజ ననయగలల గగసడద

94-45/712

భరస : కకటటశజరరరవప మసడవ
ఇసటట ననస:Flat No-101
వయససస:51
లస: ససస స
94-46/861

9090 NDX2919553
పపరర: వనసకటరరవమక తతట

9093 NDX2848018
పపరర: పతడ శకకరసత

9095 NDX1957556
పపరర: నదగకశజరర మసడవ

9100 NDX3048089
పపరర: శవ పరరజత మసడవ

94-49/902

9092 NDX2848000
పపరర: పతడ తషలశ కమషష

9094 YWB1600841
పపరర: అరరణ బబ డడరరడడడగరరర

9097 NDX3097946
పపరర: వనసకట శకరరస కకననరర

భరస : శకరరమమమరరస బలలసస
ఇసటట ననస:FLAT NO. 4, 2ND FLOOR
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజర రరవప సస మరకతష
ఇసటట ననస:Flatno-7, Divya apt
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పతడ గరపరల కమషష మమరరస
ఇసటట ననస:FLATNO 11
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : బబలమజ బబ డడరరడడడగరరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:51
లస: ససస స

94-44/561

తసడడ:డ జనత షపక
ఇసటట ననస:Flatno7 Divya apartments
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ దదవదదనస కకసడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 10 KAMALESH RESID
వయససస:42
లస: పప
94-12/1637

94-44/920

9108 NDX3063070
పపరర: మహన రరవప బబ బబ

94-44/942

తసడడ:డ బబపయఖ బబ బబ
ఇసటట ననస:FLAT NO.105
వయససస:81
లస: పప
94-44/944

9111 NDX2823276
పపరర: వనసకట హరర నదగరరరనన కకపపమరర

94-44/945

తసడడ:డ శకనవరససలల కకపపమరర
ఇసటట ననస:FLAT NO.105
వయససస:19
లస: పప
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94-44/912 9113 NDX3113636
9112 NDX2933125
పపరర: వ ఏస డడ ఏన పడవణ కరరరమసచ
పపరర: కలమమరసరజమ ననకమసటట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:FLAT NO 108
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ నదరరయణ ననకమసటట
ఇసటట ననస:Flat No 201
వయససస:57
లస: పప

9115 NDX3155660
పపరర: యమమన ననకమసటట

94-44/915

తసడడ:డ కలమమరసరజమ ననకమసటట
ఇసటట ననస:flat no 201
వయససస:26
లస: ససస స

9116 NDX3113016
పపరర: సహన ననకమసటట

94-44/917

భసధసవప: లమవణఖ రరయడడ
ఇసటట ననస:Flat no 201,Sri
వయససస:33
లస: పప

9119 NDX2841567
పపరర: ససరకశ మననవ

94-44/931

భరస : కకసడయఖ చససచస
ఇసటట ననస:FLAT NO. 202
వయససస:66
లస: ససస స

9122 NDX3031341
పపరర: నదగకశజర రరవప తషమకల

94-20/1280

Deleted

9125 NDX2585404
పపరర: శక శరకవణణ బచసచ
తసడడ:డ రమమష కలమమర బచసచ
ఇసటట ననస:FLAT NO 203
వయససస:22
లస: ససస స

9127 NDX2390730
పపరర: సరయ నతశ కకరకపరటట

9128 NDX2782605
పపరర: సతఖనదరరయణ సనరఖదదవర

94-44/610

తసడడ:డ వనసకట శకనవరసరరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:FLAT.NO-203
వయససస:22
లస: పప

94-7/828

తసడడ:డ దదవన రరవప మగచనచ
ఇసటట ననస:Flat No. 301
వయససస:36
లస: పప

94-44/932

9123 NDX3069309
పపరర: రరజఖ లకడక తతనసగగసటర

94-20/1092

9126 NDX2563963
పపరర: సరయనదథ తలల
ర రర

94-20/1093

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర తలల
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT NO 203
వయససస:33
లస: పప
94-46/863

9129 NDX2926053
పపరర: పపడడ శశధర

94-49/896

భసధసవప: పపడడ శశధర
ఇసటట ననస:Flat No 203
వయససస:40
లస: పప
94-46/865

9135 NDX3022928
పపరర: జరశజసత రవ కకరణ గగసటట

94-12/1639

తసడడ:డ దదవదదస మగచనచ
ఇసటట ననస:Flat No.301
వయససస:59
లస: పప

94-45/702

తసడడ:డ జకసస సజరరప గగసటట
ఇసటట ననస:Flat No 213
వయససస:59
లస: పప
94-20/1094

తసడడ:డ వరయఖ లకకమసశశటల ట
ఇసటట ననస:FLAT NO. 301
వయససస:73
లస: పప
9140 NDX3129780
పపరర: దదవన రరవప మగచనచ

94-44/918

భరస : సరసబ శవ రరవప తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:FLAT No 202 SURYA TOWERS
వయససస:59
లస: ససస స

9134 NDX2903672
పపరర: ఉమమవరణణ గదచద

9137 NDX2593465
పపరర: శశషరదదడ రరవప లకకమసశశటల ట

94-44/935

94-20/1276

భరస : శకనవరస రరవప తచలర మకలల
ఇసటట ననస:FLAT NO 204
వయససస:47
లస: ససస స

9136 NDX3022506
పపరర: జరశజసత రవ కకరణ గగసటట

9139 NDX3124872
పపరర: పడవణ కలమమర మగచనచ

9120 NDX2841559
పపరర: అనసరరధ మననవ

భసధసవప: మమడవ లత యయరరవ పడతదపరరడడడ యయ
ఇసటట ననస:flat no 203,chandrika apparmen
వయససస:54
లస: పప

భరస : శరఖస పడసరద పరలలటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 211
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ జకసస సజరరప గగసటట
ఇసటట ననస:Flat No 213
వయససస:59
లస: పప

94-49/895

94-46/864 9132 NDX3154572
9131 NDX3215258
పపరర: రరమకమషష రరడడడ యయరరవ యయరరవ
పపరర: కరమమశజరర తచలర మకలల

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప జరటల ట
ఇసటట ననస:FLAT NO. 206, DHARANI HOM
వయససస:48
లస: పప
94-45/703

9117 NDX2899946
పపరర: శతదరరమమక కకశరన

భరస : ససరకశ మననవ
ఇసటట ననస:FLAT NO - 202
వయససస:35
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ నదతదనఅల తదడడకకసడ
ఇసటట ననస:Flat.No.203,
వయససస:40
లస: పప
9133 NDX2244481
పపరర: రతన కలమమర జరటల ట

94-20/1275

తసడడ:డ వనసకటపమయఖ సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:FLAT NO 203
వయససస:76
లస: పప
94-43/922

94-44/914

భరస : ససబబ రరవప కకశరన
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ సహదదవపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 202
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరమననన వరయఖ రరమననన
ఇసటట ననస:flat no. 202,sri naga sai residen
వయససస:49
లస: పప

9130 MLJ2390110
పపరర: జజన డదనయయల తదడడ కకసడ

94-44/916

తసడడ:డ తరరపతయఖ మననవ
ఇసటట ననస:FLAT NO - 202
వయససస:40
లస: పప

9121 NDX3089257
పపరర: రమణమక చససచస

9114 NDX3158417
పపరర: రమదదవ ననకమసటట

భరస : కలమమరసరజమ ననకమసటట
ఇసటట ననస:flat no 201
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమమరసరజమ ననకమసటట
ఇసటట ననస:Flat no 201
వయససస:22
లస: ససస స

9118 NDX3104478
పపరర: శక బబలమజ కకడచల

9124 NDX3070331
పపరర: హహమసత కలమమర రరమననన

94-44/913

9138 NDX3093812
పపరర: లలతమక మగచనచ

94-44/934

భరస : దదవన రరవప మగచనచ
ఇసటట ననస:Flat No. 301
వయససస:55
లస: ససస స
94-44/946

9141 NDX2592566
పపరర: హహమ మదదదన

94-50/538

తసడడ:డ పసనదకరపరణణ మదదదన
ఇసటట ననస:Flat No.301
వయససస:18
లస: ససస స
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9142 NDX2769669
పపరర: అనత దదవ తకకమల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-38
94-43/878

9143 NDX3026655
పపరర: జయ కమషష పడసరద తవరరర

భరస : లకడకనరసయఖ తకకమల
ఇసటట ననస:Flat No.301,Yaganti gem
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమపడసరద తవరరర
ఇసటట ననస:FLAT NO.302
వయససస:61
లస: పప

9145 NDX3076205
పపరర: మహహసదడ రరడడడ యయరకబబ ఠరలమ

9146 NDX3029600
పపరర: నగరన దదవ తవరరర

94-49/900

తసడడ:డ రరమ కమషష రరడడడ యయరకబబ ఠరలమ
ఇసటట ననస:FLAT NO.302
వయససస:34
లస: పప
9148 NDX3074481
పపరర: ససజన పరరటబల

94-49/897

94-43/870

తసడడ:డ మగరళ అసచద
ఇసటట ననస:FLAT NO 304
వయససస:19
లస: ససస స
9154 NDX3266541
పపరర: పదదకన మగససననరర

94-43/921

94-43/885

తసడడ:డ పపననయఖ మసజల
ఇసటట ననస:flat.no.315,
వయససస:49
లస: పప
9160 NDX2847259
పపరర: వనసకటటశజరరర పడడచసరర

94-44/936

94-20/1279

భరస : జజన పడవణ కలమమర
ఇసటట ననస:Flat no 402
వయససస:42
లస: ససస స
9166 NDX3108586
పపరర: మసగదదవ నదయగడడ
భరస : గరసధద చచదరర నదయగడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:63
లస: ససస స
9169 NDX3078524
పపరర: శశజత నదయగడడ

94-50/503

94-49/898

తసడడ:డ సరజమగలల నదయగడడ
ఇసటట ననస:Flat no 402 SVR Daffodils
వయససస:25
లస: ససస స

9147 NDX3192937
పపరర: వనసకటటశజర రరవప పసగగలలరర

9150 NDX2982882
పపరర: వజయ బబ డపరటట
భరస : పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:flat no-303,
వయససస:57
లస: ససస స

9152 NDX3062494
పపరర: సతఖ అమమలఖ పపరరమళర

9153 NDX3134681
పపరర: దసరర గరయతడ పపలపరక

9155 NDX2563427
పపరర: నదగకశజర రరవప మదసగ

94-7/1049

94-50/622

భరస : సరసబరరడడడ ఆరరగర
ఇసటట ననస:flat no303 /savera homes
వయససస:63
లస: ససస స
94-44/949

94-46/866

భరస : వనసకట కమషషమహన కకననరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 305
వయససస:53
లస: ససస స
94-44/609

9156 NDX3140936
పపరర: హరరధర గసగవరపప

94-44/950

తసడడ:డ లలటట కకటటశజర రరవప మదసగ
ఇసటట ననస:Flat No306 Krishna depika
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:FLAT NO-309
వయససస:27
లస: పప

9158 NDX2954519
పపరర: భవఖ శక పరవపలలరర

9159 NDX2986537
పపరర: ససమబబల మహన లకడక
గగసటటపలర
తసడడ:డ వనసకట సరయ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO - 401
వయససస:39
లస: ససస స

94-44/910

9162 NDX2842375
పపరర: శకనవరస రరవప బతషల

94-46/871

94-43/871

94-44/921
9161 NDX2827137
పపరర: వనసకట లకడక నదగ పసడయసకర
చటటలపస డ లల
తసడడ:డ జగననకహన రరవప చటటలపస డ లల
ఇసటట ననస:FLAT NO 401 4TH FLOOR
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ బతషల
ఇసటట ననస:FLATNO401,13-10-441
వయససస:36
లస: పప

9164 NDX3022423
పపరర: పడభబకర రరడడడ జఖననల

9165 NDX3022431
పపరర: ఉష రరణణ జఖననల

94-43/879

భసధసవప: ఉష రరణణ జఖననల
ఇసటట ననస:FLAT No.402
వయససస:60
లస: పప
94-44/922

94-44/948

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ పసగగలలరర
ఇసటట ననస:Flat No. 303
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పరవపలలరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకయఖ పడడచసరర
ఇసటట ననస:FLAT NO. 401
వయససస:80
లస: పప
9163 NDX1327493
పపరర: మమగసటట నదగ జజఖత

94-50/621

భరస : నరసజన కలమమర పపరరమళర
ఇసటట ననస:FLAT NO-304
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మగససననరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 306
వయససస:48
లస: ససస స
9157 NDX3149150
పపరర: వనసకటటశజరరర మసజల

9149 NDX2477883
పపరర: పడససనదసబ ఆరరగర

9144 NDX3118387
పపరర: అలలఖఖ యయరకబబ ఠరలమ

భరస : మహహసదడ రరడడడ యయరకబబ ఠరలమ
ఇసటట ననస:FLAT NO.302
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : జయ కమషష పడసరద తవరరర
ఇసటట ననస:FLAT NO.302
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : పపరష రరజకష పరరటబల
ఇసటట ననస:FLAT NO 303
వయససస:37
లస: ససస స
9151 NDX2965044
పపరర: భవఖ శక అసచద

94-44/947

9167 NDX3022241
పపరర: వనసకటటశజరరర దదపమలపపడడ

94-43/880

భరస : పడభబకర రరడడడ జఖననల
ఇసటట ననస:FLAT No.402
వయససస:52
లస: ససస స
94-46/867

9168 NDX3022324
పపరర: పసడయ మధవ సనరఖదదవర

తసడడ:డ శకరరమగలల దదపమలపపడడ
ఇసటట ననస:flat no 402
వయససస:67
లస: పప

భరస : హరరశ కలమమర సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:flat no 402
వయససస:40
లస: ససస స

94-44/923
9170 NDX3031135
పపరర: వనసకట నదగలకడక సససధసజ
వలర సకకసడ
భరస : టట ఆర కక కకశశర వలర సకకసడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 402, 5TH FLOOR
వయససస:26
లస: ససస స

9171 NDX2557627
పపరర: నదగరరజ శరకదదవ

94-46/868

94-7/1067

తసడడ:డ కరకమషష శరకదదవ
ఇసటట ననస:Flat No. 402,Raja Grand
వయససస:49
లస: పప
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పపరర: గరరరధర కకలర
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94-43/872

తసడడ:డ చచసచయఖ కకలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 403
వయససస:58
లస: పప
9175 NDX2786374
పపరర: శవ నదరరయణ రరడడ డదక

9173 NDX3148004
పపరర: ఉమమమహహశజర రరవప గసగమరర

భసధసవప: బబబ రరణణ గసగమరర
ఇసటట ననస:flat no 403
వయససస:61
లస: పప
94-43/882

9176 NDX2534923
పపరర: శవ లల ఆరరకలటట

తసడడ:డ శశషస రరడడడ డదక
ఇసటట ననస:flat no.403,yaganti court
వయససస:53
లస: పప

భరస : జతదసదడ రరడడడ ఆరరకలటట
ఇసటట ననస:FLAT NO. 404
వయససస:25
లస: ససస స

9178 NDX3048477
పపరర: శకనవరస రరడడడ గల

9179 NDX2932226
పపరర: నసపసనకరర గరత కలమమరర

94-44/925

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరడడడ గల
ఇసటట ననస:FLAT NO 404
వయససస:50
లస: పప
9181 NDX2881407
పపరర: కమషష యడర

94-45/708

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ యడర
ఇసటట ననస:Flat No.405
వయససస:45
లస: పప
9184 NDX2531838
పపరర: రరజకలమమర కరజజ

94-43/46

భసధసవప: వవనక వరరరన కరజజ
ఇసటట ననస:FLAT NO 501
వయససస:46
లస: పప
9187 NDX3016763
పపరర: బడమరరసబ కకమమకలపరటట

94-46/869

భసధసవప: బబబ రరణణ గగదచ
ఇసటట ననస:FLAT NO 502
వయససస:52
లస: పప
9193 NDX2913341
పపరర: ధనలకడక వడన
ర రర

94-12/1641

భరస : శకకరసత వనమ
ఇసటట ననస:FLAT NO 504
వయససస:48
లస: ససస స

94-50/623

9177 NDX3125507
పపరర: రతన కలమమరర ఆరమమలమ

9180 NDX2584670
పపరర: పలర వ అడడ గడ
భరస : జయచసద అడడ గడ
ఇసటట ననస:FLAT NO-405
వయససస:33
లస: ససస స

9182 NDX3131349
పపరర: నరకళళ వనసకట లకడక నదగమణణ
నరకళళ
భరస : నరకళళ రసబబబగ
ఇసటట ననస:FLAT NO-409
వయససస:52
లస: ససస స

94-44/951

9183 NDX3107463
పపరర: డదవడ రరజనసదన గరరనపపడడ

9185 NDX3156486
పపరర: రరమ పడసరద సనరరడడ

94-45/705

9188 NDX2743482
పపరర: మసగమక చదరరడడడ

9191 NDX2976124
పపరర: కకరణ కలమమర రరడడడ గగసటటరర

9194 NDX3274826
పపరర: ససకనఖ యయమగల

94-43/873

94-20/1095

భరస : నసపసనకరర హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:FLATNO-404,A-BLOCK
వయససస:53
లస: ససస స

94-45/704

తసడడ:డ రమమశ బబబగ గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 414
వయససస:25
లస: పప
9186 NDX2947257
పపరర: రవ యసడదడత

94-45/706

తసడడ:డ రరమలసగయఖ యసడదడత
ఇసటట ననస:FLAT NO 501
వయససస:56
లస: పప
94-43/876

9189 NDX2386431
పపరర: నదగ రరహహత మమనసకకసడ

94-12/1194

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:FLAT NO-502
వయససస:23
లస: ససస స
94-44/937

9192 NDX2913333
పపరర: తదరకరరమ వడన
ర రర

94-12/1640

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర వడన
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT NO 503
వయససస:69
లస: పప
94-24/1025

తసడడ:డ దసరరర దదస యయమగల
ఇసటట ననస:FLAT NO 503
వయససస:24
లస: ససస స

9195 NDX3274966
పపరర: భబగఖశక దసరరర దదస యయమగల

94-24/1027

తసడడ:డ దసరరర దదస యయమగల
ఇసటట ననస:FLAT NO 503
వయససస:28
లస: ససస స

94-44/938

9197 NDX3102373
పపరర: నదగ ఫణణ సరయ కలమమర
ధరణణకకట
తసడడ:డ వనసకట రమణ ధరణణకకట
ఇసటట ననస:Flat No. 503
వయససస:20
లస: పప

94-44/939

9198 NDX3082609
పపరర: ���� ����� ���
����������
తసడడ:డ ��������� ����������
ఇసటట ననస:flat no 503
వయససస:19
లస: పప

94-49/899

94-44/927

9200 NDX3051802
పపరర: జజససకన షపక

94-44/928

9201 NDX3051786
పపరర: సస న మమహతదజ షపక

94-44/929

తసడడ:డ పసచచయఖ బబ ఈల
ఇసటట ననస:FLAT NO. 503
వయససస:60
లస: పప
9199 NDX3209160
పపరర: వనమ వనమ

94-43/881

భరస : తదఖగరరజ ఆరమమలమ
ఇసటట ననస:FLAT NO 404
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వదఖ సరగర రరడడ రరడడడ
ఇసటట ననస:Flat no. 502
వయససస:36
లస: పప

భరస : తదరకరరమ వడన
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT NO 503
వయససస:61
లస: ససస స
9196 NDX2902583
పపరర: పపదద తరరపరలల బబ ఇల

94-20/952

భరస : కమషషమమరరస చదరరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 501/B
వయససస:73
లస: ససస స
94-44/926

9174 NDX2786341
పపరర: లకడక పడసనన డదక

తసడడ:డ శవ నదరరయణ రరడడ డదక
ఇసటట ననస:flat no.403,yaganti court
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప సనరరడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 501
వయససస:69
లస: పప

భరస : హరర కకటటశజరరవప కకమమకలపరటట
ఇసటట ననస:flat no 501
వయససస:73
లస: ససస స
9190 NDX3042595
పపరర: వనసకట కణ దసరర రరవప గగదద

94-44/924

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO 504
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO 504
వయససస:19
లస: ససస స
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9202 NDX2900744
పపరర: వననద కలమమర గడదడ
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94-45/707

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గడదడ
ఇసటట ననస:Flat no 504
వయససస:37
లస: పప
9205 NDX2773372
పపరర: ఆశష శరససన గరడత

9203 NDX3043064
పపరర: నదజయ షపక

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO 504
వయససస:21
లస: ససస స
94-43/874

9206 NDX2101061
పపరర: వనసకట లకడక దసడడభభటర

తసడడ:డ శరత గరడత
ఇసటట ననస:FLAT NO -506 RAGHAVA APT
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకకరనస దసడడభభటర
ఇసటట ననస:FLAT NO 512
వయససస:45
లస: ససస స

9208 NDX3230802
పపరర: కకటటశజర రరవప పసగగలలరర

9209 NDX3134657
పపరర: చసదడ శశఖర రరళరబసడడ

94-44/980

తసడడ:డ లచచయఖ
ఇసటట ననస:FLAT NO-602 d.no 15-8-186
వయససస:38
లస: పప

భసధసవప: శశశలజ రరళరబసడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO.802
వయససస:54
లస: పప

9211 NDX2960680
పపరర: వరణణ కలమమరర డడవ

9212 NDX3183241
పపరర: లకడక జలకసటట

94-20/1282

భరస : శకనవరసరరవప డడవ
ఇసటట ననస:flat no-c1
వయససస:43
లస: ససస స
9214 NDX0920918
పపరర: షపక అబగదల రహమమన�

94-7/51

తసడడ:డ నదగగర వల� షపక
ఇసటట ననస:Flat No. G.F.2A
వయససస:40
లస: పప
9217 NDX2385995
పపరర: వనసకట కమషష రరవప నరరక

94-12/1193

తసడడ:డ కకటయఖ నరరక
ఇసటట ననస:FLAT NO:401
వయససస:56
లస: పప
9220 NDX2955987
పపరర: సరరత కరపప

94-44/952

భరస : వనసకట లకకణ కరపప
ఇసటట ననస:flat number - 2c
వయససస:32
లస: ససస స
9223 NDX2585958
పపరర: మధసలక యమరర గడడ

94-20/1096

94-49/296

94-7/1072

9207 NDX2101079
పపరర: శకకరనస దసడడభభటర

94-49/299

తసడడ:డ ఆసజననయగలల దసడడభభటర
ఇసటట ననస:FLAT NO.512
వయససస:48
లస: పప
94-12/1643

9210 NDX3176138
పపరర: సతఖనదరరయణ పలర పస తష

94-12/1642

9213 NDX3189081
పపరర: వనసకట నదరరయణ వడచడ

భసధసవప: రఘగ రమ రరడడడ జలకసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO C5, HONEY HOMES
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వససత రరవప వడచడ
ఇసటట ననస:FLAT NO G4
వయససస:47
లస: పప

9215 NDX2390011
పపరర: రకశరక పసడసవడ అమమకణమసచ

9216 NDX1494343
పపరర: కరరణ కలమమర అకకమననన

94-43/663

94-45/481

తసడడ:డ కలటటసబ రరవప అకకమననన
ఇసటట ననస:FLAT NO:304,RAJANI GRAND
వయససస:50
లస: పప

9218 NDX3214798
పపరర: రరకకశ గగసటటపలర

9219 NDX3049897
పపరర: రరషసణణ షపక

94-49/901

94-43/883

తసడడ:డ వనసకట కమషషయఖ
ఇసటట ననస:flat no:401,sri santhoshi venkate
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:flat no: S5,Viswambara Apts.
వయససస:20
లస: ససస స

9221 NDX3221025
పపరర: ససధ రరణణ చపసమడడ

94-46/890

9222 NDX3221173
పపరర: చపసమడడ వనసకట కమషష సరకకథ
చపసమడడ
తసడడ:డ రవ శశఖర చపసమడడ
ఇసటట ననస:Flat number 201
వయససస:27
లస: పప

94-46/891

94-45/709

9225 NDX3047495
పపరర: ససబబయమక లమవప

94-44/953

9224 NDX2956076
పపరర: శరకవణణ చగరమ రరడడ

9227 NDX3146131
పపరర: వనసకయమక వనమగల

భరస : సస మయఖ లమవప
ఇసటట ననస:Flat S1
వయససస:38
లస: ససస స
94-45/714

9228 NDX2881217
పపరర: యయశజనర వడదడదద

94-46/872

భరస : నదగ రతన రరజ ఉపపమ
ఇసటట ననస:FLN410 WHITE HOUSE
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసమర వర పడసరద వడదడదద
ఇసటట ననస:Flno 7
వయససస:21
లస: ససస స

9229 NDX3146545
పపరర: మసరసన మసడవ

9230 NDX3204781
పపరర: హజరథన మసడవ

9231 NDX3172954
పపరర: హజరథన మసడవ

తసడడ:డ హజరథన మసడవ
ఇసటట ననస:flot 1
వయససస:31
లస: పప

94-44/930

తసడడ:డ వ యస యస పడసరద అమమకణమసచ
ఇసటట ననస:FLAT NO:303, SRIDEVI HOME
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద రరవప మగపమరరజ
ఇసటట ననస:Flat # 503 VNR Towers
వయససస:38
లస: పప
94-45/715

94-44/919

భసధసవప: ఉషరరణణ అనసమలశశటల ట
ఇసటట ననస:FLAT NO 3311
వయససస:44
లస: పప

తలర : వనసకటటశజర రరడడడ చగరమ రరడడ
ఇసటట ననస:flat number - 401
వయససస:20
లస: ససస స
94-44/901

9204 NDX3276383
పపరర: ఉష శక చదలవరడ

భరస : శక కమషష మహన రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:Flat no.504 Teja grand
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రవశశఖర
ఇసటట ననస:Flat number 201
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప నదదచసడర
ఇసటట ననస:flat number 401
వయససస:34
లస: ససస స
9226 NDX3204138
పపరర: శశభన బబబగ మగపమరరజ

94-50/620

94-45/716

తసడడ:డ చనన హజరథన మసడవ
ఇసటట ననస:flot 1 , Geethanjali Aapartments
వయససస:54
లస: పప

94-45/717

తసడడ:డ చనన హజరథన మసడవ
ఇసటట ననస:flot 1 , Geethanjali Aapartments
వయససస:54
లస: పప
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9232 NDX3205655
పపరర: హజరథన మసడవ
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94-45/718

9233 NDX2937902
పపరర: రరజమణణ బబ రక

94-44/955

9234 NDX3055035
పపరర: భమపత రరడడడ వరససరరడడడ

తసడడ:డ చనన హజరథన మసడవ
ఇసటట ననస:flot 1 , Geethanjali Aapartments
వయససస:54
లస: పప

భరస : బబపపజ దదవప
ఇసటట ననస:FLOT 204
వయససస:57
లస: ససస స

94-49/905
9235 NDX2859742
పపరర: రరజ వనసకట జయ కలమమర
కసదసకలరర
తసడడ:డ కక వ వ ఏస ఏన మమరరస కసదసకలరర
ఇసటట ననస:FLOT NO. 2A
వయససస:48
లస: పప

9236 NDX2413995
పపరర: ససరకఖ రరవ

తసడడ:డ శకనవరసరరవప రరవ
ఇసటట ననస:FLOT NO-304,AMULYAAPART
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప
ఇసటట ననస:FLOT NO 501
వయససస:44
లస: పప

9238 NDX3250479
పపరర: మననరమ ఆరకకతదర

9239 NDX2901395
పపరర: రమమష బబబగ చదగసటట

9240 NDX3083144
పపరర: నదగపదదకవత మరసర

94-12/1657

9241 NDX2820694
పపరర: జజఖత గగసటటరర

94-46/641

94-45/719

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ చదగసటట
ఇసటట ననస:FLOT NUMBER 402
వయససస:65
లస: పప
94-44/899

9242 NDX3179942
పపరర: గరయతడ దదవ సససగరరరసన

భరస : శవ రరమ రరడడ కకలర
ఇసటట ననస:F NO 5 JOE RESIDENCY
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర సససగరరరసన
ఇసటట ననస:F NO 6
వయససస:56
లస: ససస స

9244 NDX2384162
పపరర: నదగలకడక నదగళర

9245 NDX3187366
పపరర: డడ ఏ ఆర ససబడహకణఖస

94-44/560

భరస : ససరకసదడనదథ నదగళర
ఇసటట ననస:F.NO 14 SRI VISHNU APARTM
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ చన పపలర యఖ
ఇసటట ననస:F NO 101 1ST LINE
వయససస:64
లస: పప

9247 NDX3208733
పపరర: భబరత లకడక కనపరరస

9248 NDX1863993
పపరర: వజయ లకడక గగజనల

94-49/885

భరస : శకనవరససలల కనపరరస
ఇసటట ననస:F.NO 102
వయససస:45
లస: ససస స
9250 NDX2901593
పపరర: శక లకడక కరట

తసడడ:డ కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:FLOT 404
వయససస:51
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ ససబవరరవప ఆరకకతదర
ఇసటట ననస:flot no. 502
వయససస:56
లస: ససస స

94-45/690

9251 NDX3097318
పపరర: మలర శజరర గటటలపరటట

భరస : రరజకష
ఇసటట ననస:F NO 102 SINDURI ENCLAVE
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప గటటలపరటట
ఇసటట ననస:F NO - 103
వయససస:52
లస: ససస స

9253 NDX3280252
పపరర: బబలలప షపక నలలఫపర

9254 NDX3280260
పపరర: బ ఆర ఇబడహహస షరరఫ షపక

94-44/989

9237 NDX2931855
పపరర: యరర గడడ చసదడ శశఖర

9243 NDX3247293
పపరర: భబరత దదవ ఊటర

94-50/619

94-12/1093

9249 NDX1863944
పపరర: ససజవ రరడడడ గగజనల

94-12/1632

9252 NDX3053030
పపరర: పపషరమవత గరరరసటర

94-44/990

9255 NDX3107398
పపరర: బబబ మమరర సపలలమ బబలరసకకసడ

9258 NDX3110962
పపరర: రరజ రమణణ బబజగస

9260 NDX3135761
పపరర: లకడక మదదదననన

తసడడ:డ రమణ రరవప కకలసరన
ఇసటట ననస:F.NO.301
వయససస:52
లస: పప

భరస : ససరకశ మదదదననన
ఇసటట ననస:F.NO 301,4TH LANE
వయససస:50
లస: ససస స

94-45/686

భరస : రరజగగపరల రరవప గరరరసటర
ఇసటట ననస:f no 104
వయససస:59
లస: ససస స

9257 NDX3075132
పపరర: కలమఖణణ పసదద

94-44/900

94-12/1095

తసడడ:డ వర రరడడడ గగజనల
ఇసటట ననస:F-NO 102 D.NO 7-13
వయససస:62
లస: పప

9256 NDX3200359
పపరర: దసరర భవన ససధద రరడడడ

9259 NDX3063609
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప కకలసరన

94-49/883

భరస : డడ ఏ ఆర ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:F NO 101, 1ST LINE
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడ రరవప డడ
ఇసటట ననస:F NO 201
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రరమ కమషష రరవప పసదద
ఇసటట ననస:F NO 203
వయససస:36
లస: ససస స

94-45/740

9246 NDX3055845
పపరర: ససతద లకడక కలమమరర డదగరపరరస

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:F.NO.109 SRI MAHA LAKSHMI
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర రరవప ససధద రరడడ
ఇసటట ననస:F NO 202, PHANI GRAND APR
వయససస:30
లస: ససస స

94-49/884

భరస : సదదససవనదరరయనద
ఇసటట ననస:F NO 3 BLOCK 1
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : బబలలప షపక ఇబడహహస షరరఫ
ఇసటట ననస:F.NO.109 SRI MAHA LAKSHMI
వయససస:62
లస: ససస స
94-12/1633

94-49/904

భరస : పపదద మగననయమఖ
ఇసటట ననస:F NO 13
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససజవ రరడడడ గగజనల
ఇసటట ననస:F-NO 102 D.NO 7-13
వయససస:57
లస: ససస స
94-43/863

94-49/903

94-44/897

94-45/687

94-12/1644

భరస : అసకకనడడ వనరరచదరర
ఇసటట ననస:FNO-209,
వయససస:43
లస: ససస స
94-49/886

9261 NDX2945533
పపరర: హరర వనసకట సజరరజ కకతత
స రర

94-45/691

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:F NO-302
వయససస:19
లస: పప
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9262 NDX3006798
పపరర: వజయ శరసత సనరఖదదవర

94-45/692

9263 NDX3080553
పపరర: లఖత వవనక చరరమమమళర

భరస : సరసబశవ రరవప సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:F.NO 305, TIRUMALA PALACE
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప
ఇసటట ననస:F NO 401, 4TH LINE
వయససస:24
లస: పప

9265 NDX2586147
పపరర: సరయ ఫణణధర పససపపలలటట

9266 NDX2996718
పపరర: శకదదవ కకకతపల

94-43/697

94-45/688

9264 NDX2567642
పపరర: నకకత తరదల

94-44/606

తసడడ:డ భబసమర రరవప తరద ల
ఇసటట ననస:F.NO 402A
వయససస:21
లస: ససస స
94-45/689

9267 NDX2385458
పపరర: శక హరర గరల

94-7/829

తసడడ:డ ససజవ రరవప
ఇసటట ననస:F NO 402 BHAVANI HOMES
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకట నదగ భమషణ కలమమర కకకతపల
ఇసటట ననస:F NO 403
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గరల
ఇసటట ననస:F NO 403 GVR RESIDENCY
వయససస:50
లస: పప

9268 NDX2789865
పపరర: ననరన హన మహమకద

9269 NDX3185030
పపరర: పదదకవత గరరసటర

9270 NDX3145745
పపరర: అమల కలరక

94-12/1634

భరస : ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:F NO 405 MANGA ENCLAVE
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : హరర పడసరద గరరసటర
ఇసటట ననస:F NO 406, 2ND LANE
వయససస:45
లస: ససస స

9271 NDX3079217
పపరర: మహన రరవప కలరక

9272 NDX3147261
పపరర: వజయలకడక కలరక

94-20/1283

94-44/898

94-20/1274

తసడడ:డ మహనరరవప కలరక
ఇసటట ననస:F.NO.506,YAGANTI MINI APT
వయససస:25
లస: ససస స
94-20/1284

9273 NDX2824811
పపరర: నదగకశజర రరవప ఆతషకలరర

94-49/906

తసడడ:డ వరయఖ కలరక
ఇసటట ననస:FNO 506,YAGANTI MINI APT
వయససస:54
లస: పప

భరస : మహనరరవప కలరక
ఇసటట ననస:FNO-506,YAGANTI MINI apt
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదసలల ఆతషకలరర
ఇసటట ననస:FNO SF2,KANDALA RESIDENC
వయససస:34
లస: పప

9274 NDX2056985
పపరర: నదగరరజ కలమమరర శరఖమల

9275 NDX2852267
పపరర: కకశకక చచదరర బబ జన

9276 NDX2945160
పపరర: లకకక కసఠ రరవప కలమఖణస

94-49/907

తసడడ:డ రసగరరరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:FT.NO.502,SRI SARASWATHI
వయససస:42
లస: ససస స

తలర : హహమ నలన బబ జన
ఇసటట ననస:G2,srinivasa appt
వయససస:23
లస: ససస స

9277 NDX2946499
పపరర: గరయతడ దదవ సససగరరరసన

9278 NDX3144623
పపరర: వనసకట శవ కలమమరర బబలరసకకసడ

94-45/721

తసడడ:డ రరఢ కమషష కలమఖణస
ఇసటట ననస:GEETHANJALI APPARTMENT
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : మసదదరరవ నలస
ఇసటట ననస:GMC 13-6-240
వయససస:49
లస: ససస స

9280 NDX2943777
పపరర: లకడకదదవ అలలర

9281 NDX2544294
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

94-12/1645

భరస : వనసకటటశజర రరడడడ
ఇసటట ననస:GMC 486
వయససస:67
లస: ససస స
9283 NDX3139482
పపరర: జయలకడక యరర గడడ

94-44/956

9284 NDX2779601
పపరర: నదగజజఖత తననరర

9287 NDX2833978
పపరర: రరహనద షపక

తసడడ:డ వననదమటటఖజజరర
ర
ఇసటట ననస:gugganagundla mainroad
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:GUNTUR
వయససస:22
లస: ససస స

9289 NDX2945079
పపరర: వనసకట జగన చచనసన

9290 NDX2945640
పపరర: శశజత చచనసన

తసడడ:డ శకనవరససలల చచనసన
ఇసటట ననస:H.NO. 3-29-104/3
వయససస:23
లస: పప

94-46/873

94-49/910

తసడడ:డ శకనవరససలల చచనసన
ఇసటట ననస:H.NO. 3-29-104/3
వయససస:22
లస: ససస స

9279 NDX3159969
పపరర: మమరఖ నలస

94-46/874

తలర : వనసకట శవ కలమమరర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:GMC 13-6-240
వయససస:19
లస: పప
94-43/699

9282 NDX3141652
పపరర: వర రరఘవయఖ బసడర

94-45/722

తసడడ:డ అసకమక బసడర
ఇసటట ననస:GMC NO 36
వయససస:54
లస: పప
94-44/957

9285 NDX3183217
పపరర: వనసకటటశజరరర తదళరపలర

94-49/908

Deleted

భరస : సరసబశవ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:GMC NO 346
వయససస:36
లస: ససస స
94-7/1050

94-45/720

తలర : గరయతడ దదవ ససనర రరసన
ఇసటట ననస:GEETHANAJLI APPARTMENT
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ హసన అహమకద షపక
ఇసటట ననస:gmc 550
వయససస:31
లస: పప

భరస : రవ యరర గడడ
ఇసటట ననస:G.M.C.NO.229
వయససస:35
లస: ససస స
9286 NDX3136421
పపరర: కకటటశజర రరవప శసగసశశటల ట

94-50/624

తసడడ:డ గగరవయఖ తదళళపలర
ఇసటట ననస:Ground Floor
వయససస:37
లస: పప
94-44/958

9288 NDX2902047
పపరర: దదవక చచనసన

94-49/909

భరస : శకనవరససలల చచనసన
ఇసటట ననస:H.NO. 3-29-104/3
వయససస:47
లస: ససస స
94-49/911

9291 NDX2862498
పపరర: శశజత చచనసన

94-49/912

తసడడ:డ శకనవరససలల చచనసన
ఇసటట ననస:H.nO. 3-29-104/3
వయససస:22
లస: ససస స
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94-7/1051

భరస : కమషషరరవప ఉడత
ఇసటట ననస:H.NO 5-5-573
వయససస:48
లస: ససస స
9295 NDX2515682
పపరర: రరమ చసదడ రరడడడ మమటల ట

94-20/953

భసధసవప: నదగర రరడడడ మమటల ట
ఇసటట ననస:new number 10/17
వయససస:44
లస: పప
94-44/963

9301 NDX3217973
పపరర: యలర మసదయఖ మగసడడడ

94-45/725

9297 NDX2983831
పపరర: సస మయఖ కకసపలర

94-45/724

94-7/1052

భసధసవప: శక రమగలల కరవనటట
ఇసటట ననస:R AGRAHARM
వయససస:47
లస: పప

9299 NDX3218161
పపరర: సరరత గగలర

94-24/983

9302 NDX3092681
పపరర: శరత బబబగ లలళళ

94-44/964

94-44/967

9305 NDX0243782
పపరర: వనసకటటశజరరర వనజకసడర

94-12/195

9308 NDX3259553
పపరర: కకరస ర మమడ

తసడడ:డ వరయఖ లమవప
ఇసటట ననస:S1 Aparna Appartments
వయససస:28
లస: పప

9311 NDX3053915
పపరర: శరరద దదవ పరటటరర

భరస : జకసస అనల కలమమర గగసటట
ఇసటట ననస:s3, vijethatowers
వయససస:55
లస: ససస స

9314 NDX3152055
పపరర: కనకరస మదచల

94-43/915

9317 NDX2826899
పపరర: అరరణ శశరర బసడరర

తసడడ:డ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:PLOT NO 22
వయససస:22
లస: ససస స
9303 NDX3139664
పపరర: చనబడహక నదయగడడ ఆకలల

94-12/1647

9306 NDX3198991
పపరర: ససజజత జజససస

94-44/965

9309 NDX3126927
పపరర: డదడజజఖ లకడక దదవ

94-24/984

భరస : యవ రరమ పడసరధ దదవ
ఇసటట ననస:rajya lakshmi
వయససస:48
లస: ససస స
94-44/966

9312 NDX2947059
పపరర: తదజశజన పపఖతన

94-24/985

తసడడ:డ రమమరరవప పపఖతన
ఇసటట ననస:S3
వయససస:21
లస: ససస స
94-44/969

భరస : ససనల కలమమర మటల
ఇసటట ననస:S5
వయససస:37
లస: ససస స
94-49/917

94-43/889

భసధసవప: గరతదసజల దదవభకలసన
ఇసటట ననస:R205
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప జకమసపపడడ
ఇసటట ననస:S 2 APARNA
వయససస:54
లస: ససస స
94-44/968

9300 NDX2769099
పపరర: అఫనల అయయషర ససలర నద షపక

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర ఆకలల
ఇసటట ననస:PLT#15, BHND AMBICA APTM
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససపత కలమమర గగసటటరర
ఇసటట ననస:Rajendra nagar 1st line
వయససస:26
లస: ససస స

9310 NDX3065026
పపరర: సస మయఖ లమవప

94-44/962

తసడడ:డ కమషల యఖ కకసపలర
ఇసటట ననస:PLAT 201
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:R1 Block, Flat No.505,
వయససస:56
లస: పప

9307 NDX2875714
పపరర: నదసచదరయఖ కరరరమసచ

9316 NDX2947604
పపరర: రజఖలకడక వనలలమరర

9296 NDX3009388
పపరర: ససజనఖ గరరసటర

తసడడ:డ ససరఖనదరరయణ లలళళ
ఇసటట ననస:plot no 604
వయససస:59
లస: పప

భరస : కకటటశజర రరవప గమడవలర
ఇసటట ననస:P.S.NO.224
వయససస:34
లస: ససస స

94-46/875

భరస : పడకరశ కరరమమరర
ఇసటట ననస:KANCHAN TOWERS 203
వయససస:52
లస: ససస స

Deleted

94-12/1646

9294 NDX3020591
పపరర: లకడక కరమమశజరర కరరమమరర

తసడడ:డ నబ జలమన
ఇసటట ననస:H.NO.84, D.NO.3-29-116/5
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ లమజర గగలర
ఇసటట ననస:PLOT NO 4
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ మగసడడడ
ఇసటట ననస:PLOT NO 205
వయససస:68
లస: పప

9313 NDX3120391
పపరర: డడవర వరదదనస దససడడ

94-49/914

భరస : గకతస గరరసటర
ఇసటట ననస:No. 20, Sai Towers
వయససస:39
లస: ససస స

9298 NDX3140860
పపరర: ఇమమనసయయల శశకకనదహ
గసగవరపప
తసడడ:డ దదవ కలమమర గసగవరపప
ఇసటట ననస:plot 101,chandrika
వయససస:18
లస: ససస స

9304 NDX3100567
పపరర: పడసనన కలమమరర గమడవలర

9293 NDX3089984
పపరర: నలలఫర సయద

9315 NDX2946143
పపరర: వనసకటటశజర రరవప వనలలమరర

94-49/916

తసడడ:డ చకకవరరస
ఇసటట ననస:SRI SAI SRINIVASA
వయససస:36
లస: పప
94-46/877

9318 NDX2905123
పపరర: వరరన పడతషఖష అయలస

94-46/878

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర
ఇసటట ననస:SRI SAI SRINIVASA APPARTM
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ శశఖర బసడరర
ఇసటట ననస:SRI SAI TEJA TOWERS
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప అయలస
ఇసటట ననస:SRI VISHNU APPARTMENT
వయససస:18
లస: ససస స

9319 NDX3182011
పపరర: చచసచయఖ గసగపసతద

9320 NDX3167020
పపరర: శరఖస కలమమర డదరసగగల

9321 NDX3164621
పపరర: నదగకశజర రరవప కలసచల

తసడడ:డ జకరయఖ
ఇసటట ననస:subbareddy nagar
వయససస:53
లస: పప

94-168/1232

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:subbareddy nagar
వయససస:30
లస: పప

94-168/1233

94-168/1234

తసడడ:డ హనసమసతష
ఇసటట ననస:subbhareddy nagar
వయససస:68
లస: పప
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9322
పపరర: శకహరరకకశశర వడర మమడడ

94-7/1054

తసడడ:డ నదగకసదడస వడర మమడడ
ఇసటట ననస:UNIT 401
వయససస:31
లస: పప
9325 NDX3147402
పపరర: ససబబలకడక జఖననలగడడ

94-7/1053

భరస : నదగ రరజజరరవప జఖననలగడడ
ఇసటట ననస:vishanvi Residency 1 d
వయససస:54
లస: ససస స
9328 NDX0828160
పపరర: తతనసగగసటర సతఖనదరరయణ

94-46/1

94-46/726

తసడడ:డ పసచచయఖ ఇమకడడ
ఇసటట ననస:4
వయససస:72
లస: పప
9337 NDX2960235
పపరర: ససతద మహలకడక చససడనరర
భరస : ససధదకర రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:4-2-7
వయససస:35
లస: ససస స
9340 NDX3097102
పపరర: యశశద అడడససమలర

94-68/1008

94-70/966

తసడడ:డ శశషగరరర పపలవరరర
ఇసటట ననస:4-2-22
వయససస:21
లస: పప

94-45/515

9332 NDX2954816
పపరర: నదగగర బ షపక

9335 NDX2872000
పపరర: సరయ రరస కకణతస

9338 NDX2965341
పపరర: గరత కమషష వసశ చదపపరర

9341 NDX2885853
పపరర: లలమహన మగరరరర

9344 NDX3020088
పపరర: నదగరపపలలమరరవ మననవ

94-68/1009

9347 NDX3005980
పపరర: కమలలశ పపలవరరర

94-12/1320

9350 NDX2960268
పపరర: నదగకశజర రరవప రరచకకసడ
భసధసవప: ఉష రరణణ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:4-2-24/1
వయససస:58
లస: పప

94-45/516

9333 NDX1422203
పపరర: కకసలఖ మమగగలలరర

94-24/1

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:,10-6-226
వయససస:27
లస: ససస స
94-68/1019

9336 NDX2844405
పపరర: ససధదకర రరవప చససడనరర

94-68/1022

తసడడ:డ చన వనసకటటశజరరర చససడనరర
ఇసటట ననస:4-2-7
వయససస:44
లస: పప
94-69/612

9339 NDX2871895
పపరర: రరజకశజరర లలకమల

94-68/1024

భరస : బబల ససబబబరరడడ లలకమల
ఇసటట ననస:4-2-8/A
వయససస:37
లస: ససస స
94-69/593

9342 NDX2885820
పపరర: మనక బబ దసదలలరర

94-69/605

తలర : చసదడశశఖర బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:4-2-17/3
వయససస:18
లస: ససస స
94-69/606

9345 NDX3032877
పపరర: సససధస కలరసగర

94-69/607

భరస : నరకసదడ కలరసగర
ఇసటట ననస:4-2-20
వయససస:27
లస: ససస స
94-68/1010

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప పపలవరరర
ఇసటట ననస:4-2-22
వయససస:26
లస: పప
94-69/609

9330 NDX2984367
పపరర: పసడయసకర మగదదన
భరస : నరకన బబబగ మగదదన
ఇసటట ననస:#104, My Homes
వయససస:23
లస: ససస స

భసధసవప: పపశరమజఖఖఠర మననవ
ఇసటట ననస:4-2-18/1
వయససస:41
లస: పప

భరస : శవకలమమర కకలర పర
ఇసటట ననస:4-2-21/17
వయససస:31
లస: ససస స
9349 NDX2992469
పపరర: యగకశ పపలవరరర

9329 NDX2984573
పపరర: పదక శక మగదదన

94-45/728

భసధసవప: లకడక దచవమక కలడపప
ఇసటట ననస:WHITE HOUSE APARTMENTS
వయససస:62
లస: పప

తలర : మధవ
ఇసటట ననస:4/2/13
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పస లలరర అశశకరరడడడ
ఇసటట ననస:4-2-17/9,1st lane
వయససస:22
లస: పప
9346 NDX2929255
పపరర: శరరజణణ పరరరపలర

9327 NDX3059607
పపరర: గగరరనదథ బబబగ కలడపప

94-45/727

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస చదపపరర
ఇసటట ననస:4-2-7
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరజ రరవప అడడససమలర
ఇసటట ననస:4-2-12
వయససస:63
లస: ససస స
9343 NDX2942225
పపరర: పస లలరర ససదదదశజర రరడడడ

9326 NDX2956035
పపరర: సరసబశవ రరవప రరయణణ

తసడడ:డ రరమ రరవప కకణతస
ఇసటట ననస:4-2-4
వయససస:22
లస: పప
94-68/1023

94-45/726

తసడడ:డ రరఘవనసదడ రరవప
ఇసటట ననస:Vasundhara Residency
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఖససస వల షపక
ఇసటట ననస:(6-12-933)
వయససస:57
లస: ససస స
94-70/961

9324 NDX3020732
పపరర: లకడక పసడయ కరరసపపడడ

తసడడ:డ వనసకట రమమశ చసదడ చచదరర దసడమమడడ
ఇసటట ననస:Unit# Rear
వయససస:29
లస: పప

భసధసవప: నరకన బబబగ మగదదన
ఇసటట ననస:#104, My Homes
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ససత రరమయఖ మగదదన
ఇసటట ననస:#104, My Homes
వయససస:30
లస: పప
9334 NDX3025699
పపరర: శకనవరసరరవప ఇమకడడ

94-46/887

తసడడ:డ వర బసవ రరవప రరయణణ
ఇసటట ననస:w-4
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహసరజమ
ఇసటట ననస:!3-13-519
వయససస:35
లస: పప
9331 NDX2985679
పపరర: నరకన బబబగ మగదదన

9323
పపరర: పమథదజ కమషష దసడమమడడ

9348 NDX2992436
పపరర: పడహససత పపలవరరర

94-68/1011

భరస : కమలలశ పపలవరరర
ఇసటట ననస:4-2-22
వయససస:25
లస: ససస స
94-68/1012

9351 NDX2844397
పపరర: ఉష రరణణ రరచకకసడ

94-68/1013

భరస : నదగకశజర రరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:4-2-24/1
వయససస:56
లస: ససస స
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9352 NDX3030939
పపరర: వనసకట వనవషషవ అనసమగల

94-68/1015

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అనసమగల
ఇసటట ననస:4-2-25/2
వయససస:18
లస: ససస స

9353 NDX3098852
పపరర: ససరరఖ ఘటల మననన

భరస : ఉదయ భబసమర ఘటల మననన
ఇసటట ననస:4-2-27
వయససస:28
లస: ససస స

9355 NDX2557544
పపరర: ఇసదసమత గగసడ

94-68/846

భరస : పరసడడరసగ రరవప గగసడ
ఇసటట ననస:4-3-5
వయససస:59
లస: ససస స
94-68/2

9356 NDX2777902
పపరర: కమషష తదజ యమరలగడద

9359 NDX3006228
పపరర: సజరష చదలవరడ

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప అనసమగల శశటల ట
ఇసటట ననస:4-3-34
వయససస:47
లస: పప

భరస : కలమమరసరజమ చదలవరడ
ఇసటట ననస:4-3-38
వయససస:67
లస: ససస స

9361 NDX2844272
పపరర: శకనవరస కలమమర చదలవరడ

9362 NDX2618957
పపరర: అజయ రరజ గగసపపన

94-68/1038

తసడడ:డ కలమమర సరజమ
ఇసటట ననస:4-3-38,
వయససస:38
లస: పప

భరస : మగరళ కమషష గమడవలర
ఇసటట ననస:4-3-40
వయససస:20
లస: ససస స
9367 NDX0033704
పపరర: వనసకట కలమఖణణ గమడవలర

94-68/1042

94-68/1043

94-68/1046

తసడడ:డ వజయ భబసమర రరవప మగసడడడ
ఇసటట ననస:4-3-52
వయససస:19
లస: పప

94-68/1040

94-68/1034

9360 NDX2997567
పపరర: జశటట దసరర భవన చదలవరడ

9363 NDX2492387
పపరర: మమరర రరట మమరర ఏసజలనద
దదవరకకసడ
భరస : రరశయఖ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:4-3-39
వయససస:44
లస: ససస స
9366 NDX2957371
పపరర: మమధవ గమడవలర

94-68/3

9369 NDX2265569
పపరర: ససతదరరమయఖ కకయ

94-68/4

తసడడ:డ వనసకయఖ కకయ
ఇసటట ననస:4-3-43/3
వయససస:63
లస: పప
94-68/1045

తసడడ:డ ససరకసదర ససదనరర
ఇసటట ననస:4-3-48
వయససస:61
లస: పప

9374 NDX2392579
పపరర: బబల రతన ఇమకడడశశటల ట

94-68/5

9375 NDX2953388
పపరర: పదదకవత రరయపరటట

94-68/1047

భరస : శకనవరస రరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:4-3-52
వయససస:52
లస: ససస స
94-68/1049

తసడడ:డ రరస ఆసజననయగలల కకమకననన
ఇసటట ననస:4-3-54
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మమతమ నదయక బబణదవతష
ఇసటట ననస:4-3-55
వయససస:19
లస: పప

94-69/2

94-68/1041

94-68/1044 9372 NDX2989465
9371 NDX3192697
పపరర: వనసకట మననహర కమషష తషమకల
పపరర: శశధర ససదనరర

9377 NDX3025012
పపరర: తడవనణణ కకమకననన

94-68/1037

భరస : నట వర కమషషకరసత గమడవలర
ఇసటట ననస:4-3-41
వయససస:35
లస: ససస స

9368 NDX2265619
పపరర: లకడక తషలసస కకయ

94-68/1051 9380 NDX2844215
9379 NDX2795755
పపరర: జయ పడకరశ నదయక బబణదవతష
పపరర: జయ పడకరశ బబణదవతష

తసడడ:డ మమతమ నదయక బబణదవతష
ఇసటట ననస:4-3-55
వయససస:19
లస: పప

94-68/844

భరస : సతఖనదరరయణ ఇమకడడశశటల ట
ఇసటట ననస:4-3-52
వయససస:58
లస: ససస స
94-68/1048

9357 NDX2844314
పపరర: నరరయణమక చససచస

భరస : శకనవరస కలమమర చదలవరడ
ఇసటట ననస:4-3-38
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వరకశజర రరవప తషమకల
ఇసటట ననస:4-3-47
వయససస:23
లస: పప

భరస : శశధర ససదనరర
ఇసటట ననస:4-3-48
వయససస:44
లస: ససస స
9376 NDX2900025
పపరర: వసశ మగసడడడ

94-68/1036

భరస : ససతదరరమయఖ కకయ
ఇసటట ననస:4-3-43/3
వయససస:60
లస: ససస స

తలర : షమమ బబనస మహమకద
ఇసటట ననస:4-3-45
వయససస:19
లస: పప
9373 NDX2976439
పపరర: శవమక ససదనరర

9365 NDX3029162
పపరర: కవత గమడవలర

94-68/845

భరస : వనసకటటశజరరర చససచస
ఇసటట ననస:4-3-29
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మగరళ కమషష గమడవలర
ఇసటట ననస:4-3-40
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప గమడవలర
ఇసటట ననస:4-3-43
వయససస:34
లస: ససస స
9370 NDX2948958
పపరర: అహకద మహమకద

94-69/613

తసడడ:డ పడభబకర రరవప గగసపపన
ఇసటట ననస:4-3-39
వయససస:19
లస: పప
94-68/1039

9354 NDX2582781
పపరర: పసడడ రసగరరరవప గగసడ

తసడడ:డ లసగయఖ గగసడ
ఇసటట ననస:4-3-5
వయససస:60
లస: పప

తలర : పడమల యమరలగడద
ఇసటట ననస:4-3-8
వయససస:20
లస: పప

9358 NDX2260289
పపరర: సరసబశవ రరవప అనసమగలశశటల ట

9364 NDX2844330
పపరర: కవత గమడవలర

94-68/1016

94-68/1052

94-68/1050
9378 NDX2795748
పపరర: జయ పడకరశ నదయక బబణదవతష

తసడడ:డ మమతమ నదయక బబణదవతష
ఇసటట ననస:4-3-55
వయససస:19
లస: పప
94-68/11
9381 NDX2392611
పపరర: పవన కలమమర నదయక
బబణదవతష
తసడడ:డ మతమ నదయక బబణదవతష
ఇసటట ననస:4-3-55, RAMANNAPETA 2ND L
వయససస:22
లస: పప
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పపరర: లలకఖ చచదరర వనలగ
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94-68/1053

తసడడ:డ కకశశర కలమమర వనలగ
ఇసటట ననస:4-3-58
వయససస:18
లస: ససస స
9385 NDX2844199
పపరర: వ శవ కకశశర దదడకకరస

94-68/1055

94-68/6

94-68/1058

94-68/1061

94-69/477

94-68/7

94-68/1065

తసడడ:డ ససరర బబబగ ఆతషకలరర
ఇసటట ననస:4-3-116/1
వయససస:19
లస: పప

9395 NDX2799427
పపరర: శత మహ లకడక పచచ

9398 NDX2960243
పపరర: శరకవణణ వకమలగడడ

9401 NDX2462380
పపరర: నషరసత చచదరర కకవ

9404 NDX2840833
పపరర: లలమవత మననన

94-68/1025

9407 NDX2888394
పపరర: సనరరబబబగ ఆతషకలరర

94-68/1062

9410 NDX3043171
పపరర: పడణణత ఆతషకలరర
తసడడ:డ ససరర బబబగ
ఇసటట ననస:4-3-116/1
వయససస:18
లస: ససస స

9390 NDX2463370
పపరర: శకహరర గరరర పరటట

94-69/3

9393 NDX2806594
పపరర: పపడమ చసద పచదచ

94-68/1060

9396 NDX2779197
పపరర: పపడమచసద పచచ

94-69/614

భసధసవప: శత మహ లకడక పచచ
ఇసటట ననస:4-3-87
వయససస:50
లస: పప
94-68/1064

9399 NDX2727808
పపరర: మననజ వకమలగడడ

94-68/1063

తసడడ:డ ఉమ మహహశజర రరవప వకమలగడడ
ఇసటట ననస:4-3-91 1/2 RAMANNAPET
వయససస:28
లస: పప
94-68/8

94-68/1066

94-68/1138
9402 NDX3251139
పపరర: మహహర వనసకట సరయ శకనవరస
ఏలలరర
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ఏలలరర
ఇసటట ననస:4-3-96
వయససస:18
లస: పప

9405 NDX2871838
పపరర: లలమవత మననన

94-69/615

భరస : పపరష చసదడ రరవప మననన
ఇసటట ననస:4-3-99
వయససస:45
లస: ససస స
94-68/1026

తసడడ:డ పరరర సరరధద ఆతషకలరర
ఇసటట ననస:4-3-116/1
వయససస:45
లస: పప
94-68/1028

94-68/1057

భసధసవప: నరసససహ రరవప పచదచ
ఇసటట ననస:4-3-87
వయససస:50
లస: పప

భరస : పపరష చసదడ రరవప మననన
ఇసటట ననస:4-3-99
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:4-3-100
వయససస:67
లస: పప
9409 NDX2900033
పపరర: మననజ ఆతషకలరర

94-68/1059

తసడడ:డ అరరనన రరవప కకవ
ఇసటట ననస:4-3-92/A
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస బబబగ పపటల
ఇసటట ననస:4-3-98
వయససస:19
లస: ససస స
9406 NDX3064177
పపరర: రసగ రరవప గరసజపలర

9392 NDX2727782
పపరర: వరలకడక దసపత

9387 NDX2844355
పపరర: శవ లల గసగరశశటల ట

తసడడ:డ సమబశవ రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:4-3-84
వయససస:36
లస: పప

భరస : మననజ వకమలగడడ
ఇసటట ననస:4-3-91 1/2cross ROAD
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరనన రరవప కకవ
ఇసటట ననస:4-3-92/A
వయససస:23
లస: ససస స
9403 NDX2900009
పపరర: గరనన వనసకట ససమ శక పపటల

94-68/1145

భరస : పపడమచసద పచచ
ఇసటట ననస:4-3-87
వయససస:47
లస: ససస స

తలర : భబరత
ఇసటట ననస:4-3-87, Flat no.7
వయససస:25
లస: ససస స
9400 NDX2462398
పపరర: పసడయమసక కకవ

9389 NDX3262409
పపరర: లకడక వలలటట

94-68/1054

భరస : రవ కలమమర గసగరశశటల ట
ఇసటట ననస:4-3-79
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజరరర దసపత
ఇసటట ననస:4-3-86
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : పపడమ చసద పచదచ
ఇసటట ననస:4-3-87
వయససస:47
లస: ససస స
9397 NDX2569705
పపరర: దకకయణణ తలబతష
స ల

94-68/1056

భరస : ఏకరసబరకశజర రరవప వలలటట
ఇసటట ననస:4-3-81
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ దనపరటట
ఇసటట ననస:4-3-86
వయససస:68
లస: పప
9394 NDX2796449
పపరర: ససతద మహ లకడక పచదచ

9386 NDX2844371
పపరర: రవ కలమమర గసగరశశటల ట

9384 NDX2844413
పపరర: శరఖస ససడర చసదదలల

తసడడ:డ శసకర గగపస చసదదలల
ఇసటట ననస:4-3-74/A
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశజర రరవప గసగరశశటల ట
ఇసటట ననస:4-3-79
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ఏకరసబరకశజర రరవప వలలటట
ఇసటట ననస:4-3-81
వయససస:23
లస: ససస స
9391 NDX2727766
పపరర: వనసకటటశజరరర దనపరటట

94-68/1151

భసధసవప: షపక నజర నజర
ఇసటట ననస:4-3-63
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప దదడకకరస
ఇసటట ననస:4-3-75
వయససస:43
లస: పప
9388 NDX2529618
పపరర: లలత వలలటట

9383 NDX3274214
పపరర: షపక గకసప బబష షపక

9408 NDX2951499
పపరర: శక దదవ ఆతషకలరర

94-68/1027

భరస : ససరరబబబగ ఆతషకలరర
ఇసటట ననస:4-3-116/1
వయససస:36
లస: ససస స
94-68/1029

9411 NDX2948446
పపరర: గరపస చసద సజన

94-68/1030

తసడడ:డ తరరమల శకనవరస రరవప సజన
ఇసటట ననస:4-3-117
వయససస:27
లస: పప
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94-68/1031

తసడడ:డ రసగ రరవప నరక
ఇసటట ననస:4-3-117
వయససస:21
లస: పప

9413 NDX2987162
పపరర: శక లకడక మరరపపడడ

తలర : వనజకడ మరరపపడడ
ఇసటట ననస:4-3-119
వయససస:18
లస: ససస స

9415 NDX2415511
పపరర: నదగలకడక పరరజత పలలచరర

94-68/10

9416 NDX3297694
పపరర: హహహమవత బబ ననపఅల

భరస : వనసకట శరకవణ కలమమర పలలచరర
ఇసటట ననస:4-3-128
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బడహమమమయమ
ఇసటట ననస:4-3-138
వయససస:62
లస: ససస స

9418 NDX3085081
పపరర: వనసకటగరరర మణణకలమమర ససకర

9419 NDX2458198
పపరర: భవరన పస తసశశటల ట

94-68/1067

తసడడ:డ మహన కమషష ససకర
ఇసటట ననస:4-4-1
వయససస:39
లస: పప
9421 NDX2619898
పపరర: గరపరల కమషష మగరల

94-68/858

94-68/1072

94-68/1073

94-68/1076

94-68/1079

భరస : లకడక నదరరయణ పసగగలలరర
ఇసటట ననస:4-4-28A
వయససస:40
లస: ససస స

94-70/978

9431 NDX3055282
పపరర: ఎడడకకసడలల పపనసమగడడ

9434 NDX3055522
పపరర: గరపస పపనసమగడడ

94-69/483

9437 NDX2650455
పపరర: పలర వ పసగగలలరర

94-69/630

9440 NDX2260156
పపరర: చసదన పపనసకలదసరర
తసడడ:డ కరశ వశజనదథ పపనసకలదసరర
ఇసటట ననస:4-4-29
వయససస:21
లస: ససస స

9420 NDX2608230
పపరర: శవ కలమమర మగరల

94-68/857

9423 NDX3054129
పపరర: శకనవరస రరవప చటటలననన

94-68/1071

9426 NDX3106184
పపరర: వనసకటటశజరమక కకలసరన

94-69/633

భరస : లలకనదథ రరవప కకలసరన
ఇసటట ననస:4-4-17/2
వయససస:63
లస: ససస స
94-68/1074

9429 NDX3109667
పపరర: భడమరరసబ గరసజపలర

94-68/1075

భరస : మననకహన గరసజపలర
ఇసటట ననస:4-4-24
వయససస:40
లస: ససస స
94-68/1077

9432 NDX3055415
పపరర: పదదకవత పపనసమగడడ

94-68/1078

భరస : ఎడడకకసడలల పపనసమగడడ
ఇసటట ననస:4-4-25/1
వయససస:46
లస: ససస స
94-68/1080

9435 NDX2796423
పపరర: కలమన మమమళరపలర

94-68/1081

భరస : వసశ కమషష మమమళరపలర
ఇసటట ననస:4-4-26
వయససస:30
లస: ససస స
94-69/484

తసడడ:డ లకడక నదరరయణ పసగగలలరర
ఇసటట ననస:4-4-27
వయససస:18
లస: ససస స
94-68/1083

94-68/1035

తసడడ:డ ససపసగర రరవప
ఇసటట ననస:4-4-16
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల పపనసమగడడ
ఇసటట ననస:4-4-25/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ లకడక నదరరయణ పసగగలలరర
ఇసటట ననస:4-4-27
వయససస:20
లస: ససస స
9439 NDX2976017
పపరర: అనత పసగగలలరర

9428 NDX3031788
పపరర: రమమశ కలమమర భబసమరరన

9417 NDX2967263
పపరర: ససరర బబబగ చచదవరరపప

తసడడ:డ గగరవయఖ మగరల
ఇసటట ననస:4-4-8
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ పపనసమగడడ
ఇసటట ననస:4-4-25/1
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల పపనమగదద
ఇసటట ననస:4-4-25/1
వయససస:27
లస: ససస స
9436 NDX2650497
పపరర: నవనదదత పసగగలలరర

94-68/13

తసడడ:డ హనసమసతరరవప భబసమరరన
ఇసటట ననస:4-4-24
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:4-4-25
వయససస:46
లస: ససస స
9433 NDX3055233
పపరర: సరయ పడసనన పపనసమగడడ

9425 NDX3176542
పపరర: కణక దసరర చటటలననన

94-68/12

తసడడ:డ అసకరలల చచదవరరపప
ఇసటట ననస:4-3-363/91
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-4-16
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద కటల మమరర
ఇసటట ననస:4-4-18
వయససస:19
లస: ససస స
9430 NDX3113933
పపరర: అననపపరష బబ సతదల

94-68/1157

భరస : వననదమటరసపరర
ర నకమ
ఇసటట ననస:4-4-15
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-4-16
వయససస:20
లస: ససస స
9427 NDX2844298
పపరర: నదగ సరయ లకడక కటల మమరర

9422 NDX2886026
పపరర: రమణ నకమ

9414 NDX2392546
పపరర: వనజజకడ మరరపపడడ

భరస : సరసబశవ రరవప మరరపపడడ
ఇసటట ననస:4-3-119, NEAR KORITEPADU P
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప పస తసశశటల ట
ఇసటట ననస:4-4-2
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శవకలమమర మగరల
ఇసటట ననస:4-4-8
వయససస:21
లస: పప
9424 NDX3161163
పపరర: తనసజ చటటలననన

94-68/1032

9438 NDX2973212
పపరర: లకడక నదరరయణ పసగగలలరర

94-68/1082

తసడడ:డ రసగనదయకలలల పసగగలలరర
ఇసటట ననస:4-4-28A
వయససస:50
లస: పప
94-68/14

9441 NDX2385003
పపరర: శకమమన నదరరయణ కకమకననన

94-68/15

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర కకమకననన
ఇసటట ననస:4-4-29
వయససస:53
లస: పప
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94-68/1084

తసడడ:డ జయపరల రరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:4-4-29
వయససస:18
లస: ససస స
9445 NDX3076841
పపరర: తదజశజన గగరరజవవలల

94-69/636

94-69/485

9446 NDX2372829
పపరర: శక అరవసద పడకరష పపసటల

9451 NDX2650802
పపరర: మననజ కలమమర నదగబసడడ

94-69/486

9449 NDX2755783
పపరర: గరఠరకర పరరచనరర

94-70/8

94-69/638

తసడడ:డ కమషష పడసరద
ఇసటట ననస:4-4-62
వయససస:77
లస: ససస స

94-69/637

9447 NDX2381499
పపరర: రరజ ఆనసద పపసటటల

94-68/16

9450 NDX2260412
పపరర: శశ కరసత వలపరర

94-69/5

తలర : ససజజత తదడడ
ఇసటట ననస:4-4-61
వయససస:23
లస: పప

9452 NDX2385045
పపరర: రరమమహన రరవప కకతననన

94-69/6

9453 NDX2260396
పపరర: జజఖత పసడయదరరరన తదడడ

భరస : వనసకటగరరర హనసమమన పడసరద తదడడ
ఇసటట ననస:4-4-61, TULASI ENCLAVE
వయససస:35
లస: ససస స

9455 NDX3100161
పపరర: వనసకట ససబబరరవప చససడనరర

9456 NDX3110848
పపరర: పదకలత చససడనరర

94-69/639

9458 NDX3033339
పపరర: కలమఖణణ తదటటపరరస

94-69/640

భరస : వనసకట ససబబరరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:4-4-62
వయససస:51
లస: ససస స
94-68/1086

9459 NDX2524676
పపరర: వనవషషవ దదవ గరరసటర

94-68/17

భరస : శవయఖ ఇనపపరర
భరస : లకడక రరడడడ తదటటపరరస
ఇసటట ననస:4-4-62,ROBO ANAND APPRTM ఇసటట ననస:4-4-64 K V Mansions #101
వయససస:33
లస: ససస స
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససధకర గరరసటర
ఇసటట ననస:4-4-65/1A
వయససస:20
లస: ససస స

9460 NDX2561116
పపరర: వనవషషవ దదవ గరరసటర గరరసటర

9462 NDX2960706
పపరర: మహహష చచదరర బబ యపరటట

94-68/855

తసడడ:డ జ వ ససధకర గరరసటర
ఇసటట ననస:4-4-65/1A
వయససస:19
లస: ససస స
9463 NDX2950350
పపరర: మహన సరయ బబ యపరటట
తసడడ:డ నదగకశజర రరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:4-4-74
వయససస:24
లస: పప
9466 NDX3196169
పపరర: రరజకసదడ పడసరద మగలలమరర

94-69/645

తసడడ:డ కమషష రరవప మగలలమరర
ఇసటట ననస:4-4-78
వయససస:37
లస: పప
9469 NDX2964310
పపరర: శవ కలమమరర మమలలపపరర
భరస : వనసకట కమషష రరవప మమలలపపరర
ఇసటట ననస:4-4-78 , plot-302
వయససస:59
లస: ససస స

9461 NDX2575538
పపరర: వనవషషవ దదవ గరరసటర

94-68/856

తసడడ:డ వనసకట ససధకర గరరసటర
ఇసటట ననస:4-4-65/1A, 1ST LINE
వయససస:19
లస: ససస స
94-69/642

94-69/646

94-69/11

తసడడ:డ రరమదదస కకతననన
ఇసటట ననస:4-4-61 FLAT NO-201 KV MAS
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:4-4-62
వయససస:56
లస: పప
94-69/12

94-69/4

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప పపసటటల
ఇసటట ననస:4-4-58 RAMANNAPETA
వయససస:22
లస: పప

తలర : కమల పరరచనరర
ఇసటట ననస:4-4-60
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ బబబగ నదగబసడడ
ఇసటట ననస:4-4-61
వయససస:18
లస: పప

9444 NDX2434470
పపరర: చసదన పపనసకలదసరర

తసడడ:డ కరశవశజనదద పపనసకలదసరర
ఇసటట ననస:4-4-29
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప పపసటల
ఇసటట ననస:4-4-58
వయససస:22
లస: పప

9448 NDX2675064
పపరర: హహమ వనసకట కమషష సరయ
నదగబసడడ
తసడడ:డ రమమశ బబబగ నదగబసడడ
ఇసటట ననస:4-4-60
వయససస:19
లస: ససస స

9457 NDX2392629
పపరర: పరవన ఇనపపరర

94-68/1085

తసడడ:డ జయపరల రరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:4-4-29
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగకశజరరరవప గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:4-4-53
వయససస:27
లస: ససస స

9454 NDX3101193
పపరర: ఇసదదరర దదవ కడడయమల

9443 NDX2808707
పపరర: మమరర పడణవ అలర స

9464 NDX3142817
పపరర: సరయ పడణవ వలర భననన

94-69/641

తసడడ:డ నదగకశజర రరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:4-4-74
వయససస:29
లస: పప
94-69/643

9465 NDX3104254
పపరర: నరసససహ రరవప కకమకననన

తసడడ:డ కలససమ హరరనదథ బబబ వలర భననన
ఇసటట ననస:4-4-76 FLAT NO 7
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శత రరమయఖ కకమకననన
ఇసటట ననస:4-4-77/2
వయససస:61
లస: పప

9467 NDX3020914
పపరర: రరజకసదడ పడసరద మగలలమరర

9468 NDX3020864
పపరర: వజయ లకడక ననతకకమ

94-70/992

94-69/644

94-70/993

తసడడ:డ కమషష రరవప మగలలమరర
ఇసటట ననస:4-4-78Miracle Residency
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరజకసదడ పడసరద మగలలమరర
ఇసటట ననస:4-4-78Miracle Residency
వయససస:34
లస: ససస స

9470 NDX2481075
పపరర: చసదడ లలఖ తదళర

9471 NDX3269669
పపరర: శరరష భవనస

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ తదళర
ఇసటట ననస:4-4-82/4
వయససస:21
లస: ససస స

94-68/18

94-68/1147

భరస : శకనవరస రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:4-4-82/4
వయససస:39
లస: ససస స
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94-68/19

తసడడ:డ ససవరరరడడడ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:4-4-84/A
వయససస:28
లస: ససస స
9475 NDX2844728
పపరర: వపహ మటటల కకయఖ

9473 NDX2844751
పపరర: రరజకశజరర చసతలపపడడ

భరస : శవరరడడడ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:4-4-84/A
వయససస:45
లస: ససస స
94-69/649

తసడడ:డ దదవదదనస మటటల కకయఖ
ఇసటట ననస:4-4-85/A
వయససస:18
లస: ససస స

9476 NDX2381507
పపరర: సరసబశవ రరవప గలమర

తసడడ:డ వర పడసరద సకలమరఠర
ఇసటట ననస:4-4-92
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనవరస సప మమవరరపప
ఇసటట ననస:4-4-96/2
వయససస:32
లస: ససస స
94-69/652

94-69/616

9488 NDX2562353
పపరర: పడసనన చచరరకలరర

94-69/618

9491 NDX2551638
పపరర: నరకల పపల

9494 NDX0726588
పపరర: అసజన కలమమర

తసడడ:డ కమషష మమరరస లసక
ఇసటట ననస:4-4-103/1PALLAVI APARMENT
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వరదరరజలల సససకర
ఇసటట ననస:4-4-103/1,Flat No - 28
వయససస:49
లస: పప

9496 NDX2844645
పపరర: సతశ సదదననన

9497 NDX2970887
పపరర: నసర సలమస షపక

94-69/621

తసడడ:డ వనసకటటశజరరర సదదననన
ఇసటట ననస:4-4-105
వయససస:32
లస: పప
9499 NDX2690410
పపరర: మహహశ బబబగ చయయటట
తసడడ:డ సతఖనదరరయణ చయయటట
ఇసటట ననస:4-4-124
వయససస:21
లస: పప

94-69/651

94-69/653

9500 NDX3182342
పపరర: సరగజన కకట

9480 NDX3004330
పపరర: చన సరసబశవరరవప నమకగడడ

94-68/1087

9483 NDX2523546
పపరర: దసరర ఉపపమలలరర

94-68/20

9486 NDX2536613
పపరర: మసరసణ బలర

94-68/21

భరస : డదవడ బలర
ఇసటట ననస:4-4-98
వయససస:34
లస: ససస స
94-69/478

9489 NDX2845030
పపరర: పడసనన చచరరకలరర

94-70/967

Deleted

తసడడ:డ వనసకటబదదడ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:4-4-103
వయససస:19
లస: ససస స
94-68/847

9492 NDX2551562
పపరర: హనసమసత రరవప పపల

94-68/848

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప పపల
ఇసటట ననస:4-4-103/1 flat no 28
వయససస:61
లస: పప
94-69/617

9495 NDX2778306
పపరర: వనసకట రరవప మసడవ

94-69/620

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ మసడవ
ఇసటట ననస:4-4-103/2
వయససస:62
లస: పప
94-69/622

తసడడ:డ గరయమఊదదదన షపక
ఇసటట ననస:4-4-112
వయససస:32
లస: పప
94-69/479

94-69/7

భరస : ససజవ రరవప ఉపపమలలరర
ఇసటట ననస:4-4-97
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప పపల
ఇసటట ననస:4-4-103/1 flat no 28
వయససస:58
లస: ససస స
94-69/619

9477 NDX2492338
పపరర: దసరర వనమవరపప

తసడడ:డ రసగరరరవప నమకగడడ
ఇసటట ననస:4-4-96/2
వయససస:67
లస: పప

తలర : అరరణ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:4-4-103
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ��� ���� ��� ��������
ఇసటట ననస:4-4-103/1A
వయససస:43
లస: పప
9493 NDX2844744
పపరర: వసశ కమషష లసక

94-69/487

తసడడ:డ కసదనరర వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:4-4-97
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : నదగకశజర రరవప చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:4-4-101
వయససస:83
లస: ససస స
9490 NDX3048337
పపరర: ���� ���� ��������

9485 NDX2844595
పపరర: కసదనరర శక లకడక

94-69/648

తసడడ:డ పపదదరరజ వనమవరపప
ఇసటట ననస:4-4-91
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప నమకగడడ
ఇసటట ననస:4-4-96/2
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : శకకరసత యయసపరరఅలమ
ఇసటట ననస:4-4-97
వయససస:28
లస: ససస స
9487 NDX3081528
పపరర: ససశల దదవ చగగరరపరటట

94-68/30

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల రకగళర
ఇసటట ననస:4-4-96 1/1 TH LINE
వయససస:30
లస: ససస స

94-68/1088 9482 NDX3032653
9481 NDX3004322
పపరర: సరయ మననగన సప మమవరరపప
పపరర: ససతమక నమకగడడ

9474 NDX2844736
పపరర: కలమమరర మటటల కకయమఖ

భరస : దదవదదనస మటటల కకయమఖ
ఇసటట ననస:4-4-85/A
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ గలమర
ఇసటట ననస:4-4-86,
వయససస:55
లస: పప

94-69/650 9479 NDX2615086
9478 NDX2844637
పపరర: వనసకట సరయ సరరజజ సకలమరఠర
పపరర: వనసకట రమణ రకగళర

9484 NDX3151321
పపరర: కవఖ యయసపరరఅలమ

94-69/647

9498 NDX2966497
పపరర: నరకల గగత

94-68/1068

భరస : నదరయఖ గగత
ఇసటట ననస:4-4-124
వయససస:55
లస: ససస స
94-69/623

భరస : వనసకట రరమయఖ కకట
ఇసటట ననస:4-4-124 ARAVINDAAPARTMEN
వయససస:86
లస: ససస స

9501 NDX2951846
పపరర: హరర నదగ కకశక భగడగమమమలమ

94-69/624

తసడడ:డ అనసత భబణగ కలమమర భగడగమమమలమ
ఇసటట ననస:4-4-128/3
వయససస:19
లస: పప
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94-70/148
9502 NDX1063387
పపరర: మగచసకలనదడ పడసరద
బగడగమమమలమ భమగగమళళ
తసడడ:డ రరధదకమషషమమరరస భమగగమళళ
ఇసటట ననస:4-4-128/3 NEW D. 25-3-101
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వసశ వరపననన
ఇసటట ననస:4-4-129
వయససస:18
లస: ససస స

9505 NDX3125036
పపరర: కమషష శక గరజల

9506 NDX2423705
పపరర: కరరక యమదగరరర

94-69/625

9503 NDX2963510
పపరర: అరరణ వరపననన

తసడడ:డ రరమకమషష గరజల
ఇసటట ననస:4-4-129 OPP BTC HOUSE
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:4-4-130
వయససస:50
లస: పప

9508 NDX2563930
పపరర: వనయ భబరర వ గగలర మమడడ

9509 NDX3168119
పపరర: శకనవరస రరవప దదపమలపపడడ

94-69/480

తసడడ:డ వర పడసరద గగలర మమడడ
ఇసటట ననస:4-4-130/1A1
వయససస:18
లస: పప
9511 NDX2845014
పపరర: ససనల కమషష కకగసటట

94-70/972

94-69/8

94-69/481

9515 NDX2392595
పపరర: ఈశజరర వననన

94-70/970

9518 NDX3020112
పపరర: ససధ మధవ పప దదల

94-69/626

94-70/11

భరస : శవ గణణష సనదద
ఇసటట ననస:4-4-136/E/1
వయససస:42
లస: ససస స
9523 NDX2260693
పపరర: అజయ కలమమర కరకసత

94-68/22

94-70/13

94-69/629

94-68/1133

తసడడ:డ వరరరరడడడ వపయమరర
ఇసటట ననస:4-4-139/2
వయససస:33
లస: పప

9527 NDX3162252
పపరర: శక పడణవ కలరపరటట

9530 NDX3095510
పపరర: లకడక కసతమక ఉయమఖరర
భరస : వర రరడడడ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:4-4-139/2
వయససస:55
లస: ససస స

9513 NDX2841468
పపరర: కమషష పపరరన

94-69/627

9516 NDX3009081
పపరర: మమనస గడదడ

94-69/628

9519 NDX2463354
పపరర: శకనధద కకసడదపపడడ

94-68/23

94-70/12

94-70/756
9522 NDX2602456
పపరర: వజయ వనసకట నదగ మలర కరరరనన
రరవప జకలమల
తసడడ:డ పపరర రరడడడ జకలమల
ఇసటట ననస:4-4-136/E/1
వయససస:47
లస: పప

94-70/757

94-70/973
9525 NDX2844835
పపరర: సతఖ వర పడససనదసబ జఖననలగడడ

భరస : నరసససహ రరవప జఖననలగడడ
ఇసటట ననస:4-4-137
వయససస:61
లస: ససస స
94-70/974

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:4-4-137,f-1
వయససస:20
లస: ససస స
94-68/24

94-70/971

తసడడ:డ కకసడదపపడడ జయసత కలమమర
ఇసటట ననస:4-4-136/3
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవ రరడడడ మగననసగర
ఇసటట ననస:4-4-137
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకయఖ యయసడన
ర రర
ఇసటట ననస:4-4-137-6/1
వయససస:22
లస: పప
9529 NDX2370971
పపరర: గగరరనదథరరడడడ వపయమరర

9524 NDX2579431
పపరర: యమమన మగననసగర

9510 NDX3167301
పపరర: ససమత దదపమలపపడడ

తసడడ:డ మసగయఖ గడదడ
ఇసటట ననస:4-4-132b
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ సనదద
ఇసటట ననస:4-4-136/E/1
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససవర పడసరద రరవప కరకసత
ఇసటట ననస:4-4-137
వయససస:26
లస: పప
9526 NDX3246220
పపరర: శక సరయ హవష యయసడన
ర రర

9521 NDX2492445
పపరర: శవ గణణష సనదద

94-70/1080

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప పపరరన
ఇసటట ననస:4-4-130/D
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదరపనదద
భసధసవప: సరసబశవ రరవప పప దదల
ఇసటట ననస:4-4-135,FNO:403,SRI SATYA S ఇసటట ననస:4-4-136/2
వయససస:27
లస: పప
వయససస:35
లస: ససస స
9520 NDX2492494
పపరర: ఉషర రరణణ సనదద

9507 NDX3253176
పపరర: ఉమ దదవ ఉయమఖరర

భరస : శకనవరస రరవప దదపమలపపడడ
ఇసటట ననస:4-4-130/ 1 D
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : భమపరల రరడడడ వననన
ఇసటట ననస:4-4-132
వయససస:30
లస: ససస స
94-70/16

94-70/969

భరస : శకనవరస రరడడడ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:4-4-130/1A
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరవప పపరరన
ఇసటట ననస:4-4-130/D
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:4-4-131
వయససస:36
లస: పప
9517 NDX1801407
పపరర: మననజ చకకవరరస దదరపనదద

9512 NDX2841476
పపరర: కమషష పపరరన

9504 NDX2952596
పపరర: అపరష వరపననన

భరస : వసశ వరపననన
ఇసటట ననస:4-4-129
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ దదపమలపపడడ
ఇసటట ననస:4-4-130/ 1 D
వయససస:45
లస: పప

భసధసవప: భగత సససగ పస
ఇసటట ననస:4-4-130/A2 jnr road
వయససస:40
లస: పప
9514 NDX2650513
పపరర: అసక రరవప పపరకచరర

94-68/1069

9528 NDX2845022
పపరర: ధనలకడక కకశనకలరరస

94-70/975

భరస : మధస కలమమర
ఇసటట ననస:4-4-139
వయససస:29
లస: ససస స
94-70/976

9531 NDX3157567
పపరర: కలమణ పరరసరబబ ఈనద

94-70/977

భరస : కమషష బబబగ
ఇసటట ననస:4-4-139/4A
వయససస:36
లస: ససస స
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9532 NDX3246568
పపరర: శకకరసత కకయ
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94-68/1135

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-4-142/7
వయససస:32
లస: పప

9533 NDX3246535
పపరర: రరజకశ కకయ

94-69/734

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-4-142/7
వయససస:30
లస: పప

9535 NDX2370997
పపరర: నవసతదజ ఆవపల

94-68/31

9534 NDX2900017
పపరర: రరధకమషష మమరరస అవపల

తసడడ:డ రరఘవయఖ అవపల
ఇసటట ననస:4-4-149
వయససస:82
లస: పప

9536 NDX2540672
పపరర: రరఘవ రమమశ బబబగ కకయ

94-69/482

9537 NDX3150349
పపరర: జ ర

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:4-4-149, FLAT NO:F-4, SAI SU
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససరకశ బబబగ కకయ
ఇసటట ననస:4-4-149 ,F.NO.G1 7/2 LANE
వయససస:19
లస: పప

భరస : చ బ
ఇసటట ననస:4-4-153
వయససస:93
లస: ససస స

9538 NDX3075900
పపరర: సతఖనదరరయణ నవపదరర

9539 NDX3076072
పపరర: లకడక నవపదరర

94-70/981

9540 NDX3076288
పపరర: శవ నవపదరర నవపదరర

9542 NDX3274727
పపరర: శవరరస పడసరద డదగల

94-68/1152

94-70/980

భసధసవప: లకడక నవపదరర
ఇసటట ననస:4-4-153
వయససస:47
లస: పప
9541 NDX3246253
పపరర: శవరరస పడసరద డదగల

భరస : సతఖనదరరయణ నవపదరర
ఇసటట ననస:4-4-153
వయససస:44
లస: ససస స
94-68/1134

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప డదగల
ఇసటట ననస:4-4-156 202 MANASA APTS
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప డదగల
ఇసటట ననస:4-4-156 F.NO.202
వయససస:55
లస: పప

9544 NDX3282530
పపరర: నదగలకడక డదగల

9545 NDX2460756
పపరర: ధనసషఖ రరతజక గసగరశశటల ట

94-70/1086

భరస : శవరరస పడసరద డదగల
ఇసటట ననస:4-4-156 FNO.202
వయససస:47
లస: ససస స
94-69/10

9548 NDX3177474
పపరర: సతఖవత మలననన

తసడడ:డ జవహర పచచ
ఇసటట ననస:4-4-160/A,FLAT NO-T1
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటశజరరవప
ఇసటట ననస:4-4-160.flat no-102
వయససస:72
లస: ససస స

9550 NDX2575132
పపరర: శకనవరస రరవప మమకల

9551 NDX2565422
పపరర: శరత చసదడ యసడపలర

94-68/850

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప మమకల
ఇసటట ననస:4-4-164
వయససస:44
లస: పప
9553 NDX3008836
పపరర: లకడక వనలద లరరస
తసడడ:డ లకకణ వనలద లరరస
ఇసటట ననస:4-4-165
వయససస:31
లస: ససస స
9556 NDX2576619
పపరర: శరసత శకయ పరమగలపరటట

94-70/983

9554 NDX2420354
పపరర: వజయ లకడక కలదరవలర

9543 NDX3274743
పపరర: నదగలకడక డదగల

94-68/1153

Deleted

భరస : శవరరస పడసరద డదగల
ఇసటట ననస:4-4-156 FNO.202
వయససస:47
లస: ససస స
94-69/9

9546 NDX3138146
పపరర: దదలప కసదసల

94-70/984

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:4-4-160/A FLOOR -3
వయససస:18
లస: పప
94-69/631

9549 NDX2568525
పపరర: ససషక శఖరస

94-68/849

తసడడ:డ పడభబకర శఖరస
ఇసటట ననస:4-4-163
వయససస:19
లస: ససస స
94-68/851

తసడడ:డ చచననకకశవరరవప యసడపలర
ఇసటట ననస:4-4-165
వయససస:20
లస: పప
94-70/986

94-70/979

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ నవపదరర
ఇసటట ననస:4-4-153
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గసగరశశటల ట
ఇసటట ననస:4-4-160/1
వయససస:20
లస: పప

9547 NDX2371029
పపరర: జయ చసద పచచ

94-68/1070

9552 NDX3008802
పపరర: లకకణ రరవప వనలద లరరస

94-70/985

తసడడ:డ నరసససహహలల వనలద లరరస
ఇసటట ననస:4-4-165
వయససస:41
లస: పప
94-70/17

9555 NDX2555522
పపరర: గరపస కమషష ఆలపరటట

94-68/852

తసడడ:డ నదగ మగనశజర రరవప కకడదల
తసడడ:డ శక రరస ఆలపరటట
ఇసటట ననస:4-4-168 6/2 LANE CHANDRAM ఇసటట ననస:4-4-169
వయససస:38
లస: ససస స
వయససస:21
లస: పప
94-68/853

9557 NDX2520138
పపరర: ఆనసద కలమమర రరడడడ వపమల

తసడడ:డ బబబగ వకకమదదవ పడసరద పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:4-4-169/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసమర రరడడడ వపమల
ఇసటట ననస:4-4-169/1 flat no 123
వయససస:38
లస: పప

9559 NDX2371011
పపరర: లకడక అపరష మదసదల

9560 NDX2370963
పపరర: నదగ దదపక పరమగలపరటట

94-68/25

భరస : దసరర పడసరద మదసదల
ఇసటట ననస:4-4-169/1 SWAMIJI APP
వయససస:39
లస: ససస స

94-68/28

9558 NDX2520161
పపరర: ససధఖ రరణణ వపమల

94-68/29

భరస : ఆనసద కలమమర రరడడడ వపమల
ఇసటట ననస:4-4-169/1 flat no 123
వయససస:30
లస: ససస స
94-68/27

తసడడ:డ బబబగ వకకమమదదవ పడసరద పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:4-4-169/1,FLAT 208,SWAMIJI
వయససస:22
లస: పప

9561 NDX2518488
పపరర: అనసరరధ దదవరరడడడ

94-68/26

భరస : శకనవరస రరవప దదవరరడడ
ఇసటట ననస:4-4-169/1, FLAT 218
వయససస:46
లస: ససస స
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9562 NDX3217189
పపరర: తడవనణణ గగడద
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94-69/632

9563 NDX2553253
పపరర: సరసబడజఖస గమడనరర

94-70/760

9564 NDX2618775
పపరర: జయ లకడక పపవరజడ

94-68/854

భరస : దదననశ ఆతతట
ఇసటట ననస:4-4-169/A 6/2
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశజర రరవప గమడనరర
ఇసటట ననస:4-4-175 FLAT 5
వయససస:58
లస: ససస స

94-69/634
9565 NDX3010071
పపరర: వనసకట నదగ రరగ అలలఖఖ
పచచపపలలసస
తసడడ:డ నదగ రరఘవనసదడ రరవప పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:4-4-182
వయససస:23
లస: ససస స

9566 NDX3010188
పపరర: మణణకరసత పర పతప

తసడడ:డ నదగ రరగవనసదర రరవప పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:4-4-182
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ కలమమర
ఇసటట ననస:4-5
వయససస:20
లస: ససస స

9568 NDX3222726
పపరర: ఉష రరణణ మమరతదఖతన

9569 NDX2577849
పపరర: లకడక నఖత తషమకల

9570 NDX2573897
పపరర: అబగదల రహమన మహమకద

94-70/1071

భసధసవప: సపలబ
ఇసటట ననస:4-5-10/8
వయససస:45
లస: ససస స
9571 NDX3127859
పపరర: నవన లసక

94-70/996

94-69/488

భరస : మటర పపడడ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:4-5-32/20
వయససస:47
లస: ససస స
9577 NDX3213345
పపరర: శవ రమ రరడడడ పపలగస

94-70/997

9572 NDX2991917
పపరర: లకడక కలమమరర యలమసచ

94-69/656

తసడడ:డ మలర కరరరననరరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:4-6-13/2
వయససస:22
లస: ససస స

9576 NDX2392645
పపరర: ఆతకననద రరడడడ అననపరరడడడ

తసడడ:డ రరఘవయఖ తతట
ఇసటట ననస:4-6-35
వయససస:58
లస: పప

94-69/489

9581 NDX3049848
పపరర: వనసకట కమషష అతస లలరర

9587 NDX2570745
పపరర: లకడక మమనక ఠగననడపప

9590 NDX2559896
పపరర: అనల కలమమర తతట
తసడడ:డ నదగకశజర రరవప తతట
ఇసటట ననస:4-6-35
వయససస:33
లస: పప

94-69/15

తసడడ:డ రరమ రరడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:4-5-32/20 BAPI RAJU VEEDH
వయససస:58
లస: పప
94-70/998

9579 NDX3250727
పపరర: పదదకవత రకగగల

94-68/1137

భరస : ససబబ రరవప రకగగల
ఇసటట ననస:4-5-50, KALYANI ROAD
వయససస:38
లస: ససస స
94-70/999

9582 NDX2988335
పపరర: జయ రరమకమషష రరడడడ పలలర రర

94-68/1090

తసడడ:డ కకశవ రరడడడ పలలర రర
ఇసటట ననస:4-5-67/6A
వయససస:41
లస: పప
94-69/654

9585 NDX3174307
పపరర: కకశశర కకలర

94-69/655

తలర : శరసత కకలర
ఇసటట ననస:4-5-122
వయససస:31
లస: పప
94-70/763

తసడడ:డ రమమశ బబబగ ఠగననడపప
ఇసటట ననస:4-6-29
వయససస:20
లస: ససస స
94-68/860

94-69/14

9575 NDX2588622
పపరర: మటర పపడడ సరయ కలమమరర

9578 NDX3120433
పపరర: లకడక పదదకవత కలసచదల

94-70/761

9573 NDX2392637
పపరర: ససర వర రరడడ అలమరస
తసడడ:డ రరజజ రరడడ అలమరస
ఇసటట ననస:4-5-29/121
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బసడర
ఇసటట ననస:4-5-100
వయససస:21
లస: ససస స
94-69/657

94-70/994

భరస : వనసకట నదగ మహన యలమసచ
ఇసటట ననస:4-5-29/90
వయససస:55
లస: ససస స

94-68/859 9584 NDX3144243
9583 NDX2623718
పపరర: నదగ రరజ కలమమరర కనమనమమటట
పపరర: ససమతడ బసడర

9589 NDX2556280
పపరర: నదగకశజర రరవప తతట

94-68/1089

తసడడ:డ పరలబయమమమమయమ అతస లలరర
ఇసటట ననస:4-5-67
వయససస:80
లస: పప

భరస : శవరరవప కనమనమమటట
ఇసటట ననస:4-5-82/8
వయససస:53
లస: ససస స

9567 NDX2844876
పపరర: గకతమ కలల
ర రర

తసడడ:డ జఫరరలమర మహమకద
ఇసటట ననస:4-5-29/48/8
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:4-5-49/15B
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సస మమశజర రరవప అననస
ఇసటట ననస:4-5-60/13
వయససస:30
లస: ససస స

9586 NDX3205242
పపరర: వఘఘనశజరర బబ సదలపరటట

94-70/762

భరస : మటర పపడడ ఎడడకకసడలల
ఇసటట ననస:4-5-32/20
వయససస:30
లస: ససస స

భసధసవప: శవ కలమమరర పపలగస
ఇసటట ననస:4-5-32/69
వయససస:50
లస: పప
9580 NDX2983948
పపరర: శకవనణణ అననస

94-69/635

తసడడ:డ లకకణరరవప తషమకల
ఇసటట ననస:4-5-29-38/11B
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ డదవడ లసక
ఇసటట ననస:4-5-29/51C
వయససస:23
లస: పప
9574 NDX2588572
పపరర: మటర పపడడ పదక

తసడడ:డ ససబబయఖ పపవరజడ
ఇసటట ననస:4-4-179
వయససస:43
లస: ససస స

9588 NDX2481109
పపరర: రమమ దదవ కతస

94-68/32

భరస : శవ కకటట రరడడ కతస
ఇసటట ననస:4-6-33
వయససస:27
లస: ససస స
94-68/861

9591 NDX3182706
పపరర: పడసనన రరణణ పప ల

94-69/658

భరస : శకనవరస రరవప పప ల
ఇసటట ననస:4-6-36A
వయససస:44
లస: ససస స
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9592 NDX3095031
పపరర: నదగ శసకర రరడడడ యమరకబబ తషలమ

94-69/660

తసడడ:డ వనసకటటశజర రరడడడ యమరకబబ తషల
ఇసటట ననస:4-6-43
వయససస:45
లస: పప
9595 NDX2727840
పపరర: కలమఖణ కడడయస

9593 NDX2481174
పపరర: శకనవరస రరవప యలమసచ

94-68/33

తసడడ:డ ససగరక యలమసచ
ఇసటట ననస:4-6-399
వయససస:41
లస: పప
94-69/659

తసడడ:డ వనసకయఖ కడడయస
ఇసటట ననస:4-6-427
వయససస:19
లస: పప

9596 NDX2696722
పపరర: లకడక కలలర స

9594 NDX2481380
పపరర: యలమసచ శకనవరస రరవప

94-68/34

తసడడ:డ వనవ ససగరక
ఇసటట ననస:4-6-399
వయససస:41
లస: పప
94-69/494

భరస : శరసబయఖ కలలర స
ఇసటట ననస:7-8-396
వయససస:57
లస: ససస స

ఇతరరలల
మతత స

పపరరషషలల
4,676

ససత సలల
4,919

ఇతరరలల
1

మతత స
9,596

4,676

4,919

1

9,596
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