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గమసటటరర నగరపపలక సససస

1
NDX2633295
పపరర: శకవణ కలమమర మమడ
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94-5/765

తసడడ:డ నగగశశరరరవప మమడ
ఇసటట ననస:1
వయససస:23
లస: పప
4
NDX2181436
పపరర: తషలసస చలమర

2
NDX2626968
పపరర: పడకరశ దదపసక రరవనల

తసడడ:డ యమసస వరర ననరరవ రరవనల
ఇసటట ననస:1-0
వయససస:19
లస: ససస స
94-17/348

తసడడ:డ వనసకట సరశమ శశటట
ఇసటట ననస:1-0
వయససస:40
లస: ససస స

95-85/1

భరస : మహబమబ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:1
వయససస:26
లస: ససస స
94-74/670

14
NDX3042264
పపరర: మధస ససడడరర

94-178/804

17
NDX2637833
పపరర: మధవ మదదల

20
NDX2772374
పపరర: మమనక వసగమరర

తసడడ:డ మబరళ కకషష పడసరద బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:18
లస: పప

భరస : ననగగసదడబబబబ ఒరరస
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:22
లస: ససస స

22
NDX2818342
పపరర: ఆదద శశషష చదసచేటట

23
SQX1989920
పపరర: ఇరరరనన షపక

94-239/950

తసడడ:డ చదసచేటట చదసచేటట
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:28
లస: పప
95-212/804

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప జజటట
ఇసటట ననస:1-1-1
వయససస:30
లస: ససస స

26
SQX2250280
పపరర: జయలమబదదన షపక

94-81/835

29
NDX1849217
పపరర: శవ కలమమరర జజటట జజటట
భరస : వర వససత రరవప జజటట
ఇసటట ననస:1-1-1
వయససస:49
లస: ససస స

9
NDX2843183
పపరర: ససధ రరణణ బసడర మమడడ

94-232/931

12
NDX2630358
పపరర: పడసనన కకయ

94-3/1274

15
NDX3220910
పపరర: వనసకటటష మమడడకకసడ

94-115/1180

తసడడ:డ శకనవరస మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:22
లస: పప
94-184/1019

18
NDX2882553
పపరర: ఉయ డడఆరజ

94-184/1094

తసడడ:డ వవరటరé్్వవర సస ఫసé్ేఫ
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:19
లస: ససస స
94-198/977

21
NDX2552131
పపరర: బడమరరసబ కశశటట

94-238/911

భరస : మకతషఖసజయ రరవప కశశటట
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:61
లస: ససస స
95-1/958

24
SQX2035582
పపరర: కవఖ శక చరరమమలలమ

95-6/733

తసడడ:డ రరమ కకషష పడసరద చరరమమమళర
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:20
లస: ససస స
95-220/1116

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:30
లస: పప
94-14/1

94-95/720

తసడడ:డ యలమసదరరవప కకయ
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ జన బబష షపక
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : జయలమబదదన షపక
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:30
లస: ససస స
28
NDX1982710
పపరర: దదపసస జజటట

94-10/1153

తసడడ:డ పడభబకర రరవప మదదల
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:19
లస: ససస స
94-194/1183

6
NDX2591832
పపరర: సస నయ దదమమవరరపప

భరస : భబససరరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:1-0
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబచనరర ససడడరర
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నకస
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:19
లస: పప

25
SQX2334753
పపరర: దరరయమబ షపక

94-231/1087

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:1-0, UDYOGA NAGAR
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బ వ ససరరల కలమమర బబతనల
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:18
లస: పప

19
NDX3058641
పపరర: మననససథదశ బసడనరరపలర

11
NDX3079530
పపరర: లకడక అనసష మమకల

94-16/1153

తసడడ:డ ససరరబబబబ దదమమవరరపప
ఇసటట ననస:1-0
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : అననస ననయబడడ గబరరగబబబలర
ఇసటట ననస:1-0
వయససస:27
లస: ససస స

10
SQX1716331
పపరర: నజమ పఠరన

16
NDX2937548
పపరర: అనల కలమమర నకస

94-17/354

తసడడ:డ రరమససబబయఖ చలమర
ఇసటట ననస:1-0
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ నసదసలల గబరరగబబబలర
ఇసటట ననస:1-0
వయససస:30
లస: పప

3
NDX3180619
పపరర: అనల కలమమర కకసడడరర

తసడడ:డ శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:1
వయససస:29
లస: పప

5
NDX2181451
పపరర: తరరపరలల చలమర

94-231/1086 8
7
NDX2843159
NDX2843142
పపరర: అననస ననయబడడ గబరరగబబబలర
పపరర: రరజగశశరర గబరరగబబబలర

13
NDX2908366
పపరర: వసశ బబతనల

94-6/533

27
NDX3064250
పపరర: అశశన జజటట

94-4/1402

తసడడ:డ సరసబశవ జజటట
ఇసటట ననస:1-1-1
వయససస:19
లస: ససస స
94-14/2

30
NDX1982470
పపరర: జయమక పరసస

94-14/3

భరస : ససబబ రరవప పరసస
ఇసటట ననస:1-1-1
వయససస:50
లస: ససస స
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31
NDX1848797
పపరర: సశరరప బబబబ జజటట
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94-14/4

తసడడ:డ వర వససత రరవప జజటట
ఇసటట ననస:1-1-1
వయససస:30
లస: పప
94-14/7

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ జజటట
ఇసటట ననస:1-1-1
వయససస:63
లస: పప

40
NDX3136744
పపరర: కకటటశశరర టటమకసపత

41
NDX3136736
పపరర: వరతసలఖ టటమకసపత

94-14/893

భరస : శకనవరస రరవప టటమకసపత
ఇసటట ననస:1-1-4
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ థనమస వలసన బబబబ రరగరడడ
ఇసటట ననస:1-1-6 Flat No.501
వయససస:24
లస: ససస స
94-14/892

94-39/984

94-14/8

భరస : ననగగశశర రరవప బసడర మబడడ
ఇసటట ననస:1-1-102
వయససస:52
లస: ససస స

47
NDX2826816
పపరర: శకధర బబబబ టటమక శశటట

94-10/1442

94-10/1389

42
NDX3261617
పపరర: రరమ శక పరమబల

94-4/1731

50
NDX3245669
పపరర: రవ శసకర చసడడ

94-45/739

59
NDX2504819
పపరర: ననగగశశర రరవప బసడర మమడడ
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:1-1-102
వయససస:64
లస: పప

94-10/957

48
AP151010135395
పపరర: ససతనరరమమసజనవయలల లసగమలర

94-39/1

51
NDX2553170
పపరర: సరయ బబబబ కకడదల

94-9/618

తసడడ:డ ససధనకర రరవప కకడదల
ఇసటట ననస:1-1-31-16/1
వయససస:43
లస: పప

53
NDX1982066
పపరర: వనసకరయమమక కరసమమలమ

56
NDX2691277
పపరర: అభరరస శకవతస భబటబటరర

45
NDX2696227
పపరర: వనసకట లకడక నరసమక గలర

తసడడ:డ సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:1-1-14
వయససస:67
లస: పప

94-14/9

54
NDX1924118
పపరర: రరమ పరశతగరరర కరసమమలమ

94-14/10

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కరసమమలమ
ఇసటట ననస:1-1-45
వయససస:47
లస: పప
94-125/817

తసడడ:డ శకనవరసరచనరరఖలల భటబటరర
ఇసటట ననస:1-1-54/11
వయససస:19
లస: పప
94-10/1

39
NDX2765188
పపరర: అశశత టటమక శశటట

భరస : శతనరరమయఖ గలర
ఇసటట ననస:1-1-10
వయససస:47
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ పపదద ససబబయఖ పరసస
ఇసటట ననస:1-1-45
వయససస:58
లస: పప
58
NDX2504843
పపరర: రమమదేవ బసడర మమడడ

94-231/1226

భరస : కకటటశశర రరవప కరసమమలమ
ఇసటట ననస:1-1-45
వయససస:61
లస: ససస స
94-14/11

95-2/1275

భరస : థనమస వలసన బబబబ రరగరడడ
ఇసటట ననస:1-1-6 Flat No 501
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:1-1-14
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరమకకషష కరసమమలమ
ఇసటట ననస:1-1-45
వయససస:37
లస: ససస స
55
NDX1982504
పపరర: ససబబ రరవప పరసస

94-14/894

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:1-1-14
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకధర బబబబ టటమకసపత
ఇసటట ననస:1-1-14
వయససస:20
లస: పప
52
NDX1982090
పపరర: శరరష కరసమమలమ

44
NDX3288842
పపరర: పసడయసకర రరగరడడ

36
SQX2003135
పపరర: శకనవరస రరవప ఏ

తసడడ:డ శకధర
ఇసటట ననస:1-1-4
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ థనమస వలసన బబబబ రరగరడడ
ఇసటట ననస:1-1-6 Flat No 501
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష పడసరద గరసజపలర
ఇసటట ననస:1-1-12 flat no 504
వయససస:32
లస: ససస స
49
NDX2573491
పపరర: అవననశ కలమమర టటమకసపత

94-10/1158

తసడడ:డ శకనవరసరరవప టటమకసపత
ఇసటట ననస:1-1-4
వయససస:19
లస: ససస స
94-14/1078

94-14/6

తసడడ:డ భబవననననరరయనన ఏ
ఇసటట ననస:1-1-1
వయససస:36
లస: పప

38
NDX2827103
పపరర: ననగమలలర శశరర టటమక శశటట
భరస : శకధర బబబబ
ఇసటట ననస:1-1-4
వయససస:41
లస: ససస స

46
NDX2952083
పపరర: లకడక శలల గరసజపలర

94-239/951

తసడడ:డ మలలర పస గబ మలలర పస గబ
ఇసటట ననస:1-1-1
వయససస:35
లస: పప
94-2/1366

33
NDX1982397
పపరర: ససరగష బబబబ పరసస

తసడడ:డ ససబబ రరవప పరసస
ఇసటట ననస:1-1-1
వయససస:37
లస: పప

35
NDX2856607
పపరర: వనసకటటశశరరర మలలర పస గబ

తసడడ:డ శకధర బబబబ
ఇసటట ననస:1-1-3 saikrisna nagar,guj
వయససస:20
లస: పప

43
NDX3274321
పపరర: ససలశయ రరగరడడ

94-14/5

తసడడ:డ వర వససత రరవప జజటట
ఇసటట ననస:1-1-1
వయససస:34
లస: పప

34
NDX1848730
పపరర: వరవససత రరవప జజటట జజటట

37
NDX3100807
పపరర: అవననశ కలమమర టటమకసపత

32
NDX1849209
పపరర: సరసబశవ రరవప జజటట జజటట

57
NDX3136215
పపరర: శసకర రరవప అడపరల

94-4/1403

తసడడ:డ రరమయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:1-1-102
వయససస:59
లస: పప
94-10/2

60
NDX3079019
పపరర: శకనవరసరరవప బబ డపరటట

94-12/1323

భసధసవప: కకటటశశరర బబ డపరటట
ఇసటట ననస:1-1-102
వయససస:50
లస: పప
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61
NDX1864884
పపరర: సరయ రరమ సపశతశక బరరమ

94-14/12

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బరరమ
ఇసటట ననస:1-1-102
వయససస:24
లస: ససస స
64
NDX2254357
పపరర: శకనవరసరరవప బరమ

94-14/15

94-4/1405

94-14/766

94-14/769

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మసడడరర
ఇసటట ననస:1-1-107
వయససస:22
లస: పప
79
NDX2400554
పపరర: లలరరరరరజ బబలరసకకసడ

68
NDX2996726
పపరర: సరమమజఖస అడపరల

94-14/890

71
NDX2699015
పపరర: రమదేవ

74
NDX2702280
పపరర: శకలకడక తరరపఠమక

94-14/18

77
NDX2400588
పపరర: జయశక బబలరసకకసడ

66
NDX2990455
పపరర: శసకర రరవప అడపరల

94-4/1404

69
NDX3256591
పపరర: రరధదక బబలరసకకసడ

94-5/1357

భరస : జయ చసదడ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:1-1-107
వయససస:30
లస: ససస స
94-14/767

72
NDX2695682
పపరర: శకనవరసరరవప

94-14/768

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప మసడడడ డ
ఇసటట ననస:1-1-107
వయససస:45
లస: పప
94-14/770

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మసడడరర
ఇసటట ననస:1-1-107
వయససస:20
లస: ససస స
94-140/504

94-14/14

తసడడ:డ రరమయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:1-1-102,P NO 501
వయససస:60
లస: పప

భరస : ఆసజనవయబలల యరకసశశటట
ఇసటట ననస:1-1-107
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మసడడరర
ఇసటట ననస:1-1-107
వయససస:43
లస: ససస స
76
NDX2693380
పపరర: సరతశక

94-10/1156

భరస : శసకర రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:1-1-102,P NO 501
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:1-1-107
వయససస:61
లస: పప
73
NDX2702579
పపరర: చసదడ లలఖ

65
NDX2969095
పపరర: రరమ కకషష పడసరద గరసజపలర

63
NDX2254365
పపరర: వసశ కకషష బరమ

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బరమ
ఇసటట ననస:1-1-102
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడ రసగ రరవప గరసజపలర
ఇసటట ననస:1-1-102, FLAT 502
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:1-1-102,P NO 501
వయససస:23
లస: పప
70
NDX2702819
పపరర: ఆసజనవయబలల

94-14/13

భరస : శకనవరసరరవప బరమ
ఇసటట ననస:1-1-102
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ మమరరస బరమ
ఇసటట ననస:1-1-102
వయససస:54
లస: పప
67
NDX3128691
పపరర: వనసకట రణధదర అడపరల

62
NDX2254340
పపరర: జజఖతసత బరమ

75
NDX3084050
పపరర: సరతశక మసడడరర

94-14/891

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మసడడరర
ఇసటట ననస:1-1-107
వయససస:22
లస: పప
94-14/16

78
NDX2400570
పపరర: శక సకజన బబలరసకకసడ

94-14/17

భరస : వజయ రరజజకలమమర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:1-1--107, F-203,SAI KRISHNA
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : లలరరరరరజ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:1-1--107, F-203,SAI KRISHNA
వయససస:39
లస: ససస స

80
NDX2400562
పపరర: వజయ రరజజకలమమర బబలరసకకసడ

81
NDX2400612
పపరర: రరధదక బబలరసకకసడ

94-14/19

94-14/20

తసడడ:డ దేవదననయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:1-1--107, F-203,SAI KRISHNA
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ దేవదననయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:1-1--107, F-203,SAI KRISHNA
వయససస:47
లస: పప

భరస : జయచసదడకలమమర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:1-1--107, F-303,SAI KRISHNA
వయససస:30
లస: ససస స

82
NDX2400620
పపరర: జయచసదడకలమమర బబలరసకకసడ

83
NDX2400596
పపరర: ఉదయలకడక బబలరసకకసడ

84
NDX2400604
పపరర: బబల కకషస ర బబబబ బబలరసకకసడ

94-14/21

94-14/22

94-14/23

తసడడ:డ దేవదననయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:1-1--107, F-303,SAI KRISHNA
వయససస:43
లస: పప

భరస : బబల కకషస ర బబబబ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:1-1--107, F-403,SAI KRISHNA
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ దేవదననయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:1-1--107, F-403,SAI KRISHNA
వయససస:46
లస: పప

85
NDX2400653
పపరర: అరరణ కలమమరర మలర వరపప

86
NDX2400646
పపరర: బడజతమక బబలరసకకసడ

87
NDX2400638
పపరర: దేవదననయఖ బబలరసకకసడ

94-14/24

94-14/25

94-14/26

భరస : పడసరద బబబబ మలర వరపప
ఇసటట ననస:1-1--107, F-502,SAI KRISHNA
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : దేవదననయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:1-1--107, F-503,SAI KRISHNA
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:1-1--107, F-503,SAI KRISHNA
వయససస:76
లస: పప

88
NDX1829318
పపరర: రమణ మసడనల

89
NDX2659704
పపరర: ససనల నసదన బతష
స ల

90
NDX2750149
పపరర: పడసరద లసగరశశటట

భరస : కకటటశశరరవప మసడనల
ఇసటట ననస:1-1-108
వయససస:35
లస: ససస స

94-11/1

తసడడ:డ ననగ శవ రరమ పడసరద బతష
స ల
ఇసటట ననస:1-1-120,PLAT NO 303
వయససస:30
లస: పప

94-14/771

94-186/1191

తసడడ:డ ససబబబరరవప లసగరశశటట
ఇసటట ననస:1-2
వయససస:42
లస: పప
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గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-219/765

భరస : పడసరద లసగరశశటట
ఇసటట ననస:1-2
వయససస:46
లస: ససస స
94
NDX3041852
పపరర: కరర పపడడ వనసకటటశశర రరవప
కరర పపడడ
భసధసవప: కరర పపడడ శకవలర కరర పపడడ
ఇసటట ననస:1-2-12
వయససస:41
లస: పప
97
NDX3083946
పపరర: లకడక మబననసగర

94-10/1162

94-6/851

94-51/754

94-17/894

94-9/626

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:1-2-39
వయససస:51
లస: ససస స
112
NDX0122010
పపరర: శవ పడసరద గబసటటపలర

94-17/5

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:1-2-54
వయససస:32
లస: ససస స

104
NDX2852259
పపరర: మబసస ఫర షపక

107
NDX2554772
పపరర: హరరణణ చవర

110
AP151010087001
పపరర: అనసతమక గబసటటపలర

113
AP151010081282
పపరర: వనసకటటశశరరర గబసటటపలర

94-9/863

116
NDX3128857
పపరర: ధరక రరవప కలరపరటట

94-6/852

119
NDX2370922
పపరర: పకథదశ కరవపరర
తసడడ:డ రవ చసదడ కరవపరర
ఇసటట ననస:1-2-56
వయససస:21
లస: పప

102
NDX2532208
పపరర: శక సరయ మనక

94-17/1

తసడడ:డ చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:1-2-25
వయససస:20
లస: ససస స
94-5/1186

105
NDX2852234
పపరర: మబసస ఫర షపక

94-5/1187

తసడడ:డ చనసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:1-2-26, 1ST LINE
వయససస:25
లస: పప
94-5/800

108
NDX3135159
పపరర: హరరశ గడస స

94-15/524

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గడస స
ఇసటట ననస:1-2-38/1
వయససస:20
లస: పప
94-17/3

111
NDX0497826
పపరర: గబసటటపలర వనసకట రమణ

94-17/4

తసడడ:డ శవ పడసరద
ఇసటట ననస:1-2-39
వయససస:35
లస: పప
94-17/6

114
NDX2662518
పపరర: పరవన షపక

94-14/772

భరస : నజస
ఇసటట ననస:1-2-45/2
వయససస:30
లస: ససస స
94-11/1136

తసడడ:డ పడసరద కలరపరటట
ఇసటట ననస:1-2-50/3
వయససస:21
లస: పప
94-19/613

94-15/523

తసడడ:డ రరమమహన రజడస డ
ఇసటట ననస:1-2-18
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:1-2-39
వయససస:57
లస: పప

భరస : ససబబ రరవప వడదససపపడడ
ఇసటట ననస:1-2-47
వయససస:68
లస: ససస స
118
NDX2985851
పపరర: సతనసజ షపక

99
NDX3076379
పపరర: ననగ పసడయసకర మబననసగర

94-10/1176

భరస : వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:1-2-39
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:1-2-39
వయససస:38
లస: పప
115
NDX3206265
పపరర: వర లకడక వడదససపపడడ

98
NDX3076312
పపరర: రరమమహన రజడస డ మబననసగర

101
NDX3069416
పపరర: రరజగసదడ కకశక యసడడరర

94-39/2

94-10/3

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మలలర
ఇసటట ననస:1-2-17/B
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చవర
ఇసటట ననస:1-2-29
వయససస:19
లస: ససస స
94-17/2

96
NDX2537413
పపరర: రరమకకషష మలలర

భరస : కరర పపడడ వవనసటటససరర రరవప కరర పపడడ
ఇసటట ననస:1-2-12
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ చనసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:1-2-26 , 1ST LINE
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల కకషష రజడడస కకట
ఇసటట ననస:1-2-27
వయససస:20
లస: ససస స
109
NDX1001320
పపరర: పదక గబసటటపలర

94-10/1163

తసడడ:డ వనసకట రమణ యసడడరర
ఇసటట ననస:1-2-18,
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర కకరరటల
ఇసటట ననస:1-2-25
వయససస:19
లస: ససస స
106
NDX2646776
పపరర: నఖల కకట

95
NDX3041894
పపరర: కరర పపడడ శకవలర కరర పపడడ

93
NDX2475747
పపరర: చరణ సరయననథ సరదదనవన

తసడడ:డ శరఖస పడసరద సరదదనవన
ఇసటట ననస:1-2-4/A
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకషష రజడడస
ఇసటట ననస:1-2-18
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ యసడడరర
ఇసటట ననస:1-2-18
వయససస:27
లస: పప
103
NDX2633865
పపరర: శక సరయ మనక కకరరటల

94-11/1134

భరస : తరరపతరరవప గగగడన
ఇసటట ననస:1-2-3
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రరమమహన రజడస డ
ఇసటట ననస:1-2-18
వయససస:24
లస: ససస స
100
NDX3045879
పపరర: శకనవరస చచదరర యసడడరర

92
NDX3113982
పపరర: అరరణ గగగడన

117
NDX2636538
పపరర: తషలశ చటటట

94-6/547

తసడడ:డ రవ కలమమర చటటట
ఇసటట ననస:1-2-53/4A
వయససస:19
లస: ససస స
94-60/1

120
NDX2166420
పపరర: ససవర రరమ రరవప వడదససపపడడ

94-60/2

తసడడ:డ చన వనసకయఖ వడదససపపడడ
ఇసటట ననస:1-2-57
వయససస:69
లస: పప
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121
NDX2924298
పపరర: సపతష పస తషరరజ
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94-9/867

122
NDX2932473
పపరర: గగపస కకషష పస తషరరజ

94-9/868

123
NDX2532372
పపరర: శరసత బబయ పస తషరరజ

94-10/4

తసడడ:డ పడసరద రరవప వనసకట దసరడ పస తషరరజ
ఇసటట ననస:1-2-68
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప వనసకట దసరడ పస తషరరజ
ఇసటట ననస:1-2-68
వయససస:25
లస: పప

భరస : పడసరద రరవప వనసకట దసరడ పస తషరరజ
ఇసటట ననస:1-2-68
వయససస:58
లస: ససస స

124
NDX2532471
పపరర: పడసరద రరవప వనసకట దసరడ
పస తషరరజ
తలర : మసగమక పస తషరరజ
ఇసటట ననస:1-2-68
వయససస:63
లస: పప

94-17/7

125
NDX2623908
పపరర: ఫరరర నన షపక

126
NDX2629160
పపరర: జవరశజ వనసకట మహన కకషష
జవరశజ
భసధసవప: సపలర జవరశజ
ఇసటట ననస:1/2/72
వయససస:48
లస: పప

94-10/950

127
NDX2639888
పపరర: జవరశజ సరసశత జవరశజ

94-10/951

128
NDX2629145
పపరర: జవరశజ సపనహ శక గరయతడత
జవరశజ
తసడడ:డ డనటర జవరశజ
ఇసటట ననస:1/2/72
వయససస:20
లస: ససస స

129
NDX2629152
పపరర: జవరశజ వనసకట రరమ కవఖ
ససధ జవరశజ
తసడడ:డ డనటర జవరశజ
ఇసటట ననస:1/2/72
వయససస:18
లస: ససస స

94-10/953

94-10/967

94-10/968 132
131
NDX2654226
NDX2643849
పపరర: వనసకట రరమ కవఖ ససధ జవరశజ
పపరర: శకజ సససగబ

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:1-2-72
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనవఫ జవరశజ
ఇసటట ననస:1/2/72
వయససస:40
లస: ససస స
130
NDX2649259
పపరర: సరసశత జవరశజ
భరస : వనసకట మహన కకషష జవరశజ
ఇసటట ననస:1-2-72
వయససస:40
లస: ససస స
133
NDX2960185
పపరర: సరగశశశరరరవప కసటటపపడడ

94-6/854

94-10/952

తసడడ:డ వనసకట మహన కకషష జవరశజ
ఇసటట ననస:1-2-72
వయససస:18
లస: ససస స
94-10/1177

134
NDX2652345
పపరర: వజయ రరజగశ అసదనమలమర

తసడడ:డ మసరసన రరవప సససగబ
ఇసటట ననస:1-2-73-a
వయససస:20
లస: ససస స
94-9/641

తసడడ:డ రసబబబబ
తసడడ:డ సససదరయఖ అసదనమలమర
ఇసటట ననస:1-2-73/A JKC COLLEGE ROAD ఇసటట ననస:1-2-89/4A
వయససస:18
లస: పప
వయససస:36
లస: ససస స
136
NDX2895787
పపరర: ఫణణ శక తేజశశ అననసరరజ

94-9/849

తసడడ:డ పసడడ రసగ రరవప అననసరరజ
ఇసటట ననస:1-2-104
వయససస:18
లస: ససస స
139
NDX3153483
పపరర: పవన కలమమర బటటట ల

94-10/1159

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బటటట ల
ఇసటట ననస:1-2-106,UDYOG NAGAR
వయససస:19
లస: పప
142
NDX2242030
పపరర: రరహహల మమటర

94-2/8

తసడడ:డ చగటలమల
ఇసటట ననస:1-2-114
వయససస:31
లస: పప

94-9/1230

94-2/6

143
NDX2242006
పపరర: లలకరదదతఖ అలమర

94-3/1376

146
NDX2879898
పపరర: మహమకద అల షపక

94-2/9

149
NDX0900373
పపరర: చగటబలమల భగత
తసడడ:డ భరత
ఇసటట ననస:1-2-114
వయససస:52
లస: పప

94-10/1509
138
NDX3257888
పపరర: వనసకట వర జగదదశ కలమమర
పపవరశడ
తలర : వనసకట వరలకడక ససనత పపవరశడ
ఇసటట ననస:1-2-105
వయససస:20
లస: పప

141
NDX2242014
పపరర: ఉమమ దేవ మమటర

94-2/7

144
NDX2242055
పపరర: హరర బబబబ మమటర

94-2/10

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప మమటర
ఇసటట ననస:1-2-110
వయససస:60
లస: పప
94-10/1160

తసడడ:డ హమకద షపక
ఇసటట ననస:1-2-113
వయససస:18
లస: పప
94-10/5

94-9/624

భరస : హరర బబబబ మమటర
ఇసటట ననస:1-2-110
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ కలమమర అలమర
ఇసటట ననస:1-2-110
వయససస:48
లస: పప

భరస : హమకద షపక
ఇసటట ననస:1-2-113
వయససస:40
లస: ససస స
148
NDX0900365
పపరర: నతష భగత

140
NDX2242048
పపరర: మమధవ లత అలమర

135
NDX2666519
పపరర: ఫణణ శసకర అననసరరజ
తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప అననసరరజ
ఇసటట ననస:1-2-104
వయససస:22
లస: పప

భరస : లలకరదదతఖ అలమర
ఇసటట ననస:1-2-110
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరబబబబ మమటర
ఇసటట ననస:1-2-110
వయససస:33
లస: పప
145
NDX2827038
పపరర: నసరరహన షపక

137
NDX3250685
పపరర: వనసకట వర జగదదశ కలమమర
పపవరశడ
తలర : ససనత పపవరశడ
ఇసటట ననస:1-2-105
వయససస:20
లస: పప

94-17/895

147
SQX2289460
పపరర: రహహమ షపక

95-179/891

తసడడ:డ హమకద షపక
ఇసటట ననస:1-2-113
వయససస:19
లస: ససస స
94-10/6

150
NDX1828799
పపరర: ససతతషస యమదవ

94-10/875

భరస : సస నడ నతేష యమదవ
ఇసటట ననస:1-2-114
వయససస:26
లస: ససస స
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151
NDX1828971
పపరర: సస నడ నతేష యమదవ

94-10/876

తసడడ:డ ఛగటటలమల యమదవ
ఇసటట ననస:1-2-114
వయససస:29
లస: పప
154
NDX1614446
పపరర: షపక కరరమబలమర

94-10/878

94-10/8

94-10/879

94-118/1

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కలవకకలలర
ఇసటట ననస:1-2-117,
వయససస:36
లస: పప
169
NDX0347260
పపరర: అరరణన� గబసజ�

94-10/13

94-10/16

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� మసడనల�
ఇసటట ననస:1-2-120
వయససస:29
లస: పప

94-10/880

164
NDX2292050
పపరర: సపవదనబ షపక

167
NDX0223115
పపరర: జననరర న రజడడస ననరర

170
NDX0339135
పపరర: ససబబబరరవప గబసజ

173
NDX0210351
పపరర: లకడక గబసజ�

94-10/19

176
NDX0006205
పపరర: బసగరరమక బబయ� రరపరవత�

94-118/2

179
JBV3690856
పపరర: సపవదన ననయక రరపరవత
తసడడ:డ పసచచరజడడస ననయక రరపరవత
ఇసటట ననస:1-2-120
వయససస:37
లస: పప

159
NDX0675231
పపరర: కరలలబబడే� షపక�

94-10/11

162
NDX2765907
పపరర: శశశదన బ షపక

94-10/1161

165
NDX2292084
పపరర: పరరశత కలవకకలలర

94-118/3

భరస : సరసబయఖ కలవకకలలర
ఇసటట ననస:1-2-117,
వయససస:62
లస: ససస స
94-10/12

168
NDX3300175
పపరర: నవరతనస బబరరక

94-10/1521

భరస : రరజరరవప బబరరక
ఇసటట ననస:1-2-118
వయససస:75
లస: ససస స
94-10/14

171
NDX0339119
పపరర: ససబబయఖ గబసజ

94-10/15

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప గబసజ
ఇసటట ననస:1-2-119
వయససస:41
లస: పప
94-10/17

174
NDX0007203
పపరర: చనసదద బబయ� రరపరవత�

94-10/18

భరస : సపవదన ననయక� బబయ
ఇసటట ననస:1-2-120
వయససస:34
లస: ససస స
94-10/20

భరస : పసచచరజడడస ననయక� బబయ
ఇసటట ననస:1-2-120
వయససస:50
లస: ససస స
94-10/22

94-10/7

భరస : కరలల బబడద
ఇసటట ననస:1-2-117
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప� గబసజ
ఇసటట ననస:1-2-120
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చసదస ననయక� బబయ
ఇసటట ననస:1-2-120
వయససస:34
లస: ససస స
178
NDX0223495
పపరర: కకటటశశరరరవప మసడనల�

161
NDX1691683
పపరర: ససరగష కలమమర ఏలలరర

156
NDX0211409
పపరర: జలలఖమ షపక

తసడడ:డ బబజ సరహహబ�
ఇసటట ననస:1-2-117
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:1-2-119
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ� గబసజ
ఇసటట ననస:1-2-119
వయససస:60
లస: పప
175
NDX0006551
పపరర: సరగజ బబయ� కగతనవత�

94-10/9

తసడడ:డ వనసకట రరమరజడడస
ఇసటట ననస:1-2-118
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససబబయఖ� గబసజ
ఇసటట ననస:1-2-119
వయససస:38
లస: ససస స
172
NDX0339283
పపరర: కకటటశశర రరవప� గబసజ�

158
NDX0456707
పపరర: బబజద బ� షపక�

భరస : కరలల బబడే షపక
ఇసటట ననస:1-2-117,
వయససస:58
లస: ససస స
94-118/4

94-10/877

తసడడ:డ కరరమ బబజ షపక
ఇసటట ననస:1-2-117
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అయమభబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:1-2-117
వయససస:27
లస: పప

భరస : గణణశ కలవకకలలర
ఇసటట ననస:1-2-117
వయససస:32
లస: ససస స
166
NDX2292373
పపరర: గణణశ కలవకకలలర

94-14/1027

తసడడ:డ కరలలబబడే� షపక
ఇసటట ననస:1-2-117
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససరగష కలమమర ఏలలరర
ఇసటట ననస:1-2-117
వయససస:25
లస: ససస స
163
NDX2292001
పపరర: వజయలకడక కలవకకలలర

155
NDX3133717
పపరర: బసర బ షపక

153
NDX1438721
పపరర: రరహనన బబగస షపక

భరస : కరరమబలమర
ఇసటట ననస:1-2-115
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : జన
ఇసటట ననస:1-2-116
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : జననరరన రజడడస
ఇసటట ననస:1-2-117
వయససస:34
లస: ససస స
160
NDX1691618
పపరర: ఆధద లకడక ఏలలరర

94-14/27

భరస : కమల గరతేశ యమదవ
ఇసటట ననస:1/2/114
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బడే ఆదస షపక
ఇసటట ననస:1-2-115
వయససస:40
లస: పప
157
NDX0107789
పపరర: వనసకరయమక ననర

152
NDX2076090
పపరర: పపజ యమదవ

177
NDX0212282
పపరర: శవమక గబసజ�

94-10/21

భరస : కకటటశశరరరవప� గబసజ
ఇసటట ననస:1-2-120
వయససస:61
లస: ససస స
94-10/23

180
NDX0032987
పపరర: చసదస ననయక KETAVATA

94-10/24

తసడడ:డ కరశనఖ ననయక KETAVATA
ఇసటట ననస:1-2-120
వయససస:37
లస: పప
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181
NDX0033019
పపరర: పసచచరజడడస ననయక� రరపరవత�

94-10/25

తసడడ:డ బదదయఖననయక� రరపరవత
ఇసటట ననస:1-2-120
వయససస:57
లస: పప
184
NDX1552257
పపరర: లకడక పసడయ అలకలసట

94-10/26

94-10/29

94-10/32

94-10/35

94-10/1167

94-10/37

94-10/39

భరస : సతఖస
ఇసటట ననస:1-2-137
వయససస:54
లస: ససస స

194
NDX2737229
పపరర: వనసకటటశశర రజడడస పసటట ట

197
NDX2752400
పపరర: వనసకటరమణ పసటట ట

200
NDX1361484
పపరర: మమసడల దసరడ

203
JBV3690880
పపరర: తవపరర ననయక� కరటబడవత�

94-10/41

206
NDX1361526
పపరర: మమసడలలకకక

94-10/1165

209
NDX0211300
పపరర: లకడక బబయ� వరరసయమ�
భరస : సపవదసలల ననయక�
ఇసటట ననస:1-2-138
వయససస:44
లస: ససస స

189
NDX0006437
పపరర: రరణణ� గబసజ�

94-10/31

192
NDX0032904
పపరర: పరపరరరవప అలకలసడ

94-10/34

195
NDX2877801
పపరర: వనసకట రమణ పసటట ట

94-10/1166

భరస : వనసకటటశశర రజడడస పసటట ట
ఇసటట ననస:1-2-128
వయససస:54
లస: ససస స
94-10/1390

198
NDX0211532
పపరర: కలమమరర బబ సదడరర�

94-10/36

భరస : కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:1-2-130
వయససస:49
లస: ససస స
94-10/38

201
NDX2246098
పపరర: సరరమక మసదల

94-14/28

భరస : కకటటశశర రరవప మసదల
ఇసటట ననస:1-2-131
వయససస:33
లస: ససస స
94-10/40

204
NDX2662138
పపరర: దదప చలర కలరర

94-10/964

భరస : హరర వరరన తనళర
ఇసటట ననస:1-2-133
వయససస:38
లస: ససస స
94-10/42

భరస : సతఖస
ఇసటట ననస:1-2-137
వయససస:47
లస: ససస స
94-10/1168

94-10/28

తసడడ:డ మరరకయఖ అలకలసడ
ఇసటట ననస:1-2-126
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ టసకకవఖ ననయక�
ఇసటట ననస:1-2-133
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ పస తషరరజ�
ఇసటట ననస:1-2-137
వయససస:36
లస: ససస స
208
NDX2763456
పపరర: లకడక మసడనల

94-10/33

భరస : వవసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:1-2-131
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : తవపరరయమ ననయక�
ఇసటట ననస:1-2-133
వయససస:55
లస: ససస స
205
NDX0208637
పపరర: వనసకటటసశరమక� గబమమక�

191
NDX1552216
పపరర: లకకణ ఆలకలసట

186
NDX1552273
పపరర: జజఖత ఆలకలసట

భరస : కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:1-2-126
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రజడడస
ఇసటట ననస:1-2-128
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరరజ�
ఇసటట ననస:1-2-130
వయససస:56
లస: పప
202
NDX0007625
పపరర: ఘమ బబయ� కరటబడవత�

94-10/30

తసడడ:డ బబససరజడడస పసటట ట
ఇసటట ననస:1-2-128
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రజడడస పసటట ట
ఇసటట ననస:1-2-128
వయససస:30
లస: ససస స
199
NDX0001644
పపరర: కకటటశశరరరవప� బసడనరర�

188
NDX0344440
పపరర: దసరడ � ఆలకలసట�

94-14/895

తసడడ:డ పరపరరరవప ఆలకలసట
ఇసటట ననస:1-2-126
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరరవప ఆలకలసట�
ఇసటట ననస:1-2-126
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మరకయఖ� ఆలకలసట
ఇసటట ననస:1-2-126
వయససస:49
లస: పప
196
NDX3095213
పపరర: కకషష పసడయసకర పసటట ట

94-10/27

భరస : పరపరరరవప� ఆలకలసట�
ఇసటట ననస:1-2-126
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మరకయఖ� ఆలకలసట
ఇసటట ననస:1-2-126
వయససస:60
లస: ససస స
193
NDX0226845
పపరర: జజజ ఆలకలసట�

185
NDX1552265
పపరర: తరపతమక ఆలకలసట

183
NDX3109543
పపరర: వనసకటటశశరరర గసడడకకట

తసడడ:డ ననగగసదడయఖ గసడడకకట
ఇసటట ననస:1-2-124
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ పరపరరరవప ఆలకలసట
ఇసటట ననస:1-2-126
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జజజ� ఆలకలసట
ఇసటట ననస:1-2-126
వయససస:36
లస: ససస స
190
NDX0007518
పపరర: సతఖవత� ఆలకలసట�

94-10/1164

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:1-2-120
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ పరపరరరవప అలకలసట
ఇసటట ననస:1-2-126
వయససస:25
లస: ససస స
187
NDX0213520
పపరర: ననగమణణ� ఆలకలసట�

182
NDX2763993
పపరర: ససబడమణఖస గబసజ

207
NDX1361468
పపరర: మమసడల సతఖస

94-10/43

తసడడ:డ గబరరవయఖ
ఇసటట ననస:1-2-137
వయససస:67
లస: పప
94-10/44

210
NDX0747725
పపరర: రమమశ ననయక వరరసయమ

94-10/45

తలర : లకకకబబయ
ఇసటట ననస:1-2-138
వయససస:30
లస: పప
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NDX0222018
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94-10/46

తలర : లకడక బబయ
ఇసటట ననస:1-2-138
వయససస:33
లస: పప
214
NDX2044824
పపరర: కలమమర ననయక వకణవత

94-10/49

94-10/51

94-10/54

94-10/881

94-10/1172

221
JBV3690898
పపరర: కకట ననయక� కగతనవత�

224
NDX2969632
పపరర: గకతమ తమకశశటట

227
NDX3136751
పపరర: సరయ పవన టటమకసపత

94-10/57

230
NDX3136447
పపరర: వనసకయమక వనమ

తసడడ:డ శకరరమబలల
ఇసటట ననస:1-2-166
వయససస:30
లస: ససస స

233
NDX0007583
పపరర: ససశల బబయ� రమమవత�

తసడడ:డ సరశమ ననయక�
ఇసటట ననస:1-2-166
వయససస:55
లస: పప

భరస : హనసమ ననయక
ఇసటట ననస:1-2-166
వయససస:23
లస: ససస స

94-10/1170

239
NDX2764231
పపరర: మబన ననయక రరమవత
తసడడ:డ శకరరమలల
ఇసటట ననస:1-2-166
వయససస:18
లస: పప

219
NDX1910554
పపరర: తషలసస కలమమర కకతవత

94-10/53

222
NDX0675454
పపరర: రవ ననయక� కగతనవత�

94-10/860

225
NDX3124450
పపరర: గకతమ టటమకసపత

94-10/1171

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప టటమకసపత
ఇసటట ననస:1-2-142
వయససస:25
లస: ససస స
94-14/896

228
NDX0346627
పపరర: కనఖ కలమమరర� తమకశశటట �

94-10/56

భరస : కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:1-2-143
వయససస:44
లస: ససస స
94-4/1417

231
NDX0339366
పపరర: రమమష బబబబ వవమ�

94-10/58

తసడడ:డ సడరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:1-2-144
వయససస:28
లస: పప
94-10/60

234
NDX1608506
పపరర: ఫణణ కలమమర కసదసల

94-10/61

తసడడ:డ రరధనకకషష మమరరస
ఇసటట ననస:1-2-166
వయససస:41
లస: పప
94-10/63

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:1-2-166
వయససస:84
లస: పప
94-10/1173

94-10/1169

తసడడ:డ కకటబననయక�
ఇసటట ననస:1 2-140
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకరరమబలల ననయక�
ఇసటట ననస:1-2-166
వయససస:51
లస: ససస స

94-10/62 236
235
NDX0033001
NDX1608498
పపరర: శకరరమబలల ననయక� రరమమవత�
పపరర: సడరఖననరరయణ కసదసల

238
NDX2764157
పపరర: మధస బబయ పనసగగఠర

94-10/55

భరస : రమమశ బబబబ వనమ
ఇసటట ననస:1-2-144
వయససస:52
లస: ససస స
94-10/59

216
NDX2763811
పపరర: ధన లకడక వసకదవరత

తసడడ:డ కకట ననయక
ఇసటట ననస:1-2-140
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప టటమకసపత
ఇసటట ననస:1-2-142
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:1-2-143
వయససస:49
లస: పప
232
NDX0748848
పపరర: జననకల రరవత

94-10/52

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:1-2-142
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:1-2-142
వయససస:24
లస: ససస స
229
NDX0675025
పపరర: కకటటశశర రరవప తమకశశటట

218
NDX0006478
పపరర: అమలబబయ� కగతనవత�

94-10/48

భరస : కలమమర ననయక
ఇసటట ననస:1-2-139
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ సరశమ ననయక�
ఇసటట ననస:1-2-140
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మసడలమ
ఇసటట ననస:1-2-142
వయససస:33
లస: పప
226
NDX2911022
పపరర: సరయ పరవన తమకశశటట

94-10/50

భరస : కకట ననయక�
ఇసటట ననస:1-2-140
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ డనకరశననయక�
ఇసటట ననస:1-2-140
వయససస:67
లస: పప
223
NDX1646662
పపరర: కకటటశశర రరవప మసడలమ

215
NDX0222760
పపరర: బబలల ననయక వ

213
NDX0211003
పపరర: శశశల బబయ� వసకననధ�

భరస : లచనచ ననయక�
ఇసటట ననస:1-2-139
వయససస:44
లస: ససస స

తలర : లకడక బబయ
ఇసటట ననస:1-2-139
వయససస:30
లస: పప

భరస : తషలసస ననయక కకతనవత
ఇసటట ననస:1-2-140
వయససస:24
లస: ససస స
220
NDX0033043
పపరర: లకకక ననయక� జటబవత�

94-10/47

భరస : బబలల ననయక వకణవత
ఇసటట ననస:1-2-139
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ లచసచ ననయక వకణవత
ఇసటట ననస:1-2-139
వయససస:26
లస: పప
217
NDX1898776
పపరర: వజర భబయ కకతవత

212
NDX2044832
పపరర: కలమమరర బబయ వకణవత

237
NDX1829524
పపరర: బదదడ ననయక ధనవత

94-10/882

తసడడ:డ శకనస ననయక ధనవత
ఇసటట ననస:1-2-166
వయససస:27
లస: పప
94-10/1174

240
NDX1608613
పపరర: మహబబ షపక

94-10/64

భరస : ననగబల మరర
ఇసటట ననస:1-2-167
వయససస:31
లస: ససస స

Page 15 of 722

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39

241
NDX1517889
పపరర: మసజలమభబఈ కరటబడవత

94-10/883

తసడడ:డ రజడస నననయస కరటబడవత
ఇసటట ననస:1-2-168
వయససస:26
లస: ససస స
244
NDX0006536
పపరర: రమణమక� పఠరన�

94-10/66

94-10/1175

94-10/71

94-10/74

94-10/77

94-232/934

94-2/795

భరస : మధసకలమమర
ఇసటట ననస:1-3-2/3
వయససస:40
లస: ససస స

254
NDX1658220
పపరర: ససరగష రగగబల

257
NDX1848870
పపరర: అరరసధత పస ననస పస ననస

260
NDX3185790
పపరర: వశరలమకడ రరఢవర

263
JBV1801000
పపరర: సరమమమజఖస కలమర

94-2/979

266
SQX2088623
పపరర: రజఖలకడక తనడడబబ యన

94-10/75

269
NDX3073897
పపరర: సరయ శకనవరస అదదదపలర
తసడడ:డ మధసకలమమర
ఇసటట ననస:1-3-2/3
వయససస:19
లస: పప

249
NDX2138130
పపరర: పరరశత భబయ కగతవతష

94-10/70

252
NDX1658261
పపరర: లకడక బరరఠర యయనసగసటట

94-10/73

255
NDX1637885
పపరర: దసరడ మహహశశరర కకసడన

94-10/76

భరస : సరయ ససధనకర కకసడన
ఇసటట ననస:1-2-368
వయససస:46
లస: ససస స
94-14/29

258
NDX1848656
పపరర: అపరల రరవప పస ననస

94-14/30

తసడడ:డ కననయఖ పస ననస
ఇసటట ననస:1-2-440
వయససస:53
లస: పప
94-232/935

261
NDX3185931
పపరర: వనసకట లకడక రరఢవర

94-239/952

భరస : చసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:1-2a
వయససస:41
లస: ససస స
94-2/796

264
JBV1790377
పపరర: శవ శసకర రరవప గబరరకల

94-2/797

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:1-3
వయససస:40
లస: పప
95-5/685

భరస : కకటటశశర రరవప మమసనన
ఇసటట ననస:1-03
వయససస:20
లస: ససస స
94-4/1447

94-10/68

భరస : వనసకరటరరవ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:1-2-367
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చనకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:1-3
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : మహమకద ర�్స�
ఇసటట ననస:1-3
వయససస:35
లస: ససస స
268
NDX3089174
పపరర: మమధవ అదదదపలర

94-10/72

తసడడ:డ చసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:1-2A
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శవశసకర రరవప
ఇసటట ననస:1-3
వయససస:36
లస: ససస స
265
NDX0242305
పపరర: ససరరజన� షపక�

251
NDX0032995
పపరర: మరరకయఖ అలకలసట

246
NDX0032821
పపరర: అయమఖబ ఖమన పఠరన

తసడడ:డ మతలమల ననయక కగతవతష
ఇసటట ననస:1-2-191
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అపరల రరవప పస ననస
ఇసటట ననస:1-2-440
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరగవయఖ ఆర
ఇసటట ననస:1-2a
వయససస:35
లస: పప
262
JBV1790385
పపరర: శవకలమమరర గబరరకల

94-10/69

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:1-2-367
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ వవనట పపల
ఇసటట ననస:1-2-368
వయససస:28
లస: పప
259
NDX3187945
పపరర: చసదడ కలమమర రరఢవర

248
NDX0748673
పపరర: పరరశత బబయ కతవటట

94-10/65

తసడడ:డ అబబదల రహహస ఖమన
ఇసటట ననస:1-2-170
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ అలకలసట
ఇసటట ననస:1-2-196
వయససస:65
లస: పప

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:1-2-367
వయససస:41
లస: ససస స
256
NDX1591982
పపరర: వరయఖ వవనట పపల

94-10/67

తసడడ:డ మతలమల ననయక కతవటట
ఇసటట ననస:1-2-191
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమ ననయక
ఇసటట ననస:1-2-191
వయససస:50
లస: పప
253
NDX1592006
పపరర: హజజరర బ షపక

245
JBV3690823
పపరర: ననగగశశరరరవప� ఏలలరర�

243
NDX0007245
పపరర: ససశల� ఏలలరర�

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:1-2-170
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అయమఖబబబ న పఠరన�
ఇసటట ననస:1-2-170
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:1-2-170
వయససస:19
లస: పప
250
NDX0747840
పపరర: లకడక ననయక నలమవత

94-10/884

భరస : మతలమల ననయక కటడవత
ఇసటట ననస:1-2-168
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అయమబ ఖమన�
ఇసటట ననస:1-2-170
వయససస:53
లస: ససస స
247
NDX2763209
పపరర: గబరర పడకరశ ఏలలరర

242
NDX2180016
పపరర: అసజమక బబయ కటడవత

267
NDX3215464
పపరర: పడసరద గబసటటపలర

94-3/1385

తసడడ:డ ఇగగనశశర రరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:1-3-1-118/4
వయససస:22
లస: పప
94-4/1448

270
NDX0006585
పపరర: వనసకట రమణ దేవరజడడస

94-13/1

భరస : పసచచరజడడస
ఇసటట ననస:1-3-2/3
వయససస:46
లస: ససస స
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పపరర: కకసడమక కకటబబతష
స ల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-13/2

భరస : ససబబయఖ కకటబబతష
స ల
ఇసటట ననస:1-3-2/3
వయససస:53
లస: ససస స
274
NDX2627875
పపరర: వనసకట దదనవశ గగపప

94-1/1294

94-2/798

94-17/968

94-4/1281

94-10/969

94-4/1434

94-2/801

తసడడ:డ తరరపతయఖ గడస స
ఇసటట ననస:1-3-23/2
వయససస:41
లస: పప

284
NDX2702678
పపరర: ఫరవరజ షపక

287
NDX2854206
పపరర: అరరణ కలమమరర చలర గబసడర

290
NDX2669588
పపరర: జన భబష షపక

293
JBV1800366
పపరర: ఉదయలకడక కలపలగరరర� �

94-5/1

296
NDX2979888
పపరర: శకనవరస రరవప ఉటర

94-9/660

299
NDX2948677
పపరర: ససబబరరవప గడస స
తసడడ:డ తరరపతయఖ గడస స
ఇసటట ననస:1-3-23/2
వయససస:42
లస: పప

279
NDX3068947
పపరర: �������� �����������

94-8/1310

282
NDX2641348
పపరర: సరసబడజఖస గగపప

94-5/844

285
NDX2671931
పపరర: కకషష రజడడస కసదసల

94-9/642

తసడడ:డ ససబబరజడడస
ఇసటట ననస:1-3-10
వయససస:35
లస: పప
94-2/1374

288
NDX1254978
పపరర: షపక సలమక

94-2/983

భరస : సలస
ఇసటట ననస:1-3-11/5
వయససస:28
లస: ససస స
94-2/1348

291
NDX2243764
పపరర: నగమల మరర షపక

94-2/800

తసడడ:డ సససర షపక
ఇసటట ననస:1-3-12
వయససస:36
లస: పప
94-2/984

294
NDX2361897
పపరర: శవ రరమ కకషష వపటర

94-2/12

తసడడ:డ పడసరద వపటర
ఇసటట ననస:1-3-19
వయససస:42
లస: పప
94-7/876

తసడడ:డ పడసరద ఉటర
ఇసటట ననస:1-3-19
వయససస:45
లస: పప
94-2/987

94-2/1046

భరస : నరసససహ రరవప గగపప
ఇసటట ననస:1-3-6A
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : ఆదదయఖ� �
ఇసటట ననస:1-3-12
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద వపటర
ఇసటట ననస:1-3-19
వయససస:42
లస: పప
298
NDX2675395
పపరర: ససబబ రరవప గడస స

94-3/1413

తసడడ:డ మమబబజజన
ఇసటట ననస:1-3-11/44
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ జజవనసళళళన షపక
ఇసటట ననస:1-3-12
వయససస:61
లస: పప
295
NDX2369049
పపరర: శవరరమకకషష వపటర

281
NDX3217809
పపరర: సరసబడజఖస గగపప

276
NDX2673465
పపరర: రమదేవ గగపప

భరస : ���������� ��������
ఇసటట ననస:1-3/6
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : రరమస చలర గబసడర
ఇసటట ననస:1-3-11/3 FLAT NO. D4
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : మమబబ గకసప షపక
ఇసటట ననస:1-3-11/38
వయససస:29
లస: ససస స
292
NDX2243756
పపరర: షసశశరజ షపక

94-2/1047

తసడడ:డ మనసడర అల షపక
ఇసటట ననస:1-3-8
వయససస:20
లస: పప

భరస : కకషష రజడడస
ఇసటట ననస:1-3-10
వయససస:32
లస: ససస స
289
NDX3164035
పపరర: సబన షపక

278
NDX2549202
పపరర: బబ జజన పఠరన

95-192/936

భరస : అమరలసగగశశర రరవప గగపప
ఇసటట ననస:1-3-5A
వయససస:49
లస: ససస స

భసధసవప: దదవఖ గగపప
ఇసటట ననస:1-3-6A
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ మనసడర అల షపక
ఇసటట ననస:1-3-8
వయససస:21
లస: పప
286
NDX2656122
పపరర: రమదేవ కసదసల

94-1/1439

తసడడ:డ ససభబన పఠర న
ఇసటట ననస:1-3-6
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ బల ననయక కరటబడవత
ఇసటట ననస:1-3.6-64/1A
వయససస:30
లస: పప
283
NDX2689651
పపరర: ఆఫరసబ షపక

275
NDX2835163
పపరర: వనసకట దదనవశ గగపప

273
SQX2273175
పపరర: కకటటశశర రరవప కకరస రపరటట

తసడడ:డ వరరసరశమ కకరస రపరటట
ఇసటట ననస:1-3-4
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగపప
ఇసటట ననస:1-3-5A
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప గగపప
ఇసటట ననస:1-3-6
వయససస:26
లస: ససస స
280
NDX3075967
పపరర: రవ ననయక కరటబడవత

94-4/1479

తలర : పదక గగపప
ఇసటట ననస:1-3-4
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగపప
ఇసటట ననస:1-3-5A
వయససస:18
లస: పప
277
NDX2466852
పపరర: శవ ననగ లకడక గగపప

272
NDX2780278
పపరర: రగహహత భబరడ వ గగపప

297
NDX3154515
పపరర: షపక అబబదల రహహద

94-8/1319

తసడడ:డ షపక మహబబ బబ
ఇసటట ననస:1-3-21
వయససస:51
లస: పప
94-4/1452

300
NDX2954154
పపరర: శరత చసద నలమ

94-4/1453

తసడడ:డ థనమస నలమ
ఇసటట ననస:1-3-23/2
వయససస:32
లస: పప
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94-4/1454

302
NDX2852663
పపరర: ససబబబరరవప గడస స

94-4/1455

303
NDX2703783
పపరర: రరమ మమమలమపపర

తసడడ:డ తరరపతయఖ గడస స
ఇసటట ననస:1-3-23/2 GUJJANAGUNDLA
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ గడస స
ఇసటట ననస:1-3-23/2 GUJJANAGUNDLA
వయససస:42
లస: పప

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:1-3-23/5
వయససస:43
లస: ససస స

304
NDX2243244
పపరర: కలమఖణణ బబ పపలడడ

305
NDX2243236
పపరర: ససధనకర రరవప గగపరలలన

306
JBV1803212
పపరర: గరసధద� కలపలగరరర�

94-2/802

భరస : ససధనకర రరవప గగపరలలన
ఇసటట ననస:1-3-23/8
వయససస:57
లస: ససస స
307
NDX2989291
పపరర: వనసకట పదనకవత బబ డడపపడక

తసడడ:డ రరజగగపరలమడవప గగపరలలన
ఇసటట ననస:1-3-23/8
వయససస:63
లస: పప
94-4/1456

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప బబ డడపపడక
ఇసటట ననస:1-3-23/8
వయససస:49
లస: ససస స
310
NDX2646586
పపరర: రరధ రరణణ మమకకనవన

308
NDX2989218
పపరర: వనసకటటశశరరర గమడడరర

94-5/826

94-4/1457

311
NDX2704559
పపరర: రవ కలమమర మమమలమపపర

94-6/553

314
NDX2649416
పపరర: భబరడ వ చరసరణణ

94-2/990

తసడడ:డ శకనవరసరజడడస చరసరణణ
ఇసటట ననస:1-3-23/8 FLATNO 205
వయససస:24
లస: ససస స

316
NDX2971059
పపరర: ససమఖ సస మమరర

317
NDX2369395
పపరర: భబనస కకశక పరపసనవన

భరస : రరమచసదడ పడసరద సస మమరర
ఇసటట ననస:1-3-23/8 O
వయససస:28
లస: ససస స
319
NDX2716850
పపరర: శక లకడక చరసరన
భరస : శకనవరస రజడడస చరసరన
ఇసటట ననస:1-3-23/8,F.NO.205
వయససస:41
లస: ససస స
322
NDX3137023
పపరర: పపరష చసదడ రరవప వపయమఖరర

94-2/1384

భరస : పపరయఖ
ఇసటట ననస:1-3-25/1
వయససస:75
లస: ససస స

323
NDX2369403
పపరర: వరసస పపల

94-4/1461

94-2/992

326
NDX1870634
పపరర: సడరఖ పడవణ బబలరసకకసడ

94-10/1508

315
NDX2654929
పపరర: దేదదపఖ చరసరణణ

94-2/991

318
NDX2716843
పపరర: శకనవరస రజడడస చరసరన

94-4/1269

తసడడ:డ ససబబ రజడడస చరసరన
ఇసటట ననస:1-3-23/8,F.NO.205
వయససస:51
లస: పప
94-5/827

321
NDX2803583
పపరర: సరయ వరరరణణ పరపసనవన

94-10/1184

తసడడ:డ బబలలర యఖ చచదరర పరపసనవన
ఇసటట ననస:1-3-23/8,F.NO 509
వయససస:18
లస: ససస స
94-2/805

తసడడ:డ వనసకట అపలయఖ పపల
ఇసటట ననస:1-3-24/5
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశరరవప చదననమశశటట
ఇసటట ననస:1-3-25
వయససస:18
లస: పప
328
JBV1793934
పపరర: ససబబబయమక బబలరసకకసడ

94-2/804

తసడడ:డ శకనవరస రజడడస చరసరనచరసరణణ
ఇసటట ననస:1-3-23/8,F.NO.205
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:1-3-24/2
వయససస:44
లస: పప
325
NDX3199296
పపరర: వవనసటబససడ కరరరసక చదననమశశటట

320
NDX2717023
పపరర: దేదదపఖ చరసరన

312
NDX3256625
పపరర: పవన గగపరల మమలలపత

తసడడ:డ శకనవరసరజడడస చరసరణణ
ఇసటట ననస:1-3-23/8 FLATNO 205
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలలర య చచదరర పరపసనవన
ఇసటట ననస:1-3-23/8,FLAT NO 509
వయససస:21
లస: పప
94-4/1270

94-4/1458

తసడడ:డ మబరళమహన మమలలపత
ఇసటట ననస:1-3-23/8
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:1-3-23/8 F 508 YAGANTI
వయససస:18
లస: పప
94-4/1459

309
NDX3150588
పపరర: శరత చసదడ ఘసట
తసడడ:డ మహనరరవప ఘసట
ఇసటట ననస:1-3-23/8
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:1-3-23/8
వయససస:44
లస: పప
94-2/1349

94-2/988

తసడడ:డ బడహకస� �
ఇసటట ననస:1-3-23/8
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల గమడడరర
ఇసటట ననస:1-3-23/8
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఆదదశశష రరవప మమకకనవన
ఇసటట ననస:1-3-23/8
వయససస:44
లస: ససస స
313
NDX2678001
పపరర: యశశసత కలమమర పపరవల

94-2/803

94-6/552

324
NDX3140878
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బబసస

94-5/1190

తసడడ:డ కకషషయఖ బబసస
ఇసటట ననస:1-3-24/6 1-5-26
వయససస:53
లస: పప
94-2/807

327
NDX1870600
పపరర: సరయ కకషష వరఖస బబలరసకకసడ

94-2/808

తసడడ:డ ననగరసజనవయ శసకరరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:1-3-25/1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ననగరసజనవయ శసకరరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:1-3-25/1
వయససస:27
లస: పప

329
NDX2827863
పపరర: సశరరజఖ లకడక కలరక

330
NDX3217874
పపరర: వజయలకడక బబలరసకకసడ

భరస : బసవ శకనవరస రరవప కలరక
ఇసటట ననస:1-3-25/1
వయససస:35
లస: ససస స

94-2/1385

94-3/1391

భరస : ననగరసజనవయ శసకరరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:1-3-25/1
వయససస:50
లస: ససస స
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331
NDX2827897
పపరర: బసవ శకనవరస రరవప కలరక

94-3/1392

తసడడ:డ బడహకయఖ కలరక
ఇసటట ననస:1-3-25/1
వయససస:40
లస: పప
334
NDX2852861
పపరర: మమరరస రరణణ వనసకకసడ

94-4/1464

94-2/809

94-2/812

94-2/995

94-1/1432

94-2/997

94-10/1178

భరస : కకషష మమరరస అడపర
ఇసటట ననస:1-3-28/3,Flat 501,
వయససస:65
లస: ససస స

344
NDX2678852
పపరర: పడవళక గబరకల

347
NDX2951465
పపరర: పపళర లకకయఖ కసబబల

350
NDX2854354
పపరర: ససమసత మనన కనననతస

353
NDX2828002
పపరర: బబషర సరహహబ సయఖద

94-3/1285

356
NDX3217866
పపరర: వనసకట లకడక అడపర

94-2/996

359
NDX3209608
పపరర: వనసకట లకడక అడపర
భరస : కకషష మమరరస అడపర
ఇసటట ననస:1-3-28/3,Flat 501,
వయససస:65
లస: ససస స

339
NDX1361369
పపరర: బబపనయఖ గసగవరపప

94-2/811

342
NDX2675429
పపరర: మబరళకకషష గబరకల

94-2/994

345
NDX3136579
పపరర: పపషల వత ఆకలల

94-3/1393

భరస : వర పడసరద
ఇసటట ననస:1-3-28
వయససస:52
లస: ససస స
94-2/1386

348
NDX2985398
పపరర: వనసకటమక కసబబల

94-4/1468

భరస : లకకయఖ కసబబల
ఇసటట ననస:1-3-28/1
వయససస:47
లస: ససస స
94-2/1492

351
NDX2740280
పపరర: ఖమదరరననసరబబగస షపక

94-4/1471

భరస : ఖమససమబదదదన షపక
ఇసటట ననస:1-3-28/3
వయససస:49
లస: ససస స
94-22/758

354
NDX2828028
పపరర: బదరరననసర సయఖద

94-23/677

భరస : బబష సరహహబ సయద
ఇసటట ననస:1-3/28/3
వయససస:51
లస: ససస స
94-3/1394

భరస : కకషష మమరరస అడపర
ఇసటట ననస:1-3-28/3,Flat 501,
వయససస:65
లస: ససస స
94-3/1396

94-40/628

తసడడ:డ శరసబయఖ గబరకల
ఇసటట ననస:1-3-28
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ జఫరర సయఖద
ఇసటట ననస:1-3/28/3
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససమబదదదన షపక
ఇసటట ననస:1-3-28/3 F NO 502
వయససస:22
లస: పప
358
NDX3216066
పపరర: వనసకట లకడక అడపర

94-2/993

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కనననతస
ఇసటట ననస:1-3-28/3
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ బబషర సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:1-3/28/3
వయససస:22
లస: పప
355
NDX2631893
పపరర: అలస ఫ షపక

341
NDX0941781
పపరర: జయలకడక తతట

336
NDX2586170
పపరర: గబరవయఖ శశషస

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:1-3-28
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ పపళర ఇదదయఖ కసబబల
ఇసటట ననస:1-3-28/1
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ససరగసదడననథ బబబబ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:1-3-28/3
వయససస:18
లస: ససస స
352
NDX2874956
పపరర: అబబదల రజజక సయఖద

94-2/810

తసడడ:డ మబరళకకషష గబరకల
ఇసటట ననస:1-3-28
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ కసబబలపలర
ఇసటట ననస:1-3-28/1
వయససస:19
లస: ససస స
349
NDX2637668
పపరర: అమమలఖ కలల
ర రర

338
NDX2200939
పపరర: మబ ర ళ కకషష గబ ఱమ ల

94-4/1463

తసడడ:డ పడకరశ శశషస
ఇసటట ననస:1-3-27/9
వయససస:19
లస: పప

భరస : దసపరద రరమయఖ
ఇసటట ననస:1-3-28
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరళ కకషష గబరకల
ఇసటట ననస:1-3-28
వయససస:23
లస: ససస స
346
NDX2976264
పపరర: రరజఖ లకడక కసబబలపలర

94-4/1467

తసడడ:డ సర బ యఖ గబఱ ల
ఇసటట ననస:1-3-28
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:1-3-28
వయససస:66
లస: పప
343
NDX2641413
పపరర: ససపసడయ గబరకల

335
NDX3069374
పపరర: భబగఖ జజఖత భబమ

333
NDX3007192
పపరర: సశరరజఖ లకడక కలరరక

భరస : బసవ శకనవరస రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:1-3-25/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకటబదదడ భబమ
ఇసటట ననస:1-3-27
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బబపనయఖ
ఇసటట ననస:1-3-28
వయససస:48
లస: ససస స
340
NDX0115378
పపరర: వర పడసరద ఆకలల

94-4/1462

తసడడ:డ బడహకయఖ కలరరక
ఇసటట ననస:1-3-25/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శరమబఖయయల వనసకకసడ
ఇసటట ననస:1-3-25/47
వయససస:19
లస: పప
337
NDX1361229
పపరర: రరమమ దేవ గసగవరపప

332
NDX3005378
పపరర: బసవ శకనవరస రరవప కలరరక

357
NDX3210747
పపరర: వనసకట లకడక అడపర

94-3/1395

భరస : కకషష మమరరస అడపర
ఇసటట ననస:1-3-28/3,Flat 501,
వయససస:65
లస: ససస స
94-10/1200

360
NDX2529253
పపరర: శరసత కలమమర కలకసమమడడ

94-2/814

తసడడ:డ మబతస యఖ కలకసమమడడ
ఇసటట ననస:1-3-28/5
వయససస:19
లస: పప
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361
NDX2913366
పపరర: శవ లసగ పడసరద కలమర
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94-10/1201

తసడడ:డ చన కకటటశశర రరవప కలమర
ఇసటట ననస:1-3-28/8C
వయససస:35
లస: పప
364
NDX3227741
పపరర: బబజరమక మదనసస

94-15/756

94-2/998

94-10/78

94-4/1473

94-4/1475

94-4/1476

94-2/820

భరస : హనసమసతరరవప� �
ఇసటట ననస:1-3-29/1
వయససస:40
లస: ససస స

374
NDX2739837
పపరర: ననగలకడక సననయల

94-4/1474

94-2/1000

94-2/816

94-4/1753

389
NDX2678068
పపరర: శకనస ననమమపలర

372
NDX2719102
పపరర: జజఖత ఆగరపస గమ

94-2/1387

375
NDX2462075
పపరర: గగవసదరరవపపపట చసకసపలర

94-10/79

378
NDX2541712
పపరర: రరకగశ గరలస

94-5/828

381
NDX1453380
పపరర: ససశల వరస

94-2/818

భరస : చసదడ శశఖర వరసర
ఇసటట ననస:1-3-29
వయససస:37
లస: ససస స
94-2/821

384
NDX1472497
పపరర: రరణణ పరలమదద

94-2/999

భరస : పడతనప పరలమదద
ఇసటట ననస:1-3-29
వయససస:60
లస: ససస స
94-2/1001

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:1-3-29
వయససస:59
లస: పప
94-2/1003

94-4/1728

తసడడ:డ చనన గరలసమబటట
ఇసటట ననస:1-3-28/68A
వయససస:23
లస: పప

383
NDX1453364
పపరర: చసదడ శశఖర వరస

386
NDX0115527
పపరర: మలర కరరరర నరరవప పపటటకపప�

369
NDX3253820
పపరర: ధన లకడక రగపపడడ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చసకసపలర
ఇసటట ననస:1-3-28/56
వయససస:48
లస: పప

377
NDX2539484
పపరర: రరమకకటమక గవన

380
NDX3298742
పపరర: ససకనఖ గబరకల

94-4/1750

భరస : మరరయదనసస ఆగరపస గమ
ఇసటట ననస:1-3-28/40
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:1-3-29
వయససస:37
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప�
ఇసటట ననస:1-3-29
వయససస:59
లస: ససస స
388
JBV1800002
పపరర: వనసకటససబబమక సససగసశశటట � �

94-4/1472

భరస : గరరరధర గబరకల
ఇసటట ననస:1-3-28/a
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:1-3-29
వయససస:36
లస: పప
385
NDX0724310
పపరర: కకటటశశరమక� వరస�

371
NDX2853174
పపరర: మరరయమ చనమసడడ

366
NDX3297520
పపరర: మరరయమక లమనవర పఅల

భరస : బబబబరరవప రగపపడడ
ఇసటట ననస:1-3-28/32
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ గవన
ఇసటట ననస:1-3-28/65 1ST LINE
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసబయఖ వడదస పలర
ఇసటట ననస:1-3-28/69
వయససస:23
లస: పప
382
JBV3688686
పపరర: రవ తేజ� వరస�

94-18/718

తసడడ:డ కలమమర సననయల
ఇసటట ననస:1-3-28/42
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మరరయ దనసస చసతరరల
ఇసటట ననస:1-3-28/61
వయససస:18
లస: ససస స
379
NDX3200102
పపరర: వనసకటటశశరరర వడదస పలర

368
NDX2651115
పపరర: ససశల రరదనడపస గమ

94-4/1469

భరస : ఇసరసకల లమనవర పఅల
ఇసటట ననస:1-3-28/28
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : దదసగ బబబబ చనమసడడ
ఇసటట ననస:1-3-28/36/1
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ ఆగరపస గబ
ఇసటట ననస:1-3-28/40
వయససస:20
లస: పప
376
NDX2731230
పపరర: పసడయమసక చసతరరల

94-4/1470

తసడడ:డ జయ రరవప రరదనడపస గమ
ఇసటట ననస:1-3-28/30
వయససస:23
లస: ససస స

తలర : రజబబమక అవరగళ
ఇసటట ననస:1-3-28/32
వయససస:22
లస: పప
373
NDX2750883
పపరర: అశశక ఆగరపస గబ

365
NDX2979417
పపరర: ఆమసస లమనవర పఅల

363
NDX3125630
పపరర: పపనననరరవప కలరగసటట

తసడడ:డ అపలరరవప
ఇసటట ననస:1-3-28/14
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర లమనవర పఅలమ
ఇసటట ననస:1-3-28/28
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సలమకన వనలసగర
ఇసటట ననస:1-3-28/30
వయససస:21
లస: పప
370
NDX2520765
పపరర: అమకత కలమమర అవరగళ

94-2/815

భరస : చనన జళళ
ఇసటట ననస:1-3-28/12
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చనన లకకయఖ మదనసస
ఇసటట ననస:1-3-28/27
వయససస:36
లస: ససస స
367
NDX2670214
పపరర: మమరస వనలసగర

362
NDX2471779
పపరర: మమరర జళళ

387
NDX2192839
పపరర: మమలత వదదదనవన

94-2/1002

భరస : కకటటశశర రరవప వదదదనవన
ఇసటట ననస:1-3-29
వయససస:31
లస: ససస స
94-2/1005

తసడడ:డ మబరళమహన రరవప ననమమపలర
ఇసటట ననస:1-3-30/2
వయససస:33
లస: పప

390
NDX2669687
పపరర: వరలకడక ననమమపలర

94-2/1006

భరస : వనసకటరరవప ననమమపలర
ఇసటట ననస:1-3-30/2
వయససస:33
లస: ససస స
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391
NDX2679082
పపరర: చగడమక ననమమపలర
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94-5/829

భరస : మహన రరవప ననమమపలర
ఇసటట ననస:1-3-30/2
వయససస:53
లస: ససస స
394
NDX2200947
పపరర: సస పపరష వ రళ

94-2/824

భరస : ససబబ రరవప వ రర
ఇసటట ననస:1-3-30/B
వయససస:26
లస: ససస స
397
NDX2145762
పపరర: మమరరరరణణ సడరరఖ

94-2/826

94-2/829

భరస : అమననబబబ
ఇసటట ననస:1-3-31
వయససస:53
లస: ససస స
406
NDX3056371
పపరర: కకటటశశరర అదదసకక
భరస : రవ
ఇసటట ననస:1-3-31
వయససస:52
లస: ససస స
409
NDX2460541
పపరర: మహమకద జజవవద షపక

94-2/835

తసడడ:డ తనహహర మబననశర షపక
ఇసటట ననస:1-3-32
వయససస:21
లస: ససస స
412
NDX1089689
పపరర: మబనశర షపక తహహర

94-2/838

తసడడ:డ శసకరరరవప పస గబల
ఇసటట ననస:1-3-33
వయససస:36
లస: పప

398
NDX2191088
పపరర: మమరర రరణణ సడరఖ

401
NDX1393743
పపరర: రరమ చసదడ రరవప రరవపరర

404
NDX1128503
పపరర: సరసబశవరరవప సడరజ

407
NDX2460459
పపరర: పపలర మక గబరరకల

94-2/841

94-2/827

399
NDX1393768
పపరర: బబల కకషష రరవపరర

94-2/828

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:1-3-31
వయససస:34
లస: పప
94-2/830

402
NDX1013705
పపరర: శవ శసకర బబబబ కజ

94-2/831

తసడడ:డ పపరష చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:1-3-31
వయససస:60
లస: పప
94-2/1009

405
NDX0242420
పపరర: షకకల� మహమకద�

94-2/1010

భరస : అసజత ఆల మహమకద�
ఇసటట ననస:1-3-31
వయససస:41
లస: ససస స
94-2/832

408
NDX2460590
పపరర: శకనవరస గబరరకల

94-2/834

భరస : ననగగశశరరరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:1-3-31 JANDA CHETTU PALAK
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:1-3-31 NEAR JANDA CHETTU
వయససస:35
లస: పప

410
AP151010066010
పపరర: ససజజత చసతల�

411
NDX2121036
పపరర: మహమకద జలమన షపక

94-2/836

413
AP151010063031
పపరర: బబలకకకషషయఖ చసతల�

416
NDX0241703
పపరర: రరధదక పస గబల

419
NDX1402221
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పస గబల
తసడడ:డ శసకర రరవప పస గబల
ఇసటట ననస:1-3-33
వయససస:40
లస: పప

94-2/837

తసడడ:డ మబనశర షపక తహహర
ఇసటట ననస:1-3-32
వయససస:23
లస: పప
94-2/839

414
NDX0241711
పపరర: ననగరరణణ� పస గబల�

94-2/840

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:1-3-33
వయససస:30
లస: ససస స
94-2/842

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:1-3-33
వయససస:61
లస: ససస స
94-2/844

94-2/1388

భరస : ససనల బబబబ వరర
ఇసటట ననస:1-3-30/B
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ�
ఇసటట ననస:1-3-32
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:1-3-33
వయససస:34
లస: ససస స
418
NDX2243798
పపరర: ససబబబరరవప పస గబల

396
NDX2854446
పపరర: శకలకడక వరర

94-2/825

భరస : బబలకకకషషయఖ�
ఇసటట ననస:1-3-32
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ బశర అహ మమద షపక తహహర
ఇసటట ననస:1-3-32
వయససస:45
లస: పప
415
NDX0241679
పపరర: సడరరఖవరణణ� పస గబల�

395
NDX2200954
పపరర: ససభబరరవప వ రళ

తసడడ:డ భమయఖ సడరర
ఇసటట ననస:1-3-31
వయససస:45
లస: పప
94-4/1478

94-28/784

తసడడ:డ మహనరరవప ననమమపలర
ఇసటట ననస:1-3-30/2 PEDDAPALAKALURU
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బబపయఖ
ఇసటట ననస:1-3-31
వయససస:58
లస: పప
94-2/1008

393
NDX2624419
పపరర: వనసకటరరవప ననమమపలర

భరస : మబరళమహన రరవప ననమమపలర
ఇసటట ననస:1-3-30/2 PEDDA PALAKALUR
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప సడరఖ
ఇసటట ననస:1-3-31
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:1-3-31
వయససస:36
లస: పప
403
JBV3022969
పపరర: ఖమజజబ షపక

94-2/1007

తలర : మబ తఖ లల వ రర
ఇసటట ననస:1-3-30/B
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప సడరరఖ
ఇసటట ననస:1-3-31
వయససస:42
లస: ససస స
400
NDX1393750
పపరర: రరసబబబబ రరవపరర

392
NDX2678431
పపరర: చగడమక ననమమపలర

417
NDX1615014
పపరర: శవపరరశత వపటర

94-2/843

భరస : పడసరద వపటర
ఇసటట ననస:1-3-33
వయససస:64
లస: ససస స
94-2/845

420
NDX2107135
పపరర: శకతవరసరరవ వపటర

94-2/846

తసడడ:డ హనఉమసథరరవ వపటర
ఇసటట ననస:1-3-33
వయససస:41
లస: పప
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421
JBV3688702
పపరర: శవదసరడ పస
డ రదస ఆలపరటట�

94-2/848

తసడడ:డ లకకకనరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:1-3-33/1
వయససస:58
లస: పప
424
NDX1453448
పపరర: మసరసన షపక

94-2/1011

94-2/1012

94-2/856

94-2/859

94-2/1014

94-3/1399

94-2/865

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:1-3-37
వయససస:62
లస: పప

434
NDX0241976
పపరర: కరరమమన�

437
NDX1838533
పపరర: ససభబన షపక

440
NDX2854081
పపరర: జజన శశశదన షపక

443
NDX0242008
పపరర: కలమమరర బబపటర �

94-2/871

446
NDX1453273
పపరర: వనసకట రరవప మదమసచ

94-2/860

449
JBV3688728
పపరర: సరయబబబబ� బబపటర �
తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:1-3-37
వయససస:61
లస: పప

429
NDX0241950
పపరర: హహహననన� మమకల�

94-2/855

432
NDX1838608
పపరర: జజససకన షపక

94-2/858

435
AP151010063533
పపరర: ససబకన షపక

94-2/862

తసడడ:డ కరరమసరసన
ఇసటట ననస:1-3-36
వయససస:48
లస: పప
94-2/1015

438
NDX1838590
పపరర: జజన సపవదన షపక

94-2/1016

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:1-3-36
వయససస:29
లస: పప
94-3/1400

441
NDX2243178
పపరర: బబజ బబగస మహమకద

94-2/864

భరస : యయజస జన షడఫ మహమకద
ఇసటట ననస:1-3-36/12
వయససస:45
లస: ససస స
94-2/868

444
NDX1453265
పపరర: సడరమక మదమసచ

94-2/869

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:1-3-37
వయససస:54
లస: ససస స
94-2/873

తసడడ:డ మబసలయఖ
ఇసటట ననస:1-3-37
వయససస:61
లస: పప
94-2/1018

94-2/852

భరస : జజన సపవదన షపక
ఇసటట ననస:1-3-36
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సరయబబబబ�
ఇసటట ననస:1-3-37
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడ రరవప
ఇసటట ననస:1-3-37
వయససస:35
లస: పప
448
AP151010063269
పపరర: కకటటశశరరరవప� కలటబల�

94-2/857

భసధసవప: జజససకన షపక
ఇసటట ననస:1-3-36
వయససస:28
లస: పప

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:1-3-37
వయససస:27
లస: ససస స
445
NDX1453299
పపరర: రవ కలమమర మదమసచ

431
NDX0241919
పపరర: రమమదేవ� బబలరపప�

426
AP151010063289
పపరర: సరసబశవరరవప పస గబల�

భరస : వజయ కలమమర�
ఇసటట ననస:1-3-35/A
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:1-3-36
వయససస:49
లస: పప

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:1-3-36
వయససస:30
లస: ససస స
442
NDX1453315
పపరర: రరజగశశరర మదమసచ

94-2/1013

భరస : బబజషరహహద�
ఇసటట ననస:1-3-36
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : permma kosana
ఇసటట ననస:1-3-36
వయససస:63
లస: ససస స
439
NDX2821676
పపరర: జజన బ షపక

428
NDX0941708
పపరర: జజనబ షపక

94-2/849

తసడడ:డ చనబకసయఖ�
ఇసటట ననస:1-3-34/A
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరవప�
ఇసటట ననస:1-3-35/A
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:1-3-36
వయససస:36
లస: ససస స
436
NDX2200459
పపరర: వవస క టట శశ రమబక కకసన

94-4/1272

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:1-3-35
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప�
ఇసటట ననస:1-3-35/A
వయససస:35
లస: ససస స
433
NDX0108191
పపరర: వజయ దసరడ వపటర �

425
NDX1453422
పపరర: మమలక షపక

423
NDX0935619
పపరర: మబబననసర షపక

భరస : మమలక అహకద
ఇసటట ననస:1-3-34
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అదమ షరఫస
ఇసటట ననస:1-3-34
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ గఫరర షపక
ఇసటట ననస:1-3-35
వయససస:39
లస: పప
430
NDX0241927
పపరర: శశశలజ� బబలరపప�

94-4/1271

తసడడ:డ శవదసరరడపడసరద� �
ఇసటట ననస:1-3-33/1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అదమ షరఫస
ఇసటట ననస:1-3-34
వయససస:66
లస: ససస స
427
NDX1838657
పపరర: బబషర షపక

422
JBV3022571
పపరర: వనసకటననగదేవకలమమరర� �

447
NDX0219816
పపరర: �్్యమరరజజన షపక�

94-2/1017

భరస : గన సపవదన�
ఇసటట ననస:1-3-37
వయససస:66
లస: ససస స
94-2/1019

450
NDX0356352
పపరర: వనసకరరవప మహహకరళ�

94-2/1020

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:1-3-37
వయససస:42
లస: పప
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94-2/1022

తసడడ:డ సరయబబబబ
ఇసటట ననస:1-3-37
వయససస:31
లస: ససస స
454
NDX3217528
పపరర: తహహరరననసర షపక

94-3/1401

94-2/1025

94-2/1028

94-2/884

94-2/1031

94-2/1034

94-5/1358

భరస : పపఘమ ఖమన�
ఇసటట ననస:1-3-43
వయససస:81
లస: ససస స

464
NDX1472448
పపరర: ననగ సతష అకకసశశటట

467
NDX0582544
పపరర: లకడక పసడయ గబరరకల�

470
NDX2678910
పపరర: దతనసతేయ
డ
గబరకల

473
NDX2243616
పపరర: ఇసడత ఫరతమమ షపక

94-2/889

476
AP151010063500
పపరర: సతస ర షపక�

94-2/885

479
AP151010063456
పపరర: మసరసన వల పఠరన�
తసడడ:డ షసఖమన�
ఇసటట ననస:1-3-43
వయససస:52
లస: పప

459
AP151010066257
పపరర: పరరశత దేవ�

94-2/1027

462
NDX0935635
పపరర: వనసకట ససజనఖ ననగశశటట

94-2/1030

465
AP151010063498
పపరర: రరధనకకకషష గబరరకల�

94-2/886

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:1-3-41
వయససస:50
లస: పప
94-2/1032

468
NDX2662674
పపరర: తరరమల తతట

94-2/1033

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:1-3-41
వయససస:25
లస: ససస స
94-2/1035

471
NDX2990448
పపరర: రమణ గబరకల

94-4/1480

భరస : రరఢ కకషష గబరకల
ఇసటట ననస:1-3-41
వయససస:42
లస: ససస స
94-2/887

474
AP151010066458
పపరర: బబజద బ షపక�

94-2/888

భరస : సతనసర�
ఇసటట ననస:1-3-42
వయససస:51
లస: ససస స
94-2/890

తసడడ:డ హహసపన�
ఇసటట ననస:1-3-42
వయససస:62
లస: పప
94-2/893

94-2/879

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:1-3-40
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబన షపక
ఇసటట ననస:1-3-42
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:1-3-42
వయససస:27
లస: పప
478
JBV3021862
పపరర: చనసద బ పఠరన�

94-2/1029

తసడడ:డ రరఢ కకషష గబరకల
ఇసటట ననస:1-3-41
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:1-3-41
వయససస:52
లస: పప
475
NDX2243780
పపరర: హహసపసన షపక

461
NDX0242081
పపరర: వమల కలమమరర� ననగరశశటట �

456
NDX1829284
పపరర: వనసకరటరమణ రసగరశశటట

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:1-3-40
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకకరసత�
ఇసటట ననస:1-3-41
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధ కకషష
ఇసటట ననస:1-3-41
వయససస:21
లస: పప
472
NDX3259066
పపరర: రరఢ కకషష గబరకల

94-2/1026

తసడడ:డ ననగ శశషష
ఇసటట ననస:1-3-41
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససలమర ఖమన
ఇసటట ననస:1-3-41
వయససస:43
లస: పప
469
NDX2665305
పపరర: దతనసతేయ
డ
గబరరకల

458
AP151010066259
పపరర: సరసశతదేవ ననగరశశటట �

94-2/1023

భరస : శకనవరస రరవప రసగరశశటట
ఇసటట ననస:1-3-40
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:1-3-40
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరకదనకకకషష�
ఇసటట ననస:1-3-41
వయససస:41
లస: ససస స
466
NDX0583682
పపరర: ఇసరకన ఖమన పఠరన

94-2/1024

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:1-3-40
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద గబరరకల
ఇసటట ననస:1-3-40
వయససస:39
లస: ససస స
463
JBV3022654
పపరర: రమణ గబరరకల�

455
NDX2054088
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

453
NDX1838434
పపరర: సరదదక రరసససదనర

తసడడ:డ రరసససదనర ఫజల రహహస షపక
ఇసటట ననస:1-3-39
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అహకద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:1-3-39/9
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గబరరకల
ఇసటట ననస:1-3-40
వయససస:49
లస: పప
460
NDX1402924
పపరర: కకషష వవణణ గబరరకల

94-2/875

తసడడ:డ ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:1-3-39
వయససస:43
లస: పప

భరస : వహహదసలమర షపక
ఇసటట ననస:1-3-39
వయససస:53
లస: ససస స
457
NDX1402973
పపరర: శవ పడసరద గబరరకల

452
NDX1955436
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

477
NDX0867242
పపరర: ఫరతమ పఠరన� దదలర మద�

94-2/891

భరస : మహబమబ ససబబన�
ఇసటట ననస:1-3-43
వయససస:31
లస: ససస స
94-2/895

480
JBV3021854
పపరర: ఫజలలననసర పఠరన� �

94-2/1036

భరస : ఖలలలలమర� �
ఇసటట ననస:1-3-43
వయససస:37
లస: ససస స
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481
JBV3012655
పపరర: మమబససభబన� పఠరన�

94-2/1037

తసడడ:డ మసరసనశల � �
ఇసటట ననస:1-3-43
వయససస:33
లస: పప
484
AP151010066702
పపరర: షహననజ పఠరన�

94-2/899

94-2/902

94-2/1039

94-2/905

94-2/908

94-2/911

94-2/914

తసడడ:డ ననగశశషష
ఇసటట ననస:1-3-49
వయససస:58
లస: పప

494
NDX2044782
పపరర: అసజన రరణణ పపనసమబచసచ

497
AP151010066246
పపరర: ఖమదరరబ�

500
NDX2044774
పపరర: హరరననథ పపనసమబచసచ

503
NDX2951770
పపరర: సరగజన కరకరర

94-2/916

506
NDX1472489
పపరర: లకడక అకకసశశటట

94-2/906

509
NDX3151719
పపరర: బబజ బ పఠరన
తసడడ:డ మసరసన వల పఠరన
ఇసటట ననస:1-3-50
వయససస:20
లస: ససస స

489
JBV3022282
పపరర: నడరర హన పఠరన� �

94-2/1038

492
NDX1016930
పపరర: హరరఫర పఠరన

94-2/904

495
NDX1016484
పపరర: నడరర హన పఠరన

94-2/907

భరస : అయనన ఖమన
ఇసటట ననస:1-3-45
వయససస:38
లస: ససస స
94-2/909

498
AP151010066247
పపరర: బబ పఠరన�

94-2/910

భరస : మమబబ�
ఇసటట ననస:1-3-45
వయససస:71
లస: ససస స
94-2/912

501
AP151010063275
పపరర: అమర ఖమన పటబటన�

94-2/913

తసడడ:డ మమబబ పటబటన�
ఇసటట ననస:1-3-45
వయససస:60
లస: పప
94-17/986

504
NDX1723825
పపరర: ననగగసదడమక లలళర

94-2/915

భరస : వనసకటటశశర రరవప లలళర
ఇసటట ననస:1-3-48
వయససస:75
లస: ససస స
94-2/917

భరస : ననగ శశషష
ఇసటట ననస:1-3-49
వయససస:62
లస: ససస స
94-2/919

94-2/901

తసడడ:డ అమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:1-3-45
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:1-3-46
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : అమన� �
ఇసటట ననస:1-3-49
వయససస:35
లస: ససస స
508
NDX1472547
పపరర: ననగశశషష అకకసశశటట

94-17/984

తసడడ:డ మహన రరవప పపనసమబచసచ
ఇసటట ననస:1-3-45
వయససస:42
లస: పప

భరస : శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:1-3-46
వయససస:46
లస: ససస స
505
JBV1797620
పపరర: పమమద పఠరన� �

491
NDX3218716
పపరర: ససభబన షపక

486
AP151010066261
పపరర: అషసప
డ పన పథనన�

భరస : రజహమమన� �
ఇసటట ననస:1-3-44
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అమర ఖమన�
ఇసటట ననస:1-3-45
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:1-3-45
వయససస:31
లస: పప
502
NDX1453331
పపరర: రతన కలమమరర కసచరర

94-2/903

భరస : హరరననథ పపనసమబచసచ
ఇసటట ననస:1-3-45
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప� �
ఇసటట ననస:1-3-45
వయససస:43
లస: ససస స
499
JBV3688751
పపరర: బబజ పఠరన

488
NDX1837006
పపరర: నగమల మరర షపక

94-2/898

భరస : బడే�
ఇసటట ననస:1-3-44
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:1-3-44
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ అమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:1-3-45
వయససస:27
లస: ససస స
496
JBV3022837
పపరర: మలలర శశరర కరతస� �

94-2/900

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:1-3-44
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల సలమస
ఇసటట ననస:1-3-44
వయససస:32
లస: పప
493
NDX1017201
పపరర: షసనన పఠరన

485
AP151010066701
పపరర: అకబరరననసరపఠరన�

483
NDX0943902
పపరర: రమజన పఠరన

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:1-3-44
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:1-3-44
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:1-3-44
వయససస:32
లస: పప
490
NDX0116616
పపరర: ననగబల మరర షపక

94-2/896

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:1-3-44
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : హబబబలమర�
ఇసటట ననస:1-3-44
వయససస:40
లస: ససస స
487
NDX1955048
పపరర: మమలమల షపక

482
NDX1954974
పపరర: ఇమమమ బ షపక

507
JBV1797570
పపరర: అమన పటట న� �

94-2/918

తసడడ:డ మహమకద ఆల� �
ఇసటట ననస:1-3-49
వయససస:41
లస: పప
94-4/1482

510
SQX1676725
పపరర: జకకర షరరఫ షపక

95-4/2

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:1-3-50/2
వయససస:21
లస: పప
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94-2/920

భరస : హరరకకషష� �
ఇసటట ననస:1-3-51
వయససస:39
లస: ససస స
94-2/923

517
NDX1926783
పపరర: అబబదల కలమస షపక

94-2/926

94-3/1404

94-2/931

94-2/934

94-2/935

94-2/938

524
NDX1155365
పపరర: అకస ర బ పటబన

527
NDX2665198
పపరర: రవ తేజ వజడగరరర

94-2/941

94-2/932

94-2/928

522
NDX1155290
పపరర: మబబనన షపక

94-2/930

525
NDX1155142
పపరర: ససభబన షపక

94-2/933

తసడడ:డ అబబదల షషకలర
ఇసటట ననస:1-3-52
వయససస:46
లస: పప
94-2/1041

528
NDX3217387
పపరర: చనన రరయబడడ వజడగరరర

536
JBV3688769
పపరర: చటటటబబబబ� వగడ రర�

539
NDX2983625
పపరర: అహకద ఖమన పటట న
తసడడ:డ నజర పటట న
ఇసటట ననస:1-3-54/1
వయససస:20
లస: పప

94-3/1405

తసడడ:డ వణయఖ వజడగరరర
ఇసటట ననస:1-3-52/a
వయససస:25
లస: పప
94-2/937

తసడడ:డ వనసకట సడరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:1-3-54
వయససస:41
లస: పప
94-2/939

534
JBV1797752
పపరర: కరరమబననసర షపక� �

94-2/940

భరస : గరలషహహద� �
ఇసటట ననస:1-3-54/1
వయససస:47
లస: ససస స
94-2/942

తసడడ:డ లకకయఖ�
ఇసటట ననస:1-3-54/1
వయససస:45
లస: పప
94-2/1390

519
JBV1797315
పపరర: హరరకకషష� గసగరరజ�

94-2/936 531
530
AP151010063109
JBV3012689
పపరర: వనసకటఆదదననరరయణ� మమషరడ�
పపరర: సతఖననరరయణ మమషరడ�

533
NDX0242271
పపరర: వరలకడక� వగరడరర �

94-2/925

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:1-3-52
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : చటటటబబబబ�
ఇసటట ననస:1-3-54/1
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ� �
ఇసటట ననస:1-3-54/1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ నజర ఖమన పటట న
ఇసటట ననస:1-3-54/1
వయససస:23
లస: పప

94-2/929

తసడడ:డ సడరరననరరయణ� �
ఇసటట ననస:1-3-54
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:1-3-54
వయససస:65
లస: పప

538
NDX2983773
పపరర: ఫపవవజ ఖమన పటట న

521
NDX1155308
పపరర: షబన షపక

516
JBV1795319
పపరర: ననరరయణమమరరస� గసగరరజ�

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప � �
ఇసటట ననస:1-3-51
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వననయఖ
ఇసటట ననస:1-3-52/A
వయససస:21
లస: పప

భరస : సడరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:1-3-54
వయససస:56
లస: ససస స

535
JBV1797760
పపరర: వజయ కలపలగరరర� �

94-2/927

భరస : హహసపసన వల
ఇసటట ననస:1-3-52
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ననగమర మరర షపక
ఇసటట ననస:1-3-52/A
వయససస:27
లస: ససస స

532
AP151010063108
పపరర: సడరఖననరరయణ మమషరడ�

518
JBV1795228
పపరర: ససధనకర� గసగరరజ�

94-2/922

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప � �
ఇసటట ననస:1-3-51
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:1-3-52
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఎననయఖ�
ఇసటట ననస:1-3-52
వయససస:42
లస: ససస స

529
AP151010066221
పపరర: శవరదమక మమషరడ�

94-2/924

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప � �
ఇసటట ననస:1-3-51
వయససస:46
లస: పప

భరస : బబడదసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:1-3-51
వయససస:63
లస: ససస స

526
NDX1377613
పపరర: జహర షపక

515
NDX0242156
పపరర: వనసకరయమమక అకగసనపడగడ

513
NDX0341453
పపరర: లకడక పదనకవత గసగరరజ

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:1-3-51
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : దనసయఖ
ఇసటట ననస:1-3-51
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషష షపక
ఇసటట ననస:1-3-51
వయససస:47
లస: పప

523
NDX0107755
పపరర: వనసకరయమక వజడగరర�ర

94-2/921

భరస : ససదనకర� �
ఇసటట ననస:1-3-51
వయససస:41
లస: ససస స

514
JBV1795236
పపరర: శరరదశరసతనకలమమరర గసగరరజ�
�
భరస : పరసడడరసగరరరవప� �
ఇసటట ననస:1-3-51
వయససస:75
లస: ససస స

520
NDX3148574
పపరర: రహహమబన షపక

512
JBV1800432
పపరర: మణణబబల గసగరరజ� �

537
NDX2637304
పపరర: రరయమజ ఖమన పటబన

94-2/1044

తసడడ:డ నజర పటబన
ఇసటట ననస:1-3-54/1
వయససస:23
లస: పప
94-2/1391

540
NDX2977536
పపరర: ససబబయమక కలపలగరరర

94-4/1486

భరస : కకషష మమరరస కలపలగరరర
ఇసటట ననస:1-3-54/1
వయససస:71
లస: ససస స
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541
NDX2200046
పపరర: gousya షపక
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94-2/943

భరస : ననగబల meera shaik
ఇసటట ననస:1-3-54/2
వయససస:25
లస: ససస స
544
JBV1800945
పపరర: మలస బ సయఖద�

94-4/5

94-4/8

94-4/13

94-4/16

94-4/20

94-4/1487

94-2/1508

భరస : ఖమదరవల�
ఇసటట ననస:1-3-55
వయససస:56
లస: ససస స

554
NDX0341644
పపరర: రమమదేవ� బబసస�

557
NDX3098696
పపరర: మహహశ తతట

560
SQX2059434
పపరర: శవ పరరశత తతట

563
NDX3122298
పపరర: పడతనప పరలమధద

94-4/24

566
JBV3021276
పపరర: షబననపరరశన షపక�

94-4/17

569
NDX1472638
పపరర: శకనవరస రరవప పరలమధద
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పరలమధద
ఇసటట ననస:1-3-55
వయససస:32
లస: పప

549
NDX0941005
పపరర: బడహకస కలపలగరరర

94-4/12

552
NDX0941740
పపరర: జజఖత తరర పప

94-4/15

555
JBV1792449
పపరర: పపరష చసదడరరవప� గలమర�

94-4/19

తసడడ:డ వరయఖ � �
ఇసటట ననస:1-3-54/56
వయససస:60
లస: పప
94-2/1392

558
NDX2054625
పపరర: ఆదదననరరయణ కలపలగరరర

94-4/21

తసడడ:డ బడహకస కలపలగరరర
ఇసటట ననస:1-3-54/70A
వయససస:44
లస: పప
95-4/776

94-3/1406

561
NDX2386084
పపరర: ఇరరర ద మహహనసదదదన జజహన
షపక
తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:1-3-55
వయససస:26
లస: పప

94-1/10

564
NDX2044790
పపరర: నడరర హన షపక

94-4/23

భరస : వజయ కలమమర రరవపల
ఇసటట ననస:1-3-55
వయససస:33
లస: ససస స
94-4/25

భరస : మహబమబ ససభబన�
ఇసటట ననస:1-3-55
వయససస:35
లస: ససస స
94-4/27

94-4/7

భరస : అమరరనథ
ఇసటట ననస:1-3-54/8
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పరలమధద
ఇసటట ననస:1-3-55
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదరశల� �
ఇసటట ననస:1-3-55
వయససస:35
లస: ససస స
568
AP151010066205
పపరర: తనజజబ షపక�

94-4/14

భరస : మహహశ తతట
ఇసటట ననస:1-3-54/70A
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:1-3-55
వయససస:32
లస: పప
565
JBV3021284
పపరర: అమరరననసర షపక� �

551
NDX0342519
పపరర: అశశన బమసస

546
JBV1800960
పపరర: బషసరఅహకద� సయఖద�

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:1-3-54/7
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ శవరజ తతట
ఇసటట ననస:1-3-54/70A
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:1-3-54/70A
వయససస:18
లస: ససస స
562
NDX2854677
పపరర: ననగబ్రర బబషర షపక

94-4/10

భరస : వనసకటటసశర రరవప�
ఇసటట ననస:1-3-54/8
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరజ తతట
ఇసటట ననస:1-3-54/70
వయససస:32
లస: పప
559
NDX2853265
పపరర: పవన కలపలగరరర

548
AP151010066345
పపరర: శవకలమమరర కలపలగరరర

94-4/4

తసడడ:డ హససససహహద �
ఇసటట ననస:1-3-54/5A
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:1-3-54/8
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జగదదష� �
ఇసటట ననస:1-3-54/8
వయససస:44
లస: ససస స
556
NDX2243723
పపరర: మహహష తతట

94-4/6

భరస : రవ
ఇసటట ననస:1-3-54/7
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:1-3-54/8
వయససస:32
లస: ససస స
553
JBV3022688
పపరర: పదనకవత మబతనఖల� �

545
NDX0242396
పపరర: ససబబమక� శకపత�

543
NDX0242347
పపరర: శరసగమన� షపక�

భరస : మహమకద అల�
ఇసటట ననస:1-3-54/3
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : బబలగసటయఖ�
ఇసటట ననస:1-3-54/5A
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : గరసధద� �
ఇసటట ననస:1-3-54/7
వయససస:34
లస: ససస స
550
NDX0219162
పపరర: శశశలజ బబసస

94-4/2

తసడడ:డ గరలషహహద షపక
ఇసటట ననస:1-3-54/3
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బషసరహకద�
ఇసటట ననస:1-3-54/3
వయససస:45
లస: ససస స
547
JBV1800358
పపరర: ఆదదలకడక కలపలగరరర� �

542
NDX2025071
పపరర: మబబనన షపక

567
JBV3022506
పపరర: శకదేవ పస గబల� �

94-4/26

భరస : రరదనకకషషమమరరస� �
ఇసటట ననస:1-3-55
వయససస:45
లస: ససస స
94-4/28

570
AP151010063242
పపరర: ఖమదర వల షపక�

94-4/29

తసడడ:డ మరరసరహహబ�
ఇసటట ననస:1-3-55
వయససస:67
లస: పప
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571
NDX2853844
పపరర: ననగమర బబషర షపక
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94-4/1488

తసడడ:డ ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:1-3-55
వయససస:32
లస: పప
574
NDX1838616
పపరర: హహసపసన బబషర షపక

94-4/34

94-4/37

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:1-3-56
వయససస:47
లస: పప
580
NDX0818757
పపరర: అరరద అల మహమకద

94-4/39

94-4/42

95-4/3

94-4/46

94-4/48

భరస : సపవదన� �
ఇసటట ననస:1-3-56/8
వయససస:55
లస: ససస స

94-4/40

590
NDX2662450
పపరర: అససఫ అల

593
JBV1801976
పపరర: రసజజన బ షపక

94-4/51

596
JBV1791714
పపరర: వహహదన పఠరన� �

94-4/43

599
JBV3013364
పపరర: కకటటశశరరరవప గసజ
తసడడ:డ మసరసన రరవప ఓ
ఇసటట ననస:1-3-56/8
వయససస:69
లస: పప

579
NDX2750339
పపరర: షహహద వల షపక

94-4/1489

582
NDX2200194
పపరర: మ నహససర బ షపక

94-4/41

585
NDX2662401
పపరర: అలస షపక

94-5/836

తసడడ:డ ఖససస
ఇసటట ననస:1-3-56/2
వయససస:19
లస: పప
94-4/44

588
AP151010066485
పపరర: జజన బ పఠరన�

94-4/45

భరస : అబబదల అజజ�
ఇసటట ననస:1-3-56/3
వయససస:48
లస: ససస స
94-9/659

591
NDX2243574
పపరర: ఖమడరరననసర షపక

94-4/47

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:1-3-56/6
వయససస:22
లస: ససస స
94-4/49

594
NDX1013655
పపరర: జజన సపవదన షపక

94-4/50

తసడడ:డ షరహహన
ఇసటట ననస:1-3-56/6
వయససస:28
లస: పప
94-4/52

తసడడ:డ సపవదన� �
ఇసటట ననస:1-3-56/8
వయససస:34
లస: ససస స
94-4/54

94-4/36

భరస : మ హ మక ద ఖ సస మ షపక
ఇసటట ననస:1-3-56/2
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మబసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:1-3-56/6
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గసజ
ఇసటట ననస:1-3-56/8
వయససస:34
లస: ససస స
598
JBV1791722
పపరర: భబనసభ పఠరన� �

587
NDX1361310
పపరర: బబబబ ఆషర పటన

576
NDX1838541
పపరర: ససలమర ఖమన పటబన

తసడడ:డ శశశదన
ఇసటట ననస:1-3-56
వయససస:23
లస: పప

తలర : షకకలమ
ఇసటట ననస:1-3-56/3
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మబసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:1-3-56/6
వయససస:22
లస: ససస స
595
NDX1402767
పపరర: లమవణఖ గసజ

94-4/38

తసడడ:డ ససలర
ఇసటట ననస:1-3-56/3
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శలమర ఖమన�
ఇసటట ననస:1-3-56/3
వయససస:62
లస: పప
592
NDX2243608
పపరర: రశదన షపక

578
NDX0240556
పపరర: అహమకద ఆల� మహమకద�

584
NDX1155134
పపరర: షబబర షపక

94-4/32

తసడడ:డ అబబదల అజజ పటబన
ఇసటట ననస:1-3-56
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ అజమ
ఇసటట ననస:1-3-56/2
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:1-3-56/2
వయససస:24
లస: పప
589
AP151010063535
పపరర: అబబదల అజజ పఠరన�

94-4/35

భరస : సరధదక షపక
ఇసటట ననస:1-3-56/2
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగమర షపక
ఇసటట ననస:1-3-56/2
వయససస:30
లస: పప
586
SQX1676790
పపరర: అబబదల రజజక షపక

575
NDX1766320
పపరర: సరయ వనసకట శవననగ రరజ
లసగరల
తసడడ:డ మహన రరవప లసగరల
ఇసటట ననస:1-3-56
వయససస:30
లస: పప

581
NDX1838632
పపరర: గకససయమ షపక

573
JBV1801968
పపరర: ఖమసససబ షపక

భరస : సపవదన
ఇసటట ననస:1-3-56
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ఆల�
ఇసటట ననస:1-3-56
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ అహమకద అల మహమకద
ఇసటట ననస:1-3-56/1
వయససస:39
లస: పప
583
NDX1838624
పపరర: సరదదక షపక

94-4/30

తసడడ:డ సపవదన
ఇసటట ననస:1-3-56
వయససస:35
లస: ససస స

తలర : శసషరద బబగస షపక
ఇసటట ననస:1-3-56
వయససస:29
లస: పప
577
NDX1252097
పపరర: సపవదన షపక

572
NDX1389279
పపరర: పరరశన షహననజ షపక

597
JBV1801984
పపరర: లకకకభబరత గసజ

94-4/53

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:1-3-56/8
వయససస:37
లస: ససస స
94-4/55

600
NDX1723726
పపరర: రగహనన పఠరన

94-4/56

భరస : కరరమబలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:1-3-57
వయససస:28
లస: ససస స
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94-4/57

తసడడ:డ మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:1-3-57
వయససస:39
లస: ససస స
604
NDX1723692
పపరర: యమససకన పఠరన

94-4/60

94-4/64

94-4/67

94-4/70

94-4/73

94-4/76

94-7/1074

తసడడ:డ జజన సరహహబ�
ఇసటట ననస:1-3-57/4
వయససస:44
లస: పప

614
JBV1804343
పపరర: ససజజత కలటబల� �

617
NDX2410173
పపరర: కలమమర దనసరర

620
SQX1676733
పపరర: కలమమర దనసరర

623
NDX0242701
పపరర: అనసషర ఉదదసటట

94-4/81

626
NDX0114678
పపరర: వజయ కలమమర ఉదదసటట

94-4/71

629
NDX0116285
పపరర: పపనననరరవప� ఉదదసటట�
తసడడ:డ రరమ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:1-3-57/4
వయససస:56
లస: పప

609
NDX1403187
పపరర: ఆసజనవయబలల రజడడస మరసరజడడస

94-4/66

612
NDX1954917
పపరర: అననపపరష కలటటల

94-4/69

615
NDX2243384
పపరర: పదనకవత పసడడటట

94-4/72

భరస : సబబబరరవ పస నస టట
ఇసటట ననస:1-3-57/2
వయససస:51
లస: ససస స
94-4/74

618
NDX2200137
పపరర: కల మమర దనస రర

94-4/75

తసడడ:డ నర సససహ రరవప దన స రర
ఇసటట ననస:1-3-57/2
వయససస:33
లస: పప
95-4/4

621
NDX3284791
పపరర: ధనలకడక కకతస మమసస

94-4/1741

భరస : చలపత రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:1-3-57/3
వయససస:45
లస: ససస స
94-4/79

624
NDX0941690
పపరర: మధసనన కలమమరర వదదసత

94-4/80

తసడడ:డ పపనన రరవప
ఇసటట ననస:1-3-57/4
వయససస:32
లస: ససస స
94-4/82

తసడడ:డ పపనననరరవప
ఇసటట ననస:1-3-57/4
వయససస:34
లస: పప
94-4/84

94-4/63

భరస : ననగగశశర రరవప KUTALA
ఇసటట ననస:1-3-57/2
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననన రరవప
ఇసటట ననస:1-3-57/4
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : న య మ తష ళళ షపక
ఇసటట ననస:1-3-57/4
వయససస:32
లస: ససస స
628
AP151010063319
పపరర: మసరసన వల షపఖ�

94-4/68

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:1-3-57/2
వయససస:32
లస: పప

భసధసవప: ధనలకడక కకతస మమసస
ఇసటట ననస:1-3-57/3
వయససస:50
లస: పప
625
NDX2200400
పపరర: హ సస న షపక

611
NDX1237940
పపరర: మబబనన పస

606
NDX1723700
పపరర: కరరమబలమర ఖమన పఠరన

తసడడ:డ అనసతరజడడస మరసరజడడస
ఇసటట ననస:1-3-57
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:1-3-57/2
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కలతర
ఇసటట ననస:1-3-57/2
వయససస:41
లస: పప
622
NDX3284783
పపరర: చలపత రరవప కకతస మమసస

94-4/65

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:1-3-57/2
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:1-3-57/2
వయససస:58
లస: ససస స
619
JBV3013018
పపరర: ననగగశశర రరవప కలతర

608
NDX2200376
పపరర: మహమకద అల షపక

94-4/59

తసడడ:డ హబబబలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:1-3-57
వయససస:40
లస: పప

భరస : అబబదల కరరస
ఇసటట ననస:1-3-57/1
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సబబబరరవ పసడడటట
ఇసటట ననస:1-3-57/2
వయససస:33
లస: ససస స
616
AP151010066230
పపరర: జయలకడక కలటబల�

94-4/62

తసడడ:డ ఉమర షపక
ఇసటట ననస:1-3-57
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల సతనసర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:1-3-57
వయససస:79
లస: పప
613
NDX2243426
పపరర: ధరరకక పసడడటట

605
NDX2200368
పపరర: రగషన జమర షపక

603
JBV1801943
పపరర: శకవరణణ యరరక� �

భరస : వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:1-3-57
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మహ మక ద అ ల షపక
ఇసటట ననస:1-3-57
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ హబబబలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:1-3-57
వయససస:40
లస: పప
610
NDX1723676
పపరర: హబబబలమర ఖమన పఠరన

94-4/58

భరస : సపవ ద షపక
ఇసటట ననస:1-3-57
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : హబబబలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:1-3-57
వయససస:56
లస: ససస స
607
NDX1723742
పపరర: రరయమజ ఖమన పఠరన

602
NDX2200426
పపరర: ఖమ ససస బ షపక

627
NDX2200418
పపరర: నయసతషలమర షపక

94-4/83

తసడడ:డ మహమకద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:1-3-57/4
వయససస:37
లస: పప
94-4/85

630
NDX0113761
పపరర: జబన బబషర� మగల�

94-4/86

తసడడ:డ కరరస బబగ�
ఇసటట ననస:1-3-57/6
వయససస:30
లస: పప
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JBV3012341
పపరర: రరమయఖ� తతట�
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94-4/88

తసడడ:డ యలమసదయఖ� �
ఇసటట ననస:1-3-57/6
వయససస:65
లస: పప
634
NDX0935569
పపరర: మననజసమమర గబరరకల

94-4/92

94-4/95

94-4/96

649
NDX2507903
పపరర: చలమయఖ రరగరరర

94-4/97

94-4/1493

641
NDX3115862
పపరర: వనసకట పదనకవత తటవరరస

644
JBV1792019
పపరర: అనసతలకడక తమకనడడ� �

647
NDX2507895
పపరర: పపలర మక రరగరరర

94-4/102

650
NDX2852978
పపరర: పపలర మక రరగరరర

94-4/1491

653
NDX3108594
పపరర: తరరపతరరవప బసడనరర

94-4/98

656
NDX2904571
పపరర: షపక మహమకద ఆరరఫ షపక

639
NDX3120615
పపరర: సలమమ షపక

642
NDX2645026
పపరర: అఖల పపవరశడ

94-4/100

94-4/101

తసడడ:డ చలమయఖ రరగరరర
ఇసటట ననస:1-3-57/9/B
వయససస:28
లస: పప
94-4/1494

651
NDX3058435
పపరర: కరససస బ షపక

94-4/1492

భరస : షరదసలమర షపక
ఇసటట ననస:1-3-57/9,3RD LINE
వయససస:50
లస: ససస స
94-9/885

654
NDX2822864
పపరర: షపక మహమకద ఆరరఫ షపక

94-3/1407

తసడడ:డ షపక ఫజర రహమన షపక హససన
ఇసటట ననస:1-3-57/13
వయససస:18
లస: పప
94-6/856

657
NDX3100658
పపరర: భబరత దేవ గబరకల
భరస : శక రరమ మమరరస గబరకల
ఇసటట ననస:1-3-58/A
వయససస:46
లస: ససస స

658
AP151010066703
పపరర: బషసరరన షపక�

659
AP151010063688
పపరర: అబబదల సలమస షపక

660
NDX3057668
పపరర: శక రరమ మమరరస గబరకల

తసడడ:డ దనదనమయమ
ఇసటట ననస:1-3-58A
వయససస:50
లస: పప

94-4/99

648
NDX2507887
పపరర: శకనవరస రరగరరర

తసడడ:డ షపక ఫజర రహమన ఫజర రహమన
ఇసటట ననస:1-3-57/13
వయససస:18
లస: పప

భరస : అబబల సలమస�
ఇసటట ననస:1-3-58A
వయససస:46
లస: ససస స

94-5/837

645
NDX1402890
పపరర: మహబమబ సయఖద

తసడడ:డ షపక ఫజర రహమన ఫజర రహమన
ఇసటట ననస:1-3-57/13
వయససస:18
లస: పప
94-4/103

94-2/1394

తసడడ:డ మహహదదన సయఖద
ఇసటట ననస:1-3-57-9A
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:1-3-57/10/B
వయససస:22
లస: పప
94-4/1490

94-4/94

తసడడ:డ శకనవరస రర0 పపవరశడ
ఇసటట ననస:1-3-57/9-1 Mosque Street
వయససస:23
లస: పప

భరస : చలమయఖ
ఇసటట ననస:1-3-57/9B
వయససస:47
లస: ససస స
94-8/1334

636
NDX0240630
పపరర: ననగరరజ� గబరరకల�

భరస : కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:1-3-57/9
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చలమయఖ రరగరరర
ఇసటట ననస:1-3-57/9/B
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వవడడకకసడలల
ఇసటట ననస:1-3-57/10/b
వయససస:25
లస: ససస స
655
NDX2852713
పపరర: షపక మహమకద ఆరరఫ షపక

94-2/1393

భరస : వనసకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:1-3-57-9A
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆరగగఖస రరగరరర
ఇసటట ననస:1-3-57/9/B
వయససస:55
లస: పప
652
NDX3116423
పపరర: అరరణ బసడనరర

638
NDX3107653
పపరర: వనసకట పదనకవత తటవరరస

94-4/91

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:1-3-57/7
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకట రతనస తటవరరస
ఇసటట ననస:1-3-57/9
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరయమజదదదన బబషర శశఖ
ఇసటట ననస:1-3-57-9A
వయససస:22
లస: ససస స
646
NDX2756351
పపరర: రరఘవవసదడ సరయ రకడత
తమకనడడ
తలర : కకమల తమకనడడ
ఇసటట ననస:1-3-57/9A
వయససస:18
లస: పప

94-4/93

భరస : వనసకట రతనస తటవరరస
ఇసటట ననస:1-3-57/9
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వరహబ పఠరన
ఇసటట ననస:1-3-57/9
వయససస:46
లస: ససస స
643
NDX2191179
పపరర: రగశరక శశఖ

635
JBV3013372
పపరర: శకకరసత� గబరరకల�

633
AP151010066234
పపరర: శరరద గబరరకల�

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:1-3-57/7
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప � �
ఇసటట ననస:1-3-57/7
వయససస:34
లస: పప

భరస : మహబమలమ�
ఇసటట ననస:1-3-57/8
వయససస:66
లస: ససస స
640
NDX2243319
పపరర: జమమలమ పఠరన

94-4/90

భరస : ననగరరజ�
ఇసటట ననస:1-3-57/7
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకహనరరవప
ఇసటట ననస:1-3-57/7
వయససస:33
లస: పప
637
AP151010066444
పపరర: అశకపపన పఠరన�

632
NDX0582866
పపరర: రరధదక గబరరకల�

94-4/105

94-2/1396

94-4/1495

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప గబరకల
ఇసటట ననస:1-3-58/A
వయససస:55
లస: పప
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94-4/1496

భరస : ననగబల మర షపక
ఇసటట ననస:1-3-58/A
వయససస:25
లస: ససస స
664
NDX2441343
పపరర: జగససఖన గకడ

94-4/108

94-4/110

94-14/797

94-4/1497

94-38/716

94-3/1412

94-6/857

భరస : ననగమలమరర�
ఇసటట ననస:1-3-66
వయససస:32
లస: ససస స

674
NDX2853547
పపరర: షబన షపక

677
NDX3167707
పపరర: తసగజళర షపక

680
NDX3213766
పపరర: కససస బ షపక

683
NDX3213972
పపరర: తసగజళర షపక

94-2/1397

686
NDX2575314
పపరర: జరరన షపక

94-4/1498

689
NDX0583112
పపరర: శకలకడక అననపపరష � రరచరర �
భరస : రవసదడబబబబ�
ఇసటట ననస:1-3-66
వయససస:41
లస: ససస స

669
NDX2656213
పపరర: ససభబన పఠరన

94-8/1125

672
NDX2854115
పపరర: ఆషసమ షపక

94-3/1408

675
NDX2694685
పపరర: ఖససస శశశదన షపక

94-5/840

తసడడ:డ తసగజళర షపక
ఇసటట ననస:1-3-62
వయససస:44
లస: పప
94-3/1409

678
NDX3217940
పపరర: తసగజళర షపక

94-3/1410

Deleted

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:1-3-62/2
వయససస:51
లస: పప
94-4/1499

681
NDX3163102
పపరర: నగరనన షపక

94-4/1500

తసడడ:డ తసగజళర షపక
ఇసటట ననస:1-3-62/2
వయససస:23
లస: ససస స
94-7/878

684
NDX3293107
పపరర: కరరమబలమర షపక

94-4/1749

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:1-3-63/2
వయససస:44
లస: పప
94-4/1275

తసడడ:డ ఇబడహహస ఖలలలలమర షపక
ఇసటట ననస:1-3-65
వయససస:20
లస: ససస స
94-4/113

94-158/337

భరస : గరలబ షపక
ఇసటట ననస:1-3-60
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:1-3-62/2
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ఫజలమమ
ఇసటట ననస:1-3-65
వయససస:20
లస: ససస స
688
NDX0241604
పపరర: షరమల� షపక�

94-4/111

భరస : తసగఅలమ షపక
ఇసటట ననస:1-3-62/2
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ తసగజళర షపక
ఇసటట ననస:1-3-62/2
వయససస:23
లస: ససస స
685
NDX2828036
పపరర: జరరనన షపక

671
NDX2243525
పపరర: కరతషస బ షపక

666
NDX3205010
పపరర: శసషషదదదన షపక

తసడడ:డ మహమకద అల
ఇసటట ననస:1-3-59/2
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:1-3-62/2
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ తసగజళర షపక
ఇసటట ననస:1-3-62/2
వయససస:23
లస: ససస స
682
NDX3209558
పపరర: నగరనన షపక

94-5/839

భరస : మబసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:1-3-60/2 , 2ND LINE
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఖససస శశశదన షపక
ఇసటట ననస:1-3-62
వయససస:36
లస: ససస స
679
NDX3190337
పపరర: నగరనన షపక

668
NDX2656163
పపరర: జన బబగబమ పటబన

94-4/107

తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:1-3-59-1/B
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకలర షపక
ఇసటట ననస:1-3-59/C
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ చసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:1-3-60/2 , 2ND LINE
వయససస:25
లస: పప
676
NDX2705499
పపరర: రససలబ షపక

94-4/109

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:1-3-59/2
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:1-3-59/2
వయససస:23
లస: పప
673
NDX2853778
పపరర: మబసస ఫర షపక

665
NDX2243467
పపరర: మమలమల షపక

663
NDX2243491
పపరర: మబనన షపక

భరస : మఉలమల షపక
ఇసటట ననస:1-3-59
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషష షపక
ఇసటట ననస:1-3-59
వయససస:45
లస: పప

భరస : బబజ పఠరన
ఇసటట ననస:1-3-59/2
వయససస:27
లస: ససస స
670
NDX2653657
పపరర: సలమకన ఖమన పఠరన

94-4/106

తసడడ:డ మలలలలవ షపక
ఇసటట ననస:1-3-59
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ససతతషకలమమర గకడ
ఇసటట ననస:1-3-59
వయససస:39
లస: ససస స
667
NDX2243657
పపరర: జజన బబగస పఠరన

662
NDX2243590
పపరర: సలమక షపక

687
NDX1017730
పపరర: మమధవ చదననసశశటట

94-4/112

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:1-3-66
వయససస:30
లస: ససస స
94-4/114

690
NDX1017417
పపరర: కలమమరర చదననసశశటట

94-4/115

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:1-3-66
వయససస:47
లస: ససస స
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94-4/116

భరస : బబజషరహహద�
ఇసటట ననస:1-3-66
వయససస:49
లస: ససస స
694
NDX1012970
పపరర: వనసకటటష చదననసశశటట

94-4/119

94-4/122

94-4/1276

94-2/1398

94-12/1397

తసడడ:డ చసదడశశఖర వలర సశశటట
ఇసటట ననస:1-3-72
వయససస:20
లస: ససస స
709
NDX2668077
పపరర: మణణకరసత మషద

94-4/1278

94-4/1504

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:1-3-73/C
వయససస:31
లస: ససస స
715
SQX1676816
పపరర: గణణశ పస టట
ర రర

భరస : ననగబరశఅల షపక
ఇసటట ననస:1-3-77
వయససస:37
లస: ససస స

701
NDX2584167
పపరర: వనసకట మననజ కలమమర గరర

704
NDX2563724
పపరర: లకడక నరసమక వలర సశశటట

95-4/5

94-10/981

699
NDX2787224
పపరర: షరహహల షపక

94-4/1277

707
NDX3218674
పపరర: రసబబబబ వలమసపటట

708
NDX2243673
పపరర: భవరన డేగల

94-15/597

94-4/1279

94-4/124

711
NDX2789030
పపరర: షపక మసరసన వల
తసడడ:డ షపక ససభబన
ఇసటట ననస:1-3-73/c
వయససస:33
లస: పప

713
NDX2834901
పపరర: తడవవణణ లకకసశశటట

714
NDX2401875
పపరర: మణణకసఠ మమశద

తసడడ:డ ననగబర వల షపక
ఇసటట ననస:1-3-77
వయససస:23
లస: పప

94-4/1502

భరస : సరసబశవ రరవప డేగల
ఇసటట ననస:1-3-73
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సతఖ ననరరయణ మమషరడ
ఇసటట ననస:1-3-73
వయససస:21
లస: పప

719
NDX3188679
పపరర: మసరసన వల షపక

94-10/982

705
NDX3160058
పపరర: శరత చసదడ వలర సశశటట
తసడడ:డ చసదడషపఖర వలర సశశటట
ఇసటట ననస:1-3-72
వయససస:18
లస: పప

716
AP151010066581
పపరర: లలమవత ఉదదసటట

94-4/1501

702
NDX2554228
పపరర: కలమఖణ కలమమర గరర

భరస : రరజజ రరస మహన రరయ వలర సశశటట
ఇసటట ననస:1-3-72
వయససస:42
లస: ససస స

710
NDX2566024
పపరర: మణణకసఠ మమషరడ

94-4/121

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప గరర
ఇసటట ననస:1-3-70
వయససస:19
లస: పప

94-2/1399

94-4/1503

94-10/80

తసడడ:డ వనసకటసతఖననరరయమణ మశద
ఇసటట ననస:1-3-74
వయససస:22
లస: పప
94-4/125

భరస : పపనననరరవప
ఇసటట ననస:1-3-75/4
వయససస:49
లస: ససస స
94-4/127

696
NDX0920603
పపరర: యమషసన షరరప షపఖ�

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:1-3-68
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల లకకసశశటట
ఇసటట ననస:1-3-74
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన పస టట
ర రర
ఇసటట ననస:1-3-74
వయససస:37
లస: పప
718
NDX2243459
పపరర: సపవదన బ షపక

94-4/123

తసడడ:డ వరయఖ వలమసపటట
ఇసటట ననస:1-3-72
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసతఖననరరయణ మషద
ఇసటట ననస:1-3-73
వయససస:21
లస: పప
712
NDX2852903
పపరర: షపక నసరరహన

698
NDX1012343
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చరరమమమళళ

94-4/118

తసడడ:డ మమలమల షపఖ�
ఇసటట ననస:1-3-66
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప గరర
ఇసటట ననస:1-3-70
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ యలమసద వలర సశశటట
ఇసటట ననస:1-3-70/2
వయససస:70
లస: పప
706
NDX3150158
పపరర: శరకవణణ వలర సశశటట

94-4/120

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:1-3-66
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:1-3-69
వయససస:20
లస: ససస స
703
NDX3166360
పపరర: వనసకటటశశరరర వలర సశశటట

695
NDX1252071
పపరర: రవసదడబబబబ తననరర

693
NDX1252089
పపరర: సరమమమజఖస తననరర

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:1-3-66
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:1-3-66
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ససతయఖ
ఇసటట ననస:1-3-66
వయససస:62
లస: పప
700
NDX2548618
పపరర: పటబన బబజ బ

94-4/117

భరస : బబల ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:1-3-66
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:1-3-66
వయససస:28
లస: పప
697
NDX1012939
పపరర: శకనవరస రరవప చదననసశశటట

692
NDX1017250
పపరర: సతఖవవణణ ననగసడర

717
NDX2243194
పపరర: హససనన షపక

94-4/126

తసడడ:డ ననగబవరల షపక
ఇసటట ననస:1-3-77
వయససస:22
లస: ససస స
94-4/1505

720
NDX3220076
పపరర: షపక ననగబర వల షపక

94-4/1718

తసడడ:డ షపక నశర వల షపక
ఇసటట ననస:1-3-77
వయససస:42
లస: పప
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94-4/1721

తసడడ:డ ననగబర వల షపక
ఇసటట ననస:1-3-77
వయససస:21
లస: ససస స
95-4/6

తసడడ:డ ననగబరశఅల షపక
ఇసటట ననస:1-3-77
వయససస:24
లస: పప
94-4/1507

94-4/1283

94-6/567

94-5/847

94-4/130

94-5/1374

94-4/1508

94-4/128

737
NDX2653509
పపరర: హబబ షరరఫ షపక

740
NDX2243715
పపరర: కకషష గగలల
ర లడడ

743
NDX2201002
పపరర: వనసకట పదనకవత ఫప వర డ

746
NDX3136314
పపరర: షసరరన షపక

94-8/1336

749
NDX2665354
పపరర: అలయ అఫసడన షపక
తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:1-3-86/6
వయససస:18
లస: ససస స

729
NDX2695120
పపరర: రరజగశశరర వరససరజడడస

94-4/1282

732
NDX2685980
పపరర: శశశలజ కలసచనపలర

94-5/846

735
NDX2668325
పపరర: ఇమమమ ఖమన పఠరన

94-4/1285

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:1-3-81 NEAR MASJID ROAD
వయససస:21
లస: పప
94-14/798

738
NDX2243624
పపరర: జగదదసవరర దేవ గగలల
ర లడడ

94-4/129

భరస : కకషష గగలల
ర లడడ
ఇసటట ననస:1-3-83/1
వయససస:45
లస: ససస స
94-4/131

741
NDX2243665
పపరర: చరసజవ గగలల
ర లడడ

94-4/132

తసడడ:డ రరధ కకషషయఖ గగలల
ర లడడ
ఇసటట ననస:1-3-83/1
వయససస:71
లస: పప
94-4/133

744
NDX2668465
పపరర: ఏసస మమరర దరరవవమబల

94-4/1286

తసడడ:డ ఇసరడయమలల
ఇసటట ననస:1-3-86
వయససస:19
లస: ససస స
94-3/1416

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:1-3-86/6
వయససస:21
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:1-3-86/6
వయససస:21
లస: ససస స

734
NDX2440618
పపరర: శకనస బబషర షపక

94-4/1506

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలసచనపలర
ఇసటట ననస:1-3-81
వయససస:19
లస: ససస స

తలర : వనసకట రతనస త ట వవఱఱఱ
ఇసటట ననస:1-3-86
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:1-3-86/1
వయససస:26
లస: పప
748
NDX3073798
పపరర: షసరరన షపక

94-4/1284

తసడడ:డ చరరజవ గగలల
ర లడడ
ఇసటట ననస:1-3-83/1
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల ఫరరరక షపక
ఇసటట ననస:1-3-84
వయససస:18
లస: ససస స
745
NDX3121902
పపరర: జకకర బబష షపక

731
NDX2634137
పపరర: శశశలజ కలసచనపలర

726
NDX2731487
పపరర: కరరమబననసర షపక

భసధసవప: నగగష వరససరజడడస
ఇసటట ననస:1-3-81
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కమల షరరఫ
ఇసటట ననస:1-3-82
వయససస:21
లస: పప

భరస : చరరజవ గగలల
ర లడడ
ఇసటట ననస:1-3-83/1
వయససస:65
లస: ససస స
742
NDX3282472
పపరర: సబన షపక

94-2/1400

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:1-3-81/1
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కమల షరరఫ
ఇసటట ననస:1-3-82
వయససస:20
లస: పప
739
NDX2243533
పపరర: దసరరగ భవరన గగలల
ర లడడ

728
NDX2854339
పపరర: రరజగశశరర వరససరజడడస

94-5/845

భరస : మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:1-3-78
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలసచనపలర
ఇసటట ననస:1-3-81
వయససస:19
లస: పప

భరస : నగగష వరససరజడడస
ఇసటట ననస:1-3-81
వయససస:33
లస: ససస స
736
NDX2655629
పపరర: హబబ షరరఫ షపక

95-4/7

భరస : నగగశ వరససరజడడస
ఇసటట ననస:1-3-81
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనసవరస రరవప కలసచనపలర
ఇసటట ననస:1-3-81
వయససస:21
లస: పప
733
NDX2695047
పపరర: రరజగశశరర వరససరజడడస

725
SQX1676782
పపరర: ననగమర వరల షపక

723
NDX2662500
పపరర: ననగబల మర షపక

తసడడ:డ షపక
ఇసటట ననస:1-3-77
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ నసరశఅల షపక
ఇసటట ననస:1-3-77
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:1-3-78
వయససస:18
లస: ససస స
730
NDX2668515
పపరర: పవన కలమమర కలసచనపలర

94-4/1722

భరస : ననగబర వల షపక
ఇసటట ననస:1-3-77
వయససస:37
లస: ససస స

724
SQX1676741
పపరర: మసరసనశల షపక

727
NDX2827061
పపరర: కరరశరక ససలమసనన షపక

722
NDX3247715
పపరర: శశశదనబ షపక

747
NDX2663607
పపరర: షసరరన షపక

94-5/849

భరస : మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:1-3-86/6
వయససస:21
లస: ససస స
94-9/661

750
NDX3124005
పపరర: ఆలయమ ఆఫసడన షపక

94-9/886

తసడడ:డ మహబమబబసభబన షపక
ఇసటట ననస:1-3-86/6
వయససస:18
లస: ససస స
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751
NDX2667251
పపరర: జకకర హహసపన ఖమన పఠరన

94-4/1288

తసడడ:డ ఈససబ పఠరన
ఇసటట ననస:1-3-86/7
వయససస:25
లస: పప
754
SQX1676808
పపరర: యయజసతషరరఫ మహమకద

95-4/8

94-8/1337

94-4/1287

94-4/1509

95-4/780

94-4/1392

94-4/137

తసడడ:డ నజ్సయమక షపక
ఇసటట ననస:1-3-87/3
వయససస:20
లస: పప

764
NDX2834711
పపరర: షరరఫ షపక

767
NDX2656361
పపరర: సమర మహమకద

770
NDX3055373
పపరర: జజబరల అహమద షపక

773
NDX3154184
పపరర: సరయ బబబ షపక

94-2/1405

776
NDX3194289
పపరర: దదలమరద షపక

94-2/1402

779
NDX2599702
పపరర: తససర మ షపక
తసడడ:డ నజ్సయమక షపక
ఇసటట ననస:1-3-87/3
వయససస:19
లస: ససస స

759
NDX2882439
పపరర: అబబదల హక షపక

94-19/625

762
NDX3068814
పపరర: షరరఫ షపక

94-2/1401

765
NDX2852754
పపరర: షకకల షపక

94-4/1510

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:1-3-86/15
వయససస:32
లస: ససస స
94-5/848

768
NDX2951226
పపరర: ననగబర షపక

94-4/1511

తసడడ:డ అబబదల షపక
ఇసటట ననస:1-3-86/18/A
వయససస:27
లస: పప
94-4/1512

771
NDX2961753
పపరర: మమమమమనన షపక

94-2/1403

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:1-3-86/24
వయససస:28
లస: ససస స
94-4/1513

774
NDX3158185
పపరర: ఆడమ శరఫస షపక

94-4/1514

తసడడ:డ సరయ బబబ షపక
ఇసటట ననస:1-3-87
వయససస:20
లస: పప
94-3/1417

తసడడ:డ దరరయమ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:1-3-87/3
వయససస:29
లస: ససస స
94-4/1289

94-4/136

తసడడ:డ కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:1-3-86/14
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ జఫర వల షపక
ఇసటట ననస:1-3-87
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మబజజబరగకహమమన పటబన
ఇసటట ననస:1-3-87/3
వయససస:18
లస: ససస స
778
NDX2566180
పపరర: ననషరద షపక

94-4/1736

తసడడ:డ సరద ర షపక
ఇసటట ననస:1-3-86/19
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ షసకత అల సయఖద
ఇసటట ననస:1-3-86/A
వయససస:22
లస: పప
775
NDX3101177
పపరర: జజమరరననసర పటబన

761
NDX3271954
పపరర: పపరరణ సససగ సససగ

756
NDX2243376
పపరర: బశరరననసర సయఖద

తసడడ:డ అబబదల ఖదర షపక
ఇసటట ననస:1-3-86/9/A
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ బబష
ఇసటట ననస:1-3-86/18
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సరదర షపక
ఇసటట ననస:01-03-86/19
వయససస:22
లస: పప
772
NDX2243822
పపరర: ఒమమ ఫరరరజ సయఖద

94-18/725

తసడడ:డ మహమకద జఫర షపక
ఇసటట ననస:1-3-86/15
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:1-3-86/15
వయససస:29
లస: పప
769
NDX3100559
పపరర: జజబరల అహమద షపక

758
NDX2639920
పపరర: ఒమమర ఫరరరక సయద

94-4/135

భరస : షసకత అల సయఖద
ఇసటట ననస:1-3-86/9/A
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ చరణ సససగ
ఇసటట ననస:1-3-86/12
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:1-3-86/14
వయససస:18
లస: పప
766
SQX2034502
పపరర: రరయమజ షపక

94-2/1404

తసడడ:డ షసకత అల సయద
ఇసటట ననస:1-3-86/9/A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ అపలరరవప బబడడగఎమటటఐ
ఇసటట ననస:1-3-86/12
వయససస:32
లస: పప
763
NDX2842664
పపరర: షరరఫ షపక

755
NDX3082492
పపరర: జననయరర సపవయయఖదన

753
NDX2243541
పపరర: షర అల షపక

తసడడ:డ బశర అహకద షపక
ఇసటట ననస:1-3-86/8
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ షసకత అల
ఇసటట ననస:1-3-86/9/A
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : షసకత అల
ఇసటట ననస:1-3-86/9/A
వయససస:44
లస: ససస స
760
NDX2566800
పపరర: వరబబబబ బబడడగఎమటటఐ

94-4/134

భరస : షరఅల షపక
ఇసటట ననస:1-3-86/8
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ నసరరలమ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:1-3-86/8
వయససస:54
లస: పప
757
NDX3082518
పపరర: బశరరననసర సయద

752
NDX2243434
పపరర: హహమమరర బబనస షపక

777
NDX2426005
పపరర: ననషరద అహకద షపక

94-4/138

తసడడ:డ నజయక షపక
ఇసటట ననస:1-3-87/3
వయససస:21
లస: పప
94-4/1290

780
NDX2852580
పపరర: జమరరననసర పటట న

94-4/1515

తసడడ:డ రహమన
ఇసటట ననస:1-3-87/3
వయససస:18
లస: ససస స
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781
NDX2667046
పపరర: అమర జజన షపక
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94-5/850

తసడడ:డ శశశదనబ షపక
ఇసటట ననస:1-3-87/3
వయససస:23
లస: పప
784
NDX2356749
పపరర: కకరణ కలమమర

94-4/139

94-4/1751

94-192/1

94-2/1406

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:1-3-88/5
వయససస:26
లస: ససస స
796
NDX3032547
పపరర: శశశత జన

94-3/1420

94-192/1065

94-4/1517

తసడడ:డ బబడేమమ షపక
ఇసటట ననస:1-3-89/2
వయససస:44
లస: పప

94-192/3

794
NDX2825719
పపరర: జజకకర బబష షపక

94-3/1418

800
NDX2961613
పపరర: మమలమల షపక

803
NDX2243566
పపరర: సలమక మహమకద

94-4/1519

806
NDX2852523
పపరర: మహమకద బ షపక

809
NDX3013554
పపరర: మహబమబ షపక
తసడడ:డ గరల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:1-3-89/2
వయససస:77
లస: పప

789
NDX2854982
పపరర: మబసస ఫర మహమకద

94-19/626

792
NDX2948701
పపరర: కరరమబననసర కకలమ

94-4/1518

795
NDX2822526
పపరర: మమనక ననగసరయ కరసరణణ

94-3/1419

భరస : జకకర బబష షపక
ఇసటట ననస:1-3-88/5
వయససస:22
లస: ససస స
94-4/863

798
NDX3127883
పపరర: శశశత జన

94-12/1398

తసడడ:డ ఫరదర బడహకస
ఇసటట ననస:1-3-88/5
వయససస:19
లస: ససస స
94-2/1407

801
NDX2663078
పపరర: మమలమల షపక

94-192/1066

తసడడ:డ మదరసర
ఇసటట ననస:1-3-88/6
వయససస:22
లస: పప
94-4/140

804
NDX2401792
పపరర: నజర పఠరన

94-4/141

తసడడ:డ రహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:1-3-89
వయససస:32
లస: పప
94-4/1520

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:1-3-89
వయససస:23
లస: ససస స
94-3/1421

94-4/1516

భరస : జలన బబష కకలమ
ఇసటట ననస:1-3-88/1
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అదబబల మహమకద
ఇసటట ననస:1-3-89
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవయమ ఆరవవటట
ఇసటట ననస:1-3-89
వయససస:30
లస: పప
808
NDX2954303
పపరర: హహసపసన షపక

791
NDX0107144
పపరర: మమహర బన ససలమసనన
మహమకద
భరస : అబబదల సలమస
ఇసటట ననస:1-3-88
వయససస:36
లస: ససస స

797
NDX1155522
పపరర: పరరశన షపవఖ

786
NDX3035029
పపరర: ననగరరజ తనదదవరక

తసడడ:డ రహహమమన
ఇసటట ననస:1-3-88
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మదరసర షపక
ఇసటట ననస:1-3-88/6
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల వలలర పప
ఇసటట ననస:1-3-88, 3rd line
వయససస:30
లస: పప
805
NDX3140654
పపరర: సరయ ననగరరరర న ఆరవటట

94-5/1377

భరస : ననగమల మరర
ఇసటట ననస:1-3-88/5
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరసరణణ
ఇసటట ననస:1-3-88/5
వయససస:22
లస: ససస స
802
NDX3186822
పపరర: పవన రరజ వలలర పప

788
NDX2446953
పపరర: నరకల దేవ కకతనస

94-9/887

తసడడ:డ సరసబయఖ తనదదవరక
ఇసటట ననస:1-3-87/a
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కరరమబలర
ఇసటట ననస:1-3-88/5
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఫరదర బడహకస
ఇసటట ననస:1-3-88/5
వయససస:19
లస: ససస స
799
NDX2681047
పపరర: మమనక ననగసరయ కరసరణణ

94-4/1291

భరస : రరజగదడ పడసరద కకతస
ఇసటట ననస:1-3-88
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రజహమమన
ఇసటట ననస:1-3-88
వయససస:32
లస: ససస స
793
NDX3115730
పపరర: ననగ పదనకవత కలరరపపడడ

785
NDX2629459
పపరర: కరరశరక షపక

783
NDX3033842
పపరర: యబససబ షపక

తసడడ:డ షపక
ఇసటట ననస:1-3-87/3
వయససస:20
లస: పప

తలర : ఉమర షపక
ఇసటట ననస:1-3-87/a
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప మదదదల
ఇసటట ననస:1-3-88
వయససస:56
లస: పప
790
NDX0107128
పపరర: ఖతజజ బబగస మహమకద

94-5/851

తసడడ:డ బషసర
ఇసటట ననస:1-3-87/3
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ననగమర మరర షపక
ఇసటట ననస:1-3-87/A
వయససస:25
లస: పప
787
NDX0568865
పపరర: ససధనకర రరవప మదదదల

782
NDX2646198
పపరర: అబబదల గఫపర షపక

807
NDX3283322
పపరర: అబబదల మహమకద

94-4/1740

భసధసవప: శలక మహమకద
ఇసటట ననస:1-3-89
వయససస:31
లస: పప
94-4/1521

810
NDX2853125
పపరర: లకడక కకసడపలర

94-4/1522

భరస : సరసబ శవ రరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:1-3-89/2
వయససస:37
లస: ససస స
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811
NDX2698009
పపరర: హససన బబగబమ షపక
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94-29/832

భరస : మర
ఇసటట ననస:1-3-89/2
వయససస:29
లస: ససస స
814
NDX3069366
పపరర: పరసడడ రసగరచనరర గరజనపపడడ

94-2/1409

94-4/178

94-5/852

94-4/1527

94-4/145

94-4/1433

94-195/1

తసడడ:డ నన స ర బబ గ ఆబబరళ
ఇసటట ననస:1-3-110
వయససస:54
లస: పప

824
NDX2634236
పపరర: అబబదల వససస షపక

827
JBV1801737
పపరర: అచచమక కరకరర

830
NDX1880138
పపరర: మహబమబ షరరఫ సయద

833
NDX2823193
పపరర: వరరరత చేగబ

94-4/148

836
NDX2200996
పపరర: ఫసరగజ ఫబబగ అబబదల

94-2/982

839
NDX2200988
పపరర: దద లమ ద బబగస అబబదల
భరస : క రరమ బబ గ ఆబబరళ
ఇసటట ననస:1-3-110
వయససస:43
లస: ఇ

819
NDX2948628
పపరర: పడకరశ రజడడస ఓమ

94-4/1526

822
NDX2243392
పపరర: ననగబలల మరర షపక

94-4/143

825
NDX2200186
పపరర: ససబబదనర స యద

94-4/144

తసడడ:డ ఖమధర సపవడ
ఇసటట ననస:1-3-101
వయససస:42
లస: పప
94-4/146

828
NDX2725844
పపరర: పవన కలమఖణ తరరమలశశటట

94-4/1432

తసడడ:డ ననగ రరజ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:1-3-104
వయససస:19
లస: పప
94-19/614

831
NDX2439776
పపరర: షపక రహహమబన

94-4/147

భరస : షపక బబడేసరహహబ
ఇసటట ననస:1-3-106 MASQUE STREET
వయససస:63
లస: ససస స
94-3/1379

834
NDX3119120
పపరర: శరహహదన బ షపక

94-2/1375

భరస : అబబదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:1-3-110
వయససస:66
లస: ససస స
94-4/149

తసడడ:డ క రరమ బబ గ ఆబబరళ
ఇసటట ననస:1-3-110
వయససస:27
లస: పప
94-4/151

94-4/1525

తసడడ:డ అదబబల షపక
ఇసటట ననస:1-3-96
వయససస:29
లస: పప

తలర : అనసడరఖ చేగబ
ఇసటట ననస:1-3-109/A or 133
వయససస:50
లస: ససస స

తలర : అద బబల రజజక షపక
ఇసటట ననస:1-3-110
వయససస:23
లస: ససస స
838
NDX2200962
పపరర: క రర మ బబ గ అబబదల

94-4/142

తసడడ:డ ఖమదరశల సయద
ఇసటట ననస:1-3.105
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప చేగబ
ఇసటట ననస:1-3-109/A
వయససస:24
లస: ససస స
835
NDX2243293
పపరర: రరబయమబ షపక

821
NDX2416923
పపరర: వనసకటటష సస మమపలర

816
NDX2757482
పపరర: ఉష బహహననదస

తసడడ:డ లమల బహదడర రజడడస ఓమ
ఇసటట ననస:1-3-90
వయససస:46
లస: పప

భరస : మషర కరకరర
ఇసటట ననస:1-3-104
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మహబమబ షరరఫ సయద
ఇసటట ననస:1-3-105
వయససస:30
లస: ససస స
832
NDX2464550
పపరర: ఉఠరలల చేగబ

94-4/1292

తసడడ:డ అబబదల వడ షపక
ఇసటట ననస:1-3-100
వయససస:19
లస: పప

భరస : ససబబనన శఇక
ఇసటట ననస:1-3-104
వయససస:34
లస: ససస స
829
NDX2092047
పపరర: శరహహన సయద

818
WKH0685414
పపరర: ఫయమజ భబష షపక

94-2/1408

భరస : సరసబశవ రరవప బహహననదస
ఇసటట ననస:1-3-89/4
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప సస మమపలర
ఇసటట ననస:1-3-94
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:1-3-97
వయససస:20
లస: ససస స
826
NDX2200491
పపరర: ఖజఖర మబనస షపక

94-4/1524

తలర : జరరనన బబగబమ షపక
ఇసటట ననస:1-3-90
వయససస:31
లస: పప

భసధసవప: రరయమజదదదన బబష షపక
ఇసటట ననస:1-3-90
వయససస:31
లస: ససస స
823
NDX2985364
పపరర: ననశద షపక

815
NDX2757516
పపరర: సరసబశవ రరవప బహహననదస

813
NDX3097433
పపరర: మసరసన వల షపక

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:1-3-89/2,2/2 LANE
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద బహహననదస
ఇసటట ననస:1-3-89/4
వయససస:38
లస: పప

భరస : అబబదల మహమకద
ఇసటట ననస:1-3-89,1ST LANE
వయససస:24
లస: ససస స
820
WKH0713199
పపరర: అయయషర మహమకద

94-4/1523

భరస : రరమ కకషషయఖ కరవపరర
ఇసటట ననస:1-3-89/2/2
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:డ షణబకఖ చరర గరజనపపడడ
ఇసటట ననస:1-3-89/4
వయససస:38
లస: పప
817
NDX2441145
పపరర: సలమక మహమకద

812
NDX2853059
పపరర: ఆదదశశషమక కరవపరర

837
NDX2200970
పపరర: ఫయమజ బబగ అబబదల

94-4/150

తసడడ:డ క రరమ బబ గ ఆబబరళ
ఇసటట ననస:1-3-110
వయససస:30
లస: పప
94-4/152

840
NDX2628444
పపరర: భవరన సరయ తేజ గగపసశశటట

94-4/1264

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల గగపసశశటట
ఇసటట ననస:1-3-110
వయససస:18
లస: పప
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NDX2830131
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94-3/1380

842
NDX2717569
పపరర: షమల షపక

భరస : అబబదల కరరస బబగ షపక
ఇసటట ననస:1-3-110 ,MASJID BAZAR
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మబనర బబష షపక
ఇసటట ననస:1-3-111
వయససస:37
లస: ససస స

844
NDX2976314
పపరర: నససమ షపక

845
NDX2533297
పపరర: చసద బబష షపక

94-2/1377

భరస : దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:1-3-111/3
వయససస:32
లస: ససస స
847
NDX2544823
పపరర: షమమబననసరబ పఠరన

94-4/1266

తసడడ:డ షపక మమలమల
ఇసటట ననస:1-3-111/17
వయససస:18
లస: ససస స
94-9/643

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప వరనసమమలమ
ఇసటట ననస:1-3-111/22
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప హరరదనసస
ఇసటట ననస:1-3-111/27B
వయససస:18
లస: ససస స
859
NDX2977544
పపరర: షకకర షపక

94-4/1438

94-3/1382

భరస : గరలబ పఠరన
ఇసటట ననస:1-3-111/40
వయససస:42
లస: ససస స

94-4/1754

854
NDX2385292
పపరర: సరగజన దేవ మబకరసమల

860
NDX2782027
పపరర: శరరష ఓరరగసటట

863
NDX3194792
పపరర: జహహర షపక

94-5/816

866
NDX2646529
పపరర: పదనకవత వవలలలరర

94-5/2

869
NDX2781169
పపరర: గరలబ పఠరన
తసడడ:డ అజస పఠరన
ఇసటట ననస:1-3-111/40
వయససస:54
లస: పప

849
NDX2776078
పపరర: మసరసణణ షపక

94-4/1435

852
NDX3264355
పపరర: రజయ షపక

94-5/1361

855
NDX3168325
పపరర: కనపరరరఱ కకషష వవణణ

94-3/1381

భరస : జవరశడడ జవహర లమల
ఇసటట ననస:1-3-111/27a
వయససస:43
లస: ససస స
94-6/549

858
NDX2911071
పపరర: ఆఫసడన హఫసజ మహమకద

94-4/1437

భరస : అఫసర అల హఫసజ మహమకద
ఇసటట ననస:1-3-111/29
వయససస:41
లస: ససస స
94-4/1439

94-12/1327

861
NDX0107110
పపరర: మహబమబబననసర బబగస
మహమకద
తసడడ:డ రజహమమన
ఇసటట ననస:1-3-111-31/A
వయససస:33
లస: ససస స
864
NDX2519254
పపరర: అఫసడన సయఖద

94-192/2

94-5/4

భరస : అలమరబక సయఖద
ఇసటట ననస:1-3-111/38 2ND LINE
వయససస:26
లస: ససస స
94-5/817

భరస : కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:1-3-111/38A
వయససస:26
లస: ససస స
94-3/1383

94-4/154

భరస : బశర షపక
ఇసటట ననస:1-3-111/19
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:1-3-111/38
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:1-3-111/38A
వయససస:38
లస: ససస స
868
NDX2828259
పపరర: రహమత పఠరన

851
NDX3299682
పపరర: రజయమ షపవక

857
NDX2627370
పపరర: వనసకట సపనహహత హరరదనసస

846
NDX2243640
పపరర: శవపరరశత తతట

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:1-3-111/17
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మబరళమహన ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:1-3-111/29
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖససస సయద
ఇసటట ననస:1-3-111/38
వయససస:58
లస: పప
865
NDX2641330
పపరర: రమణ వవలలలరర

94-4/155

తసడడ:డ శకనవరసరరవప హరరదనసస
ఇసటట ననస:1-3-111/27B
వయససస:21
లస: పప

భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:1-3-111/29
వయససస:37
లస: ససస స
862
NDX2821650
పపరర: షరరఫ సయద

848
NDX2243327
పపరర: బశరరననసర షపక

భరస : వనసకటటసశర రరవప మబకరసమల
ఇసటట ననస:1-3-111/25
వయససస:65
లస: ససస స
94-5/815

94-2/1376

భరస : మహహశ తతట
ఇసటట ననస:1-3-111/7
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బషసర షపవక
ఇసటట ననస:1-3-111/19
వయససస:37
లస: ససస స

853
NDX2639649
పపరర: నవన వరనసమమలమ

856
NDX2642122
పపరర: రరషసత హరరదనసస

94-4/153

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:1-3-111/13
వయససస:22
లస: ససస స
94-4/1436

843
NDX3110350
పపరర: భబరడ వ నడతలపత

భరస : ససరగశ బబబబ
ఇసటట ననస:1-3-111/2
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:1-3-111/4
వయససస:21
లస: పప

భరస : మహబమబ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:1-3-111/9A
వయససస:47
లస: ససస స
850
NDX2853398
పపరర: మసరసణణ షపక

94-3/1281

867
NDX2646669
పపరర: లకడక ససతతషస వవలలలరర

94-5/818

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:1-3-111/38A
వయససస:26
లస: ససస స
94-4/1440

870
NDX2781193
పపరర: ననగబల షరరఫ పఠరన

94-4/1441

తసడడ:డ గరలబ పఠరన
ఇసటట ననస:1-3-111/40
వయససస:24
లస: పప
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పపరర: భబససర మబతనఖల
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94-5/819

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప మబతనఖల
ఇసటట ననస:1-3-111/41/a
వయససస:26
లస: పప
874
NDX2386639
పపరర: మబసటబజ పఠరన

94-14/32

94-8/1312

94-4/1443

94-33/719

94-7/832

94-5/820

94-2/1379

తసడడ:డ కకసడల రరవప పపసడదస
ఇసటట ననస:1-3-119
వయససస:19
లస: పప

884
NDX2049451
పపరర: మమబబష షపక

887
NDX0981035
పపరర: అలమరవల షపక

890
NDX3245537
పపరర: బశరరననసర బబగస షపక

893
NDX2584282
పపరర: తడవవణణ రరమశశటట

94-2/1380

896
NDX2627289
పపరర: రరహనపడవన షపక

94-3/1384

899
NDX2620938
పపరర: తతకర సరయ కకషష పడసరద
తసడడ:డ తతకర తరరమల రరవప
ఇసటట ననస:1-3-119
వయససస:28
లస: పప

879
NDX2807485
పపరర: మబసస ఫర షపక

94-4/1442

882
NDX2645513
పపరర: హహదయతషలమర షపక

94-17/896

885
NDX2544906
పపరర: కకరణ కకషష గగపప

94-4/1267

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగపప
ఇసటట ననస:1-3-111/B
వయససస:21
లస: పప
94-3/1098

888
NDX2362051
పపరర: మహబబనన షపక

94-5/5

భరస : చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:1-3-115
వయససస:41
లస: ససస స
94-8/1728

891
NDX3246600
పపరర: మహమకద ఇశరఖ షపక

94-11/1284

తసడడ:డ మహబమబ జన షపక
ఇసటట ననస:1-3-115
వయససస:34
లస: పప
94-5/821

894
NDX2609261
పపరర: రవసదడ గగపసననథ రరమశశటట

94-10/973

తసడడ:డ శకనవరసరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:1-3-116
వయససస:22
లస: పప
94-6/550

తసడడ:డ అబబదల షరరఫ
ఇసటట ననస:1-3-118/2
వయససస:22
లస: ససస స
94-3/1283

94-8/1311

తసడడ:డ మబసస ఫర
ఇసటట ననస:1-3-111/A
వయససస:22
లస: పప

భరస : రవసదడ గగపసననథ రరమశశటట
ఇసటట ననస:1-3-116
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:1-3-117
వయససస:23
లస: ససస స
898
NDX2717577
పపరర: గబణ వరగసదడ కలమమర జమబకల

94-14/31

భరస : మహమకద ఇశరఖ షపక
ఇసటట ననస:1-3-115
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:1-3-116
వయససస:29
లస: పప
895
SGE1172543
పపరర: అజజననసర షపక

881
NDX2472199
పపరర: రరహహ షపక

876
NDX2745396
పపరర: జలమన షపక

తసడడ:డ బకరరర
ఇసటట ననస:1-3-111A
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ననసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:1-3-115
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల రహమన షపక
ఇసటట ననస:1-3-115
వయససస:44
లస: పప
892
NDX2835528
పపరర: రరమశశటట ఆసజనవయబలల

94-3/1282

తసడడ:డ అజమ షపక
ఇసటట ననస:1-3-111/B
వయససస:45
లస: పప

భరస : మమసర షపక
ఇసటట ననస:1-3-113
వయససస:32
లస: ససస స
889
NDX2661817
పపరర: చసద బబష షపక

878
NDX2668721
పపరర: మహబమబబననసర షపక

94-4/156

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:1-3-111/88
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:1-3-111/a
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మబసస ఫర
ఇసటట ననస:1-3-111A
వయససస:25
లస: పప
886
NDX2664969
పపరర: నససమమ షపక

94-2/1378

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:1-3-111/88 2nd line
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మబసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:1-3-111A
వయససస:51
లస: ససస స
883
NDX2576130
పపరర: గకస షపక

875
NDX2834505
పపరర: పరఖరరజజన కరరరమసచ

873
NDX2471829
పపరర: అహకద పఠరన

తసడడ:డ ఖదర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:1-3-111/49
వయససస:57
లస: పప

భరస : రరయమజదదదన కరరరమసచ
ఇసటట ననస:1-3-111/51
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:1-3-111/88
వయససస:39
లస: ససస స
880
NDX2807444
పపరర: జకకయమ బబగస షపక

94-4/1265

తసడడ:డ సపవదన షపక
ఇసటట ననస:1-3-111/44
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఖమదర పఠరన
ఇసటట ననస:1-3-111/49
వయససస:37
లస: ససస స
877
NDX2753549
పపరర: మహబబననసర షపక

872
NDX2554061
పపరర: కరరమబననసర షపక

897
NDX3214442
పపరర: కలమమరర గబసటటపలర

94-3/1386

భరస : ఇగగనశశర రరవప గబసటట పలర
ఇసటట ననస:1-3-118/4
వయససస:49
లస: ససస స
94-5/822

900
NDX2910453
పపరర: జశశసత జమబకల

94-2/1381

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జమబకల
ఇసటట ననస:1-3-119/A
వయససస:19
లస: పప
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901
NDX2243285
పపరర: వననద కలమమర తమబకల

94-4/157

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తమబకల
ఇసటట ననస:1-3-119/A
వయససస:22
లస: పప
904
NDX2386175
పపరర: రరమ కకషష తనలపలర

94-2/13

94-4/160

94-4/1268

94-4/1445

94-5/823

94-5/1188

94-4/166

తసడడ:డ సలస
ఇసటట ననస:1-3-129/A
వయససస:23
లస: పప

914
NDX3218559
పపరర: రగశన షపక

917
NDX2243475
పపరర: ఉమ దేవ పస నననకసటట

920
NDX3103322
పపరర: లలతనసబక తరరమలశశటట

923
SQX1676758
పపరర: మహమకద రఫస షపక

94-5/9

926
NDX2950467
పపరర: రజహమ తషననసర షపక

94-17/969

929
NDX2647014
పపరర: మసరసన బ షపక
తసడడ:డ పపదద జజన
ఇసటట ననస:1-3-129/A
వయససస:20
లస: ససస స

909
NDX0899260
పపరర: మహమకద షపక�

94-4/162

912
NDX2847879
పపరర: ఏసడబవరల సయద

94-4/1444

915
NDX2627834
పపరర: యమకకబవల సయఖద

94-1/1290

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:1-3-122/1
వయససస:19
లస: పప
94-4/163

918
NDX2243681
పపరర: దచల షపక

94-4/164

భరస : మమదనర వరల షపక
ఇసటట ననస:1-3-123/3
వయససస:35
లస: ససస స
94-5/1189

921
NDX2243152
పపరర: మబబనన షపక

94-4/165

భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:1-3-126/A
వయససస:22
లస: ససస స
95-4/9

924
NDX2369064
పపరర: ననగబల షరరఫ షపక

94-5/8

తసడడ:డ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:1-3-127
వయససస:24
లస: పప
94-3/1387

భరస : అబబదల జబబర షపక
ఇసటట ననస:1-3-128/a
వయససస:51
లస: ససస స
94-5/824

94-4/159

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:1-3-122
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ గకస షపక
ఇసటట ననస:1-3-126/A
వయససస:34
లస: పప

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:1-3-128
వయససస:68
లస: ససస స
928
NDX2646974
పపరర: అమమనసలర షపక

94-2/1382

తసడడ:డ పపరషస తస మ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:1-3-125/1
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : గకస షపక
ఇసటట ననస:1-3-126/A
వయససస:51
లస: ససస స
925
NDX2458081
పపరర: మసరసన బ షపక

911
NDX3206521
పపరర: రగశన షపక

906
NDX1361328
పపరర: షరజదన షపక

తసడడ:డ దదడమయమ�
ఇసటట ననస:1-3-121
వయససస:37
లస: పప

భరస : రవ కకషష పస నననకసటట
ఇసటట ననస:1-3-122/2
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ సరతషపత
ఇసటట ననస:1-3-124
వయససస:63
లస: పప
922
NDX2243483
పపరర: గగహరజజన షపక

94-4/161

తసడడ:డ ఖదర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:1-3-122
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల సయద
ఇసటట ననస:1-3-122/1 1st line
వయససస:23
లస: పప
919
NDX2984839
పపరర: శసకర రరవప సరతషపత

908
NDX2243582
పపరర: రరబన షపక

94-1/1431

భరస : ఘకలర
ఇసటట ననస:1-3-121
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖదర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:1-3-122
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖదర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:1-3-122
వయససస:18
లస: ససస స
916
NDX2660579
పపరర: యకలబఅల్స సయద

94-4/158

భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:1-3-121
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:1-3-121
వయససస:18
లస: ససస స
913
NDX3202793
పపరర: రగశన షపక

905
NDX2243442
పపరర: జలల బబషర షపక

903
NDX2985232
పపరర: సస మమశశరర తనలపఅల

భరస : రరమకకషష తనలపఅల
ఇసటట ననస:1-3-120
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:1-3-120
వయససస:36
లస: పప

భరస : జజన అహమద
ఇసటట ననస:1-3-121
వయససస:35
లస: ససస స
910
NDX2640993
పపరర: ననగబర బ షపక

94-5/7

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జమబకల
ఇసటట ననస:1-3-119/A
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల తనలపలర
ఇసటట ననస:1-3-120
వయససస:35
లస: పప
907
NDX1361336
పపరర: ఈర షరద షపక

902
NDX2369056
పపరర: వననద కలమమర జమబకల

927
NDX2653624
పపరర: ఖమజ షపక

94-14/773

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:1-3-129
వయససస:20
లస: పప
94-5/825

930
NDX2369080
పపరర: షరరకల షపక

94-5/10

భరస : ఆసన వరల షపక
ఇసటట ననస:1-3-130
వయససస:22
లస: ససస స
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94-10/81

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:1-3-131
వయససస:62
లస: పప
934
NDX2853661
పపరర: మబసటబజ షపక

94-4/1446

94-10/83

94-10/885

94-10/87

94-10/886

94-10/887

94-3/1388

తసడడ:డ పడసరద కలరపరటట
ఇసటట ననస:1-3-184
వయససస:23
లస: ఇ

944
NDX0006452
పపరర: గరలబ షపక

947
NDX2765725
పపరర: తనజ వల షపక

950
NDX1658469
పపరర: ఆనసద రరమచసదడ మలడ

953
NDX3060910
పపరర: ననగలకడక అతఖస

94-10/1499

956
NDX1658352
పపరర: భబరత సపసడడ

94-10/88

959
NDX2029057
పపరర: తనర మమలపస యన

939
NDX0033068
పపరర: అసకమకరరవప� మకసళళ�

94-10/85

942
NDX0108688
పపరర: నరసమక� గబబబల�

94-10/86

945
NDX0675058
పపరర: బబబబ షపక

94-10/89

తసడడ:డ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:1-3-178
వయససస:51
లస: పప
94-14/899

948
NDX2390375
పపరర: సపనహ లత మమబక

94-2/14

తసడడ:డ పసచచయఖ మమబక
ఇసటట ననస:1-3-179
వయససస:30
లస: ససస స
94-10/888

951
NDX2292423
పపరర: సపనహలత మమమబక

94-118/5

భరస : పసచచయఖ మమమబక
ఇసటట ననస:1-3-179
వయససస:29
లస: ససస స
94-3/1389

954
NDX0212472
పపరర: వనసకమక� కకతస �

94-10/90

భరస : వనసకట ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:1-3-180
వయససస:61
లస: ససస స
94-10/889

తసడడ:డ సరసబయఖ సపసడడ
ఇసటట ననస:1-3-181
వయససస:46
లస: ససస స
94-4/1738

94-10/82

భరస : మమలకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:1-3-177
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శకకరసత అతఖస
ఇసటట ననస:1-3-180
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకమనననరరయణ నసబమరర
ఇసటట ననస:1-3-180
వయససస:23
లస: ససస స
958
NDX3275450
పపరర: ససమర మ కలరపరటట

94-10/1181

తసడడ:డ రరమచసదడ ఎలపల మలడ
ఇసటట ననస:1-3-179
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప అతఖస
ఇసటట ననస:1-3-180
వయససస:34
లస: పప
955
NDX3237856
పపరర: దసరడ జజఖత వలమససన నసబమరర

941
NDX2823540
పపరర: సరయ కలమమర గగరర మబడడ

936
NDX0006361
పపరర: గగవసదమక� మబకజసళళ�

తసడడ:డ మరరమసద�
ఇసటట ననస:1-3-176
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:1-3-178
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ జజలయఖ పననరర
ఇసటట ననస:1-3-179
వయససస:66
లస: ససస స
952
NDX3025806
పపరర: శకకరసత అతఖస

94-10/84

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:1-3-178
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదస షరఫస షపక
ఇసటట ననస:1-3-178
వయససస:36
లస: పప
949
NDX1658527
పపరర: లలత పననరర

938
NDX0444935
పపరర: శకనస� మకసళళ�

94-9/646

భరస : అసకమకరరవప�
ఇసటట ననస:1-3-176
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగరర మబడడ
ఇసటట ననస:1-3-176, 1ST LANE
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ అపలలసరశమ కకరరకకసడ
ఇసటట ననస:1-3-177
వయససస:31
లస: ఇ
946
NDX1646670
పపరర: మసరసన షపక

94-8/1318

తసడడ:డ అసకమకరరవప�
ఇసటట ననస:1-3-176
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ నలమసబరస దదడస
ఇసటట ననస:1-3-176
వయససస:46
లస: ఇ
943
NDX2471969
పపరర: చసదన కకరరకకసడ

935
NDX2930675
పపరర: అలమరఉదదదన ససభబన షపక

933
NDX2665453
పపరర: పడథసఖష గరడే

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప గబడే
ఇసటట ననస:1-3-140
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:1-3-165/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అసకమకరరవప�
ఇసటట ననస:1-3-176
వయససస:40
లస: పప
940
NDX2046622
పపరర: శశభనన దదడస

94-2/1383

తసడడ:డ రరజ శశటట
ఇసటట ననస:1-3-140
వయససస:66
లస: పప

భరస : అలమరఉదదదన ససభబన షపక
ఇసటట ననస:1-3-165/1
వయససస:32
లస: ససస స
937
NDX0032979
పపరర: జజజయఖ� మకసళళ�

932
NDX3121167
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కసచ

957
NDX1824854
పపరర: మమత తనడడశశటట

94-10/890

తసడడ:డ ససబబబరరవప తనడడశశటట
ఇసటట ననస:1-3-181
వయససస:31
లస: ఇ
94-10/91

తసడడ:డ చనన ఏడడకకసదలల మమలపస యన
ఇసటట ననస:1-3-184
వయససస:28
లస: ససస స

960
NDX1962126
పపరర: శశభ పరస

94-10/92

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పరస
ఇసటట ననస:1-3-184
వయససస:35
లస: ఇ
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94-14/1066

తసడడ:డ పడసరద కలరపరటట
ఇసటట ననస:1/3/184
వయససస:18
లస: ససస స
964
NDX1715806
పపరర: అనత రజడడస

94-10/95

94-10/1391

94-10/98

94-10/101

94-10/1392

971
NDX0346395
పపరర: రమ� గబసజ�

974
NDX0339200
పపరర: శకనవరస� గబసజ�

977
SQX1844745
పపరర: వనసకటటసవరర బఉల

94-10/105

980
NDX1552182
పపరర: మసజలమ బబయ కగ

భరస : రజడఖ ననయక� కరటబడవత
ఇసటట ననస:1-3-191
వయససస:30
లస: ససస స
94-10/111

భరస : మతలమల ననయక కతవటట
ఇసటట ననస:1-3-191
వయససస:53
లస: ససస స

986
NDX0748962
పపరర: వరమక మబకసళళ

94-10/102

989
NDX2138098
పపరర: జజఖత భబయ కగతవతష
భరస : మతలమల ననయక కగతవతష
ఇసటట ననస:1-3-191
వయససస:53
లస: ససస స

969
NDX0675009
పపరర: దసరరడరరవప మబకరసళళ

94-10/97

972
NDX0210484
పపరర: రమన గబసజ

94-10/100

975
NDX0339069
పపరర: ఏడడకకసదలల గబసజ

94-10/103

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:1-3-187
వయససస:55
లస: పప
95-10/1

978
NDX1608647
పపరర: జమలమ షపక

94-10/104

తసడడ:డ మరరవల
ఇసటట ననస:1-3-189
వయససస:41
లస: ససస స
94-10/106

981
NDX1487918
పపరర: దసరడ బబయ వరరరయమ

94-10/107

భరస : రమమశ ననయక వరరరయమ
ఇసటట ననస:1-3-191
వయససస:26
లస: ససస స
94-10/109

984
NDX1715780
పపరర: పదక సయఖద

94-10/110

భరస : మనష సయఖద
ఇసటట ననస:1-3-191
వయససస:34
లస: ససస స
94-10/112

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:1-3-191
వయససస:38
లస: ససస స
94-10/114

94-10/1182

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:1-3-187
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రజడఖ ననయక
ఇసటట ననస:1-3-191
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : లమలలననయక�
ఇసటట ననస:1-3-191
వయససస:35
లస: ససస స
988
NDX0007567
పపరర: జజఖత బబయ కతవటట

94-10/99

తసడడ:డ రజడస ననయక
ఇసటట ననస:1-3-191
వయససస:26
లస: ససస స

94-10/108 983
982
NDX0007344
NDX1487793
పపరర: ససజజత దేవ బబయ� కరటడవరత�
పపరర: కరటబడవత మసగర బబయ

966
NDX2765857
పపరర: షకకనన షపక

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:1-3-186
వయససస:31
లస: పప

భరస : అసజయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:1-3-188
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర వల
ఇసటట ననస:1-3-189
వయససస:36
లస: పప

985
NDX0748640
పపరర: వజయబబయ కరటడవరత�

94-10/96

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:1-3-187
వయససస:38
లస: పప

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:1-3-188
వయససస:36
లస: ససస స
979
NDX1608621
పపరర: ననగబల మరర షపక

968
NDX0006353
పపరర: రమణ మబకజసళర

94-10/94

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:1-3-185
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస�
ఇసటట ననస:1-3-187
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:1-3-187
వయససస:30
లస: పప
976
NDX2765691
పపరర: వనసకటటశశరమక బతష
స ల

94-10/891

భరస : వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:1-3-186
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:1-3-186
వయససస:45
లస: పప
973
NDX0001669
పపరర: పసచచయఖ� గబసజ�

965
NDX1679119
పపరర: లమవణఖ ఎసడడగగలల

963
NDX1715764
పపరర: సపవదన బ షపక

తసడడ:డ బబబబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:1-3-185
వయససస:28
లస: ఇ

తసడడ:డ వనసకటయఖ ఎసడడగగలల
ఇసటట ననస:1-3-185
వయససస:26
లస: ససస స

తలర : లకడక
ఇసటట ననస:1-3-185
వయససస:39
లస: ససస స
970
JBV3690864
పపరర: వరరరఘవయఖ� మబకసళళ�

94-10/93

భరస : హససనన సయఖద
ఇసటట ననస:1-3-185
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప రజడస డ
ఇసటట ననస:1-3-185
వయససస:34
లస: ఇ
967
NDX2764298
పపరర: సలక మహసత

962
NDX1487884
పపరర: మనషర సయఖద

987
NDX0749127
పపరర: ససనతనబబయ ననలమవత

94-10/113

భరస : లకకణ ననయక
ఇసటట ననస:1-3-191
వయససస:45
లస: ససస స
94-10/115

990
NDX1962027
పపరర: శవ ననయక కగటబవరత

94-10/116

తసడడ:డ మత ననయక కగటబవరత
ఇసటట ననస:1-3-191
వయససస:28
లస: పప
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94-10/117 992
991
JBV3690849
NDX0728501
పపరర: మతలమల ననయక� కరటబడవత�
పపరర: లమలల ననయక కరటబడవత�

తసడడ:డ రజడఖ ననయక� కరటబడవత
ఇసటట ననస:1-3-191
వయససస:34
లస: పప
994
NDX2111003
పపరర: పపడమ పపలశశటట

తసడడ:డ వనసకరఖ ననయక�
ఇసటట ననస:1-3-191
వయససస:51
లస: పప
94-10/120

తసడడ:డ వనసకట రతనస పపలశశటట
ఇసటట ననస:1-3-191
వయససస:43
లస: ఇ
997
NDX1909680
పపరర: సడరర బబబబ ససకలరర

94-10/123

94-10/126

94-10/129

94-10/132

94-2/980

94-4/167

తసడడ:డ వవణబగగపరల కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:1-3-328
వయససస:43
లస: పప

1004 JBV3690922
పపరర: కకరణ కలమమర� రరయపపడడ�

1007 NDX0747790
పపరర: బదసద ననయక మరరజజఖతష

1010 NDX2546836
పపరర: శరఖమల పరరర

1013 JBV1794304
పపరర: లకడక చదననసశశటట

94-4/170

1016 NDX1251859
పపరర: కకటటశశరరరవప పపమకరరజ

94-10/130

1019 JBV3688645
పపరర: ననగగశశరరవప చదననసశశటట
తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:1-3-328
వయససస:44
లస: పప

999
NDX0747642
పపరర: సరగర ససకలరర�

94-10/125

1002 NDX0006155
పపరర: మమధవ� రరయపపడడ�

94-10/128

1005 JBV3690914
పపరర: చనన రరవప రరయపపడడ

94-10/131

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:1-3-193
వయససస:52
లస: పప
94-10/133

1008 NDX0747576
పపరర: తవపరరఖ ననయక మమడనవత

94-10/134

తసడడ:డ మషప ననయక
ఇసటట ననస:1-3-193
వయససస:58
లస: పప
94-2/981

1011 NDX3144276
పపరర: శకనవరస రరవప మలర డడ

94-12/1328

తసడడ:డ నగగశశరరరవప మలర డడ
ఇసటట ననస:1-3-215
వయససస:38
లస: పప
94-4/168

1014 JBV1794296
పపరర: ననగరన చదననసశశటట

94-4/169

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:1-3-328
వయససస:37
లస: ససస స
94-4/171

తసడడ:డ వవణబగగపరల కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:1-3-328
వయససస:35
లస: పప
94-4/173

94-10/122

భరస : చనననరరవప�
ఇసటట ననస:1-3-193
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:1-3-328
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:1-3-328
వయససస:57
లస: ససస స
1018 NDX1251875
పపరర: జతేసదడపస
డ రద పపమకరరజ

94-10/127

భరస : శతనరరమయఖ పరరర
ఇసటట ననస:1-3 201
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:1-3-328
వయససస:33
లస: ససస స
1015 JBV1794288
పపరర: లకకకకరసతస చదననసశశటట

1001 NDX0748921
పపరర: జజఖతబబయ మరరజజఖత

996
NDX0456574
పపరర: ససత ససకలరర

తసడడ:డ రమమశ�
ఇసటట ననస:1-3-192
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సస మమ
ర ననయక
ఇసటట ననస:1-3-193
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ పరశతయఖ పరరర
ఇసటట ననస:1-3 201
వయససస:61
లస: పప
1012 NDX1251867
పపరర: మలలశశరర పపమకరరజ

94-10/124

తసడడ:డ చనన రరవప�
ఇసటట ననస:1-3-193
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మషప ననయక
ఇసటట ననస:1-3-193
వయససస:55
లస: పప
1009 NDX2546828
పపరర: ససతనరమయఖ పరరర

998
NDX0747592
పపరర: భబరడ వ ససకలరర�

94-10/119

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:1-3-192
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బదసదననయక
ఇసటట ననస:1-3-193
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన మసతత
డ ననయక
ఇసటట ననస:1-3-193
వయససస:30
లస: పప
1006 NDX0747873
పపరర: ఏలయమ ననయక మబదవథడ

94-10/121

తసడడ:డ రమమశ�
ఇసటట ననస:1-3-192
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససరయఖ
ఇసటట ననస:1-3-192
వయససస:50
లస: పప
1003 NDX0748038
పపరర: రరజ ననయక మమడనవత

995
NDX1487892
పపరర: మనషర ససకలరర

993
JBV3690831
పపరర: రజడనఖననయక కరటబడవత

తసడడ:డ టటసకకశ ననయక కరటబడవత
ఇసటట ననస:1-3-191
వయససస:54
లస: పప

భరస : సరగర బబబబ
ఇసటట ననస:1-3-192
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరయమదనసస ససకలరర
ఇసటట ననస:1-3-192
వయససస:26
లస: పప
1000 JBV3690906
పపరర: రమమశ ససకలరర

94-10/118

1017 JBV1799469
పపరర: ససబబబరరవప చదననసశశటట

94-4/172

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:1-3-328
వయససస:39
లస: పప
94-4/174

1020 JBV3688637
పపరర: సరసబశవరరవప చదననసశశటట

94-4/175

తసడడ:డ బడహకయఖ
ఇసటట ననస:1-3-328
వయససస:67
లస: పప
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1021 SQX2080604
పపరర: ఈశశర కలమమర యసడడరర

95-4/777

తసడడ:డ గరసధద యసడడరర
ఇసటట ననస:1-3-593
వయససస:18
లస: పప
1024 NDX0007500
పపరర: పడతభ వటటటకలటట�

94-10/135

1025 NDX3049244
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తవటట

94-4/1428

1028 NDX3063542
పపరర: శకలకడక తవటట

1031 NDX2200541
పపరర: ససజనఖ సససకజ

భరస : వనసకట రరమమరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:1-3, Sarada Nilayam Apart
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప సససకజ
ఇసటట ననస:1-4
వయససస:22
లస: ససస స

1033 NDX2200566
పపరర: రరధ సససకజ

1034 NDX2200574
పపరర: శకనవరసరరవప ససఞనకజ

94-4/181

తసడడ:డ శకనవరసరరవప సససకజ
ఇసటట ననస:1-4
వయససస:41
లస: ససస స
1036 NDX1569245
పపరర: పడతమ యయడస డరర

94-11/2

1037 NDX1829573
పపరర: కరరరణఖ కరటడగడస

1040 NDX3093796
పపరర: హహమలత పస దదల

భరస : సస మయఖ జమబకల
ఇసటట ననస:1-4-17 NEAR WATER TANK
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష
ఇసటట ననస:1-4-21/1
వయససస:18
లస: ససస స

1042 NDX2976140
పపరర: లకడక పలర పరటట

1043 NDX2954410
పపరర: మహహన అఖల కకలమరర

94-8/1338

భరస : శవయఖ పలర పరటట
ఇసటట ననస:1-4-22
వయససస:49
లస: ససస స
1045 NDX2996049
పపరర: రఘబ పపళఅలమ

94-5/1208

తసడడ:డ జజకబ చచటపలర
ఇసటట ననస:1-4-25
వయససస:56
లస: పప

1046 NDX2852317
పపరర: ననగబ్రర షరరఫ సయద

94-4/179

1049 NDX3214095
పపరర: మహబబబ ససబబన షపక
తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:1-4-26
వయససస:32
లస: పప

94-4/1427

1029 NDX3009164
పపరర: వనసకట రరమమరరవప గరరకపరటట

94-4/1430

1032 NDX2200558
పపరర: శకవరణణ సససకజ

94-4/180

తసడడ:డ శకనవరసరరవప సససకజ
ఇసటట ననస:1-4
వయససస:23
లస: ససస స
94-4/182

1035 NDX2827988
పపరర: వనసకటటశశరలల తమకశశటట

94-10/1152

తసడడ:డ దసరడ యఖ
ఇసటట ననస:1/4
వయససస:69
లస: పప
94-11/4

1038 NDX2976165
పపరర: మహ లకడక పపటట

94-1/1440

తసడడ:డ రసగరరరవప పపటట
ఇసటట ననస:1-4-15
వయససస:65
లస: ససస స
94-5/1206

1041 NDX2659399
పపరర: హహసపన బ నడరబబషర

94-5/854

భరస : శలమర నడరబబషర
ఇసటట ననస:1-4-21/2
వయససస:40
లస: ససస స
94-5/1207

1044 NDX2704666
పపరర: ననగబర షరరఫ సయద

94-2/1050

తసడడ:డ మహమకద జన సయద
ఇసటట ననస:1-4-24
వయససస:23
లస: పప
94-5/1209

తసడడ:డ మహమకద జజన సయద
ఇసటట ననస:1-4-24
వయససస:24
లస: పప
94-4/1532

1026 NDX3044526
పపరర: పదక తవటట

తసడడ:డ మసరసన రరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:1-3, Sarada Nilayam Apart
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప కకలమరర
ఇసటట ననస:1-4-23/34
వయససస:18
లస: ససస స

భసధసవప: ననగమణణ పపళఅలమ
ఇసటట ననస:1-4-24
వయససస:31
లస: పప
1048 NDX2828168
పపరర: పడసరద చచటపలర

94-4/1429

తసడడ:డ దయమనసద కరటడగడస
ఇసటట ననస:1/4
వయససస:25
లస: పప
94-4/1295

94-4/177

భరస : వనసకటటశశరరరవప తవటట
ఇసటట ననస:1-3, Flat No.102,
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వ ర బబడ హకస సససకజ
ఇసటట ననస:1-4
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : అనల బబబబ
ఇసటట ననస:1/4
వయససస:39
లస: ససస స
1039 NDX2637692
పపరర: థదరపరథమమక జమబకల

94-4/1426

భరస : రరమకకషష తవటట
ఇసటట ననస:1-3, Flat No.102,
వయససస:29
లస: ససస స
94-4/1431

1023 NDX1955204
పపరర: ఆరత

భరస : మలలర శపల
ఇసటట ననస:1-3-692
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల తవటట
ఇసటట ననస:1-3, Flat No.102,
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప తవటట
ఇసటట ననస:1-3, Flat No.102,
వయససస:35
లస: పప
1030 NDX3009115
పపరర: వజయ నరకల గరరకపరటట

94-4/176

భరస : యమకకబబ�
ఇసటట ననస:1-3-692
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:1-3-709
వయససస:33
లస: ససస స
1027 NDX3063450
పపరర: రరమకకషష తవటట

1022 NDX0241166
పపరర: అమబకలల పసడతల�

1047 NDX3158979
పపరర: శశఖ అససఫ

94-6/861

భసధసవప: శశఖ అరరరన
ఇసటట ననస:1-4-24
వయససస:20
లస: పప
94-5/1210

1050 NDX3153632
పపరర: మహబబబ ససబబన షపక

94-7/880

Deleted

తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:1-4-26
వయససస:32
లస: పప
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94-4/1533

తసడడ:డ దసడడస పస తషరరజ పస తషరరజ
ఇసటట ననస:1-4-28-B
వయససస:25
లస: పప
1054 NDX2893592
పపరర: హహనన షపక

94-8/1339

94-4/185

94-4/1535

94-4/186

94-5/1214

94-19/627

94-4/188

భరస : వజయ ససలలవయమ గగచపరతల
ఇసటట ననస:1-4-60
వయససస:40
లస: ససస స

1064 NDX2441152
పపరర: నరసససహరరవప పస దదల

1067 NDX2845618
పపరర: పడమల పస దదల

1070 NDX2385268
పపరర: ననగరరరర నరజడడస పరసస

1073 NDX2840411
పపరర: రవసదడ బబబబ పస తరర సక

94-5/857

1076 NDX3135902
పపరర: గకససయ పరవన షపక

94-4/187

1079 NDX2650059
పపరర: వజయ ససలలవయమ గగచపరతల
తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:1-4-60
వయససస:53
లస: పప

1059 NDX3295813
పపరర: పపరరషస తస స పటబడ

94-7/1078

1062 NDX3208618
పపరర: తరరపతమక ఉరరరగమననస

94-12/1399

1065 NDX3146412
పపరర: మసగమక నరరకలలపత

94-5/1213

భరస : బడమకయఖ నరరకలలపత
ఇసటట ననస:1-4-38/2
వయససస:64
లస: ససస స
94-29/976

1068 NDX2924835
పపరర: కకటట రజడడస ననరర

94-7/881

తసడడ:డ వనసకటటశశర రజడడస ననరర
ఇసటట ననస:1-4-41
వయససస:67
లస: పప
94-5/11

1071 NDX2666816
పపరర: రరజగశశరర మబకరసపపరస

94-5/856

భరస : మలమరరజడడస మబకరసపపరస
ఇసటట ననస:1-4-44
వయససస:52
లస: ససస స
94-5/1215

1074 NDX2832392
పపరర: పదనకవత పస తరర సక

94-5/1216

భరస : రవదడబబబమ
ఇసటట ననస:1-4-47
వయససస:35
లస: ససస స
94-7/882

భరస : బబషసద షపక
ఇసటట ననస:1-4-54/A
వయససస:30
లస: ససస స
94-4/1536

94-4/184

తసడడ:డ తరరపతరరవప ఉరరరగమననస
ఇసటట ననస:1-4-38
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమరరవప
ఇసటట ననస:1-4-47
వయససస:38
లస: పప

భరస : దనవపద పటబన
ఇసటట ననస:1-4-48
వయససస:60
లస: ససస స
1078 NDX2740686
పపరర: బబలలర మక గగచపరతల

94-5/1212

తసడడ:డ వనసకటటసశర రజడడస పరసస
ఇసటట ననస:1-4-44
వయససస:32
లస: పప

భరస : ననగరరరర నరజడడస పరసస
ఇసటట ననస:1-4-44 PARK ROAD
వయససస:27
లస: ససస స
1075 NDX2665842
పపరర: మదనర బ పటబన

1061 NDX2985190
పపరర: బబజజన షపక

1056 NDX2243558
పపరర: యబససబ షపక

తసడడ:డ పస నసన సరశమ పటబడ
ఇసటట ననస:1-4-37
వయససస:54
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:1-4-38/2
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడ బబబబ కకసన
ఇసటట ననస:1-4-42 NEW 4-5-274
వయససస:20
లస: ససస స
1072 NDX2385243
పపరర: లకడక తరపఠమక పరసస

94-5/1211

తసడడ:డ కకసడయఖ పస దదల
ఇసటట ననస:1-4-38/2
వయససస:55
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప పస దదల
ఇసటట ననస:1-4-38/2
వయససస:53
లస: ససస స
1069 NDX2882991
పపరర: పడవలర క కకసన

1058 NDX2996635
పపరర: జయలకడక మటటట పలర

94-31/772

తసడడ:డ శరఫసఉదదదన షపక
ఇసటట ననస:1-4-34
వయససస:62
లస: పప

భరస : అబబదల షపక
ఇసటట ననస:1-4-38
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప పస దదల
ఇసటట ననస:1-4-38/2
వయససస:32
లస: పప
1066 NDX3135431
పపరర: పడమల పస దదల

94-4/183

భరస : శవయఖ మటటట పలర
ఇసటట ననస:1-4-36
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:1-4-37/2
వయససస:37
లస: ససస స
1063 NDX2460491
పపరర: మలర కరరరర న మణణకసఠ పస దదల

1055 NDX2243517
పపరర: ఇమమమ బ షపక

1053 NDX2579746
పపరర: ససభబన సయఖద

తసడడ:డ మమలమల సయఖద
ఇసటట ననస:1-4-30
వయససస:46
లస: పప

భరస : ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:1-4-34
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ససబబబన షపక
ఇసటట ననస:1-4-35/2A
వయససస:26
లస: ససస స
1060 NDX2761427
పపరర: ఖమససస బ షపక

94-4/1534

తసడడ:డ మమలమల సయఖద
ఇసటట ననస:1-4-30
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ యమదసలమర పరరచడరర షపక
ఇసటట ననస:1-4-33
వయససస:21
లస: ససస స
1057 NDX2243251
పపరర: అలర భ షపక

1052 NDX2954493
పపరర: ససభబన సయఖద

1077 NDX2637338
పపరర: ఆసదడయఖ గగచపరతల

94-4/1296

తసడడ:డ వజయ ససలలవయమ గగచపరతల
ఇసటట ననస:1-4-60
వయససస:25
లస: పప
94-5/858

1080 NDX2646941
పపరర: జజసఫ బబబబ గగచపరతల

94-5/859

తసడడ:డ వజయ ససలలవయమ
ఇసటట ననస:1-4-60
వయససస:20
లస: పప
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1081 NDX2823003
పపరర: బడహకయఖ గగచపరతల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-5/1217

భరస : సరసబశవ రరవప పపల
ఇసటట ననస:1-4-62
వయససస:61
లస: ససస స
94-5/861

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:1-4-66
వయససస:27
లస: ససస స
1087 NDX3210622
పపరర: వనసకటటశశరరర జగననధస

94-13/1291

94-5/13

1088 NDX3217924
పపరర: వనసకట రమణ రరవప దనమమరర

94-5/14

1091 NDX0444877
పపరర: చన వవదనదదడ గసపల

94-10/1209

1094 NDX2525186
పపరర: అననపపరష యయపపరర

1086 NDX3118064
పపరర: మబజబ షపక

1089 NDX2976223
పపరర: వనసకట రమణరరవప దనమరర

94-5/862

1092 NDX3058690
పపరర: వనసకటటశశరమక మమరరబబ ఈనన

94-5/15

1095 NDX2608180
పపరర: వనసకట సరయ తేజ గసపల

భరస : సరసబశవ రరవప యయపపరర
ఇసటట ననస:1-4-77 GF-3 GSR RESIDENCY
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన వవదనదదడ గసపల
ఇసటట ననస:1-4-77,FF2
వయససస:19
లస: పప

1096 NDX2967792
పపరర: వనసకటటశశరరర బసదలపరటట

1097 NDX2614659
పపరర: శకనవరస రరవప దనసరర

1098 NDX2614592
పపరర: నరకల పతస

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసదలపరటట
ఇసటట ననస:1-4-81
వయససస:23
లస: పప
1099 NDX2592558
పపరర: శకలకడక తతట
భరస : రమమశ తతట
ఇసటట ననస:1-4-84
వయససస:41
లస: ససస స
1102 NDX2853141
పపరర: వననద కలమమర జసగరల

1100 NDX2658235
పపరర: రమమశ తతట

94-19/628

1103 NDX2693794
పపరర: శకరరస వపదథన

1106 NDX2664084
పపరర: హరరక ఉడత

భరస : శకనవరసరరవప ఉడత
ఇసటట ననస:1-4-87 BODDU RAI CENTER
వయససస:25
లస: ససస స

తలర : ననగమణణ ఉడత
ఇసటట ననస:1-4-89
వయససస:19
లస: ససస స

1108 NDX2714707
పపరర: వశశననథ డడవ

1109 NDX2632743
పపరర: ఆదదసపశథన గబరరకల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప డడవ
ఇసటట ననస:1-4-89/A
వయససస:18
లస: పప

94-5/864

94-15/458

భరస : రరజశశఖర గబరరకల
ఇసటట ననస:1 4 90
వయససస:28
లస: ససస స

94-4/1297

94-5/863

1101 NDX2840395
పపరర: మసరసనయఖ జసగరల

94-5/1220

తసడడ:డ ససత రరమయఖ
ఇసటట ననస:1-4-85
వయససస:51
లస: పప
94-26/970

తసడడ:డ హనసమసత రరవప వపదథన
ఇసటట ననస:1-4-86
వయససస:21
లస: పప
94-14/799

94-17/1054

భరస : శకనవరస రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:1-4-84
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరఘవయమ తతట
ఇసటట ననస:1-4-84 1VA FLOOR
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనయఖ
ఇసటట ననస:1-4-85
వయససస:18
లస: పప
1105 NDX2642320
పపరర: ననగగశశరమక ఉడత

94-2/1052

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:1-4-84
వయససస:41
లస: పప
94-29/835

94-39/1163

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమరరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:1-4-77
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ యయపపరర
ఇసటట ననస:1-4-77 GF-3 GSR RESIDENCY
వయససస:61
లస: పప
94-5/1219

94-5/1218

తసడడ:డ ససబబరరవప దనమరర
ఇసటట ననస:1-4-76
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గసపల
ఇసటట ననస:1-4-77
వయససస:47
లస: పప
94-4/189

94-5/12

తసడడ:డ పకకరయఖ
ఇసటట ననస:1-4-71
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప దనమమరర
ఇసటట ననస:1-4-76
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ చన వవదనదదడ
ఇసటట ననస:1-4-77
వయససస:21
లస: ససస స
1093 NDX2525087
పపరర: సరసబశవ రరవప యయపపరర

1085 NDX2527596
పపరర: అపసన షపక

1083 NDX2458099
పపరర: సరశత తరరమణణ

తసడడ:డ శశషయఖ తరరమణణ
ఇసటట ననస:1-4-66
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగబల మర షపక
ఇసటట ననస:1-4-68
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ జగననధస
ఇసటట ననస:1-4-74
వయససస:53
లస: పప
1090 NDX2517712
పపరర: సరరక గసపల

94-5/860

Deleted

తసడడ:డ వజయ ససలలవయమ
ఇసటట ననస:1-4-60
వయససస:28
లస: పప
1084 NDX2663391
పపరర: ససబబబయమక కరస

1082 NDX2690196
పపరర: రసగరఖమమ పపల

1104 NDX2895829
పపరర: పరరశత చననస

94-7/883

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:1-4-87
వయససస:52
లస: ససస స
94-5/865

1107 NDX2930857
పపరర: వవణబగగపరల ఉడత

94-7/884

తలర : ననగమణణ ఉడత
ఇసటట ననస:1-4-89
వయససస:24
లస: పప
94-25/755

1110 NDX2986123
పపరర: కకటటశశరర సససకగ

94-5/1221

భరస : నరజసదడ బబబబ సససకగ
ఇసటట ననస:1-4-96
వయససస:33
లస: ససస స
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1111 NDX2520807
పపరర: అఖల కలమమర సససకగ
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94-10/136

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప సససకగ
ఇసటట ననస:1-4-96
వయససస:23
లస: పప
1114 NDX3180718
పపరర: రతన కలమమరర పపదమలలర

1112 NDX2441129
పపరర: పకకసరమక పస రరమమమళర

భరస : చసదడమమళ పస రరమమమళర
ఇసటట ననస:1-4-97
వయససస:46
లస: ససస స
94-5/1196

1115 NDX2534410
పపరర: అరరణకలమమర బబపటర

భరస : వనసకట రరఘవ రరమ కకషష పడసరద పపదమల
ఇసటట ననస:1-4-101
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పస లమరరవప బబపటర
ఇసటట ననస:1-4-102
వయససస:29
లస: పప

1117 NDX2994465
పపరర: వనసకట శకవణ కలమమర బబపటర

1118 NDX2608362
పపరర: చసదడరరవప కకడడ

94-5/1197

తసడడ:డ పస లమరరవప బబపటర
ఇసటట ననస:1-4-102
వయససస:31
లస: పప
1120 NDX2976181
పపరర: వనసకయమక పపరస

94-5/1198

94-4/191

94-5/1200

1124 NDX2958130
పపరర: మసజల సవఆలమ

94-4/1294

తసడడ:డ నరసససగ రరజ సవఆలమ
ఇసటట ననస:1-4-119
వయససస:25
లస: పప

1127 NDX2953289
పపరర: గకతమ సవఆలమ

1116 NDX2668853
పపరర: హహమసత శసకర పరలకరళళరర

1119 NDX3282738
పపరర: పదనకవత గబసటటపలర

94-6/859

94-4/1531

1125 NDX2953404
పపరర: నరసససగ రరజ సవఆలమ

94-5/1204

1128 NDX1830430
పపరర: సరయ వవణబ గగపరల కలతల

1131 NDX3100708
పపరర: ననగ లకడక కలర

భరస : జగననకహన మబరళ ధర రరవప జలకసటట
ఇసటట ననస:1-4-211
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శవ లసగ పడసరద కలర
ఇసటట ననస:1-4-218
వయససస:30
లస: ససస స

1132 NDX2590545
పపరర: కలమర శవ లసగ పడసరద

1133 NDX2569952
పపరర: కలమర ననగలకడక

1134 NDX2383826
పపరర: రవసదడ మమధ

94-29/833

తసడడ:డ కలమర చన కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:1-4-218 OPP SUB STATION
వయససస:35
లస: పప

భరస : కలమర శవ లసగ పడసరద
ఇసటట ననస:1-4-218 OPP SUB STATION
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర మమధ
ఇసటట ననస:1-4A
వయససస:22
లస: పప

1135 NDX2781334
పపరర: మమణణకఖమక కరటడగడస

1136 NDX3237831
పపరర: జయ లకడక కరటడగడస

1137 NDX3020260
పపరర: శవ పడసరద కకతస

94-4/1528

భరస : వశశననథస కరటడగడస
ఇసటట ననస:1-4 FLAT 302 PACHALA TOWE
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : దయమనసద కరటడగడస
ఇసటట ననస:1-4 FLAT NO 302
వయససస:49
లస: ససస స

1138 NDX3025368
పపరర: శరకవణణ కకతస

1139 NDX1873117
పపరర: లలడడయమక అడడమమ

భరస : శవ పడసరద కకతస
ఇసటట ననస:1-4 FLAT NO 402
వయససస:32
లస: ససస స

94-4/1530

భరస : యయససబబబబ అడడమమ
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:27
లస: ససస స

94-5/1202

తసడడ:డ యయససరతనస
ఇసటట ననస:1-4-119
వయససస:52
లస: పప

94-10/1387
1130 NDX3136223
పపరర: జగననకహన మబరళధర రరవప
జలకసటట
తసడడ:డ గగపరల కకషష మబ్రరరస జలకసటట
ఇసటట ననస:01-4-211
వయససస:52
లస: పప

94-28/787

94-5/1199

తసడడ:డ కకటయఖ పపరస
ఇసటట ననస:1-4-118
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ కకషష కలతల
ఇసటట ననస:1-4-119
వయససస:24
లస: పప

94-6/860

94-4/1739

1122 NDX2984110
పపరర: గబరవయఖ పపరస

తసడడ:డ నరసససగ రరజ
ఇసటట ననస:1-4-119
వయససస:24
లస: ససస స

1129 NDX3119955
పపరర: వనసకట వజయ లకడక చససడడరర

94-4/1293

భరస : శశషగరరర రరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:1-4-108
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : నరసససగ రరజ
ఇసటట ననస:1-4-119
వయససస:37
లస: ససస స
94-5/1203

94-4/1747

తసడడ:డ హహచవనవఎమ రరవప పరలకరళళరర
ఇసటట ననస:1-4-102
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప దసరడ స
ఇసటట ననస:1-4-116
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : గబరవయఖ పపరస
ఇసటట ననస:1-4-118
వయససస:44
లస: ససస స
1126 NDX2960078
పపరర: రతననకర సవఆలమ

1121 NDX3169000
పపరర: కలమఖణణ దసరడ స

1113 NDX3292232
పపరర: భబససరరరవప అగబరర

తసడడ:డ రరమ మమరరస అగబరర
ఇసటట ననస:1-4-101
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సడరర బబబబ కకడడ
ఇసటట ననస:1-4-104
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల పపరస
ఇసటట ననస:1-4-116
వయససస:56
లస: ససస స
1123 NDX2981413
పపరర: రమణ పపరస

94-4/190

94-10/1498

94-5/1205

94-52/539

94-13/770

94-4/1529

తసడడ:డ ససబడహకణఖస కకతస
ఇసటట ననస:1-4 FLAT NO 402
వయససస:41
లస: పప
94-1/11

1140 NDX1838301
పపరర: అనస నఖల కనమరర పపడడ

94-1/12

తసడడ:డ బబలర కకషరష రరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:29
లస: ససస స
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1141 NDX0236042
పపరర: రరధ బబ మకపళళ�
భరస : బబజ�
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:31
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94-1/13

94-1/16

భరస : శకనవరస రరవప ననమమపలర
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:43
లస: ససస స
1147 NDX1953414
పపరర: అచచమక పపరవలర

94-1/19

94-1/22

94-1/25

94-1/28

94-1/31

94-1/34

తసడడ:డ చసదడయఖ జపలర
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:59
లస: పప

1154 NDX1712232
పపరర: హహమసత ఘసటబ

1157 NDX1197003
పపరర: వనసకట అరవసద దనసరర

1160 NDX1646076
పపరర: చసదడ శశఖర గగరరజల

1163 NDX0111518
పపరర: మమసయఖ� దదవదన�

94-1/37

1166 NDX1710103
పపరర: శకనవరస రరవప ననమమపలర

94-1/26

1169 NDX1646100
పపరర: అపరల రరవప గగరరజల
తసడడ:డ వరయఖ గగరరజల
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:64
లస: పప

1149 NDX1804351
పపరర: పదక నవత

94-1/21

1152 NDX1953133
పపరర: రగవసత తనళళరర

94-1/24

1155 NDX1873133
పపరర: సరయ కలమమర గబరరకల

94-1/27

తసడడ:డ రరధనకకషష గబరరకల
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:25
లస: పప
94-1/29

1158 NDX0113597
పపరర: శవరరమకకషష� కలర �

94-1/30

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:32
లస: పప
94-1/32

1161 NDX1959941
పపరర: రరజగసదడ పడసరద పపఢఢట

94-1/33

తసడడ:డ ఫరడనసస ససరయఖ
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:40
లస: పప
94-1/35

1164 NDX1712240
పపరర: మహన రరవప ఘసటబ

94-1/36

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ ఘసటబ
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:49
లస: పప
94-1/38

తసడడ:డ సరసబయఖ ననమమపలర
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:50
లస: పప
94-1/40

94-1/18

తసడడ:డ వనసకటటశ తనళళరర
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ�
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప పరపసనవన
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:51
లస: పప
1168 NDX1953679
పపరర: హరర పడసరద జపలర

94-1/23

తసడడ:డ అపరల రరవప గగరరజల
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ అపరల రరవప గగరరజల
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:42
లస: పప
1165 NDX1712539
పపరర: బబలలర యఖ చచదరర పరపసనవన

1151 NDX1646084
పపరర: శవ వనసకట రతనమక గగరరజల

1146 NDX1954206
పపరర: నసదదన మమమనవన

భరస : వశశశశశర రరవప నవత
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకపరరరవప�
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:35
లస: పప
1162 NDX1646092
పపరర: సరసబ శవ రరవప గగరరజల

94-1/20

తసడడ:డ మహన రరవప ఘసటబ
ఇసటట ననస:1/5
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రవ రరదడ పస గబ
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:26
లస: పప
1159 NDX0112037
పపరర: పడసరద� మమసపస గబ�

1148 NDX1953349
పపరర: వజయ లకడక జపలర

94-1/15

భరస : శకనవరస రరవప యడర పఅల
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : అపరల రరవప గగరరజల
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ బబబబ పపరవర
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:24
లస: పప
1156 NDX1873091
పపరర: జగమస రరదడ పస గబ

94-1/17

భరస : హరర పడసరద జపలర
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వజయ పడసరద రరవప మనవన
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:57
లస: ససస స
1153 NDX1954263
పపరర: వనయ కలమమర పపరవలర

1145 NDX1712554
పపరర: వజయ కలమమరర పరపసనవన

1143 NDX1712257
పపరర: సడరఖ కలమమరర ఘసటబ

భరస : మహన రరవప ఘసటబ
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బబలర యఖ చచదరర పరపసనవన
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రమమశ బబబబ పపరవల
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:51
లస: ససస స
1150 NDX1804427
పపరర: భబగఖ లకడక మనవన

94-1/14

భరస : రరజగసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:38
లస: ససస స

లస: ససస స

1144 NDX1710111
పపరర: రగజజ రరణణ ననమమపలర

1142 NDX1959875
పపరర: రరజజ కలమమరర బబలరసకకసడ

1167 NDX1953521
పపరర: రమమశ బబబబ పపరవలర

94-1/39

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పపరవల
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:53
లస: పప
94-1/41

1170 NDX2694248
పపరర: భవన దేవ బబ డేపరత

94-6/569

భరస : వనసకటరరవప తలల
ర రర
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:53
లస: ససస స
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1171 NDX2700649
పపరర: వనసకట రరవప తలల
ర రర
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94-6/570

భసధసవప: భవన దేవ
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:53
లస: పప
94-6/573

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:21
లస: పప
94-11/7

తసడడ:డ వనసకట రవ కలమమర ననమమల
ఇసటట ననస:1/5
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఆదదననరరయణ యలమసచల
ఇసటట ననస:1/5
వయససస:36
లస: ససస స
94-11/13

94-11/16

94-11/19

94-11/22

భరస : ననగగశశర రరవప అవరరనవన
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:24
లస: ససస స

94-11/11

1187 NDX1885963
పపరర: రవ నసదన బబ దసదలలరర

1190 NDX1885906
పపరర: వనసకటరరవప తనళళళరర

1193 NDX1829656
పపరర: జలరఖర అహకద

94-11/1164

1196 NDX2816775
పపరర: బబజటటన షపక

94-11/14

1199 NDX2460186
పపరర: స కగ కరసత బకసమ0తల
తసడడ:డ పడకరశ రరవప బకసమమసథనలమ
ఇసటట ననస:1-5-1
వయససస:29
లస: పప

1179 NDX1885831
పపరర: రరజఖలకడక అబమబరర

94-11/9

1182 NDX1829565
పపరర: వనసకట ససమలత ననమమల

94-11/12

1185 NDX1917527
పపరర: సరసబబడజఖస కసకణనల

94-11/15

భరస : శవరరస కకషషయఖ కసకణనల
ఇసటట ననస:1/5
వయససస:65
లస: ససస స
94-11/17

1188 NDX1829623
పపరర: ఆదదననరరయణ యలమసచల

94-11/18

తసడడ:డ కకటటశశరరవప యలమసచల
ఇసటట ననస:1/5
వయససస:38
లస: పప
94-11/20

1191 NDX1829441
పపరర: వనసకట రవ కలమమర ననమమల

94-11/21

తసడడ:డ పరపయఖ ననమమల
ఇసటట ననస:1/5
వయససస:56
లస: పప
94-11/23

1194 NDX1885674
పపరర: వజయ పడసరదరరవప మనవన

94-11/24

తసడడ:డ అదద శశషయఖ మనవన
ఇసటట ననస:1/5
వయససస:70
లస: పప
94-11/1165

భసధసవప: వహహద షపక
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:43
లస: ససస స
94-71/686

94-11/6

భరస : వనసకట రవ కలమమర ననమమల
ఇసటట ననస:1/5
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద ఘమస
ఇసటట ననస:1/5
వయససస:64
లస: పప

భసధసవప: వహహద షపక
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:51
లస: పప
1198 NDX2977775
పపరర: కకరస ర పసడయ అవరరనవన

1184 NDX2053288
పపరర: సతఖవత అకసల

1176 NDX1829581
పపరర: వరహహడ షపక

భరస : అసకరరరవప అబమబరర
ఇసటట ననస:1/5
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపత రరవప తనళళళరర
ఇసటట ననస:1/5
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:1/5
వయససస:61
లస: పప
1195 NDX2810778
పపరర: అబబబస కజనననడడ షపక

94-11/8

తసడడ:డ రరధనకకషష బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:1/5
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సససదరస పపయఖల
ఇసటట ననస:1/5
వయససస:51
లస: పప
1192 NDX1886128
పపరర: రరధనకకషష బబ దసదలలరర

1178 NDX1829508
పపరర: వనసకట ససమఖ శక ననమమల

1181 NDX1828674
పపరర: హజజరర బబగస షపక

94-6/572

తసడడ:డ అబబబస కజనననడడ షపక
ఇసటట ననస:1/5
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మబరళ కకషష అకసల
ఇసటట ననస:1/5
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమ పడసరద వడర మమడడ
ఇసటట ననస:1/5
వయససస:30
లస: పప
1189 NDX1885757
పపరర: పడభబచరణ పపయఖల

94-6/574

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:1/5
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శవరరమ పడసరద వడర మమడడ
ఇసటట ననస:1/5
వయససస:55
లస: ససస స
1186 NDX1885781
పపరర: శక రరమకకషష వడర మమడడ

1175 NDX2696391
పపరర: తరరషస భబరడ వ అబబరగదద

తసడడ:డ వనసకట రవ కలమమర ననమమల
ఇసటట ననస:1/5
వయససస:25
లస: ససస స
94-11/10

1173 NDX2700656
పపరర: లలకగశ అబబరగదదద

తసడడ:డ రరమకకటటశశర రరవప అబబబరగదద
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప అబబబరగదద
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:18
లస: ససస స

1177 NDX1829409
పపరర: వనసకట రమఖ శక ననమమల

1183 NDX1886177
పపరర: ఝమనసరరణణ వడర మమడడ

94-6/571

భరస : రరమ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:45
లస: ససస స

1174 NDX2700797
పపరర: మహసత తలల
ర రర

1180 NDX1829631
పపరర: అనసపమ యలమసచల

1172 NDX2705218
పపరర: శశభరరణణ అబబరగదద

94-38/718
1197 NDX2700722
పపరర: రరమ కకటటశ వర రరవప అబబరగదద

తసడడ:డ కకటయఖ అబబరగదద
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:61
లస: పప
94-1/42

1200 NDX2426039
పపరర: జయ దదపసస తయఖగమర

94-4/192

తసడడ:డ రరమలసగ రజడడస తయఖగమర
ఇసటట ననస:1-5/2
వయససస:26
లస: ససస స
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1201 NDX2243269
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప
గబమకడపప
తసడడ:డ ననరరయణ గబమకడపప
ఇసటట ననస:1-5/2
వయససస:75
లస: పప

94-4/193

1204 NDX2692382
పపరర: అసజన సతఖ శక కకతస కకట

94-4/1300

భరస : వనసకట చసదడ శశఖర కకతస కకట
ఇసటట ననస:1-5/2
వయససస:42
లస: ససస స

94-4/1298

94-4/1540

తసడడ:డ రరమలసగ రజడడస థదయమఖగమరర
ఇసటట ననస:1-5/2
వయససస:24
లస: ససస స

తలర : వర లకడక దడబచరర
ఇసటట ననస:1-5/2
వయససస:50
లస: పప

1205 NDX3157948
పపరర: ససధ రరణణ నలర మతష

1206 NDX3010915
పపరర: అనసరరధ ససఖవరసస

94-4/1538

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పస లవరపప
ఇసటట ననస:1-5/2
వయససస:68
లస: పప
1213 NDX2608123
పపరర: లకడక మలసపరటట
తసడడ:డ పస చచదరర మలసపరటట
ఇసటట ననస:1-5/2
వయససస:30
లస: ససస స

1211 NDX3114246
పపరర: మణణదదప నలర మతష

94-4/1543

తలర : ససనత కకపరలక
ఇసటట ననస:1-5/2 FLAT NO 209
వయససస:18
లస: ససస స
1219 NDX2781607
పపరర: పపరయఖ చచదరర బసడర మమడడ

94-4/1546

తసడడ:డ రవసదడననథ టబగగర బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:1-5/2 FLAT NO 303
వయససస:32
లస: పప
1222 NDX2425221
పపరర: ససనత మహసకరళ

94-10/1212

1214 NDX3023413
పపరర: సరయ మణణకరసటటశ రరయపరటట

1217 NDX3033834
పపరర: రవసదడననథ టబగగర బసడర మమడడ

1212 NDX2635530
పపరర: ససస త పడజన దడబచరర

94-12/1238

తసడడ:డ గబసటటరర పటబటభపపరస
ఇసటట ననస:1-5/2
వయససస:19
లస: ససస స
94-4/1548

1215 NDX3034279
పపరర: ననగ మలర శశరర మకసపరటట

94-4/1542

భరస : గసగధర రరవప మకసపరటట
ఇసటట ననస:1-5/2 FLAT NO 209
వయససస:58
లస: ససస స
94-4/1545

తసడడ:డ రరమ కకటటశశరరరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:1-5/2 FLAT NO 303
వయససస:60
లస: పప

1218 NDX2782068
పపరర: వనసకట కకషష కలమమరర
బసడర మమడడ
భరస : రవసదడననథ టబగగర బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:1-5/2 FLAT NO 303
వయససస:55
లస: ససస స

1220 NDX3033883
పపరర: పపరయఖ చచదరర బసడర మమడడ

1221 NDX2841526
పపరర: రవసదడననథ టబగగర బసడర మమడడ

94-73/697

94-4/1544

94-4/1547

తసడడ:డ రవసదడననథ టబగగర బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:1-5/2 FLAT NO 303
వయససస:32
లస: పప
94-4/194

94-5/866

తసడడ:డ వరడడపటట వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:1-5/2
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:1-5/2-2 FLAT NO 209
వయససస:24
లస: పప

1216 NDX3034170
పపరర: రరచత చచదరర కకపరలక

94-4/1539

94-4/1541 1209 NDX2658045
1208 NDX3144219
పపరర: వనసకట సరయ ససదదప నలర మతష
పపరర: వరడడపటట సరయ రరఘవ మలర క

తసడడ:డ వనసకట రరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:1-5/2
వయససస:23
లస: పప
94-37/591

94-4/1299

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆరజ
ఇసటట ననస:1-5/2
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:1-5/2
వయససస:22
లస: పప
94-10/1211

1203 NDX2691210
పపరర: మలర కరరర న రరవప దడబచరర

భసధసవప: మలర కరరరర న రరవప దడబచరర
ఇసటట ననస:1-5/2
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:1-5/2
వయససస:39
లస: ససస స

1207 NDX3053162
పపరర: సపనహ థదయమఖగమరర

1210 NDX3139730
పపరర: రసబబబబ పస లవరపప

1202 NDX2700284
పపరర: వర లకడక దడబచరర

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:1-5/2 FLAT NO 303
వయససస:60
లస: పప

94-4/1301 1224 NDX1441351
1223 NDX2695336
పపరర: ననగ వనసకట వసససధర వరడడపటట
పపరర: సపనహ తయగమర

94-4/195

భరస : శకధర తదలలగబ
ఇసటట ననస:1-5/2 MOURYA NIVAS F.NO:2
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ వరడడపటట
ఇసటట ననస:1-5/2 SAI KRISHNA NAGAR
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసగ రజడడస తయగమర
ఇసటట ననస:1-5/2, MOURYA NIVAS APTS,
వయససస:25
లస: ససస స

1225 NDX1494129
పపరర: పడసనన కలమమరర తయఖగమర

1226 NDX1441328
పపరర: రరమలసగర రజడస డ తయఖగమర

1227 NDX2425239
పపరర: రరమకలమమరర మహసకరళ

94-4/196

భరస : రరమలసగ రజడడస
ఇసటట ననస:1-5/2, MOURYA NIVAS APTS,
వయససస:48
లస: ససస స
1228 NDX2690576
పపరర: వనసకట రమణ వరడడపటట

94-4/197

తసడడ:డ ససబబబ రజడస డ
ఇసటట ననస:1-5/2, MOURYA NIVAS APTS,
వయససస:56
లస: పప

94-4/198

భరస : కరళదనస మహసకరళ
ఇసటట ననస:1-5/2,MOURYA NIVAS F.NO:2
వయససస:69
లస: ససస స

94-4/1302

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప వరడడపటట
ఇసటట ననస:1-5/2,SAIKRISHNA NAGAR
వయససస:48
లస: పప
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1229 NDX2771467
పపరర: రవ కలమమర అదదసకక
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94-4/1551

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అదదసకక
ఇసటట ననస:1-5-3 (NEW 1-3-31)
వయససస:57
లస: పప
1232 NDX3114170
పపరర: రరమకకషష నలర పరటట

94-5/1222

94-4/1549

94-6/576

94-15/599

94-7/886

94-10/985

94-10/986

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:1-5-116
వయససస:54
లస: పప

1242 NDX3138567
పపరర: ససధన మమధసరర కలరపరటట

1245 NDX2697464
పపరర: లకడక

1248 NDX2806834
పపరర: తరరమల బబబబ బతష
స ల

1251 NDX2633568
పపరర: ససధనరరణణ ససథనళళపప

94-115/1012

1254 NDX0748715
పపరర: కలసత దేవ భగత

94-66/1043

1257 NDX1926395
పపరర: వససమత రసగననథన
భరస : రసగననథన సరరననథన
ఇసటట ననస:1-5-122/1
వయససస:42
లస: ససస స

1237 NDX2835569
పపరర: ఆకలల నగరజ

94-5/1224

1240 NDX3283389
పపరర: మహహసదడ నడకల

94-6/968

1243 NDX3213527
పపరర: దనసరర రరజ

94-7/885

తసడడ:డ దనసరర నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:1-5-23/A
వయససస:37
లస: పప
94-14/800

1246 NDX2661098
పపరర: కకషష కమతస

94-5/869

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:1-5-25
వయససస:61
లస: పప
94-4/1550

1249 NDX2852226
పపరర: శకకరసత కలతల

94-5/1225

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కలతల
ఇసటట ననస:1-5-26
వయససస:28
లస: పప
94-14/804

1252 NDX2702827
పపరర: లకకయఖ పపతచఅలమ

94-6/534

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల పపతచఅలమ
ఇసటట ననస:1-05-45
వయససస:23
లస: పప
94-14/33

భరస : బబ టటట లమల భగత
ఇసటట ననస:1-5-114
వయససస:45
లస: ససస స
94-10/137

94-2/1055

భసధసవప: జజఖతరకయ నడకల
ఇసటట ననస:1-5-17
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససరజ్ే్సదడ ససథనళళపప
ఇసటట ననస:1-5-26
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకషష జమబకల
ఇసటట ననస:1-5-63
వయససస:41
లస: ససస స
1256 NDX0444323
పపరర: జజన షపక

94-10/1213

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:1-5-26
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ససథనళళపప
ఇసటట ననస:1-5-26
వయససస:34
లస: పప
1253 NDX3190709
పపరర: ససబబబలల జమబకల

1239 NDX2825693
పపరర: అనసష ఆకలల

1234 NDX2671436
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

తసడడ:డ చటటట బబబబ ఆకలల
ఇసటట ననస:1-5-15
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:1-5-24
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరతనస దనసరర
ఇసటట ననస:1-5-25
వయససస:69
లస: పప
1250 NDX2633592
పపరర: ససరగ్్్్ౕౕౕసదడ ససథనళళపప

94-2/15

భరస : లకకణబడడ కలరపరటట
ఇసటట ననస:1-5-17
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : దనసరర రరజ
ఇసటట ననస:1-5-23/A
వయససస:35
లస: ససస స
1247 NDX2639474
పపరర: వనసకటటశశరరర దనసరర

1236 NDX2530053
పపరర: రరయమజదదదన షపక

94-109/744

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:1-5-12
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ చటటట బబబబ ఆకలల
ఇసటట ననస:1-5-15
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరబబబబ కలరపరటట
ఇసటట ననస:1-5-17
వయససస:39
లస: పప
1244 NDX3186566
పపరర: దనసరర కకరసన

94-5/1223

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:1-5-12,
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ చటటట బబబబ ఆకలల
ఇసటట ననస:1-5-15
వయససస:22
లస: ససస స
1241 NDX3106291
పపరర: లకకణబడడ కలరపరటట

1233 NDX3114204
పపరర: రరమ లకడక నలర పరటట

1231 NDX2398188
పపరర: రమఖ కకషష కకలల
ర రర

తసడడ:డ శవనననరరయణ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:1-5-6
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష నలర పరటట
ఇసటట ననస:1-5-10
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:1-5-12
వయససస:26
లస: పప
1238 NDX2708048
పపరర: అనసష ఆకలల

94-5/16

భరస : శవనననరరయణ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:1-5-6
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసబయఖ నలర పరటట
ఇసటట ననస:1-5-10
వయససస:43
లస: పప
1235 NDX2852788
పపరర: ఏసబవరల షపక

1230 NDX2517704
పపరర: తషలశ కకలల
ర రర

1255 NDX0747964
పపరర: ఛగటటలమల భగత

94-14/34

తసడడ:డ భరత భగత
ఇసటట ననస:1-5-114
వయససస:50
లస: పప
94-2/16

1258 NDX1926411
పపరర: రసగననథన సరరననథన

94-2/17

తసడడ:డ రసగరసరశమ సరరననథన లలట
ఇసటట ననస:1-5-122/1
వయససస:45
లస: పప
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1259 NDX0675553
పపరర: పసకర ర ననయక జరరవత�

94-10/138

తసడడ:డ ననసస రరమ�
ఇసటట ననస:1-5-177
వయససస:77
లస: పప
1262 NDX2146398
పపరర: అబబదల సలమస షపక

94-14/36

94-10/140

94-14/38

94-14/1030

95-28/1

94-14/43

94-14/46

భరస : మమలసర
ఇసటట ననస:1-5-238
వయససస:33
లస: ససస స

1272 NDX2284933
పపరర: జజనబ షపక

1275 NDX2284909
పపరర: ననగమర బ పఠరన

1278 NDX2284883
పపరర: హమద పఠరన

1281 NDX1800615
పపరర: నజమబదదదన పఠరన

94-14/916

1284 NDX2763662
పపరర: మమలసర షపక

94-14/39

1287 NDX2763530
పపరర: మహమకద రససల షపక
తసడడ:డ మహమకద ఉసరకన
ఇసటట ననస:1-5-238
వయససస:21
లస: పప

1267 NDX0097295
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-14/37

1270 NDX2997419
పపరర: జజఖత ఇతనఖల

94-14/914

1273 NDX2284941
పపరర: షరరఫ షపక

94-14/40

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:1-5-232
వయససస:44
లస: పప
94-14/41

1276 NDX1910687
పపరర: నజజక పఠరన

94-14/42

భరస : హమద పఠరన
ఇసటట ననస:1-5-235
వయససస:27
లస: ససస స
94-14/44

1279 NDX2284917
పపరర: మసరసన వల పఠరన

94-14/45

తసడడ:డ మసరసన పఠరన
ఇసటట ననస:1-5-235
వయససస:57
లస: పప
94-14/47

1282 NDX2763548
పపరర: కరరస షపక

94-14/915

తసడడ:డ మమల సబబబ
ఇసటట ననస:1-5-238
వయససస:66
లస: పప
94-14/917

తసడడ:డ కరరమ
ఇసటట ననస:1-5-238
వయససస:36
లస: పప
94-14/919

94-10/139

భరస : పడకరశ ఇతనఖల
ఇసటట ననస:1-5-231
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మబజబర రహమమన పఠరన
ఇసటట ననస:1-5-238
వయససస:24
లస: పప

భరస : కరరమ
ఇసటట ననస:1-5-238
వయససస:55
లస: ససస స
1286 NDX2763688
పపరర: జజన బ షపక

94-14/913

తసడడ:డ మసరసన వల పఠరన
ఇసటట ననస:1-5-235
వయససస:32
లస: పప

భరస : మమజబర రజహమమన పఠరన
ఇసటట ననస:1-5-238
వయససస:39
లస: ససస స
1283 NDX2763563
పపరర: మమమమమనన షపక

1269 NDX2764074
పపరర: వరరసరశమ ఇతనఖల

1264 NDX1403765
పపరర: రసజజన బ షపక

భరస : అలమరబకలర
ఇసటట ననస:1-5-231
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : అబబదల రహమమన పఠరన
ఇసటట ననస:1-5-234
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల పస
ఇసటట ననస:1-5-235
వయససస:41
లస: ససస స
1280 NDX0456277
పపరర: జబబద బబగస పఠరన

94-11/25

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:1-5-232
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబబ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:1-5-233
వయససస:31
లస: ససస స
1277 NDX0096701
పపరర: మసరసన పస

1266 NDX1914796
పపరర: లకడక చదవతనఖ ఇటబఖల

94-14/35

భరస : మహమకద ఉసరకన
ఇసటట ననస:1-5-229
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మలకయఖ
ఇసటట ననస:1-5-231
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ వర సరశమ ఇరరఖలమ
ఇసటట ననస:1-5-231
వయససస:34
లస: పప
1274 SQX1803170
పపరర: సశరష లత పడతసపరటట

94-14/912

భరస : కకషష చదవతనఖ ఇటబఖల
ఇసటట ననస:1-5-231
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షప క
ఇసటట ననస:1-5-231
వయససస:27
లస: పప
1271 NDX2995397
పపరర: పడకరశ ఇరరఖలమ

1263 NDX2900181
పపరర: ఆదసషఫస షపక

1261 NDX2146299
పపరర: ఖమసససబ షపక

భరస : అబబదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:1-5-227
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మగబదస మమదరమమటర
ఇసటట ననస:1-5-227
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద శరరఫ
ఇసటట ననస:1-5-229
వయససస:42
లస: పప
1268 NDX1552729
పపరర: హసన షపక

94-3/1422

భరస : ఆదసషఫస
ఇసటట ననస:1-5-227
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:1-5-227
వయససస:50
లస: పప
1265 NDX1222561
పపరర: మహమకద ఉసరకలన షపక

1260 NDX2764371
పపరర: షరహహద షపక

1285 NDX2763704
పపరర: అబబదల షపక

94-14/918

తసడడ:డ కరరస
ఇసటట ననస:1-5-238
వయససస:36
లస: పప
94-14/920

1288 NDX2763506
పపరర: రహహస షపక

94-14/921

తసడడ:డ మహమకద ఉసరకన
ఇసటట ననస:1-5-238
వయససస:19
లస: పప

Page 50 of 722

1289 NDX1552737
పపరర: హససన షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-14/48

తసడడ:డ మసరసన వల షప క
ఇసటట ననస:1-5-238-1
వయససస:27
లస: ససస స
1292 NDX3095114
పపరర: మసరసన వల షపక

94-15/600

94-14/52

1304 NDX0168930
పపరర: హబబబలర పఠరన

94-10/141

94-14/562

94-14/56

94-10/144

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:1-5-242
వయససస:38
లస: పప

94-10/142

1302 NDX0889840
పపరర: బబ పఠరన

1305 NDX0225656
పపరర: జజన పఠరన

1308 NDX2416543
పపరర: సతఖననరరయణ అననమనవన

94-10/1215

1311 NDX2402097
పపరర: సతఖననరరయణ అననమనవన

94-14/54

1314 NDX0210641
పపరర: హతజజ బ షపక�

94-14/57

1317 NDX0033027
పపరర: ససభబన షపక
తసడడ:డ సతనసర
ఇసటట ననస:1-5-242
వయససస:52
లస: పప

94-14/924

1300 NDX0456368
పపరర: ఖజఖరరన షపక

94-14/53

1303 NDX0456459
పపరర: షహననజ పఠరన

94-14/55

1306 NDX2504850
పపరర: వనసకరయమక అననమనవన

94-10/143

భరస : సతఖననరరయణ అననమనవన
ఇసటట ననస:1-5-241
వయససస:36
లస: ససస స
94-10/145

1309 NDX2732568
పపరర: చనన బబష షపక

94-10/1214

తసడడ:డ ఆదమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:1-5-241
వయససస:54
లస: పప
94-14/58

1312 NDX2069459
పపరర: ననగగశశర రరవప అననమనవన

94-14/59

తసడడ:డ పపలర యఖ అననమనవన
ఇసటట ననస:1-5-241
వయససస:63
లస: పప
94-10/147

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:1-5-242
వయససస:51
లస: ససస స
94-10/149

1297 NDX2763084
పపరర: మబసతనజ షపక

భరస : హబబబలమర పఠరన
ఇసటట ననస:1/5/240-1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప అననమనవన
ఇసటట ననస:1-5-241
వయససస:42
లస: పప
94-10/146

94-14/51

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:1-5-240
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప అననమనవన
ఇసటట ననస:1-5-241
వయససస:42
లస: పప

భరస : ననగబల మరర�
ఇసటట ననస:1-5-242
వయససస:33
లస: ససస స
1316 NDX0001941
పపరర: ననగమల మరర షపక

1299 NDX1222603
పపరర: జజన షపక

1294 NDX1552661
పపరర: దసస గరరర షపక

తసడడ:డ కరరమబలర
ఇసటట ననస:1-5-239
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:1-5-240-1
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ చనన బబష షపక
ఇసటట ననస:1-5-241
వయససస:20
లస: పప
1313 NDX0211490
పపరర: హబబబ షపక�

94-14/923

భరస : జజన పఠరన
ఇసటట ననస:1-5-240-1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : హరర పడసరద
ఇసటట ననస:1-5-241
వయససస:53
లస: ససస స
1310 NDX2732535
పపరర: మహబమబ బబష షపక

1296 NDX2763100
పపరర: రసజజన షపక

94-14/922

తసడడ:డ మరరవల షపక
ఇసటట ననస:1-5-239
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:1-5-240
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ జజన పఠరన
ఇసటట ననస:1-5-240-1
వయససస:64
లస: పప
1307 NDX1552521
పపరర: ససనత ఆలపరటట

94-14/50

భరస : పకకర అహమద
ఇసటట ననస:1-5-239
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:1-5-240
వయససస:33
లస: పప
1301 NDX1829367
పపరర: రగశరక అలశ ఆససఫర అమమన
షపక
భరస : మహమకద మబసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:1-5-240
వయససస:26
లస: ససస స

1293 NDX1131119
పపరర: ఫరతమమ షపక షపక

1291 NDX3115086
పపరర: రహమతషలమర షపక

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:1-5-238/1
వయససస:22
లస: పప

భరస : రహమతషలమర షప క
ఇసటట ననస:1-5-239
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:1-5-239
వయససస:42
లస: పప
1298 NDX1222595
పపరర: మహమకద మబసరసఫ షపక

94-14/49

భరస : ఇమమ హహసపసన షప క
ఇసటట ననస:1-5-238-1
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన మమలమల షపక
ఇసటట ననస:1-5-238/1
వయససస:37
లస: పప
1295 NDX1131556
పపరర: మరర షపక

1290 NDX1552745
పపరర: వహహద షపక

1315 NDX0032953
పపరర: ననగబల వల షపక

94-10/148

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:1-5-242
వయససస:35
లస: పప
94-10/150

1318 NDX2225522
పపరర: రజయమ ససలమసనన షపక

94-14/60

భరస : ననగమర వరల షపక
ఇసటట ననస:1-5-242
వయససస:27
లస: ససస స
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1319 NDX3251287
పపరర: ఇమమనసయయల షపక
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94-4/1725

తసడడ:డ దనవదస షపక
ఇసటట ననస:1-5-243
వయససస:34
లస: పప
1322 NDX3149895
పపరర: ఆశ షపక

94-10/1216

94-14/563

94-10/154

94-14/63

94-14/926

94-10/984

94-10/155

తసడడ:డ హరర ననయక
ఇసటట ననస:1-5-251
వయససస:31
లస: పప

1332 NDX2531259
పపరర: రమమష కకసడల

1335 NDX2764058
పపరర: రమణ మమరరస కకసడనల

1338 NDX2692770
పపరర: వనసకయఖ

1341 NDX0747550
పపరర: రరమకకకషష కసడ
స రర

94-14/66

1344 NDX2775088
పపరర: వరణణ గగళర

94-14/64

1347 NDX2257418
పపరర: మసరసన వల షపక
తసడడ:డ హససన షపక
ఇసటట ననస:1-5-251
వయససస:46
లస: పప

1327 NDX0406116
పపరర: శవకలమమర వరగలమ

94-10/153

1330 NDX2225514
పపరర: ససవర కలమమర వరజళ

94-14/62

1333 NDX2837045
పపరర: రమణ మమరరస కకసడనల

94-14/925

తసడడ:డ కకషరష రరవప కకసడనల
ఇసటట ననస:1-5-246
వయససస:30
లస: పప
94-14/927

1336 NDX2822138
పపరర: ఇసదస కకసడల

94-14/928

భరస : రమణ మమరరస
ఇసటట ననస:1-5-246
వయససస:19
లస: ససస స
94-14/801

1339 NDX2690816
పపరర: బబలలయయసడ

94-14/802

తసడడ:డ వనసకయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:1-5-247
వయససస:18
లస: పప
94-10/156

1342 NDX0212100
పపరర: కకటటశశరర కసడ
స రర

94-14/65

భరస : రరమకకకషష కసడ
స రర
ఇసటట ననస:1-5-249
వయససస:50
లస: ససస స
94-14/929

భరస : ససధదర కలమమర
ఇసటట ననస:1-5-249
వయససస:32
లస: ససస స
94-10/158

94-10/1503

తసడడ:డ శవ ననగగశశర రరవప వరజళ
ఇసటట ననస:1-5-244
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:1-5-249
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకకషష కసడ
స రర
ఇసటట ననస:1-5-249
వయససస:32
లస: పప
1346 NDX0728360
పపరర: వనసకటటష ననయక

94-14/61

తసడడ:డ దనసరర చననయఖ
ఇసటట ననస:1-5-247
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకకషష�
ఇసటట ననస:1-5-249
వయససస:29
లస: పప
1343 NDX0228213
పపరర: భబససర రరవప కసడ
స రర

1329 NDX2225530
పపరర: అనడరరధ వరజళ

1324 NDX3240686
పపరర: బబజ షపక

తసడడ:డ శవ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:1-5-244
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకషషరరవప
ఇసటట ననస:1-5-246
వయససస:29
లస: పప

భరస : రమమష కకసడల
ఇసటట ననస:1-5-246 1ST LINE
వయససస:25
లస: ససస స
1340 NDX0747683
పపరర: వనసకటటశ కసడ
స రర�

94-14/564

తసడడ:డ కకషరష రరవప కకసడల
ఇసటట ననస:1-5-246
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకషరష రరవప కకసడనల
ఇసటట ననస:1-5-246
వయససస:30
లస: పప
1337 NDX2546695
పపరర: మహలకడక కకసడల

1326 NDX1615931
పపరర: ఇమమనసయయల ససరరవనళర

94-10/152

తసడడ:డ కలదహవన షపక
ఇసటట ననస:1-5-243
వయససస:52
లస: పప

భరస : శవ ననగగశశర రరవప వరజళ
ఇసటట ననస:1-5-244
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : కరసతరరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:1-5-246
వయససస:60
లస: ససస స
1334 NDX2837276
పపరర: రమణ మమరరస కకసడనల

94-10/1494

తసడడ:డ దవడడ ససరరవనళర
ఇసటట ననస:1-5-243
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:1-5-244
వయససస:52
లస: పప
1331 NDX0456160
పపరర: నరసమక మమడడశశటట

1323 NDX3235256
పపరర: బబగబమ షపక

1321 NDX1266212
పపరర: ససవర శసకర రరవప కసచదరర

తసడడ:డ చనన కకటయఖ కసచదరర
ఇసటట ననస:1-5-243
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఇమమనసయయల షపక
ఇసటట ననస:1-5-243
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఇమమనసయయల ససరరవనళర
ఇసటట ననస:1-5-243
వయససస:30
లస: ససస స
1328 NDX0406090
పపరర: శవ ననగగశశరరరవప వరజళర

94-10/151

భరస : శవ శసకర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:1-5-243
వయససస:42
లస: ససస స

తలర : బబజ షపక
ఇసటట ననస:1-5-243
వయససస:48
లస: ససస స
1325 NDX1615964
పపరర: బబగమ షపక

1320 NDX1266196
పపరర: లకకక కసచరర

1345 NDX0007716
పపరర: వజయబబయ� నవననవత�

94-10/157

భరస : హరర ననయక�
ఇసటట ననస:1-5-251
వయససస:45
లస: ససస స
94-14/67

1348 NDX2046598
పపరర: గకతమ బబయ నననవత

94-14/565

తసడడ:డ హరర ననయక నననవత
ఇసటట ననస:1-5-251
వయససస:28
లస: ససస స

Page 52 of 722

1349 NDX0432047
పపరర: కకటటశశరమక� మమరర ర�
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94-10/159

భరస : సరమయయలల�
ఇసటట ననస:1-5-256
వయససస:52
లస: ససస స
1352 NDX0491464
పపరర: శకనవరసరరవప ఇలమర�

94-10/162

94-14/931

94-10/165

94-10/166

94-14/68

94-14/70

94-10/169

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:1-5-266
వయససస:65
లస: పప

1362 NDX2146059
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

1365 NDX2778371
పపరర: మమనక కకమబక

1368 NDX0445080
పపరర: అసకమకరరవప కకమబక

1371 NDX0749010
పపరర: వనసకరయమక పలర పప

94-10/172

1374 NDX2107374
పపరర: ననగరరజ పలర పప

94-10/167

1377 NDX2257400
పపరర: కకటటశశరర పలర పప
భరస : రరజ పలర పప
ఇసటట ననస:1-5-266
వయససస:21
లస: ససస స

1357 NDX0748699
పపరర: భవరన బతష
స ల�

94-10/164

1360 NDX2775021
పపరర: వనసకటటశశరమక దేవళర

94-14/933

1363 NDX2120046
పపరర: ససధదర ఆరరధసఖల

94-10/168

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:1-5-260
వయససస:27
లస: పప
94-10/1217

1366 NDX1552711
పపరర: మలలర శశరర కకమబక

94-14/69

తసడడ:డ యయసస కకమబక
ఇసటట ననస:1-5-265
వయససస:26
లస: ససస స
94-14/71

1369 NDX1829177
పపరర: మలలర శశర రరవప కకమబక

94-14/566

తసడడ:డ యయసస కకమబక
ఇసటట ననస:1-5-265
వయససస:25
లస: పప
94-10/170

1372 NDX1608589
పపరర: రరజ పలర ప

94-10/171

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:1-5-266
వయససస:27
లస: పప
94-10/173

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:1-5-266
వయససస:32
లస: పప
94-10/175

94-14/930

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల
ఇసటట ననస:1-5-259
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:1-5-266
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:1-5-266
వయససస:29
లస: పప
1376 NDX2128560
పపరర: సరసబయఖ పలర పప

94-14/803

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల కకమబక
ఇసటట ననస:1-5-265
వయససస:40
లస: పప

భరస : ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:1-5-266
వయససస:26
లస: ససస స
1373 NDX1608571
పపరర: ననగగశశర రరవప పలర ప

1359 NDX2697498
పపరర: యయససమరరయమక

1354 NDX2763381
పపరర: శరరష తమకశశటట

భరస : బబలరరజ� బతష
స ల
ఇసటట ననస:1-5-259
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:1-5-265
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : యయసస కకమబక
ఇసటట ననస:1-5-265
వయససస:50
లస: ససస స
1370 NDX1608597
పపరర: తరపతమక పలర ప

94-14/932

తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:1-5-260
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ దేవనళళ
ఇసటట ననస:1-5-262
వయససస:46
లస: పప
1367 NDX0749002
పపరర: వమలమక కకమబక

1356 NDX2763415
పపరర: ససగరత తమకశశటట

94-10/161

తసడడ:డ ఏసస
ఇసటట ననస:1-5-258
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడడలల దేవరరర
ఇసటట ననస:1-5-259
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరతనస ఇససకలలటట
ఇసటట ననస:1-5-260
వయససస:24
లస: ససస స
1364 NDX0447425
పపరర: వనసకటటశశరరర దేవనళళ

94-10/163

తసడడ:డ ఏసస
ఇసటట ననస:1-5-258
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతనస దేవళర
ఇసటట ననస:1-5-259
వయససస:63
లస: ససస స
1361 NDX1772533
పపరర: జజశలమ ఇససకలలటట

1353 NDX2145986
పపరర: యయసస తమకశశటట

1351 NDX2162683
పపరర: కకటటశశరమక తమకశశటట

భరస : యయసస తమకశశటట
ఇసటట ననస:1-5-258
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ అదదయ తమకశశటట
ఇసటట ననస:1-5-258
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఏసస
ఇసటట ననస:1-5-258
వయససస:20
లస: పప
1358 NDX0456723
పపరర: ననగమక దేవళర

94-10/160

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:1-5-258
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకటయఖ�
ఇసటట ననస:1-5-258
వయససస:40
లస: పప
1355 NDX2763324
పపరర: పడవణ తమకశశటట

1350 NDX0609792
పపరర: వజయ ఇలమర�

1375 NDX1962092
పపరర: రరమ కకషష గగనదల

94-10/174

తసడడ:డ వనసకట రరవప గగనదల
ఇసటట ననస:1-5-266
వయససస:38
లస: పప
94-14/72

1378 NDX0109983
పపరర: కలమమరర పలర పప

94-14/73

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:1-5-266
వయససస:30
లస: ససస స
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1379 NDX1658337
పపరర: షరజద బబగస షపక
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94-14/74

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:1-5-266
వయససస:34
లస: ససస స
1382 NDX1829003
పపరర: రరజ

94-14/77

94-14/567

94-14/82

94-14/85

94-14/86

94-14/89

94-49/931

తసడడ:డ కళళధర�
ఇసటట ననస:1-5-272
వయససస:43
లస: పప

1392 NDX2763142
పపరర: రజయ బబగస సయఖద

1395 NDX0007195
పపరర: ఆదదలకడక పపదల

1398 NDX0224907
పపరర: పసచచయఖ పపదనల పపదనల

1401 NDX0456517
పపరర: ఖమమ
మ న షపక

94-14/93

1404 NDX2764033
పపరర: నజక షపక

94-14/934

1407 NDX2246114
పపరర: శరకవరణణ లలకకర
తసడడ:డ ససతదవయమ లలకకర
ఇసటట ననస:1-5-272
వయససస:20
లస: ససస స

1387 NDX0840736
పపరర: మరరయమల పరరశత�

94-14/81

1390 NDX1848847
పపరర: శరసత కలమమరర తరరమశశటట

94-14/84

1393 NDX3217411
పపరర: నవఖ పపడల

94-10/1218

తసడడ:డ పసచచయఖ పపడల
ఇసటట ననస:1-5-270
వయససస:18
లస: ససస స
94-14/87

1396 NDX0006460
పపరర: కకటమక పపదల

94-14/88

భరస : బసగరరయఖ పపదల
ఇసటట ననస:1-5-270
వయససస:61
లస: ససస స
94-14/90

1399 NDX2597854
పపరర: ససరగష చదరరకలరర

94-29/1386

తసడడ:డ రమబలల
ఇసటట ననస:1-5-270
వయససస:32
లస: పప
94-14/91

1402 NDX1848938
పపరర: ససబబన షపక

94-14/92

తలర : కమబరరన షపక
ఇసటట ననస:1-5-271
వయససస:25
లస: పప
94-14/935

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:1-5-271
వయససస:22
లస: ససస స
94-10/177

94-14/79

భరస : పడభబదనసస తరరమశశటట
ఇసటట ననస:1-5-268
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మసరసనశల షప క
ఇసటట ననస:1-5-271
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కమబరరన షప క
ఇసటట ననస:1-5-271
వయససస:28
లస: పప
1406 NDX0002337
పపరర: ససతయఖ� లలకరస�

94-14/83

తసడడ:డ బసగరరయఖ పపదనల
ఇసటట ననస:1-5-270
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప బలయమ
ఇసటట ననస:1-5-270
వయససస:34
లస: ససస స
1403 NDX1552687
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

1389 NDX0838821
పపరర: మరరయమల రమమష�

1384 NDX0168450
పపరర: వనసకటటశశరరర� పలర పప�

భరస : రమమష�
ఇసటట ననస:1-5-267
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ పపదల
ఇసటట ననస:1-5-270
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ బసగరరర� పపదనల
ఇసటట ననస:1-5-270
వయససస:31
లస: పప
1400 NDX2582765
పపరర: వజయ దసరడ బలయమ

94-14/80

భరస : ఖదర బబష
ఇసటట ననస:1-5-269
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నడకయఖ పపదల
ఇసటట ననస:1-5-270
వయససస:24
లస: ససస స
1397 NDX0001610
పపరర: నడకయఖ పపదనల

1386 NDX1621946
పపరర: సతఖవత మరరయమల

94-14/76

తసడడ:డ సరసబయఖ� పలర పప
ఇసటట ననస:1-5-266
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:1-5-267
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:1-5-268
వయససస:39
లస: పప
1394 NDX2246122
పపరర: వనసకటటసశరమక పపదల

94-14/78

భరస : మలర కరరరర న రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:1-5-267
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష�
ఇసటట ననస:1-5-267
వయససస:35
లస: పప
1391 JBV3012820
పపరర: పడభబదనసస తరరమలశశటట

1383 NDX1828914
పపరర: ననగగశశర రరవప పలర పప

1381 NDX0748863
పపరర: శవమక దేవనళళ

భరస : వనసకటటశశరరర� దేవనళళ
ఇసటట ననస:1-5-266
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:1-5-266
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:1-5-266
వయససస:25
లస: ససస స
1388 NDX0747899
పపరర: మలర ఖమరరర న రరవప మరరయమల�

94-14/75

భరస : వనసకటటశశరరర� పరలపప
ఇసటట ననస:1-5-266
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:1-5-266
వయససస:26
లస: పప
1385 NDX1759325
పపరర: తరరపతమక పలర పప

1380 NDX0006171
పపరర: లకడక� పరలపప�

1405 NDX0208843
పపరర: ననసచనరమక లలకరస�

94-10/176

భరస : ససతయఖ�
ఇసటట ననస:1-5-272
వయససస:40
లస: ససస స
94-14/94

1408 NDX2246106
పపరర: తడవవణణ లలకకర

94-14/95

భరస : ససతదవయమ లలకకర
ఇసటట ననస:1-5-272
వయససస:23
లస: ససస స
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1409 NDX2659878
పపరర: లకడక ఇసదడరర
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94-14/805

భరస : ననగర రజడడస ఇసదడరర
ఇసటట ననస:1-5-273
వయససస:47
లస: ససస స
1412 NDX0005553
పపరర: వజయమక� వవమబల�

94-10/178

94-14/98

94-14/937

94-14/938

94-14/568

94-10/179

94-14/105

తసడడ:డ రహహమన షపక
ఇసటట ననస:1-5-291
వయససస:37
లస: పప

1422 NDX0211854
పపరర: బబబ బసడనరర

1425 NDX1646019
పపరర: రమణ ననయక జతవరత

1428 NDX0675116
పపరర: కకటయఖ� కటబట�

1431 NDX0002212
పపరర: శకనవరసరరవప పరమబదసరరస

94-14/939

1434 NDX0445114
పపరర: శకనస దేవళళ

94-14/102

1437 NDX0211227
పపరర: భబజస షపక షపక
తసడడ:డ చన ఖమశస షప క
ఇసటట ననస:1-5-291
వయససస:33
లస: ససస స

1417 NDX2763175
పపరర: ఆదదవఖ ఎనమల

94-14/936

1420 NDX0432690
పపరర: జకకయఖ యమనమమల

94-14/101

1423 NDX0168344
పపరర: మబతనఖలల బసడనరర

94-14/103

తసడడ:డ కకసడయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:1-5-277
వయససస:36
లస: పప
94-14/569

1426 NDX3018793
పపరర: ససనత మబదవథడ

94-184/1102

భరస : ఏలయ ననయక మబదవథడ
ఇసటట ననస:1-5-279
వయససస:27
లస: ససస స
94-10/180

1429 NDX0212787
పపరర: శవ కలమమరర పరమబదసరరస

94-14/104

భరస : శకనవరసరరవప� పరమబదసరరస
ఇసటట ననస:1-5-281
వయససస:41
లస: ససస స
94-14/106

1432 NDX0002121
పపరర: హహసపసన తనళళపలర

94-14/107

తసడడ:డ కరశయఖ తనళళపలర
ఇసటట ననస:1-5-281
వయససస:64
లస: పప
94-14/108

తసడడ:డ వనసకట రతనస దేవళళ
ఇసటట ననస:1-5-289
వయససస:37
లస: పప
94-10/182

94-14/97

తసడడ:డ మతస యఖ యమనమమల
ఇసటట ననస:1-5-276-1
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� పరమబదసరరస
ఇసటట ననస:1-5-281
వయససస:49
లస: పప

భరస : వరయఖ దఢసకరయల పరటట
ఇసటట ననస:1-5-281
వయససస:36
లస: ససస స
1436 NDX2054757
పపరర: మబసస ఫర షపక

94-14/100

తసడడ:డ భబససర రరవప�
ఇసటట ననస:1-5-280
వయససస:63
లస: పప

భరస : హహసపసన తనళళపలర
ఇసటట ననస:1-5-281
వయససస:61
లస: ససస స
1433 NDX2764173
పపరర: మహలకడక తనళరపలలర

1419 NDX0007377
పపరర: అరరణ ఏనసమబల

1414 NDX0005918
పపరర: మమరర సడరఖదేవర

తసడడ:డ చకకవరరస
ఇసటట ననస:1-5-276
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ పసకల ననయక జతవరత
ఇసటట ననస:1-5-277
వయససస:29
లస: పప

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:1-5-280
వయససస:62
లస: ససస స
1430 NDX0213488
పపరర: మలలర శశరర తనళళపలర

94-14/99

భరస : మబతనఖలల బసడనరర
ఇసటట ననస:1-5-277
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రమణ ననయక జతవరత
ఇసటట ననస:1-5-277
వయససస:25
లస: ససస స
1427 NDX0456475
పపరర: ఆదదమక� కటబట�

1416 NDX0432716
పపరర: కలమమర సడరఖదేవర

94-223/948

భరస : కలమమర సడరఖదేవర
ఇసటట ననస:1-5-276
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జకకయఖ ఏనసమబల
ఇసటట ననస:1-5-276-1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకశశర
ఇసటట ననస:1-5-276/1
వయససస:31
లస: ససస స
1424 NDX1646647
పపరర: లకడక బబయ జతవరత

94-14/96

తసడడ:డ ఆనసదరరవప సడరఖదేవర
ఇసటట ననస:1-5-276
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ చకకవరరస ఎనమల
ఇసటట ననస:1-5-276
వయససస:19
లస: పప
1421 NDX2768034
పపరర: శరసత కలమమరర చదరరకలపలర

1413 NDX0007419
పపరర: తనకకసడ ఏసపస రరణణ తనకకసడ

1411 NDX2673713
పపరర: ననగర రజడడస ఇసదడరర

తసడడ:డ వనసకజట రజడడస ఇసదడరర
ఇసటట ననస:1-5-273
వయససస:59
లస: పప

భరస : దననయయలల తనకకసడ
ఇసటట ననస:1-5-276
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈసరకల తననకకహడ
ఇసటట ననస:1-5-276
వయససస:39
లస: పప
1418 NDX2879963
పపరర: మమరరస ఎనమల

94-28/791

తసడడ:డ ననగర రజడడస ఇసదడరర
ఇసటట ననస:1-5-273
వయససస:38
లస: పప

భరస : మబతస యఖ�
ఇసటట ననస:1-5-276
వయససస:62
లస: ససస స
1415 NDX0032763
పపరర: దననయయలల తననకకహడ తననకకహడ

1410 NDX2623858
పపరర: కకషరషరజడడస ఇసదడరర

1435 NDX2054773
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-10/181

భరస : మబసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:1-5-291
వయససస:28
లస: ససస స
94-14/109

1438 NDX0456103
పపరర: మబననసర షపక

94-14/110

భరస : సపమన దయ షప క
ఇసటట ననస:1-5-291
వయససస:42
లస: ససస స
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1439 NDX0210286
పపరర: హహసపసన బ షపక షపక
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94-14/111

భరస : చన ఖమశస షప క
ఇసటట ననస:1-5-291
వయససస:46
లస: ససస స
1442 NDX2356293
పపరర: మసరసన బ షపక

94-10/184

94-10/187

94-10/190

94-10/193

94-10/196

94-14/113

94-14/941

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:1-5-296
వయససస:25
లస: పప

1452 NDX2356301
పపరర: మహహదదదన షపక

1455 NDX2764322
పపరర: ఖససస షపక

1458 NDX0456301
పపరర: కరరమబననసర సయఖద మమబబ

1461 NDX2763290
పపరర: అమరరన షపక

94-14/116

1464 NDX2257228
పపరర: బరగలబ షపక

94-10/194

1467 NDX2225548
పపరర: బబజ షపక
తసడడ:డ జమమల షపక
ఇసటట ననస:1-5-296
వయససస:43
లస: పప

1447 JBV3022860
పపరర: ఫరతమమ బ షపక

94-10/189

1450 NDX0877977
పపరర: లమల బ

94-10/192

1453 AP151010063447
పపరర: పసరర షపక

94-10/195

తసడడ:డ రహమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:1-5-293
వయససస:52
లస: పప
94-14/940

1456 NDX2900199
పపరర: హససన బబగబమ షపక

94-14/1031

భరస : మరవల
ఇసటట ననస:1-5-294
వయససస:37
లస: ససస స
94-14/114

1459 NDX1923904
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

94-14/115

తసడడ:డ బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:1-5-295
వయససస:31
లస: పప
94-14/942

1462 NDX2270098
పపరర: అమరరన షపక

94-94/1

భరస : మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:1-5-295
వయససస:25
లస: ససస స
94-14/117

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:1-5-296
వయససస:38
లస: ససస స
94-14/119

94-10/186

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:1-5-293
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : మహబమబ బబష
ఇసటట ననస:1-5-295
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:1-5-296
వయససస:23
లస: ససస స
1466 NDX2225563
పపరర: ఓనడనర షపక

94-10/191

భరస : ససభబన సయఖద మమబబ
ఇసటట ననస:1-5-295
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖససస సరహహబ
ఇసటట ననస:1-5-295
వయససస:60
లస: పప
1463 NDX2225555
పపరర: బబజద బ షపక

1449 NDX2356285
పపరర: లమలబ షపక

1444 NDX0877993
పపరర: రసజజన బ షపక

భరస : పసరర షపక
ఇసటట ననస:1-5-293
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదదదన
ఇసటట ననస:1-5-293
వయససస:62
లస: పప

భరస : కరశవల షప క
ఇసటట ననస:1-5-295
వయససస:32
లస: ససస స
1460 NDX2763233
పపరర: బబబబ షపక

94-10/188

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:1-5-293
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:1-5-293
వయససస:62
లస: పప
1457 NDX0748897
పపరర: మరరబ షపక

1446 NDX0768424
పపరర: మసజలత షరలవవసదడ

94-10/183

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:1-5-293
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:1-5-293
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప షరలవవసదడ
ఇసటట ననస:1-5-293
వయససస:58
లస: ససస స
1454 NDX1712265
పపరర: ఖమససస షపక

94-10/185

తసడడ:డ రరమమరరవప షరలవవసదడ
ఇసటట ననస:1-5-293
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : షపక ససలమర సరహహబ
ఇసటట ననస:1-5-293
వయససస:52
లస: ససస స
1451 NDX0768465
పపరర: లకడక షరలవవసదడ

1443 NDX1714717
పపరర: మసరసన బ షపక

1441 NDX1135292
పపరర: ఉమమమహహశశరర కరగరత

తసడడ:డ ససబబబరరవప కరగరత
ఇసటట ననస:1-5-293
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మహహడకన షపక
ఇసటట ననస:1-5-293
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప షరలవవసదడ
ఇసటట ననస:1-5-293
వయససస:34
లస: ససస స
1448 NDX0515775
పపరర: షపక మసరసనబ

94-14/112

తసడడ:డ పపదదసపవదసలల షప క
ఇసటట ననస:1-5-291
వయససస:51
లస: పప

భరస : మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:1-5-293
వయససస:32
లస: ససస స
1445 NDX0768481
పపరర: ససజజత షరలవవసదడ

1440 NDX0001685
పపరర: చన ఖమససస షపక

1465 NDX2225571
పపరర: శసషరద షపక

94-14/118

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:1-5-296
వయససస:40
లస: ససస స
94-14/120

1468 NDX2225464
పపరర: బబజ షపక

94-14/121

తసడడ:డ ఆసన షపక
ఇసటట ననస:1-5-296
వయససస:45
లస: పప
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1469 NDX2225639
పపరర: గబల జజర షపక
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94-14/122

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:1-5-297
వయససస:46
లస: ససస స
1472 NDX2763464
పపరర: మరరయస బ షపక

94-14/944

94-14/946

94-10/1220

94-14/570

94-4/1742

94-14/949

94-14/125

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల�
ఇసటట ననస:1-5-306
వయససస:42
లస: పప

1482 NDX2764272
పపరర: పదనకవత రరదఢడ జ

1485 NDX2779387
పపరర: ససభబన షపక

1488 NDX2878320
పపరర: నజమ షపక

1491 NDX2818102
పపరర: ననగబల బ షపక

94-14/806

1494 NDX2692689
పపరర: పపషల లత

94-14/947

1497 NDX2225613
పపరర: దసరడ మక కలరరక
భరస : గగపస కకషష కలరరక
ఇసటట ననస:1-5-306
వయససస:27
లస: ససస స

1477 NDX2879757
పపరర: అబబదలమర షపక

94-10/1219

1480 NDX2225597
పపరర: పదనకవత రరదఢడ జ

94-14/124

1483 NDX2879864
పపరర: జగదదశ కలమమర రరదఢడ జ

94-14/948

తసడడ:డ దసరడ పడసరద రరదఢడ జ
ఇసటట ననస:1-5-300
వయససస:37
లస: పప
94-10/1222

1486 NDX2779445
పపరర: యమససకన షపక

94-10/1223

తసడడ:డ ఖలల
ఇసటట ననస:1-5-301
వయససస:20
లస: ససస స
94-14/950

1489 NDX2764132
పపరర: సలమక షపక

94-14/951

భరస : రబబబన
ఇసటట ననస:1-5-301
వయససస:28
లస: ససస స
94-14/952

1492 NDX2702371
పపరర: శవకలమమర

94-14/765

తసడడ:డ కరసతనరరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:01-05-304
వయససస:47
లస: పప
94-14/807

తసడడ:డ శవకలమమర మమడడశశటట
ఇసటట ననస:1-5-304
వయససస:22
లస: ససస స
94-10/199

94-14/945

భరస : దసరడ పడసరద రరదఢడ జ
ఇసటట ననస:1-5-300
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:1-5-303
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శవకలమమర మమడడశశటట
ఇసటట ననస:1-5-304
వయససస:41
లస: ససస స
1496 NDX0228387
పపరర: అసకమకరరవప అకరరపప�

94-10/1221

భరస : ననగమల మర
ఇసటట ననస:1-5-301
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ షరరఫ షప క
ఇసటట ననస:1-5-303
వయససస:28
లస: పప
1493 NDX2696623
పపరర: ససధనరరణణ

1479 NDX2879799
పపరర: ననగబరరబ షపక

1474 NDX2765576
పపరర: లచచమక కకసడల

తసడడ:డ చనన బకరరర షపక
ఇసటట ననస:1-5-300
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ఖససస
ఇసటట ననస:1-5-301
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద హనఫ
ఇసటట ననస:1-5-301
వయససస:37
లస: పప
1490 NDX1552752
పపరర: చనసద బబషర షపక

94-10/197

భరస : దసరడ పడసరద
ఇసటట ననస:1-5-300
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఎసససకజ ససభబన ససభబన
ఇసటట ననస:1-5-301
వయససస:20
లస: ససస స
1487 NDX2765568
పపరర: ననగబల మర షపక

1476 NDX0431825
పపరర: ఝమనసలకడక దసరడ � రరదఢడ జ�

94-14/123

భరస : కకషష రరవప
ఇసటట ననస:1-5-299
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:1-5-300
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరరడ పడసరద రరదఢడ జ
ఇసటట ననస:1-5-300
వయససస:35
లస: పప
1484 NDX3287885
పపరర: యమససకన షపక

95-223/1

తసడడ:డ దసరరడ పడసరదరరవప� రరదఢడ జ
ఇసటట ననస:1-5-300
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:1-5-300
వయససస:50
లస: ససస స
1481 NDX1886078
పపరర: భబససర కలమమర రరదఢడ జ

1473 SQX1676071
పపరర: మరరయస బ షపక

1471 NDX2225506
పపరర: ఖమససస పసరర షపక

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:1-5-298
వయససస:21
లస: పప

భరస : అమమకర బబషర షపక
ఇసటట ననస:1-5-298
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ అపలయఖ
ఇసటట ననస:1-5-299
వయససస:58
లస: పప
1478 NDX2879815
పపరర: తనహహర బ షపక

94-14/943

తసడడ:డ హమద
ఇసటట ననస:1-5-297
వయససస:42
లస: పప

భరస : అమర బబష
ఇసటట ననస:1-5-298
వయససస:38
లస: ససస స
1475 NDX2764207
పపరర: కకషష రరవప కకసడల

1470 NDX2878262
పపరర: హలమ షపక

1495 NDX0211250
పపరర: రమణ� అకరరపప�

94-10/198

భరస : అసకమకరరవప�
ఇసటట ననస:1-5-306
వయససస:39
లస: ససస స
94-14/126

1498 NDX2225605
పపరర: గగపస కకషష కలరరక

94-14/127

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:1-5-306
వయససస:31
లస: పప
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1499 NDX2822187
పపరర: రసజజన షపక
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94-10/1224

భరస : మబనర
ఇసటట ననస:1-5-307
వయససస:37
లస: ససస స
1502 NDX1552679
పపరర: లకడక వరమనగబసటర

1500 NDX2225381
పపరర: రగషక షపక

తసడడ:డ మబనర షపక
ఇసటట ననస:1-5-307
వయససస:21
లస: ససస స
94-14/130

1503 NDX1552653
పపరర: ననగరరరర న వరమనగబసటర

భరస : సడరఖ ననరరయణ వరమనగబసటర
ఇసటట ననస:1-5-309
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనసవరస రరవప వరమనగబసటర
ఇసటట ననస:1-5-309
వయససస:26
లస: పప

1505 NDX2767812
పపరర: షపక ససషక

1506 NDX0168021
పపరర: అలమరబకలర షపక

94-10/1226

తసడడ:డ షపక అలర బకలర
ఇసటట ననస:1-5-310
వయససస:21
లస: ససస స
1508 NDX0096727
పపరర: ననవమబననసర షపక

94-14/133

94-10/202

94-10/205

94-10/208

94-10/211

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:1-5-407
వయససస:46
లస: ససస స

94-14/134

1518 JBV3066131
పపరర: పదనకవత వడర మమడడ

1521 NDX1131499
పపరర: రరమకకషష వనలనవన

94-10/214

1524 NDX0641969
పపరర: రరధనరరణణ తషమకపపడడ

94-10/203

1527 JBV3066289
పపరర: నరకలకలమమరర అలపరటట
భరస : పసటర డేమయయన
ఇసటట ననస:1-5-407
వయససస:46
లస: ససస స

1507 NDX0169425
పపరర: బబబబలమల షపక

94-10/200

1510 JBV3066800
పపరర: వనసకట లకడక అడపర

94-10/201

1513 JBV3066156
పపరర: కకషషకలమమరర� కసదదమళర�

94-10/204

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:1-5-341
వయససస:60
లస: ససస స
94-10/206

1516 NDX1131069
పపరర: ససధనఖరరణణ వవలనవన

94-10/207

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:1-5-362
వయససస:36
లస: ససస స
94-10/209

1519 NDX1131028
పపరర: చదసచమక వనలనవన

94-10/210

భరస : భబససర రరవప
ఇసటట ననస:1-5-362
వయససస:61
లస: ససస స
94-10/212

1522 JBV3053139
పపరర: రసగబబబబ వడర మమడడ

94-10/213

తసడడ:డ గసగరరజ
ఇసటట ననస:1-5-362
వయససస:58
లస: పప
94-10/215

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:1-5-407
వయససస:29
లస: ససస స
94-10/217

94-10/1225

భరస : రరధనకకషషయఖ
ఇసటట ననస:1-5-340
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ భబససర రరవప
ఇసటట ననస:1-5-362
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ చదననకగశవరరవప
ఇసటట ననస:1-5-407
వయససస:29
లస: ససస స
1526 AP151010084339
పపరర: గరతనమమధవ రరచకకసడ

1515 JBV3053170
పపరర: సరసబశవ రరవప� కసదదమళర�

1504 NDX3140183
పపరర: మసరసన వల షపక

తసడడ:డ ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:1-5-312
వయససస:59
లస: పప

భరస : రసగబబబబ
ఇసటట ననస:1-5-362
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పరపయఖ
ఇసటట ననస:1-5-362
వయససస:69
లస: ససస స
1523 NDX0209023
పపరర: ససతతష రమఖ కకషష తషసపపడడ

94-14/132

తసడడ:డ గగపయఖ� �
ఇసటట ననస:1-5-341
వయససస:67
లస: పప

భరస : ననగగసదడ రరవప కకపలలర
ఇసటట ననస:1-5-362
వయససస:40
లస: ససస స
1520 NDX1222819
పపరర: ఇసదదరర దేవ మమలలసపటట

1512 NDX0748616
పపరర: పడవణ కలమమరర నమకగడస �

94-14/129

తసడడ:డ మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:1-5-310
వయససస:78
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:1-5-341
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నమకగడస
ఇసటట ననస:1-5-341
వయససస:50
లస: పప
1517 NDX2053304
పపరర: పదక కకపలలర H

94-14/131

తసడడ:డ బబబబ లమల షప క
ఇసటట ననస:1-5-312
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రగశయఖ�
ఇసటట ననస:1-5-340
వయససస:77
లస: పప
1514 NDX1961649
పపరర: శకనవరస రరవప నమకగడస

1509 NDX0169581
పపరర: ఉసరకన షపక

1501 NDX2225589
పపరర: రసజజన షపక

భరస : మబనర షపక
ఇసటట ననస:1-5-307
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షప క
ఇసటట ననస:1-5-310
వయససస:52
లస: పప

భరస : బబబబలమల షప క
ఇసటట ననస:1-5-312
వయససస:57
లస: ససస స
1511 NDX0462127
పపరర: రరధనకకషషయఖ� అడపర�

94-14/128

1525 NDX1130970
పపరర: ససతతష రరమఖకకషష బబ మమకడడ

94-10/216

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:1-5-407
వయససస:29
లస: ససస స
94-10/218

1528 AP151010084336
పపరర: పరరశత చదరరశ

94-10/219

తసడడ:డ గగపరలకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:1-5-407
వయససస:58
లస: ససస స
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1529 JBV3066172
పపరర: ఇసదదరరదేవ చదరరవప
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94-10/220

భరస : సస.వ.ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:1-5-407
వయససస:60
లస: ససస స
1532 NDX0001263
పపరర: అరరణ శశరర ఆలపరటట

94-10/223

94-10/226

94-4/200

94-10/228

94-10/231

94-10/234

94-10/237

భరస : ఏకరసబరమబ�
ఇసటట ననస:1-5-539
వయససస:61
లస: ససస స

1542 NDX0456830
పపరర: అననపపరష భవరన� సససకర�

1545 NDX0006338
పపరర: ధనలకడక మననవ

1548 JBV3053030
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప సససకర

1551 JBV3066875
పపరర: అలవవణణ ఆరరగ

94-10/240

1554 JBV3066602
పపరర: భవరన� బదదదల�

94-10/229

1557 NDX1961342
పపరర: హకషసకగశ కకపలరరస
తసడడ:డ ససత రరమయఖ కకపలరరస
ఇసటట ననస:1-5-539
వయససస:26
లస: పప

1537 NDX1155100
పపరర: రరజగశ కతస

94-4/199

1540 NDX3082443
పపరర: వమల సరయ మననన

94-17/1061

1543 AP151010084238
పపరర: అసజమక జమబకల�

94-10/230

భరస : ఉమమమహహశశరరరవప�
ఇసటట ననస:1-5-537
వయససస:61
లస: ససస స
94-10/232

1546 JBV3053352
పపరర: పడభబకరరరవప జమబకల

94-10/233

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:1-5-537
వయససస:44
లస: పప
94-10/235

1549 JBV3690773
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప జమబకల

94-10/236

తసడడ:డ వవసకట కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:1-5-537
వయససస:84
లస: పప
94-10/238

1552 NDX1552307
పపరర: ఉమ మహహశశరర కకసడరర

94-10/239

భరస : ససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:1-5-538
వయససస:56
లస: ససస స
94-10/241

భరస : కమలమకర� �
ఇసటట ననస:1-5-539
వయససస:40
లస: ససస స
94-10/243

94-10/225

భరస : రరజవ కలమమర చచదరర కకపపరర
ఇసటట ననస:1-5-535
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : దసరరడసతఖపడసరద
ఇసటట ననస:1-5-538
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శభయఖ
ఇసటట ననస:1-5-538
వయససస:62
లస: పప
1556 AP151010084535
పపరర: పపషలవవణణ భదనడచలస�

94-4/201

తసడడ:డ వనసకట బసవయఖ
ఇసటట ననస:1-5-537
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:1-5-538
వయససస:30
లస: ససస స
1553 NDX1552315
పపరర: ససధనకర రరవప కకసడరర

1539 JBV1801612
పపరర: ససశలరరవప� కతస �

1534 AP151010078162
పపరర: శకనవరసస రరచకకసడ

తసడడ:డ ససససలమ రరవప
ఇసటట ననస:1-5-509
వయససస:26
లస: పప

భరస : చసదడమమళ
ఇసటట ననస:1-5-537
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:1-5-537
వయససస:49
లస: పప
1550 NDX1552323
పపరర: దదవఖ తేజ కకసడరర

94-10/227

భరస : రరసకకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:1-5-537
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:1-5-537
వయససస:75
లస: ససస స
1547 JBV3053782
పపరర: దసరడ సతఖపడసరద� ఆరరగ�

1536 AP151010078014
పపరర: పడభబకర మదల�

94-10/222

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:1-5-407
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రరజయఖ � �
ఇసటట ననస:1-5-509
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప సససకర
ఇసటట ననస:1-5-537
వయససస:26
లస: ససస స
1544 JBV3066883
పపరర: అసజనదేవ ఆరరగ

94-10/224

తసడడ:డ ససతనరరమసరశమ�
ఇసటట ననస:1-5-407
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ససససలమరరవప
ఇసటట ననస:1-5-509
వయససస:28
లస: పప
1541 NDX1820415
పపరర: వరర సససకర

1533 JBV3053089
పపరర: పసటరగసమయన అలపరటట

1531 NDX1222835
పపరర: పడవణ ఆర వ పస

తసడడ:డ శకనవరస రరచకకసడ
ఇసటట ననస:1-5-407
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:1-5-407
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:1-5-407
వయససస:56
లస: పప
1538 NDX1155084
పపరర: పడభబదనస కతస

94-10/221

భరస : పడభబకర�
ఇసటట ననస:1-5-407
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ పసటర డేమయస
ఇసటట ననస:1-5-407
వయససస:28
లస: పప
1535 NDX0168591
పపరర: ననగగశశర రరవప ఇసటటరర

1530 AP151010084335
పపరర: మమధవ మదల�

1555 NDX1131093
పపరర: మసగరతనస కకపలరరస

94-10/242

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:1-5-539
వయససస:55
లస: ససస స
94-10/244

1558 NDX1131531
పపరర: అవననశ భరరశదనశజ కకపలరరస

94-10/245

తసడడ:డ ససతన రమమష
ఇసటట ననస:1-5-539
వయససస:28
లస: పప
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94-10/246

తసడడ:డ లకకకకరసతన రరవప
ఇసటట ననస:1-5-539
వయససస:58
లస: పప
1562 NDX2658706
పపరర: భబరడ వ చరసరణణ

94-19/566

94-134/672

94-17/1065

94-4/1752

94-4/1555

94-6/878

94-6/863

తసడడ:డ అపరల రరవప బబరరక
ఇసటట ననస:1-6-25/2
వయససస:34
లస: ససస స

1572 NDX3076460
పపరర: రగనసగగపరల గగకలల గగకలల

1575 NDX2843126
పపరర: రరజగశ కటటట పలర

1578 NDX2795011
పపరర: కరరమబలర పసజ

1581 NDX2825644
పపరర: ససజనఖ ససదద ల

94-13/4

1584 NDX3049392
పపరర: పరరశదర రరవప ఇససకపలర

94-10/1227

1587 NDX2612778
పపరర: లమవణఖ బబరరక
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప బబరరక
ఇసటట ననస:1-6-25/2
వయససస:20
లస: ససస స

1567 NDX2852812
పపరర: మహన రరవప ననననపరగ

94-4/1552

1570 NDX2646446
పపరర: ససభబన పఠరన

94-18/726

1573 NDX2400034
పపరర: హహమస సరహహబ షపక

94-7/2

తసడడ:డ సలమస షపక
ఇసటట ననస:1-6-5/A
వయససస:21
లస: పప
94-6/874

1576 NDX3171808
పపరర: మహబమబ పసర షపక

94-6/877

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:1-6-8
వయససస:27
లస: పప
94-17/1067

1579 NDX2817666
పపరర: బససడ పసజ

94-19/631

భరస : కరరమబలర
ఇసటట ననస:1-6-9
వయససస:25
లస: ససస స
94-6/864

1582 NDX1360536
పపరర: మసజల బమదనల

94-13/3

తసడడ:డ యమబబ
ఇసటట ననస:1-6-12/1
వయససస:26
లస: ససస స
94-6/865

తసడడ:డ పపతషరర ఇససకపలర
ఇసటట ననస:1-6-14
వయససస:37
లస: పప
94-1/1441

94-10/1210

తసడడ:డ బబజ షహహద పఠరన
ఇసటట ననస:1-6-3/a
వయససస:21
లస: పప

భరస : కకకసస స కలమమర ససదద ల
ఇసటట ననస:1-6-12
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:1-6-12/A
వయససస:26
లస: ససస స
1586 NDX2756724
పపరర: రమమదేవ బబరరక

94-41/801

తసడడ:డ జలమన
ఇసటట ననస:1-6-9
వయససస:32
లస: పప

తలర : తపసత ససడడపరటట
ఇసటట ననస:1-6-12
వయససస:29
లస: పప
1583 NDX1360544
పపరర: రరషరక గరరపరటట

1569 NDX2904936
పపరర: మమఘన ననననపరగ

1564 NDX3070927
పపరర: అజయ కలమమర చదనసనపరటట

తసడడ:డ పరరర శరరరధద ననననపరగ
ఇసటట ననస:1-6-3/3
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ జయ రరవప కటటట పలర
ఇసటట ననస:1-6-6
వయససస:34
లస: పప

భరస : అబబదల ఖదర జలమన షపక
ఇసటట ననస:1-6-8
వయససస:21
లస: ససస స
1580 NDX3059334
పపరర: చనన ననగయఖ ససడడపరటట

94-6/862

తసడడ:డ రగనసగగపరల
ఇసటట ననస:1-6/5
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రతనస మమలల
ఇసటట ననస:1-6-6
వయససస:34
లస: ససస స
1577 NDX3158557
పపరర: కరరస బబజ షపక

1566 NDX3124237
పపరర: డేవడ బబ సడన

95-79/920

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:1-5 ,f no 204
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప ననననపరగ
ఇసటట ననస:1-6-3/3
వయససస:29
లస: ససస స

తలర : ఉషర దేవ తతట
ఇసటట ననస:1-6/5
వయససస:19
లస: ససస స
1574 NDX2718708
పపరర: అరరణ కలమమరర మమలల

94-4/1537

తసడడ:డ పడసరద రరవప బబ సడన
ఇసటట ననస:1-6-02
వయససస:73
లస: పప

భరస : మహన రరవప కకసడమబదద
ఇసటట ననస:1-6-3/3
వయససస:57
లస: ససస స
1571 NDX3298635
పపరర: రరణణ రసజజ తతట

1563 NDX3043601
పపరర: ససదదప కలమమర చదనసనపరటట

1561 SQX2131175
పపరర: గరయతడ దనమచరర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:01-05-1987
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:1-5, F NO 204
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప మసదలపప
ఇసటట ననస:1/6
వయససస:50
లస: పప
1568 NDX2830156
పపరర: పడజవరలమ జశలత కకసడమబదద

94-10/247

తసడడ:డ సడరఖ ననరరయణ మననవ
ఇసటట ననస:1-5-541
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రజడడస చరసరణణ
ఇసటట ననస:1-5 , FLAT NO 205
వయససస:24
లస: ససస స
1565 NDX2974301
పపరర: బబనరరర ననథ మసదలపప

1560 NDX0603324
పపరర: చసదడమమళ మననవ

1585 NDX3099918
పపరర: సరయ తేజ ఇససకపలర

94-6/866

తసడడ:డ చనన ఇససకపలర
ఇసటట ననస:1-6-25
వయససస:20
లస: పప
94-6/579

1588 NDX2611986
పపరర: పసడయసకర బబరరక

94-6/580

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప బబరరక
ఇసటట ననస:1-6-25/2
వయససస:19
లస: ససస స
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1589 NDX2480614
పపరర: సమబయయలల ఇససకపలర

94-1/43

తసడడ:డ సతఖనసదస ఇససకపలర
ఇసటట ననస:1-6-25/B
వయససస:21
లస: పప
1592 NDX2977577
పపరర: వనసకటటష బబబబ బకస

94-6/867

94-2/741

94-6/868

94-6/170

94-4/1553

94-6/1

94-7/836

తసడడ:డ రసబబబబ
ఇసటట ననస:1-6-50/3
వయససస:21
లస: ససస స

1602 NDX2520948
పపరర: రరస పడసరద నసదదపప

1605 NDX2385219
పపరర: మవనక కససకలరరస

1608 NDX2609147
పపరర: జగదదశ మసపననమ

1611 NDX3233475
పపరర: వజయ మమసరరపప

94-4/203

1614 NDX2528099
పపరర: వనస్రష కకలల
ర రర

94-2/743

1617 NDX2852499
పపరర: ససజజత కకమరఅలమ
తసడడ:డ ఏససపరదస కకమరఅలమ
ఇసటట ననస:1-6-52
వయససస:24
లస: ససస స

1597 NDX2389716
పపరర: పపడమ చసద చదరరకలరర

94-41/1

1600 NDX2660629
పపరర: తరరమల బకస

94-13/1159

1603 NDX2948669
పపరర: రరస పడసరద నసడేపప

94-6/870

తసడడ:డ లసగయఖ నసడేపప
ఇసటట ననస:1-6-41
వయససస:36
లస: పప
94-4/202

1606 NDX2390003
పపరర: అబడహస కససకలరరస

94-39/3

తసడడ:డ సలమకన రరజ కససకలరరస
ఇసటట ననస:1-6-42/1
వయససస:24
లస: పప
94-6/582

1609 NDX3097490
పపరర: బబజర కకనవస పరత

94-6/871

తసడడ:డ సరలమన సస మయఖ
ఇసటట ననస:1-6-46
వయససస:44
లస: ససస స
94-6/952

1612 NDX3250164
పపరర: ససరజసదడ బబబబ మమచవరపప

94-8/1729

తలర : ననగమణణ మమచవరపప
ఇసటట ననస:1–6–48
వయససస:19
లస: పప
94-4/204

తసడడ:డ డేవడ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:1-6-50
వయససస:20
లస: ససస స
94-6/872

94-7/835

తసడడ:డ జగజవన రరవప బకస
ఇసటట ననస:1-6-38
వయససస:21
లస: ససస స

తలర : ననగమణణ మమసరరపప
ఇసటట ననస:1-6-48
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ డేవడ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:1-6-50
వయససస:21
లస: పప
1616 NDX2847853
పపరర: ససధఖ బబరరక

94-6/869

తసడడ:డ రవ కకషష మసపననమ
ఇసటట ననస:1-6-43/A
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సరలమన సస మయఖ కకనవసపరత
ఇసటట ననస:1-6-46
వయససస:27
లస: ససస స
1613 NDX2528008
పపరర: వననద కకలల
ర రర

1599 NDX3183811
పపరర: రరణణ పపరరపస గబ

1594 NDX2665115
పపరర: జజన రరజ ఏడడ
ర రర

తసడడ:డ వరయఖ చదరరకలరర
ఇసటట ననస:1-6-32
వయససస:21
లస: పప

భరస : అబడహస కససకలరరస
ఇసటట ననస:1-6-42/1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ దేవసహయస మశనస
ఇసటట ననస:1-6-43
వయససస:34
లస: పప
1610 NDX2642411
పపరర: రహహలమక కకనవసపరత

94-2/742

భసధసవప: లకడక నసదదపప
ఇసటట ననస:1-6-41
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:1-6-42
వయససస:21
లస: పప
1607 NDX0241638
పపరర: జయసత బబబబ మశనస

1596 NDX2480903
పపరర: వనసకటటశశరరర బబ డడస

94-2/1059

తసడడ:డ శరమబఖయయల ఏడడ
ర రర
ఇసటట ననస:1-6-31/4
వయససస:19
లస: పప

భరస : పపదద శవయఖ పపరరపస గబ
ఇసటట ననస:1-6-36
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన బబరరక
ఇసటట ననస:1-6-39
వయససస:28
లస: పప
1604 NDX2853349
పపరర: సతష నసన0

94-19/567

తసడడ:డ రరయళ చదననయఖ బబ డడస
ఇసటట ననస:1-6-32
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ పపరరపస గబ
ఇసటట ననస:1-6-36
వయససస:58
లస: పప
1601 NDX1118371
పపరర: కలమమర బబబబ బబరరక

1593 NDX2658805
పపరర: రవతేజ ఏడడ
ర రర

1591 NDX2543916
పపరర: షపక ననగబర బ

భరస : షపక మసరసన వల
ఇసటట ననస:1-6-29
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శరమబఖయయల ఏడడ
ర రర
ఇసటట ననస:1-6-31/3A
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర బబ డడస
ఇసటట ననస:1-6-32
వయససస:62
లస: ససస స
1598 NDX3182490
పపరర: పపదద శవయఖ పపరరపస గబ

94-7/887

తసడడ:డ సతఖ నసదస
ఇసటట ననస:1-6-25/b
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససపత రరవప బకస
ఇసటట ననస:1-6-30
వయససస:21
లస: పప
1595 NDX2473544
పపరర: కకటటశశరర బబ డడస

1590 NDX2853232
పపరర: యయససరతనస ఇససకపలర

1615 SQX2089670
పపరర: వనసషర కకలల
ర రర

95-3/1033

తసడడ:డ డేవడ
ఇసటట ననస:1-6-50
వయససస:19
లస: ససస స
94-4/1554

1618 NDX2362093
పపరర: కకటటశశరర ఏడడ
ర రర

94-7/3

తసడడ:డ నరరకణ రరవప ఏడడ
ర రర
ఇసటట ననస:1-6-53
వయససస:21
లస: ససస స
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94-7/4

తసడడ:డ తేజ రరస పరత
ఇసటట ననస:1-6-53
వయససస:26
లస: పప

94-7/5

తసడడ:డ తేజ రరస పరత
ఇసటట ననస:1-6-53
వయససస:32
లస: పప

1622 NDX2400042
పపరర: వరపడసరద కలకసమళళ

94-7/7

తసడడ:డ సరసబయఖ కలకసమళళ
ఇసటట ననస:1-6-54
వయససస:21
లస: పప
1625 NDX3124542
పపరర: రరతషమక రరపపఢక

1620 NDX2376010
పపరర: చదననన రరమ పరత

1623 NDX2668168
పపరర: రమదేవ రగపపడడ

భరస : పపదద తనటయఖ రరపÞడక
ఇసటట ననస:1-6-56/2
వయససస:63
లస: ససస స

1626 NDX1217959
పపరర: రగవత కరవల

94-4/1304

94-7/9

1629 NDX2387207
పపరర: సపవదలర షపక

1624 NDX3026374
పపరర: ననవరహహ కససకలరరస

94-7/8

1627 NDX2519973
పపరర: సరయబబబబ ఉననమబ

94-14/135

1630 NDX3082096
పపరర: ఎడడకకసడలల సననగరవరపప

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:1-6-64 ANJANEYA SWAMY GU
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శవ సననగరవరపప
ఇసటట ననస:1-6-66
వయససస:19
లస: పప

1631 NDX2539278
పపరర: ఖజజఖజర షపక

1632 NDX2441186
పపరర: శకనవరస రరవప గబరరకల

1633 NDX2552156
పపరర: మమఘన కకసడవటట

భసధసవప: మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:1-6-66
వయససస:42
లస: పప
1634 NDX3188034
పపరర: హరరచసదన గబరకల

Deleted

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గబరకల
ఇసటట ననస:1-6-68/4
వయససస:18
లస: ససస స
1637 NDX2979722
పపరర: వససత కసడడకటట

94-19/629

తసడడ:డ చసదడన కసడడకటట
ఇసటట ననస:1-6-68/4
వయససస:39
లస: ససస స
1640 AP151010120336
పపరర: చనకకటమక బచచలకలరర�

94-4/206

భరస : బబబబ� �
ఇసటట ననస:1-6-489
వయససస:55
లస: ససస స

94-7/889

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గబరకల
ఇసటట ననస:1-6-68/4
వయససస:18
లస: ససస స
1638 NDX2871119
పపరర: పడనసషర పగడనల

1641 NDX1100742
పపరర: శరణఖ ఏనసబరర

94-4/209

1644 NDX0219097
పపరర: ఎసపస రర ఎనసపరర �

94-17/1066

1647 NDX1155472
పపరర: దయమమణణ మదసద
భరస : బబబమరరవ
ఇసటట ననస:1-6-489
వయససస:58
లస: ససస స

1636 NDX3248101
పపరర: శక కలమమరర గబరకల

94-7/1058

1639 JBV3023447
పపరర: మరరయమక
చసదడపరటట�

94-4/205

తసడడ:డ లకకయఖ� �
ఇసటట ననస:1-6-281
వయససస:33
లస: ససస స
94-4/207

1642 NDX1255116
పపరర: యయనవబరర రజన

94-4/208

తసడడ:డ నరగష
ఇసటట ననస:1-6-489
వయససస:28
లస: ససస స
94-4/210

భరస : ససరగష�
ఇసటట ననస:1-6-489
వయససస:33
లస: ససస స
94-4/212

94-6/585

భరస : శకనవరసరరవప గబరకల
ఇసటట ననస:1-6-68/4
వయససస:39
లస: ససస స

తలర : నరకల
ఇసటట ననస:1-6-489
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమరరవప
ఇసటట ననస:1-6-489
వయససస:30
లస: ససస స
1646 JBV3022787
పపరర: నరకల ఎనసబరర � �

1635 NDX3166873
పపరర: హరరచసదన గబరకల

94-6/875

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:1-6-68/4
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శవరజ పగడనల
ఇసటట ననస:1-6-80
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : చనమమరస యఖ�
ఇసటట ననస:1-6-281
వయససస:43
లస: ససస స
1643 NDX1155456
పపరర: వరలకకక మదసద

94-6/2

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:1-6-68/4
వయససస:47
లస: పప
94-6/876

94-10/248

తసడడ:డ రతయఖ ఉననస
ఇసటట ననస:1-6-59
వయససస:47
లస: పప

భరస : సపవదలర షపక
ఇసటట ననస:1-6-64 ANJANEYA SWAMY GU
వయససస:26
లస: ససస స
94-7/12

94-7/888

తసడడ:డ పడకరశ కససకలరరస
ఇసటట ననస:1-6-56
వయససస:19
లస: పప

భరస : సరఈబబబమ ఉనననమమ
ఇసటట ననస:1-6-59
వయససస:35
లస: ససస స

1628 NDX2387140
పపరర: మరరబ షపక

94-7/6

తసడడ:డ సససదర రరవప ఎడడ
ర రర
ఇసటట ననస:1-6-53 OPP CHURCH
వయససస:22
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప రగపపడడ
ఇసటట ననస:1-6-55
వయససస:20
లస: ససస స
94-6/873

1621 NDX2441376
పపరర: జజసఫ ఎడడ
ర రర

1645 JBV1797604
పపరర: మమరర కకమబక� �

94-4/211

భరస : ననగగశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:1-6-489
వయససస:34
లస: ససస స
94-4/213

1648 NDX1406967
పపరర: శకశఇననధ ననరలశశటట

94-4/214

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప ననరలశశటట
ఇసటట ననస:1-6-489
వయససస:26
లస: పప
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1649 NDX1361278
పపరర: వజయ కలమమర మదసద

94-4/215

తసడడ:డ బబబబ రరవప
ఇసటట ననస:1-6-489
వయససస:28
లస: పప
1652 NDX0116061
పపరర: ససరగష ఎనసబరర �

94-4/218

94-4/221

94-4/224

94-4/227

94-4/230

94-4/233

94-4/236

తసడడ:డ పపతషరర మమకస
ఇసటట ననస:1-6-494
వయససస:23
లస: పప

1662 NDX0220665
పపరర: ససజజత చసతగబసటర �

1665 AP151010117205
పపరర: పపదననగగశశరరరవప� చసతషగబటర �

1668 JBV1796945
పపరర: కరశమక తసగరరరల� �

1671 NDX0116988
పపరర: దసరరడరరవప ఆదదమళళ�

94-4/239

1674 NDX0241463
పపరర: మమరస మక మమకస

94-4/228

1677 NDX1155068
పపరర: సతష మమకస
తసడడ:డ పపతతరర
ఇసటట ననస:1-6-494
వయససస:27
లస: పప

1657 NDX0240192
పపరర: హకదయకలమమర ఎనసబరర

94-4/223

1660 NDX2200905
పపరర: రవళ చసతగబసట

94-4/226

1663 NDX0240317
పపరర: పడవణ� చసతషగబటర �

94-4/229

తసడడ:డ పపదననగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:1-6-491
వయససస:33
లస: పప
94-4/231

1666 NDX2199982
పపరర: ననజజ ర బబబబ లసకర

94-4/232

తలర : దే వ మకహ లసక
ఇసటట ననస:1-6-492
వయససస:24
లస: ససస స
94-4/234

1669 JBV1794072
పపరర: మరరయమక తసగరరరల� �

94-4/235

భరస : లమజరర� �
ఇసటట ననస:1-6-492
వయససస:55
లస: ససస స
94-4/237

1672 NDX2200863
పపరర: సరళ మకస

94-4/238

భరస : పపతషరర మమకస
ఇసటట ననస:1-6-494
వయససస:22
లస: ససస స
94-4/240

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:1-6-494
వయససస:32
లస: ససస స
94-4/242

94-4/220

భరస : praveen chinthaguntla
ఇసటట ననస:1-6-491
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదసలల�
ఇసటట ననస:1-6-492
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ పపదసరర
ఇసటట ననస:1-6-494
వయససస:30
లస: ససస స
1676 NDX2200855
పపరర: ననగరరజ మమకస

94-4/225

తసడడ:డ లమజరర� �
ఇసటట ననస:1-6-492
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రగజజరర�
ఇసటట ననస:1-6-492
వయససస:33
లస: పప
1673 NDX0241505
పపరర: శశశలజ మమకస

1659 JBV1802727
పపరర: సరమయయలల� చలకర�

1654 NDX1155092
పపరర: బబబబ రరవప మదసద

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:1-6-490
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ�
ఇసటట ననస:1-6-491
వయససస:55
లస: పప

భరస : జజన తసగరరరల
ఇసటట ననస:1-6-492
వయససస:32
లస: ససస స
1670 NDX0116913
పపరర: జజనస తసగరరరల�

94-4/222

భరస : పపద ననగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:1-6-491
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనస�
ఇసటట ననస:1-6-491
వయససస:45
లస: పప
1667 NDX2162477
పపరర: రరబస తసగరరరల

1656 JBV1803329
పపరర: ఆనసదబబబబ� చలకర�

94-4/217

తసడడ:డ ససగరతన రరవప
ఇసటట ననస:1-6-489
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ యమకకబబ � �
ఇసటట ననస:1-6-490
వయససస:72
లస: పప

భరస : Ramesh yenuballa
ఇసటట ననస:1-6-491
వయససస:30
లస: ససస స
1664 NDX0240267
పపరర: జజనసన� వనసకకసడ�

94-4/219

తసడడ:డ సరమయయలల � �
ఇసటట ననస:1-6-490
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ డేవడ� �
ఇసటట ననస:1-6-490
వయససస:45
లస: పప
1661 NDX2200913
పపరర: నత ఎనసబర

1653 JBV3012945
పపరర: బబబబ� ఎనసబరర �

1651 NDX0114934
పపరర: రమమష మమనవచరర �

తసడడ:డ బబబబ�
ఇసటట ననస:1-6-489
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద� �
ఇసటట ననస:1-6-489
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ఎసస కటటకల
ఇసటట ననస:1-6-490
వయససస:21
లస: ససస స
1658 JBV1801208
పపరర: ఏసస� కటటకల�

94-4/216

తసడడ:డ నరకల
ఇసటట ననస:1-6-489
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ�
ఇసటట ననస:1-6-489
వయససస:34
లస: పప
1655 NDX2200871
పపరర: ససగబణ కటటకల

1650 NDX1089499
పపరర: మహహష ఎనసబరర

1675 JBV1800036
పపరర: మమరర మమకస� �

94-4/241

భరస : పపతషరర� �
ఇసటట ననస:1-6-494
వయససస:45
లస: ససస స
94-4/243

1678 NDX1086453
పపరర: గరలయఖ మమకస

94-4/244

తసడడ:డ పపతషరర
ఇసటట ననస:1-6-494
వయససస:31
లస: పప
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1679 NDX1155050
పపరర: వనసకటయఖ మమకస
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94-4/245

తలర : మమరస మక
ఇసటట ననస:1-6-494
వయససస:42
లస: పప
1682 NDX1252055
పపరర: హరరపస
డ రద చదనసనపరటట

94-4/248

94-4/251

94-4/254

94-4/257

94-4/260

94-4/263

94-4/266

తసడడ:డ చనన మరరసయఖ
ఇసటట ననస:1-6-504
వయససస:30
లస: పప

1692 AP151010120369
పపరర: శరయమక గరలమబటటట

1695 NDX0116939
పపరర: మహహష గరలమబసతష�

1698 NDX0220269
పపరర: కకటమక బచచలపపడడ�

1701 NDX1255090
పపరర: బచచలకలరర కలలన

94-4/269

1704 AP151010120339
పపరర: వజయమక బచచలకలరర�

94-4/258

1707 NDX0114348
పపరర: జజన బచసచకలరర
తసడడ:డ పపదద మబతస యఖ
ఇసటట ననస:1-6-504
వయససస:30
లస: పప

1687 NDX1252022
పపరర: శరరష బసదదల

94-4/253

1690 NDX2025063
పపరర: రగజన కతస

94-4/256

1693 NDX0108415
పపరర: ససభబగఖమక బ�

94-4/259

భరస : యయసస బబ�
ఇసటట ననస:1-6-502
వయససస:61
లస: ససస స
94-4/261

1696 NDX1252030
పపరర: మమణణకఖరరవప బసదదల

94-4/262

తసడడ:డ యయబబ
ఇసటట ననస:1-6-502
వయససస:34
లస: పప
94-4/264

1699 NDX0114900
పపరర: ననగరరరర న బచసచకలరర

94-4/265

తసడడ:డ చన మమరస యఖ
ఇసటట ననస:1-6-503
వయససస:30
లస: పప
94-4/267

1702 NDX1255082
పపరర: బచచల కలరర జజఖత

94-4/268

భరస : ననగరరరర న
ఇసటట ననస:1-6-504
వయససస:28
లస: ససస స
94-4/270

భరస : పపదమమరస యఖ�
ఇసటట ననస:1-6-504
వయససస:47
లస: ససస స
94-4/272

94-4/250

భరస : సససస నస కతస
ఇసటట ననస:1-6-502
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకకరసతతతకరసత
ఇసటట ననస:1-6-504
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బఛసకలరర జజన
ఇసటట ననస:1-6-504
వయససస:29
లస: ససస స
1706 NDX1255108
పపరర: బచచల కలరర శకకరసత

94-4/255

భరస : మమరస యఖ�
ఇసటట ననస:1-6-503
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:1-6-503
వయససస:48
లస: పప
1703 NDX2200848
పపరర: నరల జన

1689 NDX1155753
పపరర: పసడయసకర గలమబటట

1684 NDX0122739
పపరర: ననగగశశరరరవప� కకమబక�

భరస : మమణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:1-6-502
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయ దనసస�
ఇసటట ననస:1-6-502
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ యయసస బమ
ఇసటట ననస:1-6-502
వయససస:50
లస: పప
1700 JBV3013067
పపరర: చననమమరస యఖ బచచలకలరర

94-4/252

భరస : మరరయదనసస
ఇసటట ననస:1-6-502
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసస బబ గరలమబటటట
ఇసటట ననస:1-6-502
వయససస:25
లస: పప
1697 NDX1155167
పపరర: మమరరయమదనస గరలమబటటట

1686 NDX2025048
పపరర: సససస న కతస

94-4/247

తసడడ:డ ఆదనమబ�
ఇసటట ననస:1-6-498
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మమరరయమదనస
ఇసటట ననస:1-6-502
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చనన
ఇసటట ననస:1-6-502
వయససస:37
లస: ససస స
1694 NDX1729534
పపరర: కకపర వరరన గరలమబటటట

94-4/249

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కతస
ఇసటట ననస:1-6-500
వయససస:47
లస: పప

భరస : మహహష గరలమటటట
ఇసటట ననస:1-6-502
వయససస:28
లస: ససస స
1691 JBV1800812
పపరర: మరరయమక గరలమబటటట

1683 AP151010102077
పపరర: రరతమక గగననపపడడ�

1681 NDX1252048
పపరర: హరరకకషష చదనసనపరటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:1-6-497
వయససస:29
లస: పప

భరస : సససదరరరవప�
ఇసటట ననస:1-6-498
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:1-6-499
వయససస:46
లస: ససస స
1688 NDX1729526
పపరర: పసడయ ధరరరన గరలమటటట

94-4/246

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:1-6-497
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:1-6-497
వయససస:31
లస: పప
1685 NDX0107581
పపరర: కకసడమక వడస పలర �

1680 NDX1252063
పపరర: పదనకవత చదనసనపరటట

1705 NDX2199966
పపరర: దే వ స హయస బచ ల కల ర

94-4/271

తసడడ:డ పప ద మమరరతే బచ కల రర
ఇసటట ననస:1-6-504
వయససస:28
లస: పప
94-4/273

1708 JBV1795442
పపరర: పపదమమరస యఖ� బచచలకలరర�

94-4/274

తసడడ:డ రరమబలల � �
ఇసటట ననస:1-6-504
వయససస:55
లస: పప
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1709 NDX1904417
పపరర: జజఖత వరరకలటట
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94-4/275

భరస : శరఖమ బబబబ వరరకలటట
ఇసటట ననస:1-6-506
వయససస:27
లస: ససస స
1712 NDX1799982
పపరర: ననగగశశర రరవప వరరకలటట

94-4/278

94-4/281

94-4/284

94-4/287

94-4/290

94-4/293

94-4/296

భరస : జ కక యఖ జన కల టటట
ఇసటట ననస:1-6-516
వయససస:22
లస: ససస స

1722 NDX1870527
పపరర: జజహహ నసన రరదడ పస గబ

1725 NDX2200921
పపరర: హహమలత కత

1728 NDX0775528
పపరర: కలమమరర జనసనకలటట�

1731 NDX1154939
పపరర: ఇసరక జనసనకలటటట

94-220/1

1734 NDX2200814
పపరర: సతవత మమడడ

94-4/288

1737 NDX1155654
పపరర: తడవవదద బసడనరర
తసడడ:డ వవణబగగపరల
ఇసటట ననస:1-6-516
వయససస:30
లస: ససస స

1717 JBV1792027
పపరర: కకకసస సదనసస� మగడ స�

94-4/283

1720 JBV1793066
పపరర: లకడక� రరదడపస గబ�

94-4/286

1723 JBV1793074
పపరర: జగమబస� రరదడపస గబ�

94-4/289

తసడడ:డ రవ� �
ఇసటట ననస:1-6-508
వయససస:35
లస: పప
94-4/291

1726 JBV1801653
పపరర: అకసమక� కతస �

94-4/292

భరస : ససశలరరవప � �
ఇసటట ననస:1-6-509
వయససస:40
లస: ససస స
94-4/294

1729 AP151010120241
పపరర: ససగబణమక� జనసనకలటటట�

94-4/295

భరస : రరజ�
ఇసటట ననస:1-6-510
వయససస:50
లస: ససస స
94-4/297

1732 NDX0778878
పపరర: పపద జకసయఖ జనసనకలటట�

94-4/298

తసడడ:డ రరజ�
ఇసటట ననస:1-6-510
వయససస:36
లస: పప
94-4/299

భరస : మసరన మమడడ
ఇసటట ననస:1-6-511
వయససస:49
లస: ససస స
94-4/301

94-4/280

తసడడ:డ రవ � �
ఇసటట ననస:1-6-508
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ J
ఇసటట ననస:1-6-510
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరజ జజననకలటట
ఇసటట ననస:1-6-510
వయససస:25
లస: పప
1736 NDX2199958
పపరర: త రర ఫ త మక జ న కల టటట

94-4/285

భరస : పపద జకసయఖ�
ఇసటట ననస:1-6-510
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:1-6-510
వయససస:32
లస: పప
1733 NDX2091650
పపరర: ననగరరజ జజననకలటట

1719 NDX1870733
పపరర: కమల రరదనడపస గబ

1714 NDX0699074
పపరర: బబఖలమ� మగడ స�

తసడడ:డ పడభబదనసస � �
ఇసటట ననస:1-6-507
వయససస:55
లస: పప

భరస : prabhu das kathi
ఇసటట ననస:1-6-509
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:1-6-510
వయససస:28
లస: ససస స
1730 NDX1089846
పపరర: చనన జకసరయఖ జనసనకలటట

94-4/282

తసడడ:డ దనవదస రరదడ పస గబ
ఇసటట ననస:1-6-508
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరశమయయలల � �
ఇసటట ననస:1-6-508
వయససస:50
లస: పప
1727 NDX1155480
పపరర: ననగమక జనసనకలటటట

1716 NDX0583781
పపరర: పడశరసత కలమమర మగడ స

94-4/277

తసడడ:డ కకకససదనసస�
ఇసటట ననస:1-6-507
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : జగమస రరదనడపస గబ
ఇసటట ననస:1-6-508
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రవ � �
ఇసటట ననస:1-6-508
వయససస:45
లస: ససస స
1724 JBV1793041
పపరర: రవ� రరదడపస గబ�

94-4/279

తసడడ:డ కకకసస సదనసస
ఇసటట ననస:1-6-507
వయససస:31
లస: పప

భరస : జజనసన రరదనడపస గబ
ఇసటట ననస:1-6-508
వయససస:26
లస: ససస స
1721 JBV1793058
పపరర: మరరయమక� రరదడపస గబ�

1713 NDX1926825
పపరర: కరకసత కలమమరర మగడ స

1711 NDX1800078
పపరర: శరఖమ బబబబ వరరకలటట

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప వరరకలటట
ఇసటట ననస:1-6-506
వయససస:29
లస: పప

భరస : పడశరసత కలమమర maggam
ఇసటట ననస:1-6-507
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకకసస సదనసస � �
ఇసటట ననస:1-6-507
వయససస:47
లస: ససస స
1718 NDX1870683
పపరర: కకప రరణణ రరదనడపస గబ

94-4/276

భరస : ననగగశశర రరవప వరరకలటట
ఇసటట ననస:1-6-506
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వరరకలటట
ఇసటట ననస:1-6-506
వయససస:54
లస: పప
1715 JBV1792316
పపరర: ససవరష � మగడ స�

1710 NDX1799990
పపరర: కలమమరర వరరకలటట

1735 NDX2200897
పపరర: గగపస మమడడ

94-4/300

తసడడ:డ masthan medi
ఇసటట ననస:1-6-511
వయససస:24
లస: పప
94-4/302

1738 NDX0219618
పపరర: వశరకసత వనసకకసడ�

94-4/303

భరస : సరమమఖలల�
ఇసటట ననస:1-6-516
వయససస:43
లస: ససస స
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1739 NDX1870246
పపరర: లలత కలమమరర వనసకకసడ

94-4/304

తసడడ:డ ఇసరక వనసకకసడ
ఇసటట ననస:1-6-516
వయససస:50
లస: ససస స
1742 NDX2626984
పపరర: సససధడష చసకసపలర

94-6/584

94-4/308

94-4/311

94-4/314

94-4/317

94-4/320

94-4/323

తసడడ:డ సతఖననరరయణ దేవభకకసన
ఇసటట ననస:1-6 & 1-7 F 501
వయససస:56
లస: పప

1752 JBV1793496
పపరర: వరయఖ కరరరమమరర

1755 NDX1705864
పపరర: ససమలత చసతగబసటర

1758 NDX1403013
పపరర: జజససరమ చసడడపరటట

1761 JBV3013588
పపరర: లకకణబబబబ� చసడడపరటట�

94-4/326

1764 NDX1870691
పపరర: తరరపతయఖ గవన

94-4/315

1767 NDX3209889
పపరర: ఫరతమ షపక
భరస : మహమకద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:1-7-1
వయససస:78
లస: ససస స

1747 NDX1954644
పపరర: సససదరఖ కరరరమమరర

94-4/310

1750 NDX0219121
పపరర: అమల కరరరమమరర

94-4/313

1753 JBV1793751
పపరర: పడభబవత ఆగరపస గబ� �

94-4/316

తసడడ:డ వనసకటయఖ� �
ఇసటట ననస:1-6-587
వయససస:33
లస: ససస స
94-4/318

1756 NDX0219345
పపరర: కరసచన చసదడపరటట

94-4/319

తసడడ:డ ననసరయఖ
ఇసటట ననస:1-6-604
వయససస:31
లస: ససస స
94-4/321

1759 NDX1705872
పపరర: రమమష చసతగబసటర

94-4/322

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప చసతగబసటర
ఇసటట ననస:1-6-604
వయససస:32
లస: పప
94-4/324

1762 JBV1795095
పపరర: రరణణమక జనననపస గబ� �

94-4/325

భరస : ఆనసదరరవప� �
ఇసటట ననస:1-6-616
వయససస:29
లస: ససస స
94-4/327

తసడడ:డ పస లయఖ గవన
ఇసటట ననస:1-6-688
వయససస:37
లస: పప
94-23/594

94-4/307

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:1-6-520
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కక పరశఖర� �
ఇసటట ననస:1-6-604
వయససస:34
లస: పప

భరస : జజనసన�
ఇసటట ననస:1-6-688
వయససస:37
లస: ససస స
1766 NDX2593556
పపరర: చసదడ శశఖర దేవభకకసన

94-4/312

తసడడ:డ ననసరయఖ చసడడపరటట
ఇసటట ననస:1-6-604
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ యయసస
ఇసటట ననస:1-6-604
వయససస:32
లస: పప
1763 AP151010120252
పపరర: ససనత వనసకకసడ�

1749 NDX0342758
పపరర: మరరయరరణణ శరఖమల

1744 JBV1794858
పపరర: సరమమమజఖస� జలమర�

భరస : అబడహస కరరరమమరర
ఇసటట ననస:1-6-519
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రమమష చసతగబసటర
ఇసటట ననస:1-6-604
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకపరశశఖర
ఇసటట ననస:1-6-604
వయససస:50
లస: ససస స
1760 NDX1870345
పపరర: మమరరయమ బబబబ పపదద సటట

94-4/309

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:1-6-520
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:1-6-602
వయససస:70
లస: పప
1757 JBV1798727
పపరర: ససశలమక చసడడపరటట

1746 JBV1802305
పపరర: చనన� జలమర�

94-4/306

భరస : చననన� �
ఇసటట ననస:1-6-517
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:1-6-520
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:1-6-520
వయససస:40
లస: పప
1754 JBV1798446
పపరర: ఆశరరశదస మమదనసస

94-118/6

తసడడ:డ పపదద సలల
��
ఇసటట ననస:1-6-517
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:1-6-519
వయససస:30
లస: పప
1751 JBV1793488
పపరర: ననగ రరజ కరరరమమరర

1743 NDX2292472
పపరర: ఝమనస చసకసపలర

1741 NDX1472455
పపరర: వజయ కలమమర కలవశరపప

తసడడ:డ ససలలన
ఇసటట ననస:1-6-516
వయససస:36
లస: పప

భరస : గగవసద రరవప చసకసపలర
ఇసటట ననస:1-6-516
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ చన జలమ
ఇసటట ననస:1-6-517
వయససస:21
లస: పప
1748 NDX0337584
పపరర: అబడహస కరరలలరర

94-4/305

తసడడ:డ సమల కకషషపపర
ఇసటట ననస:1-6-516
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ గగవసద రరవప చసకసపలర
ఇసటట ననస:1-6-516
వయససస:19
లస: ససస స
1745 NDX2200830
పపరర: ఏసస బబబబ జలమ

1740 NDX1870659
పపరర: అరరణ కలమమర కకషషపపర

1765 NDX2593572
పపరర: శరసత శక దేవభకకసన

94-20/988

భరస : చసదడ శశఖర దేవభకకసన
ఇసటట ననస:1-6 & 1-7 F501
వయససస:54
లస: ససస స
94-7/890

1768 NDX3092376
పపరర: ననగగశశర రరవప గరరకపపడడ

94-26/1091

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:1-7-1-93
వయససస:38
లస: పప
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94-26/1092

భరస : ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:1-7-1-93
వయససస:22
లస: ససస స

94-26/1093

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:1-7-1-93
వయససస:18
లస: పప

1772 AP151010072408
పపరర: నవన కలమమర అదదసకక

94-7/13

తసడడ:డ ససబబయఖ అదదసకక
ఇసటట ననస:1-7-4
వయససస:53
లస: పప
1775 NDX2853372
పపరర: ససమఖ యరకసరజడడస

1770 NDX3057221
పపరర: ననగజసదడ బబబబ గరరకపపడడ

1773 NDX2853315
పపరర: పడమల యరకసరజడడస

94-4/1556

1776 NDX2666931
పపరర: శకనవరస రజడడస యరకసరజడడస

1774 NDX2853471
పపరర: రరధదక చేనననరగదద నదదరర

94-5/876

1777 JBV1801802
పపరర: మమరరసమక ఎనసబరర � �

తసడడ:డ కకషష రజడడస యరకసరజడడస
ఇసటట ననస:1-7/4 PLOT NUMBER 8
వయససస:32
లస: పప

భరస : సరశమయయలల� �
ఇసటట ననస:1-7-5L489
వయససస:40
లస: ససస స

1778 NDX2822427
పపరర: వ యస దనశరకర దేవరకకసడ

1779 NDX2468528
పపరర: వ స దనశరక దేవరకకసడ

1780 NDX2644789
పపరర: దదవఖ మసజరర బలమర

94-10/1229

తలర : యస పదనకవత దేవరకకసడ
ఇసటట ననస:1-7-5, F.NO.3A PIONEER
వయససస:22
లస: ససస స

తలర : స పదనకవత దేవరకకసడ
ఇసటట ననస:1-7-5, F.No.3A PIONEER
వయససస:23
లస: ససస స

1781 NDX2789493
పపరర: దదవఖ మసజరర బలమర

1782 NDX2410223
పపరర: వజయలకడక లసగసశశటట

94-14/953

తసడడ:డ పడసరద రరవప బలమర
ఇసటట ననస:1-7-6 lurtharan church
వయససస:22
లస: ససస స
1784 NDX2664456
పపరర: రమఖ చసకస
తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప చసకస
ఇసటట ననస:1-7-22
వయససస:18
లస: ససస స
1787 NDX3199940
పపరర: గసగబలల జలమర

94-41/802

94-7/837

1783 NDX2410629
పపరర: సరయ బబలమజ లసగసశశటట

94-15/1

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప లసగసశశటట
ఇసటట ననస:1-7-17
వయససస:34
లస: పప
94-10/989

1786 NDX2878130
పపరర: చదవతనఖ వరరన బసడడ

94-7/891

తసడడ:డ శరఖమ సససదర వర పడసరద బసడడ
ఇసటట ననస:1-7-23/1
వయససస:18
లస: పప
94-15/3

1791 NDX3147030
పపరర: ఆశకత బబజరస

94-7/892

తసడడ:డ రమమశ బబబబ బబజరస
ఇసటట ననస:1-7-32
వయససస:18
లస: ససస స
94-4/1559

తసడడ:డ రరజజ అదదసకక
ఇసటట ననస:1-7-33
వయససస:27
లస: పప
1796 NDX3100815
పపరర: వజయ ససపత కలమమర
మబతనఖల
తసడడ:డ జగసస రతనస మబతనఖల
ఇసటట ననస:1-7-35
వయససస:64
లస: పప

1788 NDX2383784
పపరర: పకథదశ రరజ మమడడద

94-17/904

1789 NDX2530939
పపరర: వజయ కలమమర బబజరస

94-7/15

తసడడ:డ ధన రరజ మమడడద
తసడడ:డ రమమశ బబబబ బబజరస
ఇసటట ననస:1-7-30,5TH LINE SVN COLONY ఇసటట ననస:1-7-32
వయససస:22
లస: పప
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ బబబబ బబజరస
ఇసటట ననస:1-7-32
వయససస:18
లస: ససస స
1793 NDX2852770
పపరర: మణణసదడ కలమమర అదదసకక

94-7/14

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:1-7-22
వయససస:18
లస: ససస స

భసధసవప: జజషషవ కరలసత
ఇసటట ననస:1-7-24
వయససస:67
లస: పప
1790 NDX2664522
పపరర: ఆశకత బబజరస

1785 NDX2684884
పపరర: నవఖ చసకరస

94-4/328

తసడడ:డ పడసరద రరవప బలమర
ఇసటట ననస:1-7-6
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప లసగసశశటట
ఇసటట ననస:1-7-17
వయససస:51
లస: ససస స
94-5/878

94-4/1557

భరస : శకనవరస రజడడస యరకసరజడడస
ఇసటట ననస:1-7/4 PLOT NUMBER 8
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రజడడస యరకసరజడడస
ఇసటట ననస:1-7/4 PLOT NUMBER 8
వయససస:26
లస: ససస స
94-10/1228

94-39/1165

భరస : రరజ గగనటఅలమ
ఇసటట ననస:1-7-3
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కకషష రజడడస యరకసరజడడస
ఇసటట ననస:1-7/4 PLOT NUMBER 8
వయససస:49
లస: ససస స
94-4/1558

1771 NDX2954360
పపరర: భబగఖ రరణణ గగనటఅలమ

1794 NDX3107430
పపరర: మణణసదడ కలమమర అదదసకక

1797 NDX3032091
పపరర: గగపస చసద మబతనఖల

94-8/1739

తలర : దదనవశ తరరమమలమర
ఇసటట ననస:1-7-32/A, LUTHERN CHURCH
వయససస:53
లస: ససస స
94-7/893

94-15/602
1795 NDX2770170
పపరర: ఉడడఠ వనసకట ననగగపర సరయ
అలర సశశటట
తసడడ:డ వశశశశశర రరవప అలర సశశటట
ఇసటట ననస:1-7-34/3, UMA NILAYAM
వయససస:18
లస: పప

94-7/895

1798 NDX2887891
పపరర: శరరష మసరల

తసడడ:డ రరజ అదదసకక
ఇసటట ననస:1-7-33
వయససస:28
లస: పప
94-7/894

1792 NDX3268596
పపరర: దనమక తరరమమలమర

తసడడ:డ వజయ ససపత కలమమర మబతనఖల
ఇసటట ననస:1-7-35
వయససస:30
లస: పప

94-7/896

తసడడ:డ పడసరద మసరల
ఇసటట ననస:1-7-36
వయససస:18
లస: ససస స

Page 67 of 722

1799 NDX3125432
పపరర: కకటటశశరమక ససనవసడ
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94-7/897

భరస : రసబబబబ ససనవసడ
ఇసటట ననస:1-7-37
వయససస:49
లస: ససస స
94-15/2

తసడడ:డ మలర కరరరర న పస తనవన
ఇసటట ననస:1-7-38/3
వయససస:41
లస: పప
94-129/592

94-4/1748

94-4/1563

94-10/1395

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:1-7-63
వయససస:49
లస: ససస స
1817 NDX2899961
పపరర: జ రవ తేజ గగడనసత

94-7/902

తసడడ:డ జ శతనరరమయఖ గగడనసత
ఇసటట ననస:1-7-64/A gujjanagundla
వయససస:18
లస: పప
1820 NDX3212354
పపరర: ససజజత కకలకకనవన

94-7/903

తసడడ:డ చనన చసతబతషన
ఇసటట ననస:1-7-76
వయససస:20
లస: ససస స

1809 NDX2859940
పపరర: రరధ మధవ బబషర

1812 NDX2954261
పపరర: ఆదదననరరయణ గగపసశశటట

94-6/588

94-9/890

94-19/633

1807 NDX3194495
పపరర: రరమయఖ రరపపడడ

94-7/899

1810 NDX2524718
పపరర: ఎలజబబత రరణణ బసడర

94-4/329

భరస : ససబబ రరయబడడ బసడర
ఇసటట ననస:1-7-61
వయససస:29
లస: ససస స
94-4/1564

1813 NDX3039534
పపరర: శశషమక గగపసశశటట

94-7/900

తసడడ:డ సరసబయఖ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:1-7-63
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఆదదననరరయణ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:1-7-63
వయససస:49
లస: ససస స

94-5/1226
1815 NDX2948685
పపరర: వనసకట ననగ రరఠరశక
యమరకపతషడన
తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప యమరకపతషడన
ఇసటట ననస:1-7-64
వయససస:18
లస: పప

1816 NDX3129178
పపరర: జ రవ తేజ గగడనసత

తసడడ:డ జ శతనరరమయఖ గగడనసత
ఇసటట ననస:1-7-64/A
వయససస:18
లస: పప

1818 NDX1723809
పపరర: పడభబ గగన

1819 NDX2716991
పపరర: శత మహలకడక రరమశశటట

94-4/330

1821 NDX3143625
పపరర: అరరణ తతటకలర

1824 NDX2620623
పపరర: ససజనఖ బటటట ల

1827 NDX3133220
పపరర: వజడమక చసఠరబటటటన
తసడడ:డ చనన
ఇసటట ననస:1-7-76
వయససస:19
లస: ససస స

94-7/901

Deleted
94-7/838

భరస : భససరరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:1-7-67
వయససస:51
లస: ససస స
94-7/904

1822 NDX2244259
పపరర: రమఖ శక త గగపసశశటట

94-5/617

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:1-7-74
వయససస:22
లస: ససస స
94-6/589

భరస : జజసఫ గడేస
ఇసటట ననస:1-7-75
వయససస:34
లస: ససస స
94-5/881

1804 NDX2853158
పపరర: రజణబక కటబరర

తసడడ:డ యయసస బబ రరపపడడ
ఇసటట ననస:1-7-56,2ND LINE
వయససస:27
లస: పప

భరస : శత రరమయఖ తతటకలర
ఇసటట ననస:1-7-67
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర రరవప గడేస
ఇసటట ననస:1-7-75
వయససస:35
లస: పప
1826 NDX2667814
పపరర: వజడమక చసతబతషన

94-5/879

తసడడ:డ ఆశరరశదస గగన
ఇసటట ననస:1-7-67
వయససస:25
లస: పప

భరస : లకడక ననరరయణ కకలకకనవన
ఇసటట ననస:1-7-67
వయససస:54
లస: ససస స
1823 XBO1342559
పపరర: జజసఫ గడేస

1806 NDX2686483
పపరర: కకరస ర గగపప

94-19/632

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:1-7-38/A4
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : లకడక ననరరయణ బబషర
ఇసటట ననస:1-7-59, 1ST LINE
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:1-7-63
వయససస:72
లస: ససస స
1814 NDX2954329
పపరర: శశషమక గగపసశశటట

94-15/604

తసడడ:డ అమరలసగగశశరరరవప గగపప
ఇసటట ననస:1-7-51
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : అరరణకలమమర బబష
ఇసటట ననస:1-7-59 1st line
వయససస:24
లస: ససస స
1811 NDX2954253
పపరర: మమణణకఖస గగపసశశటట

1803 NDX2987956
పపరర: రమమష జజటట

1801 NDX2929198
పపరర: రమణ జజఖత పపల

భరస : అశశక కలమమర పపల
ఇసటట ననస:1-7-38
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ జజటట
ఇసటట ననస:1-7-38/3
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట లకడక వర పడసరద చలర ర
ఇసటట ననస:1-7-48/2
వయససస:18
లస: ససస స
1808 NDX3292786
పపరర: ఈశశరర లకడక బబష

94-15/603

తసడడ:డ అశశక కలమమర పపల
ఇసటట ననస:1-7-38
వయససస:29
లస: పప

1802 NDX2442382
పపరర: శకనవరసరరవప పస తనవన

1805 NDX2621696
పపరర: సరయ రమఖ చలర ర

1800 NDX2923837
పపరర: రరశఖసథ పపల

1825 NDX2520831
పపరర: భవష చసతబతస న

94-1/44

తసడడ:డ కకరణ కలమమర చసతబతస న
ఇసటట ననస:1-7-76
వయససస:23
లస: పప
94-7/905

1828 NDX3096625
పపరర: భబరడ వ చసఠరబటటటన

94-7/906

తసడడ:డ కకరణబసమమర
ఇసటట ననస:1-7-76
వయససస:19
లస: ససస స
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1829 NDX2951507
పపరర: గకతమ కలల
ర రర
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94-72/1138

భరస : సరయ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:1-7-161 D 103
వయససస:30
లస: ససస స
1832 JBV1801158
పపరర: లకడక కటటకల� �

94-4/333

94-4/336

94-4/339

94-4/342

94-4/345

94-4/348

94-4/351

తసడడ:డ చనవవమయఖ
ఇసటట ననస:1-7-578
వయససస:50
లస: పప

1842 JBV1801331
పపరర: కళళ� మబపరలళళ�

1845 NDX1955998
పపరర: మణణ గగన

1848 NDX0241448
పపరర: మమరస మక� పరలపస గబ�

1851 NDX1766254
పపరర: మమరస మక మబపరలళర

94-4/354

1854 NDX2199925
పపరర: ఏ శశ బబ మమపల ళళ

94-4/343

1857 NDX1955865
పపరర: జజఖత మబపరలళళ
భరస : యయససరరజ మబపరలళళ
ఇసటట ననస:1-7-580
వయససస:25
లస: ససస స

1837 NDX1498964
పపరర: నరకల బచచలకలరర

94-4/338

1840 NDX2200749
పపరర: నరరససహ రరవప ఆ దద మ ల

94-4/341

1843 NDX1377639
పపరర: పపడమ సశరరప మబపరలళళ

94-4/344

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:1-7-521
వయససస:27
లస: పప
94-4/346

1846 NDX0113928
పపరర: మహహష గగన�

94-4/347

తసడడ:డ ఆశరరశదస�
ఇసటట ననస:1-7-574
వయససస:32
లస: పప
94-4/349

1849 NDX2200806
పపరర: పపదషపకర పపదేటట

94-4/350

తసడడ:డ పపస లయ పపదదటట
ఇసటట ననస:1-7-577
వయససస:21
లస: పప
94-4/352

1852 JBV1800838
పపరర: నయమ మబపరలళళ

94-4/353

భరస : అజడయఖ
ఇసటట ననస:1-7-578
వయససస:35
లస: ససస స
94-4/355

తసడడ:డ ఏ మ యఖ మబ పలళ
ఇసటట ననస:1-7-578
వయససస:32
లస: పప
94-4/357

94-4/335

తసడడ:డ నర సససహ రరవప ఆదద మలమ
ఇసటట ననస:1-7-513
వయససస:25
లస: పప

భరస : యయసస బబ మబపరలళర
ఇసటట ననస:1-7-578
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:1-7-578
వయససస:37
లస: ససస స
1856 JBV1800101
పపరర: చనమబతస యఖ మబపరలళళ

94-4/340

భరస : యయససబబబబ�
ఇసటట ననస:1-7-577
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసస పరలలపస గబ
ఇసటట ననస:1-7-577
వయససస:29
లస: పప
1853 NDX1955485
పపరర: మరరయన బ షపక

1839 NDX2200319
పపరర: krishnaveni yebdrapalli

1834 JBV1795459
పపరర: మజజస� ఎనసబరర �

భరస : జజన
ఇసటట ననస:1-7-504
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప గగన
ఇసటట ననస:1-7-574
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆశరరశదస � �
ఇసటట ననస:1-7-574
వయససస:36
లస: పప
1850 NDX1956061
పపరర: రరమబలల పరలలపస గబ

94-4/337

భరస : జజనస� �
ఇసటట ననస:1-7-521
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదవవమయఖ
ఇసటట ననస:1-7-521
వయససస:43
లస: పప
1847 JBV1796093
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� గగన�

1836 NDX2199974
పపరర: దదవఖ బచ ల కల ర

94-4/332

తసడడ:డ పడసరద
��
ఇసటట ననస:1-7-490
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ guruvulu yendrapalli
ఇసటట ననస:1-7-513
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ననన
ఇసటట ననస:1-7-517
వయససస:27
లస: ససస స
1844 JBV1803782
పపరర: జజనస మబపరలళళ

94-4/334

భరస : dayada బచ కల రర
ఇసటట ననస:1-7-504
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరజగశ కరథద
ఇసటట ననస:1-7-509
వయససస:26
లస: ససస స
1841 NDX1418376
పపరర: ససమత బబడడగరపస గబ

1833 JBV1803469
పపరర: చదననమక చలకర

1831 JBV1799675
పపరర: వజయలకడక బబలరసకకసడ

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:1-7-490
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సరశమయయలల
ఇసటట ననస:1-7-490
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:1-7-492
వయససస:40
లస: ససస స
1838 NDX1870741
పపరర: మనషర కరథద

94-4/331

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:1-7-393
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఏసస� �
ఇసటట ననస:1-7-490
వయససస:40
లస: ససస స
1835 JBV1796952
పపరర: దేవమక లసకర� �

1830 NDX0116129
పపరర: శకనవరసరరవప కలసచనపలర �

1855 JBV1800846
పపరర: అజడయఖ మబపరలళళ

94-4/356

తసడడ:డ చనవవమయఖ
ఇసటట ననస:1-7-578
వయససస:40
లస: పప
94-4/358

1858 JBV1796440
పపరర: కరశమక మబపరలళళ� �

94-4/359

భరస : చనమబతస యఖ� �
ఇసటట ననస:1-7-580
వయససస:45
లస: ససస స
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పపరర: అసస కల మబపరలళళ
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94-4/360

తసడడ:డ చనన మమతస యఖ
ఇసటట ననస:1-7-580
వయససస:29
లస: పప
1862 NDX0108464
పపరర: బబర ససఖ మమసపస గబ�

94-4/363

94-4/366

94-4/369

94-4/372

94-4/375

94-4/378

94-4/381

తసడడ:డ వనసకటయఖ ఆగర పస గబ
ఇసటట ననస:1-7-587
వయససస:22
లస: ససస స

1872 NDX0107938
పపరర: రతనకలమమరర ఎస�

1875 NDX0219287
పపరర: సరగజన మమరపస గబ�

1878 NDX0778969
పపరర: సతష కలమమర గననవరపప

1881 JBV1793603
పపరర: కరశయఖ� పపరరకర�

94-4/384

1884 JBV1796085
పపరర: రరణణ సనననయల� �

94-4/373

1887 NDX2199941
పపరర: జజ జ మక ఆగరపస గబ
భరస : మరర దన సస ఆగర పస గబ
ఇసటట ననస:1-7-587
వయససస:23
లస: ససస స

1867 NDX0338095
పపరర: బబర సన కలమమర� మమషపస గబ�

94-4/368

1870 NDX1155035
పపరర: యహన అనవనపరక

94-4/371

1873 NDX0219931
పపరర: ససనత మమరపస గబ�

94-4/374

భరస : పడసరద బబబబ�
ఇసటట ననస:1-7-582
వయససస:33
లస: ససస స
94-4/376

1876 NDX1089747
పపరర: నవన చసదడ మమససపస గబ

94-4/377

తసడడ:డ పసచేచశశరరరవప
ఇసటట ననస:1-7-582
వయససస:28
లస: పప
94-4/379

1879 NDX1955824
పపరర: ఏసపస రర పపరరకజ

94-4/380

తసడడ:డ కరశయఖ పపరరకజ
ఇసటట ననస:1-7-584
వయససస:27
లస: ససస స
94-4/382

1882 NDX2199776
పపరర: joshi kollipara

94-4/383

తసడడ:డ josi kolipara
ఇసటట ననస:1-7-585
వయససస:22
లస: ససస స
94-4/385

భరస : కలమమరర� �
ఇసటట ననస:1-7-586
వయససస:36
లస: ససస స
94-4/387

94-4/365

తసడడ:డ గగపయమఖ
ఇసటట ననస:1-7-581
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ � �
ఇసటట ననస:1-7-584
వయససస:60
లస: పప

భరస : పర జజషస కకళళ
ఇసటట ననస:1-7-585
వయససస:51
లస: ససస స
1886 NDX2199784
పపరర: కల మమరర ఆగరపస గబ

94-4/370

తసడడ:డ శరక
ఇసటట ననస:1-7-582
వయససస:45
లస: పప

భరస : కరశయఖ� �
ఇసటట ననస:1-7-584
వయససస:50
లస: ససస స
1883 NDX2199768
పపరర: paramaathra kolli

1869 NDX1873208
పపరర: పడసరద బబబబ మససపస గబ

1864 NDX0342253
పపరర: ససకనఖ ఓడ రగవప

తసడడ:డ అబడహస�
ఇసటట ననస:1-7-581
వయససస:32
లస: పప

భరస : కకపరరరవప�
ఇసటట ననస:1-7-582
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమమర�
ఇసటట ననస:1-7-582
వయససస:40
లస: పప
1880 JBV1793165
పపరర: ససవరరస పపరరకర� �

94-4/367

తసడడ:డ పడభబ దనస�
ఇసటట ననస:1-7-582
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పసఠర
ఇసటట ననస:1-7-582
వయససస:40
లస: ససస స
1877 NDX0337956
పపరర: కరరరసక� ఓడరగవప�

1866 NDX1154970
పపరర: మమససపస గమ అబబడహమ

94-4/362

భరస : కరరరసక
ఇసటట ననస:1-7-581
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకపర రరవప మససపస గబ
ఇసటట ననస:1-7-581
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ దేవసహయస �
ఇసటట ననస:1-7-581
వయససస:50
లస: పప
1874 NDX0406009
పపరర: బబబ కరకరన

94-4/364

తసడడ:డ పడభబదనస
ఇసటట ననస:1-7-581
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:1-7-581
వయససస:34
లస: పప
1871 JBV1803923
పపరర: అబడహస� మమససపస గబ�

1863 NDX0775270
పపరర: అనడష మమససపస గబ�

1861 NDX1472562
పపరర: మమనక వసజమబరర

భరస : కలమమర
ఇసటట ననస:1-7-581
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస�
ఇసటట ననస:1-7-581
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అబడహసలసకన
ఇసటట ననస:1-7-581
వయససస:45
లస: ససస స
1868 NDX0778886
పపరర: కలమమర వసజమమరర

94-4/361

భరస : బబర ససన కలమమర మశశలగబ
ఇసటట ననస:1-7-581
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస�
ఇసటట ననస:1-7-581
వయససస:29
లస: ససస స
1865 JBV1793140
పపరర: రరణణ మమససపస గబ

1860 NDX1870469
పపరర: అనసశర మశశలగబ

1885 NDX0116178
పపరర: యయససబబబబ కసభసపరటట

94-4/386

తసడడ:డ వజయ కలమమరర
ఇసటట ననస:1-7-586
వయససస:31
లస: పప
94-4/388

1888 NDX1102318
పపరర: పడవలర క గననవరపప

94-4/389

తసడడ:డ సతష కలమమర
ఇసటట ననస:1-7-587
వయససస:26
లస: ససస స
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1889 NDX1646209
పపరర: పడభబవత మబరరకకపపడడ
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94-4/390

భరస : జజసఫ మబరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:1-7-587
వయససస:29
లస: ససస స
1892 JBV3021870
పపరర: జనత సయఖద� �

94-4/393

94-4/396

94-4/399

94-4/402

94-15/761

94-4/1307

94-4/408

భరస : శశ కరర ఆదద మలమ
ఇసటట ననస:1-7-593
వయససస:28
లస: ససస స

1902 NDX2625184
పపరర: ఆదమ పసదసల

1905 NDX2199792
పపరర: జగరరష కలమమరర సతేషష

1908 NDX0002873
పపరర: ఏససదయమక మమదనసస

1911 NDX2199875
పపరర: ఇజజడయల పస ల చరర

94-4/411

1914 NDX2200582
పపరర: రరణణ కకసడదపరటట

94-4/1306

1917 NDX0220590
పపరర: జజనకక ఆదదమళళ
భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:1-7-593
వయససస:33
లస: ససస స

1897 NDX2121044
పపరర: సతష మబలగన

94-4/398

1900 NDX2121069
పపరర: అసకమక రరవప బతష
స ల

94-4/401

1903 NDX2825768
పపరర: రవ కకరణ పసదసల

94-4/1560

తసడడ:డ ఆదమ పసదసల
ఇసటట ననస:1-7-588
వయససస:18
లస: పప
94-4/404

1906 NDX2199800
పపరర: ఎలష సతేషష

94-4/405

తసడడ:డ జజన సతదల
ఇసటట ననస:1-7-589
వయససస:38
లస: పప
94-4/406

1909 NDX0002808
పపరర: లకకనన మమదనసస

94-4/407

తసడడ:డ ఆశరరశదస
ఇసటట ననస:1-7-590
వయససస:36
లస: పప
94-4/409

1912 NDX2199990
పపరర: లల దద యమ ఆహళళమమళ

94-4/410

తసడడ:డ లమజ ర ఆదద మలమ
ఇసటట ననస:1-7-592
వయససస:26
లస: ససస స
94-4/412

భరస : కక టట సశ ర రరవప కకసడడపరటట
ఇసటట ననస:1-7-592
వయససస:37
లస: ససస స
94-4/414

94-4/395

తసడడ:డ రరమబలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:1-7-587
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పపదదనన ఫరళఛరళ
ఇసటట ననస:1-7-591
వయససస:35
లస: పప

భరస : రరమబ జమమకనన
ఇసటట ననస:1-7-592
వయససస:37
లస: ససస స
1916 NDX2200756
పపరర: మసగ ఆ దద మ ల

94-4/400

భరస : లకకనన
ఇసటట ననస:1-7-590
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఇజజడయల పరలచరర
ఇసటట ననస:1-7-591
వయససస:31
లస: ససస స
1913 NDX1870725
పపరర: మరరయమక జమమకనన

1899 NDX1089762
పపరర: ధనససజయ ననగభబవరర

1894 NDX1870188
పపరర: రరజ అగరపస పప

తసడడ:డ శకనవరసస మబలగన
ఇసటట ననస:1-7-587
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఎలష సతదల
ఇసటట ననస:1-7-589
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఎలషర సటటశల
ఇసటట ననస:1-7-589
వయససస:32
లస: ససస స
1910 NDX2199867
పపరర: ఝ నస పస ల చరర

94-4/397

తసడడ:డ దేవదనస పసదసల
ఇసటట ననస:1-7-588
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ దేవదనస పసడడల
ఇసటట ననస:1-7-588
వయససస:42
లస: పప
1907 NDX2606465
పపరర: జగరరషర కలమమరర సటటశల

1896 NDX1646217
పపరర: జజసఫ మబరరకకపపడడ

94-4/392

తసడడ:డ వనసకటయఖ అఫసపస పప
ఇసటట ననస:1-7-587
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వషష
ష మమరరస
ఇసటట ననస:1-7-587
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ దేవదననస�
ఇసటట ననస:1-7-587
వయససస:65
లస: పప
1904 NDX3227816
పపరర: ఆడమ పసడడల

94-4/394

తసడడ:డ దేవయఖ మబరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:1-7-587
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ � �
ఇసటట ననస:1-7-587
వయససస:35
లస: పప
1901 JBV1793470
పపరర: వనసకటయఖ� ఆగరపస గబ�

1893 JBV1793504
పపరర: చనమరరయమక ఆగరపస గబ� �

1891 NDX2121051
పపరర: రమణ బతష
స ల

భరస : అసకమక రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:1-7-587
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటయఖ� �
ఇసటట ననస:1-7-587
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:1-7-587
వయససస:30
లస: పప
1898 JBV1793728
పపరర: దేవదననస� ఆగరపస గబ�

94-4/391

భరస : సతష మబలగన
ఇసటట ననస:1-7-587
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ హఫసజ� �
ఇసటట ననస:1-7-587
వయససస:35
లస: ససస స
1895 NDX0115998
పపరర: మరరయదనసస ఆగరపస గబ�

1890 NDX2121077
పపరర: తరరపఠమక మబలగన

1915 JBV1795293
పపరర: నలయఖ ఆదదమబళళ

94-4/413

తసడడ:డ మమరయఖ
ఇసటట ననస:1-7-592
వయససస:55
లస: పప
94-4/415

1918 JBV1796408
పపరర: వనసకరయమక ఆదదమబళళ

94-4/416

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:1-7-593
వయససస:47
లస: ససస స
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94-4/417

తసడడ:డ నగజహశశ రరవప ఆదద మలమ
ఇసటట ననస:1-7-593
వయససస:31
లస: పప
1922 NDX0002865
పపరర: చనన లసజపలర �

94-4/420

94-15/757

94-4/424

94-4/427

95-199/931

94-4/430

94-4/433

తసడడ:డ ఎజడయఖ�
ఇసటట ననస:1-7-602
వయససస:50
లస: పప

1932 NDX3012572
పపరర: అశశక అటట
ర రర

1935 NDX2092013
పపరర: జజఖత బబదదగరపస గబ

1938 JBV1800093
పపరర: రరమబలల� బబడడగర�

1941 NDX1254994
పపరర: కలకసమమడడ హహపససభబ

94-4/436

1944 NDX1252006
పపరర: దననయయలల కలకసమమడడ

94-4/1561

1947 NDX2199859
పపరర: మరరయమ చన మసడ
భరస : మరరయమ చనమమసడ
ఇసటట ననస:1-7-603
వయససస:22
లస: ససస స

1927 NDX1870436
పపరర: కకటమక అటట
ర రర

94-4/423

1930 NDX1870451
పపరర: తరరపతమ అటట
ర రర

94-4/426

1933 NDX2727113
పపరర: అజయ బబబబ అటట
ర రర

94-4/1562

తసడడ:డ బబబబ రరవప అటట
ర రర
ఇసటట ననస:1-7-595
వయససస:18
లస: పప
94-4/428

1936 JBV1800267
పపరర: శరరమక బబడడగర� �

94-4/429

భరస : రరమబలల� �
ఇసటట ననస:1-7-598
వయససస:48
లస: ససస స
94-4/431

1939 JBV1802362
పపరర: లకడక లసజపలర

94-4/432

భరస : చనన
ఇసటట ననస:1-7-601
వయససస:40
లస: ససస స
94-4/434

1942 JBV1798214
పపరర: బబజర మమదనసస� �

94-4/435

భరస : చనలకకయఖ� �
ఇసటట ననస:1-7-602
వయససస:40
లస: ససస స
94-4/437

తసడడ:డ యయసస
ఇసటట ననస:1-7-602
వయససస:28
లస: పప
94-4/439

94-15/752

తసడడ:డ బబబబ రరవప
ఇసటట ననస:1-7-595
వయససస:30
లస: పప

భరస : డననయయలల
ఇసటట ననస:1-7-602
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పపదలకకయఖ
ఇసటట ననస:1-7-602
వయససస:43
లస: ససస స
1946 JBV1793124
పపరర: కకటయఖ� మమదనసస�

94-4/425

తసడడ:డ రరమబలల � �
ఇసటట ననస:1-7-598
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప లసజగపలర
ఇసటట ననస:1-7-601
వయససస:25
లస: పప
1943 JBV1802115
పపరర: మరరయమక మమదసస

1929 NDX1870386
పపరర: పడసరద కలమమర అటట
ర రర

1924 NDX3227667
పపరర: మరరయమక ఆదదమలర

భరస : బబబబ రరవప అటట
ర రర
ఇసటట ననస:1-7-595
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:1-7-598
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల బబడడసగరపస గబ
ఇసటట ననస:1-7-598
వయససస:28
లస: పప
1940 NDX2092039
పపరర: ఇసరసకల లసజగపలర

94-4/422

తసడడ:డ బబబబ రరవప అటట
ర రర
ఇసటట ననస:1-7-595
వయససస:22
లస: పప

భసధసవప: పన యడన
ఇసటట ననస:1-7-596/3
వయససస:20
లస: పప
1937 NDX1956038
పపరర: ననన బబడడసగరపస గబ

1926 NDX1870402
పపరర: ససతతషర కలమమరర అటట
ర రర

94-4/419

భరస : నరసససహ రరవప ఆదదమలర
ఇసటట ననస:1-7-593
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ రరవప
ఇసటట ననస:1-7-595
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ � �
ఇసటట ననస:1-7-595
వయససస:48
లస: పప
1934 SQX2101939
పపరర: జహహర స

94-4/421

భరస : తరపరటయఖ
ఇసటట ననస:1-7-595
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబరరవప అటటరర
ఇసటట ననస:1-7-595
వయససస:23
లస: పప
1931 JBV1796812
పపరర: బబబమరరవప� అటట
ర రర�

1923 JBV1796325
పపరర: ననగగశశరరరవప ఆదదమబళళ

1921 JBV1796341
పపరర: పడసరద ఆదదమబళళ

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:1-7-593
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మమరయఖ
ఇసటట ననస:1-7-593
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ నగగశశరరరవప ఆదదమలర
ఇసటట ననస:1-7-593
వయససస:25
లస: పప
1928 NDX2199818
పపరర: ఆశశక అటటరర

94-4/418

తసడడ:డ నగజహశశ రరవప ఆదద మలమ
ఇసటట ననస:1-7-593
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:1-7-593
వయససస:48
లస: పప
1925 NDX3227758
పపరర: నరసససహ రరవప ఆదదమలర

1920 NDX2200731
పపరర: ఏసస బబబబ ఆ దద మ ల

1945 JBV1802123
పపరర: పపదలకకయఖ� మమదనసస�

94-4/438

తసడడ:డ ఆశరరశదస � �
ఇసటట ననస:1-7-602
వయససస:47
లస: పప
94-4/440

1948 JBV1797042
పపరర: రరతమక కసదసల

94-4/441

భరస : షరలలమబ ్ద
ఇసటట ననస:1-7-603
వయససస:38
లస: ససస స
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1949 JBV1797018
పపరర: షరలలమబ రరజ కసదసల

94-4/442

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:1-7-603
వయససస:45
లస: పప
1952 NDX1956012
పపరర: మరరయ దనసస చసతరరల

94-4/445

94-4/448

94-4/451

94-4/454

94-4/457

94-4/460

94-4/463

తసడడ:డ ననగరరజ � �
ఇసటట ననస:1-7-609
వయససస:35
లస: పప

1962 JBV1800283
పపరర: యశశద కగశవరపప� �

1965 JBV1796663
పపరర: ససవరరస కగశవరపప� �

1968 JBV1794981
పపరర: మరరయదనసస� కగసవరపప�

1971 NDX1829110
పపరర: లలత అలల
ర లడడ

94-4/466

1974 NDX1345164
పపరర: ననగగసదడ బబబబ ఆళళమమడడ

94-4/455

1977 NDX1870584
పపరర: యయసస రరజ కరకరర
తసడడ:డ అకసయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:1-7-610
వయససస:24
లస: పప

1957 NDX2200657
పపరర: లకకమక మమచరర

94-4/450

1960 NDX2200699
పపరర: దేవ బకస మమచరర

94-4/453

1963 JBV1796390
పపరర: ఇసదదర కగశవరపప�

94-4/456

భరస : నరసయఖ�
ఇసటట ననస:1-7-607
వయససస:35
లస: ససస స
94-4/458

1966 NDX1384049
పపరర: జయ కలమమర కగశవరపప

94-4/459

తసడడ:డ రరమయఖ కగశవరపప
ఇసటట ననస:1-7-607
వయససస:25
లస: పప
94-4/461

1969 NDX2162451
పపరర: రరమయఖ కగశవరపప

94-4/462

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కగశవరపప
ఇసటట ననస:1-7-607
వయససస:46
లస: పప
94-4/464

1972 NDX1829151
పపరర: శరరష అలల
ర లడడ

94-4/465

తసడడ:డ ననగరరజ అలల
ర లడడ
ఇసటట ననస:1-7-609
వయససస:29
లస: ససస స
94-4/467

తసడడ:డ ననగరరజ
ఇసటట ననస:1-7-609
వయససస:25
లస: పప
94-4/469

94-4/447

తసడడ:డ ససబబ రరవప మమచర
ఇసటట ననస:1-7-606
వయససస:21
లస: పప

భరస : పపడమ కలమమర అలల
ర లడడ
ఇసటట ననస:1-7-609
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ నగరరరజ ఆళళమమ డడ
ఇసటట ననస:1-7-609
వయససస:21
లస: పప
1976 JBV1793793
పపరర: ననగగశశరరరవప� ఆళళమమడడ�

94-4/452

తసడడ:డ బబ డడయఖ� �
ఇసటట ననస:1-7-607
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ�
ఇసటట ననస:1-7-607
వయససస:55
లస: పప
1973 NDX2199826
పపరర: పపడమ ఆహళళమమఢక

1959 NDX2199834
పపరర: చసదడయఖ కగ సవ రరవప

1954 NDX0219311
పపరర: వనసకరయమక చనటబరరల

భరస : ససబబ రరవప మమచర
ఇసటట ననస:1-7-606
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : బబ డడయ� �
ఇసటట ననస:1-7-607
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ బబ డడయఖ� �
ఇసటట ననస:1-7-607
వయససస:34
లస: పప
1970 NDX0240119
పపరర: బబ డడయఖ� కగశవరపప�

94-4/449

తసడడ:డ బబ డడయ� �
ఇసటట ననస:1-7-607
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ కగశవరపప
ఇసటట ననస:1-7-607
వయససస:40
లస: ససస స
1967 JBV1794544
పపరర: నరసయఖ� కగసవరపప�

1956 NDX0115105
పపరర: ఆసజనవయబలల చనటరరల�

94-4/444

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:1-7-605
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ నగరరరజ కజ సవ రరవప
ఇసటట ననస:1-7-606
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ బబ డడయ కగసరవరపప
ఇసటట ననస:1-7-606
వయససస:41
లస: పప
1964 NDX2162444
పపరర: కలమమరర కగశవరపప

94-4/446

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:1-7-605
వయససస:49
లస: పప

భరస : ననగరరజ కగసరవరపప
ఇసటట ననస:1-7-606
వయససస:39
లస: ససస స
1961 NDX2075571
పపరర: ననగరరజ కగసరవరపప

1953 NDX2200772
పపరర: చననన రరవప ఉస

1951 NDX2199842
పపరర: జజనకక చసతరరల

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల ఛస తనరర ల
ఇసటట ననస:1-7-604
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రయననన ఉప
ఇసటట ననస:1-7-604
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల చసతరరల
ఇసటట ననస:1-7-605
వయససస:26
లస: పప
1958 NDX2075589
పపరర: ననగమణణ కగసరవరపప

94-4/443

భరస : జజవపరల చసదడపరటట
ఇసటట ననస:1-7-604
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల చసతరరల
ఇసటట ననస:1-7-604
వయససస:25
లస: పప
1955 NDX1955634
పపరర: కకటటశశర రరవప చసతరరల

1950 NDX2106954
పపరర: వనసకటటసశరమక చసదడపరటట

1975 NDX1829086
పపరర: పపడమ కలమమర అలల
ర లడడ

94-4/468

తసడడ:డ ననగరరజ అలల
ర లడడ
ఇసటట ననస:1-7-609
వయససస:27
లస: పప
94-4/470

1978 NDX1870774
పపరర: రగశయఖ కరకరర

94-4/471

తసడడ:డ అకసయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:1-7-610
వయససస:27
లస: పప
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1979 NDX2200798
పపరర: సరరప రరణణ పరలపస గబ

94-4/472

భరస : వనసకటటశరర పరలపస గబ
ఇసటట ననస:1-7-611
వయససస:32
లస: ససస స
1982 JBV1793181
పపరర: ఏసమక కరకరర � �

94-4/475

94-4/478

94-4/481

94-4/484

94-4/487

94-4/490

94-4/493

తసడడ:డ చన మటట యఖ
ఇసటట ననస:1-7-617
వయససస:27
లస: పప

1992 JBV1804152
పపరర: ఆనసద తసగరరరల

1995 JBV1797026
పపరర: అనలలసమమర� దసడబతస న�

1998 JBV1795806
పపరర: ననగరరజ� ఆళళమమడడ�

2001 NDX0241406
పపరర: వరమక లసజపలర �

94-4/496

2004 JBV1795020
పపరర: కరశమక కలకసమమడడ� �

94-4/485

2007 NDX1400365
పపరర: అచచబబబబ కగ
తలర : కరశమమ కగ
ఇసటట ననస:1-7-617
వయససస:27
లస: పప

1987 NDX1955915
పపరర: జజససరన దసడబతన

94-4/480

1990 JBV1793264
పపరర: మరరయమక తసగరరరల

94-4/483

1993 JBV1796150
పపరర: దనసస� కరకరర �

94-4/486

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:1-7-612
వయససస:45
లస: పప
94-4/488

1996 JBV1793595
పపరర: సరగజన ఆళళమమడడ�

94-4/489

తసడడ:డ ననగరరజ�
ఇసటట ననస:1-7-614
వయససస:33
లస: ససస స
94-4/491

1999 NDX0107698
పపరర: మరరయమక కమల�

94-4/492

భరస : మరరయ దనస�
ఇసటట ననస:1-7-615
వయససస:33
లస: ససస స
94-4/494

2002 NDX0114298
పపరర: మరరయ దనసస లసజసపలర �

94-4/495

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:1-7-615
వయససస:36
లస: పప
94-4/497

భరస : చనమటట యఖ� �
ఇసటట ననస:1-7-617
వయససస:50
లస: ససస స
94-4/499

94-4/477

భరస : రగశయఖ
ఇసటట ననస:1-7-612
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:1-7-615
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : అచ బబబబ కలకసమమడడ
ఇసటట ననస:1-7-617
వయససస:24
లస: ససస స
2006 NDX1377654
పపరర: అచచబబబబ కలకసమబడడ

94-4/482

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప � �
ఇసటట ననస:1-7-614
వయససస:55
లస: పప

భరస : లకకయఖ�
ఇసటట ననస:1-7-615
వయససస:35
లస: ససస స
2003 NDX1870766
పపరర: ననగ లకడక కలకసమమడడ

1989 NDX1086677
పపరర: ఎమమలఖమక కరకరర

1984 JBV1798198
పపరర: వనసకటయఖ� లసజపలర �

భరస : అనల కలమమర దసడబతన
ఇసటట ననస:1-7-612
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవపలల � �
ఇసటట ననస:1-7-613
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవపలల � �
ఇసటట ననస:1-7-614
వయససస:40
లస: పప
2000 NDX0842526
పపరర: ఝమనస లమసజపలర �

94-4/479

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:1-7-612
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ డేవడ � �
ఇసటట ననస:1-7-612
వయససస:55
లస: పప
1997 JBV1797364
పపరర: ససమసతషసమమర� దసడబతస న�

1986 NDX2200780
పపరర: ససదనరరణణ కరకర

94-4/474

తసడడ:డ వనసకటయఖ� �
ఇసటట ననస:1-7-611
వయససస:40
లస: పప

భరస : దనసస
ఇసటట ననస:1-7-612
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ దనసస కరకరర
ఇసటట ననస:1-7-612
వయససస:25
లస: పప
1994 JBV1797174
పపరర: ఆశరరశదస� గగన�

94-4/476

భరస : రరసబబబబ కరకర
ఇసటట ననస:1-7-612
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఆనసద
ఇసటట ననస:1-7-612
వయససస:35
లస: ససస స
1991 NDX2199909
పపరర: రరసబబబబ కరకర

1983 NDX2075597
పపరర: పపడమ కలమమర కరకరర

1981 JBV1793587
పపరర: మమరస మక ఆళళమమడడ�

భరస : ననగరరజ�
ఇసటట ననస:1-7-611
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ దనసస కరకరర
ఇసటట ననస:1-7-611
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:1-7-611
వయససస:43
లస: పప
1988 NDX0241315
పపరర: సశపన తసగరరరల

94-4/473

భరస : వనసకటయఖ� ్ద�
ఇసటట ననస:1-7-611
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అకసయఖ� �
ఇసటట ననస:1-7-611
వయససస:55
లస: ససస స
1985 JBV1800887
పపరర: సడససధనకరర� లసజపలర �

1980 JBV1798164
పపరర: వజయమక లసజపలర � �

2005 JBV1796796
పపరర: పడమళ కలకసమమడడ� �

94-4/498

భరస : చనమటట యఖ� �
ఇసటట ననస:1-7-617
వయససస:50
లస: ససస స
94-4/500

2008 NDX0113829
పపరర: ఇసరసకల గగన�

94-4/501

తసడడ:డ ఆశరరశదస�
ఇసటట ననస:1-7-617
వయససస:30
లస: పప
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2009 JBV1795616
పపరర: చనమటట యఖ� కలకసమబడడ�

94-4/502

తసడడ:డ అచచయఖ� �
ఇసటట ననస:1-7-617
వయససస:60
లస: పప
2012 NDX0107631
పపరర: బబజ గగన�

94-4/505

94-4/508

94-4/511

94-4/514

95-4/766

94-4/1319

94-4/518

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:1-8-18
వయససస:18
లస: పప

2022 NDX0114405
పపరర: సరససన అవరళళ�

2025 NDX2633428
పపరర: తరరమల రరజవరపప

2028 NDX3110822
పపరర: రమణయఖ పటటటస

2031 NDX3095627
పపరర: మహహష కలమమర కరరసపపడడ

94-7/16

2034 NDX2668986
పపరర: ససనత గబరకల

94-4/515

2037 NDX2652923
పపరర: వనసకటటశశరరర బబ సదలపరటట
తసడడ:డ గగవసద రరజలల బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:1-8-18/1
వయససస:20
లస: పప

2017 NDX0342790
పపరర: లకడక పరలలపస గబ�

94-4/510

2020 NDX1870493
పపరర: సలమకన మదనరసస

94-4/513

2023 NDX2200889
పపరర: lachumma kambhampathi

94-4/516

భరస : yasubabu kamahampati
ఇసటట ననస:1-7-1586
వయససస:28
లస: ససస స
94-5/780

2026 SQX1981869
పపరర: వనసకయఖ బటడ

95-1/2

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బటడ
ఇసటట ననస:1-8
వయససస:28
లస: పప
94-7/907

2029 NDX2538114
పపరర: దదలమరద షపక

94-4/517

తసడడ:డ మరవల షపక
ఇసటట ననస:1-8-13
వయససస:22
లస: ససస స
94-7/909

2032 NDX3257789
పపరర: ఆరరఫఖమన పఠరన

94-7/1062

తసడడ:డ రహమమనఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:1-8-14
వయససస:31
లస: పప
94-4/1310

భరస : వనసకట శవ రరమ కకషష గబరకల
ఇసటట ననస:1-8-17
వయససస:35
లస: ససస స
94-7/910

94-4/507

తసడడ:డ చనన లకకయఖ మదరరసస
ఇసటట ననస:1-7-688
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవరరవప కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:1-8-14
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:1-8-14/A,
వయససస:24
లస: పప
2036 NDX2970432
పపరర: షబర షపక

94-4/512

తసడడ:డ వనసకటయఖ పటటటస
ఇసటట ననస:1-8-11
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకసడలల కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:1-8-14
వయససస:23
లస: పప
2033 NDX2376036
పపరర: అనడప కలమమర కరరసపపడడ

2019 NDX0116558
పపరర: ననన జలమర

2014 NDX0115469
పపరర: అగససటన నలల
ర రర�

భరస : ఏసస�
ఇసటట ననస:1-7-677
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:1-08
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ రరవప శకకల
ఇసటట ననస:1-8-9
వయససస:20
లస: ససస స
2030 NDX2538734
పపరర: గగపసననధ కరరసపపడడ

94-4/509

తసడడ:డ అజడయఖ�
ఇసటట ననస:1-7-692
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పపసడదల
ఇసటట ననస:1/7th line
వయససస:53
లస: పప
2027 NDX2634160
పపరర: వనసకట పవన శకకల

2016 NDX1955899
పపరర: ససజజత పరలలపస గబ

94-4/504

తలర : సరమమమజఖస�
ఇసటట ననస:1-7-674
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కరజలల
ఇసటట ననస:1-7-681
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ�
ఇసటట ననస:1-7-689
వయససస:35
లస: పప
2024 SQX2050045
పపరర: గరరరధర వనసకట రరవప పపసడదల

94-4/506

భరస : రరమబడడ పరలలపస గబ
ఇసటట ననస:1-7-677
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మబతస యఖ
ఇసటట ననస:1-7-680
వయససస:31
లస: పప
2021 NDX0116897
పపరర: నరగష మమనవచరర �

2013 JBV1795103
పపరర: శరసత� గగన�

2011 NDX1954784
పపరర: ససమ నలల
ర రర

భరస : అగససటన నలల
ర రర
ఇసటట ననస:1-7-674
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆశరరశదస� �
ఇసటట ననస:1-7-674
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమబల చలకర
ఇసటట ననస:1-7-674
వయససస:35
లస: పప
2018 NDX0114504
పపరర: యయససరరజ మబపరలళళ

94-4/503

తసడడ:డ ఏసస� �
ఇసటట ననస:1-7-618
వయససస:34
లస: పప

భరస : మహస�
ఇసటట ననస:1-7-674
వయససస:30
లస: ససస స
2015 NDX2200822
పపరర: జయ కమమర చలకర

2010 JBV1793801
పపరర: వనసకయఖ� పరలపస గబ�

2035 NDX2665156
పపరర: జయ శక గబరకల

94-7/839

తసడడ:డ రసగరరరవప గబరకల
ఇసటట ననస:1-8-17
వయససస:45
లస: ససస స
94-25/767

2038 NDX3119047
పపరర: ఇసరకయ షపక

94-2/1410

తసడడ:డ కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:1-8-18/4
వయససస:20
లస: పప
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2039 NDX2964690
పపరర: శరసబయఖ నలర పరటట
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94-7/911

తసడడ:డ కకషషయఖ నలపత
ఇసటట ననస:1-8-18/4
వయససస:72
లస: పప
2042 NDX2685923
పపరర: వనసకట రరవప గబరకల

94-4/1311

Deleted
94-5/1227

తలర : సరమమమజఖస తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:1-8-18/B
వయససస:18
లస: ససస స
2048 NDX2630028
పపరర: సరసశత పపరగచరర

94-4/1312

94-3/1287

94-7/915

94-7/917

94-3/1425

తసడడ:డ ననగబల మర షపక
ఇసటట ననస:1-8-37
వయససస:18
లస: పప

2049 SQX2429389
పపరర: పరరరసపస గమ పడభబకర

2052 NDX3276136
పపరర: ననగ లకడక కలమమరర పపరజచదరర

2055 NDX3140449
పపరర: బబలసరయ కకరసన ఊడడత

2058 NDX3136769
పపరర: ధనససజయరరవప శసగసశశటట

2061 NDX2641918
పపరర: వజయ చచడస

94-7/920

2064 NDX2846491
పపరర: వనయ శక దనసరర

95-33/553

2067 NDX3274800
పపరర: ఖజ అమన షపక
తసడడ:డ ననగబల మర షపక
ఇసటట ననస:1-8-37
వయససస:18
లస: పప

94-6/592

2047 NDX2686699
పపరర: రరజ శకవణ కలమమర పపరజచదరర

94-2/1351

2050 SQX2425049
పపరర: పరరరసపస గమ ససజజత

95-33/554

భరస : పడభబకర
ఇసటట ననస:1-8-22
వయససస:25
లస: ససస స
94-7/1071

2053 NDX3068590
పపరర: జగదదశ వపదథన

94-7/914

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప వపదథన
ఇసటట ననస:1-8-24
వయససస:22
లస: పప
94-7/916

2056 NDX2627354
పపరర: అజయ కలమమర గకరర

94-5/766

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గకరర
ఇసటట ననస:1/8/25
వయససస:22
లస: పప
94-7/918

2059 NDX2540045
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకమకనవన

94-4/519

తసడడ:డ ఆసజనవయలల కకమకనవన
ఇసటట ననస:1-8-30
వయససస:56
లస: పప
94-4/1313

2062 NDX2848141
పపరర: హరరశ తేజ దనసరర

94-7/919

భసధసవప: వజయ
ఇసటట ననస:1-8-30/1
వయససస:39
లస: ససస స
94-7/921

తలర : వజయ
ఇసటట ననస:1-8-30/1
వయససస:20
లస: ససస స
94-4/1314

2044 NDX2612752
పపరర: షణబకఖ సరయ గగలర మమడడ

తసడడ:డ శసకర రరవప పపరజచదరర
ఇసటట ననస:1-8-21
వయససస:21
లస: పప

తలర : పరశతమక
ఇసటట ననస:1-8-30/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సససహచలస
ఇసటట ననస:1-8-30/1
వయససస:39
లస: పప
2066 NDX2629657
పపరర: ఖజ అమన షపక

94-7/1070

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:1-8-29
వయససస:25
లస: పప

భరస : చలపత రరవప
ఇసటట ననస:1-8-30/1
వయససస:45
లస: ససస స
2063 NDX3078995
పపరర: హరరశ తేజ దనసరర

2046 NDX3276110
పపరర: వనసకట రమణ రరవప పపరజచదరర

94-40/852

తలర : ససభశశన గగలర మమడడ
ఇసటట ననస:1-8-18-14/3
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ బబలమజ ఊడడత
ఇసటట ననస:1-8-24,
వయససస:21
లస: పప

భరస : ననగగశశర రరవప ఊడడత
ఇసటట ననస:1-8-26
వయససస:49
లస: ససస స
2060 NDX3078623
పపరర: వజయ చచడస

తసడడ:డ పరమబలయఖ గబరరకల
ఇసటట ననస:1-8-18-5
వయససస:18
లస: పప

భరస : రమణ రరవప పపరజచదరర
ఇసటట ననస:1-8-23 gujjanagundla
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలమజ ఊడడత
ఇసటట ననస:1-8-24
వయససస:22
లస: పప
2057 NDX3120706
పపరర: వనసకట రమణ ఊడడత

94-7/913

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:1-8-22
వయససస:30
లస: పప

భరస : శరఖస రరమనవన
ఇసటట ననస:1-8-23
వయససస:33
లస: ససస స
2054 NDX3126687
పపరర: అనడప ఊడడత

2043 NDX3049061
పపరర: రవ కకరణ గబరరకల

2041 NDX2954642
పపరర: శరసబయఖ నలర పరటట

తసడడ:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:1-8-18/4
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పపరజచదరర
ఇసటట ననస:1-8-18 gujjanagundla
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప పపరగచరర
ఇసటట ననస:1-8-21
వయససస:18
లస: ససస స
2051 NDX2702652
పపరర: ననగ లకడక రరమనవన

94-7/912

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప వనమ
ఇసటట ననస:1-8-18/4
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పరమబలయఖ గబరకల
ఇసటట ననస:1-8-18/5
వయససస:21
లస: పప
2045 NDX2954279
పపరర: పడతభ తరరమలశశటట

2040 NDX3216371
పపరర: రరజ రరవప వనమ

2065 ABI1141258
పపరర: జజఖతఖత దేవ కకపరగరరర

94-34/1079

తసడడ:డ రవ కకపరగరరర
ఇసటట ననస:1-8-30-1
వయససస:27
లస: ససస స
94-14/1080

2068 NDX2649390
పపరర: సస నయ పటట న

94-5/884

తసడడ:డ మహమద పటట న
ఇసటట ననస:1-8-39
వయససస:19
లస: ససస స
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2069 NDX3130689
పపరర: ఆశ పటబన
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94-7/922

భరస : మహహమమద పటబన
ఇసటట ననస:1-8-39
వయససస:37
లస: ససస స
2072 NDX3098464
పపరర: షబన పటట న

94-7/924

94-4/1566

94-4/1568

94-4/520

94-7/18

2079 NDX2667913
పపరర: రజషక పఠరన

94-4/1316

94-19/568

2088 NDX2696367
పపరర: ససజజత ససగమమసత

94-7/17

2091 NDX3128543
పపరర: ససజజత శసగసశశటట

2077 NDX2853075
పపరర: షపక శకనస బబష

2080 NDX2659720
పపరర: సలస ఖమన పటబన

94-4/1317

94-39/999

2089 NDX2848414
పపరర: ససజజత ససగమమసత

94-7/926

2092 NDX2538957
పపరర: ననగబల మర పఠరన

2094 NDX2976199
పపరర: ననగబల మర పఠరన

2095 NDX3002342
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:డ హమద షపక
ఇసటట ననస:1-8-56
వయససస:18
లస: పప

94-7/927

తసడడ:డ అమన పఠరన
ఇసటట ననస:1-8-55
వయససస:19
లస: పప
2097 NDX2696805
పపరర: అకకబ జవవద షపక

94-4/521

94-7/928

తసడడ:డ మర షపయబ షపక
ఇసటట ననస:1-8-56
వయససస:76
లస: పప
94-28/792

Deleted

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:1-8-56
వయససస:25
లస: పప

94-39/1167

భరస : కకటటశశర రరవప ససగమమసత
ఇసటట ననస:1-8-54
వయససస:34
లస: ససస స

2093 NDX2386258
పపరర: షరరఫ పఠరన

94-7/929

94-7/19

తసడడ:డ శకనవరసరరవప� ఆకలల
ఇసటట ననస:1-8-54
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అమన పఠరన
ఇసటట ననస:1-8-55
వయససస:20
లస: ససస స

2096 NDX2977551
పపరర: నససర షపక

94-37/1

2086 NDX0072983
పపరర: కకషస ర� ఆకలల�

భరస : కకటటశశరరరవప శసగసశశటట
ఇసటట ననస:1-8-54/A, NEW (5-5-558)
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:1-8-55
వయససస:33
లస: పప

94-14/808

2083 NDX2389278
పపరర: జజవనబ పఠరన

తసడడ:డ సడరరబబబబ శసగసశశటట
ఇసటట ననస:1-8-54/A NEW (5-5-558)
వయససస:37
లస: పప
94-7/20

94-4/1567

భరస : ఖమజజ మహహదద న పఠరన
ఇసటట ననస:1-8-45
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప ససగమమసత
ఇసటట ననస:1-8-54
వయససస:34
లస: ససస స
94-7/925

94-4/1315

తసడడ:డ మహబమబ ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:1-8-43/B
వయససస:60
లస: పప

2082 NDX2385474
పపరర: ఖమజజ మహహదద న పఠరన

2085 NDX2581478
పపరర: మహహసన పఠరన

2074 NDX2547123
పపరర: శవ శసకర కకషష రరచకకసడ

తసడడ:డ షపక మమలమల
ఇసటట ననస:1-8-43/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ జలమన పఠరన
ఇసటట ననస:1-8-52,
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరర బబబబ ససగమమసత
ఇసటట ననస:1-8-54
వయససస:37
లస: పప
2090 NDX3031820
పపరర: కకటటశశరరరవప శసగసశశటట

94-10/1230

తసడడ:డ మసరసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:1-8-45
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ జలమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:1-8-52
వయససస:23
లస: ససస స
2087 NDX2690113
పపరర: కకటటశశర రరవప ససగమమసత

2076 NDX2762094
పపరర: ననగమలలర శశరర రరచకకసడ

94-7/923

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:1-8-43
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఫసరగజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:1-8-43/B
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:1-8-44
వయససస:22
లస: ససస స
2084 NDX2362085
పపరర: మహహసన పఠరన

94-8/1343

భరస : వనసకటటశశర రరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:1-8-43
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:1-8-43/1
వయససస:36
లస: పప
2081 NDX2538106
పపరర: కకసర షపక

2073 NDX3086253
పపరర: శహహదన పఠరన

2071 NDX3123841
పపరర: జబబద పఠరన

తసడడ:డ నజర పఠరన
ఇసటట ననస:1-8-40
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నజర పఠరన
ఇసటట ననస:1-8-40
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:1-8-43
వయససస:19
లస: ససస స
2078 NDX2742989
పపరర: శకనస బబష షపక

94-5/885

తసడడ:డ మసరసన ఖమన పటట న
ఇసటట ననస:1-8-40
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ నజర పటట న
ఇసటట ననస:1-8-40
వయససస:19
లస: ససస స
2075 NDX2762334
పపరర: దసరడ భవన రరచకకసడ

2070 NDX2642288
పపరర: ససలల న పటట న

2098 NDX2441418
పపరర: వజయలకడక సననపరజడడస

94-7/24

తసడడ:డ ససబబబరరవప గడదస
ఇసటట ననస:1-8-57, NEAR JANDACHETTU
వయససస:23
లస: పప
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2099 NDX3084969
పపరర: ససబబబరరవప పస గబల
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94-7/930

తసడడ:డ శసకర రరవప పస గబల
ఇసటట ననస:1-8-58/A,
వయససస:33
లస: పప
2102 NDX2553626
పపరర: ససమబబల పస గబల

94-4/1318

94-4/523

94-7/932

94-7/22

94-7/23

94-33/734

94-4/525

94-4/528

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:1-8-673
వయససస:65
లస: పప
2126 NDX0895813
పపరర: సమమధననమక కలరగసటట�
భరస : అపరలరరవప�
ఇసటట ననస:1-8-675
వయససస:73
లస: ససస స

94-7/933

2112 NDX2935666
పపరర: అసడ ర షపక

2115 NDX2662633
పపరర: భబరడ వ ఏదవలర

2118 NDX3102423
పపరర: జజరరషర కలమమరర సటటశల

94-7/935

2110 NDX3155405
పపరర: షబన షపక

94-7/934

2113 NDX2979870
పపరర: మబన పఠరన

94-2/1411

Deleted

94-7/841

2116 NDX3168226
పపరర: అసకత షపక

94-3/1427

భరస : నజస బబబబ
ఇసటట ననస:1-8-87
వయససస:28
లస: ససస స
94-4/1569

2119 NDX0220103
పపరర: మరరయమక కసదసకలరర�

94-4/524

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:1-8-673
వయససస:31
లస: ససస స
94-4/526

2124 NDX2200632
పపరర: సశపన మమ లల గమ రర

94-4/529

తసడడ:డ అపల రరవప కల ఱగసటట
ఇసటట ననస:1-8-675
వయససస:52
లస: పప

94-7/931

భరస : కరరమబలమర పఠరన
ఇసటట ననస:1-8-65
వయససస:25
లస: ససస స

2121 NDX0341446
పపరర: కలమమరర వరఫ ననగగసదడస
జపపడడ�
భరస : పడకరష�
ఇసటట ననస:1-8-673
వయససస:33
లస: ససస స

2127 NDX2199917
పపరర: పపననన రరవప కల ఱగసటట

2107 NDX3136793
పపరర: రహహమ మహమకద

Deleted

2122 NDX1378348
పపరర: ననగ రరజ కసదసకలరర

94-4/527

తసడడ:డ భకకశలల
ఇసటట ననస:1-8-673
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మరరయననన మమ లమగబ రర
ఇసటట ననస:1-8-674
వయససస:29
లస: ఇ
94-4/531

94-8/1344

తసడడ:డ యబసఫ షపక
ఇసటట ననస:1-8-63
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఎలష
ఇసటట ననస:1-8-589
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ�
ఇసటట ననస:1-8-673
వయససస:33
లస: ససస స
2123 NDX0002790
పపరర: బకకలల� కసదసకలరర�

2109 NDX3155298
పపరర: షబన షపక

2104 NDX3147212
పపరర: శరహహర షపక

తసడడ:డ ఇదదస
డ
ఇసటట ననస:1-8-60
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:1-8-67
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ సడబబబరవలల
ఇసటట ననస:1-8-374
వయససస:42
లస: పప
2120 NDX0241307
పపరర: కలమమరర కసదసకలరర�

94-7/21

భసధసవప: అజజ
ఇసటట ననస:1-8-64
వయససస:23
లస: పప

భరస : బలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:1-8-65
వయససస:72
లస: ససస స
2117 NDX2696375
పపరర: నగగశశరరరవప ఉపపగసటబర

2106 NDX2386266
పపరర: మబతనహ రరననస మహమకద

94-4/522

భరస : శసషషదదదన షపక
ఇసటట ననస:1-8-59
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ యబసఫ షపక
ఇసటట ననస:1-8-63
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పరవపలలరర
ఇసటట ననస:1-8-64
వయససస:36
లస: ససస స
2114 NDX2386241
పపరర: కరరమబననసర షపక

94-4/1570

తసడడ:డ ఇదదస
డ మహమకద
ఇసటట ననస:1-8-60
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : యబసఫ షపక
ఇసటట ననస:1-8-63
వయససస:52
లస: ససస స
2111 NDX2387157
పపరర: అనతన పరవపలలరర

2103 NDX2752509
పపరర: శరఖస సససదర ఖసడవలర

2101 NDX2243368
పపరర: రజహనన షపక

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:1-8-59
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆశరరశదస ఖసడవలర
ఇసటట ననస:1-8-59
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:1-8-59/2A
వయససస:23
లస: పప
2108 NDX3212073
పపరర: మబసటబజ బబగబమ షపక

94-3/1426

భసధసవప: షపక ననగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:1-8-59
వయససస:22
లస: పప

భరస : శవ పడసరద పస గబల
ఇసటట ననస:1-8-59
వయససస:26
లస: ససస స
2105 NDX2439966
పపరర: ఫసరగజ షపక

2100 NDX2761336
పపరర: మహబమబ ససభబన పఠరన

2125 NDX0219857
పపరర: బమఖలమ కలరగసటట�

94-4/530

భరస : పపనననరరవప�
ఇసటట ననస:1-8-675
వయససస:41
లస: ససస స
94-4/532

2128 JBV1796077
పపరర: జజఖత కసభసపరటట

94-4/533

తసడడ:డ ఇశరకయయలల
ఇసటట ననస:1-8-677
వయససస:35
లస: ససస స
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2129 JBV1796101
పపరర: కలమమరర కసభసపరటట
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94-4/534

భరస : ఇశరకయయలల
ఇసటట ననస:1-8-677
వయససస:60
లస: ససస స
2132 NDX1378314
పపరర: జయ కలమమరర కగశవరపప

94-4/537

94-4/540

94-4/543

94-4/546

94-4/549

94-4/552

తసడడ:డ మబతస యఖ
ఇసటట ననస:1-8-680
వయససస:61
లస: పప
2150 NDX1251958
పపరర: సరగజన బబ య

94-4/555

భరస : తరర ప తయ గవన
ఇసటట ననస:1-8-682
వయససస:34
లస: ససస స

94-4/544

2142 NDX1089887
పపరర: చసదడశశఖర పరతతరర

94-4/547

94-4/558

94-4/550

2148 NDX2200665
పపరర: మరరయమమక పప నసమఖ

94-4/553

2154 NDX1155175
పపరర: చనన జలమర

2157 NDX0109256
పపరర: సరసబబడజఖస దదవదన�
భరస : యయసయఖ�
ఇసటట ననస:1-8-682
వయససస:39
లస: ససస స

94-4/542

2140 NDX1378322
పపరర: పడమద కలమమర కగశవరపప

94-4/545

2143 NDX1155795
పపరర: వజయ తసగరరరల

94-4/548

2146 JBV1794841
పపరర: దదనయఖ� తసగరరరల�

94-4/551

తసడడ:డ రగశయఖ � �
ఇసటట ననస:1-8-680
వయససస:45
లస: పప
2149 NDX1251966
పపరర: యయససమణణ జలమర

94-4/554

భరస : ననన
ఇసటట ననస:1-8-681
వయససస:26
లస: ససస స
94-4/556

2152 NDX1251990
పపరర: మలలశశరర బసడనరర

94-4/557

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:1-8-681
వయససస:34
లస: ససస స
94-4/559

తసడడ:డ మరరయమక
ఇసటట ననస:1-8-681
వయససస:27
లస: పప
94-4/561

2137 NDX1251941
పపరర: యశశధ మమడ

భరస : దదనయఖ
ఇసటట ననస:1-8-680
వయససస:26
లస: ససస స

2145 NDX1251917
పపరర: మహహసదడననధ వజయ కలమమర
జసగస
తసడడ:డ అమర ననద
ఇసటట ననస:1-8-680
వయససస:34
లస: పప

2151 NDX1251974
పపరర: బబజర తనళళళరర

94-4/539

తసడడ:డ మజజస
ఇసటట ననస:1-8-679
వయససస:28
లస: పప

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:1-8-681
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కరజజవల�
ఇసటట ననస:1-8-681
వయససస:55
లస: ససస స
2156 NDX2200673
పపరర: రరమకకసటయ గవన

2139 NDX1090091
పపరర: కగసవరపప దననయయలల

2134 NDX1378306
పపరర: జజమమమ కగశవరపప

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:1-8-679
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప పప నస మమకల
ఇసటట ననస:1-8-681
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:1-8-681
వయససస:27
లస: ససస స
2153 NDX0241240
పపరర: మరరయమక కలకసమబడడ�

94-4/541

తసడడ:డ దదవవవరస
ఇసటట ననస:1-8-679
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ దదనయఖ తసగరరరల
ఇసటట ననస:1-8-680
వయససస:25
లస: పప
2147 NDX1086461
పపరర: గసగబలల గరల

2136 NDX1155787
పపరర: దదనన పరతతరర

94-4/536

తసడడ:డ మజజస
ఇసటట ననస:1-8-679
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయరరవప
ఇసటట ననస:1-8-679
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వజయమరరవ కగసరవరపప
ఇసటట ననస:1-8-679
వయససస:35
లస: పప
2144 NDX2092021
పపరర: పవన కలమమర తసగరరరల

94-4/538

తసడడ:డ చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:1-8-679
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మజజస
ఇసటట ననస:1-8-679
వయససస:44
లస: ససస స
2141 NDX0917633
పపరర: జజవపరల కగసరవరపప

2133 NDX2200640
పపరర: రగజ కగ సవ రరవప

2131 NDX2199891
పపరర: చననమక ఉస

తసడడ:డ రమణ ఉస
ఇసటట ననస:1-8-678
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : దననయయలల కజ సవ రరవప
ఇసటట ననస:1-8-679
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయరరవప
ఇసటట ననస:1-8-679
వయససస:32
లస: ససస స
2138 NDX1378330
పపరర: మమరర కగశవరపప

94-4/535

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:1-8-677
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ మజజస
ఇసటట ననస:1-8-679
వయససస:25
లస: ససస స
2135 NDX1100916
పపరర: ససవరరస కగశవరపప

2130 JBV1801281
పపరర: ఇసరడయయలల కసభసపరటట

2155 NDX1251982
పపరర: బబజ తనళళ
ర రర

94-4/560

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:1-8-681
వయససస:32
లస: పప
94-4/562

2158 JBV1795129
పపరర: రగశమక తనళళళరర� �

94-4/563

భరస : పసచచయఖ� �
ఇసటట ననస:1-8-682
వయససస:39
లస: ససస స
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94-4/564

భరస : శశషయఖ�
ఇసటట ననస:1-8-682
వయససస:41
లస: ససస స
2162 NDX1402981
పపరర: కకటటశశర రరవప దదవదన

94-4/567

94-4/569

94-4/572

94-223/1301

94-4/576

94-4/579

94-4/582

తసడడ:డ పపదమటట యఖ
ఇసటట ననస:1-8-690
వయససస:35
లస: ససస స

2172 NDX2200715
పపరర: మరరయమమక మ నన మస

2175 NDX1904367
పపరర: పడభబ కలమమర శశషస

2178 JBV1794627
పపరర: రగశయఖ� కసదదకటటట�

2181 NDX2199883
పపరర: మమరర బబబబ కసదసల

94-4/585

2184 NDX2853992
పపరర: పవన కసదసల

94-4/574

2187 JBV1795517
పపరర: కలమమరర గసడడ� �
తసడడ:డ యలమసద� �
ఇసటట ననస:1-8-690
వయససస:37
లస: ససస స

2167 JBV1791458
పపరర: కకషషవవణణ బబ కససస� �

94-4/571

2170 NDX3119286
పపరర: రరమకకటయఖ గవన

94-24/894

2173 JBV1794080
పపరర: వజయ జలదసకక� �

94-4/575

భరస : చననన� �
ఇసటట ననస:1-8-687
వయససస:37
లస: ససస స
94-4/577

2176 JBV1794015
పపరర: పడకరష శశషస

94-4/578

తసడడ:డ పస లయఖ
ఇసటట ననస:1-8-687
వయససస:45
లస: పప
94-4/580

2179 JBV1794767
పపరర: రరణణ కసదసల� �

94-4/581

భరస : లకకయఖ� �
ఇసటట ననస:1-8-688
వయససస:38
లస: ససస స
94-4/583

2182 NDX1402841
పపరర: లకకయఖ కసదసల

94-4/584

తసడడ:డ ససగరత రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:1-8-688
వయససస:44
లస: పప
94-4/1571

తసడడ:డ లకకయఖ కసదసల
ఇసటట ననస:1-8-688
వయససస:19
లస: పప
94-4/587

94-15/605

భరస : తరరపతయఖ గవన
ఇసటట ననస:1-8-686
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ లకయ కసదసల
ఇసటట ననస:1-8-688
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ తరపతయఖ గజశన
ఇసటట ననస:1-8-688
వయససస:61
లస: పప
2186 JBV1794734
పపరర: ననగమణణ కలకసమమడడ

94-4/573

తసడడ:డ వనసకటయఖ � �
ఇసటట ననస:1-8-687
వయససస:65
లస: పప

భరస : పస లయఖ గరడద
ఇసటట ననస:1-8-688
వయససస:53
లస: ససస స
2183 NDX1870717
పపరర: పస లయఖ గజశన

2169 NDX1361294
పపరర: మమకస ఆమమమస

2164 NDX2895480
పపరర: సమరలణ దదవదన

భరస : గబరవయఖ� �
ఇసటట ననస:1-8-685
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశ శశషస
ఇసటట ననస:1-8-687
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:1-8-687
వయససస:45
లస: పప
2180 NDX1870709
పపరర: పదక గరడద

94-4/570

భరస : గబరవయ మమహనస
ఇసటట ననస:1-8-687
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పడకరషష� �
ఇసటట ననస:1-8-687
వయససస:40
లస: ససస స
2177 JBV1799121
పపరర: చనన జలదసకక

2166 NDX1361286
పపరర: మమకస సరసబడజఖస

94-4/566

తసడడ:డ యయషయఖ దదవదన
ఇసటట ననస:1-8-682
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ఏసస
ఇసటట ననస:1-8-685
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శరసబయఖ
ఇసటట ననస:1-8-686
వయససస:23
లస: పప
2174 JBV1794023
పపరర: మమరర శశషస� �

94-4/568

భరస : ఏసస
ఇసటట ననస:1-8-685
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసస
ఇసటట ననస:1-8-685
వయససస:26
లస: పప
2171 NDX3119260
పపరర: శవ కకషష లగ

2163 JBV1795038
పపరర: యయషయమ� దదవదన�

2161 NDX2200707
పపరర: కకపర దన ననమ దదవదన

తసడడ:డ ఎసయ దదవదన
ఇసటట ననస:1-8-682
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ � �
ఇసటట ననస:1-8-682
వయససస:50
లస: పప

భరస : ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:1-8-683
వయససస:34
లస: ససస స
2168 NDX1361260
పపరర: ఆమమజ మమకస

94-4/565

తసడడ:డ ఏశయఖ దదవదన
ఇసటట ననస:1-8-682
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఏసస దదవదన
ఇసటట ననస:1-8-682
వయససస:29
లస: పప
2165 NDX1345156
పపరర: ఆళళమమడడ శషడమమక

2160 NDX2200681
పపరర: కకపర దన ననమ దదవదన

2185 JBV1794700
పపరర: ఏససమమరరమక కలకసమమడడ

94-4/586

తసడడ:డ పపదమటట యఖ
ఇసటట ననస:1-8-690
వయససస:33
లస: ససస స
94-4/588

2188 JBV1795509
పపరర: సరమమమజఖస గసడడ� �

94-4/589

భరస : యలమసద� �
ఇసటట ననస:1-8-690
వయససస:70
లస: ససస స
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2189 JBV1798255
పపరర: వసదనసబబబబ కలకసమమడడ

94-4/590

తసడడ:డ పపదమటట యఖ
ఇసటట ననస:1-8-690
వయససస:34
లస: పప
2192 JBV1794742
పపరర: రజబబమక అవరరళళ� �

94-4/593

94-4/596

94-4/599

94-4/602

94-4/1572

94-225/1337

94-13/5

తసడడ:డ పసటర బబబబ తతడడచదరర
ఇసటట ననస:1-9-4/1
వయససస:22
లస: ససస స

2202 JBV3013455
పపరర: వజయ రరవప కగసరవరపప

2205 NDX3218211
పపరర: అనసష రరణణ జజఖతషల

2208 NDX2200624
పపరర: ర జ మక పపల

2211 NDX2768877
పపరర: సరయ గరఠరకర లసగర

94-2/1412

2214 NDX2460616
పపరర: సరయ వహరర తతడడచదరర

94-4/603

2217 NDX2462257
పపరర: పదక శక తతడడచదరర
తసడడ:డ పసటర బబబబ తతడడచదరర
ఇసటట ననస:1-9-4/1
వయససస:22
లస: ససస స

2197 NDX0775429
పపరర: శరసత ఆలర మమడడ�

94-4/598

2200 JBV1795301
పపరర: ససర కగసరవరపప

94-4/601

2203 NDX3227808
పపరర: ససజజత రరదనడపస గమ

94-15/760

భరస : అబడహస లసకన రరదనడపస గమ
ఇసటట ననస:1-8-694
వయససస:34
లస: ససస స
94-28/900

2206 NDX3115615
పపరర: ధనలకడక జజఖతషల

94-47/1091

భరస : వర రరఘవపలల జజఖతషల
ఇసటట ననస:1-8-706
వయససస:51
లస: ససస స
94-4/604

2209 NDX2200616
పపరర: రరమ రరమ ణ యఖ పపల

94-4/605

తసడడ:డ చనన యఖ పప లర
ఇసటట ననస:1-8-819
వయససస:60
లస: పప
94-8/1345

2212 NDX2614105
పపరర: నఖల చచదరర లసగ

94-9/666

తసడడ:డ అజయ బబబబ లసగ
ఇసటట ననస:1-9-2
వయససస:19
లస: పప
94-4/606

తసడడ:డ పసటర బబబబ తతడడచదరర
ఇసటట ననస:1-9-4/1
వయససస:21
లస: పప
94-13/6

94-4/595

భరస : వజయమరరవ కగసరవరపప
ఇసటట ననస:1-8-694
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అజయ బబబబ లసగ
ఇసటట ననస:1-9-2
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ అనసత రరమయఖ ననలర లరర
ఇసటట ననస:1-9-4/1
వయససస:23
లస: ససస స
2216 NDX2462273
పపరర: పదకశక తతడడచదరర

94-4/600

భరస : ర మ ణ యఖ పప లర
ఇసటట ననస:1-8-819
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సయఖద మబజమల
ఇసటట ననస:1-9-1
వయససస:25
లస: ససస స
2213 NDX2971497
పపరర: అఖల ననలర లరర

2199 NDX1403047
పపరర: రరదనడపస గబ ఝమనస

2194 NDX2200590
పపరర: కక టట సశ ర రరవప కకసడదపరటట

భరస : అపలల సరశమ�
ఇసటట ననస:1-8-693
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవపలల జజఖతషల
ఇసటట ననస:1-8-706
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ జజఖతషల
ఇసటట ననస:1-8-706
వయససస:57
లస: పప
2210 NDX2468080
పపరర: సయఖద షహననజ

94-4/597

తసడడ:డ నరసససహహలల కగసరవరపప
ఇసటట ననస:1-8-694
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస లసకన రరదనడపస గమ
ఇసటట ననస:1-8-694/1
వయససస:19
లస: పప
2207 NDX3112901
పపరర: వర రరఘవపలల జజఖతషల

2196 NDX1955931
పపరర: శరరమక అలర మబడడ

94-4/592

తసడడ:డ మమ సస న కకసడడపరటట
ఇసటట ననస:1-8-692
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరదనడపస గబ ఆదనస
ఇసటట ననస:1-8-694
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరదడ పస గబ బబనసన
ఇసటట ననస:1-8-694
వయససస:42
లస: పప
2204 NDX2733442
పపరర: ససపత కలమమర రరదనడపస గమ

94-4/594

భరస : ననగగశశర రరవప అలర మబడడ
ఇసటట ననస:1-8-693
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:1-8-693
వయససస:47
లస: పప
2201 NDX1403088
పపరర: రరదడ పస గబ ఆదనస

2193 JBV1794726
పపరర: రరమలమక పసడడమ� �

2191 JBV1795335
పపరర: వనసకటమక ఆదదమబళళ

భరస : లలయఖ
ఇసటట ననస:1-8-691
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ� �
ఇసటట ననస:1-8-692
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరజ అళళమమడడ
ఇసటట ననస:1-8-693
వయససస:28
లస: ససస స
2198 AP151010102034
పపరర: అపలలసరశమ� ఆళళమమడడ�

94-4/591

తసడడ:డ అచచయఖ
ఇసటట ననస:1-8-690
వయససస:65
లస: పప

భరస : యశకయఖ� �
ఇసటట ననస:1-8-692
వయససస:40
లస: ససస స
2195 NDX1402932
పపరర: శరరష అళళమమడడ

2190 JBV1794601
పపరర: పపదమటట యఖ కలకసమమడడ

94-13/7

2215 NDX2630747
పపరర: ససబబ నరసయఖ ననయబడడ
పరలలపప
తసడడ:డ నరసససహహలల పరలలపప
ఇసటట ననస:1-9-4/1
వయససస:43
లస: పప
2218 NDX1804815
పపరర: కకటటరజడడస కకకలసరర

94-4/1321

94-13/8

తసడడ:డ బడహకరజడడస కకకలసరర
ఇసటట ననస:1-9-4/1/402
వయససస:32
లస: పప
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2219 NDX1805615
పపరర: పదనకవత రజలర
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94-13/9

భరస : ననగగసదడరరవప రజలర
ఇసటట ననస:1-9-4/1/403
వయససస:46
లస: ససస స
2222 NDX2548915
పపరర: కలలన ఉమకడడసససగ

2220 NDX1805565
పపరర: ననగగసదడరరవప రజలర

94-13/10

తసడడ:డ జజనకకరరమమరరవప రజలర
ఇసటట ననస:1-9-4/1/403
వయససస:49
లస: పప
94-8/1132

2221 NDX3246295
పపరర: పదకజ ఆరమసడర

94-4/1719

భరస : వనసకటటశశర రరవప ఆరమసడర
ఇసటట ననస:1-9 4/1 FLAT NO.4A
వయససస:54
లస: ససస స

2223 NDX2441426
పపరర: పదక శక తతడడచదరర

94-8/1

2224 NDX2425247
పపరర: సరయ వహరర తతడడచదరర

94-8/2

భరస : ననగగసదర రరవప
ఇసటట ననస:1-9-4/1 PIONEER GATEWAY F
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పసటర బబబబ తతడడచదరర
ఇసటట ననస:1-9-4/1 PIONEER GATEWAY F
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ పసటర బబబబ తతడడచదరర
ఇసటట ననస:1-9-4/1 PIONEER GATEWAY F
వయససస:21
లస: పప

2225 NDX2969384
పపరర: బసదస పసడయ అలర

2226 NDX2845121
పపరర: తరరణ రరజ జజనసన

2227 NDX2672731
పపరర: తరరణ రరజ జజనసన

94-8/1348

తసడడ:డ వజయ కలమమర అలర
ఇసటట ననస:1-9-4/2
వయససస:20
లస: ససస స
2228 NDX2197151
పపరర: రజలర సతష

తసడడ:డ రసబబబబ జజనసన
ఇసటట ననస:1-9-4/2
వయససస:18
లస: పప
94-13/11

తసడడ:డ రజలర ననగగసదడరరవప
ఇసటట ననస:1-9-4/2
వయససస:25
లస: పప
2231 NDX2749752
పపరర: కకషష పడసరద గగరసటర

94-8/1351

94-234/2

94-10/1233

94-13/12

2235 NDX2736049
పపరర: అదద లకడక కమమకల

2238 SQX2109395
పపరర: ఆసజనవయబలల మమనకల

94-9/667

2241 NDX2669786
పపరర: శకనవరస గకతస దేవరజడడస

94-10/1231

2233 NDX2463842
పపరర: లకడక మదసగరన

94-234/1

2236 NDX2761914
పపరర: తరరణ కలమమర కమమకల

94-10/1232

తసడడ:డ రరమ కకషష కమమకల
ఇసటట ననస:1-9/10
వయససస:19
లస: పప
95-58/1132

2239 NDX1804757
పపరర: పపరరషమ వ

94-13/13

తసడడ:డ వరభదడ సరశమ బబ నస
ఇసటట ననస:1-9-19/402
వయససస:48
లస: ససస స
94-9/668

తసడడ:డ సరసబబమమరరస దేవరజడడస
ఇసటట ననస:1-9-38
వయససస:22
లస: పప
94-9/670

94-2/744

భరస : ననగరరజ మదసగరన
ఇసటట ననస:1-9-05
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ మమనకల
ఇసటట ననస:1-9-16 ,
వయససస:23
లస: పప

భరస : రరమమసజనవయలల భమ
ఇసటట ననస:1-9-24
వయససస:56
లస: ససస స
2243 NDX2582682
పపరర: సససధసజ పస ననగసటట

2232 NDX1805482
పపరర: సరయ తేజ కకడదల

2230 NDX2462489
పపరర: భబరడ వ ఘసటబ

తసడడ:డ జగదదసశర లకడక నరసససహ ఘసటబ
ఇసటట ననస:1-9-4/A
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ననగ భమషణస కమమకల
ఇసటట ననస:1-9/10
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషష కమమకల
ఇసటట ననస:1-9/10
వయససస:19
లస: పప
2240 NDX2628279
పపరర: వజయలకడక భమ

94-8/1350

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకడదల
ఇసటట ననస:1-9-4/A/103
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ మదసగరన
ఇసటట ననస:1-9-05
వయససస:34
లస: పప
2237 NDX2787257
పపరర: తరరణ కలమమర కమమకల

2229 NDX2751246
పపరర: తతటకలర రవ కకరణ

94-9/671

తసడడ:డ రసబబబబ జజనసన
ఇసటట ననస:1-9-4/2
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ తతటకలర శకనవరస బబబబ
ఇసటట ననస:1-9-4/2, FLAT NO.302,
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మమరరస గగరసటర
ఇసటట ననస:1-9-4/a
వయససస:46
లస: పప
2234 NDX2463859
పపరర: ననగరరజ మదసగరన

94-8/1349

2242 NDX2609204
పపరర: కకమల పస ననగసటట

94-9/669

భసధసవప: ససదదప పస ననగసటట
ఇసటట ననస:1-9-38 4th floor Vardhan
వయససస:21
లస: ససస స

94-19/570 2245 NDX3137031
2244 NDX2650448
పపరర: సరయ చసదడశశఖర రజడడస కకమకరజడస డ
పపరర: మమనశ ఆళర

94-9/892

భసధసవప: ససదదప పస ననగసటట
ఇసటట ననస:1-9-38 TF1 Vardhan Reside
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట రజడడస కకమకరజడడస
ఇసటట ననస:1-9-38TF2 VardhanRecidenc
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ జననరఱన రరవప
ఇసటట ననస:1-9-41/A SVLN NIVAS
వయససస:20
లస: పప

2246 NDX1804617
పపరర: మమనక బబ సతష

2247 NDX1804575
పపరర: హరరక బబ సతష

2248 NDX0124867
పపరర: రరమకకషష పడసరద ననననబబ యన�

తసడడ:డ సరసబ రజడడస బబ సతష
ఇసటట ననస:1-9-41/D/301
వయససస:28
లస: ససస స

94-13/14

తసడడ:డ సరసబ రజడస డ బబ సతష
ఇసటట ననస:1-9-41/D/301
వయససస:34
లస: ససస స

94-13/15

94-13/16

తసడడ:డ హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:1-9-93
వయససస:65
లస: పప
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2249 NDX2627636
పపరర: అరరణ గరజల
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94-1/1284

తసడడ:డ ఉనసనరర గరజల
ఇసటట ననస:1-10
వయససస:21
లస: ససస స
2252 NDX3141009
పపరర: అదద లకడక బబజవరడ

94-4/1397

94-4/1400

94-15/763

94-15/769

94-213/884

94-10/955

తసడడ:డ శకనవరస రజడడస
ఇసటట ననస:1-13-5/B
వయససస:19
లస: ససస స

2262 NDX3239423
పపరర: శశశదన షపక

2265 NDX2953982
పపరర: సపవదన షపక

2268 NDX2660132
పపరర: జజఖత మదసదల

94-12/1

2271 NDX2544492
పపరర: పదనకవత రరవపరర

94-15/789

2274 NDX2532687
పపరర: యరకస కకరణ కలమమర రజడడస

94-219/763

2277 NDX0920686
పపరర: వజయ కరవపరర
భరస : ననగగశశరరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:1-13-5/C
వయససస:59
లస: ససస స

94-10/1155

2260 NDX3227907
పపరర: రజయ ససలల న షపక

94-15/766

2263 NDX2833879
పపరర: గకససయ షపక

94-51/750

2266 NDX2663334
పపరర: పడభబ లసగర శశటట

94-10/954

తసడడ:డ పడసరద లసగరశశటట
ఇసటట ననస:1-11
వయససస:19
లస: పప
94-10/956

2269 NDX2563393
పపరర: ససబబ రరవప కకడనల

94-10/958

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకడనల
ఇసటట ననస:1-11-1
వయససస:63
లస: పప
94-10/960

2272 NDX1246701
పపరర: సతనఖ దసరరడ తనతతలల

94-198/2

తసడడ:డ వర భదడచనరరఖలల
ఇసటట ననస:1-12-2
వయససస:28
లస: ససస స
94-12/2

తసడడ:డ యరకస వనమ రజడడస
ఇసటట ననస:1-13/2
వయససస:20
లస: పప
94-9/620

2257 NDX2959989
పపరర: ఫరరర షపక

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:1-10-759
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:1-12
వయససస:48
లస: ససస స
94-198/927

94-4/1399

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:1-10-759
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమమన రజడస డ మదసదల
ఇసటట ననస:1-11
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపన నడర బబష
ఇసటట ననస:1-12-21/2
వయససస:20
లస: పప
2276 NDX2628048
పపరర: జజఖతక మరజకడడస

94-15/765

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:1-10-759
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన�
ఇసటట ననస:1-11-715
వయససస:29
లస: పప
2273 NDX2639797
పపరర: హహమవలర నడర బబష

2259 NDX3227873
పపరర: గకససయ షపక

2254 NDX2853703
పపరర: శవ పరరశత కకరరవ

భరస : నససర
ఇసటట ననస:1-10-759
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:1-10-759
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద లసగరశశటట
ఇసటట ననస:1-11
వయససస:19
లస: పప
2270 NDX0589572
పపరర: మహమకద రఫస షపక�

94-4/1401

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:1-10-759
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:1-10-759
వయససస:25
లస: ససస స
2267 NDX2663318
పపరర: పడభబ లసగరశశటట

2256 NDX2853695
పపరర: హససన బబగస షపక

94-4/1396

భరస : శరఖస కకరరవ
ఇసటట ననస:1-10-759
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : సపవదన షపక
ఇసటట ననస:1-10-759
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:1-10-759
వయససస:33
లస: పప
2264 NDX2867885
పపరర: రజయ ససలమసనన షపక

94-4/1398

Deleted

భరస : శశశదన షపక
ఇసటట ననస:1-10-759
వయససస:24
లస: ససస స
2261 NDX3228012
పపరర: నజర షపక

2253 NDX2852945
పపరర: నషరద అసబర సయద

2251 NDX3095312
పపరర: వశశశశశర రరవప బబజవరడ

భసధసవప: అదద లకడక
ఇసటట ననస:1-10-756
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ బషసర అహకద
ఇసటట ననస:1-10-756
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:1-10-759
వయససస:33
లస: పప
2258 NDX3227832
పపరర: హససన బబగస షపక

94-5/782

తసడడ:డ పడభబదనసస కరటడ
ఇసటట ననస:1-10
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వశశశశశర రరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:1-10-756
వయససస:39
లస: ససస స
2255 NDX2853737
పపరర: నజర షపక

2250 NDX2633394
పపరర: ఇసదదరర కరటడ

94-10/1157
2275 NDX3007564
పపరర: ఇసదదరపసడయదరరరన మకకసలనవన

భరస : రరజ రతన భమషణస మకకసలనవన
ఇసటట ననస:1-13-5/8,SVNCOLONY
వయససస:38
లస: ససస స
94-9/841

2278 NDX0920694
పపరర: వనసకట రరజగష కరవపరర

94-9/842

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:1-13-5/C
వయససస:36
లస: పప

Page 83 of 722

2279 NDX2516193
పపరర: ఫణణ కకషష పస టర
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94-9/2

భసధసవప: కసఠ రరవప పస టర
ఇసటట ననస:1-13-5/H
వయససస:36
లస: పప
94-9/3

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ ఉననస
ఇసటట ననస:1-13-14
వయససస:47
లస: పప

2283 NDX2768604
పపరర: రరమకకటయఖ కనవనదనరర

94-18/758

భరస : ఇసతయమజ అహమద
ఇసటట ననస:1-13-204/30
వయససస:62
లస: ససస స

2286 NDX3088515
పపరర: మలర కరరరర న రరవప అతస లలరర

94-4/1408

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:1-13-810
వయససస:34
లస: ససస స

2289 NDX3030707
పపరర: పడవణ చచదరర రరమనవన

94-12/1324

2292 NDX3019973
పపరర: రమమశ బబబబ రరమనవన

94-4/1413

2295 NDX3057601
పపరర: కకషష కలమమరర బబతలపలర

తసడడ:డ రమమశ బబబబ రరమనవన
ఇసటట ననస:1-13-810 FLAT NO 301
వయససస:28
లస: పప

భరస : కకసడనరజడడస బబతలపలర
ఇసటట ననస:1-14-830
వయససస:55
లస: ససస స

2297 SQX2051399
పపరర: చసదడశశఖర గబసపప

2298 AP151010081348
పపరర: వనసకట నరసయఖ పగడనల

95-155/674

తసడడ:డ గబసపప గబసపప
ఇసటట ననస:1-15
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ హరర ననరరయణ�
ఇసటట ననస:1-15-1188
వయససస:35
లస: పప

భరస : లకడక బబబబ చలమర
ఇసటట ననస:1-17-33/5
వయససస:25
లస: ససస స

2301 NDX2471951
పపరర: సరయ యశశసత గగరసటర

94-10/962

2304 NDX2631752
పపరర: సరయ వజయ మవశ

94-4/1409

2307 NDX2570000
పపరర: ఫసజయమ షపక
తసడడ:డ కరససస పసర షపక
ఇసటట ననస:1-17-39
వయససస:22
లస: ససస స

2287 NDX3028123
పపరర: గరనన పడససననసబ రరమనవన

94-4/1407

2290 NDX3027687
పపరర: నమమత రరమనవన

94-4/1410

భరస : పడవణ చచదరర రరమనవన
ఇసటట ననస:1-13-810
వయససస:29
లస: ససస స
94-4/1411

2293 NDX3033685
పపరర: కకరస ర మబపరలళర

94-4/1412

తసడడ:డ చసదడ మమళ మబపరలళర
ఇసటట ననస:1-13-810 FLAT NO 301
వయససస:34
లస: ససస స
94-4/1414

2296 NDX2439727
పపరర: చనన కరమమకయఖ కసచరర

94-1/46

తసడడ:డ చనన వనసకట ససబబయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:1-15
వయససస:51
లస: పప
94-12/3

2299 NDX0245043
పపరర: వజయలకడక� తషళళళరర�

94-12/4

భరస : హరరననరరయణ�
ఇసటట ననస:1-15-1188
వయససస:46
లస: ససస స
94-10/249

2302 NDX3089513
పపరర: వనసకట శవరరస కకషషపడసరద
ఉయమఖరర
తసడడ:డ జగననకహన రరవప ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:1-16-4
వయససస:44
లస: పప

94-9/844

2305 NDX2924025
పపరర: పడవలర క దేవళర

94-9/846

Deleted

94-10/963

తసడడ:డ వవణబ బబబబ మవశ
ఇసటట ననస:1-16-4
వయససస:21
లస: పప
94-30/1136

94-6/957

భరస : రమమశ బబబబ రరమనవన
ఇసటట ననస:1-13-810
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరష రరవప గగరసటర
ఇసటట ననస:1-16-2 B-65
వయససస:22
లస: పప

భరస : వవణబ బబబబ మవశ
ఇసటట ననస:1-16-4
వయససస:41
లస: ససస స
2306 NDX2941649
పపరర: తరరపతమక చలమర

94-4/1406

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:1-15-1180
వయససస:62
లస: పప
94-12/5

2284 NDX3256757
పపరర: శరత చసదడ గరసజపలర

Deleted

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప రరమనవన
ఇసటట ననస:1-13-810 FLAT NO 101
వయససస:59
లస: పప

2294 NDX3033644
పపరర: ననగగశశర రరవప రరమనవన

94-9/619

తసడడ:డ భబససర రరవప గరసజపలర
ఇసటట ననస:1-13-51
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ బబబబ రరమనవన
ఇసటట ననస:1-13-810
వయససస:32
లస: పప

భరస : మలర కరరరర న రరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:1-13-810
వయససస:60
లస: ససస స

2303 NDX2634632
పపరర: జజఖత రరణణ మవశ

94-9/840

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ అతస లలరర
ఇసటట ననస:1-13-810
వయససస:67
లస: పప

2288 NDX3151495
పపరర: శశశత అతస లలరర

2281 NDX2674075
పపరర: నతన కసకణనల

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ కసకణనల
ఇసటట ననస:1-13-13
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ పపరయఖ కనవనదనరర
ఇసటట ననస:1-13-20
వయససస:71
లస: పప

2285 NDX3159720
పపరర: మబసతనజ బబగబమ మహమకద

2300 NDX0351783
పపరర: రరజగష� తషళళళరర�

94-9/843

భరస : శవ నసద బబబబ
ఇసటట ననస:1-13-8
వయససస:49
లస: ససస స

2282 NDX2381978
పపరర: ససధదర ఉననస

2291 NDX3154952
పపరర: లకడక శశభ రరణణ అతస లలరర

2280 NDX3136587
పపరర: నరకల వదనఖలత గగపరలస

భరస : బబ డయఖ దేవళర
ఇసటట ననస:1-17-27/7
వయససస:24
లస: ససస స
94-30/955

2308 NDX3093184
పపరర: లకడక అరవటట

94-9/845

భరస : రమణ అరవటట
ఇసటట ననస:1-17-223
వయససస:43
లస: ససస స
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2309 NDX2547255
పపరర: హరర కలమమర యమస
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94-5/790

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప యమస
ఇసటట ననస:1-18-6, 7 HILLS HOMES
వయససస:28
లస: పప
2312 NDX3158219
పపరర: మహన రరవప కలసదేటట

94-9/847

94-9/623

94-5/796

94-9/4

94-13/1119

94-9/851

94-6/544

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పస దపత
ఇసటట ననస:1-23
వయససస:20
లస: ససస స
2333 NDX2643880
పపరర: వరససకక తనసజ పపలకకసడ

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:1-25-6
వయససస:19
లస: ససస స

94-9/625

2322 NDX2630267
పపరర: వనసకట రతనస అపసలకటర

2325 NDX0125906
పపరర: వనసకట రరవప దేవత

2328 NDX2985091
పపరర: అనల కలమమర తలశల

94-9/632

94-3/1279

2317 NDX2508778
పపరర: శక వనసకట రతనస కకతస పలర

2320 NDX2862845
పపరర: లకడక మమమడనల

94-9/850

2323 NDX2546687
పపరర: ననగజసదడ బబబబ పపసజరరత

94-5/798

94-13/17

2326 NDX2356103
పపరర: రగహహత ననగభబవరవ

94-10/250

తసడడ:డ మబరళ ననగభబవరవ
ఇసటట ననస:1-22-7 , D-46
వయససస:23
లస: పప
94-9/852

2329 NDX2639425
పపరర: పడథసఖష కలరకలల

94-5/801

తసడడ:డ జయ బబబబ లమతే తలశల
ఇసటట ననస:1-22-7, D-46, 2ND FLOOR,
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలరకలల
ఇసటట ననస:1-23
వయససస:18
లస: ససస స

2331 SQX2266203
పపరర: ససబబరరవప కకల

2332 NDX2580215
పపరర: గకరర పడసనన దరరర

2334 NDX2799393
పపరర: వనసకట ననగరరజ కకలల
ర రర

2337 NDX2621936
పపరర: వనసకట రతనస గబసటటపలర
భరస : నరసససహ రరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:1-25-6
వయససస:65
లస: ససస స

94-61/2

తసడడ:డ డననయయలల పపసజరరత
ఇసటట ననస:1-22
వయససస:25
లస: పప

95-207/617

94-9/631

తసడడ:డ జయబబబబ దరరర
ఇసటట ననస:1-23-2/242
వయససస:20
లస: ససస స
94-9/862

భసధసవప: అనల కలమమర కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:1-24-6 ( 3-14-663 )
వయససస:50
లస: పప
94-5/807

94-10/1518

భరస : వనసకటటశశరరర మమమడనల
ఇసటట ననస:1-21-10,
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ కకల
ఇసటట ననస:1-23
వయససస:60
లస: పప

తలర : ననగగశశర రరవప పపలకకసడ
ఇసటట ననస:1-24-1 E-83
వయససస:18
లస: ససస స
2336 NDX2669034
పపరర: రమఖ చసకరస

2319 NDX2672913
పపరర: ససరజషబబబబ మమమడనల

2314 NDX3281789
పపరర: లకడక పరరశత పస లనవన

తసడడ:డ అపలయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:1-21-5
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:డ వనలనతయఖ
ఇసటట ననస:1-22-2
వయససస:50
లస: పప

భరస : అనల కలమమర తలశల
ఇసటట ననస:1-22-7, D-46,
వయససస:40
లస: ససస స
2330 NDX2612786
పపరర: సరశత పస దపత

94-61/926

తసడడ:డ పరమమశశర రరవప అపసలకటర
ఇసటట ననస:1-22
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ బడేసర షపక
ఇసటట ననస:1-22
వయససస:18
లస: ససస స
2327 NDX2985133
పపరర: శక లత తలశల

2316 NDX2621662
పపరర: ఫరరదన షపక

94-9/848

భరస : శకనవరసరరవప కగ
ఇసటట ననస:1-20-10
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమమడనల
ఇసటట ననస:1-21-10,
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:1-21-68
వయససస:31
లస: ససస స
2324 NDX2630283
పపరర: హమదన షపక

94-5/791

తలర : జహహదన బబనన
ఇసటట ననస:1-21
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ జజలయఖ మమమడనల
ఇసటట ననస:1-21-10
వయససస:52
లస: పప
2321 NDX2441772
పపరర: శక త కకమకనవన

2313 NDX2653517
పపరర: ససమత అలమగబతన

2311 NDX2828564
పపరర: ఠరలథదటట డేవడ ఆనసద ఠరలథదటట

తలర : ఠరలథదటట ఈసస ర రరణణ రరణణ
ఇసటట ననస:1-19-9 D-9
వయససస:18
లస: పప

భరస : నగరజ అలమగబతన
ఇసటట ననస:1-19-139/C
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ హజఆల బబగ
ఇసటట ననస:1-21
వయససస:61
లస: ససస స
2318 NDX2676831
పపరర: వనసకటటశశరరర మమమడనల

94-9/622

తసడడ:డ రరమకకషష మడడస
ఇసటట ననస:1-19-03
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమబలల కలసదేటట
ఇసటట ననస:1-19-17
వయససస:76
లస: పప
2315 NDX2647386
పపరర: జహహదన బబనన

2310 NDX2679603
పపరర: వనసకట శసకర రరవప మడడస

2335 NDX3057130
పపరర: శరకవణణ కకలలసస

94-9/860

భరస : వసశ కకషష జ
ఇసటట ననస:1-24-17,c-67
వయససస:33
లస: ససస స
94-6/548

2338 NDX2753457
పపరర: వనసకటటశశరరర దసగరడనవన

94-9/864

తసడడ:డ వనసకట సరశమ దసగరడనవన
ఇసటట ననస:1-25-6
వయససస:71
లస: పప
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2339 NDX2753382
పపరర: ఉమ దసగరడనవన
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94-9/865

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:1-25-6
వయససస:58
లస: ససస స
94-5/810

తసడడ:డ పడభబకర
ఇసటట ననస:1-25-6,F.NO.202
వయససస:36
లస: పప
94-10/252

2343 NDX2525640
పపరర: మధస మసజరర నరక

తసడడ:డ ససజవ రరవప యగత
ఇసటట ననస:1-25-232/20
వయససస:32
లస: పప

2346 NDX2878023
పపరర: లకడక తరరపరతమక తతట

94-9/5

94-9/638

తసడడ:డ మహహశ బబబబ వలర భనవన
ఇసటట ననస:1-26-3
వయససస:33
లస: పప

2349 NDX2541696
పపరర: ఇసదసపసడయ దరరసన చనమలలర

94-9/866

94-5/814

తసడడ:డ ననగజసదడ పడసరద పరర పలర
ఇసటట ననస:1-29/A
వయససస:21
లస: పప

2352 NDX2629392
పపరర: జజన షకకల షపక

94-9/639

94-9/869

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప ఇసటటరర
ఇసటట ననస:1-30-4,
వయససస:19
లస: పప
94-10/1179

భరస : కనగరల శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:1-31-12
వయససస:38
లస: ససస స
2360 NDX3127933
పపరర: ఫజలలననసర మహమకద

94-9/870

భరస : వననయతతలమర మహమకద
ఇసటట ననస:1-31-13, FLAT NO 303
వయససస:48
లస: ససస స

2355 NDX2630796
పపరర: లకడక రరఢ తషమకల తషమకల

94-13/1120

2347 NDX2541688
పపరర: ఉష రరణణ వలర భనవన

94-9/637

2350 NDX2633659
పపరర: జయలకడక కరర

94-9/640

2353 NDX1910125
పపరర: వనసకట వసశ కకషష తషసపపడడ

94-13/18

తసడడ:డ చదననకగశవరరవప తషసపపడడ
ఇసటట ననస:1-30-3
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తషమకల తషమకల
ఇసటట ననస:1-31-1
వయససస:20
లస: ససస స

94-10/971
2356 NDX2634293
పపరర: కరరనవఖసవరర సరగరరక తషమకల
తషమకల
తసడడ:డ శకనవరసరరవప తషమకల తషమకల
ఇసటట ననస:1-31-1
వయససస:19
లస: ససస స

2358 NDX2471977
పపరర: కరకసత చమకరర

2359 NDX3088127
పపరర: కకషష రరవప నడతలపత

94-10/970

94-10/253

94-9/871

తసడడ:డ పపదదబబబయ చమకరర
ఇసటట ననస:1-31-13 Flat No 503 Advaitha R
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ నడతలపత
ఇసటట ననస:1-31-13, FLAT NO-301
వయససస:76
లస: పప

2361 NDX2467082
పపరర: సససదరమక రరవపరటట

2362 NDX2466860
పపరర: రరమతషలసమక ఇనగసటట

94-10/254

భరస : పపననయఖ రరవపరటట శవస
ఇసటట ననస:1-31-14
వయససస:98
లస: ససస స
94-10/256

94-10/251

భరస : రఘబరరస కరర
ఇసటట ననస:1-28-8
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమభబక షపక
ఇసటట ననస:1-30
వయససస:19
లస: ససస స

2354 NDX2942076
పపరర: పడణణత ఇసటటరర

2344 NDX2539724
పపరర: శసకర

భరస : మహహశ బబబబ వలర భనవన
ఇసటట ననస:1-26-3
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శవ సరయ కకషష వలర భనవన
ఇసటట ననస:1-26-3
వయససస:26
లస: ససస స

2351 NDX2632354
పపరర: నవన కలమమర పరర పలర

94-5/809

తసడడ:డ అపలరరవప
ఇసటట ననస:1-25/36
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:1-26
వయససస:19
లస: ససస స

2348 NDX2541704
పపరర: శవ సరయ కకషష వలర భనవన

2341 NDX1424621
పపరర: రతన కలమమరర అలపరటట

భరస : పడభబకర
ఇసటట ననస:1-25-6,F.NO.202
వయససస:52
లస: ససస స

భసధసవప: మధస మసజరర నరక
ఇసటట ననస:1-25-7
వయససస:70
లస: ససస స

2345 NDX2391019
పపరర: అభరరస యగత

2363 NDX2519031
పపరర: పపదదబబబయ చమకరర

94-5/808

తసడడ:డ అయఖనన
ఇసటట ననస:1-25-6,F.NO.202
వయససస:62
లస: పప

2342 NDX1424639
పపరర: వజయ మహహష అలపరటట

2357 NDX3189677
పపరర: కనగరల పదనకవత

2340 NDX1424704
పపరర: పడభబకర అలపరటట

2364 NDX2519023
పపరర: ససగబణ చమకరర

94-10/255

భరస : హరర బబబబ రరవ
ఇసటట ననస:1-31-14 FLAT NO 104 ADVAITH
వయససస:74
లస: ససస స
94-10/257

2365 NDX2519981
పపరర: ససగబణ చమకరర

94-10/258

తసడడ:డ రరఘవపలల చమకరర
భరస : పపదదబబబయ చమకరర
భరస : పపదదబబబయ చమకరర
ఇసటట ననస:1-31-14 FLAT NO 503 ADVAITH ఇసటట ననస:1-31-14 FLAT NO 503 ADVAITH ఇసటట ననస:1-31-14 FLAT NO - 503 ADVAI
వయససస:58
లస: పప
వయససస:56
లస: ససస స
వయససస:56
లస: ససస స
2366 NDX2544898
పపరర: పడశరసత కలమమర కకకకసలగడస
తసడడ:డ తమత కకకకసలగడస
ఇసటట ననస:1-31-15
వయససస:20
లస: పప

94-10/972

2367 NDX2356095
పపరర: ధరక తేజ చకరస
తసడడ:డ ససరగష చకరస
ఇసటట ననస:1-31-16/1
వయససస:22
లస: పప

94-10/259

2368 NDX2553881
పపరర: అసబ బబయ కకడదల

94-10/974

భరస : సరయ బబబబ కకడదల
ఇసటట ననస:1-31-16/1
వయససస:36
లస: ససస స
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2369 NDX2878296
పపరర: గలమర ర షపక
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94-10/1180

భరస : హలమ
ఇసటట ననస:1-31-73
వయససస:38
లస: ససస స

2370 NDX2643203
పపరర: ససరగష బబబబ పలలర సపరటట

తసడడ:డ శక రరమ మమరరస పలలర సపరటట
ఇసటట ననస:1-32-2
వయససస:29
లస: పప

2372 NDX2671832
పపరర: వరససరజడడస పవన సరయ ససమఠ

94-6/554

తసడడ:డ వరససరజడడస శకనవరసస
ఇసటట ననస:1-32-5
వయససస:24
లస: పప

2373 NDX2630648
పపరర: హహమజ అరరగ

భరస : వనసకట వజయ కలమమర వరమలలర
ఇసటట ననస:1-32-5
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరడ సతఖ పడసరద అరరగ
ఇసటట ననస:1-32-5
వయససస:25
లస: పప

2378 NDX2920403
పపరర: శరకవణణ సససహదదడ

2379 NDX2441863
పపరర: ససమఖ పలకలలరర

94-10/1444

తసడడ:డ వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:1-32-5
వయససస:20
లస: ససస స
2381 NDX2843712
పపరర: అశశక పలకలలరర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప పలకలలరర
ఇసటట ననస:1-32-12
వయససస:21
లస: పప
94-9/647

తసడడ:డ ససపపరష రరవప తతట
ఇసటట ననస:1-32-14
వయససస:23
లస: ససస స
2387 NDX2462547
పపరర: బసవ సరయ సససకర

2382 NDX2651370
పపరర: వవవక సరయ గగగరనవన

2385 NDX3059722
పపరర: సపటపపన బబబబ జమబకల

94-10/1190

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప సససకర
ఇసటట ననస:1-32-27/3A
వయససస:21
లస: పప

2388 NDX2424455
పపరర: ధన లకడక మననవ

94-10/260

94-9/873

భసధసవప: కకటటశశరరవప రవపలపలర
ఇసటట ననస:1-32-32/A
వయససస:59
లస: ససస స

2391 NDX3251386
పపరర: పపరయఖ రవపలపలర

94-10/975

94-38/2

94-14/571

2394 NDX2504827
పపరర: హరర నలర బబ తత

94-11/1137

తసడడ:డ లకకయమ కకరరతల
ఇసటట ననస:1-32-48
వయససస:49
లస: పప

94-10/1443

2380 NDX2441871
పపరర: అశశక పలకలలరర

94-10/261

2383 NDX2391001
పపరర: దసరడ అనపరలలపప

94-10/262

2386 NDX2356111
పపరర: బసవసరయ సససకర

94-10/263

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప సససకర
ఇసటట ననస:1-32-27/3A
వయససస:21
లస: పప
94-10/265

2389 NDX3184710
పపరర: నరరయణమక రవపలపలర

94-9/872

Deleted

భసధసవప: కకటటశశరరవప రవపలపలర
ఇసటట ననస:1-32-32/A
వయససస:59
లస: ససస స
94-9/1231

2392 NDX3260734
పపరర: నరరయణమక రవపలపలర

94-9/1239

భసధసవప: కకటటశశరరవప రవపలపలర
ఇసటట ననస:1-32-32/A
వయససస:59
లస: ససస స
94-10/266

తసడడ:డ లకకయఖ నలర బబ తత
ఇసటట ననస:1-32-44
వయససస:79
లస: పప
2397 NDX2827210
పపరర: అపల రరవప కకరరతల

2377 NDX2920510
పపరర: శరకవణణ సససహదదడ

భరస : వనసకట రరఘవవసదడ రరవప అనపరలలపప
ఇసటట ననస:1-32-13
వయససస:32
లస: ససస స

భసధసవప: నరరయణమక రవపలపలర
ఇసటట ననస:1-32-32/A
వయససస:61
లస: పప

2393 NDX2389518
పపరర: పడననజ కలమమర ననయబడడ
గసటబ
తసడడ:డ గగవసద రరజ ననయబడడ గసటబ
ఇసటట ననస:1-32-32/B, 1ST LINE
వయససస:69
లస: పప

94-9/874

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పలకలలరర
ఇసటట ననస:1-32-12
వయససస:21
లస: పప

భరస : చసదడ మమళ మననవ
ఇసటట ననస:1-32-27/3B
వయససస:64
లస: ససస స

2390 NDX3172400
పపరర: నరరయణమక రవపలపలర

2374 NDX3176070
పపరర: పవన సరఈససమఠ వరససరజడస డ

తసడడ:డ వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:1-32-5
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ జమబకల
ఇసటట ననస:1-32-17
వయససస:20
లస: పప
94-10/264

94-9/649

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:1-32-5
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శక హరర గగగరనవన
ఇసటట ననస:1-32-12/A
వయససస:21
లస: పప

2384 NDX2679512
పపరర: హరరషర తతట

తసడడ:డ బసవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:1-32-44
వయససస:46
లస: పప

94-9/650

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పలకలలరర
ఇసటట ననస:1-32-12
వయససస:22
లస: ససస స
94-18/761

2371 NDX2671766
పపరర: వవక వరణణ పలలర సపరటట

భరస : ససరగష బబబబ పలలర సపరటట
ఇసటట ననస:1-32-2
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరడ సతఖ పడసరద అరరగ
ఇసటట ననస:1-32-5
వయససస:21
లస: ససస స

94-10/1189 2376 NDX3105707
2375 NDX2992766
పపరర: శరసత శక కకటమమమమబ వరమలలర
పపరర: మహన వసశ కకషష అరరగ

2396 NDX2382109
పపరర: సరయ సరగర బతష
స ల

94-9/648

2395 NDX2643930
పపరర: వనసకయమక అతతస ట

94-13/1121

భరస : ననగగశశర రరవప అతతస ట
ఇసటట ననస:1-32-44
వయససస:54
లస: ససస స
94-10/1185

2398 NDX2827244
పపరర: వజయలకడక కకరరటబల

94-10/1186

భరస : అపలరరవప కకరరటబల
ఇసటట ననస:1-32-48
వయససస:43
లస: ససస స
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2399 NDX2834497
పపరర: శక లలఖ కకరరటలమ
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94-10/1187

తసడడ:డ అపలరరవప కకరరటలమ
ఇసటట ననస:1-32-48
వయససస:22
లస: ససస స
94-10/1188

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:1-32-49
వయససస:19
లస: ససస స
94-13/21

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:1-32-49
వయససస:41
లస: పప
94-13/24

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర నలల
ర రర
ఇసటట ననస:1-32-49
వయససస:71
లస: పప

2409 NDX2146240
పపరర: సరసబబడజఖస నడతకకస

2404 NDX0072041
పపరర: వనజజకడ మబననసగర�

94-13/20

94-13/22

2407 NDX0125286
పపరర: వనసకటటశశరరర కఠరవరపప

94-13/23

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:1-32-49
వయససస:66
లస: పప
94-13/25

2410 NDX0217893
పపరర: రగశయఖ రసగరశశటట

94-12/168

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:1-32-49/C1 GROUND FLOOR
వయససస:54
లస: పప
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2414 NDX3144953
పపరర: వనసకట లకడక నసబమరర

94-9/6

2417 NDX3127628
పపరర: దసరడ జజఖత వలమససన నసబమరర

2412 NDX3140233
పపరర: శకమనననరరయణ నసబమరర

94-10/1191

తసడడ:డ శకహరర నసబమరర
ఇసటట ననస:1-32-50
వయససస:56
లస: పప
94-10/1193

భరస : శకమనననరరయణ నసబమరర
ఇసటట ననస:1-32-50
వయససస:45
లస: ససస స

2415 NDX3237872
పపరర: వనసకట లకడక నసబమరర

94-14/901

2418 NDX2895308
పపరర: నరజసదడ మలర సపలర

94-10/1500

Deleted

తసడడ:డ అబబబస షపక
ఇసటట ననస:1-32-50/3
వయససస:45
లస: పప

94-9/651

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:1-32-50/15
వయససస:19
లస: పప

2421 NDX2908374
పపరర: మర బఇవనవ షపక

94-10/1445

94-16/1161

2427 NDX2383594
పపరర: గరరరధర గబరరకల
తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:1-32-50/34
వయససస:23
లస: పప

94-14/900

2419 NDX2908390
పపరర: మరవల షపక

94-10/1447

2422 NDX3088176
పపరర: శకమనననరరయణ నసబమరర

94-10/1199

తసడడ:డ శక హరర నసబమరర
ఇసటట ననస:1-32-50/8
వయససస:56
లస: పప
94-10/1446

భరస : దసరరడ రరవప మబకరసల
ఇసటట ననస:1-32-50/24
వయససస:32
లస: ససస స
94-10/1194

2416 NDX3083243
పపరర: వనసకట లకడక నసబమరర

తసడడ:డ అబబబస షపక
ఇసటట ననస:1-32-50/3
వయససస:45
లస: పప

భరస : మరవల షపక
ఇసటట ననస:1-32-50/3
వయససస:37
లస: ససస స
2424 NDX2882702
పపరర: శకలత మబకరసల

94-10/1192

భరస : శకమనననరరయణ నసబమరర
ఇసటట ననస:1-32-50
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వరసజనవయబలల
ఇసటట ననస:1-32-50/2
వయససస:27
లస: పప
94-12/1329

2413 NDX3152121
పపరర: శకమనననరరయణ నసబమరర

తసడడ:డ శక హరర నసబమరర
ఇసటట ననస:1-32-50
వయససస:56
లస: పప

భరస : శకమననననరరయనన నసబమరర
ఇసటట ననస:1-32-50
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శకమనననరరయణ నసబమరర
ఇసటట ననస:1-32-50
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:1-32-50/28
వయససస:21
లస: పప

2406 NDX0122416
పపరర: శకనవరస పడసరద కఠరవరపప

94-9/1236

భరస : వనసకట కకషరషరజడ�డస
ఇసటట ననస:1-32-49
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : శవయఖ నడతకకస
ఇసటట ననస:1-32-49
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ కకసడడరర
ఇసటట ననస:1-32-50
వయససస:23
లస: పప

2426 NDX3138120
పపరర: ధరక రరవప కలరపరటట

94-13/19

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:1-32-49
వయససస:42
లస: పప

2408 NDX0122994
పపరర: వనసకట సరసబ శవరరవ నలల
ర రర

2423 NDX2671162
పపరర: నన్ద్ద్ద్ద గబసజ

2403 NDX0071647
పపరర: వరలకడక పరరర

2401 NDX3254976
పపరర: ఉమ చసతల

భరస : మధససడదన రరవప చసతల
ఇసటట ననస:1-32-49
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:1-32-49
వయససస:51
లస: ససస స

2405 NDX0124032
పపరర: నలల
ర రరశకనవరస రరవప

2420 NDX2908358
పపరర: మరవల షపక

94-10/1516

భరస : రమమశ కరప
ఇసటట ననస:1-32-48
వయససస:22
లస: ససస స

2402 NDX3216058
పపరర: ఖమజజ బ షపక

2411 NDX2526275
పపరర: జతేసదడ కకసడడరర

2400 NDX3273497
పపరర: హహహమవత కరప

2425 NDX3280450
పపరర: ఉమదేవ మబకసల

94-10/1517

భరస : వనసకటటశశర రరవప మబకసల
ఇసటట ననస:1-32-50/24
వయససస:30
లస: ససస స
94-12/6

2428 NDX2533107
పపరర: రవసదడ ననయక ధనవథ

94-12/7

తసడడ:డ శకనస ధనవథ
ఇసటట ననస:1-32-50/39
వయససస:29
లస: పప
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2429 NDX2532794
పపరర: లకడక బబయ ధనవథ
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94-12/8

భరస : రవసదడ బబయ ధనవథ
ఇసటట ననస:1-32-50/39
వయససస:38
లస: ససస స
2432 SQX2041978
పపరర: వరతసలఖ టటమకసపత

95-6/744

94-10/1196

94-10/1183

94-34/872

94-14/903

94-10/976

94-11/1138

భరస : వనసకట రరయబడడ నరక
ఇసటట ననస:1-33-11
వయససస:57
లస: ససస స

2442 NDX3139904
పపరర: దసరరడపడసరద రరదఢడ జ

2445 NDX2563377
పపరర: ననగ భమషణస వరగళళ

2448 NDX2654390
పపరర: ఇమమసబ షపక

2451 NDX3246261
పపరర: లకడక రతన కలమమర కలరపరటట

94-9/884

2454 NDX2609170
పపరర: వనసకట శవరరవప ననలర లరర

94-5/1191

2457 NDX3075777
పపరర: హనసమసత రరవప ఎరకస
తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప
ఇసటట ననస:1-33-11
వయససస:51
లస: పప

2437 NDX3094141
పపరర: శక లకడక కరరరమసచ

94-10/1198

2440 NDX2634046
పపరర: మసరసన వల షపక

94-14/774

2443 NDX3138898
పపరర: దసరరడపడసరద రరదఢడ జ

94-5/1192

తసడడ:డ ననగభబషణ చనరర రరదఢడ జ
ఇసటట ననస:1-32-50/90 1-5-300
వయససస:63
లస: పప
94-14/775

2446 NDX2384477
పపరర: మహలకడక దఢసకరయలపరటట

94-14/136

భరస : మమరయఖ దఢసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:1-32-50/97 SVN COLONY EX
వయససస:39
లస: ససస స
94-11/1292

2449 NDX2660975
పపరర: సపవదనబ షపక

94-12/1198

భరస : హహసపసన లలట
ఇసటట ననస:1-32-215
వయససస:58
లస: ససస స
94-11/1282

2452 NDX3273844
పపరర: వనసకట రమణ మరరయసపలర

94-14/1077

తసడడ:డ చన రరయబడడ మరరయసపలర
ఇసటట ననస:1-33-8/4,vijayaganapati
వయససస:31
లస: పప
94-14/795

తసడడ:డ పసచచయఖ ననలర లరర
ఇసటట ననస:1-33-8/11,
వయససస:56
లస: పప
94-9/876

94-12/1199

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:1-32-50/83 4th line
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ రరవప
ఇసటట ననస:1-33-1 , 11TH LINE
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవ రరవప ననలర లరర
ఇసటట ననస:1-33-8/11
వయససస:26
లస: పప
2456 NDX3099546
పపరర: శవ పరరశత నరక

94-14/1079

తసడడ:డ హహసపన
ఇసటట ననస:1-32-215
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:1-33-1
వయససస:21
లస: పప
2453 NDX3112034
పపరర: తేజ భరత ననలర లరర

2439 NDX3274347
పపరర: అహమద వల షపక

2434 NDX2542777
పపరర: శరరష తమకశశటట

తసడడ:డ వనసకయఖ దఢననపపడడ
ఇసటట ననస:1-32-50/78
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ నగగశశరరరవప వరగళళ
ఇసటట ననస:1-32-50/91
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ హహమమసభ
ఇసటట ననస:1-32-215
వయససస:19
లస: పప
2450 NDX2954808
పపరర: శవ రరమ కకషష రరవపల

94-10/1197

తసడడ:డ ననగభబషణ చనరర రరదఢడ జ
ఇసటట ననస:1-32-50/90 1-5-300
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ ననగభబషణ చనరర రరదఢడ జ
ఇసటట ననస:1-32-50/90 1-5-300
వయససస:63
లస: పప
2447 NDX2662187
పపరర: బబషర షపక

2436 NDX2929156
పపరర: ఫయమజ పటబన

94-10/1195

తసడడ:డ ఏసస తమకశశటట
ఇసటట ననస:1-32-50/66
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:1-32-50-80/a
వయససస:18
లస: పప

భరస : భబససర కలమమర రరదఢడ జ
ఇసటట ననస:1-32-50/90
వయససస:27
లస: ససస స
2444 NDX3139961
పపరర: దసరరడపడసరద రరదఢడ జ

94-14/902

తసడడ:డ హబబబలర పటబన
ఇసటట ననస:1-32-50/75
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష కరరరమసచ
ఇసటట ననస:1-32/50/78b
వయససస:32
లస: పప
2441 NDX2877421
పపరర: మమఘమమల రరదఢడ జ

2433 NDX3147246
పపరర: కమమరరనసరస సయద

2431 NDX3139698
పపరర: కకటటశశర రరవప గబసజ

తసడడ:డ అసకమక రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:1-32-50/45
వయససస:44
లస: పప

భరస : ససభబన సయద
ఇసటట ననస:1-32-50/64
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ హబబబలర పఠరన
ఇసటట ననస:1-32-50/75
వయససస:23
లస: పప
2438 NDX3138666
పపరర: దసరడ పడసరద కరరరమసచ

94-10/267

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప టటమకశశటట
ఇసటట ననస:1-32-50/45
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప టటమకసపత
ఇసటట ననస:1-32-50/45
వయససస:18
లస: ససస స
2435 NDX2895779
పపరర: హహసపన ఖమన పఠరన

2430 NDX2520013
పపరర: సరయ పవన టటమకశశటట

2455 NDX2391027
పపరర: వవవక మబపరలళర

94-14/572

తసడడ:డ రవ కలమమర మబపరలళర
ఇసటట ననస:1-33-8/13
వయససస:22
లస: పప
94-11/1140

2458 NDX1679796
పపరర: రరజగసదడ పడసరద వవజననమ

94-13/26

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వవజననమ
ఇసటట ననస:1-33-11
వయససస:32
లస: పప
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2459 NDX2876027
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కననఖధనర

94-14/904

తసడడ:డ జజగపల కగ
ఇసటట ననస:1-33-11
వయససస:60
లస: పప
94-14/905

తసడడ:డ మసరసన యమలమమమసడనళళ
ఇసటట ననస:1-33-13
వయససస:19
లస: పప
94-14/907

తసడడ:డ సపవదసలల ససకకలలమ మమటర
ఇసటట ననస:1-33-23
వయససస:51
లస: పప
94-236/736

Deleted
94-10/1393

తసడడ:డ మమ
మ ఠన జయ రరవప
ఇసటట ననస:1-33-28
వయససస:51
లస: పప

2466 NDX3188653
పపరర: ససపసడయ నలర పప

2469 NDX2647691
పపరర: పడణణత సరగర కటటకల

94-3/1398

భరస : రరఘవవసదర రరవప ఆలలగబలసపత
ఇసటట ననస:1-33-28, 1ST FLOOR
వయససస:37
లస: ససస స
94-9/880

2475 NDX3150612
పపరర: రరఘవవసదడ రరవప ఆలలగబలసపత

భరస : ననగరజ దనమరపపరగపప
ఇసటట ననస:1-33-55
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవరఱ న రరవప నలర పప
ఇసటట ననస:1-33-27
వయససస:20
లస: ససస స
94-9/655

94-14/574

94-9/879

2473 NDX2683787
పపరర: కటటకల ననగమణణ

94-14/790

భరస : కటటకల వదఖ సరగర
ఇసటట ననస:1-33-28
వయససస:45
లస: ససస స
94-9/881

94-14/575

2476 NDX3095023
పపరర: కకటటశశర రరవప రరవ

94-10/1394

2484 NDX2536381
పపరర: మహలకడక తళపలర

2487 NDX2385961
పపరర: నవఖససడ ఇసటటరర
భరస : పవన కలమమర కకమమకరర
ఇసటట ననస:1-33-58/1
వయససస:26
లస: ససస స

94-28/785

భరస : ససధకర కరరటటరర
ఇసటట ననస:1-33-30
వయససస:28
లస: ససస స
94-11/1161

2482 NDX3216124
పపరర: మమరరస అరరగజల

94-14/909

తసడడ:డ ఏసస అరరగజల
ఇసటట ననస:1-33-34
వయససస:40
లస: పప
94-13/27

భరస : మరయఖ దఢసకరయలపటట
ఇసటట ననస:1-33-50/9
వయససస:37
లస: ససస స
94-14/910

2470 NDX3196748
పపరర: శక దేవ కకడనల ఘసట
భరస : రరమమహన రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:1-33-28
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఏసస అరరగజల
ఇసటట ననస:1-33-34
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:1-33-50/9
వయససస:20
లస: పప

94-11/1160

2479 NDX2623015
పపరర: అనత రరయపరటట

2481 NDX3216561
పపరర: వజడస అరరగజల

94-10/1204

2467 NDX3208568
పపరర: సహహత నలర పప

2478 NDX2201440
పపరర: Govindamma bellamkonda

2480 NDX2590206
పపరర: రతన మమల మననన
తసడడ:డ అమకత బబబబ మననన
ఇసటట ననస:1-33-33
వయససస:18
లస: ససస స

94-14/906

తసడడ:డ వనసకట రరవప రరవ
ఇసటట ననస:1-33-28, Kranthi Homes Flat No
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ bellamkonda
ఇసటట ననస:1-33-30
వయససస:22
లస: ససస స

94-127/843

2464 NDX2980738
పపరర: జజశన గదదద

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప ఆలలగబలసపత
ఇసటట ననస:1-33-28,1ST FLOOR,
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప రవ
ఇసటట ననస:1-33-28, Kranthi Homes, Flat N
వయససస:24
లస: పప

2486 NDX2951267
పపరర: పదనకవత దనమరపపరగపప

94-11/1159

తసడడ:డ వదఖ సరగర కటటకల
ఇసటట ననస:1-33-28
వయససస:19
లస: పప
2472 NDX2387850
పపరర: సశరరప అరరగజల

94-14/573

తసడడ:డ వససత రరవప గదదద
ఇసటట ననస:1-33-14
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : భమషణస అరరగజల
ఇసటట ననస:1-33-28
వయససస:30
లస: ససస స

2474 NDX3088671
పపరర: రగహహణణ ఆలలగబలసపత

2483 NDX2778421
పపరర: పవన కలమమర దఢసకరయల

94-14/777

తసడడ:డ గగవరఱ న రరవప నలర పప
ఇసటట ననస:1-33-27
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవరఱన రరవప నలర పప
ఇసటట ననస:1-33-27
వయససస:20
లస: ససస స

2477 NDX3121001
పపరర: వనసకట శవ రరమ కకషష రవ

2463 NDX2637791
పపరర: జజసఫ ఆరరగరల

2461 NDX2201291
పపరర: అనల కలమమర పపరరలసక

తసడడ:డ ఆరగగఖ పపరరలసక
ఇసటట ననస:1-33-12
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ జమమశ ఆరరగరల
ఇసటట ననస:1-33-14
వయససస:18
లస: పప

2465 NDX2951481
పపరర: కరరణ కలమమర ససకకలలమ మమటర

2471 NDX2719631
పపరర: కటటకల వదఖ సరగర

94-10/1202

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:1-33-11 FLAT 104
వయససస:23
లస: పప

2462 NDX2948271
పపరర: ఆడమ యమలమమమసడనళళ

2468 NDX3213733
పపరర: సహహత నలర పప

2460 NDX3075819
పపరర: ననగ రమమష ఎరకస

2485 NDX2550200
పపరర: రగషసన మమసగల

94-14/791

తసడడ:డ మహమద బబగ మమసగల
ఇసటట ననస:1-33-54
వయససస:20
లస: ససస స
94-14/576

2488 NDX3261575
పపరర: ఈసస ర రరణణ గబననర రర

94-11/1289

భరస : ససటఫపన పడభబకర పరల గబననర రర
ఇసటట ననస:1-33-58/A/1
వయససస:50
లస: ససస స
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94-11/1290 2490 NDX2629319
2489 NDX3261591
పపరర: ససటఫపన పడభబకర పరల ఠరథనపపడక
పపరర: తపసఖ పరల తనతపపడక

తసడడ:డ పరల ఠరథనపపడక
ఇసటట ననస:1-33-58/A/1
వయససస:58
లస: పప
2492 NDX2803153
పపరర: వనసకట లకడక పరశతనవన

తసడడ:డ ససటఫపన పడభబకర పరల తనతపపడడ
ఇసటట ననస:1-33-58/A/1
వయససస:24
లస: పప
94-10/1205

భరస : శకనవరస పరశతనవన
ఇసటట ననస:1-33-58/G
వయససస:47
లస: ససస స
2495 NDX2979490
పపరర: వనసకట ససబబరరవప రరమనవన

94-9/882

తసడడ:డ రరమయఖ రరమనవన
ఇసటట ననస:1-33-61
వయససస:60
లస: పప
2498 NDX2536407
పపరర: లకడక హహమజ పస గబల

94-13/29

2496 NDX2971950
పపరర: అనడష రరమనవన

2499 NDX2536415
పపరర: లకడక హహమజ పస గబల

94-14/577

2502 NDX2639680
పపరర: శకనవరస రరవప దేసస

2505 NDX2629418
పపరర: హరరక జగరడరపప
తసడడ:డ శకనవరసరరవప జగరడరపప
ఇసటట ననస:1-33-81
వయససస:18
లస: ససస స

2507 NDX2383685
పపరర: రరధ దేవ కరలశశటట

2508 NDX2630523
పపరర: కకమలమ దేవ కరకరర

94-13/30

భరస : శకనవరస రరవప కరలశశటట
ఇసటట ననస:1-33-92
వయససస:29
లస: ససస స
94-11/1139

94-11/1141

Deleted

తసడడ:డ జజనవరరపప గగపయఖ
ఇసటట ననస:1-33-128
వయససస:47
లస: పప

94-17/10

94-13/1125

94-11/1143

2514 NDX3212503
పపరర: మమరర మమలపవపలల

94-13/1126

భరస : శరసబయఖ
ఇసటట ననస:1-33-134
వయససస:43
లస: ససస స

2497 NDX2971018
పపరర: పదనకవత రరమనవన

94-10/1207

2500 NDX2472389
పపరర: శరఖస పడసరద అననస

94-17/11

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల అననస
ఇసటట ననస:1-33-61/B
వయససస:23
లస: పప
2503 NDX2639730
పపరర: ధనలకడక దేసస

94-14/794

2506 NDX2951598
పపరర: శరకవణణ కరమనవన

94-11/1162

తసడడ:డ ససబబరరవప కరమనవన
ఇసటట ననస:1-33-87
వయససస:32
లస: ససస స
94-13/1127

2509 NDX2640613
పపరర: ననగగశశరరర రరవప యయపపరర

94-15/450

భసధసవప: వజయ లకడక యయపపరర
ఇసటట ననస:1-33-99
వయససస:69
లస: పప
94-13/31

2512 NDX2650398
పపరర: దసరరడ భవరన రరవపలపలర

94-19/561

భరస : ననగ గగపస రరవపలపలర
ఇసటట ననస:1-33-119
వయససస:22
లస: ససస స
94-11/1142

భరస : పడకరశ రరవప మమలపవపలల
ఇసటట ననస:1-33-120
వయససస:52
లస: ససస స
2517 NDX3086329
పపరర: పరశత జజటట

94-13/1124

భరస : శకనవరసరరవప దేసస
ఇసటట ననస:1-33-65
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప రరవపలపలర
ఇసటట ననస:1-33-119
వయససస:27
లస: పప

భరస : పడకరశ రరవప మమలపవపలల
ఇసటట ననస:1-33-120
వయససస:52
లస: ససస స

2516 NDX3138492
పపరర: జజనవరరపప కకటటశశర రరవప

2511 NDX2540003
పపరర: ననగ గగపస రరవపలపలర

2494 NDX2639227
పపరర: ననగరరజ దేవళర

భరస : వనసకట ససబబరరవప రరమనవన
ఇసటట ననస:1-33-61
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబబ కరకరర
ఇసటట ననస:1-33-98
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగమర వల షపక
ఇసటట ననస:1-33-106
వయససస:23
లస: పప
2513 NDX3212222
పపరర: మమరర మమలపవపలల

94-9/883

తసడడ:డ ససబబరరవప దేసస
ఇసటట ననస:1-33-65
వయససస:54
లస: పప
94-13/32

94-14/793
2491 NDX2629269
పపరర: సససన ససపసడతకర పరల
తనతపపడక
తసడడ:డ ససటఫపన పడభబకర పరల తనతపపడక
ఇసటట ననస:1-33-58/A/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దేవళర
ఇసటట ననస:1-33-59
వయససస:19
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ సరసబ ససవర రరవప తతట
ఇసటట ననస:1-33-78,GUJJANAGUNDLA
వయససస:23
లస: ససస స

2510 NDX2915015
పపరర: ససభబన షపక

94-10/1206

తలర : మలర శశరర పస గబల
ఇసటట ననస:1-33-61/A
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:1-33-62
వయససస:33
లస: పప
2504 NDX2383669
పపరర: తడవవణణ తతట

2493 NDX2809192
పపరర: వనసకట ననగ మహహన సరయ
పరశతనవన
తసడడ:డ శకనవరస పరశతనవన
ఇసటట ననస:1-33-58/G
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప రరమనవన
ఇసటట ననస:1-33-61
వయససస:31
లస: ససస స

తలర : మలర శశరర పస గబల
ఇసటట ననస:1-33-61/A
వయససస:23
లస: ససస స
2501 NDX2516268
పపరర: శకనవరస వడడగరనవన

94-14/792

2515 NDX2653137
పపరర: వనసకట ననగ సరయ మబవశల

94-14/776

తలర : పదనకవత మబవశల
ఇసటట ననస:1-33-124
వయససస:19
లస: పప
94-10/1203

2518 NDX2536084
పపరర: జజససస డననయల వడదస

94-14/587

తసడడ:డ వజయ బబబబ వడదస
ఇసటట ననస:1-33-142 8TH LINE
వయససస:20
లస: పప
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94-11/1144

తసడడ:డ కకసడలమడవప కరససమమసపత
ఇసటట ననస:1-33-146/1
వయససస:25
లస: పప
94-14/578

భరస : ససగబణ పగరదద
ఇసటట ననస:1-33-159
వయససస:35
లస: ససస స
94-14/778

తసడడ:డ రరమబ పమడడ
ఇసటట ననస:1-33-170
వయససస:18
లస: ససస స
94-14/779

తసడడ:డ అడడవయఖ దనమమరరపపరపప
ఇసటట ననస:1-33-172
వయససస:67
లస: పప
94-11/1146

94-9/653

94-11/1148

తసడడ:డ శకనవరస రరవప డమమరపపరగపప
ఇసటట ననస:1-33-196
వయససస:18
లస: ససస స

2532 NDX3046802
పపరర: సరయ కకషష చదరరకలరర

94-11/1147

భరస : రరఘవవసదడ సరశమ బబతపపడడ
ఇసటట ననస:1-33-213
వయససస:21
లస: ససస స

2535 NDX2995165
పపరర: రరమ శరసత తతట

2538 NDX2536621
పపరర: మణణకసఠ రరవపలపలర

2541 NDX2516250
పపరర: మమధవ బబసకలరర

2544 NDX3169547
పపరర: ననగమర ఇనకకననస ననగమర

2533 NDX2638377
పపరర: అనసష చదరరకలరర

94-11/1149

2536 NDX2630085
పపరర: పవన శలస

94-14/781

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శలస
ఇసటట ననస:1-33-194
వయససస:18
లస: ససస స
94-14/579

2539 NDX2516276
పపరర: శవ అరవసద భమశశటట

94-14/580

తసడడ:డ శవ ననగరరజ భమశశటట
ఇసటట ననస:1-33-203
వయససస:20
లస: పప
94-14/582

2542 NDX2516243
పపరర: రమమష బబసకలరర

94-14/583

తలర : మహ లకడక బ
ఇసటట ననస:1-33-213
వయససస:33
లస: పప
94-9/877

Deleted

2545 NDX3170982
పపరర: ననగమర ఇనకకననస ననగమర

94-9/878

Deleted

తసడడ:డ ఇనకకననస మరయఖ మరయఖ
ఇసటట ననస:1-33-216
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ఇనకకననస మరయఖ మరయఖ
ఇసటట ననస:1-33-216
వయససస:41
లస: పప

2546 NDX3152477
పపరర: ననగమర ఇనకకననస ననగమర

94-11/1151
2547 NDX3194818
పపరర: inakonda Nazeer Basha
ఇనకకననస నజర బబష
తసడడ:డ ఇనకకననస నజర బబష ఇనకకననస ననగమర
ఇసటట ననస:1-33-216
వయససస:22
లస: పప

2548 NDX3245131
పపరర: కరజమక ఇనకకననస కరజమక

తసడడ:డ ఇనకకననస మరయఖ మరయఖ
ఇసటట ననస:1-33-216
వయససస:41
లస: పప

94-18/969

94-14/780

తసడడ:డ సరసబయఖ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:1-33-215 (NEW 2-8-764/1)
వయససస:18
లస: ససస స
94-11/1150

94-13/1122

Deleted

భరస : రమమష బబసకలరర
ఇసటట ననస:1-33-213
వయససస:24
లస: ససస స
94-5/830

2527 NDX2638609
పపరర: వనసకట రమణమక
దనమమరరపపరపప
భరస : ససబబబరరవప దనమమరరపపరపప
ఇసటట ననస:1-33-172
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ నగగశశరరరవప చదరరకలరర
ఇసటట ననస:1-33-187
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప రరవపలపలర
ఇసటట ననస:1-33-199
వయససస:23
లస: పప
94-14/581

94-9/652

తసడడ:డ పరలశశటట ససతతష కలమమర పరలశశటట
ఇసటట ననస:1-33-178
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనస తతట
ఇసటట ననస:1-33-194
వయససస:20
లస: ససస స
94-196/808

2524 NDX2670180
పపరర: గగపసననధ పపదద నవన

94-58/596 2530 NDX3287851
2529 NDX2615110
పపరర: వనసకట రమణమక దమరపపరపప
పపరర: పరలశశటట భవన శసకర పరలశశటట

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప చదరరకలరర
ఇసటట ననస:1-33-187
వయససస:20
లస: పప

భరస : కలమమర కలనశశటట
ఇసటట ననస:1-33-194
వయససస:22
లస: ససస స

2543 NDX2636066
పపరర: అనసష రరచకకసడ

2526 NDX2677284
పపరర: ససబబరరవప డమమరపపరగపప

94-11/1285

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపదద నవన
ఇసటట ననస:1-33-166
వయససస:19
లస: పప

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:1-33-172
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ నగగశశరరరవప చదరరకలరర
ఇసటట ననస:1-33-187
వయససస:22
లస: ససస స

2540 NDX2473635
పపరర: శరసత లకడక బబతపపడడ

94-14/1071

తసడడ:డ అడడవయఖ
ఇసటట ననస:1-33-172
వయససస:68
లస: పప

2528 NDX2638864
పపరర: ససబబబరరవప దనమమరరపపరపప

2537 NDX2642031
పపరర: మమధసరర డమమరపపరగపప

2523 NDX3260569
పపరర: రరద కకషష కకసడరర

2521 NDX3246915
పపరర: వరసజనవయబలల పగడల

తసడడ:డ చటటటబబబబ గబసటటరర
ఇసటట ననస:1-33-159
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకసడరర
ఇసటట ననస:1-33-165
వయససస:62
లస: పప

2525 NDX2635936
పపరర: పడవలర క పమడడ

2534 NDX2905461
పపరర: భబరడ వ తతట

94-11/1145

తసడడ:డ వనసకట రరవప లలకస
ఇసటట ననస:1-33-151
వయససస:19
లస: ససస స

2522 NDX2201275
పపరర: ససగబణ పగరదద

2531 NDX2981769
పపరర: అనసష చదరరకలరర

2520 NDX2978237
పపరర: గరయతడ దేవ లలకస

94-11/1281

భరస : ఇనకకననస ననగమర ననగమర
ఇసటట ననస:1-33-216
వయససస:35
లస: పప
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2549 NDX3118643
పపరర: ననననస షపక
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94-11/1152

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:1-33-225
వయససస:21
లస: పప
2552 NDX2381044
పపరర: వనసకట ననసచనరమక కకలల
ర రర

94-14/584

2553 NDX2644615
పపరర: రరమబ

95-6/746

2556 NDX3096872
పపరర: సరవతడ శరలక

తలర : వనసకయమక కరట
ఇసటట ననస:1-33-237
వయససస:18
లస: పప
94-14/787

94-11/1157

94-14/789

94-14/586

తసడడ:డ ననగయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:1-34-1
వయససస:33
లస: పప

2568 NDX0242024
పపరర: ససభబషసణణ గగళళమమడడ�

2571 NDX2723211
పపరర: జజన జజవదదప గగళళమమడడ

94-14/908

2574 NDX2368850
పపరర: మమలత నలర పప

94-11/1155

2577 NDX3141629
పపరర: రరజ మణణ గబసటటరర
భరస : ననగయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:1-34-1
వయససస:27
లస: ససస స

2557 NDX2582559
పపరర: ననగ సరయ తేజ పస తరర సక

94-14/784

2560 NDX2628451
పపరర: పవన కలమమర పపరరమమళర

94-14/786

2563 NDX2842904
పపరర: రజషక షపక

94-11/1156

భరస : ఖజ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:1-33-247
వయససస:19
లస: ససస స
94-14/788

2566 NDX3129962
పపరర: బడహకయఖ మమడ

94-11/1158

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప మమడ
ఇసటట ననస:1-33-265, 11TH LANE
వయససస:25
లస: పప
94-2/1021

2569 NDX2668622
పపరర: జజన ఆససటన గగలర మమడడ

94-9/654

తసడడ:డ నరకల కలమమర గగలర మమడడ
ఇసటట ననస:1-33-273
వయససస:19
లస: పప
94-14/1029

2572 NDX2383768
పపరర: పవన కలమమర గగళళ మమడడ

94-15/5

తసడడ:డ వససత రరవప గగళళ మమడడ
ఇసటట ననస:1-33-274
వయససస:42
లస: పప
94-15/6

తసడడ:డ తనతయఖ నలర పప
ఇసటట ననస:1-33-280/C
వయససస:34
లస: ససస స
94-15/525

94-14/783

తసడడ:డ సససదర రరజన పపరరమమళర
ఇసటట ననస:1-33-240
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ నరకల కలమమర గగళళమమడడ
ఇసటట ననస:1-33-273
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప మడడస
ఇసటట ననస:1-33-280
వయససస:48
లస: పప
2576 NDX3142460
పపరర: ననగయఖ గబసటటరర

94-14/785

భరస : నరకలలసమమర�
ఇసటట ననస:1-33-273
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ నరకల కలమమర గగలర మమడడ
ఇసటట ననస:1-33-273
వయససస:21
లస: పప
2573 NDX3113644
పపరర: అరరర నరరవప మడడస

2565 NDX2653467
పపరర: ననగ రరజ మటటట పలర

2554 NDX2648145
పపరర: శవ సరమమజఖస గసజ

తసడడ:డ వర వససత రరవప పస తరర సక
ఇసటట ననస:1-33-234
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరజ రరవప మటటట పలర
ఇసటట ననస:1-33-263
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రరజరరవప నసడడ
ఇసటట ననస:1-33-272/1
వయససస:18
లస: ససస స
2570 NDX2472058
పపరర: జజన జయదదప గగలర మమడడ

94-11/1154

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:1-33-241
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ లమల షపక
ఇసటట ననస:1-33-249
వయససస:18
లస: పప
2567 NDX2640035
పపరర: రమఖ నసడడ

2562 NDX2951739
పపరర: బబజ బ షపక

94-15/4

భరస : శవయఖ గసజ
ఇసటట ననస:1-33-232
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:1-33-238
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సససదర రరజ పపరరమళర
ఇసటట ననస:1-33-240, 4th line
వయససస:21
లస: పప
2564 NDX2951325
పపరర: నజర బబష షపక

94-14/782

భరస : పపలర యఖ శరలక
ఇసటట ననస:1-33-234
వయససస:45
లస: ససస స

94-11/1293 2559 NDX2653392
2558 NDX3299088
పపరర: మబరళమహన సతశ రజడస డ కరట
పపరర: మహమకద జజన షపక

2551 NDX2535714
పపరర: ఆశర జజఖత

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:1-33-227
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయ
ఇసటట ననస:1-33-232
వయససస:64
లస: పప

తలర : ననగరరజ పతవపరటట
ఇసటట ననస:1-33-233
వయససస:22
లస: ససస స

2561 NDX2631539
పపరర: సరయ పడకరశ పపరరమళర

94-11/1153

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:1-33-225
వయససస:18
లస: పప

భరస : పడసరద కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:1-33-228
వయససస:38
లస: ససస స
2555 SQX2043727
పపరర: నసదదన పతవపరటట

2550 NDX3186871
పపరర: ననగబల మర షపక

2575 NDX3264785
పపరర: ఠపసఠర ససడడపరటట

94-13/1425

భరస : చన గబరవయఖ
ఇసటట ననస:1-34-1
వయససస:46
లస: ససస స
94-17/970

2578 NDX3217270
పపరర: ్రజమన గబసటటరర

94-18/762

భరస : నగయ గబసటటరర
ఇసటట ననస:1-34-1
వయససస:27
లస: ససస స
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పపరర: ్రజమన గబసటటరర
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94-18/763

భరస : నగయ గబసటటరర
ఇసటట ననస:1-34-1
వయససస:27
లస: ససస స
2582 NDX2907178
పపరర: ఏససబబబబ కతష
స ల

94-18/764

94-32/928

Deleted

తలర : శక సరయ వసససధర కకట
ఇసటట ననస:1-34-27
వయససస:21
లస: ససస స
2591 NDX2809010
పపరర: అసజన సరయ కకట

94-18/795

94-12/9

94-18/800

94-15/574

భరస : వజయ
ఇసటట ననస:1-34-55
వయససస:18
లస: ససస స

94-13/1276

2595 NDX2802569
పపరర: జజఖతరకయ గరరకపరటట

2598 NDX3162658
పపరర: డమమరపప మననహర

2601 NDX2532950
పపరర: కకటటశశరర లసక

94-18/801

2604 NDX2532828
పపరర: అదదమక లసక

94-18/796

2607 NDX2661809
పపరర: ససభబషసణ కసభసపరటట
భరస : ససనల కలమమర కసభసపరటట
ఇసటట ననస:1-34-56
వయససస:23
లస: ససస స

2587 NDX2856466
పపరర: అసజన సరయ కకట

94-1/1435

2590 NDX2922565
పపరర: అసజన సరయ కకట

94-15/568

2593 NDX2847432
పపరర: ససబబలకడక పస గరరఱ

94-18/797

భరస : వనసకట శవ పస గరరఱ
ఇసటట ననస:1-34-27/3
వయససస:19
లస: ససస స
94-18/798

2596 NDX3201605
పపరర: నరసససహరరవప కరవళర

94-18/799

తసడడ:డ సస మయఖ కరవళర
ఇసటట ననస:1-34-29
వయససస:43
లస: పప
94-28/897

2599 NDX3080439
పపరర: శరమమఖలల కకనసకక

94-15/573

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల కకనసకక
ఇసటట ననస:1-34-47
వయససస:22
లస: పప
94-18/1

2602 NDX3229515
పపరర: డేవడ రరజ గగలర పపడడ

94-18/953

తసడడ:డ ససబబ రరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:1-34-49/A
వయససస:22
లస: పప
94-12/10

భరస : యయసస బబ లసక
ఇసటట ననస:1-34-51
వయససస:46
లస: ససస స
94-12/1215

94-18/963

తలర : శక సరయ వసససధర కకట
ఇసటట ననస:1-34-27
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సరశమయయలల లసక
ఇసటట ననస:1-34-47
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనస బబ య
ఇసటట ననస:1-34-50,3rs lane
వయససస:29
లస: ససస స
2606 NDX2661577
పపరర: ససదఖ కసభసపరటట

2592 NDX2805315
పపరర: వనసకట శవ పస గరరఱ

2584 NDX3259918
పపరర: మబసలయఖ తదలరమమకల

తలర : శక సరయ వసససధర కకట
ఇసటట ననస:1-34-27
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ డమమరపప ఏసస
ఇసటట ననస:1-34-36
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల కకనసకక
ఇసటట ననస:1-34-47
వయససస:20
లస: పప
2603 NDX3078110
పపరర: మలర శశరర బబ య

94-18/794

భరస : రవకలమమర గరరకపరటట
ఇసటట ననస:1-34-28, 2nd Lane
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మననహర
ఇసటట ననస:1-34-36
వయససస:42
లస: ససస స
2600 NDX3079928
పపరర: వజయ చసడడ కకనసకక

2586 NDX3096070
పపరర: దసరడ బబ జర

2589 NDX2959153
పపరర: శక సరయ వసససధర కకట

94-32/927

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:1-34-18
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప పస గరరఱ
ఇసటట ననస:1-34-27/3
వయససస:23
లస: పప

భరస : రవకలమమర గరరకపరటట
ఇసటట ననస:1-34-28
వయససస:36
లస: ససస స
2597 NDX3112232
పపరర: డమమరపప కలమమరర

94-18/965

భరస : వనసకట శవ రరమ కకషష శరససస స కకట
ఇసటట ననస:1-34-27
వయససస:51
లస: ససస స

తలర : శక సరయ వసససధర కకట
ఇసటట ననస:1-34-27
వయససస:21
లస: ససస స
2594 NDX2525012
పపరర: జజఖతరకయ గరరకపరటట

2583 NDX3268067
పపరర: సరయబబబబ పడసదపప

భరస : అచచయఖ
ఇసటట ననస:1-34-24
వయససస:42
లస: ససస స
94-8/1330

2581 NDX2603405
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పడసదపప

తసడడ:డ సరయబబబబ పడసదపప
ఇసటట ననస:1-34-10
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ బరస సరశమ పడసదపప
ఇసటట ననస:1-34-16
వయససస:43
లస: పప

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:1-34-21
వయససస:19
లస: ససస స
2588 NDX2739076
పపరర: అసజన సరయ కకట

94-18/719

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:1-34/4
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రమమష కతష
స ల
ఇసటట ననస:1-34-10/A
వయససస:25
లస: పప
2585 NDX2619245
పపరర: తడవవణణ బబ జర

2580 NDX2700805
పపరర: సరయ కకషష తదలరమమకల

2605 NDX2845626
పపరర: మసరసన వల మసగరసపత

94-17/985

తసడడ:డ చలమయఖ
ఇసటట ననస:1-34-54A
వయససస:19
లస: పప
94-12/1216

2608 NDX3220373
పపరర: రమమశ కసభసపరటట

94-15/732

తసడడ:డ సరమబయయలల కసభసపరటట
ఇసటట ననస:1-34-56
వయససస:42
లస: పప
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94-15/733

భరస : రమమష కసభసపరటట
ఇసటట ననస:1-34-56
వయససస:39
లస: ససస స
2612 NDX3067873
పపరర: మలర శశరర నసదస

94-18/803

94-1/1436

2616 NDX2842888
పపరర: సతఖవత నసదదగస

94-1/1437

2619 NDX2624203
పపరర: సశరష లత కరకరర మబడడ

94-15/577

2622 NDX3083086
పపరర: మజగశ వనసకకసడ
తసడడ:డ శరఖస వనసకకసడ
ఇసటట ననస:1-34-92A
వయససస:22
లస: పప

2624 NDX2545044
పపరర: శకనవరస మరరఖల

2625 NDX3057163
పపరర: వసడనస జలడసకక

94-18/724

తసడడ:డ యమదగరరర మరరఖల
ఇసటట ననస:1-34-94
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరస బబబబ వసగల
ఇసటట ననస:1-34-100
వయససస:18
లస: పప
2630 NDX2249753
పపరర: ససనల వవసపస గబ

94-18/2

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప చనగసటట
ఇసటట ననస:1-34-108/9
వయససస:42
లస: ససస స

94-13/1128

2631 NDX2249738
పపరర: ససధదర వవసపస గబ

94-15/526

2634 NDX2795649
పపరర: జజషషవ పసదసల

94-15/578

2637 NDX2965655
పపరర: జవరతనస నననవనపస గమ
తసడడ:డ చనన అబబబయ నననవనపస గమ
ఇసటట ననస:1-34-111/1
వయససస:19
లస: పప

2617 NDX3212644
పపరర: మమరర గగవసదస

94-18/806

2620 NDX0120873
పపరర: శకరరమమమరరస నలపరరపప�

94-13/33

2623 NDX3084670
పపరర: జయ వనసకకసడ

94-15/579

భరస : మజగశ వనసకకసడ
ఇసటట ననస:1-34-92A
వయససస:18
లస: ససస స
94-18/807

2626 NDX2585313
పపరర: కవత వసజమమరర

94-12/1217

భరస : వజయ కలమమర వసజమమరర
ఇసటట ననస:1-34-98/A
వయససస:35
లస: ససస స
94-18/766

2629 NDX2383602
పపరర: మమరర ససకనఖ దడదపగబ

94-12/11

భరస : శకనవరస దడదపగబ
ఇసటట ననస:1-34-103/A
వయససస:31
లస: ససస స
94-18/3

2632 NDX3138203
పపరర: సలమకన రరజ యలగసదసల

94-49/731

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప యలగసదసల
ఇసటట ననస:1-34-104
వయససస:26
లస: పప
94-18/767

తసడడ:డ ఇజజడయల
ఇసటట ననస:1-34-106
వయససస:23
లస: పప
94-15/527

94-18/805

తసడడ:డ ఏకరసబరస�
ఇసటట ననస:1-34-87
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వరపడసరదరరవ వవసపస గబ
ఇసటట ననస:1-34-103/A
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ జజషషవ పసదసల
ఇసటట ననస:1-34-106
వయససస:18
లస: ససస స
2636 NDX2775799
పపరర: శకనవరస బబబబ చనగసటట

2628 NDX2751857
పపరర: ససనల నసనమ

2614 NDX2964096
పపరర: నరగశ కలమమర బరదనశజ

భరస : రవ కలమమర గగవసదస
ఇసటట ననస:1-34-74
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:1-34-103
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వరపడసరదరరవ వవసపస గబ
ఇసటట ననస:1-34-103/A
వయససస:29
లస: పప
2633 NDX2981405
పపరర: సశపన పసదసల

94-15/576

తసడడ:డ చనన
ఇసటట ననస:1-34-98
వయససస:18
లస: పప
94-18/765

94-18/802

తసడడ:డ నరజసదడ కలమమర బరదనశజ
ఇసటట ననస:1-34-69
వయససస:24
లస: పప

భరస : వరయఖ కరకరర మబడడ
ఇసటట ననస:1-34-84
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరళమహన రరవప కకలగర పపడడ
ఇసటట ననస:1-34-87
వయససస:20
లస: పప

2627 NDX2919702
పపరర: వజయ కలమమర వసగల

94-18/804

భరస : సరమమలల నసదదగస
ఇసటట ననస:1-34-74
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ తమత నసదదగస
ఇసటట ననస:1-34-74/1
వయససస:52
లస: పప
2621 NDX3119054
పపరర: హరర కకషష కకలగర పపడడ

2613 NDX3072303
పపరర: నగరజ నసదస

2611 NDX3106234
పపరర: సరసబశవరరవప నసదస

తసడడ:డ శతనరరమయఖ నసదస
ఇసటట ననస:1-34-69
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శరసబయఖ నసదస
ఇసటట ననస:1-34-69
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరమమలల నసదదగస
ఇసటట ననస:1-34-74
వయససస:47
లస: ససస స
2618 NDX2760569
పపరర: శరమబఖయయల నసదదగస

94-15/575

తసడడ:డ దేవదననస పలర
ఇసటట ననస:1-34-63
వయససస:20
లస: పప

భరస : శరసబయఖ నసదస
ఇసటట ననస:1-34-69
వయససస:51
లస: ససస స
2615 NDX2760486
పపరర: సతఖవత నసదదగస

2610 NDX3081999
పపరర: శవ కలమమర పలర

2635 NDX0217661
పపరర: అశశక చసతగబసటర

94-15/100

తసడడ:డ సరలకన చసతగబసటర
ఇసటట ననస:1-34-108
వయససస:30
లస: పప
94-15/528

2638 NDX3273943
పపరర: శకదేవ నవపలలరర

94-12/1669

భరస : బడహకస నవపలలరర
ఇసటట ననస:1-34-114
వయససస:35
లస: ససస స
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94-15/529

తసడడ:డ శరమబఖయయల రరజ కనకవలర
ఇసటట ననస:1-34-115
వయససస:40
లస: పప
2642 NDX2842177
పపరర: వజయ పలలర

94-15/530

94-12/1686

94-19/616

94-15/735

94-10/268

94-18/772

94-18/773

తసడడ:డ రరమబలల కగళస
ఇసటట ననస:1-34-173
వయససస:49
లస: పప

2652 NDX2250363
పపరర: మమరర పలలర

2655 NDX2813772
పపరర: ససనల నశనస

2658 NDX2442572
పపరర: నజమ షపఖ

2661 NDX3195831
పపరర: ననగ మణణ శనగవరపప

94-18/775

2664 NDX3207479
పపరర: జజఖత రవ

94-19/1

2667 NDX2897163
పపరర: వనసకటటశశరరర కగళస
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కగళస
ఇసటట ననస:1-34-173
వయససస:18
లస: పప

2647 NDX2890754
పపరర: వర సరశమ పమడడపరటట

94-19/615

2650 NDX2842631
పపరర: ననగబలమరర నడరబబషర

94-13/1270

2653 NDX3064359
పపరర: ససజజత దనరర

94-18/770

భరస : వననద కలమమర దనరర
ఇసటట ననస:1-34-161
వయససస:36
లస: ససస స
94-18/771

2656 NDX3150737
పపరర: ససభబన షపక

94-15/531

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:1-34-163, 1ST LANE
వయససస:22
లస: పప
94-18/4

2659 NDX3203197
పపరర: ననగ మణణ శనగవరపప

94-15/532

భరస : బబజ బబబబ శనగవరపప
ఇసటట ననస:1-34-166/1
వయససస:39
లస: ససస స
94-18/774

2662 NDX3192614
పపరర: ననగ మణణ శనగవరపప

94-19/617

భరస : బబజ బబబబ శనగవరపప
ఇసటట ననస:1-34-166/1
వయససస:39
లస: ససస స
94-18/776

భరస : ఎలష రవ
ఇసటట ననస:1-34-167, 6TH LINE
వయససస:41
లస: ససస స
94-12/1330

94-18/720

తసడడ:డ ఆదసవల నడరబబషర
ఇసటట ననస:1-34-147
వయససస:21
లస: పప

భరస : బబజబబబబ శనగవరపప
ఇసటట ననస:1-34-166/1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎలష మటర పపడడ
ఇసటట ననస:1-34-167, 6TH LANE
వయససస:24
లస: ససస స
2666 NDX3208279
పపరర: కకటటశశరరరవప కగళస

94-10/977

తసడడ:డ ఖమజవల షపఖ
ఇసటట ననస:1-34-166
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : బబజ బబబబ శనగవరపప
ఇసటట ననస:1-34-166/1
వయససస:39
లస: ససస స
2663 NDX3217080
పపరర: శరరష మటర పపడడ

2649 NDX2634129
పపరర: హహమ బసదస మమతసగర

2644 NDX2651297
పపరర: రరణణ చటర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పమడడపరటట
ఇసటట ననస:1-34-140
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద నశనస
ఇసటట ననస:1-34-163
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:1-34-163, 1st lane
వయససస:38
లస: ససస స
2660 NDX3203478
పపరర: ననగ మణణ శనగవరపప

94-29/830

తసడడ:డ యయసస బబ పలలర
ఇసటట ననస:1-34-159
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కరకసత బబబబ నశనస
ఇసటట ననస:1-34-163
వయససస:24
లస: ససస స
2657 NDX3158805
పపరర: అకస ర షపక

2646 NDX2693729
పపరర: చటర ననణణ చటర

94-18/769

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:1-34-127
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరడ రరవప మమతసగర
ఇసటట ననస:1-34-144
వయససస:18
లస: ససస స

తలర : మమసనమ మమసనస
ఇసటట ననస:1-34-148
వయససస:37
లస: ససస స
2654 NDX2383537
పపరర: యయససమణణ నశనస

94-1/1433

తసడడ:డ చటర శరససన చటర
ఇసటట ననస:1-34-134
వయససస:18
లస: పప

భరస : వర సరశమ పమడడపరటట
ఇసటట ననస:1-34-140
వయససస:44
లస: ససస స
2651 NDX3223005
పపరర: మమసనస అచమక

2643 NDX2751329
పపరర: అరరణ ననననపస గమ

2641 NDX3060456
పపరర: ఇసదదరర పలలర

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పలలర
ఇసటట ననస:1-34-120
వయససస:34
లస: ససస స

తలర : మరరయమక ననననపస గమ
ఇసటట ననస:1-34-123/A
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర రరవప చనటర
ఇసటట ననస:1-34-130
వయససస:32
లస: ససస స
2648 NDX2890796
పపరర: శకదేవ పమడడపరటట

94-18/768

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పలలర
ఇసటట ననస:1-34-120
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పలలర
ఇసటట ననస:1-34-123
వయససస:21
లస: ససస స
2645 NDX3299138
పపరర: అకసమక చనటర

2640 NDX3004256
పపరర: ఇసదదరర పలలర

2665 NDX2749307
పపరర: రతనకలమరర వకసలగడస

94-18/777

భరస : తలక
ఇసటట ననస:1-34-168
వయససస:48
లస: ససస స
94-15/534

2668 NDX3193802
పపరర: కగళస లకడక తరరపతమక

94-18/778

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కగళస
ఇసటట ననస:1-34-173
వయససస:21
లస: ససస స
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94-19/618

భరస : కకటటశశర రరవప కగళస
ఇసటట ననస:1-34-173
వయససస:41
లస: ససస స
2672 NDX2845667
పపరర: ఉమ శశష సరయ గబసడడమమడ

94-18/780

94-15/734

94-18/722

94-13/1433

2679 NDX2617272
పపరర: సరమమమజఖస దనసరర

2682 NDX3138054
పపరర: మహమకద అబబదల లతఫ షపక

94-18/782

2685 NDX2820686
పపరర: ననగబల పఠరన

94-4/1481

2688 NDX2596286
పపరర: అనల కలమమర చరరగమరర
తసడడ:డ వనసగయఖ
ఇసటట ననస:1-34-192
వయససస:19
లస: పప

94-15/775
2690 NDX3229309
పపరర: సడరఖ ననరరయణ
ససబడమనయన
తసడడ:డ ససబడమనయన ససబడమనయన
ఇసటట ననస:1-34-204
వయససస:54
లస: పప

2691 NDX3039369
పపరర: వనఖ మజజస చకకలల
తసడడ:డ ససనల కలమమర చకకలల
ఇసటట ననస:1-34-204/5
వయససస:23
లస: పప

2693 NDX2646420
పపరర: జజయ ఏసజజల గబజరరర పపడడ

2694 NDX2639722
పపరర: దదవఖ పబబశశటట

94-19/562

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:1-34-204/7
వయససస:26
లస: పప

94-52/507

భరస : శకనవరస రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:1-34-204/8B
వయససస:49
లస: ససస స

94-13/1446

2677 NDX2650950
పపరర: ఝనస గరజల

94-18/721

2680 NDX2617330
పపరర: వనల గరజల

94-52/508

తసడడ:డ నగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:1-34-181/A
వయససస:21
లస: ససస స
94-15/537

2683 NDX3137197
పపరర: లమల చసద పపవక

94-18/781

తసడడ:డ శరరఫత
ఇసటట ననస:1-34-188/A
వయససస:21
లస: పప
94-27/1007

2686 NDX2646883
పపరర: ననగబల మమరర వరల షపక

94-18/723

తసడడ:డ నహబబబ షషబబన
ఇసటట ననస:1-34-191
వయససస:20
లస: పప
94-31/766

2689 NDX2545929
పపరర: ఫరతమ నడరబబషర

94-12/1200

భరస : రఫస నడరబబషర
ఇసటట ననస:1-34-195
వయససస:31
లస: ససస స
94-17/971

2692 AP151010093361
పపరర: సశరష లత చకకలల

94-19/2

భరస : ససనలలసమమర చకకలల
ఇసటట ననస:1-34-204/5
వయససస:50
లస: ససస స
94-19/563

తసడడ:డ కకషష కలమమర పబబశశటట నగరరజ వనసకట
ఇసటట ననస:1-34-204/5A/1
వయససస:18
లస: ససస స

94-13/1273 2697 NDX1889791
2696 NDX3117694
పపరర: శవ ననగ కకసత కలమమర కకమబకరర
పపరర: గరయతడ కరకలమమనస

2674 NDX3300555
పపరర: హనసమమయమక శరఖమమరర

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:1-34-181/A
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజజపసర పఠరన
ఇసటట ననస:1-34-190
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసగయఖ చరరగమరర
ఇసటట ననస:1-34-192
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశ రరవప గబజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:1-34-204/5A
వయససస:22
లస: ససస స

94-18/948

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:1-34-188/A
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అలమరఉదదదన మసదల
ఇసటట ననస:1-34-188/A
వయససస:19
లస: ససస స
2687 NDX3187143
పపరర: అనల కలమమర చరరగమరర

2676 NDX3223112
పపరర: పరరశన ససలమసనన సయఖద

94-15/536

భరస : శరఖమమరర
ఇసటట ననస:1-34-180
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:1-34-181/A
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ కరటయఖ పరపగసటట
ఇసటట ననస:1-34-186
వయససస:30
లస: పప
2684 NDX3137171
పపరర: ఖటటన అమనన

94-7/833

భరస : బబజర సయఖద
ఇసటట ననస:1-34-181
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ నగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:1-34-181/A
వయససస:23
లస: పప
2681 NDX3279197
పపరర: రవ కలమమర పరపగసటట

2673 NDX2652303
పపరర: పపరనభశశక శకపత

2671 NDX2922219
పపరర: అచచ వరణణ పలలర

తసడడ:డ గలయఖ పలలర
ఇసటట ననస:1-34-179
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహబమ
డ ర చనరర శకపత
ఇసటట ననస:1-34/180
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల సయఖద
ఇసటట ననస:1-34-181
వయససస:31
లస: పప
2678 NDX2651032
పపరర: ససదదప గరజల

94-18/779

తసడడ:డ తరరపతరరవప చరరల
ఇసటట ననస:1-34-175
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలమజ
ఇసటట ననస:1-34-179
వయససస:21
లస: పప
2675 NDX3220720
పపరర: బబజర సయఖద

2670 NDX2919579
పపరర: సరయ మమనస చరరల

94-15/7

2695 NDX3072725
పపరర: లకడకపడసనన శరరవనలర

94-15/538

భరస : వదఖ సరగర వరరరర
ఇసటట ననస:1-34-204/6
వయససస:33
లస: ససస స
2698 NDX2855641
పపరర: కలమఖణ మమకల

94-1/1434

తసడడ:డ పడసరద మమకల
ఇసటట ననస:1-34-204/10A
వయససస:22
లస: పప
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తసడడ:డ గబరవయఖ వరర
ఇసటట ననస:1-34-204/10A,1 ST LINE
వయససస:62
లస: పప

భరస : గబరరననథ రరజ వరర
ఇసటట ననస:1-34-204/10A,1 ST LINE
వయససస:53
లస: ససస స

2701 NDX3080306
పపరర: మమరరత ససడవ కరమమశశరర
కకమబకరర
భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:1-34/204/17
వయససస:50
లస: ససస స

2702 NDX3273836
పపరర: కగ ఏస ఏన కరకసత కలమమర

2703 NDX3217775
పపరర: వనసకట వరరణ కకమబకరర

2704 NDX3117652
పపరర: వనసకట వరరణ కకమబకరర

94-8/1329

94-12/1668

తసడడ:డ కగ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:1-34-204/17
వయససస:26
లస: పప
2705 NDX2653053
పపరర: భబగఖ లకడక దేవ కకలర

94-15/451

94-6/556

తసడడ:డ ససరగశ
ఇసటట ననస:1-34-204/21
వయససస:19
లస: పప

2706 NDX3097813
పపరర: భబగఖ లకడక దేవ కకలర

2709 NDX3103702
పపరర: అనత అననవరపప

94-15/452

2712 NDX2523892
పపరర: జజగరర మమడడ నరజసదడ ననథ
తసడడ:డ జజగరర మమడడ శవ రరస పడసరద
ఇసటట ననస:1-34-204/24/1
వయససస:19
లస: పప

2714 NDX2636660
పపరర: ధనసశ శకవతసవ దనసరర

2715 NDX2640787
పపరర: వరతసలఖ దనసరర

94-15/454

తసడడ:డ శకకరసత దనసరర
ఇసటట ననస:1-34-204/24/1
వయససస:20
లస: పప

భరస : రహమన షపక
ఇసటట ననస:1-34-204/26
వయససస:51
లస: ససస స

2723 UYD0714726
పపరర: హససన షపక

తసడడ:డ మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:1-34-205
వయససస:19
లస: పప

2718 NDX3059755
పపరర: శకనవరస రరవప మబళరపపడడ

94-18/786

2721 NDX3157401
పపరర: షపరజ బబగబమ మహమకద

94-12/1331

2724 NDX2642056
పపరర: షమమన షపక

94-15/9

2727 NDX2977247
పపరర: లకకణ సససగ బబ సదదల
తసడడ:డ ననగరజ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:1-34-207
వయససస:21
లస: పప

94-15/8

2710 NDX3092723
పపరర: అనత అననవరపప

94-18/785

2713 NDX2641520
పపరర: Susmitha Dasari

94-15/453

భరస : శకకరసత దనసరర
ఇసటట ననస:1-34-204/24/1
వయససస:43
లస: ససస స
94-15/455

2716 NDX2955060
పపరర: రహమన షపక

94-5/1193

తసడడ:డ తలబ అల షపక
ఇసటట ననస:1-34-204/26
వయససస:60
లస: పప
94-2/1389

2719 JBV2390581
పపరర: వనసకట లకడక మబళరపపడడ

94-3/1402

భరస : శకనవరస రరవప మబళరపపడడ
ఇసటట ననస:1-34-204/28
వయససస:38
లస: ససస స
94-18/787

2722 NDX3084837
పపరర: ఎసడడఎ అబబల రహహస
మహమకద
తసడడ:డ ఎసడడఎ ఇసతయమజ అహమద
ఇసటట ననస:1-34-204/30
వయససస:35
లస: పప

94-18/788

94-15/456

2725 NDX3088812
పపరర: అతలలరర నవన అతలలరర

94-17/972

తసడడ:డ యబసఫ షపక
ఇసటట ననస:1-34-204/30A
వయససస:18
లస: ససస స
94-15/539

2707 NDX2462604
పపరర: ననగ మబరళ కకషష యడర పఅల

భరస : శకనవరసరరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:1-34-204/23
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసతయమజ అహమద
ఇసటట ననస:1-34-204/30
వయససస:38
లస: ససస స
94-13/1431

94-13/1272

తసడడ:డ వనవ ససవర రరమయఖ వనవ రరజగశశరర
ఇసటట ననస:1-34-204/19
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరమసజనవయలల మబళరపపడడ
ఇసటట ననస:1-34-204/28
వయససస:49
లస: పప

భరస : యబసఫ షపక
ఇసటట ననస:1-34-204/30/A
వయససస:41
లస: ససస స
2726 NDX3010980
పపరర: జన బబష షపక

94-18/784

తసడడ:డ శకకరసత దనసరర
ఇసటట ననస:1-34-204/24/1
వయససస:18
లస: ససస స
94-5/1194

94-8/1328

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:1-34-204/17
వయససస:23
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:1-34-204/23
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శశష సరయరరస గగపరలలన
ఇసటట ననస:1-34-204/24
వయససస:19
లస: పప

2720 NDX3154069
పపరర: ఇసతయమజ అహమద
మహమకద
భసధసవప: మబసతనజ బబగబమ
ఇసటట ననస:1-34-204/30
వయససస:69
లస: పప

94-13/1271

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:1-34-204/17
వయససస:22
లస: ససస స

2708 NDX2627347
పపరర: కకషష వసశ బబ దడ
ద లలరరపపమమ

2717 NDX2955086
పపరర: ఖససమ షపక

94-18/783

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కకమబకరర
ఇసటట ననస:1-34-204/17
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:1-34-204/17
వయససస:23
లస: ససస స

2711 NDX2582120
పపరర: ననగ వనసకట శకకర గగపరలలన

2700 NDX3102555
పపరర: రవణమక వరర

భరస : అతలలరర కకశశర కలమమర అతలలరర
ఇసటట ననస:1-34-204/A
వయససస:50
లస: ససస స
94-13/1274

2728 NDX3096955
పపరర: ననగరజ సససగ బబ సదదల

94-18/789

భసధసవప: దసరరడభబయ బబ సదదల
ఇసటట ననస:1-34-207
వయససస:48
లస: పప
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2729 NDX3177201
పపరర: మబరళమహన సససగ బబ సదదల

94-18/790

తసడడ:డ బబలమజ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:1-34-207
వయససస:37
లస: పప
2732 NDX3083532
పపరర: జజనకక బబయ బబ సదదల

94-15/540

94-37/585

94-15/543

94-12/1203

94-38/965

94-15/547

భరస : పపడమ కలమమర శరరగరరర
ఇసటట ననస:1-34-227
వయససస:24
లస: ససస స

2745 NDX2963536
పపరర: తడవవణ బబబబ నలర మతష

2748 NDX2903508
పపరర: పదక కకవడక

94-19/4

2751 NDX2755528
పపరర: భగఖలకడక గకరర

94-15/546

2754 NDX2860740
పపరర: మలర కరరరర న రరవప వనలగలలటట

94-17/973

94-15/548

2757 NDX3261898
పపరర: ననగలకడక యరకసశశటట
భరస : రవ కలమమర యరకసశశటట
ఇసటట ననస:1-34-227
వయససస:27
లస: ససస స

94-3/1403

2740 NDX3139011
పపరర: అనసష తేలగణణడక

94-15/545

2743 NDX2634111
పపరర: భబగఖశక పరతకకట

94-19/564

2746 NDX2907160
పపరర: తడవవణ బబబబ నలర మతష

94-19/619

తసడడ:డ చనన గగవసదస నలర మతష
ఇసటట ననస:1-34-219/1A
వయససస:19
లస: పప
2749 NDX2250009
పపరర: శరసతమక పలకలలరర

94-19/3

భరస : కకటటశశరరరవప పలకలలరర
ఇసటట ననస:1-34-222
వయససస:50
లస: ససస స
94-15/549

2752 NDX2688562
పపరర: పరశతమక వనలగలలటట

94-5/832

భరస : మలర కరరరర న రరవప వనలగలలటట
ఇసటట ననస:1-34-226
వయససస:72
లస: ససస స
94-15/550

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:1-34-226
వయససస:80
లస: పప
94-12/1204

2737 NDX3139060
పపరర: ననగగశశర రరవప తáలగణáడక

తలర : భబలకడక పరతకకట
ఇసటట ననస:1-34-216/B,1ST LINE
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర గకరర
ఇసటట ననస:1-34-224
వయససస:43
లస: ససస స
94-6/557

94-15/542

భరస : ననగగశశర రరవప తేలగణణడక
ఇసటట ననస:1-34-216
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససబబరరవప కకవడక
ఇసటట ననస:1-34-222
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ
ఇసటట ననస:1-34-226
వయససస:68
లస: పప
2756 NDX2639417
పపరర: మమధవ శరరగరరర

94-15/544

Deleted

తసడడ:డ భమషణస పలకలలరర
ఇసటట ననస:1-34-222
వయససస:62
లస: పప
2753 JBV1791177
పపరర: శవననగగశశరరరవప దేవరపలర

2742 NDX2873420
పపరర: వనసకట రమణ అడపరల

2734 NDX2907921
పపరర: సరయ దదవఖ తనడడకకసడ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తáలగణáడక
ఇసటట ననస:1-34-215
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ చనన గగవసదస నలర మతష
ఇసటట ననస:1-34-219/1A
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ హహసపన సయద
ఇసటట ననస:1-34-221
వయససస:30
లస: పప
2750 NDX2249985
పపరర: కకటటశశరరరవప పలకలలరర

94-12/1202

భరస : వరరసజనవయబలల అడపరల
ఇసటట ననస:1-34-216/5/1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకర బబబబ కరవవటట
ఇసటట ననస:1-34-217
వయససస:23
లస: పప
2747 NDX2978849
పపరర: మర వల సపటడ

2739 NDX3138963
పపరర: వనసకటటశశరమక తేలగణణడక

94-12/1201

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:1-34-212
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర తేలగణణడక
ఇసటట ననస:1-34-215
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : భబణబ పడసరద కరనసగసటట
ఇసటట ననస:1-34-216/5
వయససస:20
లస: ససస స
2744 NDX2941656
పపరర: వజయ శసకర బబబబ కరవవటట

94-15/541

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:1-34-212,Maruthi nagar
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపలయఖ తేలగణణడక
ఇసటట ననస:1-34-215
వయససస:65
లస: పప
2741 NDX2545580
పపరర: దసరడ భవన కరనసగసటట

2733 NDX3083581
పపరర: బల పడతనప శకనస సససగ బబ సదదల

2736 NDX2661148
పపరర: శకవఖ నసదదన తనడడకకసడ

2731 NDX2625200
పపరర: ఇసదడ బబయ బబ సదదల

భరస : దసరడ సససగ
ఇసటట ననస:1-34-207/A
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరస సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:1-34-207/A
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:1-34-212
వయససస:19
లస: ససస స
2738 NDX3218732
పపరర: వనసకటటశశరరర తేలగణణడక

94-18/791

భరస : మబరళమహన సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:1-34-207
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బబలమజ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:1-34-207/A
వయససస:56
లస: ససస స
2735 NDX2572485
పపరర: సరయ దదవఖ తనడడకకసడ

2730 NDX3163342
పపరర: ఝనస లకడక భబయ బబ సదదల

2755 NDX2981363
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకటబరపప

94-17/974

తసడడ:డ శసకర రరవప కకటబరపప
ఇసటట ననస:1-34-226
వయససస:41
లస: పప
94-18/964

2758 NDX2630143
పపరర: మబరళ కకషష కకరకపరటట

94-7/834

తసడడ:డ వనసకటరరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:1-34-228
వయససస:18
లస: పప
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94-12/13

తసడడ:డ ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:1-34-228
వయససస:25
లస: ససస స
2762 NDX3260551
పపరర: నరకల చససడడరర

94-13/1420

94-14/588

94-15/553

94-19/5

94-15/555

94-19/7

94-17/12

2772 NDX2533248
పపరర: లహరర దేవ పపల

2775 NDX2984466
పపరర: పడశరసత చసతలచదరరవప

2778 NDX3202884
పపరర: హరరకఠ రరజవరపప రరజవరపప

2781 NDX2755387
పపరర: హరరకఠ రరజవరపప

94-19/6

2784 NDX3039955
పపరర: ననగ భబరడ వ గబడే

94-17/975

94-12/1332

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:1-34-245/6
వయససస:24
లస: ససస స

2770 NDX3096468
పపరర: సయద ససఫసయమ సయద

94-18/793

2773 NDX3180585
పపరర: వజయమనసద పసటర

94-15/554

2776 NDX2985240
పపరర: లకడక పదక పమడడమబకసల

94-15/556

2779 NDX3172822
పపరర: హరరకఠ రరజవరపప

94-12/1333

భసధసవప: పడణణత రరజవరపప
ఇసటట ననస:1-34-243/1
వయససస:19
లస: పప
94-17/976

94-17/977

Deleted

2787 NDX3217619
పపరర: మమనషర చచదరర తననరర

94-18/792

భరస : శవరరవప పమడడమబకసల
ఇసటట ననస:1-34-241
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర పడసరద గబడే
ఇసటట ననస:1-34-244/1
వయససస:32
లస: ససస స
94-12/1205

2767 NDX2847549
పపరర: రతనటటజససశన గగనసగబసటర

తలర : ససశల పసటర
ఇసటట ననస:1-34-239/2
వయససస:41
లస: పప

Deleted

94-15/557

94-7/25

భరస : గఫపర షపక గఫపర షపక
ఇసటట ననస:1-34-237/2
వయససస:18
లస: ససస స

భసధసవప: పడణణత
ఇసటట ననస:1-34-243/1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ చనన మలర యఖ గగపరలలన
ఇసటట ననస:1-34-244/1
వయససస:64
లస: పప
2786 NDX2629889
పపరర: ధరక ననగ సరయ వనసకటటష
పపలపరటట
తలర : పదనకవత పపలపరటట
ఇసటట ననస:1-34-245/6
వయససస:21
లస: పప

94-6/558

తసడడ:డ రరజవరపప రరమబ రరమబ
ఇసటట ననస:1-34-243/1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రరమబ రరజవరపప
ఇసటట ననస:1-34-243/1
వయససస:22
లస: పప
2783 NDX2964401
పపరర: సససదర రరవప గగపరలలన

2769 NDX2708121
పపరర: ననగబరరబ షపక

2764 NDX2471886
పపరర: రమదేవ చససడడరర

తసడడ:డ రమణ రరవప
ఇసటట ననస:1-34-229
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష చసతలచదరరవప
ఇసటట ననస:1-34-239/A
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమ కకషష బసడనరర
ఇసటట ననస:1-34-241
వయససస:25
లస: పప
2780 NDX2472314
పపరర: పడణణత రరజవరపప

94-15/552

తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ పపల
ఇసటట ననస:1-34-239/1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవపలల పడతపత
ఇసటట ననస:1-34-239/A
వయససస:51
లస: పప
2777 NDX2519494
పపరర: దదవఖ చరణ బసడనరర

2766 NDX2887156
పపరర: ససఫసయమ సయఖద

94-12/15

భరస : బడహకయఖ చససడడరర
ఇసటట ననస:1-34-228/2
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:1-34-234
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణయఖ పపల
ఇసటట ననస:1-34-239/1
వయససస:46
లస: ససస స
2774 NDX2948644
పపరర: శకనవరసరరవప పడతపత

94-15/551

తసడడ:డ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:1-34-229
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రజడడస భవనస
ఇసటట ననస:1-34-230/B
వయససస:39
లస: పప
2771 NDX2472850
పపరర: రజన కలమమరర పపల

2763 NDX3040888
పపరర: వనసకట రరవప కకరకపరటట

2761 NDX2382158
పపరర: వనసకట సరయ కకషష మకజసన

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప మకజసన
ఇసటట ననస:1-34-228
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకరకపరటట
ఇసటట ననస:1-34-228
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ అయఖనన చససడడరర
ఇసటట ననస:1-34-228/2
వయససస:61
లస: పప
2768 NDX3105475
పపరర: రవసదడ రజడడస భవనస

94-12/14

భరస : ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:1-34-228
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప చససడడరర
ఇసటట ననస:1-34-228
వయససస:54
లస: ససస స
2765 NDX2472025
పపరర: బడహకయఖ చససడడరర

2760 NDX2472090
పపరర: కరరమమన షపక

94-13/1275

2782 NDX3218153
పపరర: హరరకఠ రరజవరపప

94-22/759

తసడడ:డ పడణణత రరజవరపప
ఇసటట ననస:1-34-243/1
వయససస:19
లస: పప
2785 NDX3146362
పపరర: మసరసనమక కకమకనవన

94-15/558

భరస : చననయఖ కకమకనవన
ఇసటట ననస:1-34-244/A
వయససస:59
లస: ససస స
2788 NDX3148640
పపరర: వనసకట శవ తేజ తననరర

94-16/1162

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:1-34-245/6
వయససస:22
లస: పప
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94-15/559
2789 NDX2900603
పపరర: ధరక ననగ సరయ వనసకటటష
పపలపరటట
తసడడ:డ బబలమజ పపలపరటట
ఇసటట ననస:1-34-245/6 FLAT NO 303
వయససస:21
లస: పప

భరస : బబలమజ పపలపరటట
ఇసటట ననస:1-34-245/6 FLAT NO 303
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలమజ పపలపరటట
ఇసటట ననస:1-34-245/6 FLAT NO 303
వయససస:23
లస: పప

2792 NDX3275641
పపరర: పపజత మబపలవరపప

2793 NDX2425288
పపరర: నరగసదడ రజడడస మమడగస

2794 NDX3039831
పపరర: రమమశ బబబబ కకరరవ

94-12/1678

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మబపలవరపప
ఇసటట ననస:1-34-246
వయససస:19
లస: ససస స
2795 NDX3089109
పపరర: పపజత కరమన

2790 NDX2756161
పపరర: పదనకవత పపలపరటట

94-15/560

94-13/34

తసడడ:డ వనసకటటశశర రజడడస మమడగస
ఇసటట ననస:1-34-246/1/202
వయససస:31
లస: పప
94-19/620

తసడడ:డ వనసకట రసగ రరవప కరమన
ఇసటట ననస:1-34-246/B
వయససస:20
లస: ససస స

2791 NDX2900611
పపరర: ససతతష కలమమర పపలపరటట

94-15/561

94-17/978

తసడడ:డ బడహకయఖ కకరరవ
ఇసటట ననస:1-34-246/A
వయససస:34
లస: పప

2796 NDX2002178
పపరర: సతఖననరరయణ రరజ పపననకటస

94-77/1

2797 NDX1728692
పపరర: బబబ రరణణ పపననకతస

94-77/2

తసడడ:డ నరసససహ రరజ పపననకటస
భరస : సతఖననరరయణ రరజ పపననకతస
ఇసటట ననస:1-34-246 B/C FLAT NO14 GAR ఇసటట ననస:1-34-246 B/C FLAT NO14 GAR
వయససస:59
లస: పప
వయససస:49
లస: ససస స

2798 NDX1728684
పపరర: సరశమ హరర వరరన పపననకతస

94-77/3

2799 NDX2381713
పపరర: దసరరడ పడణత పపననకతస

94-88/4

2800 NDX2645240
పపరర: కకషష శక ఈపససత మసతడ

94-17/897

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరజ పపననకతస
తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరజ పపననకతస
తసడడ:డ వనసకట రఘబరరస మసతడ
ఇసటట ననస:1-34-246 B/C FLAT NO14 GAR ఇసటట ననస:1-34-246 B/C FLAT NO14 GAR ఇసటట ననస:1-34-247/1 Flat 201
వయససస:23
లస: పప
వయససస:21
లస: ససస స
వయససస:18
లస: పప
2801 NDX2410611
పపరర: రఘబ దదవ

94-15/10

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దదవ
ఇసటట ననస:1-34-251/A
వయససస:51
లస: పప
2804 NDX2638997
పపరర: ఫసరగజ షపక

94-9/658

94-15/564

భరస : మహహశ జజససస
ఇసటట ననస:1-34-254
వయససస:30
లస: ససస స
2810 NDX3078557
పపరర: శరమ ససధర బల బతన

94-37/701

తసడడ:డ సడరఖ పడకరశ రరవప బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:1-34-251/A
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వవశరభబ షపక
ఇసటట ననస:1-34-254
వయససస:33
లస: పప
2807 NDX2758902
పపరర: పసడయసకర తమకనడడ

2802 NDX2932440
పపరర: తషలశ రరణణ బబ దసదలలరర

2805 NDX3009529
పపరర: అడపరల కకషష మహన రరవప
అడపరల
తసడడ:డ జననరఱ న రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:1-34-254
వయససస:52
లస: పప

94-15/562

2808 NDX2734481
పపరర: వనసకట రమణమక బబలబథదన

94-17/979

తసడడ:డ ననరరయణ బల బతన
ఇసటట ననస:1-34-254
వయససస:42
లస: పప
2813 AP151010165487
పపరర: అరరణ బబతసచరర

94-9/8

2811 NDX3212693
పపరర: సరమమమజఖస బసజ

94-9/657

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కకతస
ఇసటట ననస:1-34-251/A, 1ST LANE
వయససస:48
లస: పప
2806 NDX2907038
పపరర: మహహశ జజససస

94-15/563

తసడడ:డ ససరగశ బబబబ జజససస
ఇసటట ననస:1-34-254
వయససస:37
లస: పప

భరస : ననరరయణ బబలబథదన
ఇసటట ననస:1-34-254
వయససస:69
లస: ససస స
94-17/981

2803 NDX2706992
పపరర: మధస కకతస

2809 NDX3088556
పపరర: ననగ మణణ పపరరయ

94-17/980

భరస : సతఖననరరయణ పపరరయ
ఇసటట ననస:1-34-254
వయససస:53
లస: ససస స
94-17/982

2812 NDX2225092
పపరర: భబరత దేవ కకరర కలసట

94-9/7

భరస : బబలర యఖ బసజ
ఇసటట ననస:1-34-254 MARUTHI NAGAR
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబబ రరవప కకరర కలసట
ఇసటట ననస:1-34-254, FLAT NO 404
వయససస:36
లస: ససస స

2814 AP151010162212
పపరర: శకహరర రరవప బబతసచరర

2815 NDX2465284
పపరర: లలమవత కటటకస

94-9/9

94-12/27

భరస : శకహరర రరవప బబతసచరర
ఇసటట ననస:1-34-254, FLAT NO 405
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అపలయఖ బబతసచరర
ఇసటట ననస:1-34-254, FLAT NO 405
వయససస:52
లస: పప

భరస : రరమ కకషష సస మరకత
ఇసటట ననస:1-34-254,LV HEIGHTS, F.NO:1
వయససస:48
లస: ససస స

2816 NDX2465292
పపరర: రరమ కకషష సస మరకతష

2817 NDX3125218
పపరర: శకనవరస రరవప గబసడనల

94-41/779
2818 NDX2848117
పపరర: వనసకట సతఖ సరయ కకషష చదవతనఖ
గబరకల
తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:1-34-256
వయససస:23
లస: పప

94-12/28

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సస మరకతష
ఇసటట ననస:1-34-254,LV HEIGHTS, F.NO:1
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గబసడనల
ఇసటట ననస:1-34-254,PLOT 205
వయససస:45
లస: పప

94-17/983
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94-12/1334

తసడడ:డ అపలల ననయబడడ కలగరరలమ
ఇసటట ననస:1-34-258
వయససస:47
లస: పప
2822 NDX2419919
పపరర: చసదనడవత రరపసనవన

94-12/16

2823 NDX2419927
పపరర: నరగసదడ కలమమర రరపసనవన

94-12/1663

2826 NDX2926624
పపరర: కకలర పర సరయ కలమఖణ

94-12/17

2829 NDX2661395
పపరర: యమశశన కలమమర రగపపడడ

94-15/566

2824 NDX2419901
పపరర: జజనకకరరమయఖ రరపసనవన

94-12/18

తసడడ:డ ఎరరకలయఖ రరపసనవన
ఇసటట ననస:1-34-263
వయససస:48
లస: పప
94-15/567

తసడడ:డ కకలర పర శసకర
ఇసటట ననస:1-34-264
వయససస:18
లస: పప
94-12/1207

2821 NDX3066602
పపరర: రరషసకగష అసబటట

తసడడ:డ గగపరల రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:1-34-260
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ జజనకకరరమయఖ రరపసనవన
ఇసటట ననస:1-34-263
వయససస:23
లస: పప

భరస : ఏరరకలలలవయ
ఇసటట ననస:1-34-263
వయససస:68
లస: ససస స
2828 NDX2642965
పపరర: యశశసత కలమమర రగపపడడ

94-15/565

భరస : వనసకట రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:1-34-260
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : జజనకకరరమయఖ రరపసనవన
ఇసటట ననస:1-34-263
వయససస:45
లస: ససస స
2825 NDX3264934
పపరర: పపసచలమక రరపసనవన

2820 NDX3065620
పపరర: వర రరఘవమక అసబటట

94-12/1208

94-12/1206
2827 NDX2659019
పపరర: వనసకట ననగ ఫణణ కలమమర
ఘసటశరల
తసడడ:డ వనసకట శవ కలమమర ఘసటశరల
ఇసటట ననస:1-34-268
వయససస:20
లస: పప

2830 NDX3187127
పపరర: కవత కరర కలసట

94-15/569

తసడడ:డ దదవఖ జజఖత ఆనసద కలమమర రగపపడడ
ఇసటట ననస:1-34-269
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ దదవఖ జజఖత ఆనసద కలమమర రగపపడడ
ఇసటట ననస:1-34-269
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకట కనకగశశరరరవప కరర కలసట
ఇసటట ననస:1-34-275
వయససస:42
లస: ససస స

2831 NDX2963866
పపరర: రరసబబబబ గధద

2832 NDX2995835
పపరర: నఖల శశష సరయ ననథ గదద్

2833 NDX2994192
పపరర: ససనత మనవ

94-15/570

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప గధద
ఇసటట ననస:1-34-277
వయససస:45
లస: పప
2834 NDX2544179
పపరర: అదద ననరరయణ సరయన

తసడడ:డ రరసబబబబ గదద్
ఇసటట ననస:1-34-277 3RD LINE
వయససస:18
లస: పప
94-12/1209

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ సరయన
ఇసటట ననస:1-34-278
వయససస:46
లస: పప
2837 NDX3074564
పపరర: ననరరయణమక తలర స

94-15/571

94-12/21

భరస : అసకకరజడడస చేననపపరజడకస
ఇసటట ననస:1-34-281
వయససస:28
లస: ససస స

2838 NDX2757128
పపరర: మమధవ తలర మ

2841 NDX2462562
పపరర: వసశ కకషష గడనపపడడ

94-12/1211

2844 NDX3133089
పపరర: భబణబ పడకరశ రజడడస నరక

94-15/572

2847 NDX2472074
పపరర: బలరరమ కకషష మమటర
తసడడ:డ భమపత రరవప మమటర
ఇసటట ననస:1-34-283
వయససస:59
లస: పప

94-12/19

2839 NDX2462554
పపరర: వసశ కకషష గడనపపడడ

94-12/20

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గడనపపడడ
ఇసటట ననస:1-34-279/
వయససస:23
లస: పప
94-12/22

2842 NDX3089570
పపరర: ఆశ బబజ షపక

94-5/1195

తసడడ:డ సపవదనల షపక
ఇసటట ననస:1-34-280
వయససస:23
లస: ససస స
94-12/1335

తసడడ:డ వనసకట రసగ రజడడస
ఇసటట ననస:1-34-280
వయససస:18
లస: పప
94-13/1422

2836 NDX2245652
పపరర: పషరలవత తలర స
భరస : మహన రరవప తలర స
ఇసటట ననస:1-34-278/A
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:1-34-279/2
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రసగ రజడడస నరరక
ఇసటట ననస:1-34-280
వయససస:20
లస: ససస స
2846 NDX3263506
పపరర: కకటటశశరర చేననపపరజడకస

94-12/1210

భరస : గరరర బబబబ తలర మ
ఇసటట ననస:1-34-278/A
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:1-34-279
వయససస:34
లస: పప
2843 NDX2649887
పపరర: హరరత నరరక

2835 NDX2544153
పపరర: మహహసదడ బబబబ సరయన

94-39/1159

భరస : రరసబబబబ గదద
ఇసటట ననస:1-34-277 3RD LINE
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అదద ననరరయణ సరయన
ఇసటట ననస:1-34-278
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకరరమ మమరరస తలర స
ఇసటట ననస:1-34-278/A
వయససస:78
లస: ససస స
2840 NDX2245686
పపరర: నవన కలమమర గబరరకల

94-13/1277

2845 NDX2579167
పపరర: వనసకట రసగ రజడడస నరరక

94-31/767

తసడడ:డ వనసకట రజడడస నరరక
ఇసటట ననస:1-34-280
వయససస:47
లస: పప
94-12/23

2848 NDX2245694
పపరర: మబకస దర షపక

94-12/24

తసడడ:డ అనశర షపక
ఇసటట ననస:1-34-284
వయససస:22
లస: పప
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2849 NDX2410132
పపరర: సరయ దదపప తదననల
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94-1/50

తసడడ:డ పడసరద రరవప తదననల
ఇసటట ననస:1-34/284/1
వయససస:24
లస: పప
2852 NDX2550663
పపరర: శవరసగరరజడడస నబబరగసడర

94-12/1212

2853 NDX2550747
పపరర: లకకకదేవ నబబబర గసడర

95-6/747

2856 NDX2989762
పపరర: ససధదర కలమమర కకసడడరర

2859 NDX2958189
పపరర: మసరసన బఇవనవ షపక

తసడడ:డ రరమకకషష రజడడస బబ డడరజడడసగరరర
ఇసటట ననస:1-34-294/1,FLATNO 101
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:1-34-346/2
వయససస:51
లస: ససస స

2861 NDX2951143
పపరర: ననగబల మరవల షపక

2862 NDX2951200
పపరర: కరరమబననసర బబగస షపక

94-19/621

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:1-34-346/2
వయససస:39
లస: పప
2864 NDX2976173
పపరర: బబజ షపక

94-16/1165

94-12/29

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమమలమ
ఇసటట ననస:1-35-1
వయససస:25
లస: పప
2870 NDX2380970
పపరర: కరవఖ దదపసక కకసడబబ యన

94-12/30

2865 NDX3114717
పపరర: వనసకట ససబబమక గబసటటపలర

తసడడ:డ వనసకటయఖ కకసడన
ఇసటట ననస:1-35-14/A
వయససస:34
లస: పప

94-12/1337

తసడడ:డ బబలమజ బబ డడరజడస డగరరర
ఇసటట ననస:1-34-294/1
వయససస:33
లస: పప
94-12/1338

2860 NDX2965101
పపరర: ఇసరకయల షపక

94-16/1163

తసడడ:డ పచ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:1-34-346/2
వయససస:60
లస: పప
94-19/622

2863 NDX2965606
పపరర: హలమమ బఇవనవ షపక

94-16/1164

భరస : జజనయఖ షపక
ఇసటట ననస:1-34-346/4
వయససస:35
లస: ససస స
94-12/1339

2866 NDX2245678
పపరర: అల షపక

94-12/26

2869 NDX2814986
పపరర: ఆశక చచదరర నమమకలగదనద

2871 NDX2970671
పపరర: ససమత బబ సదలపరటట

94-12/1348

2877 NDX2876399
పపరర: చసదడ రరవప గగల
తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:1-35-15
వయససస:29
లస: పప

94-16/1229

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:1-35-8
వయససస:20
లస: పప
2872 NDX2814770
పపరర: ససమత బబ సదలపరటట

94-16/1171

భరస : గగపస
ఇసటట ననస:1-35-11
వయససస:20
లస: ససస స
94-15/588

తసడడ:డ కరరమబలర
ఇసటట ననస:1-35-14-78
వయససస:24
లస: పప
94-21/777

2857 NDX3060548
పపరర: మహహశ బబ డడరజడడసగరరర

94-12/1230

2874 NDX2845717
పపరర: అయమబ పఠరన

2876 NDX2944577
పపరర: వనసకటటశశరరర కకసడన

94-12/1336

2868 NDX2542835
పపరర: సససగరకకసడ ఆసజనవయబలల
వపలరర
తసడడ:డ వనసకటపలయఖ వపలరర
ఇసటట ననస:1-35-6
వయససస:57
లస: పప

2873 NDX2968949
పపరర: ననగమణణ ససతనరర
భరస : కకషష ససతనరర
ఇసటట ననస:1-35-14
వయససస:41
లస: ససస స

94-12/1214

తసడడ:డ దసస గరరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:1-34-384-5-74
వయససస:72
లస: పప

భరస : గగపస బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:1-35-11
వయససస:19
లస: ససస స

94-12/1355

2854 NDX2550887
పపరర: బబలరజడడస నబబర గసడర

భరస : వనసకటటశశరరర గబసటటపలర
ఇసటట ననస:1-34-350/1, 3RD LINE
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమసజనవయబలల కకసడబబ యన
ఇసటట ననస:1-35-10 NEAR PEDDA BAVI
వయససస:27
లస: ససస స

94-13/1278

తసడడ:డ శవరసగరరజడడస నబబరగసడర
ఇసటట ననస:1-34-285
వయససస:18
లస: పప

భరస : ననగబలలమరర వల షపక
ఇసటట ననస:1-34-346/2
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:1-34-346/6
వయససస:24
లస: ససస స
2867 NDX2419935
పపరర: జగదదష గకతమ మమమలమ

94-12/1213

తసడడ:డ పడభబకర రరవప కకసడడరర
ఇసటట ననస:1-34-292/A
వయససస:18
లస: పప
94-28/896

2851 NDX3063559
పపరర: రరమ దేవ యదదనపపడడ

భరస : చదసచస వనసకట రమణ యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:1-34-284/1 FLAT NO.A-5
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శవరసగరరజడడస నబబరగసడర
ఇసటట ననస:1-34-285
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ మమగసటట
ఇసటట ననస:1-34-292
వయససస:18
లస: పప
2858 NDX3136009
పపరర: బబలమజ బబ డడరజడడసగరరర

94-12/25

తసడడ:డ పడసరద రరవప తదననల
ఇసటట ననస:1-34/284/1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలరజడడస నబబరగసడర
ఇసటట ననస:1-34-285
వయససస:41
లస: పప
2855 SQX2035186
పపరర: ననగ ససధదర మమగసటట

2850 NDX2401974
పపరర: మమనక దదపసస తదననల

2875 NDX2908101
పపరర: అయమబ పఠరన

94-17/990

తసడడ:డ కరరమబలర పఠరన
ఇసటట ననస:1-35-14-78
వయససస:22
లస: పప
94-12/1358

2878 NDX2735488
పపరర: గరయతడ గగల

94-17/992

భరస : చదడ రరవప గగల
ఇసటట ననస:1-35-15
వయససస:18
లస: ససస స
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2879 NDX2756450
పపరర: చసదడ రరవప గగల
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94-12/1359

తసడడ:డ పపననయఖ గగల
ఇసటట ననస:1-35-15 , 1st Line,
వయససస:29
లస: పప
2882 NDX2948545
పపరర: కకటమక బటడగబసట

94-16/1186

94-18/808

94-12/1366

94-12/1371

94-12/31

94-12/1373

భరస : వనసకట రమణ యలవరరఱ
ఇసటట ననస:1-35-51
వయససస:33
లస: ససస స

2892 NDX2732147
పపరర: వనసకట పరమమశశరర గగటటటపరటట

2895 NDX2639094
పపరర: ననగ గగవరర న తనతన

2898 NDX2546547
పపరర: వనసకట సరయ మబనగగటట

95-4/775

2901 SQX2099554
పపరర: మతషన సరహహ

94-17/997

2904 NDX3104676
పపరర: వనసకటటశశరరర మరరయమలల

94-12/1228

2907 NDX2383586
పపరర: గగపస కకషష కలపర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలపర
ఇసటట ననస:1-35-52
వయససస:23
లస: పప

94-12/1365

2890 NDX2977528
పపరర: కలధనన సరహహబ షపక

94-12/1367

2893 NDX2732667
పపరర: పపషరలసజల తసతడ

94-17/998

2896 NDX2924223
పపరర: వసశ టబటబ

94-12/1372

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:1-35-29
వయససస:20
లస: పప
94-12/1229

95-5/691

2899 NDX2976348
పపరర: అమరణనధ కలవకలరర

94-12/1374

తసడడ:డ పపనన రరవప కలవకలరర
ఇసటట ననస:1-35-34
వయససస:29
లస: పప
2902 NDX2913713
పపరర: అనడష పచనచ

94-12/1375

భరస : రరజగష తషళళళరర
ఇసటట ననస:1-35-38
వయససస:31
లస: ససస స
94-17/999

తసడడ:డ ససబబయఖ మరరయమలల
ఇసటట ననస:1-35-41
వయససస:64
లస: పప
94-16/1225

2887 NDX2970655
పపరర: సరసశత తనతకకసడ

భరస : మధస సస్రధన రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:1-35-27
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వదనఖకర సరహహ
ఇసటట ననస:1-35-34
వయససస:20
లస: పప
94-12/1376

94-12/1364
2884 NDX2757698
పపరర: లల సరయ పసడయ రరకకకణణ గబరకపప

తసడడ:డ మర శరబమ షపక
ఇసటట ననస:1-35-22
వయససస:67
లస: పప

Deleted

భరస : వనసకటటశలల మరరయమలల
ఇసటట ననస:1-35-41
వయససస:56
లస: ససస స
2906 NDX3183647
పపరర: రజన యలవరరఱ

94-72/941

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మబనగగటట
ఇసటట ననస:1-35-34
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వదనఖదర సరహహ
ఇసటట ననస:1-35-34
వయససస:20
లస: పప
2903 NDX3106853
పపరర: సరసబడజఖస మరరయమలల

2889 NDX2623981
పపరర: అబబబస షపక

94-17/993

భరస : వనసకటటశశరరర తనతకకసడ
ఇసటట ననస:1-35-20
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస తనతన
ఇసటట ననస:1-35-29
వయససస:19
లస: పప

భరస : శవ శసకర పగడనల
ఇసటట ననస:1-35-33
వయససస:18
లస: ససస స
2900 SQX2049740
పపరర: మతషన సరహహ

94-17/995

భరస : హరర పడసరద పగడనల
ఇసటట ననస:1-35-27
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహకణఖ కలమమర తనతన
ఇసటట ననస:1-35-29
వయససస:20
లస: పప
2897 NDX3008869
పపరర: సరయ పడసనన పగడనల

2886 NDX2874410
పపరర: చరరత శక సస మశశటట

2881 NDX2845725
పపరర: వనసకట ననగపవన కలమమర
పస తషల
తసడడ:డ కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:1-35-16
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ అమరగశశర రరవప గబరకపప
ఇసటట ననస:1-35-18
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వలర షపక
ఇసటట ననస:1-35-21/A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటచలస చసదడగరరర
ఇసటట ననస:1-35-25
వయససస:78
లస: పప
2894 NDX2493203
పపరర: ననగ గగవరరన తనతన

94-13/1142

తసడడ:డ వనసకట రరవప సస మశశటట
ఇసటట ననస:1-35-19
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:1-35-21
వయససస:22
లస: పప
2891 NDX2895795
పపరర: వనసకటటశశరరర చసదడగరరర

2883 NDX2646347
పపరర: ననగ రరజ పపవదద
తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:1-35-17
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ దనసస కకడవటటగసటట
ఇసటట ననస:1-35-18
వయససస:30
లస: పప
2888 NDX2845568
పపరర: అబబబస షపక

94-13/35

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చదరరకలరర
ఇసటట ననస:1-35-16
వయససస:22
లస: ససస స

భసధసవప: అపలయఖ బటడగబసట
ఇసటట ననస:1-35-16/A
వయససస:27
లస: ససస స
2885 NDX2802395
పపరర: రరమయఖ కకడవటటగసటట

2880 NDX2472173
పపరర: ఇసదదరర గరసధద చదరరకలరర

2905 NDX2838993
పపరర: ననగలకడక కకమబకరర

94-8/1333

భరస : లకడక నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:1-35-47
వయససస:25
లస: ససస స
94-12/32

2908 NDX3124807
పపరర: వనసకట కకషష వవణణ సస మశశటట

94-16/1226

భరస : రరజ సస మశశటట
ఇసటట ననస:1-35-52
వయససస:26
లస: ససస స
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2909 NDX2950756
పపరర: తనజ షపక
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94-12/1377

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:1-35-55
వయససస:20
లస: ససస స

94-12/1378

తసడడ:డ ననగమర వల నడర బబష
ఇసటట ననస:1-35-57, 2ND LANE
వయససస:20
లస: పప

2912 NDX2523207
పపరర: వసశ కకషష ఇసటటరర

94-12/33

తసడడ:డ శవ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:1-35-58
వయససస:21
లస: పప

2913 NDX2382117
పపరర: తరరపతమక ఏలలలరర

2911 NDX3204245
పపరర: సపవడడ బబబబ నడర బబష

94-24/3

తసడడ:డ అపరల రరవప చనవల
ఇసటట ననస:1-35-62
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగమర వల నడర బబష
ఇసటట ననస:1-35-57, 2ND LINE,
వయససస:20
లస: పప
94-13/791

2916 NDX1789793
పపరర: అరరణన చనవల

94-24/4

భరస : అపరల రరవప చనవల
ఇసటట ననస:1-35-62
వయససస:43
లస: ససస స
94-12/1232

తసడడ:డ జలలబబలమ పపదద కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:1-35-63
వయససస:18
లస: ససస స
2921 NDX2402063
పపరర: కకషష చదవతనఖ సడరజడస డ

2914 NDX1789694
పపరర: ససజనఖ చనవల

94-24/2

2919 NDX3057080
పపరర: జలలబబలమ పపద కకటటశశరరరవప

2922 NDX2402071
పపరర: వనసకటటశశర రజడడస సడరజడడస

94-12/1380

94-12/39

94-26/1088
2920 NDX3075314
పపరర: ననగ వనసకట సతఖ సరయ పడవణ
తషరగ
తసడడ:డ హనసమ కలమమర తషరగ
ఇసటట ననస:1-35-63
వయససస:30
లస: పప

2923 NDX2660942
పపరర: జజవనసదదదన షపక

94-12/1233

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరజడస డ సడరజడడస
ఇసటట ననస:1-35-63,FNO-D-4,SSVAPRTME
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:1-35-68
వయససస:39
లస: పప

2924 NDX2552800
పపరర: జజవనసదదదన షపక

2925 NDX2660918
పపరర: సబర బబగబమ మహమకద

2926 NDX2552826
పపరర: మహమకద సబర బబగబమ

94-12/1234

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:1-35-68
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మమళళళ షపక
ఇసటట ననస:1-35-74/1
వయససస:19
లస: ససస స
2930 NDX3028172
పపరర: లకడక ననరరయణ ఓరరగసటట

94-12/1383

తసడడ:డ ససబబరరయబడడ మమడదపలర
ఇసటట ననస:1-35-77,4
వయససస:21
లస: పప

94-12/1382

2931 NDX3019445
పపరర: నరగశ ఓరరగసటట ఓరరగసటట

94-15/593

2934 NDX2969319
పపరర: తరరపత రరవప మమడదపలర

94-12/1384

2937 NDX2865582
పపరర: నలర పరటట జయదదప
తసడడ:డ నలర పరటట కకషష
ఇసటట ననస:1-35-78
వయససస:20
లస: పప

94-16/1227

2932 NDX3122363
పపరర: ససభబన షపక

94-12/1385

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:1-35-77
వయససస:19
లస: ససస స
94-16/1228

తసడడ:డ ససబబ రరయబడడ మమడదపలర
ఇసటట ననస:1-35-77
వయససస:24
లస: పప
94-4/1274

2929 NDX3104643
పపరర: తనసజ షపక
భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:1-35-74, 2ND LINE
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:1-35-77
వయససస:27
లస: పప

భరస : చన సతఖననరరయణ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:1-35-77
వయససస:50
లస: ససస స
2936 NDX2629210
పపరర: సడరఖ పడకరశ మమడదపలర

2928 NDX3171683
పపరర: రజయ బబగస షసక

94-24/784

భరస : జజవనసదదదన షపక
ఇసటట ననస:1-35-68
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:1-35-74, 2ND LANE
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ చన సతఖననరరయణ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:1-35-77
వయససస:29
లస: పప
2933 NDX3064367
పపరర: అదద లకడక ఓరరగసటట

94-12/1235

తసడడ:డ ఉసరకన
ఇసటట ననస:1-35-68
వయససస:33
లస: ససస స
94-17/1000

94-12/1231

తసడడ:డ పపద కకటటశశర రరవప జలలబబల
ఇసటట ననస:1-35-63
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ జలలబబలమ వనసకట ససజనఖ
ఇసటట ననస:1-35-63
వయససస:48
లస: పప
94-12/38

2917 NDX2543684
పపరర: మహన కకషష జలలబబల

తసడడ:డ వనసకటటశశర రజడడస సడరజడడస
ఇసటట ననస:1-35-63,FNO-D-4,SSVAPRTME
వయససస:32
లస: పప

2927 NDX3122520
పపరర: ఫర హన షపక

94-12/1379

భరస : రరజజ కలమమర ఏలలలరర
తసడడ:డ అపరల రరవప చనవల
ఇసటట ననస:1-35-59,2ND LINE,MARUTHINA ఇసటట ననస:1-35-62
వయససస:23
లస: ససస స
వయససస:26
లస: ససస స

2915 NDX1789942
పపరర: ససధఖ రరణణ చనవల

2918 NDX2634301
పపరర: జలలబబలమ వనసకట ససజనఖ

2910 NDX3157872
పపరర: సపవడడ బబబబ నడర బబష

2935 NDX3063112
పపరర: చన సతఖననరరయణ ఓరరగసటట

94-18/810

తసడడ:డ పసచచ ననరరయణ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:1-35-77
వయససస:57
లస: పప
94-12/1386

2938 NDX3273208
పపరర: ఉరరస షపక

94-12/1667

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:1-35-78
వయససస:23
లస: ససస స
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2939 NDX2462620
పపరర: షపక సపవయద బబజ
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94-15/11

తసడడ:డ షపక సపవదసలల
ఇసటట ననస:1-35-80
వయససస:28
లస: పప
2942 NDX3196615
పపరర: అదద లకడక లగడపరటట

94-12/1388

94-15/594

94-16/1231

94-12/1237

94-12/1340

94-16/1167

94-12/1341

భరస : చననమ ననయబడడ దతస
ఇసటట ననస:1-35-104
వయససస:44
లస: ససస స

2952 SQX2046910
పపరర: చనసదదన చమకలరరస

2955 NDX3036522
పపరర: శవననగగశశరమక పసడపరరస

2958 NDX3037157
పపరర: మధవ బబ పపలడడ

2961 NDX3009073
పపరర: భబణబ పడసరద కసభసపరటట

94-12/1344

2964 NDX3152592
పపరర: చననమకయ పససపపలలటట

95-89/1206

2967 NDX2897205
పపరర: అపలలననయబడడ దటటట
తసడడ:డ చననమ ననయబడడ దతస
ఇసటట ననస:1-35-104
వయససస:29
లస: పప

2947 NDX2853414
పపరర: ఉమదేవ బబ టబరగసతన

94-4/1393

2950 NDX2656346
పపరర: మదదదన సరహహబ షపక

94-12/1236

2953 NDX2661833
పపరర: మమధవ బబ పపలడడ

94-12/1218

భరస : సరసబశవరరవప బబ పపలడడ
ఇసటట ననస:1-35-100
వయససస:25
లస: ససస స
94-15/580

2956 NDX3036787
పపరర: ససబబరజడడస పసడపరరస

94-16/1166

తసడడ:డ నగరరజడడస
ఇసటట ననస:1-35-100
వయససస:72
లస: పప
94-16/1168

2959 NDX3163995
పపరర: పదనకవత థడరలపత

94-16/1169

తసడడ:డ మణణ భమషణ థడరలపత
ఇసటట ననస:1-35-100,3RD LANE
వయససస:48
లస: ససస స
94-12/1342

2962 NDX3128527
పపరర: శకనధద గగవరడ

94-12/1343

తసడడ:డ లకడక ఫణణ కలమమర గగవరడ
ఇసటట ననస:1-35-102
వయససస:18
లస: ససస స
94-12/1345

భరస : ససధకర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:1-35-104
వయససస:28
లస: ససస స
94-15/581

94-5/838

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:1-35-94
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ చసటటబబబబ ఫరదర
ఇసటట ననస:1-35-102
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఇజజజ షపక
ఇసటట ననస:1-35-104
వయససస:44
లస: ససస స
2966 NDX2897122
పపరర: పరరశత దటటట

94-16/1232

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:1-35-100
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చసటట బబబబ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:1-35-102
వయససస:58
లస: ససస స
2963 NDX3155165
పపరర: మసరసన బ షపక

2949 NDX2915510
పపరర: వసశ కకషష అసబటట

2944 NDX2666915
పపరర: దదలప ఉనస
డ టటరర

భరస : హనసమసత రరవప బ
ఇసటట ననస:1/35/88
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ససబబరజడడస
ఇసటట ననస:1-35-100
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరనసద శరక
ఇసటట ననస:1-35-100
వయససస:28
లస: పప
2960 NDX3005097
పపరర: యగగశశరమక కసభసపరటట

94-40/846

తలర : మసస నమక చమకలరరస
ఇసటట ననస:1-35-99
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప బబ పపలడడ
ఇసటట ననస:1-35-100
వయససస:26
లస: ససస స
2957 NDX3037678
పపరర: సరసబశవ రరవప బబ పస లడక

2946 NDX2955581
పపరర: ననగమణణ ఉసగబటటరర

94-16/1230

తలర : కకటట రతనస ఉనస
డ టటరర
ఇసటట ననస:1-35-87
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ చనన కకషష రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:1-35-89
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప భభగఖస
ఇసటట ననస:1-35-99
వయససస:24
లస: ససస స
2954 NDX2950749
పపరర: మధవ బబ పపలడడ

94-17/1001

భరస : సరయ కలమమర
ఇసటట ననస:1-35-87
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:1-35-88
వయససస:25
లస: పప
2951 NDX2626109
పపరర: రరధ భభగఖస

2943 NDX3098787
పపరర: అదదమక లగడపరటట

2941 NDX3213550
పపరర: అనసష షపక

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:1-35-83, 2ND LANE
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప లగడపరటట
ఇసటట ననస:1-35-86
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : జవన కలమమర కసడనరరపఅల
ఇసటట ననస:1-35-87
వయససస:20
లస: ససస స
2948 NDX2841971
పపరర: శకనవరస రరవప కకసడరర

94-15/12

తసడడ:డ పసననకపరణణ ఘసటశరల
ఇసటట ననస:1-35-83 A
వయససస:32
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప లగడపరటట
ఇసటట ననస:1-35-86
వయససస:34
లస: ససస స
2945 NDX2923415
పపరర: తషలశ భవన కసడనరరపఅల

2940 NDX2472249
పపరర: దసరడ పడసరద ఘసటశరల

2965 NDX2897395
పపరర: సససహచలస దటటట

94-12/1346

తసడడ:డ చననస ననయబడడ దతస
ఇసటట ననస:1-35-104
వయససస:25
లస: పప
94-15/582

2968 NDX2897262
పపరర: జయలకడక దటటట

94-15/583

తసడడ:డ చననమ ననయబడడ దతస
ఇసటట ననస:1-35-104
వయససస:25
లస: ససస స
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2969 NDX2585776
పపరర: భవన సరయ నడరబబషర

94-12/1219

తసడడ:డ సరయ బబబబ నడరబబషర
ఇసటట ననస:1-35-106
వయససస:20
లస: పప
2972 NDX3048923
పపరర: మనషర బబ డస పరటట

94-16/1172

94-13/1129

94-17/988

94-16/1174

తసడడ:డ చసదడ శశఖర వరకరల
ఇసటట ననస:1-35-121
వయససస:18
లస: ససస స
2984 NDX2371789
పపరర: మరవరల షపక

2979 NDX2661114
పపరర: కకరస ర వరకఅలమ

2988 NDX2607760
పపరర: లకడక పడసనన కరరనటట

94-12/1225

తసడడ:డ పడతనప రజడడస కరరనటట
ఇసటట ననస:1-35-128
వయససస:19
లస: ససస స

తలర : ఫరతమ బబగబమ షపక
ఇసటట ననస:1-35-129
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:1-35-130
వయససస:41
లస: పప

94-12/1222

94-12/1351

94-12/1223

2991 NDX2828911
పపరర: ఫరతమ బబగబమ షపక

2994 NDX3240090
పపరర: ససబబయమక ననదదసడర

2997 NDX2984375
పపరర: ఆశ షపక
తసడడ:డ జన బబష షపక
ఇసటట ననస:1-35-130
వయససస:19
లస: ససస స

94-16/1173

94-12/34

2986 NDX2608529
పపరర: డడసడకశశర రజడడస కరరనటట

94-12/1224

తసడడ:డ పడతనప రజడడస కరరనటట
ఇసటట ననస:1-35-128
వయససస:23
లస: పప
94-12/1226

2989 NDX3161569
పపరర: శవ రరమ కకషష మరర
ట రర

94-12/1349

తసడడ:డ జగనననథ రరవప
ఇసటట ననస:1-35-129
వయససస:41
లస: పప
94-13/1280

2992 NDX2276863
పపరర: గకససయమ బబగస షపక

94-23/769

భరస : పసర బబషర షపక
ఇసటట ననస:1-35-129
వయససస:31
లస: ససస స
94-15/792

భరస : బడహకస ననదదసడర
ఇసటట ననస:1-35-129/A
వయససస:42
లస: ససస స
94-12/1353

2980 NDX3181302
పపరర: వసదన వరరకరల

భరస : మరవరల షపక
ఇసటట ననస:1-35-123 NAYEE BRAHMANA
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:1-35-129
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:1-35-129/A
వయససస:25
లస: ససస స
2996 NDX2986073
పపరర: జన బబష షపక

94-12/1221

తసడడ:డ పడతనప రజడడస కరరనటట
ఇసటట ననస:1-35-128
వయససస:19
లస: ససస స
94-12/1350

94-13/1279

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరణణపసససఏటట
ఇసటట ననస:1-35-120/16a
వయససస:50
లస: పప

2983 NDX2371813
పపరర: ననగబర బ షపక

2987 NDX2646982
పపరర: లసస్కక పడసనన కరరనటట

94-12/1220

2977 NDX3123411
పపరర: భబససర రరవప గరణణపసససటట

2982 NDX2660827
పపరర: ససభబన షపక

భరస : పడతనప రజడడస కరరనటట
ఇసటట ననస:1-35-128
వయససస:40
లస: ససస స

2993 NDX3129533
పపరర: హహమలత కకమబకరర

94-17/987

తసడడ:డ చసదడశశఖర వరరకరల
ఇసటట ననస:1-35-121
వయససస:18
లస: ససస స

2985 NDX2608669
పపరర: వనసకట దసరడ కరరనటట

94-16/1170

భరస : పసచచరజడడస
ఇసటట ననస:1-35-113/A3
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:1-35-123
వయససస:25
లస: పప
94-12/35

2974 NDX2661619
పపరర: జజఖత తషమక

తసడడ:డ వరకఅలమ వరకఅలమ చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:1-35-121
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ హసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:1-35-123 NAYEE BRAHMANA
వయససస:48
లస: పప

2990 NDX2919884
పపరర: అకబర బబష షపక

94-6/560

తసడడ:డ కకషష రరవప గణణశన
ఇసటట ననస:1-35-120/16
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : భబససర రరవప గరణణపససపత
ఇసటట ననస:1-35-120/16A
వయససస:43
లస: ససస స
2981 NDX2909299
పపరర: కకరస ర వరకరల

2973 NDX2665313
పపరర: పసచచరజడడస తషమక

2976 NDX2797553
పపరర: రరకకకణణ చచదరర గణణశన

2971 NDX2841963
పపరర: సతఖననరరయణ రజడస డ యయరరవ

తసడడ:డ చలమ రజడడస
ఇసటట ననస:1-35-107
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససత రజడడస
ఇసటట ననస:1-35-113/A3
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పసచచరజడడస
ఇసటట ననస:1-35-113/A3
వయససస:67
లస: పప
2978 NDX3092616
పపరర: నగరరజ గరణణపససపత

94-12/1347

భరస : సతఖననరరయణ రజడస డ యయరశ
ఇసటట ననస:1-35-107
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ బబ డస పరటట
ఇసటట ననస:1-35-112/A
వయససస:19
లస: ససస స
2975 NDX2660058
పపరర: ససదద నరజడడస తషమక

2970 NDX2789469
పపరర: బబలకరశమక యయరశ

2995 NDX2835775
పపరర: జజన బబష షపక

94-12/1352

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:1-35-130
వయససస:41
లస: పప
94-16/1176

2998 NDX3217858
పపరర: ననగలకడక ఉపపలమవలలరర

94-8/1331

భరస : నగరజ
ఇసటట ననస:1-35-135
వయససస:29
లస: ససస స
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94-12/1354

భరస : వనసకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:1-35-135
వయససస:49
లస: ససస స

94-13/771

భరస : ననగరరజ ఉపపలమమవపలలరర
ఇసటట ననస:1-35-135
వయససస:30
లస: ససస స

3002 NDX2387660
పపరర: బమరన షపక

94-23/1

తసడడ:డ నజమబదదదన షపక
ఇసటట ననస:1-35-136
వయససస:36
లస: పప
3005 NDX2719425
పపరర: వనసకట రమణ మమజగటట

3000 NDX2441277
పపరర: ననగలకడక ఉపపలమమవపలలరర

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:1-35-144/37
వయససస:44
లస: ససస స

3003 NDX2410660
పపరర: వనసకట లకడక జజసక

94-13/773

3006 NDX3218302
పపరర: వజయ లకడక పసగబలలరర

94-15/585

94-13/36

తలర : రమణ సస మ
ఇసటట ననస:1-35-147
వయససస:22
లస: పప
3014 NDX2576700
పపరర: భబరడ వ తేజ ఆలపరటట

94-17/989

తసడడ:డ రరమసజనవయబలల ఆలపరటట
ఇసటట ననస:1-35-147
వయససస:18
లస: పప
94-5/834

94-15/586

3010 NDX2660694
పపరర: జగదదశ రజడడస సరనకకమబక
తసడడ:డ వనసకట రజడడస సరనకకమబక
ఇసటట ననస:1-35-146/7
వయససస:21
లస: పప

3012 AHU1626946
పపరర: రరమసజనవయబలల ఆలపరటట

3013 NDX2624229
పపరర: గగపరల కకషష సస మ

94-13/1131

3015 NDX2655967
పపరర: రరహహల శరక రసగరవఝఖల

3018 NDX2534154
పపరర: భబరడ వ రరస పపనసమచయబ

94-13/1130

94-13/1132

తలర : రమణ సస మ
ఇసటట ననస:1-35-147
వయససస:21
లస: పప
94-13/1133

తసడడ:డ కకటటశశర శరససస స రసగరవఝఖల
ఇసటట ననస:1-35-147/1/A
వయససస:20
లస: పప

3017 NDX2554038
పపరర: భబరడ వ పపనడమబచడ

3007 NDX3218294
పపరర: వనల పసగబలలరర

తసడడ:డ శవ ననగగశశర రరవప పసగబలలరర
ఇసటట ననస:1-35-145 FLAT-305
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఆలపరటట
ఇసటట ననస:1-35-147
వయససస:43
లస: పప
94-32/929

94-15/584

తసడడ:డ ననగగశశరరవప పసగబలలరర
ఇసటట ననస:1-35-145
వయససస:26
లస: ససస స

94-16/1178 3009 NDX3093416
3008 NDX3093291
పపరర: శవ ననగగశశరర రరవప పసగబలలరర
పపరర: అనడహఖ పసగబలలరర

3011 NDX2423861
పపరర: గగపరల కకషష సస మ

3004 NDX2937308
పపరర: వమల కలమమరర కరకలమమనస
తసడడ:డ సతఖననరరయణ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:1-35-142
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరవప పసగబలలరర
ఇసటట ననస:1-35-145
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమక రరవప పసగబలలరర
ఇసటట ననస:1-35-145 FLAT-305
వయససస:56
లస: పప

94-13/772

భరస : బమరన
ఇసటట ననస:1-35-136
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పపదదద రజడడస జజసక
ఇసటట ననస:1-35-141
వయససస:28
లస: ససస స
94-16/1177

3001 NDX2387371
పపరర: పరరదన షపక

3016 NDX2524643
పపరర: భబరడ వ పపనసమచయబ

94-1/51

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పపనసమచయబ
ఇసటట ననస:1-35-147/1/c
వయససస:21
లస: ససస స
94-13/37

3019 NDX2554111
పపరర: భబరడ వ రరస పపనడమబచడ

94-13/1134

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పపనడమబచడ
ఇసటట ననస:1-35-147/1/c
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పపనసమచయబ
ఇసటట ననస:1-35-147/1/c
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పపనడమబచడ
ఇసటట ననస:1-35-147/1/c
వయససస:20
లస: పప

3020 NDX2554244
పపరర: భబరడ వ రరస పపనడమబచడ

3021 NDX2905487
పపరర: నరజ ఎస సస

3022 NDX2902468
పపరర: వనసకట ససబబమక దేవరపలర

94-13/1265

94-13/1281

94-52/535

తసడడ:డ హనసమసతరరవప పపనడమబచడ
ఇసటట ననస:1-35-147/1/c
వయససస:20
లస: పప

భసధసవప: ససజజత పమడడపపల
ఇసటట ననస:1-35-147/1/C, SaiAdilakshmi E
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరమయఖ దేవరపలర
ఇసటట ననస:1-35-147/1 FLAT NO 101
వయససస:85
లస: ససస స

3023 NDX2902443
పపరర: శవ ననగగశశరరరవప దేవరపలర

3024 NDX2902450
పపరర: లకడక దేవరపలర

3025 NDX2902336
పపరర: నసదదన మడదస

94-52/536

94-52/537

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ దేవరపలర
ఇసటట ననస:1-35-147/1 FLAT NO 101
వయససస:67
లస: పప

భరస : శవ ననగగశశర రరవప దేవరపలర
ఇసటట ననస:1-35-147/1 FLAT NO 101
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరళ కకషష మడదస
ఇసటట ననస:1-35-147/2
వయససస:24
లస: ససస స

3026 NDX2954477
పపరర: ఆదదలకడక కకమకథదటట

3027 NDX3138138
పపరర: సజత సరయ దసరడ పపదమథడ

3028 NDX3113495
పపరర: బడమరరసబ పáదమథద

భరస : ఏసపవకల కకమకథదటట
ఇసటట ననస:1-35-147/2
వయససస:30
లస: ససస స

94-13/1384

తసడడ:డ పడసరద పపదమథడ
ఇసటట ననస:1-35-147/2
వయససస:26
లస: ససస స

94-15/587

94-13/1283

94-16/1179

భరస : పపలర రరవప పáదమథద
ఇసటట ననస:1-35-147/2
వయససస:83
లస: ససస స
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3029 NDX3114519
పపరర: వనసకట రరఘవ పáదమథÞ

94-16/1180

తసడడ:డ పపలర రరవప పáదమథÞ
ఇసటట ననస:1-35-147/2
వయససస:51
లస: పప
94-28/898

తసడడ:డ పడసరద పపదమథడ
ఇసటట ననస:1-35-147/2
వయససస:50
లస: ససస స
94-13/1285

94-13/1284

94-24/6

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప మబతస నవన
ఇసటట ననస:1-35-147/5
వయససస:60
లస: పప
3041 NDX2531226
పపరర: శక అననవరపప

94-13/774

తసడడ:డ వరరసజనవయబలల అననవరపప
ఇసటట ననస:1-35-147/6
వయససస:21
లస: ససస స

3036 NDX2976066
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప మలర వరపప

94-19/623

94-13/775

తసడడ:డ ససబబయఖ అటటట త
ఇసటట ననస:1-35-147/12 9TH LINE
వయససస:56
లస: పప
94-13/40

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పరలపటటట
ఇసటట ననస:1-35-147/17
వయససస:23
లస: ససస స

3039 NDX2368884
పపరర: వనసకటరరవమక కకతస మమసస

94-13/38

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకసడన
ఇసటట ననస:1-35-147/A
వయససస:30
లస: ససస స

94-4/1483

3037 NDX0827964
పపరర: జయపడద మబతస నవన

94-24/5

3040 NDX2368876
పపరర: పపద పపరయఖ కకతస మమసస

తసడడ:డ చనకకటయఖ కకతస మమసస
ఇసటట ననస:1-35-147/5 FNO.E3,SAIVENKA
వయససస:65
లస: పప

3042 NDX2965135
పపరర: గగపస కకషష పపడల

3043 NDX2702199
పపరర: శతనరరవమక మకసన

94-12/1356

94-13/1135

భరస : పడసరద మకసన
ఇసటట ననస:1-35-147/12
వయససస:65
లస: ససస స

3045 NDX2383867
పపరర: నవన గగరసటర

94-13/776

3046 NDX3129145
పపరర: హహమ సస మనవన

తసడడ:డ ననగగసదడ బబబబ గగరసటర
ఇసటట ననస:1-35-147/13,1ST LINE
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:1-35-147/14
వయససస:18
లస: ససస స

3048 NDX3117843
పపరర: మధవ పలర పస తష

3049 NDX3151529
పపరర: కరశ రతనస పలర పస తష

94-13/1282

94-78/865

94-13/1383

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:1-35-147/17/8
వయససస:42
లస: ససస స

3051 NDX2383834
పపరర: జబర షపక

94-13/777

3052 NDX2949105
పపరర: శవ పడసరద వరడడమమకకలమ

తసడడ:డ మమదర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:1-35-147/B,4TH LINE
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వరడడమమకకలమ
ఇసటట ననస:1-35-147/E
వయససస:33
లస: పప
3055 NDX2423879
పపరర: ఉమమ మహహశశరర కకటట

భరస : రమమసజనవయబలల ఆలపరటట
ఇసటట ననస:1-35-147 , 2D ,1ST FLOOR
వయససస:40
లస: ససస స

94-12/1357
3054 NDX3080793
పపరర: మదన మబరళమహన రరవప
తేలపస డ లల
తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప తేలపస డ లల
ఇసటట ననస:1-35-148
వయససస:51
లస: పప

భరస : ననగ రరజ కకటట
ఇసటట ననస:1-35-148
వయససస:22
లస: ససస స

3056 NDX2423887
పపరర: మణణ గగపరల కకటట

3057 NDX3078417
పపరర: శవ ననగజసదడమక తేలపస డ లల

3058 NDX3181872
పపరర: హహమ ననతదష తదలపస డ లల

3053 NDX2600294
పపరర: శవ కలమమరర ఆలపరటట

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకటట
ఇసటట ననస:1-35-148
వయససస:22
లస: పప

94-31/768

94-13/42

94-13/39

భరస : పపద పపరయఖ కకతస మమసస
ఇసటట ననస:1-35-147/5 FNO.E3,SAIVENKA
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:1-35-147/17/8
వయససస:20
లస: ససస స
94-39/1160

3034 NDX3217700
పపరర: వవవకరనసద కటటకల

భరస : గగవరదనరరవ మబతస నవన
ఇసటట ననస:1-35-147/5
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పస లయఖ పపడల
ఇసటట ననస:1-35-147/11
వయససస:23
లస: పప

3044 NDX2376317
పపరర: ననగగశశరరరవప అటటట త

94-16/1570

తసడడ:డ మదససడధన రరవప
ఇసటట ననస:1-35-147/2 FLAT 502
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఇననయఖ మలర వరపప
ఇసటట ననస:1-35-147/5
వయససస:50
లస: పప

3038 NDX0827998
పపరర: గగవరరనరరవప మబతస నవన

3050 NDX2944890
పపరర: ననగగశశరర కకసడన

3033 NDX3217536
పపరర: రసగ రరవప పరపసనవన

3031 NDX3284114
పపరర: వనసకట రరవప కసడడకటట

తసడడ:డ చసదడస కసడడకటట
ఇసటట ననస:1-35-147/2
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:1-35-147/2A
వయససస:58
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర రరవప మలర వరపప
ఇసటట ననస:1-35-147/5
వయససస:42
లస: ససస స

3047 NDX2423895
పపరర: మమధవ పరలపటటట

94-16/1181

తసడడ:డ పడసరద పపదమథడ
ఇసటట ననస:1-35-147/2
వయససస:22
లస: ససస స

3032 NDX3218542
పపరర: రతన కలమమర పపదమథడ

3035 NDX2976090
పపరర: అదద లకడక మలర వరపప

3030 NDX3113362
పపరర: శవ భబరత పపదమథడ

భరస : మదన మహన తేలపస డ లల
ఇసటట ననస:1-35-148
వయససస:38
లస: ససస స

94-26/1086

94-10/1208

94-13/41

94-26/1087

తసడడ:డ మదన మహన రరవప తదలపస డ లల
ఇసటట ననస:1-35-148
వయససస:18
లస: పప
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94-88/1227 3060 NDX2526358
3059 NDX3098662
పపరర: మదన మహన రరవప తేలపస డ లల
పపరర: గగవసదమక నడకలదసరర

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప తేలపస డ లల
ఇసటట ననస:1-35-148
వయససస:51
లస: పప
3062 NDX2529683
పపరర: గగపస వరగరన

భరస : ఆసజనవయబలల నడకలదసరర
ఇసటట ననస:1-35-148/6
వయససస:51
లస: ససస స
94-13/779

తసడడ:డ బడహహకశశర రరవప వరగరన
ఇసటట ననస:1-35-148/9
వయససస:22
లస: పప
3065 NDX3245255
పపరర: తడననథ కలరపరటట

94-13/1411

తసడడ:డ మబరళధర రరజ కలరపరటట
ఇసటట ననస:1-35-148/15
వయససస:21
లస: పప
3068 NDX2957629
పపరర: అశశన చసదడగరరర

94-13/1385

3071 NDX2665693
పపరర: హరరత మమపలవవరపప

94-6/561

94-6/562

తసడడ:డ గసగబ ననయబడడ మసరల
ఇసటట ననస:1-35-148/36
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దనసరర
ఇసటట ననస:1-35-148/39
వయససస:22
లస: పప
3083 NDX0006577
పపరర: గగవసదమక దదవ
భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:1-35-148/39
వయససస:69
లస: ససస స
3086 NDX3227857
పపరర: కకరణ కరమజ
తసడడ:డ అసజ కరమజ
ఇసటట ననస:1-35-148/41
వయససస:20
లస: పప

3067 NDX2410645
పపరర: నరసససహ రరవప గగపసశశటట

94-13/781

3069 NDX2925683
పపరర: రరజఖలకడక చసదడగరరర

3072 NDX3096914
పపరర: వజయలకడక కకల

3075 NDX2566164
పపరర: అబబడవల నడరబబషర

94-37/702

3084 NDX2633832
పపరర: వనసకట రతనస దనసరర

3087 NDX2635043
పపరర: ననగ హహమసత తనననరర
తలర : ననగశక పలర పప
ఇసటట ననస:1-35-148/46-41
వయససస:20
లస: పప

94-41/780

Deleted

94-13/1286

3073 NDX2629400
పపరర: వనయ మబపలవరపప

94-19/565

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మబపలవరపప
ఇసటట ననస:1-35-148/19
వయససస:19
లస: పప
94-13/1137

3076 NDX2970994
పపరర: వశ కలమమరర బరకరయల

94-4/1484

భరస : శకనవరసస బరకరయల
ఇసటట ననస:1-35-148/30
వయససస:41
లస: ససస స
94-6/4

3079 NDX0071548
పపరర: ధనలకడక� యసడసకసటట�

94-13/43

భరస : వనసకట పడసరద�
ఇసటట ననస:1-35-148/38
వయససస:35
లస: ససస స
94-13/44

3082 NDX1923706
పపరర: అననపపరష బసడనరర

94-13/45

భరస : వనసకటటశశర రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:1-35-148/39
వయససస:61
లస: ససస స
94-13/1138

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దనసరర
ఇసటట ననస:1-35-148/39
వయససస:38
లస: పప
94-15/764

3070 NDX2925667
పపరర: రరజఖలకడక చసదడగరరర

భరస : రరఘవపలల చసదడగరరర
ఇసటట ననస:1-35-148/16/B
వయససస:51
లస: ససస స

3078 NDX2471878
పపరర: ఆసజనవయబలల నడకలదసరర

3081 NDX0006700
పపరర: పదకశక దదవ

94-13/782

తసడడ:డ రరమమనసజరరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:1-35-148/16A
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:1-35-148/39
వయససస:48
లస: ససస స
94-13/46

94-13/780

3066 NDX2410637
పపరర: హరరబబబబ గగపసశశటట

తసడడ:డ కకటటలసగ చనరర నడకలదసరర
ఇసటట ననస:1-35-148/36 4th Lane
వయససస:59
లస: పప
94-6/563

3064 NDX2529691
పపరర: హహమ వరగరన
తసడడ:డ బడహహకశశర రరవప వరగరన
ఇసటట ననస:1-35-148/9-1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరవల నడరబబషర
ఇసటట ననస:1-35-148/25
వయససస:23
లస: పప
94-6/3

94-7/877

తసడడ:డ బ వ ఉమమహహశశరరరవప బటటట
ఇసటట ననస:1-35-148/9
వయససస:20
లస: పప

భరస : పడసరద కకల
ఇసటట ననస:1-35-148/19
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసజనవయబలల ఆవపల
ఇసటట ననస:1-35-148/25
వయససస:26
లస: పప

3080 NDX2628550
పపరర: ఆదదతఖ దనసరర

94-130/709

భరస : రరఘవపలల చసదడగరరర
ఇసటట ననస:1-35-148/16/B
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప మమపలవవరపప
ఇసటట ననస:1-35-148/19
వయససస:20
లస: ససస స

3077 NDX2518603
పపరర: రమమశ మసరల

3063 NDX2613263
పపరర: వజయ సరయ బటటట

3061 NDX3116571
పపరర: నలన కలమమరర కకటబన

భరస : కకటటశశరరవప కకటబన
ఇసటట ననస:1-35-148 6-15-1116
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమనసజరరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:1-35-148/16A
వయససస:35
లస: పప

భరస : బబజ బబబబ చసదడగరరర
ఇసటట ననస:1-35-148/16/B
వయససస:25
లస: ససస స

3074 NDX2665651
పపరర: హరర కకషష ఆవపల

94-13/778

3085 NDX2655918
పపరర: కకరణ కలమమర కరమజ

94-13/1266

తసడడ:డ అసజయఖ కరమజ అసజయఖ
ఇసటట ననస:1-35-148/41
వయససస:20
లస: పప
94-13/1139

3088 NDX2635019
పపరర: ఏన శరలన తనననరర

94-13/1140

తలర : ననగశక పలర పప
ఇసటట ననస:1-35-148/46-41,
వయససస:19
లస: ససస స
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94-13/1141

భసధసవప: దసరరడరరవప కకలమ
ఇసటట ననస:1-35-148/48A
వయససస:66
లస: ససస స
3092 NDX2660348
పపరర: అబబదల అలస షపక

94-5/835

94-16/1182

94-15/589

3096 NDX1185198
పపరర: తరరమలరరవప కకట

3099 NDX3260676
పపరర: శకనస బబష basha

94-16/1562

3102 NDX3265105
పపరర: దసరడ గబసడడమమడ

3105 NDX2825669
పపరర: బబష షపక

భరస : వనసకటయఖ కరటస
ఇసటట ననస:1-35-149 NAIBHRAHMAN COL
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ అబద షపక
ఇసటట ననస:1-35-149, 1ST LANE,
వయససస:22
లస: పప

3107 NDX3237393
పపరర: వనసకట లకడక పసలర లటర

3108 NDX2690477
పపరర: రరజ కలమమర జమబకల

94-16/1545

భరస : మబరళమహన రరవప పసలర లటర
ఇసటట ననస:1-35-150
వయససస:52
లస: ససస స
3110 NDX3153913
పపరర: శవ ననగ వరణణ వనలగ

94-4/1485

తసడడ:డ రజజక షపక
ఇసటట ననస:1-35-165
వయససస:44
లస: పప

94-12/1661

94-13/49

3114 NDX2950947
పపరర: ననగమణణ వవలలలరర

94-13/1427

3117 NDX3291358
పపరర: గడస స ఎసపస రర
భరస : గడస స ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:1-35-166
వయససస:38
లస: ససస స

3097 NDX0124768
పపరర: శవపడసరద రరవప బడహకనసదస

94-13/48

3100 NDX3279635
పపరర: చసదడ కలమమరర మబపలవరపప

94-13/1434

94-17/991
3103 NDX3109568
పపరర: వనసకట పరరపపరష చనరర గబసడడమమడ

తసడడ:డ వనసకట రరవప గబసడడమమడ
ఇసటట ననస:1-35-149/B
వయససస:19
లస: పప
94-13/1287

3106 NDX2817609
పపరర: ససధఖ రరణణ మననవ

94-16/1183

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:1-35-150
వయససస:22
లస: ససస స
94-2/1350

3109 NDX3166535
పపరర: రరజగష కలమమర తషపరకలల

94-16/1184

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:1-35-151
వయససస:31
లస: పప
94-12/1360

3112 NDX3054780
పపరర: ససదేషష గడస స

94-12/1361

భరస : సరసబశవరరవప గడస స
ఇసటట ననస:1-35-152/28
వయససస:65
లస: ససస స
94-12/1362

భరస : కకసడయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:1-35-155
వయససస:31
లస: ససస స
94-16/1187

94-17/898

భరస : కకటటశశరరరవప మబపలవరపప
ఇసటట ననస:1-35-149/20
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ గడస స
ఇసటట ననస:1-35-152/28
వయససస:70
లస: పప

భరస : మహన రరవప మమటట ట
ఇసటట ననస:1-35-152/A
వయససస:42
లస: ససస స
3116 NDX3150166
పపరర: మబనర షపక

3111 NDX3054921
పపరర: సరసబశవ రరవప గడస స

3094 NDX2644730
పపరర: ఇసతయమజ షపక

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:1-35-149
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ జమబకల
ఇసటట ననస:1-35-151
వయససస:19
లస: పప

భరస : రరమ కకషష వనలగ
ఇసటట ననస:1-35-152/28
వయససస:45
లస: ససస స
3113 NDX1981662
పపరర: యశశధ మమటట ట

94-13/47

తసడడ:డ వనసకటబడవప గబసడడమమడ
ఇసటట ననస:1-35-149/B
వయససస:38
లస: ససస స
94-15/13

94-12/37

భరస : అబబదల అలస షపక
ఇసటట ననస:1-35-148/464
వయససస:41
లస: ససస స

తలర : షపక మరబ షపక మరబ
ఇసటట ననస:1-35-149/1
వయససస:23
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప మబపలవరపప
ఇసటట ననస:1-35-149/20
వయససస:33
లస: ససస స
3104 NDX2383800
పపరర: మబతనఖలమక కరటస

94-6/564

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:1-35-149
వయససస:41
లస: పప

భసధసవప: ససశల
ఇసటట ననస:1-35-149
వయససస:67
లస: ససస స
3101 NDX3273505
పపరర: చసదడ కలమమరర మబపలవరపప

3093 NDX2665255
పపరర: నజక షపవఖ

3091 NDX2419893
పపరర: మణణదదప వరగన

తసడడ:డ రవ కలమమర వరగన
ఇసటట ననస:1-35-148/148
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల అలస షపవఖ
ఇసటట ననస:1-35-148/464
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగర రరజ కకటబన
ఇసటట ననస:1-35-148 ,
వయససస:45
లస: పప
3098 NDX3068905
పపరర: ససశల బహహనఆదమ

94-15/781

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:1-35-148/117
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:1-35-148/464
వయససస:49
లస: పప
3095 NDX3108644
పపరర: కకటటశశర రరవప కకటబన

3090 NDX3239217
పపరర: శక లకడక అననవరపప

3115 NDX2775484
పపరర: చదననమక గబటటట

94-16/1185

భరస : ససభయఖ
ఇసటట ననస:1-35-157
వయససస:55
లస: ససస స
94-16/1571

3118 NDX3292216
పపరర: గడస స ఎసపస రర

94-16/1572

Deleted

భరస : గడస స ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:1-35-166
వయససస:38
లస: ససస స
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94-16/1188

భసధసవప: నగరరజ కలమమరర ఆకలరత
ఇసటట ననస:1-35-167
వయససస:39
లస: పప
3122 NDX3227766
పపరర: మజగశ షపక

94-15/758

94-12/1363

94-16/1193

94-16/1196

94-16/1197

94-12/1227

94-18/966

భరస : నవన కసకణసపటట
ఇసటట ననస:1-35-196/B
వయససస:26
లస: ససస స

3132 NDX2954337
పపరర: శవ నగరజ పరలపరరస

3135 NDX3083565
పపరర: గగపస పరలపరరస

3138 NDX2719359
పపరర: హహసపన షపక

3141 NDX0254284
పపరర: రరజరయ బబగమ షపక

94-16/1201

3144 NDX2809408
పపరర: అసజ షపక

94-13/1386

3147 NDX2558518
పపరర: ససససకత కసకణసపరటట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కసకణసపరటట
ఇసటట ననస:1-35-196/b
వయససస:21
లస: ససస స

3127 NDX2996411
పపరర: జజఖత వవమమరర

94-15/590

3130 NDX3134780
పపరర: యబసఫ ఖమన పటబన

94-16/1195

3133 NDX2695351
పపరర: తడవవణణ పరలపరరస

94-20/984

భరస : గగపస పరలపరరస
ఇసటట ననస:1-35-179
వయససస:21
లస: ససస స
94-16/1198

3136 NDX0006916
పపరర: రజయమ బబగస షపక

94-13/51

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:1-35-182
వయససస:33
లస: ససస స
94-16/1199

3139 NDX3036563
పపరర: ఏమమమబబ షపక

94-17/994

భరస : అలసరహహబ
ఇసటట ననస:1-35-189
వయససస:71
లస: ససస స
94-13/783

3142 NDX2719433
పపరర: మహహదదదన సరహహబ షపక

94-16/1200

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ
ఇసటట ననస:1-35-194
వయససస:50
లస: పప
94-17/996

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:1-35-195
వయససస:18
లస: పప
94-13/1143

94-16/1191

తసడడ:డ చన బబజ పటబన
ఇసటట ననస:1-35-177, 4TH LINE
వయససస:53
లస: పప

భరస : యశన షపక
ఇసటట ననస:1-35-194
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : తనరక రరమమరరవప మబనగగటట
ఇసటట ననస:1-35-195
వయససస:21
లస: ససస స
3146 NDX2556728
పపరర: వనవషషవ కసకణసపటట

94-16/1194

తసడడ:డ ఆడమ సరహహబ
ఇసటట ననస:1-35-183
వయససస:51
లస: పప

భరస : నజర నడరబబషర
ఇసటట ననస:1-35-190
వయససస:28
లస: ససస స
3143 NDX2841922
పపరర: కరరణ జజఖత మబనగగటట

3129 NDX3049566
పపరర: అసర స ఖమన పటబన

3124 NDX3124344
పపరర: మజగశ షపక

భరస : లకకయఖ వవమమరర
ఇసటట ననస:1-35-176/A
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:1-35-179/A
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఆదనమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:1-35-183
వయససస:52
లస: పప
3140 NDX3269354
పపరర: రజన నడరబబషర

94-16/1192

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరలపరరస
ఇసటట ననస:1-35-179
వయససస:20
లస: పప

భరస : శవ ననగరరజ పరలపరరస
ఇసటట ననస:1-35-179/A
వయససస:30
లస: ససస స
3137 NDX2549640
పపరర: హహసపన షపక

3126 NDX2980878
పపరర: గగపస ననథ కరకలమమనస

94-13/50

తసడడ:డ ననగబర వల షపక
ఇసటట ననస:1-35-170, 3RD LINE
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ యబసఫ ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:1-35-177, 4TH LANE,
వయససస:30
లస: పప

భరస : యబసఫ ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:1-35-177, 4TH LINE
వయససస:46
లస: ససస స
3134 NDX3200821
పపరర: ననగలకడక పరలపరరస

94-16/1190

తసడడ:డ ససబబబరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:1-35-175/A
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ హహసపవన షపక
ఇసటట ననస:1-35-177
వయససస:27
లస: పప
3131 NDX3088457
పపరర: బబజ బఇవనవ పటబన

3123 NDX2748119
పపరర: శరఖమల పస సదడరర

3121 NDX2423903
పపరర: నగమల మరరబ డఢగబపరరరఱ

భరస : మసరసన వరల డఢగబపరరరఱ
ఇసటట ననస:1-35-168
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ పస సదడరర
ఇసటట ననస:1-35-170
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:1-35-174
వయససస:18
లస: పప
3128 NDX2965697
పపరర: ససభబన షపక

94-16/1189

భరస : కకరణ కలమమర చరతసగఅలమ
ఇసటట ననస:1-35-167
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగబర వల షపక
ఇసటట ననస:1-35-170
వయససస:21
లస: పప
3125 NDX2749174
పపరర: వనసకట తడననథ ససదద సల

3120 NDX2782001
పపరర: కకరణకయ చరతసగఅలమ

3145 NDX2423853
పపరర: వఈశష వ కసకననసపరటట

94-13/52

భరస : నవన కసకననసపరటట
ఇసటట ననస:1-35-196/B
వయససస:27
లస: ససస స
94-13/1144

3148 NDX0896092
పపరర: హహమసత బతష
స ల

94-13/53

తసడడ:డ yellarao బతష
స ల
ఇసటట ననస:1-35-203
వయససస:34
లస: పప

Page 112 of 722

3149 NDX3037900
పపరర: ఆఫసడన షపక
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94-16/1202

తసడడ:డ ఆరరఫ
ఇసటట ననస:1-35-206
వయససస:18
లస: ససస స
3152 NDX2951051
పపరర: మర వల షపక

తసడడ:డ మబరళ కకషష సస మరకతష
ఇసటట ననస:1-35-209
వయససస:21
లస: పప
94-16/1203

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:1-35-215
వయససస:45
లస: పప
3155 NDX0084905
పపరర: ససధనకర దరరరగబసట

94-130/79

94-13/1421

94-12/1369

94-13/1419

94-13/1147

94-13/56

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:1-35-232/2
వయససస:86
లస: పప

3162 NDX0952036
పపరర: మసచనల రరజజరరవప

3165 NDX2629368
పపరర: గరజయన బబబబ షపక

3168 NDX2599819
పపరర: పపషల మమమలస

3171 NDX2518538
పపరర: బబ డ డేవడ

94-13/1149

3174 NDX2720159
పపరర: ననగ జజఖత ఉలమస

94-13/54

3177 NDX2524825
పపరర: బబ షపక
భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:1-35-232/2
వయససస:61
లస: ససస స

94-13/1288

3160 NDX3018504
పపరర: ననగమర బబష షపక

94-16/1206

3163 JBV1796242
పపరర: ఏససరతనస మసచనల

94-13/496

తసడడ:డ ఏసస బబ
ఇసటట ననస:1-35-229
వయససస:68
లస: పప
94-13/1146

3166 NDX2719771
పపరర: శరఫస షపక

94-16/1207

తసడడ:డ మమరసర
ఇసటట ననస:1-35-230
వయససస:30
లస: పప
94-13/1148

3169 NDX1156827
పపరర: ఖమససమ సరహహబ షపక

94-13/55

తసడడ:డ హసరన సరహహబ
ఇసటట ననస:1-35-232
వయససస:56
లస: పప
94-13/57

3172 NDX2525434
పపరర: శకనవరస రరవప మమటర

94-13/784

తసడడ:డ పపద ఏడడకకసడలల మమటర
ఇసటట ననస:1-35-232
వయససస:26
లస: పప
94-16/1208

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:1-35-232
వయససస:21
లస: ససస స
94-13/58

3157 NDX2965119
పపరర: మసరసణణ షపక

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:1-35-228/7
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ బబ డ కకషష
ఇసటట ననస:1-35-232
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అననస
ఇసటట ననస:1-35-232
వయససస:20
లస: ససస స
3176 NDX0819789
పపరర: శశషగరరర రరవపకకమమకరర

94-20/985

భరస : మమధవ మమమలస
ఇసటట ననస:1-35-231/A
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయమఖ
ఇసటట ననస:1-35-232
వయససస:68
లస: పప
3173 NDX2629533
పపరర: నసదదన అననస

3159 NDX2583342
పపరర: ననగబలమరర షపక

94-16/1204

భరస : ససదద క షపక
ఇసటట ననస:1-35-222
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదసలల షపక
ఇసటట ననస:1-35-230
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకకరసత సడరపనవన
ఇసటట ననస:1-35-231/A
వయససస:42
లస: ససస స
3170 NDX1156793
పపరర: అపరలరరవ దలమయ

94-16/1205

తసడడ:డ యయసస బబ
ఇసటట ననస:1-35-229
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ సససదర రరవప వరరకరల
ఇసటట ననస:1-35-229
వయససస:34
లస: పప
3167 NDX2626422
పపరర: ఝమనస సడరపనవన

3156 NDX2870301
పపరర: సరగజన వరకరల

3154 NDX2951002
పపరర: సస నయ యమదమమకరసత
భరస : గగపరల కకషష యమదమమకరసత
ఇసటట ననస:1-35-216
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కలలశర షపక
ఇసటట ననస:1-35-228/5
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కరసతనరరవప
ఇసటట ననస:1-35-229
వయససస:28
లస: పప
3164 NDX3259751
పపరర: పరల పడసరద వరరకరల

94-6/565

భరస : పపద ఏలయమ వరకరల
ఇసటట ననస:1-35-218
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖససస
ఇసటట ననస:1-35-224/1
వయససస:26
లస: పప
3161 NDX3206737
పపరర: గబడడమమటర వవలసగరనననన

3153 NDX2687457
పపరర: ఆసజనవయబలల కకపరరజ

94-6/5

తసడడ:డ యశన షపక
ఇసటట ననస:1-35-212
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ కకపరరజ
ఇసటట ననస:1-35-216
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ఎరరకలయఖ
ఇసటట ననస:1-35-216
వయససస:37
లస: పప
3158 NDX3262169
పపరర: లయమస గబనననమగసతన

94-13/1145 3151 NDX2540151
3150 NDX2613958
పపరర: వనసకట పడసన భబరడ వ సస మరకతష
పపరర: మనసడర షపక

3175 NDX2572915
పపరర: పపషల వత మమటర

94-22/643

భరస : శకనవరస రరవప మమటర
ఇసటట ననస:1-35-232
వయససస:26
లస: ససస స
94-13/785

3178 NDX3232527
పపరర: ఖజ ఖజ

94-13/1408

తసడడ:డ ఖజ ఖజ
ఇసటట ననస:1-35-232/2
వయససస:21
లస: పప
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3179 NDX3251543
పపరర: ససరగశ ఖజ
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94-13/1414

తసడడ:డ ఖజ ఖజ
ఇసటట ననస:1-35-232/2
వయససస:21
లస: పప
3182 NDX3054053
పపరర: ససశల వడడయమల

94-16/1215

94-13/62

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:1-35-232/8/3
వయససస:49
లస: ససస స
3188 NDX1120146
పపరర: భబషరవల షపక

94-13/65

94-13/67

3186 NDX0951954
పపరర: వనసకటటశశరరర గబరకపపశరల

94-13/63

3192 NDX1148147
పపరర: రహహమమన షపక

94-13/70

3195 NDX2162873
పపరర: మలర కరరరర న ననటట టరర

3198 NDX1770891
పపరర: సడరఖననరరయణ ననటట టరర

94-13/66

94-13/68

94-13/71

94-13/73

3201 NDX0842286
పపరర: వనసకట దసరడ మలలర శశరపడసరద�
యయడడరర�
తసడడ:డ అపరలరరవప�
ఇసటట ననస:1-35-232/13
వయససస:64
లస: పప

94-13/76

3204 NDX0006833
పపరర: లమల బ షపక�

94-13/79

94-13/78

తసడడ:డ హహసపసన�
ఇసటట ననస:1-35-232/13A
వయససస:41
లస: ససస స
3206 NDX0123034
పపరర: హసన వల షపక
తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:1-35-232/14
వయససస:30
లస: పప

3207 NDX0121343
పపరర: అబబదలమర బబగ
తసడడ:డ అమమనసలమర బబగ
ఇసటట ననస:1-35-232/14
వయససస:40
లస: పప

3190 NDX3277043
పపరర: సరయ పసడయ చసడవవలల

94-16/1568

3193 NDX2467454
పపరర: లకడక రరజఖస ననటట టరర

94-13/69

3196 JBV3059094
పపరర: భబససర రరవప మమచరర

94-13/72

3199 NDX0842492
పపరర: యయడడరర ససదదప�

94-13/74

తసడడ:డ వనసకట దసరడ �
ఇసటట ననస:1-35-232/13
వయససస:33
లస: పప
3202 JBV1801422
పపరర: లకకయఖ� ఇసటటరర�

94-13/77

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ� �
ఇసటట ననస:1-35-232/13
వయససస:65
లస: పప

భరస : హహసపసన సరహహబ�
ఇసటట ననస:1-35-232/13A
వయససస:58
లస: ససస స
94-13/81

94-13/64

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:1-35-232/11
వయససస:38
లస: పప

3200 NDX1871020
పపరర: వనసకటటశశరరర చసదఢలల

3203 NDX0007161
పపరర: ఖతజజ షపక�

3187 NDX2121473
పపరర: దయమరరదదదన షపక

భరస : మలర కరరరర న ననటట టరర
ఇసటట ననస:1-35-232/11
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ ననటట టరర
ఇసటట ననస:1-35-232/12
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ననగలసగరచనరర చసదఢలల
ఇసటట ననస:1-35-232/13
వయససస:62
లస: పప

94-13/61

తసడడ:డ శకనవరస చరర చసడవవలల
ఇసటట ననస:1-35-232/10
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మమచరర భబససర రరవప భబససర రరవప
ఇసటట ననస:1-35-232/11
వయససస:18
లస: పప
94-13/75

3184 NDX0490318
పపరర: వనసకట లకడక ననరరయణ సరగర

తసడడ:డ అమర షపక
ఇసటట ననస:1-35-232/9
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ ననటట టరర
ఇసటట ననస:1-35-232/11
వయససస:30
లస: పప
94-16/1209

94-13/59

తసడడ:డ ససబడమణఖ శరససస స
ఇసటట ననస:1-35-232/8/2
వయససస:47
లస: పప

భరస : మహబమబ
ఇసటట ననస:1-35-232/10/A
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : సడరఖననరరయణ ననటట టరర
ఇసటట ననస:1-35-232/11
వయససస:25
లస: ససస స
3197 NDX3111564
పపరర: మమచరర రరకగశ మమచరర

94-13/60

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ
ఇసటట ననస:1-35-232/9
వయససస:62
లస: పప

భరస : దసస గరరర
ఇసటట ననస:1-35-232/10/A
వయససస:30
లస: ససస స
3194 NDX1770750
పపరర: వననననల ననటట టరర

3183 NDX1827924
పపరర: జ ఎ ఎల మసదనకకన దేవ
తలల
ర రర
భరస : వనసకట చసదడ శశఖర తలల
ర రర
ఇసటట ననస:1-35-232/8/1
వయససస:29
లస: ససస స

3189 NDX1120104
పపరర: హహసపసన సరహహబ షపక

3181 NDX0952044
పపరర: మసరసన షపక

తసడడ:డ అబబబస అల
ఇసటట ననస:1-35-232/2A
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ అసకయఖ
ఇసటట ననస:1-35-232/8/3
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:1-35-232/9
వయససస:40
లస: పప
3191 NDX1148154
పపరర: కరరమబననసర షపక

94-16/1214

తసడడ:డ రహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:1-35-232/2
వయససస:22
లస: పప

భరస : వరగశశర రరవప
ఇసటట ననస:1-35-232/3 , 1ST LINE
వయససస:55
లస: ససస స
3185 NDX0006775
పపరర: అచచమక గబరకపపశరల�

3180 NDX3150174
పపరర: ఫసరగజ ఖమన పఠరన

3205 NDX1192574
పపరర: మబరళకకషష కగ

94-13/80

తసడడ:డ దసరరడ రరవప
ఇసటట ననస:1-35-232/14
వయససస:28
లస: పప
94-13/82

3208 NDX0121061
పపరర: ఇసరకయల బబగ

94-13/83

తసడడ:డ అమమనసలమర బబగ
ఇసటట ననస:1-35-232/14
వయససస:42
లస: పప
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3209 NDX1192582
పపరర: వనసకటటశశరరలల కకలమ
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94-13/84

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:1-35-232/14
వయససస:88
లస: పప
3212 NDX2472157
పపరర: సరయ కలమమర రరవపరటట

94-13/87

94-13/90

94-16/1212

94-12/1370

94-13/94

94-13/97

94-13/100

భరస : మహమకద వల
ఇసటట ననస:1-35-232/23
వయససస:37
లస: ససస స

94-13/91

3225 JBV1801885
పపరర: మసరసన షపక

3228 NDX1276005
పపరర: మసరసన బ బబలరసకకసడ

3231 NDX0283770
పపరర: అనశర బబలరసకకసడ

94-13/103

3234 JBV1801141
పపరర: రరమచసదడరరవప వవపలగబసట

94-16/1213

3237 NDX1148162
పపరర: ససభబన బ శశక
భరస : మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:1-35-232/23
వయససస:37
లస: ససస స

94-16/1211

3220 NDX0283697
పపరర: ననగరరజ చమకలరరస

94-13/92

3223 JBV1801471
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

94-13/93

తసడడ:డ భబషర
ఇసటట ననస:1-35-232/18
వయససస:37
లస: పప
94-13/95

3226 JBV1802941
పపరర: బబషర� షపక�

94-13/96

తసడడ:డ ఇమమస సరహహబ� �
ఇసటట ననస:1-35-232/18
వయససస:65
లస: పప
94-13/98

3229 NDX1770990
పపరర: లసకన సరహహ

94-13/99

తసడడ:డ పడకరస కలమమర సరహహ
ఇసటట ననస:1-35-232/20/A
వయససస:25
లస: పప
94-13/101

3232 NDX0985481
పపరర: చసదస యమపలగబసట

94-13/102

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:1-35-232/21
వయససస:27
లస: పప
94-13/104

తసడడ:డ చదననకగశవపలల
ఇసటట ననస:1-35-232/21
వయససస:51
లస: పప
94-13/106

3217 NDX3152782
పపరర: భబలకడక రరవపరటట

తసడడ:డ ఉమమశసకర
ఇసటట ననస:1-35-232/17
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మరర షరరఫ
ఇసటట ననస:1-35-232/20/A
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:1-35-232/21
వయససస:31
లస: పప
3236 NDX0828673
పపరర: షపక మసరసనబ

3222 NDX3108354
పపరర: కలమఖణణ చమకలరరస

94-13/89

Deleted

భరస : అనశర
ఇసటట ననస:1-35-232/20/A
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర షరరఫ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:1-35-232/20/A
వయససస:29
లస: పప
3233 NDX0985655
పపరర: సతష యమపలగబసట

3219 JBV3058534
పపరర: మసరసన వల షపక

3214 JBV3058104
పపరర: ఖసదనన సరహహబ� షపక�

భరస : పడభబకర రరవపరటట
ఇసటట ననస:1-35-232/16
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:1-35-232/18
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహహలల�
ఇసటట ననస:1-35-232/20
వయససస:63
లస: పప
3230 NDX0842419
పపరర: ఆజజద బబలరసకకసడ

94-16/1210

భరస : నగరజ
ఇసటట ననస:1-35-232/17/A
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ భబషర� �
ఇసటట ననస:1-35-232/18
వయససస:38
లస: పప
3227 NDX0003665
పపరర: భబజసగ రరవప మసగళగరరర�

3216 NDX2915965
పపరర: భబలకడక రరవపరటట

94-13/86

తసడడ:డ బసధద సరహహబ� �
ఇసటట ననస:1-35-232/16
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ గకసరసహహబ
ఇసటట ననస:1-35-232/16/A
వయససస:43
లస: పప

భరస : నగరజ చమకలరరస
ఇసటట ననస:1-35-232/17/A
వయససస:36
లస: ససస స
3224 JBV3058518
పపరర: మహబమబ బబషర� షపక�

94-13/88

భరస : పడభబకర రరవపరటట
ఇసటట ననస:1-35-232/16
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మబరళ కకషష కకల
ఇసటట ననస:1-35-232/16
వయససస:26
లస: ససస స
3221 NDX3043247
పపరర: కలమఖణణ చమకలరరస

3213 NDX2472140
పపరర: వనసకట రమణ రరవపరటట

3211 NDX1871053
పపరర: హనసమమయమక చసదఢలల

భరస : వనసకటటశశరరర చసదఢలల
ఇసటట ననస:1-35-232/16
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరశమ రరవపరటట
ఇసటట ననస:1-35-232/16
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:1-35-232/16
వయససస:52
లస: పప
3218 NDX2976306
పపరర: మధస మనస కకల

94-13/85

తసడడ:డ భబవనననరరయణ
ఇసటట ననస:1-35-232/15
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవపరటట
ఇసటట ననస:1-35-232/16
వయససస:21
లస: పప
3215 NDX0126268
పపరర: దసరరడ రరవప కకలమ

3210 JBV1801372
పపరర: శకనవరస మదసదల

3235 NDX1156868
పపరర: మసరసనవల

94-13/105

తసడడ:డ లమల బ
ఇసటట ననస:1-35-232/22
వయససస:28
లస: పప
94-13/107

3238 NDX0122952
పపరర: మహమకద వల

94-13/108

తసడడ:డ రహమ తషలర
ఇసటట ననస:1-35-232/23
వయససస:46
లస: పప
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94-13/109

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:1-35-232/23
వయససస:50
లస: పప
3242 NDX1120088
పపరర: శకనవరస రరవప జకకస

94-13/112

94-13/115

94-13/116

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:1-35-232/28
వయససస:32
లస: పప
3251 NDX3218328
పపరర: కలససమ కకకకసలగడస

94-15/591

94-13/120

94-13/787

94-1/1291

తసడడ:డ ఏససదనసస�
ఇసటట ననస:1-35-232/66
వయససస:45
లస: ససస స
3266 JBV3059086
పపరర: ఇమమకనయయలల� పప పరలలర �
తసడడ:డ యమకకబబ�
ఇసటట ననస:1-35-232/68
వయససస:43
లస: పప

94-13/167

3249 NDX0707497
పపరర: ధనససజయ పస�

3250 NDX0003996
పపరర: వరరసరశమ గబసటటపలర

94-13/117

3252 NDX2524221
పపరర: ననగ మలర శశరర మసగళగరరర

3255 NDX2775476
పపరర: జజన బబగబమ చదసగల శశటట

3258 NDX0072017
పపరర: లకడక పసచక

3261 NDX2776193
పపరర: మలశవరర బమసస

3264 NDX0319558
పపరర: లలతమక� పలలర ల�

3267 JBV3071420
పపరర: షకకలమ మలర వరపప
భరస : ఆనసదకలమమర
ఇసటట ననస:1-35-232/69
వయససస:38
లస: ససస స

94-13/118

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:1-35-232/28
వయససస:66
లస: పప
94-13/786

3253 NDX0003970
పపరర: కకషస ర చకలసల

94-13/119

తసడడ:డ భకమయఖ
ఇసటట ననస:1-35-232/38
వయససస:37
లస: పప
94-16/1216

3256 JBV1803717
పపరర: ననగమర బబబబ షపక

94-13/121

తసడడ:డ రహసతషలమర
ఇసటట ననస:1-35-232/40
వయససస:34
లస: పప
94-13/122

3259 NDX2387314
పపరర: జయమక కకరరవ

94-13/788

భరస : రసగ రరవప కకరరవ
ఇసటట ననస:1-35-232/43/3
వయససస:59
లస: ససస స
94-16/1218

3262 JBV3072170
పపరర: మణణమక� దసవశపరటట�

94-13/123

భరస : పపద యయసస� �
ఇసటట ననస:1-35-232/64
వయససస:50
లస: ససస స
94-13/125

భరస : ఏససదనసస�
ఇసటట ననస:1-35-232/66
వయససస:70
లస: ససస స
94-13/127

3247 NDX2442168
పపరర: మహన బడహక చగడన

తసడడ:డ అదద శసకర చగడన
ఇసటట ననస:1-35-232/27 2ND LINE
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరలల బమసస
ఇసటట ననస:1-35-232/63
వయససస:21
లస: ససస స
94-13/124

94-13/114

తసడడ:డ అదద శసకర చగడన
ఇసటట ననస:1-35-232/27 2ND LINE
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : జగనననథస
ఇసటట ననస:1-35-232/43
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రసబబబబ రరచపపడడ
ఇసటట ననస:1-35-232/58
వయససస:20
లస: ససస స
3263 NDX0374801
పపరర: మమరస మక� పలలర ల�

94-13/166

భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:1-35-232/39
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకట ససబబబరరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:1-35-232/41
వయససస:33
లస: ససస స
3260 NDX2627610
పపరర: దనశరక రరచపపడడ

3246 NDX2442176
పపరర: ననగ భరణణ చగడన

3244 NDX2178177
పపరర: జమబకల రరణణ
తసడడ:డ చన ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:1-35-232/26/B1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప మOగళగరరర
ఇసటట ననస:1-35-232/37
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ యశన షపక
ఇసటట ననస:1-35-232/39
వయససస:23
లస: పప
3257 NDX2388098
పపరర: రమమదేవ కనమరర పపడడ

94-13/113

తసడడ:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:1-35-232/28
వయససస:54
లస: పప

భరస : హహమ సససదర చసడవవలల
ఇసటట ననస:1-35-232/29
వయససస:24
లస: ససస స
3254 NDX2532398
పపరర: జజన బబష షపక

3243 NDX0003608
పపరర: వర బడహకచనరర� పరలలరర�

94-13/111
3241 JBV1802370
పపరర: పదకననభ శశష సరయ� చలవరదద�

తసడడ:డ సతఖననరరయణ� �
ఇసటట ననస:1-35-232/24/A
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:1-35-232/25
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకటటలసగరచనరర
ఇసటట ననస:1-35-232/27
వయససస:45
లస: పప
3248 NDX0004002
పపరర: రరసబడహకస గబసటటపలర

94-13/110

తసడడ:డ జజన సరహహబ
ఇసటట ననస:1-35-232/23
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ చదననయఖ
ఇసటట ననస:1-35-232/25
వయససస:38
లస: పప
3245 NDX0821009
పపరర: ఆదదశసకర చగడన

3240 NDX0122382
పపరర: మరర షరరఫ బబలరస కకసడ

3265 JBV3072063
పపరర: ననగమణణ� పపపరలల�

94-13/126

భరస : ఇమమకనయయలల� �
ఇసటట ననస:1-35-232/68
వయససస:40
లస: ససస స
94-13/128

3268 JBV3058583
పపరర: జయరరజ మలర వరపప

94-13/129

తసడడ:డ చనన లమజరర
ఇసటట ననస:1-35-232/69
వయససస:34
లస: పప
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3269 NDX0075523
పపరర: శక హరరబబబబ� పపలలగబ�

94-13/130

తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:1-35-232/72
వయససస:32
లస: పప
3272 JBV3072287
పపరర: ససభబషసణణ� కలరపరటట�

94-13/133

94-13/136

94-13/1150

94-13/140

94-13/143

94-13/145

94-13/148

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:1-35-232/84
వయససస:60
లస: పప

3282 JBV3059318
పపరర: డేవడ రరజ గగససపరతనల

3285 JBV3059268
పపరర: ససమనస గగససపరతనల

3288 NDX2054849
పపరర: ససనతన కకలర పర

3291 NDX0125245
పపరర: నరసససహరరవప మలక

94-13/151

3294 NDX2054831
పపరర: చననబబబయ మలక

94-13/141

3297 NDX1086727
పపరర: రమమశ పసడతల
తసడడ:డ చటటట బబబబ పసడతల
ఇసటట ననస:1-35-232/86
వయససస:34
లస: పప

3277 NDX0003723
పపరర: మబతనఖలల పరతతరర

94-13/138

3280 JBV3072204
పపరర: మమరర గగససపరతల

94-13/139

3283 JBV3059250
పపరర: యహనస గగససపరతనల

94-13/142

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:1-35-232/81
వయససస:37
లస: పప
94-13/144

3286 NDX2627842
పపరర: దదపసక మలక

94-1/1292

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మలక
ఇసటట ననస:1-35-232/82
వయససస:22
లస: ససస స
94-13/146

3289 JBV3072097
పపరర: వజయ మలకర

94-13/147

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:1-35-232/82
వయససస:45
లస: ససస స
94-13/149

3292 NDX0122226
పపరర: శవయఖ మలక

94-13/150

తసడడ:డ చననయఖ
ఇసటట ననస:1-35-232/82
వయససస:54
లస: పప
94-13/152

తసడడ:డ ఓబయఖ మలక
ఇసటట ననస:1-35-232/82
వయససస:75
లస: పప
94-13/154

94-13/135

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:1-35-232/81
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:1-35-232/82
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ చననబబబయ మలక
ఇసటట ననస:1-35-232/82
వయససస:56
లస: పప
3296 NDX0878017
పపరర: ఇసరసకల గగససపరతల

94-41/782

భరస : రమమష బబబబ కకలర పర
ఇసటట ననస:1-35-232/82
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:1-35-232/82
వయససస:45
లస: ససస స
3293 JBV3059144
పపరర: సరసబశవ రరవప మలక

3279 NDX2955573
పపరర: రరహన షపక

3274 NDX0257949
పపరర: వజమక� జజకకస�

తసడడ:డ దేవయఖ
ఇసటట ననస:1-35-232/78
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:1-35-232/81
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మలక
ఇసటట ననస:1-35-232/82
వయససస:23
లస: ససస స
3290 NDX0693010
పపరర: భమలకడక మలక

94-13/137

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:1-35-232/81
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:1-35-232/81
వయససస:40
లస: పప
3287 NDX2121481
పపరర: దదపసక మలక

3276 NDX0257980
పపరర: రరమ దేవ గగససపరతషల

94-13/132

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:1-35-232-76
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అకబర బబష
ఇసటట ననస:1-35-232/78
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససమనస� �
ఇసటట ననస:1-35-232/81
వయససస:38
లస: ససస స
3284 JBV3059243
పపరర: రరజ గగససపరతనల

94-13/134

భరస : డేవడ
ఇసటట ననస:1-35-232/78
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అకబర భబష
ఇసటట ననస:1-35-232/78
వయససస:29
లస: ససస స
3281 JBV3072212
పపరర: రరతష� గగససపరతల�

3273 NDX0257907
పపరర: జజఖత� జజకకస�

3271 JBV3071438
పపరర: కలమమరర చలకలరర

భరస : వజయరరజ
ఇసటట ననస:1-35-232/73
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఆదదననరరయణ�
ఇసటట ననస:1-35-232/76
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ చదననయఖ
ఇసటట ననస:1-35-232/76
వయససస:36
లస: పప
3278 NDX2655611
పపరర: రరహహనన షపక

94-13/131

తసడడ:డ చననయఖ�
ఇసటట ననస:1-35-232/72
వయససస:33
లస: పప

భరస : చనన వనసకటసరశమ� �
ఇసటట ననస:1-35-232/74
వయససస:35
లస: ససస స
3275 NDX0952069
పపరర: ఆదదననరరయణ జకకస

3270 NDX0034280
పపరర: రరజ గగపరల� చసతపలర �

3295 JBV3058799
పపరర: యమకకబబ గగససపరతల

94-13/153

తసడడ:డ ఇసరసక
ఇసటట ననస:1-35-232/84
వయససస:34
లస: పప
94-1/1293

3298 NDX0258046
పపరర: వజయలకకక మగబలలరర

94-13/155

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:1-35-232/86
వయససస:60
లస: ససస స
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3299 NDX0258087
పపరర: వనసకమక పసడతల
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94-13/156

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:1-35-232/86
వయససస:80
లస: ససస స
94-13/158

భరస : బబబబ గబజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:1-35-232/88
వయససస:31
లస: ససస స
94-13/161

తసడడ:డ జజరరర
ఇసటట ననస:1-35-232/88
వయససస:39
లస: పప
94-13/164

తసడడ:డ భబససరరరవప
ఇసటట ననస:1-35-232/92
వయససస:31
లస: పప
94-28/786

భసధసవప: ససబబరరవప పసడతల
ఇసటట ననస:1-35-232/92
వయససస:66
లస: ససస స

94-13/162

3309 NDX0125740
పపరర: అజయ కలమమర పలర

3312 NDX1075050
పపరర: భబగఖలకడక గననమనవన

94-13/789

తసడడ:డ టట వ యస ఆర ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:1-35-232/A
వయససస:20
లస: పప

3315 NDX1360312
పపరర: కరరమమన షపక

94-13/165

భరస : నటశర సరహహ
ఇసటట ననస:1-35-233
వయససస:42
లస: ససస స

3318 NDX0007005
పపరర: ననగమర బ షపక�

94-13/168

భరస : భబససర రరవప బటటట ల
ఇసటట ననస:1-35-233
వయససస:40
లస: ససస స

3321 JBV1800614
పపరర: బబససత� బదేదదర�

94-13/170

తసడడ:డ ససననకర సరహహ
ఇసటట ననస:1-35-234
వయససస:24
లస: పప

3324 JBV1797208
పపరర: రరమచసదడ సరహహ

94-13/173

3327 NDX1552612
పపరర: రసగబటట సరశన
భరస : ససరగసదడ
ఇసటట ననస:1-35-236
వయససస:51
లస: ససస స

3310 NDX2818607
పపరర: ససగబణమక పసడతల

94-16/1220

3313 NDX1075142
పపరర: హరరబబబబ గననమనవన

94-13/169

3316 NDX0828749
పపరర: యయడడరర వనజజకడ

94-13/171

3319 JBV1798420
పపరర: నటశర సరహహ

94-13/174

తసడడ:డ గగపరల శరణ సరహహ
ఇసటట ననస:1-35-233
వయససస:48
లస: పప
94-13/175

3322 JBV1800606
పపరర: బదేదధర సరహహ

94-13/176

తసడడ:డ జదసదసరహహ
ఇసటట ననస:1-35-234
వయససస:55
లస: పప
94-13/177

తసడడ:డ బబలర సకక సరహహ
ఇసటట ననస:1-35-234/A
వయససస:42
లస: పప
94-13/179

94-13/163

భరస : వనసకట దసరడ మలలర శశరపడసరద
ఇసటట ననస:1-35-232/B
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : బదేదదర సరహహ� �
ఇసటట ననస:1-35-234
వయససస:45
లస: ససస స
94-16/1222

3307 NDX0126136
పపరర: శక కరసత పలర

తసడడ:డ సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:1-35-232A
వయససస:54
లస: పప

భరస : మరర సరహహబ�
ఇసటట ననస:1-35-233
వయససస:57
లస: ససస స
94-16/1221

94-13/160

భరస : ససబబ రరవప పసడతల
ఇసటట ననస:1-35-232/92
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:1-35-232/A1
వయససస:30
లస: ససస స
94-13/172

3304 JBV3072220
పపరర: వజడమక పస నననకసటట

తసడడ:డ భబససరరరవప
ఇసటట ననస:1-35-232/92
వయససస:29
లస: పప

భరస : హరర బబబబ గననమనవన
ఇసటట ననస:1-35-232/A
వయససస:49
లస: ససస స

3314 NDX2513810
పపరర: సరయ నఖల తసగరరరల

తసడడ:డ బబలర సకక సరహహ
ఇసటట ననస:1-35-235
వయససస:49
లస: పప

3306 NDX0125948
పపరర: కకపరదననస పస నసనగసటట

94-16/1219

భరస : జజరరర
ఇసటట ననస:1-35-232/88
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ భబససరరరవప
ఇసటట ననస:1-35-232/92
వయససస:33
లస: పప

3311 NDX2699544
పపరర: ససగబణమక పసడతల

3326 JBV1799287
పపరర: ససననకలర సరహహ

94-13/159

తసడడ:డ జజరర
ఇసటట ననస:1-35-232/89
వయససస:59
లస: పప

3308 NDX0126367
పపరర: వజయ పలర

3323 NDX3104130
పపరర: ఆనసద కలమమర సరహహ

3303 JBV3072071
పపరర: ససనత పస నననకసటట

3301 NDX2763670
పపరర: కలమమరర పసడతల

భరస : రమమశ పసడతల
ఇసటట ననస:1-35-232/86
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మణణకలమమర
ఇసటట ననస:1-35-232/88
వయససస:34
లస: ససస స

3305 JBV3059102
పపరర: మణణకలమమర పస నననకసటట

3320 NDX3077773
పపరర: mahalakshmi mబటటట ల

94-13/157

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:1-35-232/86
వయససస:65
లస: పప

3302 NDX2054864
పపరర: శరరష గబజరరర పపడడ

3317 JBV1798412
పపరర: రరనన సరహహ

3300 NDX0284133
పపరర: సరసబశవరరవప మగబలలరర

3325 JBV1799378
పపరర: సరసశత సరహహ� �

94-13/178

భరస : ససననకలరసరహహ� �
ఇసటట ననస:1-35-235
వయససస:45
లస: ససస స
94-13/180

3328 NDX1552596
పపరర: ససరగసదడ సరశన

94-13/181

తసడడ:డ మహహసదర
ఇసటట ననస:1-35-236
వయససస:59
లస: పప
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పపరర: శకధర సరశన
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94-13/182

తసడడ:డ ఘనవసనన
ఇసటట ననస:1-35-236
వయససస:62
లస: పప
3332 JBV1798396
పపరర: పడభబససన పరతతడ � �

94-13/185

94-13/188

94-13/191

94-13/194

94-13/790

94-13/198

94-13/201

భరస : బబజ రరవప నలర పప
ఇసటట ననస:1-35-295/92
వయససస:43
లస: ససస స

3342 JBV3058831
పపరర: భగవత సరహహ

3345 NDX0560532
పపరర: ససమత� బతష
స లపపడడ�

3348 JBV1800085
పపరర: రరజగశశరర శరరస

3351 NDX1156884
పపరర: సపవదసల మసరసన వవటబర

94-13/203

3354 NDX2107515
పపరర: ననగరరజ వనపఅల

94-13/195

3357 NDX2472413
పపరర: రరజగశ నలర పప
తసడడ:డ బబజ రరవప నలర పప
ఇసటట ననస:1-35-295/92
వయససస:22
లస: పప

3337 NDX1360387
పపరర: సరహహ రజత

94-13/190

3340 JBV1799535
పపరర: లకడక అధదపరక

94-13/193

3343 NDX3108081
పపరర: శక లకడక జడ

94-14/911

తసడడ:డ శకనవరస జడ
ఇసటట ననస:1-35-239
వయససస:20
లస: ససస స
94-13/196

3346 JBV1800143
పపరర: వనసకటమలలర శశరర గబదద

94-13/197

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:1-35-239/A
వయససస:37
లస: ససస స
94-13/199

3349 NDX1360254
పపరర: షపక మహ బబననసర

94-13/200

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:1-35-241
వయససస:27
లస: ససస స
94-13/202

3352 NDX3237666
పపరర: శక లకడక మనననపలర

94-16/1550

తసడడ:డ బడహకయఖ మనననపలర
ఇసటట ననస:1-35-243/A
వయససస:19
లస: ససస స
94-13/204

తసడడ:డ వనసకరటరరవ వనపఅల
ఇసటట ననస:1-35-244/7
వయససస:30
లస: పప
94-8/14

94-13/187

భరస : అపరలరరవప
ఇసటట ననస:1-35-239
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:1-35-242
వయససస:42
లస: పప

భరస : చసదడస
ఇసటట ననస:1-35-244
వయససస:29
లస: ససస స
3356 NDX2472462
పపరర: మమరర నలర పప

94-13/192

భరస : అపరలరరవప
ఇసటట ననస:1-35-240
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:1-35-241
వయససస:26
లస: పప
3353 NDX1148188
పపరర: లకకక వవలలలరర

3339 NDX1776410
పపరర: నడర భబషర ఆరరఫరబ

3334 JBV1798404
పపరర: నరసజన పరతతడ � �

తలర : కలరర
ఇసటట ననస:1-35-237/2
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఆదదననరరయణ�
ఇసటట ననస:1-35-239/4
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:1-35-239/A
వయససస:38
లస: పప
3350 NDX1360353
పపరర: గణణష వనపలర

94-13/189

తసడడ:డ ఆవవక సరహహ
ఇసటట ననస:1-35-239
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ పసరర సరహహబబ దఢగబపరరస
ఇసటట ననస:1-35-239/1
వయససస:37
లస: పప
3347 JBV1801364
పపరర: ననగరరజ గబదద

3336 NDX0591248
పపరర: సరహహ సరవతడ

94-13/184

తసడడ:డ మహన పరతతడ � �
ఇసటట ననస:1-35-237
వయససస:52
లస: పప

భరస : మరర వల షపక
ఇసటట ననస:1-35-239
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:1-35-239
వయససస:26
లస: పప
3344 NDX2369759
పపరర: ననగమరర దఢగబపరరస

94-13/186

భరస : సరహహ కలరర
ఇసటట ననస:1-35-237/2
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ అపలలసరశమ
ఇసటట ననస:1-35-238
వయససస:55
లస: పప
3341 NDX1909698
పపరర: మరర వల షపక

3333 NDX0125682
పపరర: సరహహ కలరర

3331 NDX1389113
పపరర: బససత సపవశన

తసడడ:డ ససరగసదడ
ఇసటట ననస:1-35-236/A
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అనవష
ఇసటట ననస:1-35-237
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ కలరర
ఇసటట ననస:1-35-237/2
వయససస:26
లస: ససస స
3338 JBV1799444
పపరర: అపరలరరవప అధదపరక

94-13/183

భరస : బససత
ఇసటట ననస:1-35-236/A
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నరసజన పరతతడ � �
ఇసటట ననస:1-35-237
వయససస:50
లస: ససస స
3335 NDX1360338
పపరర: సరహహ రశకత

3330 NDX1389105
పపరర: లకడక సపవశన

3355 NDX0497545
పపరర: పరతనడ పడశరసత

94-13/205

తసడడ:డ నరసజన
ఇసటట ననస:1-35-257
వయససస:29
లస: పప
94-18/6

3358 NDX1408286
పపరర: అనల కలమమర తలతతటట

94-13/206

తసడడ:డ యబబ తలతతటట
ఇసటట ననస:1-35-311
వయససస:46
లస: పప
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3359 NDX3119401
పపరర: కసససబ షపక
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94-16/1223

భరస : నభ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:1-35-312
వయససస:49
లస: ససస స
94-13/208

తసడడ:డ ననగమర వల
ఇసటట ననస:1-35-346/1
వయససస:32
లస: పప
3365 NDX2950020
పపరర: పడదదప కలమమర రజడడస మహన

94-16/1175

94-13/212

94-13/215

భరస : హనడమసఠరరవ కగలస
ఇసటట ననస:1-35-2240
వయససస:47
లస: ససస స
3377 NDX2054823
పపరర: రరమమమరరస పస కల

94-13/218

తసడడ:డ వనసకటసరశమ పస కల
ఇసటట ననస:1-36-1/1
వయససస:55
లస: పప
3380 JBV1803931
పపరర: రమమదేవ సశయసపరకలల

94-13/220

3369 NDX1185123
పపరర: తదననల శవ కకటటరజడస డ

94-13/213

94-13/223

94-13/216

తసడడ:డ ససబబబరరయబడడ ఆసర
ఇసటట ననస:1-36-1/2,MARUTHI NAGAR 1S
వయససస:29
లస: పప

3364 NDX2180644
పపరర: సరశత శక కకలమరర

94-12/40

3367 NDX1185099
పపరర: గబసటటపలర ననగగశశర రరవప

3370 NDX0896258
పపరర: మబపలవరపప కకరణ కలమమర�

3373 NDX0907220
పపరర: షపక ఖమజజవల�

94-13/1429

3376 NDX3283439
పపరర: హహమనగససడ శసకరమసచ
తలర : జయత శసకరమసచ
ఇసటట ననస:1-36-1
వయససస:22
లస: ససస స

3378 NDX3267598
పపరర: హహమ ననగశక శసకరమసచ

3379 JBV1802065
పపరర: లలమమమధద యగరనసదస

3384 NDX0864538
పపరర: సరసబశవరరవప తతట�

3387 NDX1870618
పపరర: దదవఖ చదననసరరజ
భరస : గరరరధరవరక చదననసరరజ
ఇసటట ననస:1-36-1/3
వయససస:35
లస: ససస స

94-13/214

94-13/217

భరస : ననగ ఆసజనవయ శరససస స ఘసటశరల
ఇసటట ననస:1-36-1
వయససస:68
లస: ససస స

3381 JBV1803345
పపరర: దసరరడ పడసరద సశయసపరకలల

94-13/211

తసడడ:డ పసర సరహహబ�
ఇసటట ననస:1-35-2108
వయససస:70
లస: పప

94-13/1428

94-13/1435

94-13/219

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:1-36-1/1B
వయససస:43
లస: ససస స
94-13/221

3382 NDX0920124
పపరర: గగపససపటట పదనకవత

94-13/222

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:1-36-1/2
వయససస:51
లస: ససస స
94-13/224

తసడడ:డ రరమసరశమ�
ఇసటట ననస:1-36-1/2
వయససస:74
లస: పప
94-13/792

తసడడ:డ కకకల�
ఇసటట ననస:1-35-334/64
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ చన సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:1-35-2018
వయససస:34
లస: పప

3372 NDX1185073
పపరర: షపక ససదద వల

3375 NDX3267622
పపరర: లలత కలమమరర ఘసటశరల

94-13/207

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:1-35-1388
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:1-36-1/1C
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:1-36-1/2
వయససస:59
లస: పప
3386 NDX2356954
పపరర: కకషష మననహర ఆసర

94-13/210

తసడడ:డ ఆసజనవయ శరక శసకరమసచ
ఇసటట ననస:1-36-1/1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : దసరరడపడసరద
ఇసటట ననస:1-36-1/1C
వయససస:47
లస: ససస స
3383 NDX0914358
పపరర: గగపససపటట సరసబశవ రరవప

3366 NDX1185107
పపరర: గబసటటపలర పడసరద

తసడడ:డ ఖమజజవల
ఇసటట ననస:1-35-2108
వయససస:37
లస: పప
94-12/1368

3361 NDX0374579
పపరర: గణణశ� కకకల�

తసడడ:డ రరజగశ కకలమరర
ఇసటట ననస:1-35-1278,3R
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల కకటటరజడడస
ఇసటట ననస:1-35-1788
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ నబ సరహహబ
ఇసటట ననస:1-35-2038
వయససస:43
లస: పప
3374 NDX2954386
పపరర: రరజగశశరర కగలస

94-13/209

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:1-35-1388
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరజడడస
ఇసటట ననస:1-35-1768
వయససస:58
లస: పప
3371 NDX1185081
పపరర: షపక రహసతతలర

3363 NDX1114297
పపరర: హససనన షపక
భరస : ననగమర మరరవల
ఇసటట ననస:1-35-364/1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శకధర రజడడస మహన
ఇసటట ననస:1-35-1287 7 LINE
వయససస:18
లస: పప
3368 NDX1185115
పపరర: తదననల బబలకకటటరజడడస

94-16/1224

Deleted

భరస : నభ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:1-35-312
వయససస:49
లస: ససస స
3362 NDX1120062
పపరర: రఫస షపక

3360 NDX3133279
పపరర: కసససబ షపక

3385 NDX2979664
పపరర: కలససమ కలమమరర కరమశశటట

94-17/1002

భరస : కకటటశశర రరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:1-36-1/2
వయససస:76
లస: ససస స
94-13/225

3388 NDX1870816
పపరర: బసదస మమధవ చదననసరరజ

94-13/226

భరస : మలర కరరరర న శవ రరజ చదననసరరజ
ఇసటట ననస:1-36-1/3
వయససస:37
లస: ససస స
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3389 NDX1148022
పపరర: జయలకకక పపలపరరస
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94-13/227

భరస : రవసదడ రజడడస
ఇసటట ననస:1-36-1/3
వయససస:41
లస: ససస స
94-13/230

3395 NDX0707539
పపరర: ససదదప కలమమర సకకననల

94-13/232

తసడడ:డ పడసరదస కరర
ఇసటట ననస:1-36-3
వయససస:20
లస: ససస స
94-17/13

తసడడ:డ కకషష పడసరద పడతసపరటట
ఇసటట ననస:1-36-3/6/1
వయససస:21
లస: పప
3404 NDX3178704
పపరర: తరరపత రరవప మనసబబ ఠరలమ

భరస : శకనవరసరరవప అననన
ఇసటట ననస:1-36-6
వయససస:41
లస: ససస స

94-13/231

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:1-36-2/1
వయససస:51
లస: ససస స

3396 NDX0126334
పపరర: ససతతష కలమమర సకకననల

94-13/233

3397 AP151010081433
పపరర: కకషషమమరరస సకకసననల

94-13/234

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:1-36-2/1
వయససస:58
లస: పప

94-17/1010 3400 NDX3172178
3399 NDX2744266
పపరర: వనసకట గరరరజ కలమమరర రరచకకసడ
పపరర: కలమఖణణ పపల

94-12/1390

భరస : సతఖ ననరరయణ పడసరద రరచకకసడ
ఇసటట ననస:1-36-3/1 ,1ST LINE
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : షపరరత
ఇసటట ననస:1-36-3/6/1
వయససస:45
లస: ససస స

3402 NDX3175346
పపరర: శరత కలమమర పపల

3403 NDX2472405
పపరర: anvitha ససధేషష అలగరన

94-17/1011

94-17/14

తసడడ:డ శక హరర అలగరన
ఇసటట ననస:1-36-3/b
వయససస:24
లస: ససస స
94-10/269

94-10/270
3406 NDX2423416
పపరర: వనసకట శవ ఫణణ కకషష
దసడసరరజ
తసడడ:డ డక వ ఎల ఎన పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:1-36-4/1
వయససస:47
లస: పప

94-17/1019

3408 NDX3174059
పపరర: లకడక అపరష సశయసపకలలమ

94-19/624

3409 NDX3112158
పపరర: చగబరరపరటట భబరడ వ

తసడడ:డ దసరడ పడసరద
ఇసటట ననస:1-36-4/1A
వయససస:19
లస: ససస స
94-5/841

3411 NDX2648897
పపరర: శవ బడహక పడసరద పడగడ

94-17/1020

3414 NDX3043478
పపరర: పపద ససజవరజడడస పలలర రర

94-10/978

3417 NDX2984524
పపరర: దసరరడనరఅల దేవ మబపరలళర
భరస : నరకల పడసరద మబపరలళర
ఇసటట ననస:1-36-7/A
వయససస:44
లస: ససస స

3412 NDX2575710
పపరర: వరణణ పడగడ

94-31/770

భరస : శవ బడహక పడసరద పడగడ
ఇసటట ననస:1-36-4/1a1
వయససస:56
లస: ససస స
94-17/1032

భసధసవప: రరఢ కకషస పలలర రర
ఇసటట ననస:1-36-5/d
వయససస:55
లస: పప
94-17/1035

94-44/630

భరస : రగశయఖ
ఇసటట ననస:1-36-4/1a
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక కరసతస పడగడ
ఇసటట ననస:1-36-4/1a1
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల కకషష మమరరస గల
ఇసటట ననస:1-36-4/1B
వయససస:32
లస: పప
3416 NDX3039054
పపరర: కలససమ అననన

3394 AP151010087071
పపరర: పదనకవత సకకసననల

3405 NDX2423424
పపరర: వనసకట లకడక సరసశత
దసడసరరజ
భరస : డక వ ఎల ఎన పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:1-36-4/1
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ బడహక పడసరద పడగడ
ఇసటట ననస:1-36-4/1a1
వయససస:28
లస: ససస స
3413 NDX2851129
పపరర: ససరగశ కలమమర గల

94-13/229

94-17/1018

తసడడ:డ దసరడ పస
డ రద సశయసపకలలమ
ఇసటట ననస:1-36-4/1A
వయససస:21
లస: ససస స
3410 NDX2655066
పపరర: పడతభ పడగడ

94-29/831

తసడడ:డ కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:1-36-3/6/1
వయససస:50
లస: పప

తలర : తరరపతమక మనసబబ ఠరలమ
ఇసటట ననస:1-36-4
వయససస:34
లస: పప
3407 NDX3173127
పపరర: దసరడ మనస సశయసపకలలమ

3393 NDX1395574
పపరర: ససనత మమమడనల

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:1-36-2/1
వయససస:32
లస: పప
94-20/1033

3391 AP151010087344
పపరర: రరజరరజగశశరర మలమరదద�

భరస : సస మయమజలశరక�
ఇసటట ననస:1-36-1/3
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : దసరడ రరవప ననగయలసక
ఇసటట ననస:1-36-1/3,
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:1-36-2/1
వయససస:31
లస: పప

3401 NDX2410744
పపరర: లలత కకషష పడతసపరటట

94-13/228

భరస : ససతన రరమరరజ చదననసరరజ
ఇసటట ననస:1-36-1/3
వయససస:66
లస: ససస స

3392 NDX1870790
పపరర: మలర కరరరర న శవ రరజ
చదననసరరజ
తసడడ:డ ససతన రరమమరరవప చదననసరరజ
ఇసటట ననస:1-36-1/3
వయససస:41
లస: పప

3398 NDX2580173
పపరర: సరయ లలఖన కరర

3390 NDX1870857
పపరర: వజయమక చదననసరరజ

3415 NDX2932853
పపరర: హరరరత పలలర రర

94-17/1033

తసడడ:డ పపద ససజవరజడడస పలలర రర
ఇసటట ననస:1-36-5/D
వయససస:22
లస: ససస స
94-16/1240

3418 NDX2518751
పపరర: ససజత కలమమర చసదఢలల

94-17/15

తసడడ:డ ససబబబ రరవప చసదఢలల
ఇసటట ననస:1-36-7 DHULIPALLA VARI VEE
వయససస:22
లస: పప
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3419 NDX1319110
పపరర: నడడమసటట ఎ వ సరయ సతఖ
కరరరసక
తసడడ:డ సససదర శవరరవప
ఇసటట ననస:1-36-10/1
వయససస:26
లస: పప
3422 NDX2817757
పపరర: అననపపరష ఈదర

94-17/674

94-17/1003

భరస : రరజశశఖర ఈదర
ఇసటట ననస:1-36-12/D
వయససస:35
లస: ససస స
3425 NDX2923951
పపరర: వనవషషవ తసగరరరల

94-17/1005

తసడడ:డ ఫణణసదడ
ఇసటట ననస:1-36-14/2
వయససస:25
లస: ససస స
3428 NDX3186426
పపరర: రగమలమ కకరస ర బయపప

94-17/1006

94-13/1442

భరస : పడవణ శసకర గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:1-36-16/A,2nd lane
వయససస:19
లస: ససస స
3434 NDX2586220
పపరర: శరఖస సససదర శరక అసబటటపపడడ

94-37/589

3423 NDX2425296
పపరర: అననపపరష ఈదర

3424 NDX3134525
పపరర: నరసససహ కకసడడనఖ పస లలరర
తసడడ:డ శక రరస బబబబ
ఇసటట ననస:1-36-14/2
వయససస:55
లస: పప

3426 NDX2637098
పపరర: సరయ సససధస పస లలరర

3427 NDX2569044
పపరర: సససధస పస లలరర

3429 NDX2649960
పపరర: కవఖ శరకవణణ జమకలమడక

94-2/1048

94-17/901

94-16/1237

3446 NDX3137346
పపరర: లకడక శరకవణణ దదవనశల

94-17/1014

3430 NDX2732303
పపరర: నవఖ శరకవణణ జమకలమడక

94-17/1007

తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖ శరక
ఇసటట ననస:1-36-14-3/A
వయససస:20
లస: ససస స

94-17/1008
3432 NDX3184009
పపరర: శరఖమ సససదర శరక అసబటట
పపడడ
తసడడ:డ గగపరల కకషష మమరరస అసబటట పపడడ
ఇసటట ననస:1-36-18
వయససస:21
లస: పప

94-17/1009
3433 NDX2805158
పపరర: తరక పరరశరరస శరససస స
అసబటటపపడడ
తసడడ:డ గగపరల కకషష మమరరస అసబటటపపడడ
ఇసటట ననస:1-36-18
వయససస:19
లస: పప

3435 NDX2387496
పపరర: సరయ తేజ ఖసడడక
డ

3436 NDX2546521
పపరర: రవ చసదడ కరష

94-17/17

3441 NDX3133873
పపరర: చనకయ శకనవరస కలమమర
దదవనశల
తసడడ:డ భబరడ వ రరమ దదవనశల
ఇసటట ననస:1-36-37/A
వయససస:26
లస: పప
3444 NDX3038064
పపరర: భబరడ వ రరమ దదవనశల

94-13/1417

తసడడ:డ భబససర రరవప మబకసల
ఇసటట ననస:1-36-38
వయససస:45
లస: పప

3439 NDX2383818
పపరర: శకనవరస చదర

94-13/793

తసడడ:డ వనసకయఖ చదర
ఇసటట ననస:1-36-35
వయససస:22
లస: పప
94-8/1335

94-17/1012

తసడడ:డ రరధన కకషష మమరరస దదవనశల
ఇసటట ననస:1-36-37/A
వయససస:70
లస: పప
3447 NDX3095452
పపరర: కకటటశశరరరవప మబకసల

94-17/902

తసడడ:డ కకసడలల కరష
ఇసటట ననస:1-36-28
వయససస:19
లస: పప

Deleted

3443 NDX3022696
పపరర: చనకయ శకనవరస కలమమర
దదవనశల
తసడడ:డ భబరడ వ రరస దదవనశల
ఇసటట ననస:1-36-37/A
వయససస:26
లస: పప

94-17/900

తసడడ:డ కకసడడనఖ పస లలరర
ఇసటట ననస:1-36-14/2A
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : గబరర శసకర
ఇసటట ననస:1-36-29
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయరరస గడదస
ఇసటట ననస:1-36-35/A,
వయససస:23
లస: ససస స

94-17/1004

తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖ శరక
ఇసటట ననస:1-36-14-3/A
వయససస:19
లస: ససస స

3438 NDX3258340
పపరర: ననగలకడక రరవపరటట

భరస : అనసత కకషష చదవతనఖ దదవనశల
ఇసటట ననస:1-36-37/A
వయససస:30
లస: ససస స

94-13/235

భరస : రరజశశఖర ఈదర
ఇసటట ననస:1-36-12/D NEAR SIVALAYAM
వయససస:35
లస: ససస స

3437 NDX2614154
పపరర: రగవసత వనసకట శవ కలమమర
చదలవరడ
తసడడ:డ శకనవరస కలమమర చదలవరడ
ఇసటట ననస:1-36-28/1
వయససస:20
లస: పప

94-196/2

94-17/899

తసడడ:డ శరత బబబబ ఈదర
ఇసటట ననస:1-36-12
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద ఖసడడక
డ
ఇసటట ననస:1-36-28
వయససస:23
లస: పప

94-46/654

3421 NDX2648335
పపరర: ఈదర రరజశశఖర

భరస : వనసకట శకరరమ మమరరస బబతననభటర
ఇసటట ననస:1-36-12
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల కకషరష మమరరస అసబటటపపడడ
ఇసటట ననస:1-36-18
వయససస:21
లస: పప

3440 NDX2394591
పపరర: హరరక గరయతడ గడదస

94-17/16

తసడడ:డ నరసససహ కకసడడనఖ పస లలరర
ఇసటట ననస:1-36-14/2A
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : యబగసధర మబననసగర
ఇసటట ననస:1-36-14/3
వయససస:30
లస: ససస స
3431 NDX3291796
పపరర: శక దదవఖ గగలర పపడడ

3420 NDX0260653
పపరర: మమధవ బబతననభటర

3442 NDX3108628
పపరర: పదనకవత దదవనశల

94-12/1392

భరస : భబరడ వ రరమ దదవనశల
ఇసటట ననస:1-36-37/A
వయససస:56
లస: ససస స
3445 NDX3113719
పపరర: అనసత కకషష చదవతనఖ దదవనశల

94-17/1013

తసడడ:డ భబరడ వ రరమ దదవనశల
ఇసటట ననస:1-36-37/A
వయససస:31
లస: పప
94-12/1393

3448 NDX3141025
పపరర: రజన మబకల

94-17/1015

భరస : కకటటశరరవప మబకల
ఇసటట ననస:1-36-38
వయససస:42
లస: ససస స
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95-171/763

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జజజల
ఇసటట ననస:1-36-38
వయససస:19
లస: ససస స
3452 NDX3039203
పపరర: జమల బబగబమ షపక

94-17/1017

94-7/879

భరస : శతషడఘబనడడ ఉడతన
ఇసటట ననస:1-36-41
వయససస:56
లస: ససస స
94-17/1023

3456 NDX0723940
పపరర: సతఖననరరయణ వరర

3459 NDX3155959
పపరర: శవలల గగల

94-10/979

3462 NDX2628618
పపరర: హహమలత దఢడ ణనదసల

3465 NDX2963981
పపరర: జయ శక ననమలపపరర

తసడడ:డ జజనసన జయకలమమర వనసకకసడ
ఇసటట ననస:1-36-42/2
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ ననమలపపరర
ఇసటట ననస:1-36-42/2 BLOCK B1
వయససస:27
లస: ససస స

3467 NDX3109170
పపరర: సరగజన కరకరర

3468 NDX3179371
పపరర: జజన బబగస షపక

94-17/1028

భరస : నరసససహ రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:1-36-46
వయససస:49
లస: ససస స
94-10/271

తసడడ:డ వనసకటటశశర పడసరద గబదద
ఇసటట ననస:1-36-52A (6-3-61)
వయససస:32
లస: ససస స

94-16/1238

94-13/1154

3474 NDX3096492
పపరర: బబ స మరరయమల

94-13/1153

3477 NDX2958601
పపరర: మహల షపక
తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:1-36-55
వయససస:18
లస: ససస స

3457 NDX3108651
పపరర: శతషడఘబనడడ ఉడతన

94-17/1022

3460 NDX3128485
పపరర: రరమమసజనవయబలల గగల

94-17/1024

3463 NDX2966034
పపరర: ఇననగసటట శకలకడక

94-17/1025

భరస : సరసబశవరరవప ఇననగసటట
ఇసటట ననస:1-36-42/2
వయససస:57
లస: ససస స
94-17/1027

3466 NDX2639193
పపరర: వనవషషవ భమసరరరజ

94-10/1130

తసడడ:డ శవ నగగశశరరరవప భమసరరరజ
ఇసటట ననస:1-36-44
వయససస:19
లస: ససస స
94-17/1029

3469 NDX2803856
పపరర: యయలసమమక దరరవవమబల

94-17/1030

భరస : వలయమమస
ఇసటట ననస:1-36-48/2
వయససస:57
లస: ససస స
94-17/1031

3472 NDX3140332
పపరర: కకరస ర మరరయమల

94-12/1394

భరస : బబ స మరరయమల
ఇసటట ననస:1-36-50/1/B
వయససస:32
లస: ససస స
94-17/1034

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మరరయమల
ఇసటట ననస:1-36-50/1/B
వయససస:43
లస: పప
94-16/1239

94-17/1021

తసడడ:డ తనటయఖ గగల
ఇసటట ననస:1-36-41, 3RD LINE
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ కకడడరర
ఇసటట ననస:1-36-49
వయససస:37
లస: పప

తలర : మనననస శకలకడక
ఇసటట ననస:1-36-50/1b
వయససస:21
లస: పప
3476 NDX3114345
పపరర: ననగ భబరడ వ గబదద

3471 NDX2892131
పపరర: శవ శసకర కకడడరర

3454 NDX2797462
పపరర: పడసనన రరణణ మమటర

తసడడ:డ వనసకయఖ ఉడతన
ఇసటట ననస:1-36-41
వయససస:63
లస: పప

భరస : జనహమద షపక
ఇసటట ననస:1-36-47
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రచకకసడ
ఇసటట ననస:1-36-48/2A
వయససస:20
లస: పప
3473 NDX2684546
పపరర: మనననస శకహరర పడసరద

94-15/154

భరస : ససబబబరరవప దఢడ ణనదసల
ఇసటట ననస:1-36-42
వయససస:23
లస: ససస స
94-17/1026

94-17/1016

భరస : వర రరఘవయఖ మమటర
ఇసటట ననస:1-36-40/3
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : రరమజనవయబలల గగల
ఇసటట ననస:1-36-41, 3RD LANE
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరయఖ దఢడ ణనదసల
ఇసటట ననస:1-36-42
వయససస:26
లస: పప

3470 NDX2470540
పపరర: గగపస కకషష రచకకసడ

94-12/272

తసడడ:డ పపదరరజ
ఇసటట ననస:1-36-41
వయససస:35
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప గసజ
ఇసటట ననస:1-36-41
వయససస:53
లస: ససస స

3464 NDX3213212
పపరర: మహహత వనసకకసడ

3453 NDX0791046
పపరర: వర రరఘవయఖ మమటర

3451 NDX3039195
పపరర: మసరసన వల షపక

తసడడ:డ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:1-36-39
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:1-36-40/3
వయససస:69
లస: పప

3455 NDX3138591
పపరర: కకటటశశరమక ఉడతన

3461 NDX2628600
పపరర: ససబబబరరవప దఢడ ణనదసల

94-13/1152

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:1-36-39
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:1-36-39
వయససస:35
లస: ససస స

3458 NDX3139193
పపరర: రమణ గసజ

3450 NDX2606291
పపరర: మబబన షపక

3475 NDX2659316
పపరర: జజఖతరకయ గబడే

94-196/809

తసడడ:డ వనసకటటశశర పడసరద గబడే
ఇసటట ననస:1-36-52/a
వయససస:23
లస: ససస స
94-12/1395

3478 NDX2462570
పపరర: సరయ ససధ గగసదద

94-13/236

తసడడ:డ శకహరర శకహరర
ఇసటట ననస:1-36-57/1
వయససస:21
లస: ససస స
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3479 NDX2639219
పపరర: వజయ కలమమర కనననలమ

94-10/1131

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కనననలమ
ఇసటట ననస:1-36-59
వయససస:20
లస: పప
95-4/779

తసడడ:డ కకకకసలగడస
ఇసటట ననస:1-36-60
వయససస:20
లస: పప
94-10/980

తసడడ:డ నగరజ శసకవరస
ఇసటట ననస:1-36-64
వయససస:19
లస: పప
94-130/710

94-17/1040

94-17/1042

3489 NDX2504975
పపరర: అజమమన షపక

3492 NDX3209418
పపరర: ఠమజ షపక

3495 NDX3024643
పపరర: నరకల పడసరద మబపరలళర

94-17/1045

3498 NDX2965515
పపరర: అపలరరవప పపపపపరర

Deleted

తసడడ:డ మబకలసదస పపపలరర
ఇసటట ననస:1-36-74/24
వయససస:58
లస: పప

94-17/22

3501 NDX3068418
పపరర: వనసకటరవణమక బననరరవపరర

3504 NDX3268117
పపరర: అమర ఝమన షపక
తసడడ:డ దసడడ
ఇసటట ననస:1-36-75
వయససస:44
లస: పప

3506 NDX2530756
పపరర: అరరణ కలమమరర బబజవరడ

3507 NDX2504959
పపరర: రరధన శరకవణణ తనళళస

94-17/27

తసడడ:డ పరరర సరరధద తనళళస
ఇసటట ననస:1-36-79/1
వయససస:20
లస: ససస స

94-17/1037

3487 NDX3139623
పపరర: ప

94-17/1038

3490 NDX3205846
పపరర: ఠమజ షపక

94-17/1039

తసడడ:డ పకకరరసహహబ షపక
ఇసటట ననస:1-36-70
వయససస:19
లస: పప
94-17/1041

3493 NDX2532778
పపరర: రరజగశ రకతష

94-17/19

తసడడ:డ ససబబరరవప రకతష
ఇసటట ననస:1-36-71/A
వయససస:37
లస: పప
94-17/1043

3496 NDX3024635
పపరర: దడరగనజఅల దేవ మబపరలళర

94-17/1044

భరస : నరకల పడసరద మబపరలళర
ఇసటట ననస:1-36-73/A
వయససస:44
లస: ససస స
94-17/1046

3499 NDX2472397
పపరర: సరద షపవక

94-17/20

తసడడ:డ గకస లజజస షపవక
ఇసటట ననస:1-36-74/3
వయససస:20
లస: పప
94-17/1047

భరస : శక హరర బననరరవపరర
ఇసటట ననస:1-36-74/A
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ దసడడరర బబలససబడమణఖస
ఇసటట ననస:1-36-74/B,GUJJANA GUNDLA
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:1-36-78 3RD LANE
వయససస:34
లస: ససస స

94-17/18

తసడడ:డ మబకలసదస పపపపపరర
ఇసటట ననస:1-36-74/2A 3 LINE
వయససస:58
లస: పప
94-17/21

3484 NDX3098902
పపరర: హనన జజఖతషల

తలర : శ
ఇసటట ననస:1-36-64/1A
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మబపరలళర
ఇసటట ననస:1-36-73/A
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ అరరణ కలమమర చరర
ఇసటట ననస:1-36-73/A, 3RD LANE
వయససస:41
లస: పప

3503 NDX2387504
పపరర: దసడడరర బబలమశకధర బబబబ

94-13/1156

తసడడ:డ పకకరరఏబ షపక
ఇసటట ననస:1-36-71
వయససస:19
లస: పప

భరస : రరజగశ రకతష
ఇసటట ననస:1-36-71/A
వయససస:35
లస: ససస స

3500 NDX2504934
పపరర: అపరలరరవప పపపలరర

3486 NDX2650752
పపరర: ననయక కరటబడవత

94-17/1036

భరస : శరఖస కలమమర జజఖతషల
ఇసటట ననస:1-36-60, 2ND LANE
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:1-36-67
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పకకరరసహహబ షపక
ఇసటట ననస:1-36-70
వయససస:19
లస: పప

3497 NDX2800399
పపరర: పవన కలమమర చరర

94-13/237

తసడడ:డ బల ననయక కరటబడవత
ఇసటట ననస:1-36-64/1a
వయససస:31
లస: పప

భరస : రవ ననయక కరటబడవత
ఇసటట ననస:1-36-64/1A
వయససస:29
లస: ససస స

3494 NDX2974228
పపరర: నరసజన రకతష

3483 NDX2472124
పపరర: వజయ వనసకట శసకర గగపసశశటట

3481 NDX3119914
పపరర: సపవకల ససససకత జజఖతషల

తసడడ:డ శరఖస కలమమర జజఖతషల
ఇసటట ననస:1-36-60
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:1-36-60/A
వయససస:23
లస: పప

3485 NDX2649150
పపరర: ననగగశశర రరవప శసకవరస

3491 NDX3206018
పపరర: ఠమజ షపక

94-13/1155

తలర : హనన జజఖతషల
ఇసటట ననస:1-36-60
వయససస:18
లస: ససస స

3482 SQX2091346
పపరర: పడశరసత కలమమర కకకకసలగడస

3488 NDX2614642
పపరర: అరరణ కరటబడవత

3480 NDX2716462
పపరర: సపవకల ససససకఠరర జజఖతషల

3502 NDX3298692
పపరర: వజయ లకడక యమదగరరర

94-13/1444

భరస : శకనవరస యమదగరరర
ఇసటట ననస:1-36-74/B
వయససస:30
లస: ససస స
94-13/1430

3505 NDX3286358
పపరర: మబనన షపక

94-13/1437

భరస : జజన
ఇసటట ననస:1-36-75
వయససస:41
లస: ససస స
94-17/23

3508 NDX2472165
పపరర: మహమకద అయమబ షపక

94-13/238

తసడడ:డ అబబదల కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:1-36-81/A
వయససస:21
లస: పప
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94-13/1290

తసడడ:డ అబబదల కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:1-36-81/A
వయససస:18
లస: ససస స
3512 NDX2651057
పపరర: అనసష షపక

94-5/842

94-17/1049

94-17/1281

94-13/1157

94-17/1052

94-17/1053

3522 NDX2669281
పపరర: చననమక కకమటటకలసట

3525 NDX2472132
పపరర: తరరపతమక పగడల

3528 NDX2984623
పపరర: రజయ షపక

94-16/1234

3531 NDX2965556
పపరర: సరయ కకషష పఠణనబబ ఈనన

94-5/843

3534 NDX3066032
పపరర: ఉష రరణణ అసబటట

94-13/239

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పడతవ
ఇసటట ననస:1-36 RATNAGIRI NAGAR
వయససస:23
లస: పప

3537 NDX2612414
పపరర: ఈశశర రరవప కసదసల
తసడడ:డ బడహకస కసదసల
ఇసటట ననస:1-38
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సపవదనవల
ఇసటట ననస:1-36-84
వయససస:20
లస: పప
3517 NDX2954972
పపరర: ననగలకడక తతరరరకకసడ

94-12/1396

3520 NDX2807188
పపరర: పరలపరరస రమదేవ

94-17/1051

3523 NDX2660215
పపరర: ఏడడకకసడలల కకమటటకలసట

94-13/1158

3526 NDX2845337
పపరర: మహహశ పగడల

94-39/1161

తసడడ:డ గలయఖ పగడల
ఇసటట ననస:1-36-94
వయససస:28
లస: పప
94-12/1389

3529 NDX2977122
పపరర: ననగయఖ డఢలమ

94-16/1233

తసడడ:డ పడకరశ రరవప డఢలమ
ఇసటట ననస:1-36-223
వయససస:28
లస: పప
94-16/1235

3532 NDX2965564
పపరర: సరయ పడకరశ పఠణనబబ ఈనన

94-16/1236

తసడడ:డ శకనస పఠణనబబ ఈనన
ఇసటట ననస:1-36-232
వయససస:18
లస: పప
94-15/596

భరస : గగపరల రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:1-36-260
వయససస:54
లస: ససస స
94-13/1151

94-17/1048

తసడడ:డ ననగయఖ కకమటటకలసట
ఇసటట ననస:1-36-92/1
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనస పఠణనబబ ఈనన
ఇసటట ననస:1-36-232
వయససస:19
లస: పప
94-15/595

3514 NDX2817799
పపరర: బబజ షపక

భరస : హనడమథ పడసరద
ఇసటట ననస:1-36-90
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ జన బబష షపక
ఇసటట ననస:1-36-220
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:1-36-260
వయససస:59
లస: పప
3536 NDX2561017
పపరర: వనసకటటష పడతవ

94-17/26

భరస : మహహష పగడల
ఇసటట ననస:1-36-94
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : దసరడ పడసరద ఇథరరజ
ఇసటట ననస:1-36-232
వయససస:29
లస: ససస స
3533 NDX3065935
పపరర: గగపరల రరవప అసబటట

3519 NDX2382125
పపరర: మలలర సశరర గగలర కరరమ

94-17/25

భరస : సరసబశవ రరవప తతరరరకకసడ
ఇసటట ననస:1-36-85a
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల కకమటటకలసట
ఇసటట ననస:1-36-92/1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పడణణశ బబబబ పలర పప
ఇసటట ననస:1-36-99
వయససస:24
లస: ససస స
3530 NDX3037272
పపరర: ససహససన ఇథరరజ

94-17/1050

భరస : రసగరరరవప (లలట) గగలర కరరమ
ఇసటట ననస:1-36-88
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఎడడకకసడలల కకమటటకలసట
ఇసటట ననస:1-36-92/1
వయససస:39
లస: ససస స
3527 NDX2755999
పపరర: వనసకట మహలకడక పలర పప

3516 NDX2963940
పపరర: నజర బబష షపక
తసడడ:డ సపవదన వల షపక
ఇసటట ననస:1-36-84, 2ND LINE
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చదలర ల
ఇసటట ననస:1-36-91
వయససస:23
లస: ససస స
3524 NDX2857035
పపరర: చననమక కకమటటకలసట

94-27/1008

Deleted

తలర : శరరద దదవ
ఇసటట ననస:1-36-87
వయససస:37
లస: పప
3521 NDX2633618
పపరర: చనసదదన చదలర ల

3513 NDX3218682
పపరర: అనసష షపక

3511 NDX2426625
పపరర: జజజ బబబబ షపక

తసడడ:డ ననసర వరల షపక
ఇసటట ననస:1-36-82/1
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:1-36-83, 2ND LANE,
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవద వల షపక
ఇసటట ననస:1-36-84, 2ND LANE,
వయససస:20
లస: పప
3518 NDX3291994
పపరర: కకషష శశఖర దదవ దదవ

94-17/24

భరస : జజజ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:1-36-82/1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:1-36-83
వయససస:21
లస: ససస స
3515 NDX2963916
పపరర: బబజ షపక

3510 NDX2426708
పపరర: బబ హజర షపక

3535 NDX3125978
పపరర: పవన గడస స

94-12/1391

తసడడ:డ సరయ రరస
ఇసటట ననస:1-36-354/a
వయససస:18
లస: ససస స
94-6/566

3538 NDX2627669
పపరర: సరయ అలలఖఖ చసదడపరటట

94-6/858

తసడడ:డ చసదడ శశఖర చసదడపరటట
ఇసటట ననస:1-38
వయససస:23
లస: ససస స
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3539 NDX2593408
పపరర: ససభబన షపక
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94-31/771

తసడడ:డ రసడల
ఇసటట ననస:1-38-148/25
వయససస:24
లస: పప
3542 AP151010300442
పపరర: కరరమబలమర షపక�

94-103/1420

94-143/765

94-179/932

94-7/898

తసడడ:డ ససబబయఖ అదదసకక
ఇసటట ననస:1-74
వయససస:53
లస: పప
94-12/42

తసడడ:డ వననద రగగబల
ఇసటట ననస:1-76
వయససస:23
లస: పప

3544 NDX2633931
పపరర: రరజగశశరర పగడల

94-5/875

భరస : వనసకట ససబబరరవప పగడల
ఇసటట ననస:1-64
వయససస:26
లస: ససస స

3546 SQX1891035
పపరర: కకశశర జజఎసడడహహచఎఫకజఎసడడజజ

95-10/2

3549 NDX2959260
పపరర: వజయ అరర కలమమరర కనన

94-183/914

3547 SQX1979509
పపరర: కకషష సరతశక పస నడనరర

95-10/3

94-12/45

తసడడ:డ వనసకట రజడడస కకసడమడడగబల
ఇసటట ననస:1-76
వయససస:52
లస: పప
94-5/880

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పడతస
ఇసటట ననస:1-77
వయససస:23
లస: పప

3552 SQX1897404
పపరర: ననగ రరజ ఆరరధసఖల

95-118/1

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:1-78/A
వయససస:21
లస: పప

3555 NDX2386050
పపరర: వననద రగగబల

94-12/43

3553 NDX2386068
పపరర: అపరష రగగబల

94-12/41

3558 NDX2539096
పపరర: లలమ శసకర రజడడస కకసడమడడగబల

3556 NDX2538478
పపరర: రరమతషలశమక కకసడమడడగబల

94-12/46

3559 NDX3105376
పపరర: దసరడ పడసరద గరసజపలర

94-17/1068

తసడడ:డ జయరరమ రజడడస కకసడమడడగబల
ఇసటట ననస:1-76
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప గరసజపలర
ఇసటట ననస:1-76
వయససస:52
లస: పప

3561 NDX2548782
పపరర: ఉపపసదర చేజరర

3562 NDX3134517
పపరర: మసగ సదదనవన

94-12/1239

3564 NDX2200608
పపరర: గర రరధ ర గబ ఱమ ల

3567 SQX2067478
పపరర: కళళవత పరరచరర
భసధసవప: లకడకనరరసమర చనరరలల పరరశకస
ఇసటట ననస:1-87
వయససస:23
లస: ససస స

94-12/44

భరస : జయరరమ రజడడస కకసడమడడగబల
ఇసటట ననస:1-76
వయససస:45
లస: ససస స

94-26/1094

భరస : బల శశశదన రరవప సదదనవన
ఇసటట ననస:1-77
వయససస:38
లస: ససస స
94-4/618

3565 NDX2714228
పపరర: నసదదన కకసడ

94-13/1161

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటశరరవప గబఱ ల
ఇసటట ననస:1-81
వయససస:23
లస: పప
95-2/1287

94-173/715

భరస : వననద రగగబల
ఇసటట ననస:1-76
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరళ కకషష చేజరర
ఇసటట ననస:1-77
వయససస:21
లస: పప
95-118/899

3550 NDX2871655
పపరర: బబలరస అసకమక
భరస : బబలరస వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:1-72
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర పపరరషస తస మ రరవప రగగబల
ఇసటట ననస:1-76
వయససస:51
లస: పప

3557 NDX2538460
పపరర: జయరరమ రజడడస కకసడమడడగబల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పలర
ఇసటట ననస:1-85
వయససస:18
లస: పప

94-219/1

తసడడ:డ శరసబయఖ ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:1-75/A
వయససస:38
లస: పప

3554 NDX2386076
పపరర: పసయమష రగగబల

3566 SQX2010213
పపరర: బబదర పడసరద పలర

3543 NDX2377950
పపరర: శశభ పససడరరళళ

భరస : ససబబరరయబడడ షరగ
ఇసటట ననస:1-69
వయససస:49
లస: ససస స

3551 NDX2981314
పపరర: నవన కలమమర అదదసకక

3563 SQX2066421
పపరర: కకషష జజవసపత

94-6/532

భసధసవప: జజఎసడడహహచఎఫకజఎసడడజజ జజఎసడడహహచ తసడడ:డ ససరగశ పస నడనరర
ఇసటట ననస:1-66
ఇసటట ననస:1-68
వయససస:20
లస: పప
వయససస:21
లస: పప

భసధసవప: యయససరతనస చసదడగరరర
ఇసటట ననస:1-69
వయససస:44
లస: పప

3560 NDX2666154
పపరర: వనసకటటష పడతస

3541 NDX2706745
పపరర: నరసససహరరవప మచరర

తసడడ:డ శకనస మచరర
ఇసటట ననస:1/62
వయససస:23
లస: పప

భరస : కకసడయఖ పససడరరళళ
ఇసటట ననస:1-62
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపస
ఇసటట ననస:1-66
వయససస:20
లస: పప
3548 NDX2925964
పపరర: ససబబరరయబడడ షరగ

94-17/28

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప యడర
ఇసటట ననస:1-58
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల� షపక
ఇసటట ననస:1-62
వయససస:46
లస: పప
3545 NDX2880425
పపరర: బబష కరనసగసటట

3540 NDX2535110
పపరర: సరసబశవరరవప యడర

భరస : శవ ననగమయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:1-85
వయససస:19
లస: ససస స
95-4/818

3568 JBV3021813
పపరర: లకకకరజన గబరరకల

94-4/619

భరస : మబరళకకషష
ఇసటట ననస:1-88
వయససస:39
లస: ససస స
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3569 JBV3023231
పపరర: అరరణకలమమరర గబరరకల
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94-4/620

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:1-88
వయససస:39
లస: ససస స
3572 JBV3013349
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� గబరరకల�

94-4/623

94-4/626

94-38/724

94-101/868

94-17/905

94-10/272

భరస : వనసకటటశశశరరర�
ఇసటట ననస:1-114
వయససస:76
లస: ససస స
3590 NDX2378933
పపరర: వర రరఘవమక తననరర

94-198/3

తసడడ:డ శక రరమ మమరరస ననమ
ఇసటట ననస:1-135-53
వయససస:20
లస: పప

95-1/996

3582 NDX2672400
పపరర: మసస నమక కకలర

3585 NDX2542603
పపరర: ననన కసదన

94-9/617

94-5/888

94-13/795

3580 SQX2052819
పపరర: పరల రరజగశ డక

95-6/770

3583 NDX2539955
పపరర: తేజశశ యడర పలర

94-1/52

తసడడ:డ రవ కలమమర యడర పలర
ఇసటట ననస:1-92/3
వయససస:22
లస: ససస స
94-15/461

3586 NDX2607497
పపరర: వరణణ దదసడపరటట

94-10/959

తసడడ:డ శకనస దదసడపరటట
ఇసటట ననస:1-113
వయససస:21
లస: ససస స

3588 NDX0223792
పపరర: శకనవరసరరవప తమకశశటట �

3589 NDX0227074
పపరర: వనసకటటశశరరర తమకశశటట �

94-10/273

3594 NDX2608321
పపరర: యయశశసథ కలమమర బసడనరరపలర

3597 NDX2650661
పపరర: శకవణ కలమమర బబజవరడ
తసడడ:డ రమమరరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:1-137
వయససస:19
లస: పప

94-10/274

తసడడ:డ ననగయఖ�
ఇసటట ననస:1-114
వయససస:81
లస: పప
94-2/1501

3592 NDX2552891
పపరర: షమర షపక

94-22/642

తసడడ:డ ననగబర వల షపక
ఇసటట ననస:1-125-8/23
వయససస:18
లస: ససస స
94-10/961

తసడడ:డ నగరజ బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:1-131
వయససస:18
లస: పప
94-16/1156

3577 NDX2226041
పపరర: గగపస కరసడస

తసడడ:డ శవ పడసరదరరవప కసదన శవ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:1-98
వయససస:31
లస: పప

3591 NDX3192168
పపరర: సరవతడ బబయ బననవథ

94-4/625

తసడడ:డ రరజ డక
ఇసటట ననస:1-88
వయససస:22
లస: పప

భరస : చకకపరణణ బబణనవత
ఇసటట ననస:1-124-A
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గగనస
ఇసటట ననస:1-131
వయససస:21
లస: పప
3596 NDX2775864
పపరర: గగపస ననమ

3579 SQX2032563
పపరర: పససపపలలటట హనసమసతష

3574 AP151010063560
పపరర: శసకరరరవప గబరరకల

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ కగ
ఇసటట ననస:1-88
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:1-114
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తననరర
ఇసటట ననస:1-123/B
వయససస:42
లస: ససస స
3593 NDX2554046
పపరర: బబజ బబబబ గగనస

94-13/794

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలర
ఇసటట ననస:1-91
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగశశరర రరవప పస లలరర
ఇసటట ననస:1-93
వయససస:20
లస: ససస స
3587 NDX0107656
పపరర: రతస మక� తమకశశటట �

3576 NDX2226066
పపరర: ససజజత కనదస

94-4/622

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:1-88
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ పససపపలలటట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:1-88
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకసడ రజడడస
ఇసటట ననస:1-89
వయససస:18
లస: ససస స
3584 NDX2658995
పపరర: మనససశ పస లలరర

94-4/624

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ కగ
ఇసటట ననస:1-88
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సతశ కనడస
ఇసటట ననస:1-88
వయససస:20
లస: ససస స
3581 NDX2567626
పపరర: లకడక సరయ పడగత బబ గరల

3573 JBV3688678
పపరర: ససధనకరరరవప గబరరకల

3571 JBV3023223
పపరర: వనజజకడ గబరరకల� �

భరస : పపనననరరవప� �
ఇసటట ననస:1-88
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:1-88
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమబలల
ఇసటట ననస:1-88
వయససస:70
లస: పప
3578 NDX2574630
పపరర: అనసష కనడస

94-4/621

భరస : ససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:1-88
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పపనననరరవప � �
ఇసటట ననస:1-88
వయససస:43
లస: పప
3575 JBV3013323
పపరర: పపనననరరవప గబరరకల

3570 JBV3022498
పపరర: శకలకడక గబరరకల

3595 NDX3258449
పపరర: పడశరసత మమదరమమటర

94-19/709

తసడడ:డ నగగశశరరరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:1-133-61, flat-101
వయససస:25
లస: ససస స
94-2/958

3598 NDX2645992
పపరర: గగవసద రజడడస గరడే

94-5/784

తసడడ:డ రమమరరవప గరడే
ఇసటట ననస:1-137
వయససస:18
లస: పప
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3599 NDX2864403
పపరర: ససబబయమక కలరరక
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94-57/799

భరస : బబపసరజడడస
ఇసటట ననస:1-145
వయససస:60
లస: ససస స

3601 NDX2710960
పపరర: హహహమవత పరటటబసడర

3600 NDX2707289
పపరర: ససభబన షపక

94-3/1276

తసడడ:డ ఖమజ వల షపక
ఇసటట ననస:1-148/a
వయససస:31
లస: పప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-11/1108

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల
ఇసటట ననస:1-149
వయససస:19
లస: ససస స
3604 JBV3588035
పపరర: శవననగలల జజటట

94-25/211

94-88/1225

94-2/948

94-1/1286

94-15/592

94-13/796

94-31/760

3614 NDX3227725
పపరర: ససగబణమక జనసన కలటట

3617 NDX3077971
పపరర: పదక బబగత

3620 NDX2401008
పపరర: కనక దసరడ మమపపరర

95-28/508

3623 NDX2821585
పపరర: గలమర ర భ షపక

94-15/754

భసధసవప: దవరరఖ ననయక కగతనవత
ఇసటట ననస:1A, Ram Gokul apartment
వయససస:43
లస: పప

3626 NDX3082807
పపరర: ససయమన వవపపరర
తసడడ:డ ధరకజజ వవపపరర
ఇసటట ననస:1b radha residency
వయససస:22
లస: పప

3609 SQX2046191
పపరర: పపజత రజడడస బసడడ

95-6/737

3612 NDX2623536
పపరర: మసస నబ షపక

94-55/661

3615 NDX2828192
పపరర: ననగబర షపక

94-13/1289

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:1-352-32/41
వయససస:37
లస: పప
94-2/1395

3618 NDX1838392
పపరర: గకసపయమ బబగస షపక

94-4/627

భరస : ఫజజల రహహస షపక ఆర
ఇసటట ననస:1-357/3
వయససస:42
లస: ససస స
94-18/7

3621 SQX2409118
పపరర: ససజజత పమమలలరర

95-40/930

భరస : శశషగరరర
ఇసటట ననస:1-483
వయససస:36
లస: ససస స
94-3/1390

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:1-3187/3
వయససస:25
లస: ససస స
94-10/990

94-5/789

భరస : చకకక థడలలలరర
ఇసటట ననస:1-235-230
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకట శకనవరస మమపపరర
ఇసటట ననస:1-366
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకనవటట
ఇసటట ననస:1-532
వయససస:27
లస: పప
3625 JJK4144267
పపరర: గగపస ననయక కగతవథయబ

3611 NDX2593192
పపరర: చకకక థడలలలరర

3606 NDX2636512
పపరర: యమససకఠర దేవరకకసడ

తసడడ:డ గబరవ రజడడస
ఇసటట ననస:1-198
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకరణ
ఇసటట ననస:1-357-3
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ మమపపరర
ఇసటట ననస:1-366
వయససస:44
లస: పప
3622 SQX2104818
పపరర: వనసకటటష కకనవటట

94-198/932

భరస : రరజ జనసన కలటట
ఇసటట ననస:1-328-65
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏలయమ వరరకరల
ఇసటట ననస:1-354-218
వయససస:38
లస: పప
3619 NDX2400935
పపరర: వనసకట శకనవరస మమపపరర

3608 NDX2632180
పపరర: కకషషతేజ గణణష

94-238/1

తసడడ:డ ననగజసదడ రరవప దేవరకకసడ
ఇసటట ననస:1-170
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకగశశర రరవప
ఇసటట ననస:1-235-230
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ససతసశశటట
ఇసటట ననస:1-253
వయససస:18
లస: ససస స
3616 NDX3218203
పపరర: అబడహస వరరకరల

94-6/538

తసడడ:డ ననగమలలర శశరరరవప గణణష
ఇసటట ననస:1-190
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరమనవన
ఇసటట ననస:1/218
వయససస:21
లస: పప
3613 NDX2627511
పపరర: సరయ పడవలర క ససతసశశటట

3605 NDX2613388
పపరర: ననగగసదడరరవప కకటగరరర

3603 NDX2456481
పపరర: గగపస మధదర

తసడడ:డ వరనరననయమలలల మధదర
ఇసటట ననస:1-150 velagapudi
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశరకకé కకటగరరర
ఇసటట ననస:1-167
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకలలల
ఇసటట ననస:1-170(1)
వయససస:33
లస: పప
3610 NDX2636645
పపరర: శరరరదల రరమనవన

95-44/1

తసడడ:డ చమలడసడక ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:1-149
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కగ వనసకట చరసజవ జజటట
ఇసటట ననస:1-159
వయససస:34
లస: ససస స
3607 NDX2805448
పపరర: ఆనసదరరవప కటటకల

3602 SQX1971381
పపరర: చమలడసడక శకనస

94-16/1217
3624 NDX3151982
పపరర: వనసకట కరశ రతనస కనమరర పపడడ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:1-35232/41
వయససస:39
లస: పప
94-30/1141

3627 NDX3084167
పపరర: ససయమన షడడక వవపపరర

94-31/1006

తసడడ:డ షడడక ధరకజజ వవపపరర
ఇసటట ననస:1B, Radha Residency
వయససస:22
లస: పప
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3628 SWD3368967
పపరర: మమధసరర నలర పనవన
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భరస : మకతషఖసజయ శవ కలమమర లసగస మకలట
ఇసటట ననస:1C, PIONEER SHANGRILA
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మకతషఖసజయ శవ కలమమర లసగస మకలట
ఇసటట ననస:1-C, Pioneer Shangrila
వయససస:36
లస: ససస స

3630 NDX2993426
పపరర: మకతషఖసజయ శవ కలమమర
లసగస మకలటస
తసడడ:డ శవ శసకర మకలటస
ఇసటట ననస:1-C, Pioneer Shangrila
వయససస:39
లస: పప

94-19/637
3631 SWD2743327
పపరర: మకతషఖసజయ శవ కలమమర
లసగస మకలటస
తసడడ:డ శవ శసకర మకలటస
ఇసటట ననస:1C, PIONEER SHANGRILA ,
వయససస:39
లస: పప

3632 NDX3010410
పపరర: కజవన జజరరర కసదదకటట

3633 NDX3032448
పపరర: కలసదన చచదరర దనవపలలరర

తసడడ:డ జజనసన కగ కసదదకటట
ఇసటట ననస:1 LANE
వయససస:19
లస: పప

3634 NDX2911048
పపరర: కరరమబలమర షపక

3635 NDX3253689
పపరర: అమర షపక షపక

94-16/1242

94-10/1234

తసడడ:డ సపవదసలల షపక
ఇసటట ననస:1ST LINE
వయససస:33
లస: పప
3637
పపరర: కకరణబసమమర బసవ

94-30/1398

94-10/1239

94-10/1483

94-19/642

3649 NDX2257186
పపరర: కకషష మహన చదలవరడ

94-14/140

94-4/1727

3641 NDX3150794
పపరర: శకనవరస రరవప అడప

3644 NDX2636405
పపరర: శరకవణణ గబసటటరర

3647 NDX2257111
పపరర: లకడక పడథసఖష చదలవరడ

3650 NDX2715951
పపరర: శవ రజడడస చరసరణణ

94-26/974

తసడడ:డ బశద షపక
ఇసటట ననస:2-1-11
వయససస:26
లస: ససస స

3653 NDX1844373
పపరర: షబన షపక

94-10/1240

3656 NDX3020096
పపరర: మబరళ కకషష యడర పలర
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:2-1-16/A
వయససస:31
లస: పప

94-28/889

3639 SQX1098012
పపరర: ససజవ కలమమర బబతపపడడ

95-34/1

3642 NDX3150505
పపరర: నరజసదడ బబబబ అడప

94-10/1241

తసడడ:డ కకషష మమరరస అడప
ఇసటట ననస:2-1-2
వయససస:28
లస: పప
94-79/594

3645 AP151010096205
పపరర: వవసకటటశశరరర ఆలపరటట అలపరటట

94-20/1

తసడడ:డ పపదవరయఖ అలపరటట
ఇసటట ననస:2-1-9
వయససస:84
లస: పప
94-14/138

3648 NDX2257426
పపరర: శక దేవ చదలమశడ

94-14/139

భరస : కకషష మహన చదలమశడ
ఇసటట ననస:2-1-10
వయససస:46
లస: ససస స
94-14/809

3651 NDX2693307
పపరర: శక పవన ననగగశశరరరవప

94-148/773

తసడడ:డ కకషష మహన చదలవరడ
ఇసటట ననస:2-1-10
వయససస:18
లస: పప
94-10/276

తసడడ:డ బబససత షపక
ఇసటట ననస:2-1-11
వయససస:28
లస: ససస స
94-20/2

3636 NDX3113248
పపరర: ననగమలలర శశర రరవప నరహరర

తసడడ:డ మబతస యఖ
ఇసటట ననస:2/1
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రజడడస
ఇసటట ననస:2-1-10
వయససస:68
లస: పప
94-10/275

94-13/1293

భసధసవప: మధవ నరహరర
ఇసటట ననస:001, samskruti apatr
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మహన చదలవరడ
ఇసటట ననస:2-1-10
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:2-1-10
వయససస:52
లస: పప

తలర : లకడక మసగమక గరడద
ఇసటట ననస:2-1-13/A
వయససస:23
లస: పప

3638 NDX2576189
పపరర: నవఖ శరఖమమరర

94-55/808

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప దనవపలలరర
ఇసటట ననస:1ST FLOOR
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శవశసకర రరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:2-1-8
వయససస:18
లస: ససస స

3646 NDX3105848
పపరర: వనసకట శశష బల మబరళ కకషష
గగపరలలన
తసడడ:డ రరధకకషష మమరరస
ఇసటట ననస:2-1-9, 1ST FLOOR
వయససస:37
లస: పప

3655 NDX2462646
పపరర: అమరరనథ రజడస డ గరడద

94-27/998

తసడడ:డ కకషష మమరరస అడప
ఇసటట ననస:2-1-2
వయససస:34
లస: పప

భరస : కకషష మమరరస అడప
ఇసటట ననస:2-1-2
వయససస:54
లస: ససస స

3652 NDX1844290
పపరర: షమస షపక

Deleted

తసడడ:డ నరసససహరరవప శరఖమమరర
ఇసటట ననస:2-01
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రరగవయఖ అడప
ఇసటట ననస:2-1-2
వయససస:68
లస: పప
3643 NDX3225265
పపరర: వనసకట లకడక అడప

94-19/636

తసడడ:డ హలమ షపక షపక
ఇసటట ననస:1_5_297
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శవపడసరద బసవ
ఇసటట ననస:2
వయససస:31
లస: పప
3640 NDX3148848
పపరర: కకషష మమరరస అడప

3629 NDX2997518
పపరర: మమధసరర నలర పనవన

3654 NDX1844738
పపరర: రజయమ బబగమ షపక

94-10/277

భరస : బశద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:2-1-11
వయససస:52
లస: ససస స
94-20/1128

3657 NDX2402311
పపరర: ససరగసదడ మసదడపప

94-20/3

తసడడ:డ జగన మహన రరవప మసదడపప
ఇసటట ననస:2-1-17
వయససస:35
లస: పప
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3658 NDX2629913
పపరర: రమఖ సఖరమ
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94-10/1001

తసడడ:డ శవ కకటట రజడస డ సఖరమ
ఇసటట ననస:2-1-18
వయససస:23
లస: ససస స
94-65/1

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:2-1-20
వయససస:23
లస: ససస స
94-65/806

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గబడడపపడడ
ఇసటట ననస:2-1-21/1
వయససస:20
లస: పప
3667 NDX2990422
పపరర: యలర మసద కలసదన

94-4/1577

తసడడ:డ పపరర రజడడస తనతరజడడస
ఇసటట ననస:2-1-25
వయససస:43
లస: పప
3673 NDX2523595
పపరర: పడభబకర రరవప మబపరలళర

94-27/1

94-14/159

3663 NDX3018314
పపరర: రరజగశశర రరవప నడమనడరర
తసడడ:డ రరమయఖ నడమనడరర
ఇసటట ననస:2-1-21
వయససస:46
లస: పప

3665 NDX2266971
పపరర: జజఖత రరచమలర

3666 NDX0836072
పపరర: గడడస పరటట మలలర శశరర గడడస పరటట

94-83/1

3668 NDX3002896
పపరర: ఆశరరశదస తసగరరరల

3671 NDX2730331
పపరర: కవత తనతరజడడస

94-10/1242

3669 NDX2974012
పపరర: ససమసత కలమమర కలసదన

94-10/1399

3672 NDX2646651
పపరర: సతఖవత మబపరలళర
భరస : పడభబకర రరవప మబపరలళర
ఇసటట ననస:2-1-26,2ND LANE
వయససస:59
లస: ససస స

94-3/1292

3675 NDX2541415
పపరర: హరర శకనవరస పడసరద మబపరలళర

94-4/1326

3678 NDX2179647
పపరర: శక అఖల యడర పలర

94-10/278

తసడడ:డ రమమశ యడర పలర
ఇసటట ననస:2-1-27
వయససస:21
లస: ససస స

3679 NDX1222645
పపరర: శక లకడక యడర పలర

94-10/280
3680 NDX1552349
పపరర: లకడక వవదవలర తనయమరర
ఉతలల
భరస : లకడక నరసససహ చనరరఖలల లసకర
ఇసటట ననస:2-1-27
వయససస:56
లస: ససస స

3681 NDX1222629
పపరర: రమమశ యడర పలర
తసడడ:డ సడరఖననరరయణ యడర పలర
ఇసటట ననస:2-1-27
వయససస:47
లస: పప

3683 NDX2745776
పపరర: శశ కలమమర గసజ

3684 NDX2745784
పపరర: దదవఖ చసదదక
డ గసజ

3682 AP151010099102
పపరర: శకలసతల గసజ గసజ

94-20/5

భరస : ససబబబరరవప గసజ
ఇసటట ననస:2-1-30
వయససస:72
లస: ససస స
3685 NDX3232212
పపరర: ఏసస బబబబ శకరరమబలల
తసడడ:డ ననగయఖ శకరరమబలల
ఇసటట ననస:2-1-30
వయససస:18
లస: పప

94-20/1131

తసడడ:డ రమమశ గసజ
ఇసటట ననస:2-1-30
వయససస:20
లస: పప
94-23/759

3686 NDX2246130
పపరర: ససవర కలమమరర కకసడడగబసట
భరస : కకషషయఖ కకసడడగబసట
ఇసటట ననస:2-1-32
వయససస:64
లస: ససస స

94-44/582

తలర : అనసరరధ మబపరలళర
ఇసటట ననస:2-1-26, 501,K.K Heights
వయససస:22
లస: పప

భసధసవప: అనసరరధ మబపరలళర
ఇసటట ననస:2-1-26, 501,K.K Heights,
వయససస:46
లస: పప

భరస : రమమశ యడర పలర
ఇసటట ననస:2-1-27
వయససస:48
లస: ససస స

94-10/1243

94-14/811

భరస : శకరరమమమరరస మబపరలళర
ఇసటట ననస:2-1-26, 501,K.K Heights,
వయససస:46
లస: ససస స
94-10/279

94-20/4

భసధసవప: పడమల రరణణ కలసదన
ఇసటట ననస:2-1-25
వయససస:44
లస: పప

3674 NDX2541381
పపరర: ననగ లకడక మబపరలళర

3677 NDX2541399
పపరర: శకరరమమమరరస మబపరలళర

94-20/1129

భరస : శకనవరసరరవప� గడడస పరటట
ఇసటట ననస:2-1-23
వయససస:43
లస: ససస స

భసధసవప: అనసరరధ మబపరలళర
ఇసటట ననస:2-1-26, 501,k.k heights
వయససస:63
లస: ససస స
94-4/1325

94-20/993

తసడడ:డ మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:2-1-20 NEAR PULLAIAHHIGHS
వయససస:30
లస: పప

భరస : బబల వనసకట రజడడస తనతరజడడస
ఇసటట ననస:2-1-25
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప మబపరలళర
ఇసటట ననస:2-1-26 , 2 ND LINE
వయససస:68
లస: పప
3676 NDX2541480
పపరర: అనసరరధ మబపరలళర

3662 NDX2388189
పపరర: ననగమర బబషర షపక

భరస : యలర మసద కలసదన
ఇసటట ననస:2-1-25
వయససస:71
లస: ససస స
94-10/1398

3660 NDX2567188
పపరర: అరరణకలమమరర సపవకస

భరస : శవకకటటరజడడస సపవకస
ఇసటట ననస:2-1-18
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శవ ననరరయణ రరచమలర
ఇసటట ననస:2-1-22
వయససస:27
లస: ససస స

భసధసవప: ఆశరరశదస కలసదన
ఇసటట ననస:2-1-25
వయససస:70
లస: పప
3670 NDX2726842
పపరర: బబల వనసకట రజడడస తనతరజడడస

94-20/992

తసడడ:డ నరరరరజడడస సపవకస
ఇసటట ననస:2-1-18
వయససస:49
లస: పప

3661 NDX2384774
పపరర: రరహన షపక

3664 NDX2564359
పపరర: చసదడ శశఖర గబడడపపడడ

3659 NDX2567154
పపరర: శవకకటటరజడడస సపవకస

94-10/281

94-20/1132

తసడడ:డ శవరరస కకషషయఖ గసజ
ఇసటట ననస:2-1-30
వయససస:20
లస: ససస స
94-14/142

3687 NDX2356913
పపరర: సరమమమజఖస గమడడరర

94-14/143

భరస : కకటటశశరరరవప గమడడరర
ఇసటట ననస:2-1-32
వయససస:70
లస: ససస స
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3688 NDX2246148
పపరర: కకషషయఖ కకసడడగబసట
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94-14/144

తసడడ:డ చసదడయఖ కకసడడగబసట
ఇసటట ననస:2-1-32
వయససస:72
లస: పప

3689 NDX2527828
పపరర: ససజనఖ తతట

భరస : పడసనన కలమమర తతట
ఇసటట ననస: 2-1-32
వయససస:31
లస: ససస స

94-20/997 3692 NDX2573764
3691 NDX2594877
పపరర: భబవన మహన కకషష రజడడస మమటట ట
పపరర: హరరపసడయ మమటట ట

తసడడ:డ కగశవరజడడస
ఇసటట ననస:2-1-32
వయససస:22
లస: పప
3694 NDX3163789
పపరర: నవఖ శక చేనసనబబ యన

94-20/1133

94-20/1136

95-67/1062

94-10/282

94-10/1005

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సకలమ
ఇసటట ననస:2-1-47
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ జయ పడసరద ఆలపరటట
ఇసటట ననస:2-1-54
వయససస:19
లస: పప

94-10/1006

94-20/999

94-14/815

3702 NDX2598886
పపరర: అపసలరజడడస కరసస

94-20/1000

తసడడ:డ పడభబయయసడరగదద
ఇసటట ననస:2-1-40
వయససస:36
లస: పప
94-20/6

3705 NDX1126853
పపరర: జలమన షపక షపక

94-20/7

తసడడ:డ మమలమ షపక
ఇసటట ననస:2-1-46
వయససస:38
లస: పప
94-10/283

94-10/1004
3708 NDX2644268
పపరర: వనసకట శశష సరయ వరరణ సకలమ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సకలమ
ఇసటట ననస:2-1-47
వయససస:21
లస: పప

3710 NDX2997591
పపరర: చసదడ శశఖర పస తతరర

3711 NDX3011111
పపరర: గగపస కకషష పస తతరర

94-20/1142

94-20/1143

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పస తతరర
ఇసటట ననస:2-1-48
వయససస:26
లస: పప
94-20/1144

3714 NDX2639623
పపరర: హరర వరర న ననదదసడర

భరస : వననద కలమమర
ఇసటట ననస:2-1-51, near ramalayam
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర ననదదసడర
ఇసటట ననస:2-1-53
వయససస:19
లస: పప

3716 NDX2916039
పపరర: వనసకట మధస ఫణణ ఉపలలపరటట

3717 NDX2916153
పపరర: శక వదఖ ఉపలలపరటట

భసధసవప: శక వదఖ
ఇసటట ననస:2-1-56/A
వయససస:35
లస: పప

94-20/1135

తసడడ:డ మమణణకఖస బబబబ భమపత
ఇసటట ననస:2-1-37
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పస తతరర
ఇసటట ననస:2-1-48
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:2-1-50
వయససస:20
లస: పప

3699 NDX2635233
పపరర: రగవత భమపత

తసడడ:డ రరమ శశషగరరర రరవప లలట సకఅలమ
ఇసటట ననస:2-1-47
వయససస:51
లస: పప

94-14/817 3713 NDX3156221
3712 NDX2655249
పపరర: సరయ వసశకకషష చచదరర వనమబల
పపరర: వజయ లకడక మననవ

3715 NDX2681393
పపరర: లలకగశ ఆలపరటట

94-9/678

3704 NDX1157312
పపరర: దదపసస చటటటనవన చటటనవన

3707 NDX1837063
పపరర: వనసకటటసశరరర సకఅలమ

3696 NDX3211661
పపరర: నవఖ శక చేనసనబబ యన

Deleted

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చటటనవన
ఇసటట ననస:2-1-44
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర సకల
ఇసటట ననస:2-1-47
వయససస:43
లస: ససస స
3709 NDX2650539
పపరర: సరయ కరరరసకగయ సకలమ

3698 NDX2638666
పపరర: ననగ వనసకట లకడక భమపత

3701 NDX2617561
పపరర: పదనకవత కరసస

94-14/814

తసడడ:డ శకనవరస చేనసనబబ యన
ఇసటట ననస:2-1-35
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పడభబయయసడరగదద
ఇసటట ననస:2-1-40
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సరగర బబబబ గబడడ పపడడ
ఇసటట ననస:2-1-42
వయససస:72
లస: పప
3706 NDX1124528
పపరర: ససజజత సకలమ సకల

94-20/1134

తసడడ:డ మణణకఖస బబబబ భమపత
ఇసటట ననస:2-1-37
వయససస:22
లస: ససస స
94-20/1137

3693 NDX2547628
పపరర: ససజనఖ తతట

భరస : పడసనన కలమమర తతట
ఇసటట ననస:2-1-32, UDYOGA NAGAR
వయససస:30
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ రమమశ కరపరరపప
ఇసటట ననస:2-1-39
వయససస:25
లస: ససస స
3703 SQX2430189
పపరర: కరసత రరవప గబడడపపడడ

94-20/998

తసడడ:డ శకనవరస చేనసనబబ యన
ఇసటట ననస:2-1-35
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస చేనసనబబ యన
ఇసటట ననస:2-1-35
వయససస:20
లస: ససస స
3700 NDX2935682
పపరర: భబరడ వ కరపరరపప

3695 NDX3203593
పపరర: నవఖ శక చేనసనబబ యన

94-14/813
3690 NDX2639839
పపరర: భమవనమహనసకషనరగదద మమటట ట

తసడడ:డ కగశవరజడడస మమటట ట
ఇసటట ననస:2-1-32
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కగశవరజడడస
ఇసటట ననస:2-1-32
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస చేనసనబబ యన
ఇసటట ననస:2-1-35
వయససస:24
లస: ససస స
3697 NDX3200342
పపరర: నవఖ శక చేనసనబబ యన

94-14/145

94-19/641

94-20/1298

94-20/1145

భరస : వనసకట మధస ఫణణ
ఇసటట ననస:2-1-56/A
వయససస:32
లస: ససస స
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3718 NDX2661346
పపరర: కకరసన పసచసమరరస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-12/1241

తసడడ:డ శకనవరస పసచసమరరస
ఇసటట ననస:2-1-57
వయససస:20
లస: ససస స
3721 NDX2904811
పపరర: లలకగశ కలమమర ఆలపరటట

తసడడ:డ శకనవరస పసచసమరరస
ఇసటట ననస:2-1-57
వయససస:18
లస: పప
94-22/773

తసడడ:డ జయపడసరద ఆలపరటట
ఇసటట ననస:2-1-66
వయససస:19
లస: పప
3724 NDX1130996
పపరర: శశభబరరణణ వడడస నవన వడడస నవన

94-20/1300 3720 NDX2685410
3719 NDX2655694
పపరర: మహహత కకషష చకకవరరస పసచసమరరస
పపరర: శవ కకశశర అయలస

3722 NDX2596336
పపరర: లలకగశ కలమమర ఆలపరటట

తసడడ:డ శవ రరమ పడసరద వడడస నవన
ఇసటట ననస:2-1-80
వయససస:29
లస: ససస స

3725 NDX0108266
పపరర: లకడక పసడయమసక వరససరజడస డ

భరస : శవ పడసరద రరవప రరమనవన
ఇసటట ననస:2-1-80
వయససస:52
లస: ససస స
94-14/152

3731 NDX0180133
పపరర: ననగగశశర కకషషచదవతనఖ వరససరజడస డ

తసడడ:డ జజసఫ మమసపలననల
ఇసటట ననస:2-1-80
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ననగభమషషస పరరమ
ఇసటట ననస:2-1-82
వయససస:49
లస: పప
3739 NDX1015114
పపరర: శరణఖ యన యస యల పస

94-27/2

తసడడ:డ రరమ సరశమ పరశతనవన
ఇసటట ననస:2-1-87 FLAT-401
వయససస:65
లస: పప

94-14/150

3729 NDX0642009
పపరర: శరసతకలమమరర అతతస ట అతతస ట

94-14/151

భరస : ఆసజనవయబలల అతతస ట
ఇసటట ననస:2-1-80
వయససస:60
లస: ససస స
94-14/153

3737 NDX3080546
పపరర: వనసకట లల పరరమ

3740 NDX2593135
పపరర: లకడక కనననగసటట

94-14/819

3743 NDX2567212
పపరర: అరరణ కకషష చటట
ట రర

94-20/8

3746 NDX3116159
పపరర: వనసకట భబరత పరశతనవన
భరస : హరర కకశశర బబబబ పరశతనవన
ఇసటట ననస:2-1-87 FLAT-401
వయససస:54
లస: ససస స

94-14/154

3735 NDX3242633
పపరర: ఉమ దేవ గమడడరర

94-21/805

భరస : రవసదడననథ గమడడరర
ఇసటట ననస:2-1-81
వయససస:48
లస: ససస స
94-20/1148

3738 NDX3081742
పపరర: భవఖ సరయ ససషక పరరమ

94-20/1149

తసడడ:డ వవణబ పరరమ
ఇసటట ననస:2-1-82,1ST LANE
వయససస:20
లస: ససస స
94-32/938

94-14/156
3741 NDX2462588
పపరర: శక సరయ యశవసత కరరరసక
పస టట
ట రర
తసడడ:డ పస టట
ట రర వజయ కలమమర పస టట
ట రర రరజగ
ఇసటట ననస:2-1-87
వయససస:22
లస: పప

94-14/821

3744 NDX3108727
పపరర: అనసరరధ పసననమరరజ

తసడడ:డ శకనవరస చటట
ట రర
ఇసటట ననస:2-1-87
వయససస:19
లస: పప
94-20/1152

3732 NDX1131523
పపరర: సనష జజసఫ సనష
తసడడ:డ జజసఫ సనష
ఇసటట ననస:2-1-80
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకధర కనననగసటట
ఇసటట ననస:2-1--85/1
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమమర పసననమరరజ
ఇసటట ననస:2-1-87
వయససస:21
లస: ససస స
3745 NDX3116266
పపరర: హరర కకశశర బబబబ పరశతనవన

94-14/148

భరస : వవణబ పరరమ
ఇసటట ననస:2-1-82
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయకలమమర నసలల
ఇసటట ననస:2-1-84
వయససస:29
లస: ససస స
3742 NDX2717841
పపరర: సరయ మమఘన పసననమరరజ

3726 NDX1130913
పపరర: ననగమరత కలమమరర మబపరలళ
మబపరలళ
భరస : రవకలమమర మబపరలళ
ఇసటట ననస:2-1-80
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రరవప తనళళరర
ఇసటట ననస:2-1-81
వయససస:22
లస: పప
94-20/1147

94-20/1146

94-14/147

తసడడ:డ వరభదడయఖ వరససరజడడస
ఇసటట ననస:2-1-80
వయససస:36
లస: పప

94-14/155 3734 NDX2462349
3733 NDX0169375
పపరర: జజమ యమ జజసఫ మమసపలననల
పపరర: ససపత తనళళరర

3723 NDX3183290
పపరర: అపరష వలవవటట
భరస : వజయ రరజ వలవవటట
ఇసటట ననస:2-1-66-67
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వర భదడయఖ వ
ఇసటట ననస:2-1-80
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ గరసజపలర
ఇసటట ననస:2-1-80
వయససస:83
లస: ససస స

3736 NDX3069713
పపరర: వవణబ పరరమ

94-26/1008

భరస : వర భదడయఖ వరససరజడడస
ఇసటట ననస:2-1-80
వయససస:35
లస: ససస స

94-14/149 3728 NDX0108829
3727 NDX1131051
పపరర: రరధనకలమమరర రరమనవన రరమనవన
పపరర: రమమదేవ వ

3730 NDX0840538
పపరర: గరసజపలర సరమమమజఖస గరసజపలర

భసధసవప: వననద కలమమర అయలస
ఇసటట ననస:2-1-66
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ జయపడసరద
ఇసటట ననస:2-1-66
వయససస:19
లస: పప
94-14/146

94-20/1299

94-20/1150

భరస : రవకలమమర పసననమరరజ పసననమరరజ
ఇసటట ననస:2-1-87
వయససస:46
లస: ససస స
94-20/1153

3747 NDX2779213
పపరర: రవ కలమమర పసననమరరజ

94-20/1151

భసధసవప: అనసరరధ
ఇసటట ననస:2-1-87 FLAT 503
వయససస:48
లస: పప
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3748 NDX2547446
పపరర: శకచరణరజడడస మమమడడ
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94-14/810

తలర : లకకకదేవ మమమడడ
ఇసటట ననస:2-1-172
వయససస:40
లస: పప
3751 NDX1773226
పపరర: లకడక కలమమరర సససగసశశటట

94-10/284

94-20/1294

94-14/822

3755 NDX2665487
పపరర: నరకల సరగజన మమటట ట

3758 NDX2909091
పపరర: ఆధదలకడక కకమడడ

94-20/1157

3761 NDX2927614
పపరర: చసదడ శశఖర చసదడ

భసధసవప: రమదేవ నసదనఖల
ఇసటట ననస:2-2-33/C
వయససస:47
లస: పప
94-20/1163

తసడడ:డ ఖదర బబష పటట న
ఇసటట ననస:2-2-34
వయససస:19
లస: పప
3769 NDX2576510
పపరర: శశరర సనర ఠ రజడడస కకతస

94-26/1009

తసడడ:డ అపసలరజడడస మబకసల
ఇసటట ననస:2-2-41
వయససస:21
లస: ససస స
3775 NDX3193372
పపరర: రరఢ కకషష పరలడడగబ
తలర : అననపపరష పరలడడగబ
ఇసటట ననస:2-2-42
వయససస:38
లస: పప

94-20/1156

94-20/1158

3756 NDX2664316
పపరర: ససటవన రజడడస మబల

94-215/866

3759 NDX3247970
పపరర: గకతమ మమటట ట

94-19/706

3762 NDX3115631
పపరర: రహహయమ షపక

94-20/1159

తసడడ:డ అబబదల వజర షపక
ఇసటట ననస:2-2-33/1
వయససస:18
లస: ససస స
94-20/1161

3765 NDX2730596
పపరర: జజసస త దసదసదకలరర

94-20/1162

తసడడ:డ బబల కకటటశశర రరవప దసదసదకలరర
ఇసటట ననస:2-2-33/C
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల కకటటశశర రరవప దసదసదకలరర
ఇసటట ననస:2-2-33/C
వయససస:18
లస: ససస స

3767 NDX3241460
పపరర: పదక మబడమల

3768 NDX2655017
పపరర: శవ రజడడస గబసటక

94-20/1288

3770 NDX1146653
పపరర: తరరపత రజడడస మబకరసల

3773 NDX3206869
పపరర: అననపపరష పరలడడగబ

3776 NDX3154440
పపరర: జజఖతరకయ పరలడడగబ
భరస : శకనవరస గరసధద పరలడడగబ
ఇసటట ననస:2-2-42
వయససస:36
లస: ససస స

94-20/1301

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రజడస డ
ఇసటట ననస:2-2-38/1
వయససస:42
లస: పప
94-20/1306

3771 NDX2520757
పపరర: మబకసల కకషష దదవఖ

94-10/285

తసడడ:డ మబకసల అపసల రజడస డ
ఇసటట ననస:2-2-41
వయససస:21
లస: ససస స
94-20/1164

తలర : రరఢ కకషష పరలడడగబ
ఇసటట ననస:2-2-42
వయససస:59
లస: పప
94-20/1166

94-10/1015

భరస : వనసకట రజడడస మమటట ట
ఇసటట ననస:2-2-17
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవర రజడస డ మబకరసల
ఇసటట ననస:2-2-40
వయససస:28
లస: పప
94-10/1010

3753 NDX2561579
పపరర: హరరక మమటట ట

తసడడ:డ కకసడరజడడస
ఇసటట ననస:2-2-12
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప మబడమల
ఇసటట ననస:2-2-38
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ చననప రజడడస కకతస
ఇసటట ననస:2-2-39
వయససస:20
లస: పప
3772 NDX2652733
పపరర: కకషష దదవఖ మబకసల

94-215/865

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-2-23
వయససస:31
లస: పప

94-20/1160 3764 NDX2846400
3763 NDX3206141
పపరర: బబలకకటటశశరరరవప దడదదసకలరర
పపరర: పపజ మహసత దసదసదకలరర

94-14/158

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ రజడస డ మమటట ట
ఇసటట ననస:2-2-9
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : బబలకకషష కకమడడ
ఇసటట ననస:2-2-16a
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరజగశశర రరవప నడమనడరర
ఇసటట ననస:2-2-21
వయససస:38
లస: ససస స

3766 NDX2782613
పపరర: యశరసన పటట న

94-10/1014

భరస : వనసకట రజడడస
ఇసటట ననస:2-2-12
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససబబ ననయబడడ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:2-2-13
వయససస:60
లస: ససస స
3760 NDX3026598
పపరర: శరరష నడమనడరర

3752 NDX2561587
పపరర: హరరక మమటట ట

3750 NDX1844480
పపరర: వనసకట రసగరరరవప బబసదపపడడ

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప బబసదపపడడ
ఇసటట ననస:2-1-297
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ రజడస డ మమటట ట
ఇసటట ననస:2-2-9
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజరజడడస
ఇసటట ననస:2-2-12
వయససస:39
లస: పప
3757 NDX2654689
పపరర: సతఖవత బబలరసకకసడ

94-14/157

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:2-1-297
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:2-2
వయససస:25
లస: ససస స
3754 NDX2621902
పపరర: వనసకట రజడడస మమటట ట

3749 NDX1532101
పపరర: రవ కకరణ ఏకలల

3774 NDX3164803
పపరర: శకనవరస గరసధద పరలడడగబ

94-20/1165

భసధసవప: రరఢ కకషష పరలడడగబ
ఇసటట ననస:2-2-42
వయససస:40
లస: పప
94-20/1167

3777 NDX3155215
పపరర: లకడక సససదసర పరలడడగబ

94-20/1168

భరస : రరఢ కకషష పరలడడగబ
ఇసటట ననస:2-2-42
వయససస:33
లస: ససస స
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3778 NDX2369155
పపరర: శకబబస రగ
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94-20/1295

తసడడ:డ ససబబ త రగ
ఇసటట ననస:2-2-43
వయససస:26
లస: పప

3779 NDX2527752
పపరర: రరజ దేబననథ

భసధసవప: పడతనప చచదరర
ఇసటట ననస:2-2-43
వయససస:31
లస: పప

94-20/1127 3782 NDX2834976
3781 NDX2888725
పపరర: తలల
పపరర: జజన బబష షపక
ర రర వనసకట శకనవరస పదదకన

తసడడ:డ తలల
ర రర వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:2 2 46
వయససస:18
లస: ససస స
3784 NDX2596450
పపరర: శవ కలమమరర రగగళర

94-37/601

94-20/1286

94-10/1011

94-20/1173

3791 NDX3017308
పపరర: మరబ షపక

3794 NDX2577542
పపరర: ససరరజదదదన షపక

94-20/1302

3797 NDX3042306
పపరర: కరరమమర షపక

భరస : వనసకటటశశర రరవప పసథసగర
ఇసటట ననస:2-2-61
వయససస:63
లస: ససస స
94-20/1178

భరస : మహమకద బబషర షపక
ఇసటట ననస:2-2-64
వయససస:39
లస: ససస స

3803 NDX2473171
పపరర: జఫర షపక

94-20/1171

3806 NDX2431799
పపరర: ఆదస షఫస షపక
తసడడ:డ మరర వల షపక
ఇసటట ననస:2-2-65
వయససస:21
లస: పప

3786 NDX2835932
పపరర: అరరణ కకనద త
డ

94-37/705

3789 NDX2598530
పపరర: వరలకడక ఉలసగబలమ

94-20/1303

3792 NDX2843381
పపరర: ససభబన షపక

94-20/1172

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:2-2-58
వయససస:54
లస: పప
94-20/1014

3795 NDX2462356
పపరర: షరరఫపదదదన షపక

94-21/2

తసడడ:డ ఇమమమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:2-2-60
వయససస:35
లస: పప
94-21/780

3798 NDX3019080
పపరర: బషసర షపక

94-20/1174

తసడడ:డ ఇమమమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:2-2-60,opposit ramalayam
వయససస:34
లస: పప
94-20/1176

3801 NDX3088770
పపరర: అనసపమ పసథసగర

94-20/1177

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప పసథసగర
ఇసటట ననస:2-2-61
వయససస:37
లస: ససస స
94-23/2

తసడడ:డ మహబమబ షబ షపక
ఇసటట ననస:2-2-61
వయససస:58
లస: పప
94-20/1287

94-20/1170

తసడడ:డ చనన గసటలల ఉలసగబలమ
ఇసటట ననస:2-2-55/A
వయససస:27
లస: ససస స

తలర : దమయసత కకసడడరర
ఇసటట ననస:2-2-61
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప పసథసగర
ఇసటట ననస:2-2-61
వయససస:33
లస: పప
3805 NDX3235868
పపరర: జజన బబగస షపక

94-20/1293

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:2-2-60/A
వయససస:19
లస: పప

94-20/1175 3800 NDX3095551
3799 NDX3080819
పపరర: మహనకకషష కలమమరర పసథసగర
పపరర: బ వ ససబబరరవప కకసడడరర

3783 NDX2903409
పపరర: లలకగశ రజడడస దసగజడసపపడడ

భరస : సరసబశవరరవప కకనద త
డ
ఇసటట ననస:2-2-54/2
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ బశరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:2-2-60
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ బకలల
ఇసటట ననస:2-2-60/A
వయససస:24
లస: ససస స

3802 NDX3104007
పపరర: ఈనద స
డ పనకలమమర పసథసగర

94-37/704

భరస : జన బబష
ఇసటట ననస:2-2-56
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:2-2-58
వయససస:20
లస: ససస స
3796 NDX2598696
పపరర: నబన షపక

3788 NDX2587681
పపరర: పరహహన షపక

94-20/1292

తసడడ:డ వనసకటరరమ రజడడస దసగజడసపపడడ
ఇసటట ననస:2-2-53
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ కరరమబలర
ఇసటట ననస:2-2-55A
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప లవపనడరర
ఇసటట ననస:2-2-56
వయససస:59
లస: ససస స
3793 NDX3021417
పపరర: నజక షపక

94-20/1169

భసధసవప: వనసకటటశశరరర కకనద త
డ
ఇసటట ననస:2-2-54/2
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ శవ మహనరరవప రగగళర
ఇసటట ననస:2-2-54/A
వయససస:35
లస: పప
3790 NDX2630630
పపరర: రగశమక లవపనడరర

3785 NDX2835999
పపరర: సరసబశవరరవప కకనద త
డ

3780 NDX2692259
పపరర: ననగ శక కవఖ ననరజన

భరస : శకకరసత ననరజన
ఇసటట ననస:2-2-44
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:2-2-51
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-2-54
వయససస:21
లస: ససస స
3787 NDX3233996
పపరర: రమమశ రగగళర

94-22/1

3804 NDX2654291
పపరర: కకసర షరహహద

94-21/813

భరస : మమకగతషస
ఇసటట ననస:2-2-62/a
వయససస:29
లస: ససస స
94-151/5

3807 NDX2201218
పపరర: లలత వరడపలర

94-10/286

భరస : జననరద న రరవప వరడపలర
ఇసటట ననస:2-2-70
వయససస:70
లస: ససస స
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3808 NDX2201226
పపరర: జననరదన రరవప వరడపలర

94-10/287

తసడడ:డ రరమ మమరరస వరడపలర
ఇసటట ననస:2-2-70
వయససస:73
లస: పప
3811 NDX2225118
పపరర: ధనససజయబడడ శరఖమమరర

94-10/290

94-31/810

94-22/775

94-20/1180

94-14/956

94-1/1448

94-10/1250

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ రజడడస
ఇసటట ననస:2-2-87
వయససస:30
లస: పప

3821 NDX3028487
పపరర: సబన షపక

3824 NDX2700219
పపరర: మహహశశరర

3827 NDX2779940
పపరర: ఆదదననరరయణ మమరరడడ

3830 NDX3018421
పపరర: శవ కకశశరశ బబ మకశశటట

94-28/811

3833 NDX2444388
పపరర: హహమ బసదస బబ రజడస డ

94-20/1181

3836 NDX2444396
పపరర: వనసకటటశశరరర బబ రజడడస
తసడడ:డ కకకషష రజడడస బబ రజడడస
ఇసటట ననస:2-2-87
వయససస:62
లస: పప

3816 NDX3012465
పపరర: ససజవ రరవప మదవమమటర బ

94-10/1247

3819 NDX2693422
పపరర: సబన షపక

94-10/1013

3822 NDX2698827
పపరర: శవరరస కకషష

94-14/824

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప నలస
ఇసటట ననస:2-2-80
వయససస:51
లస: పప
94-28/810

3825 NDX2528479
పపరర: హహమసరగర నలస

94-57/1

తసడడ:డ శవరరమకకషష నలస
ఇసటట ననస:2-2-80 FLOT NO 101
వయససస:23
లస: పప
94-10/1248

3828 NDX2779916
పపరర: పపణఖవత మమరరడడ

94-10/1249

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:2-2-80 F NO 302
వయససస:53
లస: ససస స
94-20/1182

3831 NDX2593416
పపరర: దదకకఠ కలమమర చదనడనరర

94-32/940

తసడడ:డ శవ ననగ బబబబ చదనడనరర
ఇసటట ననస:2-2-81
వయససస:22
లస: పప
94-168/1

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ రజడడస
ఇసటట ననస:2-2-87
వయససస:33
లస: ససస స
94-168/3

94-31/809

తసడడ:డ జబబర షపక
ఇసటట ననస:2-2-78
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:2-2-81
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:2-2-87
వయససస:43
లస: ససస స
3835 NDX2444495
పపరర: శకవసత రజడడస బబ రజడడస

94-22/776

తసడడ:డ ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:2-2-80 F NO 302
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ మమరరడడ
ఇసటట ననస:2-2-80 F NO 302
వయససస:33
లస: పప
3832 NDX2619039
పపరర: మబటటకలరర అరరణకలమరర

3818 NDX2889830
పపరర: ఆరరదన షపక

3813 NDX2624344
పపరర: సరయ గగల

తసడడ:డ పడసరద రరవప మదవమమటర బ
ఇసటట ననస:2-2-75
వయససస:42
లస: పప

భరస : శవరరమకకషష నలస
ఇసటట ననస:2-2-80
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:2-2-80 F NO 302
వయససస:27
లస: పప
3829 NDX2780070
పపరర: శకకరసత మమరరడడ

94-10/1012

తసడడ:డ జబబర షపక
ఇసటట ననస:2-2-78
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ కకషష నలస
ఇసటట ననస:2-2-80
వయససస:44
లస: ససస స
3826 NDX2855047
పపరర: అశశక మమరరడడ

3815 NDX2660231
పపరర: పడసననత జజనన

94-10/289

తసడడ:డ మటట పలర
ఇసటట ననస:2-2-74
వయససస:56
లస: పప

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:2-2-77
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మదనరవరల షపక
ఇసటట ననస:2-2-78
వయససస:42
లస: పప
3823 NDX3084175
పపరర: మహహశశరర నలస

94-21/814

తసడడ:డ శత రరమయఖ
ఇసటట ననస:2-2-75
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ననగబల మర షపక
ఇసటట ననస:2-2-76
వయససస:42
లస: ససస స
3820 NDX3024528
పపరర: జబబర షపక

3812 NDX2653533
పపరర: రరజజశనన షపక

3810 NDX2225100
పపరర: బబలలర మక నడతలపరటట

భరస : ధనససజయబడడ శరఖమమరర
ఇసటట ననస:2-2-71
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమమమ
ఇసటట ననస:2-2-72
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సరయ
ఇసటట ననస:2-2-74
వయససస:46
లస: ససస స
3817 NDX2912038
పపరర: గకససయమ షపక

94-10/288

తలర : వజయ చచడస
ఇసటట ననస:2-2-71
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ శరఖమమరర
ఇసటట ననస:2-2-71
వయససస:68
లస: పప
3814 NDX2615847
పపరర: గగపస రమణ

3809 NDX2401883
పపరర: వనయ శక దనసరర

3834 NDX2444479
పపరర: జయలకడక బబ రజడడస

94-168/2

భరస : వనసకటటశశరరర బబ రజడడస
ఇసటట ననస:2-2-87
వయససస:54
లస: ససస స
94-168/4

94-10/1016
3837 NDX2662484
పపరర: సరయ శరణ తనలక తరరమలశశటట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:2-2-90
వయససస:20
లస: పప
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94-20/1015 3839 NDX2741510
3838 NDX2715324
పపరర: సరయ శరణ తలక తరరమమలలసత
పపరర: పడశరసత మమరరశశటట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-2-90 NEW 7-3-93
వయససస:19
లస: పప
3841 NDX1552133
పపరర: శరరష బచసచ

భరస : గగపస కకషష మమరరశశటట
ఇసటట ననస:2-2-90,2ND LINE
వయససస:23
లస: ససస స
94-10/292

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:2-2-93
వయససస:27
లస: ససస స
94-10/295

భరస : అయఖపల రరజ
ఇసటట ననస:2-2-93
వయససస:47
లస: ససస స
94-10/298

భరస : రరమ మమరరస
ఇసటట ననస:2-2-93
వయససస:68
లస: ససస స
94-10/301

తసడడ:డ జననరఱన రరవప
ఇసటట ననస:2-2-93
వయససస:40
లస: పప
94-10/304

94-10/1405

94-10/299

3851 NDX1552448
పపరర: అయఖపల రరజ నసదసరరపరటట

3854 NDX1552166
పపరర: బబల భబససర రరవప తననరర

3857 NDX2623965
పపరర: ననగ సరయ అనషర గబసటటపలర

94-20/1184

3860 NDX2585826
పపరర: ససభబన షపక

94-10/302

భరస : మసరసన సయద
ఇసటట ననస:2-2-107
వయససస:70
లస: ససస స

94-10/305

94-10/1018

తసడడ:డ ససబబ రరవప వలవవటట
ఇసటట ననస:2-2-114
వయససస:49
లస: పప

3849 NDX1552125
పపరర: వనసకయఖ ననయబడడ బచసచ

94-10/300

3852 NDX1552117
పపరర: ననరరయణ రరవప బచసచ

94-10/303

3855 NDX2634640
పపరర: మసరసన వల షపక

94-10/1017

3858 NDX2943306
పపరర: మసరసన వల షపక

94-21/781

తసడడ:డ యబసఫ వల షపక
ఇసటట ననస:2-2-97
వయససస:24
లస: పప
94-29/857

3861 NDX3017290
పపరర: జజన బబష షపక

94-25/886

తసడడ:డ చనన హహసపన షపక
ఇసటట ననస:2-2-104
వయససస:44
లస: పప

3863 NDX2425841
పపరర: వనసకటటసశర రరవప తపనబబ యన

3866 NDX2578698
పపరర: శసకర రరవప వలవవటట

94-10/297

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:2-2-93
వయససస:74
లస: పప

94-21/3

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తపనబబ యన
ఇసటట ననస:2-2-111
వయససస:21
లస: పప
94-10/1008

3846 NDX2145994
పపరర: లకడక పదకలత బసడనరరపలర

తసడడ:డ రరమ కకషష బచసచ
ఇసటట ననస:2-2-93
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:2-2-99
వయససస:51
లస: పప
94-20/1154

94-10/294

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:2-2-93
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:2-2-94(plot.no.182)
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరతమ
ఇసటట ననస:2-2-98
వయససస:31
లస: పప

భరస : శసకర రరవప వలవవటట
ఇసటట ననస:2-2-114
వయససస:39
లస: ససస స

3848 NDX2145978
పపరర: వనసకటససబబమక కకతస పలర

3843 NDX1552471
పపరర: మమధవ నకస

భరస : రరధ కకషషమమరరస బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:2-2-93
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-2-93
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప కనసరర
ఇసటట ననస:2-2-93
వయససస:22
లస: పప

3865 NDX2548634
పపరర: శకలకడక వలవవటట

94-10/296

తసడడ:డ కలమమర సరశమ
ఇసటట ననస:2-2-93
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-2-93
వయససస:50
లస: పప

3862 NDX3075926
పపరర: సపవదనబ సయద

3845 NDX1552141
పపరర: వనసకట లకడక బచసచ

94-10/291

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:2-2-93
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకరటరతనస కకతస పలర
ఇసటట ననస:2-2-93
వయససస:78
లస: ససస స

3850 NDX1551614
పపరర: వ యస వ ఎ శరక వరడపలర

3859 NDX3090750
పపరర: ససభబన షపక

94-10/293

భరస : ననరరయణ రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:2-2-93
వయససస:47
లస: ససస స

3847 NDX1552547
పపరర: పదనకవత నలర మతష

3856 NDX2969103
పపరర: అసజన వర పడసరద కనసరర

3842 NDX1552158
పపరర: పననగ వనన తననరర

3840 NDX2504876
పపరర: శశశతన శక నకస

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నకస
ఇసటట ననస:2-2-93
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : బబల భబససర రరవప
ఇసటట ననస:2-2-93
వయససస:47
లస: ససస స

3844 NDX1552463
పపరర: పదనకవత కకసడవటట

3853 NDX1552281
పపరర: శకనవరస రరవప నకస

94-20/1183

3864 NDX2548592
పపరర: శసకర రరవప వలవవటట

94-10/1007

భసధసవప: శకలకడక వలవవటట
ఇసటట ననస:2-2-114
వయససస:49
లస: పప
94-30/992

3867 NDX2640472
పపరర: శక లకడక వలవవటట

94-2/1088

భరస : శసకర రరవప వలవవటట
ఇసటట ననస:2-2-114 plot 279
వయససస:39
లస: ససస స
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3868 NDX2952133
పపరర: ననగభమషణరరవప మరరకపపడడ

94-26/1146

తసడడ:డ పడసరద రరవప మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:2-2-115
వయససస:66
లస: పప
3871 NDX3075686
పపరర: వనసకట శశశలజ పరసరఖవఅలమ

94-10/1400

3869 NDX3140548
పపరర: వనసకట శశశలజ పరసరఖవఅలమ

భరస : ననగ నరసససహ రరవప పరసరఖవఅలమ
ఇసటట ననస:2-2-118
వయససస:32
లస: ససస స

3870 NDX3076635
పపరర: ననగ నరరససహ రరవప
పరసరఖవఅలమ
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-2-118
వయససస:32
లస: పప

3872 NDX2594844
పపరర: ససనల కలమమర ఇసటట

3873 NDX3071040
పపరర: వనసకట శశశలజ పరసరఖవఅలమ

భరస : ననగ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:2-2-118
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మకకనసదస ఇసటట
ఇసటట ననస:2-2-118
వయససస:38
లస: పప

94-10/1401
3874 NDX3041407
పపరర: ననగ నరసససహరరవప
పరసరఖవఅలమ
తసడడ:డ నగగశశరరరవప పరసరఖవఅలమ
ఇసటట ననస:2-2-118, ARCH ROAD
వయససస:34
లస: పప

3875 NDX3108909
పపరర: వనసకట శకకనఖ మరరయమల
భరస : అనల కలమమర మరరయమల
ఇసటట ననస:2-2-120
వయససస:23
లస: ససస స

3877 NDX2464121
పపరర: జజన బ షపక

3878 NDX3225026
పపరర: లకడక మధవ పస టట
ట రర

94-215/1

తసడడ:డ జజవలలలలబడకస న షపక
ఇసటట ననస:2-2-123/C
వయససస:75
లస: ససస స
3880 NDX3235421
పపరర: శవ పడసరద పస టట
ట రర

94-10/1497

3881 NDX0656330
పపరర: శవ పడసరద పస టట
ట రర
భసధసవప: లకడక మధవ మధవ
ఇసటట ననస:2-2-129
వయససస:50
లస: పప

3883 NDX2972263
పపరర: సరయ శకనవరస అడేపలర

3884 NDX2201028
పపరర: అపపరశ కలల
ర రర

94-2/1416

తసడడ:డ మధస కలమమర అడేపలర
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:19
లస: పప
94-4/630

94-4/633

భరస : మధససడదన రజడడస అననపపరజడడస
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:35
లస: ససస స

3890 NDX0551408
పపరర: సరరరక చససడడ

94-4/636

3893 NDX1155621
పపరర: అభయ యలవరరస
భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:30

94-4/639

94-10/1478

భరస : ఆసజనవయబలల వలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:34
లస: ససస స

3876 NDX1037340
పపరర: రగహహణణ మమలల

94-21/174

3879 NDX3225083
పపరర: పదకజ పస టట
ట రర

94-10/1481

తసడడ:డ వనసకట లకడక నరసససహ రరవప పస టట
ట రర
ఇసటట ననస:2-2-129
వయససస:47
లస: ససస స
94-10/1515

3882 NDX1844761
పపరర: సరయపసడయమ గవన

94-14/160

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గవన
ఇసటట ననస:2-2-134
వయససస:27
లస: ససస స
94-4/628

3885 NDX2493005
పపరర: లకడక ఓజససశన ససరరపపరపప

94-4/629

తసడడ:డ వనసకట శవ సతఖననరరయణ ససరరపపరపప
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:22
లస: ససస స
94-4/631

3888 NDX1101955
పపరర: ససజత వటటటకకసడ

94-4/632

తసడడ:డ రవసదడబబబబ వటటటకకసడ
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:26
లస: ససస స
94-4/634

3891 NDX0613802
పపరర: అనత కలరరక

94-4/635

భరస : అపరలరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:30
లస: ససస స
94-4/637

3894 NDX0613752
పపరర: ననగ రఘబ వనసకటలకడక� జగషట�

94-4/638

తసడడ:డ బబల చసదనడరజడ�డస
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:32
లస: ససస స

లస: ససస స

3896 NDX2201036
పపరర: లకడక వలల
ర రర

94-9/895

భరస : శకనవరస రజడడస
ఇసటట ననస:2-2-120
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష బబబబ చససడడ
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదడరరవప పరలలస
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:30
లస: ససస స
3895 NDX1955550
పపరర: ససనల అననపపరజడడస

94-20/1155

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబ లలర పలర
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడ బబబబ కలరరక
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:27
లస: ససస స
3892 NDX0549477
పపరర: మకదసల పరలలస

3887 NDX1955493
పపరర: సపనహ బబ లలర పలర

94-10/1246

భరస : ననగ నరసససహ రరవప పరసరఖవఅలమ
ఇసటట ననస:2-2-118, ARCH ROAD
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరగసదడ ననథ బబబబ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:2/3
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరగష బబబబ యరక
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:24
లస: ససస స
3889 NDX1190305
పపరర: బసదసమమధవ కలరరక

94-21/675

భరస : శవ పడసరద పస టట
ట రర
ఇసటట ననస:2-2-129
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట లకడక నరసససహ రరవప పస టట
ట రర
ఇసటట ననస:2-2-129
వయససస:50
లస: పప

3886 NDX1870337
పపరర: చసదన యరక

94-10/1245

94-4/641

3897 NDX0613760
పపరర: రజన మబరకకసడ
భరస : నరగసదడ
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:35

94-4/642

లస: ససస స
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94-4/643

భరస : రమమష బబబబ ఆరజకటర
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:36
లస: ససస స
3901 NDX0549485
పపరర: ససమఖ వవమబల

94-4/646

భరస : రరజశశఖర వవమబల
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:38
లస: ససస స
3904 NDX0549717
పపరర: ససధన రరణణ తననరర
భరస : బబలకకషష
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:41

94-4/649

94-4/652

94-4/655

94-4/658

94-4/661

94-4/664

భరస : ల�్రర గగలమర
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:66
లస: ససస స

94-4/653

3911 NDX0549402
పపరర: బబపమక దదడస

3914 NDX0549675
పపరర: రతన మమకర

3917 NDX0549691
పపరర: అరరణ మమడడగస

3920 NDX2162279
పపరర: జజఖతసత అడస గడ

94-4/668

3923 NDX0549600
పపరర: సరగజనదేవ వనజసడర

94-4/656

3926 NDX0549519
పపరర: అనడరరధ వవమబల
భరస : కరసతయఖ వవమబల
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:68
లస: ససస స

3906 NDX1155506
పపరర: ననగమణణ టటకక

94-4/651

లస: ససస స

3909 NDX1100999
పపరర: ఉష కసచరర

94-4/654

3912 NDX2201010
పపరర: రరణణ కలల
ర రర

94-4/657

భరస : ససరగసదడ ననథ బబబబ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:47
లస: ససస స
94-4/659

3915 NDX0549444
పపరర: ససలలచన రరణణ పరలలస

94-4/660

భరస : భబససరరరవప పరలలస
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:51
లస: ససస స
94-4/662

3918 NDX1102185
పపరర: లకడకరరధదక పసగర

94-4/663

భరస : రవసదడబబబబ పసగర
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:56
లస: ససస స
94-4/666

3921 NDX1838582
పపరర: ననగ రరజజ కలమమరర పరటటబసడర

94-4/667

భరస : ననగగశశరరరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:62
లస: ససస స
94-4/669

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:64
లస: ససస స
94-4/671

94-4/648

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పపరష రరమ బడహకస అడస గడ
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : శవరరమ కకషషయఖ కసకణనల
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:63
లస: ససస స
3925 NDX1155530
పపరర: నలమవత సతషలలరర

3908 NDX0613786
పపరర: ససజజత కలరరక

లస: ససస స

3903 NDX0613836
పపరర: ఉమమదేవ జజగరర మమడడ

భరస : గగవసదస
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:42

భరస : వనసకటటశశరరజడడస మమడడగస
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:58
లస: ససస స
3922 NDX1955584
పపరర: సరసబబడజఖస కసకణనల

94-4/650

భరస : లకకక రజడస డ మమకర
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:52
లస: ససస స
3919 NDX0634444
పపరర: లకడక రరజఖస� చరరమమమళళ�

3905 NDX1445528
పపరర: ననగ మణణ టటకక

94-4/645

భరస : సససగర రరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : బడహకనసదస
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబబ చససడడ
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:49
లస: ససస స
3916 NDX1155613
పపరర: తరరమలమ దేవ యయలపరరస

94-4/647

భరస : రవసదడబబబబ కలరరక
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:45
లస: ససస స
3913 NDX1955220
పపరర: కలలన చససడడ

3902 NDX1190297
పపరర: లకడక పస పపరర

3900 NDX1155555
పపరర: ససనతన గగలమర

తసడడ:డ లమజర
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:37

తలర : లకడక వలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససరగష బబబబ యరక
ఇసటట ననస:2/3
వయససస:45
లస: ససస స
3910 NDX0613745
పపరర: రరమతషలశమక జగషట�

94-4/644

భరస : వసశ మహన పస పపరర
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:38
లస: ససస స

లస: ససస స

3907 NDX1870295
పపరర: అనడరరధ యరక

3899 NDX1704973
పపరర: సతఖ సరయ వనసకట ననగ
జజఖత చసదనఎస
భరస : రఘబరరస చసదనఎస
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:37
లస: ససస స

3924 NDX1445544
పపరర: ఉదయశక మసదనల

94-4/670

భరస : సరసబ రజడడస మసదనల
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:66
లస: ససస స
94-4/672

3927 NDX1155720
పపరర: శవకలమమరర కకతస

94-4/673

భరస : రఘబననధన రరవప
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:73
లస: ససస స
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3928 NDX0489732
పపరర: ససతరరవమక గరసజపలర
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94-4/675

భరస : పరసదనమయఖ గరసజపలర
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:85
లస: ససస స
3931 NDX1406991
పపరర: శశరసక కలల
ర రర

94-4/678

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:27
లస: పప
3934 NDX1089077
పపరర: శశరసక కలల
ర రర

94-4/681

94-4/684

తసడడ:డ సససగరరరవప ఆరజకటర
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:38
లస: పప
3943 NDX0623439
పపరర: ననగగశశర రరవప కనననకసటట�
తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ�
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:40
లస: పప
3946 NDX0830141
పపరర: రగయకచదదడ ససబడమమణణ

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:44

94-4/694

94-4/697

తసడడ:డ బబబబ రరస శసకరరరవప
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:49
లస: పప

94-4/682

3941 NDX1089226
పపరర: ననగరరరర న గగరసటర

3944 NDX0623488
పపరర: తరరపరలలబబబబ ననదదసడర �

3947 NDX1445510
పపరర: గగవసదస టటకక

94-4/685

94-4/700

3953 NDX1955774
పపరర: ససరగష బబబబ యరక

94-4/688

3956 NDX1089200
పపరర: ససరగసదడననధ బబబబ కలల
ర రర
తసడడ:డ వనసకయఖ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:50
లస: పప

లస: పప

3939 NDX2201044
పపరర: ఆసజనవయబలల వలల
ర రర

94-4/686

3942 NDX1089259
పపరర: మధససడదన రజడద డ అననపపరజడడస

94-4/689

తసడడ:డ అపసలరజడడస అననపపరజడడస
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:40
లస: పప
94-4/691

3945 NDX0623546
పపరర: బబల చసదడశశఖర జజససస �

94-4/692

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:40
లస: పప
94-4/695

3948 NDX0511956
పపరర: రరజశశఖర వవమబల

94-4/696

తసడడ:డ కరసతయఖ వవమబల
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:44
లస: పప
94-4/698

3951 NDX1154996
పపరర: గగవసదస టటకక
తసడడ:డ వరరరజ
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:46

94-4/701

తసడడ:డ గగపరల రరవప యరక
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:49
లస: పప
94-4/703

94-4/683

తసడడ:డ సడరఖ రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:36
లస: పప

లస: పప

3950 NDX0899344
పపరర: శకనవరసరరవప కలరరక

3936 NDX1155001
పపరర: శవకకసడ టటకక
తసడడ:డ గగవసదస
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:28

తసడడ:డ వరపడసరద రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:47
లస: పప
3955 NDX1089143
పపరర: సరయ సరసశతచసద గరసజపలర

3938 NDX0511931
పపరర: పపరషచసదడరరవప పరలలస

తసడడ:డ వరరకజ
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:44

లస: పప

3952 AP151010063369
పపరర: శకనవరసరరవప గరయల

లస: పప

3935 NDX1155043
పపరర: ససజయ రరమదల

94-4/680

తసడడ:డ రవసదడ బబబబ వటటటకకసడ
ఇసటట ననస:2/3
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమమణణ వవదనచలస
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:43
లస: పప
3949 NDX0511915
పపరర: బబలకకషష తననరర

3933 NDX1089150
పపరర: ససరగసదడ బబబబ వటటటకకసడ

94-4/679

తసడడ:డ పపడమ చసద
ఇసటట ననస:2/3
వయససస:38
లస: పప
94-4/690

94-4/677

3932 NDX1155019
పపరర: వరరసజనవయబలల టటకక

తసడడ:డ భబససరరరవప పరలలస
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:33
లస: పప
94-4/687

3930 NDX1838665
పపరర: శశరసక పస పపరర

తసడడ:డ వసశ మహన పస పపరర
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:24
లస: పప

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

తసడడ:డ రమమష బబబబ చససడడ
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:31
లస: పప
3940 NDX1089218
పపరర: రమమష బబబబ ఆరజకటర

94-4/676

తసడడ:డ వనసకటశవ సతఖననరరయణ ససరరపపరపప
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదస
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:26

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:27
లస: పప
3937 NDX1955378
పపరర: గకతమ చససడడ

3929 NDX2473569
పపరర: రరమ పవన ససరరపపరపప

94-4/699

లస: పప

3954 NDX1190339
పపరర: వసశమహన పస పపరర

94-4/702

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ పస పపరర
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:49
లస: పప
94-4/704

3957 NDX1089085
పపరర: వవసకటశవ సతఖననరరయణ
ససరరపపరపప
తసడడ:డ ససతనరరమ
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:52
లస: పప

94-4/705
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3958 NDX0623504
పపరర: కలరరక రవసదడ బబబబ�
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94-4/706

తసడడ:డ వరపడసరద రరవప�
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:52
లస: పప
3961 NDX1154889
పపరర: మలర కరరరర న రరవప

94-4/709

94-4/712

94-4/715

94-4/1333

94-4/1583

3968 NDX0511972
పపరర: కరసతయఖ వవమబల

3971 NDX3109865
పపరర: శవ కలమమరర తనరర

3974 NDX3034303
పపరర: హహమసత సరయ కనననతస

94-15/774

3977 NDX2919017
పపరర: పస పపరర హరరక

94-4/716

94-30/1

3980 NDX2714160
పపరర: బల పడజజ గబణషస

తసడడ:డ వనసకట శవ సతఖననరరయణ ససరరపపరపప
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గబణషస
ఇసటట ననస:2/3
వయససస:22
లస: ససస స

3982 NDX2369114
పపరర: రజన రజడడస గగరజకపత

3983 NDX3041415
పపరర: వనసకట శక హరర రరగరల

94-20/10

భరస : ససతనరరమమసజనవయ రజడస డ గబసటటరర
ఇసటట ననస:2-3-2/A
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమససవర రరవప రరగరల
ఇసటట ననస:2-3-8
వయససస:21
లస: పప

3985 NDX2573798
పపరర: ససభబన షపక

3986 NDX1252279
పపరర: మహమమదన పఠరన

94-28/812

భరస : మహబమబ బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:2-3-156
వయససస:29
లస: ససస స

94-4/711

3966 NDX1089309
పపరర: రవసదడబబబబ వటటటకకసడ

94-4/714

3969 NDX1955246
పపరర: సరసబశవరరవప చససడడ

94-4/717

తసడడ:డ రరమయమఖ చససడడ
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:75
లస: పప
94-4/1581

3972 NDX2970903
పపరర: వజయ లకడక ఆరగకతనర

94-4/1582

భరస : సససగరరరవప ఆరగకతనర
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:60
లస: ససస స
94-4/1584

3975 NDX1829672
పపరర: ససతమక చససదస

94-14/589

భరస : సరసబశవరరవప చససదస
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:70
లస: ససస స
94-19/643

తసడడ:డ పస పపరర వసశ్స మహన
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:19
లస: ససస స

3979 NDX2529972
పపరర: లకడకఓజససశన ససరరపపరపప

3963 NDX0606442
పపరర: సససగరరరవప ఆరజకటర

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ వటటటకకసడ
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల కనననతస
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మహలసగపల ఎసఎమఎ
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:2-3-80
వయససస:23
లస: పప

94-4/713

భరస : రతయఖ తనరర
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల కనననతస
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:22
లస: పప
3976 NDX3229283
పపరర: మలలశపల ఎసఎమఎ

3965 NDX1838491
పపరర: ననగగశశర రరవప పరటటబసడర

94-4/708

తసడడ:డ భమషయఖ ఆరజకటర
ఇసటట ననస:2/3
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రమణయఖ వవమబల
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ అడస గగడ
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:64
లస: పప
3973 NDX3028180
పపరర: ససమసత మనన కనననతస

94-4/710

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ నరరస రజడడస మసదనల
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:71
లస: పప
3970 NDX2694438
పపరర: పపరనరమమ బడహకస అడస గగడ

3962 NDX0623561
పపరర: రరమమరరవప జజససస �

3960 NDX0512053
పపరర: లకకకరజడడస మమకర

తసడడ:డ హనసమరజడడస మమకర
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:2/3
వయససస:61
లస: పప
3967 NDX1445536
పపరర: సరసభ రజడడస మసదనల

94-4/707

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చససడడ
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ అసజనవయబలల
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:54
లస: పప
3964 NDX1089408
పపరర: ఆదదశశషయఖ లమవప

3959 NDX1955295
పపరర: రమమష బబబబ చససడడ

3978 NDX2573624
పపరర: పపడడ సరయ పడననథద సమసత

94-21/681

తసడడ:డ శకధర
ఇసటట ననస:2-3-0
వయససస:18
లస: ససస స
94-115/935

3981 NDX2369106
పపరర: రజన రజడడస గగరజకపత

94-20/9

భరస : ససతనరరమమసజనవయ రజడస డ గగరజకపత
ఇసటట ననస:2-3-2/A
వయససస:35
లస: ససస స
94-21/782

3984 NDX2716009
పపరర: సడమల దేవ చదరరకలరర

94-32/941

భరస : శకనవరసరరవప చదరరకలరర
ఇసటట ననస:2-3-23
వయససస:47
లస: ససస స
94-4/735

3987 NDX1252295
పపరర: ఖమససస బ పటబన

94-4/736

భరస : రహహసఖమన
ఇసటట ననస:2-3-156
వయససస:47
లస: ససస స
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3988 NDX1252287
పపరర: మహబమబ బబష పటబన

94-4/737

తసడడ:డ రహహసఖమన
ఇసటట ననస:2-3-156
వయససస:32
లస: పప
94-4/739

భరస : జకకర రహహమన షపక
ఇసటట ననస:2-3-158/1
వయససస:39
లస: ససస స
94-9/897

తసడడ:డ బబడద
ఇసటట ననస:2-3-159
వయససస:34
లస: పప
94-4/742

భరస : రరఘవ రరవప మపసదేవ
ఇసటట ననస:2-3-163
వయససస:39
లస: ససస స

3995 NDX2706208
పపరర: యశకన షపక

3998 NDX2200467
పపరర: ధ న ల కకరల అ ళళ

94-4/745

తసడడ:డ బసవయఖ మపసదేవ
ఇసటట ననస:2-3-163
వయససస:43
లస: పప

4001 NDX3229366
పపరర: ననబ సరహహబ షపక

94-13/1170

భరస : వనసకట ననరరయణ గసడర
ఇసటట ననస:2-3-169
వయససస:44
లస: ససస స

4004 NDX2669158
పపరర: సరసబశవరరవప మసడేపపడడ

94-4/743

94-5/906

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మసడేపపడడ
ఇసటట ననస:2-3-172
వయససస:19
లస: ససస స

4007 NDX2695344
పపరర: వనసకట రతనస

94-15/779

94-14/957

భరస : నరజసదడ చచదరర పస నననకసటట
ఇసటట ననస:2-3-172
వయససస:30
లస: ససస స

4010 NDX2694164
పపరర: కకరస ర

94-5/904

భరస : రరమకకషషయఖ కరణస
ఇసటట ననస:2-3-172, FLAT NO 201
వయససస:49
లస: ససస స

4013 NDX3273364
పపరర: అనసత సతఖ పదక పసడయ గగల

94-14/825

4016 NDX1266238
పపరర: వనసకట రజడడస కకమటర
తసడడ:డ వనసకర రజడడస కకమటర
ఇసటట ననస:2-3-191
వయససస:53
లస: పప

3999 NDX2200517
పపరర: ఏశరశ ర కలమమర మపస దేవ

94-4/744

4002 NDX3146842
పపరర: వనసకట ననరరయణ గసడర

94-10/1251

4005 NDX2660991
పపరర: శశశలజ మసడేపపడడ

94-5/905

4008 NDX2694743
పపరర: నరగసదడననధ చచదరర

94-14/826

తసడడ:డ వనసకట రతనస ఇనసపపడడ
ఇసటట ననస:2-3-172
వయససస:29
లస: పప
94-140/511

4011 NDX2923985
పపరర: రరమకకషషయఖ కరణస

94-10/1448

తసడడ:డ చనన వనసకట రసగయఖ కరణస
ఇసటట ననస:2-3-172, FLAT NO 201
వయససస:54
లస: పప
94-10/1514

భరస : రసగననధ రరవప గగల
ఇసటట ననస:2-3-181, ward 1
వయససస:44
లస: ససస స
94-10/306

94-4/741

భరస : సరసబశవరరవప మసడేపపడడ
ఇసటట ననస:2-3-172
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ నరగసదడననధ చచదరర పస నననకసటట
ఇసటట ననస:2-3-172
వయససస:29
లస: పప
94-10/1449

3996 AP151010066468
పపరర: వనసకరయమక గసజ�

తసడడ:డ పసచచయఖ గసడర
ఇసటట ననస:2-3-169
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ దశయఖ ఇనసపపడడ
ఇసటట ననస:2-3-172
వయససస:58
లస: పప

4009 NDX3084100
పపరర: కకరస ర పస నననకసటట

95-4/11

తసడడ:డ రరఘవ రరవప మపసదేవ
ఇసటట ననస:2-3-163
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ మసడేపపడడ
ఇసటట ననస:2-3-172
వయససస:47
లస: పప

4006 NDX2660892
పపరర: హరరరత చచదరర మసడేపపడడ

3993 SQX1676766
పపరర: జకకర రహహమన షపక

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:2-3-162
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:2-3-165
వయససస:54
లస: పప
94-10/1493

94-2/1418

తలర : చనసదదన షపక
ఇసటట ననస:2-3-158/1
వయససస:45
లస: పప

భరస : నర సససహ రరవప అలమర
ఇసటట ననస:2-3-163
వయససస:63
లస: ససస స

4000 NDX2200533
పపరర: మపసదేవ రరఘవ రరవప

భరస : వనసకటరజడడస
ఇసటట ననస:2-3-191
వయససస:54
లస: ససస స

94-4/740

తసడడ:డ మబసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:2-3-160
వయససస:18
లస: ససస స

3997 NDX2200525
పపరర: రరజఖ లకడక మపస దేవ

4015 NDX1130939
పపరర: వనసకట ససబబలకడక కకమటర

3992 NDX2243343
పపరర: ఆషబతషల షపక

3990 NDX3077039
పపరర: జజకకర రహహమమన షపక

తసడడ:డ అబబదల ఫరరక
ఇసటట ననస:2-3-158
వయససస:39
లస: పప

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:2-3-158/1
వయససస:63
లస: ససస స

3994 NDX3130010
పపరర: ఖససస షపక

4012 NDX2924017
పపరర: అనసరరధ కరణస

94-4/738

తసడడ:డ శలమర ఖమన
ఇసటట ననస:2-3-156
వయససస:52
లస: పప

3991 NDX2243186
పపరర: రజహననజ షపక

4003 NDX3235223
పపరర: శకదేవ గసడర

3989 NDX1252303
పపరర: రహహసఖమన పటబన

4014 NDX3273356
పపరర: రసగననధ రరవప గగల

94-10/1513

భసధసవప: పదక పసడయ గగల
ఇసటట ననస:2-3-181, ward no.1
వయససస:50
లస: పప
94-10/307

4017 FYY2583177
పపరర: చసదడ శశఖర పర

94-10/1019

తసడడ:డ శతనరరమయఖ పర
ఇసటట ననస:2-3-192
వయససస:42
లస: పప
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94-10/1020

భరస : చసదడ శశఖర పర
ఇసటట ననస:2-3-192
వయససస:40
లస: ససస స
94-10/308

భరస : పడకరష మబకస
ఇసటట ననస:2-3-193
వయససస:28
లస: ససస స
94-10/1252

94-10/1255

94-10/1257

4033 NDX2197870
పపరర: నఖల వసకరయలపరటట

94-14/163

94-4/747

94-4/750

4031 NDX0633552
పపరర: ఫరతమమ షపక� షపక

4034 NDX0634972
పపరర: జజవనసల అబదదన షపక

4037 NDX0242636
పపరర: వనసకరయమమక� కరకలనడరర�

4040 NDX1655069
పపరర: గబలమసమహహదద న షపక

94-4/753

4043 NDX0242784
పపరర: భమలకడక తరరమలశశటట

94-14/161

4046 JBV3023124
పపరర: వదనఖధనరర తరరమలశశటట � �
భరస : శవమలర కరరరర న� �
ఇసటట ననస:2-3-214
వయససస:34
లస: ససస స

4026 NDX3044310
పపరర: శవ పరరశత మబకస

94-10/1254

4029 NDX3067196
పపరర: హహమసత మమగసటట

94-10/1256

4032 NDX2197862
పపరర: మమధవ లత వసకరయలపరటట

94-14/162

భరస : కకటటశశర రరవప వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:2-3-201
వయససస:48
లస: ససస స
94-14/164

4035 NDX2243160
పపరర: కకకషషవవణణ గబసతకల

94-4/746

భరస : గగపర గబసతకల
ఇసటట ననస:2-3-211
వయససస:26
లస: ససస స
94-4/748

4038 JBV1801794
పపరర: సరమమమజఖస కరకలనడన� �

94-4/749

భరస : నరసససహరరవప� �
ఇసటట ననస:2-3-213
వయససస:50
లస: ససస స
94-4/751

4041 NDX1838350
పపరర: రరసససదనర ఫజజల రహహస షపక

94-4/752

తసడడ:డ గబలమస మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:2-3-213
వయససస:51
లస: పప
94-4/754

భరస : ససరగష కలమమర
ఇసటట ననస:2-3-214
వయససస:36
లస: ససస స
94-4/756

94-10/310

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద మమగసటట
ఇసటట ననస:2-3-195
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఫరజల రహహస షపక
ఇసటట ననస:2-3-213
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మమరరస�
ఇసటట ననస:2-3-213
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకట రమమశ తనటటపరరరఱ
ఇసటట ననస:2-3-214
వయససస:45
లస: ససస స

94-10/1489

భరస : అసజ�
ఇసటట ననస:2-3-213
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆర ఫజజల రహహస షపక
ఇసటట ననస:2-3-213
వయససస:24
లస: పప

4045 NDX1955006
పపరర: మమధవ లత తనటటపరరరఱ

4028 NDX3235074
పపరర: వజయ లకడక మదదదపటర

4023 NDX2441939
పపరర: పడకరష మబకస

భరస : ససబబ రరవప మబకస
ఇసటట ననస:2-3-193
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదమసరహహబ షప క
ఇసటట ననస:2-3-201
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ చచదయఖ గబసతకఅలమ
ఇసటట ననస:2-3-212
వయససస:23
లస: పప

4042 JBV3688801
పపరర: నరసససహరరవప� కరకలమబన�

94-10/1253

భరస : జజవనసల ఆబదసన షప క
ఇసటట ననస:2-3-201
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:2-3-201
వయససస:22
లస: పప

4039 NDX1955469
పపరర: ఆర గబలమస మహహదద న షపక

4025 NDX3051828
పపరర: శవ పరరశత మబకస

94-31/813

తసడడ:డ ససబబబ రరవప మబకస
ఇసటట ననస:2-3-193
వయససస:36
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప మదదదపటర
ఇసటట ననస:2-3-193
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ గగటటట మబకసల
ఇసటట ననస:2-3-200
వయససస:82
లస: పప

4036 NDX2243707
పపరర: యయసస బబబబ గబసతకఅలమ

94-10/309

భరస : ససబబబ రరవప మబకస
ఇసటట ననస:2-3-193
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మదదదపటర
ఇసటట ననస:2-3-193
వయససస:43
లస: పప
4030 NDX3012374
పపరర: రరమ కకటయఖ గగటటట మబకసల

4022 NDX0718346
పపరర: వరలకడక మదదదపటర

4020 NDX2701175
పపరర: మసజషర

భరస : చసదడ శశఖర పర
ఇసటట ననస:2-3-192
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మననజ బబబబ
ఇసటట ననస:2-3-193
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప మదదదపటర
ఇసటట ననస:2-3-193
వయససస:67
లస: పప
4027 NDX3140365
పపరర: మననజ కలమమర మదదదపటర

94-31/812

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ పర
ఇసటట ననస:2-3-192
వయససస:42
లస: పప

4021 NDX2441988
పపరర: దదపససచచదరర మబకస

4024 NDX3140340
పపరర: సరసబశవరరవప మదదదపటర

4019 NDX2691889
పపరర: చసదడ శశఖర

4044 NDX1252337
పపరర: అనసరరధ తరరమలశశటట

94-4/755

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:2-3-214
వయససస:37
లస: ససస స
94-4/757

4047 NDX1252345
పపరర: రమమదేవ తరరమలశశటట

94-4/758

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:2-3-214
వయససస:57
లస: ససస స
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4048 NDX0935577
పపరర: ససరగష కలమమర తరరమలశశటట

94-4/759

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:2-3-214
వయససస:39
లస: పప
4051 NDX1955121
పపరర: రమమశ తనటటపరరరఱ వనసకట

4049 NDX0362665
పపరర: ననగరరజ తరరమలశశటట �

తసడడ:డ రరజ తరరమలశశటట �
ఇసటట ననస:2-3-214
వయససస:41
లస: పప
94-4/762

4052 JBV3012192
పపరర: వనసకటటశశరసరశమ� యరరక�

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తనటటపరరరఱ వనసకట
ఇసటట ననస:2-3-214
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట బబపరరరవప � �
ఇసటట ననస:2-3-214
వయససస:55
లస: పప

4054 NDX2633477
పపరర: రరజ గల

4055 NDX2633493
పపరర: ననగ పపజత గల

94-4/1335

తసడడ:డ చననరరవప గల
ఇసటట ననస:2-3-215
వయససస:41
లస: పప
4057 NDX1402874
పపరర: అయమజ సయఖదే

94-4/765

94-4/768

94-4/771

94-5/908

4064 NDX1013200
పపరర: మహహశశర రరవప ననరరశశటట

94-10/312

4067 NDX1419572
పపరర: శరరష పగడనల

94-4/766

4070 NDX1552232
పపరర: ఫణణసదడ కలమమర మసదనడడ

4056 NDX2633485
పపరర: కలమఖణణ గల

94-6/614

4059 JBV3023249
పపరర: గరయతడ గబరరకల

94-4/767

94-4/769

4062 NDX0114215
పపరర: బబజ బబ మకపరళళ

94-4/770

తసడడ:డ మడేలల
ఇసటట ననస:2-3-216
వయససస:35
లస: పప
94-4/772

4065 NDX1487744
పపరర: పడతషఖష అననస

94-10/311

తసడడ:డ పపరష చసదర రరవప
ఇసటట ననస:2-3-325
వయససస:25
లస: ససస స
94-10/313

4068 NDX1487819
పపరర: పపరష చసదడ రరవప అననస

94-10/316

4071 NDX1552208
పపరర: వ రరమ గగపస ననథ మమడన

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:2-3-338
వయససస:26
లస: పప

94-14/1032
4072 NDX3129509
పపరర: వనసకట శవరరమకకషష వర పడసరద
జజటట
భసధసవప: ససతమహలకడక జజటట
ఇసటట ననస:2-3-358, Plot No.255,
వయససస:52
లస: పప

4073 NDX2746790
పపరర: ససత మహలకడక జజటట

భరస : జజ వ ఎస ఆర కజ వ పడసరద
ఇసటట ననస:2-3-358, PLOT NO: 255
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:2-3-390
వయససస:54
లస: పప

4075 NDX1222884
పపరర: శవ కకటటశశరమక సడరర

4076 NDX1222868
పపరర: దేవవనదన
డ నథ రగడకస బబ దదతలమపపలమ

4077 NDX1222850
పపరర: ననగగశశరరవప ననయడడ

భరస : దేవవసదడ ననద రగడకస
ఇసటట ననస:2-3-418
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రజడడస
ఇసటట ననస:2-3-418
వయససస:51
లస: పప

94-10/314

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:2-3-325
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకక నరస రరజ
ఇసటట ననస:2-3-325
వయససస:40
లస: పప

94-10/319

94-4/764

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:2-3-216
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరస పడసరద పగడనల
ఇసటట ననస:2-3-325
వయససస:35
లస: ససస స
94-10/315

4053 JBV3022647
పపరర: జరరనన ససలమసనన మగల

భరస : రరజ గల
ఇసటట ననస:2-3-215
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:2-3-216
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:2-3-325
వయససస:27
లస: ససస స
4069 NDX1361419
పపరర: రవ వరక పపనసమమచచ

4061 NDX1016682
పపరర: శవ ననరరశశటట

94-4/761

తసడడ:డ కరరసబబగ
ఇసటట ననస:2-3-215
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-3-216
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పపనననరరవప
ఇసటట ననస:2-3-216
వయససస:42
లస: పప
4066 NDX1487850
పపరర: నతశర అననస

94-4/763

భరస : దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:2-3-216
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : హరరపస
డ రదస�
ఇసటట ననస:2-3-216
వయససస:47
లస: ససస స
4063 JBV3013356
పపరర: సతఖననరరయణ గబరరకల

4058 NDX2145754
పపరర: నససమమ షపక

4050 JBV3013174
పపరర: శవ మలర కరరరర న� తరరమలశశటట �

తసడడ:డ రరమబలల తరరమలశశటట � �
ఇసటట ననస:2-3-214
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరజ గల
ఇసటట ననస:2-3-215
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ సయఖదే
ఇసటట ననస:2-3-216
వయససస:28
లస: ససస స
4060 AP151010066235
పపరర: మలలర శశరర గబరరకల�

94-4/760

94-10/317

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:2-3-338
వయససస:27
లస: పప
94-10/1258

94-10/320

4074 JBV3053667
పపరర: హరరబబబబ� కరమమపలర �

94-10/318

94-10/321

తసడడ:డ శక రరమబలల
ఇసటట ననస:2-3-418
వయససస:71
లస: పప
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94-10/322

తసడడ:డ చనన కసచరర �
ఇసటట ననస:2-3-420
వయససస:31
లస: ససస స
4081 NDX0768192
పపరర: దనమదరస బసడనరర�

94-10/325

94-10/328

94-10/332

94-10/335

94-10/338

94-4/1586

94-4/1589

4091 NDX0224766
పపరర: వనసకట రజడడస గబజర ల

4094 NDX3012432
పపరర: ససబబయమక ఆరగకతనర

4097 NDX3031721
పపరర: వజయ లకడక ఆరగకతనర

4100 NDX2970713
పపరర: గరతకర ఆరగకతనర

94-10/339

4103 NDX2687143
పపరర: లకడకననరరయణ మరక

తసడడ:డ NAGA KOTESWARA RAO LAKKIM
ఇసటట ననస:2-4-3
వయససస:44
లస: పప

4106 NDX3280963
పపరర: పడమల కకఠరరర
భరస : పరరమ కకఠరరర
ఇసటట ననస:2-4-3
వయససస:43
లస: ససస స

4086 NDX1266311
పపరర: ససబబ లకడక కకమటర

94-10/331

4089 NDX1266253
పపరర: వనసకట రరమ రజడడస కకమటర

94-10/334

94-10/336

4092 NDX0599779
పపరర: కకషష కలససమ కలమమరర�
చరగబడడ�
భరస : చలపతరరవప�
ఇసటట ననస:2-3-422
వయససస:59
లస: ససస స

94-10/337

94-4/1585

4095 NDX2972115
పపరర: రజఖలకడక గబసడ

94-4/1590

భరస : రమమసజనఉలల గబసడ
ఇసటట ననస:2-3 FLATNO105
వయససస:36
లస: ససస స
94-4/1587

4098 NDX3031911
పపరర: బబపయఖ చచదరర ఆరగకతనర

94-4/1588

తసడడ:డ సససగయఖ ఆరగకతనర
ఇసటట ననస:2-3 FLAT NO 202
వయససస:41
లస: పప
94-41/814

4101 NDX3226792
పపరర: బయయశర షపక

94-2/1512

తసడడ:డ ననగబల మర
ఇసటట ననస:2-4
వయససస:19
లస: ససస స
94-32/934

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2/4
వయససస:19
లస: పప
94-22/816

94-10/327

తసడడ:డ వనసకట రజడడస
ఇసటట ననస:2-3-421
వయససస:33
లస: పప

భరస : బబపయఖ చచదరర ఆరగకతనర
ఇసటట ననస:2-3 flat no 202
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకధరరరవప�
ఇసటట ననస:2-4
వయససస:69
లస: ససస స
4105 NDX3280955
పపరర: పరపరరవప LAKKIMSETTY

94-10/333

భరస : సససగరరరవప ఆరగకతనర
ఇసటట ననస:2-3 FLAT NO 202
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : బబపయఖ చచదరర ఆరగకతనర
ఇసటట ననస:2-3 FLAT NO 202
వయససస:33
లస: ససస స
4102 NDX0642165
పపరర: శకదేవ యడర పలర �

4088 NDX1380740
పపరర: వనసకరయమక భమననధసస

4083 NDX0768200
పపరర: చన కకటయఖ ననలర లరర

భరస : వనసకట రజడడస కకమటర
ఇసటట ననస:2-3-421
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : భమషయఖ ఆరగకతనర
ఇసటట ననస:2-3 dlat no 202
వయససస:83
లస: ససస స

భరస : భమషయఖ ఆరగకతనర
ఇసటట ననస:2-3 FLAT NO 202
వయససస:83
లస: ససస స
4099 NDX3023199
పపరర: గరఠరకర ఆరగకతనర

94-10/329

తసడడ:డ రగశరజడడస
ఇసటట ననస:2-3-421
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ అరరణ కలమమర బబబబ
ఇసటట ననస:2-3-422
వయససస:34
లస: పప
4096 NDX3034188
పపరర: ససబబయమక ఆరగకతనర

4085 NDX0763052
పపరర: రగజజరరణణ చరరమమల�

94-10/324

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:2-3-420
వయససస:46
లస: పప

భరస : ననరరయణ రజడడస భమననధసస
ఇసటట ననస:2-3-421
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ మధససడధన రరవప
ఇసటట ననస:2-3-421
వయససస:61
లస: పప
4093 NDX0222133
పపరర: మధస వనయ తేజ కకటగరరర

94-10/326

తసడడ:డ వనసకటపలయఖ�
ఇసటట ననస:2-3-421
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ రజడడస భమనధసస
ఇసటట ననస:2-3-421
వయససస:75
లస: ససస స
4090 JBV3053733
పపరర: అరరణ కలమమర కకటగరరర

4082 NDX0839043
పపరర: యరమమసస సడరఖబబబబ

4080 NDX0767707
పపరర: ససజజత మసడడర�

భరస : హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:2-3-420
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:2-3-420
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రజడడస
ఇసటట ననస:2-3-421
వయససస:27
లస: ససస స
4087 NDX1266337
పపరర: వనసకయమక భమనధసస

94-10/323

భరస : దనమదరస�
ఇసటట ననస:2-3-420
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహహలల�
ఇసటట ననస:2-3-420
వయససస:32
లస: పప
4084 NDX1130921
పపరర: ననగదదపసక కకమటర

4079 NDX0763078
పపరర: జజఖత బసడనరర�

4104 NDX3280948
పపరర: ననసచరమక లకకససశశటట

94-22/815

భరస : ననగ కకటటశశర రరవప లకకససశశటట
ఇసటట ననస:2-4-3
వయససస:75
లస: ససస స
94-22/817

4107 NDX2973642
పపరర: గసగరధర రరవప కకనడరర

94-26/1148

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకనడరర
ఇసటట ననస:2-4-3
వయససస:41
లస: పప
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4108 NDX2981421
పపరర: వనసకయమక బకకస
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94-21/783

భరస : వనసకటటశశరరర బకకస
ఇసటట ననస:2-4-10
వయససస:62
లస: ససస స
4111 NDX2525137
పపరర: రవసదడ బబబబ తలర పనవన

94-21/6

94-27/904

94-28/815

94-22/654

94-20/1186

94-5/909

94-22/820

తసడడ:డ శకనవరస బబబబ
ఇసటట ననస:2-4-34/A
వయససస:19
లస: పప

4121 NDX2604866
పపరర: రరఘవపలల డనసడడగరరర

4124 NDX2572188
పపరర: షపక ఫయమజ

4127 NDX3298510
పపరర: రహమతషననసర షపక

4130 NDX3298544
పపరర: అబబదల సలమస షపక

94-44/583

4133 NDX3204641
పపరర: సదనశవరరవప వనమబలపలర

4136 NDX2472967
పపరర: హనసమసత రరవప చససడడరర
తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ చససడడరర
ఇసటట ననస:2-4-34/B
వయససస:23
లస: పప

4116 NDX2594117
పపరర: అనస్రష కకసడటట

94-27/906

4119 NDX2845378
పపరర: శరరష దేవళర

94-21/784

94-29/858

4122 NDX2553899
పపరర: వనసకట మమరరత సరయ తేజ
పపగడ
తసడడ:డ రమణయఖ పపగడ
ఇసటట ననస:2-4-24
వయససస:19
లస: పప

94-27/907

4125 NDX2842979
పపరర: ఫయమజ షపక

94-14/827

94-27/1136

తసడడ:డ మహమకద హనఫ షపక
ఇసటట ననస:2-4-26/1
వయససస:21
లస: పప
94-22/818

4128 NDX3298528
పపరర: అబబదల రజహమన షపక

94-22/819

తసడడ:డ అబబదల ఖదర షపక
ఇసటట ననస:2-4-30
వయససస:58
లస: పప
94-22/821

4131 NDX2598639
పపరర: వదఖ చరణ రజడడస గబణబపరటట

94-21/685

తసడడ:డ వనసకటటశశరరజడడస
ఇసటట ననస:2-4-31
వయససస:21
లస: పప
94-21/785

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప వనమబలపలర
ఇసటట ననస:2-4-34
వయససస:59
లస: పప
94-32/942

94-21/684

భరస : అనల దేవళర
ఇసటట ననస:2-4-22
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల రజహమన షపక
ఇసటట ననస:2-4-30
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రజడడస
ఇసటట ననస:2-4-31
వయససస:19
లస: పప
4135 NDX2601607
పపరర: గరరరశ కలమమర భబవనస

94-27/3

భరస : అబబదల రజహమన షపక
ఇసటట ననస:2-4-30
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : అబబదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:2-4-30
వయససస:24
లస: ససస స
4132 NDX2620771
పపరర: ఉదఖ కకరణ రజడడస గబణబపరటట

4118 NDX2473361
పపరర: అసజమక దసడగరరర

4113 NDX2546497
పపరర: హరర వనసకట కకషష రజడడస

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:2-4-16
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద హనఫ
ఇసటట ననస:2-4-26/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరమలల
ఇసటట ననస:2-4-30
వయససస:22
లస: పప
4129 NDX3298536
పపరర: జరరన షపక

94-27/905

తసడడ:డ నన డనసడడగరరర
ఇసటట ననస:2-4-23
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద హనఫ షపక
ఇసటట ననస:2-4-26/1
వయససస:23
లస: పప
4126 NDX2666212
పపరర: వరరసరశమ వనమబల

4115 NDX2604585
పపరర: చసదడ శశఖర చసదడ

94-20/1185

తసడడ:డ కకటట రజడడస
ఇసటట ననస:2-4-15
వయససస:21
లస: పప

భరస : ననగగశశరరరవప దసడగరరర
ఇసటట ననస:2-4-19
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : నన పపననవథద
ఇసటట ననస:2-4-23
వయససస:58
లస: ససస స
4123 NDX2928505
పపరర: అబబబస షపక

94-21/682

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చసదడ
ఇసటట ననస:2-4-16
వయససస:31
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర చసదడ
ఇసటట ననస:2-4-16
వయససస:25
లస: ససస స
4120 NDX2658052
పపరర: పపననవథద పపననవథద

4112 NDX2579258
పపరర: మమలసబ షపక

4110 NDX2908119
పపరర: రవసదడ బబబబ తలర పనవన

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప తలర పనవన
ఇసటట ననస:2-4-13
వయససస:52
లస: పప

భరస : నన షపక
ఇసటట ననస:2-4-14
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:2-4-16
వయససస:41
లస: ససస స
4117 NDX2618486
పపరర: జజఖతఖత చసదడ

94-36/1

భరస : దసరరడ పడసరద పసడతల
ఇసటట ననస:2-4-11
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణరరవప తలర పనవననవ
ఇసటట ననస:2-4-13
వయససస:52
లస: పప
4114 NDX2575744
పపరర: శకలసతల కకసడటట

4109 NDX2474849
పపరర: మధవ పసడతల

4134 NDX2543213
పపరర: గరరరష కలమమర భబవనస

94-23/623

తసడడ:డ శకనవరస బబబబ భబవనస
ఇసటట ననస:2-4-34/A
వయససస:18
లస: పప
94-23/3

4137 NDX2579225
పపరర: వనసకట జజషస ఎరకగబసటర

94-23/624

తసడడ:డ నగగశశరరరవప ఎరకగబసటర
ఇసటట ననస:2-4-34/C
వయససస:18
లస: పప
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4138 NDX3027869
పపరర: ససనత ఆలలరర
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94-168/896

భరస : మలర కరరరర న ఆలలరర
ఇసటట ననస:2-4-81
వయససస:25
లస: ససస స
4141 NDX2805364
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

94-4/1592

94-10/1259

తసడడ:డ సదన శవ రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-4-240
వయససస:45
లస: పప
4147 NDX2442036
పపరర: యయసదడరర అనల కలమమర

94-14/592

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:2-4-253
వయససస:51
లస: ససస స
4153 NDX3138807
పపరర: పదనకవత కకరరటటల

94-10/1261

94-2/1515

94-9/680

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:2-5-5
వయససస:44
లస: పప

4148 NDX2442028
పపరర: యయసదడరర బబలకకషష

94-14/593

4160 NDX2666311
పపరర: బబబ రసగవలర దేవ

94-19/704

4163 NDX2579910
పపరర: పడణత బతస న

94-14/596

4166 NDX2657930
పపరర: వజయ గబమకడడ
భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:2-5-5
వయససస:37
లస: ససస స

4146 NDX2442044
పపరర: యయసదడరర రరధనరరణణ

94-14/591

4149 NDX1408013
పపరర: లమల కకషష తేజ గమడడరర

94-14/594

4152 NDX3139656
పపరర: వనసకటటశశరరలల కకరరటటల

94-10/1260

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల కకరరటటల
ఇసటట ననస:2-4-254
వయససస:47
లస: పప
94-10/1262

4155 NDX3139706
పపరర: తేజశశ కకరరటటల

94-10/1263

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల
ఇసటట ననస:2-4-254
వయససస:26
లస: ససస స
95-17/869

4158 NDX0763037
పపరర: శకదేవ బతష
స ల

94-10/340

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:2-4-421
వయససస:50
లస: ససస స
94-9/681

4161 NDX0095372
పపరర: అమకరరజ మబతనఖల

94-72/1222

తసడడ:డ వరనన చచదరర మబతనఖల
ఇసటట ననస:2/4 Udyoga Nagar
వయససస:51
లస: పప
94-31/814

తసడడ:డ వనసకట రరజగష బతస న
ఇసటట ననస:2-5-1
వయససస:20
లస: ససస స
94-22/655

94-8/1361

తసడడ:డ రరమ రరవప గమడడరర
ఇసటట ననస:2-4-251
వయససస:27
లస: పప

4151 NDX1962944
పపరర: వనసకట నరస రరజ కకతనస పలర

4157 SQX2432656
పపరర: గమడడరర బబలర అబబబయ

4143 NDX3131216
పపరర: నలల
ర రర శవ ననగగశశరమక

భరస : యయసదడరర బబలకకషష
ఇసటట ననస:2-4-240
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : పటబటభ రరమబ దేవ
ఇసటట ననస:2-4-555
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరగశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-5-1
వయససస:18
లస: ససస స
4165 NDX2657948
పపరర: సరసబశవ రరవప గబమకడడ

94-10/1406

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:2-4-255
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ బడహకనసద చనరరఖలల దదవ
ఇసటట ననస:2-4-555
వయససస:35
లస: పప
4162 NDX3247301
పపరర: పవతడ నననననపపషన

4145 NDX2737062
పపరర: ననగ పడసనన లత కకలల
ర రర

4154 NDX3139896
పపరర: నరజసదడ బబబబ దేవబథదనన

94-21/8

భరస : వనసకట సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:2-4-234
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వరసజనవయబలల దేవబథదనన
ఇసటట ననస:2-4-254
వయససస:31
లస: పప

భరస : బమలలయమబబబఈ
ఇసటట ననస:2-4-255
వయససస:36
లస: ససస స
4159 NDX2672988
పపరర: పటబటభ రరమబ దదవ

94-14/590

తసడడ:డ శకనవరస రరజ కకతనస పలర
ఇసటట ననస:2-4-253
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరలల కకరరటటల
ఇసటట ననస:2-4-254
వయససస:43
లస: ససస స
4156 NDX3250354
పపరర: గమడడరర శకదేవ

4142 NDX2369742
పపరర: రరజజ రరమ మహన రరయ
వలర సశశటట
తసడడ:డ వనసకటటసశరరర వలర సశశటట
ఇసటట ననస:2-4-225
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:2-4-240
వయససస:56
లస: పప
94-14/595

4140 NDX2369163
పపరర: ససజజత ఘసటబ

భరస : పపననయఖ చచదరర ఘసటబ
ఇసటట ననస:2-4-159/11/76
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : దసరడ పడసరద కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-4-240
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసదడరర బబలకకషష
ఇసటట ననస:2-4-240
వయససస:27
లస: పప
4150 NDX1963231
పపరర: పదనకవత కకతస పలర

94-27/903

భరస : అనసత కకటటశశరరరవప వపగరడరళళ
ఇసటట ననస:2-4-117/60
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగబల మర
ఇసటట ననస:2-4-223
వయససస:30
లస: పప
4144 NDX2737039
పపరర: దసరడ పడసరద కకలల
ర రర

4139 NDX2694388
పపరర: శక దేవ వపగరడరళళ

4164 NDX2525301
పపరర: సరయ భబరడ వ రజడడస మబకసల

94-22/2

తలర : ధన లకడక మబకసల
ఇసటట ననస:2-5-3
వయససస:21
లస: పప
94-22/656

4167 NDX2593374
పపరర: మహహదదదన బచన షపక

94-26/1014

తసడడ:డ మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:2-5-7
వయససస:19
లస: పప
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4168 NDX2659894
పపరర: అసకమక రరవప పస గరస
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94-14/828

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పస గరస
ఇసటట ననస:2-5-11
వయససస:44
లస: పప
4171 NDX1514422
పపరర: వనసకట ససనతన కకలర పర

94-10/343

4172 NDX1666835
పపరర: నవఖ నసదదగస

94-10/346

4175 NDX1846460
పపరర: సరహహతఖ శశఖర అననస
తసడడ:డ రతన శశఖర అననస
ఇసటట ననస:2-5-66
వయససస:27
లస: పప

4177 NDX1962068
పపరర: ననగగసదడ బబబబ పరశస

4178 NDX1928904
పపరర: వ కగ ఆర మధససడధన కకషష
పస టటట
తసడడ:డ వనసకట గగవసదరరవప పస టటట
ఇసటట ననస:2-5-66
వయససస:41
లస: పప

94-10/349

తసడడ:డ ససబబ రరవప పరశస
ఇసటట ననస:2-5-66
వయససస:40
లస: పప
94-14/846

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:2-5-246
వయససస:25
లస: ససస స
4183 NDX3100625
పపరర: పదదకన దేవ గగపసరజడడస

94-10/1267

94-14/599

94-10/347

4187 NDX1963116
పపరర: మమరరత కరమమరర బతష
స ల

94-14/602

4192 NDX1962795
పపరర: ననగగశశర రరవప బతష
స ల

94-14/605

4190 NDX1334382
పపరర: హరర శరణబ

94-10/350

తసడడ:డ శక రరమబలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:2-5-251
వయససస:62
లస: పప

94-10/1265

4196 NDX2811479
పపరర: శకనవరస రరవప గవన
తసడడ:డ కరసతన రరవప గవన
ఇసటట ననస:2-5-270
వయససస:50
లస: పప

4176 NDX1522243
పపరర: రవసదడ బబబబ బతష
స ల

94-10/348

4179 NDX1666900
పపరర: కకరణ కలమమర కసతేటట

94-10/351

4182 NDX3021029
పపరర: వజయ దసరడ గగపసరజడడస

94-10/1266

భరస : ఓబబల రజడడస గగపసరజడడస
ఇసటట ననస:2-5-251
వయససస:62
లస: ససస స
94-10/1407

4185 NDX2429991
పపరర: కకనననర శరణబ

94-14/598

తసడడ:డ హరర పడసరద శరణబ
ఇసటట ననస:2-5-251
వయససస:23
లస: ససస స
94-14/600

4188 NDX1963140
పపరర: శరరద జరరగబల

94-14/601

భరస : పడతనప కలమమర జరరగబల
ఇసటట ననస:2-5-251
వయససస:61
లస: ససస స
94-14/603

4191 NDX1334390
పపరర: హరరపస
డ రద శరణబ

94-14/604

తసడడ:డ శక హరర రరవప శరణబ
ఇసటట ననస:2-5-251
వయససస:51
లస: పప
94-14/606

తసడడ:డ ససబబబ రరవప జరరగబల
ఇసటట ననస:2-5-251
వయససస:66
లస: పప
94-10/1027

94-10/345

తసడడ:డ కననన రరవప కసతేటట
ఇసటట ననస:2-5-66
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ హరరపస
డ రద
ఇసటట ననస:2-5-251
వయససస:26
లస: పప
4193 NDX1963132
పపరర: పడతనప కలమమర జరరగబల

4173 NDX1820555
పపరర: అనడరరధ కకరకపరటట

తసడడ:డ శవనననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:2-5-66
వయససస:27
లస: పప

భరస : ననగగశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:2-5-251
వయససస:59
లస: ససస స

4189 NDX1419721
పపరర: మమరర కలమమరర శక మరకదమ
కటటటవరపప
భరస : వనసకటటసశరరర కటటటవరపప
ఇసటట ననస:2-5-251
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : ససరగష చదరరకలరర
ఇసటట ననస:2-5-270
వయససస:33
లస: ససస స

4184 NDX3021581
పపరర: జజఖతరకయ గగపసరజడస డ

94-10/342

భరస : శకనవరసరరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:2-5-66
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఓబబల రజడడస గగపసరజడడస
ఇసటట ననస:2-5-251
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వరపడసరద రరవప
ఇసటట ననస:2-5-251
వయససస:51
లస: ససస స

4195 NDX2662468
పపరర: పరరశత చదరరకలరర

94-10/344

తసడడ:డ ననగర రజడడస గగపసరజడడస
ఇసటట ననస:2-5-251
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ఓబబల రజడడస గగపసరజడడస
ఇసటట ననస:2-5-251
వయససస:40
లస: ససస స
4186 NDX1334374
పపరర: ససనత ఆలపరటట

4181 NDX3023868
పపరర: ఓబబల రజడడస గగపసరజడడస

4170 NDX1361393
పపరర: సరగర బబబబ కరశమమల

తసడడ:డ యయసపబబ
ఇసటట ననస:2-5-44
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మలర ఖమరరర నరరవప నసదదగస
ఇసటట ననస:2-5-66
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పస వ కగ ఆర మధససడధన కకషష పస టటట
ఇసటట ననస:2-5-66
వయససస:36
లస: ససస స

4180 NDX2654879
పపరర: మహలకడక కకసడల

94-10/341

భరస : రవ వరక
ఇసటట ననస:2-5-44
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష కకశశర కకలర పర
ఇసటట ననస:2-5-66
వయససస:26
లస: ససస స
4174 NDX1928912
పపరర: ననగ వనసకట సరవతడ పస టటట

4169 NDX1361401
పపరర: లమవరణఖ పపనసమమచచ

4194 NDX2656320
పపరర: శకనవరస రరవప బలయమ

94-10/1026

తసడడ:డ వశశననథస బలయమ
ఇసటట ననస:2-5-270
వయససస:35
లస: పప
94-10/1268

4197 NDX2690915
పపరర: శశశలజ

94-14/847

భరస : శకనవరసరరవప గవన
ఇసటట ననస:2-5-270
వయససస:52
లస: ససస స
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4198 NDX2599868
పపరర: ఏడడకకసడలల పపదల
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94-27/910

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:2-5-270
వయససస:19
లస: పప
94-10/353

తసడడ:డ మబరళ తలస
ఇసటట ననస:2-5-272
వయససస:33
లస: పప
94-10/355

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప గమడడ
ఇసటట ననస:2-5-297
వయససస:22
లస: ససస స
94-14/166

తసడడ:డ లకకయఖ గమడడ
ఇసటట ననస:2-5-297
వయససస:47
లస: పప
94-10/1271

94-10/1408

94-10/1409

94-10/1269

4211 NDX3195047
పపరర: ససనత భవనస

4214 NDX3225075
పపరర: కకషష కలమమరర గబజర ల

4217 NDX2520815
పపరర: పరరశత మలరజడడస

94-10/359

4220 NDX2520781
పపరర: రమమశ రజడడస మలరజడడస

94-10/1272

భరస : మబరళ కకషష కరప
ఇసటట ననస:2-5-336/1
వయససస:22
లస: ససస స

4223 NDX3102803
పపరర: మబరళ కకషష కరప

94-10/1480

4226 NDX1361450
పపరర: అరరణ కలమమరర కసరరపప
భరస : శసకర రజడడస కర సరరపప
ఇసటట ననస:2-5-349
వయససస:60
లస: ససస స

94-14/165

4209 NDX3194701
పపరర: ననగర రజడడస భవనస

94-10/1270

4212 NDX3206935
పపరర: ససనత భవనస

94-10/1273

4215 NDX2985570
పపరర: వనసకటటశశర రజడడస గబజర ల

94-16/1248

తసడడ:డ వనసకట రజడడస గబజర ల
ఇసటట ననస:2-5-326
వయససస:42
లస: పప
94-10/357

4218 NDX2520823
పపరర: రరమరజడడస మలరజడడస

94-10/358

తసడడ:డ వనసకట రజడడస
ఇసటట ననస:2-5-330
వయససస:59
లస: పప
94-10/360

4221 NDX0179945
పపరర: శవ రరమకకషష�

94-10/473

తసడడ:డ అరరర న రరవప�
ఇసటట ననస:2-5-336
వయససస:38
లస: పప
94-71/735

తసడడ:డ అరరర న రరవప
ఇసటట ననస:2-5-336-/1
వయససస:33
లస: పప
94-10/361

4206 NDX1982199
పపరర: రరమ దేవ గమడడ

భరస : ననగర రజడడస భవనస
ఇసటట ననస:2-5-326
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరజడడస మలరజడడస
ఇసటట ననస:2-5-330
వయససస:40
లస: పప
94-10/1274

94-82/3

తసడడ:డ ససబబ రజడడస భవనస
ఇసటట ననస:2-5-326
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరమరజడడస
ఇసటట ననస:2-5-330
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : రమమశ రజడడస మలర రజడడస
ఇసటట ననస:2-5-330
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరజగష కర సరరపప
ఇసటట ననస:2-5-349
వయససస:27
లస: ససస స

4208 NDX2774958
పపరర: గకరర మననజ కలమమర

4203 NDX1020791
పపరర: గగకలలసకషష వసగర

భరస : సరసబ శవ రరవప గమడడ
ఇసటట ననస:2-5-297
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రజడడస గబజర ల
ఇసటట ననస:2-5-326
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:2-5-326 PLOT NO-197
వయససస:46
లస: పప

4225 NDX1361435
పపరర: అనత రజడడస కసరరపప

94-10/356

భరస : ననగర రజడడస భవనస
ఇసటట ననస:2-5-326
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రజడడస గబజర ల
ఇసటట ననస:2-5-326
వయససస:37
లస: ససస స

4222 NDX3098175
పపరర: తషలసస కరప

4205 NDX2201192
పపరర: అశశక కలమమర గమడడ

94-10/352

తసడడ:డ జయరరసదనస
ఇసటట ననస:2-5-296
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ గకరర శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:2-5-311/A
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రజడడస భవనస
ఇసటట ననస:2-5-326
వయససస:45
లస: పప

4219 NDX2520773
పపరర: కలలనన మలర రజడడస

94-10/354

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప గమడడ
ఇసటట ననస:2-5-297
వయససస:23
లస: పప

4207 NDX1982223
పపరర: సరసబశవ రరవప గమడడ

4216 NDX2733400
పపరర: కరకసత కలమమర కకలర పర

4202 JBV1799337
పపరర: కరమమశశరపడసరదస మన కకసడన

4200 JBV3066750
పపరర: పడమలమ రరణణ కకసగర

భరస : గగపరలసరశమ
ఇసటట ననస:2-5-272
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలసరశమ
ఇసటట ననస:2-5-272
వయససస:51
లస: పప

4204 NDX2201200
పపరర: పరవన గమడడ

4213 NDX3114303
పపరర: కకషష కలమమరర గబజర ల

94-30/1001

తసడడ:డ కరసతనరరవప గవన
ఇసటట ననస:2-5-270
వయససస:50
లస: పప

4201 NDX1407916
పపరర: ననగబబబబ తలస

4210 NDX3173358
పపరర: ననగర రజడడస భవనస

4199 NDX2694347
పపరర: శకనవరసరరవప

4224 NDX3128097
పపరర: వనసకట శశష వర పడసరద పడవల

94-14/959

తసడడ:డ లకకణ సరశమ పడవల
ఇసటట ననస:2-5-347
వయససస:58
లస: పప
94-10/362

4227 NDX1361443
పపరర: రరజగష కరసరరపప

94-10/363

తసడడ:డ శసకర రజడడస కర సరరపప
ఇసటట ననస:2-5-349
వయససస:37
లస: పప
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4228 NDX1361427
పపరర: శసకర రజడడస కరసరరపప
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94-10/364

తసడడ:డ మలమర రజడడస కర సరరపప
ఇసటట ననస:2-5-349
వయససస:68
లస: పప
4231 NDX3125424
పపరర: మమరర కలమమరర కటటవరరపప

94-10/1276

94-10/367

94-10/370

94-10/373

94-10/1278

4238 AP151010084273
పపరర: సతఖవత మమడన�

4241 AP151010078302
పపరర: సరసబశవరరవప మమడన

4244 NDX2750818
పపరర: వససత చననస

94-10/375

4247 JBV3066545
పపరర: పదకజ మమనకకసడ�

94-10/371

4250 NDX2390128
పపరర: కకషష వసశ పరరర

తసడడ:డ శశషయఖ పరరర
ఇసటట ననస:2-5-392
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప పరరర
ఇసటట ననస:2-5-392
వయససస:22
లస: పప

94-14/1033
4252 NDX3113396
పపరర: పసచసమరరస జమమసథ దేవ
కకటటశశర రరవప
తలర : వరణణశక పసచసమరరస
ఇసటట ననస:2-5-408, PLOT NO. 328
వయససస:71
లస: ససస స

4253 NDX2734655
పపరర: అకబర షపక
తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:2-5-440
వయససస:59
లస: పప

4255 NDX2732766
పపరర: ఖసరరరద బబగస షపక

4256 NDX2734663
పపరర: మసరసన వల షపక

94-10/1412

భరస : అకబర షపక
ఇసటట ననస:2-5-440,1-3-50 (OLD NO)
వయససస:53
లస: ససస స

94-10/366

4236 NDX0838748
పపరర: తనళళ రరమకకషష రరవప�

94-10/369

4239 NDX0007542
పపరర: ససశల యరరక�

94-10/372

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:2-5-387
వయససస:74
లస: ససస స
94-10/374

4242 NDX2751311
పపరర: ననగగశశర రరవప చననస

94-10/1277

భసధసవప: భబణబ రగఖ చననస
ఇసటట ననస:2-5-388
వయససస:52
లస: పప
94-10/1279

4245 NDX2750727
పపరర: సకజన చననస

94-10/1280

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప చననస
ఇసటట ననస:2-5-388
వయససస:21
లస: ససస స
94-10/376

భరస : హరరబబబబ�
ఇసటట ననస:2-5-390
వయససస:49
లస: ససస స
94-14/168

4233 NDX1514406
పపరర: వ సరయ రరఘవవసదడ కకలర పర

తసడడ:డ రరమకకషష రరవప�
ఇసటట ననస:2-5-386
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశరరవప రరవప చననస
ఇసటట ననస:2-5-388
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కరమమశశర పడసరద�
ఇసటట ననస:2-5-390
వయససస:45
లస: ససస స
4249 NDX2391340
పపరర: రరమ మహన రరవప పరరర

94-10/368

తసడడ:డ చనరరమలసగయఖ
ఇసటట ననస:2-5-387
వయససస:62
లస: పప

భరస : ననగగశశర రరవప చననస
ఇసటట ననస:2-5-388
వయససస:45
లస: ససస స
4246 JBV3066735
పపరర: లకకకకరసతనమణణ� మమనకకసడ�

4235 NDX0225425
పపరర: సరసబశవరరవప దదవ�

94-10/1275

తసడడ:డ కకషష కకశశర కకలర పర
ఇసటట ననస:2-5-386
వయససస:25
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:2-5-387
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కమతస
ఇసటట ననస:2-5-387
వయససస:27
లస: పప
4243 NDX2750925
పపరర: భబణబ రగఖ చననస

94-10/365

తసడడ:డ గగవసదనచనరర� దదవ�
ఇసటట ననస:2-5-386
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రతస యఖ� దదవ�
ఇసటట ననస:2-5-386
వయససస:85
లస: పప
4240 NDX1577370
పపరర: సరయ కకషష కమతస

4232 NDX0840637
పపరర: తనళళ ససత�

4230 NDX2719300
పపరర: హరర పడసరద మననవ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మననవ
ఇసటట ననస:2-5-351,F NO 248
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరమకకషరష రరవప�
ఇసటట ననస:2-5-386
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషరష రరవప�
ఇసటట ననస:2-5-386
వయససస:40
లస: పప
4237 NDX0225847
పపరర: గగవసదనచనరర దదవ�

94-10/1028

భరస : హరర పడసరద మననవ
ఇసటట ననస:2-5-351, F NO 248
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-5-381
వయససస:63
లస: ససస స
4234 NDX0839159
పపరర: తనళళ భరణణ కలమమర�

4229 NDX2642189
పపరర: బబత బతష
స ల

4248 NDX2387736
పపరర: వరలకడక పరరర

94-14/167

భరస : రరమ మహన రరవప పరరర
ఇసటట ననస:2-5-392
వయససస:51
లస: ససస స
94-14/848

4251 NDX3249885
పపరర: సరయ పడసరద యరకసశశటట

94-10/1506

తసడడ:డ ససత రమమరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:2-5-393 PLOT NO 316
వయససస:49
లస: పప
94-10/1410

4254 NDX2732774
పపరర: ఖమదర వల షపవక

94-10/1411

తసడడ:డ అకబర
ఇసటట ననస:2-5-440
వయససస:34
లస: పప
94-10/1281

తసడడ:డ అకబర షపక
ఇసటట ననస:2-5-440 , 1-32-50 (OLD)
వయససస:33
లస: పప

4257 NDX2769644
పపరర: కకటటశశర రరవప కరరనటట

94-10/1450

భసధసవప: భబగఖ లకడక కరరనటట
ఇసటట ననస:2-5-441
వయససస:50
లస: పప
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4258 NDX2769206
పపరర: భబగఖ లకడక కరరనటట
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94-10/1451

భరస : కకటటశశర రరవప కరరనటట
ఇసటట ననస:2-5-441/1
వయససస:44
లస: ససస స
4261 NDX2980191
పపరర: శవ ననగ దసరడ మలర సపలర

94-10/1453

94-9/685

4265 NDX3216116
పపరర: ఇరశరద బబగబమ షపక

94-10/1490

4268 NDX3134764
పపరర: హహసపన షపక

94-9/686

4271 NDX1222538
పపరర: పడతషషర పస డడలమ
భరస : ననగ శకధర
ఇసటట ననస:2-5-444
వయససస:32
లస: ససస స

4273 NDX0821686
పపరర: శకదేవ� చగరగబడడ�

4274 NDX1222934
పపరర: లకకక పడసనన యలవరరస

94-10/379

భరస : రరమమరరవప� చగరగబడడ�
ఇసటట ననస:2-5-444
వయససస:43
లస: ససస స

4277 NDX1222918
పపరర: సతదేవ ననయడడ

భరస : వవసకట కకదసడ రరమ మమరరస దసగడ రరజ
ఇసటట ననస:2-5-444
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరవప
ఇసటట ననస:2-5-444
వయససస:68
లస: ససస స

4279 NDX1222546
పపరర: ననగ శకధర పస డడలమ

4280 NDX0855825
పపరర: మమఘననధ చగరగబడడ�

94-10/385

తసడడ:డ వవసకటటశశ లల
ఇసటట ననస:2-5-444
వయససస:35
లస: పప
4282 NDX1222553
పపరర: వవసకటటశశర లల పస డడలమ

94-10/388

తసడడ:డ అపలయఖ
ఇసటట ననస:2-5-444
వయససస:57
లస: పప
4285 NDX2519924
పపరర: పపరషచసదడరరవప మసడేపపడడ
తసడడ:డ పస లలశశరరరవప మసడేపపడడ
ఇసటట ననస:2-5-444
వయససస:36
లస: పప

94-9/900

94-10/1283

94-6/962

4266 NDX2660868
పపరర: షభబనన బబగబమ షపవఖ

94-10/1030

4269 NDX3078425
పపరర: ఫరతమబననసర షపక

94-10/1284

భరస : హహసససఆన షపక
ఇసటట ననస:2-5-443, 4TH LINE
వయససస:62
లస: ససస స
94-10/377

4272 NDX0855601
పపరర: సరగజ చగరగబడడ�

94-10/378

భరస : మమఘననధ� చగరగబడడ
ఇసటట ననస:2-5-444
వయససస:38
లస: ససస స
94-10/380

4275 NDX1222520
పపరర: సరమమమజఖస పస దదల

94-10/381

భరస : వవసకటటశశలల
ఇసటట ననస:2-5-444
వయససస:58
లస: ససస స
94-10/383

4278 NDX1222496
పపరర: నరగష యలవరరస

94-10/384

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పడసరద
ఇసటట ననస:2-5-444
వయససస:35
లస: పప
94-10/386

4281 NDX0836411
పపరర: వనసకట రరమమరరవప చగరగబడడ

94-10/387

తసడడ:డ వనసకట కకదసడ రరమమమరరస� చగరగబడడ�
ఇసటట ననస:2-5-444
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకదసడ రరమమమరరస చగరగబడడ
ఇసటట ననస:2-5-444
వయససస:44
లస: పప

4283 NDX1222504
పపరర: శకనవరస పడసరద యలవరరస

4284 AP151010078418
పపరర: వనసకట కకదసడ రరమమమరరస�
చగరగబడడ�
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� చగరగబడడ
ఇసటట ననస:2-5-444
వయససస:64
లస: పప

94-10/389

తసడడ:డ రరధన కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:2-5-444
వయససస:57
లస: పప
94-10/391

4263 NDX2782712
పపరర: ససదర నరర పపదద

భరస : కలస షపక
ఇసటట ననస:2-5-443
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరస పడసరద
ఇసటట ననస:2-5-444
వయససస:56
లస: ససస స
94-10/382

94-10/1282

తసడడ:డ భబససర రరవప
ఇసటట ననస:2-5-443
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:2-5-443, 4TH LINE
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట జగనననయకలలల ససగబణస
ఇసటట ననస:2-5-444
వయససస:19
లస: ససస స

4276 AP151010084405
పపరర: వవసకట ననగగశశరర దసగడ రరజ

94-6/626

భరస : అలస షపక
ఇసటట ననస:2-5-443
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అలస షపక
ఇసటట ననస:2-5-443
వయససస:36
లస: ససస స
4270 NDX2701886
పపరర: మననగన ససజజజ నస

4262 NDX2627263
పపరర: కలస షపక

4260 NDX3012473
పపరర: వరసజనవయబలల మలర సపలర

తసడడ:డ రరఘవపలల మలర సపలర
ఇసటట ననస:2-5-442
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:2-5-443
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:2-5-443
వయససస:42
లస: పప
4267 NDX3235090
పపరర: ఇరశరద బబగబమ షపక

94-10/1452

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కరరనటట
ఇసటట ననస:2-5-441/1
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వరసజనవయబలల మలలసపఅల
ఇసటట ననస:2-5-442
వయససస:47
లస: ససస స
4264 NDX2665362
పపరర: అలస షపక

4259 NDX2769107
పపరర: కరవఖ కరరనటట

4286 NDX2662930
పపరర: ఉదయ లకడక ననరగనపరటట
భరస : పపరష చసదడరరవప మసడేపపడడ
ఇసటట ననస:2-5-444
వయససస:29
లస: ససస స

94-10/1031

4287 NDX2524692
పపరర: ఉదయ లకడక మసడేపపడడ

94-10/390

94-22/3

భరస : పపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:2-5-444
వయససస:30
లస: ససస స
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4288 NDX0480327
పపరర: లకడక మమడడశశటట
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94-217/2

భరస : శకనవరసరరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:2-5-477
వయససస:44
లస: ససస స
4291 AP151010078051
పపరర: వరరరఘవయఖ పపసడనఖల

94-10/394

94-21/812

94-21/817

94-22/793

94-22/658

94-10/1040

94-10/396

తసడడ:డ ససబబ రజడడస ససగరటట
ఇసటట ననస:2-6-23
వయససస:52
లస: పప

4301 NDX2926376
పపరర: రగవసత సరయ కలమమర కతస

4304 NDX2667640
పపరర: పడమల నలర పరటట

4307 NDX2783587
పపరర: రమమష మమకల

4310 NDX2706711
పపరర: తహహరర షపక

94-10/1042

4313 NDX2714038
పపరర: వజయ ఉలసగఅలమ

94-22/794

4316 NDX2563948
పపరర: కవఖ శక పరరచరర
తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:2-6-23
వయససస:24
లస: ససస స

4296 NDX2716611
పపరర: లకడక దసరరడపప

94-20/1024

4299 NDX2716603
పపరర: వజయ దసరరడపప

94-22/661

4302 NDX2649978
పపరర: ధనలకడక లవపనరర

94-10/1037

భరస : మదససడధన రరవప లవపనరర
ఇసటట ననస:2-6-10
వయససస:33
లస: ససస స
94-237/788

4305 NDX2671923
పపరర: వరససత చసదడ

94-10/1039

భరస : వనసకటటశశరరరవప చసదడ
ఇసటట ననస:2-6-14
వయససస:46
లస: ససస స
94-10/1286

4308 NDX2729184
పపరర: వనసకట పదక దమమటట

94-22/777

భరస : పడకరరన దమమటట
ఇసటట ననస:2-6-15
వయససస:22
లస: ససస స
94-10/1041

4311 NDX2827277
పపరర: మహమకద హహసపన షపక

94-10/1287

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:2-6-17
వయససస:23
లస: పప
94-22/659

భరస : ననగబల మర
ఇసటట ననస:2-6-18/A
వయససస:23
లస: ససస స
94-22/4

94-10/395

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దసరరడపప
ఇసటట ననస:2-6-8
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:2-6-17
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకకరజడడస
ఇసటట ననస:2-6-18
వయససస:37
లస: పప
4315 NDX2410975
పపరర: సరసబ రజడడస ససగరటట

94-21/818

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమకల
ఇసటట ననస:2-6-14
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:2-6-16
వయససస:72
లస: పప
4312 NDX2674539
పపరర: బడహకనసద రజడడస రగడర

4298 NDX3276037
పపరర: జజఖత పదదగరరగదద

4293 NDX2504835
పపరర: లలత కలమమరర గమడవలర

భరస : శకనవరసరరవప దసరరడపప
ఇసటట ననస:2-6-8
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:2-6-10/A
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరజసదడ రజడడస గబజర ల
ఇసటట ననస:2-6-14
వయససస:18
లస: ససస స
4309 NDX2146000
పపరర: రరధ కకషషమమరరస బసడనరరపలర

94-29/863

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప కతస
ఇసటట ననస:2-6-8
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:2-6-10/A
వయససస:20
లస: పప
4306 NDX2662658
పపరర: సరయ చరరత గబజర ల

4295 NDX2573756
పపరర: సస మయఖ గగవసద

94-10/393

భరస : లకకకననరరయణ గమడవలర
ఇసటట ననస:2-6-1
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ససబబరజడడస పదదగరరగదద
ఇసటట ననస:2-6-8
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దసరరడపప
ఇసటట ననస:2-6-8
వయససస:24
లస: పప
4303 NDX2657997
పపరర: ససభబశ నలర పరటట

94-9/687

తసడడ:డ చతడపత
ఇసటట ననస:2-6-7
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ గసగరరజడడస పదదగరరగదదద
ఇసటట ననస:2-6-8
వయససస:37
లస: పప
4300 NDX2859122
పపరర: చసదడ సరయ దసరరడపప

4292 NDX2650638
పపరర: హహమసత కలమమర బబడడత

4290 NDX0210575
పపరర: కమల బబయ� కగతనవత�

భరస : కరశనఖననయక�
ఇసటట ననస:2-5-478
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ జమమశ బబడడత
ఇసటట ననస:2-6
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప కనననకసటట
ఇసటట ననస:2-6-4
వయససస:26
లస: పప
4297 NDX3276029
పపరర: ససబబరజడడస పదదగరరగదదద

94-10/392

భరస : మబరళ తలర స
ఇసటట ననస:2-5-478
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:2-5-478
వయససస:81
లస: పప
4294 NDX3265378
పపరర: సరయ ధరగకసదడ కనననకసటట

4289 NDX2029040
పపరర: వనసకటటసశరమక తలర స

4314 NDX1843490
పపరర: అకయ కలమమర రజడస డ రగడస

94-21/11

తసడడ:డ లకకకరజడడస రగడస
ఇసటట ననస:2-6-20
వయససస:24
లస: పప
94-22/660

4317 NDX2932069
పపరర: ససరగష జజనపరటట

94-22/779

తలర : భవరన జజనపరటట
ఇసటట ననస:2-6-25
వయససస:32
లస: పప
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4318 NDX2722106
పపరర: హహమ పస లశశటట
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94-22/780

భరస : జజసఫ పస లశశటట
ఇసటట ననస:2-6-26
వయససస:25
లస: ససస స
4321 NDX3135811
పపరర: ఉష కకరణకయ సణసటట

94-22/781

94-27/1138

94-10/1044

94-10/398

94-22/5

94-21/786

94-14/851

తసడడ:డ రవ కలమమర రగగళళ
ఇసటట ననస:2-6-60
వయససస:18
లస: ససస స

4331 NDX2684561
పపరర: అశశన ససజజపప

4334 NDX2768174
పపరర: వనసకటటశశరరర రగగళర

4337 NDX2596161
పపరర: శకదేవ రగగళర

4340 NDX2596088
పపరర: కకటటశశరమక మమనస

94-14/607

4343 NDX2659134
పపరర: ననగబర బఇవనవ షపక

94-10/1046

4346 NDX2581676
పపరర: అబబదల సతనసర షపవక
తసడడ:డ రహమతషలమర
ఇసటట ననస:2-6-63
వయససస:22
లస: పప

4326 NDX2471985
పపరర: నడడస వసశ కకషష

94-10/397

4329 NDX2575041
పపరర: దదవఖశక మరజకడడస

94-20/1021

4332 NDX2836575
పపరర: హససన బబగబమ షపక

94-22/782

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:2-6-41
వయససస:18
లస: ససస స
94-28/966

4335 NDX2581270
పపరర: వనసకరయమక యడవలర

94-40/645

భరస : హనసమయఖ యడవలర
ఇసటట ననస:2-6-44
వయససస:70
లస: ససస స
94-28/824

4338 NDX2914562
పపరర: శరకవణణ దమమత

94-30/1204

తలర : అననపపరష దమమత
ఇసటట ననస:2-6-46
వయససస:22
లస: ససస స
94-27/913

4341 NDX2862126
పపరర: కలమఖణణ గరడే

94-23/702

తసడడ:డ మధససడదన రజడడస గరడే
ఇసటట ననస:2-6-51
వయససస:36
లస: ససస స
94-16/1088

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:2-6-54/9
వయససస:22
లస: ససస స
94-22/783

94-18/818

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-6-36
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : భవనననరరయణ
ఇసటట ననస:2-6-48
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : దసశఖసత రజడడస ససకటట
ఇసటట ననస:2-6-53/1
వయససస:28
లస: ససస స
4345 NDX3025566
పపరర: సరయ శక రగగళళ

94-10/1045

భరస : రరఘవలల
ఇసటట ననస:2-6-46
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సడరయఖ కరళహససస స
ఇసటట ననస:2-6-47
వయససస:46
లస: పప
4342 NDX2527380
పపరర: పడశరసత ససకటట

4328 NDX2663276
పపరర: రమఖ శక మరజకడడస

4323 NDX2827087
పపరర: దదనవష రగగళర

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ నడడస
ఇసటట ననస:2-6-35
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవపలల రగగళర
ఇసటట ననస:2-6-43
వయససస:39
లస: పప

తలర : అననపపరష దమమత
ఇసటట ననస:2-6-46
వయససస:19
లస: పప
4339 NDX2696482
పపరర: సరసబశవరరవప

94-27/1139

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:2-6-40
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వర మలలర శశరరరవప ససజపప
ఇసటట ననస:2-6-42
వయససస:34
లస: ససస స
4336 NDX2914182
పపరర: సరయ శరణ దమమత

4325 NDX2954063
పపరర: భబవనవశశరర గడస స

94-27/911

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప
ఇసటట ననస:2-6-30
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-6-36
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఉసగబటటరర
ఇసటట ననస:2-6-39
వయససస:20
లస: పప
4333 NDX2369775
పపరర: పదనకవత ససజపప

94-23/701

భరస : దసరరడ శకననశస రరవప గడస స
ఇసటట ననస:2-6-33
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ నడడస
ఇసటట ననస:2-6-35
వయససస:19
లస: ససస స
4330 NDX2471118
పపరర: సరయ తడననథ ఉసగబటటరర

4322 NDX2996775
పపరర: కకశశర కకనద త
డ

4320 NDX2605277
పపరర: అభషపక దసడమమడడ

తసడడ:డ ననగరరజ
ఇసటట ననస:2-6-27
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవరరవప కకనద సడ టట
ఇసటట ననస:2-6-28
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వససత కలమమర గడస స
ఇసటట ననస:2-6-33
వయససస:27
లస: పప
4327 NDX2600211
పపరర: సతఖశక నడడస

94-27/5

తసడడ:డ శకనవరస రజడడస ససకటట
ఇసటట ననస:2-6-27
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రజడడస సణసటట
ఇసటట ననస:2-6-27, 3RD LINE
వయససస:18
లస: ససస స
4324 NDX2954055
పపరర: దసరరడ శకనవరస రరవప గడస స

4319 NDX2462703
పపరర: హరరరత ససకటట

4344 NDX2426195
పపరర: పవన తేజ రగగళళ

94-22/6

తసడడ:డ రవ కలమమర రగగళళ
ఇసటట ననస:2-6-60
వయససస:21
లస: పప
94-20/1023

4347 NDX2472009
పపరర: రజషక పరవన షపవక

94-10/400

తసడడ:డ బబబబ షపవక
ఇసటట ననస:2-6-65
వయససస:20
లస: ససస స
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4348 NDX2662559
పపరర: రజషక పరవన షపక
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94-10/1054

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:2-6-65
వయససస:19
లస: ససస స

94-22/7

భరస : సరయ కకషష సస మరకతష
ఇసటట ననస:2-6-65
వయససస:22
లస: ససస స

4351 NDX2411023
పపరర: గబలమర ర బబగమ నససద

94-22/8

భరస : ఫసరగజడహహస నససద
ఇసటట ననస:2-6-67
వయససస:31
లస: ససస స
94-22/784

4352 NDX2411015
పపరర: మహమకద ఇలమఖస మససద

తసడడ:డ బకరరర షపక
ఇసటట ననస:2-6-68/B
వయససస:20
లస: ససస స

4355 NDX3115243
పపరర: ననగబల మర షపక

94-22/9

94-31/854

తసడడ:డ గగవసదస
ఇసటట ననస:2-6-70
వయససస:45
లస: పప

4358 NDX2680015
పపరర: వవణబ కలమమరర మహహసదడ డ

94-22/785

94-31/855

తసడడ:డ షపక ససభబన
ఇసటట ననస:2-6-71
వయససస:31
లస: పప
4366 NDX3139029
పపరర: నజర షపక

94-22/791

94-22/789

4367 NDX2598357
పపరర: తడవవణణ అచచ

94-21/806

4372 NDX2584084
పపరర: అసజమ షపక

94-27/915

4370 NDX2723898
పపరర: నగరరజ వరదన దడలలపఅలమ

94-27/914

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:2-6-86
వయససస:20
లస: ససస స

94-22/792

4376 NDX2620847
పపరర: ఈశశర బల మరరసపఅల
తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:2-6-102/1
వయససస:20
లస: పప

4359 NDX2847945
పపరర: షకకల షపక

94-22/786

4362 NDX2836591
పపరర: ఆషసయమ షపక

94-22/788

Deleted

భరస : శసషషదదదన షపక
ఇసటట ననస:2-6-71
వయససస:26
లస: ససస స

4365 NDX2770261
పపరర: రరహహల బసడనరరపలర

94-22/790

4368 NDX2614907
పపరర: సరయ హహచవనవఎమ గబసపప

94-10/1055

4371 NDX3262516
పపరర: గబసపప వనసకటమక గబసపప

94-21/809

భరస : గబసపప రవ కలమమర గబసపప
ఇసటట ననస:2-6-78/:c
వయససస:22
లస: ససస స
94-27/916

భరస : మసరసన షరరఫ
ఇసటట ననస:2-6-87
వయససస:28
లస: ససస స
94-24/820

94-22/813

తసడడ:డ రవ కలమమర గబసపప
ఇసటట ననస:2-6-78/c
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖరరకవప దడలలపఅలమ
ఇసటట ననస:2-6-78/C
వయససస:20
లస: పప
4373 NDX2584266
పపరర: మహ ఫపజ షపక

4356 NDX2598670
పపరర: ననగబల మర షపక

తసడడ:డ రగశయఖ బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:2-6-74
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ దసరడ రరవప
ఇసటట ననస:2-6-78
వయససస:19
లస: ససస స

4369 NDX3254794
పపరర: గబసపప సరయ హహచవనవఎమ
గబసపప
తసడడ:డ గబసపప రవ కలమమర గబసపప
ఇసటట ననస:2-6-78/c
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫయయల పదరరర
ఇసటట ననస:2-6-96 OPP. MASEED
వయససస:44
లస: పప

4364 NDX2843464
పపరర: ససభబన షపక
తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:2-6-73
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ననగబల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:2-6-75
వయససస:18
లస: పప

4375 NDX2642247
పపరర: కననయఖ పదరరర

94-22/787

భరస : శసషషదదదన షపక
ఇసటట ననస:2-6-71
వయససస:26
లస: ససస స
94-45/612

94-22/811

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:2-6-70/B
వయససస:36
లస: ససస స

Deleted

భరస : శసషషదదదన షపక
ఇసటట ననస:2-6-71
వయససస:26
లస: ససస స
4363 NDX2780294
పపరర: షపక బబజ

4361 NDX2838621
పపరర: ఆశయ షపక

4353 NDX2654812
పపరర: అజడ ర అల షపక

తసడడ:డ బకరరర బదయ
ఇసటట ననస:2-6-68B
వయససస:24
లస: పప

భరస : రమమరరవప
ఇసటట ననస:2-6-70
వయససస:22
లస: ససస స
94-20/1190

94-29/862

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:2-6-68/A
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ బకరరర బబడద షపక
ఇసటట ననస:2-6-68B
వయససస:23
లస: పప

4357 NDX2670461
పపరర: రరమమరరవప మహహసదడవరడ

4350 NDX2599918
పపరర: మహబమబ బ షపక

తసడడ:డ మహబమబ వల
ఇసటట ననస:2-6-66/a
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ లమల అహకలద మససద
ఇసటట ననస:2-6-67
వయససస:21
లస: పప

4354 NDX3151644
పపరర: తనహహరరన షపక

4360 NDX2838654
పపరర: ఆశయ షపక

4349 NDX2518108
పపరర: వనత బసడదడ
డ డస

4374 NDX2658292
పపరర: మణణకఖస పదరరర

94-22/662

భరస : కననయఖ పదరరర
ఇసటట ననస:2-6-96 OPP. MASEED
వయససస:40
లస: ససస స
94-20/1018

4377 NDX2620813
పపరర: మబరళమహన సడరఖ
మరరసపఅల
తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:2-6-102/1
వయససస:20
లస: పప

94-20/1019
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4378 NDX2426179
పపరర: నలలఫర షపక
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94-22/10

తసడడ:డ అమర షపక
ఇసటట ననస:2-6-115
వయససస:21
లస: ససస స
4381 NDX2662229
పపరర: పడభబ కలమమర దనసరర

94-10/1038

94-14/608

భరస : ననగమర షపక
ఇసటట ననస:2-6-446
వయససస:33
లస: ససస స
4387 NDX1243260
పపరర: పపరరషమ చసత

94-14/611

94-14/614

తసడడ:డ బర సపవదన సయఖద
ఇసటట ననస:2-6-453
వయససస:49
లస: పప
4393 NDX1799917
పపరర: శవ శశష రజడడస అననపపరజడడస

94-14/171

తసడడ:డ చనన రసగర రజడస డ అననపపరజడడస
ఇసటట ననస:2-6-454
వయససస:31
లస: పప
4396 NDX1087154
పపరర: పపరషచసదడ రరవప పరశస పరశస

94-14/174

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పరశస
ఇసటట ననస:2-6-455
వయససస:36
లస: పప
4399 NDX1407981
పపరర: ససబబ లకడక కకమటర

94-14/617

భరస : వనసకట సరయ గకసథద
ఇసటట ననస:2-6-469
వయససస:50
లస: ససస స

4388 NDX1824888
పపరర: నడరర హన బబగమ సయఖద

94-14/620

94-14/609

4383 NDX3130184
పపరర: ససరగశ వపదథన

94-22/778

4386 AP151010084280
పపరర: అసజలదేవ గబరరకల

94-14/612

4389 NDX1787383
పపరర: సమర సయఖద

94-14/613

భరస : పపద జజన బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:2-6-453
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద జజన బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:2-6-453
వయససస:24
లస: పప

94-14/169
4391 NDX2116359
పపరర: అరరణన దేవ అననపపరజడస డ
అననపపరజడడస
భరస : శవ ననగర రజడస డ అననపపరజడస డ అననపపరజడడస
ఇసటట ననస:2-6-454
వయససస:27
లస: ససస స

4392 NDX0638684
పపరర: వనసకటలకడక

4394 NDX1131424
పపరర: శవ ననగరరజడడస అననపపరజడడస
అననపపరజడడస
తసడడ:డ చన రసగరరజడడస అననపపరజడడస
ఇసటట ననస:2-6-454
వయససస:33
లస: పప

94-14/172

4397 NDX1915067
పపరర: కలమమరర పరశస

94-14/615

4400 NDX1963264
పపరర: కకషష కకమబకననలల

4403 NDX1710533
పపరర: ననగమర షపక

4406 NDX1615188
పపరర: వనసకట సరయ గకసథద
తసడడ:డ రరమబలల గకసథద
ఇసటట ననస:2-6-469
వయససస:56
లస: పప

94-14/610

భరస : అసజబబబబ
ఇసటట ననస:2-6-447
వయససస:55
లస: ససస స

94-14/170

భరస : ఈశశరరజడడస
ఇసటట ననస:2-6-454
వయససస:36
లస: ససస స
4395 NDX0640334
పపరర: ఈశశర రజడడస అననపపరజడడస

94-14/173

తసడడ:డ ససబబబరజడడస అననపపరజడడస
ఇసటట ననస:2-6-454
వయససస:39
లస: పప
94-14/616
4398 NDX1522276
పపరర: సరయ వనయ తేజ మమనకకసడ

తలర : అహలఖ దేవ మమనకకసడ
ఇసటట ననస:2-6-456
వయససస:25
లస: పప
94-14/618

4401 NDX1608001
పపరర: గకతమ సరయ అడడససమలర

94-14/619

తసడడ:డ అజయ కలమమర
ఇసటట ననస:2-6-458
వయససస:30
లస: పప
94-14/621

తసడడ:డ దనదన పసర షపక
ఇసటట ననస:2-6-466
వయససస:39
లస: పప
94-14/623

94-26/1015

తసడడ:డ కనకయఖ వపదథన
ఇసటట ననస:2-6-227
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ కకమబకననలల
ఇసటట ననస:2-6-458
వయససస:24
లస: పప

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:2-6-466
వయససస:32
లస: ససస స
4405 NDX1615196
పపరర: వనసకట ఆదదలకడక గకసథద

4385 NDX1791681
పపరర: రహమమతషననసర బబగస షపక

94-20/1020

భరస : వససతరరవప పరశస
ఇసటట ననస:2-6-455
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకట రజడడస కకమటర
ఇసటట ననస:2-6-458
వయససస:54
లస: ససస స
4402 NDX1710558
పపరర: షబన బబగస షపక

4382 NDX2617298
పపరర: శకనవరస బల చతననఖ
మరరసపఅల
తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:2-6-206/1
వయససస:19
లస: పప

4380 NDX2583847
పపరర: గగరరమమ షపక

భరస : జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:2-6-116
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : దనదపసర షపక
ఇసటట ననస:2-6-446
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ చసత
ఇసటట ననస:2-6-448
వయససస:34
లస: ససస స
4390 NDX1788597
పపరర: పపద జజన బబషర సయఖద

94-30/1004

తసడడ:డ అమర షపక
ఇసటట ననస:2-6-115
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ దనసరర
ఇసటట ననస:2-6-117
వయససస:18
లస: పప
4384 NDX1791210
పపరర: మలర క బబగస షపక

4379 NDX2583946
పపరర: నవహస అఫసడన షపక

4404 NDX1710517
పపరర: జజన బబషర షపక

94-14/622

తసడడ:డ దనదన పసర షపక
ఇసటట ననస:2-6-466
వయససస:43
లస: పప
94-14/624

4407 NDX3024841
పపరర: సరసబశవరరవప కరళహససస స

94-86/1086

తసడడ:డ సడరయఖ కరళహససస స
ఇసటట ననస:2-6-470
వయససస:46
లస: పప
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పపరర: సరయ సపశత పరశస
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94-9/689

తసడడ:డ తసడవ వనసకట కకషష పరశస
ఇసటట ననస:2-6-471
వయససస:21
లస: ససస స
4411 NDX2660819
పపరర: తసడవ వనసకట కకషష పరశస

94-10/1047

4412 NDX2662062
పపరర: జవన జజఖత పరశస

94-10/1050

4415 NDX3139839
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కననఖధనర

94-10/1414

4418 NDX2180032
పపరర: జజనకక బసడర మమడడ

94-14/627

భరస : శకరరస కలమమర అడడససమలర
ఇసటట ననస:2-6-471
వయససస:36
లస: ససస స

4421 NDX2046382
పపరర: పపప దదశ సడరఖదేవర

తసడడ:డ సరసబయఖ షసబబన
ఇసటట ననస:2-6-471
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ పటబటభ రమమరరవప పపతషసబబక
ఇసటట ననస:2-6-472
వయససస:37
లస: పప
94-14/632

భరస : బబల కకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:2-6-473
వయససస:41
లస: ససస స

94-14/628

4430 NDX1615097
పపరర: వజయ శక తదలర మ

94-14/635

4433 NDX1615139
పపరర: అచనచయఖమక ననగమతష

94-118/8

4436 NDX1615162
పపరర: శవ దదపసస వజర
భరస : పపద రతస యఖ వజర
ఇసటట ననస:2-6-473
వయససస:43
లస: ససస స

94-10/1413

4419 NDX1828856
పపరర: వరరరక మదసదకలరర

94-14/626

4422 NDX2046374
పపరర: శకరరస కలమమర అడడససమలర

94-14/629

4425 NDX2292241
పపరర: వర వనసకట రరయబడడ నరరక

94-118/9

తసడడ:డ గగవసద రరవప నరరక
ఇసటట ననస:2-6-471
వయససస:65
లస: పప
94-10/1416

4428 NDX1615089
పపరర: సరశత తదలర మ

94-14/631

తసడడ:డ రసగరరరవప తదలర మ
ఇసటట ననస:2-6-472
వయససస:31
లస: ససస స
94-14/633

4431 NDX1615147
పపరర: శకనవరసరరవప ననగమతష

94-14/634

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ననగమతష
ఇసటట ననస:2-6-472
వయససస:46
లస: పప
94-14/636

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ననగమతష
ఇసటట ననస:2-6-472
వయససస:67
లస: పప
94-14/638

4416 NDX3136306
పపరర: శకకకషష దసడ

తసడడ:డ శవ పడసరద అడడససమలర
ఇసటట ననస:2-6-471
వయససస:41
లస: పప

భరస : రసగరరరవప తదలర మ
ఇసటట ననస:2-6-472
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ తదలర మ
ఇసటట ననస:2-6-472
వయససస:61
లస: పప
4435 NDX2180099
పపరర: దసరడ కలమమరర తతట

4427 NDX2919991
పపరర: ధన లకడక పపతషసబబక

94-10/1049

భరస : అచసఖత దదలప మదసదకలరర
ఇసటట ననస:2-6-471
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మబరళకకషష పపతషసబబక
ఇసటట ననస:2-6-472
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ననగమతష
ఇసటట ననస:2-6-472
వయససస:40
లస: ససస స
4432 NDX1615071
పపరర: రసగరరరవప తదలర మ

94-14/625

భరస : వర వనసకట రరయబడడ నరరక
ఇసటట ననస:2-6-471
వయససస:57
లస: ససస స
94-10/1415

4413 NDX2712198
పపరర: ఝనస రరణణ కరసతేకతన

94-10/402

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-6-471
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరవప సడరఖదేవర
ఇసటట ననస:2-6-471
వయససస:38
లస: ససస స

94-14/630 4424 NDX2292225
4423 NDX1929662
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ షసబబన
పపరర: ససవర పరరశత నరరక

4429 NDX1615154
పపరర: ఉదయ లకడక ననగమతష

94-10/1288

తసడడ:డ రవ బబబబ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:2-6-471
వయససస:29
లస: ససస స

4420 NDX2046366
పపరర: దదపసస నరరక

4410 NDX1552331
పపరర: ననగ వనసకట పడసననన బబబబ
జజననలగడస
తసడడ:డ ననగ రరజజ రరవప
ఇసటట ననస:2-6-471
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వసశ కకషష
ఇసటట ననస:2-6-471
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ జజగపల కననఖధనర
ఇసటట ననస:2-6-471
వయససస:69
లస: పప

భరస : శకకకషష
ఇసటట ననస:2-6-471
వయససస:49
లస: ససస స

4426 NDX2919975
పపరర: మబరళకకషష పపతషసబబక

94-10/1048

భరస : తసడవ వనసకట కకషష పరశస
ఇసటట ననస:2-6-471
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ తసడవ వనసకట కకషష పరశస
ఇసటట ననస:2-6-471
వయససస:20
లస: ససస స
4417 NDX3136330
పపరర: శకనవరస కలమమరర దదసడ

94-10/401

తసడడ:డ ననగ రరజజ రరవప
ఇసటట ననస:2-6-471
వయససస:29
లస: ససస స

భసధసవప: జవన జజఖత పరశస
ఇసటట ననస:2-6-471
వయససస:45
లస: పప
4414 NDX2662039
పపరర: సససధస పరశస

4409 NDX1552356
పపరర: ననగ దదపసస జజననలగడస

4434 NDX2198076
పపరర: రరజ బ షపక

94-14/637

భరస : జజన బబబబ షపక
ఇసటట ననస:2-6-473
వయససస:30
లస: ససస స
94-14/639

4437 NDX0566745
పపరర: జజఖతసత కరసడడకలసట

94-14/640

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:2-6-473
వయససస:46
లస: ససస స
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94-14/641

తసడడ:డ బబల కకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:2-6-473
వయససస:23
లస: పప
94-14/644

4444 NDX1615063
పపరర: వనసకట రరజ మదసదకలరర

94-14/647

94-10/405

94-14/650

94-8/21

94-10/1052

94-14/1074

4451 NDX1616004
పపరర: బడహకనసదస ననవనబబ యన

4454 NDX2029032
పపరర: రమణ తలర స

4457 NDX2712263
పపరర: బసదస రగఖ కసచరర

4460 NDX1552430
పపరర: రజన రరవపలపలర

94-10/409

4463 AP151010084278
పపరర: లకడక ననయబడడ�

94-14/651

4466 AP151010078216
పపరర: ఏడడకకసడలల ననయబడడ�
తసడడ:డ తరరపతయఖ� ననయబడడ
ఇసటట ననస:2-6-482
వయససస:49
లస: పప

4446 JBV3690807
పపరర: అవననష� సరధదనవన

94-10/404

4449 NDX1615980
పపరర: గసగరదేవ ననవనబబ యన

94-14/649

4452 NDX1657610
పపరర: ననగ ససరరష పగడనల

94-8/20

తసడడ:డ అయయశశరరరవ పగడనల
ఇసటట ననస:2-6-478
వయససస:32
లస: ససస స
94-10/406

4455 NDX2712222
పపరర: రరమయఖ కసచరర

94-10/1051

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:2-6-478
వయససస:63
లస: పప
94-10/1053

4458 NDX1963314
పపరర: వనసకట దసరడ గసగవరపప

94-14/652

భరస : బబబబరరవప గసగవరపప
ఇసటట ననస:2-6-478
వయససస:59
లస: ససస స
94-10/407

4461 AP151010084277
పపరర: శకలకడక ననయబడడ

94-10/408

భరస : ఏడడకకసడలల ననయబడడ
ఇసటట ననస:2-6-482
వయససస:45
లస: ససస స
94-10/410

భరస : శశషయఖ� ననయబడడ
ఇసటట ననస:2-6-482
వయససస:49
లస: ససస స
94-10/412

94-14/646

భరస : బడహకనసదస ననవబబ యన
ఇసటట ననస:2-6-477
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప రరవపలపలర
ఇసటట ననస:2-6-482
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మబతస యఖ కనసమమరర
ఇసటట ననస:2-6-482
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరయఖ రరవపలపలర
ఇసటట ననస:2-6-482
వయససస:40
లస: పప

94-14/648

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:2-6-478
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:2-6-479
వయససస:44
లస: ససస స

4465 NDX0716977
పపరర: కకటటశశర రరవప రరవపలపలర

4448 NDX1615121
పపరర: లల కలరరక

4443 NDX1615105
పపరర: ససదదప తదలర మ

తసడడ:డ ననగభమషణరరవప� సరధదనవన
ఇసటట ననస:2-6-477
వయససస:31
లస: పప

భరస : ననగబబబబ తలర స
ఇసటట ననస:2-6-478
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:2-6-478
వయససస:59
లస: ససస స

4462 NDX1819871
పపరర: అచనచయమక కనసమమరర

94-10/403

తసడడ:డ హనకయఖ ననవనబబ యన
ఇసటట ననస:2-6-477
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరససలల బబయర
ఇసటట ననస:2-6-478
వయససస:32
లస: పప

4459 NDX3269784
పపరర: ఏమమమబ షపక

4445 AP151010084469
పపరర: వరసవ సరదదనవన�

94-14/643

తసడడ:డ రసగరరరవప తదలర మ
ఇసటట ననస:2-6-476
వయససస:33
లస: పప

భరస : వవణబ బబబబ కలరరక
ఇసటట ననస:2-6-477
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:2-6-477
వయససస:43
లస: పప

4456 NDX2712214
పపరర: ససబబయమక కసచరర

94-14/645

భరస : ననగభమషణరరవప� సరదదనవన�
ఇసటట ననస:2-6-477
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభమషణస� సరదదనవన�
ఇసటట ననస:2-6-477
వయససస:33
లస: పప

4453 NDX2075670
పపరర: అరరణ కలమమర బబయర

4442 NDX1615048
పపరర: అచసఖత దదలప మదసదకలరర

4440 NDX0210997
పపరర: బబల కకటటశశరరరవప తతట

తసడడ:డ శవ ననరరయణ
ఇసటట ననస:2-6-473 Flat No 502 Prashan
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరజ మదసదకలరర
ఇసటట ననస:2-6-475
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఆతచనన మదసదకలరర
ఇసటట ననస:2-6-476
వయససస:61
లస: పప

4450 NDX1615113
పపరర: వవణబ బబబబ కలరరక

94-14/642

తసడడ:డ శవయఖ వజర
ఇసటట ననస:2-6-473
వయససస:48
లస: పప

4441 NDX1615055
పపరర: మబతనఖల ననగ మణణ
మదసదకలరర
భరస : వనసకట రరజ మదసదకలరర
ఇసటట ననస:2-6-475
వయససస:56
లస: ససస స

4447 JBV3690815
పపరర: వనసకటటష� సరదదనవన�

4439 NDX1615170
పపరర: పపద రతస యఖ వజర

4464 NDX1552299
పపరర: రరమ కకషష రరవపలపలర

94-10/411

తసడడ:డ పపరయఖ రరవపలపలర
ఇసటట ననస:2-6-482
వయససస:38
లస: పప
94-10/413

4467 NDX0889659
పపరర: పపరయఖ� రరవపలపలర �

94-10/415

తసడడ:డ పపదపపరయఖ� రరవపలపలర
ఇసటట ననస:2-6-482
వయససస:40
లస: పప
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4468 NDX3147022
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప కలరక

94-10/1289

తసడడ:డ వ ససబబ రరవప కలరక
ఇసటట ననస:2-6-484
వయససస:62
లస: పప
4471 NDX3217569
పపరర: వజయ భబససర రరవప కలర స

94-10/1417

94-10/1486

94-10/1507

94-14/653

94-14/854

94-10/416

94-10/1292

భరస : దసరడ రరవప ననయబడడ
ఇసటట ననస:2-6-486
వయససస:31
లస: ససస స

4481 NDX2647899
పపరర: వజయ కలమమరర మనస

4484 NDX2577781
పపరర: రగహహణణ కసభస

4487 NDX1961565
పపరర: రరధ కకషష మమరరస యరక

4490 NDX2860914
పపరర: పసడయసకర సడరపనవన

94-10/420

4493 NDX0032854
పపరర: దసరరడరరవపననయబడడ�

94-14/852

4496 NDX1243468
పపరర: సతష పరరరపలర
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:2-6-486
వయససస:38
లస: పప

4476 NDX3238581
పపరర: ననగ రరధదక మడడస

94-10/1502

4479 NDX2582641
పపరర: గకతస మమనస

94-10/1512

4482 NDX2648178
పపరర: శరరశణణ కకసగర

94-14/853

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకసగర
ఇసటట ననస:2-6-484
వయససస:18
లస: ససస స
94-14/855

4485 NDX2472066
పపరర: అనసరరధ ననరజన

94-14/654

భరస : చసదడ బబబబ కనననకసటట
ఇసటట ననస:2-6-484 SRUJANA FORTUNE
వయససస:47
లస: ససస స
94-10/417

4488 NDX1961292
పపరర: ననగగశశర రరవప కనననగసటట

94-10/418

తసడడ:డ బసవ పపననయఖ కనననగసటట
ఇసటట ననస:2-6-485
వయససస:66
లస: పప
94-10/1455

4491 NDX0351007
పపరర: కలమమరర� అననస�

94-10/419

తసడడ:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:2-6-486
వయససస:43
లస: ససస స
94-10/421

తసడడ:డ శశషయఖననయబడడ�
ఇసటట ననస:2-6-486
వయససస:34
లస: పప
94-14/655

94-10/1485

తసడడ:డ రసగ రరవప మమనస
ఇసటట ననస:2-6-484
వయససస:33
లస: పప

భరస : వశశననథ కనననకసటట
ఇసటట ననస:2-6-485
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:2-6-486
వయససస:43
లస: ససస స
4495 NDX1691592
పపరర: కకటటశశర శరరష ననయబడడ

94-10/1511

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యరక
ఇసటట ననస:2-6-485
వయససస:55
లస: పప

భరస : ననగగశశర రరవప కనననకసటట
ఇసటట ననస:2-6-485
వయససస:61
లస: ససస స
4492 NDX0456814
పపరర: శవ పరరశత అననస

4478 NDX2643575
పపరర: రసగ రరవప మనస

4473 NDX3225356
పపరర: కకషష శలల బసడర మమడడ

భరస : శకనవరస రరవప మడడస
ఇసటట ననస:2-6-484
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : హరరపస
డ రద కసభస
ఇసటట ననస:2-6-484 4D
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కనననగసటట
ఇసటట ననస:2-6-485
వయససస:34
లస: పప
4489 NDX2879591
పపరర: పడమల కనననకసటట

94-10/1491

భరస : రసగరరరవప మనస
ఇసటట ననస:2-6-484
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ కరమమశశరరరవప కసభస
ఇసటట ననస:2-6-484 4D
వయససస:44
లస: పప
4486 NDX1961557
పపరర: వశశననధ కనననగసటట

4475 NDX3235116
పపరర: శకనవరసరరవప మడడస

94-10/1291

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:2-6-484
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వర ననరరయణ మనస
ఇసటట ననస:2-6-484
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:2-6-484
వయససస:29
లస: ససస స
4483 NDX2577765
పపరర: హరరపస
డ రద కసభస

94-10/1418

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప మడడస
ఇసటట ననస:2-6-484
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బరగపపణణన
ఇసటట ననస:2-6-484
వయససస:23
లస: పప
4480 NDX1243278
పపరర: వజయలకకక రరమశశటట

4472 NDX2782183
పపరర: చసదడశశఖర బబబబ కనననకసటట

4470 NDX3149960
పపరర: పపరష చసదడ రరవప బరగపపణణన

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బరగపపణణన
ఇసటట ననస:2-6-484
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కనననకసటట
ఇసటట ననస:2-6-484
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప కలరక
ఇసటట ననస:2-6-484
వయససస:53
లస: ససస స
4477 NDX3253275
పపరర: పపరష చసదడ రరవప బరగపపణణన

94-10/1290

భరస : వజయ భబససర
ఇసటట ననస:2-6-484
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:2-6-484
వయససస:61
లస: పప
4474 NDX3225455
పపరర: మధవ లత కలరక

4469 NDX3151610
పపరర: నరకల కలర స

4494 AP151010078301
పపరర: శశషయఖ ననయబడడ�

94-10/422

తసడడ:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:2-6-486
వయససస:57
లస: పప
94-14/656

4497 NDX1406413
పపరర: శవ రరమ పడసరద కరటటరర

94-14/657

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:2-6-486
వయససస:57
లస: పప
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4498 NDX2638849
పపరర: గగవసదయఖ బసడర మమడడ

94-14/856

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:2-6-486
వయససస:60
లస: పప
4501 JBV3690781
పపరర: శకనవరసరరవప కకసడన

94-10/424

94-10/426

94-10/429

4510 NDX1608076
పపరర: జజససస పడవణ చచదరర

94-10/432

94-10/435

94-14/176

94-10/430

4511 NDX1845926
పపరర: ననగగశశర రరవప చననమలలర

4514 NDX0527580
పపరర: ఈదర గబరవయఖ�

4517 NDX0461681
పపరర: ధనలకడక చదరరకలరర

94-14/179

94-10/1285

తసడడ:డ మనకద రరవప సరరపపడడ
ఇసటట ననస:2-6 F NUMBER 402
వయససస:24
లస: పప

4520 NDX0491134
పపరర: వనసకట హరరపస
డ రద యమరర గడస
యమరర గడస
తసడడ:డ వనవ యస బబ స యమరర గడస
ఇసటట ననస:2/6/525
వయససస:43
లస: పప
4523 SAA0842261
పపరర: ససనసద బకస

94-10/433

4526 JBV1791342
పపరర: ఏససమమరర దదడనస
భరస : దదనవశ రరజ
ఇసటట ననస:2-7
వయససస:35
లస: ససస స

4506 NDX1608068
పపరర: జజససస అరరణ

94-10/428

4509 NDX1820498
పపరర: సరసబశవ రరవప వటటటకలటట

94-10/431

4512 NDX2106087
పపరర: శకనవరస రజడస డ వసగ

94-10/434

తసడడ:డ సరసబ రజడస డ వసగ
ఇసటట ననస:2-6-492
వయససస:56
లస: పప
94-14/659

4515 NDX0840769
పపరర: యమరర గడస సతఖవత యమరర గడస

94-14/175

భరస : కకషష పడసరద యమరర గడస
ఇసటట ననస:2/6/525
వయససస:37
లస: ససస స
94-14/177

94-14/178
4518 NDX0840660
పపరర: యమరర గడస అననపపరష దేవ
యమరర గడస
భరస : య యస యస సస బబ స యమరర గడస
ఇసటట ననస:2/6/525
వయససస:68
లస: ససస స

94-14/180

4521 NDX0462275
పపరర: చచదరర బబబబ చదరరకలరర

94-14/181

తసడడ:డ ననగభమషణస చదరరకలరర
ఇసటట ననస:2/6/525
వయససస:68
లస: పప
94-30/1003

భరస : మనకద రరవప సరరపపడడ
ఇసటట ననస:2-6, F NO 402
వయససస:46
లస: ససస స
94-2/23

94-10/425

తసడడ:డ శకధర రరవప వటటటకలటట
ఇసటట ననస:2-6-492
వయససస:31
లస: పప

భరస : చేదసబబబబ చదరరకలరర
ఇసటట ననస:2/6/525
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వనవ యస బబ సస యమరర గడస
ఇసటట ననస:2/6/525
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప కనసదడ
ఇసటట ననస:2-7
వయససస:35
లస: ససస స

4508 NDX1608084
పపరర: జజససస పవన కలమమర

4503 NDX1845819
పపరర: సరయ చరరత చననమలలర

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:2-6-492
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:2-6-492
వయససస:55
లస: పప

భరస : హరరపస
డ రద యమరర గడస
ఇసటట ననస:2/6/525
వయససస:40
లస: ససస స

4525 NDX1926403
పపరర: ససజనఖ కనసదడ

94-10/427

తసడడ:డ వనసకటపయఖ చననమలలర
ఇసటట ననస:2-6-492
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:2-6-492
వయససస:64
లస: పప

4522 NDX2780286
పపరర: కకరణ సరరపపడడ

4505 NDX1846098
పపరర: శరరష చననమలలర

94-10/423

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప చననమలలర
ఇసటట ననస:2-6-492
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:2-6-492
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:2-6-492
వయససస:31
లస: పప

4519 NDX0491092
పపరర: వనసకట కకషషపడసరద యమరర గడస

94-14/658

భరస : ననగగశశర రరవప చననమలలర
ఇసటట ననస:2-6-492
వయససస:43
లస: ససస స

4507 NDX1845868
పపరర: వనసకట సరయ గగకలల చచదరర
చననమలలర
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప చననమలలర
ఇసటట ననస:2-6-492
వయససస:24
లస: పప

4516 NDX0609495
పపరర: ఝమనస లకడక యమరర గడస

4502 NDX1364868
పపరర: శవ లలమ ఇసడర

4500 NDX0456772
పపరర: ఆదదలకకక కకసడన

భరస : శకనవరసరరవప కకసడన
ఇసటట ననస:2-6-487
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నరగసదడ
ఇసటట ననస:2-6-487
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనననథ రరవప పడభల
ఇసటట ననస:2-6-492
వయససస:30
లస: ససస స

4513 NDX1608050
పపరర: జజససస నరసససహ రరవప

94-14/857

భరస : గగవసదయఖ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:2-6-486
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమకరసతరరవప
ఇసటట ననస:2-6-487
వయససస:39
లస: పప
4504 NDX1667007
పపరర: హరరక భబరడ వ పడభల

4499 NDX2638872
పపరర: పదనకవత బసడర మమడడ

4524 JBV1791326
పపరర: ఉషరరరణణ దదడనస
భరస : దదనవష
ఇసటట ననస:2-7
వయససస:33

94-2/24

94-2/22

లస: ససస స

4527 JBV3022076
పపరర: నససమబననసర మహమకద

94-2/25

భరస : జజవనసల ఆబద న
ఇసటట ననస:2-7
వయససస:66
లస: ససస స

Page 158 of 722

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39

4528 JBV3021664
పపరర: తబసససబ మహమకద
భరస : ఇబడస
ఇసటట ననస:2-7
వయససస:66

94-2/26

4531 NDX1901751
పపరర: మమధవ చగబరరపరటట

94-2/29

భరస : శవ రరమకకషరషత రరవప చగబరరపరటట
ఇసటట ననస:2-7
వయససస:54
లస: ససస స
94-2/32

94-2/35

4535 JBV3012309
పపరర: ఇదదశ
డ మహమకద

4538 NDX1952747
పపరర: డేవడ దదడస

94-19/646

4541 NDX3024718
పపరర: చసదడశశఖర రజడడస చడకస

4544 NDX2833846
పపరర: లకడక కగఠవథడ

భసధసవప: మహమకద జయమ ఊల హక షపక
ఇసటట ననస:2-7-5 plot portion 1
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సరశమ ననయక కగఠవథడ
ఇసటట ననస:2-7-11/B
వయససస:44
లస: ససస స

4546 NDX2751923
పపరర: తరరపతమక ఒరరస

4547 NDX2575330
పపరర: మబతమక పస లలపఅల

94-23/704

భరస : నరరకణ రరవప
ఇసటట ననస:2-7-12
వయససస:26
లస: ససస స
4549 NDX2619088
పపరర: పడసనన నసదదగరమ

94-26/1017

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-7-31
వయససస:55
లస: పప

94-2/36

94-21/787

4553 NDX2756112
పపరర: శకనవరససలల యరకసశశటట

94-27/1140

4556 NDX2686913
పపరర: కకషష తషలశ యయచడరర
భరస : లకడమమనరరయనన
ఇసటట ననస:2-7-31
వయససస:41
లస: ససస స

4536 JBV3012853
పపరర: జజవనసల అబద న మహమకద

94-2/34

4539 NDX3122678
పపరర: హహమసత యయలలచరర

94-19/645

4542 NDX2663268
పపరర: వవణబ నసదదగరమ

94-10/1057

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:2-7-3
వయససస:20
లస: పప
94-22/795

4545 NDX2751865
పపరర: నరరకణ రరవప ఉపపల

94-23/703

తసడడ:డ రమమరరవప
ఇసటట ననస:2-7-12
వయససస:36
లస: పప
94-22/663

4548 NDX2656858
పపరర: రరజ నసదదగరమ

94-23/767

తసడడ:డ మషప
ఇసటట ననస:2-7-13
వయససస:23
లస: పప
94-23/626

4551 NDX2878437
పపరర: అబబదల సతస ర షపక

94-23/705

తసడడ:డ జమల వల
ఇసటట ననస:2-7-18
వయససస:21
లస: పప
94-23/706

తసడడ:డ యరకసశశటట లకడక నరసయఖ
ఇసటట ననస:2-7-23
వయససస:52
లస: పప
94-10/1058

లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శకనవరససలల యయలలచరర
ఇసటట ననస:2-7-1/1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ రరవప మసడ
ఇసటట ననస:2-7-14
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ రజడడస గసడర పరరస
ఇసటట ననస:2-7-20
వయససస:19
లస: పప
4555 NDX2686921
పపరర: లకడక ననరరయణ యయచడరర

4550 NDX2602142
పపరర: తమత మసడ

94-2/31

తసడడ:డ అకబర అల
ఇసటట ననస:2-7
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ కసయఖ పస లలపఅల
ఇసటట ననస:2-7-13
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:2-7-13
వయససస:22
లస: ససస స
4552 NDX2790251
పపరర: అరవసద రజడడస గసడర పరరస

94-2/33

తలర : జయలకడక చడకస
ఇసటట ననస:2-7-1/2,
వయససస:44
లస: పప
94-23/711

94-2/28

4533 JBV1790161
పపరర: దదనవష దదడనస
తసడడ:డ డేవడ
ఇసటట ననస:2-7
వయససస:38

తసడడ:డ రరమ సరశమ దదడస
ఇసటట ననస:2-7
వయససస:65
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర రజడడస చడకస
ఇసటట ననస:2-7-1/2
వయససస:36
లస: ససస స
4543 NDX2768471
పపరర: షపక ఆరరఫర నజగమమ

94-2/30

తసడడ:డ అకబర అల
ఇసటట ననస:2-7
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప గసజ
ఇసటట ననస:2-7
వయససస:51
లస: పప
4540 NDX3063328
పపరర: భబగఖ లకడక చడకస

4532 AP151010066578
పపరర: వనసకటససబబమక గరయమ

4530 NDX1843128
పపరర: జయ శక గసజ

భరస : శకనవరససలల గసజ
ఇసటట ననస:2-7
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:2-7
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ డేవడ దదడస
ఇసటట ననస:2-7
వయససస:41
లస: పప
4537 NDX1843334
పపరర: శకనవరససలల గసజ

94-2/27

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-7
వయససస:66
లస: ససస స

లస: ససస స

4534 NDX1952671
పపరర: దదనవష రరజ దదడస

4529 JBV3689700
పపరర: ససజజత దేవ గరయల

4554 NDX2654531
పపరర: దేవ బబ బబల

94-23/768

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:2-7-26
వయససస:39
లస: ససస స
94-10/1059

4557 NDX2916724
పపరర: లకడక ననరరయణ యయచడరర

94-23/707

తసడడ:డ వనసకటటశశరలల
ఇసటట ననస:2-7-31
వయససస:55
లస: పప
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4558 NDX2916534
పపరర: కకషష తషలశ యయచడరర
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94-23/708

భరస : లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:2-7-31
వయససస:41
లస: ససస స
4561 NDX2578854
పపరర: పసడయతమ ఏచడరర

94-30/1015

94-38/741

94-38/744

94-23/778

94-14/663

94-10/1296

94-10/1419

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కకగసటట
ఇసటట ననస:2-7-491/1
వయససస:55
లస: పప

4574 NDX1710541
పపరర: వనసకటటష మమదరమమటర

4577 NDX2778272
పపరర: మలర శశరర పస గబల

4580 NDX0449892
పపరర: హహమ కకగసటట

94-14/667

94-14/184

4583 NDX2664449
పపరర: పపషల కకమమకలపరటట

4566 NDX2566560
పపరర: పడతషఖష ఏచడరర

94-38/743

4569 NDX2673077
పపరర: కకరణకయ మటటట పలర

94-14/661

94-38/746

4572 NDX2180347
పపరర: వనసకట పదనకవత నళపనవన

94-14/662

భరస : సడరఖననరరయణ నళపనవన
ఇసటట ననస:2-7-490
వయససస:58
లస: ససస స
94-14/664

4575 NDX1772863
పపరర: పపననన రరవప కసదసల

94-14/665

తసడడ:డ పపలర యఖ కసదసల
ఇసటట ననస:2-7-490
వయససస:62
లస: పప
94-10/1297

4578 NDX2827079
పపరర: సడరఖ మననజ పస గబల

94-10/1298

తసడడ:డ హరరపస
డ రద పస గబల
ఇసటట ననస:2-7-491
వయససస:29
లస: పప
94-14/182

4581 NDX1828336
పపరర: సతఖ శక వశరలకడక శకసట స

94-14/666

భరస : వనసకట సతఖ ననరరయణ షసబబన
ఇసటట ననస:2-7-491
వయససస:44
లస: ససస స
94-14/883

4584 NDX0449975
పపరర: కకటటశశరర కకగసటట

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకమమకలపరటట
ఇసటట ననస:2-7-491
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకగసటట
ఇసటట ననస:2-7-491/1
వయససస:49
లస: ససస స

4586 NDX1691642
పపరర: హహమసత కకగసటట

4587 NDX2635175
పపరర: శకనవరసరరవప కకగసటట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకగసటట
ఇసటట ననస:2-7-491/1
వయససస:26
లస: పప

94-38/740

తసడడ:డ వనసకట రతయఖ మటటట పలర
ఇసటట ననస:2-7-31
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస ఆర కకగసటట
ఇసటట ననస:2-7-491
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జజసఫ సతష బబబబ గబత
ఇసటట ననస:2-7-491
వయససస:50
లస: ససస స
4585 NDX0448852
పపరర: శకనవరసరరవప కకగసటట కకగసటట

94-38/745

భరస : హరర పడసరద పస గబల
ఇసటట ననస:2-7-491
వయససస:55
లస: ససస స

భసధసవప: చనసదదన మబతస నవన
ఇసటట ననస:2-7-491
వయససస:19
లస: ససస స
4582 NDX1829649
పపరర: పదనకవత

4571 NDX1608704
పపరర: సతఖ రరధ కకమకశశటట

4563 NDX2567949
పపరర: లకడక ననరరయణ ఏచడరర

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ ఏచడరర
ఇసటట ననస:2-7-31
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశరరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:2-7-490
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పస గబల
ఇసటట ననస:2-7-491
వయససస:56
లస: పప
4579 NDX2730455
పపరర: పపషల కకమమకలపరటట

94-38/742

భరస : వనవ వ కకషష పడసరద
ఇసటట ననస:2-7-490
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అమకయఖ నళపనవన
ఇసటట ననస:2-7-490
వయససస:96
లస: ససస స
4576 NDX2766509
పపరర: హరర పడసరద పస గబల

4568 NDX2715472
పపరర: పసడయతమ యయలలచరర

94-23/710

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఏచడరర
ఇసటట ననస:2-7-31
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ యయలలచరర
ఇసటట ననస:2-7-31
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరమ కకటటశశర రరవప గలర
ఇసటట ననస:2-7-36
వయససస:47
లస: ససస స
4573 NDX2180362
పపరర: ససతమక నళపనవన

94-38/3

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ యయలలచరర
ఇసటట ననస:2-7-31
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతస యఖ మటటట పలర
ఇసటట ననస:2-7-31
వయససస:20
లస: ససస స
4570 NDX3299443
పపరర: ధనలకడక గలర

4562 NDX2475366
పపరర: కకమల పరశస

4565 NDX2715407
పపరర: పడతషఖష యయలలచరర

4560 NDX2916815
పపరర: పసడయతమ యయచడరర

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:2-7-31
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ససరగసదడ బబబబ పరశస
ఇసటట ననస:2-7-31
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : లకడక ననరరయణ ఏచడరర
ఇసటట ననస:2-7-31
వయససస:41
లస: ససస స
4567 NDX2686343
పపరర: కకరణ మమయ మటటట పలర

94-23/709

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:2-7-31
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ ఏచడరర
ఇసటట ననస:2-7-31
వయససస:20
లస: ససస స
4564 NDX2562262
పపరర: కకషష తషలసస ఏచడరర

4559 NDX2916799
పపరర: పడతషఖష యయచడరర

94-14/668

94-14/183

94-14/858

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కకగసటట
ఇసటట ననస:2-7-491/1
వయససస:54
లస: పప
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4588 NDX2635159
పపరర: కకటటశశరర కకగసటట
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94-14/859

భరస : శకనవరసరరవప కకగసటట
ఇసటట ననస:2-7-491/1
వయససస:48
లస: ససస స
4591 NDX2842417
పపరర: నహరరక వకకమ

94-10/1456

94-14/671

94-14/674

95-10/6

94-14/675

94-10/1299

94-10/1421

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-7-499
వయససస:39
లస: ససస స

4601 SQX1844752
పపరర: ససభ శవరరవ నడతలపత

4604 NDX1577396
పపరర: శకనవరసరరవప కరశవరరపప

4607 NDX2776268
పపరర: కరసస వరరసజనవయబలల

4610 NDX2734648
పపరర: కరసస లకడక

94-10/1488

94-10/437

4613 NDX2540706
పపరర: కకషస ర కలమమర కరటటరర

4596 NDX2387710
పపరర: జహర రజహమన షపక

94-14/673

4599 SQX1844729
పపరర: జజనకక నడతలపత

95-10/7

95-10/5

4602 SQX1844786
పపరర: రరమబ నడతలపత

95-10/8

తసడడ:డ ససబబబరరవప నడతనలమలటట
ఇసటట ననస:2-7-492
వయససస:42
లస: పప
94-14/676

4605 NDX0903674
పపరర: కకసడల బబబబ తదనవటట

94-14/677

తసడడ:డ సపవదసలల
ఇసటట ననస:2-7-493
వయససస:76
లస: పప
94-10/1300

4608 NDX3142791
పపరర: శశశలలష బబబబ ఠడకరళళరర

94-10/1301

తసడడ:డ హరర పడసరద ఠడకరళళరర
ఇసటట ననస:2-7-494
వయససస:39
లస: పప
94-10/1422

4611 NDX3234986
పపరర: ససషక ఠడకరళళరర

94-10/1487

భరస : శశశలలష బబబబ ఠడకరళళరర
ఇసటట ననస:2-7-494
వయససస:31
లస: ససస స
94-14/860

4614 NDX0748772
పపరర: అసజన దేవ పస

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:2-7-494, F.NO.203 RAJA
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:2-7-499
వయససస:36
లస: ససస స

4616 NDX0749077
పపరర: రతనకలమమరర పస

4617 NDX0747923
పపరర: నవన కలమమర పస�

భరస : పపరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:2-7-499
వయససస:56
లస: ససస స

94-14/670

భరస : రరమబ నడతనలమలటట
ఇసటట ననస:2-7-492
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వరరసజనవయబలల
ఇసటట ననస:2-7-494
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : చరసజవ చడచకకసడ
ఇసటట ననస:2-7-494
వయససస:47
లస: ససస స
4615 NDX0975037
పపరర: జజఖత బతష
స ల

94-194/1

తసడడ:డ సదనశవరరవప
ఇసటట ననస:2-7-494
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సదనశవరరవప కరసస
ఇసటట ననస:2-7-494
వయససస:47
లస: పప
4612 NDX3235025
పపరర: లకడక చడచకకసడ

4598 NDX2364289
పపరర: అలమర షరరఫ షపక

4593 NDX2387181
పపరర: రసజజనబ షపక

తసడడ:డ అలమర శరరఫ షపక
ఇసటట ననస:2-7-492
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ కరశవరరపప
ఇసటట ననస:2-7-493
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నడకరరజ చడచకకసడ
ఇసటట ననస:2-7-494
వయససస:55
లస: పప
4609 NDX2969111
పపరర: వరసజనవయబలల కరసస

94-14/672

తసడడ:డ రరమబ నడతనలమలటట
ఇసటట ననస:2-7-492
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కరశవరరపప
ఇసటట ననస:2-7-493
వయససస:34
లస: ససస స
4606 NDX3140597
పపరర: చరసజవ చడచకకసడ

4595 NDX1473453
పపరర: సరయ కకషష తేనవటట

94-10/1420

భరస : అలమర శరరఫ షపక
ఇసటట ననస:2-7-492
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:2-7-492
వయససస:60
లస: పప

భరస : రరమ సరససస స చదమటటగసటట
ఇసటట ననస:2-7-492
వయససస:65
లస: ససస స
4603 NDX1577404
పపరర: రరజగశశరర కరశవరరపప

94-14/669

తసడడ:డ అసబబ శశఖర
ఇసటట ననస:2-7-492
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సపవదసలల
ఇసటట ననస:2-7-492
వయససస:55
లస: పప
4600 SQX1844760
పపరర: లకకకచసదనడవత చదమటటగసటట

4592 NDX2385987
పపరర: రజహనన భబణబ షపక

4590 NDX3135548
పపరర: వజయ భబససర భబషఖస

తసడడ:డ శవ పడసరద రరవప భబషఖస
ఇసటట ననస:2-7-492
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అలమర శరరఫ షపక
ఇసటట ననస:2-7-492
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అసబ శశకర
ఇసటట ననస:2-7-492
వయససస:26
లస: పప
4597 NDX0903708
పపరర: అసత శశఖర తదనవటట

94-9/903

భరస : వజయ భబససర భబషఖస
ఇసటట ననస:2-7-492
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప వకకమ
ఇసటట ననస:2-7-492
వయససస:20
లస: ససస స
4594 NDX1473438
పపరర: భబరడ వ తేనవటట

4589 NDX3116357
పపరర: భబనస శక భబషఖస

94-10/438

94-10/436

94-10/439

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప� ప
ఇసటట ననస:2-7-499
వయససస:33
లస: పప
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4618 NDX1046168
పపరర: శకనవరస రరవప బతష
స ల

94-10/440

తసడడ:డ లసగగశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:2-7-499
వయససస:44
లస: పప
4621 NDX2630846
పపరర: ఏలలచరర హహమలత

4619 NDX0747600
పపరర: పపరషచసదడ రరవప పస�

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప� ప
ఇసటట ననస:2-7-499
వయససస:56
లస: పప
94-10/1061

4622 NDX3138559
పపరర: పడభబవత నలల
ర రర

భరస : ఏలలచరర వనసకట రమమసజనఉలల
ఇసటట ననస:2-7-499
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదశశషయఖ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-7-499
వయససస:56
లస: ససస స

4624 NDX3138435
పపరర: అనల బబబబ కలల
ర రర

4625 NDX3138583
పపరర: వజయ మమరరకకసడ

94-10/1304

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల కలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-7-501
వయససస:44
లస: పప
4627 NDX1552455
పపరర: శకనవరస బసదన

94-10/443

94-10/446

94-10/448

94-10/451

4634 NDX2138213
పపరర: గరసధద రరజ మసతదన

4637 NDX1898818
పపరర: తేజ దదప గబళరపలర

94-10/1063

94-10/479

4640 NVT4875466
పపరర: హహమ రజన పపనసగగసడ

94-10/444

4629 NDX0007468
పపరర: ససత మహలకడక� పస కల�

94-10/445

భరస : గరజలవనసకటటసశర రరవప�
ఇసటట ననస:2-7-512
వయససస:51
లస: ససస స
94-10/447

4632 NDX1131127
పపరర: లలమననగదేవ గరజల గరజల

94-14/185

తసడడ:డ వవసకటటశశర రరవప గరజల
ఇసటట ననస:2/7/512
వయససస:27
లస: ససస స
94-10/449

4635 NDX0675470
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గళళపలర �

94-10/450

తసడడ:డ గగపరలకకషషయఖ�
ఇసటట ననస:2-7-521
వయససస:53
లస: పప
94-10/452

4638 NDX3224987
పపరర: వనసకట రతన హరరణణ కకపలరరస

94-10/1477

భరస : అవననశ భరదనశజ కకపలరరస
ఇసటట ననస:2-7-528
వయససస:24
లస: ససస స
94-9/904

4641 NDX2486744
పపరర: వజయ లకడక దమమకలపరటట

94-10/478

భరస : రసగ రరవప దమమకలపరటట
ఇసటట ననస:2-7-531,F.NO:302 SRI JYOTHI
వయససస:66
లస: ససస స

4643 NDX2653368
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ననతన

4644 NDX2653855
పపరర: వజయ లకడక ననతన

తసడడ:డ కకటయఖ ననతన
ఇసటట ననస:2-7-532
వయససస:61
లస: పప

4645 NDX2467165
పపరర: శశషమమసబ ననమనవన

4646 NDX2467157
పపరర: రవసదడ బబబబ ననమనవన

భరస : రవసదడబబబబ ననమనవన
ఇసటట ననస:2-7-534, 6 TH LINE
వయససస:57
లస: ససస స

94-10/442
4626 NDX1552505
పపరర: అలవవలల మసగతనయమరర బసదన

భరస : ననరరయణ రరవప పపనసగగసడ
ఇసటట ననస:2-7-531 SRI JYOTHI APTS
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట రరమయఖ దమమకలపరటట
ఇసటట ననస:2-7-531,F.NO:302 SRI JYOTHI
వయససస:72
లస: పప
94-10/480

94-10/1303

భరస : శకనవరస బసదన
ఇసటట ననస:2-7-511
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గబళరపలర
ఇసటట ననస:2-7-524
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నమకగడస
ఇసటట ననస:2-7-529
వయససస:50
లస: పప
4642 NDX2486736
పపరర: రసగ రరవప దమమకలపరటట

94-10/1305

తసడడ:డ వనసకట రరజ మసతదన
ఇసటట ననస:2-7-516
వయససస:73
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:2-7-524
వయససస:50
లస: ససస స
4639 NDX2656668
పపరర: శకనవరసరరవప నమకగడస

4631 NDX0725556
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గరజల�

4623 NDX3032901
పపరర: వనసకటటశశరరలల గసట
తసడడ:డ లకకయఖ గసట
ఇసటట ననస:2-7-499
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:2-7-512
వయససస:57
లస: పప

భరస : గరసధద రరజ మసతదన
ఇసటట ననస:2-7-516
వయససస:63
లస: ససస స
4636 NDX0457580
పపరర: పదనకవత� భబవన�

94-10/1302

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గరజల
ఇసటట ననస:2-7-512
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గరజల
ఇసటట ననస:2-7-512
వయససస:27
లస: పప
4633 NDX2138197
పపరర: అరరసధత మసతదన

4628 NDX1223049
పపరర: లల ననగ దేవ గరజల

94-10/1060
4620 NDX2631729
పపరర: ఏలలచరర వనసకట రమమసజనఉలల

భసధసవప: ఏలలచరర హహమలత
ఇసటట ననస:2-7-499
వయససస:39
లస: పప

భరస : అనల బబబబ మమరరకకసడ
ఇసటట ననస:2-7-501
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శక రరమ శరక బసదన
ఇసటట ననస:2-7-511
వయససస:59
లస: పప
4630 NDX1223064
పపరర: నరద కలమమర గరజల

94-10/441

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ ననమనవన
ఇసటట ననస:2-7-534, 6 TH LINE
వయససస:65
లస: పప

94-10/1064

94-9/690

భరస : వనసకటటశశ రరవప ననతన
ఇసటట ననస:2-7-532 F 402
వయససస:60
లస: ససస స
94-10/481

4647 NDX2050912
పపరర: పదకజ జజనననడడల

94-10/453

భరస : చసదడ మహన జజనననడడల
ఇసటట ననస:2-7-537
వయససస:47
లస: ససస స
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4648 NDX2050896
పపరర: చసదడ మహన జజనననడడల

94-10/454

తసడడ:డ మబసలయఖ జజనననడడల
ఇసటట ననస:2-7-537
వయససస:49
లస: పప
4651 AP151010084244
పపరర: శశషమక జమబకల�

94-10/457

94-10/460

94-10/463

94-10/465

94-10/468

94-10/471

94-10/475

తసడడ:డ నరసససహరరవప చసదస
ఇసటట ననస:2-8
వయససస:22
లస: పప

4661 NDX0456871
పపరర: శకదేవ� కమతస�

4664 AP151010084029
పపరర: కకటటశశరమక కమతమబ�

4667 NDX1222587
పపరర: సరయబబబబ కమతమ

4670 AP151010078026
పపరర: సరసబబశవరరవ కమతస

94-23/4

4673 NDX1614941
పపరర: ససనష అరవటట

94-10/466

4676 NDX2796514
పపరర: షపక షరహహద బబగస
భరస : మహమకద తహహర
ఇసటట ననస:2-8-6
వయససస:38
లస: ససస స

4656 AP151010078335
పపరర: సరయబబబబ జమబకల�

94-10/462

4659 NDX0609776
పపరర: వనసకట గరరరష� బతష
స ల�

94-10/464

4662 JBV3066859
పపరర: బసవలకడక బతష
స ల�

94-10/467

భరస : శవనననరరయణ�
ఇసటట ననస:2-7-539
వయససస:45
లస: ససస స
94-10/469

4665 AP151010084142
పపరర: ససతనరరవమక అసబటట�

94-10/470

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:2-7-539
వయససస:75
లస: ససస స
94-10/472

4668 NDX0491423
పపరర: శవనననరరయణ బతష
స ల�

94-10/474

తసడడ:డ రసగయఖ� బతష
స ల
ఇసటట ననస:2-7-539
వయససస:42
లస: పప
94-10/476

4671 AP151010078272
పపరర: సరసబయఖ అసబటట�

94-10/477

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:2-7-539
వయససస:82
లస: పప
94-4/775

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ అరవటట
ఇసటట ననస:2-8
వయససస:29
లస: ససస స
94-17/29

94-10/459

తసడడ:డ శవననరరయణ� బతష
స ల
ఇసటట ననస:2-7-539
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ కమతస
ఇసటట ననస:2-7-539
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ సపవదయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:2-7-778,3RD LANE
వయససస:29
లస: పప
4675 NDX2400968
పపరర: భబరడ వ తేజ చసదస

94-187/966

తసడడ:డ ససబబశవ రరవప
ఇసటట ననస:2-7-539
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:2-7-539
వయససస:56
లస: పప
4672 NDX2387652
పపరర: వనసకటటసశర రరవప ఆవపల

4658 NDX3109311
పపరర: వనసకటటష జమబకల

4653 AP151010078112
పపరర: కకటటశశరరరవప జమబకల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:2-7-538
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:2-7-539
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ శవనననరరయణ� బతష
స ల
ఇసటట ననస:2-7-539
వయససస:36
లస: పప
4669 NDX1046283
పపరర: చనన ననగగశశర రరవప జమబకల

94-10/461

తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:2-7-539
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప� కమతస
ఇసటట ననస:2-7-539
వయససస:48
లస: ససస స
4666 NDX0491472
పపరర: వవణబ బబబబ బతష
స ల�

4655 AP151010078282
పపరర: వనసకటకకటటశశరరవప జమబకల

94-10/456

తసడడ:డ సరయబబబబ
ఇసటట ననస:2-7-538
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ జమబకల
ఇసటట ననస:2-7-538
వయససస:22
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:2-7-539
వయససస:38
లస: ససస స
4663 AP151010084298
పపరర: సరమమమజఖస కమతమబ�

94-10/458

తసడడ:డ ఉమమమహహశశరరవప
ఇసటట ననస:2-7-538
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:2-7-538
వయససస:67
లస: పప
4660 NDX0761924
పపరర: రగహహణణ కమతస

4652 AP151010084209
పపరర: వనసకటరతనమక ఉపపలశశటట �

4650 AP151010084243
పపరర: ఝమనసరరణణ�

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:2-7-538
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:2-7-538
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయబబబబ�
ఇసటట ననస:2-7-538
వయససస:48
లస: పప
4657 AP151010078147
పపరర: ససబబబరరవప ఉపపలశశటట �

94-10/455

భరస : ససరగసదడననధ
ఇసటట ననస:2-7-538
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సరయబబబబ�
ఇసటట ననస:2-7-538
వయససస:56
లస: ససస స
4654 AP151010078177
పపరర: రరమయఖ జమబకల�

4649 NDX0456855
పపరర: రమణ కలమమరర ఇమకడడ

4674 NDX2180040
పపరర: నసదన దదప వలర సచదటట

94-14/678

తసడడ:డ శకనవరససలల వలర సచదటట
ఇసటట ననస:2-8
వయససస:22
లస: పప
94-23/713

4677 NDX2597540
పపరర: యయససరరజ పస లపఅల

94-31/861

తసడడ:డ కసయఖ పస లపఅల
ఇసటట ననస:2-8-6
వయససస:21
లస: పప
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4678 NDX2621027
పపరర: వజయ రరజ కకమబక
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94-29/867

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కకమబక
ఇసటట ననస:2-8-7
వయససస:19
లస: పప
4681 NDX2618494
పపరర: దదబబ ర రరణణ కకలర పర

94-28/827

తసడడ:డ దేవ కలమమర కకలర పర
ఇసటట ననస:2-8-11
వయససస:18
లస: ససస స
4684 NDX2257343
పపరర: పరవన అరరగజల

94-14/186

భరస : సరగర బబబబ అరరగజల
ఇసటట ననస:2-8-61/A
వయససస:28
లస: ససస స
4687 NDX1473529
పపరర: ననగగశశర రరవప చదరరకలరర

94-14/681

94-14/960

భరస : రరమబ గసజ
ఇసటట ననస:2-8-286
వయససస:64
లస: ససస స
4696 NDX2983427
పపరర: రతన కలమమరర వపకలసరఠర
భరస : భబరడ వ వపకలసరఠర
ఇసటట ననస:2-8-292
వయససస:26
లస: ససస స
4699 NDX2620045
పపరర: లకడక్స నరసరరజడస డ వరక

94-32/964

తసడడ:డ సడరయఖ
ఇసటట ననస:2-8-473
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ షరలలస రరజ కసదసల
ఇసటట ననస:2-8-15
వయససస:20
లస: ససస స

4685 NDX2985042
పపరర: రరమ కకషష బబ డడస

4686 NDX1473511
పపరర: లకడక చదరరకలరర

94-14/1049

4688 NDX1930081
పపరర: ననగ రరమ లకడక చదరరకలరర

4691 JBV3691771
పపరర: ననగగశశరరరవప పస తరర సక

4694 NDX3006673
పపరర: నడడయమ కసట

4697 NDX2256683
పపరర: మరరవళ షపక

4700 NDX1085331
పపరర: శశషకలమమరరపరశస

94-14/689

4703 NDX0431700
పపరర: అసజమక ఏదదడడగబ�

94-14/682

4706 NDX2225415
పపరర: మమనక అననలదనసస
తసడడ:డ సలమకన రరజ అననలదనసస
ఇసటట ననస:2-8-498
వయససస:20
లస: ససస స

94-14/680

4689 NDX1930107
పపరర: రరమబడడ చదరరకలరర

94-14/683

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చదరరకలరర
ఇసటట ననస:2-8-251
వయససస:39
లస: పప
94-14/685

4692 NDX2519064
పపరర: భబలకడక పపనసమమక

94-10/482

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపనసమమక
ఇసటట ననస:2-8-279
వయససస:20
లస: ససస స
94-14/962

4695 NDX2983971
పపరర: మననకడ వపకలసరఠర

94-28/967

భరస : సథడరగరన వపకలసరఠర
ఇసటట ననస:2-8-292
వయససస:49
లస: ససస స
94-14/686

4698 NDX2620433
పపరర: పడశరసత వరక

94-28/829

భరస : లకడక నరసరజడడస వరక
ఇసటట ననస:2-8-333
వయససస:32
లస: ససస స
94-14/687

4701 NDX1931220
పపరర: వససథ రరవప పరశస

94-14/688

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పరశస
ఇసటట ననస:2-8-455
వయససస:33
లస: పప
94-14/690

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:2-8-456
వయససస:60
లస: ససస స
94-14/692

94-39/1180

భరస : ననగగశశర రరవప చదరరకలరర
ఇసటట ననస:2-8-214
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:2-8-455
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శవశసకర�
ఇసటట ననస:2-8-456
వయససస:40
లస: ససస స
4705 NDX0567859
పపరర: సరసబశవరరవప కరళహససస

4683 NDX2842649
పపరర: అఖల కసదసల

తసడడ:డ ననగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:2-8-293
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కకషరష రజడడస వరక
ఇసటట ననస:2-8-333
వయససస:43
లస: పప
4702 NDX0449553
పపరర: శకలకకక ఏదదడడగబ�

94-23/777
4682 NDX3298551
పపరర: మహసకరళ శవలల మహసకరళ
జజనవనససర
భరస : మహసకరళ శవలల మహసకరళ జజనవనససర
ఇసటట ననస:2-8-12
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జజసఫ కసట
ఇసటట ననస:2-8-286
వయససస:28
లస: ససస స
94-29/1043

94-23/715

తసడడ:డ వనసకటబడవప దసడదస
ఇసటట ననస:2-8-9, GANG COLONY
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వరరసజనవయబలల
ఇసటట ననస:2-8-262
వయససస:37
లస: పప
94-14/961

4680 NDX3041373
పపరర: వనసకట కకషష దసడదస

తసడడ:డ వనసకటబడవప దసడదస
ఇసటట ననస:2-8-8
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరమబడడ చదరరకలరర
ఇసటట ననస:2-8-251
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప దేవరపలర
ఇసటట ననస:2-8-257
వయససస:44
లస: ససస స
4693 NDX3118452
పపరర: శవ సరమమజఖస గసజ

94-14/679

తసడడ:డ లకకయఖ బబ డడస
ఇసటట ననస:2-8-78
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరధ కకషష చదరరకలరర
ఇసటట ననస:2-8-214
వయససస:43
లస: పప
4690 NDX3031028
పపరర: భగఖలకడక దేవరపలర

4679 NDX2516599
పపరర: వనసకటకకషష దసడదస

4704 NDX1608720
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-14/691

తసడడ:డ ఖమదర బబషర
ఇసటట ననస:2-8-462
వయససస:41
లస: ససస స
94-14/187

4707 NDX2827053
పపరర: వజడమక అమరస లలరర

94-10/1306

భరస : ఆడమ అమరస లలరర
ఇసటట ననస:2-8-514
వయససస:68
లస: ససస స
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4708 NDX1395871
పపరర: పడశరసత అరరగల
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94-14/693

భరస : పడభబకర రరవప అరరగల
ఇసటట ననస:2-8-539
వయససస:27
లస: ససస స
4711 NDX0348565
పపరర: వనసకట రతస మక గబసజ

94-14/189

4712 NDX0455907
పపరర: ఆదదలకడక గబసజ

94-14/192

4715 NDX0339218
పపరర: వర రరజ గబసజ

4718 NDX0339275
పపరర: వనసకటరరవప గబసజ

తసడడ:డ రతన పడభబకర రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:2-8-540
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల గబసజ
ఇసటట ననస:2-8-540
వయససస:64
లస: పప

4720 NDX1492867
పపరర: మహ లకడక యయసదడశ

4721 NDX2737393
పపరర: శకలకడక యమననదడసస

94-14/197

భరస : బబబబ రరవప యయసదడశ
ఇసటట ననస:2-8-541
వయససస:26
లస: ససస స
4723 NDX2737401
పపరర: బబబబ రరవప యమననదడసస

94-14/1036

94-14/199

94-14/202

తసడడ:డ ఆనసదరరవప పపరరకల
ఇసటట ననస:2-8-547
వయససస:49
లస: పప

94-14/196

4730 NDX2054955
పపరర: పపడమ చసద తదలగతతటట

94-14/205

4733 AP151010084068
పపరర: సరగజన

94-14/963

4736 NDX0455808
పపరర: జయమక బబ గరనవడడ
భరస : సససదరరరవప బబ గరనవడడ
ఇసటట ననస:2-8-548
వయససస:41
లస: ససస స

4716 NDX0339184
పపరర: ఏడడకకసడలల గబసజ

94-14/194

4719 NDX2817914
పపరర: ననగలకడక గసగమ

94-14/1034

4722 NDX2737419
పపరర: బబబబ యమననదడసస

94-14/1035

తసడడ:డ జజసఫ యమననదడసస
ఇసటట ననస:2-8-541
వయససస:55
లస: పప
94-13/1295

4725 AP151010084108
పపరర: నరకల కలలర

94-14/198

భరస : బబలశశరర కలలర
ఇసటట ననస:2-8-544
వయససస:41
లస: ససస స
94-14/200

4728 JBV1794692
పపరర: భబరత తదలగతతటట

94-14/201

భరస : రమమష తదలగతతటట
ఇసటట ననస:2-8-546
వయససస:35
లస: ససస స
94-14/203

4731 JBV1802487
పపరర: రమమష తదలగతతటట

94-14/204

తసడడ:డ చదసచయఖ తదలగతతటట
ఇసటట ననస:2-8-546
వయససస:40
లస: పప
94-14/206

భరస : ఆనసదరరవప పపరరకల
ఇసటట ననస:2-8-547
వయససస:66
లస: ససస స
94-14/208

94-14/191

తసడడ:డ వనసకట రరవప గసగమ
ఇసటట ననస:2-8-540
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ తదలగతతటట
ఇసటట ననస:2-8-546
వయససస:24
లస: పప

భరస : దదనయఖ పపరరకల
ఇసటట ననస:2-8-547
వయససస:41
లస: ససస స
4735 AP151010078022
పపరర: దదనయఖ పపరరకల

4727 NDX0006072
పపరర: దసరరడదేవ పగడనల

4713 NDX1982272
పపరర: కకటమక కలరపరటట

తసడడ:డ వనసకటబడవప గబసజ
ఇసటట ననస:2-8-540
వయససస:35
లస: పప

భరస : గగపస పగడనల
ఇసటట ననస:2-8-546
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అచచయఖ� పగడనల
ఇసటట ననస:2-8-546
వయససస:46
లస: ససస స
4732 AP151010084076
పపరర: ససవరరస మక

94-14/193

భసధసవప: సరమమమజయమస
ఇసటట ననస:2-8-543
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదదవనసకటయఖ కలలర
ఇసటట ననస:2-8-544
వయససస:45
లస: పప
4729 NDX0007690
పపరర: సరమమమజఖస పగడనల

4724 NDX2955185
పపరర: సరమమమజయమస పపరరకల

94-14/188

భరస : బబబబ రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:2-8-540
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : బబబబరరవప యమననదడసస
ఇసటట ననస:2-8-541
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ యమననదడసస
ఇసటట ననస:2-8-541
వయససస:33
లస: పప
4726 AP151010078244
పపరర: బబలమశశరర కలలర

94-14/190

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల గబసజ
ఇసటట ననస:2-8-540
వయససస:32
లస: పప
94-14/195

4710 NDX0455881
పపరర: మలలర శశరర గబసజ

భరస : వర రరజ గబసజ
ఇసటట ననస:2-8-540
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల గబసజ
ఇసటట ననస:2-8-540
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల గబసజ
ఇసటట ననస:2-8-540
వయససస:53
లస: ససస స
4717 NDX1982637
పపరర: బబబబ రరవప కలరపరటట

94-14/694

తసడడ:డ సరగశననత రరవప అరరగల
ఇసటట ననస:2-8-539
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఆసజనవయబలల గబసజ
ఇసటట ననస:2-8-540
వయససస:39
లస: ససస స
4714 NDX0347492
పపరర: రమణ గబసజ

4709 NDX1691626
పపరర: నఖల అరరగల

4734 NDX2054971
పపరర: చనన బబబబ పపరరకఅలమ

94-14/207

తసడడ:డ దదనయఖ పపరరకఅలమ
ఇసటట ననస:2-8-547
వయససస:24
లస: పప
94-14/209

4737 NDX0005769
పపరర: రరతమక ఏససపస గబ

94-14/210

భరస : వనసకటయఖ ఏససపస గబ
ఇసటట ననస:2-8-548
వయససస:66
లస: ససస స
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4738 NDX0640284
పపరర: ఇసరసకల ఏససపస గబ
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94-14/211

తసడడ:డ వనసకటయఖ ఏససపస గబ
ఇసటట ననస:2-8-548
వయససస:30
లస: పప
4741 NDX0877639
పపరర: సససదర రరవప బబ ననవడడ

94-14/214

94-14/696

94-14/215

94-14/964

94-14/965

94-14/220

94-14/966

భరస : జగమబస గజదద
ఇసటట ననస:2-8-556
వయససస:51
లస: ససస స

4751 AP151010084540
పపరర: రమమదేవ పపరరకల

4754 AP151010084080
పపరర: మరరయమక వడేస

4757 NDX2054948
పపరర: వసశ బజజర

4760 NDX3188588
పపరర: వసశ బజ

94-14/224

4763 NDX0683680
పపరర: మమరర గదదద

94-14/217

4766 JBV1795939
పపరర: ససమన గదదద
తసడడ:డ ఇజజడయయలల గదదద
ఇసటట ననస:2-8-556
వయససస:35
లస: పప

4746 NDX2659829
పపరర: డేవడ రరజ వనశపస గబ

94-14/863

4749 NDX1691691
పపరర: సరగర బబబబ నకరస

94-14/698

4752 AP151010078342
పపరర: ఆరగగఖరరవప పపరరకల

94-14/218

తసడడ:డ పపదదజజజ పపరరకల
ఇసటట ననస:2-8-551
వయససస:49
లస: పప
94-14/219

4755 NDX2174621
పపరర: కకసడయఖ వడడస

94-14/699

తసడడ:డ రరమపల వడడస
ఇసటట ననస:2-8-552
వయససస:79
లస: పప
94-14/221

4758 AP151010078174
పపరర: చసదడశశఖర బజర

94-14/222

తసడడ:డ సససకనన బజర
ఇసటట ననస:2-8-554
వయససస:46
లస: పప
94-14/1037

4761 AP151010084150
పపరర: కమలమక గదదద

94-14/223

భరస : లలధర గదదద
ఇసటట ననస:2-8-555
వయససస:63
లస: ససస స
94-14/225

భరస : ససమన గదదద
ఇసటట ననస:2-8-556
వయససస:30
లస: ససస స
94-14/227

94-14/695

తసడడ:డ యయసస బబబబ నకరస
ఇసటట ననస:2-8-550
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర బజ
ఇసటట ననస:2-8-554
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ లలధర గదదద
ఇసటట ననస:2-8-555
వయససస:46
లస: పప
4765 AP151010084061
పపరర: ఇననఖసమక గదదద

94-14/216

తసడడ:డ చసదడ శశఖర బజజర
ఇసటట ననస:2-8-554
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర బజ
ఇసటట ననస:2-8-554
వయససస:23
లస: పప
4762 AP151010078280
పపరర: వససతరరవప గదదద

4748 AP151010078085
పపరర: యయసస బబ

4743 NDX1834135
పపరర: పడశరసత వవసస లగబ

తసడడ:డ యయసస బబబబ వనశపస గబ
ఇసటట ననస:2-8-549
వయససస:18
లస: పప

భరస : కకసడయఖ వడేస
ఇసటట ననస:2-8-552
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర బజర
ఇసటట ననస:2-8-554
వయససస:41
లస: ససస స
4759 NDX3217361
పపరర: వసశ బజ

94-14/697

భరస : ఆరగగఖరరవప పపరరకల
ఇసటట ననస:2-8-551
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప ససరపపరస
ఇసటట ననస:2-8-551
వయససస:47
లస: ససస స
4756 AP151010084148
పపరర: లకడక బజర

4745 NDX1873307
పపరర: యయససబబబబ వవశపస గబ

94-14/213

తసడడ:డ యయససబబబబ వవసస లగబ
ఇసటట ననస:2-8-549
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వవదనసతమబ నకరస
ఇసటట ననస:2-8-550
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గడస స
ఇసటట ననస:2-8-550
వయససస:18
లస: ససస స
4753 NDX3144482
పపరర: అసజమక ససరపపరస

94-23/712

తసడడ:డ వనసకటయఖ వవశపస గబ
ఇసటట ననస:2-8-549
వయససస:53
లస: పప

భరస : యయసపబబ నకస
ఇసటట ననస:2-8-550
వయససస:49
లస: ససస స
4750 NDX3119476
పపరర: వజయ లకడక గదదనన

4742 NDX2955219
పపరర: యయసమక నసడడరర

4740 JBV3690955
పపరర: రరజ యయససపస గబ

తసడడ:డ వనసకటయఖ యయససపస గబ
ఇసటట ననస:2-8-548
వయససస:34
లస: పప

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:2-8-548
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : యయససబబబబ వవశపస గబ
ఇసటట ననస:2-8-549
వయససస:44
లస: ససస స
4747 AP151010084059
పపరర: కలమమరర నకస

94-14/212

తసడడ:డ సససదరరరవప బబ గరనవడడ
ఇసటట ననస:2-8-548
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శరమబఖల బబ ననవడడ
ఇసటట ననస:2-8-548
వయససస:56
లస: పప
4744 NDX1873380
పపరర: సరలమక వవశపస గబ

4739 NDX0900357
పపరర: అబడహస బబ గరనవడడ

4764 AP151010084060
పపరర: ఏసమక గదదద

94-14/226

భరస : ఇశరకయయలల గదదద
ఇసటట ననస:2-8-556
వయససస:46
లస: ససస స
94-14/228

4767 JBV1796127
పపరర: ససధనరరణణ చసతన

94-14/229

భరస : శసకరరరవప చసతన
ఇసటట ననస:2-8-557
వయససస:35
లస: ససస స
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4768 NDX2472181
పపరర: రరజగష చసత
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94-14/230

తసడడ:డ శసకర చసత
ఇసటట ననస:2-8-557
వయససస:22
లస: పప
94-14/700

భరస : ఇసరకల ఏససపస గబ
ఇసటట ననస:2-8-558
వయససస:27
లస: ససస స
94-14/235

తసడడ:డ గబరవయఖ శరరగమరర
ఇసటట ననస:2-8-559
వయససస:40
లస: పప

94-14/233

4775 NDX2516235
పపరర: పడకరష చరరగబరర

94-14/236

తసడడ:డ రరజ గరల
ఇసటట ననస:2-8-560
వయససస:39
లస: ససస స

4778 JBV1801893
పపరర: రరజ గరల

94-14/701

94-14/239

తసడడ:డ వజయ వడేస
ఇసటట ననస:2-8-562
వయససస:41
లస: ససస స

4781 JBV1792332
పపరర: వజయ వడదస

94-14/237

94-14/242

భరస : వజయ వడేస
ఇసటట ననస:2-8-563
వయససస:40
లస: ససస స

4784 AP151010084107
పపరర: సరగజన వడేస

94-14/240

94-14/703

తసడడ:డ కకసడల రరవప వడదస
ఇసటట ననస:2-8-563
వయససస:28
లస: ససస స

4787 AP151010084125
పపరర: ఏససదయ అమరస లలరర

94-14/243

94-14/246

తసడడ:డ జజన బబబబ అమరస లలరర
ఇసటట ననస:2-8-564
వయససస:24
లస: పప

4790 AP151010078088
పపరర: పపడమయఖ అమరలలరర
అమరస లలరర
తసడడ:డ మమరరస అమరస లలరర
ఇసటట ననస:2-8-564
వయససస:67
లస: పప

4779 NDX0455576
పపరర: మరరయరరణణ వడేస

తసడడ:డ మబనర షపక
ఇసటట ననస:3-1-84
వయససస:26
లస: ససస స

9562 NDX2327211
పపరర: ససజజత పసననసటట

94-14/244

9565 NDX0847293
పపరర: జరరనన షపక
భరస : అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:3-1-84
వయససస:40
లస: ససస స

94-14/241

4785 NDX1710525
పపరర: భబరత వడేస

94-14/702

4788 AP151010084123
పపరర: మమణణకఖమక అమరస లలరర

94-14/245

భరస : పపమయఖ అమరస లలరర
ఇసటట ననస:2-8-564
వయససస:56
లస: ససస స
94-14/247

4791 NDX3265808
పపరర: అజయ బబబబ అమరస లలరర

94-187/1098

తసడడ:డ జజన బబబబ అమరస లలరర
ఇసటట ననస:2-8-564
వయససస:22
లస: పప

94-3/379

భరస : అపరలరరవప పసననసటట
ఇసటట ననస:3-1-84
వయససస:26
లస: ససస స
94-3/381

94-14/238

4782 AP151010078532
పపరర: కకసడలరరవప వడేస
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94-3/378

94-11/1287

తసడడ:డ కకసడల రరవప వడేస
ఇసటట ననస:2-8-563
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : జజననబబబ అమరస లలరర
ఇసటట ననస:2-8-564
వయససస:40
లస: ససస స

4789 NDX2054997
పపరర: వజయ బబబబ అమరస లలరర

4776 NDX3252624
పపరర: అవసత గరల

తసడడ:డ కకసడయఖ వడేస
ఇసటట ననస:2-8-562
వయససస:52
లస: పప

భరస : కకసడలరరవప వడేస
ఇసటట ననస:2-8-563
వయససస:46
లస: ససస స

4786 NDX1791384
పపరర: అనసష వడదస

94-14/234

భరస : వజయ వడేస
ఇసటట ననస:2-8-562
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడలరరవప వడదస
ఇసటట ననస:2-8-562
వయససస:37
లస: పప

4783 JBV3066370
పపరర: కకటటశశరర వడేస

4773 AP151010084082
పపరర: లకకమక పసదదడడ

తసడడ:డ రరజ గరల
ఇసటట ననస:2-8-560
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససనత గరల
ఇసటట ననస:2-8-560
వయససస:43
లస: పప

4780 JBV1801562
పపరర: సరరత వడేస

94-14/232

భరస : యయబబ
ఇసటట ననస:2-8-559
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ చరరగబరర
ఇసటట ననస:2-8-559
వయససస:20
లస: పప

4777 AP151010084176
పపరర: ససనత గరల

తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:3-1-84
వయససస:30
లస: ససస స

4772 JBV1796234
పపరర: శరఖమల శరరగమరర

4770 NDX2225449
పపరర: నయమ గసగబల

భరస : రరజ వవసస లగబ
ఇసటట ననస:2-8-558
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బబబబ శరరగమరర
ఇసటట ననస:2-8-559
వయససస:38
లస: ససస స

4774 JBV3690963
పపరర: బబబబ చరరగమరర

9564 NDX0234229
పపరర: సలమక ససలమసనన షపక

94-14/231

తసడడ:డ ననగ భమషణస చసతన
ఇసటట ననస:2-8-557
వయససస:39
లస: పప

4771 NDX1738360
పపరర: మమరర ఏససపస గబ

9561 NDX2069137
పపరర: సహనన షపక

4769 NDX2147040
పపరర: శసకర రరవప చసతన

9563 NDX1879941
పపరర: రగశరక పఠరన

94-3/380

భరస : మహహకద పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-84
వయససస:28
లస: ససస స
94-3/382

9566 JBV1800408
పపరర: లకకక చసకరస

94-3/383

భరస : దసరరడపడసరద చసకరస
ఇసటట ననస:3-1-84
వయససస:40
లస: ససస స
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9567 JBV3023405
పపరర: అకలబరరననసర షపక
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94-3/384

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:3-1-84
వయససస:53
లస: ససస స
9570 NDX0110601
పపరర: రషసద షపక

94-3/387

94-3/1324

94-3/388

94-3/391

94-3/393

94-90/956

94-3/397

తసడడ:డ బబలలర బబబయ దదసగ
ఇసటట ననస:3-1-90
వయససస:30
లస: ససస స

9580 NDX2627883
పపరర: నహల ససభబన షపక

9583 NDX0339192
పపరర: సరహహబ జజన షపక

9586 JBV3022829
పపరర: పరరర నన బబగస షపక

9589 NDX1417857
పపరర: మహబమబ బ షపక

94-3/400

9592 NDX2388312
పపరర: మబరళ కకషష బబ సదలపరటట

94-1/1325

9595 NDX1037803
పపరర: జమలమ భబనస షపక
భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-1-90
వయససస:45
లస: ససస స

9575 NDX3177813
పపరర: భబరడ వ కకటపరటట

94-33/832

9578 NDX2144822
పపరర: అబబదల హమద షపక

94-3/390

9581 NDX2199396
పపరర: రజహననజ షపక

94-3/392

తసడడ:డ సరహహబ జజన షపక
ఇసటట ననస:3-1-88
వయససస:22
లస: ససస స
94-3/394

9584 NDX2717734
పపరర: కరరమబననసర సయద

94-13/1206

భరస : జలన బబష కకలమ
ఇసటట ననస:3-1-88
వయససస:37
లస: ససస స
94-3/395

9587 NDX1135243
పపరర: మహబబననసర షపక

94-3/396

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:3-1-89
వయససస:40
లస: ససస స
94-3/398

9590 JBV3013059
పపరర: ఖమససస సరహహబ షపక

94-3/399

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-1-89
వయససస:35
లస: పప
94-30/8

తసడడ:డ ససబబబరరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:3-1-89
వయససస:41
లస: పప
94-3/403

94-3/1323

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:3-1-86
వయససస:36
లస: పప

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-1-89
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ అహకద షపక
ఇసటట ననస:3-1-89
వయససస:35
లస: పప
9594 NDX0232314
పపరర: దసరరడభవరన దదసగ

94-3/389

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-1-89
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరజజ అహమకద షపక
ఇసటట ననస:3-1-89
వయససస:47
లస: ససస స
9591 NDX0766584
పపరర: మబనర బబషర షపక

9577 JBV3012812
పపరర: మహమకద షపక

9572 NDX2717510
పపరర: అమరసససగ ననయక కగతవథ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకటపరటట
ఇసటట ననస:3-1-84
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:3-1-88
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మమబబ షబ కకలమ
ఇసటట ననస:3-1-88
వయససస:34
లస: పప
9588 JBV3022845
పపరర: రరజమమన షపక

94-30/7

తసడడ:డ సరహహబ జజన షపక
ఇసటట ననస:3-1-88
వయససస:24
లస: పప

భరస : బబడద షపక
ఇసటట ననస:3-1-88
వయససస:56
లస: ససస స
9585 NDX2698025
పపరర: జలన బబష కకలమ

9574 NDX2362234
పపరర: అపరలరరవప పసననసటట

94-3/386

తసడడ:డ హనసమమన ననయక పపసడదస
ఇసటట ననస:3-1-84
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:3-1-85
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:3-1-87
వయససస:63
లస: పప
9582 AP151010066491
పపరర: మమలమబ షపక

94-3/1322

తసడడ:డ అపరలల ననయబడడ పసననసటట
ఇసటట ననస:3-1-84
వయససస:39
లస: పప

భరస : మహమకద ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:3-1-85
వయససస:37
లస: ససస స
9579 NDX0953836
పపరర: ససభబన షపక

9571 NDX2717528
పపరర: మసరసన వల షపక

9569 NDX0110577
పపరర: అలమరబక షపక

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:3-1-84
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల పపసడదస
ఇసటట ననస:3-1-84
వయససస:54
లస: పప

భరస : ఫయమజ బబష ఎసడడ
ఇసటట ననస:3-1-84
వయససస:31
లస: ససస స
9576 NDX1712133
పపరర: సరరసజ బబగస మహమకద షపక

94-3/385

తసడడ:డ మబనశర పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-84
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:3-1-84
వయససస:56
లస: పప
9573 NDX2717635
పపరర: అయయషర ఎసడడ

9568 NDX1879917
పపరర: మహహకద పఠరన

9593 NDX1037787
పపరర: ఇషరతషననసర షపక

94-3/402

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-1-90
వయససస:29
లస: ససస స
94-3/404

9596 AP151010066454
పపరర: మహబమబ భ షపక

94-3/405

భరస : చనజజనస షపక
ఇసటట ననస:3-1-90
వయససస:49
లస: ససస స
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9597 NDX2030005
పపరర: ననగమణణ కకక
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94-3/406

భరస : మమరయఖ వపటటకలరర
ఇసటట ననస:3-1-90
వయససస:54
లస: ససస స
9600 NDX0111385
పపరర: వర వనసకటరమణ దదసగ

94-3/409

94-3/412

భరస : గణణశ కసరక
ఇసటట ననస:3-1-92
వయససస:46
లస: ససస స
9609 NDX2728160
పపరర: ధనలకడక మలర చతడ

94-3/1465

94-2/680

94-3/414

9610 NDX2728145
పపరర: పడసరద మలర చతడ

9613 NDX0108514
పపరర: సపవదనబ షపక

9616 NDX0243089
పపరర: రరకరసనన నడర బబషర

94-3/417

94-3/420

9619 JBV3022993
పపరర: మసరసనబ నడర బబషర షపక

9605 NDX3068871
పపరర: దడసరరర శవ బబబబ దడసరరర

94-2/1438

94-2/678

9608 NDX2728186
పపరర: గణణష మలర చతడ

94-3/1464

తసడడ:డ కళళ బబడడరర మలర చతడ
ఇసటట ననస:3-1-92
వయససస:48
లస: పప
94-3/1466

9611 NDX1787391
పపరర: రవ కలమమర చటటట

94-2/679

తసడడ:డ వవసకటపలయఖ చటటట
ఇసటట ననస:3-1-92/1
వయససస:41
లస: పప
94-2/681

9614 NDX2054609
పపరర: ఆయయశర షపక

94-3/413

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:3-1-93
వయససస:25
లస: ససస స
94-3/415

9617 JBV3023017
పపరర: మసరసనబ షపక

94-3/416

భరస : కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:3-1-93
వయససస:50
లస: ససస స
94-3/418

9620 NDX0669853
పపరర: తసగజళళ నడర బబషర

94-3/419

తసడడ:డ మహమకద హనఫ నడర బబషర
ఇసటట ననస:3-1-93
వయససస:36
లస: పప

9622 NDX0111708
పపరర: మసరసన వల షపక

9623 JBV3013075
పపరర: మహమకద హనఫ నడరరబషర

తసడడ:డ ననగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:3-1-93
వయససస:47
లస: పప

9624 NDX2733046
పపరర: శవ షపక

9625 NDX2705622
పపరర: పరరశత పపదల

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:3-1-93
వయససస:23
లస: పప

94-3/411

భరస : మహమకద హనఫ నడర బబషర షపక
ఇసటట ననస:3-1-93
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద అమమష నడర బబషర
ఇసటట ననస:3-1-93
వయససస:37
లస: పప
94-3/1467

9602 NDX1712208
పపరర: రరయమజదదదన బబషర షపక

తసడడ:డ దడసరరర శకనస ఫరదర
ఇసటట ననస:3-1-91
వయససస:20
లస: పప

భరస : తసగజళళ నడర బబషర
ఇసటట ననస:3-1-93
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : హహసపసన వల నడర బబషర
ఇసటట ననస:3-1-93
వయససస:59
లస: ససస స
9621 NDX0111534
పపరర: మసరసన వల నడర బబషర

94-2/1145

భరస : గన సపవదన షపక
ఇసటట ననస:3-1-93
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల నడర బబషర
ఇసటట ననస:3-1-93
వయససస:37
లస: ససస స
9618 NDX0235788
పపరర: అమనన నడర భబషర

9604 NDX2633980
పపరర: శవ బబబబ దడసరరర

9607 NDX0239681
పపరర: రమమష ననయక� పపజజరర�

94-3/408

తసడడ:డ దనవపద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-90
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ గణణష మలర చతడ
ఇసటట ననస:3-1-92
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ గన సపవదన షపక
ఇసటట ననస:3-1-93
వయససస:31
లస: ససస స
9615 JBV3023058
పపరర: తసగజళళ నడర బబషర

94-3/410

తసడడ:డ లకకణ ననయక�
ఇసటట ననస:3-1-92
వయససస:29
లస: పప

భరస : గణణష మలర చతడ
ఇసటట ననస:3-1-92
వయససస:46
లస: ససస స
9612 NDX0108134
పపరర: దసషరద షపక షపక

9601 NDX2029982
పపరర: అజయ కలమమర కకకర

భసధసవప: మదదల ససబబ రరవప మదదల
ఇసటట ననస:3-1-91
వయససస:44
లస: పప
94-1/1479

9599 NDX1402338
పపరర: మరఫసజ సయఖద

తసడడ:డ మహబమబ సయఖద
ఇసటట ననస:3-1-90
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ కకకర
ఇసటట ననస:3-1-90
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప దదసగ
ఇసటట ననస:3-1-90
వయససస:79
లస: పప
9606 NDX2855021
పపరర: ధన లకడక కసరక

94-3/407

భరస : బబలలర బబబయ దదసగ
ఇసటట ననస:3-1-90
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలలర బబబయ దదసగ
ఇసటట ననస:3-1-90
వయససస:31
లస: పప
9603 NDX0111831
పపరర: బబలలర బబబయ దదసగ

9598 NDX0233726
పపరర: ససతనమహలకడక దదసగ

భరస : చనన సరసబయఖ పపదల
ఇసటట ననస:3-1-93
వయససస:55
లస: ససస స

94-3/421

94-3/422

తసడడ:డ తసగజళర సరహహబ నడరరబషర
ఇసటట ననస:3-1-93
వయససస:74
లస: పప
94-93/1305

9626 NDX2949055
పపరర: హహసపన వల నడర బబష

94-2/1439

తసడడ:డ మహమకద హనఫ నడర బబష
ఇసటట ననస:3-1-93/1
వయససస:35
లస: పప
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9627 NDX3260809
పపరర: రరమచసదడ ననయబడడ గలర

94-52/702

తసడడ:డ గసగబలల ననయబడడ గలర
ఇసటట ననస:3-1-93/4
వయససస:81
లస: పప
9630 AP151010066160
పపరర: మసరసన బ షపక

94-3/425

94-3/428

94-45/628

94-3/431

94-3/434

94-3/437

94-2/683

తసడడ:డ ఇమమమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-96 (14-34)
వయససస:55
లస: పప

9640 NDX0768432
పపరర: షహననజ షపక

9643 NDX0112540
పపరర: రవ తతకర

9646 NDX0980995
పపరర: జగనననధస ససహహచ

9649 AP151010066073
పపరర: ఇమమన బ షపక

94-3/441

9652 NDX2997583
పపరర: మరన బబగస షపక

94-3/432

9655 NDX3129269
పపరర: ఫరతమ షపక
భరస : ఉమమర షపక
ఇసటట ననస:3-1-96 (NEW-14-34)
వయససస:25
లస: ససస స

9635 NDX2826964
పపరర: రరహనన షపక

94-33/833

9638 NDX0768457
పపరర: నజనన షపక

94-3/430

9641 NDX0236182
పపరర: శకదేవ తతక

94-3/433

భరస : సదనశవరరవప తతక
ఇసటట ననస:3-1-95
వయససస:36
లస: ససస స
94-3/435

9644 NDX0111054
పపరర: సదనశవరరవప తతకర

94-3/436

తసడడ:డ శవయఖ తతక
ఇసటట ననస:3-1-95
వయససస:41
లస: పప
94-3/438

9647 NDX1437350
పపరర: శశశలజ ధడళపరళళ

94-2/682

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-1-96
వయససస:51
లస: ససస స
94-3/439

9650 NDX0110650
పపరర: బబజద షపక

94-3/440

తసడడ:డ మహమకద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-1-96
వయససస:31
లస: పప
94-33/834

భరస : ఖససస పసర షపక
ఇసటట ననస:3-1-96 (14-34)
వయససస:52
లస: ససస స
94-39/1278

94-3/427

తసడడ:డ రరజజ అహకద షపక
ఇసటట ననస:3-1-95
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-1-96
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ బబడే ఆదస షపక
ఇసటట ననస:3-1-96
వయససస:55
లస: పప
9654 NDX3006251
పపరర: ఖమససస పసర షపక

94-3/1325

తసడడ:డ ససబబబరరవప ససహహచ
ఇసటట ననస:3-1-95
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-1-96
వయససస:28
లస: పప
9651 AP151010063503
పపరర: ససభబన షపక

9637 NDX2628287
పపరర: ఆదదల షపక

9632 NDX1904078
పపరర: అసర స బబషర షపక

తసడడ:డ మహహదదదన బబష షపక
ఇసటట ననస:3-1-94
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ తతక
ఇసటట ననస:3-1-95
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బడే ఆదస షపక
ఇసటట ననస:3-1-95
వయససస:42
లస: పప
9648 NDX1437327
పపరర: వనసకట దదనవష ధడళపరళళ

94-3/429

తసడడ:డ రరజజ అహకద షపక
ఇసటట ననస:3-1-95
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : జగనననధస చమకలరరస
ఇసటట ననస:3-1-95
వయససస:44
లస: ససస స
9645 AP151010063124
పపరర: కరరమబలమర షపక

9634 AP151010063205
పపరర: ననగబల మరర షపక

94-3/424

తసడడ:డ ననగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:3-1-94
వయససస:25
లస: పప

తలర : తనజనసర షపక
ఇసటట ననస:3-1-94/3
వయససస:18
లస: పప

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:3-1-95
వయససస:33
లస: ససస స
9642 NDX1037720
పపరర: రరజగశశరర చమకలరరస

94-3/426

తసడడ:డ బకరరర షపక
ఇసటట ననస:3-1-94
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:3-1-94
వయససస:38
లస: పప
9639 JBV3021706
పపరర: రరహనబబగస షపక

9631 NDX0243121
పపరర: మసరసన బ షపక

9629 NDX1926650
పపరర: miemoon షపక

భరస : ననగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:3-1-94
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మమబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-1-94
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ బకరరర షపక
ఇసటట ననస:3-1-94
వయససస:41
లస: పప
9636 NDX2975837
పపరర: బబలకకషష గగటటటపరటట

94-3/423

భరస : షఫస షపక
ఇసటట ననస:3-1-94
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-1-94
వయససస:43
లస: ససస స
9633 AP151010063317
పపరర: హహసపసన వల షపక

9628 JBV3022530
పపరర: కలరరరద షపక

9653 NDX2997617
పపరర: గకసఖ బబగస షపక

94-33/836

తసడడ:డ ఖససస పసర షపక
ఇసటట ననస:3-1-96(14-34)
వయససస:31
లస: ససస స
94-33/835

9656 NDX1953240
పపరర: మబబనన షపక

94-3/442

భరస : జబర బబవగ షపక
ఇసటట ననస:3-1-97
వయససస:31
లస: ససస స
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94-3/443

తసడడ:డ మహన కళళస
ఇసటట ననస:3-1-97
వయససస:33
లస: ససస స
9660 NDX0232991
పపరర: మసరసన బ షపక

94-3/446

94-3/449

94-5/966

94-3/453

94-44/982

94-3/456

94-3/459

తసడడ:డ రరఘవయఖ అమరరఱ
ఇసటట ననస:3-1-100
వయససస:54
లస: పప

9670 NDX0953893
పపరర: చననపరపరరరవప రరమశశటట

9673 NDX2823441
పపరర: హహహమవత బబ నవపఅల

9676 NDX0243261
పపరర: ససనత సససకగ

9679 NDX2199727
పపరర: మదమసచ సడరమక

94-3/462

9682 JBV1803659
పపరర: శకనవరస రరవప సససకగ

94-3/454

9685 NDX2199735
పపరర: మదమసచ వనసకట రరవప
తసడడ:డ మదమసచ మబసలయఖ
ఇసటట ననస:3-1-100
వయససస:61
లస: పప

9665 NDX0697540
పపరర: శకనస రరమశశటట

94-3/451

9668 NDX0953869
పపరర: ససబడమణఖస రరమశశటట

94-3/452

9671 NDX2849081
పపరర: వరసజనవయబలల రగగళర

94-34/991

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-1-98
వయససస:20
లస: పప
94-3/1468

9674 NDX1954420
పపరర: సశరష అమరరఱ

94-3/455

తసడడ:డ జజసఫ అమరరఱ
ఇసటట ననస:3-1-100
వయససస:25
లస: ససస స
94-3/457

9677 JBV3021979
పపరర: రరధన సససకగ

94-3/458

భరస : శకనవరస రరవప సససకగ
ఇసటట ననస:3-1-100
వయససస:41
లస: ససస స
94-3/460

9680 AP151010066308
పపరర: శరరద సససకగ

94-3/461

భరస : వరబడహకస సససకగ
ఇసటట ననస:3-1-100
వయససస:60
లస: ససస స
94-3/463

తసడడ:డ వరబడహకస సససకగ
ఇసటట ననస:3-1-100
వయససస:31
లస: పప
94-3/465

94-3/448

తసడడ:డ చననపరపరరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:3-1-98
వయససస:34
లస: పప

భరస : మదమసచ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:3-1-100
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మదమసచ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:3-1-100
వయససస:35
లస: పప
9684 NDX1954438
పపరర: జజసఫ అమరరఱ

94-44/762

భరస : హనసమసత రరవప సససకగ
ఇసటట ననస:3-1-100
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : జజసఫ అమరరఱ
ఇసటట ననస:3-1-100
వయససస:50
లస: ససస స
9681 NDX2199743
పపరర: మదమసచ రవ కలమమర

9667 NDX2955961
పపరర: మబజజమల పఠరన

9662 JBV1791060
పపరర: ససబడహకణఖస రరమశశటట

తసడడ:డ గగవసద రరమశశటట
ఇసటట ననస:3-1-97
వయససస:41
లస: పప

భరస : బడహకయఖ బబ నవపఅల
ఇసటట ననస:3-1-99
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : మదమసచ రవ కలమమర
ఇసటట ననస:3-1-100
వయససస:27
లస: ససస స
9678 NDX1954396
పపరర: గగకస మమరర అమరరఱ

94-3/450

తసడడ:డ లకకయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:3-1-98
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమడ
ఇసటట ననస:3-1-98/8
వయససస:36
లస: పప
9675 NDX2199719
పపరర: మదమసచ రరజగశశరర

9664 NDX0113654
పపరర: కరరమబలమర షపక

94-3/445

తసడడ:డ గగవసద రరమశశటట
ఇసటట ననస:3-1-97
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ హజరత అల ఖమన
ఇసటట ననస:3-1-97
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:3-1-98
వయససస:59
లస: పప
9672 NDX3230851
పపరర: ససపత కలమమర మమడ

94-3/447

తసడడ:డ కమమల బబషర షపక
ఇసటట ననస:3-1-97
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:3-1-97
వయససస:39
లస: ససస స
9669 NDX0113522
పపరర: అబబదలడహమమన షపక

9661 NDX1714808
పపరర: రవదనసస పససటట

9659 AP151010066074
పపరర: రమణమక రరమశశటట

భరస : గగవసద రరమశశటట
ఇసటట ననస:3-1-97
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నశ
క పససటట
ఇసటట ననస:3-1-97
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ అహకద బబవగ షపక
ఇసటట ననస:3-1-97
వయససస:38
లస: పప
9666 NDX2674406
పపరర: జజఖత రరమశశటట

94-3/444

తసడడ:డ గగవసదస రరమశశటట
ఇసటట ననస:3-1-97
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అబబదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:3-1-97
వయససస:56
లస: ససస స
9663 NDX1954057
పపరర: జబర బబవగ షపక

9658 JBV1794890
పపరర: సరమమమజఖస రరమశశటట

9683 AP151010063313
పపరర: హనసమసత రరవప సససకగ

94-3/464

తసడడ:డ వరబడహకస సససకగ
ఇసటట ననస:3-1-100
వయససస:46
లస: పప
94-3/466

9686 AP151010063324
పపరర: వరబడహకస సససకగ

94-3/467

తసడడ:డ సరసబయఖ సససకగ
ఇసటట ననస:3-1-100
వయససస:65
లస: పప
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94-34/951

తసడడ:డ మహమకద రసడల షపక
ఇసటట ననస:3-1-100
వయససస:30
లస: ససస స
9690 NDX1954099
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-3/469

94-3/472

94-3/475

94-3/478

94-3/481

94-3/484

94-3/488

తసడడ:డ మహమకద మమలమల షపక
ఇసటట ననస:3-1-104
వయససస:21
లస: ససస స

9700 NDX1952945
పపరర: వజయ లకడక రరవపరటట

9703 NDX0113159
పపరర: ననగరరజ ఉలర సగబల

9706 NDX1137496
పపరర: చనన జజనబబషర షపక

9709 NDX0516039
పపరర: ననగలకడక కకరకపరటట

94-3/491

9712 NDX2669414
పపరర: రరహనన బబగబమ షపక

94-3/479

9715 NDX2224053
పపరర: నససమమ షపక
భరస : మహమకద మమలమల షపక
ఇసటట ననస:3-1-104
వయససస:42
లస: ససస స

9695 NDX2223949
పపరర: ససజజత కకపపలల

94-3/474

9698 NDX0000810
పపరర: రతనకలమమరర షపక

94-3/477

9701 NDX1952911
పపరర: మననరమక కరటబ

94-3/480

భరస : నరసససహ రరవప కరటబ
ఇసటట ననస:3-1-102
వయససస:64
లస: ససస స
94-3/482

9704 NDX1954388
పపరర: యకకబబ కర0భసపరటట

94-3/483

తసడడ:డ కకటయఖ కర0భసపరటట
ఇసటట ననస:3-1-102
వయససస:38
లస: పప
94-3/485

9707 NDX2223956
పపరర: సతఖననరరయణ కకపపలల

94-3/486

తసడడ:డ వర రరజ కకపపలల
ఇసటట ననస:3-1-102
వయససస:59
లస: పప
94-3/489

9710 NDX0981001
పపరర: అపరలరరవప కలబరజడస డ

94-3/490

తసడడ:డ ససతయఖ కలబరజడడస
ఇసటట ననస:3-1-103
వయససస:43
లస: పప
94-5/934

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:3-1-103
వయససస:23
లస: ససస స
94-3/492

94-3/471

భరస : ససదదయఖ షపక
ఇసటట ననస:3-1-102
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశయఖ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:3-1-103
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమమరరస కకరకపరటట
ఇసటట ననస:3-1-103
వయససస:50
లస: పప
9714 NDX2224046
పపరర: షసమ తబజర స షపక

94-3/476

తసడడ:డ ఖమససస ఖమన
ఇసటట ననస:3-1-102
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:3-1-102
వయససస:67
లస: పప
9711 NDX0596619
పపరర: కరశయఖ కకరకపరటట

9697 NDX1135219
పపరర: పడభబవత యస

9692 NDX0954438
పపరర: మరర షపక

భరస : సతఖననరరయణ కకపపలల
ఇసటట ననస:3-1-102
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరతనస ఉలర సగబల
ఇసటట ననస:3-1-102
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససదదయఖ షపక
ఇసటట ననస:3-1-102
వయససస:41
లస: పప
9708 NDX0001446
పపరర: ఖమససస షపక

94-3/473

భరస : శశషగరరర రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:3-1-102
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ నడరరబషర ఖమససస
ఇసటట ననస:3-1-102
వయససస:36
లస: పప
9705 NDX0001305
పపరర: ఫరరద షపక

9694 NDX0000778
పపరర: మసరసన బ షపక

94-3/468

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:3-1-102
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పడభబకర రరవప యస
ఇసటట ననస:3-1-102
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:3-1-102
వయససస:60
లస: ససస స
9702 NDX0001339
పపరర: నడరరబషర జజన బబషర

94-3/470

భరస : ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:3-1-102
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : చనన జజనభబషర షపక
ఇసటట ననస:3-1-102
వయససస:53
లస: ససస స
9699 NDX0000794
పపరర: హహసపసన బ షపక

9691 NDX1953786
పపరర: అదసబ షపక

9689 NDX2223931
పపరర: మహ లకడక కకపపలల

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకపపలల
ఇసటట ననస:3-1-102
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:3-1-102
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ ఉలర సగబల
ఇసటట ననస:3-1-102
వయససస:34
లస: ససస స
9696 NDX1135227
పపరర: హహసపసన బ షపక

94-44/739

తసడడ:డ బకరరర షపక
ఇసటట ననస:3-1-100
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:3-1-102
వయససస:28
లస: ససస స
9693 NDX0232967
పపరర: వససతలకడక ఉలర సగబల

9688 NDX2973113
పపరర: మహమకద రసడల షపక

9713 NDX3176716
పపరర: తసగజళర షపక

94-5/1367

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:3-1-103
వయససస:51
లస: పప
94-3/493

9716 NDX2224251
పపరర: మహమకద మమలమల షపక

94-3/494

తసడడ:డ చనన మమలమల షపక
ఇసటట ననస:3-1-104
వయససస:48
లస: పప
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9717 NDX2700615
పపరర: శలక బబగబమ మహమకద

94-38/758

తసడడ:డ అబబదల అయమబ
ఇసటట ననస:3-1-104
వయససస:19
లస: ససస స
9720 NDX3056199
పపరర: కరరమబలర షరరఫ షపక

94-34/952

94-3/497

94-3/500

94-3/1300

94-3/504

94-34/1

94-42/813

తసడడ:డ మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:3-1-111
వయససస:22
లస: పప
9741 NDX1135276
పపరర: రమమదేవ సససగసశశటట

తసడడ:డ వరయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:3-1-112
వయససస:28
లస: పప

94-3/501

9730 NDX2224202
పపరర: మసరసన వల షపక

9733 NDX0112839
పపరర: వనసకటటశశరరర కలసచనపలర

9736 NDX2763886
పపరర: జఫరర హహసపన షరరఫ ఊల హక
మహమకద
తసడడ:డ ఫపవజలమర షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:3-1-109
వయససస:25
లస: పప
9739 NDX2199420
పపరర: ససధఖ రరణణ సససగసశశటట

94-3/509

9742 NDX1135284
పపరర: అననపపరష సససగసశశటట

94-3/502

9745 NDX0240572
పపరర: ససవర కలమమర సససగసశశటట
తసడడ:డ వరయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:3-1-112
వయససస:32
లస: పప

9725 NDX0239988
పపరర: ఖమససససపవదన షపక

94-3/499

9728 NDX2224228
పపరర: అసర స ఖమన పఠరన

94-3/886

9731 NDX0241109
పపరర: నరకల కలసచనపలర

94-3/503

భరస : వనసకటటశశరరర కలసచనపలర
ఇసటట ననస:3-1-108
వయససస:47
లస: ససస స
94-3/505

9734 NDX3145190
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకట

94-45/615

తసడడ:డ రరమయఖ కకట
ఇసటట ననస:3-1-108/2
వయససస:40
లస: పప
94-34/953

9737 NDX2841203
పపరర: జజససకన షరఫస ఫరరర

94-45/616

తసడడ:డ ఫపవజలమర షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:3-1-109
వయససస:24
లస: ససస స
94-3/507

9740 NDX0243576
పపరర: ఉషశక సససగసశశటట

94-3/508

తసడడ:డ వరయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:3-1-112
వయససస:34
లస: ససస స
94-3/510

భరస : అపరలరరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:3-1-112
వయససస:43
లస: ససస స
94-3/512

94-3/496

తసడడ:డ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-106
వయససస:22
లస: పప

భరస : శవ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:3-1-112
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:3-1-112
వయససస:38
లస: ససస స
9744 NDX0981050
పపరర: ననగగసదడ కలమమర సససగసశశటట

9727 AP151010063510
పపరర: బబడే షపక

9722 NDX0877860
పపరర: ఫరతమమన షపక

తసడడ:డ తసగజళళ షపక
ఇసటట ననస:3-1-106
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ కలసచనపలర
ఇసటట ననస:3-1-108
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ఫపవజలమర షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:3-1-109
వయససస:21
లస: ససస స
9738 NDX2743359
పపరర: జహహర షపక

94-3/498

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:3-1-107
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కలసచనపలర
ఇసటట ననస:3-1-108
వయససస:27
లస: పప
9735 NDX2233716
పపరర: జమరరద మహమకద

9724 NDX1954313
పపరర: ఆబద ఖమన పఠరన

94-3/1299

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:3-1-106
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-106
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-106
వయససస:19
లస: పప
9732 NDX2224210
పపరర: మణణకసఠ కలసచనపలర

94-3/495

తసడడ:డ ససబబన పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-106
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-106
వయససస:58
లస: పప
9729 NDX2547511
పపరర: అలమసఫ ఖమన పఠరన

9721 NDX0241349
పపరర: రసడలబ షపక

9719 NDX2717619
పపరర: మబరరసజజ మహమకద

తసడడ:డ మబసస ఫర పపసడదస
ఇసటట ననస:3-1-105
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఖమససససపవదన షపక
ఇసటట ననస:3-1-106
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససబబన పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-106
వయససస:49
లస: ససస స
9726 NDX1953422
పపరర: ససభబన పఠరన

94-3/1298

భరస : మసరసన పపసడదస
ఇసటట ననస:3-1-105
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ గఫరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:3-1-105
వయససస:54
లస: పప
9723 NDX1953356
పపరర: దరరమబననసర పఠరన

9718 NDX2717627
పపరర: బబ జజన షపక

9743 AP151010066222
పపరర: వరలకడక శసగసశశటట

94-3/511

భరస : వరయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:3-1-112
వయససస:47
లస: ససస స
94-3/513

9746 AP151010063018
పపరర: వరయఖ శసగసశశటట

94-3/514

తసడడ:డ బబచచయఖ శసగసశశటట
ఇసటట ననస:3-1-112
వయససస:54
లస: పప
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9747 NDX3156924
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మమదరమమటర

94-34/954

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:3-1-112
వయససస:54
లస: పప
9750 NDX3190287
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మమదరమమటర

9748 NDX3191673
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మమదరమమటర

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:3-1-112
వయససస:54
లస: పప
94-34/956

9751 NDX2120913
పపరర: రజయమ సయఖద

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:3-1-112 viswa sai recidency
వయససస:54
లస: పప

భరస : కరరమబలమర సయఖద
ఇసటట ననస:3-1-113
వయససస:36
లస: ససస స

9753 NDX0912279
పపరర: మబపరలళర ససజనఖ

9754 JBV1799998
పపరర: పదనకవత కమతస

94-3/519

భరస : మబపరలళళ అపరలరరవప
ఇసటట ననస:3-1-114
వయససస:36
లస: ససస స
9756 NDX1135201
పపరర: వజయలకడక కరనసకకలమర

94-3/522

94-3/525

94-3/528

94-3/531

94-39/1188

94-3/523

9766 NDX1828849
పపరర: హరర ననరరయణ మమచవరపప

9769 NDX1779570
పపరర: బసదస కకకతపఅల

94-5/936

94-3/1304

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గరజల
ఇసటట ననస:3-1-114/A, FLAT NO.503
వయససస:27
లస: పప

9772 NDX2551489
పపరర: కకటటశశర రరవప గరజల

94-3/518

9755 NDX0235382
పపరర: పదనకవత కమతస

94-3/521

9758 NDX1828815
పపరర: శవ కలమమరర మమచవరపప

94-3/524

భరస : హరర ననరరయణ మమచవరపప
ఇసటట ననస:3-1-114
వయససస:64
లస: ససస స
94-3/526

9761 JBV1799105
పపరర: ఆనసదబబబబ కమతస

94-3/527

తసడడ:డ ససబబబరరవప కమతస
ఇసటట ననస:3-1-114
వయససస:40
లస: పప
94-3/529

9764 NDX1137413
పపరర: వనసకట పడసరద కరనసకకలమర

94-3/530

తసడడ:డ వనసకట కకషరషరరవప కరనసకకలమర
ఇసటట ననస:3-1-114
వయససస:50
లస: పప
94-3/532

9767 NDX1806837
పపరర: హహమలత పరకలపరటట

94-33/744

భరస : వరపరడసరద పరకలపరటట
ఇసటట ననస:3-1-114
వయససస:58
లస: ససస స
94-3/533

తసడడ:డ అనల కలమమర కకకతపఅల
ఇసటట ననస:3-1-114/A
వయససస:33
లస: ససస స

తలర : శక లత కకట
ఇసటట ననస:3-1-114/A
వయససస:20
లస: ససస స
9774 NDX2557478
పపరర: సడరఖ తేజ గరజల

9763 AP151010063522
పపరర: శకనవరసరరవప కమతస

9752 NDX1599499
పపరర: వనల కమతస

భరస : ఆనసదనబబబ కమతస
ఇసటట ననస:3-1-114
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ మమచవరపప
ఇసటట ననస:3-1-114
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలర
ఇసటట ననస:3-1-114
వయససస:23
లస: పప
9771 NDX2639631
పపరర: బసదస శక కకట

94-3/520

తసడడ:డ వనసకయఖ కమతస
ఇసటట ననస:3-1-114
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ కమతస
ఇసటట ననస:3-1-114
వయససస:71
లస: పప
9768 NDX3021946
పపరర: రఘబ తేజ కకలర

9760 NDX0362723
పపరర: రరజశశఖర కమతస

94-38/990

భరస : రరజశశఖర వరపడసరద కమతస
ఇసటట ననస:3-1-114
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప కమతస
ఇసటట ననస:3-1-114
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బసగరరర బబబబ కరణస
ఇసటట ననస:3-1-114
వయససస:42
లస: పప
9765 NDX0112979
పపరర: ససబబబరరవప కమతస

94-3/515

భరస : బడహకస కమతస
ఇసటట ననస:3-1-114
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : చదననయఖ కమతస
ఇసటట ననస:3-1-114
వయససస:71
లస: ససస స
9762 NDX2462505
పపరర: సశరరప కరణస

9757 JBV3021060
పపరర: వనసకటససబబమక కమతస

9749 NDX3189016
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మమదరమమటర

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:3-1-112
వయససస:54
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప కమతస
ఇసటట ననస:3-1-114
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకట పడసరద కరనసకకలమర
ఇసటట ననస:3-1-114
వయససస:45
లస: ససస స
9759 NDX0232918
పపరర: పసచచమక కమతస

94-34/955

9770 NDX1779687
పపరర: రరధ రరణణ కకకతపఅల

94-3/534

భరస : అనల కలమమర కకకతపఅల
ఇసటట ననస:3-1-114/A
వయససస:54
లస: ససస స
94-3/1302

9773 NDX2557767
పపరర: పడసడన గరజల

94-3/1303

తసడడ:డ సడరఖ ననరరయణ గరజల
ఇసటట ననస:3-1-114/A, FLAT NO.503
వయససస:62
లస: పప

భసధసవప: కకటటశశర రరవప గరజల
ఇసటట ననస:3-1-114/A, FLAT NO.503
వయససస:47
లస: ససస స

9775 NDX2563708
పపరర: సరయ పసడయసకర గరజల

9776 NDX2462471
పపరర: హరరత కరణస

94-3/1305

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గరజల
ఇసటట ననస:3-1-114/A, FLAT NO.503
వయససస:24
లస: ససస స

94-3/535

భరస : సశరరప కరణస
ఇసటట ననస:3-1-114/B
వయససస:38
లస: ససస స
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94-3/536

భరస : ససబబబరరవప కమతస
ఇసటట ననస:3-1-115
వయససస:38
లస: ససస స
9780 NDX1137454
పపరర: ససబబబరరవప కమతస

94-3/539

94-3/542

94-3/545

94-3/548

94-3/551

94-3/554

94-3/557

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-118
వయససస:55
లస: పప

9790 NDX1677907
పపరర: బబలర యఖ చసదస

9793 JBV3021052
పపరర: చసదడకలమమరర పసలర

9796 NDX0002766
పపరర: ఇసరకయల షపక

9799 NDX2427235
పపరర: ననగ మణణ గరరర పరటట

94-3/560

9802 NDX2427201
పపరర: లకడక దనసరర

94-3/549

94-3/552

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గగనసగబసటర
ఇసటట ననస:3-1-118
వయససస:43
లస: పప

94-3/544

9788 NDX0003079
పపరర: శకనవరసరజడడస యతస పప

94-3/547

9791 NDX1150846
పపరర: ససజనఖ యడర పలర

94-3/550

9794 NDX0333062
పపరర: రతస మక ఆకలల

94-3/553

భరస : వనసకటటశశరరర ఆకలల
ఇసటట ననస:3-1-117
వయససస:55
లస: ససస స
94-3/555

9797 AP151010063443
పపరర: వరరకజ పసరర

94-3/556

తసడడ:డ సతఖనననరరయణరరజ పసరర
ఇసటట ననస:3-1-117
వయససస:57
లస: పప
94-3/558

9800 NDX1746785
పపరర: రగహహణణ రరవనల

94-3/559

భరస : రరజగసదడ పడసరద రరవనల
ఇసటట ననస:3-1-118
వయససస:32
లస: ససస స
94-3/561

Deleted

9805 NDX2854107
పపరర: ఉదయశసకర రరవప గగనసగబసటర

9785 NDX0515601
పపరర: సససకర జయశక

భరస : నరసససహ రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:3-1-117
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:3-1-118
వయససస:49
లస: ససస స
94-3/564

94-3/541

తసడడ:డ కకషరషరజడడస యతస పప
ఇసటట ననస:3-1-116
వయససస:42
లస: పప

భరస : హరరశ కలమమర గరరర పరటట
ఇసటట ననస:3-1-118
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : యన వ యన చనరర
ఇసటట ననస:3-1-118
వయససస:48
లస: ససస స
9804 NDX1953117
పపరర: అబబదలమర షపక

94-3/546

తసడడ:డ పకకర షపక
ఇసటట ననస:3-1-117
వయససస:46
లస: పప

తలర : సశరష లత ననగరరరర నకకసడన
ఇసటట ననస:3-1-118
వయససస:26
లస: ససస స
9801 NDX1135193
పపరర: శరరద లత ననగరరర న

9787 NDX0003392
పపరర: జననరఱ న రజడడస ననరర

9782 JBV3022159
పపరర: అసజల కమతస

భరస : సససకర కననన
ఇసటట ననస:3-1-116
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : వరరకజ పసలర
ఇసటట ననస:3-1-117
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యడర పలర
ఇసటట ననస:3-1-117
వయససస:41
లస: పప
9798 NDX1746819
పపరర: రరప ననగరరరర నకకసడన

94-3/543

తసడడ:డ ఆనసదయఖ చసదస
ఇసటట ననస:3-1-116
వయససస:73
లస: పప

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:3-1-117
వయససస:40
లస: ససస స
9795 NDX1150879
పపరర: నరసససహరరవప యడర పలర

9784 NDX1677790
పపరర: కకషష కలమమరర చసదస

94-3/538

భరస : సరసబశవరరరవప కమతస
ఇసటట ననస:3-1-116
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమరజడడస ననరర
ఇసటట ననస:3-1-116
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ చనన వరగయఖ దేవర
ఇసటట ననస:3-1-116
వయససస:60
లస: పప
9792 NDX2054468
పపరర: పసర బ షపక

94-3/540

భరస : బబలర యఖ చసదస
ఇసటట ననస:3-1-116
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కమతస
ఇసటట ననస:3-1-116
వయససస:32
లస: పప
9789 NDX1137488
పపరర: యయససలల దేవర

9781 NDX2224061
పపరర: పడమల కజ

9779 NDX0111849
పపరర: శవశసకర తరరమలశశటట

తసడడ:డ మబరళకకషష తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:3-1-115
వయససస:29
లస: పప

భరస : అనల కలమమర కజ
ఇసటట ననస:3-1-116
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : యయససలల దేవర
ఇసటట ననస:3-1-116
వయససస:55
లస: ససస స
9786 NDX0110452
పపరర: అనల కలమమర కమతస

94-3/537

భరస : ససబబబరరవప కమతస
ఇసటట ననస:3-1-115
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ కమతస
ఇసటట ననస:3-1-115
వయససస:68
లస: పప
9783 NDX1135185
పపరర: ససశల దేవర

9778 NDX2162436
పపరర: లకడక పరప కమతస

94-3/1442

9803 NDX1953695
పపరర: షబబర బబషర షపక

94-3/562

తసడడ:డ అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:3-1-118
వయససస:25
లస: పప
9806 NDX3215167
పపరర: అనసరరధ గగనసగబసటర

94-34/957

భరస : సడరఖ పడకరశరరవప గగనసగబసటర
ఇసటట ననస:3-1-118
వయససస:49
లస: ససస స
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9807 NDX3197563
పపరర: శవ ననగ జజఖత గగనసగబసటర

94-44/741

తసడడ:డ సడరఖ పడకరశ రరవప గగనసగబసటర
ఇసటట ననస:3-1-118
వయససస:26
లస: ససస స
9810 NDX0719658
పపరర: ససజజత రరయల

94-3/567

94-3/1307

95-1/1038

94-3/570

తసడడ:డ కకషష రరమశశటట
ఇసటట ననస:3-1-121
వయససస:21
లస: ససస స
9822 NDX0236513
పపరర: వనసకరయమక రరమశశటట

94-3/573

94-3/576

94-3/579

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ పగడనల
ఇసటట ననస:3-1-125
వయససస:23
లస: ససస స

94-44/742

9820 NDX2284701
పపరర: గరయతడ రరమశశటట

9821 NDX0243493
పపరర: మలలర శశరర రరమశశటట

9826 NDX0954453
పపరర: నరకల నసదదగస

9829 NDX1417675
పపరర: బడజగష పరసడే

94-2/1427

9832 JBV3021177
పపరర: చననమక ఏకరశ

94-3/571

9835 NDX0234500
పపరర: వనజ పరతతరర
భరస : గణపత రరవప పరతతరర
ఇసటట ననస:3-1-125
వయససస:38
లస: ససస స

94-3/569

94-3/572

భరస : కకకషష రరమశశటట
ఇసటట ననస:3-1-121
వయససస:46
లస: ససస స
94-3/574

9824 NDX1417717
పపరర: పపజ పరసడే

94-3/575

భరస : ఉమమశ పరసడే
ఇసటట ననస:3-1-122
వయససస:28
లస: ససస స
94-3/577

9827 NDX0697532
పపరర: రరఘవవసదడ రరవప ఎలర సశశటట

94-3/578

తసడడ:డ శవ ననగ పడసరద రరవప ఎలర సశశటట
ఇసటట ననస:3-1-122
వయససస:29
లస: పప
94-3/580

9830 JBV3013547
పపరర: మమవవ నసదదగస

94-3/581

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నసదదగస
ఇసటట ననస:3-1-122
వయససస:50
లస: పప
94-3/582

94-3/1308
9833 NDX2628139
పపరర: మననహర మబరళ కకషష
తరరమలశశటట
తసడడ:డ ధనససజయ శకనవరసరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:3-1-124
వయససస:20
లస: పప

94-3/584

9836 NDX2224079
పపరర: గగపస పగడనల

భరస : ఈగయఖ ఏకసస
ఇసటట ననస:3-1-124
వయససస:56
లస: ససస స
94-3/583

94-42/1

9818 NDX2224236
పపరర: సరయ ననగరనవటట
తసడడ:డ వరరలల ననగరనవటట
ఇసటట ననస:3-1-120
వయససస:23
లస: పప

9823 AP151010063477
పపరర: కకకషష రరమశశటట

94-3/1306

9815 NDX0208413
పపరర: అరర వశరల

తసడడ:డ ససధకర మపరరరస
ఇసటట ననస:3-1-119, FLAT NUMBER 302
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ పపహరర పరసడే
ఇసటట ననస:3-1-122
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-1-123
వయససస:33
లస: పప
9834 NDX2224087
పపరర: తేజససశ పగడనల

9817 NDX2818037
పపరర: పవన కలమమర మపరరరస

9812 NDX2699023
పపరర: శరఖమ సససదర రరవప మమకకనవన

భరస : చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:3-1-119
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : గగరరసన నసదదగస
ఇసటట ననస:3-1-122
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ పపహరర షరరన pandy
ఇసటట ననస:3-1-122
వయససస:35
లస: పప
9831 NDX2983955
పపరర: మసరసన షపక

94-34/2

తసడడ:డ ససబబయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:3-1-121
వయససస:52
లస: పప

భరస : బడజగష పరసడే
ఇసటట ననస:3-1-122
వయససస:32
లస: ససస స
9828 NDX1417691
పపరర: ఉమమశ పరసడే

9814 NDX2233724
పపరర: ససధనరరణణ పడతసపరటట

94-3/566

తలర : అసకమక మమకకనవన
ఇసటట ననస:3-1-119
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరమశశటట
ఇసటట ననస:3-1-121
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససబబయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:3-1-121
వయససస:79
లస: ససస స
9825 NDX1417733
పపరర: వపసర పరసడే

94-3/568

భరస : పపలమరరరవప పడతసపరటట
ఇసటట ననస:3-1-119
వయససస:61
లస: ససస స

తలర : జజఖత నననననబథడలమ
ఇసటట ననస:3-1-119
వయససస:36
లస: ససస స
9819 NDX2284693
పపరర: రగవత రరమశశటట

9811 AP151010063534
పపరర: శవపడసరద పరలదద

9809 NDX0719377
పపరర: వనసకట దదపసస రరయల

తసడడ:డ ఆనసదపడసరద రరయల
ఇసటట ననస:3-1-119
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరలదద
ఇసటట ననస:3-1-119
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరమ కకషష
ఇసటట ననస:3-1-119
వయససస:37
లస: ససస స
9816 SQX2023612
పపరర: కలమఖణణ నననననబథడలమ

94-3/565

తసడడ:డ ఆనసదపడసరద రరయల
ఇసటట ననస:3-1-119
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఆనసద పడసరద రరయల
ఇసటట ననస:3-1-119
వయససస:52
లస: ససస స
9813 NDX2620383
పపరర: రరజఖ లకడక మమకకనవన

9808 NDX0243774
పపరర: కనకదసరడ రరయల

94-3/585

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ పగడనల
ఇసటట ననస:3-1-125
వయససస:21
లస: పప
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9837 NDX1137439
పపరర: ధనససజయ శకనవరసరరవప
తరరమలశశటట
తసడడ:డ ససబబబరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:3-1-125
వయససస:47
లస: పప

94-3/586

9840 NDX0333336
పపరర: నళన పగడనల

94-3/589

94-3/592

94-3/595

94-3/598

94-6/647

94-3/601

94-3/604

తసడడ:డ ససబబబరరవప మబనపలర
ఇసటట ననస:3-1-128
వయససస:37
లస: పప

9850 AP151010063300
పపరర: వనసకటననరరయణ పగడనల

9853 NDX2689990
పపరర: జజన పఠరన

9856 NDX0233882
పపరర: ససతతషసమమ అలవల

9859 AP151010063196
పపరర: నరగష జపపడడ

94-3/607

9862 NDX0333310
పపరర: శవకలమమరర కకసడవటట

94-3/599

9865 NDX0003236
పపరర: శశషగరరర రరవప కకసడవటట
తసడడ:డ వరయఖ కకసడవటట
ఇసటట ననస:3-1-128
వయససస:61
లస: పప

9845 NDX2493153
పపరర: రషసద షపక

94-3/594

9848 NDX0766592
పపరర: రరమదనస పగడనల

94-3/597

9851 NDX2693802
పపరర: మహబబబ పఠరన

94-4/1348

భరస : అజస పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-126
వయససస:32
లస: ససస స
94-4/1349

9854 NDX0847251
పపరర: నరకల కజ

94-3/600

తసడడ:డ జజసఫ కజ
ఇసటట ననస:3-1-127
వయససస:29
లస: ససస స
94-3/602

9857 NDX2493088
పపరర: జజన పఠరన

94-3/603

తసడడ:డ అజమ పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-127
వయససస:46
లస: పప
94-3/605

9860 NDX0515981
పపరర: మబనపలర ఝమనస రరణణ

94-3/606

భరస : మబనపలర గసగరధర
ఇసటట ననస:3-1-128
వయససస:30
లస: ససస స
94-3/608

భరస : శశషగరరరరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:3-1-128/
వయససస:58
లస: ససస స
94-3/610

94-3/591

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పగడనల
ఇసటట ననస:3-1-126
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప జపపడడ
ఇసటట ననస:3-1-127
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మబనపలర ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-1-128
వయససస:55
లస: ససస స
9864 NDX0596510
పపరర: గసగరధర మబనపలర

94-3/596

భరస : ససబడహకణఖస అలవల
ఇసటట ననస:3-1-127
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబయఖ అలవల
ఇసటట ననస:3-1-127
వయససస:47
లస: పప
9861 NDX0515858
పపరర: మబనపలర శవ

9847 NDX0111211
పపరర: జగససదనసస కతడ

9842 NDX0234526
పపరర: మరరయమక కతడ

తసడడ:డ కరలలషర వరల షపక
ఇసటట ననస:3-1-126
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ అజస పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-126, 2ND LINE
వయససస:45
లస: పప

భరస : నరగష కలమమర జపపడడ
ఇసటట ననస:3-1-127
వయససస:36
లస: ససస స
9858 NDX0113423
పపరర: ససబడమణఖస అలవల

94-3/593

తసడడ:డ సరసబశవరరరవప పగడనల
ఇసటట ననస:3-1-126
వయససస:42
లస: పప

భరస : మహబమబ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-126
వయససస:46
లస: ససస స
9855 NDX0333542
పపరర: ససభబషసణణ జజఖత జపపడడ

9844 NDX2493112
పపరర: రఫస షపక

94-3/588

భరస : జజకబ సససగ కతడ
ఇసటట ననస:3-1-126
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ జజకబ సససగ కతడ
ఇసటట ననస:3-1-126
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పగడనల
ఇసటట ననస:3-1-126
వయససస:37
లస: పప
9852 NDX2694909
పపరర: షమమబననసర పఠరన

94-3/590

తసడడ:డ కరలలషర వల షపక
ఇసటట ననస:3-1-126
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ జజకబ సససగ కతడ
ఇసటట ననస: 3-1-126
వయససస:31
లస: పప
9849 JBV3012721
పపరర: శసకరరరవప పగడనల

9841 NDX0234468
పపరర: కకటటశశరర పగడనల

9839 NDX0243667
పపరర: ససజజత పగడనల

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పగడనల
ఇసటట ననస:3-1-126
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ పగడనల
ఇసటట ననస:3-1-126
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప పగడనల
ఇసటట ననస:3-1-126
వయససస:76
లస: ససస స
9846 NDX0113266
పపరర: కరరణనకర కతడ

94-3/587

తసడడ:డ గగపరలససగ కతడ
ఇసటట ననస:3-1-125
వయససస:64
లస: పప

భరస : రరమదనసస పగడనల
ఇసటట ననస:3-1-126
వయససస:34
లస: ససస స
9843 AP151010066462
పపరర: కరసతమక పగడనల

9838 NDX0110916
పపరర: జజకబ సససగ కతడ

9863 NDX0596536
పపరర: శరరష కలమమర మబనపలర

94-3/609

తసడడ:డ ససబబబరరవప మబనపలర
ఇసటట ననస:3-1-128
వయససస:35
లస: పప
94-3/611

9866 NDX0332940
పపరర: పదనకవత కకసడవటట

94-3/612

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:3-1-128/1
వయససస:36
లస: ససస స
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94-3/613

భరస : ఆసజనవయబలల గగపసశశటట
ఇసటట ననస:3-1-128/1
వయససస:44
లస: ససస స
9870 NDX0111930
పపరర: రరమకకకషష మమదనసస

94-3/617

94-3/620

94-2/133

94-46/800

94-43/7

94-46/802

94-3/621

భరస : మబతనడజ మహమకద
ఇసటట ననస:3-1-138
వయససస:39
లస: ససస స
9891 NDX2667756
పపరర: ససజజత జజననలగడస

తసడడ:డ చదసచయఖ
ఇసటట ననస:3-1-151/3
వయససస:61
లస: పప

94-31/709

9880 NDX2585727
పపరర: తరరపతమమక బబ పలరరజ

9883 NDX3267242
పపరర: వజయ లకడక అమర

9886 NDX3178324
పపరర: వనసకట రరవప కకలర

94-3/1309

94-43/684

9875 NDX0107722
పపరర: నరకల గరల

94-2/132

9878 NDX2463057
పపరర: శక వనవషషవ లసకర

94-43/5

9881 NDX0222208
పపరర: చసదడకళ దనమచరర

94-43/6

భరస : మధససడధన రరవప
ఇసటట ననస:3-1-131/1 FLAT NO. 7
వయససస:47
లస: ససస స
94-72/1418

9884 NDX2776409
పపరర: పవన కలమమర పపలవరరస

94-34/958

9887 NDX2736619
పపరర: పపషల లత పసనపరటట

94-34/959

తసడడ:డ కకటయఖ కకలర
ఇసటట ననస:3-1-133 RANJITHA GRAND
వయససస:50
లస: పప

భరస : వజయ బబబబ
ఇసటట ననస:3-1-134/3
వయససస:36
లస: ససస స

9889 NDX2388932
పపరర: పరరశన షపక

9890 AP151010063322
పపరర: జజన షపక

9892 NDX2661015
పపరర: యలర మసద రరచపపడడ

9895 NDX2583581
పపరర: అకసమక యమసడడరరర
భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:3-1-151/3
వయససస:55
లస: ససస స

94-46/801

తసడడ:డ వనసగయఖ పపలవరరస
ఇసటట ననస:3-1-131/A
వయససస:22
లస: పప

94-35/695

94-3/622

తసడడ:డ అబబదలమర షపవక
ఇసటట ననస:3-1-146
వయససస:24
లస: పప
94-5/937

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:3-1-151
వయససస:59
లస: పప
94-5/939

94-3/619

తలర : అనసత లకడక సడరఖ కలమమరర రకతష
ఇసటట ననస:3-1-130/1 VENKAIAH SWAMY
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-1-138
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మజగశ
ఇసటట ననస:3-1-151
వయససస:27
లస: ససస స
9894 NDX2667103
పపరర: పడసరద యమసడడరరర

9877 NDX2502201
పపరర: జజఖత కరసస

9872 JBV3012499
పపరర: కకషషమమరరస మమరరసస

భరస : సరయ రరజ
ఇసటట ననస:3-1-129
వయససస:37
లస: ససస స

భసధసవప: అమర ఉమ మహహశశరర
ఇసటట ననస:3-1-131/1,
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసగయఖ పపలవరరస
ఇసటట ననస:3-1-131/A
వయససస:20
లస: పప
9888 NDX0236406
పపరర: మమలసబ మహమకద

94-2/131

భరస : వనసకటటశశరరలల
ఇసటట ననస:3-1-131
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ సస మయఖ
ఇసటట ననస:3-1-131/1 FLAT NO. 7
వయససస:52
లస: పప
9885 NDX2776391
పపరర: పడవణ కలమమర పపలవరరస

9874 NDX1016872
పపరర: రగవత బబ లబబ యన

94-3/616

తసడడ:డ రరఘవపలల మమరరసస
ఇసటట ననస:3-1-128/1
వయససస:75
లస: పప

భరస : యయసస కకషష రజడడస కరసస
ఇసటట ననస:3-1-130
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ లమతే జగనననథస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:3-1-130/2
వయససస:82
లస: పప
9882 NDX0109975
పపరర: మధససడధన రరవప దనమచరర

94-3/618

తసడడ:డ చదవతనఖ
ఇసటట ననస:3-1-129
వయససస:37
లస: ససస స

తలర : నరకల మమరర
ఇసటట ననస:3-1-129
వయససస:31
లస: పప
9879 NDX2828051
పపరర: శరసబయఖ పససపపలలటట

9871 AP151010063691
పపరర: ఆసజనవయబలల గగపసశశటట

9869 JBV3021920
పపరర: శరసతనదేవ మమరరసస

భరస : కకకషషమమరరస మమరరసస
ఇసటట ననస:3-1-128/1
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగపసశశటట
ఇసటట ననస:3-1-128/1
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ బబచచయఖ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:3-1-128/1
వయససస:82
లస: పప
9876 NDX1013390
పపరర: సరసబశవరరవప నసదదగరమ

94-3/614

భరస : నరసససహమమరరస మమదనసస
ఇసటట ననస:3-1-128/1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహమమరరస మమదనసస
ఇసటట ననస:3-1-128/1
వయససస:30
లస: పప
9873 AP151010063486
పపరర: ఆదదననరరయణ గగపసశశటట

9868 JBV3021912
పపరర: ననగమలలర శశరర మమదనసస

9893 NDX2660835
పపరర: సరరమక రరచపపడడ

94-5/938

భరస : యలమసద
ఇసటట ననస:3-1-151
వయససస:53
లస: ససస స
94-33/745

9896 NDX2660710
పపరర: మమరర యయసడడ
ర రర

94-39/1007

భరస : కలమమర
ఇసటట ననస:3-1-151/3
వయససస:33
లస: ససస స
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94-93/1304 9898 NDX2649333
9897 NDX2583714
పపరర: అనసరరధ బబబ యమసడèలÝరÜ
పపరర: మసరసన బ షపక

భరస : జజసఫ
ఇసటట ననస:3-1-151/3
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అలమభబక షపక
ఇసటట ననస:3-1-152
వయససస:62
లస: ససస స

9900 NDX3152022
పపరర: ననగబర వల షపక

94-34/961

తసడడ:డ అలమభబక షపక
ఇసటట ననస:3-1-152
వయససస:19
లస: పప
94-34/965

తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప కటటవరరపప
ఇసటట ననస:3-1-157
వయససస:21
లస: ససస స
9906 NDX2826915
పపరర: కటటవరరపప సరయ కలమఖణణ

94-34/968

తసడడ:డ కటటవరరపప శవ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-1-157
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గసజరపలర
ఇసటట ననస:3-1-162
వయససస:48
లస: పప
9912 NDX3273323
పపరర: ఘసట సరసబశవ రరవప

94-35/980

94-3/623

94-34/1083

తసడడ:డ శవ
ఇసటట ననస:3-1-165 , 2ND LINE
వయససస:18
లస: పప
9921 NDX3056769
పపరర: పరరశత దేవ దదయమఖ

94-34/971

భరస : వనసకటటశశరరర దదయమఖ
ఇసటట ననస:3-1-173
వయససస:67
లస: ససస స
9924 NDX2953776
పపరర: కరరరసక పరమరరస
తసడడ:డ వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:3-1-173/A
వయససస:18
లస: పప

94-34/974

94-34/960

9902 NDX2859684
పపరర: కటటవరరపప అదద లకడక

94-34/964

భరస : కటటవరరపప కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-1-157
వయససస:36
లస: ససస స

9904 NDX2826881
పపరర: కటటవరరపప సరయ కలమఖణణ

94-34/966

9905 NDX2826907
పపరర: కటటవరరపప సరయ కలమఖణణ

94-34/967

తసడడ:డ కటటవరరపప శవ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-1-157
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కటటవరరపప శవ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-1-157
వయససస:19
లస: ససస స

9907 NDX3259017
పపరర: ననగగశశర రరవప కకనవరర

9908 NDX2528537
పపరర: సరయ గసజరపలర

94-34/1068

9910 NDX2594091
పపరర: అదదమక గసజరపలర

9913 NDX2614808
పపరర: ససమలత బడడగబ

9916 NDX2901692
పపరర: ఖమజ షరరఫ షపక

94-34/4

తసడడ:డ ససబబయఖ గసజరపలర
ఇసటట ననస:3-1-162
వయససస:23
లస: పప
94-34/842

9911 NDX3113990
పపరర: పపలలమర మమమడనల

94-34/969

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:3-1-162
వయససస:79
లస: పప
94-34/843

భరస : శవ కకషష
ఇసటట ననస:3-1-163/3
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మమబబ ససభబన
ఇసటట ననస:3-1-165
వయససస:40
లస: పప
9918 NDX3287364
పపరర: అజయ కలమమర దనర

94-34/962

తసడడ:డ ససబబయఖ గసజరపలర
ఇసటట ననస:3-1-162
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:3-1-163
వయససస:63
లస: పప
9915 NDX0240911
పపరర: మగల జహసగరర

9901 NDX2929974
పపరర: బబలమజ పస పపరర

తసడడ:డ శకరరమలల కకననరర
ఇసటట ననస:3-1-157, FLAT NO.101
వయససస:56
లస: పప
94-34/841

9899 NDX3146008
పపరర: మసరసన బ షపక

భరస : అలమభబక షపక
ఇసటట ననస:3-1-152
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరబబబబ పస పపరర
ఇసటట ననస:3-1-152, FLAT#106
వయససస:34
లస: పప

9903 NDX2842425
పపరర: సరయ కలమఖణణ కటటవరరపప

9909 NDX2594067
పపరర: ససబబయఖ గసజరపలర

94-2/1137

9914 NDX2876340
పపరర: సమరలణ రరవప దనర

94-34/970

తసడడ:డ గగపస
ఇసటట ననస:3-1-164
వయససస:19
లస: పప
94-36/860

9917 NDX3287265
పపరర: అజయ కలమమర దనర

94-34/1082

తసడడ:డ జమల బబష
ఇసటట ననస:3-1-165 JUTE MILL AREA
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శవ
ఇసటట ననస:3-1-165 ,2ND LINE
వయససస:18
లస: పప

9919 NDX2945376
పపరర: తనరర పడభమజ అసదద

9920 NDX2704914
పపరర: పదక దమబక

94-1/1474

94-4/1350

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అసదద
ఇసటట ననస:3-1-168 OPP BALAJI TOWERS
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అబడహస
ఇసటట ననస:3-1-171
వయససస:42
లస: ససస స

9922 NDX2972107
పపరర: మహన సరయకకషష చచదరర
గటటటపరటట
తసడడ:డ మదససడధన రరవప గటటటపరటట
ఇసటట ననస:3-1-173
వయససస:23
లస: పప

94-34/972

9923 NDX2953792
పపరర: వర రరఘవయఖ పరమరరస

9925 NDX2953784
పపరర: లకకక పరమరరస

94-34/975

భరస : వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:3-1-173A
వయససస:34
లస: ససస స

94-34/973

తసడడ:డ గబరరననదస
ఇసటట ననస:3-1-173/A
వయససస:39
లస: పప
9926 NDX2976215
పపరర: మహమకద ఫరరరక షపక

94-34/976

తసడడ:డ మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:3-1-174
వయససస:26
లస: పప
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9927 NDX2943728
పపరర: లలకగష అసదద
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94-41/823

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:3-1-175
వయససస:20
లస: పప
9930 NDX3019189
పపరర: ససబబబ కకషష సససకర

94-34/977

9931 NDX3031119
పపరర: ససధ రరణణ సససకర

94-34/979

9934 NDX2475523
పపరర: అనకగత ససపరటట
తసడడ:డ రతననకర ససపరటట
ఇసటట ననస:3-1-183
వయససస:26
లస: పప

9936 NDX2623916
పపరర: పకథదశతేజ నరర

9937 NDX3256781
పపరర: అబదసననసర షపక

94-6/654

తలర : సపవటటలమసస నరర
ఇసటట ననస:3-1-185
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-188
వయససస:48
లస: పప
9942 NDX3076940
పపరర: భవన అసబటట

94-51/847

94-34/1078

94-30/1023

భరస : రవ అదదసకక
ఇసటట ననస:3-1-194/20
వయససస:21
లస: ససస స

94-41/1028

9946 NDX2537140
పపరర: దదనవశ

9949 NDX2713634
పపరర: వకకటరరయ గబసటటపలర

94-33/746

9952 NDX2569663
పపరర: డననయల ససదదప మబఠరపస గమ

94-35/931

9955 NDX2568343
పపరర: లలవమమన వననద కలమమర
మబతస పస గబ
తసడడ:డ ననగగశశరరరవప మబతస పస గబ
ఇసటట ననస:3-1-194/20
వయససస:20
లస: పప

9935 NDX2620276
పపరర: పవనకళళఖణ నరర

94-6/653

9938 NDX3264116
పపరర: రరబనన బబగబమ షపక

94-48/1164

9941 NDX3065430
పపరర: ననగరరరర న అసబటట

94-35/932

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ అసబటట
ఇసటట ననస:3-1-188
వయససస:21
లస: పప
94-52/596

9944 NDX3273737
పపరర: చదననమక తషమమబటట

94-34/1077

భరస : శకనవరససలల తషమమబటట
ఇసటట ననస:3-1-194/4
వయససస:32
లస: ససస స
94-34/5

9947 NDX2519312
పపరర: వణ రరణణ ససపరటట

94-39/7

భరస : రతననకర ససపరటట
ఇసటట ననస:3-1-194/7
వయససస:56
లస: ససస స
94-30/1024

9950 NDX2616167
పపరర: శశరరలల గబసటటపలర

94-32/968

తసడడ:డ గరగగర గబసటటపలర
ఇసటట ననస:3-1-194/10A
వయససస:47
లస: పప
94-30/1025

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప మబఠరపస గమ
ఇసటట ననస:3-1-194/20
వయససస:19
లస: పప
94-33/747

94-38/761

తసడడ:డ ఖజ మహహడదసన షపక
ఇసటట ననస:3-1-186
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శశరరలల గబసటటపలర
ఇసటట ననస:3-1-194/10A
వయససస:36
లస: ససస స

భసధసవప: వకకటరరయ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:3-1-194/10A
వయససస:46
లస: పప
9954 NDX2568202
పపరర: కలమమరర అదదసకక

9943 NDX2866325
పపరర: ఫరతమ షపక

9932 NDX2595056
పపరర: సరయ సతశ యమగరడలమ

తలర : సరయ తషలశ నరర
ఇసటట ననస:3-1-185
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ చనన
ఇసటట ననస:3-1-194/5
వయససస:24
లస: పప

భరస : శశరరలల గబసటటపలర
ఇసటట ననస:3-1-194/10A
వయససస:37
లస: ససస స
9951 NDX2713691
పపరర: ససరలల గబసటటపలర

94-38/6

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:3-1-188
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ తషమమబటట
ఇసటట ననస:3-1-194/4
వయససస:35
లస: పప
9948 NDX2596823
పపరర: వకకటరరయ గబసటటపలర

9940 NDX3064821
పపరర: ఆదదననరరయణ అసబటట

94-51/846

తసడడ:డ చనన యమగరడలమ
ఇసటట ననస:3-1-182
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:3-1-188
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ అసబటట
ఇసటట ననస:3-1-188
వయససస:25
లస: ససస స
9945 NDX3273752
పపరర: శకనవరససలల తషమమబటట

94-34/978

భసధసవప: లమలమమమన
ఇసటట ననస:3-1-186
వయససస:53
లస: ససస స
94-30/1207

9929 NDX2827905
పపరర: కలశమ బ షపక

భరస : మమబబ
ఇసటట ననస:3-1-177
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ కకషష సససకర
ఇసటట ననస:3-1-179, 1st Lane
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : చనన యమగరడలమ
ఇసటట ననస:3-1-182 NEW NO.10543
వయససస:49
లస: ససస స

9939 NDX2962165
పపరర: ఇబడహహస షపక

94-39/1189

తసడడ:డ సతశ కలమమర మబతనఖల
ఇసటట ననస:3-1-176
వయససస:19
లస: ససస స

భసధసవప: శరఖమల దేవ సససకర
ఇసటట ననస:3-1-179, 1 st Lane
వయససస:78
లస: పప
9933 NDX3138856
పపరర: వజయ కలమమరర యమగరడలమ

9928 NDX2875359
పపరర: పడవలర క మబతనఖల

9953 NDX2443851
పపరర: లకడక కరనడతష

94-33/5

భరస : చనన కరనడతష
ఇసటట ననస:3-1-194/20
వయససస:30
లస: ససస స
94-33/748

9956 NDX2834729
పపరర: కకటమక బలమర

94-34/980

భరస : వనసకటయఖ బలమర
ఇసటట ననస:3-1-194/20
వయససస:43
లస: ససస స
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9957 NDX2834695
పపరర: కలమమరర బలమర
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94-41/824

తసడడ:డ వనసకటయఖ బలమర
ఇసటట ననస:3-1-194/20
వయససస:26
లస: ససస స
9960 NDX2705671
పపరర: సరటలన` బలర

94-35/870

94-35/976

94-39/1395

94-34/6

94-34/846

94-34/982

94-28/831

తసడడ:డ జజరరర మబదద
ఇసటట ననస:3-1-206
వయససస:19
లస: ససస స

94-3/624

9970 NDX2600898
పపరర: రరసబబబబ కకలల
ర రర

9973 NDX2588242
పపరర: కరకసత కలమమర కకలల
ర రర

9976 NDX2607638
పపరర: ససబడమణఖస ఎడడకలలర

94-41/826

9984 NDX3300365
పపరర: యకకబబ తసగరరరల

94-35/982

94-34/1062

9965 AP151010117306
పపరర: జగససదనస పడతసపరటట

9968 NDX2474336
పపరర: ఏససబబబబ కరలలవ

94-32/3

94-34/844

9971 NDX2588226
పపరర: గసగర భవన కకలల
ర రర

94-34/845

భరస : రరసబబబబ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:3-1-199
వయససస:39
లస: ససస స
94-34/847

9974 NDX2532836
పపరర: బబబబ డదకస

94-34/8

తసడడ:డ జజరరర డదకస
ఇసటట ననస:3-1-199/10
వయససస:21
లస: పప
94-37/615

9977 NDX2571305
పపరర: అభనవ మబదద

94-22/666

తసడడ:డ ననగసరశమ ఎడడకలలర
ఇసటట ననస:3-1-202 NEW 13-14-588
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ జజరరర మబదద
ఇసటట ననస:3-1-206
వయససస:18
లస: పప

9979 NDX2579951
పపరర: ఖమససస హహసపసన షపక

9980 NDX2950491
పపరర: లకడక దసరడ మకదసల యరకసశశటట

9982 NDX3299336
పపరర: పదక వనలగర

94-29/871

తసడడ:డ వర కలమమర కకలకలలరర
ఇసటట ననస:3-1-219/2
వయససస:21
లస: పప

94-41/825

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:3-1-209 F.NO. 4A
వయససస:18
లస: ససస స
94-34/1085

భరస : కకషష వనలగర
ఇసటట ననస:3-1-212
వయససస:45
లస: ససస స
9985 NDX2524262
పపరర: హరర వరర న కకలకలలరర

94-34/244

తసడడ:డ శరమబఖయయల కరలలవ
ఇసటట ననస:3-1-197/9
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ దచరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:3-1-209 3RD FLOOR
వయససస:18
లస: పప

9981 NDX2948842
పపరర: వనసకట సతఖ సరయ కకషష వసశ
యరకసశశటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:3-1-209 F.NO.4A
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ననగ లసగయఖ తసగరరరల
ఇసటట ననస:3-1-219
వయససస:58
లస: పప

9967 NDX2458545
పపరర: సతష కలమమర కరలలవ

9962 NDX3247806
పపరర: అయయషర షపక

తసడడ:డ దేవసహయస
ఇసటట ననస:3-1-197/3
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:3-1-199
వయససస:19
లస: పప

భరస : పవన కలమమర డదకస
ఇసటట ననస:3-1-199/10
వయససస:18
లస: ససస స
9978 NDX2571347
పపరర: నవఖ మబదద

94-39/1190

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:3-1-199
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబబ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:3-1-199
వయససస:22
లస: పప
9975 NDX2886117
పపరర: గగరరర డదకస

9964 NDX3131307
పపరర: శవ కలమమరర బసడనరరపలర

94-34/981

తసడడ:డ హసన అహమద
ఇసటట ననస:3-1-194/A
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమమఖల కరలలవ
ఇసటట ననస:3-1-197/9
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సరమమఖల కరలలవ
ఇసటట ననస:3-1-197/9
వయససస:23
లస: పప
9972 NDX2588200
పపరర: రవ తేజ కకలల
ర రర

94-34/1057

భరస : సరసబశవరరవప బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:3-1-195,FLAT NO 302
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:3-1-197/4
వయససస:30
లస: పప
9969 NDX2535920
పపరర: సతష కలమమర కరలలవ

9961 NDX3220431
పపరర: షరబబషర అల షపక

9959 NDX2863819
పపరర: అమమలఖ బలర

భరస : ససటవనన కలమమర బలర
ఇసటట ననస:3-1-194/21A
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ హజ ఆహమదనన
ఇసటట ననస:3-1-194/A
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ హసన అహమద
ఇసటట ననస:3-1-194/A
వయససస:20
లస: పప
9966 NDX3229853
పపరర: అనల కలమమర రరమశశటట

94-33/749

తలర : వజయ బలర
ఇసటట ననస:3-1-194/21A
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ చన వనసకట యమ
ఇసటట ననస:3-1-194/21A
వయససస:18
లస: పప
9963 NDX3247830
పపరర: యశన షపక

9958 NDX2594430
పపరర: ససటవనన కలమమర బలర

9983 NDX2589703
పపరర: యకకబబ తసగరరరల

94-31/869

తసడడ:డ లసగయఖ తసగరరరల
ఇసటట ననస:3-1-219
వయససస:61
లస: పప
94-4/834

9986 NDX3059524
పపరర: వజయ కకలకలలరర

94-23/723

భరస : వర కలమమర కకలకలలరర
ఇసటట ననస:3-1-219/2
వయససస:42
లస: ససస స

Page 181 of 722

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39

9987 NDX3124039
పపరర: శరమబఖయయల కకలకలలరర

94-34/983

భసధసవప: వరయఖ కకలకలలరర
ఇసటట ననస:3-1-219/2
వయససస:79
లస: పప
9990 NDX2576973
పపరర: అరరణ జజసఫ కకలకలలరర

94-29/872

94-34/985

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:3-1-222
వయససస:21
లస: ససస స
9999 NDX2630309
పపరర: వరరరజడడస అడపర

94-1/1321

తసడడ:డ పసచరజడడస అడపర
ఇసటట ననస:3-1-246
వయససస:46
లస: పప
10002 NDX2567063
పపరర: సరయ హహతేశ రజడడస అడపర

9991 NDX2389567
పపరర: కరరణ సడవసత సలకకనడడ

94-34/849

9997 NDX2568673
పపరర: కకషష కలమమరర బబ దసదలలరర

94-28/832

తసడడ:డ గగపరల రరవప బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:3-1-222
వయససస:46
లస: పప
94-35/871

9998 NDX2402600
పపరర: అరరణన కలమమరర వపటటకలరర

94-2/1139

94-34/9

94-34/848

భరస : వరరరజడడస అడపర
ఇసటట ననస:3-1-246 HOUSE NO 195
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరజడడస అడపర
ఇసటట ననస:3-1-246 HOUSE NO 195
వయససస:20
లస: ససస స

10003 NDX2474682
పపరర: కనపరరస దదనవష కలమమర

10004 NDX2956126
పపరర: రగవసత దదపలలపపడడ

10008 NDX0705582
పపరర: మసజల దేవ చదలవరడ

10009 NDX2823300
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పరటటబసడర

భరస : వనసకటటశశర రరవప పరటటబసడర చదలవరడ
ఇసటట ననస:3-1-270 G-2
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ హరనథ బబబబ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:3-1-270,G-2,
వయససస:42
లస: పప

10011 NDX3024148
పపరర: తరరపతయఖ పసటటకకటట

10012 NDX3273554
పపరర: కకషష రరవప చరరమమమళర

94-34/10

10015 NDX2888154
పపరర: కకమటటగబసట రసబబబబ
తసడడ:డ కకమటటగబసట ననగయఖ
ఇసటట ననస:3-1-327
వయససస:39
లస: పప

94-47/1103

భసధసవప: వనసకట లకడకననరరయణ
ఇసటట ననస:3-1-248
వయససస:20
లస: పప
94-5/941

10007 NDX2649028
పపరర: శకకరసత జకససపపడడ

94-240/613

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప జకససపపడడ
ఇసటట ననస:3-1-270
వయససస:27
లస: పప
94-52/597

10010 NDX2947570
పపరర: పదనకవత వవదలవరరపప

94-39/1191

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:3-1-280A
వయససస:50
లస: ససస స
94-35/981

తసడడ:డ ననగభబషణస చరరమమమళర
ఇసటట ననస:3-1-314
వయససస:75
లస: పప
94-37/711

9995 NDX2596492
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బబ దసదలలరర

10001 NDX2566784
పపరర: దదపసస అడపర

భరస : ఎడడకకసడలల సస మశశటట
ఇసటట ననస:3-1-268
వయససస:59
లస: ససస స

భసధసవప: శవ రజడడస యయదసరరరర
ఇసటట ననస:3-1-317
వయససస:32
లస: ససస స

94-35/2

10000 NDX2630317
పపరర: వజయ లకడక అడపర

10006 NDX2648905
పపరర: కకషష కలమమరర సస మశశటట

తసడడ:డ వనసకటబదదడ పసటటకకటట
ఇసటట ననస:3-1-305
వయససస:70
లస: పప

94-35/1

భరస : వనసకటటశశరరర వపటటకలరర
ఇసటట ననస:3-1-233
వయససస:46
లస: ససస స

94-35/933
10005 NDX2828572
పపరర: లకడక ససవరష జయ మమధసరర
మచరర
భరస : వనసకట ససబబ రరవప మచరర
ఇసటట ననస:3-1-257 NEW 14-4-163
వయససస:44
లస: ససస స

94-34/986

9992 NDX2487395
పపరర: ససకలమమర రగపపడడ

భరస : వనసకటటశశరరరవప బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:3-1-222, C/o Krishna mess
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ కనపరరస కకషస ర కలమమర
ఇసటట ననస:3-1-247
వయససస:20
లస: పప

94-35/674

94-48/1035

తసడడ:డ కకటట ససవరష రరజ రగపపడడ
ఇసటట ననస:3-1-220/A
వయససస:21
లస: పప

9994 NDX2535037
పపరర: పసటర పరల మసద

తసడడ:డ వరరరజడడస అడపర
ఇసటట ననస:3-1-246 HOUSE NO 195
వయససస:18
లస: పప

10014 NDX2874360
పపరర: పదక యయదసరరరర

94-41/5

తసడడ:డ కకటయఖ మసద
ఇసటట ననస:3-1-221/A
వయససస:23
లస: పప
94-37/616

9989 NDX2782357
పపరర: లకకకగణణష కకలకలలరర

తసడడ:డ ససవరష రరజ కకలకలలరర
ఇసటట ననస:3-1-219/2
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కరరణనకర సలకకనడడ
ఇసటట ననస:3-1-219 GEORGE PETA
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శశభననదదడ మసద
ఇసటట ననస:3-1-221
వయససస:20
లస: పప
9996 NDX2566818
పపరర: సరయశక బబ దసదలలరర

94-34/984

భరస : శరమబఖయయల కకలకలలరర
ఇసటట ననస:3-1-219/2
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ రవకలమమర కకలకలలరర
ఇసటట ననస:3-1-219/3
వయససస:20
లస: పప
9993 NDX2908168
పపరర: కకరణ మసద

9988 NDX3054772
పపరర: నరకల కకలకలలరర

10013 NDX2839801
పపరర: వనసకట ననగరరరర న చరరమమమళర

94-73/813

తసడడ:డ మదన మబరళమహన చరరమమమళర
ఇసటట ననస:3-1-314
వయససస:22
లస: పప
94-36/861

10016 NDX2938645
పపరర: కకమటటగబసట పదనకవత

94-36/862

భరస : కకమటటగబసట రసబబబబ
ఇసటట ననస:3-1-327
వయససస:31
లస: ససస స
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94-37/4

తసడడ:డ హరర బబబబ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:3-1-329
వయససస:22
లస: పప
10020 NDX2838464
పపరర: వనసకటటశశరరర ఈడే

94-48/1037

94-28/833

భరస : జగనననథ రరవప
ఇసటట ననస:3-1-336
వయససస:42
లస: ససస స
10026 NDX2293975
పపరర: ససభబన బ షపక

94-34/11

94-35/975

94-35/937

తసడడ:డ శకనవరస రజడడస బసస రజడడస
ఇసటట ననస:3-1-341 FLAT NO-112
వయససస:18
లస: ససస స
10038 NDX2540698
పపరర: సరకగత రరమ రజడస డ మదసగబల

10025 NDX3160686
పపరర: మహహశ సరయనవడక

10027 NDX3140670
పపరర: లకకకపత దదవనశల

10030 NDX1567546
పపరర: వససత లకడక దదవనశల

10033 NDX2582831
పపరర: వనసకట శరత పడభబ గబనన

10036 NDX3060605
పపరర: జశశసత జమబకల

10039 NDX2657906
పపరర: ససషసకథ సరహహ

తసడడ:డ వవణబ గగపరల రజడస డ మదసగబల
ఇసటట ననస:3-1-341,F.NO.202 GOLDEN
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర సరహహ
ఇసటట ననస:3/1/342/2
వయససస:19
లస: ససస స

10041 NDX2579324
పపరర: ససషసకథ సరహహ

10042 NDX2574853
పపరర: కలమఖణణ ననయక

94-34/837

తసడడ:డ వనసకటటశశర సరహహ
ఇసటట ననస:3-01-342/2
వయససస:18
లస: ససస స
10044 NDX2388858
పపరర: ససజత కలమమర సరహహ
తసడడ:డ వనసకటటశశర సరహహ
ఇసటట ననస:3-1-342/2,
వయససస:22
లస: పప

94-38/768

10045 NDX2443992
పపరర: సససహచలస సరహహ

94-34/987

తలర : అసజల సరయనవడక
ఇసటట ననస:3-1-337
వయససస:26
లస: పప
94-35/934

10028 NDX3142767
పపరర: వససత రరవప కరనసగసటట

94-35/935

తసడడ:డ ననగ పడసరద కరనసగసటట
ఇసటట ననస:3-1-341
వయససస:18
లస: పప
94-35/979

10031 SQX1678200
పపరర: రఫత జహ షపక

95-34/2

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:3-1-341
వయససస:32
లస: ససస స
94-34/850

10034 NDX2593358
పపరర: వనసకట రవ రరజ గబనన

94-34/851

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ గబనన
ఇసటట ననస:3-1-341 FLAT NO. 105
వయససస:23
లస: పప
94-35/936

10037 NDX2943215
పపరర: ఉమదేవ ఎరరవ

94-35/938

భరస : అపసలరజడడస లలళళ
ఇసటట ననస:3-1-341, FLAT NO.407
వయససస:49
లస: ససస స
94-22/664

10040 NDX2463016
పపరర: కజశలమశ చసదడ సరహహ

94-34/12

తసడడ:డ ససమసచనల సరహహ
ఇసటట ననస:3-1-342/2
వయససస:22
లస: పప
94-34/854

భరస : కరశననథ ననయక
ఇసటట ననస:3-1-342/2
వయససస:28
లస: ససస స
94-34/13

94-51/1

10024 NDX2708071
పపరర: వ ససరగశ బబబబ వనవ

తసడడ:డ పడవణ బబబబ జమబకల
ఇసటట ననస:3-1-341 F NO 204
వయససస:19
లస: పప
94-34/853

10022 NDX2477982
పపరర: శకధర అలహరర
తసడడ:డ సడరఖ పడకరష రరవప అలహరర
ఇసటట ననస:3-1-332 8th line
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ గబనన
ఇసటట ననస:3-1-341 FLAT NO. 105
వయససస:29
లస: పప
94-34/852

94-41/689

భరస : చసదడయఖ మసదడపప
ఇసటట ననస:3-1-329 BLOCK-2 FLAT NO-2
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : లకడక పత దదవనశల
ఇసటట ననస:3-1-341
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరమ లసగర రజడడస దేవగరరర
ఇసటట ననస:3-1-341 Flat -B 410
వయససస:68
లస: ససస స
10035 NDX2570554
పపరర: తపససశ రజడడస బసస రజడడస

94-48/3

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప దదవనశల
ఇసటట ననస:3-1-341
వయససస:54
లస: పప

భరస : ననగ పడసరద కరనసగసటట
ఇసటట ననస:3-1-341
వయససస:41
లస: ససస స
10032 NDX2978310
పపరర: ఇసదదరర దేవ దేవగరరర

10021 NDX1860320
పపరర: జజనకక మసదడపప

10019 NDX2559565
పపరర: గగపరల కకషష ఆచసట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప ఆచసట
ఇసటట ననస:3-1-329
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:3-1-336
వయససస:46
లస: పప

భరస : మహమకద జజన షపక
ఇసటట ననస:3-1-341
వయససస:59
లస: ససస స
10029 NDX3235355
పపరర: ననగ మణణ కరనసగసటట

94-37/713

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఈడే
ఇసటట ననస:3-1-329
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ననగభమషణస ఈడే
ఇసటట ననస:3-1-329
వయససస:64
లస: పప
10023 NDX2620060
పపరర: రజఖలకడక యయలలగమరర

10018 NDX2842193
పపరర: తనరక పడవణ ఈడే

10043 NDX2881738
పపరర: కరశననథ ననయక

94-35/939

తసడడ:డ మహన
ఇసటట ననస:3-1-342/2
వయససస:35
లస: పప
94-34/14

10046 NDX2703866
పపరర: హహమ బసదస కటట

94-34/855

తసడడ:డ బనసధర సరహహ
తసడడ:డ ససత రరమయఖ కటట
ఇసటట ననస:3-1-342/2, OPP GOLDEN TOW ఇసటట ననస:3-1-345
వయససస:46
లస: పప
వయససస:39
లస: ససస స

Page 183 of 722

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39

94-32/969 10048 NDX2954600
10047 NDX2607307
పపరర: ్రజ్సవ పసకయతమ పసచనదసల
పపరర: ఠరరరస బహదడర ఖడనస

భసధసవప: అసజమక కనడస
ఇసటట ననస:3-1-345/1
వయససస:19
లస: పప
10050 NDX2580066
పపరర: వనసకటటష దదవ

తసడడ:డ శరఖస బహబర ఖడనస
ఇసటట ననస:3-1-346
వయససస:28
లస: పప
94-30/1026

తసడడ:డ మలలర శశరరరవప దదవ
ఇసటట ననస:3-1-362/1
వయససస:25
లస: పప
10053 SQX2084788
పపరర: అపసనన షపక

95-34/455

94-33/811

భసధసవప: వజయ లకడక
ఇసటట ననస:3-1-396
వయససస:50
లస: పప
10059 NDX2859783
పపరర: మలర శశర రరవప ససననపప

94-35/944

Deleted
94-35/947

94-35/3

94-17/914

తసడడ:డ అలబక షపక
ఇసటట ననస:3-1-512/3
వయససస:18
లస: ససస స

10058 NDX3299351
పపరర: నజర షపక

94-35/943

10063 NDX2760130
పపరర: చరసజవ ససనసనపప

10066 NDX2971596
పపరర: యశశసత కలమమర శశషరదదడ

10069 NDX2542298
పపరర: గకరర అలర క

10072 NDX3207529
పపరర: దసస గరరర షపక

94-35/945

10075 NDX2716173
పపరర: పసడయసకర రజలర
తసడడ:డ పపవడడ రరజ రజలర
ఇసటట ననస:3-1-512/5
వయససస:18
లస: ససస స

94-34/1086

10061 NDX2874253
పపరర: సరసశత ససననపప

94-35/946

తసడడ:డ మలర శశర రరవప ససననపప
ఇసటట ననస:3-1-482
వయససస:46
లస: ససస స
94-35/948

10064 NDX2863579
పపరర: మలర శశర రరవప ససననపప

94-152/731

తసడడ:డ పస లయఖ ససననపప
ఇసటట ననస:3-1-482
వయససస:50
లస: పప
94-35/949

10067 NDX3242245
పపరర: అమమలఖ బబ నససరర

94-36/905

భరస : రవ చసదడ సరగర బబ నససరర
ఇసటట ననస:3-1-504/3
వయససస:23
లస: ససస స
94-35/872

10070 NDX2838712
పపరర: ఇసదసమత కకసడపరటటరర

94-35/950

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకసడపరటటరర
ఇసటట ననస:3-1-509/1
వయససస:38
లస: ససస స
94-36/863

తసడడ:డ ఖససస
ఇసటట ననస:3-1-512
వయససస:58
లస: పప
94-39/1407

94-37/715

తలర : ననశద షపక
ఇసటట ననస:3-1-478/c
వయససస:35
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ ఖససస
ఇసటట ననస:3-1-512
వయససస:58
లస: పప
10074 NDX3269495
పపరర: రగశన షపక

10057 NDX2917136
పపరర: ఫణణసదడ కలమమర పస రర

10060 NDX2760163
పపరర: మలర శశర రరవప ససననపప

94-35/942

10055 NDX2904498
పపరర: బబజజన షపక
భరస : మదర షపక
ఇసటట ననస:3-1-385/5
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : సడరఖ రరవప అలర క
ఇసటట ననస:3-1-505/1
వయససస:37
లస: ససస స
94-33/819

10052 NDX2862647
పపరర: కపసల కకషష ఓజజ

తసడడ:డ చఠరరజన ఓజజ
ఇసటట ననస:3-1-374, JUTE MILL ROAD
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప శశషరదదడ
ఇసటట ననస:3-1-504/1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శరసతయఖ అలర క
ఇసటట ననస:3-1-505/1
వయససస:37
లస: పప
10071 NDX3193836
పపరర: దసస గరరర షపక

94-41/828

తసడడ:డ మలర శశర రరవప ససనసనపప
ఇసటట ననస:3-1-482
వయససస:29
లస: పప

తలర : శకనవరసస రరవప
ఇసటట ననస:3-1-500/1
వయససస:42
లస: ససస స
10068 NDX2628493
పపరర: సడరఖ రరవప అలర క

10054 NDX2899847
పపరర: కపసల కకషష ఓజజ

94-35/941

తసడడ:డ చసఠరరజన ఓజజ
ఇసటట ననస:3-1-374
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ పస లయఖ ససననపప
ఇసటట ననస:3-1-482
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:3-1-482
వయససస:30
లస: పప
10065 NDX0338186
పపరర: మదసకలరర ససజజత

94-5/943

తసడడ:డ ససబబయఖ పస రర
ఇసటట ననస:3-1-478/8,
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పస లయఖ ససననపప
ఇసటట ననస:3-1-482
వయససస:51
లస: పప
10062 NDX3151859
పపరర: షపక ఫరరయమజ

10051 NDX2669182
పపరర: ఏసస బబ లర సపలర

10049 NDX2954626
పపరర: రమమశ ఖడనస

తసడడ:డ శరఖస ఖడనస
ఇసటట ననస:3-1-346
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల
ఇసటట ననస:3-1-364
వయససస:29
లస: పప

తలర : షమమన షపక
ఇసటట ననస:3-1-374
వయససస:19
లస: ససస స
10056 NDX2959203
పపరర: కకషష మహన ననకసలపపడడ

94-35/940

94-13/1204

10073 NDX2930972
పపరర: దదలమరద షపక

94-36/864

భరస : ననగబల మర షపక
ఇసటట ననస:3-1-512/3
వయససస:27
లస: ససస స
10076 NDX2946663
పపరర: ననగబల మర షపక

94-37/716

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:3-1-513/3
వయససస:30
లస: పప
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10077 NDX3071966
పపరర: అయయషర షపక
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94-35/951

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:3-1-514
వయససస:48
లస: ససస స
94-36/867

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:3-1-514
వయససస:24
లస: పప
10083 NDX3205937
పపరర: రరజజజ మటటట

94-35/952

94-36/4

94-36/871

94-36/873

94-38/771

94-36/876

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:3-1-574
వయససస:18
లస: ససస స

10090 NDX3052784
పపరర: చనన బడడలర షపక

10093 NDX3065646
పపరర: అనసరరధ మసడర

10096 NDX2579308
పపరర: అనసష బబ పలరరజ

10099 NDX2965234
పపరర: పడవణ కలమమర ఎరక

95-5/743

10102 JBV1022425
పపరర: వహహదసననసర షపక

94-36/872

10105 NDX2889426
పపరర: ననగలకడక అవపకల
తసడడ:డ లసగ రరవప
ఇసటట ననస:3-1-574
వయససస:19
లస: ససస స

10085 NDX2601201
పపరర: శవ గగపరల కకషష యసబబలలరర

94-35/874

10088 NDX2842532
పపరర: దసరడ భవన నసదస

94-36/870

10091 NDX2590040
పపరర: లకడక కరక

94-36/770

భరస : వనసకటబడవప కరక
ఇసటట ననస:3-1-543/2
వయససస:33
లస: ససస స
94-36/874

10094 NDX3065307
పపరర: పడణవ సరయ మమనత మసడర

94-36/875

తసడడ:డ యలర మసద మసడర
ఇసటట ననస:3-1-543/2
వయససస:19
లస: ససస స
94-37/617

10097 NDX2593366
పపరర: శసకర బలర

94-36/771

తసడడ:డ పస లలస బలర
ఇసటట ననస:3-1-543/5
వయససస:30
లస: పప
94-9/998

10100 NDX2988053
పపరర: మలర క షపక

94-36/878

తసడడ:డ ననగబల మరవల షపక
ఇసటట ననస:3-1-559/2
వయససస:26
లస: ససస స
94-36/5

భరస : అబబదల బబజ షపక
ఇసటట ననస:3-1-570/1
వయససస:39
లస: ససస స
94-36/879

94-34/15

తసడడ:డ లకడక కరసత నసదస
ఇసటట ననస:3-1-543
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప ఎరక
ఇసటట ననస:3-1-548
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ యగయఖ గరరర
ఇసటట ననస:3-1-560,4th line
వయససస:41
లస: పప
10104 NDX2889434
పపరర: సరయ పడవలర క ససతసశశటట

94-36/869

తసడడ:డ వనసకట కకషషరరవప
ఇసటట ననస:3-1-543/3
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ఏకలల
ఇసటట ననస:3-1-543/8
వయససస:37
లస: పప
10101 SQX2091304
పపరర: హనసమసత రరవప గరరర

10087 NDX2944833
పపరర: ఆదదలకడక అసతటట

10082 NDX2474666
పపరర: రజషక వలపరర

తసడడ:డ శవరజ
ఇసటట ననస:3-1-543
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకట నరసయఖ మసడర
ఇసటట ననస:3-1-543/2
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతఖ కరక
ఇసటట ననస:3-1-543/2
వయససస:46
లస: పప
10098 NDX3213725
పపరర: వససత బబబబ ఏకలల

94-28/835

తసడడ:డ రసడల షపక
ఇసటట ననస:3-1-543/1
వయససస:51
లస: పప

భరస : యలర మసద మసడర
ఇసటట ననస:3-1-543/2
వయససస:46
లస: ససస స
10095 NDX2589935
పపరర: వనసకట రరవప కరక

10084 NDX2601250
పపరర: ననగ లకడక యమనసబలలరర

94-36/866

భరస : రమమశ వరపరర
ఇసటట ననస:3-1-522
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-1-543
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక కరసత నసదస
ఇసటట ననస:3-1-543
వయససస:19
లస: ససస స
10092 NDX3065315
పపరర: పదక మసడర

94-35/873

తసడడ:డ శవరజ
ఇసటట ననస:3-1-543
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ చన కకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:3-1-543
వయససస:56
లస: పప
10089 NDX2968006
పపరర: దసరడ భవన నసదస

10081 NDX2557080
పపరర: గరయతక బతషల

10079 NDX2931012
పపరర: జరరనన షపక

తసడడ:డ ఇబడహహమ షపక
ఇసటట ననస:3-1-514
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : గసగరరజ బతషల
ఇసటట ననస:3-1-517
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన సపవమమన మటటట
ఇసటట ననస:3-1-536
వయససస:40
లస: పప
10086 NDX1412709
పపరర: శకనవరస రరవప బతష
స ల

94-36/865

Deleted

భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:3-1-514
వయససస:22
లస: ససస స
10080 NDX2930998
పపరర: అహకద షపక

10078 NDX2930980
పపరర: ఖమతషన బ షపక

10103 NDX2446714
పపరర: శకనవరసరరవప శతసశశటట

94-36/6

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ శతసశశటట
ఇసటట ననస:3-1-574
వయససస:44
లస: పప
94-37/717

10106 NDX2525756
పపరర: కరరరసక గగపస అవరశరర

94-36/7

తసడడ:డ ననరయఖ అవరశరర
ఇసటట ననస:3-1-574/4
వయససస:20
లస: పప
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10107 NDX2942019
పపరర: ననరయఖ అవరశరర
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94-36/880

Deleted

తసడడ:డ కకషషయఖ అవరశరర
ఇసటట ననస:3-1-574/4
వయససస:42
లస: పప
10110 NDX2669141
పపరర: తరరమల కకనపరల

94-3/1313

94-36/883

94-36/570

94-36/886

94-36/774

94-47/988

94-13/1205

భరస : పపలర యఖ మమసదస
ఇసటట ననస:3-1-621/3
వయససస:55
లస: ససస స

10120 NDX2589539
పపరర: ససధకర అలర క

10123 NDX2592970
పపరర: షహహన షపక

10126 NDX3247376
పపరర: ససరగష కలమమర గగవసదస

10129 NDX2446805
పపరర: శకజ కకసదమమడడ

94-36/890

10132 NDX3214517
పపరర: ససదదప కకసడమబదద

94-36/773

10135 NDX2597920
పపరర: పడసనన లకడక ఉదదదసపత
తలర : రరఢ
ఇసటట ననస:3-1-650/2
వయససస:24
లస: ససస స

10115 NDX2619146
పపరర: రజయమ షపక

94-36/772

10118 NDX2885473
పపరర: శసకర గగరర

94-36/885

10121 NDX2973725
పపరర: సమర షపక

94-36/887

తసడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:3-1-606/5
వయససస:18
లస: పప
94-36/775

10124 NDX3055076
పపరర: హనఫ షపక

94-36/888

భసధసవప: మబనన షపక
ఇసటట ననస:3-1-611/9
వయససస:18
లస: పప
94-36/906

10127 NDX2386456
పపరర: ఆకకబ మహమకద

94-13/241

తసడడ:డ ఇమమమబదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:3-1-612
వయససస:27
లస: పప
94-36/8

10130 NDX3210242
పపరర: శకనవరస రరవప కకసడమమదద

94-36/889

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకసడమమదద
ఇసటట ననస:3-1-620
వయససస:45
లస: పప
94-36/891

10133 NDX3209830
పపరర: ససదదప కకసడమబదద

94-36/892

Deleted

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసడమబదద
ఇసటట ననస:3-1-620
వయససస:18
లస: పప
94-36/9

94-36/882

తసడడ:డ తవటయఖ
ఇసటట ననస:3-1-592/4
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసదమమడడ
ఇసటట ననస:3-1-620
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ స రరవప కగ
ఇసటట ననస:3-1-620
వయససస:20
లస: ససస స
10134 NDX2381150
పపరర: సరయ లకడక మమసDU

94-36/573

తసడడ:డ ససధనకర గగవసదస
ఇసటట ననస:3-1-611/10
వయససస:26
లస: పప

తలర : షసరజ
ఇసటట ననస:3-1-612
వయససస:54
లస: పప
10131 NDX3168853
పపరర: శకజ కగ

10117 NDX1375070
పపరర: తవటరరజ బతష
స ల

10112 NDX3055092
పపరర: వజయలకడక బబడ

తసడడ:డ షఫస షపక
ఇసటట ననస:3-1-592
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:3-1-608/5
వయససస:20
లస: ససస స

భసధసవప: మబనన షపక
ఇసటట ననస:3-1-611/9
వయససస:18
లస: పప
10128 NDX2655876
పపరర: ఇసరజశఅల షపక

94-36/884

తసడడ:డ లకకణరరవప అలర క
ఇసటట ననస:3-1-594
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:3-1-608/5
వయససస:57
లస: పప
10125 NDX2592319
పపరర: హనఫ షపక

10114 NDX3055084
పపరర: శసకర రరవప బబడ

94-36/881

భరస : శసకర రరవప బబడ
ఇసటట ననస:3-1-587/1A
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకణ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:3-1-592/4
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పస తషరరజ
ఇసటట ననస:3-1-592/4
వయససస:38
లస: పప
10122 NDX2567667
పపరర: మహహదదదన షపక

94-5/951

తసడడ:డ జగనననథరరవప బబడ
ఇసటట ననస:3-1-587/A
వయససస:48
లస: పప

భరస : తవటరరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:3-1-592/4
వయససస:27
లస: ససస స
10119 NDX3167293
పపరర: అలదన ఏడడకకసడలల

10111 NDX2653202
పపరర: మలర శశర రరవప కకణపల

10109 NDX2986834
పపరర: రజయ షపక

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-1-574/6
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష కకణపల
ఇసటట ననస:3-1-574/9
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప బబ డ
ఇసటట ననస:3-1-587/1A
వయససస:26
లస: పప
10116 NDX1375062
పపరర: సడరఖకరసతస బతష
స ల

94-3/1312

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:3-1-574/6
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మలష రరవప
ఇసటట ననస:3-1-574/9
వయససస:18
లస: పప
10113 NDX2904191
పపరర: సరయ పడసనన బబ డ

10108 NDX2680528
పపరర: సలమ షపక

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసడమబదద
ఇసటట ననస:3-1-620
వయససస:18
లస: పప
94-36/776

10136 NDX2854750
పపరర: ససధదర కలమమర పససమరరస

94-36/893

తసడడ:డ పరప రరవప పససమరరస
ఇసటట ననస:3-1-658
వయససస:31
లస: పప
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10137 NDX2607489
పపరర: సరశత మదదద గబసటర
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94-36/777

10138 NDX2627727
పపరర: పదక అలర క

భరస : కరశవరరసజనవయబలల
ఇసటట ననస:3-1-658/B NEAR JUTE MILL
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససధనకర అలర క
ఇసటట ననస:3-1-659/4
వయససస:31
లస: ససస స

10140 NDX3056462
పపరర: లమథదసరపళ షపక

10141 NDX2935443
పపరర: ససత మహ లకడక మబనగరల

94-36/894

తసడడ:డ ఖజ వల
ఇసటట ననస:3-1-660
వయససస:56
లస: పప
10143 NDX2929917
పపరర: సరయ కకరణ యరకస

94-36/896

94-36/899

10147 NDX2597870
పపరర: శశశలజ వపదడడసపత

94-9/23

10150 NDX2040335
పపరర: వనసకటరమణ రరవప ననరదనసస
తసడడ:డ అసకరలల ననరదనసస
ఇసటట ననస:3-2
వయససస:74
లస: పప

94-217/824
10152 NDX3047024
పపరర: ననగజసదడ పవన కలమమర
సమబదనడల
తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖస సమబదనడల
ఇసటట ననస:3-2-2/B
వయససస:38
లస: పప

10153 NDX1150291
పపరర: షబబర అహకద సపవదస
తసడడ:డ లమల సరహహబ
ఇసటట ననస:3-2-9/A
వయససస:32
లస: పప

10155 NDX3250586
పపరర: ధనలకడక చలర సచదరర

10156 NDX2656825
పపరర: చసదడమమళ కకసడమబదద

94-154/728

భరస : గబరరననథస చలర సచదరర
ఇసటట ననస:3-2-18
వయససస:53
లస: ససస స
94-37/719

భరస : కలమమర మసచల
ఇసటట ననస:3-2-23/A
వయససస:39
లస: ససస స
10161 NDX2596682
పపరర: బబజద బ షపక
భరస : అనశర హహసపసన సపవదస
ఇసటట ననస:3-2-26
వయససస:28
లస: ససస స
10164 NDX2525509
పపరర: అసకమకరరవప కలవకకలలర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కలవకకలలర
ఇసటట ననస:3-2-64
వయససస:32
లస: పప

94-36/897

94-29/875

10145 NDX3200284
పపరర: శవ పరరశత దఢరజపలర

94-36/898

10148 JBV1796507
పపరర: శవససజన గరసజపలర � గరసజపలర

94-9/24

10151 SQX2046043
పపరర: ఫణణసదడ గగరరజల
తలర : వకలలమదేవ
ఇసటట ననస:3-2
వయససస:22
లస: పప

94-37/6

10154 NDX2569929
పపరర: జయపడద మమమలపరపప

94-37/624

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-2-9B
వయససస:50
లస: ససస స
94-25/793

10157 NDX0232884
పపరర: ఆదదలకడక సబబనవన

94-3/626

భరస : వనసకట రరమమరరవప సబబనవన
ఇసటట ననస:3-2-21
వయససస:48
లస: ససస స

10159 NDX2819852
పపరర: కకరణ కలమమర మసచల

10160 NDX2381168
పపరర: సరయ భబరడ వ దనసరర

10165 NDX0109207
పపరర: నరకల కతడ
తసడడ:డ జజసపఫ కతడ
ఇసటట ననస:3-2-120
వయససస:29
లస: ససస స

94-9/22

95-1/1050

తసడడ:డ వనసకట లకడక నరసససహ రరవప కకసడమబదద
ఇసటట ననస:3-2-19
వయససస:22
లస: పప

10162 NDX2427516
పపరర: నబ షపక

94-36/678

భరస : రమమష బబబబ � గరసజపలర
ఇసటట ననస:3-2
వయససస:51
లస: ససస స

94-37/720

94-37/7

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:3-2-25
వయససస:24
లస: పప
94-2/684

తసడడ:డ బరగల జజన బరగల షపక
ఇసటట ననస:3-2-31
వయససస:22
లస: పప
94-37/8

10142 AP151010123425
పపరర: కకటటశశరరరవప పస ననగసటట

భరస : నరసససహ రరవప దఢరజపలర
ఇసటట ననస:3-1-670
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమమర మసచల
ఇసటట ననస:3-2-23/A
వయససస:19
లస: పప
94-37/621

94-3/1314

తసడడ:డ హనసమసతరరవప పస ననగసటట
ఇసటట ననస:3-1-669/1
వయససస:55
లస: పప

తలర : రరఢ వపదడడసపత
ఇసటట ననస:3-1-691/2
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ పపణకలమమర� డడ
ఇసటట ననస:3-2
వయససస:30
లస: పప

10158 NDX2829786
పపరర: శశశలజ మసచల

94-36/895

భరస : రతన కలమమర వసజజ
ఇసటట ననస:3-1-670
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బబబబ ఖమన
ఇసటట ననస:3-1-672 ,1ST LINE
వయససస:49
లస: ససస స
10149 NDX0920637
పపరర: డడ వససత కలమమర� డడ

10144 NDX3143815
పపరర: ససజనఖ వసజజ

10139 NDX2633634
పపరర: సరగర వనమబల

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:3-1-660
వయససస:18
లస: పప

భరస : మబరళ మబనగరల
ఇసటట ననస:3-1-661
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రజడడస యరకస
ఇసటట ననస:3-1-669/1 1ST LINE
వయససస:22
లస: పప
10146 NDX3067923
పపరర: మహబ షపక

94-1/1324

10163 NDX2887727
పపరర: ససధనకర రరవప కకరకపరటట

94-40/996

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:3-2-35
వయససస:46
లస: పప
94-4/835

10166 NDX1615287
పపరర: శకనవరస కరకలనడరర

94-4/836

తసడడ:డ నరసససహరరవప కరకలనడరర
ఇసటట ననస:3-2-120
వయససస:26
లస: పప

Page 187 of 722

10167 NDX2957934
పపరర: షపక నగరనన
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94-3/1471

తసడడ:డ షపక మహమకద హనఫ
ఇసటట ననస:3-2-130
వయససస:24
లస: ససస స
10170 NDX0234179
పపరర: జయశక మదసద

94-3/627

94-3/630

94-3/633

94-3/636

94-3/639

94-3/642

94-3/645

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:3-2-134
వయససస:73
లస: పప

10180 NDX2199404
పపరర: ఇబడహహస షపక

10183 NDX0003202
పపరర: బబజ షపక

10186 NDX2023331
పపరర: జజన సపవదసలల షపక

10189 NDX0108696
పపరర: నగరన షపక

94-3/648

10192 JBV3021474
పపరర: జజన బ షపక

94-3/637

10195 NDX2979896
పపరర: సతనసజ షపక
భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:3-2-135
వయససస:32
లస: ససస స

10175 NDX2114007
పపరర: చనన కకటటశశర రరవప కరశసశశటట

94-3/632

10178 NDX0236802
పపరర: హహసపసన బ షపక

94-3/635

10181 NDX1879834
పపరర: కరరమబలమర షపక

94-3/638

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:3-2-133
వయససస:25
లస: పప
94-3/640

10184 NDX0702324
పపరర: మరర షపక

94-3/641

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:3-2-133
వయససస:37
లస: పప
94-3/643

10187 NDX0111575
పపరర: హజరరత వల షపక

94-3/644

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:3-2-133
వయససస:78
లస: పప
94-3/646

10190 NDX0107516
పపరర: బబజ బ షపక

94-3/647

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:3-2-134
వయససస:32
లస: ససస స
94-3/649

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:3-2-134
వయససస:58
లస: ససస స
94-3/651

94-3/629

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:3-2-133
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:3-2-134
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:3-2-134
వయససస:33
లస: ససస స
10194 NDX0112516
పపరర: జజన షపక

94-3/634

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-2-133
వయససస:69
లస: పప

భరస : షపక సతనసర
ఇసటట ననస:3-2-134
వయససస:20
లస: ససస స
10191 JBV3021466
పపరర: ఖమబరరననస షపక

10177 NDX1866716
పపరర: నససమబన షపక

10172 NDX0877845
పపరర: ననగగశశరమక వకసలగడస

తసడడ:డ అసజయఖ కరశసశశటట
ఇసటట ననస:3-2-132
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షపవక
ఇసటట ననస:3-2-133
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ హజరత వల షపక
ఇసటట ననస:3-2-133
వయససస:48
లస: పప
10188 NDX2423721
పపరర: షపక సస ఫసయమ

94-3/631

తసడడ:డ మమబబ జజన షపక
ఇసటట ననస:3-2-133
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:3-2-133
వయససస:27
లస: పప
10185 NDX0003269
పపరర: బబజ షపక

10174 NDX0112706
పపరర: కకటటశశర రరవప మదసద

94-4/837

భరస : రరమమరరవప వకసలగడస
ఇసటట ననస:3-2-132
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:3-2-133
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : జజన సపవదసలల షపక
ఇసటట ననస:3-2-133
వయససస:66
లస: ససస స
10182 NDX1879883
పపరర: ఖమశస బబడే షపక

94-3/628

తసడడ:డ యలమసద మబదసద
ఇసటట ననస:3-2-132
వయససస:44
లస: పప

భరస : షపక బబజ
ఇసటట ననస:3-2-133
వయససస:22
లస: ససస స
10179 NDX2023323
పపరర: ఫరతమబన బ షపక

10171 NDX2114015
పపరర: అరరణ కలమమరర కరశసశశటట

10169 NDX1016534
పపరర: ఆసథఢన జజజ న సససదరర నసదదగరమ

తసడడ:డ గగరరసన
ఇసటట ననస:3-2-130
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : చనన కకటటశశర రరవప కరశసశశటట
ఇసటట ననస:3-2-132
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మమల షపక
ఇసటట ననస:3-2-132
వయససస:30
లస: పప
10176 NDX2199446
పపరర: షపక ఫరతమమ

94-3/1472

తసడడ:డ టట గబరరవపలల
ఇసటట ననస:3-2-130
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప మదసద
ఇసటట ననస:3-2-132
వయససస:46
లస: ససస స
10173 NDX1879677
పపరర: సనడలర ల షపక

10168 NDX2957926
పపరర: తమకశశటట ధనలకడక

10193 NDX0003368
పపరర: బబజ వల షపక

94-3/650

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:3-2-134
వయససస:32
లస: పప
94-2/1443

10196 NDX2224038
పపరర: రరజజశన షపక

94-3/652

తసడడ:డ కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:3-2-135
వయససస:21
లస: ససస స
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10197 JBV3021508
పపరర: మమహరరన షపక
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94-3/653

భరస : కరరమబలమర షపవక
ఇసటట ననస:3-2-135
వయససస:37
లస: ససస స
10200 NDX2223923
పపరర: మమలమల షపక

94-3/656

94-3/659

94-3/662

94-3/665

94-3/668

94-3/1473

94-3/673

తసడడ:డ రఫసద షపక
ఇసటట ననస:3-2-138
వయససస:35
లస: పప

10210 NDX2493120
పపరర: venkatesh పగడనల

10213 NDX2492981
పపరర: ననగరరజ పగడనల

10216 NDX2199453
పపరర: అషసయమ బబనన

10219 NDX2493070
పపరర: యమమన చదననసశశటట

94-3/676

10222 NDX1953141
పపరర: మహహబబనసరస షపక

94-3/666

10225 NDX1954446
పపరర: మహమకద గకస షపక
తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:3-2-138
వయససస:36
లస: పప

10205 JBV3021417
పపరర: లకడక కమతస

94-3/661

10208 JBV3021425
పపరర: ననగరతనమక కమతస

94-3/664

10211 NDX2493146
పపరర: ననబసర షపక

94-3/667

తసడడ:డ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:3-2-136
వయససస:20
లస: పప
94-3/669

10214 NDX2224012
పపరర: శకనవరసరరవప కమతస

94-3/670

తసడడ:డ కకటయఖ కమతస
ఇసటట ననస:3-2-136
వయససస:48
లస: పప
94-3/671

10217 JBV3022852
పపరర: ఎగమక సరలరర

94-3/672

భరస : నరసయఖ సరలరర
ఇసటట ననస:3-2-137
వయససస:61
లస: ససస స
94-3/674

10220 NDX1953174
పపరర: షహహదన బబగస షపక

94-3/675

తసడడ:డ యకకబ అల షపక
ఇసటట ననస:3-2-138
వయససస:28
లస: ససస స
94-3/677

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:3-2-138
వయససస:56
లస: ససస స
94-3/679

94-3/658

భరస : కకటయఖ కమతస
ఇసటట ననస:3-2-136
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ బబబబ చదననసశశటట
ఇసటట ననస:3-2-138
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : బబషర షపవక
ఇసటట ననస:3-2-138
వయససస:40
లస: ససస స
10224 NDX1953992
పపరర: యకకబ అల షపక

94-3/663

భరస : మహమకద మబసరసక అల
ఇసటట ననస:3-2-137
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రసజజన ఆల
ఇసటట ననస:3-2-137
వయససస:29
లస: పప
10221 JBV3021995
పపరర: నడరరబబగస షపక

10207 JBV3021748
పపరర: రమమదేవ కమతస

10202 NDX2356335
పపరర: కలమఖణణ ఆకలల

భరస : శకనవరసరరవప కమతస
ఇసటట ననస:3-2-136
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస పగడనల
ఇసటట ననస:3-2-136
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:3-2-136
వయససస:18
లస: పప
10218 NDX2199461
పపరర: మహమకద మబసరసక అల

94-3/660

తసడడ:డ శకనస పగడనల
ఇసటట ననస:3-2-136
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ బబచచబబబబ రరచవరపప
ఇసటట ననస:3-2-136
వయససస:22
లస: పప
10215 NDX2728947
పపరర: రహమతషలమర షపక

10204 NDX2224244
పపరర: ననగబల బ షపక

94-3/655

తసడడ:డ రసగ రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:3-2-136
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ కమతస
ఇసటట ననస:3-2-136
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:3-2-136
వయససస:19
లస: పప
10212 NDX2223998
పపరర: నవన రరచవరపప

94-3/657

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-2-136
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బబచచబబబబ రరచవరపప
ఇసటట ననస:3-2-136
వయససస:43
లస: ససస స
10209 NDX2493039
పపరర: నయమజ షపక

10201 NDX2224004
పపరర: అనడష రరచవరపప

10199 NDX2223907
పపరర: మసరసన షపక

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-2-135
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ బబచచబబబబ రరచవరపప
ఇసటట ననస:3-2-136
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : షపవక జజన
ఇసటట ననస:3-2-136
వయససస:26
లస: ససస స
10206 NDX2223980
పపరర: దసరడ రరచవరపప

94-3/654

తసడడ:డ మహబబబ బ షపవక
ఇసటట ననస:3-2-135
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-2-135
వయససస:37
లస: పప
10203 NDX2470391
పపరర: షపవక జహహదన

10198 JBV3022472
పపరర: మహబమబ బ షపక

10223 NDX2493013
పపరర: ససబబమక మసనస

94-3/678

భరస : వనసకట రరవప మసనస
ఇసటట ననస:3-2-138
వయససస:71
లస: ససస స
94-3/680

10226 NDX0003061
పపరర: అబబదల బబషర షపక

94-3/681

తసడడ:డ అబబదలసరరమ షపవక
ఇసటట ననస:3-2-138
వయససస:43
లస: పప
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10227 NDX1954354
పపరర: రషసద షపక
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94-3/682

తసడడ:డ ఇమకఉదదదన షపక
ఇసటట ననస:3-2-138
వయససస:62
లస: పప
10230 NDX1037829
పపరర: రరహనన పఠరన

94-3/683

94-3/686

94-3/689

94-3/692

94-3/695

94-3/698

94-3/701

తసడడ:డ ఖయబస బబషర షపక
ఇసటట ననస:3-2-143
వయససస:24
లస: ససస స

10240 NDX1714840
పపరర: వజయ శరసత అలలర

10243 NDX0110536
పపరర: శకనవరసరరవప అలలర

10246 NDX2224160
పపరర: చసదడవలర కటకస

10249 NDX0596643
పపరర: సరయరరస కటకస

94-4/838

10252 NDX1403096
పపరర: ఆదదతఖ మసదరపప

94-3/693

10255 NDX2054054
పపరర: ఆషర షపక
తసడడ:డ ఖయబస బబషర షపక
ఇసటట ననస:3-2-143
వయససస:23
లస: ససస స

10235 NDX2120988
పపరర: ఊహ నసననన

94-3/688

10238 NDX2120954
పపరర: సరసబశవ రరవప నసననన

94-3/691

10241 NDX0889345
పపరర: జజనబ షపక

94-3/694

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:3-2-140
వయససస:37
లస: ససస స
94-3/696

10244 NDX1403104
పపరర: అపరష మసదరపప

94-3/697

తసడడ:డ రరసబబబబ మసదరపప
ఇసటట ననస:3-2-141
వయససస:29
లస: ససస స
94-3/699

10247 NDX0719443
పపరర: ననగభదడకరళళశశరర కటకస

94-3/700

భరస : గబరరచరణ కటకస
ఇసటట ననస:3-2-141
వయససస:54
లస: ససస స
94-3/702

10250 NDX0003210
పపరర: గబరరచరణస కటకస

94-3/703

తసడడ:డ నరసససహరరవప కటకస
ఇసటట ననస:3-2-141
వయససస:57
లస: పప
94-4/839

తసడడ:డ రరసబబబబ మసదరపప
ఇసటట ననస:3-2-142
వయససస:29
లస: పప
94-3/704

94-3/685

తసడడ:డ సతఖననరరయణ నసనన
ఇసటట ననస:3-2-139/1
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ గబరరచరణ కటకస
ఇసటట ననస:3-2-141
వయససస:34
లస: పప

భరస : చటటటబబబబ మసదరపప
ఇసటట ననస:3-2-142
వయససస:53
లస: ససస స
10254 NDX1746801
పపరర: గకసఖ షపక

94-3/690

భరస : సరయ రరస కటకస
ఇసటట ననస:3-2-141
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరరచరణ కటకస
ఇసటట ననస:3-2-141
వయససస:29
లస: పప
10251 NDX1403179
పపరర: రరపవత మసదరపప

10237 NDX2120962
పపరర: ససలలచన నసననన

10232 NDX1037761
పపరర: రరహనన పఠరన

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నసననన
ఇసటట ననస:3-2-139/1
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ తవటట ననయబడడ అలలర
ఇసటట ననస:3-2-140
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కటకస గబరరచరణస
ఇసటట ననస:3-2-141
వయససస:31
లస: ససస స
10248 NDX0003228
పపరర: అనల కలమమర కటకస

94-3/687

భరస : శకనవరస రరవప అలలర
ఇసటట ననస:3-2-140
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : జజగరరరవప బ
ఇసటట ననస:3-2-140
వయససస:38
లస: ససస స
10245 NDX0516088
పపరర: కటకస ననగమణణ

10234 JBV1801927
పపరర: హహదయతషలమర పఠరన

94-8/1459

భరస : హహదయతషలమర పఠరన
ఇసటట ననస:3-2-139
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప నసననన
ఇసటట ననస:3-2-139/1
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:3-2-140
వయససస:21
లస: ససస స
10242 NDX0243253
పపరర: పదక బ

94-3/684

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:3-2-139
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నసననన
ఇసటట ననస:3-2-139/1
వయససస:26
లస: ససస స
10239 NDX2224269
పపరర: కరరస ఫరరనజ షపక

10231 NDX0236430
పపరర: రహమతషననసర పఠరన

10229 NDX3135951
పపరర: వనసకటటశశరరర మమరరబబ ఈనన

తసడడ:డ ససబబరరవప మమరరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:3-2-138
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:3-2-139
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:3-2-139
వయససస:50
లస: ససస స
10236 NDX2120970
పపరర: భవఖ శక నసననన

94-4/1608

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:3-2-138
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:3-2-139
వయససస:28
లస: ససస స
10233 JBV1801067
పపరర: సమమబననసర పఠరన

10228 NDX3115854
పపరర: ససబబమక మసనస

10253 NDX1403112
పపరర: రరసబబబబ మసదరపప

94-4/840

తసడడ:డ ససబబరరవప మసదరపప
ఇసటట ననస:3-2-142
వయససస:62
లస: పప
94-3/705

10256 JBV3022266
పపరర: మబసతనజ షపక

94-3/706

భరస : గకస షపక
ఇసటట ననస:3-2-143
వయససస:43
లస: ససస స
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10257 NDX0847962
పపరర: ఖయమఖస బబషర షపవక
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94-3/707

తసడడ:డ ఫజల షపవక
ఇసటట ననస:3-2-143
వయససస:44
లస: పప
10260 NDX1804690
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-3/708

94-3/711

94-4/844

94-3/715

94-3/717

94-3/720

94-3/723

తసడడ:డ ఆదస షఫస
ఇసటట ననస:3-2-148
వయససస:47
లస: పప

10270 NDX3239308
పపరర: షకకల షపక

10273 NDX1804286
పపరర: మహబమబ బ షపక

10276 NDX2054443
పపరర: అజడ ర షపక

10279 JBV3021409
పపరర: ఘన బ షపవక

94-3/726

10282 NDX2113991
పపరర: జజన సపవదన షపక

94-15/783

10285 AP151010066545
పపరర: ఫకకరరననసర బ షపవక
భరస : అలమరవల షపవక
ఇసటట ననస:3-2-150
వయససస:61
లస: ససస స

10265 NDX1599606
పపరర: బబజద బ షపక

94-4/843

10268 NDX1646068
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

94-3/714

10271 NDX1712117
పపరర: రగషరక షపక

94-3/716

తసడడ:డ జజనస షపక
ఇసటట ననస:3-2-146
వయససస:26
లస: ససస స
94-3/718

10274 AP151010066527
పపరర: ఆదస బ షపవక

94-3/719

భరస : జజన షపవక
ఇసటట ననస:3-2-146
వయససస:61
లస: ససస స
94-3/721

10277 JBV3021839
పపరర: మసరసన షపక

94-3/722

భరస : మమలమల షపవక
ఇసటట ననస:3-2-148
వయససస:35
లస: ససస స
94-3/724

10280 NDX0333047
పపరర: ఖమబరరన షపవక

94-3/725

భరస : మసరసన వల షపవక
ఇసటట ననస:3-2-148
వయససస:41
లస: ససస స
94-3/727

తసడడ:డ ఖసధవపన షపక
ఇసటట ననస:3-2-148
వయససస:29
లస: పప
94-3/729

94-3/710

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-2-145
వయససస:29
లస: పప

భరస : మమలమల షపవక
ఇసటట ననస:3-2-148
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఆదసషఫస షపవక
ఇసటట ననస:3-2-148
వయససస:59
లస: ససస స
10284 NDX0762781
పపరర: మమలమల షపక

94-3/713

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-2-148
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఖసదనవల షపవక
ఇసటట ననస:3-2-148
వయససస:40
లస: ససస స
10281 JBV3021789
పపరర: మరరయస బ షపవక

10267 AP151010066514
పపరర: నజరరన షపవక

10262 AP151010066263
పపరర: ననసర బ షపవక

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:3-2-144
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:3-2-146
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : జజన సపవదన షపక
ఇసటట ననస:3-2-148
వయససస:25
లస: ససస స
10278 JBV3021557
పపరర: జజన బ షపక

94-3/712

తసడడ:డ మసరసన షసఫ
డ షపక
ఇసటట ననస:3-2-145
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనస షపక
ఇసటట ననస:3-2-146
వయససస:27
లస: ససస స
10275 NDX2116250
పపరర: మబబనన షపక

10264 AP151010063523
పపరర: రహమ తషలమర షపక

94-4/842

భరస : రహమతషలమర షపవక
ఇసటట ననస:3-2-144
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపవక
ఇసటట ననస:3-2-145
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:3-2-145
వయససస:54
లస: పప
10272 NDX1714691
పపరర: ఆషర బ షపక

94-3/709

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపవక
ఇసటట ననస:3-2-144
వయససస:62
లస: పప

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:3-2-144
వయససస:78
లస: ససస స
10269 NDX0953919
పపరర: ససభబన షపక

10261 NDX0236596
పపరర: నజయమ షపక

10259 AP151010066761
పపరర: మబసతనజ బబగస పఠరన�

భరస : మసరసనశల�
ఇసటట ననస:3-2-143
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపవక
ఇసటట ననస:3-2-144
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదన షపక
ఇసటట ననస:3-2-144
వయససస:34
లస: పప
10266 NDX1599648
పపరర: ఫరతమమ బ షపక

94-4/841

భరస : ఖయబస బబషర షపక
ఇసటట ననస:3-2-143
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : జజన వల షపక
ఇసటట ననస:3-2-144
వయససస:31
లస: ససస స
10263 NDX1804559
పపరర: జజన వల షపక

10258 NDX1895160
పపరర: ఖమబరరనబ షపక

10283 NDX0889279
పపరర: ససభబన షపక

94-3/728

తసడడ:డ ఖసదనవల షపవక
ఇసటట ననస:3-2-148
వయససస:35
లస: పప
94-3/730

10286 JBV3021755
పపరర: మహబమబబ షపక

94-3/731

భరస : జజనస షపక
ఇసటట ననస:3-2-151
వయససస:33
లస: ససస స
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10287 JBV3021342
పపరర: ఇమమమ బ షపక
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94-3/732

భరస : జజనస పఠరన
ఇసటట ననస:3-2-151
వయససస:61
లస: ససస స
10290 NDX3299674
పపరర: బశర షపక

94-37/805

94-3/736

94-3/739

94-3/742

94-3/746

94-4/845

94-4/848

తసడడ:డ వర భదడరరవప
ఇసటట ననస:3-2-154
వయససస:45
లస: పప

10300 NDX0368431
పపరర: మసరసన షపక

10303 NDX2911204
పపరర: బదరర పడసరద వరససరజడస డ

10306 NDX0692145
పపరర: అనసరరధ గడడస పరటట

10309 NDX0633131
పపరర: రరమకకకషష� అళళ�

94-4/851

10312 NDX1012145
పపరర: తరరపత రరయబడడ దసడమమడడ

94-3/743

10315 NDX0676205
పపరర: ససరగసదడ గడడస పరటట
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-2-154
వయససస:50
లస: పప

10295 NDX0697466
పపరర: జజన సపవదన షపక

94-3/738

10298 NDX0632521
పపరర: వజయ భబరత గగరసటర

94-3/741

10301 NDX0632505
పపరర: రమమష చేపపరర

94-3/744

తసడడ:డ దశరథరరమయఖ చేపపరర
ఇసటట ననస:3-2-154
వయససస:36
లస: పప
94-3/1475

10304 NDX2910982
పపరర: శకలసతల వరససరజడడస

94-3/1476

భరస : బదరర పడసరద వరససరజడస డ
ఇసటట ననస:3-2-154
వయససస:54
లస: ససస స
94-4/846

10307 NDX1017524
పపరర: డడ అపలమక

94-4/847

భరస : ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:3-2-154
వయససస:63
లస: ససస స
94-4/849

10310 NDX0633107
పపరర: ఖమజవల� షపక�

94-4/850

తసడడ:డ ఖమదర�
ఇసటట ననస:3-2-154
వయససస:38
లస: పప
94-4/852

తసడడ:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:3-2-154
వయససస:42
లస: పప
94-4/854

94-3/735

భరస : రమమష గగరసటర
ఇసటట ననస:3-2-154
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మమధవరరవప�
ఇసటట ననస:3-2-154
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:3-2-154
వయససస:40
లస: పప
10314 NDX1012129
పపరర: మబరళకకషష పస

94-3/740

భరస : ససరగసదడ
ఇసటట ననస:3-2-154
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : థనమస హకదయ రరజ
ఇసటట ననస:3-2-154
వయససస:71
లస: ససస స
10311 NDX1013796
పపరర: వజయ భబససర దసడమమడడ

10297 NDX2198068
పపరర: మబనర షపక

10292 NDX0847301
పపరర: జజనబ షపక

తసడడ:డ మహబబససబబన షపవక
ఇసటట ననస:3-2-152
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వరససరజడస డ
ఇసటట ననస:3-2-154
వయససస:59
లస: పప

భరస : మబరళకకషష
ఇసటట ననస:3-2-154
వయససస:37
లస: ససస స
10308 NDX1017607
పపరర: ఫసలలమనన పతకమమరర

94-3/737

తసడడ:డ రహసతషలమర షపవక
ఇసటట ననస:3-2-154
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప మబకరసమల
ఇసటట ననస:3-2-154
వయససస:69
లస: పప
10305 NDX1017490
పపరర: మమధవలత పస

10294 JBV1799477
పపరర: మహబమబ వల షపక

94-3/1474

భరస : జజన సపవదన షపక
ఇసటట ననస:3-2-152
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద గకస లమడస షపక
ఇసటట ననస:3-2-154
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరవప లమవప
ఇసటట ననస:3-2-154
వయససస:53
లస: ససస స
10302 NDX2470326
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మబకరసమల

94-3/734

తసడడ:డ మహబససభబన షపవక
ఇసటట ననస:3-2-152
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షపవక
ఇసటట ననస:3-2-152
వయససస:57
లస: పప
10299 NDX0237107
పపరర: అచల లమవప

10291 NDX0847244
పపరర: మమరరయమబ షపక

10289 NDX3172483
పపరర: హససనన బబగస షపవక

భరస : రరహహమతషలమర షపవక
ఇసటట ననస:3-2-151
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపవక
ఇసటట ననస:3-2-152
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ససబబన షపవక
ఇసటట ననస:3-2-152
వయససస:55
లస: ససస స
10296 NDX0379883
పపరర: మహబమబ ససభబన షపవక

94-3/733

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:3-2-151
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ జనడ షపక
ఇసటట ననస:3-2-151/1
వయససస:41
లస: పప
10293 JBV3021334
పపరర: గరలబబ షపక

10288 NDX0643197
పపరర: మసరసన వల షపక

10313 NDX1012178
పపరర: శవ సతఖననరరయణ దసడమమడడ

94-4/853

తసడడ:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:3-2-154
వయససస:44
లస: పప
94-4/855

10316 NDX1012194
పపరర: థనమస హకదయ రరజ పస

94-4/856

తసడడ:డ శశరయఖ
ఇసటట ననస:3-2-154
వయససస:68
లస: పప
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10317 NDX3171410
పపరర: అభరరస యయసడడ
ర రర
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94-7/947

తసడడ:డ హనసమసతష రరవప యయసడడ
ర రర
ఇసటట ననస:3-2-154
వయససస:18
లస: పప
10320 NDX2821619
పపరర: జజహనవ గటటటపరటట

10318 NDX3080280
పపరర: రరమ శత జగలమబదద

94-8/1370

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:3/2/154
వయససస:38
లస: ససస స
94-3/1477

తసడడ:డ ససరజసదడ గటటటపరటట
ఇసటట ననస:3-2-154,5 FLOOR E 3
వయససస:19
లస: ససస స
10323 NDX2276244
పపరర: రరమబ పరటటబసడర

94-3/920

10321 NDX2276228
పపరర: ససరగఖ పరటటబసడర

10319 NDX2369072
పపరర: శరదదప మమనస

94-2/1146

తసడడ:డ శకనవరస మమనస
ఇసటట ననస:3-2-154 B3
వయససస:21
లస: పప
94-3/918

10322 NDX2276251
పపరర: సరశత పరటటబసడర

94-3/919

భరస : వవణబ బబబబ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:3-2-154,FLAT NO-A-2,1ST FLO
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరమబ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:3-2-154,FLAT NO-A-2,1ST FLO
వయససస:35
లస: ససస స

10324 NDX2276236
పపరర: సరయ బబబబ పరటటబసడర

10325 NDX2276210
పపరర: వవణబ బబబబ పరటటబసడర

94-3/922

94-3/921

తసడడ:డ సరయ బబబబ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:3-2-154,FLAT NO-A-2,1ST FLO
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ లలట వనసకట రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:3-2-154,FLAT NO-A-2,1ST FLO
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ సరయ బబబబ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:3-2-154,FLAT NO:A-2,1ST FLO
వయససస:37
లస: పప

10326 NDX3109881
పపరర: వననద వడర మమడడ

10327 NDX0240838
పపరర: శవ పపరవల

10328 NDX2663623
పపరర: మనష శశరసక మబకరసమల

94-9/1067

భరస : లకడక ననరరయణ రరవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:3-2-154 , WARD-1
వయససస:56
లస: ససస స
10329 NDX2588739
పపరర: వసకట లకడక చసకసపలర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పపరవల
ఇసటట ననస:3-2-155
వయససస:49
లస: పప
94-5/967

భరస : వర శసకర రరవప చసకసపలర
ఇసటట ననస:3-2-155
వయససస:47
లస: ససస స
10332 NDX2559243
పపరర: భబవన చసకసపలర

94-30/1030

10333 NDX2667665
పపరర: సరయ పడతషఖష మబపరలల

94-2/1148

10336 NDX2615144
పపరర: హరరరత అతతస ట

94-3/752

10339 NDX1318997
పపరర: మవరశ సరసబబ శవ రరవప
తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప
ఇసటట ననస:3-2-155/b1
వయససస:69
లస: పప

10341 NDX0068163
పపరర: అజయ కలమమర మబకరసమల

10342 NDX2588762
పపరర: వర శసకర రరవప చసకసపలర

94-3/750

తసడడ:డ కకషష మమరరస మబకరసమల
ఇసటట ననస:3-2-155/e1
వయససస:46
లస: పప

94-179/850

తసడడ:డ వనసకటరరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:3-2-155, AKHIL KRISHNA ARC
వయససస:22
లస: పప

10345 NDX0333286
పపరర: ఆససనన పఠరన
భరస : ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:3-2-156
వయససస:36
లస: ససస స

94-5/969

10334 NDX2611028
పపరర: సతఖ కజశలస ననథ అతతస ట

94-2/1147

తసడడ:డ రరమకకషష అతతస ట
ఇసటట ననస:3-2-155 A 2
వయససస:54
లస: పప
94-2/1149

10337 NDX2427227
పపరర: ధరరకరరవప గబరరగబబమమ

94-3/751

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ గబరరగబబమమ
ఇసటట ననస:3-2-155 AKHIL KRISHNAAPAR
వయససస:63
లస: పప
94-3/748

10340 NDX0581660
పపరర: అమల మబకరసమల

94-3/749

భరస : అజయ కలమమర
ఇసటట ననస:3-2-155/e1
వయససస:41
లస: ససస స
94-5/970

తసడడ:డ వరయఖ చసకసపలర
ఇసటట ననస:3-2-155 F 201
వయససస:55
లస: పప
94-3/924

10331 NDX2661460
పపరర: మణణకరసత జలలర పలర
తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:3-2-155
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ కజశలమస ననథ అతతస ట
ఇసటట ననస:3-2-155 a2
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ధరరకరరవప కడవకలదసరర
ఇసటట ననస:3-2-155 AKHIL KRISHNAAPAR
వయససస:45
లస: ససస స

10344 NDX2470318
పపరర: కకషష వసశ గబసటటపలర

94-5/968

తసడడ:డ సదనశవ రరవప మబపరలల
ఇసటట ననస:3-2-155
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సతఖ కజశలస ననథ అతతస ట
ఇసటట ననస:3-2-155 A2
వయససస:46
లస: ససస స
10338 NDX2427318
పపరర: ససజజత కడవకలదసరర

10330 NDX2588770
పపరర: కకషష పసడయ చసకసపలర

94-3/1326

తసడడ:డ అజయ కలమమర మబకరసమల
ఇసటట ననస:3-2-155
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వర శసకర రరవప చసకసపలర
ఇసటట ననస:3-2-155
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వర శసకర రరవప చసకసపలర
ఇసటట ననస:3-2-155
వయససస:23
లస: ససస స
10335 NDX2615060
పపరర: పడభబవత అతతస ట

94-3/747

10343 NDX2470300
పపరర: గబసటటపలర అఖల

94-3/923

తసడడ:డ వనసకటరరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:3-2-155, AKHIL KRISHNA ARC
వయససస:21
లస: పప
94-3/753

10346 NDX0112813
పపరర: ససభబన పఠరన

94-3/754

తసడడ:డ సతనసర పఠరన
ఇసటట ననస:3-2-156
వయససస:38
లస: పప
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10347 NDX1742163
పపరర: శవరజ ఇరరకలలపరటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-2/1523

తసడడ:డ వరయఖ ఇరరకలలపరటట
ఇసటట ననస:3-2-157
వయససస:64
లస: పప
10350 NDX2755031
పపరర: కకటటశశర రరవప గబతనస

94-3/1480

10351 NDX2728731
పపరర: మలలర శశరర గబతస

94-3/1483

Deleted
94-7/949

10354 NDX2852556
పపరర: పరరశత పపతకమ

తసడడ:డ శక హరర పరలడడగబ
ఇసటట ననస:3-2-157
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప గటబ
ఇసటట ననస:3-2-157
వయససస:41
లస: ససస స

94-4/1610
10359 NDX2828895
పపరర: శశధర సరయ పడసరద
ఇరరకలలపరటట
తసడడ:డ శవరజ ఇరరకలలపరటట
ఇసటట ననస:3-2-157/401 sai geetha residen
వయససస:35
లస: పప

10360 NDX2607687
పపరర: మనషర పస టర చేరరవప
తసడడ:డ సతఖననరరయణ పస టర చేరరవప
ఇసటట ననస:3-2-159
వయససస:20
లస: ససస స

10362 NDX2624187
పపరర: భససరరరవప వడదస

10363 NDX2625192
పపరర: శవ సరయ వడదస

94-3/1327

తసడడ:డ వససత రరవప వడదస
ఇసటట ననస:3-2-159 F 102
వయససస:44
లస: పప
10365 NDX0917773
పపరర: భబరత ఆళళ

94-2/685

94-3/756

భరస : అబబదల రహహమన షపక
ఇసటట ననస:3-2-164
వయససస:49
లస: ససస స

10369 NDX1417832
పపరర: ఖమజజ షపక

94-3/759

10372 NDX1746850
పపరర: రబయమ బబగమ షపక

94-8/1460

10375 NDX0243055
పపరర: కరనసబ షపక
భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:3-2-164
వయససస:61
లస: ససస స

94-3/1482

10355 NDX2857829
పపరర: సససగ రరవప పపతకమ

94-7/948

10358 NDX1729708
పపరర: రరజగశశరర ఇరరకలలపరటట

94-82/7

భరస : శవరజ ఇరరకలలపరటట
ఇసటట ననస:3-2-157/401
వయససస:61
లస: ససస స
94-2/1150

10361 NDX2607703
పపరర: తరరమల పస టర చేరరవప

94-2/1151

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పస టర చేరరవప
ఇసటట ననస:3-2-159
వయససస:19
లస: ససస స
94-3/1328

10364 NDX2577856
పపరర: ధనలకడక వడదస

94-6/662

భరస : భససరరరవప వడదస
ఇసటట ననస:3-2-159 F102
వయససస:37
లస: ససస స
94-2/686

10367 NDX0702290
పపరర: షసషరదేబబబగస షపవక

94-3/755

భరస : జజన షపవక
ఇసటట ననస:3-2-162
వయససస:41
లస: ససస స
94-3/757

10370 AP151010063106
పపరర: ననగబల మరర హహసపసన షపవక

94-3/758

తసడడ:డ సహమకద హహసపసన షపవక
ఇసటట ననస:3-2-162
వయససస:41
లస: పప
94-3/760

తసడడ:డ అబబదల రహహమన షపక
ఇసటట ననస:3-2-164
వయససస:24
లస: ససస స
94-3/762

10352 NDX2728723
పపరర: ఫణణసదడ పరలడడగబ

తసడడ:డ రరఘవయఖ పపతకమ
ఇసటట ననస:3-2-157
వయససస:75
లస: పప

తలర : షసషరద బబగస షపవక
ఇసటట ననస:3-2-162
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద హహసపసన షపవక
ఇసటట ననస:3-2-162
వయససస:51
లస: పప
10374 NDX0242990
పపరర: మమలమబ షపక

94-4/1609

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ ఆళళ
ఇసటట ననస:3-2-160
వయససస:55
లస: పప

భరస : యమససన షపవక
ఇసటట ననస:3-2-162
వయససస:61
లస: ససస స
10371 AP151010063225
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

10366 NDX0917567
పపరర: సరసబశవరరవప ఆళళ

94-3/1479

తసడడ:డ శకహరర పరలడడగబ
ఇసటట ననస:3-2-157
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ భససరరరవప వడదస
ఇసటట ననస:3-2-159 F 102
వయససస:18
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:3-2-160
వయససస:45
లస: ససస స
10368 NDX0702308
పపరర: బబ షపవక

94-3/1481

భరస : సససగరరరవప పపతకమ
ఇసటట ననస:3-2-157
వయససస:57
లస: ససస స
10357 NDX2874550
పపరర: మలర శశరర గటబ

10349 NDX2728988
పపరర: పరరశత పపటటకస

భరస : శసగరరరవప పపటటకస
ఇసటట ననస:3-2-157
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప గబతస
ఇసటట ననస:3-2-157
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకహరర పరలడడగబ
ఇసటట ననస:3-2-157
వయససస:22
లస: ససస స

10356 NDX2874535
పపరర: శరకవసత పరలడడగబ

94-3/1478

తసడడ:డ రరఘవయఖ పపటటకస
ఇసటట ననస:3-2-157
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ గబతనస
ఇసటట ననస:3-2-157
వయససస:55
లస: పప
10353 NDX2728962
పపరర: శకవసత పరలడడగబ

10348 NDX2728749
పపరర: శసగరరరవప పపటటకస

10373 NDX1953620
పపరర: మసరసన బ షపక

94-3/761

భరస : బర ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:3-2-164
వయససస:43
లస: ససస స
94-3/763

10376 NDX1954289
పపరర: మహమకద జలమన షపక

94-3/764

తసడడ:డ బర ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:3-2-164
వయససస:25
లస: పప
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10377 NDX0111096
పపరర: మబరరసజజ� మహమకద

94-3/765

తసడడ:డ మబసస ఫర� మహమకద
ఇసటట ననస:3-2-164
వయససస:44
లస: పప
10380 NDX0236737
పపరర: రహహనన షపక

94-3/768

94-3/771

94-2/689

94-3/773

94-3/776

94-3/779

94-3/782

తసడడ:డ షపక�
ఇసటట ననస:3-2-170
వయససస:51
లస: ససస స

10390 NDX1714741
పపరర: ఇమమమ సర షపక

10393 NDX0515734
పపరర: శకదేవ పరరమ

10396 NDX0643239
పపరర: ససనల కలమమర ననమమల

10399 NDX1879693
పపరర: అబబదల సలమస

94-3/785

10402 JBV3013471
పపరర: నరసససహరరవప కరటబ

94-3/774

10405 NDX1654574
పపరర: గబలమస అల షపక
తసడడ:డ తదవయబ షపక
ఇసటట ననస:3-2-170
వయససస:27
లస: పప

10385 NDX2091916
పపరర: శసకర రరవప నసబమరర

94-2/688

10388 JBV3022183
పపరర: ససలమరరబ షపక

94-3/772

10391 NDX1954230
పపరర: రజయమ బబగస షపక

94-3/775

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:3-2-169
వయససస:24
లస: ససస స
94-3/777

10394 JBV3022803
పపరర: మసరసనబ షపక

94-3/778

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:3-2-169
వయససస:43
లస: ససస స
94-3/780

10397 NDX0596171
పపరర: అనల కలమమర ననమమల

94-3/781

తసడడ:డ బబలచదననయఖ ననమమల
ఇసటట ననస:3-2-169
వయససస:40
లస: పప
94-3/783

10400 JBV3012887
పపరర: రవసదడననధ కరటబ

94-3/784

తసడడ:డ నరసససహరరవప కరటబ
ఇసటట ననస:3-2-169
వయససస:42
లస: పప
94-3/786

తసడడ:డ మలర యఖ కరటబ
ఇసటట ననస:3-2-169
వయససస:65
లస: పప
94-2/692

94-3/770

భరస : ఆదసషఫస షపవక
ఇసటట ననస:3-2-167
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలల
ఇసటట ననస:3-2-169
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ బకరరర షపక
ఇసటట ననస:3-2-169
వయససస:50
లస: పప
10404 NDX0109751
పపరర: మరరబ షపక

94-2/690

తలర : ససబబమక ననమమల
ఇసటట ననస:3-2-169
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప కరటబ
ఇసటట ననస:3-2-169
వయససస:40
లస: పప
10401 JBV3012895
పపరర: ససబబన షపక

10387 NDX1396820
పపరర: శకనవరసరరవప వవసపరటట

10382 NDX0111245
పపరర: మహమకద గకస షపక

తసడడ:డ రరమయఖ నసబమరర
ఇసటట ననస:3-2-166
వయససస:54
లస: పప

భరస : శవరరమకకషష పరరమ
ఇసటట ననస:3-2-169
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బబల చదననయఖ ననమమల
ఇసటట ననస:3-2-169
వయససస:50
లస: ససస స
10398 JBV3012903
పపరర: శశఖరరబబబ కరటబ

94-2/687

తసడడ:డ ససమమబ షపక
ఇసటట ననస:3-2-167
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఇమమమ సర షపక
ఇసటట ననస:3-2-169
వయససస:29
లస: ససస స
10395 NDX0515809
పపరర: ససబబమక ననమమల

10384 NDX1709981
పపరర: జజన సపవదన షపక

94-3/767

తసడడ:డ హజరత అల షపక
ఇసటట ననస:3-2-165
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ వవసపరటట
ఇసటట ననస:3-2-167
వయససస:41
లస: పప

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:3-2-167
వయససస:60
లస: ససస స
10392 NDX1712091
పపరర: దరరయమ బ షపక

94-3/769

తసడడ:డ వహహదసలమర షపక
ఇసటట ననస:3-2-166
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప వవసపరటట
ఇసటట ననస:3-2-167
వయససస:36
లస: ససస స
10389 JBV3022225
పపరర: నససమమ షపక

10381 JBV3022126
పపరర: జజన బ షపవక

10379 JBV3021797
పపరర: నజరరననసర షపక

తసడడ:డ హజరత వల షపక
ఇసటట ననస:3-2-165
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : హజజవత వల షపవక
ఇసటట ననస:3-2-165
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప పరరమ
ఇసటట ననస:3-2-165
వయససస:45
లస: పప
10386 NDX1396812
పపరర: శవపరరశత వవసపరటట

94-3/766

తసడడ:డ ఆదస షపక
ఇసటట ననస:3-2-164
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ హజరత వల షపవక
ఇసటట ననస:3-2-165
వయససస:34
లస: ససస స
10383 NDX0596148
పపరర: శవరరమకకకషష పరరమ

10378 NDX0379859
పపరర: అబబదల రహమమన షపక

10403 NDX0109462
పపరర: జమకబ షపక

94-2/691

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:3-2-170
వయససస:41
లస: ససస స
94-2/693

10406 NDX1017755
పపరర: షరకకరర షపక

94-3/787

తసడడ:డ సలస
ఇసటట ననస:3-2-170
వయససస:32
లస: ససస స
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94-3/788

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:3-2-170
వయససస:33
లస: ససస స
10410 NDX0108167
పపరర: హసనబ షపక

94-3/791

94-3/794

94-3/797

94-3/800

94-2/695

94-3/802

94-3/805

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:3-2-173
వయససస:34
లస: పప

10420 NDX0113357
పపరర: గకసస బబషర షపక

10423 NDX0114082
పపరర: మమబబ గకసస షపక

10426 NDX1954370
పపరర: జజహహదన షపక

10429 NDX0889337
పపరర: బబజబ షపక

94-3/808

10432 JBV3021904
పపరర: బబ షపవక

94-3/801

10435 NDX2356327
పపరర: మహమకద యబనసస షపక
తసడడ:డ ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:3-2-173
వయససస:34
లస: పప

10415 NDX0115733
పపరర: బబబబ షపక

94-3/796

10418 NDX0236554
పపరర: బబ షపక

94-3/799

10421 NDX0108985
పపరర: సబహ షపక

94-2/694

భరస : మమబబ గకస� షపక
ఇసటట ననస:3-2-172/1
వయససస:27
లస: ససస స
94-2/696

10424 NDX1765926
పపరర: సడరఖ పడకరష లసగమలలర

94-2/697

తసడడ:డ లలమ పడసరద లసగమలలర
ఇసటట ననస:3-2-172/1
వయససస:29
లస: పప
94-3/803

10427 NDX1714899
పపరర: పరరవన షపక

94-3/804

భరస : యమసఫ షపక
ఇసటట ననస:3-2-173
వయససస:28
లస: ససస స
94-3/806

10430 AP151010066021
పపరర: గకస బ షపక

94-3/807

భరస : జజనన షపక
ఇసటట ననస:3-2-173
వయససస:46
లస: ససస స
94-3/809

భరస : అలమరబక షపవక
ఇసటట ననస:3-2-173
వయససస:61
లస: ససస స
94-3/811

94-3/793

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-2-171
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బబజ షపవక
ఇసటట ననస:3-2-173
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రహమమన షపవక
ఇసటట ననస:3-2-173
వయససస:51
లస: ససస స
10434 NDX1712075
పపరర: ఇసరకయల షపక

94-3/798

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:3-2-173
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర జ
ఇసటట ననస:3-2-173
వయససస:33
లస: ససస స
10431 NDX0243303
పపరర: గకస బ షపవక

10417 NDX0333138
పపరర: అఫరసనన షపక

10412 NDX0915645
పపరర: సలస షపక

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-2-170
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:3-2-172/1
వయససస:27
లస: పప

భరస : సతనసర షపవక
ఇసటట ననస:3-2-172/1
వయససస:56
లస: ససస స
10428 NDX0847327
పపరర: శరఖమలమదేవ జ

94-3/795

తసడడ:డ సతనసర షపవక
ఇసటట ననస:3-2-171
వయససస:36
లస: పప

భరస : సడరఖ పడకరష లసగమలలర
ఇసటట ననస:3-2-172/1
వయససస:29
లస: ససస స
10425 NDX0243238
పపరర: బబ జజన షపవక

10414 NDX0115915
పపరర: రఫస షపక

94-3/790

తసడడ:డ బబజ షపవక
ఇసటట ననస:3-2-170
వయససస:33
లస: పప

భరస : గకస భబషర షపక
ఇసటట ననస:3-2-171
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-2-171
వయససస:26
లస: పప
10422 NDX1799032
పపరర: నలమవత లసగమలలర

94-3/792

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:3-2-170
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:3-2-170
వయససస:53
లస: పప
10419 NDX2493161
పపరర: ననగమర షరరఫ షపక

10411 NDX2199354
పపరర: సతనసర షపక

10409 NDX0846048
పపరర: మహబబ షపక

భరస : బబజ షపవక
ఇసటట ననస:3-2-170
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:3-2-170
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:3-2-170
వయససస:36
లస: పప
10416 NDX2120665
పపరర: బబజ షపక

94-3/789

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:3-2-170
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:3-2-170
వయససస:63
లస: ససస స
10413 NDX0003426
పపరర: మసరసనశల షపక

10408 NDX1952655
పపరర: గరలబ బ షపక

10433 NDX2356319
పపరర: షరబరరన షపక

94-3/810

భరస : ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:3-2-173
వయససస:62
లస: ససస స
94-3/812

10436 JBV3012366
పపరర: బబబబ షపక

94-3/813

తసడడ:డ అలమరభక షపవక
ఇసటట ననస:3-2-173
వయససస:42
లస: పప
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10437 AP151010063015
పపరర: రహమమన షపక

94-3/814

తసడడ:డ మరరసరహహబ షపవక
ఇసటట ననస:3-2-173
వయససస:57
లస: పప
10440 JBV3021151
పపరర: జమలమబ షపక

94-3/817

94-3/820

94-3/823

10444 NDX0339291
పపరర: సపవదన షపక

10447 JBV3021730
పపరర: అసజమక ఆకలల

94-3/826

10450 NDX1952952
పపరర: శవ కలమమర పపదద నవన

10453 NDX0236794
పపరర: మసగమక పపరవల

భరస : వనసకట ననగరరజ పలలచరర
ఇసటట ననస:3-2-176OLDDNO1-3-111-43
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శవ పపరవల
ఇసటట ననస:3-2-177
వయససస:46
లస: ససస స

10455 NDX2224194
పపరర: మహబమబ బ పఠరన

10456 NDX2493021
పపరర: బషసర షపక

94-3/831

భరస : హజరత వల పఠరన
ఇసటట ననస:3-2-177
వయససస:54
లస: ససస స
10458 NDX2069178
పపరర: ససభబన సయఖద

94-3/834

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-2-179
వయససస:26
లస: ససస స

94-3/824

94-3/837

10462 JBV3012671
పపరర: అబబదల వరహహద షపక

94-3/827

10465 NDX2199628
పపరర: రరజజశనన పఠరన
భరస : ఇరరరన పఠరన
ఇసటట ననస:3-2-179
వయససస:28
లస: ససస స

10445 NDX2054435
పపరర: మననకడ గగరజకల

94-3/822

10448 NDX1952929
పపరర: సరవతడమక పపదద నవన

94-3/825

10451 NDX2224178
పపరర: వనసకట ననగ రరజ పలలచరర

94-3/828

తసడడ:డ వరరసజనవయబలల పలలచరర
ఇసటట ననస:3-2-176
వయససస:39
లస: పప
94-3/829

10454 NDX2069152
పపరర: షరహహద బబగమ సయఖద

94-3/830

భరస : ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:3-2-177
వయససస:54
లస: ససస స
94-3/832

10457 NDX1926585
పపరర: సతఖ పడసరద పపరగల

94-3/833

తసడడ:డ శవ పపరగల
ఇసటట ననస:3-2-177
వయససస:31
లస: పప
94-3/835

10460 NDX0003012
పపరర: అమనన బబగస షపక

94-3/836

భరస : ఖమదర షపవక
ఇసటట ననస:3-2-178
వయససస:45
లస: ససస స
94-3/838

తసడడ:డ అబబదల కరరస షపవక
ఇసటట ననస:3-2-178
వయససస:45
లస: పప
94-3/840

94-3/819

భరస : వనసకటటశశర రరవప పపదద నవన
ఇసటట ననస:3-2-176
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : వరహహద షపవక
ఇసటట ననస:3-2-178
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదలసరరమ షపక
ఇసటట ననస:3-2-178
వయససస:40
లస: పప
10464 NDX2493138
పపరర: సబనన షపక

10459 JBV3021987
పపరర: గకశయమ బబగస షపవక

10442 NDX0702381
పపరర: మసరసనబ షపక

భరస : శకరరస గగరజకల
ఇసటట ననస:3-2-176
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:3-2-177
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ అబబదలమర సయఖద
ఇసటట ననస:3-2-177
వయససస:56
లస: పప
10461 NDX0003186
పపరర: అబబదలలకజర షపక

94-3/821

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పపదద నవన
ఇసటట ననస:3-2-176
వయససస:37
లస: పప
94-4/857

94-3/816

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:3-2-175
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:3-2-176
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అపలలసరశమ గగరజకల
ఇసటట ననస:3-2-176
వయససస:34
లస: పప
10452 NDX1255199
పపరర: లకడక వనసకట రమణ పలలచరర

94-3/818

తసడడ:డ మరరసరహహబ షపవక
ఇసటట ననస:3-2-175
వయససస:50
లస: పప

భరస : శవ నగరజ
ఇసటట ననస:3-2-176
వయససస:35
లస: ససస స
10449 NDX2054427
పపరర: శక రరమ గగరజకల

10441 JBV3021201
పపరర: రహకతషన షపక

10439 NDX0342006
పపరర: మరర బ షపక

తసడడ:డ సపవదన షపక
ఇసటట ననస:3-2-174
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : హజరత వల షపక
ఇసటట ననస:3-2-174
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:3-2-175
వయససస:22
లస: పప
10446 NDX1953737
పపరర: ససమతడ పపదద నవన

94-3/815

తసడడ:డ సపవదన షపక
ఇసటట ననస:3-2-174
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సపవదన షపక
ఇసటట ననస:3-2-174
వయససస:42
లస: ససస స
10443 NDX2224186
పపరర: జజన షపక

10438 NDX2284677
పపరర: కరరమబననసర షపక

10463 NDX0003137
పపరర: అబబదలమబ దర షపక

94-3/839

తసడడ:డ అబబదల కరరస షపవక
ఇసటట ననస:3-2-178
వయససస:50
లస: పప
94-3/841

10466 NDX0235838
పపరర: అశకఫపన పఠరన

94-3/842

భరస : మసరసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:3-2-179
వయససస:59
లస: ససస స
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10467 NDX2199636
పపరర: జలమన పఠరన
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94-3/843

తసడడ:డ మసరసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:3-2-179
వయససస:28
లస: పప
10470 NDX2728129
పపరర: మహహదదదన బబషర షపక

94-3/1484

94-3/847

94-3/850

94-3/853

94-3/856

94-3/859

94-3/862

భరస : ననగమలలర శశర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:3-2-186
వయససస:27
లస: ససస స

10480 NDX2356343
పపరర: నజర అహమకద షపక

10483 NDX0877910
పపరర: రరజజశనన షపక

10486 NDX0878082
పపరర: ఈససబ వల షపక

10489 NDX2199552
పపరర: అజమబన షపక

94-3/865

10492 NDX1714790
పపరర: హనఫ షపక

94-3/854

10495 NDX0236539
పపరర: శకలకడక చనగగల
భరస : లకకణరరవప చనగగల
ఇసటట ననస:3-2-186
వయససస:37
లస: ససస స

10475 NDX0954404
పపరర: షరహహనన షపక

94-3/849

10478 NDX2199537
పపరర: మజన పఠరన

94-3/852

10481 NDX2199545
పపరర: మహహన షపక

94-3/855

తసడడ:డ ననవన షపక
ఇసటట ననస:3-2-181
వయససస:37
లస: పప
94-3/857

10484 NDX0877936
పపరర: మబహహమబననసర షపక

94-3/858

భరస : ఇససబ వల షపవక
ఇసటట ననస:3-2-182
వయససస:39
లస: ససస స
94-3/860

10487 JBV3012978
పపరర: ససభబన షపవక

94-3/861

తసడడ:డ ఇమమససరహహబ షపవక
ఇసటట ననస:3-2-182
వయససస:48
లస: పప
94-3/863

10490 NDX1953471
పపరర: మమబబ జజన బబషర షపక

94-3/864

తలర : అజమబన షపక
ఇసటట ననస:3-2-184
వయససస:27
లస: పప
94-3/866

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:3-2-185
వయససస:25
లస: పప
94-3/868

94-3/846

భరస : అహకద షపక
ఇసటట ననస:3-2-181
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:3-2-184
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపవక
ఇసటట ననస:3-2-185
వయససస:56
లస: ససస స
10494 NDX2061562
పపరర: లకకక కకలర పర

94-3/851

తసడడ:డ ఇమమససరహహబ షపవక
ఇసటట ననస:3-2-182
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:3-2-182
వయససస:55
లస: పప
10491 NDX3291192
పపరర: బబజ షపక

10477 NDX2199586
పపరర: పరరశన షపక

10472 NDX0243337
పపరర: హఫసజజ పఠరన

భరస : మహహన షపక
ఇసటట ననస:3-2-181
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపవక
ఇసటట ననస:3-2-182
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఇమమససరహహబ షపవక
ఇసటట ననస:3-2-182
వయససస:50
లస: ససస స
10488 NDX0241117
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

94-3/848

తసడడ:డ గకస మహమకద షపక
ఇసటట ననస:3-2-181
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:3-2-181
వయససస:57
లస: పప
10485 NDX0877944
పపరర: లమలబ షపక

10474 NDX2199578
పపరర: రజహనన షపక

94-3/845

భరస : హబబబ పఠరన
ఇసటట ననస:3-2-180
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అబబదల రజక షపక
ఇసటట ననస:3-2-181
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మమబబ షపక
ఇసటట ననస:3-2-181
వయససస:75
లస: ససస స
10482 NDX0953851
పపరర: అహమకద పఠరన

94-3/1485

భరస : నజర అహకద షపక
ఇసటట ననస:3-2-181
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:3-2-181
వయససస:34
లస: ససస స
10479 NDX2128297
పపరర: మహబబననసర షపక

10471 NDX2728095
పపరర: మహహమబద షపక

10469 NDX0111625
పపరర: రబబబన ఖమన పఠరన

తసడడ:డ మసరసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:3-2-179
వయససస:36
లస: పప

భరస : మహహదదదన బబషర షపక
ఇసటట ననస:3-2-179
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మహకద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:3-2-180
వయససస:33
లస: పప
10476 NDX0954362
పపరర: రరజజశనన షపక

94-3/844

తసడడ:డ మసరసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:3-2-179
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ జజన అహకద షపక
ఇసటట ననస:3-2-179
వయససస:48
లస: పప
10473 NDX0003467
పపరర: హబబ పఠరన

10468 NDX0697516
పపరర: ఇరరరన పఠరన

10493 AP151010063139
పపరర: ససభబన షపక

94-3/867

తసడడ:డ ససభబన షపవక
ఇసటట ననస:3-2-185
వయససస:47
లస: పప
94-3/869

10496 JBV3022928
పపరర: ససదనరరణణ జమబకల

94-3/870

భరస : శకనవరసరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:3-2-186
వయససస:38
లస: ససస స
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10497 NDX1954164
పపరర: అశశక లకడక శకలస
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94-3/871

భరస : కకషష శకలస
ఇసటట ననస:3-2-186
వయససస:40
లస: ససస స
10500 NDX0111351
పపరర: లకకణ రరవప చనగరల

94-3/874

94-3/876

94-3/879

94-3/882

94-3/885

94-3/888

94-2/700

భరస : చననససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-2-192
వయససస:33
లస: ససస స

10510 NDX0002881
పపరర: కలమమ బ కరరరమసచ

10513 NDX2751808
పపరర: పరఖరరజజన కరరరమసచ

10516 NDX1952630
పపరర: శక లకడక ననససన

10519 NDX2284735
పపరర: శక లకడక నససననయస

94-3/891

10522 JBV3012085
పపరర: నరగసదడకలమమర ననససన

94-3/883

10525 JBV3021136
పపరర: ఫజలలననసర షపక
తసడడ:డ ఖమససససపవదన షపవక
ఇసటట ననస:3-2-192
వయససస:34
లస: ససస స

10505 NDX2145663
పపరర: నససరరదదదన షపక

94-3/878

10508 AP151010063711
పపరర: ఫకకరహమకద షపవక

94-3/881

10511 NDX0669846
పపరర: రరయమజదదదన షపక

94-3/884

తసడడ:డ బబబబసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-2-188
వయససస:34
లస: పప
94-3/1486

10514 NDX1954024
పపరర: అరరదసలమర ఖమన పఠరన

94-3/887

తసడడ:డ ససబబన పఠరన
ఇసటట ననస:3-2-189
వయససస:30
లస: పప
94-2/698

10517 NDX1952838
పపరర: రరజగష రగషన ననససన

94-2/699

తసడడ:డ సడరరఖ ననరరయణ ననససన
ఇసటట ననస:3-2-191
వయససస:31
లస: పప
94-3/889

10520 JBV3021714
పపరర: వజయలకడక ననససన

94-3/890

భరస : సడరఖననరరయణ ననససనన
ఇసటట ననస:3-2-191
వయససస:50
లస: ససస స
94-3/892

తసడడ:డ సడరఖననరరయణ ననససన
ఇసటట ననస:3-2-191
వయససస:37
లస: పప
94-3/894

94-5/972

తసడడ:డ మహహదద న సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-2-187
వయససస:49
లస: పప

భరస : నరగసదడ బబబబ నససననయస
ఇసటట ననస:3-2-191
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సడరరఖ ననరరయణ నవససన
ఇసటట ననస:3-2-191
వయససస:33
లస: పప
10524 NDX0917013
పపరర: మహబమబబ షపక

94-3/880

భరస : నరగసదడ బబబబ ననససన
ఇసటట ననస:3-2-191
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ ననససన
ఇసటట ననస:3-2-191
వయససస:57
లస: పప
10521 NDX2284727
పపరర: రరజగశ రగషణ నవససన

10507 NDX2199594
పపరర: నసరరరదదదన షపక

10502 NDX2669240
పపరర: జమబకల దేవక

తసడడ:డ పకకర అహకలద షపక
ఇసటట ననస:3-2-187
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరయమజదదదన కరరరమసచ
ఇసటట ననస:3-2-188
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:3-2-190
వయససస:34
లస: ససస స
10518 NDX1952424
పపరర: సడరఖననరరయణ ననససన

94-3/877

భరస : బబబబ సరహహబ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:3-2-188
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ సరహహబ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:3-2-188
వయససస:34
లస: పప
10515 NDX1954131
పపరర: ననగమరరబ షపక

10504 NDX2199602
పపరర: జజవనసలబర న షపక

94-3/873

తసడడ:డ జమబకల ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-2-186
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫకకర అహకద షపక
ఇసటట ననస:3-2-187
వయససస:25
లస: పప

భరస : ససరరజదదదన కరరరమసచ
ఇసటట ననస:3-2-188
వయససస:28
లస: ససస స
10512 NDX0112334
పపరర: ససరరజదదదన కరరరమసచ

94-3/875

తసడడ:డ ఫకకర అహకద షపక
ఇసటట ననస:3-2-187
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పకకర అహకద షపక
ఇసటట ననస:3-2-187
వయససస:25
లస: పప
10509 NDX2199610
పపరర: ససభబన బ కరరరమసచ

10501 JBV3013026
పపరర: శకనవరసరరవప జమబకల

10499 NDX1954347
పపరర: వనసకట శవరజ పబబశశటట

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:3-2-186
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వరభదడయఖ జమబకల
ఇసటట ననస:3-2-186
వయససస:46
లస: పప

భరస : ఫకకర అహమకద షపక
ఇసటట ననస:3-2-187
వయససస:61
లస: ససస స
10506 NDX1418459
పపరర: నదదరరదదదన షపక

94-3/872

తసడడ:డ ససబబబరరవప జమబకల
ఇసటట ననస:3-2-186
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శవనన ననయబడడ చనగరల
ఇసటట ననస:3-2-186
వయససస:41
లస: పప
10503 AP151010066474
పపరర: గకససయమ బబగస షపక

10498 NDX2492999
పపరర: వర భదడ రరవప జమబకల

10523 NDX2284743
పపరర: సడరఖననరరయణ నససననయస

94-3/893

తసడడ:డ కకటయఖ నససననయస
ఇసటట ననస:3-2-191
వయససస:57
లస: పప
94-3/895

10526 JBV3021391
పపరర: సరరసజ షపక

94-3/896

భరస : ససభబన షపవక
ఇసటట ననస:3-2-192
వయససస:35
లస: ససస స
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10527 AP151010066123
పపరర: మసరసన బ షపక

94-3/897

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:3-2-192
వయససస:40
లస: ససస స
10530 NDX2199479
పపరర: షపక మసరసన షరరఫ

94-3/900

94-3/903

94-3/906

94-2/703

94-2/706

94-2/709

94-2/701

10540 NDX1362037
పపరర: రరజగశశరర అననదనసస

10543 NDX1336858
పపరర: సతఖనననరరయణ గనపసశశటట

10546 NDX1701086
పపరర: షరననశస షపక

94-3/907

10549 NDX1254960
పపరర: షపక రజయమ ససలమసనన

94-2/704

10552 NDX1012830
పపరర: మహహష వరక కజ

తసడడ:డ సతఖస మదదదల
ఇసటట ననస:3-2-206
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరళ
ఇసటట ననస:3-2-577
వయససస:29
లస: పప

94-2/134
10554 NDX1606641
పపరర: పడసనన తషలసస బబయ
రథసలమవథ
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప ననయక రథసలమవథ
ఇసటట ననస:3-2-671
వయససస:28
లస: ససస స

10555 NDX2091684
పపరర: లలత వగబటపలర
భరస : జగనననథరరవప వగబటపలర
ఇసటట ననస:3-2-671
వయససస:59
లస: ససస స

10535 NDX0766618
పపరర: శకనవరస మమనస

94-3/905

10538 NDX1336866
పపరర: ససజజత గనపసశశటట

94-2/702

10541 NDX1952390
పపరర: నరగసదడ బబబబ ననససన

94-2/705

తసడడ:డ సడరఖననరరయణ ననససన
ఇసటట ననస:3-2-193
వయససస:37
లస: పప
94-2/707

10544 NDX1154988
పపరర: శకనవరస రరవప నమకగడస

94-2/708

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప నమకగడస
ఇసటట ననస:3-2-193
వయససస:27
లస: పప
94-2/710

10547 NDX2046176
పపరర: ఇమమసవల షపక

94-2/711

తసడడ:డ మరర శరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-2-194
వయససస:27
లస: పప
94-3/908

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:3-2-203
వయససస:30
లస: ససస స
94-3/910

94-3/902

భరస : సతఖనననరరయణ గనపసశశటట
ఇసటట ననస:3-2-193
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ చసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:3-2-194
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకసడలరరవప జమబకల
ఇసటట ననస:3-2-198
వయససస:37
లస: ససస స
10551 NDX2069160
పపరర: ససతతషస మదదదల

10537 NDX1362045
పపరర: పడమల గనపసశశటట

10532 AP151010063543
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:డ ససబబబరరవప మమనస
ఇసటట ననస:3-2-192
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప గనపసశశటట
ఇసటట ననస:3-2-193
వయససస:40
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:3-2-194
వయససస:27
లస: ససస స
10548 JBV3023009
పపరర: ఆదదలకడక జమబకల

94-3/904

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:3-2-193
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప గనపసశశటట
ఇసటట ననస:3-2-193
వయససస:40
లస: పప
10545 NDX1799131
పపరర: బబనన బ షపక

10534 AP151010063146
పపరర: మసరసన వల షపక

94-3/899

తసడడ:డ ఖమససససపవదన షపవక
ఇసటట ననస:3-2-192
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గనపసశశటట
ఇసటట ననస:3-2-193
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప నమకగడస
ఇసటట ననస:3-2-193
వయససస:27
లస: ససస స
10542 NDX0897900
పపరర: శకనవరసరరవప గనపసశశటట గనపసశశటట

94-3/901

తసడడ:డ ననననసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-2-192
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ననననసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-2-192
వయససస:52
లస: పప
10539 NDX1102243
పపరర: ససలలచనరరణణ నమకగడస

10531 JBV3013091
పపరర: దసస గరరర షపక

10529 JBV3021128
పపరర: భబసససబ షపక

భరస : భబససస సపవదన షపవక
ఇసటట ననస:3-2-192
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససససపవదన షపవక
ఇసటట ననస:3-2-192
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:3-2-192
వయససస:42
లస: పప
10536 AP151010063145
పపరర: మరరసరహహబ షపక

94-3/898

తసడడ:డ శకనవరస మమనస
ఇసటట ననస:3-2-192
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక మసరసన వల
ఇసటట ననస:3-2-192
వయససస:23
లస: పప
10533 AP151010063126
పపరర: మసరసన వల షపక

10528 NDX0763144
పపరర: శరసత శక మమనస

10550 NDX1953505
పపరర: సతనసర షపక

94-3/909

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:3-2-203
వయససస:36
లస: పప
94-2/712

10553 NDX1013689
పపరర: అబబదల హఫసజ షపక

94-2/713

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:3-2-577
వయససస:29
లస: పప
94-2/135

10556 NDX1360247
పపరర: సరయ లకడక చగబరరపరటట

94-2/136

తసడడ:డ రమమశ బబబబ చగబరరపరటట
ఇసటట ననస:3-2-672
వయససస:26
లస: ససస స

Page 200 of 722

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39

10557 NDX2088863
పపరర: చసదడ కళళవతమక కలపలస

94-2/137

భరస : కకషష మమరరస కలపలస
ఇసటట ననస:3-2-672
వయససస:70
లస: ససస స
10560 NDX3142940
పపరర: మబరళమహన పడసరద
కడగఅలమ
తసడడ:డ సససహ చలస కడగఅలమ
ఇసటట ననస:3-2-817
వయససస:44
లస: పప
10563 NDX0516583
పపరర: భబరత అసబటట

94-8/1462

94-3/913

94-3/916

94-3/925

94-5/983

94-37/731

94-3/917

10570 NDX3156791
పపరర: రరజగశశరర కకట

10573 NDX3149382
పపరర: పదకశక శషడమ

10576 NDX2684157
పపరర: సరసశత పపనసగగసడ

94-35/954

10579 NDX2827095
పపరర: ఖజ షరరఫ షపక

10582 NDX2829935
పపరర: గకరర శసకర చలవరదద

తసడడ:డ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:3-3-15/18 ASR COLONY
వయససస:34
లస: పప

10585 NDX0954354
పపరర: వనసకట లకడక రరమశశటట
భరస : పడసరద రరమశశటట
ఇసటట ననస:3-3-39
వయససస:35
లస: ససస స

94-3/915

10568 NDX2611143
పపరర: జయరరజ కకరస రపత

94-2/1132

10571 NDX3115748
పపరర: మహన గణణశ గబపస
కనమరర పపడడ
తసడడ:డ కకషష మమరరస కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:3-3-5
వయససస:34
లస: పప

94-37/728

94-37/729

10574 NDX3158425
పపరర: పదకశక శషడమ

94-37/730

భరస : చసదడశశఖర శషడమ
ఇసటట ననస:3-3-8/A
వయససస:50
లస: ససస స
94-3/1331

10577 NDX2667962
పపరర: శకనవరస కలమమర పపనసగగసడ

94-4/1359

తసడడ:డ శత రమనజనఉలల పపనసగగసడ
ఇసటట ననస:3-3-9
వయససస:39
లస: పప
94-35/955

10580 NDX2733012
పపరర: తహససన కకసర షపక

94-38/1019

భరస : ఖజ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:3-3-9
వయససస:19
లస: ససస స
94-37/724

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చలవరదద
ఇసటట ననస:3-3-15
వయససస:54
లస: పప
94-19/703

10565 NDX1714832
పపరర: ససజవ రరవప అసబటట

94-37/727

తసడడ:డ అలబక షపక
ఇసటట ననస:3-3-9
వయససస:24
లస: పప
94-37/732

94-3/912

తసడడ:డ వరరసరశమ కకరస రపరటట
ఇసటట ననస:3/3
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరస కలమమర పపనసగగసడ
ఇసటట ననస:3-3-9
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల చమకలరరస
ఇసటట ననస:3-3-9A
వయససస:20
లస: పప
10584 NDX3246238
పపరర: చనగబరవయఖ మకజసన

10567 AP151010063460
పపరర: వనసకటగగవసదరరవప పస టటట

10562 NDX0237065
పపరర: వరణణ సడరఖదేవర

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:3-2-833
వయససస:43
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర శషడమ
ఇసటట ననస:3-3-8/a
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల షరహబ షపక
ఇసటట ననస:3-3-9
వయససస:65
లస: పప
10581 NDX2826485
పపరర: అరరణ కలమమర చమకలరరస

94-3/914

భరస : రమమశ కకట
ఇసటట ననస:3-3-5
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప సరఈసరడమ
ఇసటట ననస:3-3-8/A
వయససస:32
లస: పప
10578 NDX2827129
పపరర: అలబక షపక

10564 AP151010066440
పపరర: ససబబబయమక అసబటట

94-2/139

భరస : బదదడ పడసరద సడరఖదేవర
ఇసటట ననస:3-2-832
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరతనస పస టటట
ఇసటట ననస:3-2-834
వయససస:90
లస: పప

తసడడ:డ బననవకల
ఇసటట ననస:3-3-6
వయససస:45
లస: పప
10575 NDX3135654
పపరర: సరకడ సరయ రరస శషడమ

94-3/911

భరస : ననగగశశరరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:3-2-833
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:3-3
వయససస:23
లస: ససస స
10572 NDX2606119
పపరర: సశయన ససబడత

10561 NDX0236778
పపరర: ఉషర రరణణ అలర స

10559 NDX1360221
పపరర: రమమశ బబబబ చగబరరపరటట

తసడడ:డ రమణయఖ చగబరరపరటట
ఇసటట ననస:3-2-672
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప అలర స
ఇసటట ననస:3-2-832
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదరరవప పస టటట
ఇసటట ననస:3-2-834
వయససస:44
లస: పప
10569 NDX2138080
పపరర: చనసదదన షపక

94-2/138

తసడడ:డ కకషష మమరరస కలపలస
ఇసటట ననస:3-2-672
వయససస:46
లస: పప

భరస : ససజవ రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:3-2-833
వయససస:35
లస: ససస స
10566 AP151010063502
పపరర: బలరరమకకకషష పస టటట

10558 NDX1952275
పపరర: జననరఱ న కలపలస

10583 NDX3222304
పపరర: రవసదడ కలమమర తతలలపపలలరర

94-37/798

తసడడ:డ మబరళధర రరవప తతలలపపలలరర
ఇసటట ననస:3-3-15
వయససస:37
లస: పప
94-3/926

10586 NDX1406926
పపరర: కకటటశశరమక అల

94-3/927

భరస : రఘబపత రరవప అల
ఇసటట ననస:3-3-39
వయససస:50
లస: ససస స
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94-3/928

తసడడ:డ రఘబపత రరవప అల
ఇసటట ననస:3-3-39
వయససస:34
లస: పప
10590 NDX1155332
పపరర: బబజదేబ షపక

94-4/859

94-4/862

94-4/866

94-3/932

94-3/935

94-3/937

94-3/940

భరస : సతనసర షపవక
ఇసటట ననస:3-3-199/1
వయససస:66
లస: ససస స

10600 NDX1150887
పపరర: షరరఫ షపక

10603 NDX1407007
పపరర: అమర షపక

10606 NDX2224103
పపరర: బసవవశశర రరవప గరరకమబకలస

10609 AP151010063185
పపరర: కకసడలరరవప జమబకల

94-3/943

10612 AP151010063138
పపరర: మహమకద షపక

94-3/933

10615 NDX2480960
పపరర: జలల బబషర షపక
తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:3-3-199/1
వయససస:36
లస: పప

10595 NDX1729542
పపరర: కరరమబలమర షపక

94-4/865

10598 NDX0236497
పపరర: ససరరజననసర షపక

94-3/931

10601 NDX2199651
పపరర: అమర షపక

94-3/934

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-3-194
వయససస:33
లస: పప
94-4/867

10604 NDX1803973
పపరర: వరరసజన కలమమరర గరరకమబకలస

94-3/936

భరస : బసవవశశర రరవప గరరకమబకలస
ఇసటట ననస:3-3-195
వయససస:36
లస: ససస స
94-3/938

10607 NDX0243683
పపరర: వజయ కలమమరర జమబకల

94-3/939

భరస : ససబబబరరవప జమబకల
ఇసటట ననస:3-3-197
వయససస:37
లస: ససస స
94-3/941

10610 JBV3021565
పపరర: మరరబ షపక

94-3/942

భరస : అహమకద షపవక
ఇసటట ననస:3-3-199
వయససస:40
లస: ససస స
94-3/944

తసడడ:డ ససభబన షపవక
ఇసటట ననస:3-3-199
వయససస:43
లస: పప
94-3/946

94-4/861

తసడడ:డ ససభబన షపవక
ఇసటట ననస:3-3-194
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వరభదడయఖ జమబకల
ఇసటట ననస:3-3-198
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:3-3-199
వయససస:24
లస: పప
10614 JBV3022068
పపరర: షసషతన బ షపవక

94-3/930

తసడడ:డ చలపత రరవప గరరకమబకలస
ఇసటట ననస:3-3-195
వయససస:46
లస: పప

భరస : వర భదడయఖ జమబకల
ఇసటట ననస:3-3-198
వయససస:66
లస: ససస స
10611 NDX2199503
పపరర: ననగబల షరరఫ షపక

10597 AP151010066535
పపరర: జజన బ షపవక

10592 NDX1155712
పపరర: పదనకవత చసతలపపడడ

తసడడ:డ సలమ షపక
ఇసటట ననస:3-3-170
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-3-194
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ యయసస బబ పరరసస
ఇసటట ననస:3-3-195
వయససస:52
లస: ససస స
10608 NDX0243659
పపరర: సరమమమజఖస జమబకల

94-4/864

తసడడ:డ ససభబన షపవక
ఇసటట ననస:3-3-194
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-3-194
వయససస:51
లస: పప
10605 NDX2054559
పపరర: శరఖమల దేవ పరరసస

10594 NDX1637919
పపరర: పరవన కలమమరర వలర పస ల

94-4/858

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-3-130
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపవక
ఇసటట ననస:3-3-185
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-3-194
వయససస:44
లస: ససస స
10602 NDX2199644
పపరర: ససభబన షపక

94-4/860

తసడడ:డ రరమమసజనవయబలల వలర పస ల
ఇసటట ననస:3-3-170
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సనడలర ల షపక
ఇసటట ననస:3-3-172
వయససస:25
లస: ససస స
10599 NDX0342956
పపరర: మహబమబ బ షపక

10591 NDX1406942
పపరర: ఫరరదన పపతేన

10589 NDX1255207
పపరర: షపక మరరబ

తసడడ:డ సపవదన
ఇసటట ననస:3-3-126
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రబబబన పపతేన
ఇసటట ననస:3-3-130
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ జననరరన రరవప
ఇసటట ననస:3-3-130
వయససస:37
లస: పప
10596 NDX1880062
పపరర: తఫరడనసననసర షపక

94-3/929

తసడడ:డ మలర యఖ అల
ఇసటట ననస:3-3-39
వయససస:57
లస: పప

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:3-3-126
వయససస:44
లస: ససస స
10593 NDX1154848
పపరర: శకనవరస రరవప చసతలపపడడ

10588 NDX1406900
పపరర: రఘబపత రరవప అల

10613 NDX2480929
పపరర: కరరమబననసర షపవక

94-3/945

భరస : జలమల బబషర షపవక
ఇసటట ననస:3-3-199/1
వయససస:34
లస: ససస స
94-3/947

10616 AP151010063472
పపరర: సతనసర షపక

94-3/948

తసడడ:డ మహమకద హనఫ షపవక
ఇసటట ననస:3-3-199/1
వయససస:72
లస: పప
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10617 AP151010066484
పపరర: అషసఫ
డ పన షపవక

94-3/949

భరస : జజన షపవక
ఇసటట ననస:3-3-200
వయససస:46
లస: ససస స
10620 JBV3021169
పపరర: Jon bi Shaik

94-3/952

94-3/955

94-3/1060

94-3/960

94-3/963

94-3/966

94-3/969

భరస : వవసకట రమణ
ఇసటట ననస:3-3-204
వయససస:30
లస: ససస స

10630 JBV3021847
పపరర: ఖసరరరద సయఖద

10633 NDX2138049
పపరర: ఖమదర బబషర సయఖద

10636 AP151010063568
పపరర: మలమల సయఖద

10639 NDX2983732
పపరర: నననన సరహహబ సయద

94-3/971

10642 NDX0766600
పపరర: కకశశర షరలవవసదడ

94-3/961

10645 NDX1361302
పపరర: ననగమర మరర షపక
తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:3-3-204
వయససస:34
లస: పప

10625 NDX1804856
పపరర: జజవనసలర సయఖద

94-3/957

10628 NDX2199487
పపరర: సయఖద రజయమ బబగస

94-3/959

10631 AP151010066442
పపరర: బబజద బ సయఖద

94-3/962

భరస : మహబమబ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:3-3-203
వయససస:61
లస: ససస స
94-3/964

10634 NDX2199495
పపరర: ననగమరరమర సయఖద

94-3/965

తసడడ:డ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:3-3-203
వయససస:29
లస: పప
94-3/967

10637 NDX2138064
పపరర: ససభబన సయఖద

94-3/968

తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:3-3-203
వయససస:53
లస: పప
94-8/1465

10640 NDX0954347
పపరర: షపక ఖమసససబ

94-3/970

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:3-3-204
వయససస:34
లస: ససస స
94-3/972

తసడడ:డ రరమమరరవప షరలవవసదడ
ఇసటట ననస:3-3-204
వయససస:31
లస: పప
94-4/868

94-3/954

భరస : ఖమదర బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:3-3-203
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన సయద
ఇసటట ననస:3-3-203
వయససస:48
లస: పప

భరస : కసదనససమమర
ఇసటట ననస:3-3-204
వయససస:35
లస: ససస స
10644 NDX1361252
పపరర: వమడడపలర లకకక

94-3/958

తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:3-3-203
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల సయఖద
ఇసటట ననస:3-3-203
వయససస:92
లస: పప
10641 JBV3022340
పపరర: దసరడ మరరయమల

10627 NDX2138148
పపరర: రరబనన షపక

10622 JBV3021953
పపరర: మహబమబ బ సయఖద

తసడడ:డ సపవదన బ సయఖద
ఇసటట ననస:3-3-200/1
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:3-3-203
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:3-3-203
వయససస:29
లస: పప
10638 AP151010063444
పపరర: మసరసన సయఖద

94-3/956

భరస : మమలమల సయఖద
ఇసటట ననస:3-3-203
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:3-3-203
వయససస:81
లస: ససస స
10635 NDX1879974
పపరర: ననగమల మరర సయఖద

10624 NDX0241000
పపరర: షరరఫ సయఖద

94-3/951

భరస : దనదన సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:3-3-200/1
వయససస:81
లస: ససస స

భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:3-3-201
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : గకస మహమకద సయఖద
ఇసటట ననస:3-3-203
వయససస:26
లస: ససస స
10632 JBV3022563
పపరర: ఘనబ సయఖద

94-3/953

తసడడ:డ సపవదన సయఖద
ఇసటట ననస:3-3-200/1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-3-200\1
వయససస:47
లస: పప
10629 NDX1804062
పపరర: హససనన సయఖద

10621 JBV3022134
పపరర: మరరబ సయఖద

10619 NDX0889352
పపరర: సపవదనబ షపవక

భరస : జజవనసలమర షపవక
ఇసటట ననస:3-3-200/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సపవదన సయఖద
ఇసటట ననస:3-3-200/1
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ పపనసన షపక
ఇసటట ననస:3-3-200/1
వయససస:29
లస: పప
10626 NDX0003319
పపరర: పపనసన షపక

94-3/950

తసడడ:డ మహమకద హనఫ షపవక
ఇసటట ననస:3-3-200
వయససస:67
లస: పప

భరస : Punnu Shaik
ఇసటట ననస:3-3-200/1
వయససస:45
లస: ససస స
10623 NDX2061554
పపరర: ససభబన షపక

10618 AP151010063494
పపరర: జజన షపక

10643 NDX0766535
పపరర: రరమమరరవప షరలవవసదడ

94-3/973

తసడడ:డ నలర యఖ షరలవవసదడ
ఇసటట ననస:3-3-204
వయససస:66
లస: పప
94-4/869

10646 NDX0405993
పపరర: కకషషవవణణ చడడపస తష

94-3/974

భరస : ననగగశశరరరవప చడడపస తత
ఇసటట ననస:3-3-206
వయససస:33
లస: ససస స
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10647 JBV3021367
పపరర: ఝమనసరరణణ పస నననకసటట

94-3/975

భరస : పరసడడరసగరరరవప పస నననకసటట
ఇసటట ననస:3-3-206
వయససస:53
లస: ససస స
10650 NDX2821254
పపరర: ఝమనసరరణణ పస నననకసటట

94-3/1488

94-3/980

94-3/983

94-3/986

94-3/989

94-3/992

94-3/995

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పరయసస
ఇసటట ననస:3-3-213
వయససస:18
లస: ససస స

10660 AP151010066518
పపరర: ఖమసససబ పఠరన

10663 AP151010063513
పపరర: జజన షపవదన పఠరన

10666 NDX2493054
పపరర: చనసద బబషర షపక

10669 NDX0240812
పపరర: బబజ షపక

94-3/1490

10672 NDX3140019
పపరర: పదనకవత వవలలలరర

94-3/987

10675 NDX0236158
పపరర: షరరనన షపక
భరస : మహబమబ భబషర షపక
ఇసటట ననస:3-3-215
వయససస:40
లస: ససస స

10655 NDX2091999
పపరర: మదర వల షపక

94-3/982

10658 JBV3022274
పపరర: పఠరన కరరమబన

94-3/985

10661 NDX0954420
పపరర: ఫరతమమ పఠరన

94-3/988

భరస : మసరసన బబడే పఠరన
ఇసటట ననస:3-3-210
వయససస:71
లస: ససస స
94-3/990

10664 AP151010063540
పపరర: గరల షపవదన పఠరన

94-3/991

తసడడ:డ ఆజసఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:3-3-210
వయససస:52
లస: పప
94-3/993

10667 NDX1952978
పపరర: ఖమజ వల షపక

94-3/994

తసడడ:డ చసదసకన షపక
ఇసటట ననస:3-3-212
వయససస:50
లస: పప
94-3/996

10670 NDX3139094
పపరర: ససబబయమక పరయసస

94-3/1489

భరస : శకనవరసరరవప పరయసస
ఇసటట ననస:3-3-213
వయససస:42
లస: ససస స
94-4/1611

భరస : కకరణ కలమమర వవలలలరర
ఇసటట ననస:3-3-213
వయససస:26
లస: ససస స
94-8/1466

94-3/979

భరస : జజన సపవదన పఠరన
ఇసటట ననస:3-3-210
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అలర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-3-213
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-3-213
వయససస:28
లస: పప
10674 NDX3138849
పపరర: శరకవణణ పరయసస

94-3/984

తసడడ:డ ఖమజజవళ షపక
ఇసటట ననస:3-3-212
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:3-3-213
వయససస:24
లస: పప
10671 NDX2732873
పపరర: కకరణ కలమమర వవలలలరర

10657 NDX0515585
పపరర: ఫరరన అమననబ పఠరన

10652 NDX0243907
పపరర: గకససయమ షపక

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-3-207
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన బబడద పఠరన
ఇసటట ననస:3-3-210
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఖమజ వల షపక
ఇసటట ననస:3-3-212
వయససస:35
లస: ససస స
10668 NDX2054591
పపరర: అలబబషర షపక

94-3/981

భరస : అజసఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:3-3-210
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ అజసఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:3-3-210
వయససస:35
లస: పప
10665 NDX1954115
పపరర: శలమర బ షపక

10654 AP151010066493
పపరర: షరజజదద షపక

94-3/977

తసడడ:డ ససబబన షపవక
ఇసటట ననస:3-3-207
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఖమససస సరహహబ పఠరన
ఇసటట ననస:3-3-210
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : జజనబబషర షపక
ఇసటట ననస:3-3-210
వయససస:36
లస: ససస స
10662 NDX0953901
పపరర: ఖమససససర పఠరన

94-3/978

భరస : ససభబన షపవక
ఇసటట ననస:3-3-207
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ మదనర వల షపవక
ఇసటట ననస:3-3-207
వయససస:67
లస: పప
10659 JBV3022597
పపరర: షరకకరర బబగస షపక

10651 NDX0515478
పపరర: ననగమర బ షపవక

10649 JBV3012077
పపరర: పరసడడరసగ వటట ల పస నననకసటట

తసడడ:డ పస సస యస వ పడసరద రరవప పస నననకసటట
ఇసటట ననస:3-3-206
వయససస:65
లస: పప

భరస : ససభబన షపవక
ఇసటట ననస:3-3-207
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మదనర వల షపక
ఇసటట ననస:3-3-207
వయససస:35
లస: ససస స
10656 AP151010063731
పపరర: ససభబన షపక

94-3/976

తసడడ:డ పరసడడరసగవఠల పస నననకసటట
ఇసటట ననస:3-3-206
వయససస:33
లస: పప

భరస : పరసడడరసగ వఠల
ఇసటట ననస:3-3-206
వయససస:60
లస: ససస స
10653 NDX2441269
పపరర: దచల షపక

10648 JBV3012150
పపరర: రవ కకషష పస నననకసటట

10673 NDX2646594
పపరర: శకనవరస రరవప వవలలలరర

94-5/981

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:3-3-213
వయససస:46
లస: పప
94-3/997

10676 NDX0000539
పపరర: ననగమణణ గగపప

94-3/998

భరస : శకనవరసరరవప గగపప
ఇసటట ననస:3-3-215
వయససస:47
లస: ససస స

Page 204 of 722

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39

10677 NDX1665696
పపరర: మననజ కలమమర గగపప

94-3/999

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగపప
ఇసటట ననస:3-3-215
వయససస:27
లస: పప

10678 NDX0001396
పపరర: శకనవరసరరవప గగపప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-3-215
వయససస:60
లస: పప
94-3/1003

94-3/1005

94-3/1008

94-3/1011

94-3/1014

94-3/1017

భరస : అమర జజన షపవక
ఇసటట ననస:3-3-228
వయససస:30
లస: ససస స

10690 NDX2054500
పపరర: శక లకడక సరధసపత

10693 NDX2054518
పపరర: లకడక కరసత సతషపరటట

10696 NDX2224095
పపరర: ననగరరరర న తరరమలశశటట

10699 JBV3021615
పపరర: జజఖత తరరమలశశటట

94-3/1020

94-3/1009

10688 NDX0111112
పపరర: మహబమబ ఖమన పఠరన

10691 NDX2054534
పపరర: పపలర మక సతషపరటట

94-3/1012

తసడడ:డ మమహబమబ వల షపక
ఇసటట ననస:3-3-228
వయససస:25
లస: పప

94-3/1007

94-3/1010

10694 NDX2054476
పపరర: కరశ అననపపరష కకట

94-3/1013

భరస : శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:3-3-225/1
వయససస:37
లస: ససస స
94-3/1015

10697 NDX0878074
పపరర: సరయబబబబ తరరమలశశటట

94-3/1016

తసడడ:డ ససబబబరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:3-3-226
వయససస:37
లస: పప
94-3/1018

10700 JBV1804251
పపరర: పదనకవత తరరమలశశటట

94-3/1019

భరస : మబరళ కకషష తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:3-3-227
వయససస:45
లస: ససస స

94-3/1021 10703 NDX2243210
10702 NDX0368357
పపరర: పపరరషస తస మరరవప తరరమలశశటట
పపరర: అజజజ షపక

10705 NDX1714675
పపరర: జజన బబషర షపక

94-3/1004

భరస : శసకర రరవప సతషపరటట
ఇసటట ననస:3-3-225
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:3-3-227
వయససస:40
లస: పప
94-3/1022

10685 NDX0237123
పపరర: మబననన పఠరన

తసడడ:డ ససభబన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:3-3-224
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:3-3-227
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:3-3-227
వయససస:65
లస: ససస స
10704 NDX0000521
పపరర: అసడమమ పరరశన షపవక

94-3/1006

తసడడ:డ సరయ బబబబ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:3-3-226
వయససస:22
లస: పప

భరస : పపరరషస తస మరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:3-3-227
వయససస:38
లస: ససస స
10701 JBV1804269
పపరర: లకకమక తరరమలశశటట

10687 AP151010066190
పపరర: నననబ షపక

94-3/1002

భరస : మహబమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:3-3-224
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప సతషపరటట
ఇసటట ననస:3-3-225
వయససస:36
లస: పప

భరస : సరయబబబబ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:3-3-226
వయససస:35
లస: ససస స
10698 JBV3021631
పపరర: గరత తరరమలశశటట

94-3/1330

భరస : ససదదప సరధసపత
ఇసటట ననస:3-3-225
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:3-3-225
వయససస:60
లస: ససస స
10695 JBV3021888
పపరర: లకకక తరరమలశశటట

10684 NDX2681831
పపరర: రమదేవ పపల

94-4/870

తసడడ:డ కకషషమమరరస ఇకలసరరస
ఇసటట ననస:3-3-218
వయససస:49
లస: పప

భరస : ఖమససససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-3-224
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : లకడక కరసత సతషపరటట
ఇసటట ననస:3-3-225
వయససస:34
లస: ససస స
10692 NDX0244012
పపరర: అననసడరఖమక తరరమలశశటట

10682 NDX0643502
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఇకలసరరస

భరస : వససదేవ రరవప పపల
ఇసటట ననస:3-3-219
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మరరవల షపవక
ఇసటట ననస:3-3-224
వయససస:51
లస: ససస స
10689 NDX2054526
పపరర: మమనస సతషపరటట

94-3/1001

భరస : వనలశశటట చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:3-3-218
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనలశశటట వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:3-3-218
వయససస:62
లస: పప
10686 AP151010066517
పపరర: మరరబ షపక

10679 NDX2075563
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప
అతస లలరర
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:3-3-215
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ గగపప
ఇసటట ననస:3-3-215
వయససస:51
లస: పప

94-15/616 10681 NDX2143808
10680 NDX3120979
పపరర: ఉమమమహహశశర రరవప అతష
పపరర: ఇరరక అనసడయమక
స లలరర

10683 NDX2143790
పపరర: వనలశశటట చసదడ శశఖర రరవప

94-3/1000

94-4/871

తసడడ:డ ననయబ రగససల షపక
ఇసటట ననస:3-3-227
వయససస:25
లస: ససస స
94-3/1023

10706 NDX0001362
పపరర: అమర జజన షపవక

94-3/1024

తసడడ:డ మహబమబ వల షపవక
ఇసటట ననస:3-3-228
వయససస:33
లస: పప
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10707 NDX1380583
పపరర: ఇరరర ద మహహనసదదదన జజన షపక

94-4/872

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-3-228
వయససస:26
లస: పప
10710 NDX2559730
పపరర: మబబన షపక

94-28/842

94-3/1029

94-3/1032

94-3/1035

94-3/1037

94-3/1040

94-3/1043

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:3-3-235
వయససస:30
లస: ససస స

10720 NDX3101052
పపరర: బబజర షపక

10723 NDX0243816
పపరర: లకడక దేవ ఉలవ

10726 NDX1714782
పపరర: ససబబన షపక

10729 JBV3012358
పపరర: సపవదన షపక

94-3/1046

10732 NDX0596338
పపరర: రషసద షపక

94-2/1446

10735 NDX0234039
పపరర: రరభయమ షపక
తసడడ:డ మహకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:3-3-235
వయససస:30
లస: ససస స

10715 NDX1953984
పపరర: ససలమసనన షపక

94-3/1031

10718 JBV3012465
పపరర: ఫకకర బబడే షపక

94-3/1034

10721 NDX1714733
పపరర: అమషర షపక

94-3/1036

భరస : మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:3-3-233
వయససస:29
లస: ససస స
94-3/1038

10724 JBV3021722
పపరర: గకససయమ షపక

94-3/1039

భరస : సపవదస షపక
ఇసటట ననస:3-3-233
వయససస:46
లస: ససస స
94-3/1041

10727 NDX0003152
పపరర: జజన బబషర షపక

94-3/1042

తసడడ:డ సపవదన షపక
ఇసటట ననస:3-3-233
వయససస:30
లస: పప
94-3/1044

10730 NDX1714683
పపరర: షమన షపక

94-3/1045

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:3-3-234
వయససస:30
లస: ససస స
94-3/1047

తసడడ:డ జబబబర షపక
ఇసటట ననస:3-3-234
వయససస:31
లస: పప
94-3/1049

94-3/1028

తసడడ:డ చనమసరసన షపవక
ఇసటట ననస:3-3-232
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:3-3-233
వయససస:51
లస: పప

భరస : సపవదన షపక
ఇసటట ననస:3-3-234
వయససస:35
లస: ససస స
10734 NDX1292416
పపరర: కకషర షపక

94-3/1033

తసడడ:డ సపవదన షపక
ఇసటట ననస:3-3-233
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పపద జజన సపవదన షపక
ఇసటట ననస:3-3-233
వయససస:37
లస: పప
10731 NDX1847476
పపరర: మజర షపక

10717 NDX2199511
పపరర: ఈససబ షపక

10712 NDX1714907
పపరర: జహహర బబగమ షపక

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:3-3-232
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : గసగబబబబ ఉలవ
ఇసటట ననస:3-3-233
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మమబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-3-233
వయససస:47
లస: ససస స
10728 NDX0241174
పపరర: హమద షరరఫ షపక

94-3/1030

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-3-233
వయససస:31
లస: పప

భరస : మమహషరరఫ షపక
ఇసటట ననస:3-3-233
వయససస:34
లస: ససస స
10725 NDX0244137
పపరర: జమరరన షపక

10714 JBV3021771
పపరర: రసజజన బ షపక

94-3/1026

తసడడ:డ పకకర బబడే షపక
ఇసటట ననస:3-3-232
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:3-3-232
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:3-3-232
వయససస:48
లస: పప
10722 NDX0244160
పపరర: ఆబధ షపక

94-3/1027

భరస : ఫకకర బబడే షపవక
ఇసటట ననస:3-3-232
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫకకర బబడే షపక
ఇసటట ననస:3-3-232
వయససస:20
లస: పప
10719 NDX1953026
పపరర: రఫస షపక

10711 NDX2284719
పపరర: రరజశస షపక

10709 AP151010066498
పపరర: రఫర షపక

భరస : మహబమబ వల షపక
ఇసటట ననస:3-3-230
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫకకర బబడే షపక
ఇసటట ననస:3-3-232
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:3-3-232
వయససస:32
లస: ససస స
10716 NDX2493062
పపరర: మహమకద షరరఫ షపక

94-3/1025

తసడడ:డ ననగగసదడస సస హహఛ
ఇసటట ననస:3-3-229
వయససస:35
లస: పప

భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:3-3-230
వయససస:21
లస: ససస స
10713 NDX2199529
పపరర: నససమ షపక

10708 NDX0112854
పపరర: శవరరమకకషష సస హహచ

10733 NDX1292408
పపరర: ఫరత మబననసర షపక

94-3/1048

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:3-3-235
వయససస:27
లస: ససస స
94-3/1050

10736 NDX0889360
పపరర: ననజ మబననసర షపక

94-3/1051

భరస : మహకద షమర షపక
ఇసటట ననస:3-3-235
వయససస:36
లస: ససస స
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10737 NDX0236075
పపరర: లకడక నరసమక రరమశశటట

94-3/1052

భరస : రరమ కకషషయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:3-3-235
వయససస:36
లస: ససస స
10740 NDX0241224
పపరర: బబజ షపక

10738 NDX0244244
పపరర: సతఖవత చసదనపప

94-3/1053

భరస : శకనవరసరరవప చసదనపప
ఇసటట ననస:3-3-235
వయససస:43
లస: ససస స
94-3/1055

తసడడ:డ సపవదన షపక
ఇసటట ననస:3-3-235
వయససస:34
లస: పప

10741 NDX0241091
పపరర: మమలమల షపక

94-3/1058

తసడడ:డ అపలలసరశమ వవగరరజడస డ
ఇసటట ననస:3-3-235
వయససస:54
లస: పప

10744 SQX2482669
పపరర: సదదక బబగస షపక

94-3/1056

94-89/3

10749 NDX2075779
పపరర: వజగత చచదరర పస ననస

94-9/25

10747 NDX2978542
పపరర: రగఖ మతే

95-197/588

భరస : కకశశర బబబబ పస ననస
ఇసటట ననస:3-4
వయససస:35
లస: ససస స

94-78/1086

94-37/794

భరస : గగపరల కకషష
ఇసటట ననస:3-4-2
వయససస:42
లస: ససస స

10753 NDX3220563
పపరర: గణపవరపప గగపరల కకషష

10745 NDX1196435
పపరర: నవన దసగజడపపడడ దసగజడపపడడ

94-9/26

10748
పపరర: హహమ పడదదపసస కడడమశశటట

10751 NDX2810711
పపరర: ససదరరరర పస సడడరర

94-9/1068

94-37/795

10754 NDX2637601
పపరర: రగజ శక వనవషషవ గబసడపనవన

తసడడ:డ లకడక ననయక�
ఇసటట ననస:3-4-22
వయససస:31
లస: ససస స
10758 NDX0351452
పపరర: బబగస షపవక

94-8/28

తసడడ:డ మహబమబ� �
ఇసటట ననస:3-4-22
వయససస:45
లస: పప

10759 NDX0222505
పపరర: మలర క� సయఖద�

94-8/31

10762 JBV3045929
పపరర: ననగగసదడమక మరరయమల � �

94-8/29

10765 NDX1960393
పపరర: వనసకట రజడడస గరదద
తసడడ:డ వనసకట రరమ రజడస డ గరదద
ఇసటట ననస:3-4-22
వయససస:45
లస: పప

94-8/27

10760 NDX0224220
పపరర: ఉమమదేవ� పస�

94-8/30

భరస : గగపరలరరవప�
ఇసటట ననస:3-4-22
వయససస:56
లస: ససస స
94-8/32

భరస : రరయపల � �
ఇసటట ననస:3-4-22
వయససస:65
లస: ససస స
94-8/34

10757 JBV3045630
పపరర: అఅజమమన షపక � �

భరస : బబజ షపక � �
ఇసటట ననస:3-4-22
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అహకద హహసపసన�
ఇసటట ననస:3-4-22
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:3-4-22
వయససస:57
లస: ససస స
10764 JBV3036944
పపరర: చనబబజ� షపక�

94-8/26

భరస : బబనస పడకరశ
ఇసటట ననస:3-4-22
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : చన బబజ
ఇసటట ననస:3-4-22
వయససస:43
లస: ససస స
10761 AP151010075172
పపరర: వనసకటననరరయణమక అడపర�

10756 NDX0222877
పపరర: మహలకడక ఐ

94-58/680

తసడడ:డ నగరజ గబసడపనవన
ఇసటట ననస:3-4-5-29/38/3
వయససస:18
లస: ససస స
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94-8/25

94-40/1107

తసడడ:డ రమమశ బబబబ పస సదడరర
ఇసటట ననస:3-4
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమ చసదడ మమరరస
ఇసటట ననస:3-4-2
వయససస:55
లస: పప

10755 NDX0221853
పపరర: శశభ బబయ� మమననమత�

94-89/2

తసడడ:డ రరజగశశర రరవప కడడమశశటట
ఇసటట ననస:03-03, block 1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబబ పస సదడరర
ఇసటట ననస:3-4
వయససస:54
లస: ససస స

10752 NDX3220480
పపరర: గణపవరపప లకడక అననపపరష

94-3/1057

భరస : మమరరయ జజసఫ రజడస డ దసగజడపపడడ
ఇసటట ననస:3-3-522
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అచచయఖ మతే
ఇసటట ననస:3/3 LINE
వయససస:28
లస: ససస స
10750 NDX2030260
పపరర: రతన పడభ పస సదడరర

10742 NDX0241257
పపరర: శకనవరసరరవప చసదనపప
తసడడ:డ సరసబశవరరవప చసదనపప
ఇసటట ననస:3-3-235
వయససస:48
లస: పప

భరస : ఇకబబల షపక
ఇసటట ననస:3-3-495
వయససస:43
లస: ససస స

10746 NDX1196351
పపరర: ఫరతమమ మమరర రరణణ దసగజడసపపడడ
దసగజడపపడడ
భరస : శశషస రజడడస దసగజడపపడడ
ఇసటట ననస:3-3-522
వయససస:58
లస: ససస స

94-3/1054

భరస : సపవదన షపక
ఇసటట ననస:3-3-235
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదన షపక
ఇసటట ననస:3-3-235
వయససస:34
లస: పప

10743 NDX0111450
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వవగరరజడడస

10739 AP151010066513
పపరర: సమమబననసర షపక

10763 NDX0222349
పపరర: నజనన బబగస� సయఖద�

94-8/33

తసడడ:డ సరహహబ జజన�
ఇసటట ననస:3-4-22
వయససస:86
లస: ససస స
94-8/35

10766 NDX0451799
పపరర: శకనవరస రరవప ఇకలసరరస

94-8/36

తసడడ:డ భబనస పడకరశ
ఇసటట ననస:3-4-22
వయససస:46
లస: పప
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10767 JBV3037017
పపరర: బబజ� షపక�
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94-8/37

తసడడ:డ మహబమబ� �
ఇసటట ననస:3-4-22
వయససస:50
లస: పప
10770 NDX1528639
పపరర: రరమవరన జజననల

94-8/40

94-8/43

94-2/1453

94-3/1061

94-3/1064

94-3/1067

94-39/1283

భరస : లసగరరజ బబహరర
ఇసటట ననస:3-4-228/A
వయససస:22
లస: ససస స

10780 NDX1197441
పపరర: జజససకన షపక

10783 NDX0233072
పపరర: జమలమ పఠరన

10786 NDX2756229
పపరర: శరసత పసడయ గణపరల

10789 NDX2621563
పపరర: లసగరరజ బబహర

94-8/47

10792 NDX0000059
పపరర: రరజసమమర బసడనరరపలర

94-3/1062

10795 NDX2534709
పపరర: శశశత కలమమరర సససగ
తసడడ:డ మట పడసరద సససగ
ఇసటట ననస:3-4-229C
వయససస:22
లస: ససస స

10775 NDX1395608
పపరర: శశశలజ పమడనల

94-8/45

10778 NDX2638039
పపరర: యమససన షపక

94-5/986

94-3/1063
10781 NDX1952937
పపరర: యయసస మరరయమక కర0భసపరటట

భరస : యసస బబ కర0భసపరటట
ఇసటట ననస:3-4-45
వయససస:36
లస: ససస స
94-3/1065

10784 NDX0840306
పపరర: షపక మనడసర ఆల

94-3/1066

తసడడ:డ మహబమబ అల షపక
ఇసటట ననస:3-4-45
వయససస:45
లస: పప
94-38/1021

10787 NDX2565075
పపరర: శక లకడక గరయతడ మదదల

94-90/961

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప మదదల
ఇసటట ననస:3-4-60/3
వయససస:18
లస: ససస స
94-29/885

10790 NDX2621530
పపరర: కలలణ బబహర

94-30/1034

భరస : ససతనరరస బబహరర
ఇసటట ననస:3-4-222A
వయససస:53
లస: ససస స
94-8/48

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-4-226
వయససస:32
లస: పప
94-29/886

94-8/42

తసడడ:డ హసన అహమకద
ఇసటట ననస:3-4-40
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరస బబహర
ఇసటట ననస:3-4-222A
వయససస:34
లస: పప

భరస : బబపననశరససస స
ఇసటట ననస:3-4-226
వయససస:53
లస: ససస స
10794 NDX2578516
పపరర: సరగరరక బబహహరర

94-8/46

భరస : ధరగకసదడ పతతడ గణపరల
ఇసటట ననస:3-4-59
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ దదపలలపపడడ
ఇసటట ననస:3-4-100
వయససస:58
లస: పప
10791 AP151010075339
పపరర: ఉమమదేవ మలమరదద

10777 NDX0950352
పపరర: తపసస వనవ యస ఎన

10772 JBV3045697
పపరర: ఉష పస టట
ర రర� �

భరస : రతనబబబబ పమడనల
ఇసటట ననస:3-4-26
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వహబ పఠరన
ఇసటట ననస:3-4-45
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదన పఠరన
ఇసటట ననస:3-4-45
వయససస:50
లస: పప
10788 NDX3138062
పపరర: మరరయదనస దదపలలపపడడ

94-8/44

భరస : ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:3-4-45
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మనడసర ఆల షపక
ఇసటట ననస:3-4-45
వయససస:39
లస: ససస స
10785 NDX0084400
పపరర: వరహబ ఖమన పఠరన

10774 NDX2092328
పపరర: పదనకసజనవయ కరశఖప పపలర లరర

94-8/39

తసడడ:డ పడభబకరరరవప� �
ఇసటట ననస:3-4-25
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖమమరరస
ఇసటట ననస:3-4-35
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వరహబ పఠరన
ఇసటట ననస:3-4-45
వయససస:24
లస: ససస స
10782 NDX0842641
పపరర: షపక ఆరరఫర

94-8/41

తసడడ:డ కకషష పడసరద పపలర లరర
ఇసటట ననస:3-4-25
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకషష శకలస
ఇసటట ననస:3-4-33
వయససస:19
లస: పప
10779 NDX1954339
పపరర: వహహదన పఠరన

10771 NDX1528647
పపరర: శకనవరసరజడడస జజననల

10769 NDX1528621
పపరర: రమఖ జజననల

తసడడ:డ శకనవరసరజడడస జజననల
ఇసటట ననస:3-4-24
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరజడడస జజననల
ఇసటట ననస:3-4-24
వయససస:50
లస: పప

భరస : పడభబకరరరవప�
ఇసటట ననస:3-4-25
వయససస:72
లస: ససస స
10776 NDX2948586
పపరర: చనకయ కలమమర శకలస

94-8/38

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-4-22
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరసరజడడస జజననల
ఇసటట ననస:3-4-24
వయససస:45
లస: ససస స
10773 NDX0451716
పపరర: అరరణనదేవ పస టట
ర రర�

10768 NDX0445239
పపరర: శకనవరసరరవప ఇకలసరరస

10793 NDX1438044
పపరర: శకనవరస రరవప కకమకన బబ యన

94-8/49

తసడడ:డ సససగయఖ కకమకనబబ యన
ఇసటట ననస:3-4-226
వయససస:46
లస: పప
94-8/50

10796 NDX2698470
పపరర: పసడయసజన చకస

94-3/1332

తసడడ:డ చరసజవ బబబబ చకస
ఇసటట ననస:3-4-231/2
వయససస:18
లస: ససస స
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10797 NDX2955367
పపరర: అససరర ఫపననసర షపక
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94-37/737

భరస : షరబబషర
ఇసటట ననస:3-4-235
వయససస:64
లస: ససస స
10800 NDX3120029
పపరర: రఘబ కటబరర

94-37/739

94-37/740

94-37/12

94-37/627

94-8/52

94-8/55

తసడడ:డ ఝన
ఇసటట ననస:3-4-244
వయససస:44
లస: పప
10821 NDX1042373
పపరర: వనసకట లకడక దేవ బబ పపలడడ
భరస : వనసకటటశశరరర బబ పపలడడ
ఇసటట ననస:3-4-247
వయససస:56
లస: ససస స
10824 NDX1038280
పపరర: వనసకట శతనరరమయఖ పలర బబ తష
తసడడ:డ ససబబబరరవప పలర బబ తష
ఇసటట ననస:3-4-247
వయససస:71
లస: పప

10810 NDX2805380
పపరర: రరజ యఆలమ

94-37/742

10813 JBV3044567
పపరర: ననగలకకషల పస పపరర �

10816 NDX0444869
పపరర: మబజకల సయఖద�

10819 NDX1457713
పపరర: జజన సయఖద

10822 NDX2225084
పపరర: నఖల రరజజ యకలసరరస

10825 NDX2704229
పపరర: దసరడ భవన ససధదరరజడడస
తసడడ:డ లకడక పడభబకర రరవప రజడస డ
ఇసటట ననస:3-4-247
వయససస:35
లస: ససస స

94-37/11

94-41/896

10811 NDX1457937
పపరర: యమససకన సయఖద

94-8/51

భరస : ససలలమమన సయఖద
ఇసటట ననస:3-4-244
వయససస:25
లస: ససస స
94-8/53

10814 NDX1457804
పపరర: మరర హహసపసన బ సయఖద

94-8/54

భరస : జజన సయఖద
ఇసటట ననస:3-4-244
వయససస:52
లస: ససస స
94-8/56

10817 NDX1457838
పపరర: ససలలమమన సయఖద

94-8/57

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:3-4-244
వయససస:38
లస: పప
94-8/59

10820 NDX3199262
పపరర: మధవ ఇదరరవఅల

94-3/1491

భరస : గసటయఖ ఇదరరవఅల
ఇసటట ననస:3-4-247
వయససస:28
లస: ససస స
94-8/63

తసడడ:డ భబనస పడకరష యకలసరరస
ఇసటట ననస:3-4-247
వయససస:21
లస: పప
94-8/65

10805 NDX2446979
పపరర: జయమమధసరర గబడడమమటర

భరస : మసగ రరవప
ఇసటట ననస:3-4-239/A
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:3-4-244
వయససస:61
లస: పప
94-8/62

94-37/625

94-37/626 10808 NDX2955771
10807 SQX0540542
పపరర: జగన మహన రజడస డ అననపపరజడడస
పపరర: శకదవ
ే దేవరశశటట

తసడడ:డ జజన�
ఇసటట ననస:3-4-244
వయససస:32
లస: పప
94-8/58

10802 NDX2595643
పపరర: వరరరత ఖసడే

తసడడ:డ రరమ చసదడ రజడడస గబడడమమటర
ఇసటట ననస:3-4-239/A
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరమమహనరరవప �
ఇసటట ననస:3-4-244
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మనడసరల షపక
ఇసటట ననస:3-4-244
వయససస:27
లస: పప
10818 NDX1457747
పపరర: సలవపదదదన సయఖద

94-37/741

తసడడ:డ బలరరజ యఆలమ
ఇసటట ననస:3-4-243
వయససస:25
లస: పప

భరస : సలమరవపదదదన
ఇసటట ననస:3-4-244
వయససస:40
లస: ససస స
10815 NDX1666595
పపరర: ఇమమమన షపక

10804 NDX1256031
పపరర: నవన చకకవరరస రగపపడడ

94-3/1068

తసడడ:డ వనసకట ససరగశ బబబబ ఖసడే
ఇసటట ననస:3-4-237/B
వయససస:20
లస: ససస స

భసధసవప: జయమధడరఈ గబడడమమటర
ఇసటట ననస:3-4-239/A
వయససస:43
లస: పప

భరస : రణదదప ననలస
ఇసటట ననస:3-4-240
వయససస:25
లస: ససస స
10812 NDX0451682
పపరర: ఫరతమమ సయఖద

94-37/10

తసడడ:డ జయపరల
ఇసటట ననస:3-4-239
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రజడడస అననపపరజడడస
ఇసటట ననస:3-4-239/A
వయససస:44
లస: పప
10809 NDX2589919
పపరర: రసగ లకడక ననలస

10801 NDX2447035
పపరర: భబరత కకషష ఆతతస టట

10799 NDX2223964
పపరర: వరరణ సరయ మనసగ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మనసగ
ఇసటట ననస:3-4-236
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఆతతస టట
ఇసటట ననస:3-4-237/B
వయససస:27
లస: పప

భరస : జయపరల�
ఇసటట ననస:3-4-239
వయససస:53
లస: ససస స
10806 NDX2446987
పపరర: జగన మహన రజడడస అననపపరజడడస

94-37/738

తసడడ:డ హసన అహమద షపక
ఇసటట ననస:3-4-235
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రసగ రరవప కటబరర
ఇసటట ననస:3-4-237
వయససస:59
లస: పప
10803 NDX0028464
పపరర: మమకల వజయలకడక�

10798 NDX2921559
పపరర: శరభబశర అల షపక

10823 NDX1038371
పపరర: పరరర సరరధద పలర బబ తష

94-8/64

తసడడ:డ వనసకట శతనరరమయఖ పలర బబ తష
ఇసటట ననస:3-4-247
వయససస:39
లస: పప
94-8/1190

10826 NDX2695542
పపరర: రమఖ యరర గడస

94-8/1191

తసడడ:డ రవ కలమమర యరర గడస
ఇసటట ననస:3-4-247
వయససస:30
లస: ససస స
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10827 NDX2695153
పపరర: రరజ రరజగశశరర కకడడరర
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94-8/1192

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకడడరర
ఇసటట ననస:3-4-247
వయససస:28
లస: ససస స
10830 NDX2857803
పపరర: రమబలల బటటట ల

94-8/1468

94-8/1471

94-8/1474

94-8/1477

94-8/1480

94-8/1483

94-9/27

10840 NDX2755296
పపరర: ససధద రజడడస బబలర రజడడస

10843 NDX3093861
పపరర: ససపసడయ మబపరలల

10846 NDX2755627
పపరర: మమధవ ఈదరపలర

10849 NDX1038850
పపరర: వనసకటటశశరరర బబ పపలడడ

94-8/1486

10852 NDX2472454
పపరర: వనసకయమక పలర బబ తష

94-8/1470

10835 NDX2755023
పపరర: రమమరరవప కతనడగడ

94-8/1473

10838 NDX2755346
పపరర: రరజగశశరర కకతస పలర

94-8/1476

తసడడ:డ బబపర రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:3-4-247
వయససస:60
లస: ససస స
94-8/1478

10841 NDX2755320
పపరర: రవ కలమమర కకతస పలర

94-8/1479

తసడడ:డ బబపర రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:3-4-247
వయససస:42
లస: పప
94-8/1481

10844 NDX2876530
పపరర: ననగయఖ చచదరర కకడడరర

94-8/1482

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకడడరర
ఇసటట ననస:3-4-247
వయససస:29
లస: పప
94-8/1484

10847 NDX2755130
పపరర: భబరడ వ ఘసట

94-8/1485

తసడడ:డ లకడక నరసససహ రరవప ఘసట
ఇసటట ననస:3-4-247
వయససస:20
లస: ససస స
94-9/28

తసడడ:డ రరమయఖ బబ పపలడడ
ఇసటట ననస:3-4-247
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ నసనన
ఇసటట ననస:3-4-247 F.No 305
వయససస:75
లస: పప
10854 NDX2419406
పపరర: పడమల మసడదపపడడ

94-8/1475

భరస : గసటయఖ ఈదరపలర
ఇసటట ననస:3-4-247
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ససత నరసససహరరవప వటటటకలటట
ఇసటట ననస:3-4-247
వయససస:29
లస: పప
10851 NDX2741213
పపరర: వనసకట రరవప నసనన

10837 NDX2755205
పపరర: లకడక పడభబకర రరవప ససధద రజడస డ

10832 NDX3191269
పపరర: అదదమక బటటట ల

తసడడ:డ వనసకయఖ కరటడగడస
ఇసటట ననస:3-4-247
వయససస:66
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మబపరలల
ఇసటట ననస:3-4-247
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : గసటయఖ ఇదరరవఅల
ఇసటట ననస:3-4-247
వయససస:28
లస: ససస స
10848 NDX1038355
పపరర: సరయకకషష వటటటకలటట

94-8/1472

భరస : ఏల పడభబకర రరవప బబలర రజడడస
ఇసటట ననస:3-4-247
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏల పడభబకర రరవప ససధద రజడస డ
ఇసటట ననస:3-4-247
వయససస:35
లస: పప
10845 NDX2918050
పపరర: మధవ ఇదరరవఅల

10834 NDX2770568
పపరర: రరమరరవప కరటడగడస

94-8/1467

భరస : రమబలల బటటట ల
ఇసటట ననస:3-4-247
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల రరవప ససధదరరజడస డ
ఇసటట ననస:3-4-247
వయససస:63
లస: పప

భరస : రరమ రరవప కరటడగడస
ఇసటట ననస:3-4-247
వయససస:60
లస: ససస స
10842 NDX2755338
పపరర: వజయ చసదడ ససధద రజడడస

94-8/1469

తసడడ:డ వనసకయఖ కరటడగడస
ఇసటట ననస:3-4-247
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ సడరఖ ననరరయణ కకతస పలర
ఇసటట ననస:3-4-247
వయససస:65
లస: పప
10839 NDX2917920
పపరర: అరరణ కలమమరర కరటడగడస

10831 NDX2755718
పపరర: అదదమక బటటట ల

10829 NDX3190840
పపరర: రమబలల బతష
స ల

తసడడ:డ వనసకట రరయబడడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:3-4-247
వయససస:83
లస: పప

భరస : రమబలల బటటట ల
ఇసటట ననస:3-4-247
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:3-4-247
వయససస:76
లస: పప
10836 NDX2755213
పపరర: బబపర రరవప కకతస పలర

94-8/1193

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-4-247
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరయబడడ బటటట ల
ఇసటట ననస:3-4-247
వయససస:82
లస: పప
10833 NDX2754422
పపరర: వనసకట రరవప నసనన

10828 NDX2706240
పపరర: గసటయమఖ ఇదరపలర

10850 NDX3122769
పపరర: శకనవరస రరవప మబపరలల

94-9/1069

తసడడ:డ అపరలరరవప మబపరలల
ఇసటట ననస:3-4-247
వయససస:36
లస: పప
94-8/66

10853 NDX2921880
పపరర: వరరణ మణణకరసత తేజ ఇకలసరరస

94-8/1487

భరస : వనసకట ససతనరరమయఖ పలర బబ తష
తసడడ:డ భబణబ పడకరశ ఇకలసరరస
ఇసటట ననస:3-4-247 PLOT NO:303 PHANIG ఇసటట ననస:3-4-247,FLAT NO 101,
వయససస:64
లస: ససస స
వయససస:18
లస: పప
94-8/489

భరస : భబజసగరరవప మసడదపపడడ
ఇసటట ననస:3-4-247, PHANI GRAND APAR
వయససస:64
లస: ససస స

10855 NDX0928374
పపరర: మహన సరయ శకజజ పమడడ
తసడడ:డ భబవ ననరరయణ
ఇసటట ననస:3-4-248
వయససస:33
లస: ససస స

94-8/67

10856 JBV3045622
పపరర: కవత లసగర

94-8/68

భరస : అజయ బబబబ
ఇసటట ననస:3-4-248
వయససస:43
లస: ససస స
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పపరర: శకలకడక పమడడ
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94-8/69

భరస : భబవననరరయణ
ఇసటట ననస:3-4-248
వయససస:49
లస: ససస స
10860 JBV3037009
పపరర: అజయ బబబబ� లసగర�

94-8/72

94-8/75

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:3-4-249
వయససస:48
లస: పప
10869 NDX1772715
పపరర: లకడక మలర

94-3/1069

94-8/83

94-4/874

తసడడ:డ రతస యఖ�
ఇసటట ననస:3-4-252
వయససస:43
లస: పప
10878 NDX0623314
పపరర: వనసకటటశశరరర పసటర�

94-4/877

94-8/84

తసడడ:డ కకదసడరమమరరస ఉపపగబసడడరర
ఇసటట ననస:3-4-255
వయససస:46
లస: పప

10867 NDX1378033
పపరర: వనవ వ ఎస కగ శరక వడర మమడడ

94-8/79

10870 NDX0494005
పపరర: గబడడపరటట పడతషఖష�

10865 NDX0073080
పపరర: మమరరత� గనపసశశటట �

94-8/81

94-2/1447

10874 NDX0633834
పపరర: కరరమ బ షపక�

10877 NDX0623413
పపరర: శకనవరసరరవప కలల
ర రర�

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-4-255
వయససస:48
లస: పప

94-8/82

భరస : శకహరరరరవప�
ఇసటట ననస:3-4-251
వయససస:65
లస: ససస స

10876 NDX0623363
పపరర: సససగరరరవప జజగరర మమడడ�

10885 NDX1128834
పపరర: రరమ మహనరరవప ఏ

94-8/80

10871 NDX0467597
పపరర: వనసకటరతనస�

భరస : బబజ వల�
ఇసటట ననస:3-4-252
వయససస:34
లస: ససస స

10882 NDX1777657
పపరర: భబరత అయనససపపడడ

94-8/77

10868 NDX0380063
పపరర: వరససదేవరరవప పపల

భరస : వ వ సతఖననరరయణ మమరరస కసతేటట
ఇసటట ననస:3-4-252
వయససస:54
లస: ససస స

10879 NDX1012319
పపరర: బబచచయఖ గదదద

94-8/74

తసడడ:డ అరరర న
ఇసటట ననస:3-4-249
వయససస:57
లస: పప

94-4/875

94-4/873

94-4/876

తసడడ:డ అయఖనన�
ఇసటట ననస:3-4-252
వయససస:50
లస: పప
94-4/878

94-8/85

భరస : మహన రరవప అయనససపపడడ
ఇసటట ననస:3-4-255
వయససస:76
లస: ససస స
94-8/87

10862 NDX0920702
పపరర: పమడడ భబవ ననరరయణ

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:3-4-249
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కరళదనసస గదదద
ఇసటట ననస:3-4-252
వయససస:70
లస: పప

భరస : రరమకకషష మమడ
ఇసటట ననస:3-4-255
వయససస:35
లస: ససస స
10884 NDX1928417
పపరర: ససదరరన రరవప ఉపపగబసడడరర

94-8/76

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:3-4-252
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:3-4-252
వయససస:68
లస: పప
10881 NDX2092484
పపరర: ఉషకరకసత జజరరర

10864 AP151010423129
పపరర: రమమదేవ పపల

10873 NDX3159944
పపరర: అననపపరష శసగసశశటట

94-8/71

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:3-4-248
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరవప�
ఇసటట ననస:3-4-251
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:3-4-251
వయససస:41
లస: పప
10875 NDX0644153
పపరర: అపరలరరవప కరరక�

94-8/73

తసడడ:డ గగపరల కకకషష మమరరస
ఇసటట ననస:3-4-249
వయససస:49
లస: పప

భరస : కళళఖణ మలర
ఇసటట ననస:3-4-251
వయససస:30
లస: ససస స
10872 NDX1690693
పపరర: మలమరదద రరజ ననరరయణ

10861 NDX1283290
పపరర: పడసరద మబటటపలర

భరస : వరససదేవరరవప
ఇసటట ననస:3-4-249
వయససస:47
లస: ససస స
94-8/78

10859 NDX2048255
పపరర: రరమ కకషష మమడ

తసడడ:డ పస తన మమడ
ఇసటట ననస:3-4-248
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:3-4-248
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనవ వ ఎస కగ శరక
ఇసటట ననస:3-4-249
వయససస:43
లస: ససస స
10866 NDX0072967
పపరర: శకనవరసరరవప� గనపసశశటట �

94-8/70

భరస : వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-4-248
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:3-4-248
వయససస:49
లస: పప
10863 NDX1378041
పపరర: అనడరరధ వడర మమడడ

10858 AP151010180336
పపరర: ససతనమహలకకషల బలసరన

10880 NDX2853026
పపరర: ససబబ నరసయఖ ననయబడడ
పరలలపప
తసడడ:డ నరసససహహలల పరలలపప
ఇసటట ననస:3-4-252
వయససస:43
లస: పప
10883 NDX0920660
పపరర: ఇసకకలలర వనసకట రతస యఖ�

94-4/1612

94-8/86

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:3-4-255
వయససస:44
లస: పప
94-8/88

10886 NDX2835643
పపరర: పరడనసస అయనసపపడడ

94-8/1488

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప అయనసపపడడ
ఇసటట ననస:3-4-255
వయససస:21
లస: పప
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10887 NDX0467563
పపరర: శకరసగలకడక నలల
ర రర�
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94-8/89

భరస : వరపడసరద�
ఇసటట ననస:3-4-256
వయససస:54
లస: ససస స
10890 NDX2915593
పపరర: ససతనరరస బబహహరర

94-37/733

94-37/736

10894 NDX2597490
పపరర: పవన పచచల

94-40/681

10897 NDX2583540
పపరర: వనసకట నరసమక కరసరబబద

94-38/780

10900 SQX1615139
పపరర: సరసబ రజడడస మరస రజడడస
తసడడ:డ ససబబ రజడడస మరస రజడడస
ఇసటట ననస:3-5-18plat d003
వయససస:41
లస: పప

10902 NDX3082534
పపరర: సరసబ రజడడస మమరసరజడడస

10903 NDX2389377
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప
ధవపలలరర
తసడడ:డ లకడక ననరరయణ ధవపలలరర
ఇసటట ననస:3-5-19
వయససస:63
లస: పప

94-37/748

తసడడ:డ ససబబరజడడస మరస రజడడస
ఇసటట ననస:3-5-18platnod003
వయససస:41
లస: పప
94-38/1022

భసధసవప: పరవన మలర వవలల
ఇసటట ననస:3-5-23
వయససస:43
లస: పప
10908 NDX3169083
పపరర: శరరష గనవస శరర

94-38/1025

94-38/1026

10909 NDX3175056
పపరర: వనసకట సరయ మణణదదప
అయఖగరరర
తసడడ:డ శక రరమ పడసరద ఫరదర
ఇసటట ననస:3-5-25
వయససస:18
లస: పప
10912 NDX2588077
పపరర: ఖససస బ షపక

భసధసవప: శరరష
ఇసటట ననస:3-5-25/Sri VenkateswaraNilaya
వయససస:40
లస: పప

భరస : గకస
ఇసటట ననస:3-5-184
వయససస:38
లస: ససస స

10914 NDX2122497
పపరర: మమరరత నసదన ఉపలల

10915 NDX2549657
పపరర: మహత ఉపలల

తలర : వమల కలమమరర ఉపలల
ఇసటట ననస:3-6-1
వయససస:29
లస: పప

94-28/843

94-21/810

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఉపలల
ఇసటట ననస:3-6-1
వయససస:27
లస: ససస స

10892 NDX3058005
పపరర: లసగరరజ బబహహరర

94-37/735

10895 NDX2575009
పపరర: కకరణ కలమమర పచచల

94-41/729

తసడడ:డ పటబటబ పపరస పచచల
ఇసటట ననస:3-5-4/1
వయససస:19
లస: పప
94-35/882

94-38/779
10898 SGE0986317
పపరర: హహమమసజల వనసకట వరలకడక
వగరశల
భరస : ససదదప కలమమర వగరశల
ఇసటట ననస:3-5-18 FLAT D201 NCC
వయససస:32
లస: ససస స

94-37/747

10901 SQX1615147
పపరర: నవనత మమరసరజడడస

94-37/746

భరస : సరసబ రజడడస మమరసరజడడస
ఇసటట ననస:3-5-18 platno d003
వయససస:31
లస: ససస స
94-38/7

10904 NDX2738409
పపరర: పరవన మలర వవలల

94-37/749

భరస : మబరళధర మలర వవలల
ఇసటట ననస:3-5-23
వయససస:35
లస: ససస స
94-38/1023

భసధసవప: పడసనన వలర వనవఫ
ఇసటట ననస:3-5-25
వయససస:45
లస: పప

భరస : మబరళ కకషష
ఇసటట ననస:3-5-25
వయససస:31
లస: ససస స
10911 NDX3118304
పపరర: మబరళ కకషష గసధేససరర

10906 NDX3145554
పపరర: శక రరమ పడసరద అయఖగరరర

94-8/91

తసడడ:డ ససతనరరస
ఇసటట ననస:3-4-2228/A
వయససస:34
లస: పప

భరస : నన కరసరబబద
ఇసటట ననస:3-5-17
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ వగరశల
ఇసటట ననస:3-5-18 FLAT D201 NCC
వయససస:31
లస: పప

10905 NDX2874147
పపరర: మబరళధర మలర వవలల

94-37/734

తసడడ:డ బబబబరరవప పచచల
ఇసటట ననస:3-5-4/1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:3-5-15A
వయససస:23
లస: పప
10899 SGE0986309
పపరర: ససదదప కలమమర వగరశల

10891 NDX3133568
పపరర: కలలణ బబహహరర

10889 AP151010072699
పపరర: బబలమజ వర పడసరద నలల
ర రర

తసడడ:డ బబససరరరవప
ఇసటట ననస:3-4-256
వయససస:57
లస: పప

భరస : ససతనరరస
ఇసటట ననస:3-4-2228/A
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : లసగరరజ
ఇసటట ననస:3-4-2228/A
వయససస:22
లస: ససస స
10896 NDX2568665
పపరర: వనసకట శవ సరయ కడడయమల

94-8/90

తసడడ:డ బబలమజ వర పడసరద�
ఇసటట ననస:3-4-256
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కరరణ
ఇసటట ననస:3-4-2228/A
వయససస:60
లస: పప
10893 NDX3092244
పపరర: సరగరరక బబహహరర

10888 NDX0466508
పపరర: అజయ భబససర� నలల
ర రర�

10907 NDX3115383
పపరర: పడసనన వలర అయఖగరరర

94-38/1024

భరస : శక రరమ పడసరద హసపబసడ
ఇసటట ననస:3-5-25
వయససస:39
లస: ససస స
94-39/1285

94-38/1027
10910 NDX3145042
పపరర: వనడతన సరయ లకడక కరరరచగల

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప కరరరచగల
ఇసటట ననస:3-5-25a
వయససస:27
లస: ససస స
94-40/682

10913 AP151010363396
పపరర: బబలకకటటశశవర రరవప లకసరరజ

94-135/1

తసడడ:డ సడరఖననరరయణ శరక
ఇసటట ననస:3-5-448
వయససస:65
లస: పప
94-38/782

10916 NDX3091238
పపరర: సరరత దనచేపలర

94-38/1028

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:3-6-1
వయససస:34
లస: ససస స
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10917 SQX1991819
పపరర: బకహత ఉపలల
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95-15/880

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఉపలల
ఇసటట ననస:3-6-1
వయససస:25
లస: పప
10920 NDX2721876
పపరర: వనసకటటష థడరరకపఅల

94-34/1009

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-6-1/2, 2ND LINE
వయససస:19
లస: పప
10923 NDX3160041
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చమలరర

94-38/1034

10918 SQX1988443
పపరర: బకహత ఉపలల

94-38/1029
10921 NDX3021342
పపరర: ననగమణణ సరయ రఘబ రరస
బమరళళ
తసడడ:డ Suresh Burle
ఇసటట ననస:3-6-1/95/1 Suseela Nilayam
వయససస:20
లస: పప

10922 NDX2576239
పపరర: ననరరయణమక రరయళళ
భరస : వర బడహకస రరయళళ
ఇసటట ననస:3-6-4
వయససస:42
లస: ససస స

10924 NDX3153392
పపరర: లలత రరణణ చమలరర

10925 NDX2996833
పపరర: నరరయణమక రరయల

10926 NDX2733657
పపరర: పపరషచసదడ రరవప కకసడ

10927 NDX2846996
పపరర: పపరష చసదడరరవప కకసడన

10929 NDX2984052
పపరర: కవత కటటకక
భరస : నరసససహరరవప ఇలమస
ఇసటట ననస:3-6-5
వయససస:38
లస: ససస స
10932 SQX1954197
పపరర: ననగమణణ పపవయరద

95-17/707

94-38/1033
10935 NDX2837516
పపరర: కకసడ శక వనసకట శవ ననగ సరయ
పవన కలమఖణ రగటటరర
తసడడ:డ వనవ ఏల ఏన మమరరస రగటటరర
ఇసటట ననస:3-6-15
వయససస:19
లస: పప

10941 NDX2995108
పపరర: ససధ రరణణ లసగమలలర

10930 YUO1139774
పపరర: అనసరరధ నసబమరర

95-5/1

10933 NDX3041001
పపరర: యగ లకడక నరసససహ మమరరస
రగటటరర
తసడడ:డ లలట కకసడయఖ రగటటరర
ఇసటట ననస:3-6-15
వయససస:57
లస: పప
10936 NDX2902260
పపరర: అసజల బబ బబల

94-39/1286

10942 NDX3099819
పపరర: దదలప కలమమర థసపఅల

94-38/1030

10944 NDX2914885
పపరర: రతన కలమమరర కనకమమడల

10945 NDX2841708
పపరర: శరరష కటకస శశటట

94-30/1213

భరస : శకనవరస రరవప కటకస శశటట
ఇసటట ననస:3-8-7
వయససస:42
లస: ససస స

10928 NDX2985471
పపరర: నరసససహ రరవప ఇలమస

94-38/1038

10931 NDX2573129
పపరర: నతన పససపపలలటట

94-21/703

తసడడ:డ శకనవరస బబబబ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:3-6-12, D2 SREE NILAYAM
వయససస:18
లస: పప
94-38/1031

10934 NDX3041068
పపరర: హహహమవత రగటటరర

94-38/1032

భరస : ఇ ఏల ఏన మమరరస రగటటరర
ఇసటట ననస:3-6-15
వయససస:52
లస: ససస స
94-22/678

10937 SQX2109338
పపరర: షపక ఖలల బబష షపక

95-5/802

తలర : షపక షరరఫరబ షపక
ఇసటట ననస:3-6-152-1
వయససస:22
లస: పప
94-37/634

10940 SQX2250082
పపరర: వనసకట ససబబమక
పపలలమవవలలగమ
తసడడ:డ బబజర పపలలమవవలలగమ
ఇసటట ననస:3-7-9-9/33
వయససస:35
లస: ససస స

95-29/1059

94-42/835

10943 NDX2914919
పపరర: పడసరద కనకమమడల

94-30/1212

Deleted

భసధసవప: కకప వరస థసపఅల
ఇసటట ననస:3-7-207
వయససస:50
లస: పప

94-38/1036

తసడడ:డ మసరసన రరవప ఇలమస
ఇసటట ననస:3-6-5
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:3-7-9
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకట సడరఖ పడసరద రరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:3-7-11,flat no-201
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:3-8-05
వయససస:61
లస: ససస స

94-52/630

భరస : అసజరజడడస బబ బబల
ఇసటట ననస:03-06-20
వయససస:31
లస: ససస స
10939 NDX2717668
పపరర: అనసష వస

94-36/779

భరస : వర బడహకస రరయల
ఇసటట ననస:3-6-4
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:3-6-11
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకషస ర పపవయరద
ఇసటట ననస:3 6-14-615
వయససస:32
లస: ససస స

10938 JBV2531143
పపరర: వనసకటకనకపడసరదస�
అయలవరపప�
తసడడ:డ సడరఖననరరయణమమరరస� �
ఇసటట ననస:3-6-398
వయససస:49
లస: పప

94-38/1035

తసడడ:డ వనసకటబడవప కకసడన
ఇసటట ననస:3-6-4
వయససస:35
లస: పప
94-38/1039

94-38/8

భరస : రరమ కకషష రరవప చతరరల
ఇసటట ననస:3-6-1/1
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప చమలరర
ఇసటట ననస:3-6-4
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప కకసడ
ఇసటట ననస:3-6-4
వయససస:35
లస: పప

10919 NDX2389492
పపరర: పపషల లత చతరరల

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఉపలల
ఇసటట ననస:3-6-1
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ బబచచ కకటటశశర రరవప చమలరర
ఇసటట ననస:3-6-4
వయససస:45
లస: పప
94-38/1037

95-50/607

94-38/1042

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:3-8-05
వయససస:62
లస: పప
10946 NDX2760064
పపరర: హరరత కటకస శశటట

94-38/1043

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కటకస శశటట
ఇసటట ననస:3-8-7
వయససస:19
లస: ససస స
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10947 NDX2709301
పపరర: శకకరసత మతషకలరర
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94-37/635

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-8-7/1
వయససస:22
లస: పప
10950 NDX3053246
పపరర: శకధర మబతనఖల

94-38/1045

94-28/844

10951 NDX2593846
పపరర: హరరశ కకతస కకట

10954 NDX2889400
పపరర: పపల సరయ ససదదప

94-28/846

10957 NDX2583466
పపరర: వనసకట రజడడస భమనధమ

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప ననరదనసస
ఇసటట ననస:3-9-4/1
వయససస:52
లస: పప
94-38/11

10963 NDX2595049
పపరర: ఫరతమ బబగస షపక

భరస : అమరలసగగశశర రరవప మబకసపరటట
ఇసటట ననస:3-9-6 FLAT NO 201
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : నన
ఇసటట ననస:3-9-10
వయససస:52
లస: ససస స

10965 NDX2849701
పపరర: పసడయసకర కలర

10966 NDX3100583
పపరర: కలర కకటట రజడడస

94-39/1288

భరస : శవ రరమ కకషష రజడడస కలర
ఇసటట ననస:3-9-11
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:3-9-11/A , 1ST LINE
వయససస:57
లస: పప

10969 NDX2973410
పపరర: వనసకటరమణ పపలపరటట

94-41/897

10972 NDX2557643
పపరర: వనసకట కకషస ర తతసపరటట

94-31/898

10975 NDX2389708
పపరర: నససన
డ ససలల న షపక
తసడడ:డ మహమకద ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:3-9-16
వయససస:23
లస: ససస స

94-28/845

10958 NDX3000510
పపరర: శశశలజ కలమమరర ననరదనసస

94-38/1052

భరస : మధససడదన రరవప ననరదనసస
ఇసటట ననస:3-9-4/1
వయససస:52
లస: ససస స
94-38/9

10961 NDX2372431
పపరర: బబలమజ రరవప బసడనరరపలర

94-38/10

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:3-9-6
వయససస:42
లస: పప
94-38/785

10964 NDX2849693
పపరర: శవ కలమమరర కలర

94-39/1287

భరస : కకటట రజడడస కలర
ఇసటట ననస:3-9-11
వయససస:54
లస: ససస స
94-39/1289

10967 NDX2973469
పపరర: పవన పపలపరటట

94-37/750

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:3-9-11/A ,1ST LINE
వయససస:49
లస: ససస స
94-38/1047

10970 NDX2977684
పపరర: వనసకట రమణ పపలపరటట

94-39/1290

తసడడ:డ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:3-9-11/A , 1ST LINE
వయససస:57
లస: పప
94-38/786

తసడడ:డ అసజయఖ థమలటట
ఇసటట ననస:3-9-12
వయససస:22
లస: పప
94-38/1049

10955 NDX2578441
పపరర: పవన కలమమర నసకరవరరపప
తసడడ:డ శకనవరస రరవప నసకరవరరపప
ఇసటట ననస:3-8-312
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:3-9-11/A ,1ST LINE
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:3-9-11/A , 1ST LINE
వయససస:49
లస: ససస స

భసధసవప: శవ ననగ గగపస థమలటట
ఇసటట ననస:3-9-12 or 12-12-294
వయససస:18
లస: పప

94-38/1041

తసడడ:డ చన సరసబ రజడస డ కలర
ఇసటట ననస:3-9-11/A
వయససస:60
లస: పప
94-38/1046

94-38/1040

తసడడ:డ ����
ఇసటట ననస:3-8-14
వయససస:20
లస: పప

భరస : బబలమజ రరవప బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:3-9-6
వయససస:32
లస: ససస స

10962 NDX2475341
పపరర: మనస దేవ మబకసపరటట

10974 NDX3025145
పపరర: శవ ననగ గగపస థమలటట

10952 NDX3048568
పపరర: ��� ����� ���������

తసడడ:డ ననరరయణ రజడడస భమనధమ
ఇసటట ననస:3-9-4/1
వయససస:57
లస: పప

94-38/1053 10960 NDX2372456
10959 NDX3181831
పపరర: మదససడధన రరవప ననరదనసస
పపరర: అనస రరధ బసడనరరపలర

10971 NDX2978401
పపరర: పరవన పపలపరటట

94-31/897

తసడడ:డ పపల ననగ బబబబ
ఇసటట ననస:3-8-20
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకట రజడడస భమనధమ
ఇసటట ననస:3-9-4/1
వయససస:55
లస: ససస స

10968 NDX2977676
పపరర: వనసకట రమణ పపలపరటట

94-38/1044
10949 NDX2906824
పపరర: మతషకలరర వనసకట సరయ
కలమమర మతషకలరర
తసడడ:డ ఏమ శకనవరససలల మతషకలరర
ఇసటట ననస:3-8-7/1
వయససస:18
లస: పప

భసధసవప: సరయ కలమమర కకతస కకట
ఇసటట ననస:3-8-14
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:3-8-15-A
వయససస:20
లస: పప
10956 NDX2583490
పపరర: జయ లకడక భమనధమ

94-38/783

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-8-7/1
వయససస:22
లస: పప

భసధసవప: పడతషఖష అనననపడగడ
ఇసటట ననస:3-8-7/D
వయససస:36
లస: పప
10953 NDX2569887
పపరర: ఉదయ చసదస కడడయమల

10948 NDX2709293
పపరర: పడసరద మతషకలరర

10973 NDX2719110
పపరర: వనసకట కకశశర థమలటట

94-38/1048

తసడడ:డ అసజయఖ థమలటట
ఇసటట ననస:3-9-12
వయససస:22
లస: పప
94-38/12

10976 NDX2389583
పపరర: ఫరజల అహ మమద షపక

94-38/13

తసడడ:డ మహమకద ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:3-9-16
వయససస:21
లస: పప
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10977 NDX2579977
పపరర: నససడథన షపక
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94-38/787

భరస : ఖజ
ఇసటట ననస:3-9-16
వయససస:44
లస: ససస స
10980 NDX2840627
పపరర: సరసశత యరర గడస

94-38/1050

10983 NDX2588101
పపరర: శకవఖ కరవపరర

10986 NDX3090230
పపరర: శరరద ఉపపలలలరర

94-38/791

94-38/969

భరస : లకడక నరసససహ శరససస స ఉపపలలలరర
ఇసటట ననస:3-10-1
వయససస:62
లస: ససస స
94-40/871

భరస : చనన రరవప మసచనల
ఇసటట ననస:3-10-1/6
వయససస:53
లస: ససస స
94-38/972

94-38/974

94-51/909

94-38/985

94-38/790

10985 SQX2231314
పపరర: రరజగశశరర నకస

95-49/921

భరస : వనసకటటశశర రరవప నకస
ఇసటట ననస:3-9-908
వయససస:58
లస: ససస స

10987 NDX3090123
పపరర: ఇసదస శశఖర ఉపపలలలరర

10988 NDX2526838
పపరర: మటర పపడడ దసరడ పడసరద

94-38/970

తసడడ:డ లకడక నరసససహ శరససస స ఉపపలలలరర
ఇసటట ననస:3-10-1
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రతస యఖ మటర పపడడ
ఇసటట ననస:3-10-1/5A
వయససస:26
లస: పప

10990 NDX2858645
పపరర: కకటటశశరర మసచనల

10991 NDX3167285
పపరర: బల దసస గరరర పస నననరర

94-40/872

10993 NDX3175866
పపరర: నవథన పరగళర

10996 NDX2889749
పపరర: కవత ధరరవథ

10999 NDX2475192
పపరర: సతశ బబబబ నరరక

11002 NDX2475275
పపరర: వనసకట కకషష రరవప నరరక

94-30/9

94-38/971

తసడడ:డ దసస గరరర పస నననరర
ఇసటట ననస:3-10-1/K
వయససస:54
లస: పప
94-38/973

10994 NDX2561892
పపరర: హహమ చదవతనఖ దేవర

94-38/748

తసడడ:డ అమరయఖ దేవర
ఇసటట ననస:3-10-2/A
వయససస:22
లస: పప
94-38/975

10997 NDX2952844
పపరర: కకటమక ధరరవథ

94-38/984

భరస : బబలలజ
ఇసటట ననస:3-10-2A
వయససస:62
లస: ససస స
94-38/17

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప నరరక
ఇసటట ననస:3-10-2/A 3rd Line
వయససస:30
లస: పప
94-38/19

10982 NDX2612380
పపరర: భవన వరససరజడడస

భరస : కకరణ కలమమర జకససపపడడ
ఇసటట ననస:3-9-39/3, 13-5-216 New
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరస ననయక
ఇసటట ననస:3-10-2/A
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలమజ ననయక
ఇసటట ననస:3-10-2A
వయససస:39
లస: పప
11001 NDX2475291
పపరర: సశపన నరరక

10984 NDX3205747
పపరర: లకడక లమవణఖ జకససపపడడ

94-38/789

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వరససరజడస డ
ఇసటట ననస:3-9-19FLOTNO302
వయససస:18
లస: ససస స

భసధసవప: సతఖనసదస పరగళర
ఇసటట ననస:3-10-1/K
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ భమననయక
ఇసటట ననస:3-10-2/A
వయససస:62
లస: పప
10998 NDX2889798
పపరర: శకనవరస ననయక ధరరవథ

94-38/1051

భరస : మసరసన రరవప మసచనల
ఇసటట ననస:3-10-1/7
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ జగ సతఖనసదస
ఇసటట ననస:3-10-1/K
వయససస:47
లస: ససస స
10995 NDX2913960
పపరర: బబలలజ ధరరవథ

10981 NDX2902773
పపరర: భరత యరర గడస

10979 NDX2561306
పపరర: ఫణణసదడ కకలర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలర
ఇసటట ననస:3-9-17, FLAT NO. 201
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ యరర గడస రరజగశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-9-19
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:3-9-19PLOT NO 502
వయససస:18
లస: ససస స

10992 NDX3167632
పపరర: జగ ఏమ ససనత

94-38/788

తసడడ:డ మహకద ఖమజజ
ఇసటట ననస:3-9-16
వయససస:19
లస: పప

భరస : భబససర రరవప
ఇసటట ననస:3-9-19
వయససస:71
లస: ససస స

10989 NDX2858538
పపరర: కకషష కలమమరర మసచనల

10978 NDX2581445
పపరర: నసర అహమకద షపక

11000 NDX2475226
పపరర: పదక నరరక

94-38/18

భరస : వనసకర కకషష రరవప నరరక
ఇసటట ననస:3-10-2/A Devara somaiah Nilay
వయససస:48
లస: ససస స
94-38/20

11003 NDX2707834
పపరర: సరనకకమబక శకలకడక

94-31/866

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప నరరక
ఇసటట ననస:3-10-2/A Devara somaiah Nilay
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ నరరక
ఇసటట ననస:3-10-2/A Devara somaiah Nilay
వయససస:58
లస: పప

భరస : శకనవరసరజడడస
ఇసటట ననస:3-10-3
వయససస:49
లస: ససస స

11004 NDX2707800
పపరర: సరనకకమబక శకనవరసరజడడస

11005 NDX2707784
పపరర: సరనకకమబక మహహశ రజడస డ

94-58/675
11006 NDX2683480
పపరర: సరనకకమబక చదవతనఖ కలమమర రజడస డ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరజడడస
ఇసటట ననస:3-10-3
వయససస:49
లస: పప

94-38/751

తసడడ:డ శకనవరసరజడడస
ఇసటట ననస:3-10-3
వయససస:27
లస: పప

94-38/752

తసడడ:డ శకనవరసరజడడస
ఇసటట ననస:3-10-3
వయససస:25
లస: పప
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11007 NDX2614287
పపరర: అనడష గగదన
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94-38/753

తసడడ:డ శశఖర బబబబ
ఇసటట ననస:3-10-4C
వయససస:23
లస: ససస స
11010 NDX3261138
పపరర: హససన షపక

11008 NDX3148772
పపరర: యమమన కకతత
స రర

94-38/988

భరస : పవన రరజ శశఖర కకతత
స రర
ఇసటట ననస:3-10-6
వయససస:28
లస: ససస స
94-38/1114

భరస : అకబర బబష షపక
ఇసటట ననస:3-10-6/3
వయససస:55
లస: ససస స
94-38/756

94-38/754 11012 NDX2695450
11011 NDX2703395
పపరర: సరయ రరజగశశర పడసరద సనననల
పపరర: సతఖ లకడక కగతనవన

11014 NDX2576593
పపరర: లకడక పడసనన బబసడపపడడ

94-38/757

తసడడ:డ లకడక నరసససహ రరవప బబసడపపడడ
ఇసటట ననస:3-10-7, FLAT NO-2
వయససస:18
లస: ససస స

11016 NDX3265980
పపరర: హనసమసత రరవప మదదద

11017 NDX2270395
పపరర: హలమ షపక

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మదదద
ఇసటట ననస:3-10-8
వయససస:65
లస: పప
11019 NDX3262631
పపరర: జయపడథ మమమలపరపప

11020 NDX2538239
పపరర: నవన సరయ కరకరన

భరస : సరసబశవ రరవప మమమలపరపప
ఇసటట ననస:3-10-11/5 WORD NO.3
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కరకరన
ఇసటట ననస:3-10-12/A
వయససస:21
లస: పప

11022 NDX2714855
పపరర: యమమన కకపపలపవపరర

11023 NDX3098050
పపరర: టబడడ ఆసజనవయబలల

94-30/1019

తసడడ:డ లకడక శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:3-10-16
వయససస:18
లస: ససస స
11025 NDX3138872
పపరర: ససదద గరరర ససహహనథన
తసడడ:డ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:3-10-20
వయససస:37
లస: ససస స
11028 NDX3095379
పపరర: ననగ సతఖవత లసగసగబసటర

11031 NDX2907343
పపరర: తరరపతరజడడస రగసడేదదడలమ
తసడడ:డ ససబబబరజడడస రగసడేదదడలమ
ఇసటట ననస:3-10-25 FLAT NO-203
వయససస:54
లస: పప

11026 NDX3107836
పపరర: టబడడ పడసనన రరణణ

94-38/980

11029 NDX2881308
పపరర: శవ కలమమరర నసదదపరటట

94-30/10

11032 NDX2899748
పపరర: ససససకత రజసడదదద సల

94-38/976

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-10-26/A
వయససస:46
లస: ససస స

94-94/12

11021 NDX2473510
పపరర: రవ శసకర కకరకపరటట

94-30/11

11024 NDX3109972
పపరర: టబడడ ధన లకడక

94-38/977

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:3-10-20
వయససస:58
లస: ససస స
94-38/979

11027 NDX2389666
పపరర: శరకవణ కలమమర రజడస డ కరతనసన

94-38/21

తసడడ:డ ససవర రజడస డ కరతనసన
ఇసటట ననస:3-10-22
వయససస:22
లస: పప
94-38/981

11030 NDX3095783
పపరర: లలత సరయ కకశశర లసగసగబసటర

94-38/982

తసడడ:డ ఆర పస రసబబబబ లసగసగబసటర
ఇసటట ననస:3-10-23
వయససస:42
లస: పప
94-40/873

తసడడ:డ తరరపతరజడడస రజసడదదద సల
ఇసటట ననస:3-10-25 FLAT NO-203
వయససస:24
లస: ససస స

94-40/874 11035 NDX2614436
11034 NDX2899672
పపరర: పస ననపరటట వనసకట అరవసద రజడస డ
పపరర: శవ కలమమరర ససకర

11018 NDX2521847
పపరర: శవ శసకర గబపస జయవరస

తసడడ:డ జగదదశ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:3-10-12/A DRM OFFICE
వయససస:19
లస: పప

భరస : చన పపనననరరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:3-10-23
వయససస:58
లస: ససస స
94-38/983

94-38/989

తసడడ:డ వరనన జయవరస
ఇసటట ననస:3-10-8
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:3-10-20
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రసబబబబ లసగసగబసటర
ఇసటట ననస:3-10-23
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ పస ననపరటట వనసకట ననగర రజడస డ
ఇసటట ననస:3-10-26
వయససస:21
లస: పప

94-94/2

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:3-10-20
వయససస:70
లస: పప
94-38/978

11015 NDX3067279
పపరర: రగహహత బబబబ కలరకల
తసడడ:డ వనసకటరతనస కలరకల
ఇసటట ననస:3-10-8
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ హమద షపక
ఇసటట ననస:3-10-8
వయససస:42
లస: పప
94-38/1117

94-38/755

భరస : సరయ రరజగశశర పడసరద కగతనవన
ఇసటట ననస:3-10-7
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ రరజగశశర పడసరద సనననల
ఇసటట ననస:3-10-7
వయససస:21
లస: ససస స
94-38/1122

94-37/614

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ మతషకలరర
ఇసటట ననస:3-10-6/1
వయససస:53
లస: పప

భసధసవప: సతఖ లకడక కగతనదద
ఇసటట ననస:3-10-7
వయససస:61
లస: పప

11013 NDX2570968
పపరర: శవరన సనననల

11009 NDX2716538
పపరర: రమణయఖ మతషకలరర

11033 NDX2572584
పపరర: జజహనవ సడరరమసచ

94-38/749

తసడడ:డ రరమ శరససస స సడరరమసచ
ఇసటట ననస:3-10-26
వయససస:19
లస: ససస స
94-38/750

11036 NDX2798825
పపరర: ససదదప పరతతరర

94-40/875

తసడడ:డ శక రరమ చసదడ మమరరస పరతతరర
ఇసటట ననస:3-10-26/A
వయససస:18
లస: పప
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11037 NDX2798833
పపరర: జజఖత శక కరవఖ సడరరమసచ

94-40/876

తసడడ:డ రరమశరససస స సడరరమసచ
ఇసటట ననస:3-10-26/A
వయససస:18
లస: ససస స
11040 NDX2873529
పపరర: పడశరసత రజడడస వరపప రజడడస

94-38/987

తసడడ:డ పడభబకర రజడడస వరపప రజడడస
ఇసటట ననస:3-10-31/A
వయససస:23
లస: పప
11043 NDX3020484
పపరర: శకవసత కలమమర వసగల

94-30/1020
11038 NDX2593523
పపరర: వనసకట లకడక ననగ సరయ పవన
పడతనపగరరర
తసడడ:డ కసట శరససస స పడతపరగరరర
ఇసటట ననస:3-10-30
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ చన రరమ కకటయఖ మటటట పలర
ఇసటట ననస:3-10-31/A
వయససస:35
లస: పప

11041 NDX2569788
పపరర: దసరడ మణణ బమసర

11042 NDX3030228
పపరర: వనసకట రమణ వసగల

94-30/1018

తలర : సరమమజఖస
ఇసటట ననస:3-10-114
వయససస:22
లస: పప
94-30/1205

11044 NDX3299146
పపరర: నరసయఖ అవల

11039 NDX2924140
పపరర: బడహకయఖ మటటట పలర

94-38/986

94-29/1047

భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:3-10-665
వయససస:42
లస: ససస స
94-38/1135

11045 NDX3300597
పపరర: గగవసదమక అవల

94-38/1136

తసడడ:డ శకకరసత
ఇసటట ననస:3-10-665
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ అవల
ఇసటట ననస:3-11-06
వయససస:35
లస: పప

94-38/992
11046 NDX3182748
పపరర: కలనల లకడక వనసకట సరయ
రకడత కలనల
తసడడ:డ భబససర రరవప కలనల
ఇసటట ననస:3-11-9 old pattabhipuram
వయససస:23
లస: పప

11047 NDX2381184
పపరర: నరజ కలనల

భరస : వనసకట భబససరరరవప కలనల
ఇసటట ననస:3-11-9 SRI VASAVI NILAYAM
వయససస:47
లస: ససస స

94-38/23
11048 NDX2381192
పపరర: లకడక వనసకట సరయ రకడత
కలనల
తసడడ:డ వనసకట భబససరరరవప కలనల
ఇసటట ననస:3-11-9 SRI VASAVI NILAYAM
వయససస:24
లస: పప

11049 NDX2593747
పపరర: శకకకషనయఖ చవరశకలల

11050 NDX2593937
పపరర: యశశదనదేవ బబ మకదేవర

11051 NDX2903631
పపరర: పరగశజ ఖమన పఠరన

94-31/867

తసడడ:డ రరమ సరశమ చవరశకలల
ఇసటట ననస:3-11-20 B-9
వయససస:58
లస: పప
11052 AP151000051371
పపరర: ససగరత గబడడశ�

95-17/1

95-17/4

95-17/7

భరస : కకకషట రఫర
ఇసటట ననస:3-11-388
వయససస:51
లస: ససస స

95-17/2

11056 SQX1432624
పపరర: సససదరఖ జజయయల యమజజల

11059 SQX0802421
పపరర: శరసత సశరరప గబడడశ

95-17/10

11062 AP151000045224
పపరర: బబబబ గబడకశర

95-17/5

11065 SQX0699413
పపరర: ఉదయకరసత జలద
తసడడ:డ కకషట ఫర
ఇసటట ననస:3-11-388
వయససస:31
లస: పప

95-17/3

11057 SQX1034263
పపరర: ససతతష గబడడసప

95-17/6

భరస : సతష
ఇసటట ననస:3-11-386
వయససస:30
లస: ససస స
95-17/8

11060 SQX0296335
పపరర: రరజగష గబడశ

95-17/9

తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:3-11-386
వయససస:31
లస: పప
95-17/11

తసడడ:డ జజకబ
ఇసటట ననస:3-11-386
వయససస:54
లస: పప
95-17/13

11054 SQX1528456
పపరర: చనరజరస గబడడస
తసడడ:డ పడభబకర గబడడస
ఇసటట ననస:3-11-385
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:3-11-386
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:3/11/386
వయససస:34
లస: పప
11064 AP151000051093
పపరర: జజజ నసససదరర జజలద

11053 SQX1432186
పపరర: పవన కలమమర గబడడస

94-38/991

భసధసవప: రయళన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:3-11-233
వయససస:26
లస: పప

భరస : ససధదర జజయయల యమజజల
ఇసటట ననస:3-11-386
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:3-11-386
వయససస:71
లస: ససస స
11061 SQX0296343
పపరర: సతష బబబబ గబడశ

94-34/838

తసడడ:డ పడభబకర గబడడస
ఇసటట ననస:3/11/385
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ జజకబ
ఇసటట ననస:3/11/385
వయససస:29
లస: పప
11058 SQX2553329
పపరర: Ganupu Danamma

94-38/22

భరస : శకకకషపవనయమ చవరశకలల
ఇసటట ననస:3-11-20 B-9
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : పడభబకర�
ఇసటట ననస:3-11-385
వయససస:41
లస: ససస స
11055 AP151000045509
పపరర: పడభబకర గబడడశ

భరస : నరసయఖ అవల
ఇసటట ననస:3-11-06
వయససస:29
లస: ససస స

11063 AP151000051091
పపరర: రరహహలల జజలద

95-17/12

భరస : పడభబకరరరవప�
ఇసటట ననస:3/11/388
వయససస:41
లస: ససస స
95-17/14

11066 SQX0590927
పపరర: ఉదయ కకరణ జజలద

95-17/15

తసడడ:డ జజన కకకషటఫర
ఇసటట ననస:3-11-388
వయససస:33
లస: పప
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11067 AP151000045400
పపరర: పడభబకరరరవప జజలద

95-17/16

తసడడ:డ కరసతయఖ
ఇసటట ననస:3-11-388
వయససస:47
లస: పప
11070 SQX0801209
పపరర: బబజర మమకతతటట

95-17/19

95-17/22

95-17/25

95-17/28

95-17/31

95-17/34

95-17/37

తసడడ:డ ననసరయఖ
ఇసటట ననస:3-11-397
వయససస:50
లస: పప

11080 AP151000045126
పపరర: జవరతనస పపయఖల

11083 SQX0066720
పపరర: జజఖతరకయ బబబబ ననససన

11086 SQX0296368
పపరర: రరజగష గబడడపపడడ

11089 SQX0654178
పపరర: సరమమమజఖస మమదనసస

95-17/40

11092 MLJ1413673
పపరర: చదసచమక మరరయమల

95-17/29

11095 AP151000057731
పపరర: చసదడశశఖర మటబట మటబట
తసడడ:డ రరమసరశమ� మటబట
ఇసటట ననస:3-11-397
వయససస:59
లస: పప

11075 AP151000051078
పపరర: మసరసనమక పపయఖల

95-17/24

11078 AP151000051101
పపరర: సశరరపరరణణ పపయఖల

95-17/27

11081 SQX0896332
పపరర: పడశరసత కలమమరర ననససన

95-17/30

భరస : డేవడ
ఇసటట ననస:3-11-392
వయససస:31
లస: ససస స
95-17/32

11084 MLJ1415033
పపరర: డేవడ ననససన

95-17/33

తసడడ:డ వసదనస
ఇసటట ననస:3-11-392
వయససస:33
లస: పప
95-17/35

11087 SQX0895797
పపరర: మరరయమక పసతగరన

95-17/36

భరస : ససటవనన రవ బబబబ
ఇసటట ననస:3-11-395
వయససస:41
లస: ససస స
95-17/38

11090 AP151000051180
పపరర: శకలసతల గబడడపపడడ

95-17/39

భరస : పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:3-11-395
వయససస:71
లస: ససస స
95-17/41

భరస : చననపసచచయఖ
ఇసటట ననస:3-11-397
వయససస:44
లస: ససస స
95-17/43

95-17/21

తసడడ:డ జవరతనస
ఇసటట ననస:3-11-391
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:3-11-395
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:3-11-395
వయససస:48
లస: పప
11094 AP151000045305
పపరర: చననపసచచయఖ మరరయమల

95-17/26

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-11-393
వయససస:31
లస: పప

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:3-11-395
వయససస:44
లస: ససస స
11091 AP151000045478
పపరర: రమమష మమదనసస

11077 AP151000045291
పపరర: యయససరతనస పపయఖల

11072 MLJ1415124
పపరర: రవకలమమర మమకతతటట

భరస : సతనఖనసదస
ఇసటట ననస:3-11-390
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ వసదనస
ఇసటట ననస:3-11-392
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మబకసహటట
ఇసటట ననస:3-11-392
వయససస:62
లస: పప
11088 AP151000051496
పపరర: ఆదదమక మమదనసస

95-17/23

తసడడ:డ మజససస
ఇసటట ననస:3-11-391
వయససస:44
లస: పప

భరస : వసదనస
ఇసటట ననస:3/11/392
వయససస:56
లస: ససస స
11085 AP151000045479
పపరర: వసదనస ననససన

11074 AP151000051099
పపరర: ససతతషకలమమరర పపయఖల

95-17/18

తసడడ:డ అరరర నరరవప
ఇసటట ననస:3-11-389
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సతనఖనసదస
ఇసటట ననస:3-11-390
వయససస:47
లస: పప

భరస : మజససస
ఇసటట ననస:3-11-391
వయససస:61
లస: ససస స
11082 AP151000051100
పపరర: మలలర శశరర ననససన

95-17/20

భరస : యయససరతనస
ఇసటట ననస:3-11-390
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసస రతనస పపయఖల
ఇసటట ననస:3-11-390
వయససస:26
లస: పప
11079 AP151000051098
పపరర: ససవరరస మక పపయఖల

11071 AP151000051042
పపరర: నరకల మమకతతటట

11069 AP151000051397
పపరర: రరజకలమమరర మమకతతటట�

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:3-11-389
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : అరరర నరరవప
ఇసటట ననస:3-11-389
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:3-11-389
వయససస:55
లస: పప
11076 SQX1209130
పపరర: రతన కలమమర పపయఖల

95-17/17

తసడడ:డ కరసతయఖ
ఇసటట ననస:3-11-388
వయససస:56
లస: పప

భరస : ననగ రరజ
ఇసటట ననస:3-11-389
వయససస:50
లస: ససస స
11073 AP151000045022
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మమకతతటట

11068 AP151000045083
పపరర: కకకషట రఫర జజలద

11093 SQX1365544
పపరర: రరజ మరరయమల

95-17/42

తసడడ:డ చన పసచచయఖ మరరయమల
ఇసటట ననస:3-11-397
వయససస:25
లస: పప
95-17/44

11096 AP151000051368
పపరర: జజఖత గబడడశ

95-17/45

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:3-11-439
వయససస:48
లస: ససస స
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11097 AP151000045401
పపరర: ఫరడననసస నల

95-17/46

తసడడ:డ ధనమస
ఇసటట ననస:3-11-439
వయససస:47
లస: పప

11098 SQX0295766
పపరర: భబరత కకమకతతటట

95-17/47

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:3-11-447
వయససస:44
లస: ససస స

11100 SQX0466011
పపరర: అనల కలమమర కకమకతతత

95-17/49

తసడడ:డ గరలయఖ
ఇసటట ననస:3-11-447
వయససస:36
లస: పప
95-17/52

తసడడ:డ సతనఖనసదస
ఇసటట ననస:3-11-560
వయససస:50
లస: ససస స

11101 SQX0466045
పపరర: గరలయఖ కకమకతతటట

95-17/50

94-41/688

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ననగరశశటట
ఇసటట ననస:3-12-2 flat no 302
వయససస:18
లస: పప

11104 AP151000051399
పపరర: శరరమక గబరరకల

95-17/53

94-41/7

11107 NDX2923654
పపరర: భబగఖలకడక కలరరక

94-38/996

భరస : గగపరల కరకరపరరస
ఇసటట ననస:3-12-4 F.NO.101
వయససస:53
లస: ససస స

11112 NDX2878338
పపరర: ససషక రరణణ ధరణణకకట

11113 NDX2878247
పపరర: జజనకక దేవ కరకరపరరస

11105 SQX1788074
పపరర: రరజకలమమరర కసదసకలరర

95-95/1

11108 NDX2254175
పపరర: సరవతడ పరరచడరర

94-41/6

భరస : రరమబలల పరరచడరర
ఇసటట ననస:3-12-2, PRAVEENA APPARTM
వయససస:63
లస: ససస స

11110 NDX2975142
పపరర: జజనకక దేవ కరకరపరరస

తసడడ:డ ససబబ రరమయఖ పరరచడరర
ఇసటట ననస:3-12-2, PRAVEENA RESIDENC
వయససస:68
లస: పప

95-17/51

భరస : ననగ మలలర శశరరరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:3-11-591
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : కకషష చదవతనఖ కలరరక
ఇసటట ననస:3-12-2 FLAT NO 503
వయససస:36
లస: ససస స

11109 NDX2235133
పపరర: రరమబలల పరరచడరర

11102 SQX0099317
పపరర: చసతస సరయ లకడక
భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:3-11-560
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సతనఖనసదస
ఇసటట ననస:3-11-560
వయససస:81
లస: ససస స

11106 NDX2565380
పపరర: తరరణ తేజ ననగరశశటట

95-17/48

భరస : గరలయఖ
ఇసటట ననస:3-11-447
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద సలల
ఇసటట ననస:3/11/447
వయససస:56
లస: పప

11103 AP151000051554
పపరర: వజయజజఖత గబరరకల

11099 SQX0654723
పపరర: వజయకలమమరర కకమకతతటట

94-41/827

11111 NDX2878213
పపరర: గగపరల కరకరపరరస

94-38/1002

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:3-12-4, FLAT NO. 101
వయససస:60
లస: పప

భరస : డక ఏల బ జ పడసరద
ఇసటట ననస:3-12-4, FLAT NO. 501
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : గగపరల
ఇసటట ననస:3-12-4, FLOT NO. 101
వయససస:53
లస: ససస స

94-38/1004
11114 NDX2878304
పపరర: లకడక బల గసగధర పడసరద
ధరణణకకట
తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:3-12-4, FLOT NO. 501
వయససస:41
లస: పప

11115 NDX2580314
పపరర: లకడక ససషసకత కసడద

11116 NDX2592434
పపరర: సరయ కలమఖణ కసడద

11117 NDX3154317
పపరర: రఘబ వర మడడస

94-38/1001

94-135/476

భరస : లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:3-12-6
వయససస:20
లస: ససస స
11118 NDX2428142
పపరర: రరధ కకషష కలమమరర నమకరరజ

94-140/533

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:3-12-6
వయససస:18
లస: పప
94-38/24

భరస : ససబడహకణఖస నమకరరజ
ఇసటట ననస:3-12-8
వయససస:60
లస: ససస స
11121 NDX2475424
పపరర: ససబడహకణఖస నమకరరజ

94-38/1003

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఆరఖ మడడస
ఇసటట ననస:03-12-07
వయససస:64
లస: పప

11119 NDX2475457
పపరర: సరసబశవ ఫణణ కకరణ నమకరరజ

94-38/25

తసడడ:డ ససబడహకణఖస నమకరరజ
ఇసటట ననస:3-12-8
వయససస:39
లస: పప
94-38/27

11122 NDX2593184
పపరర: వజయ లకడక తరరవధసల

94-38/827

11120 NDX2428134
పపరర: ససబడహకణఖస నమకరరజ

94-38/26

తసడడ:డ సరసబ సదనశవ శరక నమకరరజ
ఇసటట ననస:3-12-8
వయససస:67
లస: పప
94-38/765

11123 NDX2582419
పపరర: వనసకట సరయ శక తరరవధసల

తసడడ:డ సరసబబసఅడ శవ శరక నమకరరజ
ఇసటట ననస:3-12-8
వయససస:67
లస: పప

భరస : లకడక నరసససహ రరవప తరరవధసల
ఇసటట ననస:3-12-8
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : భరత కలమమర తరరవధసల
ఇసటట ననస:3-12-8
వయససస:25
లస: ససస స

94-38/1006
11124 NDX3057064
పపరర: లకడక నరసససహ రరవప
తరరవధసల
తసడడ:డ వనసకట రమమరరవప తరరవధసల
ఇసటట ననస:3-12-8
వయససస:60
లస: పప

11125 NDX2654614
పపరర: భరత కలమమర తరరవధసల

11126 NDX2532299
పపరర: పవన కలమమరర నమకరరజ

94-192/1097

తసడడ:డ లకడక నరసససహ రరవప తరరవధసల
ఇసటట ననస:3-12-8
వయససస:30
లస: పప

94-38/766

94-38/28

భరస : సరసబశవ ఫణణ కకరణ నమకరరజ
ఇసటట ననస:3-12-8 Krishna Kuteer
వయససస:36
లస: ససస స

Page 219 of 722

11127 NDX2903367
పపరర: దేవదనస దనసరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-38/1007

తసడడ:డ పడకరశ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:3-12-9/1
వయససస:37
లస: పప
11130 NDX2884104
పపరర: కరరణ కలమమరర శఖమ

94-38/993

11131 NDX2838035
పపరర: శఖమ కరకసత కలమమర

94-38/763

11134 NDX2919736
పపరర: సనన వరరకరల

94-38/994

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:3-12-18, FLAT 401
వయససస:61
లస: పప

94-38/762

11132 NDX2579878
పపరర: సనన వరకల

94-31/868

తసడడ:డ వసపశసరరరవ వరకల
ఇసటట ననస:3-12-12
వయససస:21
లస: పప
94-38/995

తసడడ:డ వశశశశశరరరవప వరరకరల
ఇసటట ననస:3-12-12
వయససస:20
లస: పప
94-26/1154

11129 NDX2568699
పపరర: కరకసత కలమమర శఖమ

తసడడ:డ అచచయఖ
ఇసటట ననస:3-12-11
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శఖమ అచచయఖ
ఇసటట ననస:3-12-11
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ననగ మలలర శశరరరవప వరరకరల
ఇసటట ననస:3-12-12
వయససస:19
లస: పప
11136 NDX3091147
పపరర: నరగసదడననథ ఆలపరటట

94-38/29

తసడడ:డ సలమస షపక
ఇసటట ననస:3-12-10A/28
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఎలష శఖమ
ఇసటట ననస:3-12-11
వయససస:23
లస: ససస స
11133 NDX2586402
పపరర: రరజ కలమమర వరరకరల

11128 NDX2389773
పపరర: మమనయమర షపక

11135 NDX2592335
పపరర: పడశరసత రరజ పస లచేరర ర

94-38/764

తసడడ:డ డననయల పస లచేరర ర
ఇసటట ననస:3-12-13
వయససస:24
లస: పప

94-38/997 11138 NDX2768687
11137 NDX2768372
పపరర: సరయ మలర శశర రరవప రరవపపడడ
పపరర: ఆదదలకడక రరవపపడడ

తసడడ:డ ససబడమణఖస రరవపపడడ
ఇసటట ననస:3-12-30/A
వయససస:58
లస: పప

94-38/998

భరస : సరయ మలర శశర రరవప రరవపపడడ
ఇసటట ననస:3-12-30/A
వయససస:47
లస: ససస స

94-38/999 11140 NDX2880227
94-38/1000
11139 NDX2768109
పపరర: సరయ రరజగసదడ పడసరద రరవపపడడ
పపరర: వనసకట శవ పడసనన కలమమర
రరవపపడడ
తసడడ:డ సరయ మలర శశర రరవప రరవపపడడ
తసడడ:డ సరయ మలర శశర రరవప రరవపపడడ
ఇసటట ననస:3-12-30/A
ఇసటట ననస:3-12-30/A
వయససస:24
లస: పప
వయససస:23
లస: పప

భరస : శవ
ఇసటట ననస:3-13-7
వయససస:34
లస: ససస స

11142 NDX3287448
పపరర: శవ అరవపలర

94-38/769
11144 NDX2578359
పపరర: లకడక సరయ ససషసకథ కకటటటగమననస

94-38/1133

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:3-13-7
వయససస:38
లస: పప
11145 NDX3074861
పపరర: సరయ అమకత

94-39/1192

94-38/30

తసడడ:డ శవ చసదడ పడసరద కకలలసస
ఇసటట ననస:3-13-1121
వయససస:23
లస: పప

94-40/879

11149 NDX3231347
పపరర: వనసకట రమణ రతస శశటట

94-37/712

11152 NDX3041928
పపరర: గసగధర రజడడస గబవశల

94-40/1114

11155 NDX2308773
పపరర: వనసకట ననరరయణ దససపల
తసడడ:డ వనసకట సరశమ దససపల
ఇసటట ననస:3-13-1132/122
వయససస:47
లస: పప

94-38/767

11150 NDX2869295
పపరర: బబబ కలమమరర వవమ

94-40/877

భరస : శకరరమ మమరరస వవమ
ఇసటట ననస:3-13-14/A
వయససస:68
లస: ససస స
94-38/1008

తసడడ:డ ససబబరజడడస
ఇసటట ననస:3-13-19/A
వయససస:44
లస: పప
94-138/804

11147 NDX2588093
పపరర: పస ఏస ససజయ కలమమర కకసన
తసడడ:డ పరల కకసన
ఇసటట ననస:3-13-13
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:3-13-13/6
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరజడడస
ఇసటట ననస:3-13-19/A
వయససస:44
లస: పప
11154 NDX3048436
పపరర: ననగ లకకణ కకలలసస

11146 NDX3187606
పపరర: పపనన రరవప గబననర రర

94-38/1132

తసడడ:డ వనసకట రతననకర రరవప కకటటటగమననస
ఇసటట ననస:3-13-9
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ గబననర రర
ఇసటట ననస:3-13-9
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ భమషయఖ రతసశశటట
ఇసటట ననస:3-13-13/6
వయససస:67
లస: పప
11151 NDX3027471
పపరర: గసగధర రజడడస గబవశల

94-40/878

తసడడ:డ మహన బబబబ కడడయస
ఇసటట ననస:3-13-7
వయససస:19
లస: పప

తలర : అపరష
ఇసటట ననస:3-13-9
వయససస:18
లస: పప
11148 NDX2412906
పపరర: శసకర రరవప రతసశశటట

11143 NDX3124211
పపరర: రరపయస కడడయస

11141 NDX3284015
పపరర: లలత అరవపలర

11153 NDX3034758
పపరర: ససభబషసణణ గబవశల

94-38/1009

భరస : గసగరధర రజడడస
ఇసటట ననస:3-13-19/A
వయససస:39
లస: ససస స
94-142/1

11156 NDX3169430
పపరర: మలర శశరర వరససరజడడస

94-39/1211

భరస : వనసకటటశశర రరవప వరససరజడస డ
ఇసటట ననస:3-14-3/1 MAIN ROAD
వయససస:62
లస: ససస స
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94-39/1228

తసడడ:డ వనసకటయఖ పచనర
ఇసటట ననస:3-14-5 PATTABHIPURAM MAIN
వయససస:22
లస: ససస స

11158 NDX3160173
పపరర: మబకస వనసకట ఆనసద సడరఖ
సరయ హహమసత
తసడడ:డ మబకస శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-14-6 FLATNO 503
వయససస:20
లస: పప

11160 NDX2623189
పపరర: శరఖస గసగధర రరవప కకలర

11161 NDX2821338
పపరర: ఫకకర అహమకద షపక

94-39/1193

94-35/4

94-39/1008

తసడడ:డ అపలయఖ చచదరర కకలర
ఇసటట ననస:3-14-11
వయససస:62
లస: పప
11163 NDX2709855
పపరర: పవన పపసడనఖల
తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:3-14-14
వయససస:20
లస: ససస స
11166 NDX3221116
పపరర: హబబబ ్రదద

94-39/1391

94-30/1027

94-39/1210

94-26/1023

తసడడ:డ మబరళ కకషష సరశమ దదవ
ఇసటట ననస:3-14-32
వయససస:20
లస: ససస స
11178 NDX2865053
పపరర: వనసకట రరమ దేవ కకసడ

94-39/1215

భరస : వనసకట ససబడహకణఖస కకసడ
ఇసటట ననస:3-14-38-B1/7
వయససస:79
లస: ససస స
11181 NDX3208204
పపరర: లలత శక సరధస

94-39/1206

11170 NDX3054962
పపరర: మహ లకడక అననసరరజ

94-39/1217

11173 NDX2581593
పపరర: యమమన ససపడజ గకసధే

11165 NDX3223062
పపరర: సరయ షబరర వనయ కలమమర
పరరపటట
తసడడ:డ పవన కలమమర పరరపటట
ఇసటట ననస:3-14-16
వయససస:24
లస: పప
11168 NDX3097060
పపరర: ఝనస రరణణ చసదన

94-39/1208

11171 NDX2866390
పపరర: వసకట లకడక పడసనన వసగమరర

94-39/1417

11174 NDX3142627
పపరర: వనసకట రమణణ మమధవపపదద

11176 NDX2849578
పపరర: అనల కలమమర కరటసపపడడ

11177 NDX2906105
పపరర: లకడక శరరద కకసడ

94-39/1213

భరస : రవ శసకర కకసడ
ఇసటట ననస:3-14-38
వయససస:54
లస: ససస స

94-32/965
11179 NDX2555035
పపరర: వనసకట సరయ కకషష శవ సరహహత
చేగబ
తసడడ:డ వనసకట రరమ కలమమర చేగబ
ఇసటట ననస:3- 14-40 ,flat number 101
వయససస:20
లస: పప

11180 NDX3212776
పపరర: శవ శసకర రరవప సరధస
భసధసవప: సరధస లలత శక లలత శక
ఇసటట ననస:3-14-41
వయససస:50
లస: పప

11182 NDX3175452
పపరర: లలత శక సరధస

11183 SQX2016301
పపరర: వజయ కకషష కగతన

11185 NDX3118338
పపరర: ఉమ దేవ కరటడపత
భరస : లకడక నరసససహ రరవప కరటడపత
ఇసటట ననస:3-14-46
వయససస:54
లస: ససస స

94-39/1218

94-39/1212

94-39/1214

తసడడ:డ వనసకట రతనస కరటసపపడడ
ఇసటట ననస:3-14-38
వయససస:58
లస: పప

94-39/1016
11184 NDX2542199
పపరర: ససత రరమ ససబడమణఖ శరక
మబలర పపడడ
తసడడ:డ గగపరలకకషష మమరరస మబలర పపడడ
ఇసటట ననస:3-14-44
వయససస:65
లస: పప

94-39/1209

భరస : బబలకకషష రరవప వసగమరర
ఇసటట ననస:3-14-19/1
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష పడసరద మమధవపపదద
ఇసటట ననస:3-14-30/b1/15
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : సరధస శవ శసకర రరవప రరవప
ఇసటట ననస:3-14-41
వయససస:45
లస: ససస స

94-37/800

94-39/1207

తసడడ:డ మబరళ వనసకట నగగశశరరరవప గకసధే
ఇసటట ననస:3-14-29
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : సరధస శవ శసకర రరవప రరవప
ఇసటట ననస:3-14-41
వయససస:45
లస: ససస స

94-31/873

భరస : శకనవరస రరవప నలర క
ఇసటట ననస:3-14-16 F.NO.103
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద అననసరరజ
ఇసటట ననస:3-14-19
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకయఖ
ఇసటట ననస:3-14-20/A
వయససస:20
లస: పప
11175 NDX2586501
పపరర: నహరరకర దదవ

94-35/971

తసడడ:డ గగవసద రరవప నలర క
ఇసటట ననస:3-14-16 F.NO. 103
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రవ కకరణ బబడడడపత
ఇసటట ననస:3-14-18
వయససస:20
లస: ససస స
11172 NDX3077567
పపరర: శకనవరసరరవప చసతకరయల

11167 NDX3096765
పపరర: శకనవరస రరవప నలర క

11162 NDX2686798
పపరర: జయ లకకమక మరరయసపలర
భరస : బల గబరవయఖ
ఇసటట ననస:3-14-12
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససరగశ పరరపరరరట
ఇసటట ననస:3-14-16
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ్సపకకచ రకట
ఇసటట ననస:3-14-16
వయససస:53
లస: ససస స
11169 NDX2554186
పపరర: గరతనసజల బబడడడపత

11164 NDX3223039
పపరర: పదకజ పరరపటట

94-40/880

తలర : లకడక కలమమరర
ఇసటట ననస:3-14-7
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదలనబ షపక
ఇసటట ననస:3-14-11 , FLAT B2
వయససస:35
లస: పప
94-38/770

11159 NDX2955813
పపరర: నఖల తలల
ర రర

94-39/1216

95-1/1049

తసడడ:డ రరకకకణణ బబయ కగతన
ఇసటట ననస:3-14-42
వయససస:29
లస: పప
94-39/1219

11186 NDX3126232
పపరర: లకడక దదపసస కరటడపత

94-39/1220

తసడడ:డ లకడక నరసససహ రరవప కరటడపత
ఇసటట ననస:3-14-46
వయససస:29
లస: ససస స
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11187 WRH0170860
పపరర: రమమశ చసదడ సససహగరరర
పటబనయక డదసకరడ
భసధసవప: సడరఖపడభబవత కసకర
ఇసటట ననస:3-14-47
వయససస:58
లస: పప

94-39/1221

11188 NDX3231834
పపరర: అమమలఖ మమపరరరఱ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:3-14-47
వయససస:25
లస: ససస స

11190 NDX2463032
పపరర: జయసత వకసలగడనస

94-39/8

11191 NDX3269511
పపరర: బడసదన జజసఫ దదసలమశ

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప వకసలగడనస
ఇసటట ననస:3-14-47/B
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ డదసస కసడ థనమస దదసలమశ
ఇసటట ననస:3-14-47/B
వయససస:22
లస: పప

11193 NDX3291614
పపరర: లకడక ససబబరరవప దేవత

11194 JBV2414167
పపరర: సడరఖ పడభబవత కసకర

94-39/1421

తసడడ:డ లకకయఖ దేవత
ఇసటట ననస:3-14-47/B, Flat no 402
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:3-14-48/A
వయససస:21
లస: పప
94-39/1226

భరస : జ టట సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:3-14-53
వయససస:49
లస: ససస స
11202 NDX1447995
పపరర: జగ కగ ఎ వ యస పడకరశ
రరవప జకస
తసడడ:డ చదసచస రరమయఖ జకస
ఇసటట ననస:3-14-60 1 line
వయససస:56
లస: పప
11205 NDX2183945
పపరర: లమవణఖ కసదయ

94-39/1413

భరస : వనసకట ననగగసదర కసదయ
ఇసటట ననస:3-14-62
వయససస:29
లస: ససస స
11208 NDX1852178
పపరర: వనసకట ననగగసదర కసదయ

94-39/1408

94-39/1222

94-39/1224

11192 NDX3269545
పపరర: డదసస కసడ థనమస దదసలమశ

11195 NDX2799997
పపరర: శవ కకటబనల

11198 UPD0842765
పపరర: బ టట సతఖననరరయణ రరవప
తసడడ:డ బ వ బడహకయఖ
ఇసటట ననస:3-14-53
వయససస:54
లస: పప

11200 NDX3193117
పపరర: వషష
ష పసడయ బటడ

11201 NDX2834273
పపరర: ననగ జజఖత జకస

94-39/1227

94-39/1223

94-39/1225

94-39/1230

తసడడ:డ తరరమల సతఖననరరయణ రరవప బటడ
ఇసటట ననస:3-14-53
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కరశ అనసత వనసకట సడరఖ పడకరశ రరవప జ
ఇసటట ననస:3-14-60 1 line
వయససస:44
లస: ససస స

11203 NDX2954170
పపరర: ఫణణ కలమమర తలల
ర రర

11204 NDX2899383
పపరర: మబరళ ననగ సరయ కలమమర
జకస
తసడడ:డ పడకరశ రరవప జకస
ఇసటట ననస:3-14-60 ,1 line
వయససస:25
లస: పప

94-39/1231

11206 NDX1852095
పపరర: కననఖకలమమరర కసడే

94-39/10

11209 NDX1852046
పపరర: కరసతనరరవప కసడే

11207 NDX1852004
పపరర: ననగ రరజగష కసడే
తసడడ:డ కరసతనరరవప కసడే
ఇసటట ననస:3-14-62
వయససస:31
లస: పప

94-39/13

11210 NDX2674893
పపరర: రరజ గగపరల శషరడమ

94-39/1018

తసడడ:డ వనసకయఖ కసడే
ఇసటట ననస:3-14-62
వయససస:64
లస: పప

భసధసవప: మననకడ శషరడమ
ఇసటట ననస:3-14-62, B-1/35
వయససస:65
లస: పప

94-39/1393
11211 NDX3227899
పపరర: వనసకట రరమచసదడ కలమమరర
రసగశజర లమ
భరస : ఆర హనసమసతరరవప రసగశజర లమ
ఇసటట ననస:3-14-75
వయససస:56
లస: ససస స

94-39/1394
11212 NDX3227915
పపరర: జజశల హనసమసతరరవప
రసగశజర లమ
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ రసగశజర లమ
ఇసటట ననస:3-14-75
వయససస:64
లస: పప

11213 NDX2603132
పపరర: సరసబ శవ రరవప మమమలపరపప

94-31/876 11215 SQX1978717
11214 NDX2682920
పపరర: హరర వరర న అజయ మమమలమవరరల
పపరర: నసదదన

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:3-14-77
వయససస:21
లస: ససస స

94-39/1229

94-39/11

తసడడ:డ కరసతనరరవప కసదయ
ఇసటట ననస:3-14-62
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:3-14-77
వయససస:23
లస: పప

94-39/1409

తసడడ:డ మమధవరరవప కకటబనల
ఇసటట ననస:3-14-48
వయససస:21
లస: పప

భరస : వర రజడడస ఎడ
ఇసటట ననస:3-14-51 1ST LANE PATTABHI
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కరసతనరరవప కసడే
ఇసటట ననస:3-14-62
వయససస:52
లస: ససస స
94-39/12

94-21/808

తసడడ:డ జగకసé్సలన దదసలమశ
ఇసటట ననస:3-14-47/B
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప తలల
ర రర
ఇసటట ననస:3-14-60/3
వయససస:35
లస: పప
94-39/9

11189 NDX3258555
పపరర: జజకజశలలవన దదసలమశ

భరస : డదసస కసడ థనమస దదసలమశ
ఇసటట ననస:3-14-47/B
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : రమమశ చసదడ సససహగరరర పటబనయక డదసకరడ
ఇసటట ననస:3-14-47,
వయససస:53
లస: ససస స

94-39/1017 11197 NDX3189933
11196 NDX2557684
పపరర: వసశ కకషష చనణబకఖ అననవరపప
పపరర: లకడక ఎడ

11199 UPD0229229
పపరర: జ లకడక దేవ

94-39/1396

95-1/5

94-29/873

తసడడ:డ ఆసజనవయలల
ఇసటట ననస:3-14-77
వయససస:30
లస: పప
11216 NDX2615979
పపరర: సతషబబబబ దనసరర

94-39/1415

తసడడ:డ ననగవరరనరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:3-14-80
వయససస:49
లస: పప
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94-39/1232

భరస : సతషబబబబ దనసరర
ఇసటట ననస:3-14-80,
వయససస:43
లస: ససస స

11218 SQX2097301
పపరర: శక అలలకఖ ససకర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససకర
ఇసటట ననస:3-14-82/A
వయససస:21
లస: ససస స

94-32/972 11221 NDX2590990
11220 NDX2576486
పపరర: వనసకట ననగ దసరడ ససజన దదవనశల
పపరర: శవ లల దదవనశల

తసడడ:డ అనల కలమమర దదవనశల
ఇసటట ననస:3-14-84
వయససస:20
లస: ససస స
94-31/877

భరస : యయససదనసస
ఇసటట ననస:3-14-87
వయససస:48
లస: ససస స

11224 NDX2602639
పపరర: పడకరష కకలలరర

తసడడ:డ పడవణ కలమమర గరదసశశటట
ఇసటట ననస:3-14-94
వయససస:32
లస: పప
94-39/1236

11230 NDX0053975
పపరర: పడవణ కలమమర గరదసశశటట
భసధసవప: లకడక గరదసశశటట
ఇసటట ననస:3-14-94 , FLAT 201
వయససస:64
లస: పప

11232 NDX2910586
పపరర: పపరష చసదడ రరవప పరశస

11233 NDX2948008
పపరర: ససభబషసణ పరశస

94-39/1238

తసడడ:డ పపదదయఖ పరశస
ఇసటట ననస:3-14-95
వయససస:53
లస: పప

94-39/1414

11222 NDX0657346
పపరర: పపదద జజజరజడడస యయరరవ

11225 NDX2602720
పపరర: యయససదనసస కకలలరర

94-39/1234

94-41/829

11231 NDX3079068
పపరర: జజససకన అననవరపప

94-39/1239

94-39/1240
11234 NDX2783157
పపరర: తతనసగబసటర ననగ వనసకట పపడమ
సరయ
తసడడ:డ తతనసగబసటర మబరళమహన శకనవరస ప
ఇసటట ననస:3-14-97
వయససస:23
లస: పప

11238 NDX2785442
పపరర: ససతమక కసదదమళర

11239 NDX2865186
పపరర: ససతమక కసదదమళర

11240 NDX2615490
పపరర: చసదడ శశఖర రజడడస బబ ళర

తసడడ:డ శక రరమబలల చకరస
ఇసటట ననస:3-14-99/1
వయససస:23
లస: పప
11244 NDX3149077
పపరర: జయలకడక అననదననస

94-39/1243

భరస : శవ ననగగశశర రరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:3-14-98
వయససస:48
లస: ససస స
94-39/14

11242 NDX2556926
పపరర: శశరసక చకస

భసధసవప: శవ పడసరద అననదననస
ఇసటట ననస:3-14-99, Kundula Road
వయససస:81
లస: ససస స

11245 NDX2521961
పపరర: వనసకట శవ సరయ ఆదదతఖ
అనసత
తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప అనసత
ఇసటట ననస:3-14-110
వయససస:21
లస: పప

11237 NDX2595387
పపరర: అరరణకలమరర బబ ళళ

94-29/874

94-42/705

తసడడ:డ తరరపత రజడడస బబ ళళ
ఇసటట ననస:3-14-98
వయససస:49
లస: పప
94-39/1021

తసడడ:డ శక రమబలల చకస
ఇసటట ననస:3-14-99/1
వయససస:22
లస: పప
94-39/1244

94-39/1237

భరస : పపనననరరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:3-14-94,PLOT NO 202
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర రజడడస బబ ళళ
ఇసటట ననస:3-14-98
వయససస:44
లస: ససస స

11241 NDX2205755
పపరర: శశరసక చకరస

94-39/1235

భరస : బబలమజ పపరరపరలలస
ఇసటట ననస:3-14-94
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ తతనసగబసటర ఏమ ఏస పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:3-14-97
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శవ ననగగశశర రరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:3-14-98
వయససస:48
లస: ససస స

94-39/1416

11228 NDX3064938
పపరర: సతఖవత పపరరపరలలస

94-42/2
11236 NDX2093813
పపరర: ననగ వనసకట పపడమ సరయ
తతనసగబసటర
తసడడ:డ మహన శకనవరస పడసరద రరవప తతనస
ఇసటట ననస:3-14-97
వయససస:24
లస: పప

94-39/1242

94-88/966

తసడడ:డ వవలల
ఇసటట ననస:3-14-87
వయససస:43
లస: పప

భరస : పపరష చదడ రరవప పరశస
ఇసటట ననస:3-14-95
వయససస:43
లస: ససస స
94-39/1241

94-28/834

తసడడ:డ పపదద శశరవరరజడడస యయరరవ
ఇసటట ననస:3-14-85 F NO401
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ధరకరరవప అసఠరరగశదదద
ఇసటట ననస:3-14-94
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పపనన రరవప శనగపలర
ఇసటట ననస:3-14-94 PLOT NO 202
వయససస:22
లస: ససస స

11235 NDX2913150
పపరర: మహలకడక తతనసగబసటర

94-39/1020

తసడడ:డ ఏససదనసస
ఇసటట ననస:3-14-87
వయససస:24
లస: పప

94-39/1233 11227 NDX3049376
11226 NDX0053850
పపరర: వనసకట ససశల కలమమర గరదసశశటట
పపరర: శకనవరసరరవప అసఠరరగశదదద

11219 NDX2620094
పపరర: ఏమ ఆర లకడక

భరస : ఏమ వ ఆర రరవప
ఇసటట ననస:3-14-83
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర దదవనశల
ఇసటట ననస:3-14-84
వయససస:38
లస: ససస స

11223 NDX2673671
పపరర: లకడక కకలలరర

11229 NDX3081213
పపరర: లకడక ననగ మనక శనగపలర

95-6/821

11243 NDX3184413
పపరర: మధససడదన అననదననస

94-39/1245

భసధసవప: శవ పడసరద అననదననస
ఇసటట ననస:3-14-99,2nd lane extension
వయససస:39
లస: పప
94-39/15

11246 NDX2899409
పపరర: కకషష చదవతనఖ పస టట
ర రర

94-39/1194

తలర : రమలకడక పస టట
ర రర
ఇసటట ననస:3-14-110
వయససస:31
లస: పప
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11247 NDX3193562
పపరర: వరభదడ కలమమర వసరసపడగడ

94-39/1195

తసడడ:డ సస మసససదరస వసరసపడగడ
ఇసటట ననస:3-14-111
వయససస:42
లస: పప
11250 NDX2673374
పపరర: రమఖ మమడభమశ

94-39/1009

11251 NDX2571420
పపరర: ససగరత బబసగబళళరర

94-39/1199

11254 NDX3206547
పపరర: జజఖత శకనవరససలల చనవల
భసధసవప: చనవల పరవన చనవల
ఇసటట ననస:3-14-120
వయససస:42
లస: పప

11256 NDX2581452
పపరర: రరఘవయఖ మతషకలరర

11257 NDX3109956
పపరర: నరగసదడ భమపత

94-39/1011

తసడడ:డ ననరరయణ మతషకలరర
ఇసటట ననస:3-14-123
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వరషరననయబలల పససమరరస
ఇసటట ననస:3-14-125
వయససస:32
లస: పప
11262 NDX2662690
పపరర: పడజశల తలశల

11260 NDX2662971
పపరర: వరనజననయబలల పససమరరస

94-39/1014

11263 NDX2682946
పపరర: భబనస శక జ్రజజలమ
భరస : లకకణ బబబబ జ్రజజలమ
ఇసటట ననస:3-14-125 F.NO.201
వయససస:29
లస: ససస స

11265 NDX3059300
పపరర: సతఖననరరయణ జన

11266 NDX1243492
పపరర: లకడక సససదరర జజనననభటర

94-39/1205

భసధసవప: ననగ శవ శసకర రరవప అలర సకక
ఇసటట ననస:3-14-133
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమబలల జజననభటర
ఇసటట ననస:3-14-410
వయససస:52
లస: ససస స

11268 NDX0658682
పపరర: శక ఆనసద సరయ జజనననభటర

11269 AP151010135452
పపరర: శకరరమబలల జజననభటర

94-39/20

తసడడ:డ శకరరమబలల జజననభటర
ఇసటట ననస:3-14-410
వయససస:32
లస: పప

11274 NDX2264729
పపరర: రరధ తషరక
భరస : శకనసవరస రరవప తషరక
ఇసటట ననస:3-15-1/1
వయససస:38
లస: ససస స

94-39/1200

11272 SQX2360501
పపరర: రమమశ గబసజ

94-39/1203

11275 NDX2264711
పపరర: శకనసవరస రరవప తషరక
తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప తషరక
ఇసటట ననస:3-15-1/1
వయససస:46
లస: పప

94-39/1198

11255 NDX3176328
పపరర: జజఖత శకనవరససలల చనవల

94-39/1201

11258 NDX3012275
పపరర: మమఘన భమపత

94-39/1204

తసడడ:డ నరజసదడ భమపత
ఇసటట ననస:3-14-124
వయససస:20
లస: ససస స
94-39/1012

11261 NDX2662419
పపరర: మమధసరర పససమరరస

94-39/1013

భరస : పవన కలమమర పససమరరస
ఇసటట ననస:3-14-125
వయససస:28
లస: ససస స
94-31/874

11264 NDX2681542
పపరర: పడభబవత కకసజగటట

94-39/1015

భరస : సతఖననరరయణ కకసజగటట
ఇసటట ననస:3-14-128
వయససస:59
లస: ససస స
94-39/18

11267 NDX1243435
పపరర: శక అనసత సరయ జజనననభటర

94-39/19

తసడడ:డ శక రరమబలల జజననభటర
ఇసటట ననస:3-14-410
వయససస:25
లస: పప
94-39/21

11270 JBV3107729
పపరర: అనడరరదన యనమదల� �

94-39/22

భరస : అపరలజరరవప� �
ఇసటట ననస:3-14-416
వయససస:53
లస: ససస స
95-54/889

తసడడ:డ రగశయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:3-14-1875/3
వయససస:31
లస: పప
94-39/25

11252 NDX3149721
పపరర: సనశరరర అబమబరర

భసధసవప: చనవల పరవన చనవల
ఇసటట ననస:3-14-120
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ బడహకయఖ జజననభటర
ఇసటట ననస:3-14-410
వయససస:56
లస: పప
94-39/1202

94-39/1197

తసడడ:డ భబససర రరవప అబమబరర
ఇసటట ననస:3-14-118/1
వయససస:25
లస: ససస స

భసధసవప: లకడక పససమరరస
ఇసటట ననస:3-14-125
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తలశల
ఇసటట ననస:3-14-125 FLAT NO. 101
వయససస:20
లస: ససస స

11271 NDX2955532
పపరర: ఉమ రరఘవ పసడయదరరరన
మతషకలరర
భరస : రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:3-14-1236
వయససస:54
లస: ససస స

94-39/1010

తసడడ:డ ససబబబరరవప భమపత
ఇసటట ననస:3-14-124
వయససస:50
లస: పప
94-22/667

11249 NDX3091840
పపరర: ననగరరజ మళసమ

తసడడ:డ ననగరతనస మళసమ
ఇసటట ననస:3-14-111/A
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ బబసగబళళరర
ఇసటట ననస:3-14-117/B
వయససస:20
లస: ససస స

తలర : చనవల జజఖత శకనవరససలల చనవల
ఇసటట ననస:3-14-120
వయససస:64
లస: ససస స

11259 NDX2657815
పపరర: లకడక పవనకలమమర పససమరరస

94-39/1196

తసడడ:డ కకషష లసగమలలర
ఇసటట ననస:3-14-111
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబచనరరఖలల మమడభమశ
ఇసటట ననస:3-14-114
వయససస:19
లస: ససస స
11253 NDX3184686
పపరర: శభ శక చనవల

11248 NDX2785285
పపరర: దదవఖ ససపసడయ లసగమలలర

11273 NDX2264737
పపరర: లకడక పడసనన తషరక

94-39/24

భరస : శకనసవసరరవప తషరక
ఇసటట ననస:3-15-1/1
వయససస:21
లస: ససస స
94-39/26

11276 NDX2915619
పపరర: భబరత దేవ లసగమలలర

94-39/1246

భరస : కలమఖణ చకకధర
ఇసటట ననస:3-15-1/2
వయససస:36
లస: ససస స
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11277 NDX2428225
పపరర: వసదన పస లలరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-39/27

11278 NDX2389955
పపరర: చరసజవ జజననభటర

94-39/28

తసడడ:డ శకనవరససలల పస లలరర
తసడడ:డ రవసదడ పడసరద జజననభటర
ఇసటట ననస:3-15-2 F NO 3 BALA RAM TOW ఇసటట ననస:3-15-3
వయససస:22
లస: ససస స
వయససస:23
లస: పప
11280 NDX2861458
పపరర: రరధదక వశశననథసన

94-39/1247

11281 NDX2861490
పపరర: హరర వరర న వశశననథసన

11279 NDX2589877
పపరర: వనసకట ననగ లకడక గరరరలపటటట

94-39/1025

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:3-15-3A
వయససస:55
లస: ససస స
94-39/1248

11282 NDX2540904
పపరర: లకడక తరరపఠమక కకలమ

94-39/1026

భరస : బల ననగ వనసకటటశశరరర వశశననథసన
ఇసటట ననస:3-15-3/A
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బల ననగ వనసకటటశశరరర వశశననథసన
ఇసటట ననస:3-15-3/A
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర కకలమ
ఇసటట ననస:3-15-3A, G2 BALAJI HOMES
వయససస:19
లస: ససస స

11283 NDX2578946
పపరర: వనసకట ససబబరరవప సటటనవడక

11284 NDX2670727
పపరర: రమదేవ సటటనవడక

11285 NDX3040524
పపరర: షకకర షపక

94-39/1023

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:3-15-3,1St line
వయససస:50
లస: పప
11286 NDX2583763
పపరర: శకనవరస కలడడపపడడ

94-39/1022

తసడడ:డ ననరరయణ సరశమ కలడడపపడడ
ఇసటట ననస:3-15-17
వయససస:60
లస: పప
11289 NDX2446854
పపరర: సతష కలమమర తషమకల

94-39/32

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ తషమకల
ఇసటట ననస:3-16-1/1
వయససస:24
లస: పప
11292 NDX3052545
పపరర: రజ్ేహన కలడనరర

94-39/1250

11298 NDX2856946
పపరర: వనసకట ససబబరరవప అనసత

94-23/724

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఇననమమరర
ఇసటట ననస:3-17-11/A
వయససస:42
లస: ససస స

11288 NDX1426296
పపరర: వసససధర మమధవరజడడస
భరస : పపడమ చసద మమధవరజడస డ
ఇసటట ననస:3-16-1/1
వయససస:53
లస: ససస స

11290 NDX1426320
పపరర: ససదర నరఱ మమధవరజడస డ

11291 NDX1426270
పపరర: పపడమ చసద మమధవరజడస డ

94-39/33

11293 NDX3099652
పపరర: ససజన కలడనరర

11296 NDX3132388
పపరర: కకసడల రరవప బబతపపడడ

11299 NDX2857092
పపరర: హరర మహహశ అనసత

94-39/1269

11302 NDX2649861
పపరర: జయరరస అనసత

94-39/1251

11305 NDX2881019
పపరర: కకషష కకశశర మబనగరల
తసడడ:డ లకడక ననరరయణ మబనగరల
ఇసటట ననస:3-17-11/A
వయససస:54
లస: పప

94-39/34

94-30/1029
11294 NDX2678647
పపరర: పపరరషస తస స ననయబడడ బబతసచదరర

తసడడ:డ బబతసచదరర వవననససశరర
ర బబతసచదరర
ఇసటట ననస:3-16-4
వయససస:56
లస: పప
94-28/970

11297 NDX3120474
పపరర: గరరరజ కలమమరర బబతపపడడ

94-28/971

భరస : కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:3-17-1
వయససస:59
లస: ససస స
94-23/725

11300 NDX2856995
పపరర: జయరరస అనసత

94-25/892

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప అనసత
ఇసటట ననస:3-17-5
వయససస:31
లస: పప
94-57/734

11303 NDX2686145
పపరర: దదపసక చసతల

94-39/1027

Deleted

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప అనసత
ఇసటట ననస:3-17-5
వయససస:31
లస: పప
94-28/972

94-39/31

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమధవరజడస డ
ఇసటట ననస:3-16-1/1
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప అనసత
ఇసటట ననస:3-17-5
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబరరవప అనసత
ఇసటట ననస:3-17-5
వయససస:47
లస: ససస స
11304 NDX2776250
పపరర: మమదవ ఇననమమరర

95-3/1060
11287 SQX2094407
పపరర: వనసకట శవ రరస కకషష వర పడసరద
కలరక
తసడడ:డ వనసకట శవ రరస కకషష వర పడసరద కలరక
ఇసటట ననస:3-15-78/10A
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-17-1
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అనసత
ఇసటట ననస:3-17-5
వయససస:67
లస: పప
11301 NDX2953800
పపరర: ససశల అనసత

భరస : నబసర షపక
ఇసటట ననస:3-15-6,1st Line
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ కలమమర కలడనరర
ఇసటట ననస:3-16-1/1
వయససస:18
లస: పప
94-39/35

94-39/1249

భరస : వనసకట ససబబరరవప సటటనవడక
ఇసటట ననస:3-15-3,1st line
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పపడమ చసద మమధవరజడస డ
ఇసటట ననస:3-16-1/1
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమమర కలడనరర
ఇసటట ననస:3-16-1/1
వయససస:20
లస: పప
11295 NDX1897760
పపరర: వ యస యస దతస శరక
కలరరగసటట
తసడడ:డ టట దేవరరయలల కలరరగసటట
ఇసటట ననస:3-16-111
వయససస:26
లస: పప

94-39/1024

తసడడ:డ రవ చసతల
ఇసటట ననస:3-17-10/2
వయససస:18
లస: ససస స
94-39/1253

11306 NDX2881027
పపరర: ధన లకడక మబనగరల

94-39/1254

భరస : కకషష కకశశర మబనగరల
ఇసటట ననస:3-17-11/A
వయససస:44
లస: ససస స
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11307 NDX2774990
పపరర: సరయతేజ పడణణత మబనగరల

94-39/1255

తసడడ:డ కకశనఇశశర
ఇసటట ననస:3-17-11/A
వయససస:21
లస: పప
11310 NDX2672699
పపరర: ధనలకడక మబనగరల

11308 NDX2761534
పపరర: ససబబబరరవప ఇననమమరర

94-39/1256

తసడడ:డ పదకననభయఖ ఇననమమరర్స
ఇసటట ననస:3-17-11/A GMC-21
వయససస:45
లస: పప
94-39/1028

11311 NDX2672657
పపరర: సరయతేజ పడణణత మబనగరల

11309 NDX2575173
పపరర: కకషషకకశశర మబనగరల

తసడడ:డ లకకకననరరయణ మబనగరల
ఇసటట ననస:3-17-11/A sainilyam
వయససస:53
లస: పప
94-39/1029

11312 NDX3193877
పపరర: అనడష చసడడడపటర

భరస : కకషషకకశశర మబనగరల
ఇసటట ననస:3-17-11/A SAINILYAM
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషకకశశర మబనగరల
ఇసటట ననస:3-17-11/A sainilyam
వయససస:21
లస: పప

11313 NDX3221876
పపరర: గకరర కకసడమబదద

94-39/1406 11315 NDX3009305
11314 NDX3267564
పపరర: సరయ హహమ బసదస కకసడమబదద
పపరర: ననగమణణ తతరరరకకసడ

94-39/1392

భరస : శకనవరసరరవప కకసడమబదద
ఇసటట ననస:3-17-12
వయససస:53
లస: ససస స
11316 NDX3009354
పపరర: ననగమణణ తతరరరకకసడ
భరస : సరసబశవ రరవప తతరరరకకసడ
ఇసటట ననస:3-17-12(11-02-74)
వయససస:29
లస: ససస స
11319 NDX2586931
పపరర: నశర బదనఏ షపక

94-39/1030

94-39/1259

94-39/1260

11323 NDX3076254
పపరర: భవన గగపసశశటట

94-39/1031

11326 NDX2582013
పపరర: చసదడ హస శశటట పలర

94-31/881

11321 NDX2586899
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

94-140/535

తసడడ:డ బదనఏ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-17-17
వయససస:25
లస: పప
94-39/1261

11324 NDX2458933
పపరర: వనసకట ససరగసదడ బబబబ
పస ననగసటట
తసడడ:డ రసగ రరవప పస ననగసటట
ఇసటట ననస:3 17-17/2
వయససస:23
లస: పప

94-39/1032

11327 NDX2581213
పపరర: ఉపపసదడ మటర పపడడ

తసడడ:డ చసదడ శశఖర గగపసశశటట
ఇసటట ననస:3-17-17/2
వయససస:18
లస: ససస స
94-39/1262

11318 NDX2587475
పపరర: హహసపవనబ షపక
తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-17-17
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ నశర బదనఏ షపక
ఇసటట ననస:3-17-17
వయససస:25
లస: పప

భరస : వవణబగగపరల రరవప కకనవరర
ఇసటట ననస:3-17-17/2
వయససస:67
లస: ససస స
11325 NDX3180171
పపరర: ఇసదదరర కరరనటట

11320 NDX2587590
పపరర: ససభబన షపక

94-39/1257

భరస : సరసబశవ రరవప తతరరరకకసడ
ఇసటట ననస:3-17-12(11-02-74)
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప తతరరరకకసడ
ఇసటట ననస:3-17-12(11-02-74)
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అలర బకలర షపక
ఇసటట ననస:3-17-17
వయససస:49
లస: పప
11322 NDX2853042
పపరర: సరయ కలమమరర కకనవరర

11317 NDX3009362
పపరర: ననగమణణ తతరరరకకసడ

94-39/1252

భరస : రమమష కలమమర లసగమలలర
ఇసటట ననస:3-17-11,flat no-201
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసడమబదద
ఇసటట ననస:3-17-12
వయససస:20
లస: ససస స
94-39/1258

94-27/920

94-40/591

94-39/1034

భరస : శకనవరసరరవప కరరనటట
ఇసటట ననస:3-17-17/2A
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వయస పడసరద శశటట పలర
ఇసటట ననస:3-17-18/1 2/2
వయససస:20
లస: ససస స

94-39/36
11328 NDX2515310
పపరర: ననగ జగన మబరళమహన రరవప
లసగమలలర
తసడడ:డ రరమ రరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:3-17-18, 2ND LANE
వయససస:54
లస: పప

11329 NDX2515328
పపరర: శవ రరజఖ లకడక లసగమలలర

భరస : ననగ జగన మబరళమహన రరవప లసగమ
ఇసటట ననస:3-17-18, 2ND LANE
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ జగన మబరళమహన రరవప లసగమ
ఇసటట ననస:3-17-18, 2ND LANE
వయససస:21
లస: పప

11331 NDX3100922
పపరర: లలత దేవ బచసచ

11332 NDX2466779
పపరర: వనసకట సరయ తవరరర

11333 NDX2709434
పపరర: లలత దేవ బబచస

94-39/1263

భరస : సతఖననరరయణ బచసచ
ఇసటట ననస:3-17-19
వయససస:46
లస: ససస స
11334 NDX3150596
పపరర: వజయ కలమమర తలర స
తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-17-19/1
వయససస:54
లస: పప

94-39/1264

తసడడ:డ రతస యఖ మటర పపడడ
ఇసటట ననస:3-17-18B
వయససస:24
లస: పప
94-39/37

94-140/1

11330 NDX2515336
పపరర: ననగ సరయ తేజ లసగమలలర

94-38/772

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ పడసరద తవరరర
ఇసటట ననస:3-17-19
వయససస:22
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-17-19/1
వయససస:46
లస: ససస స

11335 NDX3046828
పపరర: సతఖననరరయణ బచసచ

11336 NDX3146271
పపరర: తలర స లకడక అనసడరరఖవత

తసడడ:డ పరశతనలల బచసచ
ఇసటట ననస:3-17-19/1
వయససస:52
లస: పప

94-39/1265

94-39/38

94-39/1266

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:3-17-19/1
వయససస:48
లస: ససస స
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11337 NDX2715720
పపరర: సతఖ ననరరయణ బబచస

94-140/536

తసడడ:డ పరవతలల బబచస
ఇసటట ననస:3-17-19/1
వయససస:52
లస: పప
11340 NDX2945525
పపరర: వనసకట ననగ దసరడ లకడక చనయ
గగపరరజ
భరస : వజయ భబనస గగపరరజ
ఇసటట ననస:3-17-21/2
వయససస:46
లస: ససస స

94-38/1010

11343 NDX3150307
పపరర: రరజగశశరర పసచచక పసచచక

94-39/1268

94-34/990

తసడడ:డ చసదడ శశఖరస కకలవరసస
ఇసటట ననస:3-18-7/4
వయససస:24
లస: పప
11352 NDX2940609
పపరర: వరలకడక దేవ అసకరరజ
తసడడ:డ ససబబరరవప అసకరరజ
ఇసటట ననస:3-18-7 NEW 11-2-90
వయససస:54
లస: ససస స
11355 NDX2518884
పపరర: రమణ శఖమ

94-39/40

94-40/884

తసడడ:డ సరసబయఖ వవలలలల
ఇసటట ననస:3-18-16
వయససస:33
లస: పప

94-40/882

11347 NDX2592707
పపరర: ఆనసద బబబబ కకట

11350 NDX2591055
పపరర: ననగ పడణణత కకలమవసస

11353 NDX2718161
పపరర: కకషష కలమమరర నలర బబ యన

11356 NDX2525350
పపరర: శఖమ రసబబబబ

11359 NDX3119500
పపరర: సరమళమజమమక లవ

94-27/921

11362 NDX2205052
పపరర: లకడక దసడడగరరర

94-28/838

11365 NDX3065679
పపరర: నఖల కకతస గబసడ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకతస గబసడ
ఇసటట ననస:3-18-16
వయససస:18
లస: పప

94-27/922

11348 NDX2899318
పపరర: ఆనసద బబబబ కకట

94-39/1272

తసడడ:డ జజకబ కకటబ
ఇసటట ననస:3-18-7/3
వయససస:22
లస: పప
94-38/773

11351 NDX2799294
పపరర: ససధఖ మమళళగగరగ

94-40/910

తసడడ:డ సస మశశఖర మమళళగగరగ
ఇసటట ననస:3-18-7/4
వయససస:20
లస: ససస స
94-38/1011

11354 NDX2381218
పపరర: కకషష మబపరల

94-39/39

భరస : శకనవరస రరవప మబపరల
ఇసటట ననస:3-18-10/12
వయససస:47
లస: ససస స
94-40/1

11357 NDX3084514
పపరర: రమణ శఖమ

94-40/883

తసడడ:డ ఈశశర రరవప శఖమ
ఇసటట ననస:3-18-10/A
వయససస:22
లస: ససస స
94-40/885

94-31/1

భరస : దసడడగరరర లకడక దసడడగరరర
ఇసటట ననస:3-18-16
వయససస:48
లస: ససస స
94-31/883

11345 NDX2573178
పపరర: మహహశశరర నకస
తలర : సతఖవత నకస
ఇసటట ననస:3-18-6
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-18-13/3
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : సససదరరరవప పపరరపస గబ
ఇసటట ననస:3-18-16
వయససస:32
లస: ససస స
11364 NDX2552297
పపరర: ననన వవలలలల

11344 NDX2802411
పపరర: చదసచస లకడక పరటటబసడర

94-22/668

తసడడ:డ వజయ భబనస గగపస రరజ
ఇసటట ననస:3-17-21-12
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఈశశరరరవప శఖమ
ఇసటట ననస:3-18-10/A
వయససస:20
లస: పప

భరస : లమతే సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-18-13/3
వయససస:77
లస: ససస స
11361 NDX2572030
పపరర: నవన పపరరపస గబ

11342 NDX2570117
పపరర: ఫణణధర గగపస రరజ

94-39/1267

తసడడ:డ శకనవరస నలర బబ యన
ఇసటట ననస:3-18-9/6
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈశశర రరవప శఖమ
ఇసటట ననస:3-18-10/A
వయససస:23
లస: ససస స
11358 NDX3122918
పపరర: సరమళమజమమక లవ

11341 NDX2899391
పపరర: ఫణణధర గగపరరజ

తసడడ:డ చసదడ శశఖరస
ఇసటట ననస:3-18-7/4
వయససస:18
లస: ససస స
94-39/1271

95-46/1

భరస : కకటటశశర రరవప బబ పపలడడ
ఇసటట ననస:3-17-19/27
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ జజకబ
ఇసటట ననస:3-18-7/3
వయససస:23
లస: పప
94-38/32

11339 SQX1907021
పపరర: ఉష రరణణ బబ పపలడడ

భరస : నరగసదడననథ మదదద
ఇసటట ననస:3-17-19/1 OLD PATTABHIPUR
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కగశవరరవప
ఇసటట ననస:3-17-74
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ రజడడస
ఇసటట ననస:3-18-6
వయససస:20
లస: ససస స
11349 NDX2475168
పపరర: ననగ నరగసదడ కకలవరసస

94-140/2

తసడడ:డ వజయ భబనస గగపరరజ
ఇసటట ననస:3-17-21/2
వయససస:21
లస: పప

భరస : జగననధస జగననధస
ఇసటట ననస:3-17-24/2
వయససస:57
లస: ససస స
11346 NDX2954212
పపరర: మహహశశరర నకస

11338 NDX2461499
పపరర: రరణణ మదదద

11360 NDX2526234
పపరర: వ వ సరయ కకషష పడశరసత
బబవరజడడస
తలర : బబవరజడడస పదక
ఇసటట ననస:3-18-14
వయససస:23
లస: పప
11363 NDX2572113
పపరర: సససదరరరవప పపరరపస గబ

94-39/41

94-31/882

తసడడ:డ జయరరవప పపరరపస గబ
ఇసటట ననస:3-18-16
వయససస:37
లస: పప
94-40/886

11366 NDX2552206
పపరర: మమరర వవలలలరర

94-31/884

భరస : ననన వవలలలరర
ఇసటట ననస:3-18-16/1
వయససస:33
లస: ససస స
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11367 NDX3048014
పపరర: ��������������� �����

94-40/895

తలర : ����� �����
ఇసటట ననస:3-18-16/4
వయససస:31
లస: పప
11370 NDX2810026
పపరర: రరజ గబమక

94-40/900

94-40/3

94-31/885

94-26/1024

94-34/989

94-40/891

94-40/894

తసడడ:డ శకనవరస కలడడపపడడ
ఇసటట ననస:3-18-17
వయససస:28
లస: ససస స

11380 NDX2551729
పపరర: చనన చదననయఖ మరరసపఅల

11383 NDX2913887
పపరర: ననగగశశర రరవప గల

11386 NDX2913861
పపరర: పకథదశ గల

11389 NDX3029782
పపరర: శరసత గరల

94-40/897

11392 SQX2097475
పపరర: శకనవరసరరవప మసడల

94-31/886

11395 NDX2955375
పపరర: లకడక పడససననసబ పపసపరటట
భరస : గరరరధర
ఇసటట ననస:3-18-17
వయససస:41
లస: ససస స

11375 NDX2884518
పపరర: సరరత గణణ పల

94-40/888

11378 NDX2357374
పపరర: అచసఖత కలమమర ఫపవర
స ర

94-31/2

11381 NDX2563849
పపరర: వరయఖ ఆరవటట

94-40/653

తసడడ:డ వరయఖ ఆరవటట
ఇసటట ననస:3-18-16/18
వయససస:58
లస: పప
94-40/889

11384 NDX3027380
పపరర: ననగగశశర రరవప గరల

94-40/890

తసడడ:డ పపననయఖ గరల
ఇసటట ననస:3-18-16/21
వయససస:53
లస: పప
94-40/892

11387 NDX2966307
పపరర: గరయతడ గల

94-40/893

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-18-16/21
వయససస:19
లస: ససస స
94-51/848

11390 NDX3101870
పపరర: పరరశత పపడల

94-40/896

భరస : చనన శరసబయఖ పపడల
ఇసటట ననస:3-18-16/46
వయససస:56
లస: ససస స
95-11/365

తసడడ:డ కకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:3-18-16/AA
వయససస:39
లస: పప
94-40/655

94-40/901

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప ఫపవర
స ర
ఇసటట ననస:3-18-16/14A, NEW ADD 11-11వయససస:21
లస: పప

భరస : ననగగశశర రరవప గరల
ఇసటట ననస:3-18-16/21
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరస పపదల
ఇసటట ననస:3-18-16/46
వయససస:31
లస: ససస స
11394 NDX2577658
పపరర: దేవ మమధసరర కలడడపపడడ

94-35/875

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-18-16/21
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప గరల
ఇసటట ననస:3-18-16/21
వయససస:19
లస: పప
11391 NDX2798866
పపరర: సతఖవత పపదల

11377 NDX2594737
పపరర: వజయ భబససర కకతత
స రర

11372 NDX2881084
పపరర: శసకర గరసధద సతదస నపలర

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:3-18-16/13
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:3-18-16/21
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ చనన లకకయఖ
ఇసటట ననస:3-18-16/21
వయససస:42
లస: ససస స
11388 NDX2899755
పపరర: పకథదశ గరల

94-40/887

తసడడ:డ పస టట యఖ మరరసపఅల
ఇసటట ననస:3-18-16/18
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మహనరరవప బబ బబబ
ఇసటట ననస:3-18-16/21
వయససస:57
లస: పప
11385 NDX2889251
పపరర: శరసత గల

11374 NDX3187085
పపరర: వనసకట నరసససహ చసతగబసట

94-40/899

తసడడ:డ శరసబయఖ సతదస నపలర
ఇసటట ననస:3-18-16-7-1
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ జజషస
ఇసటట ననస:3-18-16/14A
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:3-18-16/15
వయససస:48
లస: పప
11382 NDX3027174
పపరర: శక కకషష బబ బబబ

94-40/2

తసడడ:డ వనసకటయఖ చసతగబసట
ఇసటట ననస:3-18-16/10
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప
ఇసటట ననస:3-18-16/14A
వయససస:19
లస: ససస స
11379 NDX2617793
పపరర: వనసకటటశశరరర దనసరర

11371 NDX2234995
పపరర: వనసకటయఖ గగడడకకయఖ

11369 NDX2814259
పపరర: ససరగశ గబమక

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గబమక
ఇసటట ననస:3-18-16/6A
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పపదద చననయఖ గగడడకకయఖ
ఇసటట ననస:3-18-16/7/1
వయససస:69
లస: పప

భరస : యహన బబ జజర
ఇసటట ననస:3-18-16/8
వయససస:24
లస: ససస స
11376 NDX2594760
పపరర: మమధవ పపవరద

94-40/898

భరస : ససరగశ గబమక
ఇసటట ననస:3-18-16/6
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గబమక
ఇసటట ననస:3-18-16/6A
వయససస:27
లస: పప
11373 NDX2447803
పపరర: కకషష వరన బబ జజర

11368 NDX3118353
పపరర: ననగలకడక గబమక

11393 NDX2577369
పపరర: పదక కలడడపపడడ

94-40/654

భరస : శకనవరస కలడడపపడడ
ఇసటట ననస:3-18-17
వయససస:54
లస: ససస స
94-40/902

11396 NDX2447829
పపరర: కళళఖణ శకనవరస రజడడ తసడడ

94-40/4

తసడడ:డ ససబబ రజడస డ తసడడ
ఇసటట ననస:3-18-17/A
వయససస:22
లస: పప
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94-40/656

తసడడ:డ ససబబరజడడస
ఇసటట ననస:3-18-17A
వయససస:19
లస: ససస స
11400 NDX2875490
పపరర: అనననపపమమమక రరమరరజ

94-40/904

భరస : అపలరరవప రరమరరజ
ఇసటట ననస:3-18-20
వయససస:70
లస: ససస స
11403 NDX3258530
పపరర: బబబబవల సయద

94-21/807

94-35/876

తసడడ:డ రమమరరవప
ఇసటట ననస:3-18-26
వయససస:46
లస: పప
11412 NDX2904183
పపరర: గకససయ షపక

94-136/835

తసడడ:డ ననగమరశల షపక
ఇసటట ననస:3/18/839
వయససస:24
లస: ససస స
11415 NDX1019736
పపరర: రఘబ రరమబలల గడస స
తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:3-19-1
వయససస:49
లస: పప
11418 NDX3120409
పపరర: పడవణ రగనడమమలమ

94-40/912

తసడడ:డ రరజశశకర బబబబ కకచదరర
ఇసటట ననస:3-19-2/9
వయససస:24
లస: ససస స

11404 NDX3117397
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప శక రరస

94-40/907

94-40/5

95-6/823

94-40/909

94-27/923

11408 NDX2362440
పపరర: రరజగశ కకధమల

11411 NDX3285525
పపరర: వజయలకడక తరరమల

94-40/8

94-40/1141

11414 JBV1653344
పపరర: శవసతఖననరరయణ వరసర

94-40/9

తసడడ:డ గగవసదరరజలల
ఇసటట ననస:3-19-1
వయససస:35
లస: పప
94-39/1273

11417 NDX3088572
పపరర: యమనస రగనడమమలమ

94-40/911

భరస : రరమకకటయఖ రగనడమమలమ
ఇసటట ననస:3-19-1 A
వయససస:69
లస: ససస స
94-40/913

11420 NDX2887941
పపరర: సరయ కలమమర ఉపలల

94-40/914

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఉపలల
ఇసటట ననస:3-19-2
వయససస:21
లస: పప
94-40/915

11423 NDX2590875
పపరర: వనసకట రరమ కకసడడనఖ లసక

తసడడ:డ ససరగశ కలమమర కకడనల
ఇసటట ననస:3-19-2/1 NEW 11-3-178
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కకదసడ రరస లసక
ఇసటట ననస:3-19-2/5
వయససస:20
లస: పప

11425 NDX2686368
పపరర: సరయ యజజ శక కకచదరర

11426 NDX3215753
పపరర: వనవషషవ కకచదరర

తసడడ:డ రరజశశకర బబబబ కకచదరర
ఇసటట ననస:3-19-2/9
వయససస:23
లస: ససస స

94-40/6

భరస : రరఘవరచనరర తరరమల
ఇసటట ననస:3-18-33/1
వయససస:63
లస: ససస స

11413 NDX1019702
పపరర: రవ శసకర గడస స

11422 NDX2879617
పపరర: ఉమమష కకడనల

94-29/876

తసడడ:డ ననగయఖ కకధమల
ఇసటట ననస:3-18-24/B2
వయససస:26
లస: పప

11410 NDX3096005
పపరర: వనసకట మబరళ మబరళమహన
తరరమల
తలర : వజయలకడక తరరమల
ఇసటట ననస:3-18-33/1
వయససస:45
లస: పప

11419 NDX2899508
పపరర: సరయ చరరత ఉపలల

11405 NDX2572097
పపరర: యయసమక కకదమల
భరస : ననగయఖ కకదమల
ఇసటట ననస:3-18-24/B2
వయససస:37
లస: ససస స

11407 NDX2362457
పపరర: మమణణకఖస కకధమల

11416 NDX3076916
పపరర: పడశరసత రగనడమమలమ

94-40/906

భరస : కకషష రరమరరజ
ఇసటట ననస:3-18-20
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఉపలల
ఇసటట ననస:3-19-2
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఉపలల
ఇసటట ననస:3-19-2
వయససస:21
లస: పప
11424 NDX2686350
పపరర: వనవషషవ కకచదరర

11402 NDX2856854
పపరర: మసగ రరమరరజ

94-40/905

తసడడ:డ రరమకకటయఖ రగనడమమలమ
ఇసటట ననస:3-19-1 A
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటయఖ రగనడమమలమ
ఇసటట ననస:3-19-1 A
వయససస:40
లస: పప
11421 SQX2038230
పపరర: సరయ కలమమర ఉపలల

11401 NDX2888345
పపరర: రరఘవవసదడ రరవప ఉమమకతస ల

తసడడ:డ రఘబ రరమబలల
ఇసటట ననస:3-19-1
వయససస:30
లస: పప
94-40/10

94-40/657

భరస : ససత రరస పడసరద పస లవరస
ఇసటట ననస:3-18-20
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరజగశ కకధమల
ఇసటట ననస:3-18-24/B2
వయససస:24
లస: ససస స
94-40/908

11399 NDX2616308
పపరర: అరరణ పస లవరస

భసధసవప: తషలశ వఘఘనశశర రరవప కరమరరజగ
ఇసటట ననస:3-18-18
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఆధద ననరరయణ శక రరస
ఇసటట ననస:3-18-22A
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ కకడయఖ కకదమల
ఇసటట ననస:3-18-24/B2
వయససస:52
లస: పప
11409 NDX3053766
పపరర: వనసకటటశశర రరవప సరదదనవన

94-31/887

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప ఉమమకతస ల
ఇసటట ననస:3-18-20
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ లతఫ సరహహబ సయద
ఇసటట ననస:3-18-22A
వయససస:52
లస: పప
11406 NDX2581809
పపరర: ననగయఖ కకదమల

11398 NDX2542280
పపరర: కలమమర సరశమ కరమరరజగడస

94-27/924

94-28/839

94-39/1274

తసడడ:డ రరజశశఖర బబబబ కకచదరర
ఇసటట ననస:3-19-2/9
వయససస:24
లస: ససస స
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11427 NDX3215639
పపరర: వనవషషవ కకచదరర
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94-39/1275

తసడడ:డ రరజశశఖర బబబబ కకచదరర
ఇసటట ననస:3-19-2/9
వయససస:24
లస: ససస స
94-40/11

94-40/916

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ కకచదరర
ఇసటట ననస:3-19-2/9
వయససస:53
లస: పప
11436 NDX2891992
పపరర: కకరస ర చసదదక
డ గరదద

94-40/943

94-27/926

94-25/790

94-38/775

11440 NDX0029850
పపరర: బబరరక� శరసత కలమమరర�

11443 NDX2699700
పపరర: వజయ కలమమరర బబరరక

11446 NDX2776581
పపరర: సతఖ ననరరయణ కకతస మమసస

95-5/744

తసడడ:డ సస మ శసకర సననయలమ
ఇసటట ననస:3-19-16
వయససస:19
లస: పప

11449 NDX2650158
పపరర: ననగ బబబబ వరరకరల

94-40/944

11452 NDX2590404
పపరర: శకకరసత అవరశరర

తసడడ:డ సస్రరఖననరరయణ శరససస స అవరశరర
ఇసటట ననస:3-19-23/1
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మమరరస అవరశరర
ఇసటట ననస:3-19-23/1
వయససస:31
లస: పప

11454 NDX3181039
పపరర: ఈరసటట సడరఖ కకరణ

11455 NDX3243292
పపరర: ఈరసటట వనసకట మహ లకడక

94-40/920

భరస : తరక రమమరరవప
ఇసటట ననస:3-19-23/2
వయససస:47
లస: ససస స

94-40/13

11435 NDX3152931
పపరర: వనవషషవ కకచదరర

94-40/918

11438 SQX2049161
పపరర: దసరడ భవరన యలర

95-4/862

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యలర
ఇసటట ననస:3-19-5
వయససస:18
లస: ససస స
94-40/14

11441 AP151010135257
పపరర: షమరరసమమలల బబరరక

94-40/15

తసడడ:డ షడడక
ఇసటట ననస:3-19-7
వయససస:52
లస: పప
94-29/879

11444 NDX2698348
పపరర: ససనల కలమమర బబరరక

94-31/888

తసడడ:డ సపవలల యమల
ఇసటట ననస:3-19-7/A
వయససస:33
లస: పప
94-40/945

11447 NDX2776599
పపరర: లకడక ససదఖ రరణణ కకతస మమసస

94-40/946

భరస : సతఖననరరయణ కకతస మమసస
ఇసటట ననస:3-19-7/A
వయససస:52
లస: ససస స
94-25/789

తసడడ:డ బబజమమన వరరకరల
ఇసటట ననస:3-19-23
వయససస:28
లస: పప
94-38/774

11432 NDX2362366
పపరర: మసగ రరజ నరగసదనమలర

తసడడ:డ రరజశశఖర బబబబ కకచదరర
ఇసటట ననస:3-19-2/9
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ మమరరస కకతస మమసస
ఇసటట ననస:3-19-7/A
వయససస:58
లస: పప

11448 SQX2081487
పపరర: దటట సరయ పడసరద సననయలమ

తసడడ:డ తరక రరమ రరవప
ఇసటట ననస:3-19-23/2
వయససస:24
లస: పప

94-40/917

భసధసవప: బబబబ
ఇసటట ననస:3-19-7/A
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శశశలల యమల
ఇసటట ననస:3-19-7/A
వయససస:51
లస: ససస స

11451 NDX2590578
పపరర: శవ రరమ కకషష మమరరస అవరశరర

11437 NDX2892180
పపరర: భరత చసదడ గరడే

94-39/1277

తసడడ:డ ననగ వనసకట ససబబబరరవప నరగసదనమలర
ఇసటట ననస:3-19-2/9
వయససస:56
లస: పప

భరస : ససనల కలమమర�
ఇసటట ననస:3-19-7
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శదదక
డ
ఇసటట ననస:3-19-7A
వయససస:58
లస: పప
11445 NDX2701613
పపరర: వరమక బబరరక

11434 NDX3152519
పపరర: లకడక కకచదరర

94-40/12

తసడడ:డ పడసరద రరవప గరడే
ఇసటట ననస:3-19-4
వయససస:23
లస: పప

భరస : ససనల కలమమర బబరరక
ఇసటట ననస:3-19-7
వయససస:32
లస: ససస స
11442 NDX2690451
పపరర: సపవలల యమల బబరరక

11431 NDX2362358
పపరర: శశతష ననగ వనసకట సరయ
సరకగత నరగసదనమలర
తసడడ:డ మసగ రరజ నరగసదనమలర
ఇసటట ననస:3-19-2/9
వయససస:22
లస: పప

11429 NDX3216231
పపరర: సరయ యజజ శక కకచదరర

తసడడ:డ రరజశశఖర బబబబ కకచదరర
ఇసటట ననస:3-19-2/9
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర బబబబ కకచదరర
ఇసటట ననస:3-19-2/9
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప గరదద
ఇసటట ననస:3-19-4
వయససస:26
లస: ససస స
11439 NDX2698793
పపరర: శరసత కలమమరర బబరరక

94-39/1276

తసడడ:డ రరజశశఖర బబబబ కకచదరర
ఇసటట ననస:3-19-2/9
వయససస:24
లస: ససస స

11430 NDX2362374
పపరర: ననగ లలత కలమమరర
నరగసదనమలర
భరస : మసగ రరజ నరగసదనమలర
ఇసటట ననస:3-19-2/9
వయససస:52
లస: ససస స
11433 NDX3167442
పపరర: రరజశశఖర బబబబ కకచదరర

11428 NDX3218427
పపరర: వనవషషవ కకచదరర

94-26/1025
11450 NDX2593606
పపరర: వ వ ఎన శశ కలమమర అవరశరర

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష మమరరస అవరశరర
ఇసటట ననస:3-19-23/1
వయససస:40
లస: పప
94-41/690

11453 NDX3189438
పపరర: ఈరసటట తరక రమమరరవప

94-40/919

తసడడ:డ చటటటబబబబ
ఇసటట ననస:3-19-23/2
వయససస:48
లస: పప
94-40/1115

11456 NDX2636892
పపరర: ససనల కకడడరర

94-58/676

తసడడ:డ శకనస కకడడరర
ఇసటట ననస:3-19-23/2
వయససస:26
లస: పప
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పపరర: అవననశ రజడడస గగరజకపరటట
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94-38/1012

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రజడడస గగరజకపరటట
ఇసటట ననస:3-19-23/5
వయససస:25
లస: పప
11460 NDX2889335
పపరర: సతఖననరరయణ పపదనల

94-40/934

94-40/1133

94-40/16

94-40/923

భరస : పపరరశశటట శరఖస కలమమర
ఇసటట ననస:3-19-24/12
వయససస:24
లస: ససస స
11472 NDX2859957
పపరర: పపషల మమఖస

94-40/925

94-40/17

94-40/658

తసడడ:డ శవయఖ తతకల
ఇసటట ననస:3-19-24/26
వయససస:18
లస: ససస స

94-32/974

11470 NDX2778728
పపరర: ననగగసదడస మసదనళ

11471 NDX2577740
పపరర: కకటటశశరమక డరర

11476 NDX2879674
పపరర: భవన పపరరశశటట

11479 NDX2597409
పపరర: మరరయమక నసదదగస

94-40/661

11482 NDX2849669
పపరర: శరసబయఖ తతకల

94-40/924

11485 NDX2856193
పపరర: శవయఖ దనసరర
తసడడ:డ రరజ దనసరర
ఇసటట ననస:3-19-24/31
వయససస:26
లస: పప

94-40/922

94-27/925

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-19-24/17-1
వయససస:31
లస: ససస స
94-40/926

11474 NDX2859973
పపరర: పపషల మమఖస

94-40/927

భరస : జవరతనస మబచసచ
ఇసటట ననస:3-19-24/18
వయససస:38
లస: ససస స
94-40/928

11477 NDX2587897
పపరర: పసడయ దనరశన నసదదగస

94-35/877

తసడడ:డ రరజ నసదదగస
ఇసటట ననస:3-19-24/25
వయససస:19
లస: ససస స
94-40/659

11480 NDX2592137
పపరర: చసదడ శశఖర నసదదగస

94-40/660

తసడడ:డ రరజ నసదదగస
ఇసటట ననస:3-19-24/25
వయససస:18
లస: ససస స
94-40/929

తసడడ:డ చనన మసరసన తతకల
ఇసటట ననస:3-19-24/26
వయససస:61
లస: పప
94-40/931

94-40/937

11468 NDX2996494
పపరర: రరజగశశరర పసతచకర
భరస : పస జగననధస హసపబసడ
ఇసటట ననస:3-19-24/12
వయససస:55
లస: ససస స

11473 NDX2883718
పపరర: పపషల మమఖస

94-40/1126

11465 NDX2875631
పపరర: అనల కలమమర బబరరక

తసడడ:డ చసదడ శశఖర ఉటర
ఇసటట ననస:3-19-24/11A 4th lane old
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరజ నసదదగస
ఇసటట ననస:3-19-24/25
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రఘబ రమబలల గడస స
ఇసటట ననస:3-19-24/26
వయససస:42
లస: ససస స
11484 NDX2899581
పపరర: భబరత తతకల

11467 NDX2579043
పపరర: సరయ కకరణ ఉటర

11462 NDX3259678
పపరర: నరకల జకలసల

తసడడ:డ మశశ బబరరక
ఇసటట ననస:3-19-24/6
వయససస:20
లస: పప

భరస : శరఖస కలమమర పపరరశశటట
ఇసటట ననస:3-19-24/21
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర నసదదగస
ఇసటట ననస:3-19-24/25
వయససస:36
లస: ససస స
11481 NDX2597722
పపరర: పరరశత గడస స

94-40/936

భరస : జవ రతనస మబచసచ
ఇసటట ననస:3-19-24/18
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శరఖమ కలమమర పపరరశశటట
ఇసటట ననస:3-19-24/21
వయససస:25
లస: ససస స
11478 NDX2586758
పపరర: రరజ నసదదగస

11464 NDX2875581
పపరర: నవరతనస బబరరక

94-40/662

తసడడ:డ మలర
ఇసటట ననస:3-19-24/5
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : నగరజ మసదనళ
ఇసటట ననస:3-19-24/17
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జవ రతనస మబచసచ
ఇసటట ననస:3-19-24/18
వయససస:38
లస: ససస స
11475 NDX2458859
పపరర: భవరన పపరరశశటట

94-40/935

భరస : మశశ బబరరక
ఇసటట ననస:3-19-24/6
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర ఉటర
ఇసటట ననస:3-19-24/11A
వయససస:21
లస: పప
11469 NDX2883817
పపరర: పపరరశశటట భవన

11461 NDX2782076
పపరర: గసగమమన పపదనల

11459 NDX2588044
పపరర: ననగ శవమక పపడల

భరస : పపదద చనన పపడల
ఇసటట ననస:3-19-24/4
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ పపదనల
ఇసటట ననస:3-19-24/4
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మలర
ఇసటట ననస:3-19-24/5
వయససస:37
లస: ససస స
11466 NDX2362473
పపరర: భబనస తేజ ఉటర

94-40/921

తసడడ:డ అసజరజడడస గగరజకపరటట
ఇసటట ననస:3-19-23/5
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ చనన పపదనల
ఇసటట ననస:3-19-24/4
వయససస:31
లస: పప
11463 NDX3264850
పపరర: లకడక జకలసల

11458 NDX2863447
పపరర: వనసకట నరసససహ రజడడస గగరజకపరటట

11483 NDX2849685
పపరర: భబలకడక తతకల

94-40/930

భరస : శరసబయఖ తతకల
ఇసటట ననస:3-19-24/26
వయససస:55
లస: ససస స
94-40/932

11486 NDX2781276
పపరర: రరణణ దనసరర

94-40/933

భరస : శవయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:3-19-24/31
వయససస:19
లస: ససస స
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11487 NDX3261906
పపరర: సరసబ దనసరర
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94-40/1130

తసడడ:డ గబరవయఖ పపడల
ఇసటట ననస:3-19-24/31
వయససస:37
లస: ససస స
94-40/20

భరస : చసదడయఖ వరరకఅలమ
ఇసటట ననస:3-19-29
వయససస:58
లస: ససస స
94-40/23

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వరరకరల
ఇసటట ననస:3-19-29
వయససస:21
లస: ససస స
94-8/872

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:3-19-31
వయససస:65
లస: పప
94-40/28

94-37/25

94-40/32

94-40/26

11500 AP151010138177
పపరర: ధనలకడక సననయల

11503 NDX0479188
పపరర: లకకక ననరరయణ ఉదదదశశటట �

11506 NDX2861920
పపరర: వస గగవసద అరరజలల

94-40/941

11509 NDX2875987
పపరర: ససనత వస

94-40/29

తసడడ:డ ననగయఖ అననవరపప
ఇసటట ననస:3-19-37/B
వయససస:62
లస: పప

11512 NDX2716686
పపరర: అనల కలమమర బబ లలర దసద

94-40/30

11515 NDX3287083
పపరర: ఏస వ కగ చకకవరరస బకసదనవనస
తసడడ:డ శక కకషష చనరరఖలల బకసదనవనస
ఇసటట ననస:3-20-1/1
వయససస:39
లస: పప

94-40/25

11498 NDX0217554
పపరర: శరరష� పనననయ�

94-40/27

11501 NDX3229903
పపరర: శవ కలపసలరజడస డ కలపసలరజడడస

94-40/1113

11504 NDX2981249
పపరర: వనసకటటశశరమక ఉదదదసపత

94-40/938

భరస : లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:3-19-34
వయససస:32
లస: ససస స
94-40/939

11507 NDX2861912
పపరర: వస మలర శశరర

94-40/940

భరస : గగవసద రరజలల
ఇసటట ననస:3-19-35
వయససస:54
లస: ససస స
94-40/942

11510 NDX2902419
పపరర: దతస సరయ పడసరద సనననయల

94-37/718

తసడడ:డ సస మ శసకర సనననయల
ఇసటట ననస:3-19-36
వయససస:19
లస: పప
94-37/618

తసడడ:డ భబససరరవ
ఇసటట ననస:3-19-38/A
వయససస:34
లస: పప
94-40/1142

11495 AP151010129380
పపరర: ననగగశశర రరవప ససదద నరపప�

తసడడ:డ Kupireddi Narayanarao ననరరయణరర
ఇసటట ననస:3-19-31/A
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప వస
ఇసటట ననస:3-19-35
వయససస:24
లస: ససస స
94-37/24

94-40/22

భరస : చరసజవ�
ఇసటట ననస:3-19-31
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-19-35
వయససస:68
లస: పప

భరస : శవ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-19-35
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఏస వ కగ చకకవరరస బకసదనవనస
ఇసటట ననస:3-20-1/1
వయససస:40
లస: ససస స

11497 NDX0217612
పపరర: ఉమమదేవ� సనననయల�

11492 NDX2539609
పపరర: పపడమ కలమమర వరరకరల

తసడడ:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:3-19-30
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:3-19-34
వయససస:37
లస: పప

భరస : గగవసదరరజలల
ఇసటట ననస:3-19-35
వయససస:52
లస: ససస స

11514 NDX3287067
పపరర: కణక కలమఖణణ బకసదనవనస

94-40/24

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-19-31
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వరస
ఇసటట ననస:3-19-32 3RD LINE
వయససస:22
లస: ససస స

11511 NDX2447050
పపరర: వనసకట రమణ అననవరపప

11494 AP151010132392
పపరర: మరరయమక ససదద నరపప�

94-40/19

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వరరకరల
ఇసటట ననస:3-19-29
వయససస:23
లస: పప

భరస : మబరళ కకషష�
ఇసటట ననస:3-19-31
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కలమమర సరశమ�
ఇసటట ననస:3-19-31
వయససస:35
లస: ససస స

11508 NDX2861821
పపరర: వస శరఖమలదేవ

94-40/21

భరస : ననగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:3-19-30
వయససస:57
లస: ససస స

11496 NDX0632869
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� సననపనవన�

11505 AP151010138175
పపరర: ననగమలలర శశరర వరస

11491 NDX2107846
పపరర: చసదడయఖ వరరకఅలమ

11489 NDX0593871
పపరర: చసటట� వరకరల�

భరస : కమలయఖ�
ఇసటట ననస:3-19-29
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ యకకబబ వరరకఅలమ
ఇసటట ననస:3-19-29
వయససస:64
లస: పప

11493 NDX2539963
పపరర: ససశల వరరకరల

11502 NDX2462133
పపరర: అనడష వరస

94-40/18

తసడడ:డ దనసస�
ఇసటట ననస:3-19-27
వయససస:34
లస: పప

11490 NDX2107887
పపరర: తరరపఠమక వరరకఅలమ

11499 NDX0217828
పపరర: వనసకట లకడక� సనననయల�

11488 NDX0919688
పపరర: రరసబబబబ మసచనల�

94-40/663
11513 NDX2586634
పపరర: శసకర ససబడమణఖ శరక అనసమల

తసడడ:డ కలమమర సరశమ అనసమల
ఇసటట ననస:3-20-1
వయససస:20
లస: పప
94-40/1143

11516 NDX2716272
పపరర: కకషష ససధ నగరన డనసడడభభటబర

94-37/619

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:3-20-1/3
వయససస:34
లస: ససస స
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11517 NDX2872034
పపరర: లకడక చమల
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94-28/978

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:3-20-4
వయససస:40
లస: ససస స
11520 NDX0718205
పపరర: శశషమక రరమమసశరపప�

94-40/33

94-27/1143

94-28/979

94-39/1280

94-28/982

11530 NDX2858868
పపరర: అమమలఖ భబగఖ అసకస

11533 NDX3200060
పపరర: కలమమరర కకణతస

11536 NDX3198488
పపరర: జజఖతరకయ మమకసడఅలమ
భరస : శకనవరసరరవప మమకసడఅలమ
ఇసటట ననస:3 20 6C Municipal 31
వయససస:40
లస: ససస స

11538 NDX3197423
పపరర: జజఖతరకయ మమకసడఅలమ

11539 NDX3198926
పపరర: జజఖతరకయ మమకసడఅలమ

94-40/865

భరస : శకనవరసరరవప మమకసడఅలమ
ఇసటట ననస:3 20 6C Municipal 31
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అనమరజడడస కకణతస
ఇసటట ననస:3-20-6D
వయససస:61
లస: ససస స
11544 NDX3289733
పపరర: లకడక నరసమక తలగడ దేవ
భరస : వనసకట పడసరద రరయ
ఇసటట ననస:3-20-8/2
వయససస:65
లస: ససస స

94-40/969

94-40/1135

11542 NDX2447076
పపరర: శరసత కలమమరర చగప

11545 NDX3289816
పపరర: శవమక చదననరజడస డ
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-20-8/2
వయససస:59
లస: ససస స

94-28/981

11531 NDX2797454
పపరర: సరయ లకడక ఇననమమరర

94-40/970

భరస : రమగబరరననధ రరవప ఇననమమరర
ఇసటట ననస:3-20-6/2 FLAT NO-402
వయససస:59
లస: ససస స
94-40/972

11534 NDX3165255
పపరర: సరసబ రజడడస కకణతస

94-41/830

తసడడ:డ హనసమ రజడడస కకణతస
ఇసటట ననస:3-20-6 B
వయససస:60
లస: పప
94-40/863

11537 NDX3199205
పపరర: జజఖతరకయ మమకసడఅలమ

94-40/864

భరస : శకనవరసరరవప మమకసడఅలమ
ఇసటట ననస:3 20 6C Municipal 31
వయససస:40
లస: ససస స
94-41/818

11540 NDX3274644
పపరర: శకనవరసరరవప మమకసడఅలమ

94-32/1369

భసధసవప: జజఖతరకయ మమకసడఅలమ
ఇసటట ననస:3 20 6C Near Army
వయససస:43
లస: పప
94-40/34

భరస : శకనవరససలల చగప
ఇసటట ననస:3-20-8
వయససస:52
లస: ససస స
94-40/1144

11525 NDX3270949
పపరర: అరరణ కకసడవటట

భరస : వనసకట సరసబశవరరవప తదలర మకలల
ఇసటట ననస:3-20-6/2
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మమకసడఅలమ
ఇసటట ననస:3 20 6C Municipal 31
వయససస:40
లస: ససస స
94-40/973

94-40/968

భసధసవప: బడదర ఏలయమస
ఇసటట ననస:3-20-6
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పడసరద రజడడస కకణతస
ఇసటట ననస:3-20-6A
వయససస:24
లస: ససస స
94-40/971

11522 NDX3139508
పపరర: మకదసల సరసశత వరదదశ

94-28/980 11528 NDX2904506
11527 NDX2904514
పపరర: వనసకట సరసబశవరరవప తదలర మకలల
పపరర: కనక దసరడ తదలర మకలల

భరస : శకనవరస మమరరత పడసనన కలమమర అసబడడ
ఇసటట ననస:3-20-6/c
వయససస:26
లస: ససస స

11541 NDX3199429
పపరర: అచమక కకణతస

94-27/1543

తసడడ:డ రరజకలమమర అసకస
ఇసటట ననస:3-20-6/2
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:3-20-6/2 fno 402
వయససస:18
లస: ససస స
11535 NDX2899557
పపరర: సతఖ శరసత అసబడడపపడడ

11524 NDX3246006
పపరర: శకనవరస చసదడ కకసడవటట

94-40/961

భరస : శకరరమబలల వరదదశ
ఇసటట ననస:3-20-5 FLAT NO.GF2
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ గబరరననథస తదలర మకలల
ఇసటట ననస:3-20-6/2
వయససస:46
లస: పప

భరస : రరజకలమమర అసకస
ఇసటట ననస:3-20-6/2
వయససస:55
లస: ససస స
11532 NDX2781755
పపరర: సపనహహత తదలర మకలల

94-40/967

భసధసవప: బడదర ఏలయమస
ఇసటట ననస:3-20-6
వయససస:35
లస: పప

భసధసవప: వర లకడక అసకస
ఇసటట ననస:3-20-6/2
వయససస:58
లస: పప
11529 NDX2858769
పపరర: వర లకడక అసకస

11521 NDX3141173
పపరర: శక రమబలల వరదదశ

11519 NDX2789097
పపరర: వనసకటబ రమణ చమల

తసడడ:డ అపలల ననడడ చమల
ఇసటట ననస:3-20-4
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ సడరఖ ననరరయణయఖ వరదదశ
ఇసటట ననస:3-20-5 FLAT NO.GF2
వయససస:43
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:3-20-6
వయససస:40
లస: ససస స
11526 NDX2837003
పపరర: రరజ కలమమర అసకస

94-29/880

తసడడ:డ చసదడ శశఖర పసలలలమ
ఇసటట ననస:3-20-4
వయససస:21
లస: పప

భరస : మబతనఖలల�
ఇసటట ననస:3-20-5
వయససస:70
లస: ససస స
11523 NDX2908044
పపరర: వమల అసబటట

11518 NDX2597599
పపరర: వనసకటటష పసలలలమ

11543 NDX2797074
పపరర: కకట ఆదదలకడక

94-40/974

భరస : కకట సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-20-8/2
వయససస:29
లస: ససస స
94-40/1145

11546 NDX3285947
పపరర: వనసకట సతఖ ససబడమణఖ వర
పడసరద తలగడదదవ
తసడడ:డ సడరఖ ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:3-20-8/2
వయససస:70
లస: పప

94-42/887
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11547 NDX2705838
పపరర: పసచచయఖ కకక
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94-38/776

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-20-8/3
వయససస:39
లస: పప

11548 NDX3009263
పపరర: జజన ననయల బరరవవమమకలమ

తసడడ:డ అనల కలమమర బరరవవమమకలమ
ఇసటట ననస:3-20-8/3
వయససస:27
లస: పప

11550 NDX2362341
పపరర: ససబబ రరవప కనగరరర

94-40/36

తసడడ:డ ససబబయఖ కనగరరర
ఇసటట ననస:3-20-8/3
వయససస:34
లస: పప
94-40/976

తసడడ:డ అనల కలమమర బరరవవమమకలమ
ఇసటట ననస:3-20-8/3
వయససస:29
లస: పప
11556 NDX2235000
పపరర: అలలఖఖ మణణ మమయకకటట

94-40/49

11551 NDX2532976
పపరర: పసచచయఖ కకకర

94-40/37

భరస : రరమబ బబదనదల
ఇసటట ననస:3-20-8/3
వయససస:33
లస: ససస స

11557 NDX3193166
పపరర: చసదనససడ దేవరపప

11558 NDX3168655
పపరర: అచమక కకణతస

11560 NDX2558724
పపరర: వనసకటటశశర రరవప జవరశజ

94-40/947

తసడడ:డ రరమమ రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:3-20-12/A
వయససస:20
లస: పప

11563 NDX2899664
పపరర: సరయ కకరణ కలరక

94-27/927

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:3-20-14/A
వయససస:58
లస: పప
11568 NDX2230878
పపరర: రరతేసశర చసటగబసతల

94-27/506

తలర : సరళదేవ చసటగబసతల
ఇసటట ననస:3-20-15
వయససస:21
లస: పప
11571 NDX2529956
పపరర: ఫణణసదడ సరతషలలరర

94-40/949

94-40/40

తసడడ:డ శకనవరససలల దేవరపప
ఇసటట ననస:3-20-15 FLATNO-001
వయససస:20
లస: ససస స

94-27/504

94-40/664

11564 NDX2551695
పపరర: వర కలమమరర మరరసపఅల

11567 NDX2230845
పపరర: సరళదేవ చసటగబసతల

తసడడ:డ పరసడడ రసగ రరవప బబ గడ వరపప
ఇసటట ననస:3-20-15
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రసగరరజడడస చసటగబసతల
ఇసటట ననస:3-20-15
వయససస:46
లస: ససస స

11569 NDX2230894
పపరర: వకషరకర చసటగబసతల

11570 NDX3054301
పపరర: కలమఖణణ కకరణకయ బబ గడ వవప
డ ప

94-27/507

11572 NDX2952414
పపరర: చలపత రరవప దేవరపప

11575 NDX2869329
పపరర: అదద లకడక దేవరపప
భరస : చలపత రరవప దేవరపప
ఇసటట ననస:3-20-15 FLATNO-001
వయససస:68
లస: ససస స

94-40/666

94-27/505

94-27/1141

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప బబ గడ వవప
డ ప
ఇసటట ననస:3-20-15
వయససస:24
లస: ససస స
94-28/974

తసడడ:డ శకనవరససలల దేవరపప
ఇసటట ననస:3-20-15 FLATNO-001
వయససస:76
లస: పప
94-29/1049

11561 NDX2558757
పపరర: పపషల లత జవరశజ

భరస : చనన చదననయఖ మరరసపఅల
ఇసటట ననస:3-20-14/A
వయససస:29
లస: ససస స

తలర : సరళదేవ చసటగబసతల
ఇసటట ననస:3-20-15
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వవణబ సరతషలలరర
ఇసటట ననస:3-20-15/1
వయససస:20
లస: పప
11574 NDX2954444
పపరర: నలమ చచదరర దేవరపప

11566 NDX2462695
పపరర: కలమఖణణ కకరణకయ బబ గడ వరపప

94-40/948

భరస : వనసకటటశశర రరవప జవరశజ
ఇసటట ననస:3-20-12/A
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప కలరక
ఇసటట ననస:3-20-12/A
వయససస:18
లస: పప
94-142/1099

94-40/38

భరస : హనసమరజడడస కకణతస
ఇసటట ననస:3-20-11
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకయఖ జవరశజ
ఇసటట ననస:3-20-12/A
వయససస:37
లస: పప
94-40/665

94-40/975

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నవపలలరర
ఇసటట ననస:3-20-9
వయససస:28
లస: పప

11559 NDX2535276
పపరర: సరయ చసద కలరక

11562 NDX2551901
పపరర: వనసకట సరయ మహహశ కలరరక

11552 NDX3043353
పపరర: లమవణఖ బబదనదల

తసడడ:డ అనల కలమమర బరరవవమమకఅలమ
ఇసటట ననస:3-20-8/3
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ దేవరపప
ఇసటట ననస:3-20-10/1A
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలరక
ఇసటట ననస:3-20-12/1
వయససస:20
లస: పప

94-40/35

94-40/977 11555 NDX2402824
11554 NDX2778868
పపరర: అఖల అభషపక బరరవవమమకఅలమ
పపరర: కకషష సరయ నవపలలరర

తసడడ:డ వనసకట బసవ పడసరదస మమయకకటట
ఇసటట ననస:3-20-9, FLAT NO 302
వయససస:29
లస: ససస స
94-40/39

11549 NDX2362333
పపరర: లకడక దేవ కనగరరర

భరస : ససబబ రరవప కనగరరర
ఇసటట ననస:3-20-8/3
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకకర
ఇసటట ననస:3-20-8/3
వయససస:40
లస: పప

11553 NDX3008885
పపరర: జజఏల సనన బరరవవమమకలమ

11565 NDX2595320
పపరర: కకటటశశర రరవప చదసచస

94-38/1013

11573 NDX2952422
పపరర: పదనకవత దేవరపప

94-29/1048

భరస : శకనవరససలల దేవరపప
ఇసటట ననస:3-20-15 FLATNO-001
వయససస:41
లస: ససస స
94-40/950

11576 NDX2952406
పపరర: శకనవరససలల దేవరపప

94-138/805

తసడడ:డ చలపత రరవప దేవరపప
ఇసటట ననస:3-20-15 FLATNO-001
వయససస:48
లస: పప
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11577 NDX2531036
పపరర: ఫణణసదడ సరతషలలరర
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94-40/41

11578 NDX2857639
పపరర: భబలకడక సతషలలరర

తసడడ:డ వవణబ సరతషలలరర
ఇసటట ననస:3-20-16/F
వయససస:20
లస: పప

భరస : వవణబ సతషలలరర
ఇసటట ననస:3-20-16/F
వయససస:35
లస: ససస స

94-25/791
11580 NDX0657601
పపరర: భబససర శకనవరస ఫణణ వర పడసరద
పససమరరస
తసడడ:డ పససమరరస వనసకట ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:3-20-20
వయససస:43
లస: పప

11581 NDX0177089
పపరర: వరలకడక పససమరరస

94-40/951

94-40/1116

భరస : భబససర శకనవరస ఫణణ వర పడసరద పససమర
ఇసటట ననస:3-20-20
వయససస:34
లస: ససస స
94-40/954

తసడడ:డ ననగభబషణ కలమమర
ఇసటట ననస:3-20-20/1
వయససస:28
లస: ససస స

94-40/667 11587 NDX3137650
11586 NDX2607232
పపరర: సరయ గగపరల రరవప భమడడపరటట
పపరర: శరరద కలససపపడడ

94-27/1142

భసధసవప: ససరజసదడ వరక కలససపపడడ
ఇసటట ననస:3-20-23/1
వయససస:62
లస: పప

11589 NDX3137791
పపరర: ససరజసదడ వరక కలససపపడడ

11590 NDX3106911
పపరర: రరఢ కలశ

భసధసవప: సరవతడ కలససపపడడ
ఇసటట ననస:3-20-23/1
వయససస:40
లస: పప
11592 NDX2462794
పపరర: వశరలకడక మమలలలరర

11593 NDX2362408
పపరర: తేజశశ మమలలలరర

94-40/952

భరస : ననగ భమషణ కలమమర
ఇసటట ననస:3-20-20/1
వయససస:59
లస: ససస స
11585 NDX2623197
పపరర: వరణణ భమడడపరటట

94-35/878

11588 NDX3137569
పపరర: సరవతడ కలససపపడడ

94-28/973

భరస : ససరజసదడ వరక కలససపపడడ
ఇసటట ననస:3-20/23/1
వయససస:34
లస: ససస స
94-28/976

భరస : షణబకఖ వరక కలససపపడడ
ఇసటట ననస:3-20-23/1
వయససస:39
లస: ససస స
94-29/15

11582 NDX2802445
పపరర: శక వరర న చసతలపరటట

భరస : సరయ గగపరల రరవప భమడడపరటట
ఇసటట ననస:3-20-20 F NO 501
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక నరసససహరరవప భమడడపరటట
ఇసటట ననస:3-20-20 F NO 501
వయససస:61
లస: పప
94-28/975

94-27/928

తసడడ:డ శకనవరస చకకవరరస కరకరర
ఇసటట ననస:3-20-18,F.NO.A4 4TH FLOOR
వయససస:21
లస: పప

94-40/953 11584 NDX2807048
11583 NDX2802437
పపరర: ననగభబషణ కలమమర అసబటటపపడడ
పపరర: పడతతఖష అసబటటపపడడ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-20-20/1
వయససస:58
లస: పప

11579 NDX2570620
పపరర: సరయ అఖల కరకరర

11591 NDX3105947
పపరర: షణబకఖ వరక కలససపపడడ

94-40/955

భసధసవప: రరఢ కలససపపడడ
ఇసటట ననస:3-20-23/1
వయససస:42
లస: పప
94-40/42

11594 NDX3045119
పపరర: పవన రజడడస ఈవపరర

94-28/977

భరస : మమలలలరర ససతనరరమ రజడస డ మమలలలరర స తసడడ:డ వనసకట రమణ రజడస డ మమలలలరర
తసడడ:డ పపలమర రజడడస ఈవపరర
ఇసటట ననస:3-20-23/2
ఇసటట ననస:3-20-23/2 LAKSHMI PRIYA EN ఇసటట ననస:3-20-23/2 Mainroad
వయససస:77
లస: ససస స
వయససస:27
లస: ససస స
వయససస:33
లస: పప
11595 NDX2525848
పపరర: మబరళమహన సరయ ససతతశ
రజడడస
తసడడ:డ పపరర రజడడస
ఇసటట ననస:3-20-29/1
వయససస:20
లస: పప
11598 NDX2875961
పపరర: ననగజసదడమక యయరèరగదèదడ

94-40/43

94-40/669

తసడడ:డ శకనవరస చసదఢలల
ఇసటట ననస:3-20-29/1
వయససస:23
లస: పప
94-40/957

భరస : పపరర రజడడస యయరèరగదèదడ
ఇసటట ననస:3-20-29/1
వయససస:69
లస: ససస స
11601 NDX2362382
పపరర: మధస పసడయ దేవగరరర

11596 NDX2569093
పపరర: యశశసత చసదఢలల

94-40/44

తసడడ:డ ససతనరరమ రజడస డ దేవగరరర
ఇసటట ననస:3-20-29/1, FLAT NO 302 VEN
వయససస:34
లస: ససస స
94-40/47
11604 NDX2524627
పపరర: ననగ సతఖ లమవణఖ మసతడవరదద
మసతడవరదద
భరస : ససగమమశశరర మసతడవరదద మసతడవరదద
ఇసటట ననస:3-20-31
వయససస:31
లస: ససస స

11599 NDX2877827
పపరర: మబరళమహన సరయ ససతతశ
రజడడస యయరèరగఢడ
తసడడ:డ పపరర రజడడస యయరèరగఢడ
ఇసటట ననస:3-20-29/1
వయససస:19
లస: పప

11597 NDX2858850
పపరర: పపరర రజడడస యయరèరగదèదడ

94-40/956

తసడడ:డ ననగర రజడడస యయరèరగదèదడ
ఇసటట ననస:3-20-29/1
వయససస:77
లస: పప
94-40/958

11600 NDX3284197
పపరర: యశశశన చసదఢలల

94-42/886

తసడడ:డ శకనవరస చసదఢలల
ఇసటట ననస:3-20-29/1
వయససస:19
లస: ససస స

94-40/45
11602 NDX2523215
పపరర: ససగమమశశర మసతడవరదద
మసతడవరదద
భసధసవప: ననగ సతఖ లమవణఖ మసతడవరదద మసతడ
ఇసటట ననస:3-20-31
వయససస:37
లస: పప

11603 NDX2523181
పపరర: ససతన మననహరస మసతడవరదద
మసతడవరదద
భరస : ససగమమశశర శరససస స మసతడవరదద
ఇసటట ననస:3-20-31
వయససస:86
లస: ససస స

94-40/46

11605 NDX2887743
పపరర: ససబబబయమక కకరకపరటట

11606 NDX2887701
పపరర: గరత మసచకలపపడడ కకరకపరటట

94-40/960

భరస : ససబబ రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:3-20-35
వయససస:66
లస: ససస స

94-40/959

భరస : ససధనకర రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:3-20-35
వయససస:45
లస: ససస స
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11607 NDX2618478
పపరర: వనసకటటశశరరరవప చసదడ

94-21/700

తసడడ:డ గగపరల రరవప చసదడ
ఇసటట ననస:3-20-39
వయససస:53
లస: పప
11610 NDX3111325
పపరర: లకడక పసడయసకర అనసదనసస

11616 NDX2752012
పపరర: ఏసస కలమమరర యబదదస

94-32/1133

94-39/1279

94-23/726

94-40/48

94-36/778

94-8/989

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నమకగడస
ఇసటట ననస:3-20-833
వయససస:21
లస: పప

94-40/965

94-23/727

11618 NDX2752038
పపరర: గబణ శశఖర యబదదస

94-23/728

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-20-42
వయససస:19
లస: పప
94-40/966

11623 NDX2582880
పపరర: శకలసతల బలర

11626 NDX1208669
పపరర: సడరరఖ ననరరయణ మసడవ

94-8/993

11629 NDX1740399
పపరర: వరయఖ రరవపరటట

94-40/668

11632 NDX0847269
పపరర: ససబబబయమక బబపటర

94-8/991

11635 NDX1417980
పపరర: పదనకవత బబ రరక
భరస : వనసకట రరవప బబ రరక
ఇసటట ననస:3-20-834
వయససస:54
లస: ససస స

11624 BDS2052603
పపరర: శలల కడడయమల

94-8/1455

11627 JBV3036324
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మసడవ

94-8/992

తసడడ:డ సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-20-829
వయససస:49
లస: పప
94-8/994

11630 NDX1740530
పపరర: ఉష సరధన సబబనవన

94-8/996

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ సబబనవన
ఇసటట ననస:3-20-831
వయససస:25
లస: ససస స
94-3/1124

భరస : ససబబయఖ బబపటర
ఇసటట ననస:3-20-833
వయససస:55
లస: ససస స
94-8/997

94-25/792

భరస : వనసకట శవ దసరడ రరవప కడడయమల
ఇసటట ననస:3-20-828
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:3-20-829
వయససస:84
లస: పప
94-3/1123

11621 NDX2686988
పపరర: వజయలకడక నసడడరర
భరస : రరమమసజనవయ రరజ
ఇసటట ననస:3-20-61C
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపయఖ మసడవ
ఇసటట ననస:3-20-829
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకనవరస బబపటర
ఇసటట ననస:3-20-833
వయససస:51
లస: ససస స
11634 NDX2498731
పపరర: పవన కకషష నమకగడస

11620 NDX3029618
పపరర: లత ననమబల

94-40/963

11615 ZIO1097766
పపరర: మహమకద అఫరల
మహహయబదదదన
తలర : షపక ఫరరదన మహహదద న
ఇసటట ననస:3-20-41B
వయససస:23
లస: పప

భరస : శసకర బలర
ఇసటట ననస:3-20-217
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సడరఖననరఇన
ఇసటట ననస:3-20-829
వయససస:67
లస: పప
11631 NDX1651612
పపరర: వకలళళ దేవ బబపటర

11617 NDX2751881
పపరర: అమమలఖ యబదదస

11612 NDX2897080
పపరర: హరరరణణ ననదదళర

94-40/964

భరస : ఏసస పడసరద ననమబల
ఇసటట ననస:3-20-42
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:3-20-829
వయససస:54
లస: ససస స
11628 JBV3036829
పపరర: కకషట నడరరస మసడవ

11614 ZIO0784224
పపరర: షపక ఫరరదన మహహదద న

94-29/881

తలర : ననగ రరజ శక కసచరర
ఇసటట ననస:3-20-40/7
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-20-42
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ పస లలసస బలర
ఇసటట ననస:3-20-217
వయససస:38
లస: పప
11625 NDX0225037
పపరర: కకటమక� రరవపరర�

94-40/962

భరస : మహమకద ఉసరకన మహహదద న
ఇసటట ననస:3-20-41B
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసస పడసరద ననమబల
ఇసటట ననస:3-20-42
వయససస:23
లస: ససస స
11622 NDX2562122
పపరర: శసకర బలర

11611 NDX3135092
పపరర: చసదడ ఫణణ లఖత ననదదళర

11609 NDX2601011
పపరర: వనసకట సరయ కకషష జడడగబ

తసడడ:డ మబరళ కకషష జడడగబ
ఇసటట ననస:3-20-40/4
వయససస:19
లస: పప

తలర : ననగ రరజశక కసచరర
ఇసటట ననస:3-20-40/7
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఉమమమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-20-42
వయససస:36
లస: ససస స
11619 NDX2362465
పపరర: శక పడథసఖష ననమబల

94-26/1026

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప చసదడ
ఇసటట ననస:3-20-39
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ పడసరద అనసదనసస
ఇసటట ననస:3-20-40/6
వయససస:20
లస: ససస స
11613 NDX3003597
పపరర: మహమకద తనహహర
మహహయబదదదన
తలర : షపక ఫరరదన మహహదద న
ఇసటట ననస:3-20-41B
వయససస:18
లస: పప

11608 NDX2604650
పపరర: సడవసత చసదడ

11633 NDX1150861
పపరర: శవయఖ పస టబర

94-3/1125

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పస టబర
ఇసటట ననస:3-20-833
వయససస:38
లస: పప
94-3/1126

11636 NDX1953273
పపరర: హహమ లత అననసనవన

94-3/1127

భరస : మహన రరవప అననసనవన
ఇసటట ననస:3-20-834
వయససస:55
లస: ససస స
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94-3/1128

భరస : ససత రరమయఖ చపపరర
ఇసటట ననస:3-20-834
వయససస:56
లస: ససస స
11640 NDX1954073
పపరర: మహన రరవప అననసనవన

94-3/1131

94-3/1134

94-3/1137

94-3/1140

94-3/1143

94-4/1011

94-3/1145

తసడడ:డ ననరరయణ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:3-20-838
వయససస:40
లస: పప

11650 NDX0889329
పపరర: శశశక పస సదడరర

11653 NDX0889220
పపరర: శశషషబబబబ పస సదడరర

11656 NDX1090067
పపరర: శవపడసరదరరవప కకకసడరర

11659 NDX1197490
పపరర: వషష
ష పసడయమసక G

94-3/1148

11662 NDX0768515
పపరర: రరధ లసకకరజడడస

94-3/1141

11665 AP151010063253
పపరర: మధసససధన కకకషష
తసడడ:డ గగవసదరరవప
ఇసటట ననస:3-20-838
వయససస:41
లస: పప

11645 JBV3013448
పపరర: శకరరమబలల తకకసశశటట

94-3/1136

11648 NDX0876771
పపరర: సమతనచచదరర పస సదడరర

94-3/1139

11651 NDX1192558
పపరర: కకరన చసద చలగబసడర

94-3/1142

తసడడ:డ రరమస చలర గబసడర
ఇసటట ననస:3-20-837
వయససస:33
లస: పప
94-3/1144

11654 NDX1101302
పపరర: ఉదయ లకడక కకకసడరర

94-4/1010

తసడడ:డ మహన రరవప కకకసడరర
ఇసటట ననస:3-20-837
వయససస:28
లస: ససస స
94-4/1012

11657 NDX1089093
పపరర: మహనరరవప కకకసడరర

94-4/1013

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:3-20-837
వయససస:61
లస: పప
94-3/1146

11660 NDX0768473
పపరర: ఝమనస లకడక కరకరర

94-3/1147

భరస : పసచచయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:3-20-838
వయససస:40
లస: ససస స
94-3/1149

భరస : రజడడస లసకకరజడడస
ఇసటట ననస:3-20-838
వయససస:55
లస: ససస స
94-3/1151

94-3/1133

తసడడ:డ శశషషబబబబ పస సదడరర
ఇసటట ననస:3-20-837
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకట శవ రరమకకషషరజడడస
ఇసటట ననస:3-20-838
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకటటరతనసగగవరరన కకకష
ఇసటట ననస:3-20-838
వయససస:46
లస: ససస స
11664 NDX0953885
పపరర: ససరగష వడర మమడడ

94-3/1138

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:3-20-837
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప యస
ఇసటట ననస:3-20-838
వయససస:28
లస: ససస స
11661 JBV3023355
పపరర: గరయతడ పస టటట

11647 NDX0902486
పపరర: ససయబకస పస సదడరర

11642 NDX1714865
పపరర: అరరణన కలమమరర పరవపలలరర

తసడడ:డ ససబబబరరవప టటకకసశశటట
ఇసటట ననస:3-20-835
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప పస సదడరర
ఇసటట ననస:3-20-837
వయససస:55
లస: పప

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:3-20-837
వయససస:53
లస: ససస స
11658 NDX1197482
పపరర: వజయ యస

94-3/1135

భరస : శశషషబబబబ పస సదడరర
ఇసటట ననస:3-20-837
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ భబవనననరరయణ మబకకసలలర
ఇసటట ననస:3-20-837
వయససస:50
లస: పప
11655 NDX1100825
పపరర: కకషషకలమమరర కకకసడరర

11644 NDX1712216
పపరర: సరసబశవ రరవప పరవపలలరర

94-3/1130

భరస : సరసబశవ రరవప పరవపలలరర
ఇసటట ననస:3-20-835
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషషబబబబ పస సదడరర
ఇసటట ననస:3-20-837
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : హరరబబబబ మబకకసలలర
ఇసటట ననస:3-20-837
వయససస:46
లస: ససస స
11652 NDX1599556
పపరర: హరరబబబబ మబకకసలలర

94-3/1132

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ పరవపలలరర
ఇసటట ననస:3-20-835
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ హరరబబబబ మబకకసలలర
ఇసటట ననస:3-20-837
వయససస:26
లస: ససస స
11649 NDX1599515
పపరర: రరమససత మబకకసలలర

11641 NDX1417949
పపరర: ససత రరమయఖ చేపపరర

11639 NDX1417972
పపరర: వనసకట రరవప బబ రరక

తసడడ:డ శశషయఖ బబ రరక
ఇసటట ననస:3-20-834
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ పపసచలయఖ చపపరర
ఇసటట ననస:3-20-834
వయససస:65
లస: పప

భరస : శకరరమబలల టటకకసశశటట
ఇసటట ననస:3-20-835
వయససస:67
లస: ససస స
11646 NDX1599507
పపరర: మమనక మబకకసలలర

94-3/1129

భరస : వనసకట గగవసదరరవప పస టటట
ఇసటట ననస:3-20-834
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ అననసనవన
ఇసటట ననస:3-20-834
వయససస:63
లస: పప
11643 JBV3023280
పపరర: భదడకలమమరర తకకసశశటట

11638 JBV3023330
పపరర: కరశఅననపపరషమక పస టటట

11663 NDX1197508
పపరర: సతఖవత లసకకరజడడస

94-3/1150

భరస : గగవరరన రజడడస లసకకరజడడస
ఇసటట ననస:3-20-838
వయససస:73
లస: ససస స
94-3/1152

11666 NDX0889204
పపరర: వ ఎస ఆర కకషరషరజడడస గగరర

94-3/1153

తసడడ:డ హనసమమరజడడస గగరర
ఇసటట ననస:3-20-838
వయససస:56
లస: పప
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11667 NDX1324730
పపరర: వనసకట శవరరస కకషష రజడడస

94-3/1154

తసడడ:డ హనడమమ రగడస క
ఇసటట ననస:3-20-838
వయససస:56
లస: పప

11668 NDX0766527
పపరర: పసచచయఖ కరకరర

తసడడ:డ వనసకట రతనస కరకరర
ఇసటట ననస:3-20-838
వయససస:77
లస: పప

11670 NDX0003038
పపరర: వనల పడశరసత కలమమర పస గబల

94-3/1157

తసడడ:డ రరమమహనరరవప పస గబల
ఇసటట ననస:3-20-839
వయససస:32
లస: పప

11671 NDX0003087
పపరర: రరమకహనరరవప పస గబల

94-8/1456

తసడడ:డ మదససడధన రరవప అకసల
ఇసటట ననస:3-20-840
వయససస:38
లస: పప

11674 NDX2766723
పపరర: వనసకట రఘబ కలమమర పస గబల

94-3/1158

94-40/979

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చదదళర
ఇసటట ననస:3-21-1
వయససస:70
లస: పప
11679 NDX3223013
పపరర: కవత రగనసగసటబర

94-37/799

భరస : లలకగశ రగనసగసటబర
ఇసటట ననస:3-21-4
వయససస:37
లస: ససస స

94-8/1457

94-40/983

11677 NDX3299062
పపరర: లకడక నరసససహ రరవప
కరకలమమనస
తసడడ:డ బబలర యఖ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:3-21-3
వయససస:56
లస: పప

94-40/1148

11680 NDX3254745
పపరర: కవత రగనగసటబర

94-30/1420

11683 NDX3253655
పపరర: శశకకరణ గగబమబరర

భరస : వనసకట రమణ రరవప అననసభభటర
ఇసటట ననస:3-21-6
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ శక హరర బబబబ గగబమబరర
ఇసటట ననస:3-21-6
వయససస:33
లస: పప

11685 NDX3264520
పపరర: ససరగష ఖజ

11686 NDX3291598
పపరర: కవత రగనగసటబర

94-40/1132

తసడడ:డ శవననరరయణ
ఇసటట ననస:3-21-6
వయససస:21
లస: పప

11689 NDX2362507
పపరర: శకనవరస రరవప యస

94-4/1014

11675 NDX2385896
పపరర: ససధనకర పస టట
ర రర

94-9/569

11678 NDX3299112
పపరర: ఉషరరణణ కరకలమమనస

94-40/1149

భరస : లకడక నరసససహ రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:3-21-3
వయససస:50
లస: ససస స
94-40/982
11681 NDX3051190
పపరర: వనసకట రమణ రరవప అననసభభటర

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప అననసభభటర
ఇసటట ననస:3-21-6
వయససస:76
లస: పప
94-40/1118

11684 NDX3260205
పపరర: శవననరరయణ ఖజ

94-40/1128

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఖమజ
ఇసటట ననస:3-21-6
వయససస:42
లస: పప
94-40/1146

భరస : లలకగశ రగనగసటబర
ఇసటట ననస:3-21-6 F NO 201
వయససస:37
లస: ససస స
94-40/53

11672 NDX1880096
పపరర: లకడక కకమమకలపరటట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పస టట
ర రర
ఇసటట ననస:3/20, ST COLONY
వయససస:24
లస: పప

భరస : లలకగశ
ఇసటట ననస:3-21-6
వయససస:37
లస: ససస స

11682 NDX3051133
పపరర: హహహమవత అననసభభటర

94-3/1156

భరస : హరర పడసరద కకమమకలపరటట
ఇసటట ననస:3-20-840
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప పస గబల
ఇసటట ననస:3-20-840
వయససస:34
లస: పప

11676 NDX3142551
పపరర: వర శసకర రరవప చదదళర

11669 NDX0243097
పపరర: లకకకరసగకలమమరర పస గబల

భరస : రరమకహనరరవప పస గబల
ఇసటట ననస:3-20-839
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పస గబల
ఇసటట ననస:3-20-839
వయససస:55
లస: పప

11673 NDX2892057
పపరర: నరగసదడ అకసల

11688 NDX2362515
పపరర: అనసత లకడక లమవణఖ యస

94-3/1155

11687 NDX2801595
పపరర: తేజససశన పపరవల

94-40/984

తసడడ:డ శవరరమయఖ పపరవల
ఇసటట ననస:3-21-6 OLD 11-9-374
వయససస:18
లస: ససస స
94-40/54

11690 NDX3261278
పపరర: మమరర ఖజ

94-40/1129

భరస : శకనవరస రరవప యస
తసడడ:డ ఆచనరరఖలల యస
భరస : శవననరరయణ ఖజ
ఇసటట ననస:3-21-6, FLAT NO.402, SRAVAN ఇసటట ననస:3-21-6, FLAT NO.402, SRAVAN ఇసటట ననస:3-21-6, SRAVANI HOMES
వయససస:35
లస: ససస స
వయససస:45
లస: పప
వయససస:35
లస: ససస స
11691 NDX2530566
పపరర: సరయ రరస దేవరశశటట

94-40/50

తసడడ:డ గరరరశ దేవరశశటట
ఇసటట ననస:3-21-7 Flat No-201
వయససస:20
లస: పప
11694 NDX2362317
పపరర: ననగహరరరత మననస

11692 NDX2530905
పపరర: ససనసద గకరర దేవరశశటట

94-40/51

భరస : గరరరశ దేవరశశటట
ఇసటట ననస:3-21-7 Flat No - 201
వయససస:40
లస: ససస స
94-40/55

భరస : అనల కలమమర ననదదసడర
ఇసటట ననస:3-21-7,PRAMEELA HOMES
వయససస:30
లస: ససస స

11695 NDX2362291
పపరర: పదకజ మననస

11693 NDX2530541
పపరర: గరరరశ దేవరశశటట

94-40/52

తసడడ:డ రరసచసదడయఖ దేవరశశటట
ఇసటట ననస:3-21-7 Flat no - 201
వయససస:46
లస: పప
94-40/56

భరస : ససదరరన రరవప మననస
ఇసటట ననస:3-21-7,PRAMEELA HOMES
వయససస:55
లస: ససస స

11696 NDX2362325
పపరర: షపశరరతనస మననస

94-40/57

భరస : ననరరయణ రరవప మననస
ఇసటట ననస:3-21-7,PRAMEELA HOMES
వయససస:81
లస: ససస స
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11697 NDX2362309
పపరర: ససదరరన రరవప మననస

94-40/58

11698 NDX3128683
పపరర: నరసససహ రరవప మబపరలళర

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప మననస
ఇసటట ననస:3-21-7,PRAMEELA HOMES
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ పనయఖ మబపరలళర
ఇసటట ననస:3-21-8
వయససస:74
లస: పప

11700 NDX2852457
పపరర: కరతనఖయన తడవరరస

11701 NDX3138377
పపరర: మలర కరరరర న దరడ

94-40/981

భరస : శకనవరస తడవరరస
ఇసటట ననస:3-21-15/B-115
వయససస:40
లస: ససస స
11703 NDX3138427
పపరర: వదనఖలత దరడ

94-29/1052

94-40/989

94-41/833

94-40/671

భరస : శవ రరమ శరక కకలమవసస
ఇసటట ననస:3-22-9
వయససస:49
లస: ససస స
11715 NDX2466225
పపరర: ససనగర సరరశణణ కకలవరసస

11707 NDX3030129
పపరర: శవ కలమమరర మననవ

11710 NDX2939320
పపరర: శశషగరరర రరవప మబలలలరర

11719 NDX2402840
పపరర: సడవసత కకపలకలల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-23-14
వయససస:39
లస: పప

94-40/991
11708 NDX3124658
పపరర: రగహహణణ శకనవరస మమరరస ఆలపరటట
ఆలపరటట
భసధసవప: వజయ లకడక ఆలపరటట
ఇసటట ననస:3-22-5, Manikanta Towers, flat
వయససస:49
లస: పప

94-41/834

11711 NDX2565943
పపరర: శవ రరమ శరక కకలమవసస

94-40/672

94-35/879

11722 NDX2569739
పపరర: ననగ వనసకట పడసనన వవపపరర

94-40/986

11725 NDX2857332
పపరర: సరశత మసడవ
భరస : ససరగశ కలమమర మసడవ
ఇసటట ననస:3-23-14
వయససస:35
లస: ససస స

94-40/59

11717 NDX3123700
పపరర: కనక దసరడ రరవప ఎలర పడగడ

94-40/987

తసడడ:డ బబబబ రరవప ఎలర పడగడ
ఇసటట ననస:3-22-10
వయససస:47
లస: పప
94-40/60

11720 NDX2866051
పపరర: పవన కలమమర కరరర

94-41/837

తసడడ:డ హహరరలమల కరరర
ఇసటట ననస:3-23-3
వయససస:48
లస: పప
94-40/674

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వవపపరర
ఇసటట ననస:3-23-7/A
వయససస:18
లస: ససస స
94-40/673

94-40/670

తసడడ:డ ససబడహకణఖస దఢగరపరరస
ఇసటట ననస:3-22-9 C19,
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కకపలకలల
ఇసటట ననస:3-22-11
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరయ కలలపత
ఇసటట ననస:3-23-6 B1 C40
వయససస:43
లస: పప
11724 NDX2711505
పపరర: ససరగశ కలమమర మసడవ

94-40/990

11714 NDX2362424
పపరర: సరయ ససహస దఢగరపరరస

11718 NDX3147071
పపరర: అదద లకడక యయళళ పడగడ
భరస : కణక దసరడ రరవప యయళళ పడగడ
ఇసటట ననస:3-22-10
వయససస:42
లస: ససస స

94-41/832
11705 NDX3180130
పపరర: ససజజత మహన అమమరసరశమ

11713 NDX2541969
పపరర: కకలమవసస ససనగర శరరశణణ

భరస : బబబబ రరవప యయళళ పడగడ
ఇసటట ననస:3-22-10
వయససస:70
లస: ససస స

94-40/988

94-29/1051

తసడడ:డ ససబడమణఖ శరక కకలమవసస
ఇసటట ననస:3-22-9
వయససస:55
లస: పప

11716 NDX3147378
పపరర: లలత కలమమరర యయళళ పడగడ

94-40/980

భరస : మహన రరవప అమమరసరశమ
ఇసటట ననస:3-21-17
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకలమవసస శవ రరమ శరక
ఇసటట ననస:3-22-9
వయససస:22
లస: ససస స
94-40/61

11702 NDX3138443
పపరర: రగవత దరడ

తసడడ:డ బసవరసనకరర రరవప మబలలలరర
ఇసటట ననస:3-22-8
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమ శరక కకలవరసస
ఇసటట ననస:3-22-9 opp: ncc canteen
వయససస:23
లస: ససస స

11721 NDX2594026
పపరర: శరఖస సససదర కలలపత

94-41/831

భరస : శవ శసకర మననవ
ఇసటట ననస:3-22-3
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : నలగరరర మమణణకఖ రరవప
ఇసటట ననస:3-22-6
వయససస:23
లస: ససస స
11712 NDX2565935
పపరర: రరఢ కకలమవసస

11704 NDX3198579
పపరర: మహనరరవప అమమరసరశమ

11699 NDX3142148
పపరర: జగన మబరళమహన రరవప
తతసడదపప
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతసడదపప
ఇసటట ననస:3-21-11
వయససస:70
లస: పప

భరస : మలర కరరరర న దరడ
ఇసటట ననస:3-21-17
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరయబడడ అమమరసరశమ
ఇసటట ననస:3-21-17
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మననవ
ఇసటట ననస:3-22-3
వయససస:54
లస: పప
11709 NDX2859460
పపరర: పరరమళ పచచల

94-29/1050

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల దరడ
ఇసటట ననస:3-21-17
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరర న దరడ
ఇసటట ననస:3-21-17
వయససస:31
లస: ససస స
11706 NDX3028081
పపరర: శవశసకర మననవ

94-40/985

11723 NDX2402816
పపరర: లఖత జమకలమడక

94-40/62

తసడడ:డ బబల వనసకట పపరష ససరగష జమకలమడ
ఇసటట ననస:3-23-14
వయససస:22
లస: పప
94-40/992

11726 NDX3019486
పపరర: పడథసఖష కకసడపస

94-40/993

తసడడ:డ సదనశవ కకసడపస
ఇసటట ననస:3-23-14
వయససస:31
లస: ససస స
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11727 NDX2389401
పపరర: నవన సరయ బబ లగరన

94-40/63

11728 NDX2362523
పపరర: వనసకట శవ రరవప బబ లగరన

94-40/64

11729 NDX3010626
పపరర: నవన సరయ బబ లగరన

తసడడ:డ వనసకట శవ రరవప బబ లగరన
ఇసటట ననస:3-23-14 FLAT NO 301 VIMALA
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప బబ లగరన
ఇసటట ననస:3-23-14 FLAT NO 301 VIMALA
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవ రరవప బబ లగరన
ఇసటట ననస:3-23-14 F NO 301
వయససస:22
లస: పప

11730 NDX3010444
పపరర: వనసకట శవ రరవప బబ లగరన

11731 NDX2985588
పపరర: సరయ పడవణ బబ లగరన

11732 NDX2986065
పపరర: శవ జజఖత బబ లగరన

94-40/994

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప బబ లగరన
ఇసటట ననస:3-23-14 F NO 301
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవ రరవప బబ లగరన
ఇసటట ననస:3-23-14 F NO 301
వయససస:24
లస: పప

11733 NDX3171063
పపరర: రరజ శశఖర కరకలమమనస

94-41/836

11734 SQX2017911
పపరర: కకరణ కలమమర కకరమబటర

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప లమతే కరకలమమనస
ఇసటట ననస:3-23-18 H NO C 11
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశ రరవప కకరమబటర
ఇసటట ననస:3-23-82
వయససస:19
లస: పప

11736 NDX2859866
పపరర: హరర కకషష మమదరమమటర

11737 NDX3209475
పపరర: ససరగశ పసలర

94-41/842

తసడడ:డ రరమకకషష మమదరమమటర
ఇసటట ననస:3-24-3/4, flat no 103
వయససస:28
లస: పప
94-41/838

తసడడ:డ బబలయఖ లలమమ
ఇసటట ననస:3-24-10
వయససస:42
లస: పప
94-40/997

తసడడ:డ వనసకయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:3-24-18
వయససస:22
లస: పప
94-41/839

భరస : వర శసకర రరవప
ఇసటట ననస:3-24-116/4 , 1ST LINE
వయససస:32
లస: ససస స

94-41/843

11746 NDX3179017
పపరర: ననగగశశర రరవప పరరచడరర

94-41/846

11749 NDX1867946
పపరర: వనసకట కకషష దేదదపఖ వసకరయల

94-41/840

తలర : ననగ పడసనన కలసదసరరస
ఇసటట ననస:3-25-3 b-1/55
వయససస:19
లస: ససస స

11752 NDX2925279
పపరర: ఆర వ వవణబ గగపరల

94-42/878

11755 NDX2883007
పపరర: కకతత
స రర వనత కకతత
స రర

94-40/998

11741 NDX3184918
పపరర: కలమమర దనసరర

94-27/1144

11744 NDX2602548
పపరర: పరరశత మబదసనడరర

94-42/706

భరస : ఎమఎనఎమ రరజ మబదసనడరర
ఇసటట ననస:3-24-28/29A B RESIDENCY
వయససస:62
లస: ససస స
94-41/844

11747 NDX3190931
పపరర: మహ లకడక పరరచడరర

94-41/845

భరస : ననగగశశర రరవప పరరచడరర
ఇసటట ననస:3-25-3
వయససస:53
లస: ససస స
94-42/3

11750 NDX1867995
పపరర: ననగబల మరర నలస

94-42/4

తసడడ:డ మమడనరర నలస
ఇసటట ననస:3-25-3
వయససస:37
లస: పప
94-41/847

తసడడ:డ ఆర కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-25-3 B1/55,403
వయససస:51
లస: పప
94-41/849

11738 NDX2899524
పపరర: రరహహల టబగగర సససగ కతడ

తసడడ:డ వనసకయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:3-24-18
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస వసకరయల
ఇసటట ననస:3-25-3
వయససస:26
లస: ససస స
94-41/1061

94-41/841

తసడడ:డ రరస మహన సససగ కతడ
ఇసటట ననస:3-24-5, FLATNO 404
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ పరరచడరర
ఇసటట ననస:3-25-3
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప మబపలనవన
ఇసటట ననస:3-25-3
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వవణబ గగపరల రరవపపడడ
ఇసటట ననస:3-25-3 B1/55,403
వయససస:20
లస: ససస స

11743 NDX3261864
పపరర: ననగమమ దనసరర

11735 NDX2877058
పపరర: రమదేవ మమదరమమటర
భరస : రరమ కకషష మమదరమమటర
ఇసటట ననస:3-24-3/4
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:3-24-18
వయససస:35
లస: ససస స

11745 NDX3115219
పపరర: రరమ తషలశ పసదదరర

11754 NDX2932465
పపరర: మనక రరవపపడడ

95-1/1060

భరస : మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:3-24-12
వయససస:32
లస: ససస స

11742 NDX3160306
పపరర: కలమమర దనసరర

11751 NDX3287091
పపరర: సరయ నఖల రరవనడతల

11740 NDX2914000
పపరర: ననగబర బఇవనవ షపక

94-41/835

భరస : వనసకట శవ రరవప బబ లగరన
ఇసటట ననస:3-23-14, F NO 301
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరరస పసలర
ఇసటట ననస:3-24-5
వయససస:50
లస: పప

11739 NDX2926186
పపరర: ససనల కలమమర లలమమ

11748 NDX2849511
పపరర: సరయ సహహత మబపలనవన

94-40/995

94-38/1014

11753 NDX2925402
పపరర: ఆర వ శశశలజ

94-41/848

భరస : ఆర వ వవణబ గగపరల
ఇసటట ననస:3-25-3 B1/55,403
వయససస:46
లస: ససస స
94-41/850

తసడడ:డ కకతత
స రర రరమ కకటటశశర రరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:3-25-6
వయససస:19
లస: ససస స

11756 NDX2883072
పపరర: వనత కకతత
స రర

94-42/815

తసడడ:డ కకతత
స రర రరమ కకటటశశర రరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:3-25-6
వయససస:19
లస: ససస స
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11757 NDX2592376
పపరర: శశశత కలల
ర రర
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94-26/1027

తసడడ:డ అపలల ననయబడడ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:3-25-152/b
వయససస:18
లస: ససస స

11758 NDX0746800
పపరర: వజయలకడక� పపలలర ల�

94-41/8

భరస : శరత చసదడ�
ఇసటట ననస:3-26-5
వయససస:58
లస: ససస స

11760 NDX3201589
పపరర: ఇసదదరర దేవ శషడమ

94-41/858

భరస : పపరషచసదడ రరవప శషడమ
ఇసటట ననస:3-26-7
వయససస:79
లస: ససస స

11761 NDX2877520
పపరర: పరరమళ కరరసరల

94-31/890

భరస : శరసత భమషణ కకమకనవన
ఇసటట ననస:3-26-10
వయససస:33
లస: ససస స

11764 NDX0662577
పపరర: శరత బబబబ లలళళ�

94-41/859

94-31/889

94-42/5

11765 NDX2901304
పపరర: వ వ సతఖవత పససపపలలటట

94-38/1015

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:3-26-10 1ST LINE
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవనశల
ఇసటట ననస:3-26-10,C3 SRI NILAYAM
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప వనమ
ఇసటట ననస:3-26-14
వయససస:63
లస: పప

11768 NDX2614725
పపరర: వ వ ఏన డక సరయ జజశశసత
కకలర పర
తసడడ:డ వనసకట శవ కకలర పర
ఇసటట ననస:3-26-14
వయససస:19
లస: పప

11769 NDX2886968
పపరర: మననకడ వనమ

94-29/1388
11770 NDX3285608
పపరర: కలమమరసరశమ రరజ
అకరసవఝమల
తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప అకరసవఝమల
ఇసటట ననస:3-26-15 B1/72
వయససస:70
లస: పప

94-29/1389
11771 NDX3285616
పపరర: కలమమరసరశమ రరజ
అకరసవఝమల
తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప అకరసవఝమల
ఇసటట ననస:3-26-15 B1/72
వయససస:70
లస: పప

11773 NDX2384048
పపరర: ననగ వనసకట సరయ మహహశ
పస నసకలపరటట
తసడడ:డ సరయ పడసరద పస నసకలపరటట
ఇసటట ననస:3-26/16
వయససస:22
లస: పప

11774 NDX2547230
పపరర: ననగ వనసకట సరయ మహహశ
పస నసకలపరటట
తలర : అమకణణష పస నసకలపరటట
ఇసటట ననస:3-26/16
వయససస:21
లస: పప

94-42/15

94-41/853

భరస : ననగగశశర రరవప వనమ
ఇసటట ననస:3-26-14
వయససస:57
లస: ససస స
11772 NDX3285624
పపరర: శకలసతల బలర మమడడ

94-29/1390

భరస : శసకరస బలర మమడడ
ఇసటట ననస:3-26-15 B1/72
వయససస:58
లస: ససస స
11775 NDX2595551
పపరర: కకషష మమరరస గబడడ

94-41/694

తసడడ:డ ననరరయణ సరశమ గబడడ
ఇసటట ననస:3-26-16
వయససస:60
లస: పప
11778 NDX1772640
పపరర: అనసత లకడక పపవరశడ

94-42/8

భరస : వనసకటటశశర రరవప పడడదదలమ
ఇసటట ననస:3-26-16 FLAT NO ??4
వయససస:55
లస: ససస స

94-41/10

94-42/6

11779 NDX1834812
పపరర: అమకణణష పస నసకలపరటట

94-42/11

94-41/11

11782 NDX1834820
పపరర: సరయ పడసరద పస నసకలపరటట

11777 NDX1331347
పపరర: వనసకట కళళఖణణ బబ డపరటట

94-42/9

11780 NDX1834804
పపరర: సతఖ హహతేష పస నసకలపరటట

94-41/691

94-42/7

94-42/10

తసడడ:డ సరయ పడసరద పస నసకలపరటట
ఇసటట ననస:3-26/16
వయససస:24
లస: పప
94-42/12

11783 NDX1729864
పపరర: హరరననరరయణ చససడడరర

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప లలట పస నసకలపరటట
ఇసటట ననస:3-26/16
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప చససడడరర
ఇసటట ననస:3-26/16
వయససస:66
లస: పప

11785 NDX2205896
పపరర: రరహహల పడడదదలమ

11786 NDX2205870
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పడడదదలమ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పడడదదలమ
ఇసటట ననస:3-26-16 FLAT NO ??4
వయససస:27
లస: పప

94-41/693

తసడడ:డ వనసకట కకషరష రరవప
ఇసటట ననస:3-26/16
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరయ పడసరద పస నసకలపరటట
ఇసటట ననస:3-26/16
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపస ననథన గగపసనవన
ఇసటట ననస:3-26/16
వయససస:44
లస: పప
11784 NDX2205854
పపరర: నరకల దేవ పస లమసన

11776 NDX1778994
పపరర: వనవదేహహ చసతన

94-41/692

తసడడ:డ కకషష రరవప చసతన
ఇసటట ననస:3-26/16
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : భబరత కలమమర పపవరశడ
ఇసటట ననస:3-26/16
వయససస:29
లస: ససస స
11781 NDX1868076
పపరర: హరర హరణ గగపసనవన

11767 NDX2587996
పపరర: ననగగశశర రరవప వనమ

11762 NDX2704765
పపరర: శరసత భమషణ
తసడడ:డ గగపరలరరవప కకమకనవన
ఇసటట ననస:3-26-10
వయససస:40
లస: పప

భరస : సడరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:3-26/10
వయససస:59
లస: ససస స

11766 NDX2391712
పపరర: సపవనశల పసడతగర

94-41/9

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:3-26-5
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ఎలష కరరసరల
ఇసటట ననస:3-26-8
వయససస:20
లస: ససస స

11763 NDX2703510
పపరర: హరర పసడయ

11759 JBV3697943
పపరర: వనసకట కకషరష రరవప మలర సపరటట

94-41/12

94-42/13

94-41/13

తసడడ:డ రరజగశశర రరవప పడడదదలమ
ఇసటట ననస:3-26-16 FLAT NO ??4
వయససస:60
లస: పప
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11787 NDX2864288
పపరర: శశషష కలమమరర గబడడ
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94-40/1000

భరస : కకషష మమరరస గబడడ
ఇసటట ననస:3-26-16 FLAT NO.201
వయససస:54
లస: ససస స
11790 NDX2205862
పపరర: ససహస యమలసగర

94-41/14

94-41/854

తసడడ:డ బడహకయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:3-26-16 F NO 402
వయససస:50
లస: పప
11796 NDX1878224
పపరర: అనసత సస మమపలర

94-41/32

తసడడ:డ శకనవరస బబబబ
ఇసటట ననస:3-26-16,ఫరరట నన 204
వయససస:23
లస: పప
11799 NDX1801530
పపరర: నవఖ భబరత పపవరశడ

94-41/19

భరస : నరగశ కలమమర యమలసగర
ఇసటట ననస:3-26-16,FLAT NO 303
వయససస:50
లస: ససస స
11805 NDX1519877
పపరర: వనసకట ననరరయణ యయలరపప
తసడడ:డ రరమకకషషయఖ యయలరపప
ఇసటట ననస:3-26-16,FLAT NO 304
వయససస:50
లస: పప
94-41/27

11811 NDX2072023
పపరర: రరధదక చకకవరరస కకలచన

94-41/30

11797 NDX0522151
పపరర: శకనవరస బబబబ సస మమపలర

11798 NDX1647298
పపరర: సరగజన సడరజ

94-41/33

11800 NDX2907210
పపరర: సస మమచనరర అడవకకలనస

11803 NDX2038801
పపరర: నరగశ కలమమర యమలసగర

11806 NDX2008440
పపరర: ససజనఖ జవరశజ

11809 NDX2072056
పపరర: మమధవ కకలచన

11812 NDX2254191
పపరర: రమణ చసదలలరర

94-41/851

11815 NDX2835783
పపరర: గసగధర రజడడస దేవరజడడస
తసడడ:డ శత రమ రజడస డ దేవరజడడస
ఇసటట ననస:3-26-17/1
వయససస:39
లస: పప

94-41/31

94-41/21

11801 NDX2908929
పపరర: సడరఖ పదకజ చతతజ

94-41/852

భరస : సస మమచనరర అడవకకలనస
ఇసటట ననస:3-26/16, Flat No.301,
వయససస:45
లస: ససస స
94-41/23

11804 NDX1506486
పపరర: లకడక తషలసస యలర పప

94-41/24

భరస : వనసకట ననరరయణ యలర పప
ఇసటట ననస:3-26-16,FLAT NO 304
వయససస:43
లస: ససస స
94-41/20

11807 NDX1752741
పపరర: శకవదనఖ ససదదపపడడ

94-41/26

తసడడ:డ వనసకట రమణ ససదదపపడడ
ఇసటట ననస:3-26-16,FLAT NO G 2
వయససస:31
లస: ససస స
94-41/28

11810 NDX2071991
పపరర: నరకల కకలచన

94-41/29

భరస : సడరఖస కకలచన
ఇసటట ననస:3-26-16,FLAT NO G 3
వయససస:74
లస: ససస స
94-41/15

భరస : శకనస చసదలలరర
ఇసటట ననస:3-26-17/1
వయససస:24
లస: ససస స
94-41/17

11795 NDX0533273
పపరర: చదసచసలకడక సస మమపలర

94-40/999

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:3-26-16,FLAT NO 104
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : చకకవరరస కకలచన
ఇసటట ననస:3-26-16,FLAT NO G 3
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సడరఖస కకలచన
ఇసటట ననస:3-26-16,FLAT NO G 3
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రజడడస దేవరజడడస
ఇసటట ననస:3-26-17/1
వయససస:61
లస: పప

భరస : వరససబబబబ
ఇసటట ననస:3-26-16,ఫరరట నన 204
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరజశశకర రజడడస జవరశజ
ఇసటట ననస:3-26-16,FLAT NO.402
వయససస:36
లస: ససస స

11808 NDX1752733
పపరర: సరయ నరసససహ హరర కకషష
ససదదపపడడ
తసడడ:డ వనసకట రమణ ససదదపపడడ
ఇసటట ననస:3-26-16,FLAT NO G 2
వయససస:26
లస: పప

11814 NDX2523967
పపరర: ససత రమ రజడడస దేవరజడడస

94-5/973
11794 NDX2546125
పపరర: ననగ వననకట సరయ మహహశ
పస నసకలపరటట
తలర : అమకణణష పస నసకలపరటట
ఇసటట ననస:3-26/16 kalyan srinivasa
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ గణపత రరవప యమలసగర
ఇసటట ననస:3-26-16,FLAT NO 303
వయససస:55
లస: పప
94-41/25

94-40/1002

94-42/14 11792 NDX2899680
11791 NDX2370559
పపరర: వనసకట బడహహకసదడ ఓసకరర
పపరర: శరకవణణ దనసరర
దనసరర
తసడడ:డ రరమ బడహకస దనసరర
భరస : రరమ బడహకస దనసరర
ఇసటట ననస:3-26-16 FLAT NO 402 KALYAN ఇసటట ననస:3-26-16 F NO 402
వయససస:21
లస: పప
వయససస:47
లస: ససస స

తలర : గరయతడ పడసరద అడవకకలనస
ఇసటట ననస:3-26/16, Flat No.301,
వయససస:48
లస: పప
94-41/22

11789 NDX2899714
పపరర: శరరష గబడడ

భరస : రవ కకరణ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:3-26-16 FLAT NO.201
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-26-16,ఫరరట నన 204
వయససస:53
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర పపవరశడ
ఇసటట ననస:3-26-16 ,FLAT NO.201
వయససస:26
లస: ససస స
11802 NDX2038785
పపరర: ససజజన యమలసగర

94-40/1001

భరస : వనసకట రతస యఖ కలసచే
ఇసటట ననస:3-26-16 FLAT NO.201
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ నరగష కలమమర యమలసగర
ఇసటట ననస:3-26-16 FLAT NO 303
వయససస:22
లస: పప
11793 NDX2921161
పపరర: రరమ బడహకస దనసరర

11788 NDX2864205
పపరర: పదదకన గబడడ

11813 NDX2254183
పపరర: శకనస చసదలలరర

94-41/16

తసడడ:డ ఏలర యఖ చసదలలరర
ఇసటట ననస:3-26-17/1
వయససస:31
లస: పప
94-41/855

11816 NDX3119625
పపరర: రరషసత చచదరర కలల
ర రర

94-41/856

తసడడ:డ వనసకట రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:3-26-17/1
వయససస:26
లస: ససస స
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11817 NDX3166980
పపరర: చసదడ కల మరరసపఅల

94-41/857

తసడడ:డ చదనన కకషషయఖ మరరసపఅల
ఇసటట ననస:3-26-17/1
వయససస:24
లస: ససస స
11820 NDX2899797
పపరర: రణ బబబబ బరడ

94-41/860

భసధసవప: పదనకవత
ఇసటట ననస:3-27-1
వయససస:56
లస: పప
11823 NDX2929354
పపరర: దసరడ పడసరద మమసడడ

94-41/345

94-41/863

11821 NDX2873768
పపరర: శవ రరమ పడసరద అకకల

11822 NDX2923308
పపరర: ససత మహలకడక అకకల

11824 NDX3018298
పపరర: కకటటశశరర గసజ

11827 NDX2599710
పపరర: అవన తేజ మదనసస

భరస : రరసబబబబ బరడ
ఇసటట ననస:3-27-1 FNO 104 DRM OFICE
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : దసరడ పస
డ రద మమసడడ
ఇసటట ననస:3-27-1 F.NO 501
వయససస:29
లస: ససస స

11829 NDX2370567
పపరర: శవ రరమ పడసరద ఆకకళళ

11830 NDX2599843
పపరర: దసరడ పస
డ రద మమసడడ

94-42/17

తసడడ:డ వ యస శరక ఆకకళళ
ఇసటట ననస:3-27-1,FLATNO-503,SRI BALA
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ మమసడడ
ఇసటట ననస:3-27-1, F.NO 501
వయససస:32
లస: పప

11832 NDX2205961
పపరర: శకదేవ మసదగరరర

11833 NDX2205953
పపరర: వర వనసకట శవ కకశశరజ జలదద

94-41/35

94-41/18

తసడడ:డ ఎలర యఖ చసదలలరర
ఇసటట ననస:3-26-17/1, PALNADU TOWERS
వయససస:35
లస: పప

94-41/861

94-41/862

భరస : శవ రరస పడసరద అకకల
ఇసటట ననస:3-27-1
వయససస:39
లస: ససస స
94-40/1003

భరస : వనసకటటశశరరర గసజ
ఇసటట ననస:3-27-1 FLAT NO 304
వయససస:61
లస: ససస స
94-41/695

11819 NDX2235158
పపరర: శసకర చసదలలరర

తసడడ:డ ససతనరమ రజడడస మదసదల
ఇసటట ననస:3-26-17/1 FLAT NO 411
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వ ఏస శరక అకకల
ఇసటట ననస:3-27-1
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ మమసడడ
ఇసటట ననస:3-27-1
వయససస:32
లస: పప
11826 NDX2574671
పపరర: బబబ పదనకవత బరడ

11818 NDX2205920
పపరర: పవన కలమమర రజడడస మదసదల

11825 NDX3042660
పపరర: వనసకటటశశరరర గసజ

94-41/864

తసడడ:డ ననగయఖ గసజ
ఇసటట ననస:3-27-1 FLAT NO 304
వయససస:66
లస: పప
94-21/701

11828 NDX2370534
పపరర: ససత మహలకడక ఆకకళళ

94-41/34

భరస : శవ రరస పడసరద ఆకకళళ
ఇసటట ననస:3-27-1,FLATNO-503,SRI BALA
వయససస:39
లస: ససస స
94-31/891

11831 NDX1956756
పపరర: హనసమసత సదనశవ బబలజగపలర

94-42/16

తసడడ:డ గరయతడ సతఖననరరయణ శరక బబలజగపల
ఇసటట ననస:3-27-3
వయససస:67
లస: పప
94-41/36

11834 NDX2205979
పపరర: శరఖసపడసరద మసదగరరర

94-41/37

భరస : శరఖస పడసరద మసదగరరర
ఇసటట ననస:3-27-3, APPLE TOWERS
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయబబబబ జలదద
ఇసటట ననస:3-27-3, APPLE TOWERS
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబశవ రరవప మసదగరరర
ఇసటట ననస:3-27-3, APPLE TOWERS
వయససస:58
లస: పప

11835 NDX3123940
పపరర: మహత కలవకకలనస

11836 NDX3145356
పపరర: మలర కరరరర న రరవప గసగబరర
గసగబరర
భసధసవప: ససభబషసణ గసగబరర గసగబరర
ఇసటట ననస:3-27-13
వయససస:53
లస: పప

11837 NDX3054848
పపరర: శక హరర కలవకకలనస

94-40/1004

తసడడ:డ శకహరర కలవకకలనస
ఇసటట ననస:3-27-13
వయససస:18
లస: ససస స
11838 NDX3218997
పపరర: ససభబషసణ గసగబరర గసగబరర

94-41/1014

భరస : husbandమలర కరరరర న రరవప గసగబరర గసగబర
ఇసటట ననస:3-27-13
వయససస:42
లస: ససస స
94-41/868
11841 NDX3212453
పపరర: బలర మమడడ లకడక పడసడన
బలర మమడడ
భరస : వవదనసతస వనసకట ససతతష కరగన వవదనసతస
ఇసటట ననస:3-27-13 104 kalyan santosh res
వయససస:66
లస: ససస స

11844 NDX1732537
పపరర: బడహకయఖ గగనగబసటర
తసడడ:డ మమలకకసడయఖ గగనగబసటర
ఇసటట ననస:3-27-14
వయససస:43
లస: పప

94-42/21

94-41/865

94-41/866

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలవకకలనస
ఇసటట ననస:3-27-13
వయససస:52
లస: పప

94-40/1005
11839 NDX3211224
పపరర: బలర మమడడ లకడక పడసడన
బలర మమడడ
భరస : వవదనసతస వనసకట ససతతష కరగన వవదనసతస
ఇసటట ననస:3-27-13 104 kalyan santosh res
వయససస:66
లస: ససస స

94-41/867
11840 NDX3214897
పపరర: బలర మమడడ లకడక పడసడన
బలర మమడడ
భరస : వవదనసతస వనసకట ససతతష కరగన వవదనసతస
ఇసటట ననస:3-27-13 104 kalyan santosh res
వయససస:66
లస: ససస స

11842 NDX2882017
పపరర: చనసదదన సతఖ తనడడచరర

11843 NDX1834853
పపరర: వరన శక బసడనరర

94-40/1006

తసడడ:డ వశశశశశర రరవప తనడడచరర
ఇసటట ననస:3-27-14
వయససస:19
లస: ససస స
11845 NDX1757667
పపరర: మబన వనసకట నరసససహ రరవప
బసడనరర
తసడడ:డ లసగయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:3-27-14
వయససస:48
లస: పప

94-42/19

భరస : మబన వనసకట నరసససహ రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:3-27-14
వయససస:45
లస: ససస స
94-42/22

11846 NDX2559615
పపరర: పపననయఖ కనమరర పపడడ

94-42/707

భసధసవప: చసదడశశఖర కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:3-27-14
వయససస:62
లస: పప
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94-42/708

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చమలరర
ఇసటట ననస:3-27-14
వయససస:18
లస: పప

11848 NDX2847291
పపరర: అనత బసదదల

94-41/869

తసడడ:డ రరజ బసదదల
ఇసటట ననస:3-27-14/3
వయససస:18
లస: ససస స

11850 NDX2372480
పపరర: అవననశ గసగబరర

94-41/41

11851 NDX1957499
పపరర: తషలసమక ఓరరగసటట

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప గసగబరర
ఇసటట ననస:3-27-17,RAVINDRA NAGAR 1S
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకకకషష ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:3-27-37/2
వయససస:65
లస: ససస స

11853 NDX2525814
పపరర: అజయ తేజ గసజ

11854 NDX2475960
పపరర: హహమలత దేసస

94-41/39

94-42/23

94-42/25
11849 NDX2533727
పపరర: అకవరపప ననగ శక హరర
అకవరపప
తసడడ:డ అకవరపప రవ పడసరద అకవరపప
ఇసటట ననస:3-27-14,FLAT NO.502
వయససస:23
లస: పప

11852 NDX2528701
పపరర: అజయ తేజ గసజ

94-41/38

తసడడ:డ శకనవరససలల గసజ
ఇసటట ననస:3-27-37/2 FLAT NO 402
వయససస:23
లస: పప
94-41/40

11855 NDX2476174
పపరర: పడసరద రరవప దేసస

94-42/24

తసడడ:డ శకనవరససలల గసజ
ఇసటట ననస:3-27-37/2 FLAT NO 402
వయససస:23
లస: పప

భరస : పడసరద రరవప దేసస
ఇసటట ననస:3-27-37/2 SRIHARI NILAYAM
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దేసస
ఇసటట ననస:3-27-37/2 SRIHARI NILAYAM
వయససస:49
లస: పప

11856 NDX0106617
పపరర: రరజగశశరర� యస�

11857 NDX2559441
పపరర: దేవరపలర వనసకట

11858 NDX1731232
పపరర: చసదడ శశఖర జనఖవపల

94-192/652

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:3-27-117/B ,1ST LINE
వయససస:60
లస: ససస స
11859 NDX1731257
పపరర: సపనహ పరరమ

తసడడ:డ దేవరపలర ససబబరరవప
ఇసటట ననస:3/27/2003
వయససస:20
లస: పప
94-42/28

తసడడ:డ వనసకట రమమశ పరరమ
ఇసటట ననస:3-28-1/8
వయససస:30
లస: ససస స
11862 NDX2402881
పపరర: బబజజన షపక

11860 NDX3269149
పపరర: ననగ ససరగశ మమమళరపలర

94-42/30

94-41/1021

భరస : మధస బబబబ యడర పలర
ఇసటట ననస:3-28-1/A OR NEW 15-3-69
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:3-28-1/A,
వయససస:37
లస: పప

11868 NDX3217833
పపరర: లకడక సకకల వవల

11869 NDX2565034
పపరర: మమఘననథ సస మరకతష

94-93/1564

భరస : సకకలవవల వవలసరమ
ఇసటట ననస:3-28-2/1
వయససస:35
లస: ససస స
11871 NDX0064147
పపరర: శక కరసత� పరపసనవన�

94-42/33

భరస : సతఖ నరగన పస దదల
ఇసటట ననస:3-28-7/A
వయససస:27
లస: ససస స

94-42/31

94-41/1020

11864 NDX2264927
పపరర: వనసకటటసశర రరవప జలలర లల
ర లడడ

94-42/32

11867 NDX3184587
పపరర: సకకలవవల వవలసరమ

94-41/875

తసడడ:డ వవలసరమ పరలనయపలగకసడర
ఇసటట ననస:3-28-2/1
వయససస:40
లస: పప
94-41/698

11872 NDX2476331
పపరర: అమకశశటట సరయ హరర

11875 NDX1731570
పపరర: శక సరయ మలర కరరరర న రరవపరటట
తసడడ:డ శకమనననరరయణ రరవపరటట
ఇసటట ననస:3-28-8
వయససస:25
లస: పప

94-42/29

తసడడ:డ ససబబబరరవప జలలర లల
ర లడడ
ఇసటట ననస:3-28-1/A
వయససస:43
లస: పప

11870 NDX2604437
పపరర: పడణయ ససజన నవలపపడడ

94-42/732

తసడడ:డ బబనరరర నవలపపడడ
ఇసటట ననస:3-28-7/2
వయససస:19
లస: పప
94-42/34

తసడడ:డ అమకశశటట చకకధర
ఇసటట ననస:3-28-7/10
వయససస:22
లస: పప
94-41/42

11861 NDX2402899
పపరర: రగషక షపక
తసడడ:డ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:3-28-1-9
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప సస మరకతష
ఇసటట ననస:3-28-3/8
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప�
ఇసటట ననస:3-28-7/3
వయససస:35
లస: పప
11874 NDX2372688
పపరర: సరయ లకడక పస దదల

94-41/1035

11863 NDX2534857
పపరర: బల వనసకట మదససడధన రజడస డ
కరరరమమరర
తసడడ:డ వర రజడడస కరరరమమరర
ఇసటట ననస:3-28-1/9
వయససస:21
లస: పప
11866 NDX3246451
పపరర: మధసబబబబ యడర పలర

94-42/27

తసడడ:డ మధససడదన రరవప జనఖవపల
ఇసటట ననస:3-28-1
వయససస:27
లస: పప

భసధసవప: రమణరజడడస రజడడస
ఇసటట ననస:3-28-1/9
వయససస:51
లస: పప

భరస : లతఫ షపక
ఇసటట ననస:3-28-1/9
వయససస:54
లస: ససస స
11865 NDX3246485
పపరర: ససజజత యడర పలర

94-41/687

11873 NDX1731307
పపరర: అమకశశటట చదవతనఖ అమకశశటట

94-42/35

తసడడ:డ చకకధర అమకశశటట
ఇసటట ననస:3-28-7/10
వయససస:25
లస: పప
94-42/36

11876 NDX2384089
పపరర: శకనవరస రరవప దడపరటట

94-41/43

తసడడ:డ తరరపతయఖ దడపరటట
ఇసటట ననస:3-28-8-1/A1 F.NO:3322
వయససస:40
లస: పప
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94-40/1007

భరస : పపరషచసదడ రరవప ఈదర
ఇసటట ననస:3-28-8/C
వయససస:42
లస: ససస స

11878 NDX3051083
పపరర: ననగర రజడడస వతస కలసతన

94-51/855

తసడడ:డ సరసబ రజడడస వతస కలసతన
ఇసటట ననస:3-28-8/c
వయససస:58
లస: పప

11880 NDX2539229
పపరర: మమణణకరఖల రరవప వస

94-41/46

11881 NDX2362572
పపరర: డనల గడదస

11879 NDX2539237
పపరర: భబలకడక వస

94-41/45

భరస : మమణణకలరరవప వస
ఇసటట ననస:3-28-8/C FLAT NO 203
వయససస:54
లస: ససస స
94-41/47

11882 NDX2362580
పపరర: భబరత గడదస

94-41/48

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ వస
ఇసటట ననస:3-28-8/C FLAT NO 203
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ససరగష గడదస
ఇసటట ననస:3-28-8/C VNR TOWERS FLAT
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : యస కగ వ నరసససహ రరవప గడదస
ఇసటట ననస:3-28-8/C VNR TOWERS FLAT
వయససస:72
లస: ససస స

11883 NDX2554152
పపరర: ససజనఖ వరసర

11884 NDX2362564
పపరర: అనతన దేవ గడదస

11885 NDX2948784
పపరర: గవన సపనహ గవన

94-41/701

తసడడ:డ మమణణకరఖల రరవప వరసర
ఇసటట ననస:3-28-8/C, FNO 203
వయససస:27
లస: ససస స
11886 NDX0966283
పపరర: ఉదనయమభబససరమమక గవన

94-41/879

భసధసవప: వరమనమమరరస గవన
ఇసటట ననస:3-28-9
వయససస:77
లస: ససస స
11889 NDX3300746
పపరర: యమమన పసడయ రరవ

94-41/1073

తసడడ:డ అసకమక కరణస
ఇసటట ననస:3-28-17/1
వయససస:59
లస: పప
11895 NDX1957077
పపరర: ఉమ మహహశశరర కకసగ

11898 NDX1519919
పపరర: సతష కకషష వవమబల

94-42/39

94-42/42

తసడడ:డ తరరమబల కలమమర వవమబల
ఇసటట ననస:3-28-18
వయససస:26
లస: పప
11901 NDX1413624
పపరర: పరసడడరసగ రరవప తతమబలలరర

94-42/828
11888 NDX2958924
పపరర: గవన రరమకకటటశశర రరవప గవన

94-41/880

11890 NDX2413813
పపరర: వనసకటటష కకణణదల

భసధసవప: వరమనమమరరస గవన
ఇసటట ననస:3-28-9
వయససస:86
లస: పప
94-42/37

11893 NDX2970036
పపరర: ఉమ మహహశశరరవప మబవశ

11896 NDX1871657
పపరర: ఉషర రరణణ పపలవరరస

94-42/45

94-34/992

11894 NDX1835109
పపరర: శరరష యలమసచల

94-42/40

భరస : ఏడడకకసడలల తననరర
ఇసటట ననస:3-28-18
వయససస:60
లస: ససస స

11899 NDX1237106
పపరర: పపరషయపల రజడడస సససకర

11900 NDX2033900
పపరర: బబబబ రరవప పరదరరస

11905 NDX3184744
పపరర: గగపస పపనసమబడడ
తసడడ:డ ఎడడకకసడలల పపనసమబడడ
ఇసటట ననస:3-28-18
వయససస:24
లస: పప

94-42/38

11897 NDX1957119
పపరర: వనసకరయమమక తననరర

భరస : ఎన హరరమల రరమకకషష శకనవరస పపలవర
ఇసటట ననస:3-28-18
వయససస:60
లస: ససస స

11902 NDX2848463
పపరర: రజఖలకడక

94-40/1125

భరస : పపళర రరవప యలమసచల
ఇసటట ననస:3-28-18
వయససస:41
లస: ససస స

94-42/43

94-42/41

94-42/44

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరదరరస
ఇసటట ననస:3-28-18
వయససస:51
లస: పప
94-42/817

భరస : శకనవరస పరతతరర
ఇసటట ననస:3-28-18
వయససస:43
లస: ససస స
94-51/851

11891 NDX3259009
పపరర: పరరమళ దేవ కరణస
తసడడ:డ ససబబ రరవప కరణస
ఇసటట ననస:3-28-17/1
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రజడస డ
ఇసటట ననస:3-28-18
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప తతమబలలరర
ఇసటట ననస:3-28-18
వయససస:85
లస: పప

భరస : ఎడడకకసడలల పపనస్రమబ్రడడ
ఇసటట ననస:3-28-18
వయససస:46
లస: ససస స

11887 NDX0183996
పపరర: కకలల
ర రర పదనకవ కకలల
ర రర

తసడడ:డ భబససరరవప మబవశ
ఇసటట ననస:3-28-18
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ససరగష కలమమర కకసగ
ఇసటట ననస:3-28-18
వయససస:42
లస: ససస స

11904 NDX3167392
పపరర: పదనకవత పపనస్రమబ్రడడ

తసడడ:డ వరమనమమరరస గవన
ఇసటట ననస:3-28-9
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష పడసరద కకణణదల
ఇసటట ననస:3-28-13/26
వయససస:21
లస: పప
94-41/1032

94-34/1003

భరస : ససరగష గడదస
ఇసటట ననస:3-28-8/C, VNR TOWERS FLA
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నయన మబరరస
ఇసటట ననస:3-28-9
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వవణబ రరవ
ఇసటట ననస:3-28-13/18c
వయససస:32
లస: ససస స
11892 NDX3264595
పపరర: ససబబ రరవప కరణస

94-41/44

11903 NDX3211018
పపరర: పదనకవత పపనసమబడడ

94-51/850

భరస : ఏడడకకసడలల పపనసమబడడ
ఇసటట ననస:3-28-18
వయససస:46
లస: ససస స
94-51/852

11906 NDX1923854
పపరర: ఆసజనవయ శరససస స మమధవపపదద

94-42/46

తసడడ:డ నరరససగ రరవప మమధవపపదద
ఇసటట ననస:3-28-18/1
వయససస:77
లస: పప
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11907 NDX0211748
పపరర: మసరసనమక� వసదదనసస�

94-42/47

భరస : సరగశశశరరరవప�
ఇసటట ననస:3-28-18/2
వయససస:61
లస: ససస స
11910 JBV3699295
పపరర: జఫరర� షపక�

94-42/50

94-42/53

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:3-28-18/2
వయససస:77
లస: పప
11919 NDX0583922
పపరర: దదవ వజయలకడక�

94-42/59

94-42/717

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మపరరస
ఇసటట ననస:3-28-18/24 F.NO.8
వయససస:37
లస: పప
11928 NDX3231925
పపరర: లలకననథ వనసకట ససబడమణఖ
కలమమర పస లశశటట
తసడడ:డ కరసతనరరవప
ఇసటట ననస:3-28-18/28
వయససస:50
లస: పప
11931 JBV1652098
పపరర: నరసయఖ జపపడడ

భరస : శసకర పగడనల
ఇసటట ననస:3-28-18/39a
వయససస:36
లస: ససస స

94-42/54

94-42/871

11917 NDX1850891
పపరర: రమమ దేవ కసకణనల

94-42/57

94-42/60

94-41/1023

11915 NDX0211359
పపరర: సరగశశశరరరవప� వసదదనసస�

11923 NDX0295964
పపరర: లకడక భవరన� మపరరస�

94-42/62

11918 NDX1957184
పపరర: మసగమక వరరగరనవన

94-42/58

11921 NDX0865550
పపరర: శకకరసత కరరక�

94-42/61

11924 NDX2934057
పపరర: రరజఖ లకడక మపరరస

94-42/818

భరస : సరసబశవ రరవప మపరరస
ఇసటట ననస:3-28-18/24 F.NO.8
వయససస:59
లస: ససస స

11926 JBV3702255
పపరర: ససరగసదడ బబబబ మపరరస�

94-42/83

11927 NDX0340331
పపరర: సరసబశవరరవప మపరరస�

94-42/84

తసడడ:డ రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:3-28-18/24 ,FLOT NO-8
వయససస:66
లస: పప
94-42/63

11930 JBV1652452
పపరర: శకనవరసననయబడడ జపపడడ

94-42/64

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:3-28-18/30
వయససస:50
లస: పప

94-41/1044 11933 NDX2562429
11932 NDX3274990
పపరర: వనసకట రరమ సరశమ రచనబటటట న
పపరర: రవతేజ వనలమమరర

94-42/718

తసడడ:డ లకడక నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:3-28-18/31, FLAT No. 5
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరమణ వనలమమరర
ఇసటట ననస:3-28-18/33
వయససస:30
లస: పప

11935 NDX3275872
పపరర: భవన పగ డన ల

11936 NDX0877316
పపరర: శవరజ పగడనల

94-41/1047

Deleted

భరస : ననగరరజ పగడన ల
ఇసటట ననస:3-28-18/39a
వయససస:34
లస: ససస స

94-42/55

తసడడ:డ ససహగరరరవప�
ఇసటట ననస:3-28-18/10K
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కరసతనరరవప
ఇసటట ననస:3-28-18/28A
వయససస:46
లస: పప
94-42/65

94-42/52

భరస : వనసకట సరశమ వరరగరనవన
ఇసటట ననస:3-28-18/4
వయససస:55
లస: ససస స

11920 NDX2166479
పపరర: గగవసదరరజ దదరజశసరశమ

11929 NDX0659540
పపరర: యన వ నరగసదడ కలమమర

11912 NDX0207647
పపరర: హరరవరర న� వసదవరసస�

తసడడ:డ కలటటసబ దనసస�
ఇసటట ననస:3-28-18/2
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:3-28-18-24,FLOT NO-8
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:3-28-18/30
వయససస:75
లస: పప
11934 NDX3249927
పపరర: అసకమక పగడనల

11914 NDX1851725
పపరర: అబబదల అజమ షపక

భరస : ససరగసదడ బబబబ�
ఇసటట ననస:3-28-18/24
వయససస:33
లస: ససస స
94-42/819

94-42/49

తసడడ:డ సరగశశశర రరవప�
ఇసటట ననస:3-28-18/2
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ దదరజశసరశమ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:3-28-18/9
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష రజడడస యయరరవ
ఇసటట ననస:3-28-18/23
వయససస:20
లస: పప
11925 NDX2934859
పపరర: రవ శశఖర మపరరస

94-42/51

భరస : రమమష బబబబ కసకణనల
ఇసటట ననస:3-28-18/4
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:3-28-18/9
వయససస:51
లస: ససస స
11922 NDX2583367
పపరర: వషష
ష వరరన రజడడస యయరరవ

11911 NDX1852327
పపరర: దదనవష కలమమర గగనసగబసటర

తసడడ:డ ఖమజజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-28-18/2
వయససస:40
లస: పప
94-42/56

11909 NDX1782201
పపరర: మలర క బబబబ పరదరరఱ

తసడడ:డ బబబబ రరవప పరదరరఱ
ఇసటట ననస:3-28-18/2
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగనసగబసటర
ఇసటట ననస:3-28-18/2
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ రజడడస బబస
ఇసటట ననస:3-28-18/2
వయససస:40
లస: పప
11916 NDX0246082
పపరర: సస మరరజ పపచచల

94-42/48

భరస : సస మరరజ
ఇసటట ననస:3-28-18/2
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ లమలమర న�
ఇసటట ననస:3-28-18/2
వయససస:30
లస: పప
11913 NDX1782250
పపరర: శకనవరస రజడడస బమస

11908 NDX0246108
పపరర: వనసకటరమణ పపచచల

94-42/66

తసడడ:డ పసచచయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:3-28-18/39A
వయససస:38
లస: పప
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11937 NDX0877324
పపరర: శసకర� పగడనల�
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94-42/67

94-42/820

Deleted

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:3-28-18/39A
వయససస:40
లస: పప

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

11940 NDX3135787
పపరర: అసజమక జసపన

94-42/821

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-28-18/40, fno 102
వయససస:81
లస: ససస స
11943 NDX2584175
పపరర: రరమలసగగశశర రరవప మదదద

11946 NDX2900504
పపరర: ఉరరకల మడభమశ

94-41/696

94-42/68

తసడడ:డ గగపరల చనరరఖలల మడభమశ
ఇసటట ననస:3-28-18/53
వయససస:58
లస: ససస స

11944 NDX2584431
పపరర: పదనకవత మదదద

94-41/697

భరస : శకనవరస రరవప తరరవనవపరటట
ఇసటట ననస:3-28-18/81
వయససస:50
లస: ససస స

94-38/777

తసడడ:డ సతఖననరరయణ జసపన
ఇసటట ననస:3-28-18/40 FLAT NO 101
వయససస:61
లస: పప
11942 NDX3028750
పపరర: వనసకట సరశమ పస కలరర

11947 NDX2856284
పపరర: ఆదదననరరయణ చసదస

94-41/874

11945 NDX2555373
పపరర: వశనటటజజ గరణణమసపత

94-42/709

11948 NDX2402923
పపరర: పపజత తరరవనవపరటట

94-42/69

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తరరవనవపరటట
ఇసటట ననస:3-28-18/81
వయససస:24
లస: ససస స

11950 NDX2402907
పపరర: లకడక తనయమరమక తరరవనవపరటట

94-42/71

భరస : రరమమనసజయఖ తరరవనవపరటట
ఇసటట ననస:3-28-18/81
వయససస:64
లస: ససస స

11951 NDX3098514
పపరర: వవనసటబసరడవన చనపరరల

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప లసకర
ఇసటట ననస:3-28-18/89
వయససస:21
లస: ససస స
11955 NDX3157013
పపరర: తనసజ వటటటకకసడ

94-52/602

11956 NDX2622892
పపరర: పపరష కలమఖణణ యరకబబ తష

94-42/723

11959 NDX3059490
పపరర: రమఖ సస మమపలర

94-42/721

11962 NDX2476976
పపరర: శవ కలమమరర పరవపలలరర

94-42/720

11957 NDX2577013
పపరర: గగరసటర వనసకట పడణణత బబబబ

94-34/995

11960 NDX2476919
పపరర: ససజ బబగబమ షపక

94-42/72

భరస : ననస ర వల షపక
ఇసటట ననస:3-28-18/96
వయససస:35
లస: ససస స
94-42/74

11963 NDX3056348
పపరర: వససత లకడక గగనసగసతఅలమ

భరస : పస వ వ జ పడసరద పరవపలలరర
ఇసటట ననస:3-28-18/96A FIAT NO 401
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వర వనసకట గకరర పడసరద రరవప పరవపలలరర
ఇసటట ననస:3-28-18/96A FLOT NO 401
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ గగనసగసతఅలమ
ఇసటట ననస:3-28-18/98
వయససస:19
లస: ససస స

11964 NDX3057247
పపరర: నరజసదడ కకనకసచ

11965 NDX2588218
పపరర: సరసబడజఖస కకలల
ర రర

11966 NDX3198074
పపరర: శవ ననగ జజఖత యలర స

తసడడ:డ శవ రరమమసజనవయబలల
ఇసటట ననస:3-28-18/98
వయససస:29
లస: పప

94-51/853

భరస : ససబబరరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:3-28-18/109
వయససస:77
లస: ససస స

94-42/722

తసడడ:డ గగరసటల సరసబబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:3-28-18/95/1
వయససస:18
లస: పప

భసధసవప: శసకర రరవప అడస గడ
ఇసటట ననస:3-28-18/96
వయససస:24
లస: ససస స
94-42/73

11954 NDX2571438
పపరర: సకకత కకడదల

భసధసవప: చన ససబబరరవప పవపలలరర
ఇసటట ననస:3-28-18/90
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రవ శశఖర యరకబబ తష
ఇసటట ననస:3-28-18/95/1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రజడడస గరడే
ఇసటట ననస:3-28-18/95-1
వయససస:18
లస: ససస స
11961 NDX2462216
పపరర: శవ కలమమరర పరవపలలరర

94-30/1031

భసధసవప: చన ససబబరరవప పవపలలరర
ఇసటట ననస:3-28-18/90
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : హరరశ కలమమర వటటటకకసడ
ఇసటట ననస:3-28-18/94
వయససస:41
లస: ససస స
11958 NDX2570422
పపరర: సరయ అసజల గరడే

11953 NDX2575249
పపరర: సకకత కకడదల

94-52/601

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:3-28-18/81a
వయససస:25
లస: పప
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94-42/719

94-42/822

భసధసవప: వనసకటటశశరరర గరణణమసపత
ఇసటట ననస:3-28/18/51/A
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ చసదస
ఇసటట ననస:3-28-18/57
వయససస:49
లస: పప
94-42/70

11939 NDX2708360
పపరర: మహహశ బబబబ జసపన

భసధసవప: రరపవత పస కలరర
ఇసటట ననస:3-28-18/45/A
వయససస:68
లస: పప

భరస : రరమలసగగశశర రరవప మదదద
ఇసటట ననస:3-28-18/50
వయససస:43
లస: ససస స
94-52/600

11949 NDX2402915
పపరర: శక ననగమణణ తరరవనవపరటట

11941 NDX2526069
పపరర: భరత కలమమర చవర
తసడడ:డ నరజసదడ కలమమర చవర
ఇసటట ననస:3-28-18/42
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మదదద
ఇసటట ననస:3-28-18/50
వయససస:49
లస: పప

11952 NDX2567493
పపరర: శక కకషష పసడయ లసకర

11938 NDX3136074
పపరర: భవరణణ పగడనల

94-42/710

94-34/996

94-41/871

భరస : వజయ యలర స
ఇసటట ననస:3-28-18/109/9F.NO.203
వయససస:61
లస: ససస స
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పపరర: వరభదడ రరవప దనసరర
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94-41/1046

11968 NDX2548659
పపరర: లకడక సరయ తేజశశ పరతతరర

తసడడ:డ ససబబ రరవప దనసరర ఫరదర
ఇసటట ననస:3-28-18/111/2, Sri Devi Nilaya
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసస పరతతరర
ఇసటట ననస:3-28-18/112
వయససస:20
లస: ససస స

11970 NDX2458149
పపరర: వవణబగగపరల రరవప కలరరక

11971 NDX2476216
పపరర: ఆదద లకడక చలలకలరర

94-42/85

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కలరరక
ఇసటట ననస:3-28-18/112, FLAT NO -203
వయససస:52
లస: పప

భరస : వరసస చలలకలరర
ఇసటట ననస:3-28-18/113
వయససస:40
లస: ససస స

11973 NDX2476091
పపరర: వరసస చలలకలరర

11974 NDX2462232
పపరర: వనసకట రమణ రరజ పపనసమతస

94-42/77

తసడడ:డ పపననన రరవప చలలకలరర
ఇసటట ననస:3-28-18/113
వయససస:47
లస: పప
11976 NDX2476760
పపరర: ఉమమ బబల కకఠరరర

94-42/80

94-42/713

94-42/823

94-41/872

95-1/7

తసడడ:డ గగపయఖ కసదదమళర
ఇసటట ననస:3-28-18/163
వయససస:67
లస: పప
11991 NDX2596757
పపరర: అబబదలమర షపక

తసడడ:డ పపననయఖ తేలపస డ లల
ఇసటట ననస:3-28-24/29
వయససస:43
లస: పప

11983 NDX2569317
పపరర: వశశననథ కసదదమళర

94-29/882

94-34/994

94-42/714

94-42/715

94-42/79

11978 NDX2447118
పపరర: ధనలకడక జసపన

94-42/81

11981 NDX2476851
పపరర: మహన గగరసటర

94-42/82

11984 NDX2603009
పపరర: శశశత చేబబడ లల

94-26/1028

భరస : అనల కలమమర చేబబడ లల
ఇసటట ననస:3-28-18/160
వయససస:31
లస: ససస స
94-41/873

11989 NDX2597581
పపరర: శకనవరసరరవప నలర పరటట

94-42/716

11995 NDX2569358
పపరర: ధదరజ శక ఫణణ కలమమర దదవ

11975 NDX2476802
పపరర: రగవత కకఠరరర

తసడడ:డ వనసకట కకషష గగరసటర
ఇసటట ననస:3-28-18-141/1A
వయససస:23
లస: పప

11987 SQX1889781
పపరర: కకషష కలమమరర కసదదమళర

95-1/6

భరస : సరసబశవరరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:3-28-18/163
వయససస:63
లస: ససస స
11990 NDX2951713
పపరర: శశశలకలమమరర మబవశ

94-34/993

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప మబవశ
ఇసటట ననస:3-28-18/1112
వయససస:55
లస: ససస స
94-41/51

భరస : కకషష చదవతనఖ తదలర
ఇసటట ననస:3-28-23/11
వయససస:35
లస: ససస స
94-40/675

94-42/76

భరస : సతఖననరరయణ జసపన
ఇసటట ననస:3-28-18/130
వయససస:34
లస: ససస స

11986 NDX2955763
పపరర: వవసకట ననగ చలపత రరయబడడ
మవరశ
తసడడ:డ మకతషఖసజయ రరవప మవరశ
ఇసటట ననస:3-28-18/163
వయససస:19
లస: పప

11992 NDX2530442
పపరర: లకడక చదవతనఖ తదలర

11972 NDX2476208
పపరర: కకషష పకథదశ చలలకలరర

తలర : ఉమమ బబల కకఠరరర
ఇసటట ననస:3-28-18/121B
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన నలర పరటట
ఇసటట ననస:3-28-18/164A
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ నన
ఇసటట ననస:3-28-20
వయససస:56
లస: పప
11994 NDX2622926
పపరర: వనసకట రరవప తేలపస డ లల

94-42/78

తలర : లకడక తషలశ కసదదమళర
ఇసటట ననస:3-28-18/145
వయససస:21
లస: పప

భరస : కకషష మహన మదదదనవన
ఇసటట ననస:3-28-18/161/B
వయససస:31
లస: ససస స
11988 SQX1889799
పపరర: సరసబశవరరవప కసదదమళర

11980 NDX2584050
పపరర: ఓజససశ భమనవన

94-42/712

తసడడ:డ వరసస చలలకలరర
ఇసటట ననస:3-28-18/113
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రవబబబబ భమనవన
ఇసటట ననస:3-28-18/141
వయససస:18
లస: పప

తలర : ససదేషష కలమమరర
ఇసటట ననస:3-28-18-141/1A
వయససస:22
లస: పప
11985 NDX2975936
పపరర: కకషష పసడయ మదదదనవన

94-42/75

తసడడ:డ రమణయఖ నథేటట
ఇసటట ననస:3-28-18/128
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ అనల కలమమర బబ లలర
ఇసటట ననస:3-28-18/137/7
వయససస:20
లస: ససస స
11982 NDX2879856
పపరర: మహన గగరసటర

11977 NDX3045374
పపరర: ననరరయణ నథేటట

11969 NDX2548667
పపరర: గగకలల కకషష శశశరసక పరతతరర

తసడడ:డ శకనవరసస పరతతరర
ఇసటట ననస:3-28-18/112
వయససస:19
లస: పప

భసధసవప: తరరణ వరక పపనసమతస
ఇసటట ననస:3-28-18/114A
వయససస:57
లస: పప

భసధసవప: రరసబబబబ కకఠరరర
ఇసటట ననస:3-28-18/121B
వయససస:59
లస: ససస స
11979 NDX2564995
పపరర: నఖల బబ లలర

94-42/711

11993 NDX3208782
పపరర: వనసకట లకడక అచసట

94-42/824

భరస : నరసససహరరవప అచసట
ఇసటట ననస:3-28-24/27
వయససస:46
లస: ససస స
94-40/676

తసడడ:డ శకనవరస చసదడ శశఖర కలమమర దదవ
ఇసటట ననస:3-28-24/29A, FLAT NUM 104
వయససస:18
లస: పప

11996 NDX2254142
పపరర: ససబబలకడక కగడజజరర

94-40/68

భరస : సతఖననరరయణ కగడజజరర
ఇసటట ననస:3-28.25
వయససస:43
లస: ససస స
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11997 NDX2622132
పపరర: నరజసదడ బబబబ మబసడడడ

94-32/975

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మబసడడడ
ఇసటట ననస:3-28-29/5
వయససస:22
లస: పప
12000 NDX2706125
పపరర: శకనవరసరరవప మటటపలర

94-42/724

94-41/1037

94-42/87

94-42/731

94-41/1030

94-42/728

94-42/239

94-41/1050

భరస : అమస గగడడగబ
ఇసటట ననస:3-28-41/1/A
వయససస:57
లస: ససస స
94-42/726

12010 NDX1731430
పపరర: మమరరత శశషమమసబ కకనవరర

12013 NDX3220308
పపరర: వనసకయమక వనమబల

12016 NDX2557874
పపరర: రతన లకడక హరరక తతట

12019 NDX2775294
పపరర: వననననల పపడవలర

94-42/825

94-42/668

94-51/966

తసడడ:డ నగగశ బబబబ గగగరనవన
ఇసటట ననస:3-28-41, F-3, GEETANJALI AP
వయససస:24
లస: ససస స

12011 NDX2934982
పపరర: సతఖవత కరణస

94-34/997

12014 NDX2561918
పపరర: ససజజత గగపప

94-41/700

భరస : రమమరరవప గగపప
ఇసటట ననస:3-28-41/18A
వయససస:65
లస: ససస స
94-42/729

12017 NDX2557916
పపరర: కరరరసక లకడక దదవఖ తతట

94-42/730

తసడడ:డ వనసకట శవ రరమ కకషష తతట
ఇసటట ననస:3-28-41/18A
వయససస:20
లస: ససస స
94-52/603

12022 NDX2538015
పపరర: మలర కరరరర న రరవప కకసడబబ లల

12025 NDX2372498
పపరర: చసదన పసడయ వవమబలపలర

94-42/88

భరస : రమణయఖ కరణస
ఇసటట ననస:3-28-41/5
వయససస:48
లస: ససస స

94-41/53

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకసడబబ లల
ఇసటట ననస:3-28-41/A FLAT NO 19
వయససస:61
లస: పప
94-35/5

12008 NDX2384097
పపరర: ననగ నఖల శరఖమమరర

తసడడ:డ శకనవరస పడసరద శరఖమమరర
ఇసటట ననస:3-28-41-1/A,FLATNO.302,
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:3-28-41/23
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సససగ రరవప మరరక
ఇసటట ననస:3-28-41/A
వయససస:46
లస: పప
12024 NDX1835711
పపరర: అఖల గగగరనవన

12005 NDX3277217
పపరర: మమరర ససనసద వరణణ గగడడగబ

తసడడ:డ వనసకట శవ రరమ కకషష తతట
ఇసటట ననస:3-28-41/18A
వయససస:23
లస: ససస స

తలర : ఉమమదేవ
ఇసటట ననస:3-28-41/23
వయససస:34
లస: పప
12021 NDX3208436
పపరర: శకనవరస రరవప మరరక

94-41/1045

భరస : ననగరతన రరజ
ఇసటట ననస:3-28-41/9-0
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప తతట
ఇసటట ననస:3-28-41/18A
వయససస:52
లస: పప
12018 NDX1237155
పపరర: చసదడ శశఖర బబలరసకకసడ

94-42/725

భరస : ఆగససటన రజడడస కకనవరర
ఇసటట ననస:3.28.41/4
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శవ బబబబ మవశ
ఇసటట ననస:3-28-41/8/1
వయససస:52
లస: ససస స
12015 NDX2557866
పపరర: వనసకట శవ రరమ కకషష తతట

12002 NDX2540227
పపరర: బ ఎన వ రరజ రరజగశశరర
గసగనగబసట
భరస : శకనవరస రరవప గసగనగబసట
ఇసటట ననస:3-28-41/1/5
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ చననయఖ మలర వరపప
ఇసటట ననస:3-28-41/1/A
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప దదడడస
ఇసటట ననస:3-28-41/2
వయససస:43
లస: పప
12012 NDX3263084
పపరర: వజయ లకడక మవశ

12007 NDX2556579
పపరర: బబల చదవతనఖ శక మలర వరపప

94-41/699

94-42/86

తసడడ:డ అమస గగడడగబ
ఇసటట ననస:3-28-41/1/A
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకపరనసదస గరజనపపడడ
ఇసటట ననస:3-28-41/1/A
వయససస:56
లస: పప
12009 NDX2559623
పపరర: వనసకట ననగ కకషష దదడడస

12001 NDX2536217
పపరర: శకనవరస రరవప గసగరనగబసట

12004 NDX3275237
పపరర: మమరరటన హహరజబరట రరజ గగడడగబ

11999 NDX2686616
పపరర: గరయతడ మబపలరరజ

తసడడ:డ యబగసధర మబపలరరజ
ఇసటట ననస:3-28-31
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ గసగరనగబసట
ఇసటట ననస:3-28-41/1/5
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శఖమమణణ గగడడగబ
ఇసటట ననస:3-28-41/1/A
వయససస:66
లస: పప
12006 NDX2264869
పపరర: రమమష బబబబ గరజనపపడడ

94-41/52

భరస : zaheerkhan pathan
ఇసటట ననస:3-28-31
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ నడతలపత
ఇసటట ననస:3-28-41
వయససస:61
లస: పప
12003 NDX3269586
పపరర: అమస గగడడగబ

11998 NDX2205987
పపరర: noorjahan pathan

12020 NDX2943686
పపరర: సరయరరస భబససర చచదరర
రరయణణ
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప రరయణణ
ఇసటట ననస:3-28-41/24
వయససస:19
లస: పప
12023 NDX2954378
పపరర: నసద కకశశర వరససరజడడస

94-30/1210

94-41/877

తసడడ:డ సరయ పరసడడరసగ పడసరద వరససరజడస డ
ఇసటట ననస:3-28-41/B
వయససస:32
లస: పప
94-41/54

తసడడ:డ వటల వవమబలపలర
ఇసటట ననస:3-28-46/1 FLAT NO 401
వయససస:22
లస: ససస స

12026 NDX2983245
పపరర: శవ రరమ కకషష మనవనకసటట

94-30/1211

తలర : ఉమ దేవ మనవనకసటట
ఇసటట ననస:3-28-53/1
వయససస:31
లస: పప
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94-41/878

తలర : హహమ నలన బబ జర
ఇసటట ననస:3-28-53/1
వయససస:23
లస: ససస స
12030 NDX2696649
పపరర: రరమ రరవప బమరజల

94-29/883

తసడడ:డ గబరవయఖ బమరజల
ఇసటట ననస:3-28-57
వయససస:53
లస: పప
12033 NDX2787604
పపరర: మర సరజద అల సయద

94-34/999

94-34/1002

94-41/1063

94-42/734

12040 NDX3296654
పపరర: శరరష యడర పలర

94-42/89

94-44/11

12049 NDX2621969
పపరర: చతడ భబణబ పస ననస

12051 NDX2972750
పపరర: రరధదక బననల

12052 NDX2624104
పపరర: హహమలత నమకగడస

94-46/834

భరస : వజయభబససర బననల
ఇసటట ననస:3-29-6/2
వయససస:36
లస: ససస స
94-46/702

94-30/1032

12035 NDX2873891
పపరర: హహమ లత వనలగపపడడ

94-34/1001

12038 NDX2931780
పపరర: పడదదప చచదరర మసడవ

94-52/606

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:3-28-63 Flat no 403
వయససస:20
లస: పప
94-41/1064

12041 NDX2597623
పపరర: శరసబయఖ గరజలపలర

94-42/733

భసధసవప: నన నన
ఇసటట ననస:3-28-70/2
వయససస:68
లస: పప
94-42/827

12044 NDX2899862
పపరర: పపదద తరరపరలల బబ యళళ

94-41/870

తసడడ:డ పసచచయఖ బబ యళళ
ఇసటట ననస:3-28-167 F NUMBER 503
వయససస:59
లస: పప
94-44/10

తసడడ:డ వనసకట రరవప అచసఖతషన
ఇసటట ననస:3-29-2
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ మననహర బబబబ పస ననస
ఇసటట ననస:3-29-6/2
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అనలలసమమర పరబబ లల
ఇసటట ననస:3-29-6 401
వయససస:18
లస: పప

94-51/854

12043 NDX3124930
పపరర: రరచఠ జరరబబల

12046 NDX2447142
పపరర: గగపరలకకషష మమరరస అచసఖతషన

94-52/605

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:3-28-58/1
వయససస:65
లస: ససస స

12037 NDX3019064
పపరర: జగన మహన రరవప కకగసటట

తసడడ:డ మరరయదనస కకచదరర
ఇసటట ననస:3-29-3/1 flat no: 5-B rams villa
వయససస:56
లస: పప

12054 NDX2564979
పపరర: మహన ఆదదతఖ పరబబ లల

94-34/1000

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప జరరబబల
ఇసటట ననస:3-28-70/D
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-28-1896
వయససస:38
లస: పప
12048 NDX2516540
పపరర: వనయఖ కకచదరర

12034 NDX2787596
పపరర: అరరరయమ ససలమసనన సయద

12029 NDX3086451
పపరర: వననద కలమమరర వపననస

తసడడ:డ మర సరజద అల సయఖద
ఇసటట ననస:3-28-58
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకట ననగ భమషణస యడర పలర
ఇసటట ననస:3-28-67
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల గవన
ఇసటట ననస:3-28-70/7 FLATE -B1
వయససస:49
లస: పప
12045 NDX2476935
పపరర: ననసర వల షపక

12032 NDX2599959
పపరర: మర ఇశట యమకé అల సయఖద

94-34/998

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ కకగసటట
ఇసటట ననస:3-28-59
వయససస:77
లస: పప

భరస : వనసకట ననగ భమషణస యడర పలర
ఇసటట ననస:3-28-67
వయససస:37
లస: ససస స
12042 NDX2541944
పపరర: పడసరద గవన

12031 NDX2927580
పపరర: ఇసదసకలరర నగరజ

భరస : మర సరజద అల సయద
ఇసటట ననస:3-28-58
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటపలయఖ
ఇసటట ననస:3-28-59
వయససస:42
లస: ససస స
12039 NDX3296647
పపరర: శరరష యడర పలర

భరస : హరర పడసరద వపననస
ఇసటట ననస:3-28-54/2B
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసదసకలరర ససబబరరజ
ఇసటట ననస:3-28-57/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మర అససఫ అల సయద
ఇసటట ననస:3-28-58
వయససస:45
లస: పప
12036 NDX3056835
పపరర: జజఖత అవపల

94-52/604
12028 NDX2933307
పపరర: వనసకటటశశర వర పడసరద రరవప
తనళళళరర
తసడడ:డ రరమయఖ తనళళళరర
ఇసటట ననస:3-28-53/3 FLAT NO.F2
వయససస:74
లస: పప

94-46/901
12047 NDX3250438
పపరర: వనసకట రమణ కలమమర గసడడకకట

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గసడడకకట
ఇసటట ననస:3-29-2/1
వయససస:54
లస: పప
94-34/856

12050 NDX2623775
పపరర: వజయ భబససర బననల

94-44/597

భసధసవప: రరధదక బననల
ఇసటట ననస:3-29-6/2
వయససస:39
లస: పప
94-45/501

12053 NDX2619443
పపరర: మననహర బబబబ పస ననస

94-46/703

భరస : మననహర బబబబ పస ననస
ఇసటట ననస:3-29-6/2SAIKRISHNA ENCL
వయససస:58
లస: ససస స

భసధసవప: హహమలత నమకగడస
ఇసటట ననస:3-29-6/2 SAIKRISHNA ENCL
వయససస:59
లస: పప

12055 SQX2034809
పపరర: శరరష అతష
స లలరర

12056 NDX3251220
పపరర: మమఘన రసగ

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:3-29-7/28
వయససస:30
లస: ససస స

95-6/867

94-41/1024

తసడడ:డ రవసదడ బబబబ
ఇసటట ననస:3-29-7/34
వయససస:27
లస: ససస స
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12057 NDX3049012
పపరర: సశరరనగరథన ఏసరసకకడేటట

94-41/891

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల ఏసరసకకడేటట
ఇసటట ననస:3-29-8/1
వయససస:20
లస: ససస స

12058 NDX3139169
పపరర: జయససధ లమవప

భరస : పరపరరవప లమవప
ఇసటట ననస:3-29-8/1/1
వయససస:49
లస: ససస స

12060 NDX2559342
పపరర: ననగ యశశసత నలల
ర రర

94-28/841

12061 NDX2582567
పపరర: వనసకట శక దదవఖ దనసరర

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:3-29-8/1/10-C,F.NO-502
వయససస:18
లస: పప

తలర : పదక లత దనసరర
ఇసటట ననస:3-29-8/1/B
వయససస:21
లస: ససస స

12063 NDX2596971
పపరర: సరసబశవ రరవప ఆకలరరత

12064 NDX2542116
పపరర: చసదడ శశఖర సస పల

94-41/724

తసడడ:డ ససబడహకణఖస ఆకలరరత
ఇసటట ననస:3-29-8/16
వయససస:78
లస: పప
94-42/739

తసడడ:డ చసదడ శశఖర సస పల
ఇసటట ననస:3-29-8/16 flat no 403
వయససస:22
లస: పప
12069 NDX2980837
పపరర: సడరఖ గకతస తనడడ

94-41/881

12070 NDX2555746
పపరర: సరయ శరకవణణ దేవనవన

94-41/1029

12073 NDX2574606
పపరర: సరయ గరఠరకర మదసగబల

తసడడ:డ పడసరద సససగబ
ఇసటట ననస:3-29-14/12
వయససస:23
లస: పప

12076 NDX2475994
పపరర: అశశన యయపపరర

94-41/712

12079 NDX2596831
పపరర: వవనసటససనఠరదేవ పపరరగబపలర

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

తసడడ:డ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:3-29-18/B OR 348
వయససస:18
లస: ససస స

94-39/1281

94-41/707

12085 NDX2476893
పపరర: నవవదదత అయననల

12065 NDX2568533
పపరర: సతఖవత సస పల

94-41/726

12068 NDX3202140
పపరర: శరరద రరవళర

94-41/893

12071 NDX3264504
పపరర: రరకకకణణ దేవ నసబమరర

94-41/1031

భరస : గకరరశసకర నగగశ నసబమరర
ఇసటట ననస:3-29-11/8 4/4 LANE
వయససస:58
లస: ససస స
94-29/884

12074 NDX3269305
పపరర: వజయలకడక తనటట

94-41/1036

భరస : సరసబశవ రరవప తనటట
ఇసటట ననస:3-29-14/5
వయససస:45
లస: ససస స
94-41/57

12077 NDX2476042
పపరర: ససబబరరవప పపరరగబపలర

94-41/58

తసడడ:డ వరయఖ పపరరగబపలర
ఇసటట ననస:3-29-15
వయససస:33
లస: పప
94-41/713

12080 NDX2880268
పపరర: మహలకడక పపరరగబపలర

94-48/1053

భరస : వరయఖ పపరరగబపలర
ఇసటట ననస:3-29-15
వయససస:55
లస: ససస స
94-41/716

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-29-17/1
వయససస:22
లస: పప
94-41/718

94-41/55

భరస : ననగగశశరరవప రరవళర
ఇసటట ననస:3-29-9/1
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : ససబబరరవప పపరరగబపలర
ఇసటట ననస:3-29-15
వయససస:35
లస: ససస స

94-41/715 12082 NDX2606192
12081 NDX2605053
పపరర: అనసత కకటటశశర రరవప వపగరరళళ
పపరర: అసజన కలమమర నసదదపరటట

12062 NDX2532240
పపరర: సరయ పరవన కకమకనబబ యన

భరస : చసదడ శశఖర సస పల
ఇసటట ననస:3-29-8/16 FLAT 403
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరడ రరవప యయపపరర
ఇసటట ననస:3-29-14/13a
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వరయఖ పపరరగబపలర
ఇసటట ననస:3-29-15
వయససస:54
లస: ససస స

12084 NDX2686194
పపరర: అననఖ కకరకపరటట

94-41/725

తసడడ:డ వజయ భబససర రజడడస మదసగబల
ఇసటట ననస:3-29-13/30A
వయససస:18
లస: ససస స
94-41/56

94-38/1018

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకమకనబబ యన
ఇసటట ననస:3-29-8/5A
వయససస:22
లస: ససస స

తలర : లకడక పరరశత దేవనవన
ఇసటట ననస:3-29-11/4A
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమహన రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:3-29-11/B 4/4 LANE
వయససస:65
లస: పప

12078 NDX2590354
పపరర: మహలకడక పపరరగబపలర

94-42/738

తసడడ:డ శకరరమలల బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:3-29-8/18/A
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప తనడడ
ఇసటట ననస:3-29-11/2
వయససస:29
లస: పప

12075 NDX2381259
పపరర: సరయకకషష సససగబ

12067 NDX3142726
పపరర: అరరణ కకరణ బబలరసకకసడ

12059 NDX3122322
పపరర: ససపడజ బబలరసకకసడ

భరస : శకరరమలల బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:3-29-8/1-8/A
వయససస:43
లస: ససస స

భసధసవప: సతఖవత సస పల
ఇసటట ననస:3-29-8/16 FLAT 403
వయససస:48
లస: పప

12066 NDX2568970
పపరర: బబల రరహహల చసదడ సస పల

12072 NDX3260759
పపరర: గకరరశసకర నగగశ నసబమరర

94-41/892

12083 NDX2709533
పపరర: రరధదక మబరకకసడ

94-41/717

భరస : శవనననరరయణ మబరకకసడ
ఇసటట ననస:3-29-17/3
వయససస:36
లస: ససస స
94-42/90

తసడడ:డ మదన మబరళమహన రరవప అయననల
ఇసటట ననస:3-29-22
వయససస:31
లస: ససస స

12086 NDX2834380
పపరర: చసదడకల సరసశత రరవనడతల

94-42/829

తసడడ:డ శక రరమ మమరరస రరవనడతల
ఇసటట ననస:3-29-22
వయససస:25
లస: ససస స
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95-1/8

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యమరరగడనస
ఇసటట ననస:3-29-22
వయససస:56
లస: పప
12090 NDX2955912
పపరర: హరర వసససశశటట

94-42/831

94-48/1057

94-42/735

తసడడ:డ హనసమసత రరవప బటటట
ఇసటట ననస:3-29-26
వయససస:21
లస: పప
12099 NDX2614238
పపరర: ఫసరగజ పఠరన

94-45/497

తసడడ:డ తదవయబ
ఇసటట ననస:3-29-29/1, 1ST LINE
వయససస:39
లస: పప
12102 NDX2878742
పపరర: రరజఖ లకడక నసననన

12094 NDX2982759
పపరర: సరయ అభషపక లలలర

94-49/811

94-50/4

94-42/736

94-45/12

94-31/895

94-45/11

తసడడ:డ తదవయబ పఠరన
ఇసటట ననస:3-29-29/1 KRISHNA NAGAR
వయససస:39
లస: పప

12100 NDX3161346
పపరర: ససదదప శకనవరస పస గబల

12101 NDX2682938
పపరర: కలలన కరణస

94-49/810

12103 NDX3204336
పపరర: లకడక లమవణఖ జకససపపడడ

94-57/735

భరస : లకడక మమధవ రమణ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:3-29-34, FLAT No. 201
వయససస:42
లస: ససస స
94-49/812

12104 MLJ1745520
పపరర: నససహససలమసనన షపక

95-192/415

భరస : కకరణ కలమమర జకససపపడడ
ఇసటట ననస:3-29-39/3, 13-5-216 new
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదలమర మహమకద మహమకద
ఇసటట ననస:3-29-39/6/A
వయససస:44
లస: ససస స

12106 NDX2661379
పపరర: కకటటశశరమక యరకస

12107 NDX2594042
పపరర: అసజ రజడడస యరకస

94-7/848

12112 NDX2847119
పపరర: అఖల కకషష తతట

12115 NDX3029311
పపరర: శరహహన షపక

94-41/1040

12110 NDX2390649
పపరర: పడభబకర రరవప కకతనస

94-49/3

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకతనస
ఇసటట ననస:3-29-39-12D
వయససస:63
లస: పప
94-38/1017

12113 NDX2925428
పపరర: జవవరర తబసససస సయద

94-45/655

తసడడ:డ అబబదల కరరస సయద
ఇసటట ననస:3-29-39-15/2
వయససస:20
లస: ససస స
94-48/1074

Deleted

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:3-29-39/15/3C
వయససస:42
లస: ససస స

94-45/498

తసడడ:డ రరస రజడడస
ఇసటట ననస:3-29-39/12
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-29-39/14A
వయససస:21
లస: పప
94-34/1004

12095 NDX2681237
పపరర: మమధసరర పస లమణణ

తసడడ:డ హహచవఎమ శరఖమ సససదర సకల
ఇసటట ననస:3-29-26
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రజడడస యరకస
ఇసటట ననస:3-29-39/12A
వయససస:34
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర పడటటల
ఇసటట ననస:3-29-39/14
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ జలమన
ఇసటట ననస:3-29-39/15/3C
వయససస:21
లస: పప

94-41/888

12098 NDX2523017
పపరర: ఫసరగజ పఠరన

12109 NDX3273380
పపరర: హనసమమరజడడస యరకస

12114 NDX3197472
పపరర: ఫరరర తనజ షపక

తసడడ:డ అశశక లలలర
ఇసటట ననస:3-29-23/3
వయససస:21
లస: పప

12097 NDX2614980
పపరర: లకడక ససమసత సకల

12108 NDX3273372
పపరర: అననపపరష గరదద
భరస : హనసమరజడడస యరకస
ఇసటట ననస:3-29-39/12A
వయససస:30
లస: ససస స

94-41/1017

94-44/12

భరస : గరరరధర రరవప
ఇసటట ననస:3-29-23 FLAT NO F2
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అసజ
ఇసటట ననస:3-29-39/12
వయససస:57
లస: ససస స

94-41/1039

12092 NDX2462265
పపరర: సరయ ససదదప లలలర

తసడడ:డ అశశక
ఇసటట ననస:3-29-23/3 GMC NO 432
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ జజనకక రరమయఖ కసతేటట
ఇసటట ననస:3-29-39/6/C, 3RD LANE,
వయససస:45
లస: పప

12111 NDX2390318
పపరర: వజయ లకడక పడటటల

94-42/832

తలర : ఆశ పస గబల
ఇసటట ననస:3-29-30/M
వయససస:19
లస: పప

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:3-29-39/1
వయససస:70
లస: ససస స
12105 NDX2390706
పపరర: శసకర బబబబ కసతేటట

12091 NDX3197365
పపరర: ఈశశర ఆశష వసససశశటట

12089 NDX3242807
పపరర: పపరష అవననశ వసస శశటట

తసడడ:డ హరర
ఇసటట ననస:3-29-23/3
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర వసససశశటట
ఇసటట ననస:3-29-23/3
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ హరర వసససశశటట
ఇసటట ననస:3-29-23/3
వయససస:24
లస: పప
12096 NDX2552446
పపరర: మమజజర చసదడ కరసత బటటట

94-42/91

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యమరర గడస
ఇసటట ననస:3-29-22 F.NO-5
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ గరసధద వసససశశటట
ఇసటట ననస:3-29-23/3
వయససస:50
లస: పప
12093 NDX3201670
పపరర: పపరష అవననశ వసససశశటట

12088 NDX2417566
పపరర: ససబబయఖ యమరర గడస

12116 NDX3025475
పపరర: �������� ���

94-48/1075

తసడడ:డ ������ ���
ఇసటట ననస:3-29-39/15/3C
వయససస:21
లస: ససస స
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12117 NDX2528990
పపరర: సరసబశవ రరవప కసదసల

94-41/59

తసడడ:డ రమమరరవప కసదసల
ఇసటట ననస:3-29-39/22
వయససస:24
లస: పప
12120 NDX2528982
పపరర: రమణమక కసదసల

94-45/13

12121 NDX3223591
పపరర: పసడయసకర ఈరసటట

95-1/1063

12124 NDX2880318
పపరర: పరరశత రరజ

12127 NDX2577575
పపరర: యశన షపక

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మబససలలరర
ఇసటట ననస:3-29-39,FOREST OFFICERS C
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ హసన అహకద షపక
ఇసటట ననస:3-29-40
వయససస:20
లస: పప

12129 NDX2586139
పపరర: ననగ సరయ దదవఖ ససద

12130 NDX3121738
పపరర: వనసకట ఆదదతఖ కకతస మమసస

94-46/700

తసడడ:డ మహమకద ఉమకర షపక
ఇసటట ననస:3-29-41/2
వయససస:33
లస: ససస స
12135 NDX2875326
పపరర: వనసకట రజడడస మటటట పలర

94-48/1091

94-44/596

తసడడ:డ శక హరర కకషష బబపటర
ఇసటట ననస:3-29-44
వయససస:21
లస: ససస స
12141 NDX2370674
పపరర: ససబడమణఖఎస తనళళరర

తసడడ:డ సడరఖ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:3-29-49
వయససస:18
లస: పప

95-1/1064

94-45/499

12128 NDX2552925
పపరర: శశశత కలరరవనలర

94-45/500

తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప కలరరవనలర
ఇసటట ననస:3-29-40/1
వయససస:19
లస: ససస స
94-49/813

94-45/16

94-43/24

94-44/595

94-45/14

తసడడ:డ మహమకద ఉమకర షపక
ఇసటట ననస:3-29-41/2
వయససస:31
లస: ససస స
12134 NDX2428456
పపరర: మహమకద హహసపసన షపక

94-45/17

94-41/722
12137 NDX2541936
పపరర: వనసకట శకనవరసరచనరరఖలల కకదసబ

భరస : వనసకట రజడడస మమటట టపలర
ఇసటట ననస:3-29-42 NEW 13-14-588
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ననదనమమననచనరరఖలల కకదసబ
ఇసటట ననస:3-29-43
వయససస:47
లస: పప

12139 NDX3184108
పపరర: శశషగరరర రరవప పలర పస తష

12140 NDX3099975
పపరర: వనసకట రమమశ దేవరశశటట

94-49/814

12142 NDX3134624
పపరర: అచచయఖ వరలవవటట

12145 NDX2962066
పపరర: పడసనన లకడక కకతస మమసస
తసడడ:డ సడరఖ పడసరద రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:3-29-49 1 LINE
వయససస:22
లస: ససస స

94-49/815

తసడడ:డ చనన సతఖననరరయణ దేవరశశటట
ఇసటట ననస:3-29-48/3
వయససస:55
లస: పప
94-49/816

తసడడ:డ బబ సపవయమ
ఇసటట ననస:3-29-48/A
వయససస:54
లస: పప
94-49/817

12131 NDX2428464
పపరర: అఉలయమ పరరశన షపక

తసడడ:డ మహమకద ఉమకర షపక
ఇసటట ననస:3-29-41/2
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పలర పస తష
ఇసటట ననస:3-29-45,GMC NO 614
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ తనళళరర
ఇసటట ననస:3-29-48/5
వయససస:48
లస: పప
12144 NDX2945202
పపరర: రరస కలమమర కకతస మమసస

12136 NDX2606283
పపరర: వజయలకడక మమటట టపలర

94-7/26

12125 SQX2099380
పపరర: ననగ వజయ చసడడ కలమమర
మసదలపప
తసడడ:డ పడభబకర రరవప మసదలపప
ఇసటట ననస:3-29-39/d
వయససస:38
లస: పప

భరస : మహమకద ఉమకర షపక
ఇసటట ననస:3-29-41/2
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ రజడడస మటటట పలర
ఇసటట ననస:3-29-42
వయససస:43
లస: పప
12138 NDX2584928
పపరర: లమశఖ శకజ బబపటర

12133 NDX2428449
పపరర: అఫరల బబగమ మరరర

12122 NDX2385508
పపరర: రసగరరవప చదవపల

94-41/889

తసడడ:డ వనసకటశశరరరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:3-29-40/B 2/1
వయససస:34
లస: పప
94-45/15

94-41/721

తసడడ:డ పపననయఖ చదవపల
ఇసటట ననస:3-29-39/32 A
వయససస:41
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ జగదదశ ససద
ఇసటట ననస:3-29-40/2
వయససస:19
లస: ససస స
12132 NDX2428472
పపరర: అరరర మన పరరశన షపక

94-46/895

భరస : ననగగశశర రరవప రరజ
ఇసటట ననస:3-29-39/C
వయససస:60
లస: ససస స
94-46/40

12119 NDX2573426
పపరర: గకస సయఖద

తసడడ:డ మర అబబదలమర సయఖద
ఇసటట ననస:3-29-39/22
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ తరక రమమరరవప ఈరసటట
ఇసటట ననస:3-29-39/24
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరర నరరవప బబ గడ వరప
ఇసటట ననస:3-29-39/32A
వయససస:40
లస: ససస స
12126 NDX2390425
పపరర: దదపసక మబససలలరర

94-41/60

తసడడ:డ రమమరరవప కసదసల
ఇసటట ననస:3-29-39/22
వయససస:23
లస: పప

భరస : రమమరరవప
ఇసటట ననస:3-29-39/22
వయససస:46
లస: ససస స
12123 SQX1989961
పపరర: లలత బబ గడ వరప

12118 NDX2528974
పపరర: నగరజ కసదసల

12143 NDX2929586
పపరర: కకతస మమసస రరస కలమమర

94-34/1005

తసడడ:డ కకతస మమసస సడరఖ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:3-29-49
వయససస:18
లస: పప
94-49/818

12146 NDX2946184
పపరర: పదదకన దేవ పపరరన

94-49/819

భరస : మబరళ కకషష తతమబ
ఇసటట ననస:3-29-52/3
వయససస:68
లస: ససస స
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94-49/820

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల గకసథద
ఇసటట ననస:3-29-52/4
వయససస:52
లస: పప
94-49/823

భరస : ననసచనరయఖ
ఇసటట ననస:3-29-52/7
వయససస:77
లస: ససస స
12153 NDX2932234
పపరర: చకకత దనరర

94-49/826

94-49/827

94-49/829

94-42/703

భరస : ఈశశర పడసరద కరజ
ఇసటట ననస:3 29 55
వయససస:50
లస: ససస స
94-41/890

94-46/26

12160 NDX2599967
పపరర: వసశకకషష కకలమసబ

94-32/977

తసడడ:డ వ గగపరలమచనరర కకలమసబ
ఇసటట ననస:3-29-55
వయససస:23
లస: పప
12163 NDX2567311
పపరర: హరరరణణ జలలర ళళమమడడ

12166 NDX2206126
పపరర: ramaiah గసజగరరపలర

12169 NDX1462696
పపరర: వజయ కలమమరర ఆరరధసఖల

94-46/29

12172 NDX3265550
పపరర: తనకయళ పరటటబసడర

94-46/701

భసధసవప: జగన మహన రజడడస పడనల
ఇసటట ననస:3-29-60/3, RAJTOWERS
వయససస:63
లస: పప

12175 NDX2952836
పపరర: మనస మహహనదద
డ న
తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:3-29-60/4
వయససస:19
లస: ససస స

12152 NDX2932200
పపరర: చరరత దనరర

94-49/825

12155 NDX3256658
పపరర: జయ లకడక సతషలలరర

94-41/1027

12158 NDX3197324
పపరర: గగపస కకషష బబతపపడడ

94-49/828

Deleted

తసడడ:డ కకసడల రరవప బబతపపడడ
ఇసటట ననస:3-29-54/5A
వయససస:30
లస: పప
12161 NDX2583599
పపరర: ఈశశర పడసరద కరజ

94-35/869

12164 NDX2532265
పపరర: శకనవరసరరవప కకమకనబబ యన

94-41/61

తసడడ:డ చన శశషయఖ కకమకనబబ యన
ఇసటట ననస:3-29-58/A
వయససస:52
లస: పప
94-46/25

12167 NDX3154655
పపరర: శకనవరస బబవపపరజడడస

94-49/830

తసడడ:డ దశయఖ బబవపపరజడడస
ఇసటట ననస:3-29-60
వయససస:44
లస: పప
94-46/27

12170 NDX1462712
పపరర: అఖల ఆరరధసఖల

94-46/28

తసడడ:డ కకషష బడహకస ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:3-29-60/2/A
వయససస:25
లస: పప
94-42/881

తసడడ:డ రవ శసకర పరటటబసడర
ఇసటట ననస:3-29-60/3C
వయససస:19
లస: ససస స
94-46/705

భరస : ననగ మబరళ కకషష గకసథద
ఇసటట ననస:3-29-52/4
వయససస:46
లస: ససస స

భసధసవప: శక లత కరజ
ఇసటట ననస:3 29 55
వయససస:55
లస: పప

భరస : కకషష బడహకస ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:3-29-60/2/A
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బబచచ రరమయఖ ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:3-29-60/2/A
వయససస:52
లస: పప
12174 NDX2553527
పపరర: జగన మహన రజడడస పడనల

94-46/833

తసడడ:డ pedasubbhaiah గసజగరరపలర
ఇసటట ననస:3-29-60
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కకషష బడహకస ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:3-29-60/2/A
వయససస:22
లస: ససస స
12171 NDX1462746
పపరర: కకషష బడహకస ఆరరధసఖల

12157 NDX3209798
పపరర: శకలసతల గబడడపపడడ

94-49/822

భరస : పడకరశరరవప సతషలలరర
ఇసటట ననస:3-29-53
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప జలలర ళళమమడడ
ఇసటట ననస:3-29-55/4
వయససస:18
లస: పప

భరస : శవయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:3-29-60
వయససస:41
లస: ససస స
12168 NDX2188978
పపరర: అపరష ఆరరధసఖల

94-41/723

Deleted

Deleted

12165 NDX3157435
పపరర: వనసకట లకడక రరమశశటట

12154 NDX2591766
పపరర: రగణబ సకకననల

12149 NDX3109220
పపరర: అనసరరధ గకసథద

తలర : మమమథదల
ఇసటట ననస:3-29-52/7
వయససస:28
లస: ససస స

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

తసడడ:డ కకసడల రరవప బబతపపడడ
ఇసటట ననస:3-29-54/5A
వయససస:30
లస: పప
12162 NDX2578029
పపరర: శక లత కరజ

94-49/824

తసడడ:డ సరయ బబబ సకకననల
ఇసటట ననస:3-29-52/8
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమ రరవప
ఇసటట ననస:3-29-54
వయససస:41
లస: పప
12159 NDX3197928
పపరర: గగపస కకషష బబతపపడడ

12151 NDX2945517
పపరర: మమమథదల దనరర
భరస : కగశవ బడహకననయబడడ
ఇసటట ననస:3-29-52/7
వయససస:58
లస: ససస స

తలర : మమమథదల
ఇసటట ననస:3-29-52/7
వయససస:27
లస: ససస స
12156 NDX2904308
పపరర: ధనవశశర రరవప నకకసన

94-49/821

Deleted

భరస : పదదకన దేవ పపరరన
ఇసటట ననస:3-29-52/3
వయససస:30
లస: ససస స
12150 NDX2924892
పపరర: అనసడయ గసజ

12148 NDX3109055
పపరర: ననగ మబరళ కకషష గకసథద

12173 NDX2542157
పపరర: వజయ కలమమరర పడనల

94-46/704

భరస : జగన మహన రజడస డ పడనల
ఇసటట ననస:3-29-60/3 RAJTOWERS
వయససస:54
లస: ససస స
94-49/831

12176 NDX2569986
పపరర: శకదేవ కకన

94-46/706

తసడడ:డ మహనరరవప కకన
ఇసటట ననస:3-29-60/A
వయససస:27
లస: ససస స
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12177 NDX2829661
పపరర: వజయ బబససరరజడడస రరమరజడడస

94-46/835

తసడడ:డ కకషరష రజడడస రరమరజడడస
ఇసటట ననస:3-29-60/A
వయససస:63
లస: పప
12180 NDX3110970
పపరర: శవ శసకరరరవప చలర

94-49/832

తసడడ:డ కకషష చలర
ఇసటట ననస:3-29-63/1/2
వయససస:32
లస: పప
12183 NDX2883759
పపరర: ననగ వనసకట ధనలకడక వవపపరర

94-49/836

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వవపపరర
ఇసటట ననస:3-29-64 1ST LINE
వయససస:22
లస: ససస స
12186 NDX2623817
పపరర: సస మ శశఖర రరవప కటటకక

94-46/708

94-46/836

94-49/833
12181 NDX3186830
పపరర: ససడనభకలటన శకనవరస వజయ
రగహన ససడనభకలటన
తసడడ:డ ససడనభకలటన రరజగశ ఖననన ససడనభకలటన
ఇసటట ననస:3-29-63/A
వయససస:19
లస: పప

12182 NDX2883767
పపరర: ననగలకడక వవపపరర
భరస : శకనవరస రరవప వవపపరర
ఇసటట ననస:3-29-64 1ST LINE
వయససస:39
లస: ససస స

12184 NDX2945186
పపరర: శకనవరస రరవప వవపపరర

12185 NDX2942506
పపరర: సరయ తేజ పపవరశడడ

94-49/834

12187 NDX2605608
పపరర: మధవ కటటకక

12190 NDX2827608
పపరర: వనసకట కకషష బబ గడ వరపప

12193 NDX2768646
పపరర: కలమమరర ఏటటకలరర

94-46/709

తసడడ:డ బబచచయఖ కలవ
ఇసటట ననస:3-29-69
వయససస:18
లస: పప
94-46/837

12191 SQX2085868
పపరర: మసరసన షపక

94-49/837

12194 NDX2583318
పపరర: షపక దసడడ ఆససయమ

94-49/838
12195 NDX3001955
పపరర: మహన లకక ననరరయణ
కలనదరరర
తసడడ:డ లకడక వనసకట మసరసన రరవప కలనదరరర
ఇసటట ననస:3-29-74
వయససస:21
లస: పప

95-6/868
12196 SQX2034726
పపరర: మహన లకడక ననరరయణ
కలనదరరర
తసడడ:డ లకడక వనసకట మసరసననడవప కలనదరరర
ఇసటట ననస:3-29-74
వయససస:20
లస: పప

12197 NDX2206183
పపరర: గగపసకకషష వసస

12198 NDX2622603
పపరర: వనసకట సరయ శకకర శశకలరర

12199 NDX2600195
పపరర: వరగశశర కగదర రరమరరజ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యయలరసకక
ఇసటట ననస:3-29-80/5
వయససస:20
లస: ససస స
12204 NDX3143062
పపరర: గబసటటపలర వనసకట రతనస
తసడడ:డ గబసటటపలర పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:3-29-83
వయససస:23
లస: పప

94-32/978

తసడడ:డ మబరళధర రరవప రరమరరజ
ఇసటట ననస:3-29-80/2
వయససస:19
లస: పప
94-49/841

12202 NDX2447100
పపరర: వనసకటరతనస గబసటటపలర

94-42/93

తసడడ:డ పడసరదరరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:3-29-83
వయససస:22
లస: పప
94-49/843

12205 NDX3149390
పపరర: గబసటటపలర అనరరదర
తసడడ:డ గబసటటపలర పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:3-29-83
వయససస:21
లస: పప

95-4/901

తసడడ:డ రషసధ
ఇసటట ననస:3-29-69/13
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : షపక దసడడ పపద సపవదన
ఇసటట ననస:3-29-73
వయససస:34
లస: ససస స

12201 NDX3074739
పపరర: వనసకట వజయ లకడక యయలరసకక

94-45/656

94-46/710
12188 NDX2584407
పపరర: బల వనసకట పడదదప కలమమర కలవ

భరస : అసకమక రరవప ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:3-29-70
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శకధర శశకలరర
ఇసటట ననస:3-29-78/1
వయససస:23
లస: పప

94-49/835

తసడడ:డ రమణ పపవరశడడ
ఇసటట ననస:3-29-65
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:3-29-70
వయససస:22
లస: ససస స

94-46/712

94-46/707

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:3-29-63/1/2
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప బబ గడ వరపప
ఇసటట ననస:3-29-69/1
వయససస:20
లస: పప
94-46/711

12179 NDX2590719
పపరర: శవ శసకర రరవప చలమర

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ సబబనవన
ఇసటట ననస:3-29-62/A
వయససస:34
లస: పప

భరస : సస మ శశఖర రరవప కటటకక
ఇసటట ననస:3-29-68
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప బబ గడ వరపప
ఇసటట ననస:3-29-69/1
వయససస:48
లస: ససస స
12192 NDX2564078
పపరర: అమమలఖ రరణణ ఏటటకలరర

94-48/15

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-29-64 , 1ST LINE
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష మమరరస కటటకక
ఇసటట ననస:3-29-68
వయససస:41
లస: పప
12189 NDX2827640
పపరర: ననగమణణ బబ గడ వరపప

12178 NDX2390573
పపరర: రమమశ బబబబ సబబనవన

94-42/737

94-46/30

తలర : రమణ వసస
ఇసటట ననస:3-29-76/2
వయససస:25
లస: పప
94-42/740
12200 NDX2561637
పపరర: రరమరరజ వరగశశర కగదర
రరమరరజ
తసడడ:డ రరమరరజ మబరళధర రరవప రరమరరజ
ఇసటట ననస:3-29-80/2
వయససస:19
లస: పప

12203 NDX3141991
పపరర: గబసటటపలర పడసరద రరవప

94-49/842

తసడడ:డ గబసటటపలర వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:3-29-83
వయససస:58
లస: పప
94-49/844

12206 NDX2905792
పపరర: రరమలకడక నకకసన

94-34/1006

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:3-29-84
వయససస:61
లస: ససస స
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12207 NDX2905826
పపరర: రతన నకకసన
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94-34/1007

భరస : ధనవశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-29-84
వయససస:35
లస: ససస స
12210 NDX2952810
పపరర: ఆదదననరరయణ బలర వవలల

94-49/845

94-45/504

12211 NDX2569630
పపరర: రమమదేవ పస తషల

94-42/741

94-49/920

తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:3-29-91/D
వయససస:18
లస: ససస స

94-49/848

12220 NDX2981488
పపరర: భబగఖ లకడక మమమడడపలర

తసడడ:డ రరమ కకషష మమరరస కసభసపరటట
ఇసటట ననస:3-29-92
వయససస:56
లస: పప

12223 NDX3143633
పపరర: బబబ చససడడరర

94-49/851

12218 NDX2981090
పపరర: భబగఖ లకడక మమమడడపలర

94-49/849

12221 NDX2614782
పపరర: రరమకకషష మమరరస కసభసపరటట

94-45/505

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:3-29-92
వయససస:80
లస: పప
94-49/853

భరస : సతఖ వనసకట రమణ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:3-29-92
వయససస:47
లస: ససస స

12225 NDX2447167
పపరర: ననగ లకడక కలవకకలనస

94-49/846

తసడడ:డ బబబబ మమమడడపలర
ఇసటట ననస:3-29-91/D
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ మమమడడపలర
ఇసటట ననస:3-29-91/D
వయససస:18
లస: ససస స
94-49/852

94-45/503

తసడడ:డ మబనసరశమ మమమడడపలర
ఇసటట ననస:3-29-91/D
వయససస:43
లస: పప

భరస : బబబబ మమమడడపలర
ఇసటట ననస:3-29-91/d
వయససస:41
లస: ససస స
94-49/850

12212 NDX2590438
పపరర: ఉగడ యఖ పస తషల

12215 NDX2981496
పపరర: బబబబ మమమడడపలర

12217 NDX2981520
పపరర: సససదరర మమమడడపలర

12222 NDX2879955
పపరర: సతఖ వనసకట రమణ కసభసపరటట

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల రరజజ
ఇసటట ననస:3-29-89
వయససస:52
లస: పప

12214 NDX3220704
పపరర: జయరరస బబహహరర

12216 NDX3179934
పపరర: సససదరర మమమడడపలర
భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:3-29-91/D
వయససస:42
లస: ససస స

94-42/95

తసడడ:డ వనసకటబదదడ ననయబడడ
ఇసటట ననస:3-29-90, OM SAI NILAYAM
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ బబధద
ఇసటట ననస:3-29-91
వయససస:65
లస: పప

94-49/847

12209 NDX2403046
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప రరజజ

తసడడ:డ ఉగజడ య
గ మ
ఇసటట ననస:3-29-90 OM SAI NILAYAMA
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉగడ యఖ
ఇసటట ననస:3-29-90, OM SAI NILAYAM
వయససస:20
లస: ససస స

12219 NDX3171048
పపరర: భబగఖ లకడక మమమడడపలర

94-42/94

తసడడ:డ ననగ కకషస ర రరజజ
ఇసటట ననస:3-29-89
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వరనన
ఇసటట ననస:3-29-90
వయససస:54
లస: పప
12213 NDX2567782
పపరర: తనకయళ ననయబడడ పస తషల

12208 NDX2370542
పపరర: వనసకట సరకగత రరజజ

12224 NDX2880136
పపరర: బబబ చససడడరర

94-49/854

భరస : సతఖ వనసకట రమణ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:3-29-92
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనకకషష మమరరస కలవకకలనస
ఇసటట ననస:3-29-92, GMC NO-105
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరధనకకషష మమరరస కలవకకలనస
ఇసటట ననస:3-29-92, GMC NO-105
వయససస:65
లస: ససస స

12227 NDX2362622
పపరర: వనసకట హనసమసత
కలవకకలనస
తసడడ:డ రరధనకకషషమమరరస కలవకకలనస
ఇసటట ననస:3-29-92, GMC NO-105
వయససస:35
లస: పప

12228 NDX2838613
పపరర: రగజ తరర సగర

12229 NDX2592251
పపరర: సస మబలమక దనసరర

12230 NDX2592673
పపరర: గకరర దనసరర

94-45/20

94-45/657

తసడడ:డ మబఖలసగస తరర సగర
ఇసటట ననస:3-29-95/a
వయససస:18
లస: ససస స
12231 NDX2894731
పపరర: దదప సనహరరమ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనల
ఇసటట ననస:3-29-100
వయససస:19
లస: పప

94-45/21

94-41/727

భరస : గననలసరశమ
ఇసటట ననస:3-29-97/A
వయససస:79
లస: ససస స
94-49/856

భరస : భరత
ఇసటట ననస:3-29-99 , 2ND LINE
వయససస:21
లస: ససస స
12234 NDX2592921
పపరర: గగపస వనల

12226 NDX2428407
పపరర: పదనకవత కలవకకలనస

12232 NDX2653871
పపరర: లకడక వనల

12235 NDX2617728
పపరర: భబగఖ లకడక సరహహ
భరస : గణణశ సరహహ
ఇసటట ననస:3-29-100
వయససస:27
లస: ససస స

94-46/713

భరస : చన రరవప
ఇసటట ననస:3-29-97/a
వయససస:47
లస: ససస స
94-24/824

భరస : శకనవరస రరవప వనల
ఇసటట ననస:3-29-100
వయససస:30
లస: ససస స
94-41/703

94-45/22

12233 NDX2581957
పపరర: శకనవరస రరవప వనల

94-41/702

తసడడ:డ పపలయఖ వనల
ఇసటట ననస:3-29-100
వయససస:35
లస: పప
94-46/684

12236 NDX2595007
పపరర: గగపస వనల

94-41/704

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-29-100/A
వయససస:20
లస: పప
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పపరర: లకడక వనల
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94-46/685

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-29-100/A
వయససస:33
లస: ససస స
12240 NDX2541860
పపరర: సశరష సససగ బబ సదదల

94-37/623

భసధసవప: ససదదప సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:3-29-104/3
వయససస:44
లస: పప
12243 NDX2878510
పపరర: ససదదప సససగ బబ సదదల

94-37/723

94-49/779

94-49/782

94-50/585

94-41/706

12258 NDX2584506
పపరర: నహహత శసక

94-46/689

12247 NDX3132230
పపరర: వజయ నలర స

12250 NDX2899938
పపరర: శశశత చదనసన

12253 NDX2734689
పపరర: కకషష రజడడస యడర

12256 NDX2206167
పపరర: వజయలకడక గసజ

12259 NDX2617629
పపరర: వనసకట సరయ తరరణ బబ లశశటట

94-49/780

తసడడ:డ శవ సరయ రరజ మబదసనడరర
ఇసటట ననస:3-29-104/B
వయససస:19
లస: ససస స

12262 NDX2541340
పపరర: రవ కలమమర కటటకల

94-49/783

12265 NDX3088879
పపరర: కకషష గగడడగబ
తసడడ:డ జజజయఖ గగడడగబ
ఇసటట ననస:3-29-111
వయససస:32
లస: పప

12245 NDX3052685
పపరర: మసగమక సససకర

94-49/778

12248 NDX3106002
పపరర: ����� ����� ����������

94-49/781

12251 NDX3062650
పపరర: శకనవరస రరవప జటపస డ లల

94-50/584

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:3-29-104/3
వయససస:57
లస: పప
94-43/842

12254 NDX2592061
పపరర: పదనకవత నడతలపత

94-46/688

భరస : సరశమబలల
ఇసటట ననస:3-29-104/3,
వయససస:54
లస: ససస స
94-46/31

12257 NDX2206159
పపరర: షస రజడడస గసజ

94-46/32

తసడడ:డ చననపపరజడడస గసజ
ఇసటట ననస:3-29-104/A
వయససస:52
లస: పప
94-46/690

12260 NDX2465730
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప బబ లశశటట

94-46/33

తసడడ:డ వనసకట పరప రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:3-29-104/A SRI LAKSHMI SAI
వయససస:57
లస: పప
94-46/686

భసధసవప: వదఖ జజఖత కటటకల
ఇసటట ననస:3-29-104 ward no 3
వయససస:57
లస: పప
94-49/784

94-37/722

తసడడ:డ ��������� ���
ఇసటట ననస:3-29-104/3
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శకననశస రరవప
ఇసటట ననస:3-29-104/A
వయససస:19
లస: పప
94-50/586

94-41/67

భరస : ససబబబరజడడస సససకర
ఇసటట ననస:3-29-104/3
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : షస రజడడస గసజ
ఇసటట ననస:3-29-104/A
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప శసక
ఇసటట ననస:3-29-104/A
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససరజదదదన షపక
ఇసటట ననస:3-29-110/1
వయససస:29
లస: ససస స

94-46/687

తసడడ:డ కకసడ రజడడస
ఇసటట ననస:3-29-104/3 FNO 204
వయససస:43
లస: పప

12255 NDX2621340
పపరర: యమమన ననగ లకడక పసడత
ఆలపరటట
తసడడ:డ ననగ లకకణ కలమమర ఆలపరటట
ఇసటట ననస:3-29-104/A
వయససస:19
లస: ససస స

12264 NDX2897841
పపరర: రజహన షపక

12244 NDX2584456
పపరర: సరశమబలల ననయబడడ

12239 NDX2530020
పపరర: గరలబ సరహహబ షపక

భరస : సశరష సససగ
ఇసటట ననస:3-29-104/3
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరససలల చదనసన
ఇసటట ననస:3-29-104/3
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ��������� ���
ఇసటట ననస:3-29-104/3
వయససస:53
లస: ససస స

12261 NDX2874873
పపరర: వనసకట భవన మబదసనడరర

12242 NDX2878502
పపరర: లకడక బబయ బబ సదదల

94-37/721

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:3-29-104/3
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రసజత కలమమర
ఇసటట ననస:3-29-104/3
వయససస:29
లస: ససస స
12252 NDX3062635
పపరర: �������� �����������

12241 NDX2859312
పపరర: సశరష సససగ బబ సదదల

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:3-29-104/3
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏన ఏస అపలయఖ
ఇసటట ననస:3-29-104/3
వయససస:42
లస: పప
12249 NDX3063195
పపరర: భవన జటపస డ లల

తసడడ:డ తసగజళర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-29-104 1ST LINE
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ హరర సససగ
ఇసటట ననస:3-29-104/3
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సశరష సససగ
ఇసటట ననస:3-29-104/3
వయససస:18
లస: పప
12246 NDX3076981
పపరర: పడసరద నలర స

94-41/705
12238 NDX2601896
పపరర: దదపక వఎసఎస వజయ కలమమర
పరరచడరర
తసడడ:డ ససబబరరవప పరరచడరర
ఇసటట ననస:3-29-103
వయససస:27
లస: పప

12263 NDX2618296
పపరర: హహమలత గబతస కకసడ

94-46/691

భరస : రఘబ కలమమర గబతస కకసడ
ఇసటట ననస:3-29-107
వయససస:42
లస: ససస స
94-46/830

12266 NDX3132339
పపరర: ససజజత గగడడగబ

94-46/831

భరస : కకషష గగడడగబ
ఇసటట ననస:3-29-111
వయససస:29
లస: ససస స
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12267 NDX3117074
పపరర: దదవఖ మమజగటట
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94-49/785

తసడడ:డ హహచఎసపస పడసరద మమజగటట
ఇసటట ననస:3-29-111
వయససస:28
లస: ససస స
12270 SQX2050839
పపరర: గగపస కకషష ఏల

95-4/899

94-41/62

94-49/788

94-49/791

94-192/663

94-41/883

94-49/794

తసడడ:డ సపన హజజడ
ఇసటట ననస:3-29-128/2
వయససస:30
లస: పప

12280 NDX3107844
పపరర: గరయతడ మసదడపప

12283 NDX2586287
పపరర: షరబబషర అల షపక

12286 NDX2570646
పపరర: వననదదన చలమర

12289 NDX2952224
పపరర: శకలకడక గగలర

94-46/693

12292 NDX2863314
పపరర: ననగరరజ పస టటనరర

12295 NDX3065950
పపరర: హరర కకశశర హజజడ
తసడడ:డ సపన హజజడ
ఇసటట ననస:3-29-128/2
వయససస:30
లస: పప

12275 NDX2838878
పపరర: అనసరరధ మతషకలరర

94-45/651

12278 NDX3185840
పపరర: దదపక మతషకలరర

94-49/790

94-49/792

12281 NDX0159244
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ�
శతరరజ�
తసడడ:డ రరమమమరరస�
ఇసటట ననస:3-29-117/B
వయససస:56
లస: పప

94-41/708

12284 NDX2586329
పపరర: అససరర ఫపననసర షపక

94-192/659

94-41/709

భరస : షరబబషర అల షపక
ఇసటట ననస:3-29-118
వయససస:54
లస: ససస స
94-41/710

12287 NDX2900330
పపరర: వనసకటటశశరరర జవసగబల

94-49/793

తసడడ:డ మసరసన రరవప జవసగబల
ఇసటట ననస:3-29-120
వయససస:66
లస: పప
94-41/884

12290 NDX2956217
పపరర: దసరడ ననగజసదడ గగలర

94-49/795

తసడడ:డ రరమ చసదడ పసలలర గగలర
ఇసటట ననస:3-29-126
వయససస:20
లస: పప
94-50/587

తసడడ:డ కనకరరజ
ఇసటట ననస:3-29-126/2
వయససస:19
లస: పప
94-49/797

94-27/929

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మతషకలరర
ఇసటట ననస:3-29-116/6A
వయససస:22
లస: పప

భరస : రరమ చసదడ పసలలర గగలర
ఇసటట ననస:3-29-126
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకరరజ పస టటనరర
ఇసటట ననస:3-29-126/2
వయససస:20
లస: పప
12294 NDX3101524
పపరర: హరర కకశశర హజజడ

94-49/789

తసడడ:డ బబజర బబబబ చలమర
ఇసటట ననస:3-29-119/4
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరళమహన రరవప
ఇసటట ననస:3-29-125
వయససస:36
లస: పప
12291 NDX2582955
పపరర: ననగరరజ పస టటనరర

12277 NDX3187457
పపరర: అనసరరధ మతషకలరర

12272 NDX2597631
పపరర: వనసకటటశశరరర మతషకలరర

భరస : సరయ నరజసదడ మతషకలరర
ఇసటట ననస:3-29-116/6A
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ హసన అహమద షపక
ఇసటట ననస:3-29-118
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ కరలల్ేపప
ఇసటట ననస:3-29-118
వయససస:41
లస: పప
12288 NDX2946747
పపరర: మనననస కకరర పరటట

94-41/882

భరస : రఘబ రరస పడసరద
ఇసటట ననస:3-29-117/B
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:3-29-117/B 1ST LINE
వయససస:35
లస: పప
12285 NDX2840502
పపరర: పడసరద రరవప కరలల్ేపప

12274 NDX2831303
పపరర: సరయ నరజసదడ మతషకలరర

94-49/786

తసడడ:డ చదసచస ననగయఖ మతషకలరర
ఇసటట ననస:3-29-116/6A
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : సరయ నరజసదడ మతషకలరర
ఇసటట ననస:3-29-116/6A
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ దదపక చనమసడేశశరర
ఇసటట ననస:3-29-116/6A
వయససస:20
లస: ససస స
12282 NDX0166074
పపరర: రఘబరరస పడసరద శతరరజ�

94-49/787

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మతషకలరర
ఇసటట ననస:3-29-116/6A
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మతషకలరర
ఇసటట ననస:3-29-116/6A
వయససస:26
లస: పప
12279 NDX3190253
పపరర: చనమసడేశశరర మతషకలరర

12271 NDX3101904
పపరర: వర శసకర రరవప పసదదరర

12269 NDX2955714
పపరర: జజన బ షపక

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:3-29-111/6
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచ రరవప
ఇసటట ననస:3-29-116/4 , 1ST LINE
వయససస:35
లస: పప

భరస : సరయ నరగసదడ మతషకలరర
ఇసటట ననస:3-29-116/6A
వయససస:25
లస: ససస స
12276 NDX3191327
పపరర: సరయ నరజసదడ మతషకలరర

94-46/692

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-29-111/6
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఏల
ఇసటట ననస:3-29-114
వయససస:19
లస: పప
12273 NDX2362556
పపరర: అనసరరధ మతషకలరర

12268 NDX2614121
పపరర: జజన బఇవనవ షపక

12293 NDX3065836
పపరర: శసకరర హజజడ

94-49/796

భరస : సపన హజజడ
ఇసటట ననస:3-29-128/2
వయససస:59
లస: ససస స
94-49/798

12296 NDX3101243
పపరర: ననగమణణ హజజడ

94-49/799

భరస : హరర కకశశర హజజడ
ఇసటట ననస:3-29-128/2
వయససస:30
లస: ససస స
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12297 NDX3101169
పపరర: సపన హజజడ
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94-50/588

తసడడ:డ వరన హజజడ
ఇసటట ననస:3-29-128/2
వయససస:64
లస: పప
12300 NDX2877512
పపరర: సరహహ ససనత

94-49/801

12301 NDX2578672
పపరర: రరజశశఖర రరజ పడత కసటస

94-46/695

94-41/1066

12304 NDX2680833
పపరర: మబనర బబగస షపక

12299 NDX3035342
పపరర: షపక అమర బబష షపక

94-49/800

తసడడ:డ షపక మసరసన మసరసన
ఇసటట ననస:3-29-129
వయససస:25
లస: పప
94-46/694

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరజ
ఇసటట ననస:3-29-130 GMC 32
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ షబబర
ఇసటట ననస:3-29-133
వయససస:21
లస: పప
12306 NDX3299203
పపరర: లకడక ననరరయణ మబనమ

94-41/885

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:3-29-129
వయససస:20
లస: పప

భరస : రవ సరహహ
ఇసటట ననస:3-29-129/2
వయససస:31
లస: ససస స
12303 NDX2570273
పపరర: జలమన షపక

12298 NDX2847325
పపరర: బబజ షపక

12302 NDX2598936
పపరర: వనవషషవ షపక

94-41/711

భరస : షరయళద
ఇసటట ననస:3-29-133
వయససస:22
లస: ససస స
94-31/892

12305 NDX3064573
పపరర: మమరర పస నసగబబత

భరస : మహమకద ఇసతయమజ షపక
ఇసటట ననస:3-29-134/2(NEW 13-1-27)
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:3-29-140
వయససస:53
లస: ససస స

12307 NDX3299211
పపరర: పదకజ శకదేవ మబనమ

12308 NDX3299229
పపరర: శకధర మబనమ

94-41/1067

94-50/590

94-41/1068

తసడడ:డ బకలలర
ఇసటట ననస:3-29-147 FLOT NO 303
వయససస:58
లస: పప

భరస : లకడక ననరరయణ మబనమ
ఇసటట ననస:3-29-147 FLOT NO 303
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ మబనమ
ఇసటట ననస:3-29-147 FLOT NO 303
వయససస:29
లస: పప

12309 NDX2601359
పపరర: వజయ టటమకనవడక

12310 NDX3003696
పపరర: ఇరశరద షపక

12311 NDX2605079
పపరర: అసమమ ఫరరర నన షపక

94-31/893

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:3-29-148
వయససస:22
లస: పప
12312 NDX2590974
పపరర: ససరర అపలరరవప మమదనబతష
స ల

తసడడ:డ లజన షపక
ఇసటట ననస:3-29-150/A
వయససస:33
లస: పప
94-41/714

తసడడ:డ ఆదదమమరరస మమదనబతష
స ల
ఇసటట ననస:3-29-151/A
వయససస:39
లస: పప
12315 NDX2370682
పపరర: ససవర పసడయమ కజ

94-45/18

94-45/654

12316 NDX2580595
పపరర: కకసడరజడడస రరయపరజడడస

12319 NDX2874618
పపరర: నరకల సరగజన మమటట ట

94-50/592

12322 NDX2657260
పపరర: వజయ దసరడ కలల
ర రర

94-45/495

భరస : సరయ రరస కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:3-29-162/1 BHAVANI HOMES
వయససస:46
లస: ససస స

12325 NDX3281144
పపరర: అవననశ కనమరర పపడడ

94-35/880

12317 NDX2874790
పపరర: వజయ మమరర రగలర

94-45/653

భరస : అమరననథ రజడడస రగలర
ఇసటట ననస:3-29-152/2
వయససస:34
లస: ససస స
94-49/803

12320 NDX2874634
పపరర: సససదరమక మబల

94-50/591

భరస : కకసడ రజడడస మబల
ఇసటట ననస:3-29-152/2
వయససస:52
లస: ససస స
94-22/669

భరస : అపలల ననయబడడ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:3-29-152/b
వయససస:37
లస: ససస స
94-45/748

12314 NDX2700508
పపరర: ససటవన రజడడస మబల
తసడడ:డ కకసడరజడడస మబల
ఇసటట ననస:3-29-152/2
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకట రజడడస మమటట ట
ఇసటట ననస:3-29-152/2
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససటవన రజడడస మబల
ఇసటట ననస:3-29-152/2
వయససస:25
లస: ససస స
12324 NDX3281037
పపరర: అననపపరష కనమరర పపడడ

94-49/606

తసడడ:డ మబల
ఇసటట ననస:3-29-152/2
వయససస:57
లస: పప

భరస : ససబబ రజడడస మబల
ఇసటట ననస:3-29-152/2
వయససస:25
లస: ససస స
12321 NDX3197225
పపరర: అనసష మబల

12313 NDX2551141
పపరర: షపక రరజజశస

94-28/840

భరస : ఇలయమస గజన షపక
ఇసటట ననస:3-29-150(NEW 13-1-10)
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : షపక మర
ఇసటట ననస:3-29-151,G6
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కజ
ఇసటట ననస:3-29-152/2
వయససస:32
లస: ససస స
12318 NDX2874741
పపరర: అనసష మబల

94-49/802

12323 UON0462226
పపరర: వనసకట లకడక తనననరర

94-41/1042

భరస : ఉకయ భకకర రరవప తనననరర
ఇసటట ననస:3-29-162
వయససస:45
లస: ససస స
94-45/749

తసడడ:డ సరయ రరస కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:3-29-162/1 bhavani homes
వయససస:24
లస: పప

12326 NDX3281151
పపరర: సరయ రరస కనమరర పపడడ

94-45/750

తసడడ:డ కగ వ రసగ రరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:3-29-162/1 bhavani homes
వయససస:54
లస: పప
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12327 NDX3281201
పపరర: జగదదశ కనమరర పపడడ
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94-41/1056

94-41/1041 12329 UON1372820
12328 UON0462002
పపరర: ఉదయ బబవహససర రరవప తనననరర
పపరర: మకదసల తనననరర

తసడడ:డ సరయ రరస కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:3-29-162 bhavani homes
వయససస:25
లస: పప

భసధసవప: లలతన జహనవ తనననరర
ఇసటట ననస:3-29-162,
వయససస:53
లస: పప

12330 NDX3106770
పపరర: మమధవ చరరరదదనన

12331 NDX2591857
పపరర: లమవణఖ రరజవరపప

94-50/593

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:3-29-184/A
వయససస:32
లస: పప
12333 NDX2590198
పపరర: రరజ చసదదక
డ మమడడగసటబర
తసడడ:డ గసగధర మమడడగసటబర
ఇసటట ననస:3-29-187
వయససస:19
లస: ససస స
12336 NDX2417160
పపరర: షపక ఖసడడ జననసర

94-41/64

94-41/886

12337 NDX2417178
పపరర: షపక షసకత

12340 NDX2947083
పపరర: తహససన పఠరన

94-49/805

12343 NDX3122728
పపరర: పపరషచసదడ రరవప మడడవరడ

94-31/894

12346 NDX2947505
పపరర: అకబర షపక
తసడడ:డ ఖససస పసర
ఇసటట ననస:3-29-204
వయససస:62
లస: పప

12348 NDX2983211
పపరర: రషమ

12349 NDX2899854
పపరర: అససఫ అవర రజహమన షపక

94-49/807

తలర : ఉషరరణణ
ఇసటట ననస:3-29-206/A
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:3-29-212
వయససస:48
లస: ససస స
12354 NDX2560589
పపరర: శరరకల షపక
భరస : మమబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-29-215
వయససస:21
లస: ససస స

94-41/65

12352 NDX2570257
పపరర: అహరరననస పఠరన

94-50/595

12355 NDX3069895
పపరర: నజర బబష షపక
తసడడ:డ బబడద సరహహబ
ఇసటట ననస:3-29-215
వయససస:52
లస: పప

94-41/63

12338 NDX2417129
పపరర: షపక అహకద అల

94-41/66

12341 NDX2956225
పపరర: మలర శశరర రరపస లల

94-50/596

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:3-29-191
వయససస:49
లస: ససస స
94-49/806

12344 NDX2447266
పపరర: ఉదయభబససర ఏలమరపడగడ

94-46/34

తసడడ:డ లత వనసకట శశష చలపత ఏలమరపడగడ
ఇసటట ననస:3-29-197/2, NEAR RAGHAVE
వయససస:65
లస: పప
94-50/597

12347 NDX2543908
పపరర: ్ఢషమ జమబకల

94-46/696

తలర : ఉషరరణణ జమబకల
ఇసటట ననస:3-29-206/A
వయససస:24
లస: ససస స
94-41/887

12350 NDX2777043
పపరర: షపక గబలమబ షర

94-50/598

తసడడ:డ షపక మమహబమబ బబష
ఇసటట ననస:3-29-210
వయససస:24
లస: ససస స
94-46/697

భరస : ఖససస ఖమన
ఇసటట ననస:3-29-214
వయససస:54
లస: ససస స
94-46/698

12335 NDX2417137
పపరర: షపక అసరక ససలమసనన

తసడడ:డ సరలమర అల షపక
ఇసటట ననస:3-29-190
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:3-29-210
వయససస:18
లస: పప
94-26/1029

94-32/976

తసడడ:డ షపక అహకద అల
ఇసటట ననస:3-29-190
వయససస:26
లస: ససస స

భసధసవప: రరఢ మడడవరడ
ఇసటట ననస:3-29-195
వయససస:73
లస: పప

భరస : ఘన సపవదసలల షపక
ఇసటట ననస:3-29-202, Ramanujakutam
వయససస:55
లస: ససస స

12351 NDX2603314
పపరర: బబ బతతల షపక

94-50/594

భరస : మబబన ఖమన
ఇసటట ననస:3-29-190/A
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కరటటరర వనసకట ననగరరరర న
ఇసటట ననస:3-29-192
వయససస:29
లస: ససస స
12345 NDX2598019
పపరర: జజన బ షపక

12334 NDX2780476
పపరర: షరమవపలమర మహమకద

12332 NDX2589984
పపరర: మననహర మమడడగసటబర
తసడడ:డ గసగధర మమడడగసటబర
ఇసటట ననస:3-29-187
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ షపక అహకద అల
ఇసటట ననస:3-29-190
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససభబన ఖమన
ఇసటట ననస:3-29-190
వయససస:50
లస: ససస స
12342 NDX2863298
పపరర: కరటటరర ననగ భబరడ వ

94-41/719

తసడడ:డ లయమఖత అల మహమకద
ఇసటట ననస:3-29-187
వయససస:22
లస: పప

భరస : షపక అహకద అల
ఇసటట ననస:3-29-190
వయససస:47
లస: ససస స
12339 NDX2921468
పపరర: షరహహదన పఠరన

భసధసవప: లలతన జహనవ తనననరర
ఇసటట ననస:3-29-162,
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-29-186
వయససస:27
లస: ససస స
94-41/720

94-45/752

12353 NDX2837417
పపరర: రబబన షపక

94-50/599

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:3-29-214
వయససస:34
లస: పప
94-50/600

12356 NDX3087111
పపరర: కరరమబననసర షపక

94-50/601

భరస : నజర బబష
ఇసటట ననస:3-29-215
వయససస:48
లస: ససస స
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12357 NDX3084779
పపరర: రజషక షపక
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94-50/602

12358 NDX3088374
పపరర: మమబబ ససభబన షపక

94-50/603

12359 NDX2236305
పపరర: పదనకవత మమడ

తసడడ:డ నజర బబష
ఇసటట ననస:3-29-215, COBALDPET
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ నజర బబష
ఇసటట ననస:3-29-215, COBALDPET
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ కరటటడ త
ఇసటట ననస:3-29-217
వయససస:42
లస: ససస స

12360 NDX2559078
పపరర: ననగమణణ చరలదదననవ

12361 NDX2875813
పపరర: సరయ కకషష కడడమమటర

12362 NDX2607901
పపరర: తనహహర షపక

94-46/699

తసడడ:డ బల ననగయఖ
ఇసటట ననస:3-29-217
వయససస:24
లస: ససస స
12363 NDX2429348
పపరర: సబహ అసజమ షపవక

తసడడ:డ నగరజ
ఇసటట ననస:3-29-217
వయససస:25
లస: పప
94-50/5

భరస : మరరర రరయమజలమర బబవగ
ఇసటట ననస:3-29-218
వయససస:39
లస: ససస స
12366 NDX2236289
పపరర: వజయ కలమమరర నసదదననల

94-46/37

94-42/830

94-42/96

94-50/8

94-45/19

తసడడ:డ తరరపత చేవపరర
ఇసటట ననస:3/29/225
వయససస:46
లస: ససస స
12381 NDX2579399
పపరర: యమమన కలల
ర రర

తసడడ:డ కలల
ర రర శకనవరస రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:3-30-4/B
వయససస:18
లస: పప

12370 NDX2776094
పపరర: సపగబ రరమ దేవ

12373 NDX2477743
పపరర: బబ మమకదద జజఖత

94-40/677

94-50/604

94-50/7

94-50/607

12379 NDX3230810
పపరర: ఈశశర ఆశష వసస శశటట

94-44/981

12385 NDX2566628
పపరర: యమమన కలల
ర రర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:3-30-4B
వయససస:20
లస: ససస స

94-46/39

12371 NDX3101789
పపరర: ������ �����

94-50/605

12374 NDX2843506
పపరర: గరరడ చసదడశశఖర

94-50/606

తలర : గరరడ రమణ
ఇసటట ననస:3-29-221/A
వయససస:19
లస: పప
12377 NDX2950798
పపరర: రరమ పన కకగసటట

94-50/608

భరస : ససరగశ కలమమర కకగసటట
ఇసటట ననస:3-29-224
వయససస:52
లస: ససస స
12380 NDX2908887
పపరర: గగపసకకషష కసఠ రజడడస చలకల

94-51/890

తసడడ:డ చలకల వనసకటటశశర రజడడస
ఇసటట ననస:3-30-4
వయససస:43
లస: పప
94-40/65

తసడడ:డ సససహచలస బమకడడ
ఇసటట ననస:3-30-4/A/1
వయససస:29
లస: పప
94-40/679

12368 NDX2236263
పపరర: జజన బబబబ రరచకకసడ

తసడడ:డ ������� �����
ఇసటట ననస:3-29-221/1
వయససస:32
లస: పప

12376 NDX2947653
పపరర: శక వషష
ష సరయ చసదన
గబసటటపలర
తసడడ:డ సతఖ పడభబకర
ఇసటట ననస:3-29-223
వయససస:20
లస: పప

12382 NDX2389260
పపరర: భమమ రరవప బమకడడ

94-46/36

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:3-29-218/A , 13-43
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ హరర
ఇసటట ననస:3-29-2313
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:3-30-4/13
వయససస:20
లస: పప
12384 NDX2573632
పపరర: గణణశ కలల
ర రర

94-46/38

భరస : దసరడ రరవప
ఇసటట ననస:3-29-221/A
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహకణఖస చదనగ
ఇసటట ననస:3-29-222
వయససస:25
లస: పప
12378 NDX2390326
పపరర: నసదదన చేవపరర

12367 NDX2236271
పపరర: జజల రరచకకసడ

12365 NDX1406314
పపరర: ఉమమ రరణణ కకరకపరటట
భరస : ఆదదననరరయణ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:3-29-218/A
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : సపగబ మలర కరరరర న రరవప
ఇసటట ననస:3-29-221
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:3-29-221/A
వయససస:25
లస: పప
12375 NDX2505659
పపరర: ననగ సరయ వషష
ష చదనగ

94-50/6

భరస : జజన బబబబ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:3-29-218/A , 13-43
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సపగబ టటప
డ పరజశయమ
ఇసటట ననస:3-29-221
వయససస:52
లస: పప
12372 NDX2476141
పపరర: దసరడ రరవప

12364 NDX2429330
పపరర: మరరర రరయమజలమర బబవగ

94-23/631

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:3-29-217/b
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మరరర మహమకదసలమర బబవగ
ఇసటట ననస:3-29-218
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనస నసదదననల
ఇసటట ననస:3-29-218/A , 13-43
వయససస:35
లస: ససస స
12369 NDX2776102
పపరర: సపగబ మలకరరర నన రరవప

94-49/809

94-46/35

12383 NDX2566917
పపరర: గకతమ కలల
ర రర

94-40/678

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:3-30-4/B
వయససస:18
లస: పప
94-40/680

12386 NDX3182276
పపరర: గణణశ కకలల
ర రర

94-51/856

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:3-30/4B
వయససస:18
లస: పప
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12387 NDX3048964
పపరర: కగశవ గరరరపస
డ రద రరజ వశ రజడస డ

94-51/899

తసడడ:డ భమపరల పడసరద రరజ వశ రజడస డ
ఇసటట ననస:3-30-5/1
వయససస:48
లస: పప
12390 NDX2671139
పపరర: శరసత నపపణ బబ రక

94-196/840

94-51/906

భరస : మసగరరవప గగననపలర
ఇసటట ననస:3-30-9
వయససస:30
లస: ససస స
12396 NDX3139128
పపరర: సరయ శశయ
క
గబడే

12391 NDX2273787
పపరర: వజయ గరయతడ చేరజడడస

94-51/17

12394 NDX3131968
పపరర: శకనవరస కకలమర

12395 NDX2860401
పపరర: మమనస బసడర మమడడ

తసడడ:డ పడసరదరరవప గబడే
ఇసటట ననస:3-30-11/6,2ND LANE
వయససస:22
లస: ససస స

12399 NDX3050275
పపరర: వనసకటటశశరరర ఇమకడడ

12400 NDX3050523
పపరర: పడమల దేవ ఇమకడడ

94-51/857

తసడడ:డ పసచచయఖ ఇమకడడ
ఇసటట ననస:3-30-11/10
వయససస:65
లస: పప

94-51/859

12403 NDX2568384
పపరర: జవహర ఆననల

94-51/905

94-51/860

తసడడ:డ బబలకకషష బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:3-30-11/6
వయససస:31
లస: ససస స
94-51/863

12398 NDX2905446
పపరర: మమనస బసడర మమడడ

94-51/861

తసడడ:డ బబలకకషష బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:3-30-11/6, Flat No. 201,
వయససస:31
లస: ససస స
94-51/858

భరస : వనసకటటశశరరర ఇమకడడ
ఇసటట ననస:3-30-11/10
వయససస:60
లస: ససస స
94-51/725

12392 NDX2894558
పపరర: మసగరరవప గగననపలర
తసడడ:డ మబటట యఖ గగననపలర
ఇసటట ననస:3-30-9
వయససస:37
లస: పప

12397 NDX3154531
పపరర: సరయ శకవఖ గబడే

94-51/980

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దేవరపప
ఇసటట ననస:3-30-6b
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శరఖస పడసరద కకలమర
ఇసటట ననస:3-30-11/6
వయససస:45
లస: పప
94-51/862

12389 NDX3298940
పపరర: డనరరశన దేవరపప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చేరజడస డ
ఇసటట ననస:3-30-8, FLAT NO.G2, NALAND
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప గబడే
ఇసటట ననస:3-30-11/6, 2 ND LANE
వయససస:19
లస: ససస స

12402 NDX2568301
పపరర: ఆవపలయఖ అణనల

94-51/904

భసధసవప: పదకజ కకననదబబ లల
ఇసటట ననస:3-30-6A
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ నగరరజడడస బబ రక
ఇసటట ననస:3-30-6/C
వయససస:21
లస: ససస స
12393 NDX2894533
పపరర: వనసకట ననగలకడక గగననపలర

12388 NDX3214475
పపరర: వర పడసరద కకననదబబ లల

12401 NDX2566511
పపరర: లలత ఆననల

94-51/724

భరస : ఆవపలయఖ ఆననల
ఇసటట ననస:3-30-13/2A NALANDA NAGAR
వయససస:44
లస: ససస స
94-51/726

12404 NDX2463073
పపరర: రరజగశ కలమమర బసడర మమడడ

తసడడ:డ ససబబరరయబడడ ఆననల
ఇసటట ననస:3-30-13-2A NALANDA NAGAR
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఆవపలయఖ ఆననల
ఇసటట ననస:3-30-13-2A NALANDA NAGAR
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:3-30-14/1/A,
వయససస:34
లస: పప

12405 NDX3073558
పపరర: వనసకట ససబబరరవప మవశ

12406 NDX3073921
పపరర: లకడక పరరశత మవశ

12407 NDX2578532
పపరర: కకశశర కలమమర ఘసటబ

94-51/864

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-30-14/1B
వయససస:59
లస: పప
12408 NDX2613768
పపరర: భబగఖ లకడక ఘసటబ

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:3-30-14/1B
వయససస:51
లస: ససస స
94-51/728

12409 NDX0214452
పపరర: జయమక ఓరరగసటట

తలర : ననసరమక వనవఫ ఆఫ బసవయఖ చసతన
ఇసటట ననస:3-30-14/4
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : హజరత ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:3-30-14/4
వయససస:49
లస: ససస స

12411 NDX3177698
పపరర: వజడస పపలవరరస

12412 NDX2463099
పపరర: వనసకట లకడక సహహత మసడవ

94-51/868

తసడడ:డ మలమఖదదడ పపలవరరస
ఇసటట ననస:3-30-14/4
వయససస:39
లస: ససస స
12414 NDX2987592
పపరర: ననగ మణణ మసడవ
భరస : ఉదయ శసకర రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:3-30-14/4A
వయససస:42
లస: ససస స

94-51/865

12415 NDX3151578
పపరర: రరజగశ పరమబలపరటట
తసడడ:డ రవసదడ బబబబ పరమబలపరటట
ఇసటట ననస:3-30-14/5
వయససస:40
లస: పప

94-51/727

భసధసవప: ననసరమక వనవఫ ఆఫ బసవయఖ చసతన
ఇసటట ననస:3-30-14/4
వయససస:56
లస: పప
94-51/866

12410 NDX3172921
పపరర: మలమఖదదడ పపలవరరస

94-51/867

తసడడ:డ రమబలల పపలవరరస
ఇసటట ననస:3-30-14/4
వయససస:45
లస: పప
94-51/4

తసడడ:డ ఉదయ శసకర రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:3-30-14/4A
వయససస:22
లస: ససస స
94-51/870

94-51/3

12413 NDX2987782
పపరర: ఉదయ శసకర రరవప మసడవ

94-51/869

తసడడ:డ రరమచసదడయ మసడవ
ఇసటట ననస:3-30-14/4a
వయససస:47
లస: పప
94-51/871

12416 NDX3007689
పపరర: పడణణత పరమబలపరటట

94-51/872

భరస : రరజగశ పరమబలపరటట
ఇసటట ననస:3-30-14/5
వయససస:39
లస: ససస స

Page 262 of 722

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39

12417 NDX3133808
పపరర: హరర బబబబ చదనసనపరటట

94-51/873

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:3-30-14/6A
వయససస:67
లస: పప
12420 NDX3006087
పపరర: రరజగసదడ కలమమర పమడడ

94-51/875

94-51/8

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ధరణణకకట
ఇసటట ననస:3-30-14/a
వయససస:18
లస: ససస స
12429 NDX3142650
పపరర: కకటటశశర రరవప కలసకలగబసట

94-51/876

94-41/1051

94-51/972

94-51/881

తసడడ:డ రసగ రరవప కకలమరర
ఇసటట ననస:3-30-15/2
వయససస:40
లస: పప
12441 NDX2478147
పపరర: తరరణ సరయ నలర పరటట

భసధసవప: అనసడయదేవ ఇననగసటట
ఇసటట ననస:3-30-15/7
వయససస:61
లస: పప

12430 NDX2956241
పపరర: శవ రరమ కకషష లసగ

12433 NDX3256815
పపరర: మననజ రరజ గబమకడడ

94-51/10

94-14/1072

94-51/877

94-51/970

12439 RBV1247494
పపరర: రరజశశకర బల

94-51/882

భరస : రరమచసదడయఖ
ఇసటట ననస:3-30-15/7
వయససస:55
లస: ససస స

94-51/731

12428 NDX2001980
పపరర: వజయ కలమమర బబలనవన

94-51/9

12431 NDX3119336
పపరర: రరజవ కలమమర చచదరర కకపపరర

94-51/878

12434 NDX3256823
పపరర: మననజ రరజ గబమకడడ

94-51/971

తసడడ:డ డననయయలల రరజ డననయయలల రరజ
ఇసటట ననస:3-30-15/1/5
వయససస:40
లస: పప
94-51/879

12445 NDX3041449
పపరర: అనసడయదేవ ఇననగసటట

12425 NDX2602514
పపరర: లకడక దేవ మరజకడస డ

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కకపపరర
ఇసటట ననస:3-30-15/1
వయససస:32
లస: పప

12437 NDX2991032
పపరర: పదక లత లసగ

94-52/607

భరస : శవ రరమ కకషష లసగ
ఇసటట ననస:3-30-15/1 , FLAT-C-3
వయససస:48
లస: ససస స
12440 NDX2875110
పపరర: కకసడయఖ చలర

94-51/883

తసడడ:డ ససబబరరయబడడ చలర
ఇసటట ననస:3-30-15/2a
వయససస:49
లస: పప
94-51/11

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:3-30-15/2B
వయససస:21
లస: పప
94-51/884

94-51/7

తసడడ:డ రరమయఖ బబలనవన
ఇసటట ననస:3-30-15
వయససస:43
లస: పప

12436 NDX2732840
పపరర: యయతేనద డ వనసకట సరయ సతఖస
బబబబ మదనల
తసడడ:డ దశరథ రసబబబబ మదనల
ఇసటట ననస:3-30-15/1,Flat-101
వయససస:19
లస: పప

12442 NDX2478162
పపరర: బబలమజ నలర పరటట

12422 NDX2385862
పపరర: రరఘవవసదడ శకనవరస బబ డడ

భరస : ననగర రజడడస మరజకడడస
ఇసటట ననస:3-30-14/A
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ సరశమ బల
ఇసటట ననస:3-30-15/2
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:3-30-15/2B
వయససస:20
లస: పప
12444 NDX3040540
పపరర: రరమచసదడయఖ మసగలపపరర

94-51/730

తసడడ:డ డననయయలల రరజ గబమకడడ
ఇసటట ననస:3-30-15/1/5
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ డననయయలల రరజ గబమకడడ
ఇసటట ననస:3-30-15/1/5
వయససస:40
లస: పప
12438 NDX3152840
పపరర: శకనవరస బబబబ కకలమరర

12424 NDX2602498
పపరర: ననగర రజడడస మరజకడడస

12427 NDX3264108
పపరర: పడదదప పరరచరర

94-51/5

తసడడ:డ ననగరరజజరరవప బబ డడ
ఇసటట ననస:3-30-14/10 , RING ROAD
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ లసగ
ఇసటట ననస:3-30-15/1
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ డననయయలల రరజ గబమకడడ
ఇసటట ననస:3-30-15/1/5
వయససస:40
లస: పప
12435 NDX3256864
పపరర: మననజ రరజ గబమకడడ

94-51/729

భరస : కపసల దదడస అలమ
ఇసటట ననస:3-30-14 nalanda nagar
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద గబరవయఖ కలసకలగబసట
ఇసటట ననస:3-30-15/1
వయససస:60
లస: పప
12432 NDX3277258
పపరర: మననజరరజ గబమకడడ

12421 NDX2575090
పపరర: ఝనస రరణణ మసడవ

తసడడ:డ వనసకట రజడడస మరజకడడస
ఇసటట ననస:3-30-14/A
వయససస:35
లస: పప
94-51/732

12419 NDX2390722
పపరర: పదకజ కరవపరర

భరస : శకనవరస రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:3-30-14/8
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : లలత పడసరద మసడవ
ఇసటట ననస:3-30-14/9
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ అశశక కలమమర బసడడ
ఇసటట ననస:3-30-14/A
వయససస:22
లస: పప
12426 NDX2578292
పపరర: సససలమథన ధరణణకకట

94-51/874

భరస : హరర బబబబ చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:3-30-14/6A
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉపపసదడ రరవప పమడడ
ఇసటట ననస:3-30-14/8
వయససస:40
లస: పప
12423 NDX2478048
పపరర: లకడక రరహహల బసడడ

12418 NDX3122868
పపరర: ననగగశశరమక చదనసనపరటట

12443 NDX2447779
పపరర: సతఖననరరయణ మమరరస బబ బబబ

94-51/12

తసడడ:డ ఈశశర రరవప బబ బబబ
ఇసటట ననస:3-30-15/5,3RD LINE NALAND
వయససస:72
లస: పప
94-51/885

12446 NDX2604122
పపరర: కరరణ బబ రరగడస

94-51/735

తసడడ:డ జజన వలయస బబ రరగడస
ఇసటట ననస:3-30-15/8
వయససస:60
లస: ససస స
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94-51/733

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప బబలర
ఇసటట ననస:3-30-15/15
వయససస:47
లస: పప
12450 NDX2657245
పపరర: శక లకడక మలర

94-55/696

94-51/15

94-51/887

94-52/608

94-51/888

94-39/1282

Deleted
94-52/611

Deleted

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ అలవల
ఇసటట ననస:3-30-33
వయససస:19
లస: ససస స
12471 NDX3176773
పపరర: వజయ మమరర నరరశశటట

94-51/891

భరస : ఇననయఖ నరరశశటట
ఇసటట ననస:3-30-40/A
వయససస:47
లస: ససస స
12474 NDX3156320
పపరర: ఇననయఖ నరరశశటట
భసధసవప: పడణవ నరరశశటట
ఇసటట ననస:3-30-40/A
వయససస:49
లస: పప

12457 NDX3246246
పపరర: రమణ రజడడస సరనకకమబక

12460 NDX2702868
పపరర: చదననకగశవ రరవప కకవపశరర

12463 NDX3205259
పపరర: రణధదర కరసతేకతన

12466 NDX2900314
పపరర: అనసష అలవరల

94-51/968

94-25/794

94-51/889

94-52/609

94-52/612

94-51/892

94-51/969

12461 NDX2548758
పపరర: మమదే అనల

94-51/736

12464 NDX3280468
పపరర: భవనస భవనస

94-51/976

12467 NDX2881340
పపరర: అనసష అలవరల

94-52/610

12470 NDX2532810
పపరర: వసశ కకషష కకతస మమసస

94-52/1

తసడడ:డ రమమరరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:3-30-35
వయససస:22
లస: పప
12473 NDX3200433
పపరర: పడణవ నరరశశటట

94-51/893

తసడడ:డ ఇననయఖ చచదరర నరరశశటట
ఇసటట ననస:3-30-40/A
వయససస:20
లస: ససస స
94-52/614

Deleted

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

12458 NDX3253994
పపరర: రమణ రజడడస సరనకకమబక

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ అలవరల
ఇసటట ననస:3-30-33
వయససస:19
లస: ససస స

Deleted

12475 NDX3180593
పపరర: వజయ మమరర నరరశశటట

94-51/886

భసధసవప: మననహరర భవనస
ఇసటట ననస:3-30-31/2
వయససస:64
లస: పప

భరస : మహమకద ఇసఠరఆస షపక
ఇసటట ననస:3-30-40/A
వయససస:41
లస: ససస స
94-52/613

12455 NDX3098142
పపరర: యశశసత నడతలపత

తసడడ:డ జయపడకరశ మమదే
ఇసటట ననస:3-30-29
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ అలవల
ఇసటట ననస:3-30-33
వయససస:19
లస: ససస స
12472 NDX3136595
పపరర: పరవన ససలల న షపక

94-51/14

తసడడ:డ రగశరజడడస సరనకకమబక
ఇసటట ననస:3-30-24
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ అలవరల
ఇసటట ననస:3-30-33
వయససస:19
లస: ససస స
12469 NDX2861938
పపరర: అనసష అలవల

12452 NDX2463081
పపరర: ససజజత మటమరరక

తసడడ:డ అరవసద నడతలపత
ఇసటట ననస:3-30-17
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కరసతేకతన
ఇసటట ననస:3-30-30/A
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ అలవరల
ఇసటట ననస:3-30-33
వయససస:19
లస: ససస స
12468 NDX2836138
పపరర: అనసష అలవల

94-51/16

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకవపశరర
ఇసటట ననస:3-30-29
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకవపశరర
ఇసటట ననస:3-30-29
వయససస:29
లస: పప
12465 NDX2827418
పపరర: అనసష అలవరల

12454 NDX2432284
పపరర: కకటటశశరమక వవజసడర

94-51/734

భరస : శకనవరస రరవప మటమరరక
ఇసటట ననస:3-30-16
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశ రజడడస సరనకకమబక
ఇసటట ననస:3-30-24
వయససస:54
లస: పప

భరస : పస దదల రరమ కకషష
ఇసటట ననస:3-30-28
వయససస:28
లస: ససస స
12462 NDX2733798
పపరర: చదననకగశవ రరవప కకవపశరర

94-51/13

భరస : చన రరమమరరవప వవజసడర
ఇసటట ననస:3-30-17
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప బబచన
ఇసటట ననస:3-30-17 f no 108
వయససస:51
లస: ససస స
12459 NDX2928125
పపరర: పస దదల రరమ దేవ

12451 NDX2478022
పపరర: కరతనఖయన అమరర

12449 NDX2618098
పపరర: పపపలల యయసస బ

తసడడ:డ కకటయఖ యయసస బ
ఇసటట ననస:3-30-15/17/A
వయససస:64
లస: పప

భరస : అనల కలమమర అమరర
ఇసటట ననస:3-30-16
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అమరర
ఇసటట ననస:3-30-16
వయససస:28
లస: పప
12456 NDX2769578
పపరర: పదనకవత బబచన

94-51/880

తసడడ:డ కకసడయఖ రవళ
ఇసటట ననస:3-30-15/16
వయససస:30
లస: పప

భరస : పడసరద మలర
ఇసటట ననస:3-30-15/A
వయససస:29
లస: ససస స
12453 NDX2477990
పపరర: అనల కలమమర అమరర

12448 NDX3125960
పపరర: రరమకకషష రవళ

12476 NDX3200656
పపరర: పడణవ నరరశశటట

94-52/615

Deleted

తసడడ:డ ఇననయఖ చచదరర నరరశశటట
ఇసటట ననస:3-30-40/A
వయససస:20
లస: ససస స
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పపరర: పడదదప మటట పలర
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94-40/1008

తసడడ:డ పడసరద మటట పలర
ఇసటట ననస:3-30-43/a
వయససస:19
లస: పప
12480 NDX2954436
పపరర: ససజన మటట పలర

94-41/895

94-51/897

94-52/616

94-52/619

94-16/1090

94-42/98

94-52/3

తసడడ:డ హరర బబబబ ననగస
ఇసటట ననస:3-30-54/7
వయససస:25
లస: పప

12490 NDX1237833
పపరర: ససషక గబసటటపలర

12493 NDX2543528
పపరర: రరమకకషష కనకమమడల

12496 NDX2574382
పపరర: అనరరదర కకషష నలమమడతష

12499 NDX3282829
పపరర: మమనక కగలస

94-52/621

12502 NDX2521052
పపరర: షపక జలమన

94-42/99

12505 NDX2554723
పపరర: హరరక ననగస
తసడడ:డ హరర బబబబ ననగస
ఇసటట ననస:3-30-54/7
వయససస:22
లస: ససస స

12485 NDX3036860
పపరర: జయమక కసదసకలరర

94-51/900

12488 NDX2889970
పపరర: సరయ ససజనఖ మమచవరపప

94-52/618

12491 NDX1237775
పపరర: శకనవరసరరవప గబసటటపలర

94-42/100

తసడడ:డ బబచేచశశరరరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:3-30-53/3,NORTH
వయససస:47
లస: పప
94-42/742

12494 NDX3154309
పపరర: పడభబ పడసరద ధనవకలపమ

94-52/620

తసడడ:డ రరఘవయఖ ఢేనవకలలల
ఇసటట ననస:3-30-53/7
వయససస:54
లస: పప
94-42/744

12497 NDX2370732
పపరర: మమధనయ లత కగలమఎస

94-52/2

తసడడ:డ మమరససడేయబలల కగలమఎస
ఇసటట ననస:3/30-53-A
వయససస:41
లస: ససస స
94-52/706

12500 NDX2686731
పపరర: అసజలదేవ సరరకకసడ

94-42/745

భరస : శకనవరస రరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:3-30-53/B
వయససస:40
లస: ససస స
94-52/4

తసడడ:డ షపక కరరమబలర
ఇసటట ననస:3-30-54/5
వయససస:22
లస: పప
94-52/5

94-51/896

భరస : శకకరసత రరవపరటట
ఇసటట ననస:3-30-53/2
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరససడేయబలల కగలస
ఇసటట ననస:3/30-53-a
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ జజననలగడస
ఇసటట ననస:3-30-54/1b
వయససస:20
లస: పప
12504 NDX2533644
పపరర: రరఘవవసదడ ననగస

94-52/617

తలర : మహ లకడక
ఇసటట ననస:3-30-53/8
వయససస:20
లస: పప

భరస : మమరససడేయబలల కగలమఎస
ఇసటట ననస:3/30-53-A
వయససస:41
లస: ససస స
12501 NDX2904076
పపరర: నవన కలమమర జజననలగడస

12487 NDX2890044
పపరర: అరరణ శక మమచవరపప

12482 NDX2868172
పపరర: వమల మటట పలర

భరస : నరసససహ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:3-30-52/2
వయససస:51
లస: ససస స

భసధసవప: ఆశ రరణణ కనకమమడల
ఇసటట ననస:3-30-53/7
వయససస:60
లస: పప

తలర : మహ లకడక నలర మతష
ఇసటట ననస:3-30-53/8
వయససస:21
లస: పప
12498 NDX2384329
పపరర: మమధవ లత కగలమఎస

94-51/898

భరస : శకనవరసరరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:3-30-53/3,NORTH
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకటపరటట
ఇసటట ననస:3-30-53/4
వయససస:34
లస: పప
12495 NDX2462240
పపరర: అనరరదర కకషష నలర మతష

12484 NDX2802742
పపరర: పడదదప మటట పలర

94-51/894

భరస : కకషష మటట పలర
ఇసటట ననస:3-30-43/A 5TH LINE
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-30-53/2
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససదననస కకననథస
ఇసటట ననస:3-30-53/3
వయససస:19
లస: ససస స
12492 TDZ0891102
పపరర: పపరషచసదర రరవప కకటపరటట

94-51/895

తసడడ:డ పడసరద మటట పలర
ఇసటట ననస:3-30-43/A 5TH LINE
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకయఖ యలవరరస
ఇసటట ననస:3-30-52F
వయససస:49
లస: ససస స
12489 NDX3052693
పపరర: శభ వరణణ కకననథస

12481 NDX2868107
పపరర: కకషష మటట పలర

12479 NDX3144391
పపరర: పడదదప మటట పలర

తసడడ:డ పడసరద మటట పలర
ఇసటట ననస:3-30-43/A
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ యమదయఖ మటట పలర
ఇసటట ననస:3-30-43/A 5TH LINE
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మటట పలర
ఇసటట ననస:3-30-43/A 5TH LINE
వయససస:24
లస: ససస స
12486 NDX2863728
పపరర: ఎడడకకసడలల యలవరరస

94-41/894

తసడడ:డ యమదయఖ మటట పలర
ఇసటట ననస:3-30-43/A
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మటట పలర
ఇసటట ననస:3-30-43/A 5TH LINE
వయససస:25
లస: ససస స
12483 NDX2868230
పపరర: మమనక మటట పలర

12478 NDX2985968
పపరర: శకనవరస మటట పలర

12503 NDX2554236
పపరర: లకడక నడతకకస

94-52/525

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నడతకకస
ఇసటట ననస:3-30-54\6 3rdline
వయససస:18
లస: ససస స
94-52/522

12506 NDX2570174
పపరర: చదననకగశవ సశరరప పడతపత

94-42/746

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప పడతపత
ఇసటట ననస:3-30-54/A
వయససస:32
లస: పప
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పపరర: ససమ పసటటల
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94-52/6

తసడడ:డ వనసకటరరవప పసటటల
ఇసటట ననస:3-30-54/A
వయససస:22
లస: ససస స

94-52/523

భసధసవప: వనసకట ససబబ లకడక పసటటల
ఇసటట ననస:3-30-54/a
వయససస:47
లస: పప

12510 NDX2775302
పపరర: చసదడశశఖర రరవప పడతపత

94-52/622

భసధసవప: లకడక దేవ పడతపత
ఇసటట ననస:3-30-54/A
వయససస:61
లస: పప

12511 NDX3270618
పపరర: లకకక దేవ పడతసపరటట

94-51/901

భసధసవప: వనసకయమక ససదర
ఇసటట ననస:3-30-55
వయససస:67
లస: ససస స

12514 NDX2478212
పపరర: తేజ బబ సత

94-52/704

94-52/623

తసడడ:డ లకకయఖ అడడససమలర
ఇసటట ననస:3-30-56
వయససస:22
లస: ససస స

12517 NDX3152808
పపరర: కకషష శరజ

94-52/8

94-51/902

భరస : వనసకట కకషష
ఇసటట ననస:3-30-56/1, 3rd lane
వయససస:32
లస: ససస స

12520 NDX2397065
పపరర: రరదన కకషష మననవ

94-52/527

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వడర పపడడ
ఇసటట ననస:3-30-56/5
వయససస:18
లస: ససస స
12525 NDX2555415
పపరర: కరళదనసస మపరరరస

94-52/528

తసడడ:డ నరసయఖ మపరరరస
ఇసటట ననస:3-30-56/9
వయససస:58
లస: పప

12523 NDX3126216
పపరర: మణణ శక పస కలరర

94-52/624

94-52/10

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మబవశ
ఇసటట ననస:3-30-57/13
వయససస:27
లస: పప

94-52/9

94-52/521

భసధసవప: హరరననథ జమకశశటట
ఇసటట ననస:3/34/2
వయససస:19
లస: పప

94-51/903

భరస : లలమమహన రరవప అనసతరరజ
ఇసటట ననస:3-47-117 SST C1
వయససస:65
లస: ససస స

12518 NDX3135241
పపరర: పడథసఖష పపపస లమ

94-52/625

12521 NDX2770543
పపరర: రరప రరణణ మననవ

94-52/626

12524 NDX3042066
పపరర: మమఘన చదరరకలరర

94-52/627

భరస : వనసకట రవ కలమమర పస కలరర
ఇసటట ననస:3-30-56/6A,1/1 BRUNDAVAN
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప చదరరకలరర
ఇసటట ననస:3-30-56/8
వయససస:18
లస: ససస స

12526 NDX3119849
పపరర: సతఖననరరయణ జసజనస

12527 NDX3119864
పపరర: జజఖత జసజనస

94-52/628

12529 NDX2680536
పపరర: సపవదయఖ బతష
స ల

12532 NDX2611911
పపరర: లకకణ రరస ఓలలటట

12535 NDX3125499
పపరర: కకరణకయళ పమడడమబకసల
భరస : వజయ బబబబ తషమకల
ఇసటట ననస:3-51-695H NO C-48
వయససస:53
లస: ససస స

94-52/629

భరస : సతఖననరరయణ జసజనస
ఇసటట ననస:3-30-57
వయససస:39
లస: ససస స
94-52/529

12530 NDX2681104
పపరర: భబగఖ లకడక బతషల

94-52/530

భసధసవప: సపవదయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:3-30-58
వయససస:38
లస: ససస స
94-5/984

తసడడ:డ బబలమబరళ కకషష ఓలలటట
ఇసటట ననస:3-37-52/b
వయససస:21
లస: పప
94-39/1284

94-52/526

భరస : అశశక కలమమర మననవ
ఇసటట ననస:3-30-56/4
వయససస:32
లస: ససస స

భసధసవప: వనసకట కకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:3-30-58
వయససస:45
లస: పప

12531 NDX2586246
పపరర: హరరననథ జమకశశటట

12515 NDX2617033
పపరర: తేజ బబ సత

భసధసవప: వనసకటరమణ గబజ
ఇసటట ననస:3-30-56/1A
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ జసజనస
ఇసటట ననస:3-30-57
వయససస:46
లస: పప

12528 NDX1814855
పపరర: సరయ రరజగష మబవశ

94-52/7

Deleted

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మననవ
ఇసటట ననస:3-30-56/4
వయససస:46
లస: పప

12522 NDX2677243
పపరర: ససజన దేవ వడర పపడడ

12512 NDX2370765
పపరర: ననగగసదడ కలమమర జసక

తసడడ:డ శవ బబ సత
ఇసటట ననస:3-30-55
వయససస:20
లస: పప

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

12519 NBT1312651
పపరర: అనసష

94-52/524

తసడడ:డ జగ సస ననగయఖ జసక
ఇసటట ననస:3-30-54/A, NORTH UPSTAIRS
వయససస:56
లస: పప

తలర : శకదేవ బబ సత
ఇసటట ననస:3-30-55
వయససస:21
లస: పప

12516 NDX3155561
పపరర: వనసకట శవయఖ అడడససమలర

12509 NDX2623064
పపరర: వనసకట ససబబ లకడక పసటటల

భరస : వనసకట రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:3-30-54/a
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర రరవప పడతసపరటట
ఇసటట ననస:3-30-54/A
వయససస:55
లస: ససస స

12513 NDX2804862
పపరర: శవ లకడక కరసరణణ

12534 NDX3158169
పపరర: అలవవలల మసగ తనయమరర

12508 NDX2597433
పపరర: వనసకట రరవప పసటటల

12533 NDX3002268
పపరర: రరజకలమమరర కకచదరర

94-34/1008

భరస : వనయఖ కకచదరర
ఇసటట ననస:3-39-3/1, FLAT NO 5B
వయససస:54
లస: ససస స
94-9/1080

12536 NDX3256021
పపరర: మసరసన వల షపక

94-5/1356

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:3-55/A
వయససస:20
లస: పప
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94-30/1035

భరస : శవ రరమ కకషష కకసజగటట
ఇసటట ననస:3-56 NANDANAVNAM
వయససస:32
లస: ససస స
12540 NDX2702793
పపరర: వరణణ వనలగర

94-6/696

భరస : వననద వనలగ
ఇసటట ననస:3-57,WARD1
వయససస:39
లస: ససస స
95-1/1108

తసడడ:డ వరయఖ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:3-74/A
వయససస:19
లస: పప
94-32/4

భరస : గగపరల కకషష మమరరస అచసతషన
ఇసటట ననస:3-92-2
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గబరకపపసరల
ఇసటట ననస:3-125-42
వయససస:36
లస: పప
94-30/1209

94-88/1302

భరస : పసచచయఖ దసరడ స
ఇసటట ననస:3-126-10A/18
వయససస:56
లస: ససస స
12558 NDX2962199
పపరర: నజర షపక

94-61/1155

తసడడ:డ పడసరదరరవప మలతనటట
ఇసటట ననస:3-181-4
వయససస:45
లస: పప

12544 NDX2627008
పపరర: ససబబబ లకడక బజరల

12547 SQX2478691
పపరర: మధస బబబబ బబలబథదన

94-6/709

95-30/975

95-46/1128

95-30/4

12548 SQX1968593
పపరర: గగపస పపలవరరఱ

95-30/974

94-88/1300

12554 NDX2763332
పపరర: పసచచయఖ దసరడ స
తసడడ:డ మబసలయఖ దసరడ స
ఇసటట ననస:3-126-10A/18
వయససస:60
లస: పప

12556 NDX2762128
పపరర: శరసబయఖ దసరడ స

12557 NDX2745313
పపరర: రమణ దసరడ స

తసడడ:డ జజన రగబబరట కరకలమమనస
ఇసటట ననస:3-204/4
వయససస:45
లస: పప

95-30/2

12551 NDX3058476
పపరర: నవనబబబబ దసలపలర

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ ఘటట మనవన
ఇసటట ననస:3-126-10A
వయససస:19
లస: ససస స

12565 NDX3201019
పపరర: జజన బబబబ కరకలమమనస

94-5/996

తసడడ:డ ససబబరరవప దసలపలర
ఇసటట ననస:3-126-10/60a
వయససస:22
లస: పప

94-88/1303

94-88/1301

94-88/1304

భరస : శరసబయఖ దసరడ స
ఇసటట ననస:3-126-10A/18
వయససస:32
లస: ససస స
94-42/101

12560 SQX2289072
పపరర: వరసజనవయబలల చలర

95-96/992

తసడడ:డ శకరరమలల చలర
ఇసటట ననస:3-127/107
వయససస:36
లస: పప
94-40/66

తసడడ:డ ననరరయణ వరరనల
ఇసటట ననస:3-178-53
వయససస:64
లస: పప
95-52/484

12545 NDX2640126
పపరర: ససధనకర మమరరస పపలపరటట

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పపలవరరఱ
ఇసటట ననస:3-125/13
వయససస:22
లస: పప

12553 SQX2400901
పపరర: నరరయణమక ఘటట మనవన

12562 NDX2377612
పపరర: కకషష మమరరస వరరనల

94-34/1010

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల పపలపరటట
ఇసటట ననస:3-76-16 FLAT NO 302
వయససస:42
లస: పప

12550 SQX1901743
పపరర: భబససర రరవప యదదనపపడడ

12559 NDX2389799
పపరర: మలర క అమరస లలరర

94-6/695

తసడడ:డ శకనస కలసచస
ఇసటట ననస:3-64-34
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : చటటటబబబబ
ఇసటట ననస:3-126-10C
వయససస:26
లస: ససస స

భసధసవప: రతన రరవప ఆసడడ
ఇసటట ననస:3-178/10
వయససస:32
లస: పప
12564 SQX2192953
పపరర: చనరరర మలతనటట

12542 NDX2799708
పపరర: జజఖత కలసచస

94-38/781

తసడడ:డ పసచచయఖ దసరడ స
ఇసటట ననస:3-126-10A/18
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పరప సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-126-10/B52
వయససస:40
లస: పప
12561 SQX2189967
పపరర: వజయ కలమమర ఆసడడ

12541 NDX2704534
పపరర: ససనత కకగసటట

తసడడ:డ కకసడయఖ యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:3-125/A/2
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-126-10A
వయససస:58
లస: పప
12555 NDX2745347
పపరర: పరరశత దసరడ స

తసడడ:డ బబ సస బబబబ
ఇసటట ననస:3-57 WARD 1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వర ననరరయణ బబలబథదన
ఇసటట ననస:3-120-10A/19
వయససస:18
లస: పప
95-30/3

12539 NDX2689966
పపరర: భవఖ కకగసటట

భరస : అనల కలమమర మసడవ
ఇసటట ననస:3.57 OLD D NO 1-2-94 FLAT N
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబయఖ బజరల
ఇసటట ననస:3-76-16
వయససస:68
లస: ససస స

12546 NDX2443687
పపరర: లకడక రరజ రరజగశశరర అచసతషన

12552 NDX2916286
పపరర: సతఖ ననరరయణ మమచరర

94-39/967

భరస : బబ స బబబబ
ఇసటట ననస:3-57 ,WARD 1
వయససస:39
లస: ససస స

12543 SQX2037117
పపరర: వనసకటటష పరటటబసడర

12549 SQX1976703
పపరర: ననగరరజ గబరకపపసరల

12538 NDX2428241
పపరర: ససనత మసడవ

12563 SQX1843002
పపరర: శకనవరస రరవప కలకసల

95-1/10

తసడడ:డ రరస మహన రరవప కలకసల
ఇసటట ననస:3-180-181/C 3RD LINE
వయససస:48
లస: పప
94-51/849

12566 SQX1981893
పపరర: వజయ తమకశశటట

95-2/4

భరస : దసరడ పడసరదరరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:3-253/2
వయససస:34
లస: ససస స
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94-58/679
12567 NDX2708592
పపరర: గబసటటరర ఉపపసదడ గబసటటరర
ఉపపసదడ
తసడడ:డ గబసటటరర కకటటశశర రరవప గబసటటరర కకట
ఇసటట ననస:3-431/3
వయససస:19
లస: పప

భరస : ఖససస ఖమన
ఇసటట ననస:3-509/1
వయససస:54
లస: ససస స

12570 NDX3097029
పపరర: గగపరల కకషష చవల

12571 NDX2955565
పపరర: మననహర కకకతనర పలర

94-61/1156

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చవల
ఇసటట ననస:3-726-10E
వయససస:19
లస: పప
12573 NDX2254134
పపరర: సతఖననరరయణ కగడజజరర

94-40/67

94-42/837

తసడడ:డ అపరలరరవప గసగమరర
ఇసటట ననస:3rd Floor - 3D
వయససస:23
లస: పప
12582 NDX3208444
పపరర: వనసకట ససబబరరవప కకమమకరర

94-40/866

12574 NDX2948255
పపరర: సరయ బబబబ వరససరజడస డ

భరస : జగన
ఇసటట ననస:4-14-179-3
వయససస:31
లస: ససస స
94-18/8

భరస : శవ రరమయఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:5-1-1 64
వయససస:54
లస: ససస స

12575 NDX2741411
పపరర: చకకవరరస మమడబలమ

94-36/877

12578 NDX2385326
పపరర: ఒరరస ననగబలల

94-5/17

94-40/1009 12581 NDX2820025
12580 NDX2899607
పపరర: కసదకటర సరయ వనసకట అవననశ
పపరర: అసజమక దదడస

12583 NDX3156296
పపరర: పదనకవత కకమమకరర

12589 JBV3044914
పపరర: కకటటశశరర ఉదయగరరర

12592 JBV1798149
పపరర: అననపపరష తదలరమమకల

12595 NDX2903359
పపరర: గగపస రరజ రరజజబబ ఈనన
తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరజజబబ ఈనన
ఇసటట ననస:5-1-3
వయససస:19
లస: పప

94-44/855

భరస : అపసల రజడడస దదడస
ఇసటట ననస:3RD LINE
వయససస:63
లస: ససస స
94-40/867

12584 NDX3212172
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప కకమమకరర

94-41/819

భసధసవప: పదనకవత కకమమకరర
ఇసటట ననస:3,Sri Manikanta Towers
వయససస:55
లస: పప

94-212/973

12587 NDX2928794
పపరర: లకడక తరరపతమక అసబటట

94-213/1006

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:4-07-49
వయససస:24
లస: ససస స
94-7/123

12590 NDX1918954
పపరర: ననరరయణ పసటర

94-7/124

తసడడ:డ వనసకటటశ ఫసటహళ
ఇసటట ననస:5-1
వయససస:51
లస: పప
94-18/9

భరస : శవరజ తదలరమమకల
ఇసటట ననస:5-1-1
వయససస:35
లస: ససస స
94-19/179

94-43/818

తసడడ:డ ఒరరస దశరథ రరమయఖ
ఇసటట ననస:3RD ANE CHOWDAVARAM
వయససస:22
లస: పప

భరస : పస తషరరజ ఉదయగరరర
ఇసటట ననస:5-1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకషష దదడస
ఇసటట ననస:5-1-1
వయససస:27
లస: ససస స
12594 NDX1889833
పపరర: రరజగశశరర యడర పలర

94-9/917

తసడడ:డ నరసససహరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:4-07-49
వయససస:23
లస: ససస స
94-213/74

12572 NDX2934289
పపరర: తడపపరనవన శలల

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప మమడబలమ
ఇసటట ననస:3-15543/9
వయససస:20
లస: పప

12577 NDX3092780
పపరర: నగరజ దనసరర

94-212/972 12586 NDX2966950
12585 NDX2880466
పపరర: వనసకట శత మహలకడక అసబటట
పపరర: తడవణ
వ ణ అసబటట

12591 NDX1492644
పపరర: శవ కలమమరర దదడస

94-44/818

భరస : వనసకట ససబబరరవప
ఇసటట ననస:3,Sri Manikanta Towers
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ శకనవరస అసబటట
ఇసటట ననస:4-07-49
వయససస:31
లస: ససస స

95-1/1107

తసడడ:డ తడపపరనవన హనసమమన పడసరద
ఇసటట ననస:3-2818/20
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కసదకటర వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:3rd lane pattabhipuram
వయససస:18
లస: పప

భసధసవప: పదనకవత
ఇసటట ననస:3,Sri Manikanta Towers
వయససస:55
లస: పప

12588 NDX0951715
పపరర: మబనన చదసబబటట

94-39/1270

తసడడ:డ రరధకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:3 floor
వయససస:35
లస: పప
94-46/839

12569 SQX2030534
పపరర: రజషక షపక

తసడడ:డ ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:3-700
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ చనకకటయఖ వరససరజడస డ
ఇసటట ననస:3-2832/3
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస మమరరస
ఇసటట ననస:3c
వయససస:19
లస: పప
12579 NDX3157641
పపరర: వవవక గసగమరర

94-35/956

తసడడ:డ వజయకలమమర
ఇసటట ననస:3-1816/14A
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కగడజజరర
ఇసటట ననస:3-2825
వయససస:52
లస: పప
12576 NDX3154085
పపరర: ఋగగశద గడస స

12568 NDX2911790
పపరర: తనహహరరననసర పఠరన

12593 JBV1798180
పపరర: శవరజ� తదలరమమకల

94-18/10

తసడడ:డ సరసబయఖ� తదలరమమకల
ఇసటట ననస:5-1-1
వయససస:37
లస: పప
94-15/658

12596 NDX0988626
పపరర: అసజల పస గరరస పస గరరస

94-18/11

భరస : వననద pogarthi
ఇసటట ననస:5-1-3
వయససస:31
లస: ససస స
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94-15/72

భరస : శకనస కమకదల
ఇసటట ననస:5-1-4
వయససస:30
లస: ససస స
12600 NDX2082451
పపరర: వనసకట ససజజత లకడక గగలర

94-115/2

94-18/13

94-18/16

భరస : శకనస తదలరమమకల
ఇసటట ననస:5-1-6
వయససస:37
లస: ససస స
12609 AP151010090050
పపరర: సరసబ కమమదసల kamadula

94-18/19

94-18/22

94-18/25

94-18/28

తసడడ:డ కకషష పస గరరస
ఇసటట ననస:5-1-11
వయససస:31
లస: పప

94-18/17

12616 JBV3079191
పపరర: మలలర శశరర� పడసరదపప�

12619 NDX0672048
పపరర: ఆదదమక బబ జజర � బబ జర

94-18/31

12622 SQX1830736
పపరర: హరర కకషష మర

94-18/20

12625 NDX1823401
పపరర: ననగ లకడక పడసరదపప
భరస : గగపస పడసరదపప
ఇసటట ననస:5-1-12
వయససస:25
లస: ససస స

12605 NDX1823500
పపరర: మమనకర పడసరదస

94-18/15

12608 AP151010090055
పపరర: మదసకలమమరర పస గరరస పస గరరస

94-18/18

12611 NDX1823112
పపరర: గగపస పడసరదస

94-18/21

తసడడ:డ సరసబయఖ పడసరదస
ఇసటట ననస:5-1-6
వయససస:28
లస: పప
94-18/23

12614 NDX0689513
పపరర: శకనస పస గరరస

94-18/24

తసడడ:డ venkateshwarlu pogarthi
ఇసటట ననస:5-1-7
వయససస:45
లస: పప
94-18/26

12617 JBV3079183
పపరర: రరఘవ పడసరదపప

94-18/27

తసడడ:డ సరసబయఖ prasadapu
ఇసటట ననస:5-1-8
వయససస:40
లస: పప
94-18/29

12620 JBV1793959
పపరర: శవయఖ బబ జజర

94-18/30

తసడడ:డ చదసచయఖ బబ జర
ఇసటట ననస:5-1-9
వయససస:35
లస: పప
95-116/1

తసడడ:డ వనసకటటష మర
ఇసటట ననస:5-1-9-792
వయససస:30
లస: పప
94-18/33

94-18/12

భరస : శకనస పస గరరస
ఇసటట ననస:5-1-6
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : చదసచయఖ� బబ జర
ఇసటట ననస:5-1-9
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ చదసచయఖ� bojja
ఇసటట ననస:5-1-9
వయససస:36
లస: పప
12624 NDX0988725
పపరర: మహహష బబబబ పస గరరస పస గరరస

12607 AP151010090019
పపరర: మలలర శశరర పడసరదపప� పడసరదపప

12613 NDX0689521
పపరర: వరమక పస గరరస

12602 NDX0988717
పపరర: వననద పస గరరస pogarti

భరస : గగపస పడసరదస
ఇసటట ననస:5-1-6
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరఘవ� prasadapu
ఇసటట ననస:5-1-8
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : sambaiah bojja
ఇసటట ననస:5-1-9
వయససస:33
లస: ససస స
12621 JBV1804376
పపరర: సరసబయఖ� బబ జజర �

94-18/14

భరస : శకనస pogarthi
ఇసటట ననస:5-1-7
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� pogarthi
ఇసటట ననస:5-1-7
వయససస:47
లస: పప
12618 JBV1798560
పపరర: అరరణన bojja

12604 AP151010090393
పపరర: ససబబబరరవప కమమదసల
kamadula
తసడడ:డ దసరడ యఖ kamadula
ఇసటట ననస:5-1-5
వయససస:72
లస: పప

12610 AP151010090038
పపరర: ఎలర మక పస గరరస పస గరరస

94-15/74

తసడడ:డ శకనవరస పస గరరస
ఇసటట ననస:5-1-5
వయససస:34
లస: పప

భరస : రమనయఖ పస గరరస
ఇసటట ననస:5-1-6
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తదలరమమకల
ఇసటట ననస:5-1-6
వయససస:48
లస: పప
12615 NDX0689505
పపరర: వనసకటబడవప పస గరరస� పస గరరస

94-115/3

భరస : మలలర శశరరరవప� prasadapu
ఇసటట ననస:5-1-6
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప kamadula
ఇసటట ననస:5-1-6
వయససస:62
లస: ససస స
12612 NDX1763052
పపరర: శకనస తదలరమమకల

12601 NDX2082485
పపరర: మణణ కలమమరర చలమకలరరస

12599 NDX0222828
పపరర: శకనవరస కమమదసల

తసడడ:డ ససబబబరరవప కమమదసల
ఇసటట ననస:5-1-4
వయససస:34
లస: పప

భరస : దసరరడపడసరద చలమకలరరస
ఇసటట ననస:5-1-4
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప� kamadula
ఇసటట ననస:5-1-5
వయససస:35
లస: పప
12606 NDX1823153
పపరర: మసగమక తదలరమమకల

94-15/73

భరస : అశశక కమమదసల
ఇసటట ననస:5-1-4
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రమమశ గగలర
ఇసటట ననస:5-1-4
వయససస:53
లస: ససస స
12603 JBV1793645
పపరర: అశశక కమమదసల

12598 NDX1858457
పపరర: సరగజ కమమదసల

12623 NDX2249696
పపరర: లత పస గరరస

94-18/32

భరస : మహహశ పస గరరస
ఇసటట ననస:5-1-11
వయససస:27
లస: ససస స
94-18/34

12626 NDX1651695
పపరర: గగపస పడసరదస

94-18/35

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప పడసరదస
ఇసటట ననస:5-1-12
వయససస:29
లస: పప
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12627 NDX1651687
పపరర: సరసబ శవ రరవప పడసరదస

94-18/36

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప పడసరదస
ఇసటట ననస:5-1-12
వయససస:28
లస: పప
12630 NDX0211755
పపరర: సరశత అసగబలలరర

94-15/76

94-124/774

94-18/40

94-18/43

94-18/835

94-18/46

94-18/49

భరస : లకకయఖ బబ జర
ఇసటట ననస:5-1-18
వయససస:41
లస: ససస స

12640 AP151010090006
పపరర: pogarti పస గరరస

12643 NDX1858564
పపరర: ననరరయణమక పస గరరస

12646 AP151010090426
పపరర: అసకమక పస గరరస పస గరరస

12649 AP151010090459
పపరర: మహలకకమక పస గరరస

94-7/851

12652 NDX1767575
పపరర: పరపమక బబ జజర

94-18/44

12655 NDX1762989
పపరర: ససబబమక పస గరరస
భరస : వనసకట రరవప పస గరరస
ఇసటట ననస:5-1-18
వయససస:63
లస: ససస స

12635 AP151010090123
పపరర: రమణ కమమదసల� kamadula

94-18/39

12638 AP151010090394
పపరర: పడసరదస పపరరకల

94-18/42

12641 NDX1858648
పపరర: శకనస కమమదసల

94-15/78

తసడడ:డ భబససర రరవప కమమదసల
ఇసటట ననస:5-1-16
వయససస:24
లస: పప
94-15/79

12644 JBV1797067
పపరర: అసకమకరరవప పస గరరస

94-18/45

భరస : దసరడ యఖ పస గరరస
ఇసటట ననస:5-1-17
వయససస:36
లస: ససస స
94-18/47

12647 AP151010090061
పపరర: పస లలరర పస గరరస

94-18/48

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:5-1-17
వయససస:47
లస: ససస స
94-18/50

12650 AP151010090062
పపరర: ససబబబరరవప జడడ

94-18/51

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:5-1-17
వయససస:42
లస: పప
94-18/52

భరస : మహసకరళ బబ జజర
ఇసటట ననస:5-1-18
వయససస:25
లస: ససస స
94-18/54

94-18/38

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:5-1-15
వయససస:40
లస: పప

భరస : లమలయఖ
ఇసటట ననస:5-1-17
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమబలల మమజగటట
ఇసటట ననస:5-1-18
వయససస:72
లస: పప
12654 NDX0248542
పపరర: ననగగసదడస బబ జజర

94-18/41

భరస : దసరడ యఖ పస గరరస
ఇసటట ననస:5-1-17
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:5-1-17
వయససస:62
లస: ససస స
12651 NDX2706174
పపరర: సరసబశవరరవప మమజగటట

12637 JBV1797711
పపరర: రవ కలమమర పస గరరస

12632 JBV1796358
పపరర: ననగగశశరరరవప పస గరరస

భరస : bhaskar kamadula
ఇసటట ననస:5-1-15
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అసకమక రరవప పస గరరస
ఇసటట ననస:5-1-17
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సరమబయయలల
ఇసటట ననస:5-1-17
వయససస:45
లస: ససస స
12648 AP151010090460
పపరర: మలలర శశరర పస గరరస

94-15/77

తసడడ:డ బసవయఖ pogarthi
ఇసటట ననస:5-1-15
వయససస:59
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప పడసరదపప
ఇసటట ననస:5-1-16
వయససస:31
లస: ససస స
12645 AP151010090132
పపరర: సతఖవత నసదదగరమ

12634 NDX0705160
పపరర: ఆదదలకడక పస గరస

94-15/75

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పస గరరస
ఇసటట ననస:5-1-14
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప pogarthi
ఇసటట ననస:5-1-15
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ kamadula
ఇసటట ననస:5-1-15
వయససస:42
లస: పప
12642 NDX2990117
పపరర: మలలర శశరర పడసరదపప

94-18/37

భరస : రవకలమమర పస గరస
ఇసటట ననస:5-1-15
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప pogarthi
ఇసటట ననస:5-1-15
వయససస:52
లస: ససస స
12639 AP151010090058
పపరర: భబససర కమమదసల kamadula

12631 NDX0672170
పపరర: వనసకటరమణ పస గరరస పస గరరస

12629 NDX0109181
పపరర: తరరమల పడసరదస

భరస : సరసబశవరరవప పడసరదస
ఇసటట ననస:5-1-13
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననగగశశర రరవప పస గరరస
ఇసటట ననస:5-1-14
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరజడడస చేరజడడస
ఇసటట ననస:5-1-14
వయససస:36
లస: పప
12636 AP151010090059
పపరర: అసకమక పస గరరస� pogarti

94-18/829

తసడడ:డ లకకయఖ పపరరకల
ఇసటట ననస:5-1-12
వయససస:48
లస: పప

భరస : రమమషరబబబ అసగబలలరర
ఇసటట ననస:5-1-13
వయససస:34
లస: ససస స
12633 NDX2704005
పపరర: హనమరజడడస

12628 NDX2989994
పపరర: పపద ఎలమసద పపరరకల

12653 NDX1768029
పపరర: మహసకరలమక బబ జజర

94-18/53

తసడడ:డ లకకయఖ బబ జజర
ఇసటట ననస:5-1-18
వయససస:27
లస: ససస స
94-18/55

12656 NDX2226447
పపరర: మహసకరళ బబ జజర

94-18/56

తసడడ:డ లకకయఖ బబ జజర
ఇసటట ననస:5-1-18
వయససస:29
లస: పప
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12657 NDX2226496
పపరర: అసకమక రరవప బబ జజర

94-18/57

తసడడ:డ లకకయఖ బబ జజర
ఇసటట ననస:5-1-18
వయససస:29
లస: పప
12660 NDX2530145
పపరర: హరరపసడయ బచసచ

94-115/5

94-18/62

94-18/65

94-18/68

94-18/71

94-18/74

94-18/77

12670 NDX0672196
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పడసరదస

12673 AP151010090089
పపరర: కకసడయఖ బబ జజర బబ జజర

12676 AP151010090195
పపరర: రమమదేవ బబ జజర bojja

12679 NDX0108993
పపరర: కకకషషవవణణ తదలర మమకల

94-15/82

12682 NDX0224055
పపరర: శకకరసత తదలరమమకల

94-18/69

12685 NDX2203792
పపరర: మహసకరళ తదలరమమకల
తసడడ:డ వరయఖ తదలరమమకల
ఇసటట ననస:5-1-21
వయససస:31
లస: పప

12665 AP151010090371
పపరర: ధనలకడక బబ జజర బబ జర

94-18/64

12668 AP151010090032
పపరర: ససబబబలల తదలమమకల

94-18/67

12671 NDX2006865
పపరర: చనన రరజ బబ జజర

94-18/70

తసడడ:డ కకసడయఖ bojja
ఇసటట ననస:5-1-19
వయససస:54
లస: పప
94-18/72

12674 JBV1793892
పపరర: కకసడన బబ జజర

94-18/73

భరస : వరయఖ� bojja
ఇసటట ననస:5-1-20
వయససస:36
లస: ససస స
94-18/75

12677 NDX0839472
పపరర: రతనమక కమమదసల�
kamadula
భరస : శకనస kamadula
ఇసటట ననస:5-1-20
వయససస:47
లస: ససస స

94-18/76

94-15/80

12680 NDX0208850
పపరర: అనతన తదలర మమకల

94-15/81

భరస : వనసకరటరరవప� తదలర మమకల
ఇసటట ననస:5-1-21
వయససస:31
లస: ససస స
94-15/83

తసడడ:డ వరయఖ తదలరమమకల
ఇసటట ననస:5-1-21
వయససస:33
లస: పప
94-18/79

94-18/61

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:5-1-19
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : శకకరసత తదలర మమకల
ఇసటట ననస:5-1-21
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ తదలరమమకల
ఇసటట ననస:5-1-21
వయససస:31
లస: పప
12684 AP151010090031
పపరర: అననపపరష తదలరమమకల
tellamekala
భరస : వరయఖ thellamekala
ఇసటట ననస:5-1-21
వయససస:47
లస: ససస స

94-18/66

భరస : జయబబబబ bojja
ఇసటట ననస:5-1-20
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ bojja
ఇసటట ననస:5-1-20
వయససస:42
లస: పప
12681 NDX0224519
పపరర: శవయఖ తదలరమమకల

12667 AP151010090037
పపరర: పసచచమక కమమదసల

12662 NDX2070084
పపరర: తరరపతమక బబ జజర

భరస : చనరరజ బబ జర
ఇసటట ననస:5-1-19
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ� బబ జర
ఇసటట ననస:5-1-19
వయససస:72
లస: పప

భరస : వరసస bojja
ఇసటట ననస:5-1-20
వయససస:37
లస: ససస స
12678 AP151010090409
పపరర: జయబబబబ బబ జజర bojja

94-18/63

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� పడసరదస
ఇసటట ననస:5-1-19
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:5-1-19
వయససస:62
లస: పప
12675 JBV1796788
పపరర: రమణ బబ జజర

12664 NDX2006774
పపరర: లకడక పస గరరఱ

94-18/59

భరస : సరసబశవ రరవప బబ జజర
ఇసటట ననస:5-1-19
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : భబససర
ఇసటట ననస:5-1-19
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ చన రరజ bojja
ఇసటట ననస:5-1-19
వయససస:29
లస: పప
12672 AP151010090456
పపరర: లకకయఖ తదలమమకల

94-18/60

భరస : శకనస pogarthi
ఇసటట ననస:5-1-19
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప� పడసరదస
ఇసటట ననస:5-1-19
వయససస:52
లస: ససస స
12669 NDX1476234
పపరర: సరసబ శవ రరవప బబ జజర

12661 NDX2006824
పపరర: నరకల బబ జర

12659 NDX2534576
పపరర: ఛటరరర రగయఖల

తసడడ:డ శరమబఖయయల రగయఖల
ఇసటట ననస:5-1-18
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ చనన రరజ bojja
ఇసటట ననస:5-1-19
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర పడసరదస
ఇసటట ననస:5-1-19
వయససస:27
లస: ససస స
12666 NDX0248872
పపరర: రమణ పడసరదస� పడసరదస

94-18/58

తసడడ:డ తరరపతయఖ బబ జర
ఇసటట ననస:5-1-18
వయససస:50
లస: పప

భరస : రరమకకషష బచసచ
ఇసటట ననస:5-1-18
వయససస:30
లస: ససస స
12663 NDX0689554
పపరర: మహలకడక పడసరదస

12658 NDX0248443
పపరర: లకకయఖ బబ జజర

12683 JBV1798537
పపరర: సరయమక� తదలరమమకలల�

94-18/78

భరస : మబసలయఖ� thellamekala
ఇసటట ననస:5-1-21
వయససస:34
లస: ససస స
94-18/80

12686 NDX3245834
పపరర: గగపరల కకషష సరయ పరరమ

94-106/969

తసడడ:డ బసధస మమధవ రరవప పరరమ
ఇసటట ననస:5-1-21
వయససస:56
లస: పప
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94-115/988

తసడడ:డ సస మయమజల శరక శషరడమ
ఇసటట ననస:5-1-21
వయససస:30
లస: పప
12690 NDX2708253
పపరర: ఆదదతఖ ననగగశశర చతరరల

94-116/766

94-18/82

94-19/79

12694 NDX2575165
పపరర: శక లకడక సమరర పతడ

12697 NDX2521565
పపరర: కలమమరర చలక

94-18/84

12700 AP151010090348
పపరర: కకషష పస గరరస పస గరరస

94-18/739

12703 NDX2398915
పపరర: చరణ తేజ భమనవన

12692 NDX0988667
పపరర: ననగలకడక పడసరదస prasadam

94-18/81

12695 NDX2990091
పపరర: లలమవత పస గరరస

94-18/840

తసడడ:డ కకషష పస గరరస
ఇసటట ననస:5-1-22
వయససస:20
లస: ససస స
94-19/80

12698 AP151010090226
పపరర: కలమమరర పస గరరస పస గరరస

94-18/83

భరస : కకషష పస గరరస
ఇసటట ననస:5-1-26
వయససస:42
లస: ససస స
94-18/85

తసడడ:డ రరమబలల పస గరరస
ఇసటట ననస:5-1-26
వయససస:47
లస: పప
94-115/6

94-115/1114

భరస : ససరగష prasadam
ఇసటట ననస:5-1-22
వయససస:30
లస: ససస స

భసధసవప: అబడహస చలక
ఇసటట ననస:5-1-23
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : నటరరజ
ఇసటట ననస:5-1-26
వయససస:49
లస: ససస స
12702 NDX2398980
పపరర: దేవర కకరణ పపల

94-120/579

భరస : వనసకట ఫణణ నరసససహరరవప పతడ
ఇసటట ననస:5-1-22
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశ రరవప చలక
ఇసటట ననస:5-1-23
వయససస:37
లస: పప
12699 AP151010090033
పపరర: వనసకటరమణ పస గరరస

12691 NDX2707883
పపరర: అననపపరష చతరరల

12689 NDX3146206
పపరర: వనసకట ననగ రరజ పవపలలరర

తసడడ:డ శక కకషష పడసరద పవపలలరర
ఇసటట ననస:5-1-21/C
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప చతరరల
ఇసటట ననస:5-1-21, 1/12 LANE
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పడసరదస
ఇసటట ననస:5-1-22
వయససస:34
లస: పప
12696 NDX2521573
పపరర: అబడహస చలక

94-104/840

భరస : వనసకట నగరజ పరవపలలరర
ఇసటట ననస:5-1-21/C
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చతరరల
ఇసటట ననస:5-1-21, 1/12 LANE
వయససస:21
లస: పప
12693 NDX0988584
పపరర: ససరగష పడసరదస పడసరదస

12688 NDX3022159
పపరర: లకకక కరమమశశరర దేశరరజ

12701 NDX0248674
పపరర: నటరరజ పస గరరస

94-18/86

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:5-1-26
వయససస:52
లస: పప
94-115/7

12704 NDX2398956
పపరర: హరర బబబబ కకమకనవన

94-115/8

తసడడ:డ మబరళధర పపల
ఇసటట ననస:5-1-26 LAKSHMI PRIYA RESID
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మబన కకషష ననయబడడ భమనవన
ఇసటట ననస:5-1-26 LAKSHMI PRIYA RESID
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ననగరతన ఎస ననయబడడ కకమకనవన
ఇసటట ననస:5-1-26 LAKSHMI PRIYA RESID
వయససస:37
లస: పప

12705 NDX0109389
పపరర: ననగమణణ తతట

12706 NDX0536920
పపరర: జయశక తతట

12707 NDX2147909
పపరర: ననగ ససనత తతట

94-15/84

భరస : వనసకరటరరవప తతట
ఇసటట ననస:5-1-27
వయససస:32
లస: ససస స
12708 AP151010090118
పపరర: ససబబబలల తతట� thota

భరస : శవ ననగగశశరరరవప తతట
ఇసటట ననస:5-1-27
వయససస:34
లస: ససస స
94-18/88

భరస : వనసకటబడవప thota
ఇసటట ననస:5-1-27
వయససస:52
లస: ససస స
12711 AP151010090308
పపరర: రరఘవరజడడస కసదసల� kandula

భరస : ననరరయణ chinnam
ఇసటట ననస:5-1-29
వయససస:28
లస: ససస స

12709 JBV1796499
పపరర: శకహరరబబబబ తతట

94-18/91

12712 NDX0354456
పపరర: భబరత దనసరర దనసరర

94-18/89

12715 NDX1131606
పపరర: దేవ చననస chinnam
భరస : బబలయఖ chinnam
ఇసటట ననస:5-1-29
వయససస:38
లస: ససస స

12710 AP151010090048
పపరర: శవననగగశశరరరవప తతట

94-18/90

తసడడ:డ వనసకటరరవప తతట
ఇసటట ననస:5-1-27
వయససస:39
లస: పప
94-18/92

భరస : కకషస ర దనసరర
ఇసటట ననస:5-1-28
వయససస:39
లస: ససస స
94-18/94

94-18/87

భరస : శక హరర బబబబ తతట
ఇసటట ననస:5-1-27
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప thota
ఇసటట ననస:5-1-27
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరజడడస� kandula
ఇసటట ననస:5-1-27
వయససస:72
లస: పప
12714 NDX1131671
పపరర: భవరన chinnam

94-15/85

12713 JBV1795210
పపరర: కకషస ర దనసరర

94-18/93

తసడడ:డ sankararao దనసరర
ఇసటట ననస:5-1-28
వయససస:34
లస: పప
94-18/95

12716 AP151010090042
పపరర: అననపపరన చననస చననస

94-18/96

భరస : సస మయఖ చననస
ఇసటట ననస:5-1-29
వయససస:57
లస: ససస స
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94-18/97

తసడడ:డ సస మయఖ చననస
ఇసటట ననస:5-1-29
వయససస:33
లస: పప
12720 NDX2996247
పపరర: మరరయమక వనలలలల

94-18/848

94-18/851

94-18/853

94-18/104

94-18/107

94-18/856

94-18/108

తలర : సతఖ ససధ జసదనఖల
ఇసటట ననస:5-1-34
వయససస:25
లస: పప

12730 NDX2426567
పపరర: వసశ కకషష గజర

12733 NDX2990323
పపరర: దేవ సహయస గజర

12736 NDX2980100
పపరర: రమమష వరర

12739 NDX0248989
పపరర: మమధవ దనసరర

94-18/111

12742 AP151010090182
పపరర: శసకరరరవప దనసరర దనసరర

94-18/105

12745 NDX2983591
పపరర: కకటటశశర శరక జసదనఖల

12725 NDX0672105
పపరర: ఏసయఖ గజర gajja

94-18/101

12728 AP151010090178
పపరర: laleetamma gajja

94-18/103

12731 NDX1763144
పపరర: లకడక తరరపతమక గజజర

94-18/106

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ gajja
ఇసటట ననస:5-1-31
వయససస:24
లస: పప
94-18/854

12734 NDX2980118
పపరర: తరరపతయఖ వరర

94-18/855

తసడడ:డ వనసకటయఖ వరర
ఇసటట ననస:5-1-31
వయససస:59
లస: పప
94-18/857

12737 NDX3297066
పపరర: పడసడన బబయ మఠస

94-115/1216

భరస : వనసకట హనసమసత రరవప మఠస
ఇసటట ననస:5-1-31
వయససస:66
లస: ససస స
94-18/109

12740 AP151010090214
పపరర: మమణణకఖస దనసరర దనసరర

94-18/110

భరస : శసకరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:5-1-33
వయససస:49
లస: ససస స
94-18/112

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:5-1-33
వయససస:53
లస: పప
94-115/1117

94-18/850

భరస : దేవసహయస� gajja
ఇసటట ననస:5-1-31
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప� దనసరర
ఇసటట ననస:5-1-33
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప � దనసరర
ఇసటట ననస:5-1-33
వయససస:33
లస: పప
12744 NDX3120110
పపరర: సరయ శక హరర వవమమరర

94-18/102

తసడడ:డ తరరపతయఖ వరర
ఇసటట ననస:5-1-31
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరమ చసదడయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:5-1-33
వయససస:34
లస: ససస స
12741 JBV1793371
పపరర: రరమచసదడరరవప దనసరర

12727 AP151010090173
పపరర: సరలమక గజ� gajja

12722 NDX2996189
పపరర: జజతసత వనలలలల

తసడడ:డ కకటయఖ gajja
ఇసటట ననస:5-1-30
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ గజర
ఇసటట ననస:5-1-31
వయససస:74
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ వరర
ఇసటట ననస:5-1-31
వయససస:53
లస: ససస స
12738 NDX1927690
పపరర: లకడక దనసరర

94-18/100

తసడడ:డ లకడక నరసయఖ గజర
ఇసటట ననస:5-1-31
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ దేవసహయస గజ
ఇసటట ననస:5-1-31
వయససస:46
లస: పప
12735 NDX2980126
పపరర: మమణణకఖస వరర

12724 AP151010090352
పపరర: వశరకసతమక గజర gajja

94-18/99

తసడడ:డ ససబబబరరవప వనలలలల
ఇసటట ననస:5-1-29
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ� gajja
ఇసటట ననస:5-1-31
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక నరసయఖ గజర
ఇసటట ననస:5-1-31
వయససస:20
లస: పప
12732 AP151010090357
పపరర: లకడకనరసయఖ గజ గజ

94-18/849

భరస : ఏసయఖ gajja
ఇసటట ననస:5-1-30
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : జయరతనస పస ససలలరర
ఇసటట ననస:5-1-30
వయససస:40
లస: ససస స
12729 NDX2499465
పపరర: అదేదఖ గజర

12721 NDX2996338
పపరర: ససబబబరరవప వవలలలల

12719 AP151010090047
పపరర: సస మయఖ చననస చననస

తసడడ:డ బబలవనసకయఖ చననస
ఇసటట ననస:5-1-29
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ వనలలలల
ఇసటట ననస:5-1-29
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప వనలలలల
ఇసటట ననస:5-1-29
వయససస:18
లస: పప
12726 NDX2996569
పపరర: అసకమక పస ససలలరర

94-18/98

తసడడ:డ సస మయఖ చననస
ఇసటట ననస:5-1-29
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప వనలలలల
ఇసటట ననస:5-1-29
వయససస:40
లస: ససస స
12723 NDX2996429
పపరర: అజయ కలమమర వనలలలల

12718 JBV1793868
పపరర: బబలవనసకటటశశరరర చననస

12743 NDX1582742
పపరర: వనసకట సతఖ మధసన ససకర

94-115/313

తసడడ:డ మధససడధన రరవప ససకర
ఇసటట ననస:5-1-34
వయససస:27
లస: పప
94-115/1118

తసడడ:డ ససతనరరమమసజనవయబలల జసదనఖల
ఇసటట ననస:5-1-34,FLAT NO.503,
వయససస:44
లస: పప

12746 NDX3141660
పపరర: లకడక తనసజ కరళపటనపప

94-115/1120

Deleted

భరస : ససజవ కశఖప
ఇసటట ననస:5-1-35/1, brodipet, guntu
వయససస:27
లస: ససస స
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12747 NDX3185816
పపరర: లకడక తనసజ కరళపటనపప

94-115/1119

భరస : ససజవ కశఖప
ఇసటట ననస:5-1-35, brodipet
వయససస:27
లస: ససస స
12750 NDX1156025
పపరర: దదపసక కకమమక కకమబక

94-18/113

94-18/116

94-18/119

94-15/670

94-18/123

94-18/126

94-18/129

భరస : అజయ బబబబ gollapati
ఇసటట ననస:5-1-43
వయససస:33
లస: ససస స

12760 NDX1852194
పపరర: దదవఖ పచచల

12763 NDX1762252
పపరర: లకకణ రరవప పటచల

12766 JBV1792605
పపరర: రమమదేవ పచచల

12769 AP151010090014
పపరర: ననగరరజ పచచల పచచల

94-18/132

12772 NDX0248955
పపరర: మననజ కలమమర షపక

94-18/121

12775 AP151010090251
పపరర: ఏసపస రరకణణ గగళళపరటట గగళళపరటట
భరస : తసబదదర గగళళపరటట
ఇసటట ననస:5-1-43
వయససస:50
లస: ససస స

12755 AP151010090320
పపరర: భబగఖస కరవల� కరవల

94-18/118

12758 NDX2990299
పపరర: రరకగష బబబబ కరవల

94-18/858

12761 JBV1798040
పపరర: సతఖవత� పచచల�

94-18/122

భరస : ఏడడకకసడలల � patchala
ఇసటట ననస:5-1-40
వయససస:37
లస: ససస స
94-18/124

12764 NDX0869834
పపరర: పచచల రరజశశఖర� పచచల

94-18/125

తసడడ:డ శకనస పచచల
ఇసటట ననస:5-1-40
వయససస:29
లస: పప
94-18/127

12767 JBV1792613
పపరర: మరరయమక పచచల

94-18/128

భరస : శసకర పచచల
ఇసటట ననస:5-1-41
వయససస:33
లస: ససస స
94-18/130

12770 JBV1792134
పపరర: ఏడడకకసడలల పచచల

94-18/131

తసడడ:డ లకకణరరవప పచచల
ఇసటట ననస:5-1-41
వయససస:47
లస: పప
94-18/133

తసడడ:డ రతన లమల shaik
ఇసటట ననస:5-1-42
వయససస:38
లస: పప
94-18/135

94-18/115

తసడడ:డ నరసససహరరవప కరవల
ఇసటట ననస:5-1-37
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటమక పచచల
ఇసటట ననస:5-1-41
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనస గబసటటపలర
ఇసటట ననస:5-1-42
వయససస:38
లస: ససస స
12774 NDX0988618
పపరర: మమరర గగళర పరటట gollapati

94-18/120

భరస : ననగరరజ patchla
ఇసటట ననస:5-1-41
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకణరరవప పచచల
ఇసటట ననస:5-1-41
వయససస:42
లస: పప
12771 NDX1156041
పపరర: బబజర గబసటటపలర గబసటటపలర

12757 AP151010090439
పపరర: నరసససహరరవప కరవల కరవల

12752 AP151010090107
పపరర: భబససరరరవప కకమబక� కకమబక

భరస : నరసససహరరవప� కరవల
ఇసటట ననస:5-1-37
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పచచల
ఇసటట ననస:5-1-40
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ లకకణరరవప patchala
ఇసటట ననస:5-1-40
వయససస:49
లస: పప
12768 AP151010090034
పపరర: శసకర పచచల పచచల

94-18/117

భరస : రరజశశఖర పచచల
ఇసటట ననస:5-1-40
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప� patchala
ఇసటట ననస:5-1-40
వయససస:45
లస: ససస స
12765 AP151010090335
పపరర: శకనవరసరరవప పచచల పచచల

12754 JBV1792563
పపరర: కలమమరర� బబ డడపస గబ�

94-12/55

తసడడ:డ గబరవయఖ� కకమబక
ఇసటట ననస:5-1-36
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ సస మయఖ కరవల
ఇసటట ననస:5-1-37
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:5-1-39
వయససస:21
లస: పప
12762 NDX0249011
పపరర: సరరత పచచల� పచచల

94-18/114

భరస : డననయయలల � బబ డడపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-37
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కరరవలర
ఇసటట ననస:5-1-37
వయససస:24
లస: పప
12759 NDX3107851
పపరర: డేవడ రరజ గగలర పరటట

12751 JBV1793769
పపరర: డననయయలల బబ డడపస గబ

12749 NDX1774190
పపరర: యమదగరరర దేవళర

తసడడ:డ గబరవయఖ దేవళర
ఇసటట ననస:5-1-36
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ చనననడడ బబ డడపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-36
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నరరససహరరవప
ఇసటట ననస:5-1-37
వయససస:21
లస: ససస స
12756 NDX1823450
పపరర: సస మయఖ కరరవలర

94-12/54

తసడడ:డ శరమమఖల జజననలగడస
ఇసటట ననస:5-1-36
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ భబససర రరవప కకమబక
ఇసటట ననస:5-1-36
వయససస:27
లస: ససస స
12753 NDX2487114
పపరర: హహమ బసదస కరవరల

12748 NDX2061661
పపరర: మరరయదనసస జజననలగడస

12773 NDX1156033
పపరర: శకనస గబసటటపలర గబసటటపలర

94-18/134

తసడడ:డ రగశయఖ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:5-1-42
వయససస:43
లస: పప
94-18/136

12776 NDX0249037
పపరర: లలమక చనటర

94-18/137

భరస : ఆవపలయఖ� చనటర
ఇసటట ననస:5-1-43
వయససస:65
లస: ససస స
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12777 AP151010090164
పపరర: అజయ బబబబ గగళళపరటట
గగళళపరటట
తసడడ:డ ననగయఖ గగళళపరటట
ఇసటట ననస:5-1-43
వయససస:42
లస: పప

94-18/138

12780 NDX2426377
పపరర: సరశత దమకరపప

94-18/140

12781 NDX2426393
పపరర: సరయ కలమమర దమమకరపప

94-115/9

12787 NDX0265553
పపరర: ససరగసదడ ఉపపలటటరర
తసడడ:డ గబరరననథ రరవప ఉపపలటటరర
ఇసటట ననస:5-1-47
వయససస:54
లస: పప

94-115/19
12789 NDX2475119
పపరర: శవరరమకకషష మననహర శరక
బమరరగబల
తసడడ:డ వశశననథ శరక బమరరగబల
ఇసటట ననస:5-1-47 4B LAKSHMI KRISHNA
వయససస:55
లస: పప

12790 NDX2799757
పపరర: వనసకట ససపత కలమమర
పపరరమళర
తసడడ:డ గబరర పడశస రరవప పపరరమళర
ఇసటట ననస:5-1-47 flat 2e
వయససస:27
లస: పప

12792 NDX1356377
పపరర: రరణణ చలలకలరర చలలకలరర

12793 NDX2006808
పపరర: శకలసతల చలలకలరర

94-18/143

భరస : వజయ రరవప చలలకలరర
ఇసటట ననస:5-1-48
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : బలమభబససర గనసనపలర
ఇసటట ననస:5-1-49
వయససస:33
లస: ససస స
12798 NDX2957942
పపరర: బబబబ పపరరపస గబ
తసడడ:డ మమరస పపరరపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-51
వయససస:30
లస: పప
12801 JBV1793389
పపరర: కళళవత పపరరపస గబ
భరస : మమరరస పపరరపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-51
వయససస:50
లస: ససస స
12804 JBV1792159
పపరర: మమరరస పపరరపస గబ
తసడడ:డ ఏసస బబ పపరరపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-51
వయససస:55
లస: పప

94-117/121

12796 NDX2039544
పపరర: రగజజ రరణణ గజర

12799 AP151010090329
పపరర: రరణణ బబదసదల buddula

12802 AP151010090023
పపరర: శరఖససన బబదసదల buddula

94-115/1121

12805 AP151010090215
పపరర: శరరద వడకస వడకస
భరస : గణపతరరవప వడకస
ఇసటట ననస:5-1-52
వయససస:72
లస: ససస స

12788 NDX2475077
పపరర: వనసకట ససబబలకడక బమరరగబల

94-115/18

12791 NDX2006782
పపరర: బబబ సశరరప చలలకలరర

94-18/142

భరస : వజయ రరవప chilukuri
ఇసటట ననస:5-1-48
వయససస:42
లస: ససస స
94-18/144

12794 NDX2006840
పపరర: వజయ రరవప చలలకలరర

94-18/145

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చలలకలరర
ఇసటట ననస:5-1-48
వయససస:50
లస: పప
94-18/147

12797 AP151010090103
పపరర: మమణణకఖరరవప గజ gajja

94-18/148

తసడడ:డ దేవసహయస� గజర
ఇసటట ననస:5-1-50
వయససస:40
లస: పప
94-18/149

12800 AP151010090402
పపరర: చటటటమక కకసడదపస గబ కకసడదపస గబ

94-18/150

భరస : అలలరయఖ కకసడదపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-51
వయససస:45
లస: ససస స
94-18/152

12803 AP151010090209
పపరర: ఆలలరయఖ కకసడదపస గబ
కకసడదపస గబ
తసడడ:డ ఇసరకల కకసడదపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-51
వయససస:47
లస: పప

94-18/153

94-18/155

12806 JBV1791524
పపరర: మబరళకకషష వడడస

94-18/156

తసడడ:డ దేవదననస buddula
ఇసటట ననస:5-1-51
వయససస:46
లస: పప
94-18/154

94-117/103

భరస : శవరరమకకషక బమరరగబల
ఇసటట ననస:5-1-47 4B LAKSHMI KRISHNA
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శరఖససన buddula
ఇసటట ననస:5-1-51
వయససస:43
లస: ససస స
94-18/151

94-15/804

తసడడ:డ ససరగసదడ వపపపలటటరర
ఇసటట ననస:5-1-47
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మమణణకఖ రరవప గజర
ఇసటట ననస:5-1-50
వయససస:27
లస: ససస స
94-15/671

12782 NDX3264231
పపరర: అహలఖ దేవశశటట
భరస : పసడడ రసగ రరవప దేవ శశటట
ఇసటట ననస:5-1-47
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప chilukuri
ఇసటట ననస:5-1-48
వయససస:61
లస: ససస స
94-18/146

94-19/81

94-115/989 12785 NDX1795014
12784 NDX2613917
పపరర: సరయ శక దటట జగననధస మరస
పపరర: లకడక చసదన వపపపలటటరర

భరస : ససరగసదడ ఉపపలటటరర
ఇసటట ననస:5-1-47
వయససస:47
లస: ససస స

12795 JBV1792845
పపరర: హహపసస గనసనపలర

94-18/141

తసడడ:డ రరజ శక రరస మరస
ఇసటట ననస:5-1-47
వయససస:20
లస: పప
94-117/108

12779 NDX1156959
పపరర: ఝమనస గగళరపరటట

తసడడ:డ ససదదయఖ గగళరపరటట
ఇసటట ననస:5-1-43
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మననహర దమకరపప
ఇసటట ననస:5-1-44
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరజ శక రరస మరస
ఇసటట ననస:5-1-47
వయససస:21
లస: పప
12786 NDX0727784
పపరర: హరత ఉపపలటటరర

94-18/139

తసడడ:డ మబరరగగసస� గగళళపరటట
ఇసటట ననస:5-1-43
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ manohar దమకరపప
ఇసటట ననస:5-1-44
వయససస:23
లస: ససస స
12783 NDX2536787
పపరర: సరయ శక దటట జగననధస మరస

12778 NDX0820241
పపరర: తసబదదర గగళళపరటట� గగళళపరటట

తసడడ:డ గణపతరరవప వడకస
ఇసటట ననస:5-1-52
వయససస:33
లస: పప
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94-115/10

తసడడ:డ వరయఖ రరదసడ
ఇసటట ననస:5-1-52
వయససస:21
లస: పప

12808 NDX2039841
పపరర: వజయ మమరర గసగవరపప

94-18/157

తసడడ:డ ఏబబలల గసగవరపప
ఇసటట ననస:5-1-53
వయససస:24
లస: ససస స

12809 JBV1792191
పపరర: రరఘబవమక గసగవరపప

94-18/158

భరస : పడసరద � గసగవరపప
ఇసటట ననస:5-1-53
వయససస:35
లస: ససస స

94-18/159 12811 AP151010090307
94-18/160 12812 NDX0249292
94-18/161
12810 AP151010090331
పపరర: దననమక గసగవరపప గసగవరపప
పపరర: ఎలసమక గసగవరపప గసగవరపప
పపరర: మలలర శశరర గసగవరపప గసగవరపప

తసడడ:డ బడహకకకటట గసగవరపప
ఇసటట ననస:5-1-53
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఏబబలల గసగవరపప
ఇసటట ననస:5-1-53
వయససస:45
లస: ససస స

12813 NDX0988634
పపరర: పపరషచసదడరరవప గసగవరపప
గసగవరపప
తసడడ:డ ఏబబలల గసగవరపప
ఇసటట ననస:5-1-53
వయససస:27
లస: పప

94-18/162

12816 AP151010090413
పపరర: ఏబబలల గసగవరపప గసగవరపప

94-18/165

94-18/167

తసడడ:డ మహనరరవప లసక
ఇసటట ననస:5-1-54
వయససస:37
లస: పప
12825 NDX0839357
పపరర: మరరయమక బబససపరక

94-18/172

94-18/175

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ య
ఇసటట ననస:5-1-57
వయససస:18
లస: ససస స

12823 NDX0671743
పపరర: దననయయలల లసకర

12826 NDX0839571
పపరర: వనసకటరతనస బబససపరక

12829 NDX2990315
పపరర: మమనక బబససపరక

94-18/177

12832 NDX0368589
పపరర: శకనస బబ య

94-18/171

12835 NDX2398774
పపరర: బబజ షపక
తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:5-1-57
వయససస:23
లస: పప

12821 JBV1804350
పపరర: సరశమయయలల లసకర

94-18/169

12824 NDX2828515
పపరర: అవననశ తవటట

94-115/1122

తసడడ:డ రరమహన రరవప తవటట
ఇసటట ననస:5-1-54/A
వయససస:18
లస: పప
94-18/173

12827 NDX1156058
పపరర: పడసరద బబససపరక బబససపరక

94-18/174

తసడడ:డ చసదడ రరవప బబససపరక
ఇసటట ననస:5-1-56
వయససస:32
లస: పప
94-18/859

12830 NDX2499473
పపరర: రగజ మమరర బబ య

94-18/176

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ య
ఇసటట ననస:5-1-57
వయససస:20
లస: ససస స
94-18/178

తసడడ:డ లకకయఖ బబ య
ఇసటట ననస:5-1-57
వయససస:33
లస: పప
94-18/860

94-15/672

తసడడ:డ మహన రరవప లసక
ఇసటట ననస:5-1-54
వయససస:33
లస: పప

భరస : పడసరద బబససపరక
ఇసటట ననస:5-1-56
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర బబ య
ఇసటట ననస:5-1-57
వయససస:37
లస: ససస స
12834 NDX2980084
పపరర: రరజ కలమమరర బబ య

94-18/168

భరస : చసదడస బబససపరక
ఇసటట ననస:5-1-56
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడరరవప బబససపరక
ఇసటట ననస:5-1-56
వయససస:39
లస: పప
12831 JBV1791961
పపరర: నకతడస బబ య

12820 NDX0249326
పపరర: ఏససదననమక లసకర

94-18/164

తసడడ:డ పస తష రరజ గబడడపపడడ
ఇసటట ననస:5-1-54
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సరశమయయలల లసక
ఇసటట ననస:5-1-54
వయససస:50
లస: పప

భరస : అయఖపల బబససపరక
ఇసటట ననస:5-1-56
వయససస:33
లస: ససస స
12828 NDX0934935
పపరర: అయఖపల బబససపరక

94-18/166 12818 NDX3084282
12817 AP151010090105
పపరర: ఓసకరరస గసగవరపప గసగవరపప
పపరర: ససబబ రరవప గబడడపపడడ

భరస : మహనరరవప లసక
ఇసటట ననస:5-1-54
వయససస:50
లస: ససస స
94-18/170

12815 AP151010090069
పపరర: పడసరదస గసగవరపప గసగవరపప
తసడడ:డ బడహకకకటట గసగవరపప
ఇసటట ననస:5-1-53
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ బడహకకకటట గసగవరపప
ఇసటట ననస:5-1-53
వయససస:52
లస: పప

భరస : పరమయఖ లసక
ఇసటట ననస:5-1-54
వయససస:30
లస: ససస స
12822 NDX0249367
పపరర: పరమయఖ లసకర

94-18/163

తసడడ:డ ఏబబలల గసగవరపప
ఇసటట ననస:5-1-53
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బడహకకకటట gangavarapu
ఇసటట ననస:5-1-53
వయససస:47
లస: పప
12819 NDX1552794
పపరర: లకడక లసకర

12814 NDX0988519
పపరర: జననరద న గసగవరపప గసగవరపప

భరస : ఓసకరరస గసగవరపప
ఇసటట ననస:5-1-53
వయససస:47
లస: ససస స

12833 JBV1799089
పపరర: వనసకటటశశరరర బబ య

94-18/179

తసడడ:డ లకకయఖ బబ య
ఇసటట ననస:5-1-57
వయససస:39
లస: పప
94-115/11

12836 NDX2290997
పపరర: బబజ షపక

94-117/3

తసడడ:డ కరరమబన షపక
ఇసటట ననస:5-1-57
వయససస:23
లస: పప
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12837 NDX2426575
పపరర: రరణణ బబ య
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94-18/180

తసడడ:డ అబడహస బబ య
ఇసటట ననస:5-1-58
వయససస:26
లస: ససస స
12840 JBV1793009
పపరర: చనరమక మహసకరళ

94-18/183

94-18/186

94-115/12

94-12/57

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:5-1-59
వయససస:33
లస: ససస స
94-18/189

94-18/192

94-115/13

12850 NDX1608787
పపరర: ఝమనస కకమబక

12853 JBV1791607
పపరర: రవకలమమర కకమబక

12856 NDX2437739
పపరర: ససజవ కరశఖప అధరరపపరపప

94-12/60

తసడడ:డ ఏసడయయలల
ఇసటట ననస:5-1-60
వయససస:28
లస: పప
94-18/194

తసడడ:డ ఐజయఖ ఇలల
ర రర
ఇసటట ననస:5-1-60
వయససస:72
లస: పప

94-12/58

12845 NDX2989911
పపరర: గరకసస బబ య

94-18/861

12848 NDX1492586
పపరర: లకడక పతచల

94-12/56

12851 AP151010090167
పపరర: రరతమక కకమబక కకమబక

94-18/188

భరస : చనజజససస కకమబక
ఇసటట ననస:5-1-59
వయససస:52
లస: ససస స
94-18/190

12854 AP151010090372
పపరర: వజయకలమమర కకమబక కకమబక

94-18/191

తసడడ:డ చనజజససస కకమబక
ఇసటట ననస:5-1-59
వయససస:40
లస: పప
94-115/14

12857 NDX1492602
పపరర: జజఖతఖత అరరణన కలమమరర
బబదసదల
తసడడ:డ ఇశశల
క
ఇసటట ననస:5-1-60
వయససస:27
లస: ససస స

94-12/59

12859 NDX3132016
పపరర: జజఖతఖత అరరణ కలమమరర
బమదదడలమ
భసధసవప: జజఖతఖత అరరణ కలమమరర
ఇసటట ననస:5-1-60
వయససస:22
లస: ససస స

94-15/673

12860 NDX0249243
పపరర: గబరవమక ఇలల
ర రర ఇలల
ర రర

94-18/193

12862 NDX2990281
పపరర: జయవరపడసరద రరవప బబదసదల

94-18/862

భరస : ఏలసర ఇలల
ర రర
ఇసటట ననస:5-1-60
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరడయల బబదసదల
ఇసటట ననస:5-1-60
వయససస:23
లస: పప
94-18/195

94-18/185

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల
ఇసటట ననస:5-1-59
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరళకకషష అధరరపపరపప
ఇసటట ననస:5-1-59
వయససస:33
లస: పప

12858 NDX1492685
పపరర: జయవర పడసరద రరవప బబధసల

భరస : రమమష కసబసపరటట
ఇసటట ననస:5-1-61
వయససస:41
లస: ససస స

12847 NDX2442986
పపరర: కకషష అరరదడ

12842 NDX2426484
పపరర: చసటట బబ య

తసడడ:డ ననగ రరజ బబ య
ఇసటట ననస:5-1-58
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ చననజగమస కకమబక
ఇసటట ననస:5-1-59
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ కకమబక
ఇసటట ననస:5-1-59
వయససస:67
లస: పప

12864 AP151010090199
పపరర: వరణణ కసబసపరటట కసబసపరటట

94-18/187

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:5-1-59
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : చనజగమబస కకమబక
ఇసటట ననస:5-1-59
వయససస:59
లస: ససస స

12861 NDX0672121
పపరర: ఎలషర రరవప ఇలల
ర రర

12844 JBV1792993
పపరర: లకకయఖ మహసకరళ

94-18/182

తసడడ:డ అబడహస బబ య
ఇసటట ననస:5-1-58
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప అరరదడ
ఇసటట ననస:5-1-58
వయససస:69
లస: పప

12849 NDX1608753
పపరర: అమల కకమబక

12855 AP151010090317
పపరర: చనన జగమస కకమబక కకమబక

94-18/184

తసడడ:డ ననసయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:5-1-58
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ చనన రరవప తదలరమమకల
ఇసటట ననస:5-1-58
వయససస:20
లస: పప

12852 AP151010090165
పపరర: మరరయమక కకమబక కకమబక

12841 NDX2499457
పపరర: జజషస బబ య

12839 JBV1791946
పపరర: నరకల బబ య

భరస : అబడహస boya
ఇసటట ననస:5-1-58
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ రరజ బబ య
ఇసటట ననస:5-1-58
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ బబ య
ఇసటట ననస:5-1-58
వయససస:40
లస: పప
12846 NDX2215382
పపరర: రరజగశ తదలరమమకల

94-18/181

భరస : ననగరరజ బబ య
ఇసటట ననస:5-1-58
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:5-1-58
వయససస:70
లస: ససస స
12843 JBV1791979
పపరర: ననగరరజ బబ య

12838 JBV1791953
పపరర: ఈశశరమక బబ య

12865 NDX2203685
పపరర: వజయ కసబసపరటట
తసడడ:డ రమమష కసబసపరటట
ఇసటట ననస:5-1-61
వయససస:22
లస: పప

12863 NDX2146125
పపరర: వజయ కసభసపరటట

94-12/61

తసడడ:డ రమమష కసభసపరటట
ఇసటట ననస:5-1-61
వయససస:24
లస: పప
94-18/196

12866 AP151010090379
పపరర: రమమష కసబసపరటట కసబసపరటట

94-18/197

తసడడ:డ సరమబయయలల కసబసపరటట
ఇసటట ననస:5-1-61
వయససస:44
లస: పప
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12867 NDX2645877
పపరర: రజషక షపక
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94-18/740

తసడడ:డ ననగమల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:5-1-61
వయససస:20
లస: పప
12870 NDX3189404
పపరర: చసదడ శశఖర మబసడడడ

12868 NDX2990059
పపరర: మమఘన కసభసపరటట

94-115/1124

12871 NDX3177805
పపరర: పరసడడ కలమమర మబసడడడ

Deleted

తసడడ:డ రరమ కకషష దదనకకసడ
ఇసటట ననస:5-1-61
వయససస:24
లస: పప

94-19/82

భరస : మషర జరక
ఇసటట ననస:5-1-63
వయససస:40
లస: ససస స
12882 JBV1798867
పపరర: మరరయమక బబజవరడ

94-18/201

94-18/204

94-18/207

తసడడ:డ వరడఇఆ ననలపరటట
ఇసటట ననస:5-1-67
వయససస:21
లస: పప

94-18/199

12886 NDX1646761
పపరర: సశరష లత గజజర

12889 NDX2458131
పపరర: పడభబకరరరవప పలలర పస గబ

94-18/210

12892 JBV1796754
పపరర: కమల నవలపరటట

94-15/86

12895 AP151010090036
పపరర: వరద నరరవప నవలపరటట నవలపరటట
తసడడ:డ కకటయఖ నవలపరటట
ఇసటట ననస:5-1-67
వయససస:47
లస: పప

12878 AP151010090176
పపరర: మసప జరరక జరరక

94-18/200

12881 NDX0225201
పపరర: ససధనకర బబజవరడ

94-15/87

తసడడ:డ రరజ బబజవరడ
ఇసటట ననస:5-1-65
వయససస:29
లస: పప
94-18/202

12884 JBV1798826
పపరర: ససగసధరరజ బబజవరడ

94-18/203

తసడడ:డ యహనస బబజవరడ
ఇసటట ననస:5-1-65
వయససస:52
లస: పప
94-18/205

12887 NDX0672089
పపరర: రవ గజర

94-18/206

తసడడ:డ ఏసయఖ గజర
ఇసటట ననస:5-1-66
వయససస:33
లస: పప
94-18/208

12890 NDX2121655
పపరర: శరరష ననలపరటట

94-18/209

తసడడ:డ వరదయఖ ననలపరటట
ఇసటట ననస:5-1-67
వయససస:24
లస: ససస స
94-18/211

భరస : పపరరషస తస స నవలపరటట
ఇసటట ననస:5-1-67
వయససస:45
లస: ససస స
94-18/213

94-12/62

తసడడ:డ కకటయఖ జరరక
ఇసటట ననస:5-1-63
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససమనస పలలర పస గబ
ఇసటట ననస:5-1-66
వయససస:69
లస: పప

భరస : ఎబనజర ననలపరటట
ఇసటట ననస:5-1-67
వయససస:29
లస: ససస స
12894 NDX2226405
పపరర: కరరరసక ననలపరటట

12883 NDX1659020
పపరర: జజషషవ బబజవరడ

12875 NDX1492479
పపరర: ససనల కలమమర కసబసపరటట
తసడడ:డ మలలర సశర రరవప
ఇసటట ననస:5-1-62
వయససస:25
లస: పప

భరస : ససతయఖ గజజర
ఇసటట ననస:5-1-66
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసయఖ గజర
ఇసటట ననస:5-1-66
వయససస:35
లస: పప
12891 NDX1852244
పపరర: మమరర నవలపరటట

94-115/990

తసడడ:డ ససగరసధ రరజ బబజవరడ
ఇసటట ననస:5-1-65
వయససస:27
లస: పప

భరస : రవ గజర
ఇసటట ననస:5-1-66
వయససస:29
లస: ససస స
12888 JBV1800689
పపరర: ససతయఖ గజజర

12880 NDX0109629
పపరర: అరరణన బబజవరడ

94-115/1126
12872 NDX3190774
పపరర: సరయ కకటటశశర రరవప దదనకకసడ

తసడడ:డ రరమ కకషష దదనకకసడ
ఇసటట ననస:5-1-61
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరజ బబజవరడ
ఇసటట ననస:5-1-65
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససగసధరరజ బబజవరడ
ఇసటట ననస:5-1-65
వయససస:50
లస: ససస స
12885 NDX1267095
పపరర: రజన గజజర

94-115/1125

తసడడ:డ దేవనద బతషల
ఇసటట ననస:5-1-61/a
వయససస:26
లస: పప

94-18/198 12877 AP151010090361
12876 AP151010090196
పపరర: మలలర శశరర కసబసపరటట కసబసపరటట
పపరర: మలలర శశరరరవప కసబసపరటట
కసబసపరటట
భరస : మలలర శశరరవప కసబసపరటట
తసడడ:డ సరమబయయలల కసబసపరటట
ఇసటట ననస:5-1-62
ఇసటట ననస:5-1-62
వయససస:42
లస: ససస స
వయససస:47
లస: పప

94-115/1123

తసడడ:డ వర రరఘవలల మబసడడడ
ఇసటట ననస:5-1-61
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర మబసడడడ
ఇసటట ననస:5-1-61
వయససస:27
లస: పప

94-115/1127 12874 NDX2614667
12873 NDX3202579
పపరర: సరయ కకటటశశర రరవప దదనకకసడ
పపరర: వననద కలమమర మమటన

12869 NDX3196243
పపరర: చసదడ శశఖర మబసడడడ

Deleted

తసడడ:డ రమమష కసభసపరటట
ఇసటట ననస:5-1-61
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవలల మబసడడడ
ఇసటట ననస:5-1-61
వయససస:59
లస: పప

12879 NDX1073097
పపరర: దేవపసమమరర జరక

94-18/863

12893 NDX2039882
పపరర: రరణణ గగవసదస

94-18/212

భరస : వనసకటటశశరరర గగవసదస
ఇసటట ననస:5-1-67
వయససస:45
లస: ససస స
94-18/214

12896 NDX2039890
పపరర: రరమమరరవప గగవసదస

94-18/215

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగవసదస
ఇసటట ననస:5-1-67
వయససస:47
లస: పప
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12897 NDX0815670
పపరర: పపరరషస తస స నవలపరటట
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94-18/216

తసడడ:డ కకటయఖ నవలపరటట
ఇసటట ననస:5-1-67
వయససస:50
లస: పప
12900 NDX2426468
పపరర: మమరర ఉససరర

94-18/218

94-18/221

94-18/224

94-18/227

94-15/89

94-15/91

94-18/233

భరస : ఎలషర నసదదగస
ఇసటట ననస:5-1-72
వయససస:38
లస: ససస స

12910 JBV1792985
పపరర: దేవరరజ బబదసదల

12913 NDX0109264
పపరర: వరమక గరజనపపడడ

12916 NDX2249639
పపరర: ఓఫసర రరణణ నసదదగస

12919 JBV1792399
పపరర: రవ గరరకపరటట

94-18/236

12922 NDX0988592
పపరర: తమత నసదదగస నసదదగస

94-18/228

12925 NDX0527788
పపరర: నసదదగమ ఏలషర
తసడడ:డ తడమమరరస ఏలషర
ఇసటట ననస:5-1-72
వయససస:42
లస: పప

12905 JBV1800564
పపరర: ననగరరజ గసధస

94-18/223

12908 NDX2039908
పపరర: పపలర మక బబదసదల

94-18/226

12911 AP151010090174
పపరర: పడసరదస బబదసదల బబదసరల

94-18/229

తసడడ:డ లలవ బబదసరల
ఇసటట ననస:5-1-69
వయససస:62
లస: పప
94-15/90

12914 NDX0368530
పపరర: మహనబబబబ గరరనపపడడ

94-18/230

తసడడ:డ మసప గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:5-1-70
వయససస:35
లస: పప
94-18/231

12917 NDX2249720
పపరర: సతఖవత నసదదగస

94-18/232

భరస : శరమమఖల నసదదగస
ఇసటట ననస:5-1-71
వయససస:45
లస: ససస స
94-18/234

12920 AP151010090470
పపరర: సరమబయయలల నసదదగరమ
నసదదగరమ
తసడడ:డ తమత� నసదదగరమ
ఇసటట ననస:5-1-71
వయససస:50
లస: పప

94-18/235

94-18/237

12923 NDX2989952
పపరర: ననగమణణ జనరరశ

94-18/864

తసడడ:డ శశషయఖ నసదదగస
ఇసటట ననస:5-1-71
వయససస:79
లస: పప
94-15/92

94-18/220

భరస : పడసరద బబదసదల
ఇసటట ననస:5-1-69
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస గరరకపరటట
ఇసటట ననస:5-1-71
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ తమత వదడ
ద రర
ఇసటట ననస:5-1-71
వయససస:65
లస: పప
12924 NDX0537175
పపరర: రతన మమరర నసదదగస

94-18/225

తసడడ:డ శరమమఖల నసదదగస
ఇసటట ననస:5-1-71
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : తమత గరరకపరటట
ఇసటట ననస:5-1-71
వయససస:65
లస: ససస స
12921 JBV1792258
పపరర: ఏససదననస వడడ
స రర

12907 AP151010090223
పపరర: వనసకటటశశరరర గసదస గసధస

12902 AP151010090228
పపరర: రరపరస ఉసడరర ఉససరర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గసధస
ఇసటట ననస:5-1-68
వయససస:33
లస: పప

భరస : మషప గరజనపపడడ
ఇసటట ననస:5-1-70
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శరమమఖల నసదదగస
ఇసటట ననస:5-1-71
వయససస:29
లస: ససస స
12918 JBV1792464
పపరర: ససవరష గరరకపరటట

94-18/222

తసడడ:డ పడసరద బబదసరల
ఇసటట ననస:5-1-69
వయససస:36
లస: పప

భరస : మహన బబబబ గరజనపపడడ
ఇసటట ననస:5-1-70
వయససస:31
లస: ససస స
12915 NDX0704676
పపరర: పపషలలత నసదదగస

12904 AP151010090229
పపరర: లకకమక ఉసడరర� ఉససరర

94-18/217

భరస : యయసస ఉససరర
ఇసటట ననస:5-1-68
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసస గసధస
ఇసటట ననస:5-1-68
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద బబదసరల
ఇసటట ననస:5-1-69
వయససస:34
లస: పప
12912 NDX0211912
పపరర: శరరష గరజనపపడడ

94-18/219

భరస : లసగయఖ ఉససరర
ఇసటట ననస:5-1-68
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ ఉససరర
ఇసటట ననస:5-1-68
వయససస:52
లస: పప
12909 NDX0818542
పపరర: గబరవయఖ గబదసదల

12901 AP151010090131
పపరర: మమరర నవలపరటట నవలపరటట

12899 NDX2426450
పపరర: జజఖత గబడదసటట

భరస : ససరగష గబడదస టట
ఇసటట ననస:5-1-68
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వరదనరరవప నవలపరటట
ఇసటట ననస:5-1-68
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర గసధస
ఇసటట ననస:5-1-68
వయససస:50
లస: ససస స
12906 AP151010090302
పపరర: lingaiah ఉససరర

94-15/88

తసడడ:డ ననగరరజ గసధస
ఇసటట ననస:5-1-68
వయససస:32
లస: ససస స

తలర : రవ కలమమర ఉససరర
ఇసటట ననస:5-1-68
వయససస:40
లస: ససస స
12903 AP151010090201
పపరర: పదక గసదస గసధస

12898 NDX0109322
పపరర: సససధస గసధస

భరస : అసజయఖ జనరరశ
ఇసటట ననస:5-1-71
వయససస:39
లస: ససస స
94-15/93

12926 NDX3084142
పపరర: రమఖ నసదదగస

94-15/674

తసడడ:డ ఎలష నసదదగస
ఇసటట ననస:5-1-72
వయససస:22
లస: ససస స
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12927 NDX2426351
పపరర: రమఖ నసదదగస
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94-18/238

తసడడ:డ ఎలష నసదదగస
ఇసటట ననస:5-1-72
వయససస:22
లస: ససస స
12930 AP151010090161
పపరర: ఎలష నసదదగరమ నసదదగరమ

94-18/241

94-18/865

94-19/83

94-18/870

94-18/866

12937 NDX3050838
పపరర: ననగగశశర రరవప జడడ

12940 NDX3084316
పపరర: చదవతనఖ జడడ

94-18/243

12943 NDX0249482
పపరర: ససబబబరరవప జడడ

94-18/868

12946 NDX2427037
పపరర: ఓఫసర రరణణ నసదదగరమ

12932 NDX3048303
పపరర: చటటటబబబబ జడడ

94-15/675

12935 NDX2916518
పపరర: మమనక జడడ

94-18/867

12938 NDX3062874
పపరర: రరతషమక జడడ

94-18/869

భరస : నగగశశరరరవప జడడ
ఇసటట ననస:5-1-73,3RD LANE
వయససస:34
లస: ససస స
94-15/676

12941 NDX1762690
పపరర: మరరయమక మబనపలర

94-18/242

భరస : వసదనస మబనపలర
ఇసటట ననస:5-1-74
వయససస:29
లస: ససస స
94-18/244

తసడడ:డ వనసకయఖ జడడ
ఇసటట ననస:5-1-74
వయససస:39
లస: పప
94-18/245

94-18/240

భరస : భరత కలమమర
ఇసటట ననస:5-1-73
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప జడడ
ఇసటట ననస:5-1-74
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప jadi
ఇసటట ననస:5-1-74
వయససస:36
లస: ససస స
12945 NDX2427011
పపరర: చదవతనఖ జడడ

12934 NDX3064417
పపరర: మరరయమక జడడ

12929 AP151010090130
పపరర: రతనకలమమరర నసదదగరమ
నసదదగరమ
భరస : ఎలసర నసదదగరమ
ఇసటట ననస:5-1-72
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ జడడ జడడ
ఇసటట ననస:5-1-73
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ చటటట బబబబ జడడ
ఇసటట ననస:5-1-73,3RD LANE
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ నగగశశరరరవప జడడ
ఇసటట ననస:5-1-73,3RD LANE
వయససస:30
లస: పప
12942 JBV1796721
పపరర: కనకరస జడడ

94-12/63

భరస : నగగశశరరరవప జడడ
ఇసటట ననస:5-1-73
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ఎలషర నసదదగరమ
ఇసటట ననస:5-1-73
వయససస:48
లస: ససస స
12939 NDX3048584
పపరర: భరత కలమమర జడడ

12931 NDX1528951
పపరర: వననద కలమమర జజడడ
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప జజడడ
ఇసటట ననస:5-1-73
వయససస:28
లస: పప

భరస : ననగగశశర రరవప జడడ
ఇసటట ననస:5-1-73
వయససస:48
లస: ససస స
12936 NDX1156967
పపరర: మమరర నసదదగరమ

94-18/239

తసడడ:డ ఎలషర నసదదగరమ
ఇసటట ననస:5-1-72
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ తమత నసదదగరమ
ఇసటట ననస:5-1-72
వయససస:45
లస: పప
12933 NDX3050879
పపరర: మరరయమక జడడ

12928 NDX0988683
పపరర: ససగరత నసదదగరమ

12944 NDX3273190
పపరర: శక వదఖ లగడపరటట

94-115/1211

భరస : హహసపన బబష షపక
ఇసటట ననస:5-1-74
వయససస:20
లస: ససస స
94-18/246

12947 NDX1774265
పపరర: రరస పడసరద ననవనపస గబ

తసడడ:డ ససబబబ రరవప జడడ
ఇసటట ననస:5-1-74 GUJJANAGUNDLA
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శరమమఖల నసదదగరమ
ఇసటట ననస:5-1-74 GUJJANAGUNDLA
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సలమకన రరజ ననవనపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-75
వయససస:24
లస: పప

12948 NDX1774356
పపరర: పడసనన కలమమర ననవనపస గబ

12949 NDX0249516
పపరర: దదవఖ ననవనపస గబ� ననననపస గబ

12950 JBV1796465
పపరర: చనరమక జడడ

94-12/65

తసడడ:డ సరలకన రరజ ననవనపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-75
వయససస:23
లస: పప

94-18/247

భరస : చన జకకయఖ� ననననపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-75
వయససస:34
లస: ససస స

12951 AP151010090260
పపరర: చననససనత ననననపస గబ�
ననననపస గబ
భరస : సరలకన రరజ� ననననపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-75
వయససస:42
లస: ససస స

94-18/249

12954 AP151010090416
పపరర: సరలనన రరజ ననననపస గబ
ననననపస గబ
తసడడ:డ జకకయఖ ననననపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-75
వయససస:44
లస: పప

94-18/252

12952 JBV1792308
పపరర: చనజకసరయఖ ననననపస గబ�

తసడడ:డ జకకయఖ ననననపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-75
వయససస:54
లస: పప

94-18/248

భరస : భమపరల జడడ
ఇసటట ననస:5-1-75
వయససస:40
లస: ససస స
94-18/250

తసడడ:డ పపతషరర ననననపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-75
వయససస:34
లస: పప
12955 AP151010090415
పపరర: పపతషరర ననననపస గబ ననననపస గబ

94-12/64

12953 JBV1791391
పపరర: పపదదజకకయఖ ననననపస గబ

94-18/251

తసడడ:డ ఏససరతనస ననననపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-75
వయససస:35
లస: పప
94-18/253

12956 NDX1608738
పపరర: ననవనపస గబ జజషసల

94-12/66

భరస : మరరయ రరజ
ఇసటట ననస:5-1-76
వయససస:25
లస: ససస స
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12957 NDX1608761
పపరర: మనసససమక ననవనపస గబ

94-12/67

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:5-1-76
వయససస:30
లస: ససస స
94-18/254

భరస : అసకమకరరవప ననననపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-76
వయససస:41
లస: ససస స

12961 AP151010090255
పపరర: ససనత ననననపస గబ ననననపస గబ

94-18/257

12966 AP151010087151
పపరర: రరజఖలకకర ల గగడవరరస

94-12/70

12964 NDX0242966
పపరర: రరజగశశరర గగడవరరస

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:5-1-77
వయససస:57
లస: ససస స
94-109/770

12970 JBV1799014
పపరర: అరరణ బలజపలర

94-18/261

12973 AP151010090052
పపరర: రరసబబబబ పరతకకటట పరటకకటట

భరస : బకకలల� గగవసదస
ఇసటట ననస:5-1-80
వయససస:60
లస: ససస స
94-18/266

94-18/259

94-18/267

12982 JBV1803543
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వవమమరర

94-18/262

12985 AP151010090187
పపరర: రరజకలమమరర కమలకలసట
కమలకలసట
భరస : మమరయఖ కమలకలసట
ఇసటట ననస:5-1-82
వయససస:40
లస: ససస స

94-12/69

12968 JBV1792555
పపరర: ససజనఖ� బసక

94-18/258

12971 JBV3079167
పపరర: రమమదేవ పరతకకటట పరటకకటట

94-18/260

12974 NDX2990273
పపరర: లలదదయ పరతకకటట

94-18/871

తసడడ:డ రరసబబబబ పరతకకటట
ఇసటట ననస:5-1-79
వయససస:18
లస: ససస స
94-18/264

12977 AP151010090373
పపరర: శరఖమ గగవసదస

94-18/265

తసడడ:డ దననయయలల గగవసదస
ఇసటట ననస:5-1-80
వయససస:40
లస: పప
94-15/677

12980 NDX3083193
పపరర: మనస వవమమరర

94-15/678

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వవమమరర
ఇసటట ననస:5-1-81
వయససస:19
లస: ససస స
94-18/268

తసడడ:డ జయరరవప వవమమరర
ఇసటట ననస:5-1-81
వయససస:45
లస: పప
94-18/270

12965 NDX0242792
పపరర: జగదదశశరర గగడవరరస

94-18/256

భరస : రరసబబబబ పరటకకటట
ఇసటట ననస:5-1-79
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప వవమమరర
ఇసటట ననస:5-1-81
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప లసక
ఇసటట ననస:5-1-81
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : యహనస� కమలకలసటబ
ఇసటట ననస:5-1-82
వయససస:34
లస: ససస స

12979 NDX3083151
పపరర: మమనశ వవమమరర

12962 NDX0819433
పపరర: మహన రరవప ననననపస గబ
ననననపస గబ
తసడడ:డ రతనస ననననపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-76
వయససస:30
లస: పప

భరస : ననగరరజ బసక
ఇసటట ననస:5-1-77
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బకకలల గగవసదస
ఇసటట ననస:5-1-80
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ దననయయలల గగవసదస
ఇసటట ననస:5-1-80
వయససస:67
లస: పప

12984 NDX0250142
పపరర: దేవమణణ� కమలకలసట�

94-12/71

తసడడ:డ దనసస పరటకకటట
ఇసటట ననస:5-1-79
వయససస:44
లస: పప

94-18/263 12976 JBV1792407
12975 AP151010090245
పపరర: మననహరమక గగవసదస� గగవసదస
పపరర: రవకలమమర గగవసదస

94-15/95

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:5-1-77
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమణ బలజపలర
ఇసటట ననస:5-1-79
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటట బలజగపలర
ఇసటట ననస:5-1-79
వయససస:26
లస: పప

12981 JBV1803550
పపరర: బబలర మక లసకర

94-12/68

తసడడ:డ సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:5-1-77
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వర పడసరద లగడపరటట
ఇసటట ననస:5-1-77
వయససస:27
లస: ససస స

12978 AP151010090414
పపరర: బకకలల గగవసదస గగవసదస

94-18/255

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప గగడవరరస
ఇసటట ననస:5-1-77
వయససస:34
లస: ససస స
12967 AP151010081442
పపరర: శశషగరరరరరవప గగడవరరస

12959 NDX0785303
పపరర: మరరయరరజ ననవనపస గబ

తలర : ససనత
ఇసటట ననస:5-1-76
వయససస:29
లస: పప

భరస : రతనస ననననపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-76
వయససస:62
లస: ససస స

12963 AP151010090114
పపరర: అసకమకరరవప ననననపస గబ
ననననపస గబ
తసడడ:డ రతనస ననననపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-76
వయససస:42
లస: పప

12972 NDX2203784
పపరర: వనసకటరమణ బలజగపలర

94-15/94

భరస : జకరయఖ
ఇసటట ననస:5-1-76
వయససస:39
లస: ససస స

12960 AP151010090261
పపరర: కకపరవత ననననపస గబ ననననపస గబ

12969 NDX2641090
పపరర: శక వదఖ లగడపరటట

12958 NDX0107672
పపరర: మమరర ననవనపస గబ

12983 NDX2426344
పపరర: చసదదక
డ కమలకలసట

94-18/269

తసడడ:డ కకటయఖ కమలకలసట
ఇసటట ననస:5-1-82
వయససస:22
లస: ససస స
94-18/271

12986 AP151010090190
పపరర: యహనస కమలకలసట
కమలకలసట
తసడడ:డ కకటయఖ కమలకలసట
ఇసటట ననస:5-1-82
వయససస:40
లస: పప

94-18/272
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గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-18/273

12988 NDX0988642
పపరర: పడశరసత రరయనడతల
రరయనసతల
భరస : పడభబదనస రరయనసతల
ఇసటట ననస:5-1-83
వయససస:30
లస: ససస స

94-18/274

12989 NDX0819425
పపరర: రరయనడతల వజయకలమమర
రరయనసతల
తసడడ:డ పడభబకర రరయనసతల
ఇసటట ననస:5-1-83
వయససస:31
లస: ససస స

94-18/275

12990 AP151010090267
పపరర: కమలమక రరవనడతల
రరవనడతల
భరస : పడభబకరరవప రరవనడతల
ఇసటట ననస:5-1-83
వయససస:52
లస: ససస స

94-18/276

12991 JBV1793884
పపరర: పడభబ దనసస రరవనడతల

94-18/277

12992 AP151010090269
పపరర: పడభబకరరరవప రరవనడతల
రరవనడతల
తసడడ:డ జజన రరవనడతల
ఇసటట ననస:5-1-83
వయససస:57
లస: పప

94-18/279

12993 NDX0819466
పపరర: కకలకకపపడడ పడవణ� కకలకకపపడడ

94-18/280

94-18/281

12995 NDX0815654
పపరర: మరరయమక కకలకకపపడడ

94-18/282

భరస : వజయ కలమమర రరయనడతల
ఇసటట ననస:5-1-83
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకరరరవప రరవనడతల
ఇసటట ననస:5-1-83
వయససస:33
లస: పప

భరస : శరత కకలకకపపడడ
ఇసటట ననస:5-1-84
వయససస:30
లస: ససస స
12996 AP151010090448
పపరర: దేవమణణ కకలకకపపడడ కకలకకపపడడ

భరస : శశఖర బబబబ కకలకకపపడడ
ఇసటట ననస:5-1-84
వయససస:32
లస: ససస స
94-18/283

భరస : వరయఖ కకలకకపపడడ
ఇసటట ననస:5-1-84
వయససస:52
లస: ససస స
12999 AP151010090469
పపరర: మహనరరవప కకలకకపపడడ

94-18/286

94-18/288

94-18/291

94-18/294

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద యయసపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-87
వయససస:23
లస: ససస స

13003 JBV1792472
పపరర: శరఖమల దనరరవవమబల

13006 AP151010090385
పపరర: రరజ ఏసపస గబ వనసపస గబ

13009 NDX3106333
పపరర: శశషస రగఖ రగపపడడ

94-18/296

94-18/289

13001 NDX1156074
పపరర: రరజకలమమరర వవసపస గమ వనసపస గబ

13004 AP151010090095
పపరర: బబలననగమక ఏసపస గబ వనసపస గబ

94-18/292

13007 JBV1792480
పపరర: ఇజజడయయలల దనరరవవమబల

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:5-1-87
వయససస:25
లస: ససస స

94-18/290

94-18/293

తసడడ:డ సరశమయయలల దనరరవవమబల
ఇసటట ననస:5-1-85
వయససస:45
లస: పప
94-18/872

13010 NDX2430239
పపరర: జజవ పరల ఏమలగబ

94-18/295

తసడడ:డ కకషష ఏమలగబ
ఇసటట ననస:5-1-85 GUJJANAGUNDLA
వయససస:28
లస: పప

94-18/297 13013 NDX3132107
13012 NDX0249995
పపరర: ననగగశశరరరవప వనసపస గబ వనసపస గబ
పపరర: హరర పసడయ కలసడేటట

13015 NDX1608746
పపరర: ఎసపస గబ అనత

94-18/287

భరస : కకషష వనసపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-85
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనసపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-86
వయససస:47
లస: పప
94-12/72

94-18/285

భరస : ఇసరడయయల వనసపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-85
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజ
ఇసటట ననస:5-1-85
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప వనసపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-86
వయససస:45
లస: ససస స
13014 NDX2180859
పపరర: జజఖత యయసపస గబ

94-15/679

తసడడ:డ కకషష వనసపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-85
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ వనసపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-85
వయససస:67
లస: పప
13011 NDX0249672
పపరర: ససతతషమబ వవసపస గబ వనసపస గబ

13000 NDX3096740
పపరర: శశషస రగఖ రగపపడడ

12998 NDX1646803
పపరర: శశఖర బబబబ కకలకకపపడడ
తసడడ:డ వరయఖ కకలకకపపడడ
ఇసటట ననస:5-1-84
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఇసరడయయలల దనరరవవమబల
ఇసటట ననస:5-1-85
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష వనసపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-85
వయససస:34
లస: పప
13008 AP151010090248
పపరర: కకషష ఏసపస గబ వనసపస గబ

94-18/284

తసడడ:డ జజజ
ఇసటట ననస:5-1-85
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ వనసపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-85
వయససస:33
లస: ససస స
13005 JBV1791896
పపరర: ఇసరడయయలల వవసపస గబ

12997 NDX0819441
పపరర: కకలకకపపడడ శరత కకలకకపపడడ

తసడడ:డ మహనరరవప కకలకకపపడడ
ఇసటట ననస:5-1-84
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ కకలకకపపడడ
ఇసటట ననస:5-1-84
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ కకలకకపపడడ
ఇసటట ననస:5-1-84
వయససస:40
లస: పప
13002 JBV1794965
పపరర: మరరయమక వవసపస గబ

12994 NDX0819474
పపరర: కకలకకపపడడ రరధదక కకలకకపపడడ

94-7/987

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:5-1-87
వయససస:18
లస: ససస స
94-12/73

13016 NDX2426369
పపరర: సరశత ఎమపగబ

94-18/298

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద ఎమపగబ
ఇసటట ననస:5-1-87
వయససస:25
లస: ససస స
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13017 NDX0819458
పపరర: కలసదేటట శశభబరరణణ కలసదేటట

94-18/299

భరస : పడసరద రరవప కలసదేటట
ఇసటట ననస:5-1-87
వయససస:43
లస: ససస స
13020 JBV3079126
పపరర: పడసరద రరవప కలసదేటట కలసదేటట

13026 NDX2694503
పపరర: రరమయమక పపరకకల

94-18/302

94-19/84

94-120/581

తసడడ:డ ఆదనమబ వనసపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-89
వయససస:33
లస: ససస స
13032 AP151010090098
పపరర: మమరర వవసపస గబ ఎసపస గబ

94-18/308

94-18/311

94-18/314

భసధసవప: రరపపరర దదవఖ
ఇసటట ననస:5-1-90
వయససస:21
లస: పప

94-125/848

94-18/306

13033 NDX1156066
పపరర: ననగరరజ వవసపస గమ వనసపస గబ

13036 JBV3079217
పపరర: ససవరష రరజ వనసపస గబ

13039 NDX2989978
పపరర: మమరర ఏసపస గబ

94-18/315

13042 NDX0671644
పపరర: మమరర రరపపరర

94-18/309

13045 NDX2980092
పపరర: కళళఖణ రరపపరర
తసడడ:డ జయరరవప రరపపరర
ఇసటట ననస:5-1-90
వయససస:21
లస: పప

94-19/86

13028 NDX0819490
పపరర: అసగలకలరరస సశరరపరరణణ
అసగలకలరరస
భరస : కకటటశశరరరవప అసగలకలరరస
ఇసటట ననస:5-1-88
వయససస:31
లస: ససస స

94-18/304

13031 JBV3079233
పపరర: మరరయమక వనసపస గబ

94-18/307

13034 JBV1799253
పపరర: బబలభబససర గనసపలర

94-18/310

తసడడ:డ డేవడ
ఇసటట ననస:5-1-89
వయససస:36
లస: పప
94-18/312

13037 AP151010090099
పపరర: ఆదనమబ ఎసపస గబ ఎసపస గబ

94-18/313

తసడడ:డ గబరవయఖ ఎసపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-89
వయససస:61
లస: పప
94-18/874

13040 NDX2755494
పపరర: అశశక రరపపరర

94-12/1452

భసధసవప: రపసడ దదవఖ
ఇసటట ననస:5-1-90
వయససస:20
లస: పప
94-18/316

తసడడ:డ దనసస రపపరర
ఇసటట ననస:5-1-90
వయససస:67
లస: ససస స
94-18/875

13025 NDX1570069
పపరర: ఏసపస గబ ననగరరజ ఎమమకపస గబ

భరస : ససవరష రరజ వనసపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-89
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఆదస ఏసపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-89
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : జయరరవప రపపరర
ఇసటట ననస:5-1-90
వయససస:38
లస: ససస స
13044 NDX2755478
పపరర: కలమఖణ రరపపరర

13030 JBV3079241
పపరర: మమరస మక వనసపస గబ

94-18/873

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద ఎమమకపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-87
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఆదనమబ వనసపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-89
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మబతస యఖ వనసపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-89
వయససస:67
లస: పప
13041 NDX0671669
పపరర: దదవఖ రరపపరర

13027 NDX2699585
పపరర: ననరరయణ రరవప పపరకకల

94-19/85

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద వనసపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-89
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఆదనమబ వసపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-89
వయససస:37
లస: పప
13038 AP151010090009
పపరర: వనసకటటశశరరర వనసపస గబ వనసపస గబ

13024 NDX1570085
పపరర: ఏసపస గబ ననగగసదడ బబబబ
ఎమమకపస గబ
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప ఎమమకపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-87
వయససస:27
లస: పప

94-18/301

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:5-1-87
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శరఖససడన వనసపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-89
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఆదమబ ఎసపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-89
వయససస:49
లస: ససస స
13035 JBV3079092
పపరర: శరఖమ సన వసపస గబ

94-18/303 13022 NDX3132065
13021 AP151010090458
పపరర: రరజగసదడపస
పపరర: జజఖత యయససపస గమ
డ రద వనసపస గబ వనసపస గబ

తలర : రరమయమక పపరకకల
ఇసటట ననస:5-1-87
వయససస:58
లస: పప
94-18/305

13019 JBV3079084
పపరర: కరసతమక కలసదేటట కలసదేటట

భరస : దేవదననస కలసదేటట
ఇసటట ననస:5-1-87
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనసపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-87
వయససస:48
లస: పప

భరస : కకషషన ననయర పపరకకల
ఇసటట ననస:5-1-87
వయససస:79
లస: ససస స
13029 NDX0249847
పపరర: రతనకలమమరర వవసపస గబ

94-18/300

భరస : రరజజసదడపసరదస వనసపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-87
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ దేవదననస కలసదేటట
ఇసటట ననస:5-1-87
వయససస:44
లస: పప
13023 NDX1570127
పపరర: ఏసపస గబ నవన కలమమర
ఎమమకపస గబ
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప ఎమమకపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-87
వయససస:25
లస: పప

13018 AP151010090096
పపరర: రరణణ వనసపస గబ వనసపస గబ

13043 JBV1801596
పపరర: జయరరవప రరపపరర

94-18/317

తసడడ:డ దనసస రపపరర
ఇసటట ననస:5-1-90
వయససస:39
లస: పప
94-18/876

13046 NDX2980076
పపరర: అషస క రరపపరర

94-18/877

తసడడ:డ జయరరవప రరపపరర
ఇసటట ననస:5-1-90
వయససస:20
లస: పప
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94-115/1194 13048 NDX3251022
13047 NDX3248481
పపరర: వనసకట సరయ శరఖస పస చరరజ
పపరర: భవన భమవరపప

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప పస చరరజ
ఇసటట ననస:5-1-90
వయససస:32
లస: పప
13050 NDX2753192
పపరర: కకసడమద పదక

94-18/878

భరస : కకసడమద ససధకర
ఇసటట ననస:5-1-90 1/17
వయససస:24
లస: ససస స
13053 NDX3039716
పపరర: జగదదశశరర దేవ చసదఢలల

94-115/1130

94-18/320

13059 JBV1791235
పపరర: కకపరవరస బకరస

94-18/322

Deleted

13054 NDX0988600
పపరర: ఝమనస దసగజడపస గబ దసగగడపస గబ

భరస : కకనదమమడస న ససధకర
ఇసటట ననస:5-1-90 1/17
వయససస:24
లస: ససస స
94-18/318

13057 NDX3062924
పపరర: శఖమల వసగల

13060 AP151010090137
పపరర: యశశద వసగల వసగల

94-18/325

13063 AP151010090080
పపరర: పపదయలమసద వసగల వసగల

94-15/680

భరస : యయసస బకరస
ఇసటట ననస:5-1-93
వయససస:66
లస: ససస స

13066 NDX2990018
పపరర: వజయమక కకడవటటగసటట

94-18/323

తసడడ:డ భమపరల జజదద
ఇసటట ననస:5-1-93
వయససస:21
లస: పప

13069 NDX0537191
పపరర: ససత వసగరవరపప

94-18/326

94-18/328

13074 NDX2990265
పపరర: పపడమ కలమమర వసగరపరపప

94-18/886

13072 NDX2996072
పపరర: సరళ ఓసగరపరరపప

94-18/881

భరస : రరబబన అలలటట
ఇసటట ననస:5-1-95
వయససస:24
లస: ససస స

13061 AP151010090024
పపరర: అనసడయమక బకరస బకస

94-18/324

13064 NDX2989986
పపరర: మజగష వనసకకసడ

94-18/879

13067 NDX2990166
పపరర: పపడమ కలమమర జజదద

94-18/882

తసడడ:డ భమపరల జజదద
ఇసటట ననస:5-1-93
వయససస:21
లస: పప
94-15/96

13070 JBV1791201
పపరర: మమరస మక వసగరవరపప

94-18/327

భరస : రరజగషషసమమర వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:5-1-94
వయససస:35
లస: ససస స
94-18/884

భరస : రరజ ఓసగరపరరపప
ఇసటట ననస:5-1-94
వయససస:56
లస: ససస స
13075 NDX2426492
పపరర: చననమమమయ అలలటట

94-18/321

తసడడ:డ శరఖమ వనసకకసడ
ఇసటట ననస:5-1-92
వయససస:22
లస: పప

భరస : పడవణ కలమమర
ఇసటట ననస:5-1-94
వయససస:30
లస: ససస స

13071 AP151010090169
పపరర: రరజజష కలమమర వసగరపపరపప
వసజపపరరన
తసడడ:డ కకటయఖ వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:5-1-94
వయససస:52
లస: పప

13058 NDX0988576
పపరర: లకడక వసగల వసగల

భరస : ఏససదనస� బకస
ఇసటట ననస:5-1-92
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : దనసస కకడవటటగసటట
ఇసటట ననస:5-1-93
వయససస:52
లస: ససస స
94-18/883

94-18/319

తసడడ:డ యలర మసద వసగల
ఇసటట ననస:5-1-92
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసరశమ వసగల
ఇసటట ననస:5-1-92
వయససస:72
లస: పప
94-18/880

13055 AP151010090082
పపరర: రరపరస ససగల ససగల
భరస : వనసకటటశశరరర ససగల
ఇసటట ననస:5-1-91
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : జజషషవర వసగల
ఇసటట ననస:5-1-92
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎలమసద వసగల
ఇసటట ననస:5-1-92
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరజగష కలమమర వసగరపరపప
ఇసటట ననస:5-1-94
వయససస:18
లస: పప

94-115/1129

తసడడ:డ జజషషవ వసగల
ఇసటట ననస:5-1-92
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : సరలకననడజ బకస
ఇసటట ననస:5-1-92
వయససస:39
లస: ససస స

13068 NDX2990174
పపరర: పపడమ కలమమర జజదద

13052 NDX2848299
పపరర: కకసడమద పదక

94-115/1128

భరస : వజయ రరజ దసగగడపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-91
వయససస:29
లస: ససస స

13056 NDX0988675
పపరర: వజయ రరజ దసగజడపస గబ
దసగగడపస గబ
తసడడ:డ ననగయఖ దసగగడపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-91
వయససస:34
లస: పప

13065 NDX2989960
పపరర: అనసడరఖమక బకరస

13051 NDX2777076
పపరర: కకసడమద పదక
భరస : కకనద మమడస న ససధకర
ఇసటట ననస:5-1-90 1/17
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : చసదఢలల ససధదర బబబబ
ఇసటట ననస:5-1-90,fno 501
వయససస:21
లస: ససస స

13062 AP151010090136
పపరర: జజషషవర వసగల వసగల

94-115/1198

భరస : పపరష చసదడ రరవప భమసé్్వరపప
ఇసటట ననస:5-1-90
వయససస:58
లస: ససస స

13049 NDX3253234
పపరర: సరయ ససబడమణఖ శరరద
పస చరరజ
తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప పస చరరజ
ఇసటట ననస:5-1-90
వయససస:23
లస: ససస స

94-115/1196

13073 NDX2990026
పపరర: పడవణ వసగరపరపప

94-18/885

తసడడ:డ రరజ వసగరపరపప
ఇసటట ననస:5-1-94
వయససస:32
లస: పప
94-18/329

13076 NDX1156090
పపరర: ఝమనస ఆలలటట అలలటట

94-18/330

తసడడ:డ యమకకబమ అలలటట
ఇసటట ననస:5-1-95
వయససస:27
లస: ససస స
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94-18/331

భరస : మజగష అలలటట
ఇసటట ననస:5-1-95
వయససస:28
లస: ససస స

13078 AP151010090265
పపరర: దేవమన ఆలలటట అలలటట

భరస : యమకకబబ అలలటట
ఇసటట ననస:5-1-95
వయససస:44
లస: ససస స

94-18/334 13081 AP151010090266
13080 JBV3079035
పపరర: ససజజత వసగరపపరపప వసగరవరపప
పపరర: మమరస మక ఆలలటట అలలటట

భరస : కకటయఖ వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:5-1-95
వయససస:67
లస: ససస స
13083 AP151010090270
పపరర: యమకకబబ ఆలలటట అలలటట

94-18/337

94-18/339

94-115/16

13090 NDX2442937
పపరర: బబలకకషష ఖసభసపరటట

94-18/341

13093 NDX2426427
పపరర: దదనన దరరరనపప

94-18/344

13096 NDX0249573
పపరర: ఇబడహహస ధనరరసస
తసడడ:డ ఏసస ధనరరశ
ఇసటట ననస:5-1-97
వయససస:65
లస: ససస స

94-18/347
13098 AP151010090326
పపరర: రరమమసజనవయబలల పస నసగబపరటట
పస నసగబపరటట
తసడడ:డ యమమల దనసస పస నసగబపరటట
ఇసటట ననస:5-1-97
వయససస:45
లస: పప

13099 NDX2426401
పపరర: యయససయ దరరరనపప
తసడడ:డ వనసకటయఖ దరరరనపప
ఇసటట ననస:5-1-97
వయససస:48
లస: పప

13101 NDX2625911
పపరర: శశలశస కననపల

13102 NDX2626380
పపరర: మమకకరర అరరర న

94-115/994

తసడడ:డ కననపల కననపల
ఇసటట ననస:5-1-97
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ బషసర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:5-1-97
వయససస:20
లస: పప

94-18/340

13105 NDX2843274
పపరర: ధనలకడక శకరరమ
భరస : శవయఖ శకరరమ
ఇసటట ననస:5-1-97/a
వయససస:51
లస: ససస స

94-18/336

13085 NDX1156108
పపరర: శరసత యడర ఎడర

94-18/338

13088 NDX2442960
పపరర: అరరణ ఖసభసపరటట

94-115/15

భరస : చసదడశశఖర ఖసభసపరటట
ఇసటట ననస:5-1-96/1A
వయససస:46
లస: ససస స
94-115/17

13091 NDX3246790
పపరర: శక కకషష భబరడ వ గగలర పపడడ

94-115/1191

తసడడ:డ శక హరరననథ గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:5-1-96/1A
వయససస:20
లస: పప
94-18/342

13094 JBV1791987
పపరర: రగశమక పస నసగబపరటట

94-18/343

భరస : రరమమసజననయబలల పస నసగబపరటట
ఇసటట ననస:5-1-97
వయససస:45
లస: ససస స
94-18/345

13097 AP151010090149
పపరర: యమమలమక పస నసగబపరటట
పస నసగబపరటట
భరస : యమమలదనసస పస నసగబపరటట
ఇసటట ననస:5-1-97
వయససస:67
లస: ససస స

94-18/346

94-18/348

13100 NDX2989929
పపరర: జయ వనసకకసడ

94-18/887

భరస : మసపస వనసకకసడ
ఇసటట ననస:5-1-97
వయససస:18
లస: ససస స
94-115/995

తసడడ:డ మమకకరర శసకర రరవప
ఇసటట ననస:5-1-97
వయససస:19
లస: పప
94-115/1133

13082 NDX2426336
పపరర: మజజస అలలటట

తలర : గకసమక ఎడర
ఇసటట ననస:5-1-96
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : యయససయ దరరరనపప
ఇసటట ననస:5-1-97
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస ధనరరశ
ఇసటట ననస:5-1-97
వయససస:55
లస: ససస స

13104 NDX2853869
పపరర: నసశర ఖమన పఠరన

94-15/97

తసడడ:డ చసదడశశఖర ఖసభసపరటట
ఇసటట ననస:5-1-96/1A
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస ధనరరశ
ఇసటట ననస:5-1-97
వయససస:35
లస: ససస స
13095 NDX0249607
పపరర: కలమమరమక ధనరరసస

13087 NDX1156124
పపరర: శరఖమ వనసకకసడ వనసకకసడ

94-18/333

తసడడ:డ యమకకబబ అలలటట
ఇసటట ననస:5-1-95
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమమఖలల వనసకకసడ
ఇసటట ననస:5-1-96
వయససస:38
లస: పప

భసధసవప: బబలకకషష
ఇసటట ననస:5-1-96/1A
వయససస:20
లస: పప
13092 NDX0249649
పపరర: వనససర ధనరరసస

94-18/335

తసడడ:డ యమకకబ
ఇసటట ననస:5-1-96
వయససస:30
లస: పప

భరస : శరఖమ వనసకకసడ
ఇసటట ననస:5-1-96
వయససస:33
లస: ససస స
13089 NDX2475069
పపరర: సతఖననరరయణ

13084 NDX0527739
పపరర: అలలటట రరబన

13079 AP151010090417
పపరర: ససజజనమక�

భరస : దేవసహయస
ఇసటట ననస:5-1-95
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శరఖమ సన అలలటట
ఇసటట ననస:5-1-95
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమ సన అలలటట
ఇసటట ననస:5-1-95
వయససస:47
లస: పప
13086 NDX1156132
పపరర: ససనతన వనసకకసడ వనసకకసడ

94-18/332

13103 NDX2827194
పపరర: మణణ కననపల

94-115/1132

తసడడ:డ శశలశస కననపల
ఇసటట ననస:5-1-97
వయససస:25
లస: పప
94-115/1134

13106 NDX1927948
పపరర: వనలగపపడడ పరవన వనలగపపడడ

94-18/349

తసడడ:డ వనలగపపడడ రవసదడననథ వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:5-1-98
వయససస:30
లస: ససస స
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13107 NDX1928003
పపరర: అరరణకలమమరర వనలగపపడడ

94-18/350

భరస : రవసదడననథ వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:5-1-98
వయససస:55
లస: ససస స
13110 NDX2425429
పపరర: సతఖవత వసగల

94-18/351

94-18/353

94-18/356

94-18/359

భరస : వజయ కలమమర వసజమమరర
ఇసటట ననస:5-1-102
వయససస:36
లస: ససస స
13122 JBV1796028
పపరర: కకషష వసజమమరర

94-18/352

94-115/1135

13112 NDX2802353
పపరర: ఏసస బబబబ వసగల

94-18/825

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వసగల
ఇసటట ననస:5-1-100
వయససస:26
లస: పప

94-18/354 13115 JBV1793561
13114 AP151010090225
పపరర: అకసమక అసగలకలరరస అసగలకలరరస
పపరర: కకటటశశరరరవప అసగలకలరరస

భరస : వరరఘవపలల అసగలకలరరస
ఇసటట ననస:5-1-101
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప గబతస
ఇసటట ననస:5-1-101
వయససస:41
లస: పప
13119 NDX2499432
పపరర: కవత వసజమమరర

13111 NDX2425403
పపరర: రరమ పడసరద వసగల

13109 NDX3081585
పపరర: నలన వలర భనవన

భరస : సతఖననరరయణ వలర భనవన
ఇసటట ననస:5-1-99
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వసగల
ఇసటట ననస:5-1-100
వయససస:28
లస: పప

భరస : rajasekar గబతస
ఇసటట ననస:5-1-101
వయససస:33
లస: ససస స
13116 NDX0988691
పపరర: రరజశశఖర గబతస గబతస

94-18/741

తసడడ:డ అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:5-1-98
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప వసగల
ఇసటట ననస:5-1-100
వయససస:46
లస: ససస స
13113 JBV1792670
పపరర: జజఖత గబతస

13108 NDX2630200
పపరర: మబసటబజ శశక

తసడడ:డ వరరరఘవపలల అసగలకలరరస
ఇసటట ననస:5-1-101
వయససస:34
లస: పప

13117 AP151010090381
పపరర: వరరరఘవపలల అసగలకలరరస
అసగలకలరరస
తసడడ:డ వనసకయఖ అసగలకలరరస
ఇసటట ననస:5-1-101
వయససస:52
లస: పప

94-18/357

13120 JBV1796036
పపరర: ననగగసదడస వసజమమరర

94-18/360

13118 NDX2249522
పపరర: పరపయఖ రరవపరర

94-18/358

తసడడ:డ వనసకయఖ రరవపరర
ఇసటట ననస:5-1-101
వయససస:71
లస: పప

భరస : కకషష వసజమమరర
ఇసటట ననస:5-1-102
వయససస:50
లస: ససస స

13121 JBV1793199
పపరర: వజయకలమమర వసజమమరర

94-18/361

తసడడ:డ కకషష వసజమమరర
ఇసటట ననస:5-1-102
వయససస:37
లస: పప
94-18/363

13124 NDX1476218
పపరర: మబతపస గబ వజయ కలమమరర
మబతస పస గబ
భరస : ససజజత రరవప మబతస పస గబ
ఇసటట ననస:5-1-103
వయససస:36
లస: ససస స

94-18/364

94-18/365 13126 AP151010090287
13125 AP151010090263
పపరర: ఆదదమక మబతదస పస గబ మమతేపస గబ
పపరర: ససజజతరరవప మబతదస పస గబ
మబతదపస గబ
భరస : చనననగయఖ మబతస పస గబ
తసడడ:డ చనననగయఖ మబతదపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-103
ఇసటట ననస:5-1-103
వయససస:70
లస: ససస స
వయససస:40
లస: పప

94-18/366

13127 AP151010090453
పపరర: జజన మబతదస పస గబ మమతేపస గబ

94-18/367

13128 AP151010090289
పపరర: చన ననగయఖ మబతదస పస గబ
మబతస పస గబ
తసడడ:డ దనవదస మబతస పస గబ
ఇసటట ననస:5-1-103
వయససస:82
లస: పప

94-18/369

94-18/362

తసడడ:డ గబరవయఖ వసజమమరర
ఇసటట ననస:5-1-102
వయససస:61
లస: పప

13123 NDX0003673
పపరర: ససనత మబతస పస గబ

94-18/355

భరస : జజననబబబ మబతస పస గబ
ఇసటట ననస:5-1-103
వయససస:34
లస: ససస స

94-18/368

13129 NDX2426435
పపరర: అనసశర కటటటసపపడడ
భరస : శక కరసత కటటటసపపడడ
ఇసటట ననస:5-1-104
వయససస:24
లస: ససస స

94-18/371 13132 NDX1778507
13131 AP151010090327
పపరర: జయమక కటటటసపపడడ కటటటసపపడడ
పపరర: ససతతష కలమమర కటటటసపపడడ

భరస : దనవదస కటటటసపపడడ
ఇసటట ననస:5-1-104
వయససస:44
లస: ససస స
13134 NDX0819516
పపరర: కటటటసపపడడ ఇజజడయయలల
కటటటసపపడడ
తసడడ:డ దనవదస కటటటసపపడడ
ఇసటట ననస:5-1-104
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ చనననగయఖ మమతేపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-103
వయససస:41
లస: పప

13135 AP151010090310
పపరర: దనవదస కటటటసపపడడ కటటటసపపడడ
తసడడ:డ పపలర యఖ కటటటసపపడడ
ఇసటట ననస:5-1-104
వయససస:50
లస: పప

94-18/370

భరస : ఇశరకయయలల కటటటసపపడడ
ఇసటట ననస:5-1-104
వయససస:30
లస: ససస స
94-18/372

తసడడ:డ దనవద కటటటసపపడడ
ఇసటట ననస:5-1-104
వయససస:25
లస: పప
94-18/374

13130 NDX2426476
పపరర: ఉష కటటటసపపడడ

13133 NDX0818336
పపరర: కటటటసపపడడ శకకరసత కటటటసపపడడ

94-18/373

తసడడ:డ దనవదస కటటటసపపడడ
ఇసటట ననస:5-1-104
వయససస:31
లస: పప
94-18/375

13136 NDX1762369
పపరర: శరఖమల కమల కలసట

94-18/376

భరస : కకటటశశర రరవప కమలకలసట
ఇసటట ననస:5-1-105
వయససస:28
లస: ససస స

Page 286 of 722

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39

13137 NDX1156082
పపరర: సరగజన కమలమకలసతన
కమలకలసట
భరస : మరరయమబబబబ కమలకలసట
ఇసటట ననస:5-1-105
వయససస:29
లస: ససస స

94-18/377

13140 NDX2430205
పపరర: కకటటశశర రరవప కమలకలసట

94-18/380

13138 JBV1791938
పపరర: మరరయబబబబ కమలకలసట

94-18/378

తసడడ:డ కకటయఖ కమలకలసట
ఇసటట ననస:5-1-105
వయససస:34
లస: పప
13141 NDX2430213
పపరర: తతమమ బబవరపస గబ

13139 NDX2430221
పపరర: ననరమక బబవరపస గబ

భరస : తతమమ బబవరపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-105 GUJJANAGUNDLA
వయససస:41
లస: ససస స
94-18/381

13142 NDX3083938
పపరర: రరజ థసగరఅలమ

తసడడ:డ కకటయఖ కమలకలసట
ఇసటట ననస:5-1-105 GUJJANAGUNDLA
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పపరరషస తస స బబవరపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-105 GUJJANAGUNDLA
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శశశదన థసగరఅలమ
ఇసటట ననస:5-1-107
వయససస:21
లస: పప

13143 NDX3062536
పపరర: ససజనఖ కమలకలసతన

13144 JBV1792787
పపరర: మమరమక కమలకలసట

13145 JBV1792795
పపరర: మమరస మక కమలకలసట

94-15/640

తసడడ:డ రమబలల కమలకలసతన
ఇసటట ననస:5-1-107
వయససస:19
లస: ససస స
13146 AP151010090186
పపరర: నవమక కమలకలసట
కమలకలసట
భరస : కకటయఖ కమలకలసట
ఇసటట ననస:5-1-107
వయససస:62
లస: ససస స

15537 NDX2597425
పపరర: ససమన వటటటస

94-18/382

భరస : రరమబలల కమలకలసట
ఇసటట ననస:5-1-107
వయససస:41
లస: ససస స
94-18/384

13147 NDX3062692
పపరర: నయమ కరవలకలసతన

94-18/379

94-15/639

94-18/383

భరస : మరయఖ కమలకలసట
ఇసటట ననస:5-1-107
వయససస:42
లస: ససస స
94-15/641

తసడడ:డ మరయఖ కరవలకలసతన
ఇసటట ననస:5-1-107/1
వయససస:22
లస: ససస స

13148 NDX3137288
పపరర: నయమ కరవలకలసట
తసడడ:డ మరయఖ
ఇసటట ననస:5-1-107/1
వయససస:21
లస: ససస స

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-31/912

తసడడ:డ శకరరస వటటటస
ఇసటట ననస:5-28-70
వయససస:19
లస: ససస స
15540 NDX2645711
పపరర: సతఖరరధనకకషషపడసరదనడమ
కరర పపడడ
తసడడ:డ వరభదడయఖ కరర పపడడ
ఇసటట ననస:5-29-3/16
వయససస:76
లస: పప

94-18/742

15543 NDX2989895
పపరర: రవ కలమమర మమక

94-18/889

94-18/597

భరస : రరమకకషష చదనసనబబ యన
ఇసటట ననస:5-34
వయససస:21
లస: ససస స

94-18/595

15547 NDX0839381
పపరర: రరజఖస పలలర

94-18/600

15550 AP151010090111
పపరర: బబసజమమన పలలర పలలర

94-18/890

15553 SQX2007979
పపరర: హరర కకరణ మసతడ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప మసతడ
ఇసటట ననస:5-36
వయససస:21
లస: పప

15542 NDX2006931
పపరర: పడసరద మమకర

94-18/596

15545 NDX3226115
పపరర: మమఘన మమక

94-18/949

తసడడ:డ రవ కలమమర మమక
ఇసటట ననస:5-30
వయససస:19
లస: ససస స
94-18/598

15548 AP151010090235
పపరర: సతఖవవదమబ పలలర పలలర

94-18/599

భరస : యమకకబబ పలలర
ఇసటట ననస:5-31
వయససస:66
లస: ససస స
94-18/601

తసడడ:డ యమకకబబ పలలర
ఇసటట ననస:5-31
వయససస:42
లస: పప
95-1/1145

94-18/594

తసడడ:డ ఎససరతనస మమకర
ఇసటట ననస:5-30
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదస పలలర
ఇసటట ననస:5-31
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదస పలలర
ఇసటట ననస:5-31
వయససస:34
లస: పప
15552 SQX2027704
పపరర: ననగలకడక చదనసనబబ యన

15541 NDX2006915
పపరర: జబబ పసడయమ మమకర

15539 AP151010090297
పపరర: ఏలయమ ననననపస గబ ననననపస గబ

తసడడ:డ చన అసకమక ననననపస గబ
ఇసటట ననస:5-29
వయససస:57
లస: పప

భరస : రవ కలమమర మమక
ఇసటట ననస:5-30
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : బబలర బబబబ పలలర పలలర
ఇసటట ననస:5-31
వయససస:36
లస: ససస స
15549 NDX0815621
పపరర: బబలర బబబబ పలలర

94-18/593

తసడడ:డ పడసరద మమకర
ఇసటట ననస:5-30
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసస రతనస మమక
ఇసటట ననస:5-30
వయససస:45
లస: పప
15546 NDX2006899
పపరర: మరరయమక పలలర పలలర

15538 AP151010090230
పపరర: మరరయమక ననననపస గబ
ననననపస గబ
భరస : ఏలయమ ననననపస గబ
ఇసటట ననస:5-29
వయససస:54
లస: ససస స

15544 NDX2989903
పపరర: అనసపమ మమక

94-18/826

15551 SQX2081537
పపరర: దదవఖ బబ ననమదలమ

95-10/639

తసడడ:డ గగపస బబ ననమదలమ
ఇసటట ననస:5-32
వయససస:22
లస: ససస స
95-179/879

15554 SQX2008035
పపరర: సకజన మసతడ

95-180/791

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మసతడ
ఇసటట ననస:5-36
వయససస:20
లస: ససస స
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పపరర: జయమక చనటర
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94-18/602

తసడడ:డ రగశయఖ చనటర
ఇసటట ననస:5-37
వయససస:34
లస: ససస స

15556 AP151010090423
పపరర: ననగజసదడమబ చనటర చనటర

భరస : అచచయఖ చనటర
ఇసటట ననస:5-37
వయససస:54
లస: ససస స

94-18/605 15559 NDX2990257
15558 NDX1156421
పపరర: వననధ కలమమర ధనరరశ ధనరరశ
పపరర: దసరరడరరవప చనటర

తసడడ:డ రరమమ ధనరరశ
ఇసటట ననస:5-38
వయససస:27
లస: పప
15561 NDX2572923
పపరర: భబరడ వ గలభ

94-101/891

94-18/892

94-18/608

94-18/611

94-18/743

94-25/894

భరస : ససబబయఖ ఇమకడడ
ఇసటట ననస:5-51
వయససస:64
లస: ససస స

15571 AP151010090090
పపరర: అచచయఖ బబ జజర

15574 NDX2630044
పపరర: పదనకవత దేవ మలమరదద

15577 NDX3110525
పపరర: ససరగశ కలమమర తనటట

94-18/615

15580 NDX3130143
పపరర: రరఘవవసదడ ఇమకడడ

94-18/609

15583 NDX2039726
పపరర: పస లలరర పరగరరస
భరస : వర సరశమ పరగరరస
ఇసటట ననస:5-52
వయససస:25
లస: ససస స

15563 NDX3114915
పపరర: దసరడ యమససరర

94-27/1153

15566 AP151010090364
పపరర: సరసబ కతష
స ల

94-18/607

15569 NDX0672006
పపరర: రరఘవ బబ జజర

94-18/610

తసడడ:డ దసరరడరరవప
ఇసటట ననస:5-48
వయససస:40
లస: పప
94-18/612

15572 AP151010090022
పపరర: వరయఖ తదలరమమకల

94-18/613

తసడడ:డ మబసలయఖ
ఇసటట ననస:5-48
వయససస:62
లస: పప
94-18/744

15575 NDX3027612
పపరర: గణపత కనకసబబపథద

94-25/893

తసడడ:డ కనకసబబపథద
ఇసటట ననస:5-49-1/a
వయససస:80
లస: పప
94-13/1301

15578 NDX0354589
పపరర: అచచమక పడసరదస

94-18/614

భరస : శకనస పడసరదస
ఇసటట ననస:5-51
వయససస:33
లస: ససస స
94-124/942

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఇమకడడ
ఇసటట ననస:5-51
వయససస:21
లస: పప
94-125/1071

95-78/963

భరస : రమమష కతష
స ల
ఇసటట ననస:5-48
వయససస:42
లస: ససస స

భసధసవప: ధనలకడక దదప తనటట
ఇసటట ననస:5-49-18/a4
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మబసలయఖ పడసరదస
ఇసటట ననస:5-51
వయససస:36
లస: పప
15582 NDX3110293
పపరర: చదననమక ఇమకడడ

94-18/606

భరస : కజశలమశ ననథ మలమరదద
ఇసటట ననస:5-48-9
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : గణపత
ఇసటట ననస:5-49-1/A
వయససస:67
లస: ససస స
15579 NDX1823096
పపరర: శకనస పడసరదస

15568 NDX0248393
పపరర: శసకర బబ జజర

15560 SQX2076867
పపరర: షరరఫ మగల

భరస : రవ కలమమర యమససరర
ఇసటట ననస:5-42
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:5-48
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మమరరస మలమరదద
ఇసటట ననస:5-48-9
వయససస:63
లస: పప
15576 NDX3027505
పపరర: పదనకవత మదనదల

94-22/798

తసడడ:డ అచచయఖ
ఇసటట ననస:5-48
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:5-48
వయససస:47
లస: పప
15573 NDX2630051
పపరర: కజశలమశ ననథ మలమరదద

15565 NDX1646787
పపరర: గసగ బబ జర

94-18/604

తసడడ:డ మసరసన వల మగల
ఇసటట ననస:5-40
వయససస:35
లస: పప

భరస : మహసకరల బబ జర
ఇసటట ననస:5-48
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఈశశర
ఇసటట ననస:5-48
వయససస:42
లస: ససస స
15570 AP151010090084
పపరర: ఈశశర పస గరరస

94-18/891

తసడడ:డ లసగయఖ యమససరర
ఇసటట ననస:5-42
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పపరరషస తస స నవలపరటట
ఇసటట ననస:5-44
వయససస:29
లస: పప
15567 AP151010090039
పపరర: అచచమక పస గరరస

15562 NDX3045234
పపరర: రవ కలమమర యమససరర

15557 NDX1156439
పపరర: రరధన ధనరరసస ధనరరశ

భరస : జ�న వవససలల ధనరరశ
ఇసటట ననస:5-38
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచయఖ చనటర
ఇసటట ననస:5-38
వయససస:29
లస: పప

భరస : రవ దేవరరజ గలభ
ఇసటట ననస:5-41
వయససస:20
లస: ససస స
15564 NDX2990307
పపరర: ఎబబనజర నవలపరటట

94-18/603

15581 NDX3125242
పపరర: చసదదక
డ ఇమకడడ

94-124/943

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:5-51
వయససస:19
లస: ససస స
94-18/616

15584 NDX0953158
పపరర: కకటటశశరమక పస గరరస

94-18/617

తసడడ:డ నటరరజ పస గరరస
ఇసటట ననస:5-52
వయససస:35
లస: ససస స
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94-18/618

తసడడ:డ నటరరజ పరగరరస
ఇసటట ననస:5-52
వయససస:28
లస: పప
15588 NDX3120151
పపరర: మసగయఖ గబతస కకసడ

94-6/933

94-18/621

15594 NDX2990141
పపరర: శరకవణణ పస గరరస

94-18/895

94-18/745

94-12/1455

94-5/151

94-45/674

15598 NDX2767580
పపరర: ఆసజనవయబలల మబపరలళర

15601 NDX3056488
పపరర: మమరర మమనక గననవరపప

15604 NDX2224855
పపరర: ఉదయ కలమమర గరజల

94-5/1064

94-26/32

తసడడ:డ జజన సపవదన నడరబబషర
ఇసటట ననస:5-60-1/88
వయససస:29
లస: పప

15607 NDX2623692
పపరర: మమనక తతబబటట

94-12/1453

15593 NDX2990133
పపరర: రమమదేవ బలమర

94-18/894

15596 NDX2626901
పపరర: అసకతషననసర షపక

94-6/772

15599 NDX2767564
పపరర: ససనత మబపరలళర

94-12/1454

భరస : ఆసజనవయబలల మబపరలళర
ఇసటట ననస:5-60
వయససస:35
లస: ససస స
94-18/896

15602 NDX2637726
పపరర: కకటటశశరమక ఇమకడడ

94-5/1060

భరస : వనసకటటశశరరరవప ఇమకడడ
ఇసటట ననస:5-60-1/1
వయససస:41
లస: ససస స
94-5/740

15605 NDX2666543
పపరర: ససబడమణఖస దదవ

94-5/1065

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప దదవ
ఇసటట ననస:5-60-1/9
వయససస:20
లస: పప
94-6/773

15608 NDX2555381
పపరర: సరయ ససజన దదసతరజడడస

తసడడ:డ వనసకట హనసమసత రరవప తతబబటట
ఇసటట ననస:5-60-1/75 4/4
వయససస:20
లస: ససస స

తలర : మమధవ దదసతరజడడస
ఇసటట ననస:5-60-1/84
వయససస:19
లస: ససస స

15610 NDX2229854
పపరర: జజన సపవదన నడర బబషర

15611 NDX2665941
పపరర: హరర వరర న తరరకకవలలరరర

94-26/33

తసడడ:డ సపవదసలల నడర బబషర
ఇసటట ననస:5-60-1/88
వయససస:47
లస: పప
94-5/1062

15613 NDX2666410
పపరర: రరసబబబబ గగడడ
తసడడ:డ ససబబరరవప గగడడ
ఇసటట ననస:5-60-1/152
వయససస:55
లస: పప

94-18/620

భరస : గకస మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:5-58-8
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రవచసదడ బబబబ గరజల
ఇసటట ననస:5-60-1/5
వయససస:28
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప పసగబలలరర
ఇసటట ననస:5-60-1/45
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:5-60-1/149
వయససస:18
లస: ససస స

15595 NDX3218740
పపరర: రగశమక బలమర

15590 JBV1793439
పపరర: మరరయమక అసగలకలరరస

భరస : గగపప బలమర
ఇసటట ననస:5-57
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమరజడడస గననవరపప
ఇసటట ననస:5-60
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉదయ కలమమర మదదద
ఇసటట ననస:5-60-1/5
వయససస:26
లస: ససస స

15612 NDX2634079
పపరర: సస నఖడపతన షపక

94-18/622

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:5-60
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయ రజడడస గననవరపప
ఇసటట ననస:5-60
వయససస:35
లస: పప

15609 NDX2230316
పపరర: సపవదవరల నడరబబషర

15592 JBV3589934
పపరర: రరజగష అసగలకలరరస

94-18/893

భరస : మసగరరజ అసగలకలరరస
ఇసటట ననస:5-57
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరమబ బలమర
ఇసటట ననస:5-57
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల కలమమ షపక
ఇసటట ననస:5-59-35/2A
వయససస:20
లస: ససస స

15606 NDX2634962
పపరర: శరఖమల పసగబలలరర

94-15/685

తసడడ:డ పపలర యఖ అసగలకలరరస
ఇసటట ననస:5-57
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ పస గరరస
ఇసటట ననస:5-57
వయససస:19
లస: ససస స

15603 NDX2224848
పపరర: భబనస గరజల

15589 NDX3083458
పపరర: మసగయఖ గబఠరకకననస

15587 NDX2990067
పపరర: పపలర యఖ అసగలకలరరస

తసడడ:డ మసగరరజ అసగలకలరరస
ఇసటట ననస:5-56
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ చననయఖ గబఠరకకననస
ఇసటట ననస:5-57
వయససస:76
లస: పప

15591 NDX0248484
పపరర: సస మమక అసగలకలరరస
అసగబలకలరరస
భరస : పపలర యఖ అసగలకలరరస
ఇసటట ననస:5-57
వయససస:62
లస: ససస స

15600 NDX3136280
పపరర: ససతనరరమరజడడస గననవరపప

94-18/619

తసడడ:డ నటరరజ పస గరరస
ఇసటట ననస:5-52
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మసగయఖ గబఠరకకననస
ఇసటట ననస:5-57
వయససస:76
లస: పప

15597 NDX2651081
పపరర: నససమమ షపక

15586 NDX0248823
పపరర: సరసబశవరరవప� పస గరరస�

94-26/1035

94-5/1061

తసడడ:డ ధరక రరవప
ఇసటట ననస:5-60-1/126
వయససస:19
లస: పప
94-5/1063

15614 NDX2704401
పపరర: లకడకవససఠర గగడడ

94-22/671

తసడడ:డ రసబబబబ గగడడ
ఇసటట ననస:5-60-1/152
వయససస:19
లస: ససస స

Page 289 of 722

15615 NDX2705945
పపరర: వరరరఘవరరవప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-31/917

తసడడ:డ మసరసన ననయబడడ
ఇసటట ననస:5-60-2
వయససస:71
లస: పప
15618 NDX2655702
పపరర: జగదదశ సస మమపలర

94-5/1067

94-28/848

94-17/923

94-12/230

94-12/233

భరస : శకపత
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:59
లస: ససస స

15628 NDX1658592
పపరర: మహమకద రహహమమ షపక

94-12/231

15631 NDX0000679
పపరర: వదడషస పరలలటట

94-12/234

తసడడ:డ శకపత
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:35
లస: ససస స
94-12/236

15634 NDX0351924
పపరర: అరరణన గబఱఱ స

94-12/240

15637 NDX1922823
పపరర: ననగమర బ నడరబష

94-12/237

15640 NDX0035204
పపరర: ననగ పపషరలవత గడడసపరటట

94-12/241

15643 NDX2162840
పపరర: పదనకవత మరర
భరస : ససబబబరరవప మరర
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:61
లస: ససస స

94-14/885

15626 NDX2637544
పపరర: మబలర పపడడ సరయ అఖల

94-12/1282

తసడడ:డ మబలర పపడడ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:5-61-36
వయససస:20
లస: పప
15629 JBV3072246
పపరర: వజయలకడక రరమశశటట

94-12/232

తసడడ:డ రఘబరరమయఖ
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:32
లస: ససస స
15632 NDX0000554
పపరర: రరధదక వవజజసడర

94-12/235

15635 NDX0124743
పపరర: శవ పరరశత� నడతలపరటట�

94-12/239

15638 NDX0529065
పపరర: మలర పపదద రమమదేవ

94-12/242

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:44
లస: ససస స
94-12/244

భరస : జజ వ కకశశర బబబబ
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:49
లస: ససస స
94-12/246

15623 NDX2625960
పపరర: మమలమల షపక

భరస : గగపసకకషష�
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:44
లస: ససస స
94-12/243

94-31/918

భరస : శకనవరస రరవప వవజజసడర
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : గగపసచసద
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:47
లస: ససస స
15642 NDX0000653
పపరర: కకషషకలమమరర పరలలటట

94-10/1092

Deleted

భరస : రసగర రరవప ససవరశడ
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:44
లస: ససస స
15639 NDX1282631
పపరర: శవ కలమమరర జకరస

15625 NDX2682243
పపరర: సరయ చరణ అరవ

15620 NDX2579159
పపరర: మణణ శశఖర బబబబ పససపపలలటట

తసడడ:డ చనన మదర షపక
ఇసటట ననస:5-60-46
వయససస:48
లస: పప

భరస : మహమకద అమర షపక
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శకపత
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:37
లస: ససస స
15636 NDX1679671
పపరర: శకదేవ ససవరశడ

94-5/1068

Deleted

భరస : రవసదడ బబబబ�
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:35
లస: ససస స
15633 NDX0000604
పపరర: కగమ పరలలటట

15622 NDX2678274
పపరర: మబన ఖమదదడ మహమకద

94-6/774

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:5-60-3/305
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ అరవ
ఇసటట ననస:5-61-22
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వర కకషస ర బబబబ
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:25
లస: ససస స
15630 NDX0759092
పపరర: ససఫసయ గరరక�

94-13/1389

తసడడ:డ మబజఫపర హహసపన ఖమదరర
ఇసటట ననస:5-60-34/A-1
వయససస:25
లస: పప

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:5-60-136
వయససస:37
లస: ససస స
15627 NDX1419747
పపరర: నఖత జసగరల

15619 NDX2832038
పపరర: వసశ కకషష సరయ ధడళపరళర

15617 NDX2627412
పపరర: గసధరశ ధనవకలల

తసడడ:డ రవసదడననథ ధనవకలల
ఇసటట ననస:5-60-2-37/A1
వయససస:18
లస: ససస స

తలర : మహలకడక ధడళపరళర
ఇసటట ననస:5-60-2/67
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రహహమన భబష సనన
ఇసటట ననస:5-60-32
వయససస:19
లస: ససస స
15624 NDX2645364
పపరర: సరమమజఖస దదసత

94-5/1066

తసడడ:డ వనసకటరరవప కకసడన
ఇసటట ననస:5-60-2/37/6
వయససస:35
లస: పప

తలర : ననగవరరన సస మమపలర
ఇసటట ననస:5-60-2/47
వయససస:18
లస: పప
15621 NDX2613685
పపరర: జజఫసడన సనన

15616 NDX2641066
పపరర: పపరష చసదడ రరవప కకసడన

15641 NDX0244053
పపరర: రరమ కకటటశశరర రరమశశటట

94-12/245

భరస : రఘబరరమయఖ
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:54
లస: ససస స
94-12/247

15644 NDX0243931
పపరర: నరసజన దేవ గబఱఱ స

94-12/248

భరస : రరమ రరవప
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:63
లస: ససస స
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15645 AP151010087201
పపరర: పపసచలమక రరపసనవన

94-12/249

భరస : ఎరరకలయఖ
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:67
లస: ససస స
15648 NDX1922963
పపరర: శకనవరస బలలససపరటట

94-12/252

తసడడ:డ రరఘవయఖ బలలససపరటట
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:24
లస: పప
15651 NDX1282789
పపరర: ఆనసద కకరణ గసటట

94-12/255

తసడడ:డ సరయకలమమర
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:26
లస: పప
15654 JBV3059169
పపరర: పడమల కలమమర రరమశశటట

94-12/258

94-12/261

తసడడ:డ వవసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:49
లస: పప
15663 NDX0002295
పపరర: ససరగష బబబబ ద�పలలపపడడ

94-12/267

94-12/270

తసడడ:డ వరకకకకశశర
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:26
లస: పప

15652 NDX1282813
పపరర: వరవనసకటసత కలమమర జకరస

15653 NDX1282656
పపరర: రరమకకషషరరవప జకరస

94-12/256

15655 NDX1522318
పపరర: జఇనసదదదన షపక

15658 NDX0754655
పపరర: రవసదడబబబబ గరరక�

15661 NDX0338277
పపరర: శకనవరసరరవప మలర పపదద

15664 AP151010081384
పపరర: రఘబ రరమయఖ రరమశశటట

15667 AP151010081164
పపరర: ఆల షపక

94-12/274

94-5/741

తసడడ:డ కరరణనసరగర శరక బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:5-62-25 OPP RAGHAVENDRA
వయససస:46
లస: పప

15670 NDX2523298
పపరర: శక ననగ సరయ రరతశక
దదపలలపపడడ
తసడడ:డ ససరగశ బబబబ దదపలలపపడడ
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:20
లస: పప
15673 NDX3167152
పపరర: కలమపన దేవ కరణస
భరస : మధస బబబబ కరణస
ఇసటట ననస:5-62-152
వయససస:34
లస: ససస స

94-12/251

94-12/254

94-12/257

తసడడ:డ రరఎసరరమమసజయశ
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:30
లస: పప
94-12/259

15656 JBV3691896
పపరర: గగపస చసద గబఱఱ స

94-12/260

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:42
లస: పప
94-12/262

15659 NDX0001099
పపరర: గగపస కకషష నలల
ర రర�

94-12/263

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:47
లస: పప
94-12/265

15662 NDX0245035
పపరర: వర కకశశర బబబబ జసగరల

94-12/266

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:55
లస: పప
94-12/268

15665 NDX0001131
పపరర: శకపత పరలలటట

94-12/269

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:63
లస: పప
94-12/271

తసడడ:డ దసస గరరరసరహహబ
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషషయశ
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:80
లస: పప
15672 NDX2385342
పపరర: నరసససగరరవప బబలరసకకసడ

15650 NDX1282755
పపరర: నఖలలశశర జసగల

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:65
లస: పప
15669 NDX1282649
పపరర: రరమమసజయశ

94-12/253
15649 NDX1622019
పపరర: సరయ వనసకట గణణశ కలమమర
కకసడేటట
తసడడ:డ వనసకట ససధనకర రరవప కకసడేటట
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పపదద పపలర యఖ
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:60
లస: పప
15666 JBV3691888
పపరర: రరమమరరవప గబఱఱ స

తసడడ:డ ససరగశ బబబబ దదపలలపపడడ
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:46
లస: పప
94-12/264

15647 NDX2471142
పపరర: శక సరయ సరతశక దదపలలపపడడ

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వవజజసడర
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:45
లస: పప
15660 NDX1156496
పపరర: రరమమరరవప గగవసదస

94-12/250

తసడడ:డ రరమకకషష
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రఘబరరమయఖ
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:36
లస: పప
15657 NDX0244897
పపరర: శకనవరస రరవప వవజజసడర

15646 NDX0243949
పపరర: రరమతరరరలల నలల
ర రర�

15668 NDX0001107
పపరర: వనసకటటశశరరర నలల
ర రర�

94-12/273

తసడడ:డ గగవసదయఖ�
ఇసటట ననస:5-62/1
వయససస:73
లస: పప
94-12/275

15671 NDX0244061
పపరర: వససత లకడక వరవలర

94-12/276

భరస : ససరగష బబబబ దదపలలపపడడ
ఇసటట ననస:5-62/1satynarayanapuram5thlin
వయససస:59
లస: ససస స
94-12/1456

15674 NDX2245595
పపరర: రగషక నలల
ర రర

94-12/277

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:5-63
వయససస:21
లస: ససస స
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94-12/278

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:5-63
వయససస:22
లస: ససస స
15678 NDX1923060
పపరర: రజన అమరర పపడడ

94-12/281

94-12/285

94-12/290

94-12/1283

తసడడ:డ హరరబబబమ
ఇసటట ననస:5-67
వయససస:29
లస: పప

15683 NDX1923086
పపరర: పరపయఖ అమరర పపడడ

94-12/288

తసడడ:డ నరసససహస అమరర పపడడ
ఇసటట ననస:5-63
వయససస:50
లస: పప
94-12/291

15686 NDX1569815
పపరర: పపననన రజడస డ జలలగబ

94-12/292

తసడడ:డ బబసరసరజడస డ
ఇసటట ననస:5-63
వయససస:75
లస: పప
94-12/1284

15689 NDX2536134
పపరర: జయవరణణ

94-15/375

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:5-63
వయససస:23
లస: పప
94-15/490

15692 NDX2471159
పపరర: శక ననగసరయ రరతశక
దఢపపలపపడడ
తసడడ:డ ససరగష బబబబ దఢపపలపపడడ
ఇసటట ననస:5-63 5TH LINE
వయససస:20
లస: పప

94-12/353

94-19/488

15694 NDX2650653
పపరర: ససబబరజడడస దేవగరరర

94-19/582

15695 NDX2650711
పపరర: ససధఖరరణణ దేవగరరర

94-19/583

తసడడ:డ వనసకటటశశర రజడడస
ఇసటట ననస:5-64/A
వయససస:21
లస: పప
94-62/821

15697 NDX2665727
పపరర: పదక అలస

తసడడ:డ వనసకటటశశరరజడడస
ఇసటట ననస:5-64/A
వయససస:18
లస: ససస స
94-6/776

భరస : మబరళ కకషష పతవరడ
ఇసటట ననస:5-65-25
వయససస:39
లస: ససస స
94-12/294

భరస : బబబబ�
ఇసటట ననస:5-67
వయససస:30
లస: ససస స
15702 NDX1155944
పపరర: సరయళకకషష కరకరరరర

15688 NDX2705879
పపరర: లమవణఖ గబబట

94-12/284

15691 NDX2697506
పపరర: వనసకట సతఖ ససబబ రరమ శరక
గబబట
తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:5-63
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కణక రరజ గవర
ఇసటట ననస:5-65
వయససస:21
లస: ససస స
15699 NDX0216366
పపరర: వరహహద షపక�

15685 NDX0124149
పపరర: శకనవరసరరవప నలల
ర రర

15680 NDX1848466
పపరర: పడమల రరణణ వపమమకతనసల

94-15/489

భసధసవప: చదసచసరరమయఖ పడతవరడ
ఇసటట ననస:5-64
వయససస:29
లస: ససస స
15696 NDX2697548
పపరర: మమధసరర దేవ గవర

94-12/287

భరస : ససబబరరయ
ఇసటట ననస:5-63
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖన
ఇసటట ననస:5-63
వయససస:68
లస: పప
15693 NDX2383958
పపరర: శవ కలమమరర పడతవరడ

15682 NDX1923045
పపరర: పరపయఖ అమరర పపడడ

94-12/280

భరస : వనసకట ససబబబరరవప వపమమకతనసల
ఇసటట ననస:5-63
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:5-63
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకట రరమయఖ గబబట
ఇసటట ననస:5-63
వయససస:66
లస: ససస స
15690 NDX2692440
పపరర: వనసకట రరమయఖ గబబట

94-12/283

తసడడ:డ ననగగసదడస అమరర పపడడ
ఇసటట ననస:5-63
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ పపననన రజడస డ
ఇసటట ననస:5-63
వయససస:51
లస: పప
15687 NDX2705788
పపరర: లకడక నరసమక గబబట

15679 NDX1569799
పపరర: శకలకడక జలలగబ

15677 NDX0529040
పపరర: గబరకస వనజ

భరస : నలల
ర రర శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:5-63
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల రజడస డ
ఇసటట ననస:5-63
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : పపననన రజడస డ
ఇసటట ననస:5-63
వయససస:68
లస: ససస స
15684 NDX1569781
పపరర: శకనవరససలల రజడడస జలలగబ

94-12/279

తసడడ:డ శకనవరససలల రజడస డ
ఇసటట ననస:5-63
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పరపయఖ అమరర పపడడ
ఇసటట ననస:5-63
వయససస:46
లస: ససస స
15681 NDX1569773
పపరర: వర లకడక జలలగబ

15676 NDX1569807
పపరర: శకనజ జలలగబ

15700 NDX2069665
పపరర: పడభబ కలమమర కరకరర

15703 NDX1155902
పపరర: హరరబబబమ కరకరర
తసడడ:డ ననగగసదడస
ఇసటట ననస:5-67
వయససస:53
లస: పప

94-12/293

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:5-67
వయససస:29
లస: ససస స
94-12/295

తసడడ:డ దనసస కరకరర
ఇసటట ననస:5-67
వయససస:24
లస: పప
94-12/297

15698 NDX0212746
పపరర: రరహసత షపక

15701 NDX2069657
పపరర: రరసబబబబ కరకరర

94-12/296

తసడడ:డ దనసస కరకరర
ఇసటట ననస:5-67
వయససస:27
లస: పప
94-12/298

15704 NDX2635902
పపరర: వనసకటరరవప శరరగరరర

94-12/1285

భసధసవప: అననసడరయమ శరరగరరర
ఇసటట ననస:5-67-50
వయససస:57
లస: పప
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15705 NDX2717817
పపరర: చసదన శకహరర రరవపరటట

94-18/746

తసడడ:డ చసదడ శశఖర శశఖర
ఇసటట ననస:5-67-57/1
వయససస:19
లస: పప
15708 NDX0244103
పపరర: లకకకకలమమరర మమగసటట

94-12/299

94-12/302

94-12/305

15712 AP151010087578
పపరర: ధనలకకర ల మమగసటట

15715 NDX0244590
పపరర: మమధవ రరవ మమగసటట

94-12/308

15718 NDX0554550
పపరర: శకనవరసరరవప మలర పపదద

15721 NDX0243824
పపరర: పదక� జమబకల�

తసడడ:డ చదసచస వనసకట రమణ యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:5-69
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:5-69
వయససస:39
లస: ససస స

15723 NDX0528513
పపరర: వనసకట రమణ దేవరజడడస

15724 NDX0035014
పపరర: నరకల దసమమకలపరటట

94-12/314

భరస : పసచచ రజడడస దేవరజడడస
ఇసటట ననస:5-69
వయససస:46
లస: ససస స
15726 NDX1750604
పపరర: వజయ సరయ జసపన

94-12/317

తసడడ:డ నరసససహ రరవప జసపన
ఇసటట ననస:5-69
వయససస:24
లస: పప
15729 NDX0894287
పపరర: వవణబ గగపరల రజడస డ దేవరజడడస

94-12/321

తసడడ:డ పసచచ రజడడస దేవరజడడస
ఇసటట ననస:5-69
వయససస:30
లస: పప
15732 NDX0442202
పపరర: వనసకట సరయ పడసరద కరమనవన
తసడడ:డ కననయఖ
ఇసటట ననస:5-69
వయససస:35
లస: పప

94-12/303

94-12/306

94-12/301

15713 AP151010087032
పపరర: ననగరతనస మమగసటట

15716 NDX0218495
పపరర: ససబబబరరవప చససడడడ

94-12/307

94-12/309

15719 AP151010081023
పపరర: మలమఖదదడ మమగసటట

94-12/312

15722 NDX0000570
పపరర: ససశల గగతడస

94-12/313

భరస : రరమమహన రరవప
ఇసటట ననస:5-69
వయససస:42
లస: ససస స
94-12/315

15725 NDX0352054
పపరర: జయలకడక కటబరర

94-12/316

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:5-69
వయససస:56
లస: ససస స

94-12/318
15727 NDX2075878
పపరర: చదసచస వ వసశ కకషష
యదదనపపడడ
తసడడ:డ చదసచస వనసకరటరమణ యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:5-69
వయససస:27
లస: పప

15728 NDX2146075
పపరర: రరజగశ కలమమర గబమకడడ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప గబమకడడ
ఇసటట ననస:5-69
వయససస:27
లస: పప

15730 NDX0353854
పపరర: రరజగశ� మననవ�

15731 NDX0223354
పపరర: సలస షపక

తసడడ:డ కరససస సరహహబ�
ఇసటట ననస:5-69
వయససస:37
లస: పప

94-12/310

తసడడ:డ ససబబబరరయబడడ
ఇసటట ననస:5-68
వయససస:77
లస: పప

భరస : పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:5-69
వయససస:50
లస: ససస స

15733 NDX0912865
పపరర: జజనయఖ షపక�

94-12/304

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:5-68
వయససస:46
లస: పప

94-12/322

తసడడ:డ రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:5-69
వయససస:30
లస: పప
94-12/324

15710 NDX0244129
పపరర: ధనలకడక చససదడ
డ

భరస : కకసడయఖ మమగసటట
ఇసటట ననస:5-68
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద పపలర యఖ
ఇసటట ననస:5-68
వయససస:52
లస: పప
94-12/311

94-31/6

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:5-68
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ మమగసటట
ఇసటట ననస:5-68
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరయబడడ
ఇసటట ననస:5-68
వయససస:47
లస: పప
15720 NDX1874313
పపరర: మమనస యదదనపపడడ

94-12/300

భరస : మమలమదదడ
ఇసటట ననస:5-68
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:5-68
వయససస:33
లస: పప
15717 AP151010081307
పపరర: ననరరయణ మమగసటట

15709 NDX0214700
పపరర: ఆదదలకడక� చససడడరర�

15707 NDX2388403
పపరర: శకనవరస రరళళబసడడ

తసడడ:డ వనసకటపయఖ రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:5-67-92
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:5-68
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:5-68
వయససస:40
లస: ససస స
15714 NDX0218412
పపరర: మలర ఖమరరర నరరవప మమగసటట

94-13/312

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:5-67-92
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:5-68
వయససస:37
లస: ససస స
15711 AP151010087035
పపరర: రమణమక మమగసటట

15706 NDX2383644
పపరర: వనసకటపయఖ రరళళబసడడ

94-12/319

94-12/323

తసడడ:డ ఖమససస వల
ఇసటట ననస:5-69
వయససస:32
లస: పప
94-12/325

94-12/326
15734 NDX0218685
పపరర: వనసకట ననగ ససతనరరమ సశరరప
కరజ
తసడడ:డ మహన వనసకట ససబబబరరవప కరజ
ఇసటట ననస:5-69
వయససస:40
లస: పప
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15735 NDX0244517
పపరర: వనసకరటరరవ� జమబకల�

94-12/327

తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:5-69
వయససస:41
లస: పప
15738 NDX0554154
పపరర: పసచచరజడడస దేవరజడ�డస

94-12/330

94-12/333

94-12/1459

94-13/743

94-19/489

తసడడ:డ యయకఎసబఎరగశశరరరవప వలలటట
ఇసటట ననస:5-72-57
వయససస:19
లస: పప
15753 NDX0243436
పపరర: షరహననజ షపక

94-12/336

94-12/340

94-13/744

15751 NDX1282607
పపరర: రజషరమక షపకగ

94-12/334

15754 NDX0218446
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

15757 NDX2471126
పపరర: వరర కళళఖణణ మమటర

Deleted

భరస : వజయ భబససర రజడడస దగబడల
ఇసటట ననస:5-76
వయససస:28
లస: ససస స

94-22/799

తసడడ:డ హనమ రజడడస దగబడల
ఇసటట ననస:5-76
వయససస:32
లస: పప

94-12/1460

15749 NDX1185354
పపరర: రరమమహన రరవప గరతడస

94-13/745

తసడడ:డ పరనకరలల
ఇసటట ననస:5.72
వయససస:43
లస: పప
15752 NDX1963470
పపరర: రజహనన బబగమ షపక

94-12/335

భరస : మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:5-74
వయససస:30
లస: ససస స
94-12/338

15755 AP151010081235
పపరర: ఇసరకయల షపక

94-12/339

తసడడ:డ ఆల
ఇసటట ననస:5-74
వయససస:46
లస: పప
94-12/341

15758 NDX2989937
పపరర: రగశమక గబతస కకసడ

94-18/923

తలర : మసగమక గబతస కకసడ
ఇసటట ననస:5-75
వయససస:73
లస: ససస స
94-12/1461

భరస : వజయ భబససర రజడడస దగబడల
ఇసటట ననస:5-76
వయససస:28
లస: ససస స
15763 NDX2860625
పపరర: వజయ భబససర రజడడస దగబడల

94-12/332

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప దదపలలపపడడ
ఇసటట ననస:5-71,
వయససస:35
లస: పప

15748 NDX1185065
పపరర: వవసకట సరయ పడసరద
కరటమనవన
తసడడ:డ కననయఖ
ఇసటట ననస:5.72
వయససస:35
లస: పప

94-44/870 15760 NDX2860617
15759 NDX2956019
పపరర: యగరనడన కరలదనస కకతస మమసస
పపరర: ననగ లకడక దగబడల

94-15/700

15743 NDX2857175
పపరర: శకదేవ జసపన

94-44/600 15746 NDX2758076
15745 NDX2592582
పపరర: చసటగబసట హహమసత శరత చసదడ
పపరర: మబరళ కకషష దదపలలపపడడ

భరస : బలరరమ కకషష మమటర
ఇసటట ననస:5-75
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఢ కకషషమమరరస కకతస మమసస
ఇసటట ననస:5-75-4
వయససస:41
లస: పప

15740 NDX2180479
పపరర: వనసకట రతనస ధడళపరళళ

భరస : నరసససహరరవప జసపన
ఇసటట ననస:5-69
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆల
ఇసటట ననస:5-74
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:5-74
వయససస:48
లస: పప

15762 NDX3069531
పపరర: ననగ లకడక దగబడల

94-12/1286

తసడడ:డ అనశర
ఇసటట ననస:5-74
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : హహసపసన షరరఫ
ఇసటట ననస:5-74
వయససస:37
లస: ససస స
15756 NDX0554360
పపరర: హహసపసన షరరఫ షపక

15742 NDX2700789
పపరర: హహహమవత జసపన

94-12/329

తసడడ:డ వరయఖ ధడళపరళళ
ఇసటట ననస:5-69
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ చసటగబసట రవ చసదడ
ఇసటట ననస:5-71-7/1
వయససస:20
లస: పప

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:5.72
వయససస:35
లస: ససస స
15750 NDX2521680
పపరర: మననజ వలలటట

94-12/331

భసధసవప: నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:5-69
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక ఫణణ కలమమర
ఇసటట ననస:5-71
వయససస:18
లస: ససస స
15747 NDX0034488
పపరర: కవత దసళర పరళళ

15739 NDX1185016
పపరర: నరసససహరరవప జసపన

15737 NDX1411982
పపరర: సస హహచ రమణ యదదనపపడడ

తసడడ:డ సస హహచ కకషష మమరరస యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:5-69
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:5-69
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:5-69
వయససస:72
లస: పప
15744 NDX2749182
పపరర: శకనధద గగవరడ

94-12/328

తసడడ:డ పరనకరలల
ఇసటట ననస:5-69
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పపదదదరజడ�డస
ఇసటట ననస:5-69
వయససస:54
లస: పప
15741 NDX0244087
పపరర: కననయఖ కకటమనవన

15736 NDX0244350
పపరర: రరమమహననబబబ గరతడస

15761 NDX2860633
పపరర: వనసకటటశశర రజడడస దగబడల

94-15/699

తసడడ:డ హనమ రజడడస దగబడల
ఇసటట ననస:5-76
వయససస:36
లస: పప
94-37/755

15764
పపరర: శవ కలమమరర సస నట నవన వనసకట

94-12/1651

భరస : పడభబకర రరవప సస నట నవన
ఇసటట ననస:5-76-15
వయససస:49
లస: ససస స
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94-13/313

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:5-77
వయససస:33
లస: పప
15768 NDX1282573
పపరర: లకకక మననహర రరవప నరగళళ

94-12/344

94-12/347

94-102/33

94-18/623

94-19/492

94-19/495

94-19/498

తసడడ:డ రవసదడ బబబబ జరరగబల
ఇసటట ననస:5-80
వయససస:22
లస: పప

15778 NDX1889460
పపరర: దదవఖ తేజ గబరరకల

15781 NDX1245638
పపరర: వహహద వల షపక

15784 NDX2426328
పపరర: వషష
ష దదపసక మననవ

15787 NDX1245737
పపరర: మలలర శశరర బబరరక

94-19/501

15790 NDX1245968
పపరర: ససనసదన వననకకట

94-19/490

15793 NDX1245661
పపరర: భబనసతేజ సస మరగతష
తసడడ:డ రరమకకషష సస మరగతష
ఇసటట ననస:5-80
వయససస:26
లస: పప

15773 NDX1829052
పపరర: అనసశర పపవరశడ

94-4/1045

15776 NDX2776235
పపరర: కలమమరససమ

94-15/701

15779 NDX1245703
పపరర: సకజన బబరర

94-19/491

తసడడ:డ రసగరరగడడస బబరర
ఇసటట ననస:5-80
వయససస:27
లస: ససస స
94-19/493

15782 NDX2250173
పపరర: ససనతన పరతతరర

94-19/494

భరస : రరజగసదడ పడసరద పరతతరర
ఇసటట ననస:5-80
వయససస:37
లస: ససస స
94-19/496

15785 NDX1245927
పపరర: జయశక గబరరకల

94-19/497

భరస : శకనవరస రరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:5-80
వయససస:45
లస: ససస స
94-19/499

15788 NDX1245760
పపరర: అదద లకడక తదలర

94-19/500

భరస : వవసకయఖ తదలర
ఇసటట ననస:5-80
వయససస:57
లస: ససస స
94-19/502

భరస : మహన రరవప వననకకట
ఇసటట ననస:5-80
వయససస:59
లస: ససస స
94-19/504

94-12/346

తసడడ:డ ఊమమ మహసస ర రరవ
ఇసటట ననస:5-80
వయససస:35
లస: పప

భరస : రసగరరగడడస బబరరక
ఇసటట ననస:5-80
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర చమట
ఇసటట ననస:5-80
వయససస:58
లస: ససస స
15792 NDX2402238
పపరర: పకథదశ జరరగబల

94-31/919

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మననవ
ఇసటట ననస:5-80
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ కకటట రజడస డ బబరకమకల
ఇసటట ననస:5-80
వయససస:51
లస: ససస స
15789 NDX1822692
పపరర: ననగమణణ చమట

15775 UON1032994
పపరర: సతఖ సడవసత బబదస

15770 NDX0242941
పపరర: అసజమక యలర పలర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:5-79
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సమసదర వల షపక షపక
ఇసటట ననస:5-80
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శక రసగర బతస న తదలర
ఇసటట ననస:5-80
వయససస:39
లస: ససస స
15786 NDX1246057
పపరర: శవ లలమ కలమమరర బబరకమబకలస

94-12/348

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:5-80
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన కకషరష చమమట
ఇసటట ననస:5-80
వయససస:28
లస: ససస స
15783 NDX1245612
పపరర: వనసకట రమణ తదలర

15772 NDX0243626
పపరర: పస తషరరజ యలర సపలర

94-12/343

భరస : పస తషరరజ
ఇసటట ననస:5-78
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : అమర కసచరర
ఇసటట ననస:5-79-15/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వలసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:5-80
వయససస:57
లస: పప
15780 NDX1245562
పపరర: శరరష చమమట

94-12/345

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:5-78
వయససస:64
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ననరరయణ
ఇసటట ననస:5-79
వయససస:25
లస: ససస స
15777 NDX2249530
పపరర: ఇమమసస షపక

15769 NDX0216978
పపరర: లకడక లమవణఖ మలర సపలర

15767 NDX1282581
పపరర: గరరరజజ నరగలమ

భరస : లకకక మననహర రరవప
ఇసటట ననస:5-77/B
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పస తష రరజ
ఇసటట ననస:5-78
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పస తషరరజ
ఇసటట ననస:5-78
వయససస:29
లస: పప
15774 NDX2519460
పపరర: ఉదయ లకడక ననరరయణ

94-12/342

తసడడ:డ లకకక మననహర రరవప
ఇసటట ననస:5-77/B
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:5-77/B
వయససస:63
లస: పప
15771 NDX0218669
పపరర: కకషష చదవతనఖ మలర సపలర

15766 NDX1282599
పపరర: కకరస ర పసడయమ నరగలమ

15791 NDX2250132
పపరర: కకటటశశరమక పరతతరర

94-19/503

భరస : రరమమరరవప పరతతరర
ఇసటట ననస:5-80
వయససస:69
లస: ససస స
94-19/505

15794 NDX1245919
పపరర: సరయ మణణ తేజ గబరరకల

94-19/506

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:5-80
వయససస:25
లస: పప
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94-19/507

తసడడ:డ మహన రరవప వననకకట
ఇసటట ననస:5-80
వయససస:33
లస: పప
15798 NDX1245745
పపరర: శకరసగ బటటటన

94-19/510

94-19/513

94-19/511

15802 NDX1245711
పపరర: రసగరరగడడస బబరరక

94-19/516

15805 NDX2650216
పపరర: పపషరలవత జజససస

94-19/514

15808 NDX2430270
పపరర: వహహదన షపక

15800 NDX1245901
పపరర: శకనవరస రరవప గబరరకల

94-19/512

15803 NDX1245620
పపరర: వనసకయఖ తదలర

94-19/515

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తదలర మ తదలర
ఇసటట ననస:5-80
వయససస:63
లస: పప
94-19/585

భరస : ససరగశ బబబబ జజససస
ఇసటట ననస:5-80
వయససస:56
లస: ససస స
94-19/519

94-19/509

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గబరరకల
ఇసటట ననస:5-80
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవ రజడడస బబరరక
ఇసటట ననస:5-80
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ చమట
ఇసటట ననస:5-80
వయససస:67
లస: పప
15807 NDX2430296
పపరర: రజహనన షపక

15799 NDX2250157
పపరర: రరజగసదడపస
డ రద పరతతరర

15797 NDX2426294
పపరర: మహన కకషష చమట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చమట
ఇసటట ననస:5-80
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప పరతతరర
ఇసటట ననస:5-80
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రజడడస అలమర
ఇసటట ననస:5-80
వయససస:57
లస: పప
15804 NDX1822619
పపరర: వనసకటటసశరరర చమట

94-19/508

తసడడ:డ సపవదన సరహహబ షపక షపక
ఇసటట ననస:5-80
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదన రరజలల బటటటన
ఇసటట ననస:5-80
వయససస:41
లస: పప
15801 NDX1246008
పపరర: వనసకట పసచచ రజడడస అలమర

15796 NDX1245646
పపరర: సమసదర వల షపక

15806 NDX2540789
పపరర: ససనయన కకరర కలసట

94-19/586

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప కకరర కలసట
ఇసటట ననస:5-80
వయససస:18
లస: ససస స
94-19/520

15809 NDX2430338
పపరర: మహమబడ షపక

94-19/521

భరస : ఇమమససర షపక
ఇసటట ననస:5-80 FLAT NO 102 L V HEIGH
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సమసదర వల షపక
ఇసటట ననస:5-80 FLAT NO 102 L V HEIGH
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఇమమససర షపక
ఇసటట ననస:5-80 FLAT NO 102 L V HEIGH
వయససస:50
లస: ససస స

15810 NDX2430288
పపరర: సమసదర వల షపక

15811 NDX2430197
పపరర: మబనర షపక

15812 NDX2426310
పపరర: శశశలజ జరరగబల

94-19/522

94-18/624

94-19/517

తసడడ:డ సపవదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:5-80 FLAT NO 102 L V HEIGH
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఇమమససర షపక
ఇసటట ననస:5-80 F NO 102 L V HEIGHTS
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రవసదడబబబబ జరరగబల
ఇసటట ననస:5-80 F-NO 304
వయససస:44
లస: ససస స

15813 NDX2426302
పపరర: రవసదడ బబబబ జరరగబల

15814 NDX2145093
పపరర: వషష
ష దదపసక తదలర

15815 NDX2516730
పపరర: పపషరలవత జససట

94-19/518

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ జరరగబల
ఇసటట ననస:5-80 F-NO 304
వయససస:52
లస: పప
15816 NDX2516748
పపరర: ససరగష బబబబ జససట

భరస : కకటటశశర రరవప మననవ
ఇసటట ననస:5-80, FLAT NO 202
వయససస:39
లస: ససస స
94-19/537

తసడడ:డ వనసకయఖ జససట
ఇసటట ననస:5-80,F.NO.204
వయససస:60
లస: పప
15819 NDX0635227
పపరర: సరయకలమమరర గగపరలలన

తసడడ:డ రమణయఖ అలర
ఇసటట ననస:5-82
వయససస:20
లస: ససస స

15817 NDX0740928
పపరర: మనన తనడడగడప

94-15/378

15820 NDX0742213
పపరర: నరసజన తనడడగడప

94-15/376

15823 NDX2658276
పపరర: పవన గబదదమమళళ
తసడడ:డ శక కలరకననథ గబదదమమళళ
ఇసటట ననస:5-82-14 1st line
వయససస:27
లస: పప

15818 NDX0742171
పపరర: సససదరరకలమమరర తనడడగడప

94-15/377

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:5-81
వయససస:56
లస: ససస స
94-15/379

తలర : సససదరకలమమరర తనడడగడప
ఇసటట ననస:5-81
వయససస:29
లస: పప
94-111/701

94-19/536

భరస : ససరగశ బబబబ జససట
ఇసటట ననస:5-80,F.NO.204
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప తనడడగడప
ఇసటట ననస:5-81
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సససదర రరవప
ఇసటట ననస:5-81
వయససస:61
లస: ససస స
15822 NDX2686012
పపరర: సరయ లకడక అలర

94-15/702

15821 NDX2630069
పపరర: హరర సరయ లత గబసడ

94-15/492

తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప గబసడ
ఇసటట ననస:5-81-24
వయససస:21
లస: ససస స
94-12/1287

15824 AP151010084226
పపరర: శశశలజ పలలకలరర

94-15/380

తసడడ:డ సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:5-83
వయససస:46
లస: ససస స
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15825 NDX3044237
పపరర: వనసకటరరవప కకమకనవన

94-17/1114

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకమకనవన
ఇసటట ననస:5-83
వయససస:72
లస: పప
15828 AP151010084090
పపరర: నరకల క

94-15/382

15829 NDX0698233
పపరర: కకరణ కలమమర కలగరరర�

94-15/493

15832 NDX1245521
పపరర: తేజససశన కలగరరర

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:5-84-7
వయససస:46
లస: పప
94-19/526

94-19/529

తసడడ:డ చసదడయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:5-85
వయససస:63
లస: పప
15846 NDX2542645
పపరర: వలర బబ యన రసబబబబ
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వలర బబ యన
ఇసటట ననస:5-85-4
వయససస:33
లస: పప
15849 NDX1517939
పపరర: సరయననథ మబరరకకసడన

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:5-87
వయససస:39
లస: ససస స

94-19/524

15836 NDX1436956
పపరర: ననగ రగవత మమనస
ఉపలలపరటట ఉపలలపరటట
భరస : పకథదశ కరసత చటబట చటబట
ఇసటట ననస:5-85
వయససస:29
లస: ససస స

94-19/525

94-19/527

15839 NDX1381672
పపరర: భబరత చటబట చటబట

94-19/528

భరస : మబకలసదరరమ శరససస స చటబట
ఇసటట ననస:5-85
వయససస:70
లస: ససస స

94-19/530 15842 NDX1379890
15841 NDX1436964
పపరర: లకడక శసకర ఆదదతఖ చలమర చలర
పపరర: శశష శశశల కలమమర చటబట

15844 NDX0643189
పపరర: మబకలసద రరమ శరససస స చటబట

15847 NDX2542637
పపరర: వలర బబ యన హరరరణణ

94-12/350

15850 NDX2661692
పపరర: రరణణ గననవరపప

94-19/533

15853 NDX0109801
పపరర: పదనకవత దేవ కరలలటట�
భరస : శవ శసకర బబబబ�
ఇసటట ననస:5-87
వయససస:35
లస: ససస స

15845 NDX2652444
పపరర: పడశరసత నరరసపత

94-5/1070

తసడడ:డ శకధర నరరసపత
ఇసటట ననస:5-85-2
వయససస:22
లస: ససస స
94-19/588

15848 NDX1517913
పపరర: రతననకర మబరరకకసడన

94-12/349

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మబరరకకసడన
ఇసటట ననస:5-86
వయససస:26
లస: పప
94-12/1288

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గననవరపప
ఇసటట ననస:5-86-22
వయససస:18
లస: ససస స
94-12/351

94-19/531

తసడడ:డ మబకలసద రరమ శరససస స చటబట
ఇసటట ననస:5-85
వయససస:58
లస: పప

భరస : రసబబబబ వలర బబ యన
ఇసటట ననస:5-85-4
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మబరరకకసడన
ఇసటట ననస:5-86
వయససస:27
లస: పప
15852 NDX1606104
పపరర: మరరభ సయఖద

94-15/385

తసడడ:డ శశషరచలస చటబట
ఇసటట ననస:5-85
వయససస:80
లస: పప
94-19/587

94-15/384

15833 NDX2518496
పపరర: వయససశయల సరయ పడసడన
తనటటకకల
తసడడ:డ వశషష
ల తనటటకకల
ఇసటట ననస:5-84-7
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శరక చలమర చలర
ఇసటట ననస:5-85
వయససస:30
లస: పప
94-19/532

15830 NDX0698696
పపరర: ననగగశశరరరవప కలగరరర

94-19/523

భరస : శశషశశశల కలమమర చటబట
ఇసటట ననస:5-85
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శశష శశశల కలమమర చటబట చటబట
ఇసటట ననస:5-85
వయససస:29
లస: పప
15843 NDX2007178
పపరర: రమమష పససపపలలటట

15838 NDX1379841
పపరర: కరనక దసరడ చలర

94-15/381

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలగరరర
ఇసటట ననస:5-84
వయససస:65
లస: పప

భరస : లకడక ససకర ఆదదతఖ చలర చలర
ఇసటట ననస:5-85
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదర రరమ శరక చలర
ఇసటట ననస:5-85
వయససస:32
లస: ససస స
15840 NDX1436949
పపరర: కకషషకరసత చటబట

94-15/383

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కలగరరర కలగరరర
ఇసటట ననస:5-84
వయససస:32
లస: ససస స

94-15/494 15835 NDX1436931
15834 NDX2543536
పపరర: వనసకట కకషష కలమమర గబసడడమమడ
పపరర: ననగవలర మమడడచరర

15827 NDX2430064
పపరర: మమరర జజఖత మమతసగర

భరస : రవ కలమమర మమతసగర
ఇసటట ననస:5-84
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కలగరరర
ఇసటట ననస:5-84
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఆసజనవయబలల కకలశశటట
ఇసటట ననస:5-84
వయససస:41
లస: ససస స

15837 NDX2176437
పపరర: మసగళ భరణణ చలర

94-18/625

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పలలకలరర
ఇసటట ననస:5-83
వయససస:77
లస: పప

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:5-84
వయససస:56
లస: ససస స
15831 NDX2659571
పపరర: కలమఖణణ కకలశశటట

15826 NDX2430171
పపరర: సడరఖననరరయణ పలలకలరర

15851 NDX2825834
పపరర: కకషష కలరరకల

94-17/1115

తసడడ:డ లకకయఖ కలరరకల
ఇసటట ననస:5-86-22/A
వయససస:23
లస: పప
94-15/386

15854 NDX0108878
పపరర: కలమమరర పససపపలలటట

94-15/387

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:5-87
వయససస:43
లస: ససస స
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15855 NDX0223453
పపరర: శకనస పససపపలలటట
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94-15/388

తసడడ:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:5-87
వయససస:47
లస: పప
94-19/534

భరస : రమమష పససపపలలటట
ఇసటట ననస:5-87
వయససస:57
లస: ససస స
94-17/1116

94-11/1264

15867 NDX0108852
పపరర: పదనకవత మమచవరపప

15862 NDX2620482
పపరర: టట ససమఖ తనడేపలర

15870 NDX1259027
పపరర: ననగగశశర రరవప బ

94-15/390

94-15/393

15868 NDX1259050
పపరర: లకడక బ

15871 NDX2585800
పపరర: శకననథ బసడనరర

94-19/665

15874 NDX2430189
పపరర: కకటటశశర రరవప మమచవరపప

94-43/406

తసడడ:డ సరసబయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:5-90
వయససస:36
లస: పప
94-15/396

15863 NDX2914794
పపరర: మమలత గగటటటట

94-19/664

15866 NDX2402246
పపరర: ఫరజల పరరశ షపక

94-19/535

94-15/391

15869 NDX1259084
పపరర: జజనమక బ

94-15/392

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:5-89/2
వయససస:67
లస: ససస స
94-15/495

15872 NDX3100880
పపరర: శకకరసత బసడనరర

94-18/924

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:5-89/2
వయససస:24
లస: పప
94-18/626

15875 NDX1983023
పపరర: వనసకట రమణ అడపరల

94-30/1215

భరస : గసడడకకట మధస ససధనకరరరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:5-90-21
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశ రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:5-91-7/42
వయససస:30
లస: ససస స

15880 NDX2652329
పపరర: మననరమ కరర పపడడ

15881 NDX2653152
పపరర: మమరరత వదఖ సరగర దేవశశటట

భరస : కలమమరర కరర పపడడ
ఇసటట ననస:5-92-3/16
వయససస:39
లస: ససస స

15882 NDX2596567
పపరర: అసకకత దేవశశటట

15883 NDX2687598
పపరర: సరతశక పవనగమనననమ
తసడడ:డ శకనవరసరరరవప నడతలపత
ఇసటట ననస:5-92-18
వయససస:22
లస: ససస స

94-15/496

94-15/394

భరస : వరరసజనవయబలల అడపరల
ఇసటట ననస:5-90
వయససస:34
లస: ససస స

94-31/920 15878 NDX2857258
15877 NDX2683209
పపరర: గసడడకకట లకడక కలమమరర గసడడకకట
పపరర: జజఖత మలలర ల

భరస : ఎస వ ఎన పడవణ కలమమర సననధద
ఇసటట ననస:5-92-3/16
వయససస:32
లస: ససస స
94-27/936

94-10/1094

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:5-88
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప మమచవరపప
ఇసటట ననస:5-89 GUJJANAGUNDLA
వయససస:51
లస: పప
94-15/395

15860 NDX2644110
పపరర: పపజ చచదరర ఎరకస

భరస : శక కకషష పతసజల గగటటటట
ఇసటట ననస:5-87-40
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ నగగశశరరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:5-89/2
వయససస:20
లస: పప

తలర : జజఖత శక ననగరరరర నకకసడ
ఇసటట ననస:5-89-12/1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మమరరత వదఖ సరగర దేవశశటట
ఇసటట ననస:5-92-3/21/2
వయససస:22
లస: ససస స

94-46/721

భరస : ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:5-89/2
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:5-89/2
వయససస:45
లస: పప
15873 NDX2904084
పపరర: సరయ వనసకటటష ననగరరరర నకకసడ

15865 NDX0856930
పపరర: మబరళకకషష దనసరర

94-15/703

తసడడ:డ రరస బబబబ ఎరకస
ఇసటట ననస:5-87-37/4B
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:5-87-133/2
వయససస:52
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:5-89
వయససస:46
లస: ససస స

15879 NDX2386696
పపరర: రజన పసడయమ సననధద

94-10/933

భరస : టట సరయకకషష థసమమలలరర
ఇసటట ననస:5-87-39,Flat No-306
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవ రజడడస
ఇసటట ననస:5-87-113/2
వయససస:21
లస: పప

15876 NDX1982967
పపరర: వరరసజనవయబలల అడపరల

15859 NDX2386340
పపరర: జసన జదద ౘ్సఇగరర

15857 NDX3145372
పపరర: మహహశ పససపపలలటట

తసడడ:డ శకనస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:5-87
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ జజన హహ వరస సన ౘ్సఇగరర
ఇసటట ననస:5-87-32, 5TH FLOOR
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ జజన సపవదన సయద
ఇసటట ననస:5-87-39
వయససస:19
లస: పప
15864 NDX2810463
పపరర: నసద గగపరల రజడడస అనస

94-15/389

తసడడ:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:5-87
వయససస:59
లస: పప

15858 NDX2007236
పపరర: రమణమక పససపపలలటట

15861 NDX3098084
పపరర: మహమకద మబనర సయద

15856 NDX0471631
పపరర: రమమష పససపపలలటట

94-15/497

భసధసవప: నలమ దేవశశటట
ఇసటట ననస:5-92-3/21/2
వయససస:50
లస: పప
94-31/921

15884 NDX2576411
పపరర: ననగగశశర రరవప కరసరన

94-22/672

తసడడ:డ నన కరసరన
ఇసటట ననస:5-92-39/9
వయససస:51
లస: పప
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15885 NDX2626224
పపరర: తడభబవన వకసలగడస
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94-6/777

తసడడ:డ దేవనసదడ కలమమర వకసలగడస
ఇసటట ననస:5-92-39/16/003
వయససస:19
లస: పప

15886 NDX2638153
పపరర: నవఖ లకడక దదపసస మమసడనలమనవన

తసడడ:డ జవహరలమల మమసడనలమనవన
ఇసటట ననస:5-92-40
వయససస:19
లస: ససస స

15888 NDX2652543
పపరర: మరరయస తేననయమథ

94-15/499

15889 NDX3172830
పపరర: జమర సయద

తసడడ:డ ఆరరఫ మహమకద తేననయమథ
ఇసటట ననస:5-92-45
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ అననసరర సయద
ఇసటట ననస:5-92-461
వయససస:35
లస: పప

15891 NDX2552107
పపరర: అలసమక కకపపరర

15892 NDX3250446
పపరర: నరజసదడ బబబబ గణణశ

94-10/1095

భరస : సరగర బబబబ కకపపరర
ఇసటట ననస:5-94/1
వయససస:33
లస: ససస స
15894 AP151010069642
పపరర: రవ కకషష మశనస

94-6/434

94-6/435

94-6/437

94-6/440

94-6/441

భరస : రరజ ఎలమమటట
ఇసటట ననస:5-103
వయససస:36
లస: ససస స

94-6/778

15904 NDX2001907
పపరర: బబడహకణణ బబధత

15907 NDX0493064
పపరర: ఆరగన కలమమర కకమరరల

94-6/444

15910 NDX0697391
పపరర: రరజఖలకడక పపరవల

94-6/436

15913 AP151010069014
పపరర: వరమక ఎడడ
ర రర
భరస : నరరకణరరవప ఎడడ
ర రర
ఇసటట ననస:5-103
వయససస:40
లస: ససస స

15893 NDX1763821
పపరర: ఝమనస లకడక మసనస

94-6/433

15896 NDX2637353
పపరర: ననగ లకడక గగనపపడక

94-6/779

15899 SQX2043503
పపరర: శరహహన సయఖద

95-1/1168

తసడడ:డ జజవనసలమర సయఖద
ఇసటట ననస:5-98
వయససస:18
లస: ససస స
94-6/438

15902 AP151010069326
పపరర: లకకక గగసగటట

94-6/439

భరస : పడభబదనసస గగసగటట
ఇసటట ననస:5-100
వయససస:47
లస: ససస స
94-87/106

15905 NDX2381390
పపరర: ఝమనస రరణణ కరరనటట

94-54/35

భరస : శకనవరస కరరనటట
ఇసటట ననస:5-101
వయససస:23
లస: ససస స
94-6/442

15908 NDX0492991
పపరర: యయసడరతనస కకమరరల

94-6/443

తసడడ:డ పడసరద కకమరరల
ఇసటట ననస:5-102
వయససస:44
లస: పప
94-6/445

భరస : చనన రమమష పపరవల
ఇసటట ననస:5-103
వయససస:31
లస: ససస స
94-6/447

94-219/719

భరస : శకనవరస రరవప గగనపపడక
ఇసటట ననస:5-96-95
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసడరతనస కకమరరల
ఇసటట ననస:5-102
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ నరరకణరరవప ఎడడ
ర రర
ఇసటట ననస:5-103
వయససస:25
లస: ససస స
15912 NDX0224295
పపరర: మమరర ఎలమమటట

15901 NDX1748583
పపరర: లత గగసగటట

15890 NDX2679447
పపరర: గరయతడ దేవ పడటటవరడన

భరస : రవ కకషష మసనస
ఇసటట ననస:5-96
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మణణ కరసత బబధత
ఇసటట ననస:5-100
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఏససరతనస కకమరల
ఇసటట ననస:5-102
వయససస:41
లస: ససస స
15909 NDX1956590
పపరర: కరకసత ఎడడ
ర రర

94-193/1406

తసడడ:డ పడభబదనసస గగసగటట
ఇసటట ననస:5-100
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ లమజరర గగసగటట
ఇసటట ననస:5-100
వయససస:52
లస: పప
15906 AP151010069010
పపరర: మమరర కకమరల

15898 NDX0241570
పపరర: ననగరరజ మశనస

94-5/1072

తసడడ:డ రరమకకటటశశర రరవప పడటటవరడన
ఇసటట ననస:5-93
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ దేవసహహ యయబ మశనస
ఇసటట ననస:5-97
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరజ మమచవరపప
ఇసటట ననస:5-99
వయససస:40
లస: ససస స
15903 AP151010069315
పపరర: పడభబదనసస గగసగటట

94-12/1462

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గగనపపడక
ఇసటట ననస:5-96-95
వయససస:39
లస: పప

భరస : ననగరరజ మసనమ
ఇసటట ననస:5-97
వయససస:33
లస: ససస స
15900 NDX0697334
పపరర: ననగమణణ మమచవరపప

15895 NDX2633907
పపరర: శకనవరస రరవప గగనపపడక

15887 NDX2666857
పపరర: ధనమక గబసటటరర

భరస : ససబడహకణఖస గబసటటరర
ఇసటట ననస:5-92-41
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగమలలర శశర రరవప గణణశ
ఇసటట ననస:5-95-9/1A
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ దేవసహహ యయబ మశనస
ఇసటట ననస:5-96
వయససస:44
లస: పప
15897 NDX1763490
పపరర: ససజజత మసనమ

94-15/498

15911 NDX0221812
పపరర: బబబ కలమమరర పరలపస గబ

94-6/446

భరస : జయకకశశర పరలపస గబ
ఇసటట ననస:5-103
వయససస:32
లస: ససస స
94-6/448

15914 JBV3031986
పపరర: ఏససదననమక ఎడడ
ర రర

94-6/449

భరస : సససదరరరవప ఎడడ
ర రర
ఇసటట ననస:5-103
వయససస:47
లస: ససస స
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పపరర: రరజ ఎలమమటట
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94-6/450

తసడడ:డ లలనయ ఎలమమటట
ఇసటట ననస:5-103
వయససస:35
లస: పప
15918 JBV3031929
పపరర: సససదర రరవప ఎడడరరర

94-6/453

95-6/9

94-6/457

94-6/460

94-6/463

94-6/466

94-6/469

తసడడ:డ ఫరడనసస రగపపడడ
ఇసటట ననస:5-111
వయససస:31
లస: పప

15928 NDX0241737
పపరర: శశరరరరజ బబరరక

15931 AP151010069172
పపరర: ససబబబరరవప కససకలరరస

15934 NDX0600742
పపరర: శకదేవ కససకలరరస

15937 NDX2201085
పపరర: రతన బబబబ కససకలరరస

94-6/472

15940 NDX0241885
పపరర: మమరర కలమమరర రగపపడడ

94-6/461

15943 JBV1802164
పపరర: అనల కలమమర చసతపలర
తసడడ:డ చననయఖ చసతపలర
ఇసటట ననస:5-111
వయససస:43
లస: పప

15923 NDX1764373
పపరర: మలలర శశరర బబరరక

94-6/456

15926 AP151010069407
పపరర: నననమక బబరరక

94-6/459

15929 AP151010069205
పపరర: కకటటశశరరరవప బబరరక

94-6/462

తసడడ:డ వనసకయఖ బబరరక
ఇసటట ననస:5-104
వయససస:47
లస: పప
94-6/464

15932 NDX1764381
పపరర: కగజయ కససకలరరస

94-6/465

భరస : పపలర యఖ కససకలరరస
ఇసటట ననస:5-106
వయససస:27
లస: ససస స
94-6/467

15935 AP151010069508
పపరర: బబచచ కససకలరరస

94-6/468

తసడడ:డ ససబబబరరవప కససకలరరస
ఇసటట ననస:5-108
వయససస:41
లస: పప
94-6/470

15938 AP151010069366
పపరర: పడకరష కససకలరరస

94-6/471

తసడడ:డ ససబబబరరవప కససకలరరస
ఇసటట ననస:5-110
వయససస:45
లస: పప
94-6/473

భరస : ఫరడనసస రగపపడడ
ఇసటట ననస:5-111
వయససస:48
లస: ససస స
94-6/475

94-6/767

భరస : వనసకయఖ బబరరక
ఇసటట ననస:5-104
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరష కససకలరరస
ఇసటట ననస:5-110
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఫరడనసస రజపపడడ
ఇసటట ననస:5-111
వయససస:25
లస: ససస స
15942 NDX0467381
పపరర: సరగర రగపపడడ

94-6/458

భరస : బబజర బబబబ కససకలరరస
ఇసటట ననస:5-108
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పడకరష కససకలరరస
ఇసటట ననస:5-110
వయససస:41
లస: ససస స
15939 NDX1956665
పపరర: ఫరతమ రరణణ జడడ

15925 AP151010069030
పపరర: మరరయ బబగఖస బబరరక

15920 NDX2647204
పపరర: కకటటశశరర యయడర డరర

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బబరరక
ఇసటట ననస:5-104
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ కససకలరరస
ఇసటట ననస:5-105
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప కససకలరరస
ఇసటట ననస:5-106
వయససస:34
లస: పప
15936 AP151010069309
పపరర: రరహహలల కససకలరరస

94-6/455

తసడడ:డ వనసకయఖ బబరరక
ఇసటట ననస:5-104
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పస తరరజ బబరరక
ఇసటట ననస:5-104
వయససస:67
లస: పప
15933 NDX0405985
పపరర: పపలర యఖ కససకలరరస

15922 NDX2069285
పపరర: వర లకడక బబరరక

94-6/452

తసడడ:డ నరరకణ రరవప ఏటట
ర రర
ఇసటట ననస:5-103
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప బబరరక
ఇసటట ననస:5-104
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బబరరక
ఇసటట ననస:5-104
వయససస:27
లస: పప
15930 AP151010069211
పపరర: వనసకయఖ బబరరక

94-6/454

భరస : మననజ కలమమర బబరరక
ఇసటట ననస:5-104
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ దనదన పసర షపక
ఇసటట ననస:5-104
వయససస:28
లస: ససస స
15927 NDX1764308
పపరర: మననజ కలమమర బబరరక

15919 AP151010069224
పపరర: రరమయఖ బబరరక

15917 JBV3031093
పపరర: నరరకణరరవప ఎడడ
ర రర

తసడడ:డ ఆదనమబ ఎడడ
ర రర
ఇసటట ననస:5-103
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పస తషరరజ బబరరక
ఇసటట ననస:5-103
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ సససదడరరవ ఏడడ
ర రర
ఇసటట ననస:5-103
వయససస:22
లస: పప
15924 NDX1237502
పపరర: ససమయమ షపక

94-6/451

తసడడ:డ మమణణకఖరరవప పపరవల
ఇసటట ననస:5-103
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రగశయఖ ఎడడ
ర రర
ఇసటట ననస:5-103
వయససస:56
లస: పప
15921 SQX1844125
పపరర: జజసఫ మహహశ ఏడడ
ర రర

15916 NDX0241695
పపరర: చనన రమమష పపరవల

15941 NDX0241778
పపరర: కకటటశశరరరవప రగపపడడ

94-6/474

తసడడ:డ ఫరడనసస రగపపడడ
ఇసటట ననస:5-111
వయససస:27
లస: పప
94-6/476

15944 JBV1799584
పపరర: ఫరడనసస రగపపడడ

94-6/477

తసడడ:డ ససగదనసస రగపపడడ
ఇసటట ననస:5-111
వయససస:55
లస: పప
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పపరర: మనషర రగపపడడ
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94-7/714

భరస : సరగర రగపపడడ
ఇసటట ననస:5-111
వయససస:29
లస: ససస స
15948 NDX0228262
పపరర: రరపపడడ మమరర

94-6/480

94-6/483

94-6/484

94-6/487

94-6/490

94-6/493

94-6/922

భరస : రమమశ బబబబ నసబమరర
ఇసటట ననస:5-122
వయససస:37
లస: ససస స

15958 NDX0467399
పపరర: తనతయఖ రగపపడడ

15961 AP151010069078
పపరర: మలలర శశరర కకసడపరటట

15964 AP151010069478
పపరర: ససబబబయమక ఇససకపలర

15967 NDX1010818
పపరర: శకనవరససన ఇససకపలర

94-6/498

15970 NDX0368795
పపరర: ననగ పసడయ రసపతతటట

94-6/488

15973 JBV1802826
పపరర: గరత రసపటటటట రసపతతటట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రసపతతటట
ఇసటట ననస:5-122
వయససస:38
లస: ససస స

15953 SQX1844133
పపరర: తరరమల రరపపడడ

95-6/10

15956 NDX1237460
పపరర: మమరరయదనసస రరపపడడ

94-6/486

15959 NDX1906983
పపరర: రరజగశశరర కకనవస పత

94-6/489

భరస : ననగరరజ కకనవసపత
ఇసటట ననస:5-118
వయససస:25
లస: ససస స
94-6/491

15962 NDX0241802
పపరర: ననగరరజ కకసడేపరటట

94-6/492

తసడడ:డ గగపస కకసడేపరటట
ఇసటట ననస:5-118
వయససస:32
లస: పప
94-6/494

15965 JBV3031747
పపరర: సతనఖనసదస ఇససకపలర

94-6/495

తసడడ:డ ఆనసదరరవప ఇససకపలర
ఇసటట ననస:5-119
వయససస:57
లస: పప
94-6/496

15968 JBV1803071
పపరర: కకకషషవవణణ ఇససకపలర

94-6/497

భరస : మమరస ఇససకపలర
ఇసటట ననస:5-120
వయససస:33
లస: ససస స
94-6/499

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రసపతతటట
ఇసటట ననస:5-122
వయససస:33
లస: ససస స
94-6/501

94-6/482

తసడడ:డ పపదద తనతయఖ రరపపడడ
ఇసటట ననస:5-114/2
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మమరరస ఇససకపలర
ఇసటట ననస:5-120
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మమరస ఇససకపలర
ఇసటట ననస:5-120
వయససస:52
లస: ససస స
15972 NDX0226563
పపరర: జజఖత నసబమరర

94-6/485

భరస : సతఖనసదస ఇససకపలర
ఇసటట ననస:5-119
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనసదస ఇససకపలర
ఇసటట ననస:5-119
వయససస:18
లస: పప
15969 AP151010069509
పపరర: అననమక ఇససకపలర

15955 NDX1358134
పపరర: ససమత రరపపడడ

15950 NDX0072066
పపరర: యహన రరపపడడ

తసడడ:డ రవ రరపపడడ
ఇసటట ననస:5-114
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : గగపసరరజ కకసడపరటట
ఇసటట ననస:5-118
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపస కకసడేపరటట
ఇసటట ననస:5-118
వయససస:34
లస: పప
15966 NDX2892867
పపరర: ఏససరతనస ఇససకపలర

95-3/1139

తసడడ:డ కకటయఖ రగపపడడ
ఇసటట ననస:5-114/2
వయససస:66
లస: పప

భరస : వనసకరటరరవ కకనవస పత
ఇసటట ననస:5-118
వయససస:27
లస: ససస స
15963 NDX0241836
పపరర: వనసకట రరవప కకసడేపరటట

15952 SQX2101236
పపరర: హహమ అనల కలమమర పపరస

94-6/479

తసడడ:డ పడకరశస రరపసడడ
ఇసటట ననస:5-114
వయససస:31
లస: పప

భరస : లకకయఖ రరపపడడ
ఇసటట ననస:5-114/2
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద తనతయఖ రరపపడడ
ఇసటట ననస:5-114/2
వయససస:35
లస: పప
15960 NDX1906942
పపరర: మమరస మక కకనవసపత

94-6/481

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపరస
ఇసటట ననస:5-114
వయససస:26
లస: పప

భరస : తనతయఖ రరవపడడ
ఇసటట ననస:5-114/2
వయససస:30
లస: ససస స
15957 NDX1358142
పపరర: లకకయఖ రరపపడడ

15949 NDX0227520
పపరర: దయమమణణ రరపపడడ

15947 NDX0467415
పపరర: కకటటశశరరరవప రరపపడడ

తసడడ:డ తనతయఖ రరపపడడ
ఇసటట ననస:5-113
వయససస:29
లస: పప

భరస : పడకరశస రరపపడడ
ఇసటట ననస:5-114
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ రరపసడడ
ఇసటట ననస:5-114
వయససస:59
లస: పప
15954 NDX0226019
పపరర: రజన రరవపడడ

94-6/478

భరస : చనతనతయఖ రరపపడడ
ఇసటట ననస:5-113
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పడకరశస మమరర
ఇసటట ననస:5-114
వయససస:33
లస: ససస స
15951 NDX0072082
పపరర: పడకరష రరపపడడ

15946 AP151010069067
పపరర: ఎమమలమక రరపపడడ

15971 NDX1202563
పపరర: మమరర అరరణ కలమమరర గబజరరర పపడడ

94-6/500

భరస : చనరజరస గబజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:5-122
వయససస:35
లస: ససస స
94-6/502

15974 AP151010069511
పపరర: రతనకలమమరర రసపతతటట

94-6/503

భరస : వనసకటటశశరరర రసపతతటట
ఇసటట ననస:5-122
వయససస:62
లస: ససస స
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15975 JBV1802818
పపరర: అజయ కలమమర రసప తతటట

94-6/504

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రసపతతటట
ఇసటట ననస:5-122
వయససస:35
లస: పప
15978 NDX1199868
పపరర: చనరజరస గబజరరర పపడడ

94-6/507

94-6/509

94-6/512

94-6/515

94-6/516

94-6/519

94-5/1275

భసధసవప: పడమల దేవ దేవరపలర
ఇసటట ననస:5-126
వయససస:30
లస: ససస స

15988 NDX1330976
పపరర: పడశరసత రగపపడడ

15991 JBV1803188
పపరర: నససమమ షపక

15994 JBV1803089
పపరర: దనదన పసరర షపక

15997 NDX0070920
పపరర: వల షపక

94-6/924

16000 NDX2467447
పపరర: మమలన షపక

94-7/715

16003 NDX2967909
పపరర: రగహహమస బన బ షపక
భరస : మహబమబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:5-126 (1-6-66)
వయససస:65
లస: ససస స

15983 AP151010069791
పపరర: వజయమమరర రగపపడడ

94-6/511

15986 AP151010069790
పపరర: ససబబబరరవప రగపపడడ

94-6/514

15989 NDX1330968
పపరర: జజఖతరకయ రగపపడడ

94-7/716

తసడడ:డ ససబబబరరవప రగపపడడ
ఇసటట ననస:5-123/1
వయససస:29
లస: ససస స
94-6/517

15992 NDX1237494
పపరర: జహహర హహసపసన షపక

94-6/518

తసడడ:డ దనదన పసర షపక
ఇసటట ననస:5-124
వయససస:27
లస: పప
94-6/520

15995 SQX2040194
పపరర: దదవఖ పడసనన ఆరరగరల

95-6/922

తసడడ:డ వనసకటరరవప ఆరరగరల
ఇసటట ననస:5-125
వయససస:19
లస: ససస స
94-6/521

15998 NDX0070581
పపరర: బబషష షపక

94-6/522

తసడడ:డ దనదనసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:5-126
వయససస:64
లస: పప
94-7/10

భరస : ఖమజఖజర షపక
ఇసటట ననస:5-126
వయససస:29
లస: ససస స
95-1/16

94-6/508

తసడడ:డ పడకరశస రగపపడడ
ఇసటట ననస:5-123
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ భబషర షపక
ఇసటట ననస:5-126
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:5-126
వయససస:34
లస: ససస స
16002 SQX1976562
పపరర: రతనససధ దేవరపలర

94-6/513

తసడడ:డ ఖమజజహహసపసన షపక
ఇసటట ననస:5-124
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:5-126
వయససస:40
లస: పప
15999 NDX3077757
పపరర: వశరకసతమక మదదద

15985 NDX1872465
పపరర: భబనస పడకరశ రగపపడడ

15980 NDX1869512
పపరర: పడశరసత రజపపడడ

భరస : ససబబబరరవప రగపపడడ
ఇసటట ననస:5-123
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : దనదనపసరర షపక
ఇసటట ననస:5-124
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:5-124
వయససస:33
లస: పప
15996 NDX3077799
పపరర: శకనస మడడస

94-6/510

తసడడ:డ ససబబబరరవప రగపపడడ
ఇసటట ననస:5-123/1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మహహబ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:5-124
వయససస:28
లస: ససస స
15993 NDX1237486
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

15982 NDX1010800
పపరర: ఇసదదరర రగపపడడ

94-6/506

తసడడ:డ ససబబ రరవప రజపపడడ
ఇసటట ననస:5-123
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప రగపపడడ
ఇసటట ననస:5-123
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశస రగపపడడ
ఇసటట ననస:5-123
వయససస:62
లస: పప
15990 NDX1237510
పపరర: సమక షపక

95-6/11

తసడడ:డ రరమపల రగపపడడ
ఇసటట ననస:5-123
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరయపల రగపపడడ
ఇసటట ననస:5-123
వయససస:51
లస: ససస స
15987 NDX0241877
పపరర: రరయపల రగపపడడ

15979 SQX0650465
పపరర: తడవవణణ రరమశశటట

15977 AP151010069055
పపరర: డేవడ రరజ బబ సద

తసడడ:డ పడసరదరరవప బబ సద
ఇసటట ననస:5-122
వయససస:72
లస: పప

భరస : ననగజసదడ బబబబ రరమశశటట
ఇసటట ననస:5-122
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప రగపపడడ
ఇసటట ననస:5-123
వయససస:28
లస: ససస స
15984 AP151010069138
పపరర: బబలలర మమకయ రగపపడడ

94-6/505

తసడడ:డ రతనస నసబమరర
ఇసటట ననస:5-122
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ భమషణమ గబజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:5-122
వయససస:77
లస: పప
15981 NDX1872606
పపరర: జజఖతరకయ రగపపడడ

15976 NDX0071761
పపరర: రమమష కలమమర నసబమరర

16001 NDX2538320
పపరర: ఖజ షపక

94-7/11

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:5-126
వయససస:42
లస: పప
94-6/925

16004 NDX0600684
పపరర: రమమదేవ ఏటటకలరర

94-6/523

భరస : పడమద కలమమర ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:5-127
వయససస:32
లస: ససస స

Page 302 of 722

16005 NDX0242107
పపరర: సరసబబడజఖస ఏటటకలరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-6/524

భరస : ననరరయణ ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:5-127
వయససస:58
లస: ససస స
16008 NDX0351916
పపరర: ససధనఖరరణణ గబరరకల�

94-7/718

94-7/721

94-7/724

94-7/727

94-7/983

94-7/729

94-7/732

తసడడ:డ బబబబరరవప సకకల
ఇసటట ననస:5-135
వయససస:22
లస: ససస స

16018 AP151010075344
పపరర: శవకలమమరర జమబకల

16021 NDX2968857
పపరర: నరగశ బబచన

16024 NDX2201176
పపరర: గగపస జమబకల

16027 NDX2120194
పపరర: మణణకసఠ జమబకల

94-7/735

16030 AP151010072162
పపరర: కకటటశశరరరవప జమబకల

94-7/728

16033 NDX1666058
పపరర: పపజత జమబకల
భరస : సరసబశవ రరవప జమబకల
ఇసటట ననస:5-135
వయససస:34
లస: ససస స

16013 NDX1709726
పపరర: ససతమక జమబకల

94-7/723

16016 NDX1709734
పపరర: వర సరశమ జమబకల

94-7/726

16019 NDX2968832
పపరర: రరమ బడహకస బబచన

94-7/982

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ బబచన
ఇసటట ననస:5-131
వయససస:54
లస: పప
94-7/984

16022 NDX2968840
పపరర: జజఖతఖత బబచన

94-7/985

తసడడ:డ రరమ బడహకస బబచన
ఇసటట ననస:5-131
వయససస:20
లస: ససస స
94-7/730

16025 AP151010072189
పపరర: శవ జమబకల

94-7/731

తసడడ:డ వనసకటసరశమ జమబకల
ఇసటట ననస:5-132
వయససస:52
లస: పప
94-7/733

16028 AP151010072233
పపరర: రరసబబబబ జమబకల

94-7/734

తసడడ:డ వనసకటసరశమ జమబకల
ఇసటట ననస:5-133
వయససస:57
లస: పప
94-7/736

తసడడ:డ వనసకటసరశమ జమబకల
ఇసటట ననస:5-134
వయససస:32
లస: పప
94-7/737

94-7/720

తసడడ:డ అసకమక రరవప జమబకల
ఇసటట ననస:5-130
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబబ జమబకల
ఇసటట ననస:5-133
వయససస:23
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప జమబకల
ఇసటట ననస:5-134
వయససస:32
లస: ససస స
16032 NDX2427003
పపరర: శరకవరణణ సకకల

94-7/725

తసడడ:డ శవ జమబకల
ఇసటట ననస:5-132
వయససస:22
లస: పప

భరస : రరసబబబబ జమబకల
ఇసటట ననస:5-133
వయససస:47
లస: ససస స
16029 AP151010075101
పపరర: ససతనరరవమక జమబకల

16015 NDX1709718
పపరర: లకడక ఈశశరర జమబకల

16010 NDX2178714
పపరర: గగపస పడతస

తసడడ:డ వర సరశమ జమబకల
ఇసటట ననస:5-130
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ బడహకస బబచన
ఇసటట ననస:5-131
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శవ జమబకల
ఇసటట ననస:5-132
వయససస:25
లస: ససస స
16026 AP151010075188
పపరర: శవపరరశత జమబకల

94-7/722

భరస : ససతనరరమబలల జమబకల
ఇసటట ననస:5-131
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రరమ బడహకస బబచన
ఇసటట ననస:5-131
వయససస:45
లస: ససస స
16023 NDX1641522
పపరర: శక లత జమబకల

16012 NDX2178623
పపరర: శకనవరస రరవప పడతస

94-7/717

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పడతస
ఇసటట ననస:5-128
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఎసయఖ జమబకల
ఇసటట ననస:5-130
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమక రరవప జమబకల
ఇసటట ననస:5-130
వయససస:40
లస: పప
16020 NDX2968865
పపరర: రజణబక బబచన

94-7/719

తసడడ:డ ననగభమషణస పడతస
ఇసటట ననస:5-128
వయససస:51
లస: పప

భరస : యహనస జమబకల
ఇసటట ననస:5-130
వయససస:32
లస: ససస స
16017 NDX1709742
పపరర: యహనస జమబకల

16009 NDX0448670
పపరర: మమధవ� గబరరకల�

16007 NDX2178664
పపరర: అనసశర పడతస

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పడతస
ఇసటట ననస:5-128
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమ మననహర� గమరరకల
ఇసటట ననస:5-128
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ మననహర గమరరకల
ఇసటట ననస:5-128
వయససస:28
లస: పప
16014 NDX1709759
పపరర: రరజగశశరర జమబకల

94-6/525

తసడడ:డ ననరరయణ యయటటకలరర
ఇసటట ననస:5-127
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరమ మననహర� గమరరకల
ఇసటట ననస:5-128
వయససస:34
లస: ససస స
16011 NDX1317270
పపరర: ఉదయ భబససర

16006 JBV1790658
పపరర: పడమద కలమమర యయటటకలరర

16031 NDX3130051
పపరర: బబబబరరవప శకకల

94-5/1277

తసడడ:డ మసరసననడవప
ఇసటట ననస:5-135
వయససస:41
లస: పప
94-7/738

16034 NDX1918962
పపరర: రరమ దేవ సకకల

94-7/739

భరస : బబబబ రరవప సకకల
ఇసటట ననస:5-135
వయససస:34
లస: ససస స
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16035 AP151010075190
పపరర: పదనకవత జమబకల

94-7/740

భరస : రరమమరరవప జమబకల
ఇసటట ననస:5-135
వయససస:57
లస: ససస స
16038 NDX1136423
పపరర: హహమలత సస మలమరజడస డ

94-7/743

94-7/746

94-7/749

94-7/751

94-7/754

94-7/756

94-7/759

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:5-139
వయససస:61
లస: పప

16048 AP151010075027
పపరర: మమలమబ షపక�

16051 AP151010072079
పపరర: అబబదల మబననష షపక�

16054 NDX1713230
పపరర: ఫరరర న బబగస షపక

16057 NDX0351866
పపరర: ఖజఖరర ననసర షపక

94-7/762

16060 NDX0450460
పపరర: బబజద బ షపక

94-7/752

16063 AP151010072626
పపరర: మహబమబ ససబబన షపక
తసడడ:డ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:5-139
వయససస:61
లస: పప

16043 AP151010072009
పపరర: శకనవరసరరవప జమబకల

94-7/748

16046 NDX0956714
పపరర: రజయమససలమసనన షపక

94-7/750

16049 JBV1799485
పపరర: జజన బబష� �

94-7/753

తసడడ:డ ఆబబదల మబననఫ� �
ఇసటట ననస:5-137
వయససస:61
లస: పప
94-7/755

16052 NDX2248037
పపరర: శశభబ రరణణ గగటట స

94-17/80

భరస : శవయఖ గగటట స
ఇసటట ననస:5-137
వయససస:54
లస: ససస స
94-7/757

16055 NDX0703702
పపరర: సతనసజ షపక

94-7/758

తసడడ:డ అబబదలమర
ఇసటట ననస:5-139
వయససస:61
లస: ససస స
94-7/760

16058 AP151010075151
పపరర: మబసతనజగబగస షపక

94-7/761

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:5-139
వయససస:61
లస: ససస స
94-7/763

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:5-139
వయససస:61
లస: ససస స
94-7/765

94-7/745

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:5-137
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:5-139
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:5-139
వయససస:61
లస: ససస స
16062 JBV3036050
పపరర: మసరసన వల షపక

95-30/7

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:5-139
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదలమర
ఇసటట ననస:5-139
వయససస:61
లస: ససస స
16059 NDX0703736
పపరర: ఖమసససబ షపక

16045 SQX1901180
పపరర: మష మమడదపలర

16040 NDX0703389
పపరర: లకడక పడసనన జమబకల

తసడడ:డ అననయఖ జమబకల
ఇసటట ననస:5-136
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పపసటటబబడద� షపక
ఇసటట ననస:5-137
వయససస:61
లస: పప

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:5-138
వయససస:61
లస: ససస స
16056 NDX0366591
పపరర: ఇసతయమజ షపక

94-7/747

భరస : అబబదలలకననఫ� షపక
ఇసటట ననస:5-137
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల మబననప� �
ఇసటట ననస:5-137
వయససస:61
లస: పప
16053 NDX1713339
పపరర: షసమమ పరరరన షపక

16042 JBV1797372
పపరర: రరమ కకటటశశరరరవప జమబకల

94-7/742

భరస : రరమకకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:5-136
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలర యఖ మమడదపలర
ఇసటట ననస:5-136
వయససస:25
లస: పప

భరస : అబబదల నజర� షపక
ఇసటట ననస:5-137
వయససస:61
లస: ససస స
16050 JBV1801877
పపరర: అబబదల నజర� �

94-7/744

తసడడ:డ అయఖనన జమబకల
ఇసటట ననస:5-136
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మమలరజడడస సస మలరజడడస
ఇసటట ననస:5-136
వయససస:42
లస: పప
16047 NDX0450429
పపరర: నసరరరబ బబషర�

16039 NDX0448589
పపరర: రగవత జమబకల

16037 NDX0444471
పపరర: రరమమరరవప జమబకల

తసడడ:డ చసదయఖ జమబకల
ఇసటట ననస:5-135
వయససస:62
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప జమబకల
ఇసటట ననస:5-136
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అయఖనన జమబకల
ఇసటట ననస:5-136
వయససస:25
లస: ససస స
16044 NDX1129337
పపరర: చసదడశశఖర రజడడస సస మలమరజడడస

94-7/741

తసడడ:డ రరమమరరవప జమబకల
ఇసటట ననస:5-135
వయససస:33
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర సస మలరజడడస
ఇసటట ననస:5-136
వయససస:35
లస: ససస స
16041 NDX0703538
పపరర: భబగఖమక జమబకల

16036 JBV3037298
పపరర: సరసబశవరరవప జమబకల

16061 NDX0700344
పపరర: మహబమబ భబషర షపక

94-7/764

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:5-139
వయససస:61
లస: పప
94-7/766

16064 NDX0379917
పపరర: మసరసన వల షపక�

94-7/767

తసడడ:డ పరరద సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:5-139
వయససస:52
లస: పప
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94-7/768

భరస : ఈసరవల � �
ఇసటట ననస:5-140
వయససస:28
లస: ససస స
16068 NDX0352062
పపరర: మరరజజన షపక

94-7/771

94-7/774

94-8/1567

94-7/777

94-7/780

94-2/536

94-2/1474

తసడడ:డ మమహ హనఫ
ఇసటట ననస:5-153
వయససస:68
లస: పప

16078 AP151010075278
పపరర: బబజతతన షపక

16081 JBV3036019
పపరర: బబబబ షపక

16084 JBV3012036
పపరర: ననగమర బబష షపక

16087 SQX2060226
పపరర: మమనక పసటటల

94-2/540

16090 AP151010066180
పపరర: పరఖరరయమబబగస షపక

94-7/778

16093 NDX1155118
పపరర: అజబ అహమకద షపక
తసడడ:డ ససభబన నవరబ
ఇసటట ననస:5-153
వయససస:73
లస: పప

16073 NDX0889584
పపరర: హహహదర షపక

94-7/776

16076 NDX3229358
పపరర: అసకత షపక

94-15/778

16079 JBV1791581
పపరర: ఖమబమదదదన షపక

94-7/779

తసడడ:డ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:5-145
వయససస:28
లస: పప
94-7/781

16082 NDX1155324
పపరర: రరజజశన షపక

94-2/535

భరస : ననగమర బబష
ఇసటట ననస:5-150
వయససస:29
లస: ససస స
94-2/537

16085 AP151010063082
పపరర: మహమకద ఖమససస షపక

94-2/538

తసడడ:డ ససభబన షపఖ
ఇసటట ననస:5-150
వయససస:67
లస: పప
95-190/968

16088 JBV3023066
పపరర: ననగమర బ షపక

94-2/539

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:5-153
వయససస:34
లస: ససస స
94-2/541

భరస : అ�్స� అహమద
ఇసటట ననస:5-153
వయససస:66
లస: ససస స
94-2/543

94-7/773

భరస : ననగబలమరర షపక
ఇసటట ననస:5-144
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ నగగశశరరరవప పసటటల
ఇసటట ననస:5-150
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:5-153
వయససస:41
లస: ససస స
16092 NDX1089929
పపరర: అకబర షపక

94-15/767

తసడడ:డ మహమకద ఖమససస
ఇసటట ననస:5-150
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:5-150
వయససస:40
లస: ససస స
16089 NDX0220483
పపరర: వనసకట లకడక వకసలగడస

16075 NDX3227923
పపరర: హజరబ షపక

16070 NDX2244473
పపరర: నషసర షపక

తసడడ:డ ననవజజసబబబబ షపక
ఇసటట ననస:5-143
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:5-145
వయససస:28
లస: పప

భరస : మహమకద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:5-150
వయససస:51
లస: ససస స
16086 NDX3020476
పపరర: రహమత షపక

94-7/775

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:5-145
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:5-145
వయససస:28
లస: పప
16083 AP151010066030
పపరర: ఖమశసబ షపక

16072 JBV1802719
పపరర: ననగబల మరర షపక

94-7/770

తసడడ:డ హహదదర బబడే షపక
ఇసటట ననస:5-143
వయససస:22
లస: పప

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:5-144
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:5-145
వయససస:28
లస: ససస స
16080 JBV1791573
పపరర: షసషషదదదన షపక

94-7/772

తసడడ:డ ననవజజస బబబబ షపక
ఇసటట ననస:5-143
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద మమలమల షపక
ఇసటట ననస:5-143
వయససస:19
లస: ససస స
16077 JBV1798990
పపరర: జరరనన ససలమసనన షపక

16069 AP151010075421
పపరర: హజరరబ షపక�

16067 AP151010075318
పపరర: జజనబ పఠరన�

భరస : గనన� పఠరన
ఇసటట ననస:5-142
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ననవజజసబబబబ� షపక
ఇసటట ననస:5-143
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ హహహదర బబడే షపక
ఇసటట ననస:5-143
వయససస:28
లస: పప
16074 NDX3117579
పపరర: శరమ శజ జయమ షపక

94-7/769

భరస : పపదదబబజ పఠరన
ఇసటట ననస:5-140
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : హహహదర షపక
ఇసటట ననస:5-143
వయససస:28
లస: ససస స
16071 NDX2044766
పపరర: జజకకర షరరఫ షపక

16066 JBV3044450
పపరర: ససలమరరబ పఠరన

16091 AP151010063295
పపరర: మహబమబ ససభబన

94-2/542

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:5-153
వయససస:43
లస: పప
94-2/544

16094 NDX0220343
పపరర: అసక షపక

94-2/545

భరస : అబబదల రషసద
ఇసటట ననస:5-154
వయససస:48
లస: ససస స
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94-2/546

తసడడ:డ అబబదల రషసద షపక
ఇసటట ననస:5-154
వయససస:29
లస: పప
16098 NDX0450205
పపరర: శవ పరరశత ఊటబర

94-7/783

94-14/1011

94-7/786

94-7/789

భరస : రమమష ఎసడడపలర
ఇసటట ననస:5-163
వయససస:31
లస: ససస స
16113 NDX1569559
పపరర: అసకమక తనతనబబ యన

94-7/794

భరస : కకటయఖ తనతనబబ యన
ఇసటట ననస:5-163
వయససస:73
లస: ససస స
16116 NDX2246643
పపరర: ఆదద శశషష తనతనబబ యన

94-7/797

94-5/1056

తసడడ:డ ససబబబ రరవప యగరనసదస
ఇసటట ననస:5-4814/3,4TH LINE
వయససస:57
లస: పప

16105 NDX1458158
పపరర: గగపస కకషష కలపలగరరర

94-7/787

94-2/548

16103 AP151010075280
పపరర: పరరశత సససగసశశటట

94-7/785

16106 NDX1665795
పపరర: కకటటశశర రరవప సససగసశశటట

94-7/788

తసడడ:డ చనన వనసకటటసశరరర సససగసశశటట
ఇసటట ననస:5-160
వయససస:61
లస: పప

16108 NDX3117520
పపరర: ససబబయమక కలపలగరరర

94-6/928

16109 JBV1792944
పపరర: రవ కలపలగరరర

94-7/790

తసడడ:డ కకషషమమరరస కకపలగరహరర
ఇసటట ననస:5-162
వయససస:61
లస: పప

16111 NDX1569542
పపరర: రరధ తనతనబబ యన

94-7/792

16112 NDX2054047
పపరర: ససజజత తనతనబబ యన

94-7/793

భరస : వనసకట శవ ననగ రరజ తనతనబబ యన
ఇసటట ననస:5-163
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అదద శశషష తనతనబబ యన
ఇసటట ననస:5-163
వయససస:44
లస: ససస స

16114 NDX2119718
పపరర: వనసకట అవననష తనతనబబ యన

16115 NDX1569534
పపరర: వనసకట శవ ననగ రరజ
తనతనబబ యన
తసడడ:డ కకటయఖ తనతనబబ యన
ఇసటట ననస:5-163
వయససస:41
లస: పప

94-7/796

16118 NDX2878734
పపరర: కగదరననథ రజడడస గసగరరజడడస

94-7/986

94-7/795

16117 NDX2811107
పపరర: ననగరరజ చలమర

94-32/1135

16120 NDX1616111
పపరర: నళన కలమమరర నవలకలరరస

తసడడ:డ రరమచసదడ రజడడస
ఇసటట ననస:5-169
వయససస:23
లస: పప
94-12/352

భరస : వనసకటటసశర రరవప నవలకలరరస
ఇసటట ననస:5-338
వయససస:31
లస: ససస స
94-18/627

16100 NDX2356533
పపరర: వనసకటటసశర రరవప సససగసశశటట

భరస : కకటటశశరరరవప సససగససపటట
ఇసటట ననస:5-160
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరచనరరఖలల చలమర
ఇసటట ననస:5-167/4B
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఖమజ షపక
ఇసటట ననస:5-176
వయససస:25
లస: ససస స
16122 NDX2387553
పపరర: రరమమ రరవప యగరనసదస

94-7/784

తసడడ:డ ఆదదశశషష తనతనబబ యన
ఇసటట ననస:5-163
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ తనతనబబ యన
ఇసటట ననస:5-163
వయససస:49
లస: పప
16119 NDX2641975
పపరర: షబన షపక

16102 AP151010075362
పపరర: కరమమకడ సససగసశశటట

భరస : కకషష మమరరస కలపలగరరర
ఇసటట ననస:5-162
వయససస:71
లస: ససస స
94-7/791

94-7/782

తసడడ:డ హనసమమత రరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:5-159/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రవ
ఇసటట ననస:5-160
వయససస:26
లస: పప

భరస : హమద షపక
ఇసటట ననస:5-161/1
వయససస:61
లస: ససస స
16110 NDX2308765
పపరర: శక లకడక ఎసడడపలర

94-44/866

భరస : హనసమసతరరవప సససగససపటట
ఇసటట ననస:5-160
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:5-160
వయససస:26
లస: పప
16107 NDX1957481
పపరర: జజన బ షపక

16099 NDX3021060
పపరర: సరసశత ఉననస

16097 NDX0366526
పపరర: వజయ దసరడ ఊటర

భరస : శకనవరసరరవప ఊటహళ
ఇసటట ననస:5-155
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : చదసచయఖ ఉననస
ఇసటట ననస:5-158
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ససకర
ఇసటట ననస:5-159/1
వయససస:18
లస: పప
16104 NDX1665779
పపరర: ధనససజయరరవప సససగసశశటట

94-2/547

భరస : శవ రరమ కకషష వపటర
ఇసటట ననస:5-155
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పడసరద ఊటహళ
ఇసటట ననస:5-155
వయససస:63
లస: ససస స
16101 NDX3167426
పపరర: రగహహత ససకర

16096 NDX2178458
పపరర: కగదనరగసవరర వపటర

16123 NDX1372028
పపరర: మరరయ రరణణ ననననపస గబ
భరస : రరజ
ఇసటట ననస:6-1
వయససస:44

లస: ససస స

16121 NDX2709186
పపరర: శకనవరసరరవప చదరరకలరర

94-6/775

భసధసవప: శవపరరశత
ఇసటట ననస:5-608/193
వయససస:56
లస: పప
94-13/798

16124 NDX2638484
పపరర: జజనకక రరమ సరయ ససబడమణఖ
పడభబ మమకల
తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమకల
ఇసటట ననస:6-1-1
వయససస:19
లస: పప

94-17/924
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16125 NDX0220830
పపరర: శకదేవ� మబతస ఎస శశటట �

94-12/354

భరస : దసరరడరరవప�
ఇసటట ననస:6-1-145
వయససస:36
లస: ససస స

16126 NDX2180453
పపరర: హరరననథ రరవప దడదడ
ద కలరర

తసడడ:డ శక రరమకకషష దడదడ
ద కలరర
ఇసటట ననస:6-1-210/1
వయససస:23
లస: పప

16128 NDX0245266
పపరర: అననపపరష దదవబతష
స ల�

94-12/357

భరస : వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:6-1-890
వయససస:51
లస: ససస స

16129 NDX0144030
పపరర: అపరలరరవప దేవరబకలసల

94-12/360

భరస : వనసకట ససధనకర రరవప కకసడేటట
ఇసటట ననస:6-1-891
వయససస:41
లస: ససస స

16132 JBV2402949
పపరర: వనసకటససబబమక కకసడేటట

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కకసడేటట
ఇసటట ననస:6-1-891
వయససస:51
లస: పప
94-134/905

94-134/790

94-142/1114

16152 NDX2645141
పపరర: శవ మహహశ అలచేరరవప
తసడడ:డ వకరకమమరస అలచేరరవప
ఇసటట ననస:6-2-17
వయససస:19
లస: పప

94-17/1199

16144 NDX2598159
పపరర: చకకవరరస మసజల

94-17/938

16147 NDX2695112
పపరర: జజజ పసక రరమ సససగ

94-134/906

16150 NDX0790618
పపరర: రరజగష� కకయఖలమమడడ�

94-134/791

16153 YDR0580879
పపరర: లకడక నరసససహ అలచేరరవప
తసడడ:డ వకరకమమరస అలచేరరవప
ఇసటట ననస:6-2-17-A3
వయససస:23
లస: పప

94-12/362

16136 NDX2893824
పపరర: శకనవరస మమరరస లకసరరజ

94-138/838

16139 NDX3104726
పపరర: థనమస దనసరర

94-134/789

16142 NDX3137148
పపరర: పడశరసత దనసరర

94-134/792

తసడడ:డ థనమస దనసరర
ఇసటట ననస:6-2-12
వయససస:28
లస: ససస స
94-142/1115

16145 NDX2706034
పపరర: సససగ బబలర

94-17/937

తసడడ:డ రమమశ సససగ బబలర
ఇసటట ననస:6-2-15
వయససస:49
లస: పప
94-17/939

16148 JBV0802546
పపరర: రరదదక కకయఖలమమడడ

94-17/82

తసడడ:డ రరజననబబబ
ఇసటట ననస:6-2-17
వయససస:37
లస: ససస స
94-17/84

తసడడ:డ రరజన బబబబ�
ఇసటట ననస:6-2-17
వయససస:37
లస: పప
94-17/940

16133 NDX1068972
పపరర: అనల కలమమర కకసడేటట

తసడడ:డ శశరర దనసరర
ఇసటట ననస:6-2-12
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ బబలజ సససగ రరమ సససగ
ఇసటట ననస:6-2-15
వయససస:20
లస: ససస స
94-17/83

94-12/359

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశర రరవప లకసరరజ
ఇసటట ననస:6-2-7
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సపశరరజ మసజల
ఇసటట ననస:6-2-12
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రమమష సససగ రరజపపతనడ
ఇసటట ననస:6-2-15
వయససస:43
లస: ససస స
16149 NDX0139410
పపరర: అరరణన కలమమరర�
కకయఖలమమడడ�
భరస : రరజన బబబబ�
ఇసటట ననస:6-2-17
వయససస:63
లస: ససస స

16141 NDX3137429
పపరర: ఉదయ శరసత దనసరర

16130 AP151010081275
పపరర: వనసకటబడవప దేవబతష
స ల�

తసడడ:డ వనసకట ససధనకర రరవప కకసడేటట
ఇసటట ననస:6-1-891
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ థనమస దనసరర
ఇసటట ననస:6-2-12
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సపశరరజ మసజల
ఇసటట ననస:6-2-12
వయససస:40
లస: ససస స
16146 NDX2698769
పపరర: ససగబణ బబయ రరజపపతడ

94-12/361

భరస : వజయకలమమర పస తషల
ఇసటట ననస:6-2-11
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : థనమస దనసరర
ఇసటట ననస:6-2-12
వయససస:47
లస: ససస స
16143 NDX2598068
పపరర: దేవ మసజల

16138 NDX3228988
పపరర: గరయతడ పస తషల

94-12/356

తసడడ:డ వనసకటపలయఖ�
ఇసటట ననస:6-1-890
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరస మమరరస లకసరరజ
ఇసటట ననస:6-2-7
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పస తషల
ఇసటట ననస:6-2-11
వయససస:57
లస: పప
16140 NDX3104494
పపరర: శశరరలల దనసరర

94-12/358

భరస : అరరర నరరవప
ఇసటట ననస:6-1-891
వయససస:75
లస: ససస స

94-12/363 16135 NDX2821387
16134 JBV1791292
పపరర: వనసకట ససధనకర రరవప కకసడేటట
పపరర: శశ లత లకసరరజ

16127 NDX2180685
పపరర: వజయ భబససర సస మ

తసడడ:డ ససబబరరయబ
స సస మ
ఇసటట ననస:6-1-210/1
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపరయఖ దేవరబకలసల
ఇసటట ననస:6-1-890
వయససస:32
లస: పప

16131 JBV1791284
పపరర: ఉదయ లకడక కకసడేటట

16137 NDX3228970
పపరర: వజయకలమమర పస తషల

94-12/355

16151 NDX0790717
పపరర: రరజన బబబబ� కకయఖలమమడడ�

94-17/85

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:6-2-17
వయససస:63
లస: పప
94-17/1181

16154 NDX3117900
పపరర: వనసకట రమణ పసడడత

94-12/1569

భరస : రమమశ పసడడత
ఇసటట ననస:6-2-18
వయససస:33
లస: ససస స
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16155 NDX3079159
పపరర: వనసకట రమణ పసడడత
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94-17/1182

భరస : రమమశ పసడడత
ఇసటట ననస:6-2-18
వయససస:33
లస: ససస స
16158 NDX0790576
పపరర: రవ తేజజ అలర స

94-17/88

94-17/89

94-134/793

94-17/1185

16173 NDX1776956
పపరర: వనసకట శవలకడక వరర

94-17/96

94-17/91

16168 NDX2739910
పపరర: అపరష కరకరన

16171 NDX2721900
పపరర: వనసకట పపణఖవత వరర

16174 NDX2248342
పపరర: రరజఖ లకడక ఉడత

94-17/1186

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:6-2-23
వయససస:45
లస: ససస స

16177 AP151010087284
పపరర: కకటటశశరమలర ఉడతన

94-1/1585

తసడడ:డ శతషలఘబనడడ ఉడత
ఇసటట ననస:6-2-23
వయససస:32
లస: పప

16180 AP151010081111
పపరర: శతషడఘబనలల ఉడలల

94-17/97

16183 NDX2651362
పపరర: పడసనన రరణణ మమటర

94-17/100

94-42/842

16166 NDX0370338
పపరర: రరమకకషరష రజడడస సససగస

94-17/92

16169 NDX0374827
పపరర: అనతన పరకజరర

94-17/93

16172 NDX1839341
పపరర: నవఖ అసబటట

94-17/95

16175 NDX0230607
పపరర: ధనలకడక ఓరర
ర రర

94-17/98

16178 NDX1924688
పపరర: శవ కకషష తనతనబబ యన

94-17/101

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప తనతనబబ యన
ఇసటట ననస:6-2-23
వయససస:28
లస: పప
94-17/103

16181 NDX2739795
పపరర: వనసకట లకడక తనతనబబ యళన

94-17/1187

భరస : వనసకటటశశర రరవప తనతనబబ యళన
ఇసటట ననస:6-2-23
వయససస:43
లస: ససస స
94-17/942

Deleted

భరస : వర రరఘవయఖ మమటర
ఇసటట ననస:6-2-24
వయససస:61
లస: ససస స

16163 NDX3218286
పపరర: వనసకట కకషష కరకరన

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-2-23
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:6-2-23
వయససస:62
లస: పప
94-17/941

తసడడ:డ భబససర రరవప మబపరలళర
ఇసటట ననస:6-2-18/3
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవ రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:6-2-23
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శతషడజలల
ఇసటట ననస:6-2-23
వయససస:52
లస: ససస స
94-17/102

94-17/1184

భరస : జజనసన జజదసకలమమర వనసకకసడ
ఇసటట ననస:6-2-19/2
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప ఉడత
ఇసటట ననస:6-2-23
వయససస:34
లస: ససస స
94-17/99

16160 NDX3081015
పపరర: హహమలత మబపరలళర

తసడడ:డ రతననరజడడస
ఇసటట ననస:6-2-19/1
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ వరర
ఇసటట ననస:6-2-23
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : జజగగశశర రరవప వరర
ఇసటట ననస:6-2-23
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససత రరమయఖ మమటర
ఇసటట ననస:6-2-24
వయససస:69
లస: పప

16165 NDX1088145
పపరర: రగహహణణ నలసరరజ

94-17/87

తసడడ:డ వనసకట రసగయఖ కరకరన
ఇసటట ననస:6-2-19
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకట కకషషయఖ
ఇసటట ననస:6-2-19/1
వయససస:44
లస: ససస స
94-17/94

16182 NDX2644425
పపరర: వర రరఘవయఖ మమటర

94-17/90

భరస : సససగస రరమకకకషషరజడడస
ఇసటట ననస:6-2-19/1
వయససస:45
లస: ససస స

16170 NDX0374652
పపరర: జజనసన జయ కలమమర
వనసకకసడ
తసడడ:డ దేవయఖ
ఇసటట ననస:6-2-19/2
వయససస:47
లస: పప

16179 NDX1799362
పపరర: శకనవరసరరవప ఉడత

16162 NDX0126086
పపరర: మసద మసచ పపద బబపరడవప
తసడడ:డ బబవరరగర
ఇసటట ననస:6-2-19
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రగయఖ కరకరన
ఇసటట ననస:6-2-19/1
వయససస:49
లస: పప

16176 AP151010087283
పపరర: వనసకటరమణ గగల

94-17/1183

Deleted

తసడడ:డ నరసససహహలల మడ
ఇసటట ననస:6-2-19
వయససస:60
లస: పప
16167 NDX3078680
పపరర: వనసకట కకషషయఖ కరకరన

16159 NDX3088317
పపరర: భబససర రరవప మబపరలళర

16157 NDX0795260
పపరర: ధదరరసర అలమరస

భరస : చననపరజడడస
ఇసటట ననస:6-2-18/1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగసదడస మబపరలళర
ఇసటట ననస:6-2-18/3
వయససస:54
లస: పప

భరస : పపద పరపరరరవప
ఇసటట ననస:6-2-19
వయససస:61
లస: ససస స
16164 NDX3146156
పపరర: బబలయఖ మడ

94-17/86

తసడడ:డ చననప రజడడస అలర స
ఇసటట ననస:6-2-18/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ చననపరజడడస
ఇసటట ననస:6-2-18/1
వయససస:28
లస: పప
16161 NDX0230912
పపరర: వనసకరయమక మదమసచ

16156 NDX2504884
పపరర: పరవన రజడడస అలర స

16184 NDX2644326
పపరర: చసదడ శశఖర మమటర

94-17/943

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ మమటర
ఇసటట ననస:6-2-24
వయససస:38
లస: పప
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16185 NDX2651487
పపరర: సరయ పడసనన మమటర
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94-17/944

భరస : చసదడ శశఖర మమటర
ఇసటట ననస:6-2-24
వయససస:32
లస: ససస స
16188 NDX3218534
పపరర: హహమ శక వపలలసగబలమ

94-17/1190

94-17/106

94-17/109

94-17/111

94-17/1267

94-17/116

94-134/804

తసడడ:డ కకటయఖ చసదడగరరర
ఇసటట ననస:6-2-34
వయససస:62
లస: ససస స

16198 NDX1319144
పపరర: షపక బబజ

16201 NDX2076561
పపరర: పస సమక చదనరరవప

16204 NDX2955458
పపరర: గగపసకకషష కకదసబ

16207 NDX2954683
పపరర: శవ పరరశత ఇసకకలలర

94-17/1193

16210 NDX1549569
పపరర: శకనవరస రరవప పసలర లటర

94-17/112

16213 NDX2401669
పపరర: ఆసజనవయబలల చసదడగరరర
తసడడ:డ కకటయఖ చసదడగరరర
ఇసటట ననస:6-2-34
వయససస:59
లస: పప

16193 NDX1408658
పపరర: చకకవరరస గబసటటపలర

94-17/108

16196 NDX3109303
పపరర: మసరసన బఇవనవ షపక

94-17/1191

16199 AP151010081186
పపరర: పపదదమమబబ షపక

94-17/113

తసడడ:డ లతఫ
ఇసటట ననస:6-2-29
వయససస:57
లస: పప
94-17/114

16202 NDX1803684
పపరర: వనసకటటష చదనర

94-17/115

తసడడ:డ చనన వనసకయఖ చదనర
ఇసటట ననస:6-2-30
వయససస:24
లస: పప
94-134/802

16205 NDX2955193
పపరర: పదకజ కకదసబ

94-134/803

భరస : గగపసకకషష కకదసబ
ఇసటట ననస:6-2-32
వయససస:53
లస: ససస స
94-15/705

16208 NDX2951721
పపరర: కకటటశశర రరవప ఇసకకలలర

94-17/1192

తసడడ:డ అపలయఖ ఇసకకలలర
ఇసటట ననస:6-2-33
వయససస:47
లస: పప
94-17/1194

తసడడ:డ హనసమసతరరవప పసలర లటర
ఇసటట ననస:6-2-33 3RD LANE
వయససస:31
లస: పప
94-13/799

94-17/105

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:6-2-28
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప ఇసకకలలర
ఇసటట ననస:6-2-33
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప పసలర లటర
ఇసటట ననస:6-2-33
వయససస:25
లస: ససస స
16212 NDX2401677
పపరర: అసజమక గబసటటపలర

94-17/110

తసడడ:డ పరరఱ సరరధద కకదసబ
ఇసటట ననస:6-2-32
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ గగపసకకషష కకదసబ
ఇసటట ననస:6-2-32
వయససస:26
లస: పప
16209 NDX2965275
పపరర: లకడక కలమఖణణ పసలర లటర

16195 NDX0952242
పపరర: ససబబబరరవప గబసటటపలర

16190 JBV3071982
పపరర: ఇసదదర గబసటటపలర

తసడడ:డ ససబబబరరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:6-2-28
వయససస:29
లస: పప

భరస : చనన వనసకయఖ చదనరరవప
ఇసటట ననస:6-2-30
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వపనతరర చదనరరవప
ఇసటట ననస:6-2-30
వయససస:49
లస: పప
16206 NDX2950368
పపరర: శక సతఖ వననద కకదసబ

94-17/107

తలర : మమబబ
ఇసటట ననస:6-2-29
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ భకస వలర ల
ఇసటట ననస:6-2-29
వయససస:22
లస: పప
16203 NDX1927161
పపరర: చనన నగర చదనరరవప

16192 NDX1839929
పపరర: వనసకటటశ గబసటటపలర

94-17/1189

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:6-2-28
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:6-2-28
వయససస:55
లస: పప

భరస : పపదదమమబబ
ఇసటట ననస:6-2-29
వయససస:48
లస: ససస స
16200 NDX3228095
పపరర: అజయ భబససర వలర ల

94-17/104

తసడడ:డ ససబబ రరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:6-2-28
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ లతఫ
ఇసటట ననస:6-2-28
వయససస:48
లస: పప
16197 AP151010087138
పపరర: కరరమబననసర షపక

16189 AP151010087137
పపరర: కరశసబ షపక

16187 NDX3091055
పపరర: రగవత వపలర సగబల

భరస : ససరగష వపలర సగబల
ఇసటట ననస:6-2-25
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : చనమమబబ
ఇసటట ననస:6-2-28
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన మహబమబ
ఇసటట ననస:6-2-28
వయససస:25
లస: పప
16194 AP151010081225
పపరర: చనమమబబ షపక

94-17/1188

తసడడ:డ కరశయఖ వపలలసగబలమ
ఇసటట ననస:6-2-25
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససరగశ బబబబ వపలలసగబలమ
ఇసటట ననస:6-2-25
వయససస:19
లస: ససస స
16191 NDX1353994
పపరర: బబజ షపక

16186 NDX3061637
పపరర: ససరగశ వపలలసగబలమ

16211 NDX2948560
పపరర: శకనవరసరరవప పసలర లటర

94-12/1570

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పసలర లటర
ఇసటట ననస:6-2-33,
వయససస:31
లస: పప
94-13/800

16214 NDX0368720
పపరర: రరజఖ లకడక అడదసపపఅలర

94-17/117

భరస : వనసకటటసశరరరరవ అడదస పపఅలర
ఇసటట ననస:6-2-34
వయససస:32
లస: ససస స
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16215 NDX0262634
పపరర: మసరసనమక చసదడగరరర
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94-17/118

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:6-2-34
వయససస:49
లస: ససస స
16218 SQX1985811
పపరర: మణణ సరయ కజషరమ

95-24/672

94-17/123

94-17/126

94-17/129

94-17/132

94-17/135

94-17/138

తసడడ:డ ఓసకరరస�
ఇసటట ననస:6-2-40
వయససస:47
లస: పప
16239 AP151010087285
పపరర: శవలల గగల

తసడడ:డ తనతయఖ�
ఇసటట ననస:6-2-42
వయససస:47
లస: పప

94-17/127

16228 NDX1658865
పపరర: దదవఖ తేజ ధనవకలల

16231 NDX1745936
పపరర: బబబబ రరవప ధనవకలల

16234 NDX1803767
పపరర: చదవతనఖ కకషష భమసరరరజ

94-17/141

94-17/130

16223 NDX2426609
పపరర: ననగ పదనకవత యరగకజజ

16226 NDX2426641
పపరర: రవ యరగకజ

94-17/128

16229 NDX2006378
పపరర: కకషష కలమమరర ధనవకలల

94-17/133

16232 NDX0406348
పపరర: అసజల బమసరరజ
భరస : శవననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:6-2-40
వయససస:41
లస: ససస స

94-17/136

16235 AP151010081330
పపరర: సరసబశవరరవప
తసడడ:డ ఓసకరరస
ఇసటట ననస:6-2-40
వయససస:45
లస: పప

16237 AP151010081083
పపరర: ఓసకరరస బబ ససరరజ

16238 NDX0406314
పపరర: వనసకటససబబమక ఉడతన

16243 NDX3008703
పపరర: కరకసత గగల
తసడడ:డ రరమమసజనవయబలల గగల
ఇసటట ననస:6-2-42
వయససస:18
లస: ససస స

94-17/131

94-17/134

తసడడ:డ శవ ననగగశశర రరవప భమసరరరజ
ఇసటట ననస:6-2-40
వయససస:24
లస: పప

16240 NDX2248276
పపరర: అవననష గగల

94-17/125

భరస : బబబబ రరవప ధనవకలల
ఇసటట ననస:6-2-39
వయససస:48
లస: ససస స

94-17/139

94-17/137

94-17/140

తసడడ:డ శతషడఘబనలల
ఇసటట ననస:6-2-42
వయససస:33
లస: ససస స
94-17/142

తసడడ:డ రరమమసజనవయబలల గగల
ఇసటట ననస:6-2-42
వయససస:21
లస: పప
94-17/144

94-17/122

తసడడ:డ వరబబడమర చనరర యరగకజ
ఇసటట ననస:6-2-38
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:6-2-40
వయససస:69
లస: పప

భరస : రరమమసజనవయబలల
ఇసటట ననస:6-2-42
వయససస:44
లస: ససస స
16242 AP151010081185
పపరర: రరమమసజనవయబలల గగల�

16225 NDX0819565
పపరర: ఆనసదకలమమర ఆకలల

16220 NDX1799628
పపరర: నటరరజ వలల
ర రర

భరస : రవ యరగకజ
ఇసటట ననస:6-2-38
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపయఖ ధనవకలల
ఇసటట ననస:6-2-39
వయససస:60
లస: పప

భరస : ఓసకరరస
ఇసటట ననస:6-2-40
వయససస:62
లస: ససస స
16236 JBV3692456
పపరర: ననగగశశరరరవప బబ ససరరజ�

94-17/124

తసడడ:డ బబబబ రరవప ధనవకలల
ఇసటట ననస:6-2-39
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : లతఫ
ఇసటట ననస:6-2-39
వయససస:77
లస: ససస స
16233 AP151010087218
పపరర: మలలర శశరర బమసరరజ

16222 NDX0820282
పపరర: లకకక పడసనన ఆకలల

94-17/120

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వలల
ర రర
ఇసటట ననస:6-2-36
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-2-38
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-2-38
వయససస:49
లస: పప
16230 JBV3071974
పపరర: మమదనరబ షపక

94-17/121

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:6-2-38
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-2-38
వయససస:47
లస: ససస స
16227 JBV3059045
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఆకలల

16219 NDX1803635
పపరర: సశపన వలల
ర రర

16217 NDX0368464
పపరర: వనసకటటసశరరరరవ అడదస పపఅలర

తసడడ:డ శక రరమ మమరరస అడదస పపఅలర
ఇసటట ననస:6-2-34
వయససస:41
లస: పప

భరస : నటరరజ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:6-2-36
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:6-2-38
వయససస:21
లస: ససస స
16224 AP151010087058
పపరర: రరదన ఆకలల

94-17/119

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:6-2-34
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ హహసపన రరవప కజషరమ
ఇసటట ననస:6-2-34
వయససస:20
లస: పప
16221 NDX2248300
పపరర: వరసవ కరకరర

16216 NDX0878090
పపరర: ఉమమమహహశశర రరవప చసదడగరరర

16241 NDX0406165
పపరర: అదద ననరరయణ గగల

94-17/143

తసడడ:డ తనతయఖ గగల
ఇసటట ననస:6-2-42
వయససస:42
లస: పప
94-17/1195

16244 NDX3009560
పపరర: అడస గళళ రగవసత అడస గళళ

94-17/1196

తసడడ:డ అడస గళళ రమమసజనఉలల అడస గళళ
ఇసటట ననస:6-2-42 Maruthi nagar 3rd line
వయససస:18
లస: పప
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16245 NDX2248383
పపరర: పడతభ చసదవవలల
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94-17/145

భరస : ననగగశశర రరవప చసదవవలల
ఇసటట ననస:6-2-43
వయససస:43
లస: ససస స
16248 NDX0263061
పపరర: షర కకరర షపక

94-17/148

94-17/151

94-17/154

94-17/157

94-17/160

94-17/163

94-17/165

తసడడ:డ రరమకకషష
ఇసటట ననస:6/3
వయససస:21
లస: ససస స

16258 AP151010087378
పపరర: మమబమబ షపక�

16261 NDX0710277
పపరర: రహమద షపక

16264 NDX2976819
పపరర: షఫసయమ బబగబమ షపక

16267 NDX0462465
పపరర: జగదదశ మదసదల

94-17/1198

16270 NDX1447425
పపరర: లకడక కరక
భరస : రరజ కరక
ఇసటట ననస:6-3
వయససస:27

94-58/887

94-17/158

తసడడ:డ మబనససరశమ వరలమనడ
ద
ఇసటట ననస:6/3
వయససస:41
లస: పప

16253 NDX0896332
పపరర: జజన బబషర షపక

94-17/153

16256 NDX0006858
పపరర: షరకకరర బబగస షపక

94-17/156

16259 NDX1803601
పపరర: జజన బబషర షపక

94-17/159

తసడడ:డ అలమరబకలర షపక
ఇసటట ననస:6-2-46
వయససస:24
లస: పప
94-17/161

16262 AP151010081412
పపరర: అలమరభక షపక

94-17/162

తసడడ:డ పకరరర
ఇసటట ననస:6-2-46
వయససస:47
లస: పప
94-17/1197

16265 NDX1438929
పపరర: శక చదవతనఖ మదసదల

94-17/164

భరస : జగదదష
ఇసటట ననస:6-2-48
వయససస:32
లస: ససస స
94-17/166

16268 NDX0374611
పపరర: సడరరఖ పడకరశరరవప మదసదల

94-17/167

తసడడ:డ ససబబబరరవప మదసదల
ఇసటట ననస:6-2-48
వయససస:68
లస: పప
94-13/801

16271 NDX1447474
పపరర: రరజ కరక

94-13/802

తసడడ:డ శసకర రరవప కరక
ఇసటట ననస:6-3
వయససస:28
లస: పప

లస: ససస స

16273 NDX3097169
పపరర: రరఘవ వరలమనడ
ద

94-17/150

భరస : రహమద
ఇసటట ననస:6-2-46
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సడరఖపడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:6-2-48
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ బబలమజ సససగ రరమసససగ
ఇసటట ననస:6-2-51
వయససస:20
లస: పప
16272 NDX2875409
పపరర: ససవరష లత పమడడమబకసల

94-17/155

తసడడ:డ అలర భబకక షపక
ఇసటట ననస:6-2-46
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సడరఖ పడకరశ రరవప మదసదల
ఇసటట ననస:6-2-48
వయససస:65
లస: ససస స
16269 NDX2818482
పపరర: లలశత కలమమర రరమసససగ

16255 NDX0792317
పపరర: నజర షపక

16250 NDX0263020
పపరర: బశరరననసర� షపక�

తసడడ:డ అబర
ఇసటట ననస:6-2-45
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:6-2-46
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పకరరర షపవక
ఇసటట ననస:6-2-46
వయససస:67
లస: పప
16266 NDX2425353
పపరర: వజయలకడక మదసదల

94-17/152

భరస : కరశస�
ఇసటట ననస:6-2-46
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:6-2-46
వయససస:25
లస: పప
16263 AP151010081372
పపరర: కరశమ షపక

16252 NDX0692947
పపరర: రజజక షపక

94-17/147

భరస : నజర�
ఇసటట ననస:6-2-45
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:6-2-45
వయససస:66
లస: పప

భరస : అలమరభక�
ఇసటట ననస:6-2-46
వయససస:42
లస: ససస స
16260 NDX2248433
పపరర: అఫరల షపక

94-17/149

తసడడ:డ నజర
ఇసటట ననస:6-2-45
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నజఈర
ఇసటట ననస:6-2-45
వయససస:38
లస: పప
16257 AP151010087157
పపరర: అఫరలన షపక

16249 NDX0374744
పపరర: షర ఈద� షపక�

16247 NDX1534578
పపరర: అతయమ షపక

భరస : అబబదల రజజక
ఇసటట ననస:6-2-45
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : బబషర�
ఇసటట ననస:6-2-45
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : బబషర�
ఇసటట ననస:6-2-45
వయససస:81
లస: ససస స
16254 NDX1549650
పపరర: బబషర షపక

94-17/146

తసడడ:డ రరమమసజనవయబలల అడస గళర
ఇసటట ననస:6-2-43
వయససస:22
లస: పప

భరస : జజననబషర
ఇసటట ననస:6-2-45
వయససస:33
లస: ససస స
16251 NDX0457630
పపరర: హఫసజననసర షపక

16246 NDX2248284
పపరర: జగదదశశర పడసరద అడస గళర

94-129/808

16274 NDX2634087
పపరర: తరరణ మమధవ బబ గడ వరపప

94-19/591

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప బబ గడ వరపప
ఇసటట ననస:6-3-17/1
వయససస:20
లస: పప
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16275 NDX1192434
పపరర: ననగమలలర శశరర కకడడరర
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94-17/168

భరస : వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:6-3-35
వయససస:43
లస: ససస స

16276 NDX0263491
పపరర: వనసకట రమణ రరయపరటట

94-17/169

భరస : బబల వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-3-35
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ జసపన
ఇసటట ననస:6-3-61
వయససస:47
లస: ససస స

94-15/706 16279 NDX2288603
16278 NDX2965127
పపరర: ననగ రరప కకషష కలమమరర జసపన
పపరర: జజఖతరకయ గబదద

తసడడ:డ శశషయఖ జసపన
ఇసటట ననస:6-3-61
వయససస:48
లస: ససస స

16284 NDX2949345
పపరర: వనసకటటశశర పడసరద గబడే

94-17/172

94-17/1200

94-12/1682

16288 NDX2744241
పపరర: హహమబసదస గబదద

94-17/175

16291 NDX2288694
పపరర: శకనవరసరరవప పరపసన

94-225/1460

16294 JBV3692472
పపరర: గసట సతఖననరరయణ

94-17/1201

94-17/176

94-17/178

94-14/533
16296 NDX2462307
పపరర: సతఖ మణణకరసత బడహక
సరయననథ శవకకటట
తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమరరస శవకకటట
ఇసటట ననస:6-3-65
వయససస:21
లస: పప

16297 NDX3196532
పపరర: వనసకట తరరమల సరయ కకషష
రజడడస వనసపటట
తసడడ:డ వనసకట రజడడస వనసపటట
ఇసటట ననస:6-3-65
వయససస:22
లస: పప

94-134/839

16299 NDX3265147
పపరర: వజయ లకడక దగబడల

16300 NDX3214178
పపరర: నతష దేవ

94-134/840

16302 NDX2288652
పపరర: శకకరనస సననఏల
తసడడ:డ రతస యఖ సననఏల
ఇసటట ననస:6-3-67
వయససస:20
లస: పప

16303 AHU2077692
పపరర: శక రరమచసదడ మమరరస దేశరరజ

94-17/1202

16289 NDX2288637
పపరర: ననగ ససనతన పరపసన

94-17/174

16292 NDX2288678
పపరర: రరమయఖ పరపసన

94-17/177

16295 NDX0820639
పపరర: రమమదేవ గసట

94-17/681

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:6-3.-64
వయససస:56
లస: ససస స
16298 NDX0045930
పపరర: సరరత జజవన

94-135/29

భరస : అవసతష కలమమర జజవన
ఇసటట ననస:6-3-65
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : భరత కలమమర జజవన
ఇసటట ననస:6-3-65/1,T1
వయససస:35
లస: ససస స
94-17/179

16286 NDX3190592
పపరర: స జ

తసడడ:డ ససబబబలల పరపసన
ఇసటట ననస:6-3-62
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-3--64
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకట రజడడస దగబడల
ఇసటట ననస:6-3-65
వయససస:32
లస: ససస స

94-17/680

భరస : శకనవరసరరవప పరపసన
ఇసటట ననస:6-3-62
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ పరపసరన
ఇసటట ననస:6-3-63
వయససస:30
లస: పప

94-138/860

16283 NDX1319169
పపరర: జసపన శశషయఖ

భసధసవప: చ చ
ఇసటట ననస:6-3-61/B
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ పరపసన
ఇసటట ననస:6-3-62
వయససస:33
లస: పప
94-17/1203

94-17/171

తసడడ:డ వవసకయఖ
ఇసటట ననస:6-3.-61
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర పడసరద గబదద
ఇసటట ననస:6-3-61 OR 1-36-52/A
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ పరపసన
ఇసటట ననస:6-3-62
వయససస:48
లస: ససస స
16293 NDX2818649
పపరర: బడహకయఖ పరపసరన

94-17/173

భరస : వనసకటటశశరరర మమడ
ఇసటట ననస:6-3-61
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర పడసరద గబడ
ఇసటట ననస:6-3-61 OR 1-36-52/A
వయససస:32
లస: ససస స
16290 NDX2288751
పపరర: ఆధద లకడక పరపసన

16282 NDX1319151
పపరర: జసపన ననగ వనఙజసజ మమరరస

16285 NDX2904456
పపరర: హనసమమయమక మమడ

16280 NDX1319375
పపరర: జసపన సశరరజఖ లకకక
భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:6-3-61
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:6-3-61
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ గబడే
ఇసటట ననస:6-3-61
వయససస:56
లస: పప
16287 NDX3281185
పపరర: ననగ భబరడ వ గబడ

94-17/170

తసడడ:డ వనసకటటసశర పడసరద గబదద
ఇసటట ననస:6-3-61
వయససస:24
లస: ససస స

16281 NDX0038448
పపరర: ననగససతనరరమ చసదడమమరరస
జసపన
తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:6-3-61
వయససస:44
లస: పప

94-12/1681
16277 NDX3281177
పపరర: ననగ రరప కకషష కలమమరర జసపన

16301 NDX3282837
పపరర: పరయల జజవన

94-135/628

భరస : పడదదప కలమమర జజవన
ఇసటట ననస:6-3-65,T1 Tulasi mansion
వయససస:27
లస: ససస స
94-135/627

తసడడ:డ వనసకట బల కకషష శరక
ఇసటట ననస:6-3-68, 3RD LINE, 2ND CRO
వయససస:61
లస: పప

16304 NDX3276243
పపరర: కరకసతకలమమర తమటస

94-16/1565

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప
ఇసటట ననస:6-3-70
వయససస:19
లస: పప
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16305 NDX3276268
పపరర: కరకసతకలమమర తమటస

94-16/1566

Deleted

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప
ఇసటట ననస:6-3-70
వయససస:19
లస: పప

16308 NDX2401701
పపరర: పరరరజజతమ మసదనరపప

94-13/803

తసడడ:డ నరసససహ మమరరస మసదనరపప
ఇసటట ననస:6-3-72
వయససస:48
లస: ససస స
16311 NDX2504892
పపరర: నవన అమకశశటట

94-17/182

94-17/185

94-13/315

94-13/318

94-17/187

94-17/190

తసడడ:డ రరమబ రరవపరటట
ఇసటట ననస:6-3-75
వయససస:21
లస: పప

16315 NDX2651545
పపరర: ననగ రరణణ చటటటస

16318 NDX2245975
పపరర: శరరష కసదసకలరర

16321 NDX2245983
పపరర: కకరణ కలమమర ససడడరర

16324 AP151010087094
పపరర: చనసదదబ షపక

16327 AP151010081261
పపరర: మసరసన షపక

94-17/192

16330 NDX0591065
పపరర: రరయపరటట రరజ
భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:6-3-75
వయససస:46
లస: ససస స

94-17/195

16310 AP151010087104
పపరర: శశషరరతనస చటటటస

16313 NDX2402204
పపరర: నరసససహమమరరస మసదనరపప

94-17/945

16316 NDX2248060
పపరర: చననమక రరచకకసడ

94-17/184

94-17/186

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:6-3-73
వయససస:21
లస: ససస స
94-13/316

16319 NDX2245959
పపరర: వనసకట లకడక ససడడరర

94-13/317

భరస : వనసకటటసశరరర ససడడరర
ఇసటట ననస:6-3-73/1
వయససస:52
లస: ససస స
94-13/319

16322 NDX2245942
పపరర: వనసకటటశశరరర ససడడరర

94-13/320

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల ససడడరర
ఇసటట ననస:6-3-73/1
వయససస:57
లస: పప
94-17/188

16325 NDX2106129
పపరర: ససభబన షపక

94-17/189

తసడడ:డ ఖమదరశఅల షపక
ఇసటట ననస:6-3-74
వయససస:24
లస: పప
94-17/191

16328 NDX3077062
పపరర: వనసకట రరమబ రరవపరటట

94-16/1454

తసడడ:డ వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:6-3-75
వయససస:48
లస: పప
94-17/193

16331 NDX0591057
పపరర: రరయపరటట వనసకట నరసమక

94-17/194

భరస : వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:6-3-75
వయససస:65
లస: ససస స

94-17/196 16334 NDX2288710
16333 NDX1792028
పపరర: వనసకట సరయ అనవశష రరవపరటట
పపరర: వనసకట ననరరయణ రరవపరటట

తసడడ:డ వనసకట రరమబ రరవపరటట
ఇసటట ననస:6-3-75
వయససస:25
లస: పప

94-17/181

తసడడ:డ బడహకస మసదనరపప
ఇసటట ననస:6-3-72
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ సరహహబ
ఇసటట ననస:6-3-74
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకట ననరరయణ రరవపరటట
ఇసటట ననస:6-3-75
వయససస:39
లస: ససస స
16332 NDX2288736
పపరర: మననహర రరవపరటట

94-17/183

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:6-3-74
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదర మసరసన
ఇసటట ననస:6-3-74
వయససస:36
లస: పప
16329 NDX2288819
పపరర: జయలకడక రరవపరటట

16312 JBV1794155
పపరర: వనసకట శవరరమకకషష చటటటస

94-134/892

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:6-3-72
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ససడడరర
ఇసటట ననస:6-3-73/1
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఖమదరశల
ఇసటట ననస:6-3-74
వయససస:36
లస: ససస స
16326 JBV3059037
పపరర: ఖమదర వల షపక

94-17/180

భరస : శరకవన కలమమర ససడడరర
ఇసటట ననస:6-3-73/1
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర ససడడరర
ఇసటట ననస:6-3-73/1
వయససస:32
లస: పప
16323 JBV3072006
పపరర: ఖతజజబ షపక

16309 NDX2504967
పపరర: ననగరరణణ చటటటస

16307 NDX3221793
పపరర: వనసకటరమణ ఎడవలర

భసధసవప: ఫణణ ససషసల ససషసల
ఇసటట ననస:6-3-71/a
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ రరమ కకషష చటటటస
ఇసటట ననస:6-3-72
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమమర ససడడరర
ఇసటట ననస:6-3-73/1
వయససస:24
లస: ససస స
16320 NDX2245967
పపరర: శరకవన కలమమర ససడడరర

తసడడ:డ షర ననగ జజవన
ఇసటట ననస:6-3-71
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:6-3-72
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకకషషయఖ
ఇసటట ననస:6-3-72
వయససస:58
లస: పప
16317 NDX2245991
పపరర: రమఖ సరశత దమమకలపరటట

94-134/841

భరస : రరమకకషష చటటటస
ఇసటట ననస:6-3-72
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వర బబబబ అమకశశటట
ఇసటట ననస:6-3-72
వయససస:20
లస: పప
16314 AP151010081096
పపరర: శసకరరరవప చటటటస

16306 NDX3155637
పపరర: చగహన రరజ జజవన షర

94-17/197

తసడడ:డ వనసకటసరశమ రరవపరటట
ఇసటట ననస:6-3-75
వయససస:42
లస: పప
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16335 NDX0497859
పపరర: రరయపరటట వనసకట సరశమ

94-17/682

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:6-3.-75
వయససస:70
లస: పప
16338 NDX3152006
పపరర: శశ కలమమర యడర పలర

94-12/1584

94-17/199

94-17/1207

94-17/1210

94-17/200

94-17/1215

94-17/202

తసడడ:డ కకసడలల కరష
ఇసటట ననస:6-3-81
వయససస:18
లస: పప

16348 NDX2725216
పపరర: మమనక చసదఢలల

16351 NDX3161932
పపరర: శకనవరస రరవప రరచకకసడ

16354 NDX2965572
పపరర: శకనవరసరరవప రరచకకసడ

16357 NDX0122705
పపరర: ససబబబరరవప బబ మకలమపపరస

94-17/205

16360 NDX1957408
పపరర: శరరష కరష

94-17/1211

16363 NDX2651446
పపరర: రవచసదడ కరష
తసడడ:డ కకసడలల కరష
ఇసటట ననస:6-3-81
వయససస:18
లస: పప

16343 NDX3117140
పపరర: ససబబరరవప చసదఢలల

94-16/1456

16346 NDX3037769
పపరర: కకటటశశరర చనడదలల

94-17/1209

16349 NDX2755924
పపరర: ససబబరరవప చసదఢలల

94-17/1212

తసడడ:డ అశశక కలమమర చసదఢలల
ఇసటట ననస:6-3-76/1
వయససస:19
లస: పప
94-17/1213

16352 NDX2951010
పపరర: శవ పరరశత రరచకకసడ

94-17/1214

భరస : శకనవరసరరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:6-3-77
వయససస:39
లస: ససస స
94-17/1216

16355 NDX0262535
పపరర: తరరపతమక బబ మమకలమపపరస

94-17/201

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:6-3-78
వయససస:48
లస: ససస స
94-17/203

16358 NDX1745944
పపరర: రరధ జజగరర మమడడ

94-17/204

తసడడ:డ రవ జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:6-3-79
వయససస:25
లస: ససస స
94-17/206

భరస : కకసడలల కరష
ఇసటట ననస:6-3-81
వయససస:36
లస: ససస స
94-17/946

94-17/198

భరస : అశశక కలమమర
ఇసటట ననస:6-3-76/1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మబసలయఖ
ఇసటట ననస:6-3-78
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రవ జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:6-3-79
వయససస:24
లస: పప
16362 NDX2633469
పపరర: రవ చసదడ కరష

94-17/1208

తసడడ:డ అనమయఖ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:6-3-77 5va line
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:6-3-78
వయససస:30
లస: పప
16359 NDX1890889
పపరర: గగపస కకషష జజగరర మబడడ

16345 NDX3077690
పపరర: అశశక కలమమర చసదఢలల

16340 NDX0263616
పపరర: లమవణఖ యడవలర

భరస : అశశక కలమమర
ఇసటట ననస:6-3-76/1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ అమకయఖ
ఇసటట ననస:6-3-77
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:6-3-77
వయససస:38
లస: ససస స
16356 NDX0121806
పపరర: ససరగష బబ మకలమపపరస�

94-15/707

తసడడ:డ అశశక కలమమర చసదఢలల
ఇసటట ననస:6-3-76/1
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పపరమక
ఇసటట ననస:6-3-77
వయససస:59
లస: ససస స
16353 NDX3131737
పపరర: శవ పరరశత రరచకకసడ

16342 NDX3037462
పపరర: అశశక కలమమర చసదఢలల

94-17/1206

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:6-3-76
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప చసదఢలల
ఇసటట ననస:6-3-76/1
వయససస:49
లస: పప

భరస : అశశక బకలమమర చసదఢలల
ఇసటట ననస:6-3-76/1
వయససస:42
లస: ససస స
16350 AP151010087255
పపరర: వరమక దఢడ ణనదసల

94-16/1455

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:6-3-76/1
వయససస:50
లస: పప

భరస : శరసబయఖ
ఇసటట ననస:6-3-76/1
వయససస:69
లస: ససస స
16347 NDX3078078
పపరర: కకటటశశరరక చసదఢలల

16339 NDX3122348
పపరర: మమనక చసదఢలల

16337 NDX2725232
పపరర: లకడక దసరడ దనడకకరస

భరస : శవ కకశశర దనడకకరస
ఇసటట ననస:6-3-75
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అశశక కలమమర
ఇసటట ననస:6-3-76/
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:6-3-76
వయససస:38
లస: పప
16344 NDX3124070
పపరర: కకటటశశరమక మతషకలరర

94-17/1205

తసడడ:డ వనసకట సరశమ రరవపరటట
ఇసటట ననస:6-3-75
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ
ఇసటట ననస:6-3-76
వయససస:18
లస: పప
16341 NDX0284992
పపరర: యడవలర రమమశ

16336 NDX3038999
పపరర: వనసకట రరమబ రరవపరటట

16361 NDX1957127
పపరర: కకసడలల కరష

94-17/207

తసడడ:డ బబ రకయఖ కరష
ఇసటట ననస:6-3-81
వయససస:42
లస: పప
94-17/947

16364 NDX2633451
పపరర: గరరరజ శసకర కరష

94-17/948

తసడడ:డ కకసడలల కరష
ఇసటట ననస:6-3-81
వయససస:18
లస: పప
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16365 NDX2477792
పపరర: కరరరసక కలసదడరత
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94-141/2

తసడడ:డ రమమశ కలసదడరత
ఇసటట ననస:6-3-82/1
వయససస:23
లస: పప
16368 JBV3691946
పపరర: ఓబబలల భమమమ

94-12/366

94-12/367

94-17/1217

94-17/1271

94-12/372

94-12/375

94-12/378

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:6-3-87
వయససస:36
లస: ససస స

16378 NDX0219758
పపరర: షరకకర బబగస షపక�

16381 JBV3071693
పపరర: కకషషవవణణ మబనగగటట

16384 NDX1874727
పపరర: దదలప కలమమర మనసగగటట

16387 NDX2658243
పపరర: దదపసక మబనగగటట

94-12/379

16390 NDX3166279
పపరర: ససధ బకకస

94-12/370

16393 NDX1267566
పపరర: ససరగసదడ గబసడన
తసడడ:డ ససబబడమణఖస
ఇసటట ననస:6-3-87
వయససస:36
లస: పప

16373 AP151010081120
పపరర: మబరహరరరరవప రరజవరపప

94-12/369

16376 NDX3237492
పపరర: జరరన బబగబమ పఠరన

94-17/1269

16379 JBV1795608
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మబకసరరల

94-12/371

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:6-3-85/1
వయససస:38
లస: పప
94-12/373

16382 JBV3071685
పపరర: రరణణ మబనగగటట

94-12/374

భరస : హరరబబబబ
ఇసటట ననస:6-3-86
వయససస:44
లస: ససస స
94-12/376

16385 AP151010081233
పపరర: శకనస మబనగగటట

94-12/377

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:6-3-86
వయససస:45
లస: పప
94-12/1312

16388 NDX2658623
పపరర: వనసకట సరయ మబనగగటట

94-12/1313

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మబనగగటట
ఇసటట ననస:6-3-86
వయససస:21
లస: పప
94-6/937

భరస : తరరపత రరవప
ఇసటట ననస:6-3-87
వయససస:31
లస: ససస స
94-13/804

94-135/2

భరస : కరరమబలర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:6-3-85
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : పడవణ మబనగగటట
ఇసటట ననస:6-3-86
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖ శరససస స
ఇసటట ననస:6-3-86/A
వయససస:48
లస: పప
16392 NDX1261759
పపరర: గబసడన ససనత

94-17/1218

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మనసగగటట
ఇసటట ననస:6-3-86
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:6-3-86
వయససస:52
లస: పప
16389 NDX1068923
పపరర: జగనననథ శరససస స సరగర

16375 NDX3108602
పపరర: గకసపమకల
ద మబ నరరజజ పఠరన

16370 NDX2535482
పపరర: అఖల గబడడవరడ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-3-85
వయససస:58
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:6-3-86
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఎడడకకసడలల
ఇసటట ననస:6-3-86
వయససస:67
లస: ససస స
16386 AP151010081437
పపరర: హరరబబబబ మబనగగటట

94-12/368

భరస : ఇమమమ సరహహబ�
ఇసటట ననస:6-3-85/1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : జగనననధశరససస �స �
ఇసటట ననస:6-3-86
వయససస:40
లస: ససస స
16383 JBV3071701
పపరర: లకకర లకరసతస మబనగగటట

16372 AP151010081092
పపరర: పపరషచసదడరరవప రరజవరపప

94-12/365

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గబడడవరడ
ఇసటట ననస:6-3-84/2
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కరరమబలమరఖమన
ఇసటట ననస:6-3-85
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కరరమబలర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:6-3-85
వయససస:26
లస: పప
16380 JBV3071719
పపరర: ననగలకడక� సరగర�

94-17/208

తసడడ:డ మబరహరరరరవప
ఇసటట ననస:6-3-85
వయససస:40
లస: పప

భరస : కరరమబలర కహన
ఇసటట ననస:6-3-85
వయససస:46
లస: ససస స
16377 NDX3239472
పపరర: గకసప మకలదస ఖమన రరజ పఠరన

16369 NDX2426591
పపరర: భబగఖ లకడక భమమమ

16367 NDX0353284
పపరర: శకహరర భమమమ

తసడడ:డ ఓబబలల
ఇసటట ననస:6-3-84
వయససస:42
లస: పప

భరస : శక హరర భమమమ
ఇసటట ననస:6-3-84
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మబరహరరరరవప
ఇసటట ననస:6-3-85
వయససస:54
లస: ససస స
16374 NDX3108529
పపరర: జరరననబబగస పఠరన

94-12/364

తసడడ:డ ఓబబలల
ఇసటట ననస:6-3-84
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఓబయఖ
ఇసటట ననస:6-3-84
వయససస:76
లస: పప
16371 AP151010087072
పపరర: శవవరణణ రరజవరపప

16366 JBV3691953
పపరర: రవ భమమమ

16391 NDX0244954
పపరర: అనతన గబసడన

94-12/380

భరస : ససరగసదడ
ఇసటట ననస:6-3-87
వయససస:34
లస: ససస స
94-13/805

16394 NDX1267574
పపరర: ససదనకర గబసడన

94-13/806

తసడడ:డ ససబబడమణఖస
ఇసటట ననస:6-3-87
వయససస:36
లస: పప
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16395 NDX1267616
పపరర: ససబబడమణఖస గబసడన
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94-13/807

తసడడ:డ ససబబబరరయదస
ఇసటట ననస:6-3-87
వయససస:61
లస: పప
16398 NDX3158375
పపరర: లకడక పసడయ బకకస

94-16/1458

94-12/382

94-17/209

94-12/386

94-12/389

94-12/391

94-12/394

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:6-3-92
వయససస:34
లస: పప

16408 NDX0353060
పపరర: హరర పడసరద పగడనల

16411 AP151010081569
పపరర: మమలకకసడయఖ పగడనలల

16414 NDX0908921
పపరర: కకటటశశరర పగడనల�

16417 NDX1124015
పపరర: లకకయఖ పగడనల

94-135/583

94-12/398

16420 AP151010087068
పపరర: ససబబమక పగడనల

16403 NDX0034595
పపరర: జమలమ� షపక�

94-12/384

16406 NDX0912675
పపరర: ననగమర వల షపక�

94-12/387

94-12/385

16409 NDX0353540
పపరర: మధస ససధనరరవప పగడనల

94-12/388

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-3-90
వయససస:34
లస: పప
94-12/390

16412 NDX3100849
పపరర: కలససమ కలమమరర వపకలకలరర

94-134/842

భరస : ఏడడకకసడలల రరవప
ఇసటట ననస:6-3-90
వయససస:34
లస: ససస స
94-12/392

16415 JBV3071743
పపరర: ససభబషసణణ పగడనల

94-12/393

భరస : లకర లయఖ
ఇసటట ననస:6-3-91
వయససస:47
లస: ససస స
94-12/395

16418 NDX0952234
పపరర: ననరరయణ జవరగర

94-17/210

తసడడ:డ యసకమక
ఇసటట ననస:6-3-91
వయససస:49
లస: పప
94-12/396

16421 NDX0212803
పపరర: లకడక కరనడరర�

భరస : శశషయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:6-3-91 MARUTHI NAGAR 5TH
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : రరమరజడడస�
ఇసటట ననస:6-3-92
వయససస:50
లస: ససస స

16423 NDX0221143
పపరర: రరమమరరవప కరనడరర�

16424 NDX3207354
పపరర: లకడక కనసరర

తసడడ:డ వనసకట రతనస�
ఇసటట ననస:6-3-92
వయససస:56
లస: పప

94-12/381

తలర : కకదనన బ�
ఇసటట ననస:6-3-89/6
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:6-3-91
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతనస కరనడరర
ఇసటట ననస:6-3-91
వయససస:55
లస: పప
16422 NDX0821470
పపరర: శకకరసత కరనడరర

94-17/1219

భరస : వనసకట ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:6-3-91
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:6-3-91
వయససస:46
లస: పప
16419 NDX3126299
పపరర: రమమరరవప కనసరర

16405 NDX3119674
పపరర: అజయ బబససర వలర ల

16400 AP151010087458
పపరర: చనమబసడేశశరర కకలర

భరస : బబబబసరహహబ�
ఇసటట ననస:6-3-89
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:6-3-90
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:6-3-91
వయససస:26
లస: ససస స
16416 NDX0221630
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప పగడనల�

94-12/383

తసడడ:డ మమలమ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-3-90
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పరశతనలల
ఇసటట ననస:6-3-90
వయససస:34
లస: పప
16413 NDX1380872
పపరర: పడగత పగడనల

16402 JBV3058948
పపరర: వరరరజడడస కకలర

94-16/1457

భరస : కకషరషరజడడస
ఇసటట ననస:6-3-88
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ భకస వలర ల
ఇసటట ననస:6-3-89
వయససస:22
లస: పప

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-3-90
వయససస:47
లస: ససస స
16410 NDX0245696
పపరర: కకటటశశర రరవప పససపపలలటట

94-135/582

తసడడ:డ సస మరజడడస
ఇసటట ననస:6-3-88
వయససస:73
లస: పప

భరస : బబబమసరహహబ
ఇసటట ననస:6-3-89
వయససస:62
లస: ససస స
16407 AP151010087066
పపరర: బబలకకటమక పగడనల

16399 NDX2821502
పపరర: భబససర రజడడస భమ రజడడస

16397 NDX3149986
పపరర: ససధ బకకస

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:6-3-87
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రజడడస భమ రజడడస
ఇసటట ననస:6-3-87/B
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వరరరజడడస
ఇసటట ననస:6-3-88
వయససస:53
లస: పప
16404 AP151010087332
పపరర: జమలమ షపక

94-15/397

తసడడ:డ నరసససహ రరవప నడతలపరటట
ఇసటట ననస:6-3-87
వయససస:49
లస: పప

తలర : ససధ
ఇసటట ననస:6-3-87
వయససస:19
లస: ససస స
16401 AP151010081449
పపరర: శవరరమకకషరషరజడడస కకలర

16396 NDX1646720
పపరర: శకనవరస రరవప నడతలపరటట

94-12/399

94-12/397

94-135/584

భరస : రమమరరవప కరనడరర
ఇసటట ననస:6-3-92
వయససస:51
లస: ససస స
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94-12/400

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తనత
ఇసటట ననస:6-3-93
వయససస:24
లస: ససస స
16428 AP151010087043
పపరర: శవపరరశత తనత

94-12/403

94-12/406

94-12/409

94-12/412

94-17/876

94-17/213

94-17/216

భరస : వనసకట రరమయఖ కకమరవవలల
ఇసటట ననస:6-3-97 4/6
వయససస:53
లస: ససస స

16438 JBV1797240
పపరర: నహహమయమ� జ�

16441 NDX2820983
పపరర: ననమల సరసశత

16444 NDX1803510
పపరర: భబరత ససననవల

16447 NDX2288918
పపరర: బర సపవదన షపక

94-134/843

16450 NDX2955409
పపరర: సరసశత కకమరవవలల

94-12/413

16453 NDX2955508
పపరర: పరశరరస కకమరవవలల
తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ కకమరవవలల
ఇసటట ననస:6-3-97 4/6
వయససస:27
లస: పప

16433 AP151010081030
పపరర: మహనరరవప తనతన

94-12/408

16436 NDX1922898
పపరర: ననగగశశర రరవప మరర

94-12/411

16439 NDX2288777
పపరర: మహబబ షపక

94-17/211

భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:6-3-94
వయససస:23
లస: ససస స
94-135/585

16442 NDX1910661
పపరర: చనసదదన పపతేన

94-17/212

తసడడ:డ ననగమర పపతేన
ఇసటట ననస:6-3-95
వయససస:25
లస: ససస స
94-17/214

16445 NDX1927054
పపరర: లమల బ పపతేన

94-17/215

భరస : బబషర పపతేన
ఇసటట ననస:6-3-95
వయససస:67
లస: ససస స
94-17/217

16448 NDX1927070
పపరర: ననగమర పఠరన

94-17/683

తసడడ:డ బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:6-3.-95
వయససస:52
లస: పప
94-134/844

భరస : పరశరరమబడడ కకమరవవలల
ఇసటట ననస:6-3-97 4/6
వయససస:80
లస: ససస స
94-135/587

94-12/405

తసడడ:డ చలమయఖ మరర
ఇసటట ననస:6-3-93/2
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:6-3-95
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకకరసత కకలశశటట
ఇసటట ననస:6-3-95/1
వయససస:28
లస: ససస స
16452 NDX2955516
పపరర: సరవతడ దేవ కకమరవవలల

94-12/410

భరస : రతస యఖ ససననవల
ఇసటట ననస:6-3-95
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నగమర పఠరన
ఇసటట ననస:6-3-95
వయససస:22
లస: పప
16449 NDX3151784
పపరర: వరసవ అనసష కకలశశటట

16435 NDX2111045
పపరర: శక లకడక మరర

16430 NDX1517921
పపరర: ససభబస చసదడ బబ స వదదదగసటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-3-93
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ ఏన హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:6-3-94
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : బర సపవదన షపక
ఇసటట ననస:6-3-95
వయససస:30
లస: ససస స
16446 NDX2202695
పపరర: రసడల పఠరన

94-12/407

తసడడ:డ ఏసస� �
ఇసటట ననస:6-3-93/3
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6.3-94
వయససస:27
లస: పప
16443 NDX2288793
పపరర: బరకతషననసర షపక

16432 AP151010081070
పపరర: వనసకటటశశరరరవపతనతన

94-12/402

తసడడ:డ ససబబబరరవప వదదదగసటట
ఇసటట ననస:6-3-93
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప మరర
ఇసటట ననస:6-3-93/2
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప వదదదగసటట
ఇసటట ననస:6-3-93/3
వయససస:36
లస: పప
16440 NDX2055326
పపరర: మహమకద రఫస షపక

94-12/404

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:6-3-93
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:6-3-93/1
వయససస:33
లస: ససస స
16437 NDX2121325
పపరర: పస తషరరజ వదదదగసటట

16429 AP151010087037
పపరర: ధనలకకర ల తనత

16427 JBV1799048
పపరర: ససబడమణఖకలమమరర తనతన

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:6-3-93
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:6-3-93
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:6-3-93
వయససస:44
లస: పప
16434 NDX0710574
పపరర: ననగలకడక పరలపరరస

94-12/401

భరస : ససభబష చసదడ బబ శ వదదదగసటట
ఇసటట ననస:6-3-93
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:6-3-93
వయససస:42
లస: ససస స
16431 AP151010081169
పపరర: శకనవరస తనతన

16426 NDX2111037
పపరర: శరరష వదదదగసటట

16451 NDX0064733
పపరర: వనసకట రరమయఖ కకమరవవలల

94-135/586

తసడడ:డ పరశరరమబడడ కకమరవవలల
ఇసటట ననస:6-3-97 4/6
వయససస:60
లస: పప
94-135/588

94-134/845
16454 NDX3214665
పపరర: ననగ బడహకస గరయతడ శవ పడసరద
పస ఠకమమరర
తసడడ:డ ససభరమనఖమ పస ఠకమమరర
ఇసటట ననస:6-3-99
వయససస:47
లస: పప
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16455 NDX0819813
పపరర: వనసకట రరమమరరవప సరగర�

94-13/321

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:6-3-119
వయససస:66
లస: పప
16458 NDX3217510
పపరర: శరరశణణ వసకమమమడడ

16456 NDX1156876
పపరర: కరరమ సయఖద

తసడడ:డ మసరసనవల
ఇసటట ననస:6-3-132
వయససస:73
లస: పప
94-10/1323

16459 NDX1184977
పపరర: శకరరమబలల ననమమ

తలర : దసగడ రరజరమమశబబబమ వసకమమమడడ
ఇసటట ననస:6-4-20
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:6-4-39/1
వయససస:46
లస: పప

16461 NDX3181500
పపరర: రరశరబ ఆర జజవన

16462 NDX1360502
పపరర: అటట
ర రర గరతన శక

94-12/1591

తసడడ:డ రరజగసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:6-4-61
వయససస:19
లస: పప
16464 NDX2656007
పపరర: భవన పడసరద గబసటట

94-13/1222

94-12/1655

16468 NDX1185248
పపరర: యమససన షపక

94-13/809

16471 NDX0952002
పపరర: ఇమమమ ఇనగసటట
తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:6-4-110
వయససస:29
లస: పప

16473 NDX1873810
పపరర: సపవదనబ షపక

16474 NDX1599804
పపరర: ఎవసజజలన ఏదసద

94-13/812

భరస : అడసబబషర షపక
ఇసటట ననస:6-4-112
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప పరపసనవన
ఇసటట ననస:6-4-112
వయససస:50
లస: ససస స
16479 NDX1792267
పపరర: సరయ కలమమర అచసఖతనన

తసడడ:డ శవశసకర పడసరద అసబటట
ఇసటట ననస:6-4-112
వయససస:36
లస: పప

16477 NDX1873786
పపరర: నడరర హన షపక

94-13/818

16480 NDX1396192
పపరర: సపవయద బబజ షపక

94-13/891

16483 NDX1745688
పపరర: హనసమసత రరవప పపనసమచస
తసడడ:డ కకసడయఖ పపనసమచస
ఇసటట ననస:6-4-112
వయససస:45
లస: పప

94-13/324

16463 NDX0819607
పపరర: మబరళపడసనన షపక

94-13/326

16466 NDX3249679
పపరర: గకటమమశశరరరవ వరససరరజ

94-12/1654

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:6-4-108
వయససస:69
లస: పప
94-13/327

16469 NDX1309525
పపరర: భబరడ వ లకడక రసగరవఝఖల

94-13/808

భరస : కకటటశశర శరససస స రసగరవఝఖల
ఇసటట ననస:6-4-109
వయససస:43
లస: ససస స
94-13/328

16472 NDX1873745
పపరర: మమమబబననసర షపక

94-13/811

తసడడ:డ మరర షపక
ఇసటట ననస:6-4-112
వయససస:33
లస: ససస స
94-13/813

16475 NDX2163160
పపరర: ససనత మమనసకకసడ

94-13/814

భరస : వర అపరలజ మదమసచ
ఇసటట ననస:6-4-112
వయససస:42
లస: ససస స
94-13/816

16478 NDX2006006
పపరర: అనసడయ దేవ అసబటట

94-13/817

భరస : శవశసకర పడసరద అసబటట
ఇసటట ననస:6-4-112
వయససస:59
లస: ససస స
94-13/819

తసడడ:డ సపవదసలల షపక
ఇసటట ననస:6-4-112
వయససస:28
లస: పప
94-13/821

16460 NDX0122580
పపరర: ననగరరజ వరగరన

తసడడ:డ మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:6-4-101
వయససస:37
లస: పప

భరస : మరర షపక
ఇసటట ననస:6-4-112
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగ రరవప అచసఖతనన
ఇసటట ననస:6-4-112
వయససస:26
లస: పప
16482 NDX1984641
పపరర: నరగష చసదడ అసబటట

94-13/325

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:6-4-112
వయససస:40
లస: ససస స
94-13/815

94-15/795

తసడడ:డ శవ బబబబ
ఇసటట ననస:6-4-42
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:6-4-109
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ లకడక ససబడమణఖ శరససస స రసగరవఝఖల
ఇసటట ననస:6-4-109
వయససస:50
లస: పప

16476 NDX1777798
పపరర: కకషషకలమమరర పరపసనవన

94-13/323

తసడడ:డ గబసటట యగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:6-4-104,4/3
వయససస:24
లస: పప

భరస : గకటమమశశరరరవ
ఇసటట ననస:6-4-108
వయససస:63
లస: ససస స
16470 NDX1309509
పపరర: కకటటశశర శరససస స రసగరవఝఖల

16465 NDX2517456
పపరర: గబసటట జయసత

16457 NDX3240124
పపరర: శవ పరరశత జమబకల

భరస : ఏడడకకసడలల జమబకల
ఇసటట ననస:6-4-13
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:6-4-101
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ యగగశశర రరవప గబసటట
ఇసటట ననస:6-4-104
వయససస:18
లస: పప
16467 NDX3249687
పపరర: మననకడ రరవనడతల

94-13/322

16481 NDX1873760
పపరర: ఆడస బబషర షపక

94-13/820

తసడడ:డ మరర షపక
ఇసటట ననస:6-4-112
వయససస:34
లస: పప
94-13/822

16484 NDX1924704
పపరర: కమలమకర రరవప గగపసశశటట

94-13/823

తసడడ:డ ససబబబరరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:6-4-112
వయససస:47
లస: పప
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16485 NDX1873802
పపరర: మరర షపక
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94-13/824

తసడడ:డ అదస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-4-112
వయససస:62
లస: పప

16486 NDX1984609
పపరర: శవశసకర పడసరద అసబటట

94-13/825

తసడడ:డ ససత రరమయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:6-4-112
వయససస:65
లస: పప

16488 NDX3240827
పపరర: ఉమ మహశశరర అసబటట

94-15/797

భరస : వనసకటసరశమ అసబటట
ఇసటట ననస:6-4-112
వయససస:48
లస: ససస స

16489 NDX3242112
పపరర: వనసకట సరశమ అసబటట

94-13/893

16492 NDX0787895
పపరర: రసగరరరవప అచసఖతనన

94-15/784

తసడడ:డ వనసకటసరశమ అసబటట
ఇసటట ననస:6-4-112
వయససస:23
లస: పప
94-15/798

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:6-4-112
వయససస:53
లస: పప

16491 NDX1599838
పపరర: పసచచయఖ తదలగతతటట

16487 NDX3239324
పపరర: శసకర కలమఖణ అసబటట

16490 NDX0791269
పపరర: సరవతడ అచసఖతనన

94-13/892

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:6-4-112 ,302,SAI ADILAXMI
వయససస:61
లస: ససస స
94-13/894

16493 NDX2655710
పపరర: దదనకర ఎదసద

94-13/1223

తసడడ:డ వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:6-4-112 ,302,SAI ADILAXMI
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:6-4-112 ,302,SAI ADILAXMI
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ జజసపఫ ఎదసద
ఇసటట ననస:6-4-112, FLAT NO 301
వయససస:36
లస: పప

16494 NDX2655678
పపరర: డేవడ ఎదసద

16495 NDX2655645
పపరర: జజసఫ ఎదసద

16496 NDX2797843
పపరర: ససజజత పమడడపపల

94-13/1224

తసడడ:డ జజసఫ ఏదసద
ఇసటట ననస:6-4-112, FLAT NO 301
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ భమషణస ఎదసద
ఇసటట ననస:6-4-112,FLAT NO 301
వయససస:73
లస: పప

94-13/1315
16497 NDX2797850
పపరర: మననరసజన కలమమర
పమడడపపల
తసడడ:డ నరజ ఎమ సస
ఇసటట ననస:6-4-112, SaiAdilakshmi Enclave
వయససస:41
లస: పప

16498 NDX2838571
పపరర: కరరషరక షపక

16499 NDX0819482
పపరర: శకనస ఉదదసటట�

94-13/329

తసడడ:డ మహహశశర రరవప�
ఇసటట ననస:6-4-114
వయససస:38
లస: పప
94-13/826

16502 NDX0889931
పపరర: జయ శక రరవనడతల

94-13/827

భరస : వనసకట ససబబ రరవప దడదడ
ద కలరర
ఇసటట ననస:6-4-114
వయససస:59
లస: ససస స

94-13/829
16504 NDX0221036
పపరర: వనసకట సరయ రమణ కలమమర
దడదడ
ద కలరర
తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప దడదడ
ద కలరర
ఇసటట ననస:6-4-114
వయససస:30
లస: పప

94-13/830
16505 NDX0899195
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప
దడదడ
ద కలరర
తసడడ:డ వనసకట కకట సశర రరవప దడదడ
ద కలరర
ఇసటట ననస:6-4-114
వయససస:63
లస: పప

94-13/831

16507 NDX2472348
పపరర: కరమకడ దేవ రరవనడతల

16508 NDX2247963
పపరర: లకడకదేవ రరవనడతల

భరస : శకనవరస రరవనడతల
ఇసటట ననస:6-4-116
వయససస:32
లస: ససస స

94-13/832

భరస : వశశశశశర రరవప రరవనడతల
ఇసటట ననస:6-4-116
వయససస:52
లస: ససస స

16509 NDX2472355
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప
రరవనడతల
తసడడ:డ వశశశశశర రరవప రరవనడతల
ఇసటట ననస:6-4-116
వయససస:30
లస: పప

94-13/834

16512 NDX2247955
పపరర: వశశశసశర రరవప రరవనడతల

94-13/837

తసడడ:డ శక రరమబలల రరవనడతల
ఇసటట ననస:6-4-116
వయససస:64
లస: పప

94-134/846

94-13/828

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:6-4-114
వయససస:85
లస: ససస స
16506 NDX2247989
పపరర: రమఖ రరవనడతల

94-13/1314

భరస : మననరసజన కలమమర పమడడపపల
ఇసటట ననస:6-4-112, Sai Adilakshmi Enclave
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:6-4-113
వయససస:22
లస: ససస స

94-13/330 16501 NDX0897801
16500 NDX0124099
పపరర: వనసకట ససబబయఖ దసదసదకలరర�
పపరర: అనసపమ రరజఖలకడక�
దసదసదకలరర�
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
భరస : వనసకట ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:6-4-114
ఇసటట ననస:6-4-114
వయససస:63
లస: పప
వయససస:34
లస: ససస స

16503 NDX0894394
పపరర: మహలకకమక� దసదసదకలరర�

94-13/1225

భరస : వశశశసశర రరవప రరవనడతల
ఇసటట ననస:6-4-116
వయససస:51
లస: ససస స

16510 NDX2247971
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప
రరవనడతల
తసడడ:డ వశశశసశర రరవప రరవనడతల
ఇసటట ననస:6-4-116
వయససస:29
లస: పప

94-13/835

16513 NDX2440774
పపరర: దదపససరరణణ నసదదగస

94-13/895

తసడడ:డ పపరష శసకర రరవప నసదదగస
ఇసటట ననస:6-4-117 , 4/5 LANE
వయససస:35
లస: ససస స

94-13/833

16511 NDX2472330
పపరర: వశశశశశర రరవప రరవనడతల

94-13/836

తసడడ:డ శకరరమబలల రరవనడతల
ఇసటట ననస:6-4-116
వయససస:65
లస: పప
16514 NDX0897793
పపరర: ఉమమరరణణ మబనగపరటట�

94-13/838

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:6-4-118
వయససస:42
లస: ససస స

Page 319 of 722

16515 NDX0250134
పపరర: కకటటశశరమక ఉడత�
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94-13/839

భరస : బబల చసదడరరవప�
ఇసటట ననస:6-4-118
వయససస:61
లస: ససస స

94-13/840

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప మబనగ పరటట
ఇసటట ననస:6-4-118
వయససస:26
లస: పప

16518 JBV3692217
పపరర: సరసబశవరరవప� మబనగపరటట�

94-13/842

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:6-4-118
వయససస:39
లస: పప
16521 NDX3240108
పపరర: ఇసదదరర రరవనడతల

94-15/793

భరస : చనసరర శశఖర రరవనడతల
ఇసటట ననస:6-4-119
వయససస:56
లస: ససస స

16519 NDX3229325
పపరర: తరరపతమక మబనగపరటట

94-13/332

తసడడ:డ పపదద వనసకటటశశరరర తషమమటట
ఇసటట ననస:6-4-119/1
వయససస:49
లస: పప

94-15/776

94-15/788

తసడడ:డ హరర పడసరద కకమమకలపరటట
ఇసటట ననస:6-4-119/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ అకబర సరహహబ
ఇసటట ననస:6-4-119
వయససస:38
లస: పప

16522 NDX2526879
పపరర: కరశ రతనస తషమమటట

16523 NDX2526895
పపరర: శకకరసత తషమమటట

94-1/1190

16525 NDX3218187
పపరర: సరయ ననగ వససధ చకగళళ

16528 NDX3079688
పపరర: వజయ శశఖర చకకల

భరస : సలస
ఇసటట ననస:6-4-119/1
వయససస:44
లస: ససస స
16533 NDX1791962
పపరర: వనత కరనసగసటట

94-13/844

భరస : శవ పడసరద కరనసగసటట
ఇసటట ననస:6-4-121
వయససస:37
లస: ససస స
16536 NDX1885278
పపరర: శవకలమమరర మసడవ

94-13/847

భరస : అపరలరరవప మసడవ
ఇసటట ననస:6-4-121
వయససస:44
లస: ససస స
16539 NDX2029610
పపరర: ససమత మబదదన

94-15/708

94-13/850

94-16/1460

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప మలర వరపప
ఇసటట ననస:6-4-121
వయససస:26
లస: పప

94-1/1191

16526 NDX3239399
పపరర: హరర పడసరద కకమమకలపరటట

16529 NDX3130788
పపరర: సలస షపక

94-49/868

94-10/1388

16532 NDX1745654
పపరర: మమనస రవళ మలర వరపప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప డదసకజన
ఇసటట ననస:06-4-119/1,FLATNO 101
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప మలర వరపప
ఇసటట ననస:6-4-121
వయససస:24
లస: ససస స

16534 NDX1983643
పపరర: వజయ లకడక ఆవపల

16535 NDX1777582
పపరర: వనసకట రమణ రజడడస

94-13/845

భరస : శకనవరస రరవప రజడస డ
ఇసటట ననస:6-4-121
వయససస:42
లస: ససస స

16537 NDX1745647
పపరర: శక లకడక అలపరటట

16538 NDX2070019
పపరర: లకడక నరసమక అతషలలరర

94-13/848

16543 NDX1792119
పపరర: శవ పడసరద కరనసగసటట
తసడడ:డ రరమబలల కరనసగసటట
ఇసటట ననస:6-4-121
వయససస:39
లస: పప

94-13/843

94-13/846

భరస : రరమ వనసకట ననరరయణ రజడస డ ఆవపల
ఇసటట ననస:6-4-121
వయససస:39
లస: ససస స

16540 NDX1774869
పపరర: సతఖవత మపసదేవ

94-15/787

తసడడ:డ ఫరరద
ఇసటట ననస:6-4-119/1
వయససస:53
లస: పప

94-13/849

భరస : ఉమ మహహశశరరరవప అతషలలరర
ఇసటట ననస:6-4-121
వయససస:50
లస: ససస స
94-13/851

భరస : వనసకటటశశర రరవప మపసదేవ
ఇసటట ననస:6-4-121
వయససస:59
లస: ససస స
94-13/853

94-13/331

తసడడ:డ కకటయఖ కకమమకలపరటట
ఇసటట ననస:6-4-119/1
వయససస:53
లస: పప

భరస : శవ పడసరద అలపరటట
ఇసటట ననస:6-4-121
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : చసదడమమళ మబదదన
ఇసటట ననస:6-4-121
వయససస:58
లస: ససస స
16542 NDX1745662
పపరర: పపరష పడకరశ మలర వరపప

16531 NDX3217452
పపరర: శకనవరస మమరరస డదసకజన

94-13/841

తసడడ:డ ననరరయణ తషమమటట
ఇసటట ననస:6-4-119/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ డవదరరజ చకకల
ఇసటట ననస:6-4-119/1
వయససస:34
లస: పప
94-135/589

16520 NDX0820944
పపరర: ఖమససస వల షపక

తసడడ:డ వనసకట సరయ కలమమర మబనగపరటట
ఇసటట ననస:6-4-118
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వజయ శశఖర చకకల
ఇసటట ననస:6-4-119/1
వయససస:28
లస: ససస స

16527 NDX3239407
పపరర: వనవషషవ కకమమకలపరటట

16517 NDX2069798
పపరర: సరయ కలమమర మబనగపరటట

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మబనగపరటట
ఇసటట ననస:6-4-118
వయససస:26
లస: పప

భరస : ననరరయణ తషమమటట
ఇసటట ననస:6-4-119/1
వయససస:44
లస: ససస స

16524 NDX2539450
పపరర: ననరరయణ తషమమటట

16530 NDX3110475
పపరర: అనశరరననసర షపక

16516 NDX2201846
పపరర: సరయ పడసరద మబనగ పరటట

16541 NDX0759514
పపరర: ననగరరజకలమమరర బసడనరర

94-13/852

భరస : ననగమలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:6-4-121
వయససస:73
లస: ససస స
94-13/854

16544 NDX1776253
పపరర: రరమ వనసకట ననరరయణ రజడస డ
ఆవపల
తసడడ:డ బలరరమ రజడడస ఆవపల
ఇసటట ననస:6-4-121
వయససస:41
లస: పప

94-13/855
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94-13/856

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అలపరటట
ఇసటట ననస:6-4-121
వయససస:47
లస: పప
16548 NDX1774802
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మపసదేవ

94-13/859

94-13/1316

94-13/1319

94-15/747

94-13/1317

16555 NDX3227220
పపరర: లతఫ షపక

94-15/742

16558 NDX3227824
పపరర: లకడక చటర

94-15/762

16561 NDX0250779
పపరర: లకడక పదకజ కళళఖనపప

94-13/862

16563 NDX1874016
పపరర: గగవరఱన కళళఖనపప

16564 JBV3692241
పపరర: రరమ మహన రరవప కళళఖణపప

16566 NDX2688430
పపరర: శవ శసకర రరవప గణపనవన
తసడడ:డ బల కకటటశశర రరవప గణపనవన
ఇసటట ననస:6-4-124
వయససస:46
లస: పప
16569 NDX0006759
పపరర: ననగలకడక చలకపరటట

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప సస దేసటటట
ఇసటట ననస:6-4-128
వయససస:49
లస: పప

94-13/865

94-13/334

94-13/337

16570 NDX1185131
పపరర: వనసకట పడసరదరరవప కకట

16556 NDX3227261
పపరర: ఆశ షపక

94-15/743

16559 NDX3240058
పపరర: నడరజహన షపక

94-15/791

16562 NDX0250746
పపరర: ననగగసదడమక కళళఖనపప

94-13/863

16565 JBV3692258
పపరర: పసచచయఖ కళళఖణపప

94-13/866

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:6-4-124
వయససస:74
లస: పప
94-13/1228

తసడడ:డ గగవరఱ న గణపనవన
ఇసటట ననస:6-4-124
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : గగపరల
ఇసటట ననస:6-4-128
వయససస:40
లస: ససస స
16572 NDX1522334
పపరర: మసరసన రరవప సస దేసటటట

16567 NDX2688414
పపరర: మమఘన గణపనవన

94-13/1318

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:6-4-124
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:6-4-124
వయససస:52
లస: పప
94-13/1227

16553 NDX2828440
పపరర: లటటఫ షపక

భరస : లటటర షపక
ఇసటట ననస:6-4-121
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరమకహన రరవప
ఇసటట ననస:6-4-124
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసమహన రరవప కళళఖనపప
ఇసటట ననస:6-4-124
వయససస:27
లస: పప

94-13/1226

భరస : లతఫ షపక
ఇసటట ననస:6-4-121
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప కళళఖణపప
ఇసటట ననస:6-4-124
వయససస:28
లస: ససస స
94-13/864

16550 NDX2689057
పపరర: ననగమలలర శశరరరవప బసడడడ

తసడడ:డ మదదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-4-121
వయససస:58
లస: పప

భరస : శకనస చటర
ఇసటట ననస:6-4-121
వయససస:43
లస: ససస స
94-13/861

94-13/858

తసడడ:డ శరసబయఖ నడతలపత
ఇసటట ననస:6-4-121
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ మసడడన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-4-121
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరలల నలర పరటట
ఇసటట ననస:6-4-121
వయససస:50
లస: ససస స
16560 NDX1745704
పపరర: హరరణణ కళళఖణపప

94-13/860

తసడడ:డ మదదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-4-121
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రజడస డ
ఇసటట ననస:6-4-121
వయససస:18
లస: ససస స
16557 NDX3227444
పపరర: చనన మసజల నలర పరటట

16549 NDX1885419
పపరర: అపరలరరవప మసడవ

16552 NDX2826550
పపరర: లటటఫ షపక

16547 NDX2029628
పపరర: చసదడమమళ మబదదన

తసడడ:డ రమణయఖ మబదదన
ఇసటట ననస:6-4-121
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమయఖ మసడవ
ఇసటట ననస:6-4-121
వయససస:67
లస: పప

భరస : కకషరషజ రరవప కలసపటర
ఇసటట ననస:6-4-121
వయససస:65
లస: ససస స
16554 NDX3094034
పపరర: లమవణఖ రజడడస

94-13/857

తసడడ:డ సడరరఖ రరవప రజడస డ
ఇసటట ననస:6-4-121
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ బబలకకటయఖ మపసదేవ
ఇసటట ననస:6-4-121
వయససస:66
లస: పప
16551 NDX2895290
పపరర: జయపడథ కలసపటర

16546 NDX1777509
పపరర: శకనవరస రరవప రజడస డ

16568 NDX0907204
పపరర: మరవరల నడర భబష

94-13/333

తసడడ:డ వనసనర నడర బబష
ఇసటట ననస:6-4-125
వయససస:35
లస: పప
94-13/335

16571 NDX1184993
పపరర: శకనవరసరరవప కకట

94-13/336

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:6-4-128
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:6-4-128
వయససస:43
లస: పప

94-13/867
16573 NDX2201804
పపరర: హరరక వనసకట ననగమణణ
ఘసటసరల
తసడడ:డ వనసకట శవ కలమమర ఘసటసరల
ఇసటట ననస:6-4-128
వయససస:23
లస: ససస స

16574 NDX0249771
పపరర: వనసకట నరసమక సరనకకమబకల

94-13/868

భరస : వనసకట రజడడస సరనకకమమబల
ఇసటట ననస:6-4-128
వయససస:38
లస: ససస స
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16575 NDX0249961
పపరర: సరసబబడజఖస సరనకకమబక

94-13/869

భరస : ససతనరరమ రజడడస సరనకకమబక
ఇసటట ననస:6-4-128
వయససస:62
లస: ససస స
16578 AP151010087342
పపరర: వజయలకకర ల ఘసటసరల

94-13/870

తసడడ:డ ససతనరరమరజడడస సరనకకమబక
ఇసటట ననస:6-4-128
వయససస:38
లస: పప
94-13/872

భరస : వనసకటశవకలమమర
ఇసటట ననస:6-4-129
వయససస:41
లస: ససస స
16581 NDX2055169
పపరర: శవ పడసరద ఘసటసరల

16576 JBV3692191
పపరర: వనసకట రజడడస సరనకకమక

16579 AP151010087341
పపరర: వజయలకకర ల ఘసటసరల

16582 AP151010081317
పపరర: శవకలమమర ఘసటసరల

94-13/873

16580 AP151010087401
పపరర: రమ ఘసటసరల

94-13/876

16583 AP151010081323
పపరర: బబలవనసకటససబబబరరవప
ఘసటసరల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:6-4-129
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:6-4-129
వయససస:54
లస: పప

16584 AP151010081315
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఘసటసరల

94-13/1229 16586 NDX1360304
16585 NDX2688455
పపరర: వనసకట శవ కలమమర ఘసటశరల
పపరర: మహలకకక దససపల

తసడడ:డ వనసకటకకషటయఖ
ఇసటట ననస:6-4-129
వయససస:84
లస: పప
16587 NDX1981803
పపరర: పడవణ గరరకపరటట

తసడడ:డ వనసకట శవ కలమమర ఘసటశరల
ఇసటట ననస:6-4-129
వయససస:20
లస: పప
94-13/339

తసడడ:డ గణణశ శసకర గరరకపరటట
ఇసటట ననస:6-4-130
వయససస:33
లస: ససస స
16590 NDX1658634
పపరర: సతష కలమమర గబసటటపలర

94-13/342

94-13/344

94-13/880

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల జమబకల
ఇసటట ననస:6-4-133
వయససస:46
లస: పప

94-13/343

16597 NDX3087335
పపరర: ననగగశశర రరవప అసగరరగకలల

94-13/348

16600 NDX0819508
పపరర: శవ శసకర జమబకల�

94-13/345

16603 NDX0223891
పపరర: అపరలరరవప జమబకల
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల జమబకల
ఇసటట ననస:6-4-134
వయససస:41
లస: పప

94-13/341

16592 NDX0253286
పపరర: రమమదేవ దససపల

94-13/879

16595 NDX0708420
పపరర: మహన శకధర రజడడస

94-13/346

తసడడ:డ మహన రజడడస
ఇసటట ననస:6-4-131
వయససస:51
లస: పప
94-15/709

16598 NDX2069731
పపరర: శరకవణణ చనవర

94-13/347

భరస : శవ నరగశ చనవర
ఇసటట ననస:6-4-132
వయససస:27
లస: ససస స
94-13/349

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:6-4-133
వయససస:38
లస: పప
94-13/882

16589 NDX0000638
పపరర: అబబదసననస షపక

భరస : సరసబశవ రరవప దససపల
ఇసటట ననస:6-4-130
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అసగరరగకలల
ఇసటట ననస:6-4-131
వయససస:40
లస: పప

భరస : పడభబకర రరవప చనవర
ఇసటట ననస:6-4-132
వయససస:55
లస: ససస స
16602 NDX0249466
పపరర: లకకకననరరయణ జమబకల

16594 NDX0710665
పపరర: అనవశష చసదరర పరటట

94-13/338

భరస : అనశర బబషర
ఇసటట ననస:6-4-130
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:6-4-131
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:6-4-131
వయససస:27
లస: పప
16599 NDX2069715
పపరర: భబనసమత చనవర

94-13/340

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:6-4-130
వయససస:52
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:6-4-131
వయససస:35
లస: ససస స
16596 NDX1397489
పపరర: బడహకస కకసడరరత

16591 NDX1360296
పపరర: సరసబశవ రరవప దససపల

94-13/877

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:6-4-130
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : గణణష శసకర గరరకపరటట
ఇసటట ననస:6-4-130
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:6-4-130
వయససస:26
లస: పప
16593 NDX0007153
పపరర: శకకకషష కకసడడరర�

16588 NDX1770081
పపరర: పడవణ గరరకపరటట

94-13/874

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:6-4-129
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల వనసకట ససబబబరరవప ఘసటసరల
ఇసటట ననస:6-4-129
వయససస:26
లస: పప
94-13/878

94-13/871

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ సరనకకమబక
ఇసటట ననస:6-4-128
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:6-4-129
వయససస:46
లస: ససస స
94-13/875

16577 NDX1792671
పపరర: భబససర రజడడస సరనకకమబక

16601 NDX0251355
పపరర: వజయలకడక జమబకల

94-13/881

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ జమబకల
ఇసటట ననస:6-4-133
వయససస:41
లస: ససస స
94-13/883

16604 NDX0251280
పపరర: పదనక వత జమబకల

94-13/884

తసడడ:డ శవ శసకర జమబకల
ఇసటట ననస:6-4-135
వయససస:37
లస: ససస స
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పపరర: దసరడ భవరన షపక
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94-13/885

భరస : భబజ షపక
ఇసటట ననస:6-4-138
వయససస:24
లస: ససస స
16608 NDX2201812
పపరర: ననగబల మర షపక

94-13/888

94-12/415

94-13/1230

94-13/352

94-8/1570

94-13/356

94-13/1231

16618 NDX0821314
పపరర: పడభబకర ఉడతన

16621 NDX3077237
పపరర: అజర బ నడరర బబష

16624 NDX1769779
పపరర: జజఖత రసజన సరహహ

94-13/359

16627 NDX0896407
పపరర: ససదదయఖ షపక

94-13/353

16630 NDX0952077
పపరర: సరసబయఖ రరచపపడడ

భరస : ఫరరద�
ఇసటట ననస:6-4-421
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-4-490
వయససస:40
లస: పప

94-13/365
16632 NDX2431013
పపరర: శకకర శకనవరస మమరరత
మసజననధ అననసబబ టర
తసడడ:డ వజయ గగపరలకకషష అననసబబ టర
ఇసటట ననస:6-4-1121
వయససస:22
లస: పప

16633 NDX3274909
పపరర: సలస షపక
తసడడ:డ ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:6-4-11911
వయససస:53
లస: పప

94-13/1320

16613 NDX1981696
పపరర: శరత చసదడ వర పసరద
గణపవరస
తసడడ:డ సతఖననరరయణ గణపవరస
ఇసటట ననస:6-4-139
వయససస:26
లస: పప
16616 NDX3077476
పపరర: పడభబ వపదహథన

94-13/351

94-13/1321

16619 NDX0821652
పపరర: వజయ ఉడతన�

94-13/354

తసడడ:డ రరమమహన రరవప�
ఇసటట ననస:6-4-143
వయససస:39
లస: పప
94-89/1018

16622 NDX1825985
పపరర: వరసవ సపనహ మసడవ

94-13/355

భరస : సతష కలమమర మసడవ
ఇసటట ననస:6-4-148
వయససస:36
లస: ససస స
94-13/357

16625 NDX0829325
పపరర: కలసచన ససజనఖ

94-13/358

భరస : శకఫణణభమషణ
ఇసటట ననస:6-4-188
వయససస:31
లస: ససస స
94-13/360

తసడడ:డ రఫస
ఇసటట ననస:6-4-420
వయససస:32
లస: పప
94-13/362

16610 NDX2954741
పపరర: దసరడ పడసరద చటటమమరర

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:6-4-142
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వదనఖధర సరహహ
ఇసటట ననస:6-4-180
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:6-4-280
వయససస:51
లస: పప
16629 AP151010087316
పపరర: హహసపసనబ షపక�

16615 NDX2688489
పపరర: ననగ చసదదక
డ వపదహథన

భరస : ఆడమ వల
ఇసటట ననస:6-4-145
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప నగరనవ న
ఇసటట ననస:6-4-171
వయససస:58
లస: ససస స
16626 NDX0952093
పపరర: వవణబ పడసరద

94-13/350

తసడడ:డ రరమమహన రరవప
ఇసటట ననస:6-4-143
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రససల
ఇసటట ననస:6-4-145
వయససస:45
లస: పప
16623 NDX1981845
పపరర: రతన కలమమరర నగరననన

16612 NDX0591289
పపరర: వనసకట లకడక కకటసరరజ

94-13/887

తసడడ:డ గబరవయఖ చటటమమరర
ఇసటట ననస:6-4-138
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ వపదహథన
ఇసటట ననస:6-4-142
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వజయ
ఇసటట ననస:6-4-143
వయససస:26
లస: ససస స
16620 NDX3077203
పపరర: ఆదసవల నడరర బబష

94-13/890

భరస : మమహర కళళఖణ కకటసరరజ
ఇసటట ననస:6-4-139
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసబయఖ వపదహథన
ఇసటట ననస:6-4-142
వయససస:51
లస: పప
16617 NDX0006742
పపరర: మమధవ ఉడతన

16609 NDX1123777
పపరర: సలమస షపక

16607 NDX0249888
పపరర: కరరమబననసర షపక

తసడడ:డ ననవనసర షపక
ఇసటట ననస:6-4-138
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:6-4-138
వయససస:34
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:6-4-139
వయససస:64
లస: ససస స
16614 NDX2688372
పపరర: పపలర యఖ వపదహథన

94-13/886

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:6-4-138
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:6-4-138
వయససస:22
లస: పప
16611 NDX0035188
పపరర: కకసడమక బసస

16606 NDX0529131
పపరర: మహబబననసర షపక

16628 NDX0821660
పపరర: రఫస షపక

94-13/361

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:6-4-420
వయససస:51
లస: పప
94-13/363

16631 JBV1801307
పపరర: శకనస మసచనల

94-13/364

తసడడ:డ ఏససరతనస
ఇసటట ననస:6-4-681
వయససస:37
లస: పప
94-12/1672

16634 NDX3260155
పపరర: అనవర ఉననషర షపక

94-16/1556

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:6-4-11911
వయససస:44
లస: ససస స
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పపరర: రరజగశ టబగబరర
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94-13/896

తసడడ:డ రరమబ టబగబరర
ఇసటట ననస:6-5-1
వయససస:28
లస: పప
16638 NDX2539047
పపరర: రరణణ

94-13/368

16639 NDX1156819
పపరర: మణణకసఠ సస డడశశటట

94-13/371

16642 NDX2442150
పపరర: వజయ కలమమర ఎనమనద డ

16645 NDX0490078
పపరర: శవ మమమడనల

తసడడ:డ ననలర లరర వనసకట పవన కలమమర
ఇసటట ననస:6-5-101
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకరటరరవప
ఇసటట ననస:6-5-101
వయససస:57
లస: పప

16647 NDX2675882
పపరర: గరనన రమఖ బబలర

16648 NDX1360528
పపరర: రరహనన షపక

94-13/1232

భసధసవప: గరనన రమఖ బబలర
ఇసటట ననస:6-5-104
వయససస:22
లస: ససస స
16650 NDX1261429
పపరర: అనలమ నరహరర

94-13/378

94-13/381

94-13/1323

తసడడ:డ ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:6-5-154
వయససస:35
లస: పప

94-13/374

16657 NDX2895266
పపరర: రరజఖ లకడక బలమర

94-89/1019

16660 NDX3126455
పపరర: ఆశ షపక

94-13/376

16663 NDX2725133
పపరర: శరరద కసడడకటబ
భరస : వవకరతరరవ కసడడకటబ
ఇసటట ననస:6-5-155
వయససస:34
లస: ససస స

16643 NDX2638088
పపరర: ససధదర గబరకస

94-13/1233

16646 NDX2054815
పపరర: బబల థేరరసర ననరరశశటట

94-13/375

16649 NDX1156850
పపరర: దసస గరరర షపక

94-13/377

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:6-5-111/2
వయససస:40
లస: పప
94-13/379

16652 JBV3059193
పపరర: రరజ� చలకర�

94-13/380

తసడడ:డ పపలర యఖ� �
ఇసటట ననస:6-5-135
వయససస:37
లస: పప
94-13/382

16655 NDX1658675
పపరర: ససపళలల షపక

94-13/383

తసడడ:డ పపదద కససస షపక
ఇసటట ననస:6-5-146
వయససస:44
లస: పప
94-13/1324

94-13/1325
16658 NDX2895282
పపరర: హరర వనసకట సరయ పడసరద బలమర

తసడడ:డ కలమమర సరశమ బలమర
ఇసటట ననస:6-5-152
వయససస:19
లస: పప
94-2/1477

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:6-5-154
వయససస:34
లస: ససస స
94-39/1297

94-13/370

భరస : రరజగశ ననరరశశటట
ఇసటట ననస:6-5-101/1
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కలమమర సరశమ బలమర
ఇసటట ననస:6-5-152
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరరస పవపలలరర
ఇసటట ననస:6-5-153
వయససస:30
లస: ససస స
16662 NDX3218260
పపరర: రఫస షపక

16654 NDX1360262
పపరర: తేజససశ కసభసపరటట

16640 NDX0124826
పపరర: ససభబన షపక�

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గబరకస
ఇసటట ననస:6-5-82 4th FLOOR
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:6-5-143
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపలయఖ బలమర
ఇసటట ననస:6-5-152
వయససస:49
లస: పప
16659 NDX3100062
పపరర: రమఖ పవపలలరర

94-13/372

తసడడ:డ అనశర బబషర�
ఇసటట ననస:6-5-122
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:6-5-141
వయససస:25
లస: పప
16656 NDX2895241
పపరర: కలమమర సరశమ బలమర

16651 NDX0821728
పపరర: అబబదల నబ షపక�

94-13/367

తసడడ:డ వల�
ఇసటట ననస:6-5-72/1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ అకబర బబషర
ఇసటట ననస:6-5-109
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పడభబఖర
ఇసటట ననస:6-5-118
వయససస:43
లస: ససస స
16653 NDX1569831
పపరర: తరరమల సరశమ బబతసపపడడ

94-13/369

తసడడ:డ మననహర రరవప ఎనమనద డ
ఇసటట ననస:6-5-82
వయససస:48
లస: పప
94-13/373

16637 NDX2539039
పపరర: జజషషవ మమలస

తసడడ:డ భబగఖ రరవప మమలస
ఇసటట ననస:6-5-30
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రమణ
ఇసటట ననస:6-5-32/1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప చసకసపలర
ఇసటట ననస:6-5-82
వయససస:23
లస: పప
16644 NDX2442192
పపరర: ననలర లరర ససమ పసడయమ

94-13/366

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమలస
ఇసటట ననస:6-5-30
వయససస:48
లస: పప

భరస : భబగఖ రరవప
ఇసటట ననస:6-5-30
వయససస:44
లస: ససస స
16641 NDX2442119
పపరర: పడణణత చసకసపలర

16636 NDX2538445
పపరర: భబగఖ రరవప మమలస

16661 NDX3122546
పపరర: రఫస షపక

94-5/1323

తసడడ:డ ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:6-5-154
వయససస:35
లస: పప
94-13/1326

16664 NDX0897686
పపరర: పదకజ� ఉడతన�

94-13/897

భరస : సరయ భకకలల�
ఇసటట ననస:6-5-156
వయససస:32
లస: ససస స
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94-13/898

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:6-5-156
వయససస:33
లస: ససస స
16668 JBV1802180
పపరర: కరమమశశరరరవప చమకలరరస

94-13/901

94-13/904

94-13/907

94-13/1327

94-13/1328

94-13/386

94-13/912

తసడడ:డ కకషరషరరవప చననస
ఇసటట ననస:6-5-163
వయససస:33
లస: పప

16678 NDX2920700
పపరర: సపవదసలల నసదస

16681 NDX2723286
పపరర: యమససన సయద

16684 NDX1658840
పపరర: శకలకడక దేపపరర

16687 NDX0786533
పపరర: దేపపరర నరసససహ రరవప�

94-13/914

16690 NDX2055177
పపరర: మమధవ చననస

94-78/1234

16693 NDX2092823
పపరర: ససజవరరవప చననస
తసడడ:డ కకషరషరరవప చననస
ఇసటట ననస:6-5-163
వయససస:39
లస: పప

16673 NDX0250183
పపరర: మలలర శశరర ఉడతన

94-13/906

16676 JBV3692209
పపరర: ననగగశశరరరవప ఉడతన

94-13/909

16679 NDX1185172
పపరర: శకనస పతకమమరర

94-13/384

తసడడ:డ గగపరలస
ఇసటట ననస:6-5-158
వయససస:32
లస: పప
94-13/1329

16682 NDX0250480
పపరర: జయపరల� దనసరర�

94-13/385

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:6-5-160
వయససస:65
లస: పప
94-13/910

16685 NDX0758797
పపరర: కనకదసరడ దేపపరర�

94-13/911

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:6-5-162
వయససస:43
లస: ససస స
94-13/913

16688 NDX0819805
పపరర: జమమల షపక

94-13/387

తసడడ:డ లమల సరహహబ
ఇసటట ననస:6-5-163
వయససస:56
లస: పప
94-13/915

భరస : ససజవరరవప చననస
ఇసటట ననస:6-5-163
వయససస:32
లస: ససస స
94-13/917

94-13/903

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:6-5-157
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:6-5-162
వయససస:49
లస: పప

భరస : శవనననరరయమణ చననస
ఇసటట ననస:6-5-163
వయససస:25
లస: ససస స
16692 NDX2055185
పపరర: శవనననరరయణ చననస

94-13/908

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దేపపరర
ఇసటట ననస:6-5-162
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దేపపరర
ఇసటట ననస:6-5-162
వయససస:28
లస: పప
16689 NDX2055193
పపరర: సరవతడ చననస

16675 JBV3692175
పపరర: శవ శసకర రరవప చదరరకలపలర

16670 JBV3058369
పపరర: వరయఖ చమకలరరస

భరస : ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:6-5-157
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగబల మరర సయద
ఇసటట ననస:6-5-159
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:6-5-162
వయససస:49
లస: పప
16686 NDX1658857
పపరర: ననగ రరజ దేపపరర

94-13/905

తసడడ:డ ససబబరరవప నసదస
ఇసటట ననస:6-5-157
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ననగబల మరర సయఖద
ఇసటట ననస:6-5-159
వయససస:23
లస: పప
16683 NDX1185164
పపరర: వనసకటటశశరరర కరటటనవడడ

16672 NDX0249631
పపరర: ససధనఖ రరణణ చదరరకలపలర

94-13/900

తసడడ:డ చదననకగశవపలల
ఇసటట ననస:6-5-156/1
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:6-5-157
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప చదరరకలపలర
ఇసటట ననస:6-5-157
వయససస:19
లస: పప
16680 NDX2816429
పపరర: బబబబ సయఖద

94-13/902

భరస : శవ శసకర
ఇసటట ననస:6-5-157
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకర చదరరకలపలర
ఇసటట ననస:6-5-157
వయససస:22
లస: పప
16677 NDX2971844
పపరర: సడరఖ ననరరయణ చదరరకలపలర

16669 JBV3058195
పపరర: శసకర రరవప చమకలరరస

16667 NDX0899369
పపరర: సరయ బకకలల� ఉడతన�

తసడడ:డ బబలచసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:6-5-156
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:6-5-156
వయససస:38
లస: పప

భరస : మలర ఖమరరర నరరవప�
ఇసటట ననస:6-5-157
వయససస:37
లస: ససస స
16674 NDX2287498
పపరర: వరరసజనవయబలల చదరరకలపలర

94-13/899

భరస : కరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:6-5-156
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:6-5-156
వయససస:36
లస: పప
16671 NDX0250290
పపరర: వరరలకడక� మవపలలరర�

16666 NDX0250159
పపరర: అరరణకలమమరర చమకలరరస

16691 NDX2055201
పపరర: అసజమక చననస

94-13/916

భరస : కకషరషరరవప చననస
ఇసటట ననస:6-5-163
వయససస:57
లస: ససస స
94-13/918

16694 NDX0248211
పపరర: కకకషష రరరవప చననస

94-13/919

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:6-5-163
వయససస:52
లస: పప
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94-13/1406

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:6-5-164
వయససస:34
లస: ససస స
16698 NDX0788240
పపరర: సతఖననరరయణ పస సదడరర

94-13/390

94-13/393

94-13/396

94-13/399

94-13/402

94-13/405

94-13/408

తసడడ:డ గణపత రరవప
ఇసటట ననస:6-6
వయససస:48
లస: పప

16708 NDX1827999
పపరర: షబనన షపక

16711 NDX0828939
పపరర: షపక షరకకరర

16714 NDX0006718
పపరర: షమబ
ర న షపక

16717 NDX0283994
పపరర: మమబబ ససభబన షపక

94-12/1595

16720 NDX0006593
పపరర: రమమదేవ కకరరనపరటట

94-13/400

16723 NDX0007120
పపరర: మరరసరహహబ షపక�
భరస : ఖమససస సరహహబ�
ఇసటట ననస:6-6-11
వయససస:51
లస: ససస స

16703 NDX0653527
పపరర: ఆదదయఖ కకసడమబదద

94-13/395

16706 NDX2431005
పపరర: ససభబన షపక

94-13/398

16709 NDX0283739
పపరర: రజహమమన పఠరన

94-13/401

తసడడ:డ ఘన సపవదన
ఇసటట ననస:6-5-221/1
వయససస:47
లస: పప
94-13/403

16712 NDX0951988
పపరర: మరర వల షపక

94-13/404

తసడడ:డ ఇమమమ సరహహబ
ఇసటట ననస:6-5-321
వయససస:34
లస: పప
94-13/406

16715 NDX0951947
పపరర: రఘబననధ కకమమకరర

94-13/407

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:6-5-361
వయససస:51
లస: పప
94-13/409

16718 NDX3104403
పపరర: కకరణ కలమమర గగవసదస

94-12/1594

తసడడ:డ పపదద బబబబ
ఇసటట ననస:6-5-641/1
వయససస:20
లస: పప
94-13/410

భరస : మహన దనస
ఇసటట ననస:6-5-826/2
వయససస:33
లస: ససస స
94-13/921

94-13/392

తసడడ:డ ససలలమమన షపక
ఇసటట ననస:6-5-196
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఆదనస షఫస
ఇసటట ననస:6-5-380
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:6-5-641/1
వయససస:19
లస: ససస స
16722 NDX1372366
పపరర: రతన శసకర తతట

94-13/397

భరస : జజన
ఇసటట ననస:6-5-330
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగబల మరర
ఇసటట ననస:6-5-380
వయససస:28
లస: పప
16719 NDX3097839
పపరర: వనత గగవసదస

16705 JBV3072279
పపరర: మరరయమక గగససపరతల

16700 NDX0353391
పపరర: మహలకకమక గగననపలర �

తసడడ:డ ఏసస బబ
ఇసటట ననస:6-5-181
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:6-5-321
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నసభబన
ఇసటట ననస:6-5-321/1
వయససస:32
లస: ససస స
16716 NDX1360510
పపరర: మబనర బబషర షపక

94-13/394

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:6-5-220
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసచనరయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:6-5-280
వయససస:25
లస: పప
16713 NDX1192459
పపరర: ఆషర బబగమ షపక

16702 NDX0006783
పపరర: ఖమదర బ షపక

94-13/389

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:6-5-176
వయససస:57
లస: పప

భరస : యయసస
ఇసటట ననస:6-5-196
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : నరగసదడ కలమమర రరయవరపప
ఇసటట ననస:6-5-211
వయససస:33
లస: ససస స
16710 NDX1679986
పపరర: గగపసయమ దనసరర

94-13/391

భరస : దనదనవల
ఇసటట ననస:6-5-180
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:6-5-196
వయససస:35
లస: ససస స
16707 NDX1897968
పపరర: ససవర జజఖత రరయవరపప

16699 NDX0251710
పపరర: సడరఖననరరయణ పలలకలరర�

16697 NDX0889758
పపరర: ససబబ రరయబడడ ఎస

తసడడ:డ రరవప
ఇసటట ననస:6-5-168
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:6-5-172
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ చనన కరశయఖ
ఇసటట ననస:6-5-176/1
వయససస:40
లస: పప
16704 JBV3072261
పపరర: ససశల కటబరపప

94-13/1407

తసడడ:డ ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:6-5-164
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:6-5-172
వయససస:46
లస: పప
16701 NDX1192566
పపరర: శకనవరస రరవప తషమమకటట

16696 NDX3228574
పపరర: రఫస షపక

16721 NDX1372382
పపరర: ఝనస తతట

94-13/920

భరస : రతన శసకర
ఇసటట ననస:6-6
వయససస:35
లస: ససస స
94-13/411

16724 NDX2841955
పపరర: శకలతన డదననపత

94-16/1465

తసడడ:డ వనసకట రమణ రజడడస డదననపత
ఇసటట ననస:6-6-14
వయససస:24
లస: ససస స
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94-13/412 16726 NDX2440741
16725 JBV1804327
పపరర: వనసకట కరశ రతనస కనమరర పపడడ
పపరర: పగడనల వనసకట ససబబమక

తసడడ:డ పపద సతఖస
ఇసటట ననస:6-6-67/2
వయససస:40
లస: పప

94-13/922

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:6-6-83
వయససస:37
లస: ససస స

16728 NDX2630259
పపరర: రరమ రజడడస అరరమళళ

94-13/1268

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రజడడస అరరమళళ
ఇసటట ననస:6-6-85
వయససస:65
లస: పప
16731 NDX0707513
పపరర: హనసమసతరరవప కకసడడరర�
తసడడ:డ అపరలరరవప�
ఇసటట ననస:6-6-104
వయససస:41
లస: పప

94-13/413 16730 NDX0006692
16729 NDX0125005
పపరర: తరరపత ననగగశశరరరవప మననవ
పపరర: షకకలమ బ ఇనగసటట�

16732 NDX2162865
పపరర: మసరసన వల షపక

94-13/418

తసడడ:డ పపలర యఖ� �
ఇసటట ననస:6-6-120
వయససస:33
లస: పప

16735 NDX0006890
పపరర: మమమమబననసర బబగస షపక

94-13/414

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:6-6-104
వయససస:41
లస: ససస స
94-13/416

16733 NDX1729450
పపరర: వనజజకడ కటబట

94-13/417

Deleted

తసడడ:డ ఫఖర మహమకద షపక
ఇసటట ననస:6-6-111
వయససస:26
లస: పప

16734 JBV3059284
పపరర: జయరరవప� చలకర�

94-13/1238

భసధసవప: శకనవరస పపదద నట
ఇసటట ననస:6-6-83
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరమశరక
ఇసటట ననస:6-6-102
వయససస:57
లస: పప
94-13/415

16727 NDX2655801
పపరర: కకషష పరదదప పపదద నట

భరస : భవరన పడసరద కటబట
ఇసటట ననస:6-6-120
వయససస:42
లస: ససస స
94-13/419

భరస : ఖమససస వల
ఇసటట ననస:6-6-121
వయససస:36
లస: ససస స
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16736 NDX0700211
పపరర: మణణకసఠ ననగబబబబ బబ లర సపలర

94-13/420

తలర : పదనకవత బబ లర సపలర
ఇసటట ననస:6-6-128
వయససస:30
లస: పప
16739 NDX0374975
పపరర: వనసకటటశశరరర చససడడరర�

94-13/423

94-13/426

94-13/429

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:6-6-167
వయససస:53
లస: పప

16743 NDX0819656
పపరర: వనసకట రరవప గబసడడమమడ

16746 NDX1637893
పపరర: వనసకట పడభబ అకసత అడప

94-13/924

16749 NDX2006030
పపరర: శవ కలమమరర బటటట

94-13/427

16752 AP151010093297
పపరర: వరరసజనవయబలల గరజలపలర �
తసడడ:డ గబరరమమరరస�
ఇసటట ననస:6-6-171
వయససస:62
లస: పప

16741 NDX1981399
పపరర: ససజజత లకడక నడకన

94-13/425

16744 NDX2076017
పపరర: మమరర గసగరపస గబ

94-13/428

భరస : నగగశ గసగరపస గబ
ఇసటట ననస:6-6-156
వయససస:37
లస: ససస స
94-13/430

16747 NDX1396267
పపరర: వనసకట లకడక బటటట

94-13/923

తసడడ:డ వనసకట ఉమమమహహశశర రరవప బటటట
ఇసటట ననస:6-6-167
వయససస:26
లస: ససస స
94-13/925

భరస : ఉమ మహహశశరరరవప బటటట
ఇసటట ననస:6-6-167
వయససస:48
లస: ససస స
94-13/927

94-13/422

భరస : కమలమకర రరవప తతట
ఇసటట ననస:6-6-141
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అడప
ఇసటట ననస:6-6-161
వయససస:30
లస: పప

భరస : బడతమమశశర రరవప వరగన
ఇసటట ననస:6-6-167
వయససస:39
లస: ససస స
16751 NDX0249383
పపరర: ఉమ మహహశశరరరవప బటటట

94-13/424

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:6-6-142
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:6-6-160
వయససస:41
లస: ససస స
16748 NDX1791921
పపరర: రరణణ వరగన

16740 NDX0251736
పపరర: రరమయఖ గగననపలర �

16738 NDX1770214
పపరర: మసరసన వల డఢగబపరరస

తసడడ:డ పసరర సరహహబ డఢగబపరరస
ఇసటట ననస:6-6-136
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:6-6-140
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:6-6-142
వయససస:34
లస: పప
16745 NDX0006981
పపరర: మననహరర మదసద�

94-13/421

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:6-6-133
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరలరరవప�
ఇసటట ననస:6-6-136
వయససస:64
లస: పప
16742 NDX1185180
పపరర: ఇబడహహస షపక

16737 NDX1770420
పపరర: మగలమ బ షపక

16750 NDX1791848
పపరర: బడహహకశశర రరవప వరగన

94-13/926

తసడడ:డ ననగభమషణస వరగన
ఇసటట ననస:6-6-167
వయససస:51
లస: పప
94-13/431

16753 NDX0007112
పపరర: అసజననదేవ సస మరకతష

94-13/432

భరస : మబరళకకషష
ఇసటట ననస:6-6-172
వయససస:38
లస: ససస స
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16754 NDX1360346
పపరర: వరరసజనవయబలల పస టటట పలర

94-13/433

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:6-6-172
వయససస:26
లస: పప
16757 NDX0253088
పపరర: పడసనన బబజరర

94-13/928

94-13/1332

94-13/1409

94-12/417

94-12/420

భరస : ఖమదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:6-6-172/2
వయససస:39
లస: ససస స
16772 NDX0247320
పపరర: శవకలమమరర కరకరన�

94-12/423

94-12/424

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:6-6-175
వయససస:19
లస: ససస స

94-80/985

16767 NDX0362848
పపరర: ఉమమ మహహశశరరరవప�
మబమకడడ�
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:6-6-172/1
వయససస:45
లస: పప

94-12/418

16770 NDX0909085
పపరర: మసగమక కరరనటట�

94-12/421

16773 NDX0248476
పపరర: అననవరపప వరరసజనవయబలల

94-13/436

16762 NDX3228541
పపరర: రవ కలమమర వరగన

94-13/1405

16765 NDX0246876
పపరర: నడరరబషర సపవదన

94-12/416

16768 NDX2121432
పపరర: శరరష కగడనతనల

94-12/419

తసడడ:డ చసదడయఖ కగడనతనల
ఇసటట ననస:6-6-172/2
వయససస:24
లస: ససస స
16771 NDX0214080
పపరర: ననగగసదడమక కకపలరరవపరర�

94-12/422

తసడడ:డ హనసమసత రరవప�
ఇసటట ననస:6-6-173
వయససస:76
లస: ససస స
94-13/931

16774 NDX3086113
పపరర: పరరశత అననవరపప

94-200/1389

భరస : వరసజనవయబలల అననవరపప
ఇసటట ననస:6-6-174
వయససస:40
లస: ససస స

94-7/1047 16777 NDX3218245
16776 NDX3171030
పపరర: వనసకట రతన పడసరద అననవరపప
పపరర: శక మహలకడక అననవరపప

16779 NDX1793067
పపరర: వనసకట గగపస అననవరపప

16782 NDX3239993
పపరర: శశష రతనస అననవరపప
భరస : కకటటశశరరరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:6-6-175
వయససస:45
లస: ససస స

94-145/794

తసడడ:డ వరసజనవయబలల అననవరపప
ఇసటట ననస:6-6-174(1-35-147/6)
వయససస:20
లస: ససస స
94-13/932

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:6-6-175
వయససస:24
లస: పప
94-13/1235

94-13/930

తసడడ:డ మరవఅల
ఇసటట ననస:6-6-172/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వరసజనవయబలల అననవరపప
ఇసటట ననస:6-6-174(1-35-147/6)
వయససస:18
లస: పప

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:6-6-175
వయససస:31
లస: ససస స
16781 NDX2554467
పపరర: శకలకడక అననవరపప

16764 NDX3078987
పపరర: రజణబక వరగన

16759 NDX1438853
పపరర: మహన రరవప చేజజరర

తసడడ:డ సనబససవరరరవ వరగన
ఇసటట ననస:6-6-172
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:6-6-174
వయససస:46
లస: పప

భరస : మధససడధననడవప కగ
ఇసటట ననస:6-6-174/2
వయససస:40
లస: ససస స
16778 NDX0006957
పపరర: సపవదనబ షపక

94-13/1394

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:6-6-172/2
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససరగష�
ఇసటట ననస:6-6-174
వయససస:47
లస: ససస స
16775 JBV1802750
పపరర: అనడరరధ కగ

16761 NDX3218096
పపరర: రవకలమమర వరగన

94-13/435

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:6-6-172
వయససస:43
లస: పప

భరస : రవకలమమర వరగన
ఇసటట ననస:6-6-172
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ�
ఇసటట ననస:6-6-172/1
వయససస:41
లస: పప
16769 NDX1963421
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-13/929

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప వరగన
ఇసటట ననస:6-6-172
వయససస:40
లస: పప

భరస : రవకలమమర వరగన
ఇసటట ననస:6-6-172
వయససస:38
లస: ససస స
16766 NDX0247122
పపరర: శవ కలమమర� చేజమ�డ

16758 NDX0253096
పపరర: శరకవణణ బబజజరర

16756 NDX1185214
పపరర: శవకలమమర చేజరర

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:6-6-172
వయససస:41
లస: పప

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:6-6-172
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రవకలమమర వరగన
ఇసటట ననస:6-6-172
వయససస:18
లస: ససస స
16763 NDX3237435
పపరర: రజణబక వరగన

94-13/434

తసడడ:డ వదనఖధర సరహహ
ఇసటట ననస:6-6-172
వయససస:27
లస: పప

భరస : శవ కలమమర
ఇసటట ననస:6-6-172
వయససస:34
లస: ససస స
16760 NDX3128758
పపరర: శకలకడక వరగన

16755 NDX1870907
పపరర: జతషన సరహహ

16780 NDX0248906
పపరర: కకటటశశర రరవప అననవరపప

94-13/933

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:6-6-175
వయససస:51
లస: పప
94-15/790

16783 NDX2361038
పపరర: శశష రతనస అననవరపప

94-160/1

భరస : కకటటశశరరరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:6-6-175
వయససస:46
లస: ససస స
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పపరర: నదదయమ షపక
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94-13/437

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:6-6-176
వయససస:31
లస: ససస స
16787 NDX2137280
పపరర: ననసచనరమక బబ లగరన

94-13/934

94-12/1597

94-13/936

94-13/939

94-13/442

94-13/942

94-13/445

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:6-6-193
వయససస:42
లస: ససస స

16797 NDX0248799
పపరర: ననగరరజ వరగరన

16800 NDX0821694
పపరర: శసకరరరవప దనమరరపపరపప

16803 NDX2718013
పపరర: అఖలలష కరకలమమనస

16806 NDX0121566
పపరర: వనసకటటశ తరర పరటట

94-13/448

16809 NDX2245926
పపరర: శకనవరస రరవప నలజజల

94-13/940

16812 NDX0248708
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప చసతపలర
తసడడ:డ వనసకటపలయఖ
ఇసటట ననస:6-6-193
వయససస:49
లస: పప

16792 NDX1156785
పపరర: పడశరసత తషమకపపడడ

94-13/440

16795 NDX2202182
పపరర: నరసససహ రరవప పపవరశడ

94-13/938

16798 NDX0006924
పపరర: జజఖత దనమరరపపరపప

94-13/441

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:6-6-187
వయససస:30
లస: ససస స
94-13/443

16801 NDX1776188
పపరర: కకరణ కలమమర దనమరపరపప

94-13/941

తసడడ:డ శసకర రరవప దనమరపరపప
ఇసటట ననస:6-6-187
వయససస:28
లస: పప
94-5/1073

16804 NDX0006874
పపరర: హహమబసదస తషరర పరటట�

94-13/444

తసడడ:డ ఏకరసబరరచనరర�
ఇసటట ననస:6-6-188
వయససస:29
లస: ససస స
94-13/446

16807 NDX0125989
పపరర: సరయబబబబ తషరర పరటట�

94-13/447

తసడడ:డ ఏకరసబరరచనరర�
ఇసటట ననస:6-6-188
వయససస:30
లస: పప
94-13/449

తసడడ:డ రరమమరరవప నలజజల
ఇసటట ననస:6-6-189
వయససస:35
లస: పప
94-13/943

94-13/1333

తసడడ:డ వనసకటటశశ రరర పపవరశడ
ఇసటట ననస:6-6-182
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఏకసబర చనరర తరర పరటట
ఇసటట ననస:6-6-188
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నలజజల
ఇసటట ననస:6-6-189
వయససస:33
లస: ససస స
16811 NDX0250951
పపరర: దసరడ భవరన చసతపలర

94-13/937

తసడడ:డ వనసకటటశశర పడసరద కరకలమమనస
ఇసటట ననస:6-6-187, 1/2 LANE
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఏకరసబరరచనరర
ఇసటట ననస:6-6-188
వయససస:49
లస: ససస స
16808 NDX2245934
పపరర: రజన నలజజల

16794 NDX2202174
పపరర: భబరత పపవరశడ

16789 NDX2727030
పపరర: పవన కలమమర గబర

తసడడ:డ యయససరరజ
ఇసటట ననస:6-6-180
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అడడవయఖ
ఇసటట ననస:6-6-187
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఆడడవయఖ దనమరపరపప
ఇసటట ననస:6-6-187
వయససస:50
లస: పప
16805 NDX0006734
పపరర: శకదేవ తషరర పరటట

94-13/439

తసడడ:డ వర బడహకస
ఇసటట ననస:6-6-183
వయససస:38
లస: పప

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:6-6-187
వయససస:44
లస: ససస స
16802 NDX0710533
పపరర: శసకర రరవప దనమరపరపప

16791 NDX1658618
పపరర: మమధవ మమమలస

94-16/1466

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:6-6-178
వయససస:18
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:6-6-182
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వర బడహకస
ఇసటట ననస:6-6-183
వయససస:37
లస: పప
16799 NDX0007070
పపరర: పదక దనమరరపపరపప

94-13/935

తసడడ:డ శరససన మమమలస
ఇసటట ననస:6-6-180
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరసబబబబ వసస
ఇసటట ననస:6-6-181
వయససస:33
లస: ససస స
16796 NDX0220848
పపరర: శకనస వరగరన

16788 NDX2137272
పపరర: ననగబబబబ బబ లగరన

16786 NDX3078755
పపరర: వరయఖ కరరనటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-6-176
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పసడడ బబ లగరన
ఇసటట ననస:6-6-178
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకషష రజడడస పపనసగగసడ
ఇసటట ననస:6-6-180
వయససస:53
లస: పప
16793 NDX2202190
పపరర: రమమదేవ వసస

94-13/438

తసడడ:డ పపదదనన
ఇసటట ననస:6-6-176
వయససస:50
లస: పప

భరస : ననగబబబబ బబ లగరన
ఇసటట ననస:6-6-178
వయససస:33
లస: ససస స
16790 NDX2789022
పపరర: రరమ ససబబ రజడస డ పపనసగగసడ

16785 NDX0124677
పపరర: ఆసజనవయబలల సననపనవన

16810 NDX0841825
పపరర: అననవరపప శకనవరసరరవప�

94-13/450

తసడడ:డ రరఘవరరవప�
ఇసటట ననస:6-6-192
వయససస:53
లస: పప
94-13/944

16813 JBV3692274
పపరర: వనసకటపలయఖ చసతపలర

94-13/945

తసడడ:డ రరజజ కకటయఖ
ఇసటట ననస:6-6-193
వయససస:79
లస: పప
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పపరర: ఆశర బబగస షపక
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94-13/946

భరస : నబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-6-194
వయససస:53
లస: ససస స
16817 NDX0821454
పపరర: ననగగసదడ రరవప గగరసటర

94-13/451

94-13/452

94-13/953

94-13/955

94-15/773

94-13/453

94-13/960

తసడడ:డ ససబబబ రరవప పతకమబరర
ఇసటట ననస:6-6-202
వయససస:35
లస: పప

16827 NDX2401636
పపరర: ససధదర జలలర ళళమమడడ

16830 SQX1822584
పపరర: ననగరతనస జలలర మడడగబ

16833 NDX0216408
పపరర: దేవనవన శకదేవ

16836 NDX1011451
పపరర: అరరణ కకపపలల

94-13/963

16839 NDX2201671
పపరర: శవ కలమమరర కకనవజగటట

94-13/956

16842 NDX3130036
పపరర: నసరరహన బ షపక
భరస : మమరరసజ వల
ఇసటట ననస:6-6-203
వయససస:30
లస: ససస స

16822 NDX0457242
పపరర: గరసధద దేవరకకసడ

94-13/952

16825 NDX2401651
పపరర: ననగరతనస జలలర ళళమమడడ

94-13/954

16828 NDX2401644
పపరర: ససనల కలమమర జలలర ళళమమడడ

94-13/957

తసడడ:డ రమణయఖ జలలర ళళమమడడ
ఇసటట ననస:6-6-197
వయససస:28
లస: పప
95-16/2

16831 SQX1822576
పపరర: ససనల కలమమర జలలర మడడగబ

95-16/4

తసడడ:డ రమణయఖ జలలర మడడగబ
ఇసటట ననస:6-6-197
వయససస:28
లస: పప
94-13/958

16834 NDX0223750
పపరర: దేవనవన శకనవరసరరవప

94-13/959

తసడడ:డ దేవనవన రరమయఖ
ఇసటట ననస:6-6-198
వయససస:43
లస: పప
94-13/961

16837 NDX1069053
పపరర: చసదడశశఖర రరవప బసడనరర

94-13/962

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:6-6-199
వయససస:40
లస: పప
94-13/964

తసడడ:డ ససబబబ రరవప పతకమబరర
ఇసటట ననస:6-6-202
వయససస:39
లస: ససస స
94-13/966

94-13/950

భరస : రమణయఖ జలలర ళళమమడడ
ఇసటట ననస:6-6-197
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : పరపరరరవప
ఇసటట ననస:6-6-199
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:6-6-199
వయససస:66
లస: పప
16841 NDX2201663
పపరర: శసకర పతకమబరర

94-15/750

భరస : దేవనవన శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:6-6-198
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:6-6-199
వయససస:40
లస: ససస స
16838 NDX1203876
పపరర: పరపరరరవప కకపపలల

16824 NDX3227535
పపరర: ననగమణణ దేవర కకసడ

16819 NDX0226316
పపరర: రరఘవయఖ మసదన

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:6-6-196
వయససస:42
లస: పప

భరస : రమణయఖ జలలర మడడగబ
ఇసటట ననస:6-6-197
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : బబబబవల�
ఇసటట ననస:6-6-198
వయససస:40
లస: ససస స
16835 NDX1011543
పపరర: శకకళ బసడనరర

94-13/951

తసడడ:డ రమణయఖ జలలర ళళమమడడ
ఇసటట ననస:6-6-197
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ పస టర
ఇసటట ననస:6-6-197
వయససస:46
లస: పప
16832 NDX0006825
పపరర: జమమరరబ షపక�

16821 NDX1792465
పపరర: ననగమణణ దేవరకకసడ

94-13/948

తసడడ:డ యహన మసదన
ఇసటట ననస:6-6-195
వయససస:37
లస: పప

భరస : నగగశశరరరవప దేవర కకసడ
ఇసటట ననస:6-6-196
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ జలలర ళళమమడడ
ఇసటట ననస:6-6-197
వయససస:50
లస: ససస స
16829 NDX3229226
పపరర: శవననరరయణ పస టర

94-13/949

భరస : ననగగశశర రరవప దేవరకకసడ
ఇసటట ననస:6-6-196
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:6-6-196
వయససస:64
లస: పప
16826 NDX2410652
పపరర: ననగరతనఎస జలలర ళళమమడడ

16818 NDX1890939
పపరర: శరలన మసదన

16816 NDX0720680
పపరర: నబ సరహహబ షపక

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-6-194
వయససస:64
లస: పప

భరస : రరఘవయఖ మసద
ఇసటట ననస:6-6-195
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల అజజద
ఇసటట ననస:6-6-196
వయససస:77
లస: పప
16823 NDX0362871
పపరర: ననగగశశర రరవప దేవరకకసడ

94-13/947

తసడడ:డ నబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-6-194
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-6-195
వయససస:39
లస: పప
16820 NDX1185206
పపరర: షషకలర షపక

16815 NDX0720631
పపరర: మసరసనశల షపక

16840 NDX2201689
పపరర: పరరశత పతకమబరర

94-13/965

భరస : ససబబబ రరవప పతకమబరర
ఇసటట ననస:6-6-202
వయససస:61
లస: ససస స
94-13/1334

16843 NDX0591206
పపరర: నససమమ షపక�

94-13/967

భరస : జజనస షపక�
ఇసటట ననస:6-6-204
వయససస:55
లస: ససస స

Page 330 of 722

16844 NDX0590281
పపరర: జజనస షపక�

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-13/968

తసడడ:డ హహసపసన�
ఇసటట ననస:6-6-204
వయససస:66
లస: పప
16847 NDX0034504
పపరర: దదలర మద షపక

94-13/971

94-13/974

94-13/977

94-13/454

94-13/982

94-13/984

94-13/987

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:6-6-210
వయససస:26
లస: ససస స

16857 NDX2201945
పపరర: వవసకటటశశరర ఆరవ పలర

16860 NDX0828715
పపరర: పరశస రమణ�

16863 NDX2202687
పపరర: మల కకసడయఖ చచదరర గగరసటర

16866 NDX2202679
పపరర: నవన గగరసటర

94-13/990

16869 NDX3172368
పపరర: శకనవరస రరవప కసదసకలరర

94-13/980

16872 NDX3177672
పపరర: గగపస ననథ కసదసకలరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:6-6-210
వయససస:24
లస: పప

16852 NDX0035220
పపరర: లమవణఖ చదలర మగరల

94-13/976

16855 NDX0248526
పపరర: భమపరల చలర గరల

94-13/979

16858 NDX2201952
పపరర: వనసకట రమణ పపదల

94-13/981

భరస : పస లయఖ పపదల
ఇసటట ననస:6-6-207
వయససస:45
లస: ససస స
94-13/455

16861 NDX1793018
పపరర: నవన గగరసటర

94-13/983

తసడడ:డ ననగగసదడ బబబబ గగరసటర
ఇసటట ననస:6-6-209
వయససస:24
లస: ససస స
94-13/985

16864 NDX0223651
పపరర: మమలకకసడయఖ� తడపనవన�

94-13/986

తసడడ:డ మలమఖదద�డ
ఇసటట ననస:6-6-209
వయససస:36
లస: పప
94-13/988

16867 NDX0250688
పపరర: వమల� కసదసకలరర�

94-13/989

భరస : పమలలటట�
ఇసటట ననస:6-6-210
వయససస:71
లస: ససస స
94-13/1335

తసడడ:డ పరమబలలటట కసదసకలరర
ఇసటట ననస:6-6-210
వయససస:50
లస: పప
94-13/1337

94-13/973

తసడడ:డ దననస
ఇసటట ననస:6-6-206
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ననగగసదడ బబబబ గగరసటర
ఇసటట ననస:6-6-209/1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:6-6-210
వయససస:82
లస: పప
16871 NDX3187036
పపరర: సరశత కసదసకలరర

94-13/978

తసడడ:డ ననగగసదడ బబబబ గగరసటర
ఇసటట ననస:6-6-209/
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:6-6-209
వయససస:41
లస: పప
16868 NDX0246934
పపరర: పరమలలటట కసదసకలరర

16854 NDX0248567
పపరర: భమచసదర చలర గరల

16849 NDX1551242
పపరర: మహఖల అశశక

భరస : భమపరల
ఇసటట ననస:6-6-206
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకషషయఖ�
ఇసటట ననస:6-6-209
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననగగసదడ బబబబ
ఇసటట ననస:6-6-209
వయససస:38
లస: ససస స
16865 NDX0223719
పపరర: ననగగసదడ బబబబ� గగరసటర �

94-13/975

భరస : ఆకమక రరవప ఆరవపలర
ఇసటట ననస:6-6-207
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచదయఖ పపదల
ఇసటట ననస:6-6-207
వయససస:61
లస: పప
16862 NDX0249920
పపరర: మనన కలమమరర గగరసటర

16851 NDX0034991
పపరర: ససజజత చదలర మగరల

94-13/970

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:6-6-205
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ దననస
ఇసటట ననస:6-6-206
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శవ ననగమర
ఇసటట ననస:6-6-207
వయససస:33
లస: పప
16859 NDX2201960
పపరర: పస లయఖ పపదల

94-13/972

భరస : భమ చసదడ
ఇసటట ననస:6-6-206
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : దననస
ఇసటట ననస:6-6-206
వయససస:49
లస: ససస స
16856 NDX0819599
పపరర: మసరసన వల షపక

16848 NDX1576687
పపరర: పపపలల రరజ

16846 NDX2163145
పపరర: సరరసజననసర షపక

భరస : శశవబ త అల సయఖద
ఇసటట ననస:6-6-205
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సతస యఖ
ఇసటట ననస:6-6-205
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:6-6-205
వయససస:49
లస: పప
16853 NDX0034900
పపరర: దననమక చలమరగరల

94-13/969

తసడడ:డ అమర
ఇసటట ననస:6-6-205
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అమర షపక
ఇసటట ననస:6-6-205
వయససస:43
లస: ససస స
16850 NDX0353318
పపరర: అమర షపక

16845 NDX1419895
పపరర: షపక షరహననజ ఉననసర

16870 NDX3187697
పపరర: పదనకవత కసదసకలరర

94-13/1336

భరస : శకనవరస రరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:6-6-210
వయససస:43
లస: ససస స
94-13/1395

16873 NDX2245835
పపరర: భబరడ వ వళపరరపప

94-12/425

భరస : గణణశ వళపరరపప
ఇసటట ననస:6-6-211
వయససస:25
లస: ససస స
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94-13/991

తసడడ:డ శకరరమ మమరరస వలపరరపప
ఇసటట ననస:6-6-211
వయససస:26
లస: పప
16877 NDX1311612
పపరర: బబజ షపక

94-13/992

94-13/1236

94-17/220

94-12/1598

94-17/1232

94-12/426

94-12/429

తసడడ:డ ననగభమషణస�
ఇసటట ననస:6-6-219
వయససస:69
లస: పప

16887 NDX3150547
పపరర: సరసబడజఖస మరరయమలల

16890 NDX0216168
పపరర: ననగమర బ షపక

16893 AP151010087456
పపరర: కకటటశశరర ఉసగబటటరర�

16896 NDX1282896
పపరర: ధరరకరరవప ఉసగబటటరర

94-12/432

16899 JBV3058526
పపరర: శకనవరస ఉసగబటటరర� �

94-12/1599

16902 NDX2753218
పపరర: జవన కలమమర కసడనరరపఅల
తసడడ:డ రరజ కసడనరరపఅల
ఇసటట ననస:6-6-219
వయససస:24
లస: పప

16882 AP151010087311
పపరర: ససనత కకకకసలగడస

94-17/219

16885 AP151010081053
పపరర: పడసరదరరవప కకకకసలగడస

94-17/877

16888 NDX3142353
పపరర: బబ స మరరయమల

94-12/1600

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-6-217
వయససస:42
లస: ససస స
94-13/995

16891 NDX0219337
పపరర: బబజ షపక షపక

94-13/996

తసడడ:డ ఉమర షపక
ఇసటట ననస:6-6-218
వయససస:39
లస: పప
94-12/427

16894 NDX0035055
పపరర: శవ కలమమరర� వలర పరపప�

94-12/428

భరస : శక రరమ మమరరస�
ఇసటట ననస:6-6-219
వయససస:46
లస: ససస స
94-12/430

16897 NDX0246603
పపరర: ననగరరజ� వలపరపప�

94-12/431

తసడడ:డ శకరరస మమరరస�
ఇసటట ననస:6-6-219
వయససస:30
లస: పప
94-12/433

తసడడ:డ బసవయఖ� �
ఇసటట ననస:6-6-219
వయససస:43
లస: పప
94-12/435

94-13/994

తసడడ:డ డేవడ�
ఇసటట ననస:6.6-212
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ ససబబశవ రరవప
ఇసటట ననస:6-6-219
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమ మమరరస�
ఇసటట ననస:6-6-219
వయససస:34
లస: పప
16901 NDX0352856
పపరర: ససతనరరమయఖ�

94-17/221

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:6-6-219
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బసవయఖ�
ఇసటట ననస:6-6-219
వయససస:72
లస: ససస స
16898 NDX0217414
పపరర: శకహరర� వలర పరపప�

16884 AP151010081269
పపరర: తమత కకకకసలగడస

16879 NDX0249458
పపరర: అసకమక సస మనవన

భరస : తమత
ఇసటట ననస:6-6-212
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:6-6-218
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకహరర�
ఇసటట ననస:6-6-219
వయససస:38
లస: ససస స
16895 AP151010087409
పపరర: శశషరరతనస ఉసగబటటరర�

94-17/218

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-6-217
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:6-6-217
వయససస:64
లస: పప
16892 NDX0591396
పపరర: వనసకట కలమఖణణ వలర వరపప�

16881 NDX0351544
పపరర: ససజజత కకకకసల గడస

94-13/457

భరస : మమలకకసడయఖ సస మనవన
ఇసటట ననస:6-6-212
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:6-6-212
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:6-6-216
వయససస:24
లస: పప
16889 NDX3115706
పపరర: వనసకటటశశరరర మరరయమల

94-13/993

భరస : సరలమకన రరజ
ఇసటట ననస:6-6-212
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:6-6-212
వయససస:46
లస: పప
16886 NDX2749265
పపరర: సరయ కలమమర ఉసగబటటరర

16878 NDX0249417
పపరర: గరయతడ సస మనవన

16876 NDX0710632
పపరర: శకనవరసరరవప సస మనవన

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-6-212
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప సస మనవన
ఇసటట ననస:6-6-212
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప చమకల
ఇసటట ననస:6-6-212
వయససస:57
లస: ససస స
16883 AP151010081331
పపరర: సరలకన రరజ కకకకసలగడస

94-13/456

తసడడ:డ ననగమర వల
ఇసటట ననస:6-6-212
వయససస:39
లస: పప

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:6-6-212
వయససస:33
లస: ససస స
16880 NDX2540490
పపరర: శరరద చమకల

16875 NDX0788067
పపరర: Nagpur vali Shaik

16900 AP151010081319
పపరర: సరసబశవరరవప ఉసగబటటరర�

94-12/434

తసడడ:డ బసవయఖ�
ఇసటట ననస:6-6-219
వయససస:47
లస: పప
94-12/1601

16903 NDX2753242
పపరర: తషలశ భవన కసడనరరపఅల

94-12/1602

భరస : జవన కలమమర కసడనరరపఅల
ఇసటట ననస:6-6-219
వయససస:20
లస: ససస స
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16904 NDX1282805
పపరర: ససవర పరరవత కరకలమమనస

94-12/436

భరస : రరజ కలమమర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:6-6-220
వయససస:26
లస: ససస స
16907 NDX0220517
పపరర: షపక రమణ�

94-12/439

94-12/442

94-12/445

94-13/998

94-13/1001

94-4/1047

94-13/1003

94-16/1467

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:6-6-247
వయససస:50
లస: పప
16931 NDX0248682
పపరర: రరమబ కరకరర
తసడడ:డ వనసకరటరరవప
ఇసటట ననస:6-6-251/1
వయససస:35
లస: పప

94-12/1603

16917 NDX0698050
పపరర: ననగమక సస మ

16920 NDX3275005
పపరర: ససనత కవల

16923 NDX1769696
పపరర: ఫరతమ పటబన

16926 NDX3112455
పపరర: కకరస ర కసచరర

94-13/999

16912 NDX0246694
పపరర: మమబబససభబన�

16915 NDX0249821
పపరర: పపషలలత సస మమ

94-12/1673

94-13/1000

16921 NDX2401768
పపరర: వనసకట శవ
పరరశత పపల

94-4/1046

భరస : వరసస పపల
ఇసటట ననస:6-6-227
వయససస:39
లస: ససస స
94-13/458

16924 NDX1924944
పపరర: ఆశర పఠరన

94-13/1002

భరస : కరరమబలమర పఠరన
ఇసటట ననస:6-6-228
వయససస:45
లస: ససస స
94-13/1339

16927 NDX0213959
పపరర: హససనన షపక
భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:6-6-247
వయససస:40
లస: ససస స

16929 NDX2983914
పపరర: హససన షపక

16930 NDX2981298
పపరర: ఇసరకయల షపక

తసడడ:డ ససబబరరమయఖ�
ఇసటట ననస:6-6-252
వయససస:76
లస: పప

94-13/997

16918 JBV1801299
పపరర: తమమకరరవప సస మమ

భసధసవప: మరరయమక వరడడమమకకలమ
ఇసటట ననస:6-6-230
వయససస:27
లస: ససస స

16932 NDX0247429
పపరర: శవ పడసరద మవశ�

94-12/444

తసడడ:డ రసగయఖ సస మమ
ఇసటట ననస:6-6-221
వయససస:35
లస: పప

94-16/1468

94-13/1004

94-19/670

Deleted

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:6-6-247
వయససస:39
లస: ససస స
94-13/1005

94-12/441

భరస : తమమకరరవప సస మమ
ఇసటట ననస:6-6-221
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమబలమర పటబన
ఇసటట ననస:6-6-228
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-6-230
వయససస:67
లస: ససస స
16928 NDX3067725
పపరర: ఇసరకయల షపక

16914 NDX2962041
పపరర: సరయ భబరడ వ మమటట ట

16909 NDX0246645
పపరర: జజన బ� షపక�

తసడడ:డ బబడేమయమ�
ఇసటట ననస:6-6-220
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససధకర కవల
ఇసటట ననస:6-6-225
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపలయఖ పపల
ఇసటట ననస:6-6-227
వయససస:40
లస: పప
16925 NDX0076562
పపరర: మరరయమమక వడడసమబకసల

94-12/443

భరస : రసగయఖ సస మ
ఇసటట ననస:6-6-221
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ తమకయఖ సస మమ
ఇసటట ననస:6-6-221
వయససస:74
లస: పప
16922 NDX2401784
పపరర: వరసస పపల

16911 NDX1123843
పపరర: పవన చదవతనఖ చవపకలల

94-12/438

భరస : ఖమససస�
ఇసటట ననస:6-6-220
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమహన రరవప
ఇసటట ననస:6-6-221
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర సస మమ
ఇసటట ననస:6-6-221
వయససస:41
లస: ససస స
16919 AP151010081373
పపరర: రసగయఖ సస మమ

94-12/440

తసడడ:డ నరసససహస
ఇసటట ననస:6-6-220
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ అసకయఖ�
ఇసటట ననస:6-6-220
వయససస:50
లస: పప
16916 NDX0249797
పపరర: రమణ సస మమ

16908 AP151010087291
పపరర: కనకదసరడ కరకలమమనస�

16906 NDX0246678
పపరర: బబజజన� షపక�

భరస : ససబబన�
ఇసటట ననస:6-6-220
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరయపల�
ఇసటట ననస:6-6-220
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరయపల కరకలమమనస
ఇసటట ననస:6-6-220
వయససస:31
లస: పప
16913 NDX0246736
పపరర: పలర పస తష
స వనసకటటశశరరర�

94-12/437

భరస : పవన చదవతనఖ
ఇసటట ననస:6-6-220
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మధర సర�
ఇసటట ననస:6-6-220
వయససస:46
లస: ససస స
16910 NDX0246959
పపరర: రరజ కలమమర కరకలమమనస

16905 NDX1123553
పపరర: ససగరతడ సస చవపకలల

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:6-6-247
వయససస:50
లస: పప
94-12/446

16933 NDX2958171
పపరర: జయలకడక ఉడత

94-12/1604

భరస : దసరడ రరవప ఉడత
ఇసటట ననస:6-6-252
వయససస:45
లస: ససస స
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94-13/459

తసడడ:డ శవ పడసరద మబవరశ
ఇసటట ననస:6-6-252
వయససస:25
లస: పప
16937 NDX2972651
పపరర: కలమమర ఉడత

94-13/1342

94-13/1007

94-13/1010

94-13/1011

94-13/1014

94-13/1347

94-13/1016

తసడడ:డ శకరరమబలల
ఇసటట ననస:6-6-257
వయససస:35
లస: పప

16947 NDX0218347
పపరర: ససలమర బ షపక

16950 NDX2202992
పపరర: మలలర శశర రరవప మసడల

16953 NDX2782811
పపరర: బడహకజ సడరపపరజడస డ

16956 NDX0250548
పపరర: కరశమక ఓరరగసటట

94-13/1019

16959 NDX1792580
పపరర: మననజ ఓరరగసటట

94-13/1012

16962 JBV3692266
పపరర: ససబబబరరయబడడ ఓరరగసటట
తసడడ:డ అసకయఖ
ఇసటట ననస:6-6-257
వయససస:49
లస: పప

16942 NDX1371418
పపరర: భబససర కరరక

94-13/1009

16945 NDX2958536
పపరర: నలమ కరక

94-13/1345

16948 NDX2121556
పపరర: జజన బబషర షపక

94-13/1013

తసడడ:డ నబసర షపక
ఇసటట ననస:6-6-256
వయససస:23
లస: పప
94-13/1015

16951 NDX2803393
పపరర: రరఘవపలల చసదడగరరర

94-13/1346

తసడడ:డ యలర మసద చసదడగరరర
ఇసటట ననస:6-6-256
వయససస:59
లస: పప
94-13/1348

16954 NDX2803435
పపరర: బబజబబబబ చసదడగరరర

94-13/1396

తసడడ:డ రరఘవపలల చసదడగరరర
ఇసటట ననస:6-6-256
వయససస:29
లస: పప
94-13/1017

16957 NDX0034983
పపరర: తరరపతమక సస మనవన

94-13/1018

భరస : మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-6-257
వయససస:51
లస: ససస స
94-13/1020

తసడడ:డ ససబబబ ననయబడడ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:6-6-257
వయససస:25
లస: పప
94-13/1022

94-13/1006

భరస : శవ ననగగశశరరరవప కరరక
ఇసటట ననస:6-6-253
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససబబననయబడడ
ఇసటట ననస:6-6-257
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-6-257
వయససస:25
లస: పప
16961 NDX1123983
పపరర: శకనవరససలల ఓరరగసటట

94-13/1344

తసడడ:డ ధరక రరజ సడరపపరజడస డ
ఇసటట ననస:6-6-256
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:6-6-257
వయససస:33
లస: ససస స
16958 NDX1651653
పపరర: పలర పస తష అవననష బబబబ

16944 NDX2964906
పపరర: శవ ననగగశశర రరవప కరక

16939 NDX1371400
పపరర: ననగ లకకక కరరక

తసడడ:డ భమషయఖ
ఇసటట ననస:6-6-253
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సతఖస మసడల
ఇసటట ననస:6-6-256
వయససస:59
లస: పప

భరస : రరఘవపలల చసదడగరరర
ఇసటట ననస:6-6-256
వయససస:51
లస: ససస స
16955 NDX1123546
పపరర: సడవసత ఓరరగసటట

94-13/1008

భరస : నఖస
ఇసటట ననస:6-6-256
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ బడే సర
ఇసటట ననస:6-6-256
వయససస:54
లస: పప
16952 NDX2803401
పపరర: రరజఖలకడక చసదడగరరర

16941 NDX1371392
పపరర: శవ ననగగశశర రరవప కరరక

94-13/1341

భరస : భబససర
ఇసటట ననస:6-6-253
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ భమషయఖ కరక
ఇసటట ననస:6-6-253
వయససస:36
లస: పప

భరస : మమలలర శశరరరవప మసడల
ఇసటట ననస:6-6-256
వయససస:36
లస: ససస స
16949 NDX0223784
పపరర: నభ సర షపక

94-13/1343

తసడడ:డ భమషయఖ
ఇసటట ననస:6-6-253
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:6-6-253
వయససస:62
లస: పప
16946 NDX2202984
పపరర: భవరన మసడల

16938 NDX3013604
పపరర: శకదేవ ఉడత

16936 NDX2977288
పపరర: అదద లకడక చసత

భరస : తషలశ దనస చసత
ఇసటట ననస:6-6-252
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ఉడత
ఇసటట ననస:6-6-252
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవ ననగగశశర రరవప కరరక
ఇసటట ననస:6-6-253
వయససస:31
లస: ససస స
16943 JBV1801745
పపరర: భమషయఖ కరరక

94-13/1340

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప ఉడత
ఇసటట ననస:6-6-252
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ దసరడ రరవప ఉడత
ఇసటట ననస:6-6-252
వయససస:29
లస: పప
16940 NDX1371384
పపరర: నలమ కరరక

16935 NDX2970697
పపరర: దసరడ రరవప ఉడత

16960 NDX0248831
పపరర: నరసససహరరవప సస మనవన

94-13/1021

తసడడ:డ మమలమ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-6-257
వయససస:33
లస: పప
94-13/1023

16963 NDX0248815
పపరర: మమలకకసడయఖ సస మనవన

94-13/1024

తసడడ:డ మమలమ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-6-257
వయససస:56
లస: పప
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16964 NDX1309566
పపరర: ససబబషసణణ కరకరర
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94-13/1025

భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:6-6-257/1
వయససస:30
లస: ససస స
16967 NDX0251132
పపరర: అసజమక� కరకరర �

94-13/1028

94-13/1349

94-13/1032

94-13/1035

94-13/1038

94-15/741

94-13/1043

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-6-260
వయససస:56
లస: ససస స

16977 NDX1309574
పపరర: ననగరరజ కకల

16980 NDX0248997
పపరర: నరసససహరరవప మబపలవరపప

16983 NDX0253120
పపరర: పరరశత� మబపరలరపప�

94-13/1046

94-13/1036

16972 NDX2288041
పపరర: హరరత మబపలవరపప

94-13/1031

16975 NDX1309582
పపరర: శవలల కకలమ

94-13/1034

16978 NDX1309590
పపరర: గగపస కకలమ కకలమ

94-13/1037

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:6-6-258
వయససస:26
లస: పప
94-13/1039

94-13/1040
16981 NDX0249003
పపరర: మమలమ కకసడయఖ మబపలవరపప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:6-6-258
వయససస:61
లస: పప
94-13/1041

16984 NDX0897348
పపరర: చసదడ కలమమరర మబపరలరపప

94-13/1044 16987 NDX0249128
16986 NDX0249102
పపరర: సతఖననరరయణ మబపలవరపప�
పపరర: కకటటశశర రరవప మబపరలరపప

16989 NDX0251447
పపరర: మలర శశరర� సటటర �

16992 NDX2202208
పపరర: సరయ మకజసహన
తసడడ:డ శక న వరస రరవప మకజసహన
ఇసటట ననస:6-6-260
వయససస:25
లస: పప

94-13/1042

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:6-6-259
వయససస:33
లస: ససస స
94-13/1045

తసడడ:డ ఏలయమ
ఇసటట ననస:6-6-259
వయససస:33
లస: పప
94-13/1047

భరస : కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:6-6-260
వయససస:36
లస: ససస స
94-13/1049

94-13/1030

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:6-6-258
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర మసద�
ఇసటట ననస:6-6-259
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:6-6-259
వయససస:56
లస: పప
16991 NDX0251470
పపరర: వనసకరయమమ సటర

94-13/1033

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:6-6-259
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : యలమసద
ఇసటట ననస:6-6-259
వయససస:56
లస: ససస స
16988 NDX0249136
పపరర: యలర మసద మబపలవరపప�

16974 NDX0034447
పపరర: పదనకవత మబపలవరపప

16969 NDX0248948
పపరర: వనసకట రరవప కరకరర

తసడడ:డ నరరససహ రరవప మబపలవరపప
ఇసటట ననస:6-6-258
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-6-258
వయససస:44
లస: పప

భరస : మల కకసడయఖ మబపలవరపప
ఇసటట ననస:6-6-258
వయససస:53
లస: ససస స
16985 NDX0253112
పపరర: సరసబబడజఖస మబపరలరపప

94-13/1397

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:6-6-258
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కకల
ఇసటట ననస:6-6-258
వయససస:38
లస: పప
16982 NDX3227204
పపరర: సరమమజఖస మబపలవరపప

16971 NDX2979466
పపరర: అదద లకడక కనననసరణణ

94-13/1027

తసడడ:డ ననగగసదడస
ఇసటట ననస:6-6-257/1
వయససస:57
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:6-6-258
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబయఖ కకల
ఇసటట ననస:6-6-258
వయససస:65
లస: ససస స
16979 NDX2069772
పపరర: పడసరద కకల

94-13/1029

భరస : శకనవరస రరవప కనననసరణణ
ఇసటట ననస:6-6-257/2
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ననగ రరజ కకలమ
ఇసటట ననస:6-6-258
వయససస:27
లస: ససస స
16976 NDX2069780
పపరర: వనసకట రతనస కకల

16968 NDX0248963
పపరర: రవ కరకరర

16966 NDX0251157
పపరర: నరసమక కరకరర

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:6-6-257/1
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:6-6-257/1
వయససస:39
లస: పప

భరస : వరసజనవయబలల కనననసరణణ
ఇసటట ననస:6-6-257/2
వయససస:48
లస: ససస స
16973 NDX2202216
పపరర: వజయ దసరడ లకడక కకలమ

94-13/1026

భరస : రవ కరకరర
ఇసటట ననస:6-6-257/1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ననగగసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:6-6-257/1
వయససస:78
లస: ససస స
16970 NDX2955417
పపరర: మహలకడక కనననసరణణ

16965 NDX0251207
పపరర: రమమదేవ కరకరర

16990 NDX1419846
పపరర: మకజసన ఆధద లకడక

94-13/1048

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:6-6-260
వయససస:43
లస: ససస స
94-13/1050

16993 JBV3692290
పపరర: కకటటశశర రరవప సటర

94-13/1051

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:6-6-260
వయససస:39
లస: పప
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పపరర: వనసకటటశశర రరవప సటర
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94-13/1052

తసడడ:డ గగపరలస
ఇసటట ననస:6-6-260
వయససస:66
లస: పప
16997 NDX1261767
పపరర: అదతషరర రరధదక

94-13/1055

94-13/1058

94-13/1059

94-44/871

94-16/1469

94-13/1062

94-13/1065

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:6-6-273
వయససస:38
లస: ససస స

17007 NDX2664910
పపరర: రమమసజనఉలల అవపల

17010 NDX0253187
పపరర: వనసకటటశశరమక మమదనసస

17013 NDX0253229
పపరర: శవకలమమరర మమదనసస

17016 NDX0253146
పపరర: ససతమక మమదనసస

94-13/1068

17019 NDX0247189
పపరర: కకసడయఖ మమదనసస

94-7/871

17022 NDX0221317
పపరర: రరజమక పపల
భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:6-6-273
వయససస:54
లస: ససస స

17002 NDX3148293
పపరర: రతన కలమమరర మలర డడ

94-17/1233

17005 NDX2895332
పపరర: ననగబల షరరఫ షపక

94-13/1351

17008 NDX2826741
పపరర: రమమసజనవయబలల ఆవపల

94-13/1352

తసడడ:డ తమకయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:6-6-268
వయససస:52
లస: పప
94-13/1060

17011 NDX1309608
పపరర: గగపసననధ మమదనసస

94-13/1061

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:6-6-269
వయససస:26
లస: పప
94-13/1063

17014 JBV3692282
పపరర: శకరరమమమరరస మమదనసస

94-13/1064

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-6-270
వయససస:44
లస: పప
94-13/1066

17017 NDX0693515
పపరర: మమదనసస శసకర రరవప

94-13/1067

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-6-271
వయససస:33
లస: పప
94-13/1069

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:6-6-271
వయససస:68
లస: పప
94-13/1070

94-13/1057

తసడడ:డ అయమబ షపక
ఇసటట ననస:6-6-267
వయససస:19
లస: పప

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-6-271
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-6-271
వయససస:41
లస: పప
17021 NDX0221739
పపరర: పదనకవత పపల

94-13/1350

భరస : శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:6-6-270
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:6-6-271
వయససస:39
లస: ససస స
17018 NDX0693382
పపరర: రరసబబబబ మమరరసస

17004 NDX2978880
పపరర: మసరసన బఇవనవ షపక

16999 NDX2069921
పపరర: రరజ యయలలటట

భరస : బబలర యఖ
ఇసటట ననస:6-6-264
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:6-6-269
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-6-269
వయససస:46
లస: పప
17015 NDX0253252
పపరర: మలలర శశరర మమదనసస

94-7/1048

భసధసవప: శదదమక అవపల
ఇసటట ననస:6-6-268
వయససస:52
లస: పప

భరస : రరమమసజనవయబలల ఆవపల
ఇసటట ననస:6-6-268
వయససస:47
లస: ససస స
17012 NDX0249086
పపరర: శకనవరసరరవప మమదనసస

17001 NDX3147824
పపరర: బబలర యఖ మలర డడ

94-13/1054

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప యయలలటట
ఇసటట ననస:6-6-261
వయససస:54
లస: పప

భరస : మర వల షపక
ఇసటట ననస:6-6-267
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అయమబ షపక
ఇసటట ననస:6-6-267
వయససస:19
లస: పప
17009 NDX3114493
పపరర: శదదమక ఆవపల

94-13/1056

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:6-6-264
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:6-6-267
వయససస:44
లస: పప
17006 NDX3115193
పపరర: ననగబల షరగఫ షపక

16998 NDX0251322
పపరర: మలర క యడతతటట

16996 NDX1261742
పపరర: అడతషరర పసడయమసక

తసడడ:డ రరమన కలటటట
ఇసటట ననస:6-6-261
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమన కలటటట
ఇసటట ననస:6-6-261
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపల
ఇసటట ననస:6-6-261
వయససస:53
లస: పప
17003 NDX0249052
పపరర: మరవల షపక

94-13/1053

తసడడ:డ రరమన కలటటట యదతతడడ
ఇసటట ననస:6-6-261
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమన కలటటట
ఇసటట ననస:6-6-261
వయససస:31
లస: ససస స
17000 NDX1267632
పపరర: రరమన కలటటట

16995 NDX1840165
పపరర: లకడక యదతతడడ

17020 NDX2628071
పపరర: మమదనసస దేవ గగవరర న

94-13/1237

భరస : మమదనసస శసకర రరవప
ఇసటట ననస:6-6-271
వయససస:28
లస: ససస స
94-13/1071

17023 NDX0590323
పపరర: రరమమమరరస మమదనసస

94-13/1072

తసడడ:డ బసవ కకటయఖ
ఇసటట ననస:6-6-273
వయససస:54
లస: పప
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94-13/1073

తసడడ:డ చననయఖ�
ఇసటట ననస:6-6-273
వయససస:61
లస: పప
17027 NDX1793273
పపరర: అనల కలమమర మదనసస

94-13/1076

17028 NDX0006767
పపరర: మసగమక తతకల�

94-13/462

తసడడ:డ కకటట లసగరచనరర
ఇసటట ననస:6-6-288
వయససస:56
లస: పప

17031 NDX0257790
పపరర: ననగమక మమమలస

94-13/465

తసడడ:డ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:6-6-336
వయససస:36
లస: పప

17034 NDX0828822
పపరర: షపక హఫసజ�

94-13/468

తసడడ:డ వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:6-6-600
వయససస:46
లస: పప

17037 NDX2249449
పపరర: లలరరద మమరర పపరరపస గబ

94-13/463

94-13/470

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:6-6-1021
వయససస:21
లస: పప

17040 NDX0828640
పపరర: సయఖద నడరర హన

94-13/466

తసడడ:డ కరశయఖ మబతకన
ఇసటట ననస:6-7
వయససస:46
లస: పప

17043 NDX2426773
పపరర: శకనవరస రరవప వరససరరజ

94-18/628

94-17/950

17046 JBV1800259
పపరర: ఎససరరజ తషమకపపడడ

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ రరవప మసదపలర
ఇసటట ననస:6-7-43
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరహరర
ఇసటట ననస:6-7-170
వయససస:57
లస: పప

17048 NDX1792416
పపరర: లకడక దసరడ మసడల

17049 NDX1123603
పపరర: ససజజత మసడల

94-13/1080

భరస : బడహకయఖ మసడల
ఇసటట ననస:6-7-252
వయససస:28
లస: ససస స

94-13/471

17052 NDX0249227
పపరర: చసదడ శశఖర మసడల
తసడడ:డ రగశయఖ మసడల
ఇసటట ననస:6-7-252
వయససస:38
లస: పప

94-13/464

17035 NDX0006650
పపరర: కకటటశశరర తషళళళరర�

94-13/467

17038 NDX1185297
పపరర: రఘబ అలమధస

94-13/469

17041 NDX1873034
పపరర: ససమత మబతకన

94-13/1077

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మబతకన
ఇసటట ననస:6-7
వయససస:24
లస: ససస స
94-13/1079

17044 NDX2582609
పపరర: ధరకతేజ నశరసకరరరవప

94-194/1133

తసడడ:డ రసగరరజ నశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:6-7
వయససస:21
లస: పప
94-13/473

17047 JBV1799295
పపరర: కకషష బబ డన

94-13/474

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:6-7-211/1
వయససస:50
లస: పప
94-13/1081

భరస : చసదడశశఖర మసడల
ఇసటట ననస:6-7-252
వయససస:29
లస: ససస స
94-13/1083

17032 NDX0791061
పపరర: లమల జజన బబషర షపక

తసడడ:డ దనససబబబబ
ఇసటట ననస:6-6-730
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖరమ వరససరరజ
ఇసటట ననస:6-7
వయససస:55
లస: పప

17045 NDX2608131
పపరర: వజయ మసదపలర

94-13/461

భరస : కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:6-6-365
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:6-6-1121
వయససస:45
లస: ససస స
94-13/1078

17029 NDX2054856
పపరర: రమమష బబబబ కకలర పర

తసడడ:డ జమమల
ఇసటట ననస:6-6-321
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప పపరరపస గబ
ఇసటట ననస:6-6-639
వయససస:30
లస: ససస స

17039 NDX2430999
పపరర: శవ గగపస పససపపలలటట

94-13/1075

తసడడ:డ సతనఖనసద కకలర పర
ఇసటట ననస:6-6-280
వయససస:39
లస: పప

భరస : మసరసన వల�
ఇసటట ననస:6-6-340
వయససస:31
లస: ససస స

17036 NDX0120717
పపరర: శకనవరసరరవప పస టటట పలర �

తసడడ:డ ననసరయఖ మసడల
ఇసటట ననస:6-7-252
వయససస:28
లస: పప

94-13/460

భరస : శరఖససన
ఇసటట ననస:6-6-320
వయససస:45
లస: ససస స

17033 JBV3058302
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

17026 NDX0591156
పపరర: ననగగశశరమక మమదనసస

భరస : రరమమమరరస
ఇసటట ననస:6-6-274
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సరయ కకషష�
ఇసటట ననస:6-6-280
వయససస:49
లస: ససస స

17030 NDX0122440
పపరర: ఏకరసబరర చనరర తషరర పరటట

17051 NDX1123967
పపరర: బడహకయఖ మసడల

94-13/1074

తసడడ:డ రరమమమరరస
ఇసటట ననస:6-6-274
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ మమరరస మదనసస
ఇసటట ననస:6-6-274
వయససస:27
లస: పప

17042 NDX0124370
పపరర: కకటటశశరరరవప మబతకన

17025 NDX0591263
పపరర: అసజనన శరరష మమదనసస

17050 NDX0251553
పపరర: ననసరమక మసడల

94-13/1082

భరస : రగశయఖ మసడల
ఇసటట ననస:6-7-252
వయససస:48
లస: ససస స
94-13/1084

17053 NDX2069814
పపరర: పపదద రగశయఖ మసడల

94-13/1085

తసడడ:డ రరమ చసదడయఖ మసడల
ఇసటట ననస:6-7-252
వయససస:67
లస: పప
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94-13/1086

భరస : వనసకటటశశరరర కకటట
ఇసటట ననస:6-7-253
వయససస:54
లస: ససస స
17057 NDX0442194
పపరర: రరజఖలకడక తనళళళరర

94-13/1092

17061 NDX1011345
పపరర: శశశత పదదకన అననస అననస

94-13/1094

94-13/1095

17064 NDX2147438
పపరర: ఉదయ లకడక కకల

94-4/1631

94-13/1098

17073 NDX2472322
పపరర: ననగమణణ దనసరర

94-13/1355

17076 NDX2895340
పపరర: శవ కలమమరర మబతనఖల

94-16/1561

భరస : వనసకట శవ ననగ రరజ కకటట
ఇసటట ననస:6-7-279
వయససస:21
లస: ససస స

17079 NDX2718112
పపరర: సతశ కలమమర కకలర

94-13/1100

17082 NDX2055268
పపరర: దయమ రతనస కకడనల
తసడడ:డ జజసఫ కకడనల
ఇసటట ననస:6-7-287
వయససస:46
లస: పప

94-13/1099

17071 NDX2758852
పపరర: ఆసజనవయబలల చేజరర

94-12/1605

17074 NDX2895233
పపరర: లకడక దనసరర

94-13/1354

భరస : నరసససహ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:6-7-279
వయససస:49
లస: ససస స
94-13/1356

17077 NDX2958080
పపరర: వనసకట శవ ననగరరజ కకటట

94-13/1398

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకటట
ఇసటట ననస:6-7-279
వయససస:30
లస: పప
94-13/1357

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకలర
ఇసటట ననస:6-7-285
వయససస:44
లస: పప
94-17/222

17068 NDX2426799
పపరర: లకడక వరససరరజ

తసడడ:డ మబరళ కకషష చేజరర
ఇసటట ననస:6-7-277
వయససస:19
లస: పప

భరస : శసకర రరవప మబతనఖల
ఇసటట ననస:6-7-279
వయససస:25
లస: ససస స
94-15/786

94-13/1097

భరస : శకనవరస రరవప వరససరరజ
ఇసటట ననస:6-7-275
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:6-7-279
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరజ గగపస
ఇసటట ననస:6-7-279
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : దయమ రతనస కకడనల
ఇసటట ననస:6-7-287
వయససస:46
లస: ససస స

17070 NDX2002566
పపరర: నళన కసదదమళళ

17065 NDX1203884
పపరర: శకనవరస రరవప అననస
తసడడ:డ పసననయఖ అననస
ఇసటట ననస:6-7-255
వయససస:52
లస: పప

భరస : ఈశశరయఖ కసదదమళళ
ఇసటట ననస:6-7-276/2
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:6-7-279
వయససస:19
లస: ససస స

17081 NDX2055276
పపరర: పదక కకడనల

94-13/1096

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వరససరరజ
ఇసటట ననస:6-7-275
వయససస:22
లస: ససస స
94-13/1353

17062 NDX1011410
పపరర: నహరరకర అననస అననస
తసడడ:డ శకనవరస రరవప అననస
ఇసటట ననస:6-7-255
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : దసరడ రరవప కకల
ఇసటట ననస:6-7-255
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వరననరరయమణ కసదదమళళ
ఇసటట ననస:6-7-276/2
వయససస:38
లస: పప

17078 NDX3239381
పపరర: ఉమ మహహశశరర కకటట

94-13/1093

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అననస
ఇసటట ననస:6-7-255
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చసదడమమళ
ఇసటట ననస:6-7-275
వయససస:32
లస: ససస స

17075 NDX2895357
పపరర: ససశల గగపస

భరస : వనసకట సతఖ ననరరయణ మమరరస చటట
ట రర
ఇసటట ననస:6-7-254
వయససస:30
లస: ససస స
94-13/1091

94-13/475 17067 NDX2426922
17066 NDX2178201
పపరర: ఉదయగరరర గరరర లకడక మసగమక
పపరర: ఐశశరఖ వరససరరజ

17072 NDX2969582
పపరర: ననగమణణ దనసరర

94-13/1088

94-13/1090 17059 NDX1776147
17058 NDX0353714
పపరర: వనసకట ననగ మణణకసఠ తనళళరర
పపరర: వనసకట సతఖ ననరరయణ
మమరరస చటట
ట రర
తసడడ:డ వవణబ గగపరల రరవప తనళళరర
తసడడ:డ సస మమశశర రరవప చటట
ట రర
ఇసటట ననస:6-7-254
ఇసటట ననస:6-7-254
వయససస:32
లస: పప
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప అననస
ఇసటట ననస:6-7-255
వయససస:45
లస: ససస స

17069 NDX2001519
పపరర: ఈశశరయఖ కసదదమళళ

17056 NDX1776048
పపరర: రరజగశశరర చటట
ట రర

94-13/1089

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:6-7-254
వయససస:59
లస: పప
17063 NDX1011295
పపరర: లకడక అననస అననస

94-13/1087

తసడడ:డ ఖమససస మహమకద
ఇసటట ననస:6-7-253
వయససస:52
లస: పప

భరస : వవణబగగపరల తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:6-7-254
వయససస:56
లస: ససస స
17060 NDX0248641
పపరర: వవణబ గగపరల తనళళళరర

17055 NDX1792382
పపరర: సరరరదదదన మహమకద

17080 NDX2718120
పపరర: ననగ కలమమరర పస టట
ర రర

94-13/1358

భరస : సతశ కలమమర కకలర
ఇసటట ననస:6-7-285
వయససస:40
లస: ససస స
94-17/223

17083 SQX1873553
పపరర: మలర శశర గబసటటపలర

95-147/1

భరస : గసగరధరరరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:6-7-287
వయససస:67
లస: ససస స
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17084 NDX0217810
పపరర: శకదేవ అయనసపపడడ
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94-13/1101

17085 NDX2462638
పపరర: గసడడ సరయ కకషష గసడడ

భరస : వనసకటటసశర రరవప అయనసపపడడ
ఇసటట ననస:6-7-288
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ గసడడ మహన రరవప గసడడ
ఇసటట ననస:6-7-288
వయససస:23
లస: పప

17087 NDX1438994
పపరర: వనవషషవ కకరణ అయనసపపడడ

17088 NDX1911479
పపరర: బబజ బబ మబకపళళళ

94-13/1104

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:6-7-288
వయససస:27
లస: పప
17090 NDX0121764
పపరర: వనసకట పడసరదస యమదదగసటట�

94-13/476

94-13/477

94-13/1111

94-13/1112

94-13/1113

94-13/1116

భరస : మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-7-302
వయససస:74
లస: ససస స

94-13/1108

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప యడమకలలర
ఇసటట ననస:6-7-291/1
వయససస:42
లస: పప
94-13/1109

17097 NDX2845428
పపరర: లమవణఖ జరరగబమలర

17100 NDX2688505
పపరర: ఉదయ లకడక కకల

17103 NDX2426757
పపరర: పడభబ జయచసదడ కకరకపరటట

17106 NDX2201713
పపరర: రమజజబ షపక

94-15/746

17109 NDX2201721
పపరర: గకసఖ షపక

94-19/671

17112 NDX2201705
పపరర: అబబదలమర షపక
తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:6-7-302
వయససస:68
లస: పప

17098 NDX2953750
పపరర: బల జరరగబమలర

94-102/1053

భరస : కననయఖ
ఇసటట ననస:6-7-296
వయససస:35
లస: ససస స
94-13/1239

17101 NDX2719839
పపరర: సరయలత అననస

94-13/1359

భరస :
ఇసటట ననస:6-7-298
వయససస:34
లస: ససస స
94-13/1114

17104 NDX2181261
పపరర: బబలయయసస కకరకపరటట

94-13/1115

తసడడ:డ బబల పడసరద రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:6-7-301
వయససస:62
లస: పప
94-13/1117

17107 NDX3227360
పపరర: నససమ షపక

94-15/745

భరస : ననగబల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:6-7-302
వయససస:111
లస: ససస స
94-16/1

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:6-7-302
వయససస:48
లస: ససస స
94-16/3

94-13/1110
17095 NDX0077370
పపరర: రరమమలమమక కరమమజ కరమమజ

భరస : అసజయఖ కరమమజ
ఇసటట ననస:6-7-295
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ననగబర షపక
ఇసటట ననస:6-7-302
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కరళళశ షపక
ఇసటట ననస:6-7-302
వయససస:36
లస: పప
17111 NDX2201697
పపరర: బబగస షపక

17092 NDX0222786
పపరర: వనసకట పడసరద యడమకలలర

తసడడ:డ బబల ఏసస కకరకపరటట
ఇసటట ననస:6-7-301
వయససస:37
లస: పప

భరస : ననగబల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:6-7-302
వయససస:32
లస: ససస స
17108 NDX3227394
పపరర: ననగబల షరరఫ షపక

94-13/1107

భరస : దసరడ రరవప కకల
ఇసటట ననస:6-7-298
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : బబలయయసస కకరకపరటట
ఇసటట ననస:6-7-301
వయససస:57
లస: ససస స
17105 NDX1777046
పపరర: నషసమ షపక

94-13/1106

తసడడ:డ కననయఖ
ఇసటట ననస:6-7-296
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:6-7-298
వయససస:41
లస: పప
17102 NDX2181253
పపరర: ససభబషసణణ కకరకపరటట

17089 NDX0222836
పపరర: వనసకటటసశర రరవప
అయనసపపడడ
తసడడ:డ కకటయఖ అయనసపపడడ
ఇసటట ననస:6-7-288
వయససస:50
లస: పప

తలర : ససతనరరవమక బసడనరర
ఇసటట ననస:6-7-293
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:6-7-295
వయససస:30
లస: పప
17099 NDX2147305
పపరర: అబబదల రరవపఫ షపక

17094 NDX1925231
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బసడనరర

94-13/1103

94-13/1105

భరస : వనసకట పడసరద యడమకలలర
ఇసటట ననస:6-7-291/1
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష గడస స
ఇసటట ననస:6-7-293
వయససస:33
లస: ససస స
17096 NDX0220970
పపరర: రమమష కరమమజ

17091 NDX0212597
పపరర: ధనలకడక యడమకలలర

17086 NDX1439026
పపరర: వనవషషవ అరరణ అయనసపపడడ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:6-7-288
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ బబ మబకపళళళ
ఇసటట ననస:6-7-288
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:6-7-290
వయససస:38
లస: పప
17093 NDX2527604
పపరర: శరకవణణ గడస స

94-13/1102

17110 NDX0217018
పపరర: అపసరరననసర షపక

94-16/2

భరస : ఉమర షపక
ఇసటట ననస:6-7-302
వయససస:64
లస: ససస స
94-16/4

17113 NDX3054541
పపరర: గకసఖ షపక

94-13/1360

Deleted

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:6-7-302, 4TH LANE
వయససస:48
లస: ససస స
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17114 NDX3131406
పపరర: రమజజబ షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-13/1361

తసడడ:డ ననగబర షపక
ఇసటట ననస:6-7-302, 4TH LANE
వయససస:32
లస: ససస స
17117 NDX3054608
పపరర: మసరసన బఇవనవ షపక

94-12/1606

95-30/1100

94-13/480

తసడడ:డ మసరసన రరవప�
ఇసటట ననస:6-7-762
వయససస:30
లస: పప
17126 SQX1822592
పపరర: దదలప కలమమర తమకశశటట

95-16/5

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల తమకశశటట
ఇసటట ననస:6-8
వయససస:32
లస: పప
94-13/1240

భసధసవప: శశశలలష బబబబ గసగరరపప
ఇసటట ననస:6-8-17/A
వయససస:20
లస: పప
94-16/1558

17135 NDX1397695
పపరర: అదద లకడక వరర

17124 NDX1156801
పపరర: రమణ సస డడశశటట

94-15/399

17138 NDX1923565
పపరర: సరసబ ససవర రరవప గననవరపప

94-13/478

తసడడ:డ అమకయఖ గననవరపప
ఇసటట ననస:6-8-220
వయససస:50
లస: పప

94-13/481

17122 NDX1827585
పపరర: సతష కలమమర మసడవ

17125 NDX2576213
పపరర: చసదడ శశఖర రజడడస అవపదడరర

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:6-7-768
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ జయ రమ రజడడస అవపదడరర
ఇసటట ననస:6-8
వయససస:20
లస: పప

94-15/398
17127 NDX2386704
పపరర: బ పస కగ పస రరయర
జఝమళళక వప
తసడడ:డ గబరరదేవ రరయలల జఝమళళక వప
ఇసటట ననస:6-8-1/1
వయససస:40
లస: పప

17128 NDX0284109
పపరర: శరఖససన మమమలస
తసడడ:డ మమధవ
ఇసటట ననస:6-8-11/1
వయససస:50
లస: పప

17130 NDX2583169
పపరర: సరయ కకషష సడదన

17131 NDX3258902
పపరర: వనసకటపలయఖ శరక యమమరరస

94-13/1241

17133 NDX0257758
పపరర: దనచచ రరచపపడడ

17136 NDX0951921
పపరర: శవ ననగరరజ పరలపరరస

17139 NDX1360437
పపరర: దసరడ పడసరద ఐతరరజ

17142 NDX2237469
పపరర: బబల ననగమక మసరల
భరస : వనసకట ససబబయఖ మసరల
ఇసటట ననస:6-8-391
వయససస:41
లస: ససస స

94-13/479

94-65/857

94-13/482

94-16/1555

తసడడ:డ వనసకమ రరజ యమమరరస
ఇసటట ననస:6-8-35/1
వయససస:65
లస: పప
94-13/483

17134 JBV1790096
పపరర: ససధనకర� పస లలరర�

94-13/484

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:6-8-156
వయససస:45
లస: పప
94-13/485

17137 NDX0690016
పపరర: శకనవరస తసతడ

94-13/486

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-8-199
వయససస:39
లస: పప
94-13/488

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:6-8-221/1
వయససస:37
లస: పప
94-13/489

95-13/1443

తసడడ:డ అపరలరరవప మసడవ
ఇసటట ననస:6-7-361
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:6-8-190
వయససస:32
లస: పప
94-13/487

17119 SQX2379014
పపరర: రమదేవ గడేస

Deleted

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:6-8-125
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరజజ గగపరల వరర
ఇసటట ననస:6-8-174
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-8-320
వయససస:38
లస: పప

17121 NDX0490219
పపరర: శవయఖ కరకరర

94-8/1571

భరస : మలమఖదదడ గడేస
ఇసటట ననస:6-7-313/2
వయససస:43
లస: ససస స

భసధసవప: నవన సడదన
ఇసటట ననస:6-8-26
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటపలయఖ శరక యమమసఠర
ఇసటట ననస:6-8-35/1
వయససస:63
లస: ససస స

17141 JBV1797190
పపరర: శవయఖ కకడడరర

94-13/1363

తసడడ:డ ననగగసదడస
ఇసటట ననస:6-7-332
వయససస:65
లస: పప

17123 NDX0126110
పపరర: ఫపరగజ షపక�

17132 NDX3261377
పపరర: సతఖవత యమమసఠర

17118 NDX3121852
పపరర: మసరసన బఇవనవ షపక

17116 NDX3073442
పపరర: మసరసన బఇవనవ షపక

భరస : కలలశర షపక
ఇసటట ననస:6-7-302, 4TH LINE
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కలలశర షపక
ఇసటట ననస:6-7-302, 4TH LINE
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మలమఖదదడ గదదద
ఇసటట ననస:6-7-313/2
వయససస:20
లస: ససస స

17129 NDX2656130
పపరర: పడణవ కకటటశశర గసగరరపప

94-13/1362

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:6-7-302, 4TH LANE,
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ కలలశర షపక
ఇసటట ననస:6-7-302, 4TH LINE
వయససస:47
లస: ససస స
17120 SQX2122703
పపరర: వనసగమమసబ గదదద

17115 NDX3054111
పపరర: అబబదలమర షపక

17140 NDX0353748
పపరర: అసజయఖ కరమమజ కరమమజ

94-16/5

తసడడ:డ జసగయఖ కరమమజ
ఇసటట ననస:6-8-295
వయససస:49
లస: పప
94-16/6

17143 NDX2237451
పపరర: తరరపతమక తనతనబబ యన

94-16/7

భరస : వనసకట రమణ తనతనబబ యన
ఇసటట ననస:6-8-391
వయససస:52
లస: ససస స

Page 340 of 722

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39

17144 NDX2237444
పపరర: వనసకట రమణ తనతనబబ యన

94-16/8

తసడడ:డ వనసకటయఖ తనతనబబ యన
ఇసటట ననస:6-8-391
వయససస:56
లస: పప
17147 NDX2225944
పపరర: వనసకట నవన కరష

94-16/10

తసడడ:డ బబలయఖ కరష
ఇసటట ననస:6-8-392
వయససస:22
లస: పప
17150 NDX2237519
పపరర: పడణవ అదదసకక

94-16/12

94-16/15

94-16/17

94-16/20

17162 NDX2237394
పపరర: బబల కకటయఖ తనతనబబ యన

94-16/23

తసడడ:డ అచచయఖ తనతనబబ యన
ఇసటట ననస:6-8-394
వయససస:70
లస: పప

భరస : పసచచయఖ తనతనబబ యన
ఇసటట ననస:6-8-395
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యమటగరరర
ఇసటట ననస:6-8-396
వయససస:38
లస: పప

94-16/13

17154 NDX2237527
పపరర: నవకలమమర అదదసకక

94-16/16

94-16/1144

94-16/18

17160 NDX2237386
పపరర: తడవకకమ రరవప తనతనబబ యన

17155 NDX3070976
పపరర: వనసకటటష అలర స

94-16/21

17163 NDX2989846
పపరర: వరర మహన రరవప

17164 NDX2989838
పపరర: వరర పదనకవత

భరస : రరజ� �
ఇసటట ననస:6-8-482
వయససస:34
లస: ససస స

94-16/19

17161 NDX2237493
పపరర: రరజ గగపరల వరర
తసడడ:డ అసకయఖ వరర
ఇసటట ననస:6-8-394
వయససస:51
లస: పప

17172 JBV3072154
పపరర: వససమత� చలకర�

94-13/1364

17158 NDX2237410
పపరర: భవరన వరర

తసడడ:డ బబల కకటయఖ తనతనబబ యన
ఇసటట ననస:6-8-394
వయససస:41
లస: పప

17169 NDX2633501
పపరర: వనసకట తేజ బబ రక

94-16/14

భరస : శకనవరస రరవప వరర
ఇసటట ననస:6-8-394
వయససస:47
లస: ససస స

94-16/1473

94-16/22

94-16/1474

భరస : వరర మహన రరవప
ఇసటట ననస:6-8-394/1
వయససస:52
లస: ససస స
94-16/25

17167 NDX2659308
పపరర: బల గబరవయఖ కలలర

94-16/1143

తసడడ:డ చనన గబరవయఖ కలలర
ఇసటట ననస:6-8-395
వయససస:28
లస: పప
94-16/1145

భరస : దేవవసదసడడడ బబ రక
ఇసటట ననస:6-8-395/1
వయససస:20
లస: ససస స
94-16/27

17152 NDX2237543
పపరర: శరఖమల నలర పరటట

తసడడ:డ హరరపస
డ రద అలర స
ఇసటట ననస:6-8-393 , 6th line
వయససస:29
లస: పప

17157 NDX2237378
పపరర: బబల రమఖ తనతనబబ యన

17166 NDX2237436
పపరర: పసచచయఖ తనతనబబ యన

94-16/9

భరస : గబరరలసగ చనరర నలర పరటట
ఇసటట ననస:6-8-393
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ తనతనబబ యన
ఇసటట ననస:6-8-395
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రసగయఖ బబ రక
ఇసటట ననస:6-8-395/1
వయససస:27
లస: పప
17171 NDX2237550
పపరర: వనసకట శవయఖ యమటగరరర

17151 NDX2237535
పపరర: వనసకట సతఖ వరణణ అదదసకక

తసడడ:డ వరర గబరవయఖ
ఇసటట ననస:6-8-394/1
వయససస:61
లస: పప
94-16/24

17146 NDX2225951
పపరర: ననగ లకడక కరష

భరస : వనసకటయఖ తనతనబబ యన
ఇసటట ననస:6-8-392
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : తడవకకమ రరవప తనతనబబ యన
ఇసటట ననస:6-8-394
వయససస:37
లస: ససస స

17159 NDX2237402
పపరర: వనసకట ససబబమక
తనతనబబ యన
భరస : బబల కకటయఖ తనతనబబ యన
ఇసటట ననస:6-8-394
వయససస:58
లస: ససస స

17168 NDX2633519
పపరర: దేవవసదసడడడ బబ రక

94-16/1472
17149 NDX2989853
పపరర: చనన అసకమక తనతనబబ యన

94-16/11

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అదదసకక
ఇసటట ననస:6-8-393
వయససస:50
లస: పప

భరస : శశఖర రతన
ఇసటట ననస:6-8-394
వయససస:31
లస: ససస స

17165 NDX2237428
పపరర: వనసకట రమణ తనతనబబ యన

17148 NDX2237477
పపరర: బబలయఖ కరష

భరస : నవకలమమర అదదసకక
ఇసటట ననస:6-8-393
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నవకలమమర అదదసకక
ఇసటట ననస:6-8-393
వయససస:22
లస: పప
17156 NDX2237485
పపరర: పరవన వవలలటట

భరస : బబలయఖ కరష
ఇసటట ననస:6-8-392
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ బబ రకయఖ కరష
ఇసటట ననస:6-8-392
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ నవకలమమర అదదసకక
ఇసటట ననస:6-8-393
వయససస:21
లస: ససస స
17153 NDX2237501
పపరర: సతఖ రరఘవ అదదసకక

94-16/1471
17145 NDX2989820
పపరర: వనసకట శవ వసశ కకషష
తనతనబబ యబన
తసడడ:డ వనసకట రమణ తనతనబబ యన
ఇసటట ననస:6-8-391
వయససస:19
లస: పప

17170 NDX2237568
పపరర: అసజమక యమటగరరర

94-16/26

భరస : వనసకట శవయఖ యమటగరరర
ఇసటట ననస:6-8-396
వయససస:31
లస: ససస స
94-13/490

17173 NDX0490995
పపరర: ఈదర వనసకరయమక�

94-13/491

భరస : రరఘవపలల�
ఇసటట ననస:6-8-550
వయససస:60
లస: ససస స

Page 341 of 722

17174 NDX0792507
పపరర: చనరజరస ననననపస గబ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-13/492

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:6-8-1123
వయససస:54
లస: పప

17175 NDX2287464
పపరర: లకడక గసపల

94-16/28

17176 NDX1909789
పపరర: సరయ గసపల

భరస : తవటట రరజ గసపల
ఇసటట ననస:6-9
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ తవటట రరజ గసపల
ఇసటట ననస:6-9
వయససస:24
లస: పప
17179 NDX2965291
పపరర: కకటటశశరర మగరల

తసడడ:డ నరజసదడ బబబబ దనరపనవన
ఇసటట ననస:6-9-29/30,FLAT NO.502
వయససస:18
లస: ససస స

94-16/1146
17178 NDX2649051
పపరర: అలవనలల మసగతయమరర
మబవశల
భరస : రరమ కకషష పడసరద రరవప మబవశల
ఇసటట ననస:6-9-33
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర మగరల
ఇసటట ననస:6-9-152
వయససస:50
లస: ససస స

17180 NDX0071944
పపరర: బబజబ షపక

17181 NDX0787986
పపరర: చనననలమలల షపక

17182 NDX3108057
పపరర: చననయఖ జకకస

17177 NDX2707602
పపరర: మమనక దనరపనవన

94-5/1076

94-13/493

భరస : యమససన
ఇసటట ననస:6-9-172
వయససస:41
లస: ససస స
17183 NDX3103108
పపరర: బసవమక జకకస

తసడడ:డ జమల షపక
ఇసటట ననస:6-9-186
వయససస:31
లస: పప
94-16/1476

భరస : చననయఖ జకకస
ఇసటట ననస:6-9-503
వయససస:47
లస: ససస స
17186 NDX3159266
పపరర: ససధఖ మలర వరపప

94-16/1477

94-16/33

94-16/1478

94-16/36

భరస : ససబబబ రరవప పలలర
ఇసటట ననస:6-9-513
వయససస:53
లస: ససస స
17201 NDX1310176
పపరర: మలర క మలక
తసడడ:డ సరసబ ససవర రరవప మలక
ఇసటట ననస:6-9-516
వయససస:26
లస: ససస స

94-16/34

94-16/1479

17196 NDX2181220
పపరర: పడశరసత పలలర

17199 NDX2181287
పపరర: వర సరశమ ఎరరకల

17202 NDX1873851
పపరర: కనక వరలకడక పడసనన మలక
తసడడ:డ శవయఖ మలక
ఇసటట ననస:6-9-517
వయససస:25
లస: ససస స

17188 NDX2288173
పపరర: రరహన షపక

94-16/32

17191 NDX1872994
పపరర: కరరమబలమర షపక

94-16/35

17194 NDX3098233
పపరర: రరజగశ ధరస

94-16/1480

తసడడ:డ ఏససరతనస ధరస
ఇసటట ననస:6-9-511
వయససస:33
లస: పప
94-16/37

17197 NDX2226058
పపరర: రతన సలలమ పరతతరర

94-16/38

భరస : మబతఖలల పస
ఇసటట ననస:6-9-513
వయససస:40
లస: ససస స
94-16/40

తసడడ:డ మబతస యఖ ఎరరకల
ఇసటట ననస:6-9-513
వయససస:37
లస: పప
94-16/42

94-16/31

తసడడ:డ జజవలమవపదదదన షపక
ఇసటట ననస:6-9-510
వయససస:48
లస: పప

భరస : వరరసరశమ వనవ
ఇసటట ననస:6-9-513
వయససస:31
లస: ససస స
94-16/39

17185 NDX1309863
పపరర: ఆనసద కలమమర మలర వరరగపప

తసడడ:డ అకబర బబషర షపక
ఇసటట ననస:6-9-510
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:6-9-510
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మబతనఖలల పరతషరర
ఇసటట ననస:6-9-513
వయససస:23
లస: ససస స
17198 NDX2201747
పపరర: చననమక పలలర

94-16/1549

17190 NDX1840280
పపరర: జబబర షపక

17193 NDX3112828
పపరర: మసరసన బఇవనవ షపక

94-16/1475

తసడడ:డ చనన లమజరర మలర వరరపప
ఇసటట ననస:6-9-507
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:6-9-510
వయససస:27
లస: పప

భరస : మహమకద షపక
ఇసటట ననస:6-9-510
వయససస:68
లస: ససస స
17195 NDX2201739
పపరర: సససధస పడహరర పరతతరర

94-16/30

భరస : చనన లమజర మలర వరస
ఇసటట ననస:6-9-507
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : జబబర షపక
ఇసటట ననస:6-9-510
వయససస:27
లస: ససస స
17192 NDX2780252
పపరర: మత బ షపక

17184 NDX1397216
పపరర: దనన యయలల మలర వరపప

17187 NDX3237617
పపరర: ససవరరస మక మలర వరస

94-12/1607

తసడడ:డ రసగయఖ జకకస
ఇసటట ననస:6-9-503
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ లమజర మలర వరరపప
ఇసటట ననస:6-9-507
వయససస:33
లస: పప

భరస : డననయల మలర వరపప
ఇసటట ననస:6-9-507
వయససస:20
లస: ససస స
17189 NDX1840306
పపరర: హససనన షపక

94-13/494

94-16/29

17200 NDX2202042
పపరర: ససబబబరరవప పలలర

94-16/41

తసడడ:డ ఏలమసద పలలర
ఇసటట ననస:6-9-513/1
వయససస:69
లస: పప
94-16/43

17203 NDX2771293
పపరర: జజనబ షపక

94-16/1481

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:6-9-517
వయససస:66
లస: ససస స
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17204 NDX2773224
పపరర: జన బబష షపక
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94-16/1482

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:6-9-517
వయససస:43
లస: పప
17207 NDX2779783
పపరర: ననగబర షపక

94-16/1485

94-16/1487

94-16/44

94-16/47

94-16/50

94-5/1077

94-16/45

17217 NDX0218925
పపరర: రవతేజ పస నననకసటట

17220 NDX1310226
పపరర: వమల బబబబ పస నననకసటట

17223 NDX2507986
పపరర: పపరరషమ గరయతడ చసతలపరటట

94-15/718

17226 NDX3065281
పపరర: లకడక నరసమక రరయసస

94-16/48

94-16/1492

17231 NDX2876381
పపరర: జయదేవ శరక దరబ

94-16/1495

17229 NDX3062486
పపరర: రతన మల ఈదర

94-16/51

తసడడ:డ వనసకట కకషష కసదదమళర
ఇసటట ననస:6-9-538
వయససస:19
లస: ససస స

94-16/1489

17215 NDX2202513
పపరర: ఆమన పస నవనకసటట

94-16/46

17218 NDX2147180
పపరర: రగశయఖ మమనసబబ తషల

94-16/49

17221 NDX2700763
పపరర: గకససయమ షపక

94-16/1147

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:6-9-526,W1
వయససస:19
లస: ససస స
94-13/495

17224 NDX2660165
పపరర: వనసకటననరరయణ కలసచల

94-13/1242

తసడడ:డ రగశయఖ కలసచల
ఇసటట ననస:6-9-538
వయససస:62
లస: పప
94-16/1490

17227 NDX2841948
పపరర: రవ కలమమర దరబ

94-16/1491

భసధసవప: మధవ లత దరబ
ఇసటట ననస:6-9-538
వయససస:54
లస: పప
94-16/1493

భరస : శకననథ బబబబ ఈదర
ఇసటట ననస:6-9-538
వయససస:43
లస: ససస స
17232 NDX3083011
పపరర: శవ చసదన కసదదమళర

17212 NDX2736247
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

తలర : సరగజన మమనసబబ తషల
ఇసటట ననస:6-9-524
వయససస:32
లస: పప

భరస : వర ఆసజనవయబలల రరయసస
ఇసటట ననస:6-9-538
వయససస:74
లస: ససస స

17228 NDX3082831
పపరర: వర వనసకట ససధకర కలమమర
రరయసస
తసడడ:డ వర ఆసజనవయబలల రరయసస
ఇసటట ననస:6-9-538
వయససస:49
లస: పప

94-28/990

భరస : అనల కలమమర పస నవన కసటట
ఇసటట ననస:6-9-524
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస కకరణ చసతలపరటట
ఇసటట ననస:6-9-538
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వశ బబబబ దేవరకకసడ
ఇసటట ననస:6-9-538
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమమర దరబ
ఇసటట ననస:6-9-538
వయససస:24
లస: పప

17214 NDX1372051
పపరర: రరజ శశఖర సస హహచ

17209 NDX2779809
పపరర: హబబ షపక

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:6-9-519
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కకపరదననస పస నవన కసటట
ఇసటట ననస:6-9-524
వయససస:34
లస: పప

భరస : రవ కలమమర దనరభబ
ఇసటట ననస:6-9-538
వయససస:46
లస: ససస స
17225 NDX3195153
పపరర: ఝనస ఏకలల

94-16/1488

తసడడ:డ కకపరధరస పస నవన కసటట
ఇసటట ననస:6-9-524
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకపరధననస పస నవన కసటట
ఇసటట ననస:6-9-524
వయససస:32
లస: పప
17222 NDX2703882
పపరర: మధవ లత దరబ

17211 NDX2736262
పపరర: హససన షపక

94-16/1484

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:6-9-517
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ చేననయఖ
ఇసటట ననస:6-9-522
వయససస:29
లస: పప

భరస : కకపరనసదస
ఇసటట ననస:6-9-524
వయససస:51
లస: ససస స
17219 NDX1372119
పపరర: అనల కలమమర పస నననకసటట

94-16/1486

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:6-9-519
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అనల
ఇసటట ననస:6-9-522
వయససస:37
లస: ససస స
17216 NDX0213009
పపరర: కమల పస నననగసటట

17208 NDX2779734
పపరర: ననగబర బబష షపక

17206 NDX2773109
పపరర: శరకకర షపక

భరస : గకసప షపక
ఇసటట ననస:6-9-517
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ గకసప
ఇసటట ననస:6-9-517
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ హససన షపక
ఇసటట ననస:6-9-519
వయససస:43
లస: పప
17213 NDX1372077
పపరర: శశభ రరణణ చసతపలర

94-16/1483

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:6-9-517
వయససస:39
లస: పప

భరస : హబబ షపక
ఇసటట ననస:6-9-517
వయససస:31
లస: ససస స
17210 NDX2777704
పపరర: జన షపక

17205 NDX2773067
పపరర: గకసప షపక

94-16/1494
17230 NDX3064631
పపరర: అచసత లకడక కలమమరర రరయసస

భరస : వర వనసకట ససధకర కలమమర రరయసస
ఇసటట ననస:6-9-538
వయససస:43
లస: ససస స
94-16/1496

94-16/1497
17233 NDX3071941
పపరర: వర వనసకట శక లకడక గరయతడ
రరయసస
తసడడ:డ వర వనసకట ససధకర కలమమర రరయసస
ఇసటట ననస:6-9-538
వయససస:18
లస: ససస స
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పపరర: శవ కలమమరర కలసచల
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94-23/633

భరస : వనసకట ననరరయణ కలసచల
ఇసటట ననస:6-9-538
వయససస:54
లస: ససస స
17237 NDX2493229
పపరర: సరయ గకతమ సబబనవన

94-16/54

17238 NDX2493245
పపరర: పపరష చసదడ రరవప సబబనవన

94-16/68

17241 NDX2518777
పపరర: సరయ వరరన మపసదేవ

94-16/55

17244 NDX2499416
పపరర: గగపస తేజగష పరశస

94-16/53

17239 NDX2518769
పపరర: హహమ బసదస మపసదేవ

94-16/67

భరస : వనసకట బసవ రరవప మపసదేవ
ఇసటట ననస:6-9-538/F-508
వయససస:43
లస: ససస స
94-17/224

తసడడ:డ వనసకట బసవ రరవప మపసదేవ
ఇసటట ననస:6-9-538/F-508
వయససస:21
లస: పప
94-16/60

17236 NDX2493237
పపరర: శక లకడక సబబనవన

భరస : పపరష చసదడ రరవప సబబనవన
ఇసటట ననస:6-9-538/417
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదయఖ సబబనవన
ఇసటట ననస:6-9-538/417
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మపసదేవ
ఇసటట ననస:6-9-538/F-508
వయససస:48
లస: పప
17243 NDX2499408
పపరర: ససనత పరశస

94-16/52

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప సబబనవన
ఇసటట ననస:6-9-538/417
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప సబబనవన
ఇసటట ననస:6-9-538/417
వయససస:24
లస: పప
17240 NDX2518785
పపరర: వనసకట బసవ రరవప మపసదేవ

17235 NDX2473791
పపరర: నతనఖ సబబనవన

17242 NDX2499382
పపరర: ససమఖ పరశస

94-16/59

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరశస
ఇసటట ననస:6-9-538 F.NO 107 YAGANTI
వయససస:20
లస: ససస స
94-16/61

17245 NDX2499390
పపరర: వనసకటటశశరరర పరశస

94-16/62

భరస : వనసకటటశశరరర పరశస
ఇసటట ననస:6-9-538 F.NO 107 YAGANTI
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరశస
ఇసటట ననస:6-9-538 F.NO 107 YAGANTI
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయమఖ
ఇసటట ననస:6-9-538 F.NO 107 YAGANTI
వయససస:43
లస: పప

17246 NDX2470102
పపరర: కకటటశశరమక పరలలరర

17247 NDX2470128
పపరర: మసరసన రజడడస పరలలరర

17248 NDX2470110
పపరర: పపరష భబరడ వ రజడడస పరలలరర

94-16/63

94-16/64

94-16/65

భరస : వనసకటటశశర రజడడస పరలలరర
ఇసటట ననస:6-9-538 F.NO 108 YAGANTI
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రజడడస పరలలరర
ఇసటట ననస:6-9-538 F.NO 108 YAGANTI
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రజడడస పరలలరర
ఇసటట ననస:6-9-538 F.NO 108 YAGANTI
వయససస:24
లస: పప

17249 NDX2470094
పపరర: వనసకటటశశర రజడడస పరలలరర

17250 NDX2470250
పపరర: ససమత మమరజడడస

17251 NDX2470268
పపరర: శకకరసత మమరజడడస

94-16/66

94-16/56

94-16/57

తసడడ:డ పరపసల రజడస డ పరలలరర
ఇసటట ననస:6-9-538 F.NO 108 YAGANTI
వయససస:50
లస: పప

భరస : రరమ రజడడస మమరజడడస
ఇసటట ననస:6-9-538 F.NO.210 YAGANTI
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరజడడస మమరజడడస
ఇసటట ననస:6-9-538 F.NO.210 YAGANTI
వయససస:36
లస: పప

17252 NDX2470243
పపరర: రరమ రజడడస మరజడడస

17254 NDX2695138
పపరర: శక దదవఖ కటట

తసడడ:డ పపననన రజడస డ మరజడడస
ఇసటట ననస:6-9-538 F.NO.210 YAGANTI
వయససస:63
లస: పప

94-13/1243
17253 NDX2628535
పపరర: వడర పపడడ ననగగశశర రరవప
వడర పపడడ
భసధసవప: వడర పపడడ జమబన రరణణ వడర పపడడ
ఇసటట ననస:6-9-538 ward no. 33
వయససస:61
లస: పప

భరస : పడవణ తేజ యయళళ
ఇసటట ననస:6-9-538 YAGANTI STERLING
వయససస:29
లస: ససస స

17255 NDX3135522
పపరర: మబరళ కకషష పపలకకసడ

17256 NDX3037207
పపరర: లత మమధసరర పపలకకసడ

17257 NDX3105954
పపరర: లత మమధసరర పపలకకసడ

94-16/58

94-16/1499

తసడడ:డ వనసకటటశశర గబపస
ఇసటట ననస:6-9-538, FLAT 214
వయససస:54
లస: పప
17258 NDX3062551
పపరర: మబరళ కకషష పపలకకసడ

భరస : మబరళకకషష
ఇసటట ననస:6-9-538, FLAT 214
వయససస:44
లస: ససస స
94-44/872

తసడడ:డ వనసకటటశశర గబపస పపలకకసడ
ఇసటట ననస:6-9-538,F.NO 214
వయససస:54
లస: పప
17261 NDX1292085
పపరర: శకనవరస రరవప పడతపరటట
తసడడ:డ వర రరఘవపలల పడతపరటట
ఇసటట ననస:6-9-701/3
వయససస:54
లస: పప

94-16/1500

94-16/1502

17259 NDX2874691
పపరర: మణణకకశన పడసరద గరడడపరరస

94-32/984

94-16/1501

భరస : మబరళ కకషష పపలకకసడ
ఇసటట ననస:6-9-538,F.NO 214
వయససస:44
లస: ససస స
94-77/1037

17260 NDX2876290
పపరర: సరయ భవరన ససరర పపత

94-77/1038

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:6-9-552 GROUND FLOOR
వయససస:38
లస: పప

భరస : మణణకసఠ పడసరద గరడడపరరస
ఇసటట ననస:6-9-552 GROUND FLOOR
వయససస:29
లస: ససస స

17262 NDX1292093
పపరర: వనసకటట్ేష పడతపత

17263 NDX1292077
పపరర: మమధవ పడతపత

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పడతపత
ఇసటట ననస:6-9-701/5
వయససస:24
లస: పప

94-12/1608

94-16/1503

భరస : శకనవరస రరవప పడతపత
ఇసటట ననస:6-9-701/5
వయససస:43
లస: ససస స
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95-20/749

భరస : లకకణరరవప బస
ఇసటట ననస:6-10
వయససస:36
లస: ససస స
17267 JBV3058872
పపరర: మధసర బబబబ� చసదవవలల�

94-13/499

94-13/502

94-13/505

94-13/508

94-13/511

94-13/514

94-13/517

తసడడ:డ అమర ననథ బబలరపప
ఇసటట ననస:6-10-330
వయససస:25
లస: ససస స

17277 NDX0006817
పపరర: రరమబలమక తషళళళరర�

17280 NDX0819540
పపరర: శకనవరసరరవప సరగర�

17283 NDX0740134
పపరర: శశశలజ పరలలకలరర�

17286 NDX1360486
పపరర: శవయఖ చగపలర

94-12/1463

17289 NDX1770511
పపరర: బబజర మబలగర

94-13/509

17292 NDX1827882
పపరర: చసడడ పసడయమ తనళళరర

17272 NDX0006809
పపరర: జయమమరర కసతేటట

94-13/504

17275 NDX2146232
పపరర: శవయఖ నడతకకస

94-13/507

17278 NDX0734160
పపరర: కమల పపననన�

94-13/510

భరస : ధనససజయ�
ఇసటట ననస:6-10-175
వయససస:53
లస: ససస స
94-13/512

17281 NDX0242982
పపరర: రరజఖ లకడక నవటటపలర

94-13/513

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:6-10-183
వయససస:46
లస: ససస స
94-13/515

17284 NDX0363044
పపరర: రరమమసజమక పలలకలరర�

94-13/516

భరస : సడరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:6-10-185
వయససస:64
లస: ససస స
94-13/518

17287 NDX1156835
పపరర: మసరసన వల షపక

94-13/519

తసడడ:డ పపదన బకరరర
ఇసటట ననస:6-10-260
వయససస:64
లస: పప
94-13/520

భరస : చసకసయఖ మబలగర
ఇసటట ననస:6-10-320
వయససస:35
లస: ససస స
94-13/522

94-13/501

తసడడ:డ కకటయఖ నడతకకస
ఇసటట ననస:6-10-171
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమబలల
ఇసటట ననస:6-10-201
వయససస:52
లస: పప

భరస : గరసధదరరజ వననరస
ఇసటట ననస:6-10-267
వయససస:20
లస: ససస స
17291 NDX1827957
పపరర: అనసషర బబలరపప

94-13/506

భరస : రరజయఖ పసళర ళ�
ఇసటట ననస:6-10-185
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసస బబ�
ఇసటట ననస:6-10-196
వయససస:60
లస: పప
17288 NDX2779080
పపరర: పడవణ వననరస

17274 NDX1981878
పపరర: సరసబశవ రరవప మదసగబల

17269 NDX1360478
పపరర: జజన బ షపక

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:6-10-131
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:6-10-180
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:6-10-183
వయససస:50
లస: పప
17285 NDX0284042
పపరర: రరజ� ననననపస గబ�

94-13/503

భరస : పడకరశస�
ఇసటట ననస:6-10-172
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:6-10-180
వయససస:57
లస: ససస స
17282 NDX0787739
పపరర: శకనవరసరరవప ననపలలర �

17271 NDX1360429
పపరర: జజన షపక

94-13/498

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:6-10-106
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప మదసగబల
ఇసటట ననస:6-10-168
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మబపలవరపప
ఇసటట ననస:6-10-172
వయససస:25
లస: ససస స
17279 NDX1261619
పపరర: మహలకకక పపదద నవన

94-13/500

తసడడ:డ పపదద సపవదసలల
ఇసటట ననస:6-10-106
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:6-10-136
వయససస:56
లస: పప
17276 NDX1825829
పపరర: పసడయమసక మబపలవరపప

17268 NDX1360361
పపరర: బబజ మబనన షపక

17266 NDX0951939
పపరర: శకనవరసరరవప ఇనగసటట

తసడడ:డ ఇమమమ సరహహబ
ఇసటట ననస:6-10-102
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:6-10-106
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదసలల
ఇసటట ననస:6-10-106
వయససస:26
లస: పప
17273 NDX0864520
పపరర: వనసకటటశశర రరవప అననవరపప

94-13/497

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:6-10-76/1
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరరస� �
ఇసటట ననస:6-10-102
వయససస:55
లస: పప
17270 NDX1360403
పపరర: సపవదస బబజ షపక

17265 NDX0951962
పపరర: రమణయఖ అననస

17290 NDX0257683
పపరర: జజఖత రరచపపడడ

94-13/521

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:6-10-320
వయససస:38
లస: ససస స
94-13/523

భరస : ఆర వ సరసబ ససవర రరవప తనళళరర
ఇసటట ననస:6-10-420
వయససస:30
లస: ససస స

17293 NDX2467819
పపరర: పపణఖవత పరపసనవన

94-16/69

భరస : గసగరధరరరవప పరపసనవన
ఇసటట ననస:6-10-587
వయససస:63
లస: ససస స
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17294 NDX2467827
పపరర: పడదదప కలమమర పరపసనవన

94-16/70

తసడడ:డ గసగరధరరరవప పరపసనవన
ఇసటట ననస:6-10-587
వయససస:33
లస: పప
94-16/73

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:6-10-590
వయససస:35
లస: ససస స
94-16/76

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-10-590
వయససస:36
లస: పప

17298 NDX1372259
పపరర: నమమ మనననస

94-16/79

భరస : శకనస సశరష
ఇసటట ననస:6-10-591
వయససస:46
లస: ససస స

17301 NDX1372267
పపరర: వనసకయఖ మనననస

17304 NDX3166105
పపరర: సరగజన మనసబబ ఠరలమ

94-16/1275

17307 NDX3114774
పపరర: సరయ గగపరల కసచరర

94-16/81

తసడడ:డ మమహర బబబబ రజడస డ యమనమరగదద
ఇసటట ననస:6-10-615/3
వయససస:29
లస: ససస స
17312 NDX2425650
పపరర: మమహర బబబబ రజడస డ యమనమరగదద

94-16/1273

17315 NDX2107481
పపరర: బబజ షపక

17316 NDX1770818
పపరర: పసరమక షపక

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:6-10-615/5
వయససస:26
లస: ససస స

94-27/1154

తసడడ:డ నబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-10-615/5
వయససస:49
లస: పప

94-16/82

17305 NDX2775641
పపరర: ఆదదననరరయణ చసతలపపడడ

94-16/1274

17308 NDX0490185
పపరర: ఆదదననరరయణ చసతలపపడడ

94-16/80

17311 NDX2425635
పపరర: ఉమ దేవ యమనమరగదద

94-16/83

భరస : మమహర బబబబ రజడస డ యమనమరగదద
ఇసటట ననస:6-10-615/3
వయససస:51
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ మహన రరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:6-10-615/4,ROAD NO 5
వయససస:42
లస: పప
94-16/86

17319 NDX3122223
పపరర: బడహకస షపక

17322 NDX2720175
పపరర: సమరర షపక
భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:6-10-615/6
వయససస:24
లస: ససస స

17317 NDX2076033
పపరర: మసరసన వరల షపక

94-16/87

తసడడ:డ జబబబర షపక
ఇసటట ననస:6-10-615/5
వయససస:31
లస: పప
94-16/1277

తసడడ:డ ఆడమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-10-615/5
వయససస:33
లస: పప
94-16/1279

94-16/78

తసడడ:డ చదననయఖ
ఇసటట ననస:6-10-615/2
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనస షపక
ఇసటట ననస:6-10-615/5
వయససస:45
లస: ససస స
94-16/88

17302 NDX1372242
పపరర: కకసడయఖ మనననస

94-16/1276 17314 NDX2635092
94-16/1097
17313 NDX2779304
పపరర: శవ రరమ కకషష పడసరద కకతత
పపరర: శవ రరమ కకషష పడసరద కకతత
స రర
స రర

తసడడ:డ మమ్రహన రరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:6-10-615/4
వయససస:42
లస: పప

94-16/85

94-16/75

తసడడ:డ చననయఖ
ఇసటట ననస:6-10-615
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మమహర బబబబ రజడస డ యమనమరగదద
ఇసటట ననస:6-10-615/3
వయససస:30
లస: ససస స
94-16/84

17299 NDX1372283
పపరర: రరజగష మనననస

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:6-10-590
వయససస:71
లస: పప

17310 NDX2425601
పపరర: అఖల యమనమరగదద

తసడడ:డ సడరఖ ననరరయణ రజడస డ యమనమరగదద
ఇసటట ననస:6-10-615/3
వయససస:57
లస: పప

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:6-10-615/6
వయససస:26
లస: ససస స

94-16/77

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:6-10-615
వయససస:22
లస: పప

17309 NDX2425627
పపరర: అమమలఖ యమనమరగదద

94-16/72

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-10-590
వయససస:33
లస: పప

భరస : చలమయఖ
ఇసటట ననస:6-10-591
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:6-10-615
వయససస:20
లస: పప

17321 NDX2719409
పపరర: రజయ షపక

94-16/74

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-10-590
వయససస:37
లస: పప

17303 NDX2288082
పపరర: రరమ సశరష

17296 NDX2055243
పపరర: రమణణ మనననస

భరస : రరజగష మనననస
ఇసటట ననస:6-10-590
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-10-590
వయససస:58
లస: ససస స

17300 NDX0490656
పపరర: ససవరష రరజ మనననస

17318 NDX1770941
పపరర: శకనస షపక

94-16/71

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ పరపసనవన
ఇసటట ననస:6-10-587
వయససస:71
లస: పప

17297 NDX1372275
పపరర: వజయ కలమమరర మనననస

17306 NDX3022910
పపరర: మణణ కలమమర కసచరర

17295 NDX2467801
పపరర: గసగరధరరరవప పరపసనవన

17320 NDX3065810
పపరర: ననగబల మర షపక

94-16/1278

భరస : బడహకస షపక
ఇసటట ననస:6-10-615/5
వయససస:18
లస: ససస స
94-16/1280

17323 NDX2440758
పపరర: రమణ గమరగకపపసరల

94-16/89

భరస : వనసకటటసశరరర గమరగకపపసరల
ఇసటట ననస:6-10-616/1 ,5TH LANE
వయససస:38
లస: ససస స
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17324 NDX2440766
పపరర: వనసకటటశశరరర గబరకపపసరల

94-16/90

తసడడ:డ అసకయఖ గబరకపపసరల
ఇసటట ననస:6-10-616/1 ,5TH LANE
వయససస:47
లస: పప
17327 NDX1873398
పపరర: శవరరమ కకషష దదసడపరటట

94-16/93

94-16/96

94-2/1475

94-16/1282

94-16/99

94-16/101

94-16/104

తసడడ:డ చదననయఖ వరరమమసస
ఇసటట ననస:6-10-626
వయససస:28
లస: పప

17337 NDX3062296
పపరర: వనసకటరతనస రరవపరటట

17340 NDX1371640
పపరర: ససతన రరమయఖ బబణనల

17343 NDX1309889
పపరర: కకటటశశరమక కకడడరర

17346 NDX1781500
పపరర: లకడక రరవపరటట

94-16/106

17349 NDX2069848
పపరర: బబబ సరగజన వరరమమసస

94-16/1283

17352 NDX2070001
పపరర: చదననయఖ వరరమమసస
తసడడ:డ బబలయఖ వరరమమసస
ఇసటట ననస:6-10-626
వయససస:53
లస: పప

17332 NDX0007096
పపరర: గసగ రజవనలర�

94-16/1560

17335 NDX3149143
పపరర: శకనవరస రరవపరటట

94-16/1281

17338 NDX3062270
పపరర: ననగలకడక రరవపరటట

94-16/1284

భరస : వనసకటరతనస రరవపరటట
ఇసటట ననస:6-10-620/1
వయససస:32
లస: ససస స
94-16/100

17341 NDX3149341
పపరర: సతష బబబబ ననయబడడ

94-16/1285

తసడడ:డ శసకర రరవప ననయబడడ
ఇసటట ననస:6-10-621
వయససస:26
లస: పప
94-16/102

17344 NDX2288389
పపరర: శకనవరస చనరర చసడవవలల

94-16/103

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చసడవవలల
ఇసటట ననస:6-10-622
వయససస:43
లస: పప
94-16/105

17347 NDX2652220
పపరర: బబలమజ పరరమ

94-16/1098

తసడడ:డ వనసకటరమణ పరరమ
ఇసటట ననస:6-10-625
వయససస:19
లస: పప
94-16/107

భరస : చదననయఖ వరరమమసస
ఇసటట ననస:6-10-626
వయససస:50
లస: ససస స
94-16/109

94-16/95

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:6-10-620
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ రరవపరటట
ఇసటట ననస:6-10-624
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ చదననయఖ వరరమమసస
ఇసటట ననస:6-10-626
వయససస:24
లస: ససస స
17351 NDX2069970
పపరర: బబల సరగర వరరమమసస

94-16/98

భరస : శకనవరసరరవప కకడడరర
ఇసటట ననస:6-10-622
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల కకసడయఖ కకడడరర
ఇసటట ననస:6-10-622
వయససస:48
లస: పప
17348 NDX1839473
పపరర: పరవన వరరమమసస

17334 NDX2287449
పపరర: భబరత మరరయమల

17329 NDX1783498
పపరర: వరలకడక రగవనలర

భరస : వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:6-10-619
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-10-621
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరస చనరర చసడవవలల
ఇసటట ననస:6-10-622
వయససస:36
లస: ససస స
17345 NDX1309871
పపరర: శకనవరస రరవప కకడడరర

94-16/97

తసడడ:డ వనసకటసరశమ రరవపరటట
ఇసటట ననస:6-10-620/1
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససతన రరమయఖ
ఇసటట ననస:6-10-621
వయససస:48
లస: ససస స
17342 NDX2225795
పపరర: ససనత చసడవవలల

17331 NDX1155894
పపరర: వనసకటయఖ రజవనలలర

94-16/92

తసడడ:డ వనసకటయఖ రగవనలర
ఇసటట ననస:6-10-619
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల మరరయమల
ఇసటట ననస:6-10-620
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:6-10-620/1
వయససస:38
లస: పప
17339 NDX1371657
పపరర: రమణ బబణనల

94-16/94

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-10-619
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:6-10-620
వయససస:31
లస: ససస స
17336 NDX3076874
పపరర: వనసకటరతనస రరవపరటట

17328 NDX2181303
పపరర: శకనవరస రరవప దదసడపరటట

17326 NDX2181196
పపరర: భబగఖ లకడక దదసడపరటట

భరస : శకనవరస రరవప దదసడపరటట
ఇసటట ననస:6-10-617
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శక రరమబలల దదసడపరటట
ఇసటట ననస:6-10-617
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:6-10-619
వయససస:23
లస: పప
17333 NDX3166857
పపరర: మమలత రరవపరటట

94-16/91

భరస : శవ రరమ కకషష యలవరరస
ఇసటట ననస:6-10-617
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస దదసడపరటట
ఇసటట ననస:6-10-617
వయససస:30
లస: పప
17330 NDX1783415
పపరర: దసరరడ పడసరద రగవనలర

17325 NDX1782441
పపరర: జవత లకడక యలవరరస

17350 NDX2069830
పపరర: వదనఖ సరగర వరరమమసస

94-16/108

తసడడ:డ చదననయఖ వరరమమసస
ఇసటట ననస:6-10-626
వయససస:26
లస: పప
94-16/110

17353 NDX2121358
పపరర: ససభబన షపక

94-16/111

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:6-10-627
వయససస:35
లస: ససస స
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17354 NDX0213256
పపరర: శరరధ� చసతలపపడడ�

94-16/112

భరస : శవననరరయణ�
ఇసటట ననస:6-10-627
వయససస:35
లస: ససస స
17357 NDX2121366
పపరర: మసరసన వరల షపక

94-16/115

94-16/118

94-16/121

94-16/124

94-183/1

94-16/127

94-16/130

తసడడ:డ కకసడలల కకసడడత
ఇసటట ననస:6-10-630
వయససస:31
లస: ససస స

17367 NDX1309822
పపరర: ఆదదమబననసర షపక

17370 NDX3066123
పపరర: ససశల వడడయమల

17373 NDX1782953
పపరర: ననగ మణణ చకలసల

17376 NDX1309996
పపరర: ననరరయణ నటట
ట రర

94-16/1289

17379 NDX2748127
పపరర: మహహష పగడనల

94-16/125

17382 AP151010081329
పపరర: ససబబయఖ బబ గరశస�
తసడడ:డ ననగయఖ�
ఇసటట ననస:6/10/630-1
వయససస:72
లస: పప

17362 NDX1123991
పపరర: శవ ననగగసదడస చదరరకలపలర

94-16/120

17365 NDX1309806
పపరర: హససనన బబగస షపక

94-16/123

17368 NDX2225894
పపరర: మహమకద యమససన షపక

94-16/126

తసడడ:డ షరకకర అహకద షపక
ఇసటట ననస:6-10-628/1
వయససస:25
లస: పప
94-16/1286

17371 NDX3132875
పపరర: వరగశశర రరవప వడడయమల

94-16/1287

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ వడడయమల
ఇసటట ననస:6-10-629
వయససస:52
లస: పప
94-16/128

17374 NDX2069871
పపరర: జజనకక చకలసల

94-16/129

భరస : కకషస ర చకలసల
ఇసటట ననస:6-10-630
వయససస:30
లస: ససస స
94-16/131

17377 NDX2903763
పపరర: గరలయఖ పగడనల

94-16/1288

తసడడ:డ కకటయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:6-10-630
వయససస:59
లస: పప
94-16/1290

తసడడ:డ గరలయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:6-10-630
వయససస:27
లస: పప
94-81/818

94-16/117

భరస : మహమకద ఇసతయమజ షపక
ఇసటట ననస:6-10-628/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:6-10-630
వయససస:40
లస: పప

భరస : గరలయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:6-10-630
వయససస:43
లస: ససస స
17381 NDX2703155
పపరర: కలమమరర కకసడడత

94-16/122

తసడడ:డ సపవదన చకలసల
ఇసటట ననస:6-10-630
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బకమయఖ చకలసల
ఇసటట ననస:6-10-630
వయససస:31
లస: పప
17378 NDX2903771
పపరర: వనసకట రతనస పగడనల

17364 NDX2287571
పపరర: మలర కరరరర న రరవప కగతన

17359 NDX2226082
పపరర: సపహహననజ షపక

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:6-10-628
వయససస:34
లస: పప

భరస : వరగశశర రరవప వడడయమల
ఇసటట ననస:6-10-629
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : పగడనల మహహష
ఇసటట ననస:6-10-630
వయససస:24
లస: ససస స
17375 NDX1782797
పపరర: సపవదన చకలసల

94-16/119

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:6-10-628/1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ అల షపక
ఇసటట ననస:6-10-628/1
వయససస:37
లస: పప
17372 NDX2469344
పపరర: తరరపతమక పగడనల

17361 NDX2287670
పపరర: దసరడ కగతన

94-16/114

భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:6-10-628
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరర న రరజ కగతన
ఇసటట ననస:6-10-628
వయససస:54
లస: పప

భరస : రహహస ఖమన
ఇసటట ననస:6-10-628/1
వయససస:41
లస: ససస స
17369 NDX1031103
పపరర: మహమకద ఇసతయమజ షపక

94-16/116

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప కగతన
ఇసటట ననస:6-10-628
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:6-10-628
వయససస:40
లస: పప
17366 JBV3071636
పపరర: హబమబననసర పఠరన

17358 NDX2202596
పపరర: మసరసన వల షపక

17356 NDX0144196
పపరర: శవనననరరయణ చసతలపపడడ�

తసడడ:డ ఓసకరరస�
ఇసటట ననస:6-10-627
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఇమమస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-10-627
వయససస:50
లస: పప

భరస : శవననగగసదడస
ఇసటట ననస:6-10-628
వయససస:30
లస: ససస స
17363 NDX2226090
పపరర: మహమమద రఫస షపక

94-16/113

భరస : ఇమమమ సరహహబ
ఇసటట ననస:6-10-627
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమమమ సహబ షపక
ఇసటట ననస:6-10-627
వయససస:49
లస: పప
17360 NDX1123512
పపరర: ననగలకడక చదరరకలపలర

17355 NDX0006973
పపరర: హసనన బ షపక

17380 NDX2690790
పపరర: గలయఖ పగడల

94-81/817

తసడడ:డ కకటయఖ పగడల
ఇసటట ననస:6-10-630
వయససస:58
లస: పప
94-12/447

17383 NDX0536953
పపరర: సపవదమక వలమరల

94-16/132

భరస : బకస వలమరల
ఇసటట ననస:6-10-630/1
వయససస:42
లస: ససస స
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17384 NDX0554501
పపరర: బకస వలమరల
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94-16/133

తసడడ:డ మమరయఖ వలమరల
ఇసటట ననస:6-10-630/1
వయససస:46
లస: పప
17387 NDX2202653
పపరర: భబగఖస గబసటటరర

94-16/136

94-16/139

94-16/1291

94-16/143

94-16/144

94-16/1101

94-16/1104

భరస : వనసకట చసదడ శశఖర తలల
ర రర
ఇసటట ననస:6-10-636/1
వయససస:29
లస: ససస స
17408 JBV1801489
పపరర: వనసకటలకడక నటట
ట రర

తసడడ:డ రరమ ససబబయఖ వనసస
ఇసటట ననస:6-10-639/1
వయససస:68
లస: పప

94-16/141

17397 NDX3125101
పపరర: శకనవరస రరవప బననల

17400 NDX2712164
పపరర: ససబబ రరవప తలల
ర రర

94-16/146

94-16/1292

94-16/1099

94-16/1102

17406 NDX3123577
పపరర: శశశలజ తలర మ

94-16/1294

17412 NDX2935906
పపరర: రరజశశఖర వసస

17395 NDX1397398
పపరర: శకనవరస రరవప వకసలగడస

94-16/142

17398 NDX3108958
పపరర: ససజజత బననల

94-16/1293

17401 NDX2712248
పపరర: సతఖవత తలల
ర రర

94-16/1100

17404 NDX2712420
పపరర: చసడడ పసడయ తలల
ర రర

94-16/1103

భరస : రరమ వనసకట సరసబ శవ రరవప తలల
ర రర
ఇసటట ననస:6-10-636/1
వయససస:30
లస: ససస స
17407 NDX2426781
పపరర: రజయమ షపక

94-16/145

భరస : ఖమజజవళ షపక
ఇసటట ననస:6-10-639
వయససస:32
లస: ససస స
94-16/147

17410 NDX2426856
పపరర: ఖమజజవళ షపక

94-16/148

తసడడ:డ మరరవరల షపక
ఇసటట ననస:6-10-639
వయససస:36
లస: పప
94-10/1322

Deleted

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వసస
ఇసటట ననస:6-10-639/1
వయససస:45
లస: పప

94-16/1537

భరస : ససబబ రరవప తలల
ర రర
ఇసటట ననస:6-10-636/1
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ జగమస మలర పపరపప
ఇసటట ననస:6-10-639
వయససస:32
లస: పప
94-10/1321

17392 NDX3228475
పపరర: ఖససస సరహహబ షపక

భరస : శకనవరస రరవప బననల
ఇసటట ననస:6-10-635
వయససస:39
లస: ససస స

17403 NDX2712313
పపరర: రమమ వనసకట సరసబ శవ రరవప
తలల
ర రర
తసడడ:డ ససబబ రరవప తలల
ర రర
ఇసటట ననస:6-10-636/1
వయససస:34
లస: పప

17409 NDX2426906
పపరర: కకటటశశరరరవప మలర పపరపప

94-16/138

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:6-10-634
వయససస:38
లస: పప

భరస : లకడక ననరరయణ తలర మ
ఇసటట ననస:6-10-638
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:6-10-639
వయససస:33
లస: ససస స
17411 NDX2873925
పపరర: సతఖననరరణ వనసస

17394 NDX1397422
పపరర: శవ ననగగసదడస వకసలగడస

17389 NDX1745993
పపరర: కకప కలడడమబల

తసడడ:డ అసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-10-632
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:6-10-636/1
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:6-10-636/1
వయససస:37
లస: పప
17405 NDX2712461
పపరర: మసదనకకన దేవ తలల
ర రర

94-16/140

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ బననల
ఇసటట ననస:6-10-635
వయససస:49
లస: పప

భరస : ఉమమశసకర
ఇసటట ననస:6-10-636/1
వయససస:53
లస: ససస స
17402 NDX2712115
పపరర: వనసకట చసదడ శశఖర తలల
ర రర

17391 NDX2069905
పపరర: రతన కలమమరర వవమమరర

94-16/135

భరస : దేవదననస కలడడమబల
ఇసటట ననస:6-10-631/1
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:6-10-634
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:6-10-635
వయససస:55
లస: ససస స
17399 NDX0254672
పపరర: రరమకకటమక చమకలరరస

94-16/137

భరస : శకనవరస రరవప లలట వవమమరర
ఇసటట ననస:6-10-631/1
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ఖమజ వల
ఇసటట ననస:6-10-633
వయససస:34
లస: ససస స
17396 NDX0254748
పపరర: మహహబ షపక

17388 NDX2225902
పపరర: రరమ చసదడ రజడడస ఉధదరజడడస

17386 NDX2225878
పపరర: శక కకషష వవణణ ఉధదరజడడస

భరస : రరమ చసదడ రజడడస ఉధదరజడడస
ఇసటట ననస:6-10-631
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగర రజడడస ఉధద రజడస డ
ఇసటట ననస:6-10-631
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప లలట వవమమరర
ఇసటట ననస:6-10-631/1
వయససస:43
లస: ససస స
17393 NDX3067352
పపరర: చన ననగమర బ నడర బబష

94-16/134

భరస : జజన బబషర
ఇసటట ననస:6-10-631
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకటట రజడడస గబసటటరర
ఇసటట ననస:6-10-631
వయససస:57
లస: ససస స
17390 NDX2069913
పపరర: లకడక వవమమరర

17385 NDX0218107
పపరర: బబజభ షపక

17413 NDX2734192
పపరర: సతఖననరరయణ వసస

94-16/1295

తసడడ:డ రరమససబబయఖ వసస
ఇసటట ననస:6-10-639/1
వయససస:66
లస: పప
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17414 NDX2739357
పపరర: తనయమరమక వసస
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94-16/1296

భరస : సతఖననరరయణ వసస
ఇసటట ననస:6-10-639/1
వయససస:60
లస: ససస స
17417 NDX2734143
పపరర: రమమదేవ వసస

94-16/1299

94-16/151

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:6-10-640
వయససస:50
లస: ససస స
17423 NDX1783316
పపరర: మబరల కకషష కకల

94-16/154

94-16/156

94-16/1301

94-16/1304

94-16/159

భరస : ససదదయఖ షపక
ఇసటట ననస:6-10-645
వయససస:46
లస: ససస స

17427 NDX0589408
పపరర: శవ కలమమర కకడడరర

17430 NDX2773554
పపరర: ననగమణణ అదదమస

17433 NDX3066305
పపరర: ననగబర మర షపక

17436 NDX0215251
పపరర: సబహ బబగస షపక

94-16/162

17439 NDX0213108
పపరర: ననగమరరబ షపక

94-16/1300

17442 NDX2201754
పపరర: మరర వరల షపక
తసడడ:డ ససదదయఖ షపక
ఇసటట ననస:6-10-645
వయససస:22
లస: పప

94-16/153

17425 NDX0590638
పపరర: శవ కలమమరర కకడడరర

94-16/155

భరస : శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:6-10-642
వయససస:36
లస: ససస స
94-16/157

17428 NDX0590471
పపరర: నరసయఖ కశ

94-16/158

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-10-642
వయససస:64
లస: పప
94-16/1302

17431 NDX2780583
పపరర: సశరష కలమమరర అదదసకక

94-16/1303

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:6-10-642
వయససస:18
లస: ససస స
94-16/1305

17434 NDX2549301
పపరర: అయయషర షపక

94-16/1105

భరస : ననగబర మరర షపక
ఇసటట ననస:6-10-643 1ST LANE
వయససస:29
లస: ససస స
94-16/160

17437 NDX1123637
పపరర: మహబమబ బ బబగస షపక

94-16/161

భరస : అమమనసలమర బబగ షపక
ఇసటట ననస:6-10-643/2
వయససస:58
లస: ససస స
94-16/163

భరస : ననగమర మరవల షపక
ఇసటట ననస:6-10-645
వయససస:31
లస: ససస స
94-16/165

94-16/150

తసడడ:డ దసరడ రరవప కకల
ఇసటట ననస:6-10-641
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:6-10-643/2
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అమమనసలమర బబగ
ఇసటట ననస:6-10-643/2
వయససస:38
లస: పప
17441 NDX2201770
పపరర: ఆససన షపక

17422 NDX1783373
పపరర: హరర కకషష కకల

94-16/152

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:6-10-643
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ KHASIM SAHEB షపక
ఇసటట ననస:6-10-643/2
వయససస:32
లస: ససస స
17438 NDX0222992
పపరర: ఖమససస బబగ

17421 NDX2147362
పపరర: సరళ కకల

భరస : చనన శకవసరరరవ అదదమస
ఇసటట ననస:6-10-642
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:6-10-642
వయససస:18
లస: ససస స
17435 NDX0221499
పపరర: AISHA BEGUM షపక

తసడడ:డ రరజశశఖర వసస
ఇసటట ననస:6-10-640
వయససస:20
లస: ససస స

17424 NDX2723328
పపరర: మధస మనస కకల

94-16/1298

17419 NDX2226074
పపరర: రరణణ పడవలర క వసస

భరస : కకటటశశర రరవప మలర పరపప
ఇసటట ననస:6-10-639 MARUTHI NAGAR
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:6-10-642
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ అదదసకక
ఇసటట ననస:6-10-642
వయససస:43
లస: పప
17432 NDX2780609
పపరర: రతన కలమమరర అదదసకక

94-16/149

భరస : మబరళ కకషష
ఇసటట ననస:6-10-641
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటనరసయఖ
ఇసటట ననస:6-10-642
వయససస:58
లస: ససస స
17429 NDX2773604
పపరర: చనన శకనవరసరరవప అదదసకక

17418 NDX2426997
పపరర: అనడష మలర పరపప

17416 NDX2739902
పపరర: రరజశశఖర వసస

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వసస
ఇసటట ననస:6-10-639/1
వయససస:45
లస: పప

భరస : దసరరడ రరవప కకల
ఇసటట ననస:6-10-641
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరరడ రరవప కకల
ఇసటట ననస:6-10-641
వయససస:27
లస: పప
17426 NDX0590661
పపరర: ననగలకడక కకడడరర

94-16/1297

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వసస
ఇసటట ననస:6-10-639/1
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరజశశఖర వసస
ఇసటట ననస:6-10-639/1
వయససస:41
లస: ససస స
17420 JBV1801570
పపరర: శవకలమమరర రరగరపరటట

17415 NDX2940781
పపరర: రరజశశఖర వసస

17440 NDX2225803
పపరర: ఖతజ బబ పన

94-16/164

భరస : రరస మహన రరవప బబ పన
ఇసటట ననస:6-10-645
వయససస:40
లస: ససస స
94-16/166

17443 NDX2201762
పపరర: కరలలషర షపక

94-16/167

తసడడ:డ ససదదయఖ షపక
ఇసటట ననస:6-10-645
వయససస:27
లస: పప
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94-16/168

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-10-645
వయససస:36
లస: పప
17447 JBV1801604
పపరర: లకకక మమచరర

94-16/169

భరస : భబససర మమచరర
ఇసటట ననస:6-10-647
వయససస:34
లస: ససస స
17450 NDX3154747
పపరర: మమధసరర నననవనపస గమ

94-16/1308

94-15/400

భరస : వనసకటటసశర రరవప దదవ
ఇసటట ననస:6-10-650
వయససస:45
లస: ససస స
17459 NDX2288009
పపరర: తేజగశశరర దదడడదచసతల

94-16/177

94-16/180

94-16/182

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల రరవపరటట
ఇసటట ననస:6-10-656/1
వయససస:29
లస: పప

94-16/170

17454 NDX2201895
పపరర: వనసకట ససనత దేవ పపరరగబ పలర

17457 NDX2247914
పపరర: గగవసదమక దదవ

17460 NDX2225936
పపరర: సరయ కకరణ వరర

17463 NDX2247922
పపరర: కకటటశశర రరవప దదవ

17466 NDX2202067
పపరర: వనసకటటష రరయపరటట

94-16/184

17469 NDX2247666
పపరర: వజయ మమధసరర రరయపరటట

94-16/172

17472 NDX2288223
పపరర: సరగజన మనసబబ తషల
తలర : చలమయఖ మనసబబ తషల
ఇసటట ననస:6-10-656/1
వయససస:32
లస: పప

94-16/171

17455 NDX2247443
పపరర: మహన కలమమరర వరర

94-16/173

భరస : బబలమజ కలమమర వరర
ఇసటట ననస:6-10-650
వయససస:44
లస: ససస స
94-16/175

17458 NDX2247609
పపరర: వనసకట లకడక వరరర

94-16/176

భరస : వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:6-10-650
వయససస:69
లస: ససస స
94-16/178

17461 NDX2247468
పపరర: బబలమజ కలమమర వరర

94-16/179

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:6-10-650
వయససస:50
లస: పప
94-16/181

17464 NDX2975894
పపరర: ధన రజఖలకడక ఆలపరటట

94-16/1309

భరస : శవ దసరడ పడసరద
ఇసటట ననస:6-10-655/1
వయససస:38
లస: ససస స
94-16/183

17467 NDX3090065
పపరర: సరగజ చరరల

94-16/1310

భరస : ససబడహకణఖస చరరల
ఇసటట ననస:6-10-656
వయససస:52
లస: ససస స
94-16/185

భరస : ససరగష రరయపరటట
ఇసటట ననస:6-10-656/1
వయససస:23
లస: ససస స
94-16/187

17452 NDX2163194
పపరర: ననసచనరయఖ గసట
తసడడ:డ పడడగజ సశర రరవప గసట
ఇసటట ననస:6-10-648/1
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల రరయపరటట
ఇసటట ననస:6-10-656
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వర బడహకస పస లలరర
ఇసటట ననస:6-10-656/1
వయససస:21
లస: ససస స
17471 NDX1774745
పపరర: ససరగష రరవపరటట

17451 NDX2174183
పపరర: వజయ లకడక గసట

94-16/1307

భరస : ఇజఅబమ వసగమరర
ఇసటట ననస:6-10-648
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరయఖ దదవ
ఇసటట ననస:6-10-650
వయససస:80
లస: పప

భరస : వనసకటటష రరయపరటట
ఇసటట ననస:6-10-656
వయససస:24
లస: ససస స
17468 NDX2288298
పపరర: ననగ జజఖత పస లలరర

17449 NDX3162138
పపరర: బబబ వసగమరర

94-16/1306

తసడడ:డ బబలమజ కలమమర వరర
ఇసటట ననస:6-10-650
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప దదవ
ఇసటట ననస:6-10-650
వయససస:51
లస: పప
17465 NDX2202059
పపరర: యశశద రరయపరటట

17448 NDX3129855
పపరర: ససవరరస మక మసడడకకట

భరస : కకటటశశర రరవప దదవ
ఇసటట ననస:6-10-650
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దఢడడచసతల
ఇసటట ననస:6-10-650
వయససస:21
లస: పప
17462 NDX2247948
పపరర: వనసకటటసశర రరవప దదవ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శసక రరమ
ఇసటట ననస:6-10-646
వయససస:71
లస: పప

భరస : ససబబబ రరవప పపరరగబ పలర
ఇసటట ననస:6-10-650
వయససస:25
లస: ససస స
94-16/174

94-160/491
17446 NDX2711877
పపరర: మబరళమహన రరవప శసక రరమ

భరస : రరమ మబరళమహన రరవప శసక
ఇసటట ననస:6-10-646
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ననసచనరయఖ గసట
ఇసటట ననస:6-10-648/1
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలమజ కలమమర వరర
ఇసటట ననస:6-10-650
వయససస:23
లస: పప
17456 NDX2247930
పపరర: పదక శక దదవ

94-16/1106

భరస : చననబబబయ మసడడకకట
ఇసటట ననస:6-10-648
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వననధ కలమమర నననవనపస గమ
ఇసటట ననస:6-10-648
వయససస:20
లస: ససస స
17453 NDX2128784
పపరర: సరయ కకషష వరర

17445 NDX2711836
పపరర: శశషరరతనస శసక

17470 NDX0035022
పపరర: చచడేశశరమక పస లలరర

94-16/186

భరస : వర బడహకచనరర పస లలరర
ఇసటట ననస:6-10-656/1
వయససస:38
లస: ససస స
94-16/188

17473 NDX3117405
పపరర: ననగ మహహసదడ పస టట
ర రర

94-16/1311

తసడడ:డ వరళరమర చనరర పస టట
ర రర
ఇసటట ననస:6-10-656/1
వయససస:18
లస: పప
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17474 NDX2226009
పపరర: సరయ కలమమరర వసగవవలల

94-16/189

భరస : ననగ రరజ వ
ఇసటట ననస:6-10-657
వయససస:43
లస: ససస స
17477 NDX1873448
పపరర: ఖమససస బ షపక

94-16/191

94-16/1312

94-16/195

94-16/198

17489 NDX1123678
పపరర: శకలసతల యడవలర

94-16/201

94-16/203

94-16/196

17487 NDX1371905
పపరర: వర పడసరద వవమమరర వవమమరర

17490 NDX3139490
పపరర: రజషక షపక

17493 NDX2055227
పపరర: శవ రరమ కకషష కకసడడరర

94-16/205

17496 NDX0220905
పపరర: వషష
ష చకకధరరరవప రరజజబతష
స ల

94-16/199

భరస : శరసతరరస పపసపరటట
ఇసటట ననస:6-10-666
వయససస:26
లస: ససస స

17499 NDX2144707
పపరర: లలత పపసపరటట

94-16/1314

17502 NDX2202091
పపరర: లకడక ననరరయణ దనరర
తసడడ:డ వనసకటటశశ రరర దనరర
ఇసటట ననస:6-10-667
వయససస:33
లస: పప

94-16/194

17485 NDX2055250
పపరర: వనసకట ననరరయణ కకడడరర

94-16/197

17488 NDX0254805
పపరర: ననససయమ షపక

94-16/200

17491 NDX1783068
పపరర: మమధవ కకసడడరర

94-16/202

భరస : అనల కలమమర కకసడడరర
ఇసటట ననస:6-10-664
వయససస:24
లస: ససస స
94-16/204

17494 NDX3125762
పపరర: శవ కకతస కకట

94-16/1315

తసడడ:డ గగపరలస కకతస కకట
ఇసటట ననస:6-10-665
వయససస:46
లస: పప
94-16/206

17497 NDX2652006
పపరర: శరసతరరస పపసపరటట

94-16/1107

తసడడ:డ శసకరరరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:6-10-666
వయససస:34
లస: పప
94-16/207

భరస : ఆతకరరస పపసపరటట
ఇసటట ననస:6-10-666/1
వయససస:30
లస: ససస స
94-16/209

17482 NDX1909722
పపరర: తేజ శక యమగరటట

భరస : మరశరరఫ షపక
ఇసటట ననస:6-10-662
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:6-10-666
వయససస:33
లస: పప
94-16/1108

94-16/193

తసడడ:డ బబలకకసడయఖ కకడడరర
ఇసటట ననస:6-10-660/1
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకసడడరర
ఇసటట ననస:6-10-664
వయససస:60
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:6-10-666
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : లకకక ననరరయణ దనరర
ఇసటట ననస:6-10-667
వయససస:27
లస: ససస స

17484 NDX2426872
పపరర: అభరరమ యగసటట

17479 NDX1782631
పపరర: జజన బబజ షపక

భరస : అభరరస యమగరటట
ఇసటట ననస:6-10-660/1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:6-10-663
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ కకషష కకసడడరర
ఇసటట ననస:6-10-664
వయససస:54
లస: ససస స

17501 NDX2425577
పపరర: పదనకవత దనరర

94-16/1313

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వవమమరర
ఇసటట ననస:6-10-661
వయససస:44
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:6-10-663
వయససస:62
లస: ససస స

17498 NDX2652071
పపరర: లకడక గగవరరన పపసపరటట

17481 NDX3072279
పపరర: వరలకడక వవపల గబసట

94-76/21

తసడడ:డ గరలయ షపక
ఇసటట ననస:6-10-659
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససజవ రరవప యగసటట
ఇసటట ననస:6-10-660/1
వయససస:32
లస: పప

17486 NDX1371913
పపరర: కళళఖణణ కలమమరర వవమమరర
వవమమరర
భరస : వర పడసరద వవమమరర
ఇసటట ననస:6-10-661
వయససస:37
లస: ససస స

17495 NDX0255125
పపరర: మణణ� రరజజబతష
స ల�

94-16/192

భరస : రరమచసదడ రరవప వవపల గబసట
ఇసటట ననస:6-10-660
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననరరయణ కకడడరర
ఇసటట ననస:6-10-660/1
వయససస:43
లస: ససస స

17492 NDX2055219
పపరర: వనసకట లకడక కకసడడరర

17478 AP151010087443
పపరర: లమలబ షపక షపక

17476 NDX2509016
పపరర: మమనక బతష
స ల

భరస : రవసదడ బబబబ బతష
స ల
ఇసటట ననస:6-10-658
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : గరలయఖ
ఇసటట ననస:6-10-659
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:6-10-659
వయససస:18
లస: ససస స
17483 NDX1745910
పపరర: ననగ మలలర శశరర కకడడరర

94-16/190

తసడడ:డ జజనకక రరమయఖ సటటట
ఇసటట ననస:6-10-658
వయససస:26
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:6-10-659
వయససస:25
లస: ససస స
17480 NDX3068301
పపరర: మనశర బబగబమ షపక

17475 NDX2225969
పపరర: జగదదశ సటటట

17500 NDX1123785
పపరర: ఆతనకరరస పపసపరటట

94-16/208

తసడడ:డ శసకరరరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:6-10-666/1
వయససస:33
లస: పప
94-16/210

17503 NDX2712347
పపరర: ఫకకర సరహహబ షపక

94-16/1109

తసడడ:డ మమబబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-10-668
వయససస:64
లస: పప
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17504 NDX2712081
పపరర: మహబబబ బఇవనవ షపక
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94-16/1110

భరస : ఫకకర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-10-668
వయససస:61
లస: ససస స
17507 NDX2202075
పపరర: రరజఖ లకడక కకడడరర

94-16/211

94-16/1318

94-16/215

94-16/217

94-16/220

94-16/223

94-16/226

భరస : మధసరరబబబబ చసదవవలల
ఇసటట ననస:6-10-671/2
వయససస:52
లస: ససస స

17517 NDX1309970
పపరర: పలర వ దరణణకకట

17520 NDX0255067
పపరర: ననగమక� రరయపరటట�

17523 JBV1802495
పపరర: ససబబమక� కకడడరర�

17526 NDX1267624
పపరర: బబలకకసడయఖ కకడడరర

94-16/229

94-16/232

94-16/218

17512 NDX1123611
పపరర: ననగమర బ షపక

94-16/214

17515 NDX2720043
పపరర: ఫరణణరరన షపక

94-16/1319

17518 JBV1801547
పపరర: ననగమణణ రరయపరటట

94-16/219

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:6-10-670/1
వయససస:41
లస: ససస స
94-16/221

17521 NDX1309988
పపరర: ఏడడకకసడలల దరణణకకట

94-16/222

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:6-10-670/1
వయససస:28
లస: పప
94-16/224

17524 JBV1800622
పపరర: ససబబబయమక పస లలరర

94-16/225

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:6-10-671
వయససస:75
లస: ససస స
94-16/227

17527 NDX1261676
పపరర: చసదవవలల వజయ లకకక

94-16/228

తసడడ:డ మధసరబబబబ
ఇసటట ననస:6-10-671/1
వయససస:33
లస: ససస స

17529 NDX1309954
పపరర: ననగమణణ కసఠ శరణ కలమమర
పస లలరర
తసడడ:డ ససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:6-10-671/1
వయససస:26
లస: పప

94-16/230

17532 NDX0362830
పపరర: లకకక గబరరల

94-16/233

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:6-10-672
వయససస:41
లస: ససస స

94-16/1317

తసడడ:డ బబష వల
ఇసటట ననస:6-10-670
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:6-10-671
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ మధసరబబబబ� �
ఇసటట ననస:6-10-671/1
వయససస:33
లస: ససస స
17531 JBV3071669
పపరర: ససవరష లల చసదవవలల

94-16/216

భరస : బబలకకసడయఖ� �
ఇసటట ననస:6-10-671
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-10-671
వయససస:32
లస: పప
17528 JBV3071677
పపరర: ఝమనస లకడక� చసదవవలల�

17514 NDX2288124
పపరర: హహసపసన సరహహబ షపక

17509 NDX2780310
పపరర: బబ మకపరళళ సపవదయఖ

భరస : హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-10-670
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసగయఖ�
ఇసటట ననస:6-10-670/1
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:6-10-671
వయససస:39
లస: ససస స
17525 NDX1267590
పపరర: సతఖననరరయణ కకడడరర

95-16/6

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:6-10-670/1
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ నటట
ట రర
ఇసటట ననస:6-10-670/1
వయససస:67
లస: ససస స
17522 NDX0254896
పపరర: గగవరదన పస లలరర

17511 SQX1822519
పపరర: శవ పరరశత దదసతల

94-16/1316

తసడడ:డ బబ మకపరళళ మడదలల
ఇసటట ననస:6-10-669
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-10-670
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరయపరటట
ఇసటట ననస:6-10-670/1
వయససస:24
లస: ససస స
17519 NDX2288272
పపరర: మహ లకడక నటట
ట రర

94-16/212

భరస : ననగ నరరససహ రరవప దదసతల
ఇసటట ననస:6-10-669
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-10-670
వయససస:40
లస: పప
17516 NDX1782532
పపరర: యమబన రరయపరటట

17508 NDX2202083
పపరర: శవ లమలత కకడడరర

17506 NDX2735793
పపరర: ఆదసబ షపక

భరస : శశశదన వల షపక
ఇసటట ననస:6-10-668
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శవయఖ కకడడరర
ఇసటట ననస:6-10-669
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బబ మకపరళళ సపవదయఖ
ఇసటట ననస:6-10-669
వయససస:24
లస: ససస స
17513 NDX2225977
పపరర: బబషర వరల షపక

94-16/1111

తసడడ:డ ఫకకర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-10-668
వయససస:39
లస: పప

భరస : సతఖ ననరరయణ కకడడరర
ఇసటట ననస:6-10-669
వయససస:26
లస: ససస స
17510 NDX2774347
పపరర: బబ మకపరళళ కకటటశశరర

17505 NDX2711182
పపరర: శశశదన వల షపక

17530 NDX1309947
పపరర: ననగరరజ పస లలరర

94-16/231

తసడడ:డ శకధర రరవప
ఇసటట ననస:6-10-671/1
వయససస:29
లస: పప
17533 NDX2287407
పపరర: రరసబబబబ గబరరకల

94-16/234

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:6-10-672
వయససస:23
లస: పప
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17534 NDX2247906
పపరర: ససనత కకలర పర
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94-16/235

భరస : రమమశ బబబబ కకలర పర
ఇసటట ననస:6-10-674/1
వయససస:29
లస: ససస స
17537 NDX1309905
పపరర: ససధనఖ రరణణ పసడడకకటట

94-16/238

94-16/241

94-16/1547

94-16/1321

94-16/1540

94-16/245

తసడడ:డ అపరలరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:6-10-683
వయససస:39
లస: పప
17555 NDX1310036
పపరర: లకకక కనమరర పపడడ

94-16/248

తసడడ:డ రహసతషలమర
ఇసటట ననస:6-10-684
వయససస:37
లస: పప

95-16/7

17547 NDX3228483
పపరర: నరసససహ రరవప బబకక

94-16/251

94-16/1538

17542 NDX0590307
పపరర: శకనవరసరరవప దేవరర

94-16/243

17545 NDX3139417
పపరర: బలరరజ బకక

94-16/1320

17548 NDX3228491
పపరర: కలమమరర బబకక

94-16/1539

భరస : నరసససహ రరవప బబకక
ఇసటట ననస:6-10-681/3
వయససస:47
లస: ససస స

17550 NDX2878452
పపరర: మధసన చనన సరయ కకషష
ఆరరనరర
తసడడ:డ కగశవ రరవప
ఇసటట ననస:6-10-682
వయససస:21
లస: పప

94-19/666

17553 NDX1782664
పపరర: సరశత శక కనమరర పపడడ

94-16/246

17554 NDX1310028
పపరర: పపడడబబల ససధనఖరరణణ
కనమరర పపడడ
భరస : కరశరతనస
ఇసటట ననస:6-10-683/1
వయససస:27
లస: ససస స

94-16/247

94-16/249

17557 NDX1310044
పపరర: ససబబబరరవప కనమరర పపడడ

94-16/250

17556 JBV1803691
పపరర: ఆదదలకకమక� కమరర పపడడ�

17559 NDX1371806
పపరర: బబ షపక

17562 NDX2253086
పపరర: జజన బబషర షపక
తసడడ:డ యమససన లలట షపక
ఇసటట ననస:6-10-685
వయససస:23
లస: పప

17551 NDX2225852
పపరర: వర లకడక బతష
స ల

94-16/244

భరస : అపరపమల రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:6-10-683
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదదసతఖస
ఇసటట ననస:6-10-683/1
వయససస:49
లస: పప
94-16/252

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:6-10-684
వయససస:34
లస: ససస స
94-16/254

94-16/240

తసడడ:డ నరసససహ రరవప బకక
ఇసటట ననస:6-10-681/3
వయససస:32
లస: పప

భరస : పపద సతఖస� �
ఇసటట ననస:6-10-683/1
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : ననగమర బబబబ షపక
ఇసటట ననస:6-10-684
వయససస:32
లస: ససస స
17561 NDX1310002
పపరర: బబజ షపక

17544 SQX1822550
పపరర: మరరయమక దేవరర

17539 NDX1309939
పపరర: శకనవరసరరవప పసడడకకటట

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:6-10-681/1
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:6-10-683/1
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:6-10-683/1
వయససస:48
లస: ససస స
17558 NDX2225811
పపరర: మసరసన బ షపక

94-16/242

తసడడ:డ గగపయఖ బబకక
ఇసటట ననస:6-10-681/3
వయససస:50
లస: పప

భరస : బల రరజ బబకక
ఇసటట ననస:6-10-681/3
వయససస:30
లస: ససస స
17552 NDX2225985
పపరర: అపపమల రరజ బతష
స ల

17541 NDX2203206
పపరర: జజఖత తమకశశటట

94-16/237

తసడడ:డ చనన తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:6-10-676/1
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప దేవరర
ఇసటట ననస:6-10-681/1
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప బకక
ఇసటట ననస:6-10-681/3
వయససస:30
లస: పప
17549 NDX3228509
పపరర: మమధసరర బబకక

94-16/239

భరస : దదలప కలమమర తమకశశటట
ఇసటట ననస:6-10-681/1
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల తమకశశటట
ఇసటట ననస:6-10-681/1
వయససస:31
లస: పప
17546 NDX3103272
పపరర: బల కకరణ బకక

17538 NDX1309913
పపరర: సరమమమజఖస పసటటకకటట

17536 NDX1309921
పపరర: చనన తరరపతయఖ పసటటకకటట

తలర : వనసకటబదదడ
ఇసటట ననస:6-10-676
వయససస:71
లస: పప

భరస : చనన తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:6-10-676/1
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ఆదద శసకర
ఇసటట ననస:6-10-680
వయససస:42
లస: ససస స
17543 NDX3237427
పపరర: దదలప కలమమర తమకశశటట

94-16/236

తసడడ:డ సతనఖనసదస కకలర పర
ఇసటట ననస:6-10-674/1
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పసడడకకటట
ఇసటట ననస:6-10-676/1
వయససస:34
లస: ససస స
17540 NDX0254854
పపరర: కనకరతనకలమమరర చగడన

17535 NDX2247898
పపరర: రమమశ బబబబ కకలర పర

17560 JBV1803683
పపరర: మసరసన బ � షపక �

94-16/253

భరస : రహసతషలమర� �
ఇసటట ననస:6-10-684
వయససస:50
లస: ససస స
94-16/255

17563 NDX2720076
పపరర: శకకరసత చేగరలమ శశటట

94-16/1322

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:6-10-685
వయససస:26
లస: పప
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17564 NDX1011220
పపరర: అసజమక పరతబబ యన

94-16/256

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:6-10-686
వయససస:34
లస: ససస స
17567 NDX2356921
పపరర: జజన బబగస చదసగలశశటట

94-16/259

94-16/1546

94-13/525

94-16/263

94-16/266

94-16/1323

94-16/269

తసడడ:డ రమణ
ఇసటట ననస:6-10-692
వయససస:19
లస: పప

17577 NDX1181924
పపరర: షహననజ షపక

17580 NDX1155878
పపరర: ననగమల మరరవరల షపక

17583 NDX3166220
పపరర: శకనస మబనగరల

17586 NDX0590182
పపరర: గకస మహమకద

94-16/272

94-16/1325

17589 NDX2711992
పపరర: వసశ కకషష యమసరపప

94-16/1112

17572 JBV3059326
పపరర: శశషయఖ కసచరర

94-13/524

17575 NDX1181916
పపరర: ఖమససమక షపక

94-16/262

భరస : ననగమర వల
ఇసటట ననస:6-10-690
వయససస:27
లస: ససస స
94-16/264

17578 NDX2287506
పపరర: ననగమర వరల షపక

94-16/265

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:6-10-690
వయససస:30
లస: పప
94-16/267

17581 NDX1155837
పపరర: మసరసనవల షపక

94-16/268

తసడడ:డ ననగమర సరహహబ
ఇసటట ననస:6-10-690
వయససస:53
లస: పప
94-16/1324

17584 NDX2544302
పపరర: పసరమక షపక

94-16/1113

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:6-10-690 3RD LANE
వయససస:53
లస: ససస స
94-16/270

తసడడ:డ అహమకద
ఇసటట ననస:6-10-691
వయససస:53
లస: పప

భరస : ససరగష బబబబ యసరరపప
ఇసటట ననస:6-10-692
వయససస:40
లస: ససస స
17591 NDX2732717
పపరర: సరయ కలమమర యమసరపప

94-14/1013

తసడడ:డ సతఖస మబనగరల
ఇసటట ననస:6-10-690
వయససస:35
లస: పప

భరస : మహమకద గకస
ఇసటట ననస:6-10-691
వయససస:45
లస: ససస స
17588 NDX1784116
పపరర: రమణ యసరరపప

17574 NDX3165289
పపరర: సరరత మబనగరల

17569 NDX2711927
పపరర: మణణకరసత వసగపరటట

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:6-10-690
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనవల
ఇసటట ననస:6-10-690
వయససస:35
లస: పప

భరస : సతఖస మబనగరల
ఇసటట ననస:6-10-690
వయససస:73
లస: ససస స
17585 NDX0591099
పపరర: రహహమబననసర షపక

94-16/261

భరస : ననగమల మరరవరల
ఇసటట ననస:6-10-690
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనవల
ఇసటట ననస:6-10-690
వయససస:31
లస: పప
17582 NDX3150695
పపరర: లకకమక మబనగరల

17571 NDX2287696
పపరర: ససరగష పటట ణసబబ యన

94-16/258

తసడడ:డ రమమశ వసగపరటట
ఇసటట ననస:6-10-688
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనస మబనగరల
ఇసటట ననస:6-10-690
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఇమమ వల
ఇసటట ననస:6-10-690
వయససస:28
లస: ససస స
17579 NDX1155852
పపరర: ఇమమవల

94-16/260

తసడడ:డ వనసకటయఖ పటట ణసబబ యన
ఇసటట ననస:6-10-689
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ�
ఇసటట ననస:6-10-690
వయససస:70
లస: పప
17576 NDX1371780
పపరర: హహసపవసన బ షపక

17568 NDX2203008
పపరర: మనషర వసగపరటట

17566 NDX1068980
పపరర: శకనస పరతనబబ యన

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:6-10-686
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రమమష వసగపరటట
ఇసటట ననస:6-10-688
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రమమశ వసగపత
ఇసటట ననస:6-10-688
వయససస:40
లస: ససస స
17573 NDX0490102
పపరర: రరఘవపలల� వదర�

94-16/257

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:6-10-686
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శక కరసత చదసగలశశటట
ఇసటట ననస:6-10-687
వయససస:25
లస: ససస స
17570 NDX3237419
పపరర: శవ వసగపత

17565 NDX1011261
పపరర: ననగమక పరతబబ యన

17587 NDX2203016
పపరర: సడవసత యమసరరపప

94-16/271

తసడడ:డ ససరగష బబబబ యమసరరపప
ఇసటట ననస:6-10-692
వయససస:22
లస: ససస స
94-16/1114

17590 NDX2659225
పపరర: ససతతష పచచపరల

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప యమసరపప
ఇసటట ననస:6-10-692
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ దసరడ యఖ పచచపరల
ఇసటట ననస:6-10-692
వయససస:18
లస: పప

17592 NDX2697233
పపరర: వసశ కకషష యమసరపప

17593 NDX1925033
పపరర: హహహమమవత యసరరపప

94-30/1048

Deleted

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప యమసరపప
ఇసటట ననస:6-10-692
వయససస:19
లస: పప

94-16/1115

94-16/273

భరస : రరమ కకటటశశరరరవప యసరరపప
ఇసటట ననస:6-10-692/1
వయససస:37
లస: ససస స
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94-16/274 17595 NDX3068798
17594 NDX1784074
పపరర: రరమ కకటటశశరరరవప యసరరపప
పపరర: బబబబ షపక

తసడడ:డ సరసబయఖ లలట యసరరపప
ఇసటట ననస:6-10-692/1
వయససస:41
లస: పప
17597 NDX1873216
పపరర: శవ ననగగశశరరరవప పగడనల

తసడడ:డ ఘన శశశదన
ఇసటట ననస:6-10-693
వయససస:60
లస: పప
94-16/276

తసడడ:డ శవ కకటటశశరరరవప పగడనల
ఇసటట ననస:6-10-694
వయససస:33
లస: పప
17600 NDX1310143
పపరర: బబలసరశమ చరరల

94-16/278

94-16/280

94-16/282

94-16/285

94-16/286

94-16/289

భరస : ననగబలకర షపక
ఇసటట ననస:6-10-698/1
వయససస:33
లస: ససస స

17607 NDX1310093
పపరర: అనసడయ పసచసచక

17610 NDX3107406
పపరర: జగననధస పసచసచక

17613 NDX1371947
పపరర: నడరర హన షపక షపక

17616 NDX1310218
పపరర: ననగమణణ కకరరవ

94-16/292

17619 NDX1310119
పపరర: రసగరరరవప కకరరవ

94-16/283

17622 NDX1295898
పపరర: కరరమమన షపక షపక
భరస : మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:6-10-698/1
వయససస:34
లస: ససస స

17602 NDX0738674
పపరర: కకటయఖ పతస పరటట

94-16/279

17605 NDX3150984
పపరర: ససజనఖ కరప

94-16/1327

17608 NDX1310085
పపరర: గకరరశసకర పసచసచక

94-16/284

తసడడ:డ జగనననదస
ఇసటట ననస:6-10-697
వయససస:43
లస: పప
94-16/1328

17611 NDX3063468
పపరర: సరశత పసచసచక

94-16/1329

తసడడ:డ గకరర శసకర పసచసచక
ఇసటట ననస:6-10-697
వయససస:19
లస: ససస స
94-16/287

17614 NDX1371962
పపరర: అహకద రఫస షపక షపక

94-16/288

తసడడ:డ రసగర వల షపక
ఇసటట ననస:6-10-697/2
వయససస:33
లస: పప
94-16/290

17617 NDX1310101
పపరర: వజయమక కకరరవ

94-16/291

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:6-10-697/3
వయససస:59
లస: ససస స
94-16/293

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:6-10-697/3
వయససస:64
లస: పప
94-15/401

94-16/277

భరస : భబససర కరప
ఇసటట ననస:6-10-695/2
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:6-10-697/3
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:6-10-697/3
వయససస:35
లస: పప
17621 NDX1295906
పపరర: రజయమబబగస షపక

94-16/281

భరస : రసగవరల షపక
ఇసటట ననస:6-10-697/2
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫకకర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-10-697/2
వయససస:52
లస: పప
17618 NDX1310127
పపరర: ససరగష కకరరవ

17604 NDX1372010
పపరర: ననగగశశర రరవప కరపర

17599 NDX1310135
పపరర: వర ననరరయణమక చరరల

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:6-10-695/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:6-10-697
వయససస:73
లస: పప

భరస : అహకద రఫస
ఇసటట ననస:6-10-697/2
వయససస:29
లస: ససస స
17615 NDX1371970
పపరర: రసగర వల షపక షపక

94-16/1544

భరస : గకరరశసకర
ఇసటట ననస:6-10-697
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయమఖ
ఇసటట ననస:6-10-697
వయససస:73
లస: పప
17612 NDX1371954
పపరర: శశననబ షపక

17601 NDX3237377
పపరర: మరరయమక పడతసపరటట

94-16/275

భరస : బబలసరశమ
ఇసటట ననస:6-10-694/1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:6-10-695/2
వయససస:72
లస: పప

భరస : కరరల
ఇసటట ననస:6-10-695/3
వయససస:59
లస: ససస స
17609 NDX1371996
పపరర: జగనననధస పసచసచక

94-16/1543

భరస : కకటయఖ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:6-10-695
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగగశశర రరవప కరపర
ఇసటట ననస:6-10-695/2
వయససస:68
లస: ససస స
17606 NDX1310069
పపరర: మసరసన బ సయఖద

17598 NDX3236262
పపరర: యగ పగడల

17596 NDX0947093
పపరర: శకనవరస పసచచక

తసడడ:డ జగనననథస పసటటచఖ
ఇసటట ననస:6-10-694
వయససస:29
లస: పప

భరస : శవ పగడల
ఇసటట ననస:6-10-694
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:6-10-694/1
వయససస:37
లస: పప
17603 NDX1372002
పపరర: కకటటశశరమక కరపర

94-16/1326

17620 NDX1775305
పపరర: మరర సరహహబ షపక

94-16/294

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:6-10-698
వయససస:74
లస: పప
94-15/402

17623 NDX1371988
పపరర: కరరమమన షపక

94-16/295

భరస : మమబబ ససభబన
ఇసటట ననస:6-10-698/1
వయససస:34
లస: ససస స
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17624 NDX2201994
పపరర: రజయమ బబగస షపక
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94-16/296

భరస : ననగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:6-10-698/1
వయససస:34
లస: ససస స
17627 NDX2202463
పపరర: ననగ మలలర శశరర మసగళగరరర

94-16/299

94-16/302

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-10-699/1
వయససస:43
లస: పప
17633 NDX2711786
పపరర: ఆనసద కలవ

94-16/1116

94-160/492

94-16/1332

94-13/528

94-16/1272

తసడడ:డ మహమకదవరల షపక
ఇసటట ననస:6-11-103
వయససస:18
లస: పప

94-16/1117

17643 NDX0951970
పపరర: రఫస షపక

17646 NDX3071008
పపరర: వనసకటటశశరరర పపదద నవన

94-13/1217

17649 NDX2693521
పపరర: నరకల బడడగబ

94-16/1330

17652 JBV3058864
పపరర: హహమ సససదర� చసదవవలల�
తసడడ:డ మధసరబబబబ� �
ఇసటట ననస:6-11-111
వయససస:35
లస: పప

17632 NDX3237591
పపరర: యహన కలలవ

94-16/1548

17635 NDX2711737
పపరర: యకకబబ కలవ

94-16/1118

17638 NDX2824878
పపరర: జయ శక గమడపరటట

94-16/1331

భరస : శవ శసకర రరవప గరడే
ఇసటట ననస:6-10-701/5
వయససస:53
లస: ససస స
94-13/526

17641 NDX0237321
పపరర: పసచనకరర కకలర పర�

94-13/527

తసడడ:డ పడసరద�
ఇసటట ననస:6-10-733
వయససస:34
లస: పప
94-13/529

17644 SQX2400109
పపరర: తేజశశ పచచపపలలసస

95-171/1017

తసడడ:డ గరరర బబబఊ పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:6-10-759
వయససస:18
లస: ససస స
94-16/1349

17647 NDX0821678
పపరర: మరరవల షపక

94-13/530

తసడడ:డ సపవదన
ఇసటట ననస:6-11-24/1
వయససస:30
లస: పప
94-15/503

భసధసవప: కరవవరర బడడగబ
ఇసటట ననస:6-11-85/38
వయససస:48
లస: ససస స
94-13/1216

94-16/301

తసడడ:డ ఆనసద కలవ
ఇసటట ననస:6-10-701/1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ పపదద నవన
ఇసటట ననస:6-11-8/5/52
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శరవయఖ ఠగననసపప
ఇసటట ననస:6-11-40
వయససస:19
లస: పప
17651 NDX2628733
పపరర: బబజ షరహహద షపక

17640 NDX1729476
పపరర: ససజజత ఆససత

17629 NDX1371855
పపరర: భబరత రరచపపడడ

తసడడ:డ ఆనసద కలలవ
ఇసటట ననస:6-10-701
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షహహద
ఇసటట ననస:6-10-738
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శలలమఆ షపక
ఇసటట ననస:6-10-1993
వయససస:26
లస: పప
17648 NDX2717924
పపరర: వనసకటటశశరరర ఠగననసపప

94-16/303

భరస : ససరగష ఆససత
ఇసటట ననస:6-10-721/1
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పసరర సరహహబ దడదేకలల
ఇసటట ననస:6-10-738
వయససస:57
లస: ససస స
17645 NDX3130960
పపరర: మమరరసజ షపక

17631 NDX2069863
పపరర: యయససపరదస అతతట

17637 NDX2824886
పపరర: శవ శసకర రరవప గరడే

94-16/298

భరస : ఈశశర రరవప
ఇసటట ననస:6-10-699/1
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సడరఖ ననరరయణ గరడే
ఇసటట ననస:6-10-701/5
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప గరడే
ఇసటట ననస:6-10-701/5
వయససస:30
లస: పప
17642 NDX1885344
పపరర: మసరసన బ దడదేకలల

94-16/300

తసడడ:డ ఆనసద కలవ
ఇసటట ననస:6-10-701/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద కలవ
ఇసటట ననస:6-10-701/1
వయససస:26
లస: పప
17639 NDX2986891
పపరర: వసశ గరడే

17628 NDX0222968
పపరర: వనసకట కకటటశశరరరవప�
మసగళగరరర�
తసడడ:డ రగశయఖ�
ఇసటట ననస:6-10-699
వయససస:46
లస: పప

17634 NDX2711802
పపరర: పడశరసత కలవ

17626 NDX1310051
పపరర: ననగమల మరర షపక

తసడడ:డ అదదసషఫస
ఇసటట ననస:6-10-698/1
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రతనస అతతట
ఇసటట ననస:6-10-700
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ యహన కలవ
ఇసటట ననస:6-10-701/1
వయససస:52
లస: పప
17636 NDX2711703
పపరర: యహన కలవ

94-16/297

భరస : ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:6-10-698/1
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప మసగళగరరర
ఇసటట ననస:6-10-699
వయససస:35
లస: ససస స
17630 NDX1371863
పపరర: ఈశశర రరవప రరచపపడడ

17625 JBV3071412
పపరర: రసజజన బ షపక

17650 NDX2693133
పపరర: సతఖ ననరరయణ చేబబడ లల

94-12/1297

తసడడ:డ సడరఖననరరయణ చేబబడ లల
ఇసటట ననస:6-11-86
వయససస:38
లస: పప
94-13/531

17653 NDX0125823
పపరర: అబడహస వరకరల

94-13/532

తసడడ:డ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:6-11-111
వయససస:36
లస: పప
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17654 NDX2749331
పపరర: ఇసదదరర రరవనడతల
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94-12/1467

భరస : చసదడశశకర
ఇసటట ననస:6-11-119
వయససస:56
లస: ససస స
17657 NDX2178185
పపరర: ఆవపల లకడక పడసననన

94-13/534

94-13/537

94-13/540

94-13/542

94-13/546

94-13/549

94-13/552

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:6-11-703
వయససస:43
లస: పప

17667 NDX0842385
పపరర: షపక మమబబ ససభబన

17670 JBV3072188
పపరర: కకటటశశరర� దసవశపరటట�

17673 NDX2908218
పపరర: శవ కలమమరర మరరయమల

17676 NDX0710673
పపరర: ఫణణసదడ జరరగబమలర

94-12/449

94-13/543

17662 NDX0895961
పపరర: చనన మసచనల

94-13/539

17665 NDX0842443
పపరర: షపక మసరసన వల

94-13/541

17668 NDX1120096
పపరర: కకటటశశర రరవప కనమరర పపడడ

94-13/547

17671 JBV3072162
పపరర: మరరయమక� దసవశపరటట�

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:6-11-703
వయససస:46
లస: పప

94-13/548

భరస : ఇసరసకల� �
ఇసటట ననస:6-11-470
వయససస:50
లస: ససస స
94-16/1334

17674 NDX0788547
పపరర: వనసకటటశశరరర మమదనల

94-13/550

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:6-11-600
వయససస:35
లస: పప
94-13/553

17677 NDX2114189
పపరర: ఫయమజ అహమద షపక

94-16/304

తసడడ:డ మహమకద ఘమస షపక
ఇసటట ననస:6-11-691
వయససస:24
లస: పప

94-12/450 17680 NDX1922948
17679 NDX0896969
పపరర: గరయతడ అననపపరష � లగడపరటట�
పపరర: సపవదమక లగడ పత

17682 NDX0464685
పపరర: వనసకటటశశరరర లగడపరటట�

94-13/544

తసడడ:డ సతఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:6-11-331
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:6-11-703
వయససస:38
లస: ససస స
94-12/452

94-13/536

తసడడ:డ సలస
ఇసటట ననస:6-11-320
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మలర ఖమరరర నరరవప
ఇసటట ననస:6-11-680
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:6-11-703
వయససస:36
లస: ససస స
17681 NDX0246553
పపరర: సరసబశవరరవప లగడపరటట�

94-15/771

భరస : శకనస మరరయమల
ఇసటట ననస:6-11-518/54
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవరర సరహహబ�
ఇసటట ననస:6-11-640
వయససస:54
లస: పప
17678 NDX0213504
పపరర: పదక మమదరమమటర�

17664 NDX3228418
పపరర: మర బఇవనవ షపక

17659 NDX0952010
పపరర: వననద కలమమర ననననపస గబ

తసడడ:డ యయసస రతనస మసచనల
ఇసటట ననస:6-11-225
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరసకల� �
ఇసటట ననస:6-11-470
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:6-11-490
వయససస:39
లస: పప
17675 NDX0121723
పపరర: నబ సరహహబ షపక�

94-13/538

తసడడ:డ సలస
ఇసటట ననస:6-11-320/1
వయససస:30
లస: పప

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:6-11-420
వయససస:60
లస: ససస స
17672 JBV1798156
పపరర: రరఘవయఖ గబరరల

17661 NDX0284075
పపరర: రరసబబబబ రరచపపడడ

94-12/448

తసడడ:డ చనరజరస
ఇసటట ననస:6-11-176/2
వయససస:34
లస: పప

భరస : నననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-11-315/36
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన నడర బబష
ఇసటట ననస:6-11-320
వయససస:57
లస: పప
17669 JBV3071370
పపరర: సరమమమజఖస కసచరర

94-13/535

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-11-221
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ సడరరఖ ననరరయణ వడడయమల
ఇసటట ననస:6-11-286
వయససస:53
లస: పప
17666 NDX1770560
పపరర: ననగమర బబషర మసరసన

17658 NDX0819680
పపరర: శకనవరసరరవప సబబనవన�

17656 JBV3692126
పపరర: సతఖననరరయణ గణపవరపప�

తసడడ:డ రరమబలల�
ఇసటట ననస:6-11-139
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరజ�
ఇసటట ననస:6-11-165
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అపరలరరవప�
ఇసటట ననస:6-11-196/4
వయససస:56
లస: పప
17663 NDX0125450
పపరర: వరగశశర రరవప వడడయమల

94-13/533

తసడడ:డ రరమయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:6-11-119
వయససస:79
లస: పప

భరస : ననగ మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:6-11-165
వయససస:36
లస: ససస స
17660 NDX0283960
పపరర: ధరరకరరవప తనసడసర�

17655 NDX1770339
పపరర: కకషరషరరవప రరజవరపప

94-12/451

భరస : వనసకటటసశర రరవప లగడ పత
ఇసటట ననస:6-11-703
వయససస:73
లస: ససస స
94-12/453

17683 NDX0213603
పపరర: సరసశత కకతస మమసస�

94-12/454

భరస : అనసతయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-703/2
వయససస:61
లస: ససస స
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17684 NDX0034454
పపరర: శశభ రరణణ ఇసడర
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94-12/455

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-11-704
వయససస:30
లస: ససస స
17687 NDX0034405
పపరర: రతన కలమమరర� ఇసడర �

94-12/458

94-12/461

తసడడ:డ రతస యఖ� �
ఇసటట ననస:6-11-705
వయససస:53
లస: పప
17696 JBV1794098
పపరర: మబరళరరవప� పలకలలరర�

94-12/467

94-12/470

94-12/473

94-12/476

తసడడ:డ రహమ తషలర షపక
ఇసటట ననస:6-11-710
వయససస:22
లస: పప

94-12/465

17703 NDX0897009
పపరర: ఏససదేవమక చసకరస�

17706 NDX0035147
పపరర: మర బ షపక

94-12/1469

17709 NDX3113271
పపరర: మమబబ ససబబన షపక

94-12/468

17712 NDX2245165
పపరర: ననగబల షపక
భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:6-11-711
వయససస:22
లస: ససస స

17692 NDX0245522
పపరర: వనసకరయమక� జజననకలటట�

94-12/463

17695 JBV1802743
పపరర: సశపన� పలకలలరర�

94-12/466

17698 NDX0899104
పపరర: ససబబబరరవప� కరసడడడ�

94-12/469

తసడడ:డ పడసరద�
ఇసటట ననస:6-11-707
వయససస:45
లస: పప
94-12/471

17701 NDX1282714
పపరర: సలమ షపక

94-12/472

తసడడ:డ మరరవరల sheik
ఇసటట ననస:6-11-708
వయససస:27
లస: పప
94-12/474

17704 NDX0899096
పపరర: పడకరశ చసకరస�

94-12/475

తసడడ:డ దేవనహమరర�
ఇసటట ననస:6-11-709
వయససస:52
లస: పప
94-12/477

17707 AP151010081143
పపరర: రహసతషలమర షపక

94-12/478

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:6-11-710
వయససస:57
లస: పప
94-12/1470

తసడడ:డ రహమతషలమర
ఇసటట ననస:6-11-710
వయససస:21
లస: ససస స
95-12/3

94-12/460

తసడడ:డ మబరళ� �
ఇసటట ననస:6-11-706
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రహసతషలమర�
ఇసటట ననస:6-11-710
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమతషలర షపక
ఇసటట ననస:6-11-710
వయససస:27
లస: పప
17711 SQX1835487
పపరర: మమబబ ససభబన షపక

17694 JBV3692043
పపరర: లకకక ననరరయణ� జజననకలటట�

17700 NDX1558875
పపరర: రమమదేవ తేలలకలటర

17689 NDX0590042
పపరర: ఇరరకయమ ఇసడర

భరస : లకడకననరరయణ�
ఇసటట ననస:6-11-705
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పడకరష�
ఇసటట ననస:6-11-709
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరష
ఇసటట ననస:6-11-710
వయససస:24
లస: ససస స
17708 NDX2763951
పపరర: ననగబల మరవల షపక

94-12/462

భరస : వనసకట రజడడస teluktla
ఇసటట ననస:6-11-708
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస
ఇసటట ననస:6-11-708
వయససస:28
లస: పప
17705 NDX2103141
పపరర: పరవన చసకరస

17691 NDX0589325
పపరర: కకసడయఖ ఇసడర �

17697 NDX0897660
పపరర: హహలకరరన కసడడడ

94-12/457

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-11-704
వయససస:28
లస: పప

భసధసవప: ససబబరరవప కసడడడ
ఇసటట ననస:6-11-707
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సపవదయఖ� sheik
ఇసటట ననస:6-11-708
వయససస:33
లస: ససస స
17702 NDX1368216
పపరర: సలస షపక

94-12/459

తసడడ:డ గసటయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-705
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ� �
ఇసటట ననస:6-11-706
వయససస:60
లస: పప
17699 NDX0213660
పపరర: మసరసన బషపక�

17688 NDX1383165
పపరర: కకరణ పడకరష ఇసడర

తసడడ:డ ఏసస బబ�
ఇసటట ననస:6-11-704
వయససస:50
లస: పప
94-12/464

17686 NDX0245464
పపరర: సపవదన బ� షపక�

భరస : ఖమససస�
ఇసటట ననస:6-11-704
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-11-704
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:6-11-704
వయససస:35
లస: పప
17693 JBV1797232
పపరర: బలరరమకకషష� తతట�

94-12/456

భరస : రవ బబబబ దనరరవవమబల
ఇసటట ననస:6-11-704
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-704
వయససస:46
లస: ససస స
17690 NDX1608779
పపరర: రవబబబబ గబసటటరర

17685 NDX1804070
పపరర: ససధఖ రరణణ దనరరవవమబల

17710 NDX2719722
పపరర: మమబససభబన షపక

94-16/1335

తసడడ:డ రహమతషలమర
ఇసటట ననస:6-11-710
వయససస:21
లస: పప
94-10/934

17713 NDX0034462
పపరర: రజహమత� షపక�

94-12/479

తసడడ:డ ససబబన�
ఇసటట ననస:6-11-711
వయససస:30
లస: ససస స
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17714 NDX0034850
పపరర: శరకకర షపక
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94-12/480

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:6-11-711
వయససస:34
లస: ససస స
17717 NDX2121374
పపరర: ససభబన షపక

94-12/483

94-12/484

94-12/486

94-12/488

94-12/491

94-12/1475

94-12/1477

17727 NDX0221358
పపరర: నడర జహన� షపక�

17730 NDX2116185
పపరర: మహబమబ ససబబన షపక

17733 NDX2750792
పపరర: భవన సరయ నడరబబషర

17736 NDX0245811
పపరర: హహమబసదస� షపక�

94-12/497

17739 NDX0245761
పపరర: మమలమబ� షపక�

94-12/489

భరస : రరసబబబబ మదసగబల మదసగబల
ఇసటట ననస:6-11-718
వయససస:33
లస: ససస స

17742 NDX0035113
పపరర: రమమదేవ మమడపలర
భరస : ససబబబ రరయబడడ మమడపలర
ఇసటట ననస:6-11-718
వయససస:36
లస: ససస స

17722 NDX2964914
పపరర: శకనవరస రరవప గబసటటపలర

94-12/1473

17725 NDX2954725
పపరర: జయమక షపక

94-12/1474

17728 JBV3071818
పపరర: ననగమర బ షపక�

94-12/490

భరస : శరయబబబబ�
ఇసటట ననస:6-11-713
వయససస:42
లస: ససస స
94-12/492

17731 NDX2025956
పపరర: సరయ బబబబ షపక

94-12/493

తసడడ:డ జనసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-11-713
వయససస:50
లస: పప
94-12/1476

17734 NDX2069632
పపరర: వనసకటటసశరరర మమకల

94-12/494

తసడడ:డ పడసరద మమకల
ఇసటట ననస:6-11-713/1
వయససస:37
లస: పప
94-12/495

17737 NDX0245787
పపరర: షకకల� షపక�

94-12/496

భరస : మసరసన వరల�
ఇసటట ననస:6-11-715
వయససస:37
లస: ససస స
94-12/498

భరస : ఖమజఅల�
ఇసటట ననస:6-11-715
వయససస:66
లస: ససస స
94-16/305

94-12/1472

భరస : మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-11-712/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససదద వరల�
ఇసటట ననస:6-11-715
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పసర సరహహబ�
ఇసటట ననస:6-11-715
వయససస:45
లస: ససస స
17741 NDX1391119
పపరర: మరరబ షపక షపక

94-12/487

తసడడ:డ సరయబబబబ
ఇసటట ననస:6-11-713
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:6-11-714
వయససస:62
లస: పప
17738 NDX0698092
పపరర: మకరసబ� షపక�

17724 NDX0220772
పపరర: మరర సరహహబ షపక�

17719 NDX2812436
పపరర: రగశన బఇవనవ షపక

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:6-11-712
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:6-11-713
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సరయబబబబ
ఇసటట ననస:6-11-713
వయససస:22
లస: ససస స
17735 NDX2749281
పపరర: మరవల షపక

94-12/485

భరస : మబనర�
ఇసటట ననస:6-11-713
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ భబషసద
ఇసటట ననస:6-11-713
వయససస:33
లస: పప
17732 NDX2750784
పపరర: బబలసపవదన నడరబబషర

17721 NDX1874990
పపరర: Nagur basha Shaik

94-12/482

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:6-11-711
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర సరహహబ�
ఇసటట ననస:6-11-712-1
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ సరయ బబబబ నడర బబష
ఇసటట ననస:6-11-713
వయససస:25
లస: ససస స
17729 NDX1123801
పపరర: అకస ర హహసపసన షపక

94-12/1471

తసడడ:డ ననగమర షపక
ఇసటట ననస:6-11-712
వయససస:33
లస: పప

భరస : బబజ�
ఇసటట ననస:6-11-712-1
వయససస:40
లస: ససస స
17726 NDX1875097
పపరర: బబజ నడర బబష

17718 NDX2753358
పపరర: వల షపక

17716 NDX2245710
పపరర: మహమకద రఫస షపక

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:6-11-711
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ జబబర
ఇసటట ననస:6-11-711
వయససస:42
లస: పప

భరస : ననగమర�
ఇసటట ననస:6-11-712
వయససస:52
లస: ససస స
17723 NDX0034744
పపరర: బబ� షపక�

94-12/481

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:6-11-711
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-11-711
వయససస:58
లస: పప
17720 AP151010087290
పపరర: ననగమరరబ షపక�

17715 NDX2121382
పపరర: మరరబ షపక

17740 NDX1323674
పపరర: బబజ షపక

94-12/499

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:6-11-715
వయససస:30
లస: పప
94-16/306

17743 NDX1872739
పపరర: రరసబబబబ మదసగబల

94-16/307

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప మదసగబల
ఇసటట ననస:6-11-718
వయససస:29
లస: పప
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94-12/1478

భరస : వనసకట కలనశశటట
ఇసటట ననస:6-11-719
వయససస:56
లస: ససస స
17747 NDX0247627
పపరర: ఆససయమ� షపక�

94-12/502

94-13/554

94-12/507

94-12/510

94-12/513

94-12/515

94-12/518

తసడడ:డ అకబర అల షపక
ఇసటట ననస:6-11-724
వయససస:31
లస: ససస స

17757 NDX0698019
పపరర: ఖమససస బ� వవమబల�

17760 NDX0710335
పపరర: ఖమశస సరహహబ వవమబల

17763 NDX0248591
పపరర: ససబబబయమక� ననదదసడర �

17766 NDX2246015
పపరర: ననవనజ షపక

94-12/520

17769 NDX1923037
పపరర: షరరఫర షపక

94-12/511

17772 NDX0034413
పపరర: జజఖతక� ఓలలటట�
భరస : రమమశ�
ఇసటట ననస:6-11-725
వయససస:34
లస: ససస స

17752 NDX0247726
పపరర: జజన బ� షపక�

94-12/506

17755 AP151010087414
పపరర: లకకర ల పస నడనరర�

94-12/509

17758 AP151010087272
పపరర: జయమక పస నడనరర�

94-12/512

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:6-11-722
వయససస:62
లస: ససస స
94-13/555

17761 NDX2032498
పపరర: బబల ఖమససస చమకలరరస

94-12/514

తసడడ:డ పసరయఖ చమకలరరస
ఇసటట ననస:6-11-722/1
వయససస:37
లస: పప
94-12/516

17764 NDX1411826
పపరర: దదలర మద శశఖ

94-12/517

తసడడ:డ మహమమద రఫస శశఖ
ఇసటట ననస:6-11-723
వయససస:28
లస: ససస స
94-13/556

17767 NDX0215947
పపరర: సపవదనబ� షపక�

94-12/519

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:6-11-724
వయససస:46
లస: ససస స
94-12/521

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:6-11-724
వయససస:64
లస: ససస స
94-201/627

94-12/504

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:6-11-722
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:6-11-723
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అకబర అల షపక
ఇసటట ననస:6-11-724
వయససస:50
లస: ససస స
17771 NDX2693570
పపరర: సహనజ షపక

94-12/508

భరస : బడహకస�
ఇసటట ననస:6-11-722/A
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:6-11-723
వయససస:33
లస: ససస స
17768 NDX1923029
పపరర: పరఖరర జజన షపక

17754 NDX0247692
పపరర: మసరసన బ ఎలగగటట�

17749 NDX0247569
పపరర: మమమమమన� షపక�

భరస : మసరసన వరల�
ఇసటట ననస:6-11-722
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబల సరహహబ
ఇసటట ననస:6-11-722
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చలకర
ఇసటట ననస:6-11-722/3
వయససస:30
లస: పప
17765 NDX0218271
పపరర: రమణమక� దదసడపరటట�

94-12/505

భరస : ఖమససస సరహహబ�
ఇసటట ననస:6-11-722
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ వవమబల
ఇసటట ననస:6-11-722
వయససస:26
లస: పప
17762 NDX1922989
పపరర: సరలమకన చలకర

17751 NDX1875071
పపరర: బబగస వవమబల

94-12/501

భరస : అబబదల ఘన�
ఇసటట ననస:6-11-721
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : కమమకలల�
ఇసటట ననస:6-11-722
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కమమకలల� �
ఇసటట ననస:6-11-722
వయససస:42
లస: ససస స
17759 NDX1875089
పపరర: వననద వవమబల

94-12/503

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ వవమబల
ఇసటట ననస:6-11-722
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బబల ఖమససస చమకలరరస
ఇసటట ననస:6-11-722
వయససస:35
లస: ససస స
17756 JBV1798636
పపరర: పసరరబ ఎలగగటట� �

17748 NDX0247601
పపరర: మబసతనజ� షపక�

17746 AP151010081149
పపరర: భబనసపడసరదస కసభసపరటట�

తసడడ:డ చసటటబబబబ�
ఇసటట ననస:6-11-720
వయససస:41
లస: పప

భరస : ర�్స� ఏ��
ఇసటట ననస:6-11-721
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల ఘన
ఇసటట ననస:6-11-721
వయససస:56
లస: పప
17753 NDX1923052
పపరర: పరరశన ససలమసనన చమకలరరస

94-12/500

భరస : చసటటబబబబ�
ఇసటట ననస:6-11-720
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ర�్స�
ఇసటట ననస:6-11-721
వయససస:29
లస: ససస స
17750 NDX0837625
పపరర: రఫస షపక

17745 AP151010087243
పపరర: యగగశశరమక కసభసపరటట�

17770 NDX2696193
పపరర: రరయమజ షపక

94-15/500

తసడడ:డ అకబర అల
ఇసటట ననస:6-11-724
వయససస:30
లస: పప
94-12/522

17773 NDX2245736
పపరర: ననగరరజ కలమమరర వవలలటట

94-12/523

భరస : ననగగశశర రరవప వవలలటట
ఇసటట ననస:6-11-725
వయససస:41
లస: ససస స
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పపరర: పదకజ� ఓలలటట�
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94-12/524

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:6-11-725
వయససస:43
లస: ససస స
17777 JBV3692118
పపరర: రమమష ఒలలటట�

94-12/527

94-12/529

94-12/532

94-30/1049

94-169/4

94-12/537

94-12/539

భరస : ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-730
వయససస:60
లస: ససస స

17787 NDX2536860
పపరర: షపక అలమరబక

17790 NDX2116193
పపరర: ససభబషసణణ పరలడడగబ

17793 AP151010081159
పపరర: రరమయఖ పరలడడగబ�

17796 AP151010087081
పపరర: ననగమక మమదనల�

94-12/542

17799 NDX2507945
పపరర: ససలలచన మమదల

94-12/846

17802 NDX1691790
పపరర: శకనవరస రరవప చనగసటట
తసడడ:డ ససబబయఖ చనగసటట
ఇసటట ననస:6-11-730
వయససస:36
లస: పప

17782 NDX0247908
పపరర: బబవబ జజన సయఖద�

94-12/531

17785 AP151010081127
పపరర: ఘననవసదన సయఖద�

94-12/534

17788 NDX2536811
పపరర: షపక మహబమబ ససభబన

94-12/847

తసడడ:డ షపక అలమరబక
ఇసటట ననస:6-11-726 7TH LANE
వయససస:27
లస: పప
94-12/535

17791 NDX2245769
పపరర: ఆదదలకడక పరలడడగబ

94-12/536

భరస : శకనవరస పరలడడగబ
ఇసటట ననస:6-11-727
వయససస:32
లస: ససస స
94-12/538

17794 NDX2965531
పపరర: బకసయఖ పరలడడగబ

94-16/1336

తసడడ:డ రరమయఖ పరలడడగబ
ఇసటట ననస:6-11-727
వయససస:37
లస: పప
94-12/540

17797 NDX1282722
పపరర: రరమకకషష మదనల

94-12/541

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:6-11-728
వయససస:30
లస: పప
94-13/557

భరస : వనసకటటశశరరర మమదల
ఇసటట ననస:6-11-728
వయససస:34
లస: ససస స
94-12/544

94-12/1479

తసడడ:డ మమదదనర న�
ఇసటట ననస:6-11-726
వయససస:62
లస: పప

భరస : రగసయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-728
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-728
వయససస:41
లస: పప
17801 AP151010087452
పపరర: ససతమక చనగసటట�

94-12/533

తసడడ:డ లకకయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-727
వయససస:77
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:6-11-728
వయససస:34
లస: ససస స
17798 AP151010081203
పపరర: రమణయఖ మమదనల�

17784 NDX0247635
పపరర: హహసపసన� శశక�

17779 NDX2775518
పపరర: సరసబశవ రరవప ఒలలటట

భరస : ఝనసపవదన�
ఇసటట ననస:6-11-726
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : బకసయఖ పరలడడగబ
ఇసటట ననస:6-11-727
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-727
వయససస:42
లస: పప
17795 NDX0248021
పపరర: రమమదేవ� కకళర�

94-12/530

తసడడ:డ షపక బబబబర న
ఇసటట ననస:6-11-726 7TH LANE
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ షపక అలమరబక
ఇసటట ననస:6-11-726 7TH LANE
వయససస:29
లస: పప
17792 AP151010081338
పపరర: శకనవరసస పరలడడగబ�

17781 NDX0247973
పపరర: ననగసరడవరణణ� చదరరకలరర�

94-12/526

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:6-11-725
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ఘన సపవదన�
ఇసటట ననస:6-11-726
వయససస:33
లస: పప

భరస : అలబక షపక
ఇసటట ననస:6-11-726
వయససస:51
లస: ససస స
17789 NDX2536902
పపరర: షపక మబసస ఫర

94-12/528

భరస : వనసకట రరమయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-726
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ గన సపవదన�
ఇసటట ననస:6-11-726
వయససస:32
లస: పప
17786 NDX2698074
పపరర: మహహబబననసర షపక

17778 JBV3692100
పపరర: శకనవరసస ఒలలటట�

17776 AP151010081026
పపరర: ననగగశశరరరవప ఓలలటట�

తసడడ:డ ననగగశశరమక�
ఇసటట ననస:6-11-725
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశరమక�
ఇసటట ననస:6-11-725
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:6-11-726
వయససస:25
లస: ససస స
17783 NDX0220491
పపరర: ససభబన సయఖద�

94-12/525

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:6-11-725
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశరమక�
ఇసటట ననస:6-11-725
వయససస:45
లస: పప
17780 NDX1804435
పపరర: రహహమతషననసర సయఖద

17775 NDX0247759
పపరర: ననగగశశరమక ఓలలటట�

17800 NDX0215152
పపరర: గబరవమక� పస�

94-12/543

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:6-11-730
వయససస:34
లస: ససస స
94-12/545

17803 NDX1317510
పపరర: శరరష బబ గరషస

94-12/546

భరస : పడసరద B
ఇసటట ననస:6-11-731
వయససస:27
లస: ససస స
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17804 NDX1691808
పపరర: భబరత చనగసటట
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94-12/547

భరస : శకనవరస రరవప చనగసటట
ఇసటట ననస:6-11-731
వయససస:30
లస: ససస స
17807 NDX0221846
పపరర: పడసరద బ�

94-12/550

94-12/552

94-12/555

94-12/558

94-12/1291

94-12/562

94-16/309

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-734
వయససస:44
లస: పప

17817 JBV3692134
పపరర: వరయఖ� తదలరమమకల�

17820 JBV3072055
పపరర: లకడక� మమనకల�

17823 AP151010087202
పపరర: మసరసన బ షపక�

17826 NDX0248302
పపరర: కకటటశశరర� కరమ సపటట �

94-12/567

17829 NDX0144097
పపరర: నలయఖ కరరసశశటట �

94-12/559

17832 NDX2778876
పపరర: రరఢ కరరసశశటట
భరస : శకనవరస రరవప కరరసశశటట
ఇసటట ననస:6-11-734
వయససస:34
లస: ససస స

17812 NDX0248229
పపరర: మసగమక� తదలరమమకల�

94-12/554

17815 NDX1123769
పపరర: వవణబగగపరల తదలరమమకల

94-12/557

17818 NDX2703734
పపరర: సననరద రరణణ తదలరమమకల

94-12/1290

తసడడ:డ వరయఖ తదలరమమకల
ఇసటట ననస:6-11-732/1
వయససస:19
లస: ససస స
94-12/560

17821 NDX1492198
పపరర: షపక ఫరరర న

94-12/561

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:6-11-733
వయససస:27
లస: ససస స
94-12/563

17824 JBV1799451
పపరర: కరరమబలమర� షపక�

94-12/564

తసడడ:డ మసరసన వల� �
ఇసటట ననస:6-11-733
వయససస:35
లస: పప
94-12/565

17827 AP151010087178
పపరర: ఏసమక కరరసశశటట

94-12/566

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:6-11-734
వయససస:52
లస: ససస స
94-12/568

తసడడ:డ లమజరర�
ఇసటట ననస:6-11-734
వయససస:36
లస: పప
94-12/570

94-16/308

తసడడ:డ ఓబబలల
ఇసటట ననస:6-11-732
వయససస:28
లస: పప

భరస : నలయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-734
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆలల
ర ర రజడడస తషనసగబసడనల
ఇసటట ననస:6-11-734
వయససస:26
లస: పప
17831 NDX0144352
పపరర: సతఖననరరయణ పస�

94-12/556

భరస : మసరసన వల�
ఇసటట ననస:6-11-733
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:6-11-733
వయససస:27
లస: ససస స
17828 NDX1492438
పపరర: ననగగసదడ రజడడస తషనసగబసడనల

17814 NDX0034835
పపరర: గననమక� తదలర మ మమకల�

17809 NDX1873729
పపరర: శక వదనఖ బబ గరనవన

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-732
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనస� �
ఇసటట ననస:6-11-732/3
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కరరమబలమర
ఇసటట ననస:6-11-733
వయససస:34
లస: ససస స
17825 NDX1439166
పపరర: ఫరహన షపక

94-12/553

తసడడ:డ శవయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-732/1
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ తదలరమమకల
ఇసటట ననస:6-11-732/1
వయససస:18
లస: పప
17822 NDX0006882
పపరర: సరబరర షపక

17811 NDX0248252
పపరర: మరరయమక� కరమమదసల�

94-12/549

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ గరనవన
ఇసటట ననస:6-11-731
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:6-11-732
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:6-11-732
వయససస:49
లస: పప
17819 NDX2702561
పపరర: రరజశశఖర తదలరమమకల

94-12/551

భరస : ఏలలసస�
ఇసటట ననస:6-11-732
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననసచనరయఖ� �
ఇసటట ననస:6-11-732
వయససస:45
లస: ససస స
17816 JBV3058807
పపరర: శకనస � తదలర మమకలల�

17808 AP151010081047
పపరర: వనసకటటశశరరర బబ గరశస�

17806 NDX0221788
పపరర: కకటటశశరరరవప బ�

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:6-11-731
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-731
వయససస:57
లస: పప

భరస : ససరగష�
ఇసటట ననస:6-11-732
వయససస:29
లస: ససస స
17813 JBV3071628
పపరర: పపలర మక� తదలరమమకల�

94-12/548

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:6-11-731
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:6-11-731
వయససస:35
లస: పప
17810 NDX0758169
పపరర: వనసకరయమక తదలరమమకల�

17805 AP151010087158
పపరర: లల బబ గరశస�

17830 JBV1793819
పపరర: శకనవరసరరవప� కరరసశశటట �

94-12/569

తసడడ:డ లమజర� �
ఇసటట ననస:6-11-734
వయససస:36
లస: పప
94-12/1480

17833 NDX1890772
పపరర: బబజ నడర బబషర

94-16/310

తసడడ:డ హహసపసన నడర బబషర
ఇసటట ననస:6-11-734
వయససస:55
లస: పప
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17834 NDX1608811
పపరర: తరరపటమక సస డడశశటట
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94-12/571

భరస : వరసస
ఇసటట ననస:6-11-735
వయససస:25
లస: ససస స
17837 AP151010087088
పపరర: ససబబబలల పరలపరరస�

94-12/574

94-12/577

94-12/580

94-12/583

94-12/586

94-12/588

94-12/591

తలర : బబజ సయద
ఇసటట ననస:6-11-739
వయససస:28
లస: ససస స

17847 NDX0912949
పపరర: శకనవరసరరవప చదరరకలరర�

17850 NDX1123728
పపరర: రరజఖలకడక మమరరసపపరపప

17853 NDX1922930
పపరర: గబలమర ర షపక

17856 NDX0754689
పపరర: కరలలష సయఖద

94-12/594

17859 NDX0353409
పపరర: నరసససహ రరవప బసస

94-12/584

17862 NDX2635274
పపరర: కరరమబననసర సయఖద
భరస : కరలలషర సయఖద
ఇసటట ననస:6-11-739
వయససస:25
లస: ససస స

17842 NDX1922906
పపరర: లకడక పడసనన చదరరకలరర

94-12/579

17845 NDX0912766
పపరర: వనసకట మహహష మకజసన�

94-12/582

17848 NDX0912774
పపరర: వనసకటటశశరరర మకజసన�

94-12/585

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-737
వయససస:55
లస: పప
94-12/587

17851 NDX3239266
పపరర: శవ పరరశత మమరసపపరగపప

94-15/782

భరస : శసకర రరవప మమరసపపరగపప
ఇసటట ననస:6-11-738
వయససస:50
లస: ససస స
94-12/589

17854 NDX0248146
పపరర: పదక� గణపవర�

94-12/590

భరస : సతఖ ననరరయణ�
ఇసటట ననస:6-11-739
వయససస:41
లస: ససస స
94-12/592

17857 NDX1779166
పపరర: సలస షపక

94-12/593

తసడడ:డ మసరసన శకఫ
ఇసటట ననస:6-11-739
వయససస:44
లస: పప
94-12/595

తసడడ:డ అకసయఖ
ఇసటట ననస:6-11-739
వయససస:69
లస: పప
94-12/1293

94-12/576

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:6-11-737
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:6-11-739
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఆదస సరహహబ�
ఇసటట ననస:6-11-739
వయససస:42
లస: పప
17861 NDX2706398
పపరర: హససన సయద

94-12/581

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:6-11-739
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-739
వయససస:52
లస: ససస స
17858 JBV3691912
పపరర: సరబ జజన� షపక�

17844 NDX0351965
పపరర: కకటటశశరమక� మకజసన�

17839 NDX1155910
పపరర: చసటట పపరరకల

భరస : వనసకట రరమయఖ చదరరకలరర
ఇసటట ననస:6-11-737
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:6-11-738
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అరగర త ఆల�
ఇసటట ననస:6-11-739
వయససస:31
లస: ససస స
17855 NDX0897702
పపరర: రతస మక కకమటటగబసట�

94-12/578

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:6-11-737
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-737
వయససస:63
లస: పప
17852 NDX0758680
పపరర: కరరమబననసర సయఖద�

17841 NDX0352096
పపరర: శరరష� మకజసన�

94-12/573

తసడడ:డ మషప
ఇసటట ననస:6-11-735
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:6-11-737
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:6-11-737
వయససస:36
లస: పప
17849 NDX0693341
పపరర: కకటటశశర రరవప� చదరరకలరర�

94-12/575

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:6-11-737
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:6-11-737
వయససస:34
లస: ససస స
17846 NDX0124297
పపరర: వనసకట రరమయఖ చదరరకలరర�

17838 NDX0248369
పపరర: ససబబబలల పరలపరరస

17836 NDX2069590
పపరర: ననగమణణ పపరరకల

భరస : చసటట పపరరకల
ఇసటట ననస:6-11-735
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:6-11-735
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరవప�
ఇసటట ననస:6-11-735
వయససస:57
లస: పప
17843 NDX0909036
పపరర: బబలసరసశత చదరరకలరర�

94-12/572

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:6-11-735
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:6-11-735
వయససస:52
లస: ససస స
17840 AP151010081423
పపరర: సరసబశవరరవప పరలపరరస�

17835 NDX0248344
పపరర: శవలల� పరలపరరస�

17860 NDX2698249
పపరర: అరరథ అల సయద

94-12/1292

తసడడ:డ జన సయద
ఇసటట ననస:6-11-739
వయససస:34
లస: పప
94-12/1294

17863 NDX2697738
పపరర: బబజ సయద

94-15/501

తసడడ:డ జజన సయద
ఇసటట ననస:6-11-739
వయససస:34
లస: పప
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17864 AP151010087106
పపరర: చనసద బ నడరరబషర�

94-12/596

భరస : చనసద�
ఇసటట ననస:6-11-741
వయససస:62
లస: ససస స
17867 JBV3071826
పపరర: ఫరతమమబ షపక�

94-12/599

94-12/1481

భరస : మమలమల�
ఇసటట ననస:6-11-744
వయససస:47
లస: ససస స
17876 JBV3692159
పపరర: షరరఫ షపక
తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:6-11-744
వయససస:33
లస: పప
17879 NDX0248690
పపరర: ఇసదదర� అకసల�

94-12/610

94-16/311

94-16/314

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:6-11-747
వయససస:41
లస: ససస స

17877 AP151010081144
పపరర: మహమకదడఫస షపక�

17880 JBV3071842
పపరర: ససదనఖరరణణ� దనరరవవమబల�

17883 NDX1267541
పపరర: ససలర సరహహబ షపక

17886 AP151010087014
పపరర: సకలసబబయ రరయపరటట�

94-12/614

17889 NDX0698241
పపరర: ఉమమ మహహశశరర� యడర పలర �

94-12/608

17892 AP151010087269
పపరర: తషలశమక యడర పలర �
భరస : ననగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:6-11-747
వయససస:57
లస: ససస స

17875 NDX1383181
పపరర: మసరసన వల షపక

94-12/606

17878 JBV3692142
పపరర: మమలమల షపక�

94-12/609

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ�
ఇసటట ననస:6-11-744
వయససస:54
లస: పప
94-12/611

17881 NDX0248658
పపరర: కనక దసరడ � అకసల�

94-12/612

భరస : పపరషచసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:6-11-745
వయససస:54
లస: ససస స
94-16/312

17884 NDX2006147
పపరర: ససలమర సరహహబ షపక

94-16/313

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:6-11-745
వయససస:32
లస: పప
94-12/613

17887 NDX1981787
పపరర: రమమశ గబసటటపలర

94-13/558

తసడడ:డ శక రరమబలల గబసటటపలర
ఇసటట ననస:6-11-746
వయససస:43
లస: పప
94-12/615

17890 NDX2181105
పపరర: కరమమపలర ఉమ మహహశశరర
కరమమపలర
భరస : బబలకకషష కరమమపలర
ఇసటట ననస:6-11-747
వయససస:36
లస: ససస స

94-12/616

94-12/618

17893 JBV1797034
పపరర: శవ కకషష� యడర పలర �

94-12/619

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:6-11-747
వయససస:35
లస: ససస స
94-12/617

94-12/603

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:6-11-744
వయససస:28
లస: పప

భరస : రఝరరమయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-746
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శవ కకషష యడర పలర
ఇసటట ననస:6-11-747
వయససస:27
లస: ససస స
17891 NDX0034793
పపరర: మసగమక� పస టటటపలర �

94-12/605

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:6-11-745
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససలర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-11-745
వయససస:57
లస: పప
17888 NDX1691824
పపరర: తరరషర యడర పలర

17874 AP151010087211
పపరర: మసరసన బ షపక�

17872 AP151010087213
పపరర: మసరసన బ షపక�
భరస : రఫస�
ఇసటట ననస:6-11-744
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ దేవరనసదస� �
ఇసటట ననస:6-11-745
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:6-11-745
వయససస:49
లస: ససస స
17885 NDX1267558
పపరర: మసరసన వల షపక

94-12/602

తసడడ:డ మసరసననసహహబ�
ఇసటట ననస:6-11-744
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:6-11-745
వయససస:34
లస: ససస స
17882 NDX1261684
పపరర: మసరసన బ షపక

17871 NDX1963496
పపరర: మబనన షపక

94-12/601

తసడడ:డ కకదన సరహహబ�
ఇసటట ననస:6-11-743
వయససస:42
లస: పప

భరస : మసరసన సరహహబ�
ఇసటట ననస:6-11-744
వయససస:72
లస: ససస స
94-12/607

94-12/598

94-12/600 17869 JBV3058898
17868 NDX0589655
పపరర: వనసకట కకటటశశరరరవప� కసదకటర �
పపరర: మరరవల షపక�

తసడడ:డ శరరఫ షపక
ఇసటట ననస:6-11-744
వయససస:29
లస: ససస స
94-12/604

17866 JBV3071834
పపరర: యమమక బ షపక�

భరస : కకదనన సరహహబ�
ఇసటట ననస:6-11-743
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:6-11-743
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మర సరహహబ
ఇసటట ననస:6-11-743
వయససస:67
లస: పప
17873 AP151010087212
పపరర: రహహమమన బ షపక�

94-12/597

తసడడ:డ చనసద సరహహబ�
ఇసటట ననస:6-11-741
వయససస:67
లస: పప

భరస : కకదనన సరహహబ�
ఇసటట ననస:6-11-743
వయససస:57
లస: ససస స
17870 NDX3147501
పపరర: కలధనన సరహహబ షపక

17865 AP151010081327
పపరర: భబషర చనసద నడర�

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:6-11-747
వయససస:37
లస: పప
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17894 AP151010081293
పపరర: ననగగశశరరరవప యడర పలర �

94-12/620

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-747
వయససస:62
లస: పప
17897 NDX0248807
పపరర: షరరఫర� షపక�

94-12/623

94-12/626

17901 NDX1923458
పపరర: లకకయఖ చలమర

94-12/629

17904 NDX0899450
పపరర: కరరమబలమర� షపక�

94-12/632

17907 NDX0820993
పపరర: హహజర షపక
తసడడ:డ యమససన
ఇసటట ననస:6-11-749
వయససస:30
లస: పప

94-16/316
17909 NDX1309707
పపరర: కకరణ కలమమర చరతనగళళ చరత
నగళళ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:6-11-749
వయససస:35
లస: పప

17910 NDX1309715
పపరర: శకనవరసరరవప చరతనగళళ
తసడడ:డ కనకయఖ
ఇసటట ననస:6-11-749
వయససస:56
లస: పప

17912 JBV3071909
పపరర: హజరరబ షపక

17913 JBV3058997
పపరర: బబజ షపక

94-16/319

భరస : ఇమమమ
ఇసటట ననస:6-11-751
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : మబరళ కకషష రరజవరపప
ఇసటట ననస:6-11-752
వయససస:40
లస: ససస స
17918 JBV3059136
పపరర: సరసబశవరరవప రరజవరపప

భరస : వనసకటటసససతమ చలమర
ఇసటట ననస:6-11-753
వయససస:60
లస: ససస స

17916 JBV3071917
పపరర: కకటటశశరమక రరజవరపప

94-16/325

17919 NDX3133246
పపరర: మమరర వనమ

94-12/630

17922 NDX2069897
పపరర: లలకరభ రరమయఖ చలమర
తసడడ:డ వర వనసకటటసశరలల చలమర
ఇసటట ననస:6-11-753
వయససస:33
లస: పప

94-12/625

17902 NDX0219378
పపరర: చనన జజన షపక�

94-12/628

17905 AP151010081081
పపరర: రరజగష కకలమరర�

94-12/631

తసడడ:డ వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:6-11-748
వయససస:31
లస: పప
94-13/559

17908 NDX1309699
పపరర: లకకక చరత నగళళ

94-16/315

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:6-11-749
వయససస:52
లస: ససస స
94-16/317

17911 NDX2426963
పపరర: కకరణకయ చరతననగళర

94-16/318

భరస : కకరణ కలమమర చరతననగళర
ఇసటట ననస:6-11-749 MARUTHI NAGAR
వయససస:28
లస: ససస స
94-16/320

17914 JBV3071925
పపరర: కవత రరజవరపప

94-16/321

భరస : సరసబశవరరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:6-11-752
వయససస:34
లస: ససస స
94-16/323

17917 JBV3059177
పపరర: మబరళకకషష రరజవరపప

94-16/324

తసడడ:డ భదడయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:6-11-752
వయససస:38
లస: పప
94-12/1482

భరస : సససదర రరవప వనమ
ఇసటట ననస:6-11-753
వయససస:43
లస: ససస స
94-16/327

17899 NDX0035071
పపరర: ఛనయమ దేవ� వరకరల�

తసడడ:డ హహసపసన వల�
ఇసటట ననస:6-11-748
వయససస:37
లస: పప

భరస : భదడయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:6-11-752
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ భదడయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:6-11-752
వయససస:41
లస: పప
17921 NDX1840793
పపరర: పదనకవత చలమర

94-12/627

తసడడ:డ కలదనన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-11-751
వయససస:47
లస: పప
94-16/322

94-12/622

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:6-11-748
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక�
ఇసటట ననస:6-11-748
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరస ససబబయఖ చలమర
ఇసటట ననస:6-11-748
వయససస:48
లస: పప

17915 NDX0216929
పపరర: రమమదేవ రరజవరపప

94-12/624

తసడడ:డ తడపరలల చలమర
ఇసటట ననస:6-11-748
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల అజజ�
ఇసటట ననస:6-11-748
వయససస:37
లస: పప
17906 NDX1864249
పపరర: తరరపరల చలమర

17898 NDX0248864
పపరర: రరకరసనన� షపక�

17896 NDX0035063
పపరర: రగశరక షపక

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:6-11-748
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కరరమబలమర�
ఇసటట ననస:6-11-748
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:6-11-748
వయససస:50
లస: ససస స
17903 NDX0140426
పపరర: జలమన షపక�

94-12/621

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:6-11-748
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జజన బబషర�
ఇసటట ననస:6-11-748
వయససస:36
లస: ససస స
17900 NDX0248757
పపరర: హహసపసన బ� షపక�

17895 NDX0034587
పపరర: చసదడ కళళ� వరకరల�

17920 NDX1839846
పపరర: ననగమర బ షపక

94-16/326

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:6-11-753
వయససస:35
లస: ససస స
94-16/328

17923 NDX1840454
పపరర: వనసకటటసశరరర చలమర

94-16/329

తసడడ:డ వరయఖ చలమర
ఇసటట ననస:6-11-753
వయససస:64
లస: పప
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17924 NDX3125614
పపరర: సససదర రరవప వనమ
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94-17/1117

తసడడ:డ ససగరత రరవప వనమ
ఇసటట ననస:6-11-753
వయససస:48
లస: పప
94-16/332

తసడడ:డ ననగమర వల షపక
ఇసటట ననస:6-11-753/2
వయససస:28
లస: పప

17928 AP151010081421
పపరర: ననగమర వల షపక

17926 JBV3071933
పపరర: రసడలబ షపక

94-16/331

భరస : ననగమరశల
ఇసటట ననస:6-11-753/2
వయససస:44
లస: ససస స
94-16/333

తసడడ:డ దనదనసరహహబ
ఇసటట ననస:6-11-753/2
వయససస:47
లస: పప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-16/1337

తసడడ:డ ఆనసద రరవప పస దపత
ఇసటట ననస:6-11-754
వయససస:26
లస: ససస స
17932 NDX2426823
పపరర: సరయ దదపసక తదననల

17935 NDX2387389
పపరర: మనష నడరబబషర

94-16/334

94-16/337

94-16/340

94-16/343

94-12/633

94-16/338

17939 NDX0253708
పపరర: శకదేవ ససదద సల

17942 NDX0222521
పపరర: ససదద సల వనసకటటశశరరర

17945 NDX3159530
పపరర: రమదేవ తనసగబననసళళ

94-16/347

17948 NDX3147006
పపరర: వనసకటటశశరజడడస తనసగబననసళళ

94-16/341

17951 JBV3071503
పపరర: పపషల� బబషఖస�
భరస : శసకర రరవప� భబషఖస
ఇసటట ననస:6-11-760
వయససస:38
లస: ససస స

94-16/336

17937 NDX2410694
పపరర: ఖమజజ భ నడర బబషర

94-16/339

17940 JBV3071222
పపరర: గబరవమక ససదద సల

94-16/342

భరస : వనలలగగసడయఖ
ఇసటట ననస:6-11-758
వయససస:55
లస: ససస స
94-16/344

17943 NDX0249565
పపరర: ససదద సల వనలలగగసడయఖ

94-16/345

తసడడ:డ వవసకట కకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-11-758
వయససస:65
లస: పప
94-12/1483

17946 NDX2006121
పపరర: ససజజత అససత

94-16/346

భరస : ససరగష అససత
ఇసటట ననస:6-11-759
వయససస:32
లస: ససస స
94-16/1339

తసడడ:డ అలలరరరరగదదద తనసగబననసళళ
ఇసటట ననస:6-11-759
వయససస:49
లస: ససస స
94-13/560

17934 NDX2202711
పపరర: సరమమమజఖ తదననల

భరస : మమరరసజజ నడర బబషర
ఇసటట ననస:6-11-757
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరవప తనసగబననసళళ
ఇసటట ననస:6-11-759
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప అససథ
ఇసటట ననస:6-11-759
వయససస:39
లస: పప
17950 NDX1658691
పపరర: ఝమనస లకకక చసదవవలల

17936 NDX2202737
పపరర: మనషర నడర బబషర

94-12/1674

భరస : కకటట రజడడస తదననల
ఇసటట ననస:6-11-756
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనలలగగసడయఖ
ఇసటట ననస:6-11-758
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:6-11-759
వయససస:39
లస: పప
17947 NDX1839192
పపరర: ససరగష అససథ

94-16/335

భరస : వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:6-11-758
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనలగగసడయఖ
ఇసటట ననస:6-11-758
వయససస:27
లస: పప
17944 NDX2511657
పపరర: సరసబశవరరవప కకలమర

17933 JBV3071552
పపరర: వజయ తదననల

17931 NDX3275047
పపరర: సరయ దదపసక తదననల

తలర : వజయ తదననల
ఇసటట ననస:6-11-756
వయససస:20
లస: ససస స

తలర : ఖజజబ నడర బబషర
ఇసటట ననస:6-11-757
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజజబ నసద భబష
ఇసటట ననస:6-11-757
వయససస:25
లస: పప
17941 NDX1124098
పపరర: వనలగగసడ రరయబడడ ససదద సల

94-16/1338

భరస : కకషరషరజడడస
ఇసటట ననస:6-11-756
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరసజజ నడరబబషర
ఇసటట ననస:6-11-757
వయససస:23
లస: ససస స
17938 NDX2410678
పపరర: సమర నసద భబష

17930 NDX2964963
పపరర: జజఖత పసడయసకర పస దపత

తసడడ:డ ఆనసద రరవప పస దపత
ఇసటట ననస:6-11-754
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరష రజడడస తదననల
ఇసటట ననస:6-11-756
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : యయసస రతనస దసననన
ఇసటట ననస:6-11-760
వయససస:35
లస: ససస స

94-16/330

తసడడ:డ ననగమర వల షపక
ఇసటట ననస:6-11-753/2
వయససస:24
లస: ససస స

17927 NDX1872887
పపరర: దనదన వల షపక

17929 NDX2950327
పపరర: పడసనన రరణణ పస దపత

17925 NDX1871723
పపరర: మష బ షపక

17949 NDX3090305
పపరర: కకషష కలమమరర అసరత

94-12/1484

భరస : ససబబ రరవప అసరత
ఇసటట ననస:6-11-759/2
వయససస:62
లస: ససస స
94-16/348

17952 AP151010087167
పపరర: మనన వవమమరర

94-16/349

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:6-11-760
వయససస:52
లస: ససస స
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17953 NDX0218206
పపరర: లకకణబడడ వవమమరర
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94-16/350

తసడడ:డ సతఖస
ఇసటట ననస:6-11-760
వయససస:33
లస: పప
17956 NDX3068574
పపరర: శవ కలమమరర తదననల

94-8/1569

94-16/354

94-16/1342

94-16/357

94-12/1486

94-16/361

94-16/364

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:6-11-765/1
వయససస:51
లస: పప

17966 NDX0220525
పపరర: ఖమససస వల షపక�

17969 NDX2202703
పపరర: రగణబక తదననల

17972 JBV3071529
పపరర: ససతనమహలకడక పరలపరరస

17975 AP151010087214
పపరర: ససశల పరలపరరస పరలలరరత

94-16/367

17978 AP151010081196
పపరర: శకనవరసరరవప పరలపరరస

94-16/358

17981 NDX0034819
పపరర: శశశలజ తమటస
భరస : మలర ఖమరరర నరరవప తమటస
ఇసటట ననస:6-11-766
వయససస:41
లస: ససస స

17961 NDX3075348
పపరర: అదద లకడక తనసగబసడల

94-16/1341

17964 NDX2247674
పపరర: మసరసన వల షపక

94-16/356

17967 NDX3293099
పపరర: భమలకక కరసడడగబసట

94-12/1684

భరస : శవ కరసడడగబసట
ఇసటట ననస:6-11-763 4 TH LINE
వయససస:30
లస: ససస స
94-16/359

17970 NDX2202729
పపరర: ననగగసదడమక తదననల

94-16/360

భరస : బబలకకటట రజడడస తదననల
ఇసటట ననస:6-11-764
వయససస:52
లస: ససస స
94-16/362

17973 JBV3071545
పపరర: మలలర శశరర పరలపరరస

94-16/363

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-11-765
వయససస:35
లస: ససస స
94-16/365

17976 JBV3058146
పపరర: మలర ఖమరరర నరరవప పరలపరరస

94-16/366

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:6-11-765
వయససస:37
లస: పప
94-16/368

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:6-11-765
వయససస:47
లస: పప
94-16/370

94-16/353

తసడడ:డ ఖమజజ వల
ఇసటట ననస:6-11-763
వయససస:38
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:6-11-765
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:6-11-765
వయససస:41
లస: పప
17980 NDX1568742
పపరర: బసడడ అపరలరరవప

94-16/355

భరస : మలర ఖమరరర నరరవప
ఇసటట ననస:6-11-765
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:6-11-765
వయససస:62
లస: ససస స
17977 AP151010081378
పపరర: వనసకటటశశరరర పరలపరరస

17963 JBV3071115
పపరర: మదదన బ� షపక�

17958 AP151010087449
పపరర: మలలర శశరర తదననల�

భరస : అలల
ర రర రజడడస తనగబసడల
ఇసటట ననస:6-11-762/2
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శవకకటట రజడడస తదననల
ఇసటట ననస:6-11-764
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల కకటట రజడస డ తదననల
ఇసటట ననస:6-11-764
వయససస:29
లస: పప
17974 NDX0034637
పపరర: యసస దన పరలపరరస

94-16/1340

తసడడ:డ ఖమజజ వల�
ఇసటట ననస:6-11-763
వయససస:46
లస: పప

భరస : గబరవరరజడడస తదననల
ఇసటట ననస:6-11-764
వయససస:47
లస: ససస స
17971 NDX2247880
పపరర: శవ కకటట రజడస డ తదననల

17960 NDX3120656
పపరర: శవ కలమమరర తదననల

94-16/352

భరస : కకటటరజడడస�
ఇసటట ననస:6-11-762
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మరవల�
ఇసటట ననస:6-11-763
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ కరజజ వల షపక
ఇసటట ననస:6-11-763
వయససస:40
లస: పప
17968 NDX3165701
పపరర: ససబబబలల తదననల

94-12/1485

తసడడ:డ అసజ రజడడస
ఇసటట ననస:6-11-762
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అలలరరగరగదదద తనసగబననసళళ
ఇసటట ననస:6-11-762/2
వయససస:33
లస: ససస స
17965 NDX0221929
పపరర: సపవదన వల షపక

17957 NDX3118262
పపరర: తదననల కకటటరజడడస

17955 JBV1793462
పపరర: సరసబశవరరవప కడడయమల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-11-760
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరజడడస
ఇసటట ననస:6-11-762
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రజడడస తదననల
ఇసటట ననస:6-11-762
వయససస:31
లస: పప
17962 NDX3184025
పపరర: ఆదదలకకక తనసగబననసళళ

94-16/351

తసడడ:డ సతఖస
ఇసటట ననస:6-11-760
వయససస:33
లస: పప

భరస : అసజ రజడడస తదననల
ఇసటట ననస:6-11-762
వయససస:21
లస: ససస స
17959 NDX1783621
పపరర: అసజ రజడడస తదననల

17954 NDX0222604
పపరర: రరమబడడ వవమమరర

17979 NDX1841858
పపరర: నరకల బసడడ

94-16/369

భరస : అపరల రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:6-11-765/1
వయససస:39
లస: ససస స
94-16/371

17982 JBV3071941
పపరర: లకకర లరరజఖస తమటస�

94-16/372

భరస : యలమసదయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-766
వయససస:62
లస: ససస స
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17983 NDX1758806
పపరర: నవన కలమమర తమటస

94-16/373

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప తమటస
ఇసటట ననస:6-11-766
వయససస:24
లస: పప
17986 NDX1840702
పపరర: మసరసన బ షపక

94-16/376

94-16/378

94-16/381

94-16/384

94-16/1119

94-16/387

94-16/382

17996 NDX1784306
పపరర: ననగమర బబబబ షపక

17999 NDX1875105
పపరర: ఫరతమమ బ నడర బబష

18002 NDX0218974
పపరర: ననగమర వరల నడరరబషర

94-16/1343

18005 NDX0248534
పపరర: ససజజత� గగరజకపరటట�

94-16/385

18008 NDX1408591
పపరర: నరకల రరజవరపప

17991 JBV3059003
పపరర: ఖమజజవల� షపక�

17994 JBV3058674
పపరర: సపవదసలల� షపక�

94-12/634

18000 NDX1875113
పపరర: మమలమల నడర బబష

94-16/386

94-12/635

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ నడర బబషర
ఇసటట ననస:6-11-772
వయససస:60
లస: పప
94-16/388

18003 NDX1924902
పపరర: మసరసన నడర బబషర

94-16/389

తసడడ:డ కససస SAHED నడర బబషర
ఇసటట ననస:6-11-772
వయససస:84
లస: పప
94-12/636

18006 NDX1783936
పపరర: ననగ శరరష రరజవరపప

94-16/390

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరమయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:6-11-773
వయససస:24
లస: ససస స
94-16/392

18009 NDX1783977
పపరర: వనసకట రతనమక రరజవరపప

భరస : వనసకట ససబబరరమయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:6-11-773
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : కకషష రరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:6-11-773
వయససస:70
లస: ససస స

18010 NDX1408575
పపరర: వనసకట ససబబరరమయఖ
రరజవరపప
తసడడ:డ కకషష రరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:6-11-773
వయససస:54
లస: పప

18011 NDX0920116
పపరర: మతస ససబబబలల

18012 NDX1871681
పపరర: మహ లకడక మతస

భరస : కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:6-11-774
వయససస:48
లస: ససస స

94-16/383

17997 AP151010081585
పపరర: ఆదస సరహహబ షపక

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరమయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:6-11-773
వయససస:26
లస: ససస స
94-16/394

94-16/380

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:6-11-771
వయససస:81
లస: పప

భరస : దతష
స �
ఇసటట ననస:6-11-772/3
వయససస:38
లస: ససస స
94-16/391

94-16/1333

తసడడ:డ ఉనడసర సరహహబ� �
ఇసటట ననస:6-11-770
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:6-11-772
వయససస:51
లస: పప

భరస : ననగబరశల
ఇసటట ననస:6-11-772
వయససస:48
లస: ససస స
18007 NDX1408617
పపరర: ననగ రరజగశశరర రరజవరపప

17993 NDX1371459
పపరర: ననగమర వల షపక

17988 NDX2776243
పపరర: మసరసన వరల షపవక

తసడడ:డ బడేమయమ� �
ఇసటట ననస:6-11-769
వయససస:37
లస: పప

భరస : మమలమల నడర బబష
ఇసటట ననస:6-11-772
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ననగమరశల�
ఇసటట ననస:6-11-772
వయససస:42
లస: ససస స
18004 NDX3036878
పపరర: మబసటబజ బబగబమ నడరబబషర

94-16/379

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:6-11-771
వయససస:25
లస: పప

తలర : ఖజజబ షపక
ఇసటట ననస:6-11-771
వయససస:22
లస: పప
18001 AP151010087441
పపరర: మబసతనజ బబగస షపక�

17990 JBV3071578
పపరర: మమలమబ షపక

94-16/375

తసడడ:డ మమలమల షపవక
ఇసటట ననస:6-11/767
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సపవదసలల
ఇసటట ననస:6-11-770
వయససస:27
లస: పప

భరస : హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:6-11-771
వయససస:41
లస: ససస స
17998 NDX2613594
పపరర: హనఫ షపక

94-16/377

భరస : బడేమయమ
ఇసటట ననస:6-11-769
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : సపవదసలల� �
ఇసటట ననస:6-11-770
వయససస:45
లస: ససస స
17995 AP151010087407
పపరర: ఖమజజబ షపక

17987 NDX0899336
పపరర: మమలమల షపక�

17985 NDX1438838
పపరర: ఆషర బ షపక

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:6-11-767
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫకరర అహమకద�
ఇసటట ననస:6-11-767
వయససస:52
లస: పప

భరస : ఖమజజ వల�
ఇసటట ననస:6-11-769
వయససస:33
లస: ససస స
17992 JBV3071586
పపరర: హహసపసనబ� షపక�

94-16/374

తసడడ:డ యలమసదయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-766
వయససస:46
లస: పప

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:6-11-767
వయససస:43
లస: ససస స
17989 NDX0591594
పపరర: రసడలబ షసక�

17984 NDX0249664
పపరర: మలర కరరరర నరరవప తమటస�

94-13/561

94-16/393

94-16/395

భరస : ననగరరజ మతస
ఇసటట ననస:6-11-774
వయససస:26
లస: ససస స

Page 369 of 722

18013 NDX1871640
పపరర: రమమ దేవ మతస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-16/396

భరస : బబజ మతస
ఇసటట ననస:6-11-774
వయససస:28
లస: ససస స
18016 NDX0589952
పపరర: బబజ మతస

94-16/399

94-16/401

94-16/404

94-16/407

94-16/410

94-16/413

94-16/416

తసడడ:డ దనదన సరహహబ నడర బబషర
ఇసటట ననస:6-11-778
వయససస:45
లస: పప

18026 NDX1745985
పపరర: సరమమమజఖస కసకణస పరటట

18029 NDX1890848
పపరర: ననగమర షరరఫ నడర బబషర

18032 NDX2247849
పపరర: మరరబ షపక

18035 NDX0693390
పపరర: కరరమబలమర షపక�

94-16/1344

18038 NDX1775594
పపరర: ససరరజదదదన నడరరబబష

94-16/408

18041 SQX1822535
పపరర: నడరర హన షపక
భరస : గకస షపక
ఇసటట ననస:6-11-778
వయససస:50
లస: ససస స

18021 NDX0220608
పపరర: సరసబశవరరవప చసదడగరరర

94-16/403

18024 AP151010087107
పపరర: శవలకడక మలమరదద

94-16/406

18027 NDX2287548
పపరర: అపసర షపక

94-16/409

తసడడ:డ సలలమన షపక
ఇసటట ననస:6-11-776
వయససస:22
లస: ససస స
94-16/411

18030 NDX2287381
పపరర: ససలలమన షపక

94-16/412

తసడడ:డ దనవపద షపక
ఇసటట ననస:6-11-776
వయససస:45
లస: పప
94-16/414

18033 AP151010087315
పపరర: బబబలమ షపక

94-16/415

భరస : బనడనర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-11-777
వయససస:52
లస: ససస స
94-16/417

18036 AP151010081116
పపరర: బనడనర సరహహబ షపక

94-16/418

తసడడ:డ మసరసననసహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-11-777
వయససస:57
లస: పప
94-16/419

తసడడ:డ కససమశల నడరరబబష
ఇసటట ననస:6-11-778
వయససస:25
లస: ససస స
94-16/421

94-16/400

భరస : రతస యఖ మలమరదద
ఇసటట ననస:6-11-774/2
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-777
వయససస:41
లస: పప

భరస : ననగబర వల నడరబబషర
ఇసటట ననస:6-11-777
వయససస:31
లస: ససస స
18040 NDX0594010
పపరర: ఖమససస వల నడర బబషర

94-16/405

భరస : చన సపవదసలల షపక
ఇసటట ననస:6-11-777
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పపసటట సపవదన షపక
ఇసటట ననస:6-11-777
వయససస:39
లస: పప
18037 NDX3068350
పపరర: నజన నడరబబషర

18023 NDX1781336
పపరర: ఫరరద బ షపక

18018 NDX0253856
పపరర: చసదడగరరర హహమలత

తసడడ:డ వనసకటపయఖ చసదడగరరర
ఇసటట ననస:6-11-774/1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససలలమన నడర బబషర
ఇసటట ననస:6-11-776
వయససస:24
లస: పప

భరస : రరసబబబబ షపక
ఇసటట ననస:6- 11-777
వయససస:28
లస: ససస స
18034 NDX2247856
పపరర: చన సపవదసలల షపక

94-16/402

భరస : వనసకటటశశరరర కసకణస పరటట
ఇసటట ననస:6-11-775
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ససలలమమన�
ఇసటట ననస:6-11-776
వయససస:43
లస: ససస స
18031 NDX2202414
పపరర: గకసఖ బబగస షపక

18020 NDX0899161
పపరర: బబజ మతస

94-16/398

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:6-11-774/1
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బబబబ వల షపక
ఇసటట ననస:6-11-774/2
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ మలమరదద
ఇసటట ననస:6-11-774/2
వయససస:63
లస: పప
18028 NDX0920140
పపరర: షపక హహసపసన బ�

94-13/562

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:6-11-774/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకకషష
ఇసటట ననస:6-11-774/1
వయససస:58
లస: పప
18025 NDX0001123
పపరర: రతస యఖ మలమరదద

18017 NDX0707521
పపరర: ననగరరజ మతస

18015 AP151010087253
పపరర: మతస ససబబలకకక

భరస : కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:6-11-774
వయససస:57
లస: ససస స

తలర : ససబబబలల మతస
ఇసటట ననస:6-11-774/1
వయససస:33
లస: పప

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:6-11-774/1
వయససస:52
లస: ససస స
18022 AP151010081318
పపరర: శవయఖ మతస

94-16/397

భరస : బబజ మమత
ఇసటట ననస:6-11-774
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:6-11-774
వయససస:31
లస: పప
18019 AP151010087026
పపరర: శవమక మతస

18014 NDX1616434
పపరర: మబరళ మమత

18039 NDX0214361
పపరర: ననగబర బ నడర బబషర

94-16/420

భరస : ఖమససస వల నడర బబషర
ఇసటట ననస:6-11-778
వయససస:43
లస: ససస స
95-16/8

18042 SQX1822527
పపరర: గకస షపక

95-16/9

తసడడ:డ కననస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-11-778
వయససస:55
లస: పప
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18043 AP151010087115
పపరర: రరజగశశరర మబపలవరపప

94-16/422

భరస : చనన ససబబవయమఖ
ఇసటట ననస:6-11-779
వయససస:52
లస: ససస స
18046 NDX1783548
పపరర: మబసతనజ బబగస షపక

94-16/425

94-16/428

94-16/431

94-16/434

94-16/436

94-16/439

94-16/441

94-12/639

తసడడ:డ చదననన రజడస డ తషనసగబసడనల
ఇసటట ననస:6-11-783
వయససస:61
లస: పప
18070 AP151010087305
పపరర: తరరమల షపక�
భరస : వల�
ఇసటట ననస:6-11-783
వయససస:57
లస: ససస స

94-16/432

18056 AP151010081227
పపరర: యమలమర రరవప బతష
స ల

18059 NDX2247997
పపరర: వర రరఘవమక చలమర

18062 NDX2248003
పపరర: చలపత రరవప చలమర

18065 NDX1492560
పపరర: చసదడ మహన రజడస డ
తషనసగబసడనల
తసడడ:డ అలలర రజడడస
ఇసటట ననస:6-11-783
వయససస:28
లస: పప
18068 NDX3247673
పపరర: ననగబర బఇవనవ నడర బబష

94-16/435

18071 NDX3133402
పపరర: పసరరమమ బఇవనవ షపక
భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:6-11-783
వయససస:32
లస: ససస స

18051 JBV3058377
పపరర: జజన సపవదన షపక

94-16/430

18054 JBV1802990
పపరర: ససబబనబ� షపక�

94-16/433

18057 NDX2230829
పపరర: పపషలలత బతష
స ల

94-27/513

తసడడ:డ యలర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:6-11-781
వయససస:29
లస: ససస స
94-16/437

18060 NDX2288579
పపరర: వరమక చలమర

94-16/438

భరస : వరయఖ చలమర
ఇసటట ననస:6-11-782
వయససస:63
లస: ససస స
94-16/440

18063 NDX2263986
పపరర: వనసకట రమణ చలమర

94-240/2

భరస : రరఘవవసదడ బబబబ చలమర
ఇసటట ననస:6-11-782
వయససస:22
లస: ససస స
94-12/637

18066 NDX0589366
పపరర: ననసర వరల షపక

94-12/638

తసడడ:డ వరల షపక
ఇసటట ననస:6-11-783
వయససస:31
లస: పప
94-12/1653

భరస : మహబమబ ససభబన నడర బబష
ఇసటట ననస:6-11-783
వయససస:43
లస: ససస స
94-16/443

94-16/427

భరస : మసరసనశలల� �
ఇసటట ననస:6-11-781
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ చలమర
ఇసటట ననస:6-11-782
వయససస:56
లస: పప

భరస : అసకరరజ మబలగ
ఇసటట ననస:6-11-782/1
వయససస:51
లస: ససస స
18067 NDX1492453
పపరర: అలలరర రజడడస తషనసగబసడనల

18053 NDX2225712
పపరర: లకడక పపరరషమ బతష
స ల

18048 NDX1397190
పపరర: నజడన షపక

తసడడ:డ మరరవల షపక
ఇసటట ననస:6-11-780
వయససస:33
లస: పప

భరస : చలపత రరవప చలమర
ఇసటట ననస:6-11-782
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపత రరవప చనలమ
ఇసటట ననస:6-11-782
వయససస:31
లస: పప
18064 NDX0897454
పపరర: ససబబబలల మబలగ

94-16/429

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:6-11-781
వయససస:57
లస: పప

భరస : రరఘవవసదడ బబబబ
ఇసటట ననస:6-11-782
వయససస:22
లస: ససస స
18061 NDX2247419
పపరర: రరఘవవసదడ బబబబ చలమర

18050 AP151010087377
పపరర: దరగబషసబ షపక

94-16/424

భరస : జలన షపక
ఇసటట ననస:6-11-780
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : హహమసత బతష
స ల
ఇసటట ననస:6-11-781
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరసజజ
ఇసటట ననస:6-11-781
వయససస:42
లస: పప
18058 NDX2247427
పపరర: వనసకట రమణ చలమర

94-16/426

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:6-11-780
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరవల
ఇసటట ననస:6-11-780
వయససస:35
లస: పప
18055 JBV1802982
పపరర: మసరసన వల షపక

18047 NDX1347707
పపరర: నడర బబష లమల పడతషఖషర

18045 AP151010081051
పపరర: సరసబయఖ మబపలవరపప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:6-11-779
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ జజన సపవదన
ఇసటట ననస:6-11-780
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:6-11-780
వయససస:47
లస: ససస స
18052 NDX0249789
పపరర: జలమన షపక

94-16/423

తసడడ:డ రవ కలమమర మబపలవరపప
ఇసటట ననస:6-11-779
వయససస:34
లస: పప

భరస : బబబబ వల షపక
ఇసటట ననస:6-11-780
వయససస:31
లస: ససస స
18049 AP151010087379
పపరర: మరరబ షపక

18044 JBV1790914
పపరర: రవకలమమర మబపలవరపప

18069 NDX1756412
పపరర: మమరర షపక

94-16/442

భరస : ననసర వరల షపక
ఇసటట ననస:6-11-783
వయససస:27
లస: ససస స
94-78/1233

18072 NDX3212578
పపరర: వల షపక

94-138/808

తసడడ:డ అలసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-11-783
వయససస:53
లస: పప
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94-16/444

భరస : లకడక ననరరయణ బబసస
ఇసటట ననస:6- 11-784
వయససస:28
లస: ససస స
18076 NDX0899385
పపరర: దసరరడ పడసరద బబసస

94-16/447

94-16/450

94-16/452

94-16/1345

94-16/456

94-16/459

94-12/1488

తసడడ:డ మరరవల నడర బబషర
ఇసటట ననస:6-11-793
వయససస:35
లస: పప

18086 NDX3082229
పపరర: ఆఫసడన షపక

18089 NDX0215509
పపరర: వరలకడక కకళళ

18092 NDX1069004
పపరర: వరసరశమ కకళర

18095 NDX2763241
పపరర: రరమ కకషష ఇలమస

94-16/462

18098 NDX2288454
పపరర: రహహస బబషర షపక

94-16/1346

18101 NDX1769480
పపరర: ససబబయఖ కకటబబతష
స ల
తసడడ:డ ననరరయణ కకటబబతష
స ల
ఇసటట ననస:6-11-795
వయససస:67
లస: పప

18081 NDX2055151
పపరర: ఆయయశర పరరశన షపక

94-16/451

18084 NDX0913095
పపరర: షపక ఆరరఫ� మలమరదద

94-16/454

18087 AP151010081221
పపరర: ఉమర జమర పఠరన

94-16/455

తసడడ:డ జజన అహమకద పఠరన
ఇసటట ననస:6-11-787
వయససస:44
లస: పప
94-16/457

18090 AP151010087292
పపరర: వనసకటరవణమక కకళర

94-16/458

భరస : వరసరశమ కకళర
ఇసటట ననస:6-11-790
వయససస:49
లస: ససస స
94-16/460

18093 NDX2767515
పపరర: సరసబశవరరవప ఇలమస

94-12/1487

తసడడ:డ కకటయఖ ఇలమస
ఇసటట ననస:6-11-791/3
వయససస:65
లస: పప
94-12/1489

18096 NDX2288553
పపరర: మననజ బబబబ షపక

94-16/461

తసడడ:డ శకనస బబబబ షపక
ఇసటట ననస:6-11-792
వయససస:24
లస: ససస స
94-16/463

తసడడ:డ యమససన షపక
ఇసటట ననస:6-11-792
వయససస:22
లస: పప
94-16/465

94-16/449

తసడడ:డ మహమకద రషసద షపక
ఇసటట ననస:6-11-786
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఇలమస
ఇసటట ననస:6-11-791/3
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనసబబబబ�
ఇసటట ననస:6-11-792
వయససస:42
లస: ససస స
18100 NDX1871590
పపరర: ససదదయఖ నడర బబషర

94-16/453

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకళర
ఇసటట ననస:6-11-790
వయససస:54
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప ఇలమస
ఇసటట ననస:6-11-791/3
వయససస:58
లస: ససస స
18097 NDX0351833
పపరర: మబసతనజగబగస షపక�

18083 NDX1397547
పపరర: ససరరజననసర షపక

18078 NDX0219410
పపరర: రరమకకషష పరలడడగబ

తసడడ:డ ఆరరఫ అహమద షపక
ఇసటట ననస:6-11-786
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ కకళర
ఇసటట ననస:6-11-790
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ కకళర
ఇసటట ననస:6-11-790
వయససస:34
లస: పప
18094 NDX2753051
పపరర: ససబబయమక ఇలమస

94-13/563

తసడడ:డ ఇకబబల షపక
ఇసటట ననస:6-11-786
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : బబలమజ కకళర
ఇసటట ననస:6-11-790
వయససస:30
లస: ససస స
18091 JBV3058492
పపరర: బబలమజ కకళళ

18080 NDX0895987
పపరర: వనసకట కకషష బతష
స ల�

94-16/446

తసడడ:డ పపలమరరరవప పరలడడగబ
ఇసటట ననస:6-11-785
వయససస:31
లస: పప

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:6-11-786
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇకబబల షపక
ఇసటట ననస:6-11-786
వయససస:20
లస: ససస స
18088 NDX0213546
పపరర: నలమమ కకళళ

94-16/448

తసడడ:డ యలమరరరవప�
ఇసటట ననస:6-11-786
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:6-11-786
వయససస:40
లస: ససస స
18085 NDX3070430
పపరర: అయయషర షపక

18077 AP151010087429
పపరర: పదనకవత పరలడడగబ

18075 NDX0248088
పపరర: లకకక ననరరయణ బబసస

తసడడ:డ దసరరడ పడసరద బబసస
ఇసటట ననస:6-11-784
వయససస:33
లస: పప

భరస : పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:6-11-785
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:6-11-785
వయససస:54
లస: పప
18082 NDX0908806
పపరర: షరరకల షపక

94-16/445

భరస : దసరడ పడసరద బబసస
ఇసటట ననస:6- 11-784
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరడ రరవప బబసస
ఇసటట ననస:6-11-784
వయససస:55
లస: పప
18079 AP151010081415
పపరర: పపలమరరరవప పరలడగబ

18074 NDX2202372
పపరర: మసగర కలమమరర బబసస

18099 NDX0889725
పపరర: శకనస బబబబ షపక�

94-16/464

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ�
ఇసటట ననస:6-11-792
వయససస:47
లస: పప
94-16/466

18102 NDX2202422
పపరర: షరరఫర షపక

94-16/467

భరస : మర వరల షపక
ఇసటట ననస:6-11-796
వయససస:26
లస: ససస స
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18103 NDX2111060
పపరర: మసరసనబ షపక
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94-16/468

భరస : సపవదన షపక
ఇసటట ననస:6-11-796
వయససస:45
లస: ససస స
18106 NDX1925173
పపరర: జజఖతసత కకమమకరర

94-16/471

94-12/1490

94-16/474

94-16/1121

94-16/477

94-13/564

94-16/1536

భరస : ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:6-11-803/1
వయససస:24
లస: ససస స

18116 NDX3082617
పపరర: మహమకద హహసపన షపక

18119 NDX2978716
పపరర: నభనడర షపక

18122 NDX1192640
పపరర: పడవణ కలమమర ధనరరశ

18125 NDX1155985
పపరర: బబజ షపక

94-16/1351

18128 NDX2201879
పపరర: పసరమక షపక

94-16/1347

18131 NDX0254094
పపరర: మసరసనమక షపక
భరస : శకనవరసరరవప షపక
ఇసటట ననస:6-11-803/1
వయససస:42
లస: ససస స

18111 NDX3074812
పపరర: సరయ పవన కలమమర రరపరర

94-12/1492

18114 NDX2641280
పపరర: అలల సఖదవల షపక

94-16/1120

18117 JBV1797794
పపరర: సపవదనబ షపక

94-16/476

భరస : రహమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:6-11-799
వయససస:45
లస: ససస స
94-16/1348

18120 NDX3082740
పపరర: రజయ షపక

94-16/1350

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:6-11-800
వయససస:24
లస: ససస స
94-13/565

18123 NDX1192632
పపరర: ఏభబ ధనరరశ

94-13/566

తసడడ:డ పపదద ఏసస
ఇసటట ననస:6-11-802
వయససస:50
లస: పప
94-16/478

18126 NDX2288256
పపరర: మహమకద వరల షపక

94-16/479

తసడడ:డ రహమమతషల షపక
ఇసటట ననస:6-11-803
వయససస:48
లస: పప
94-16/480

తసడడ:డ శకనస షపక
ఇసటట ననస:6-11-803/1
వయససస:21
లస: ససస స
94-16/482

94-16/473

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:6-11-798
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ బడే సరహహబ
ఇసటట ననస:6-11-803
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మరవల
ఇసటట ననస:6-11-803
వయససస:28
లస: పప
18130 NDX2201887
పపరర: మసరసన భ షపక

94-16/475

తసడడ:డ ఏభబ
ఇసటట ననస:6-11-802
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఉసపన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-11-802, 2ND LANE
వయససస:45
లస: పప
18127 NDX2719672
పపరర: యశన షపక

18113 NDX1783597
పపరర: బబబబ వల షపక

18108 NDX1925124
పపరర: రరవణబడహక కకమమకరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరపరర
ఇసటట ననస:6-11-798
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రహమతషలర షపక
ఇసటట ననస:6-11-799
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఏభబ
ఇసటట ననస:6-11-802
వయససస:46
లస: ససస స
18124 NDX3220233
పపరర: ఉషరణ బబష షపక

94-12/1491

తసడడ:డ పపదద మసరసన వలర షపక
ఇసటట ననస:6-11-798
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ నబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-11-799
వయససస:41
లస: పప
18121 NDX1192467
పపరర: తదరగజమక ధనరరశ

18110 NDX3074713
పపరర: పదనకవత రరపరర

94-16/470

తసడడ:డ మయబడహకచనరర కకమమకరర
ఇసటట ననస:6-11-797
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ శరకశర షపక
ఇసటట ననస:6-11-798
వయససస:32
లస: పప

భరస : అలల సఖదవల షపక
ఇసటట ననస:6-11-798
వయససస:44
లస: ససస స
18118 NDX0589382
పపరర: రహసతషలమర షపక

94-16/472

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరపరర
ఇసటట ననస:6-11-798
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:6-11-798
వయససస:29
లస: పప
18115 NDX2641249
పపరర: అబద షపక

18107 NDX1925165
పపరర: శవపరరశత కకమమకరర

18105 NDX1745951
పపరర: సపవదన షపక

తసడడ:డ కరశస షపక
ఇసటట ననస:6-11-796
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరవణ బడహక కకమమకరర
ఇసటట ననస:6-11-797
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరరస రరపరర
ఇసటట ననస:6-11-798
వయససస:43
లస: పప
18112 NDX0554691
పపరర: ససభబన షపక

94-16/469

తసడడ:డ సపవదన షపక
ఇసటట ననస:6-11-796
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరవణ బడహక కకమమకరర
ఇసటట ననస:6-11-797
వయససస:40
లస: ససస స
18109 NDX3134863
పపరర: శకనవరస రరవప రరపరర

18104 NDX1911594
పపరర: గకస బబషర షపక

18129 NDX2201861
పపరర: మసరసన భ షపక

94-16/481

భరస : యససన షపక
ఇసటట ననస:6-11-803/1
వయససస:23
లస: ససస స
94-16/483

18132 NDX0254060
పపరర: ఉసపనమక షపక

94-16/484

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:6-11-803/1
వయససస:57
లస: ససస స
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18133 NDX1912022
పపరర: ఇమమమ షపక
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94-16/485

తసడడ:డ శకనస షపక
ఇసటట ననస:6-11-803/1
వయససస:25
లస: పప
18136 NDX1713081
పపరర: రరమ కకషష ఆళరగడస

94-7/364

94-13/568

94-16/490

94-16/493

తసడడ:డ చనన వరయఖ దరరరగబసట
ఇసటట ననస:6-11-804
వయససస:47
లస: పప
18148 NDX1397273
పపరర: ననగమర భ దడదేకలల

94-16/494

తసడడ:డ గమడడ సరహహబ డఢకలపత
ఇసటట ననస:6-11-805
వయససస:54
లస: పప
18154 NDX2288199
పపరర: బబజ సపవయదనబ డఢకలపత

94-16/498

94-16/501

తసడడ:డ ససవర కలమమర కకటసరరజ
ఇసటట ననస:6-11-807
వయససస:39
లస: పప

18143 NDX1438895
పపరర: గగపరల కకషష యడసకసటట

94-16/491

94-13/567

18141 NDX1799693
పపరర: శవ కలమమరర యడమకసటట

18144 NDX1166693
పపరర: శవరరమ కకషష యడమకసటట

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ యడసకటట
ఇసటట ననస:6-11-804
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదయఖ యడమకసటట
ఇసటట ననస:6-11-804
వయససస:39
లస: పప

18146 NDX2766301
పపరర: ననరరయణ దరరరగసటబర

18147 NDX2538056
పపరర: శవ పరరశత దరరరగబసటర

94-16/1352

18149 NDX1658949
పపరర: దనదమక షపక

18152 NDX0006908
పపరర: రజహమత షపక�

18155 NDX2508000
పపరర: రహహమబననసర షపక

18158 NDX2288140
పపరర: మసరసన వల దసదదకలల

18161 NDX2627529
పపరర: ససజజత లకడక నసకనన

94-16/489

94-16/492

94-16/718

భరస : శకనవరస రరవప దరరరగబసటర
ఇసటట ననస:6-11-804,
వయససస:37
లస: ససస స
94-16/495

18150 NDX1783233
పపరర: ననగమర వల డఢకలపత

94-16/496

తసడడ:డ పసరర సరహహబ డఢకలపత
ఇసటట ననస:6-11-805
వయససస:31
లస: పప
94-13/569

18153 NDX0123661
పపరర: జజన షపక�

94-13/570

తసడడ:డ మదనర సరహహబ�
ఇసటట ననస:6-11-806
వయససస:51
లస: పప
94-16/499

18156 NDX2508026
పపరర: మమబమబ వసగవవలల

94-16/500

తసడడ:డ హహసపసన బబషర షపక
ఇసటట ననస:6-11-806
వయససస:20
లస: పప
94-16/502

తసడడ:డ చనన మసరసన దడదేకలల
ఇసటట ననస:6-11-806
వయససస:37
లస: పప
94-16/503

18138 NDX2530855
పపరర: గగపరల కకషష ఆళళగడస

భరస : శవరరమకకషష యడమకసటట
ఇసటట ననస:6-11-804
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : హహసపసన బబషర షపక
ఇసటట ననస:6-11-806
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:6-11-806
వయససస:23
లస: పప
18160 NDX0220731
పపరర: మమహర కళళఖణ కకటసరరజ

94-16/488

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:6-11-806
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ననగమర వరల డఢకలపత
ఇసటట ననస:6-11-806
వయససస:24
లస: ససస స
18157 NDX2288116
పపరర: మహబమబ ససబబన షపక

18140 NDX2472371
పపరర: వరసవ ఆళళగడస

భరస : ససపళలల షపక
ఇసటట ననస:6-11-805
వయససస:38
లస: ససస స
94-16/497

94-16/487

తసడడ:డ వనసకట రమణ ఆళళగడస
ఇసటట ననస:6-11-804
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దరరరగసటబర
ఇసటట ననస:6-11-804
వయససస:18
లస: పప

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:6-11-805
వయససస:34
లస: ససస స
18151 NDX1783274
పపరర: పసరర సరహహబ డఢకలపత

94-12/1295

భరస : గగపరలకకషష ఆళళగడస
ఇసటట ననస:6-11-804
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబయఖ యడసకటట
ఇసటట ననస:6-11-804
వయససస:59
లస: ససస స
18145 NDX2288025
పపరర: శకనవరస రరవప దరరరగబసట

18137 NDX2546943
పపరర: రరమ కకషష ఆళళగడస

18135 NDX0249987
పపరర: శకనవరసరరవప షపక

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:6-11-803/1
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రమణయఖ ఆళళగడస
ఇసటట ననస:6-11-804
వయససస:24
లస: పప

భరస : రమణయఖ ఆళళగడస
ఇసటట ననస:6-11-804
వయససస:50
లస: ససస స
18142 NDX0254110
పపరర: తరరపతమక యడసకసటట

94-16/486

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:6-11-803/1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రమణయఖ ఆళరగడస
ఇసటట ననస:6-11-804
వయససస:25
లస: పప
18139 NDX2524130
పపరర: ననరరయణమక ఆళళగడస

18134 NDX0899294
పపరర: మరరవల షపక

18159 NDX2509008
పపరర: గకససయమ షపక

94-76/22

తసడడ:డ హహసపసన బబషర షపక
ఇసటట ననస:6-11-806
వయససస:22
లస: ససస స
94-1/1364

భరస : కమలమకర రరవప తతట
ఇసటట ననస:6-11-807(OLD 1-35-210)
వయససస:39
లస: ససస స

18162 NDX2659258
పపరర: కమలమకర రరవప తతట

94-16/1122

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తతట
ఇసటట ననస:6-11-807 (OLD 135-210)
వయససస:44
లస: పప
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18163 NDX1310366
పపరర: ఖమససస బ షపక
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94-16/504

భరస : నబసరహహబ
ఇసటట ననస:6-11-809
వయససస:50
లస: ససస స
18166 NDX1310267
పపరర: యమససన షపక

94-16/506

18167 JBV2748200
పపరర: మరరభ షపక

94-16/509

18170 NDX1839556
పపరర: చనసద సరహహబ షపక

18173 NDX0006668
పపరర: ననగమర బ చమకలరరస

తసడడ:డ రరమకకటట ఆకలరరత
ఇసటట ననస:6-11-811 MARUTHI NAGAR
వయససస:76
లస: పప

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:6-11-813
వయససస:41
లస: ససస స

18175 NDX2964948
పపరర: శవ రరమ కకషష రజడడస బసఠరకతనర

18176 NDX2964922
పపరర: శక లత బసఠరకతనర

94-16/1354

తసడడ:డ కకషష మమరరస బసఠరకతనర
ఇసటట ననస:6-11-814
వయససస:45
లస: పప
18178 NDX2202273
పపరర: పరమబలమక దడదేకలల

94-16/514

94-16/517

94-16/520

94-13/571

18185 NDX2288405
పపరర: వనసకటయఖ కరటస

94-16/523

18188 NDX2202265
పపరర: jwothy జవవశ

94-17/1118

తసడడ:డ నరసససహ రరవప జవశ
ఇసటట ననస:6-11-814/5 MARUTHI NAGAR
వయససస:35
లస: పప

18191 NDX3108636
పపరర: ఖదర వల షపక
తసడడ:డ బబష
ఇసటట ననస:6-11-814/7
వయససస:34
లస: పప

18171 NDX2426849
పపరర: పరరశత ఆకలరరత

94-16/511

18174 NDX1120112
పపరర: ననసర దడదేకలల

94-13/572

18177 NDX2202240
పపరర: కలషసదన దడదేకలల

94-16/513

భరస : పపలర రరవప దడదేకలల
ఇసటట ననస:6-11-814/1
వయససస:30
లస: ససస స
94-16/515

18180 NDX1371426
పపరర: అల వవలల కటస

94-16/516

భరస : చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:6-11-814/2
వయససస:27
లస: ససస స
94-16/518

18183 NDX1371442
పపరర: బదదడ కరటస

94-16/519

తసడడ:డ వనసకటయఖ కరటస
ఇసటట ననస:6-11-814/3
వయససస:26
లస: పప
94-16/521

18186 NDX2225761
పపరర: సతఖవత చటడమ

94-16/522

భరస : శకనస చనటర
ఇసటట ననస:6-11-814/4
వయససస:21
లస: ససస స
94-16/524

భరస : హరరకకషష జవవశ
ఇసటట ననస:6-11-814/5
వయససస:32
లస: ససస స
94-16/526

94-16/508

తసడడ:డ చనన మసరసన
ఇసటట ననస:6-11-813
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ బబచచయఖ కరటస
ఇసటట ననస:6-11-814/3
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ పరశతనలల చనటర
ఇసటట ననస:6-11-814/4
వయససస:25
లస: పప
18190 NDX2426989
పపరర: హరరకకషష జవశ

18182 NDX2225837
పపరర: మబతయలమక కరటస

18168 NDX1775537
పపరర: మసరసన బ షపక

భరస : మసరసన రరవప ఆకలరరత
ఇసటట ననస:6-11-811 MARUTHI NAGAR
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : వనసకటయఖ కరటస
ఇసటట ననస:6-11-814/3
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ కరటస
ఇసటట ననస:6-11-814/3
వయససస:31
లస: పప
18187 NDX2288363
పపరర: శకనస చనటర

94-16/510

తసడడ:డ ససభబన దడదేకలల
ఇసటట ననస:6-11-814/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:6-11-814/2
వయససస:30
లస: పప
18184 NDX0122119
పపరర: సతఖనసరరయణ కరటస

18179 NDX2202281
పపరర: పపలమరరరవప దడదేకలల

94-16/505

భరస : రహసతషలర షపక
ఇసటట ననస:6-11-811
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ కకషష రజడడస బసఠరకతనర
ఇసటట ననస:6-11-814
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససభబన దడదేకలల
ఇసటట ననస:6-11-814/1
వయససస:73
లస: ససస స
18181 NDX1371434
పపరర: చసదడ శశఖర కటస

94-16/507

తసడడ:డ నసదద షపక
ఇసటట ననస:6-11-811
వయససస:63
లస: పప
94-16/512

18165 NDX0216697
పపరర: లమల బ షపక

భరస : యమససన షపక
ఇసటట ననస:6-11-810
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సపవదన
ఇసటట ననస:6-11-811
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర షపక
ఇసటట ననస:6-11-811
వయససస:45
లస: పప
18172 NDX2426955
పపరర: మసరసన రరవప ఆకలరరత

94-16/1353

తసడడ:డ నబ సరహహబ
ఇసటట ననస:6-11-809
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససలమర సరహహబ
ఇసటట ననస:6-11-810
వయససస:49
లస: ససస స
18169 NDX2226017
పపరర: సపవదన షపక

18164 NDX2719508
పపరర: బబజ మబననషర బబగబమ షపక

18189 NDX2202257
పపరర: వజయ లకడక బబ రరక

94-16/525

తసడడ:డ నరసససహ రరవప బబ రరక
ఇసటట ననస:6-11-814/5
వయససస:39
లస: ససస స
94-12/1494

18192 NDX2202349
పపరర: జజన బ షపక

94-16/527

భరస : బడే సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-11-814/7
వయససస:62
లస: ససస స
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18193 NDX2202018
పపరర: ఖమదర వల షపక
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94-16/528

తసడడ:డ భబష షపక
ఇసటట ననస:6-11-814/7
వయససస:25
లస: పప
18196 NDX2202323
పపరర: మసరసన వల షపక

94-16/531

94-16/533

94-12/640

94-12/643

94-12/1493

94-16/537

18206 NDX0034678
పపరర: వనసకటటశశరమక మవరశ�

18209 JBV1796655
పపరర: మలలర శశరర మహన� �

18212 NDX0249862
పపరర: కకషష మమడన�

94-12/647

94-16/1123

18215 NDX0384602
పపరర: శకదేవ లసకర

18201 NDX2202034
పపరర: యససన బబషర షపక

94-16/535

18204 NDX0590562
పపరర: నడర బ షపక�

94-12/642

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:6-11-814/20
వయససస:31
లస: ససస స
94-12/644

18207 NDX0589861
పపరర: ఖమససస చమకలరరస�

94-12/645

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:6-11-814/20
వయససస:55
లస: పప
94-12/646

18210 NDX1397240
పపరర: మలలర శశరర మమడ

94-16/536

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:6-11-814/23
వయససస:37
లస: ససస స
94-16/538

18213 AP151010081522
పపరర: మహన మమడన�

94-16/539

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-814/23
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకట ససతనరరమసజనవయబలల తసగరరరల
ఇసటట ననస:6-11-815
వయససస:45
లస: ససస స
18218 NDX2146190
పపరర: సలలమ కరలవ

18219 NDX2146182
పపరర: పడకరశ కరలవ

భరస : పడకరశ కరలవ
ఇసటట ననస:6-11-815/2
వయససస:39
లస: ససస స

18220 NDX2202398
పపరర: సలల మ కరలవ

18221 NDX2970663
పపరర: నననన సరహహబ షపక

94-16/542

94-16/532

94-16/541
18216 AP151010081162
పపరర: వనసకట ససతనరరమసజనవయబలల
తసగరరరల
తసడడ:డ లకకక ననరరయణ శరక తసగరరరల
ఇసటట ననస:6-11-815
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వఎసఆర ఆసజనవయబలల తసగరరరల
ఇసటట ననస:6-11-815
వయససస:18
లస: పప

భరస : పడకరష కరలవ
ఇసటట ననస:6-11-815/2
వయససస:44
లస: ససస స

94-12/641

తసడడ:డ మహన�
ఇసటట ననస:6-11-814/23
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పడకరష కరలలవ
ఇసటట ననస:6-11-815
వయససస:26
లస: పప
18217 NDX2689610
పపరర: సరయ తరరన తసగరరరల

18203 NDX0246827
పపరర: లకకక ననరరయణ నలర బబ తష�

18198 NDX2202364
పపరర: వనసక యమక గగగమ

తసడడ:డ బషసర అహకద షపక
ఇసటట ననస:6-11-814/15
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకధర రజడడస� �
ఇసటట ననస:6-11-814/21
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మహన
ఇసటట ననస:6-11-814/23
వయససస:49
లస: ససస స
18214 NDX2044840
పపరర: రరజజ కరలలవ

94-16/534

భరస : శవ పడసరదస�
ఇసటట ననస:6-11-814/20
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన సపవదసలల
ఇసటట ననస:6-11-814/20
వయససస:19
లస: ససస స
18211 AP151010087540
పపరర: రరజగశశరర మమడన

18200 NDX2202026
పపరర: బదరరననసర షపక

94-16/530

భరస : శవ కకటటశశర రరవప గగగబ
ఇసటట ననస:6-11-814/9
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరనయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-814/19
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఖమససస�
ఇసటట ననస:6-11-814/20
వయససస:40
లస: ససస స
18208 NDX2775526
పపరర: రజషక షపక

94-16/1355

తసడడ:డ బషసర అహకద షపక
ఇసటట ననస:6-11-814/15
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : లకడక ననరరయణ�
ఇసటట ననస:6-11-814/19
వయససస:33
లస: ససస స
18205 NDX0591784
పపరర: కరశమక చమకలరరస�

18197 NDX2719748
పపరర: ఫరతమ నడరరబష

18195 NDX2426831
పపరర: ననగబల మరర షపక

తసడడ:డ శకనస బబషర షపక
ఇసటట ననస:6-11-814/8
వయససస:24
లస: పప

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:6-11-814/8
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : హరర బబబబ గగగబ
ఇసటట ననస:6-11-814/10
వయససస:22
లస: ససస స
18202 NDX0246850
పపరర: శవ జజఖత నలర బబ తష�

94-16/529

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:6-11-814/8
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అకబర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-11-814/8
వయససస:39
లస: పప
18199 NDX2202356
పపరర: వజయ కలమమరర గగగమ

18194 NDX2006048
పపరర: ఆషర షపక

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/3
వయససస:47
లస: పప

94-16/540

94-12/648

94-12/649

తసడడ:డ ఆనసదరరవప కరలవ
ఇసటట ననస:6-11-815/2
వయససస:48
లస: పప
94-12/1495

18222 NDX2775500
పపరర: భరతకలమమర కలవ

94-16/1361

తసడడ:డ పడకరశ
ఇసటట ననస:6-11-815/3
వయససస:28
లస: పప
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18223 NDX0217885
పపరర: శక లకడక వరర �
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94-12/650

భరస : మమరరయమబబబబ�
ఇసటట ననస:6-11-815/4
వయససస:36
లస: ససస స
18226 NDX1124007
పపరర: వరసస శశదేశశటట సస డడశశటట

94-16/544

94-16/547

94-16/550

94-16/553

94-16/556

94-16/559

94-16/562

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ�
ఇసటట ననస:6-11-815/17
వయససస:45
లస: పప

18236 NDX2225738
పపరర: తదరగజమక ధనరసస

18239 NDX1242676
పపరర: సపవద షపక

18242 JBV3036464
పపరర: మసరసన వల షపక

18245 NDX2202570
పపరర: సరయ ననథ వసగ పరటట

94-16/565

18248 NDX2247864
పపరర: నరగశ మమడడ

94-16/554

18251 NDX2948636
పపరర: ఇమమమ సరహహబ షపక
తసడడ:డ మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/19
వయససస:75
లస: పప

18231 NDX1309657
పపరర: ఖమససస బ షపక

94-16/549

18234 NDX0912840
పపరర: సలస షపక

94-16/552

18237 NDX1156017
పపరర: పడవణ కలమమర ధన రరశ

94-16/555

తసడడ:డ యయబమ ధన రరశ
ఇసటట ననస:6-11-815/10
వయససస:27
లస: పప
94-16/557

18240 NDX0216184
పపరర: నడరర హన� షపక�

94-16/558

భరస : మదనర సరహహబ�
ఇసటట ననస:6-11-815/11
వయససస:41
లస: ససస స
94-16/560

18243 NDX2202554
పపరర: కకటటశశరర వసగ పరటట

94-16/561

భరస : రరమ కకషష వసగ పరటట
ఇసటట ననస:6-11-815/12
వయససస:39
లస: ససస స
94-16/563

18246 NDX2202133
పపరర: రరమ కకషష వసగపరటట

94-16/564

తసడడ:డ రరమ కకషష వసగపరటట
ఇసటట ననస:6-11-815/12
వయససస:41
లస: పప
94-16/566

తసడడ:డ శకనవరససలల మమడడ
ఇసటట ననస:6-11-815/14
వయససస:33
లస: పప
94-16/568

94-16/546

తసడడ:డ షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/9
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష వసగ పరటట
ఇసటట ననస:6-11-815/12
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససరగష మమడడ
ఇసటట ననస:6-11-815/14
వయససస:23
లస: ససస స
18250 NDX0144279
పపరర: మదనర సరహహబ షపక�

94-16/551

తసడడ:డ భబషర షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/11
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష వసగ పరటట
ఇసటట ననస:6-11-815/12
వయససస:22
లస: పప
18247 NDX2287423
పపరర: అనసష మమడడ

18233 NDX0754622
పపరర: మసరసనశల షపక షపక

18228 NDX0220632
పపరర: మరరబ షపక

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/9
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపవసన షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/10
వయససస:52
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/11
వయససస:53
లస: ససస స
18244 NDX2202562
పపరర: వనసకట పవన వసగ పరటట

94-16/548

భరస : యబబ ధనరసస
ఇసటట ననస:6-11-815/10
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదన యయసస ధన రరశ
ఇసటట ననస:6-11-815/10
వయససస:51
లస: పప
18241 NDX2202547
పపరర: ఆశ బ షపక

18230 NDX0758615
పపరర: హఫసబ షపక

94-16/543

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/8
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సలమ షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/9
వయససస:35
లస: పప

భరస : పడవణ కలమమర ధనరరసస
ఇసటట ననస:6-11-815/10
వయససస:20
లస: ససస స
18238 NDX1155928
పపరర: యయబబ ధన రరశ

94-16/545

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/9
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సలమ షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/9
వయససస:31
లస: పప
18235 NDX2225746
పపరర: దదపసక ధనరరసస

18227 NDX1777640
పపరర: లసగమక సస డడసపటట

18225 NDX2288157
పపరర: మమరరయమ బబబబ వర ల

తసడడ:డ కకపరరవప వర ల
ఇసటట ననస:6-11-815/4
వయససస:38
లస: పప

భరస : మసరసన రరవప సస డడసపటట
ఇసటట ననస:6-11-815/7
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/9
వయససస:28
లస: ససస స
18232 NDX0754630
పపరర: మమబబ ససభబన షపక

94-12/651

తసడడ:డ కకపర రరవప�
ఇసటట ననస:6-11-815/4
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:6-11-815/6
వయససస:28
లస: పప
18229 NDX1309665
పపరర: జజవననబ షపక

18224 NDX0143941
పపరర: మరరయ బబయ వరల�

18249 NDX1840207
పపరర: పదక రరజ మహహసదడ

94-16/567

భరస : వనసకటటసశరరర రరజ మహహసదడ
ఇసటట ననస:6-11-815/16
వయససస:33
లస: ససస స
94-16/1356

18252 NDX2775492
పపరర: ఇమమమ సరహహబ షపక

94-16/1357

తసడడ:డ మర సరహహబ
ఇసటట ననస:6-11-815/19
వయససస:64
లస: పప
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94-16/569

భరస : పస తషరరజ�
ఇసటట ననస:6-11-815/20
వయససస:52
లస: ససస స
18256 NDX0007179
పపరర: సరమమమజఖస దేవరకకసడ�

94-16/572

94-16/575

94-16/578

94-16/1358

94-16/582

94-16/585

94-16/587

తసడడ:డ అహమకద హహసపన షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/31
వయససస:24
లస: పప

18266 NDX3069911
పపరర: రరమయఖ కటటట

18269 NDX0899435
పపరర: అబడహస పరకరల

18272 NDX1745977
పపరర: గకస మహమకద

18275 NDX1242635
పపరర: వలర పరపప మబరళ కకషష

94-16/590

18278 NDX1371624
పపరర: ననజర షపక

94-16/1359

18281 NDX2949998
పపరర: వహహద బఇవనవ షపక
భరస : నననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/31
వయససస:38
లస: ససస స

18261 AP151010087391
పపరర: దసరడ ఉలసర�

94-16/577

18264 NDX2202497
పపరర: వనసకటటశశరరర ఉలస

94-16/580

18267 NDX0897249
పపరర: రతనకలమమరర వరకరల

94-16/581

భరస : అబడహస ్చ
ఇసటట ననస:6-11-815/25
వయససస:36
లస: ససస స
94-16/583

18270 AP151010081397
పపరర: డననయయలల వరకరల

94-16/584

తసడడ:డ పససరతనస
ఇసటట ననస:6-11-815/25
వయససస:64
లస: పప
94-16/586

18273 NDX3149234
పపరర: రసజన బఇవనవ షపక

94-16/1360

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/27
వయససస:20
లస: ససస స
94-16/588

18276 NDX1242643
పపరర: వలర పరపప అనసతయఖ

94-16/589

తసడడ:డ ఎకరసబరస
ఇసటట ననస:6-11-815/28
వయససస:53
లస: పప
94-16/591

భరస : అహకద హహసపవన
ఇసటట ననస:6-11-815/31
వయససస:39
లస: ససస స
94-16/1124

94-16/574

తసడడ:డ కకటయఖ ఉల స
ఇసటట ననస:6-11-815/24
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ అనసతయఖ
ఇసటట ననస:6-11-815/28
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అహమకద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/31
వయససస:21
లస: ససస స
18280 NDX2711281
పపరర: మహబమబ బబష షపక

94-16/579

తసడడ:డ ఇబడహహస మహమకద
ఇసటట ననస:6-11-815/27
వయససస:38
లస: పప

భరస : అనసతయఖ
ఇసటట ననస:6-11-815/28
వయససస:47
లస: ససస స
18277 NDX2225829
పపరర: రజయమబ షపక

18263 NDX1363803
పపరర: కకటటశశరరరవప ఉలస

18258 NDX1242650
పపరర: వలర భపపరస లలత

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:6-11-815/24
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ దననయయలల
ఇసటట ననస:6-11-815/25
వయససస:38
లస: పప

భరస : హహసపవన షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/27
వయససస:39
లస: ససస స
18274 NDX1242619
పపరర: వలర పరపప పదనక

94-16/576

తసడడ:డ ఎసస రతనమ కటటట
ఇసటట ననస:6-11-815/24
వయససస:47
లస: పప

భరస : దననయయలల
ఇసటట ననస:6-11-815/25
వయససస:59
లస: ససస స
18271 NDX1242627
పపరర: జజవననబ షపక

18260 NDX2287522
పపరర: వరసవ ఉలస

94-16/571

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:6-11-815/22
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఉలస
ఇసటట ననస:6-11-815/24
వయససస:29
లస: పప

భరస : రరమయఖ కటటట
ఇసటట ననస:6-11-815/24
వయససస:48
లస: ససస స
18268 AP151010087404
పపరర: శతఅమమక వరకరల

94-16/573

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఉలస
ఇసటట ననస:6-11-815/24
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఉలస
ఇసటట ననస:6-11-815/24
వయససస:27
లస: పప
18265 NDX3064425
పపరర: వజయ లకడక కటటట

18257 NDX2202489
పపరర: మమరరస లమవణఖ వలర భబపపరస

18255 NDX0250084
పపరర: పస తష రరజ దేవరకకసడ�

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-815/20
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద వలర భబ పపరస
ఇసటట ననస:6-11-815/22
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:6-11-815/22
వయససస:45
లస: పప
18262 NDX1363811
పపరర: శకనస ఉలస

94-16/570

తసడడ:డ పస తషరరజ దేవరకకసడ
ఇసటట ననస:6-11-815/20
వయససస:21
లస: పప

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-815/21
వయససస:61
లస: ససస స
18259 NDX1242668
పపరర: వలర భబపపరస పడసరద

18254 NDX2202471
పపరర: రతన కలమమర దేవరకకసడ

18279 NDX1371616
పపరర: అహకద హహసపవన

94-16/592

తసడడ:డ హహసపవన సర
ఇసటట ననస:6-11-815/31
వయససస:48
లస: పప
94-16/1362

18282 NDX2225845
పపరర: సపవదనబబ నడరరబషర

94-16/593

భరస : ఓనస గర నడర బబషర
ఇసటట ననస:6-11-815/33
వయససస:34
లస: ససస స
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94-16/594

భరస : ననగబరశల
ఇసటట ననస:6-11-815/33
వయససస:53
లస: ససస స
18286 NDX3227931
పపరర: నననన సరహహబ షపక

94-15/768

94-16/598

94-15/502

94-16/603

94-12/1498

94-16/605

94-16/1364

భరస : ననరరయణ రజడడస మమరరపస తషల
ఇసటట ననస:6-11-815/51
వయససస:53
లస: ససస స

18296 NDX3196284
పపరర: ననసచరయమఖ పరలపరరస

18299 NDX2989739
పపరర: వరలకడక పరలపరరస

18302 NDX2202315
పపరర: ఖమససస షపక

18305 NDX2766137
పపరర: రరకకయమ షపక

94-16/1367

18308 NDX2719664
పపరర: హహసపన బ షపక

94-12/1496

18311 NDX2225886
పపరర: ససవర రజడడస మమకపస తషల
తసడడ:డ ననరరయణ రజడస డ ఎస
ఇసటట ననస:6-11-815/51
వయససస:26
లస: పప

18291 NDX2202232
పపరర: ననగ సరయ పపనసమమడడ

94-16/600

18294 NDX2426765
పపరర: జజన సపవదసలల షపక

94-16/602

18297 NDX3196128
పపరర: రమణ పరలపరరస

94-12/1497

భరస : ననచరయమఖ పరలపరరస
ఇసటట ననస:6-11-815/43
వయససస:40
లస: ససస స
94-12/1499

18300 NDX2202307
పపరర: జజమల షపక

94-16/604

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/46
వయససస:33
లస: ససస స
94-16/606

18303 NDX2779353
పపరర: జజన బఇవనవ షపక

94-16/1363

భరస : మరవల షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/49
వయససస:55
లస: ససస స
94-16/1365

18306 NDX2766541
పపరర: ససదద క షపక

94-16/1366

తసడడ:డ మరవల షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/50
వయససస:29
లస: ససస స
94-16/1368

భరస : ఉమమర
ఇసటట ననస:6-11-815/50
వయససస:20
లస: ససస స
94-16/608

94-16/597

తసడడ:డ బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/38
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/49
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మరవల
ఇసటట ననస:6-11-815/50
వయససస:26
లస: పప
18310 NDX2225696
పపరర: లకమక మమరపస తషల

94-16/601

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/46
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మరవల షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/49
వయససస:32
లస: పప
18307 NDX2719755
పపరర: ఉమమర షపక

18293 NDX2426930
పపరర: మసరసనమక షపక

18288 NDX2005990
పపరర: ననవమబన నడర బబషర

తసడడ:డ రసగర రరవప పపనడమమడడ
ఇసటట ననస:6-11-815/37
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ననసచనరయఖ పరలపరరస
ఇసటట ననస:6-11-815/43
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/46
వయససస:54
లస: ససస స
18304 NDX2779379
పపరర: ఉసరకన షపక

94-16/599

తసడడ:డ చేనచయమఖ పరలపరరస
ఇసటట ననస:6-11-815/43
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ననచరయమఖ పరలపరరస
ఇసటట ననస:6-11-815/43
వయససస:19
లస: ససస స
18301 NDX2202299
పపరర: మసరసనమక షపక

18290 NDX2202224
పపరర: ననగబర బ పపనసమమడడ

94-16/596

భరస : ఖమససస సరహహబ నడర బబషర
ఇసటట ననస:6-11-815/36
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సపవదసలల షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/38
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/39
వయససస:47
లస: ససస స
18298 NDX3198082
పపరర: కకటటశశరర పరలపరరస

94-15/770

భరస : ననగ సరయ పపనడమమడడ
ఇసటట ననస:6-11-815/37
వయససస:31
లస: ససస స

తలర : నరకల
ఇసటట ననస:6-11-815/38
వయససస:25
లస: ససస స
18295 NDX0035048
పపరర: మమబబబ షపక

18287 NDX3228392
పపరర: వహహద బఇవనవ షపక

18285 NDX2202125
పపరర: గకసఖ షపక

భరస : మబజబబర రజహమమన షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/35
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : నననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/36
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన నడర బబషర
ఇసటట ననస:6-11-815/36
వయససస:38
లస: ససస స
18292 NDX2691772
పపరర: కరవవరర బడడగబ

94-16/595

తసడడ:డ ననగమర వల
ఇసటట ననస:6-11-815/33
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/36
వయససస:46
లస: పప
18289 NDX2202331
పపరర: ఖమససస నడర బబషర

18284 NDX0249805
పపరర: మమబబ ససభబన నడరరబషర

18309 NDX2225753
పపరర: లకడక మమకపస తషల

94-16/607

భరస : శవ రజడడస మమకపస తషల
ఇసటట ననస:6-11-815/51
వయససస:21
లస: ససస స
94-16/609

18312 NDX2952257
పపరర: నగమరరదదదన షపక

94-12/1500

తసడడ:డ ఖజ మరవల షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/53
వయససస:28
లస: పప

Page 379 of 722

18313 NDX2226108
పపరర: ఖమజజ మరర వల షపక
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94-16/610

తసడడ:డ ఇమమమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/53
వయససస:52
లస: పప
18316 NDX2778645
పపరర: సమరర బబగబమ షపక

94-16/1371

94-16/611

94-16/1374

94-16/614

94-16/617

94-16/620

94-16/623

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:6-11-821
వయససస:48
లస: పప
18337 NDX2811701
పపరర: అలమహ రరఖమ రహమన షపక

తసడడ:డ ఖమససస గబసడర గబసట
ఇసటట ననస:6-11-827
వయససస:26
లస: పప

94-160/2

18326 NDX2701100
పపరర: కవత బడడగబ

18329 NDX2068790
పపరర: మబరరస జజ వల షపక

18332 NDX2426971
పపరర: పడమల సస డడశశటట

94-16/1376

94-12/1296

18324 NDX2257434
పపరర: సపవదమక దేవనపలర

94-16/618

94-16/616

18330 NDX1383264
పపరర: మమసససవల షపక

94-16/619

తసడడ:డ మబరరసజజ షపక
ఇసటట ననస:6-11-816
వయససస:62
లస: పప
94-16/621

18333 NDX1309723
పపరర: మహలకకక తషమమకటట

18335 NDX2719383
పపరర: శరరష థసమమకటట

18336 NDX2591626
పపరర: సమన షపక

తసడడ:డ ఖజడనసరహహబ గబసడర గబసట
ఇసటట ననస:6-11-827
వయససస:55
లస: పప

94-16/615

18327 NDX2068782
పపరర: రసడల బ షపక

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:6-11-821
వయససస:36
లస: ససస స

18341 NDX1827684
పపరర: ఖమససస గబసడర గబసట

94-16/613

భరస : మబరరస జజ వల షపక
ఇసటట ననస:6-11-816
వయససస:32
లస: ససస స

94-16/1375

94-16/622

94-20/1038

భరస : నజర అహమద జలమన షపక
ఇసటట ననస:6-11-826 NB COLONY 6 LINE
వయససస:48
లస: ససస స
94-13/573

తసడడ:డ ఖమససస గబసడర కలసట
ఇసటట ననస:6-11-827
వయససస:29
లస: ససస స
94-13/575

18321 NDX2225720
పపరర: ఖమససస బ షపక

భరస : రమణ సస డడశశటట
ఇసటట ననస:6-11-820 MARUTHI NAGAR
వయససస:50
లస: ససస స

18338 NDX1827635
పపరర: అజకన గబసడర కలసట

94-16/1373

భరస : ననగ రరజ దేవనపలర
ఇసటట ననస:6-11-815/54 5
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:6-11-821
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ నజర అహమద జలమన
ఇసటట ననస:6-11-826 , 6TH LINE
వయససస:18
లస: పప
18340 NDX1827791
పపరర: లయజ గబసడర గబసట

18323 NDX2327294
పపరర: శకనస మరరయమల

18318 NDX2780138
పపరర: అహకద అల శరక

భరస : ఖమజ మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/54
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మమససస వల షపక
ఇసటట ననస:6-11-816
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఈశశర పడసరద
ఇసటట ననస:6-11-819
వయససస:59
లస: ససస స
18334 NDX1310341
పపరర: శకనవరసరరవప తషమకటట

94-16/612

తలర : నరకల బడడగబ
ఇసటట ననస:6-11-815/306
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మమసససవల షపక
ఇసటట ననస:6-11-816
వయససస:52
లస: ససస స
18331 NDX1309731
పపరర: పదనకవత బబ డడ

18320 NDX2287357
పపరర: పపనసమక మమయమల

94-16/1370

తసడడ:డ ఖజ మర వల షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/53
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసగలయఖ మరరయమల
ఇసటట ననస:6-11-815/54
వయససస:26
లస: పప

భరస : లలకరభ రరమయఖ చలమర
ఇసటట ననస:6-11-815/57
వయససస:27
లస: ససస స
18328 NDX1363795
పపరర: బబ షపక

94-16/1372

భరస : వనసగలయఖ మమయమల
ఇసటట ననస:6-11-815/54
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన దఢగరపరరస
ఇసటట ననస:6-11-815/54
వయససస:44
లస: పప
18325 NDX2287274
పపరర: లకడక చలమర

18317 NDX2780112
పపరర: హజరత బలమల షపక

18315 NDX2780179
పపరర: నగమరరదదదన షపక

తసడడ:డ ఖజ మరవల షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/53
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఖజ మర వల షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/53
వయససస:25
లస: పప

భరస : శకనస మమయమల
ఇసటట ననస:6-11-815/54
వయససస:22
లస: ససస స
18322 NDX3119187
పపరర: మర వల దఢగరపరరస

94-16/1369

భరస : ఇమమమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/53
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : నగమరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:6-11-815/53
వయససస:27
లస: ససస స
18319 NDX2287308
పపరర: శవ కలమమరర మమయమల

18314 NDX2780120
పపరర: ఖజజబ షపక

18339 NDX1827742
పపరర: ససద�దమమక గబసడర గబసట

94-13/574

భరస : ఖమససస గబసడర గబసట
ఇసటట ననస:6-11-827
వయససస:46
లస: ససస స
94-13/576

18342 NDX2958254
పపరర: శవమక బబలరసకకసడ

94-12/1501

భరస : టబటబ రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:6-11-828
వయససస:53
లస: ససస స
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18343 NDX2952992
పపరర: శకనవరస రరవప బబలరసకకసడ

94-13/1302

తసడడ:డ టబటబ రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:6-11-828
వయససస:36
లస: పప
18346 NDX2247625
పపరర: బబజ షపక

94-16/624

94-12/653

94-16/628

94-16/630

94-13/1305

94-16/634

94-16/637

తసడడ:డ సయఖద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:6-11-838
వయససస:25
లస: ససస స

18356 AP151010081428
పపరర: సపవదన షపక

18359 NDX2201598
పపరర: నడరరననసర దఢగబపరస

18362 NDX2288470
పపరర: ననగమర దఢగబపరరస

18365 NDX2950897
పపరర: జజన బ షపక

94-16/639

18368 NDX0223156
పపరర: సపవదన లలక షపక

94-16/631

18371 NDX2245819
పపరర: సపవదన బ షపక
భరస : సయఖద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:6-11-838
వయససస:40
లస: ససస స

18351 NDX0217109
పపరర: తరరపతమక చేకల

94-16/627

18354 NDX2955425
పపరర: మర బఇవనవ షపక

94-13/1303

18357 NDX3128824
పపరర: లకకణ రరవప కకడదల

94-13/1304

తసడడ:డ జగనననథ కకడదల
ఇసటట ననస:6-11-834/1
వయససస:40
లస: పప
94-16/632

18360 NDX1775206
పపరర: ఖమసససమబ డేగరపరరరఱ

94-16/633

భరస : పసరర సరహహబ డేగరపరరరఱ
ఇసటట ననస:6-11-834/2
వయససస:57
లస: ససస స
94-16/635

18363 NDX2288512
పపరర: మసరసన వరల దఢగబపరరస

94-16/636

తసడడ:డ పపరర సరహహబ దఢగబపరరస
ఇసటట ననస:6-11-834/2
వయససస:40
లస: పప
94-12/1502

18366 NDX2247518
పపరర: బజమక షపక

94-16/638

భరస : దనదయఖ
ఇసటట ననస:6-11-834/3
వయససస:34
లస: ససస స
94-16/640

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:6-11-837
వయససస:51
లస: పప
94-10/935

94-12/652

తసడడ:డ కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:6-11-833/1 5 LINE
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : చనసద షపక
ఇసటట ననస:6-11-834/3
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సపవయద మరర షపక
ఇసటట ననస:6-11-837
వయససస:38
లస: ససస స
18370 NDX2245173
పపరర: బబజ షపక

94-16/629

తసడడ:డ పపరర సరహహబ దఢగబపరరస
ఇసటట ననస:6-11-834/2
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ గమడడ సరహహబ డఢగబపరరరఱ
ఇసటట ననస:6-11-834/2
వయససస:62
లస: పప
18367 NDX2226116
పపరర: ఝమనస షపక

18353 NDX2201853
పపరర: మసరసన బ షపక

18348 NDX2245801
పపరర: మసరసన బ షపక

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:6-11-833
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ననగబర ఖమససస దఢగబపరరఱ
ఇసటట ననస:6-11-834/2
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పసర సరహహబ దఢగబపరరఱ
ఇసటట ననస:6-11-834/2
వయససస:34
లస: పప
18364 NDX1925306
పపరర: పసరర సరహహబ డఢగబపరరరఱ

94-16/626

తసడడ:డ ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:6-11-834
వయససస:50
లస: పప

భరస : లకకణ రరవప కకడదల
ఇసటట ననస:6-11-834/1
వయససస:35
లస: ససస స
18361 NDX2201606
పపరర: ననగబర ఖమససస దఢగబపరస

18350 NDX2201788
పపరర: ననగబల మరర బ దఢగబపరస

94-137/714

భరస : ఖమససస వల షపక
ఇసటట ననస:6-11-832
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఖరరమబళళ షపక
ఇసటట ననస:6-11-833/1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదసలల షపక
ఇసటట ననస:6-11-834
వయససస:21
లస: పప
18358 NDX3026382
పపరర: శశశలజ కకడదల

94-16/625

భరస : మసరసన వరల దఢగబపరరఱ
ఇసటట ననస:6-11-833
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కససస షపక
ఇసటట ననస:6-11-833
వయససస:32
లస: పప
18355 NDX2201796
పపరర: గరజయన బబబబ షపక

18347 NDX2247617
పపరర: ననగమర షరరఫ షపక

18345 NDX3060019
పపరర: ససమలత బబలరసకకసడ

భరస : శకనవరస రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:6-11-828
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పఠరన సరహహబ
ఇసటట ననస:6-11-831
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మమలమ సరహహబ
ఇసటట ననస:6-11-832
వయససస:52
లస: పప
18352 NDX2287340
పపరర: దనదనవరల షపక

94-16/1377

తసడడ:డ టబటబ రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:6-11-828
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పఠరన సరహహబ
ఇసటట ననస:6-11-831
వయససస:22
లస: ససస స
18349 NDX0223263
పపరర: ఖమససస వల షపవక

18344 NDX2958262
పపరర: వవణబ బబబబ బబలరసకకసడ

18369 NDX2688604
పపరర: సపవదయఖ షపక

94-16/1125

తసడడ:డ షరయయద మర షపక
ఇసటట ననస:6-11-837
వయససస:24
లస: పప
94-12/654

18372 NDX2245785
పపరర: శకకరసత షపక

94-12/655

తసడడ:డ సయఖద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:6-11-838
వయససస:26
లస: పప
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94-12/656

తసడడ:డ మదనర షపక
ఇసటట ననస:6-11-838
వయససస:48
లస: పప
18376 NDX0218859
పపరర: లకడక మసచనల

94-16/643

94-16/645

94-16/648

94-16/651

94-16/654

94-16/1379

94-16/656

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:6-11-848
వయససస:25
లస: ససస స

18386 JBV1796192
పపరర: ననగగశశరమక పసలర లటర

18389 JBV1796184
పపరర: ఆసజనవయబలల పసలర లటర

18392 NDX2662427
పపరర: ఉమ మహహశశరర మమకపస తషల

18395 NDX2121549
పపరర: బబబబవల షపక

94-12/1677

18398 NDX3277431
పపరర: మసస నబ షపక

94-16/652

18401 NDX1839077
పపరర: ననగమర బ షపక
భరస : జజన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-11-848
వయససస:30
లస: ససస స

18381 NDX0034736
పపరర: జజఖత కకపల రరజ

94-16/647

18384 AP151010081260
పపరర: ననగగశశరరరవప మలమరదద

94-16/650

94-16/653
18387 NDX2069806
పపరర: ననగ వనసకట పడసరద ననయబడడ

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:6-11-844
వయససస:24
లస: పప
94-16/655

18390 NDX2965077
పపరర: అమర బబష షపక

94-16/1378

తసడడ:డ హసపసన షపక
ఇసటట ననస:6-11-844
వయససస:23
లస: పప
94-10/1096

18393 NDX2745412
పపరర: ఉమ మహహశశరర మమకపస తషల

94-16/1380

భరస : వనసకట రజడడస మమకపస తషల
ఇసటట ననస:6-11-845/51
వయససస:23
లస: ససస స
94-16/657

18396 NDX3251212
పపరర: మసరసనశల

94-12/1659

తసడడ:డ లమలలసరహహబ
ఇసటట ననస:6-11-848
వయససస:29
లస: పప
94-12/1680

తసడడ:డ రరమమ
ర నవరల షపక
ఇసటట ననస:6-11-848
వయససస:19
లస: ససస స
94-16/659

94-16/644

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:6-11-843
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ సపవదసలల షపక
ఇసటట ననస:6-11-846
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరమర నవరల షపక
ఇసటట ననస:6-11-848
వయససస:19
లస: ససస స
18400 NDX1885302
పపరర: హజమబన షపక

94-16/649

భరస : వనసకట రజడడస
ఇసటట ననస:6-11-845/51
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ వల షపక
ఇసటట ననస:6-11-846
వయససస:23
లస: పప
18397 NDX3275617
పపరర: శరరకల షపక

18383 AP151010087108
పపరర: కలమమరర మలమరదద

18378 NDX0034934
పపరర: ధనలకడక కకపలరరజ

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:6-11-842
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉసపసన రరవప పసలర లటర
ఇసటట ననస:6-11-844
వయససస:57
లస: పప

భరస : అమర బబష షపక
ఇసటట ననస:6-11-844
వయససస:20
లస: ససస స
18394 NDX1781450
పపరర: అలమరఉదదదన షపక

94-16/646

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:6-11-844
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల పసలర లటర
ఇసటట ననస:6-11-844
వయససస:37
లస: పప
18391 NDX2965093
పపరర: లమత బ షపక

18380 NDX0034777
పపరర: మమధవ కకపలరరజ

94-16/642

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:6-11-842
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:6-11-843
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : అజయ బబబబ పసలర లటర
ఇసటట ననస:6-11-844
వయససస:27
లస: ససస స
18388 NDX0754846
పపరర: అజయ బబబబ పసలర లటర

94-28/850

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:6-11-842
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకపలరరజ
ఇసటట ననస:6-11-842
వయససస:65
లస: పప
18385 NDX1261668
పపరర: తరపతమక పసలర లటర

18377 NDX2698298
పపరర: మధస బల మసచల

18375 NDX0214577
పపరర: ససనతన� మసచనల�

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:6-11-840
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : చనన మసచల
ఇసటట ననస:6-11-840
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:6-11-842
వయససస:36
లస: ససస స
18382 NDX0354191
పపరర: ఆసజనవయబలల కకపలరరజ

94-16/641

తసడడ:డ దననయయలల
ఇసటట ననస:6-11-840
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఏససరతనస మసచనల
ఇసటట ననస:6-11-840
వయససస:64
లస: ససస స
18379 NDX0034371
పపరర: పదక కకపలరరజ

18374 NDX0829150
పపరర: పస మధసబబల

18399 NDX2508018
పపరర: ఆరరఫర నడరబబషర

94-16/658

భరస : ఖమసససవల నడర బబషర
ఇసటట ననస:6-11-848
వయససస:22
లస: ససస స
94-16/660

18402 AP151010087357
పపరర: సససదరరబ షపక

94-16/661

భరస : నబసరహహబ
ఇసటట ననస:6-11-848
వయససస:70
లస: ససస స
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94-16/662

తసడడ:డ లమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-11-848
వయససస:30
లస: పప
18406 NDX3083839
పపరర: మసరసన వలర షపక

94-16/1381

94-16/665

94-16/668

94-16/670

94-16/1384

94-16/674

94-16/1386

భరస : అహకద అలషర షపక
ఇసటట ననస:6-11-853
వయససస:34
లస: ససస స

18416 NDX0122820
పపరర: తనరక రరమ రరవప మబనసగగటట

18419 NDX3071479
పపరర: కరరమబన షపక

18422 AP151010087275
పపరర: అఫజజ షపక

18425 NDX2971521
పపరర: అహమకద అలషర షపక

94-16/678

18428 JBV1797554
పపరర: మసరసన వల షపక

94-16/672

18431 AP151010087415
పపరర: హమసబ షపక
భరస : అలర సరహహబ
ఇసటట ననస:6-11-854
వయససస:72
లస: ససస స

18411 JBV3058153
పపరర: మరరవల షపక

94-16/667

18414 NDX2202109
పపరర: తడవవణణ మబనగగటట

94-16/669

18417 NDX1397331
పపరర: భమపత marturu

94-16/673

తసడడ:డ వర రరఘవపలల
ఇసటట ననస:6-11-850
వయససస:50
లస: పప
94-16/1385

18420 NDX2924447
పపరర: గరనన తేజశశన మరర
ట రర

94-45/675

తసడడ:డ భమపత మరర
ట రర
ఇసటట ననస:6-11-850
వయససస:18
లస: ససస స
94-16/675

18423 NDX1658832
పపరర: రరయమజ షపక

94-16/676

తసడడ:డ జజకకర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:6-11-851
వయససస:25
లస: పప
94-12/1504

18426 NDX0218677
పపరర: లమల బ షపక

94-16/677

భరస : మహమకద బబషర
ఇసటట ననస:6-11-853
వయససస:32
లస: ససస స
94-16/679

తసడడ:డ ఖమససస వల
ఇసటట ననస:6-11-853
వయససస:33
లస: పప
94-17/1119

94-12/1503

భరస : వరసస మబనగగటట
ఇసటట ననస:6-11-850
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కరభర షపక
ఇసటట ననస:6-11-853
వయససస:43
లస: పప

భరస : కరశమశల
ఇసటట ననస:6-11-853
వయససస:53
లస: ససస స
18430 NDX2965705
పపరర: లమల బ షపక

94-16/1383

భరస : జజకకర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:6-11-851
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ జకకర హహసపన షపక
ఇసటట ననస:6-11-851
వయససస:19
లస: పప
18427 AP151010087185
పపరర: కరశసబ షపక

18413 NDX3163029
పపరర: ననగమర బఇవనవ షపక

18408 NDX3122215
పపరర: ఈససబ షపక

తసడడ:డ కరశస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-11-849
వయససస:35
లస: పప

భరస : జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:6-11-850
వయససస:22
లస: పప

భరస : రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:6-11-851
వయససస:20
లస: ససస స
18424 NDX2820835
పపరర: నయమజ షపక

94-16/666

తసడడ:డ మసగయఖ
ఇసటట ననస:6-11-850
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-11-850
వయససస:30
లస: పప
18421 NDX2225704
పపరర: సలమక షపక

18410 NDX0590372
పపరర: మసరసనశల గబరక పప శరల

94-16/664

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:6-11-849
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఖససస
ఇసటట ననస:6-11-849
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : భమపత
ఇసటట ననస:6-11-850
వయససస:39
లస: ససస స
18418 NDX3070109
పపరర: జన బబష షపక

94-16/1382

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-11-849
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బడేసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-11-849
వయససస:55
లస: పప
18415 NDX1397364
పపరర: శకరసగ మమరరటరర

18407 NDX3067154
పపరర: మసస నబ షపక

18405 AP151010081084
పపరర: నబసరహహబ షపక

తసడడ:డ ససలమర సరహహబ
ఇసటట ననస:6-11-848
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ రసజజన వల షపక
ఇసటట ననస:6-11-848
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ యమససన షపక
ఇసటట ననస:6-11-849
వయససస:33
లస: పప
18412 AP151010081277
పపరర: కరశససరహహబ షపక

94-16/663

తసడడ:డ నబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-11-848
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ చనన లమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-11-848
వయససస:30
లస: పప
18409 NDX1403617
పపరర: ఇబడహహస షపక

18404 JBV1801042
పపరర: జజన సరహహబ షపక

18429 AP151010081135
పపరర: ఖమశసవల షపక

94-16/680

తసడడ:డ మసరసననసహహబ
ఇసటట ననస:6-11-853
వయససస:60
లస: పప
94-16/681

18432 NDX2287977
పపరర: షరహహ
హ ననసర నడర బబషర

94-16/682

భరస : ననగమర బబబబ నడర బబషర
ఇసటట ననస:6-11-855
వయససస:22
లస: ససస స
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18433 NDX1890814
పపరర: మసరసన బ నడర బబషర

94-16/683

తసడడ:డ మసరసన వల నడర బబషర
ఇసటట ననస:6-11-855
వయససస:24
లస: ససస స
18436 NDX2203024
పపరర: నజర బబబబ నడర బబషర

94-16/686

94-16/689

94-16/1388

94-16/1391

94-16/692

94-16/695

94-16/698

భరస : రసజజనశల
ఇసటట ననస:6-11-861
వయససస:37
లస: ససస స

18446 AP151010087187
పపరర: పపదసపవదనబ షపక

18449 NDX0217489
పపరర: సలమమన షపక

18452 NDX1378405
పపరర: షసఖత ఆల షపక

18455 JBV3058286
పపరర: యమససన షపక

94-16/701

18458 NDX0250035
పపరర: నరశసహరరవప బబ డడసపలర

94-16/690

18461 NDX2121564
పపరర: లమల బ షపక
భరస : వరల షపక
ఇసటట ననస:6-11-861
వయససస:37
లస: ససస స

18441 NDX2425270
పపరర: బబ ఫరతమమ షపక

94-13/577

18444 NDX2849891
పపరర: రరమ కకషష రరవపల కకలలర

94-16/1390

18447 NDX0899328
పపరర: మసరసనశల షపక

94-16/691

తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:6-11-857
వయససస:32
లస: పప
94-16/693

18450 NDX0528497
పపరర: ఆదస బ షపక

94-16/694

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:6-11-858
వయససస:35
లస: ససస స
94-16/696

18453 NDX0554089
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

94-16/697

తసడడ:డ చన లమల
ఇసటట ననస:6-11-858
వయససస:46
లస: పప
94-16/699

18456 NDX0034868
పపరర: ననగవవణణ బబ దసదపలర

94-16/700

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:6-11-860/1
వయససస:38
లస: ససస స
94-16/702

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:6-11-860/1
వయససస:40
లస: పప
94-16/704

94-16/688

తసడడ:డ ససబబ రరవప రరవపల కకలలర
ఇసటట ననస:6-11-856
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఆదస షఫస
ఇసటట ననస:6-11-859
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప బబ డడసపలర
ఇసటట ననస:6-11-860/1
వయససస:22
లస: పప
18460 JBV1801026
పపరర: శలమరరబ షపక

94-16/1389

తసడడ:డ చనన మసరసన వల
ఇసటట ననస:6-11-858
వయససస:29
లస: పప

భరస : యమససన షపక
ఇసటట ననస:6-11-859
వయససస:41
లస: ససస స
18457 NDX2288348
పపరర: వనయ బబ డడసపలర

18443 NDX2849875
పపరర: ఖససస బఇవనవ షపక

18438 NDX1758988
పపరర: ససభబన షపక

భరస : మరర వల షపక
ఇసటట ననస:6-11-856
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మసరసన వరల
ఇసటట ననస:6-11-858
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చననమసరసనశల
ఇసటట ననస:6-11-858
వయససస:49
లస: ససస స
18454 NDX1891168
పపరర: బబజబ షపక

94-16/1387

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:6-11-857
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదస షఫస
ఇసటట ననస:6-11-857
వయససస:57
లస: పప
18451 AP151010087189
పపరర: షపక రరబనబ

18440 NDX3082161
పపరర: రజయ షపక

94-16/685

తసడడ:డ మసరసన వరల
ఇసటట ననస:6-11-855
వయససస:32
లస: పప

భరస : కరజవఅల షపక
ఇసటట ననస:6-11-856
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష రరవపల కకలలర
ఇసటట ననస:6-11-856
వయససస:31
లస: ససస స
18448 NDX0899278
పపరర: పపదమసరసన వల షపక

94-16/687

భరస : నడర బబష శశశదన వల షపక
ఇసటట ననస:6-11-855
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మగలమసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-11-856
వయససస:71
లస: పప
18445 NDX2849883
పపరర: శవ పరరశత రరవపల కకలలర

18437 NDX1877200
పపరర: ననగబర బబబబ నడర బబషర

18435 NDX0219824
పపరర: నడర బబషర మగలఅబ

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:6-11-855
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల నడర బబషర
ఇసటట ననస:6-11-855
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ నడర బబషర
ఇసటట ననస:6-11-855
వయససస:49
లస: పప
18442 NDX2849867
పపరర: కరజవఅల షపక

94-16/684

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:6-11-855
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల నడర బబషర
ఇసటట ననస:6-11-855
వయససస:23
లస: పప
18439 NDX0219667
పపరర: మసరసన వల నడర బబషర

18434 NDX1784793
పపరర: బబజ షపక

18459 NDX2202661
పపరర: గకససయమ బబగస నడర బబషర

94-16/703

భరస : ఖసదన వల నడర బబషర
ఇసటట ననస:6-11-861
వయససస:21
లస: ససస స
94-16/705

18462 NDX0897470
పపరర: మసరసనబ షపక షపక

94-16/706

భరస : దనవపద షపక
ఇసటట ననస:6-11-861
వయససస:42
లస: ససస స
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18463 NDX1439125
పపరర: ఖసదన వల షపక
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94-16/707

తసడడ:డ దనవపద
ఇసటట ననస:6-11-861
వయససస:28
లస: పప
18466 JBV1803014
పపరర: రసజజన వల షపక

94-16/710

94-12/657

94-12/660

భరస : వరరరజడ�డస
ఇసటట ననస:6-11-865
వయససస:62
లస: ససస స
18475 NDX3123460
పపరర: పదనకవత కకలమరర

94-12/1505

94-12/665

94-12/668

94-12/671

తసడడ:డ కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:6-11-868
వయససస:18
లస: ససస స

94-12/661

18482 NDX2419885
పపరర: గకససయమ పఠరన

18485 NDX0222695
పపరర: బబజ ఖమన షపక�

94-12/674

18488 NDX3147154
పపరర: జన షపక

94-12/663

18491 SQX1835446
పపరర: అఫరలలననసర పఠరన
భరస : అమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:6-11-868
వయససస:29
లస: ససస స

18471 JBV3071131
పపరర: ససగరత కకలమరర�

94-12/659

18474 NDX0222653
పపరర: వరరరజడడస చసతలచదరరవప�

94-12/662

18477 NDX2503738
పపరర: అఫజలలననసర పఠరన

94-12/664

భరస : అమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:6-11-868
వయససస:29
లస: ససస స
94-12/666

18480 NDX0214841
పపరర: షరహహదద న� షపక�

94-12/667

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:6-11-868
వయససస:34
లస: ససస స
94-12/669

18483 NDX2503720
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-12/670

భరస : ఆదస షపక
ఇసటట ననస:6-11-868
వయససస:63
లస: ససస స
94-12/672

18486 NDX0247494
పపరర: కకటటశశరరరవప పస లపస గబ�

94-12/673

తసడడ:డ మబసలయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-868
వయససస:44
లస: పప
94-12/1506

తసడడ:డ హహసపన వల
ఇసటట ననస:6-11-868
వయససస:37
లస: పప
94-12/1508

94-16/712

తసడడ:డ రరమరజడడస�
ఇసటట ననస:6-11-865
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ బబజ�
ఇసటట ననస:6-11-868
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సతనసర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:6-11-868
వయససస:62
లస: పప
18490 NDX2801751
పపరర: సలక షపక

18473 AP151010087281
పపరర: పడమలమ కకలమరర�

18479 NDX2442093
పపరర: రరజ మకర

18468 NDX2247708
పపరర: మబనర షపక

భరస : వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:6-11-865
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బబజత ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:6-11-868
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజద ఖమన�
ఇసటట ననస:6-11-868
వయససస:31
లస: పప
18487 NDX2419877
పపరర: బబజత ఖమన పఠరన

94-12/658

భరస : అపలలననయబడడ మకర
ఇసటట ననస:6-11-868
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కరరమబలమర�
ఇసటట ననస:6-11-868
వయససస:38
లస: ససస స
18484 NDX0144006
పపరర: అమర ఖమన పఠరన�

18470 NDX0249045
పపరర: సరయ కలమమరర� చసతల
చదరరవప�
భరస : మసరసన రజడడస�
ఇసటట ననస:6-11-865
వయససస:29
లస: ససస స

18476 NDX0248971
పపరర: షరయబధన� షపక�

94-16/709

తసడడ:డ అబబదల రజజక
ఇసటట ననస:6-11-864
వయససస:45
లస: పప

భరస : చనన బబషర�
ఇసటట ననస:6-11-866
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ�
ఇసటట ననస:6-11-868
వయససస:31
లస: ససస స
18481 NDX0218826
పపరర: రరకగసనన� షపక�

94-16/711

భరస : వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:6-11-865
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : రరజగశ
ఇసటట ననస:6-11-865
వయససస:48
లస: ససస స
18478 NDX0213629
పపరర: షరహహరర� షపక�

18467 NDX0218040
పపరర: మహబబనసర షపక

18465 NDX0554121
పపరర: రహసతషలమర షపక

తసడడ:డ ననగబల మరర
ఇసటట ననస:6-11-861
వయససస:61
లస: పప

భరస : రరజజ
ఇసటట ననస:6-11-864
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజగష కకలమరర
ఇసటట ననస:6-11-865
వయససస:26
లస: ససస స
18472 NDX0248930
పపరర: సరసబబడజఖస� చసతలచదరరవప�

94-16/708

తసడడ:డ రహమ తషలమర
ఇసటట ననస:6-11-861
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రహమబ
స లర
ఇసటట ననస:6-11-861
వయససస:70
లస: పప
18469 NDX1875121
పపరర: యమమన సససధడర కకలమరర

18464 NDX0899203
పపరర: దనవపద షపక

18489 NDX2775583
పపరర: షబర షపక

94-12/1507

తసడడ:డ కరరమబలర
ఇసటట ననస:6-11-868
వయససస:19
లస: పప
95-12/4

18492 NDX2625325
పపరర: సతఖననరరయణ చేబబడ లల

94-12/1298

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ చేబబడ లల
ఇసటట ననస:6-11-868/1
వయససస:38
లస: పప
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18493 NDX2625333
పపరర: దేవ చేబబడ లల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-12/1299

భరస : సతఖననరరయణ చేబబడ లల
ఇసటట ననస:6-11-868/1
వయససస:32
లస: ససస స
18496 JBV1801711
పపరర: కవత� జరరగబమలర �

94-12/675

94-12/678

94-12/681

94-13/578

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:6-11-870
వయససస:41
లస: పప
18508 NDX0698159
పపరర: జయమక వలల
ర రర�

94-12/686

94-12/689

94-12/853

తసడడ:డ సతష కలమమర చమకలరరస
ఇసటట ననస:6-11-874
వయససస:22
లస: పప

94-12/682

18506 NDX0215699
పపరర: ససలలచన� వ�

94-12/684

18512 NDX0220194
పపరర: ఈశశరర� కకసడన రథరర�

18515 JBV1801729
పపరర: కకషట వవణణ� జరగబమలర �

94-6/934

18518 NDX0589341
పపరర: మసరసనశల చమకలరరస�

18521 NDX2519882
పపరర: షబర షపక
తసడడ:డ కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:6-11-874
వయససస:20
లస: పప

18501 NDX0353227
పపరర: హనసమసతరరవప వలల
ర రర�

94-12/680

18504 AP151010081420
పపరర: మమలమదదడ జరరగబమలర

94-12/683

18507 NDX0034751
పపరర: వరణణ� వలల
ర రర�

94-12/685

భరస : హనసమసత రరవప�
ఇసటట ననస:6-11-872
వయససస:36
లస: ససస స
94-12/687

18510 JBV3692167
పపరర: మబరళ జరరగబమలర �

94-12/688

తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-872
వయససస:49
లస: పప
94-12/690

18513 JBV3692233
పపరర: శకనస� కకసడనడత�

94-12/691

తసడడ:డ ననరరయణ�
ఇసటట ననస:6-11-872/1
వయససస:48
లస: పప
94-12/692

18516 NDX1123751
పపరర: కళళఖణణ పపసపరటట

94-12/693

భరస : శసకరరరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:6-11-873
వయససస:53
లస: ససస స
94-12/694

తసడడ:డ ఖమససస�
ఇసటట ననస:6-11-874
వయససస:30
లస: పప
94-13/579

94-12/677

తసడడ:డ మమల కకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-11-870
వయససస:56
లస: పప

భరస : బబలకకటట� �
ఇసటట ననస:6-11-873
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సతశ చమకలరరస
ఇసటట ననస:6-11-874
వయససస:19
లస: ససస స
18520 NDX2246072
పపరర: పపడమ కలమమర చమకలరరస

18503 JBV3058989
పపరర: మలర కరరరర నరరవప �
జరరగబమలర �
తసడడ:డ కకసడయఖ� �
ఇసటట ననస:6-11-870
వయససస:47
లస: పప

18509 NDX0223537
పపరర: సస మమశశర రరవప� వలల
ర రర�

18498 AP151010087386
పపరర: రరజగశశరర జరరగబమలర �

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల�
ఇసటట ననస:6-11-870
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:6-11-872/1
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : పడభబకర� �
ఇసటట ననస:6-11-872,/B
వయససస:43
లస: ససస స
18517 NDX3097862
పపరర: చనసదదన చమకలరరస

94-12/679

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల�
ఇసటట ననస:6-11-872
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ సస మయఖ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:6-11-872
వయససస:74
లస: పప
18514 JBV3071859
పపరర: పడభబవత� వరపరజడ�డస

18500 NDX0247858
పపరర: ననగ సతష జరరగబమలర

94-12/1510

భరస : మమలమదద�డ
ఇసటట ననస:6-11-870
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : సస మమశశర�
ఇసటట ననస:6-11-872
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల�
ఇసటట ననస:6-11-872
వయససస:59
లస: ససస స
18511 NDX2511665
పపరర: ఆసజనవయబలల వలల
ర రర

94-12/676

తసడడ:డ మమలమఖదదడ
ఇసటట ననస:6-11-870
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:6-11-870
వయససస:41
లస: పప
18505 NDX0791079
పపరర: మహన దనస కకరరనపరటట

18497 NDX0035238
పపరర: అరరణన జరరగబమలర �

18495 NDX2777449
పపరర: ఆశ షపక

తసడడ:డ జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:6-11-869
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మబరళ�
ఇసటట ననస:6-11-870
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప జరరగబమలర
ఇసటట ననస:6-11-870
వయససస:28
లస: పప
18502 NDX1435669
పపరర: పడతనప రజడడస కరరనటట

94-12/1509

తసడడ:డ హనసమసత రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:6-11-868/1
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమఖదద�డ �
ఇసటట ననస:6-11-870
వయససస:33
లస: ససస స
18499 NDX1616095
పపరర: మహహశ బబబబ జరరగబమలర

18494 NDX2950723
పపరర: తేజశక వలల
ర రర

18519 NDX0693366
పపరర: సతష కలమమర� చమకలరరస�

94-12/695

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ�
ఇసటట ననస:6-11-874
వయససస:42
లస: పప
94-16/713

18522 NDX2245843
పపరర: సరయ కలమమర జరరగబమలర

94-12/696

తసడడ:డ బబల కకటట జరరగబమలర
ఇసటట ననస:6-11-875
వయససస:22
లస: పప
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18523 NDX2719656
పపరర: శరహహన షపక
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94-16/1392

భరస : ససదద క
ఇసటట ననస:6-11-875/50
వయససస:23
లస: ససస స
18526 NDX1123934
పపరర: శవ వనసకట ననగగశశర రరవప కజ

94-12/699

94-12/702

94-12/705

94-12/708

94-12/711

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-11-882
వయససస:35
లస: పప
18541 NDX0698332
పపరర: లకడక� అననస�

94-12/714

94-12/717

భరస : మసరసనశల�
ఇసటట ననస:6-11-883
వయససస:54
లస: ససస స

94-12/706

18536 AP151010087355
పపరర: మసగమక చదఱసవపపలర
చదఱసవపపలర
భరస : వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:6-11-882
వయససస:72
లస: ససస స

94-12/709

18539 NDX0894436
పపరర: మబనన షపక

94-12/712

18542 NDX1874909
పపరర: రజయమ బబగస షపక

18545 NDX0245183
పపరర: లకడక� కకమమకరర�

94-12/720

18548 JBV1801661
పపరర: పదక జజగరర మమడడ

18551 AP151010087457
పపరర: ససతమక ఆళళ
భరస : లకకకరజడడస
ఇసటట ననస:6-11-883
వయససస:68
లస: ససస స

18531 NDX2139252
పపరర: తషలసస చదరరకలపలర

94-12/704

18534 AP151010087260
పపరర: పడసనన కలమమరర చదఱసవపపలర

94-12/707

18537 NDX0368324
పపరర: రరజగష చదఱసవపపలర

94-12/710

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-11-882
వయససస:33
లస: పప
18540 AP151010081098
పపరర: వనసకటటశశరరరవప చదరరవపపలర

94-12/713

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:6-11-882
వయససస:52
లస: పప
94-12/715

18543 NDX0244970
పపరర: ధనలకడక� పస తషగదద�

94-12/716

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:6-11-883
వయససస:33
లస: ససస స
94-12/718

18546 NDX2032480
పపరర: రమమదేవ అరమలర

94-12/719

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:6-11-883
వయససస:35
లస: ససస స
94-12/721

భరస : రవ
ఇసటట ననస:6-11-883
వయససస:40
లస: ససస స
94-12/723

94-12/701

భరస : వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:6-11-882
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస�
ఇసటట ననస:6-11-883
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనశల� �
ఇసటట ననస:6-11-883
వయససస:35
లస: ససస స
18550 AP151010087227
పపరర: షసషతనబ షపక�

18533 NDX2245728
పపరర: ననగమర బ షపక

18528 NDX1123652
పపరర: వనసకట ననగ అసబక కలనశశటట

భరస : రరజగష చదరరకలపలర
ఇసటట ననస:6-11-882
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:6-11-883
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : హరరకకషట
ఇసటట ననస:6-11-883
వయససస:33
లస: ససస స
18547 JBV1796887
పపరర: బబజమబననసర� షపక�

94-12/703

తసడడ:డ అలమరభక�
ఇసటట ననస:6-11-882
వయససస:47
లస: పప

భరస : రమణయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-882/1
వయససస:51
లస: ససస స
18544 JBV1801679
పపరర: ననగరరజ జజగరర మమడడ

18530 NDX2245744
పపరర: షబన షపక

94-12/698

తసడడ:డ శవ వనసకట ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:6-11-879
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మబననన షపక
ఇసటట ననస:6-11-882
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-11-882
వయససస:48
లస: ససస స
18538 JBV1796960
పపరర: రవ కలమమర చదఱసవపపలర

94-12/700

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:6-11-882
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మబననన�
ఇసటట ననస:6-11-882
వయససస:40
లస: ససస స
18535 AP151010087130
పపరర: వనసకట లకకక చదఱసవపపలర

18527 AP151010087024
పపరర: చచడేశశరమక బసడనరర�

18525 NDX1123942
పపరర: వనసకట వజయ భబససర కజ

తసడడ:డ శవ వనసకట ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:6-11-877
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఆసజనవయబలల�
ఇసటట ననస:6-11-878
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడడ
ఇసటట ననస:6-11-880
వయససస:26
లస: పప
18532 NDX0897637
పపరర: ననగమరరబ� షపక�

94-12/697

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:6-11-876
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ భదడయఖ
ఇసటట ననస:6-11-877
వయససస:62
లస: పప
18529 NDX2201648
పపరర: వవణబ గగపరల బసడడ

18524 NDX1608829
పపరర: శవ ననగరరజ కలసదసరరస

18549 NDX2036458
పపరర: అదద లకడక గసగరధర

94-12/722

భరస : దననయఖ గసగరధర
ఇసటట ననస:6-11-883
వయససస:41
లస: ససస స
94-12/724

18552 JBV3071727
పపరర: కమల కకలర

94-12/725

భరస : వరరరజడడస
ఇసటట ననస:6-11-883
వయససస:68
లస: ససస స
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18553 JBV1795764
పపరర: హరరకకషష జజగరర మమడడ
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94-12/726

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:6-11-883
వయససస:38
లస: పప
18556 NDX1845546
పపరర: దననయఖ గసగ ధనరర

94-12/729

94-12/732

94-12/1512

94-17/1120

94-12/736

94-12/739

భరస : జజషషవ
ఇసటట ననస:6-11-884
వయససస:23
లస: ససస స

18566 NDX2180586
పపరర: వవడశక తనత

18569 AP151010087317
పపరర: జజన భ షపక�

18572 NDX0219626
పపరర: రమమష వసగపరటట�

94-12/742

18575 NDX0693416
పపరర: రవ దనలపరరస

94-12/1514

18578 AP151010087335
పపరర: వనసకటరమణ కకమమకరర�

94-12/734

18561 NDX3159126
పపరర: బబజ షపక

94-12/1511

18564 NDX2247658
పపరర: ఖమదర బ షపక

94-16/714

18567 NDX0246116
పపరర: రవకలమమర� చసతపలర �

94-12/735

తసడడ:డ ససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:6-11-883/1
వయససస:40
లస: పప
94-12/737

18570 NDX0245225
పపరర: అసకమక దనలపరరస�

94-12/738

భరస : రవ�
ఇసటట ననస:6-11-884
వయససస:41
లస: ససస స
94-12/740

18573 NDX0223487
పపరర: శకనస� షపక�

94-12/741

తసడడ:డ పరరద�
ఇసటట ననస:6-11-884
వయససస:45
లస: పప
94-12/743

18576 NDX0246207
పపరర: జనడన సరహహబబ� షపక�

94-12/744

తసడడ:డ ఆదనస సరహహబ�
ఇసటట ననస:6-11-884
వయససస:65
లస: పప
94-12/745

భరస : శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:6-11-885
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-885
వయససస:66
లస: పప

94-12/731

భరస : దనద వల
ఇసటట ననస:6-11-883
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:6-11-884
వయససస:47
లస: పప

94-12/747 18581 AP151010081296
18580 NDX0217513
పపరర: లకకకనరసససహరరవప� కకమమకరర�
పపరర: శకరరమబలల కకమమకరర�

తసడడ:డ శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:6-11-885
వయససస:33
లస: పప

94-12/1513

తసడడ:డ వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:6-11-884
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ననగమర�
ఇసటట ననస:6-11-884
వయససస:47
లస: పప
18577 NDX2775559
పపరర: ననగ పడవలర క గడస స

18563 NDX2965499
పపరర: రససల బఇవనవ షపక

18558 NDX1068931
పపరర: శకనవరససలల మబనగపరటట

తసడడ:డ సతస ర
ఇసటట ననస:6-11-883
వయససస:45
లస: పప

భరస : షఫస�
ఇసటట ననస:6-11-884
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:6-11-884
వయససస:41
లస: ససస స
18574 JBV3058542
పపరర: షపస షపక�

94-12/733

తసడడ:డ శకనవరస తనత
ఇసటట ననస:6-11-883/1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రమమశ�
ఇసటట ననస:6-11-884
వయససస:40
లస: ససస స
18571 NDX0219568
పపరర: వర రరఘవమక� బ�

18560 NDX0589598
పపరర: శకనవరసరరవప వరమనగబసటర �

94-12/728

తసడడ:డ రరమలసగయఖ
ఇసటట ననస:6-11-883
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:6-11-883
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:6-11-883
వయససస:21
లస: ససస స
18568 NDX0237362
పపరర: శవ వసగపరటట�

94-12/730

తసడడ:డ సడరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:6-11-883
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:6-11-883
వయససస:45
లస: పప
18565 NDX3117132
పపరర: రసడలభ షపక

18557 JBV1797521
పపరర: రవ జజగరర మమడడ

18555 AP151010081343
పపరర: శకనవరసరరవప కకమమకరర�

తసడడ:డ శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:6-11-883
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:6-11-883
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సతనసర
ఇసటట ననస:6-11-883
వయససస:46
లస: పప
18562 NDX3117298
పపరర: బబజ షపక

94-12/727

తసడడ:డ మహన రరవప ఆరమళళ
ఇసటట ననస:6-11-883
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష గసగరధర
ఇసటట ననస:6-11-883
వయససస:41
లస: పప
18559 NDX1383207
పపరర: బబజ షపక

18554 NDX1923425
పపరర: ససరగష ఆరమళళ

18579 NDX0221333
పపరర: ననరరయణ కజ�

94-12/746

తసడడ:డ శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:6-11-885
వయససస:30
లస: పప
94-12/748

18582 JBV1800325
పపరర: ససనత� ఇసటటరర�

94-12/749

భరస : శవ� �
ఇసటట ననస:6-11-886
వయససస:37
లస: ససస స
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18583 JBV3692019
పపరర: శవ� ఇసటటరర�
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94-12/750

తసడడ:డ కకటటరతనస�
ఇసటట ననస:6-11-886
వయససస:40
లస: పప
18586 NDX2775567
పపరర: సరరత ఇసటటరర

94-16/1393

94-12/753

94-12/756

94-12/759

94-12/762

94-12/765

94-12/768

తసడడ:డ శశరర�
ఇసటట ననస:6-11-893
వయససస:35
లస: పప

18596 NDX0758433
పపరర: నడరర హన షపక�

18599 NDX0246306
పపరర: హబబబలమర షపక�

18602 JBV1791169
పపరర: కరజజ షపక� �

18605 JBV1792357
పపరర: రవతేజ� చేతరరజపలర �

94-12/771

18608 NDX0897611
పపరర: ననరరయణమక కలపరలల�

94-12/760

18611 NDX0246157
పపరర: సస మశశటట రరజ�
తసడడ:డ లకకయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-893
వయససస:36
లస: పప

18591 JBV1796861
పపరర: జజవననబ షపక

94-12/755

18594 NDX1874941
పపరర: కరలషర షపక

94-12/758

18597 NDX0245332
పపరర: మహబమబబ షపక�

94-12/761

భరస : ఖమజజ�
ఇసటట ననస:6-11-889
వయససస:59
లస: ససస స
94-12/763

18600 JBV1797000
పపరర: అలర భకలర షపక� �

94-12/764

తసడడ:డ ఖమజజ సరహహబ� షపక�
ఇసటట ననస:6-11-889
వయససస:36
లస: పప
94-12/766

18603 JBV1792860
పపరర: అసజమక� చేతరరజపలర �

94-12/767

భరస : బబపనయఖ� �
ఇసటట ననస:6-11-890
వయససస:43
లస: ససస స
94-12/769

18606 JBV1793405
పపరర: బబపనయఖ� చేతరరజపలర �

94-12/770

తసడడ:డ పపదదబబబయ� �
ఇసటట ననస:6-11-890
వయససస:50
లస: పప
94-12/772

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:6-11-893
వయససస:40
లస: ససస స
94-12/774

94-12/752

తసడడ:డ ఖసదనన షపక
ఇసటట ననస:6-11-888
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ బబపనయఖ� �
ఇసటట ననస:6-11-890
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:6-11-893
వయససస:34
లస: ససస స
18610 NDX0554444
పపరర: కరకసత బబబబ నశనస�

94-12/757

తసడడ:డ అలర సరహహబ � �
ఇసటట ననస:6-11-889
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ బబపనయఖ� �
ఇసటట ననస:6-11-890
వయససస:33
లస: పప
18607 NDX0245209
పపరర: ధనలకడక� కకమమకరర�

18593 NDX1863787
పపరర: కరరమబలమర షపక

18588 NDX1874974
పపరర: శకనవరస రరవప అననస

తసడడ:డ ఖమజజ
ఇసటట ననస:6-11-888
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజజ�
ఇసటట ననస:6-11-889
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ మహమకద
ఇసటట ననస:6-11-889
వయససస:51
లస: పప
18604 JBV1792142
పపరర: అశశక� చేతరరజపలర �

94-12/754

భరస : సరబ జజన�
ఇసటట ననస:6-11-889
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సరబ జజన�
ఇసటట ననస:6-11-889
వయససస:32
లస: పప
18601 NDX1874446
పపరర: యమససన మహమకద

18590 NDX1874958
పపరర: కరరమబన షపక

94-12/1515

తసడడ:డ రమణయఖ అననస
ఇసటట ననస:6-11-887
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కరలష షపక
ఇసటట ననస:6-11-888
వయససస:36
లస: పప

భరస : యమససన మహమకద
ఇసటట ననస:6-11-889
వయససస:47
లస: ససస స
18598 NDX0222042
పపరర: బబజ సపవదసలల షపక�

94-12/751

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:6-11-888
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కరలలశ షపక
ఇసటట ననస:6-11-888
వయససస:32
లస: పప
18595 NDX1874982
పపరర: ఫరతమమ మహమకద

18587 AP151010081294
పపరర: వనసకటటశశరరర కరకకస�

18585 NDX2845550
పపరర: వసశ కకషష ఇసటటరర

తసడడ:డ శవ
ఇసటట ననస:6-11-886
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ జగనననధస�
ఇసటట ననస:6-11-886/4
వయససస:54
లస: పప

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:6-11-888
వయససస:31
లస: ససస స
18592 NDX1839952
పపరర: కరరమబలమర షపక

94-12/1300

తసడడ:డ ఇసటటరర శవ
ఇసటట ననస:6-11-886
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ
ఇసటట ననస:6-11-886
వయససస:23
లస: ససస స
18589 NDX1863829
పపరర: ననగబరరబ షపక

18584 NDX2600237
పపరర: ఇసటటరర సరరత

18609 NDX2410439
పపరర: గగపస కకషష కలపలల

94-12/773

తలర : ననరరయణమక కలపలల
ఇసటట ననస:6-11-893
వయససస:23
లస: పప
94-12/775

18612 NDX2401966
పపరర: శకనవరసరరవప కలపలలమ

94-12/776

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ కలపలలమ
ఇసటట ననస:6-11-893
వయససస:47
లస: పప
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18613 NDX0124073
పపరర: లకడకయఖ సస మశశటట �
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94-12/777

తసడడ:డ గబరవయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-893
వయససస:62
లస: పప
18616 NDX0590877
పపరర: వనసకట రతనస కలరజళర�

94-12/780

94-12/783

94-12/785

94-12/788

94-12/791

94-12/792

94-12/795

94-12/1520

Deleted

భరస : కకటటర శ
ఇసటట ననస:6-11-902
వయససస:30
లస: ససస స

18626 NDX0245613
పపరర: ససబబబయమక� ధనవరపప�

18629 NDX2950319
పపరర: మరవల షపక

18632 NDX0899013
పపరర: షరరఫ� షపక�

18635 NDX0899039
పపరర:

94-12/799

18638 NDX2180784
పపరర: ఆశర బబగస నడర బబషర

94-12/789

భరస : ననగరచనరర�
ఇసటట ననస:6-11-902
వయససస:48
లస: ససస స

18621 AP151010087237
పపరర: ససశల ఖమశమలర

94-12/784

18624 AP151010081125
పపరర: వనసకటరజడడస తేలలకలటర �

94-12/787

18627 JBV3058039
పపరర: ననగమర వల � .�

94-12/790

తసడడ:డ మరరవల�
ఇసటట ననస:6-11-898
వయససస:37
లస: పప
94-12/1517

18630 NDX3149168
పపరర: మర వల షపక

94-12/1518

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:6-11-898
వయససస:51
లస: పప
94-12/793

18633 NDX1797689
పపరర: వలలర మక షపక

94-12/794

భరస : మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-11-899-1
వయససస:73
లస: ససస స
94-12/796

18636 NDX2949964
పపరర: Basha saidubabu Noor

94-12/1519

తసడడ:డ ననగమర వల నడరబబషర
ఇసటట ననస:6-11-899/1
వయససస:20
లస: పప
94-12/797

తసడడ:డ ననగమర వల నడర బబషర
ఇసటట ననస:6-11/900
వయససస:23
లస: ససస స
18641 AP151010087012
పపరర: అరరణ గబసడడమమడ�

94-12/782

తసడడ:డ ఖమటకలరజడడస�
ఇసటట ననస:6-11-896
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ చనసద సరహహబ�
ఇసటట ననస:6-11-899-1
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ననగమర వల నడర బబష
ఇసటట ననస:6-11-899/1
వయససస:20
లస: పప
18640 NDX1203900
పపరర: లకడకభబరత మబకసరరల

94-12/786

తసడడ:డ చనసద�
ఇసటట ననస:6-11-899
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బబజ�
ఇసటట ననస:6-11-899-1
వయససస:32
లస: పప
18637 NDX3079365
పపరర: సపవడడ బబబబ నడర బబష

18623 NDX1155936
పపరర: జజవనసదదదన షపక

18618 JBV1801695
పపరర: పసరరకబ� నడరరబషర�

భరస : బబలకకషష
ఇసటట ననస:6-11-896
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-11-898
వయససస:52
లస: పప

భరస : ననగమర వల�
ఇసటట ననస:6-11-899
వయససస:42
లస: ససస స
18634 NDX0222364
పపరర: మసరసనశల షపక�

94-12/1516

భరస : పపలమరరరవప�
ఇసటట ననస:6-11-898
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-898
వయససస:66
లస: పప
18631 NDX0894311
పపరర: హహసపసన భ షపక�

18620 NDX3108107
పపరర: నడర బబష జజహన శశశదన

94-12/779

భరస : సపవదనహహసపసన� �
ఇసటట ననస:6-11-895
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనవల
ఇసటట ననస:6-11-896
వయససస:37
లస: పప

భరస : మసరసన బ�
ఇసటట ననస:6-11-897
వయససస:79
లస: ససస స
18628 NDX0222463
పపరర: పపలమరరరవప దనననరపప�

94-12/781

తసడడ:డ హహసపన శశశదన
ఇసటట ననస:6-11-895
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటరజడడస
ఇసటట ననస:6-11-896
వయససస:52
లస: ససస స
18625 NDX0245597
పపరర: హసపసన బ� షపక�

18617 NDX1845488
పపరర: ననగమరరబ నడరరబషర

18615 NDX0589721
పపరర: దసరడ కలరజళర�

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:6-11-894
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : జజన సపవదన నడరరబషర
ఇసటట ననస:6-11-895
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరవల� �
ఇసటట ననస:6-11-895
వయససస:47
లస: పప
18622 NDX0245589
పపరర: ననసరమక తేలలకలటర

94-12/778

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కలరరలర మ
ఇసటట ననస:6-11-894
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:6-11-894
వయససస:49
లస: ససస స
18619 JBV1801646
పపరర: నడరరబషర సపవదన హహసపసనన� �

18614 NDX2069608
పపరర: పడసనన లకడక కలరరలర మ

18639 NDX1922914
పపరర: శకనవరస రరవప తగలల
ర లడడ

94-12/798

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర తగలల
ర లడడ
ఇసటట ననస:6-11-900
వయససస:47
లస: పప
94-12/800

18642 AP151010081021
పపరర: ననగరచనరర గబసడదమమడ�

94-12/801

తసడడ:డ ససబబరరమచనరర�
ఇసటట ననస:6-11-902
వయససస:54
లస: పప
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18643 NDX2935468
పపరర: అమరగశశర రరవప గబరకపప

94-12/1521

తసడడ:డ పసచచయఖ గబరకపప
ఇసటట ననస:6-11-902
వయససస:45
లస: పప
18646 NDX2704021
పపరర: కకటర రర మమకసరఅలమ

94-13/1218

94-12/804

94-12/807

94-12/811

94-12/814

94-12/817

94-12/820

తసడడ:డ సరసబయఖ నలర పరటట
ఇసటట ననస:6-11-906
వయససస:44
లస: పప

18656 NDX1963686
పపరర: మసరసన బ షపక

18659 JBV3072113
పపరర: కకషషలల� బనననరరవపరర�

18662 AP151010087025
పపరర: యసదదర బనననరరవపరర�

18665 NDX0245860
పపరర: శవ రతనమక పసననరరవపరర�

94-12/823

18668 NDX1963488
పపరర: బబజ షపక

94-12/812

18671 NDX1875022
పపరర: రరమమశశర రరవప గడడసపరటట
తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:6-11-906
వయససస:47
లస: పప

18651 AP151010081290
పపరర: రహసతషలమర షపక�

94-12/806

18654 NDX1804179
పపరర: దదవఖ నలర పరటట

94-12/809

18657 NDX2511640
పపరర: అనడష వలలటట

94-12/813

భరస : శకనస వలలటట
ఇసటట ననస:6-11-906
వయససస:30
లస: ససస స
94-12/815

18660 NDX1875006
పపరర: పడభబవత బననరరవపరర

94-12/816

భరస : వవణబగగపరల రరవప బననరరవపరర
ఇసటట ననస:6-11-906
వయససస:37
లస: ససస స
94-12/818

18663 AP151010087101
పపరర: పదనకవత బనననరరవపరర�

94-12/819

భరస : భబజసగరరవప�
ఇసటట ననస:6-11-906
వయససస:42
లస: ససస స
94-12/821

18666 NDX1875014
పపరర: వనవదేహహ గడడస పరటట

94-12/822

భరస : రరమచసదడ రరవప గడడసపరటట
ఇసటట ననస:6-11-906
వయససస:73
లస: ససస స
94-12/824

తసడడ:డ దసవపద బబవగ షపక
ఇసటట ననస:6-11-906
వయససస:44
లస: పప
94-12/826

94-12/803

తసడడ:డ కకషష నలర పరటట
ఇసటట ననస:6-11-906
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : భబజసగరరవప�
ఇసటట ననస:6-11-906
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన�
ఇసటట ననస:6-11-906
వయససస:41
లస: పప
18670 NDX1923433
పపరర: కకషష నలర పరటట

94-12/808

భరస : భబజసగరరవప�
ఇసటట ననస:6-11-906
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:6-11-906
వయససస:42
లస: ససస స
18667 NDX0221994
పపరర: మమలన బ షపక�

18653 AP151010081167
పపరర: మసరసక సరహహబ షపక�

18648 NDX2419869
పపరర: ఆదసబ షపక

తసడడ:డ ఖమశససరహహబ�
ఇసటట ననస:6-11-904
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ భబజసగరరవప� �
ఇసటట ననస:6-11-906
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష నలర పరటట
ఇసటట ననస:6-11-906
వయససస:38
లస: ససస స
18664 NDX2510923
పపరర: రరజజశన బబగస షపక

94-12/805

భరస : రరసససస షపక
ఇసటట ననస:6-11-906
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర మమకల
ఇసటట ననస:6-11-906
వయససస:33
లస: ససస స
18661 NDX1804229
పపరర: పదక నలర పరటట

18650 AP151010087198
పపరర: అజరత భ షపక�

94-12/1523

తసడడ:డ మరరవల షపక
ఇసటట ననస:6-11-903
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల�
ఇసటట ననస:6-11-904
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ బబల మబరళ బననరరవపరర
ఇసటట ననస:6-11-906
వయససస:29
లస: ససస స
18658 NDX2069624
పపరర: మమరర మమకల

94-12/802

భరస : సరహహబ�
ఇసటట ననస:6-11-904
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సరహహబ�
ఇసటట ననస:6-11-904
వయససస:42
లస: పప
18655 NDX2180792
పపరర: అనతన బననరరవపరర

18647 JBV3071198
పపరర: వజయలకడక� మబనసగగటట�

18645 NDX2950939
పపరర: ససబడమణఖస గబసడడమమడ

తసడడ:డ ననగచనరర గబసడడమమడ
ఇసటట ననస:6-11-902
వయససస:30
లస: పప

భరస : కరళదనసస� �
ఇసటట ననస:6-11-902/1
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రహమతషలమర
ఇసటట ననస:6-11-904
వయససస:33
లస: ససస స
18652 AP151010081289
పపరర: ఖమశసవల షపక�

94-12/1522

తసడడ:డ ననగ చరర గబసడడమమడ
ఇసటట ననస:6-11-902
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:6-11-902
వయససస:35
లస: పప
18649 JBV1801034
పపరర: ఫరతమ బఇవనవ షపక

18644 NDX2763019
పపరర: వర బడహక చరర గబసడడమమడ

18669 NDX1082734
పపరర: వవణబగగపరల రరవప బనననరర

94-12/825

తసడడ:డ భబజసగ రరవప
ఇసటట ననస:6-11-906
వయససస:44
లస: పప
94-12/827

18672 NDX2752251
పపరర: వజయ లకడక బననరరవపరర

94-12/1524

భరస : బల కకషష బననరరవపరర
ఇసటట ననస:6-11-906
వయససస:46
లస: ససస స
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94-12/1525

తసడడ:డ రమమరరవప
ఇసటట ననస:6-11-906
వయససస:44
లస: పప
95-12/7

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:6-11-906
వయససస:25
లస: పప
94-15/505

తలర : లమల హహసపన
ఇసటట ననస:6-11-907
వయససస:19
లస: ససస స
94-12/832

భరస : ఆసజనవయబలల� �
ఇసటట ననస:6-11-908
వయససస:51
లస: ససస స
94-12/835

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చతరఅసరపలర
ఇసటట ననస:6-11-908
వయససస:24
లస: పప
94-12/838

భరస : సతఖననరరయణ రజడడస
ఇసటట ననస:6-11-909
వయససస:38
లస: ససస స
94-12/845

18683 JBV1798487
పపరర: ఆదదమక� లగటపరటట�

94-12/833

94-12/836

94-12/1465

18698 NDX2288066
పపరర: కలమఖణణ బబగ

94-12/839

18701 AP151010087380
పపరర: వరణణశక ఉకలసమమవపలలరర
భరస : శవశసకరరరవప
ఇసటట ననస:6-11-1200
వయససస:47
లస: ససస స

94-12/831

94-12/834
18684 NDX2121390
పపరర: వనసకట రమణమక మగరలపరలస

18687 NDX0246322
పపరర: శకనవరస రరవప చఱరససపఅల

94-12/837

18690 NDX0245902
పపరర: లమల జజన బబష షపక

94-12/840

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:6-11-909
వయససస:42
లస: పప
94-12/843

18693 NDX2511673
పపరర: సరయరరమ కగళస

94-12/844

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల కగళస
ఇసటట ననస:6-11-910
వయససస:28
లస: పప
94-12/1529

18696 NDX2756757
పపరర: అసజన సరయ కకట

94-12/1464

తలర : శక సరయ వసససధర కకట
ఇసటట ననస:6-11-1111
వయససస:21
లస: ససస స
94-16/715

భరస : చదసచస కగశవ బబగ
ఇసటట ననస:6-11-1145
వయససస:26
లస: ససస స
94-13/580

18681 NDX0245399
పపరర: ననగ మలలర శశరర చేతరరజపలర

తసడడ:డ సడరఖ ననరరయణ చఱరససపఅల
ఇసటట ననస:6-11-908
వయససస:43
లస: పప

18689 AP151010081271
పపరర: సడరఖననరరయణ చేతరరజపలర �

18695 NDX2760197
పపరర: పదనకవత గబరకపప

94-12/829

భరస : వనసకటటసశరరర మగరలపరలస
ఇసటట ననస:6-11-908
వయససస:73
లస: ససస స

18686 JBV3692027
పపరర: సరసబశవరరవప చేతరరజపలర �

18692 NDX2511715
పపరర: అసజన దేవ కకటబరర

18678 NDX0897652
పపరర: హహసపవనబ� షపక�

భరస : సరసబశవరరవప చేతరరజపలర
ఇసటట ననస:6-11-908
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అమరగశశర రరవప గబరకపప
ఇసటట ననస:6-11-931 1 ST LINE
వయససస:40
లస: ససస స

తలర : ఫరతమ బబగబమ షపక
ఇసటట ననస:6-11-1124
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససగరతరరవప�
ఇసటట ననస:6-11-1163
వయససస:46
లస: పప

94-12/830

భరస : శవ కకటబరర
ఇసటట ననస:6-11-910
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకటబరర
ఇసటట ననస:6-11-910
వయససస:38
లస: పప

18700 NDX0653667
పపరర: మబఖరరర కసచరర �

18680 NDX0245431
పపరర: పదనకవత� కగళళస�

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-908
వయససస:67
లస: పప
94-12/1528

94-12/1527

భరస : జమమల�
ఇసటట ననస:6-11-907
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సడరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:6-11-908
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:6-11-908
వయససస:53
లస: పప

18697 NDX2919942
పపరర: గకససయ బబగబమ షపక

94-12/828

భరస : వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:6-11-908
వయససస:55
లస: ససస స

18685 NDX1910042
పపరర: సరయ రరస చతరఅసరపలర

18694 NDX2511707
పపరర: శవ కకటబరర

18677 NDX0897561
పపరర: లమల బ షపక

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల�
ఇసటట ననస:6-11-908
వయససస:30
లస: ససస స

18682 JBV1794403
పపరర: జయమక� కగళరస�

18675 NDX2725372
పపరర: రమదేవ బననల

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:6-11-906
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జమమల�
ఇసటట ననస:6-11-907
వయససస:37
లస: ససస స

18679 NDX2696557
పపరర: పకకరరబ షపక

18691 NDX2846582
పపరర: బల కశమక యయరరవ

94-12/1526

భరస : శకనవరస రరవప బననల
ఇసటట ననస:6-11-906
వయససస:40
లస: ససస స

18676 SQX1835479
పపరర: కరరమబలమర షపక

18688 JBV3692035
పపరర: ఆసజనవయబలల� కగళరస�

18674 NDX2909802
పపరర: రమదేవ బననల

18699 NDX2765444
పపరర: ఖమశసబ షపక

94-12/1466

భరస : మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:6-11-1151
వయససస:22
లస: ససస స
94-16/716

18702 NDX2919330
పపరర: హససన షపక

94-12/1468

తలర : ఫరతమ బబగబమ షపక
ఇసటట ననస:6-11-1229
వయససస:31
లస: ససస స
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18703 NDX2247583
పపరర: సడరరఖ పడకగశ మమదేపఅల

94-16/717

తసడడ:డ ససబబబరరయబడడ
ఇసటట ననస:6-11-1718
వయససస:22
లస: పప
18706 NDX1875048
పపరర: సలమస షపక

94-12/851

95-159/743

94-12/1301

18713 NDX3275591
పపరర: వనసకట లకడక అనసపమ మడడస

94-13/581

18716 JBV1803840
పపరర: పరమమశశరరరవప కకనకక

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:6-12-707
వయససస:18
లస: ససస స
94-12/855

94-12/858

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమమలమ
ఇసటట ననస:6-12-912/1
వయససస:23
లస: పప

18725 JBV3691904
పపరర: రవ ససతస నవన

94-12/861

18728 AP151010081607
పపరర: ససబబబరరవప ససతస నవన

94-13/582

18731 AP151010081405
పపరర: శకనవరసరరవప మమమలమ
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:6-12-912/1
వయససస:45
లస: పప

18711 NDX2964971
పపరర: సరయ షపక

94-16/1394

18714 NDX3275609
పపరర: లకడక సరయ దదవఖ మడడస

94-7/1069

18717 NDX2789139
పపరర: మసరసన వల మసగరశశటటట

94-12/1531

తసడడ:డ చలమయఖ మసగరశశటటట
ఇసటట ననస:6-12-639 , 5TH LINE
వయససస:29
లస: పప
94-12/1533

18720 NDX2510915
పపరర: నరసమక గబసటట

94-12/854

భరస : ఏస రతనస గబసటట
ఇసటట ననస:6-12-910
వయససస:63
లస: ససస స
94-12/856

18723 NDX0698365
పపరర: జయలకడక� ససతస నవన�

94-12/857

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:6-12-912
వయససస:56
లస: ససస స
94-12/859

18726 NDX0693069
పపరర: కకరణ కలమమర ససతస నవన�

94-12/860

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:6-12-912
వయససస:34
లస: పప
94-12/862

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:6-12-912
వయససస:57
లస: పప
94-12/864

94-174/2

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప మడడస
ఇసటట ననస:6-12-81/82, FLATNO 101
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:6-12-912
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ అననవరపప
ఇసటట ననస:6-12-912
వయససస:56
లస: పప
18730 NDX2180727
పపరర: కరరరసక మమమలమ

94-12/1676

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:6-12-912
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:6-12-912
వయససస:61
లస: ససస స
18727 NDX1863506
పపరర: వనసకటటశశరరరవప అననవరపప

18722 NDX0220350
పపరర: ననగ మలర శశరర యస

18708 NDX2350155
పపరర: ససశల చసదలలరర

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:6-12-30
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:6-12-708
వయససస:25
లస: పప

భరస : కకరణ కలమమర�
ఇసటట ననస:6-12-912
వయససస:31
లస: ససస స
18724 NDX0244210
పపరర: వనసకరయమమక� ససతస నవన�

94-12/1530

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-12-380
వయససస:35
లస: పప

94-12/1532 18719 NDX2846590
18718 NDX2845709
పపరర: లకడక తరరపఠమక పససపపలలటట
పపరర: చలమమరజడడస వనరరవ

94-12/849

భరస : బబల ససబడహకణఖస చసదలలరర
ఇసటట ననస:6-12
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరర న రరవప మడడస
ఇసటట ననస:6-12-81/82, FLAT 101,
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదలమర
ఇసటట ననస:6-12-140
వయససస:41
లస: పప

18721 NDX0244236
పపరర: సశరరప� ససతస నవన�

94-12/852

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:6-12-30
వయససస:22
లస: పప

భరస : శవరజడడస బసఠరపపలమ
ఇసటట ననస:6-12-51
వయససస:32
లస: ససస స
18715 JBV1804392
పపరర: బబజ దరరడ షపక

18707 NDX2146208
పపరర: రమఖ కరలవ

18710 NDX2950087
పపరర: అబబబస షపక

18705 NDX0248401
పపరర: ససబబమక� చదరరకలరర�

భరస : కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:6-11-7437
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : భరత కలమమర కరలవ
ఇసటట ననస:6-11-8715/3
వయససస:25
లస: ససస స

భసధసవప: రసబబబబ జడ
ఇసటట ననస:6-12
వయససస:36
లస: పప
18712 NDX2661205
పపరర: భబలకడక బసఠరపపలమ

94-12/848

తసడడ:డ వరరరజడ�డస
ఇసటట ననస:6-11-7327
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:6-11-8714/20
వయససస:25
లస: పప
18709 SQX2446003
పపరర: వనసకట రతన కలమమర జడ

18704 NDX0247783
పపరర: మసరసన రజడడస� చసతల చదరరవప�

18729 AP151010087182
పపరర: ససశలమ

94-12/863

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:6-12-912/1
వయససస:42
లస: ససస స
94-12/865

18732 NDX1804658
పపరర: పసడయమసక చలక

94-12/866

తసడడ:డ రరమమ రరవప చలక
ఇసటట ననస:6-12-913
వయససస:23
లస: ససస స
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94-12/867

తసడడ:డ రరమమ రరవప చలక
ఇసటట ననస:6-12-913
వయససస:27
లస: ససస స
18736 NDX1963439
పపరర: అహకద బబషర షపక

94-12/870

94-12/873

94-12/1302

94-12/877

94-12/880

94-17/1122

94-12/883

తసడడ:డ ననసరయఖ
ఇసటట ననస:6-12-920
వయససస:52
లస: పప

18746 NDX0244376
పపరర: అకస రఉననసర షపక

18749 NDX3158516
పపరర: వహహద షపక

18752 NDX0244434
పపరర: అపరష నమకగడస

18755 NDX1845561
పపరర: హహమ బసదస గగరర

94-12/886

18758 NDX0362913
పపరర: భవరన ఇటబట

94-12/878

18761 NDX1950527
పపరర: కకసడదబబ యన చసదదక
డ
తసడడ:డ రరమమసజనవయబలల
ఇసటట ననస:6-12-923
వయససస:25
లస: ససస స

18741 NDX0710491
పపరర: శకనవరస రరవప� బబసస�

94-12/875

18744 NDX0244301
పపరర: కకషష కలమమరర� పలకలలరర�

94-12/876

18747 NDX0244343
పపరర: బబగస షపక

94-12/879

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:6-12-918
వయససస:43
లస: ససస స
94-12/1534

18750 NDX2817385
పపరర: తహహరర షపక

94-17/1121

తసడడ:డ మహబమబబబష షపక
ఇసటట ననస:6-12-918
వయససస:23
లస: ససస స
94-12/881

18753 NDX2116177
పపరర: అలమ బ షపక

94-12/882

భరస : శకనస షపక
ఇసటట ననస:6-12-919
వయససస:42
లస: ససస స
94-12/884

18756 NDX0651109
పపరర: అసజమక మహసకరళ

94-12/885

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:6-12-920
వయససస:40
లస: ససస స
94-12/887

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:6-12-920
వయససస:56
లస: ససస స
94-12/889

94-12/872

భరస : మబరళ�
ఇసటట ననస:6-12-917
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : బబబబ గగరర
ఇసటట ననస:6-12-920
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : దేవసహయస
ఇసటట ననస:6-12-920
వయససస:44
లస: ససస స
18760 NDX0669945
పపరర: రరధనకకకసషయఖ చసకసబలలర

94-31/922

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:6-12-919
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రతనఎస గబసత
ఇసటట ననస:6-12-919
వయససస:42
లస: పప
18757 NDX0244442
పపరర: ఉషరరరణణ చసకరస

18743 NDX2697571
పపరర: భబరడ వ రగఖ వపరలరఅలమ

18738 NDX1804708
పపరర: రరమమ రరవప చలక

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:6-12-914
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:6-12-918
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబబబష షపక
ఇసటట ననస:6-12-918
వయససస:22
లస: ససస స
18754 NDX2069640
పపరర: అకగససశర రకసటట గబసత

94-12/874

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:6-12-918
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ భషర
ఇసటట ననస:6-12-918
వయససస:42
లస: పప
18751 NDX3160033
పపరర: తహహరర షపక

18740 NDX0124834
పపరర: సరమమమజఖస� బబసస�

94-12/869

తసడడ:డ మబతస యఖ చలక
ఇసటట ననస:6-12-913
వయససస:53
లస: పప

భరస : పడసరద బబబబ
ఇసటట ననస:6-12-915
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ బబషర
ఇసటట ననస:6-12-918
వయససస:25
లస: ససస స
18748 AP151010081417
పపరర: ససబబన షపక

94-12/871

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:6-12-914
వయససస:63
లస: ససస స

తలర : సససగరకకననస ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:6-12-915
వయససస:56
లస: ససస స
18745 NDX1874412
పపరర: షరకకర షపక

18737 NDX1123827
పపరర: నడరరదదదన షపక

18735 NDX1804542
పపరర: ధనలకడక చలక

భరస : రరమమ రరవప చలక
ఇసటట ననస:6-12-913
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:6-12-913
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:6-12-913
వయససస:76
లస: పప
18742 NDX2702090
పపరర: వరలకకమక వపరలరఅలమ

94-12/868

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:6-12-913
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కససస షపక
ఇసటట ననస:6-12-913
వయససస:25
లస: పప
18739 NDX0245142
పపరర: వనసకటటశశరరర� బబసస�

18734 NDX0244285
పపరర: లమల బ షపక

18759 NDX0710558
పపరర: కలమమర చసకరస

94-12/888

తసడడ:డ దేవసహయస
ఇసటట ననస:6-12-920
వయససస:41
లస: పప
94-12/890

18762 NDX2177948
పపరర: కరవఖ దదపసక కకసడబబ యన

94-12/891

తసడడ:డ రరమమసజనవయబలల కకసడబబ యన
ఇసటట ననస:6-12-923
వయససస:27
లస: ససస స
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18763 NDX0244475
పపరర: మసగళ గకరర కకసడనబబ యన

94-12/892

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:6-12-923
వయససస:35
లస: ససస స
18766 AP151010087286
పపరర: వనసకటలకకర ల చసకసబలలర

94-12/895

18767 NDX0034546
పపరర: శవ కలమమరర గగగబ

94-12/898

18770 JBV1790542
పపరర: శకనస కకసడదబబ యన

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:6-12-923
వయససస:50
లస: పప
94-12/904

18776 JBV3071248
పపరర: అసజల కకటపస తషల� �

18779 AP151010087297
పపరర: ఆదదలకకర ల కకటపస తషల�

తసడడ:డ సససగరకకననస ఆసజనవయబలల వపరలరఅలమ
ఇసటట ననస:6-12-925
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:6-12-926
వయససస:52
లస: ససస స

18781 AP151010081407
పపరర: కకసడలరరవప కకటపస తషల�

18782 NDX2845600
పపరర: వనసకట కకషష కకటపథడలమ

94-12/909

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:6-12-926
వయససస:41
లస: పప
18784 NDX2812261
పపరర: వనసకట ననగ పవన కలమమర
కకటపస ఠరలమ
తసడడ:డ కకసడల రరవప కకటపస ఠరలమ
ఇసటట ననస:6-12-926
వయససస:18
లస: పప
18787 AP151010087310
పపరర: వజయలకకర ల సస మశశటట

94-12/1537

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:6-12-928
వయససస:52
లస: పప

18785 NDX0457606
పపరర: పడసనన సరరజదద స

94-12/902

18788 NDX0244616
పపరర: రమణ సస మశశటట

94-12/905

18791 NDX2766251
పపరర: చసదర రరవప గగల
తసడడ:డ పపననయఖ గగల
ఇసటట ననస:6-12-928
వయససస:29
లస: పప

18771 NDX0353821
పపరర: శవ రరమ కకషష అడప

94-12/900

18774 NDX1874545
పపరర: సరసబశవరరవప బబ సదలపరటట

94-12/903

18777 AP151010087419
పపరర: సరసశత జజనననదసల�

94-12/906

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:6-12-925
వయససస:67
లస: ససస స
94-12/907

18780 JBV3058385
పపరర: ఆసజనవయబలల� బటడగబసట�

94-12/908

తసడడ:డ అపలయఖ� �
ఇసటట ననస:6-12-926
వయససస:34
లస: పప
94-12/1535

18783 NDX2897015
పపరర: వనసకట కకషష కకటపస తషల

94-12/1536

తసడడ:డ కకసడల రరవప కకటపస తషల
ఇసటట ననస:6-12-926
వయససస:21
లస: పప
94-12/910

18786 NDX0457564
పపరర: వనసకటబడమయఖ సరరజదద స

94-12/911

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:6-12-927
వయససస:57
లస: పప
94-12/913

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-12-928
వయససస:55
లస: ససస స
94-12/915

94-12/897

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:6-12-924
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకటబడమయఖ
ఇసటట ననస:6-12-927
వయససస:52
లస: ససస స
94-12/912

18768 AP151010087420
పపరర: ససతనరరవమక కకసడబబ యన

తసడడ:డ మలర కరరరర న
ఇసటట ననస:6-12-923
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:6-12-926
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:6-12-928
వయససస:40
లస: ససస స
18790 AP151010081321
పపరర: వనసకటబడవప సస మశశటట

94-12/899

భరస : కకసడలరరవప� �
ఇసటట ననస:6-12-925
వయససస:37
లస: ససస స
94-16/1126

94-12/894

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:6-12-923
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమక
ఇసటట ననస:6-12-923
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:6-12-924
వయససస:30
లస: పప
18778 NDX2699072
పపరర: పడసరద బబబబ వపరలరఅలమ

94-12/896

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:6-12-923
వయససస:36
లస: పప

94-12/901 18773 NDX0353250
18772 JBV1798305
పపరర: రరమమసజనవయబలల కకసడదబబ యన
పపరర: రరమయఖ గగపప

18765 JBV1798297
పపరర: ఉమమమహహశశరర కకసడదబబ యన

భరస : రరమమసజనవయబలల
ఇసటట ననస:6-12-923
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:6-12-923
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ గగగబ
ఇసటట ననస:6-12-923
వయససస:25
లస: పప

18775 NDX1874586
పపరర: గగపస బబ సదలపరటట

94-12/893

భరస : శవ రరమకకకషష
ఇసటట ననస:6-12-923
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరధనకకషషయఖ
ఇసటట ననస:6-12-923
వయససస:47
లస: ససస స
18769 NDX1874511
పపరర: హరర బబబబ గగగబ

18764 NDX0034363
పపరర: శరసత అడప

18789 AP151010087321
పపరర: కకటమక సస మశశటట

94-12/914

భరస : గబరవయఖ
ఇసటట ననస:6-12-928
వయససస:62
లస: ససస స
94-17/1123

18792 NDX0244764
పపరర: పసడయమసక చదరరకలరర

94-12/916

భరస : పపరరషస తస స
ఇసటట ననస:6-12-929
వయససస:31
లస: ససస స
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94-12/917

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:6-12-929
వయససస:44
లస: ససస స
18796 NDX0899021
పపరర: మసరసన ర�్స� షపక�

94-12/920

94-12/923

94-12/1538

94-12/927

94-12/930

94-12/933

94-12/1539

తసడడ:డ శరఖమ సససదర ఇసటటరర
ఇసటట ననస:6-12-933
వయససస:26
లస: ససస స

18806 NDX0244921
పపరర: ననగగశశరమక భమమమ

18809 NDX0589812
పపరర: మమణణకఖస బబబబ భమపత�

18812 JBV3691938
పపరర: కరరమబలమర షపక

18815 NDX3064383
పపరర: మసగమక ఎనసమబల

94-17/1127

18818 NDX2430023
పపరర: మమధవ ఇసటటరర

94-12/928

18821 NDX1803056
పపరర: మదదనన షపక
భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:6-12-933
వయససస:32
లస: ససస స

18801 NDX0362863
పపరర: ససలల న� షపక�

94-12/925

18804 NDX0590919
పపరర: మసగ దేవ జజపత�

94-12/926

18807 NDX0352286
పపరర: షపక షరరద

94-12/929

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:6-12-930
వయససస:41
లస: పప
94-12/931

18810 JBV3071289
పపరర: లకడక� కసదసరరస�

94-12/932

భరస : ననగరరజ�
ఇసటట ననస:6-12-932
వయససస:36
లస: ససస స
94-12/934

18813 JBV3058211
పపరర: ననగ శకనవరస కలసదసరరస

94-12/935

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కలసదసరరస
ఇసటట ననస:6-12-932
వయససస:48
లస: పప
94-17/1125

18816 NDX3064664
పపరర: రమమష బబబబ ఎనసమబల

94-17/1126

తసడడ:డ రసగయఖ ఎనసమబల
ఇసటట ననస:6-12-932
వయససస:37
లస: పప
94-12/936

భరస : శరఖమ సససదర ఇసటటరర
ఇసటట ననస:6-12-933
వయససస:47
లస: ససస స
94-17/225

94-12/922

భరస : మమణణకఖస బబబబ�
ఇసటట ననస:6-12-930
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రసగయఖ ఎనసమబల
ఇసటట ననస:6-12-932
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రరజగష కలమమర తషపకలలమ
ఇసటట ననస:6-12-932
వయససస:19
లస: ససస స
18820 NDX2430148
పపరర: తషలసస ఇసటటరర

94-17/1124

తసడడ:డ మహమకద గకస
ఇసటట ననస:6-12-932
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:6-12-932
వయససస:18
లస: ససస స
18817 NDX3172277
పపరర: అసజల తషపకలలమ

18803 NDX3218369
పపరర: పదక ఉపపలటటరర

18798 NDX0144394
పపరర: వనసకటటశశరరర చదరరకలరర

భరస : మమలమల�
ఇసటట ననస:6-12-929/A
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:6-12-930
వయససస:48
లస: పప

భరస : ననగ శకనవరస కలసదసరరస
ఇసటట ననస:6-12-932
వయససస:40
లస: ససస స
18814 NDX2835106
పపరర: హరరపసడయ ఓరరగసటట

94-12/924

భరస : ఓబబలల
ఇసటట ననస:6-12-930
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక మసరసన
ఇసటట ననస:6-12-930
వయససస:43
లస: పప
18811 JBV3071172
పపరర: లకడక కలసదసరరస

18800 NDX0034876
పపరర: రమమదేవ పస చదరర

94-12/919

తసడడ:డ జగనననథస
ఇసటట ననస:6-12-929
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ననగ భమషణస ఉపపలటటరర
ఇసటట ననస:6-12-929, 1ST LINE
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:6-12-930
వయససస:41
లస: ససస స
18808 NDX0353169
పపరర: షపక మసరసనశల

94-12/921

భరస : వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:6-12-929/1
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ దనడయఖ ఉపపలటటరర
ఇసటట ననస:6-12-929, 1ST LINE
వయససస:51
లస: పప
18805 NDX0244822
పపరర: రసజజన బ షపక

18797 NDX0554279
పపరర: శకనవరసరరవప చదరరకలరర

18795 NDX0244657
పపరర: హహహమమవత చదరరకలరర

భరస : జగనననథస
ఇసటట ననస:6-12-929
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:6-12-929
వయససస:51
లస: పప

భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:6-12-929/1
వయససస:31
లస: ససస స
18802 NDX3129251
పపరర: ననగ భమషణస ఉపపలటటరర

94-12/918

భరస : ననగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:6-12-929
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ననగమర�
ఇసటట ననస:6-12-929
వయససస:33
లస: పప
18799 NDX0897207
పపరర: జజమల� షపక�

18794 NDX0244814
పపరర: శకదేవ� గగవరడ�

18819 NDX2972792
పపరర: మర వల షపక

94-12/1540

తసడడ:డ ఖససస వల షపక
ఇసటట ననస:6-12-933
వయససస:37
లస: పప
94-17/226

18822 JBV3058294
పపరర: మసరసన వల షపక

94-17/227

తసడడ:డ ఖమససస వల
ఇసటట ననస:6-12-933
వయససస:41
లస: పప
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18823 NDX1608845
పపరర: శరఖమ సససదర ఇసటటరర

94-17/785

తలర : మబతనఖలలర ఇసటటరర
ఇసటట ననస:6-12.933
వయససస:54
లస: పప
18826 NDX1403625
పపరర: వనసకట కకషష చదవతనఖ ఏలలరర

94-17/229

18827 NDX1397711
పపరర: రరమరరవప ఏలలరర

94-12/937

18830 NDX1439109
పపరర: మమనక గరసధద చదరరకలరర

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:6-12-935
వయససస:35
లస: ససస స

18833 NDX1439067
పపరర: శకనవరస రరవప పపవరశడ

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:6-12-936
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరరమమరరస
ఇసటట ననస:6-12-936
వయససస:57
లస: పప
18841 NDX0221705
పపరర: చలమయఖ మసగరశశటట �

94-12/938

94-17/241

తసడడ:డ వనసకట రసగయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:6-13-20
వయససస:59
లస: పప

18842 NDX1910596
పపరర: శక లకడక మసగరశశటట

18845 NDX0219014
పపరర: లకడక తషలసస రరజగశ

94-12/1542

18848 NDX0084913
పపరర: ససభబషసణణ� దరరరగబసట�

94-17/234

18851 NDX0352187
పపరర: ఆదదలకడక కరదఢళ
భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:6-13-961
వయససస:47
లస: ససస స

18831 NDX1845629
పపరర: కమల కలమమరర తషలల
ర రర

94-17/233

18834 NDX3133915
పపరర: లకడక తరరపఠమక పససపపలలటట

94-7/1040

18837 AP151010087320
పపరర: కకటటశశరమక జజననన

94-17/235

భరస : గబరవయఖ
ఇసటట ననస:6-12-936
వయససస:52
లస: ససస స
94-17/237

18840 NDX0003772
పపరర: శవయఖ కకడపస తషల

94-17/238

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-12-938
వయససస:47
లస: పప
94-17/239

18843 JBV3071255
పపరర: కలమమరర మసగరశశటట

94-17/240

భరస : చలమయఖ
ఇసటట ననస:6-12-939
వయససస:44
లస: ససస స
94-12/939

18846 NDX0219055
పపరర: రమమశ బబబబ దడవదనమణణ

94-12/940

తసడడ:డ దడవదన మణణ కలమమర రరమసరశమ
ఇసటట ననస:6-12-940
వయససస:30
లస: పప
94-130/39

భరస : ససధనకర�
ఇసటట ననస:6-13
వయససస:33
లస: ససస స
94-13/1219

94-17/231

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:6-12-936
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రరజగశ సస టట
ఇసటట ననస:6-12-940
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:6-12-944
వయససస:22
లస: ససస స
18850 NDX2660256
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఆకలల

94-16/720

తసడడ:డ చలమయఖ మసగరశశటట
ఇసటట ననస:6-12-939
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-12-939
వయససస:44
లస: పప
18847 NDX2950871
పపరర: ఖమశసబ షపక

18839 AP151010087318
పపరర: వనసకటరరజఖస కకడపస తషల

18828 NDX1397737
పపరర: ససబబ రరవప ఏలలరర

భరస : ననగరరరర న తషలల
ర రర
ఇసటట ననస:6-12-934
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:6-12-938
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:6-12-939
వయససస:52
లస: పప
18844 NDX0374645
పపరర: చలమయఖ మసగరశశటట

94-17/232

భరస : గబరవయఖ
ఇసటట ననస:6-12-936
వయససస:41
లస: ససస స
94-17/236

94-17/228

తసడడ:డ పపదద ససబబయఖ
ఇసటట ననస:6-12-933/1
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-12-935
వయససస:39
లస: పప

94-12/1541 18836 NDX1184951
18835 NDX2909968
పపరర: లకడక తరరపఠమక పససపపలలటట
పపరర: లకడక జజననన

18838 JBV3692480
పపరర: గబరవయఖ జజనవన

94-17/230

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-12-934
వయససస:26
లస: ససస స
94-16/719

18825 NDX1397703
పపరర: తరరపతమక ఏలలరర

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:6-12-933/1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:6-12-933/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఇనకకలలర
ఇసటట ననస:6-12-934
వయససస:21
లస: పప
18832 NDX1439042
పపరర: ఝమనస పపవరశడ

94-17/1128

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:6-12-933
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:6-12-933/1
వయససస:26
లస: పప
18829 NDX2245777
పపరర: పడవణ ఇనకకలల

18824 NDX2954915
పపరర: నససమ షపక

18849 NDX2878106
పపరర: వశశననథ రరవపలపలర

94-13/1306

భసధసవప: రసగమణణ ననయన
ఇసటట ననస:6-13-16
వయససస:20
లస: పప
94-17/242

18852 AP151010087394
పపరర: సరమమమజఖస కరదఢళ

94-17/243

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:6-13-961
వయససస:49
లస: ససస స
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18853 AP151010087293
పపరర: సరమమమజఖస కరదఢళ

94-17/244

భరస : దడరరదనససలల
ఇసటట ననస:6-13-961
వయససస:82
లస: ససస స
18856 AP151010081383
పపరర: కకటటశశరరరవప కరదఢళ

94-17/247

94-17/249

94-17/1130

94-17/251

94-17/253

94-17/256

94-17/259

తసడడ:డ కలటటసబ రరవప బననరరవపరర
ఇసటట ననస:6-13-967
వయససస:59
లస: పప

18866 NDX0123075
పపరర: రరజజరరవప పపరర

18869 NDX2203537
పపరర: ననరరయణ మమరరస అననసభభటర

18872 NDX0380014
పపరర: సరసబశవరరవప కకమమకరర

18875 NDX0264820
పపరర: రమమ ఆవపల

94-17/262

18878 NDX0889816
పపరర: రమణయఖ సడరఖ

94-17/252

18881 NDX2972008
పపరర: రమదేవ బననరరవపరర
భరస : రరఘవయఖ బననరరవపరర
ఇసటట ననస:6-13-967
వయససస:54
లస: ససస స

18861 NDX3116415
పపరర: మమధనర సరహహబ షపక

94-17/1129

18864 NDX3147618
పపరర: కనపరరస ససబబరరవప

94-12/1544

18867 NDX3117256
పపరర: పపడడ పడతమ రరణణ

94-17/1131

తసడడ:డ పపడడ రరజరరవప
ఇసటట ననస:6-13-965
వయససస:43
లస: ససస స
94-17/254

18870 NDX0821645
పపరర: ససనల కలమమర కకమమకరర

94-17/255

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:6-13-966
వయససస:30
లస: పప
94-17/257

18873 NDX0591115
పపరర: సడరర దసరడ దేవ

94-17/258

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-13-967
వయససస:33
లస: ససస స
94-17/260

18876 NDX0264770
పపరర: బబలమక సడరఖ

94-17/261

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-13-967
వయససస:65
లస: ససస స
94-17/263

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-13-967
వయససస:47
లస: పప
94-17/1132

94-12/1543

తసడడ:డ కనపరరస ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:6-13-965
వయససస:45
లస: పప

భరస : ననగమరరబబబ
ఇసటట ననస:6-13-967
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ
ఇసటట ననస:6-13-967
వయససస:35
లస: పప
18880 NDX2971935
పపరర: రరగవయఖ బననరరవపరర

94-149/2

తసడడ:డ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:6-13-966
వయససస:57
లస: పప

భరస : రమణ�
ఇసటట ననస:6-13-967
వయససస:45
లస: ససస స
18877 JBV3692498
పపరర: ఆవపల ననగమర

18863 NDX2383354
పపరర: వనసకరటడమణ రజడడస గగడడగబ

18858 NDX3095064
పపరర: మమధనర షరహబ షపక

తసడడ:డ బడే సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-13-962
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ సడరఖననరరయణ అననసభభటర
ఇసటట ననస:6-13-966
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:6-13-966
వయససస:33
లస: పప
18874 NDX0814962
పపరర: అరరణ సడరఖ�

94-17/250

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:6-13-965
వయససస:76
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:6-13-966
వయససస:48
లస: ససస స
18871 NDX0380071
పపరర: ససరగష కకమమకరర

18860 NDX0821603
పపరర: యమససన షపక

94-17/246

తసడడ:డ బడే సరహహబ
ఇసటట ననస:6-13-962
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ పపరగ సడ రజడడస గగడడగబ
ఇసటట ననస:6-13-964
వయససస:29
లస: పప

భరస : రరజజ రరవప�
ఇసటట ననస:6-13-965
వయససస:72
లస: ససస స
18868 NDX0263996
పపరర: రమమదేవ కకమమకరర

94-17/248

తసడడ:డ మదనర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-13-962
వయససస:33
లస: పప

భరస : మమధనర సలస
ఇసటట ననస:6-13-962
వయససస:54
లస: ససస స
18865 NDX0814954
పపరర: నరకల కలమమరర� పపడడ�

18857 NDX2288975
పపరర: దడరశససలల కరనసళ

18855 AP151010081285
పపరర: ననగగశశరరరవప కరదఢళ

తసడడ:డ దడరవరససలల
ఇసటట ననస:6-13-961
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప కరనసళ
ఇసటట ననస:6-13-961
వయససస:83
లస: పప

భరస : యమశన షపక
ఇసటట ననస:6-13-962
వయససస:25
లస: ససస స
18862 NDX3136843
పపరర: మబసటబజ భగస షపక

94-17/245

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కరననళళ
ఇసటట ననస:6-13-961
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ దడరవరససలల
ఇసటట ననస:6-13-961
వయససస:57
లస: పప
18859 NDX2289023
పపరర: షహహదన షపక

18854 NDX2202455
పపరర: అశశక కలమమర కరననళళ

18879 JBV3692506
పపరర: సడరజ వనసకటటశశరరర

94-17/264

తసడడ:డ వనలలగగసడయఖ
ఇసటట ననస:6-13-967
వయససస:71
లస: పప
94-17/1133

18882 NDX2969343
పపరర: ససధ రరణణ బననరరవపరర

94-17/1134

తసడడ:డ రరఘవయఖ బననరరవపరర
ఇసటట ననస:6-13-967
వయససస:36
లస: ససస స
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94-17/1135

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:6-13-967
వయససస:27
లస: పప
18886 NDX2555464
పపరర: శకనవరస బననరరవపరర

94-37/639

94-17/266

94-17/269

94-17/271

94-19/667

94-17/276

94-17/279

భరస : సరసబశవ రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:6-13-977
వయససస:43
లస: ససస స

18896 NDX0264572
పపరర: అచచమక మసగరశశటట

18899 NDX0560557
పపరర: రరయకలమఖణణ

18902 NDX2249100
పపరర: రమమశ రరయ

18905 JBV3083037
పపరర: శకదేవ గగసదద

94-17/282

18908 NDX0864462
పపరర: తరరపత రరస తతరర కకసడ�
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:6-13-976
వయససస:31
లస: పప

94-17/285

94-17/265

18891 NDX0003798
పపరర: ననగరరజ అటట
ర రర�

94-17/268

18894 NDX2971422
పపరర: ససమలత దసడ

94-12/1545

భరస : శకనవరస రరవప దసడ
ఇసటట ననస:6-13-970
వయససస:36
లస: ససస స
94-17/272

18897 NDX0003640
పపరర: ననగబబబబ మసగరశశటట

94-17/273

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:6-13-970
వయససస:36
లస: పప
94-17/274

18900 NDX2249407
పపరర: వనసకట ససబబమక రరయ

94-17/277

18903 AP151010081404
పపరర: వనసకట ససబబయఖ రరయ

94-17/278

తసడడ:డ చననవనసకటయఖ
ఇసటట ననస:6-13-971
వయససస:57
లస: పప
94-17/280

18906 NDX2121622
పపరర: శక హరర గగసదద

94-17/281

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గగసదద
ఇసటట ననస:6-13-972
వయససస:45
లస: పప
94-17/283

18909 NDX0120741
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తతరరరకకసడ

94-17/284

తసడడ:డ రరమదనసస
ఇసటట ననస:6-13-976
వయససస:55
లస: పప

94-17/286 18912 NDX2249365
18911 NDX2249373
పపరర: వజయ వనసకట శసకర గగపసశశటట
పపరర: ఈశశర గగపసశశటట

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:6-13-977
వయససస:23
లస: పప

94-17/275

భరస : వనసకట ససబబయఖ రరయ
ఇసటట ననస:6-13/971
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకహరర
ఇసటట ననస:6-13-972
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:6-13-976
వయససస:30
లస: పప
18910 NDX2249357
పపరర: అరరణన గగపసశశటట

94-17/270

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ రరయ
ఇసటట ననస:6-13-971
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శకహరర గగసదద
ఇసటట ననస:6-13-972
వయససస:21
లస: ససస స
18907 NDX0864504
పపరర: సరసబశవరరవప తతరర కకసడ�

18893 NDX0003764
పపరర: కకటటశశర రరవప� అటట
ర రర�

18888 NDX0264671
పపరర: బబల భబరత మమమడడ

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:6-13-969
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:6-13-971
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:6-13-971
వయససస:34
లస: పప
18904 NDX2249399
పపరర: సరయ ససధ గగసదద

94-17/267

భరస : శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:6-13-970
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప దసడ
ఇసటట ననస:6-13-970
వయససస:41
లస: పప
18901 JBV3058559
పపరర: వనసకటరతనస రరయ

18890 NDX0264739
పపరర: ససబబమక అటట
ర రర

94-16/1395

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:6-13-969
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:6-13-969
వయససస:66
లస: పప

భరస : ననగబబబబ
ఇసటట ననస:6-13-970
వయససస:34
లస: ససస స
18898 NDX2971364
పపరర: శకనవరస రరవప దసడ

94-155/716

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:6-13-969
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:6-13-969
వయససస:41
లస: పప
18895 NDX0007039
పపరర: రరజగశశరర మసగరశశటట

18887 NDX3207339
పపరర: ససధనవన బననరరవపరర

18885 NDX3125903
పపరర: రమదేవ బననరరవపరర

భరస : రరగవయఖ బననరరవపరర
ఇసటట ననస:6-13-968
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరగవయఖ బననరరవపరర
ఇసటట ననస:6-13-968
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ అటట
ర రర
ఇసటట ననస:6-13-969
వయససస:41
లస: ససస స
18892 NDX0368522
పపరర: శకనవరసరరవప� అటట
ర రర�

94-17/1136

భరస : ననగమర బబబబ ఆవపల
ఇసటట ననస:6-13-967, 4th LANE
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరగవయఖ బననరరవపరర
ఇసటట ననస:6-13-968
వయససస:27
లస: పప
18889 NDX2410769
పపరర: శకలత అటట
ర రర

18884 NDX3098092
పపరర: చసదన కకతస

94-17/287

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:6-13-977
వయససస:24
లస: పప
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18913 NDX0792515
పపరర: ఇమమకనయయలల ననననపస గబ

94-13/583

తసడడ:డ చనరజరస
ఇసటట ననస:6-13-1017
వయససస:36
లస: పప
18916 NDX2548162
పపరర: రరగ రమఖ తటటట కకలర

94-17/927

తసడడ:డ కగశవయఖ తటటట కకలర
ఇసటట ననస:6-14-11
వయససస:20
లస: ససస స
18919 JBV1803709
పపరర: రహసతషలమర షపక

94-13/584

94-17/291

94-17/294

94-17/297

94-17/300

94-17/303

తసడడ:డ అపరలరరవప
ఇసటట ననస:6-14-990
వయససస:30
లస: ససస స

94-17/292

18926 NDX2249324
పపరర: రరమయఖ గగల

18929 NDX2147255
పపరర: పరసడడరసగరరవప నవలకసటట

18932 NDX1799909
పపరర: నజమబననసర షపక

18935 NDX1799602
పపరర: గకస లమజస షపక

94-17/930

18938 NDX2181238
పపరర: శక హరర బననరరవపరర

94-17/295

18941 NDX1839168
పపరర: జజఖత దేవరపలర
భరస : రమమశ దేవరపలర
ఇసటట ననస:6-14-990
వయససస:38
లస: ససస స

18921 NDX2249332
పపరర: రరహహల నవలకసటట

94-17/290

18924 NDX2249290
పపరర: భమ లకడక గగల

94-17/293

18927 NDX2249308
పపరర: శకనవరస రరవప గగల

94-17/296

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గగల
ఇసటట ననస:6-14-986
వయససస:35
లస: పప
94-17/298

18930 NDX1927286
పపరర: రరజజశన షపక

94-17/299

భరస : గకసప లమజస షపక
ఇసటట ననస:6-14-987
వయససస:33
లస: ససస స
94-17/301

94-17/302
18933 NDX0985598
పపరర: వనసకట ససనల కలమమర నలర పరటట

తసడడ:డ ససరగసదడ ననథ
ఇసటట ననస:6-14-987
వయససస:27
లస: పప
94-17/304

18936 NDX2638021
పపరర: షపక నడరర హన

94-17/929

భరస : షపక గకస మహహదద న
ఇసటట ననస:6-14-987
వయససస:41
లస: ససస స
94-17/305

తసడడ:డ శవయఖ బననరరవపరర
ఇసటట ననస:6-14-988
వయససస:39
లస: పప
94-17/307

94-17/1143

భరస : సరసబశవ రరవప గగల
ఇసటట ననస:6-14-986
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ హదద షపక
ఇసటట ననస:6-14-987
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ షపక గకస మహహదదదన
ఇసటట ననస:6-14-987
వయససస:23
లస: పప
18940 NDX0953968
పపరర: శరరష పవపశరర

18923 NDX2249316
పపరర: రరమ దేవ గగల

18918 NDX2814929
పపరర: చసదడశశకర ఉపదడసస డ

తసడడ:డ పరసడడ రసగరరరవప షపక
ఇసటట ననస:6-14-985
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:6-14-987
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగమర వల షపక
ఇసటట ననస:6-14-987
వయససస:41
లస: పప
18937 NDX2632339
పపరర: షపక మమబబససభబన

94-17/289

తసడడ:డ రసగయఖ నవలకసటట
ఇసటట ననస:6-14-986/1
వయససస:49
లస: పప

భరస : అబబదల రహహమన షపక
ఇసటట ననస:6-14-987
వయససస:34
లస: ససస స
18934 NDX1799578
పపరర: అబబదల రహహమమన షపక

18920 NDX2249340
పపరర: మసజల నవలకసటట

94-119/922

తసడడ:డ లకడకననరరయణ
ఇసటట ననస:6-14-119
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గగల
ఇసటట ననస:6-14-986
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ గగల
ఇసటట ననస:6-14-986
వయససస:54
లస: పప
18931 NDX1799867
పపరర: హఫసజన షపక

94-17/928

భరస : శకనవరస రరవప గగల
ఇసటట ననస:6-14-986
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబశవ రరవ గగల
ఇసటట ననస:6-14-986
వయససస:29
లస: పప
18928 NDX2249282
పపరర: సరసబశవ రరవప గగల

18917 NDX2651867
పపరర: మమనక గదదద

18915 NDX3137536
పపరర: జజసఫ రరజ కలమమర నమక

తసడడ:డ రరస దేవ నమక
ఇసటట ననస:6-14
వయససస:60
లస: పప

భరస : పరసడడ రసగరరరవప నవలకసటట
ఇసటట ననస:6-14-985
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ గగల
ఇసటట ననస:6-14-986
వయససస:23
లస: ససస స
18925 NDX1293232
పపరర: రరమయఖ గగల

94-17/288

తసడడ:డ బబజర బబబబ గదదద
ఇసటట ననస:6-14-44/1
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదన
ఇసటట ననస:6-14-165
వయససస:60
లస: పప
18922 NDX2121911
పపరర: తడవవణణ గగల

18914 NDX2203545
పపరర: sitarajyalakshmi
annambhotla
భరస : ననరరయణ మమరరస అననసభభటర
ఇసటట ననస:6-13-1966
వయససస:65
లస: ససస స

18939 NDX2037902
పపరర: కకషష పసడయమ లసకర

94-17/306

తలర : లకడక లసకర
ఇసటట ననస:6-14-989
వయససస:24
లస: ససస స
94-17/308

18942 AP151010087289
పపరర: పరరశత పపపలరర�

94-17/309

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:6-14-990
వయససస:49
లస: ససస స
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18943 NDX0865022
పపరర: చననమక పలమర
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94-17/310

భరస : శకరరమబలల
ఇసటట ననస:6-14-990
వయససస:78
లస: ససస స
18946 NDX2356939
పపరర: దసడడరర లకకకఈశశరర

94-16/721

94-17/314

94-17/317

94-17/320

94-17/323

94-17/326

94-17/1145

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:6-14-996
వయససస:67
లస: ససస స

18956 NDX0265967
పపరర: పడసనన� ఇసదడరర�

18959 AP151010087075
పపరర: లలత ఇసదడరర�

18962 AP151010081337
పపరర: సతఖననరరయణరజడడస ఇసదడరర�

18965 NDX3238490
పపరర: అఖల సరయ శక మబపరలళర

94-17/329

18968 NDX0878165
పపరర: మసరసనమక షపక

94-17/321

18971 NDX0319996
పపరర: రమమదేవ గబమకడడ
భరస : తనతబబబయ
ఇసటట ననస:6-14-996
వయససస:81
లస: ససస స

94-17/316

18954 AP151010087353
పపరర: లకడక నలమ

94-17/319

18957 NDX0320077
పపరర: పరవన� ఇసదడరర�

94-17/322

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:6-14-995
వయససస:31
లస: ససస స
94-17/324

18960 NDX0952127
పపరర: కకషరషరజడడస ఇసదడరర

94-17/325

తసడడ:డ ననగరరజడడస
ఇసటట ననస:6-14-995
వయససస:33
లస: పప
94-17/327

18963 NDX0285114
పపరర: ననగరరజడడస ఇసదడరర�

94-17/328

తసడడ:డ వనసకటరజడ�డస
ఇసటట ననస:6-14-995
వయససస:56
లస: పప
94-12/1652

18966 NDX3252574
పపరర: అఖల సరయ శక మబపరలళర

94-16/1552

తసడడ:డ నరకల పడసరద మబపరలళర
ఇసటట ననస:6-14-996
వయససస:22
లస: పప
94-17/330

భరస : ఇసరక
ఇసటట ననస:6-14-996
వయససస:49
లస: ససస స
94-17/332

18951 NDX1319102
పపరర: కకణణకక శకనవరస

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-14-994
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ నరకల పడసరద మబపరలళర
ఇసటట ననస:6-14-996
వయససస:22
లస: పప

భరస : రరధయస
ఇసటట ననస:6-14-996
వయససస:38
లస: ససస స
18970 AP151010087434
పపరర: అనడమమయమక కకరర కలసట

94-17/318

తసడడ:డ వనసకటరజడ�డస
ఇసటట ననస:6-14-995
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరసస కకణణకక
ఇసటట ననస:6-14-995
వయససస:30
లస: ససస స
18967 NDX0878157
పపరర: ఉష రరణణ వలమరపపరపప

18953 AP151010087352
పపరర: వరలకడక నలమ

94-17/313
18948 AP151010081369
పపరర: దనససజయమచనరర ఆదదమమలసద�

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:6-14-993
వయససస:31
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణరజడడస�
ఇసటట ననస:6-14-995
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరజడడస�
ఇసటట ననస:6-14-995
వయససస:36
లస: పప
18964 NDX3118361
పపరర: లమవణఖ కకణణకక

94-17/315

భరస : సతఖ ననరరయణ�
ఇసటట ననస:6-14-995
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననగరరజడడస�
ఇసటట ననస:6-14-995
వయససస:49
లస: ససస స
18961 JBV3692548
పపరర: శకనవరస రజడడస� ఇసదడరర�

18950 NDX2055318
పపరర: వనసకట రరజగష కకణణకక

94-17/1144

తసడడ:డ ఫణణభమషణనచనరర�
ఇసటట ననస:6-14-992
వయససస:55
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:6-14-994
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : చచడయఖ
ఇసటట ననస:6-14-994
వయససస:62
లస: ససస స
18958 AP151010087354
పపరర: లకడక ఇసదడరర�

94-17/312

తసడడ:డ శశషయఖ కకణణకక
ఇసటట ననస:6-14-993
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ లసగరచనరర chandragiri
ఇసటట ననస:6-14-993
వయససస:62
లస: పప
18955 AP151010087248
పపరర: లకకకదేవమక నలమ

18947 AP151010087384
పపరర: ఝమనసరరణణ ఆదదమమలస

18945 NDX2949006
పపరర: పరరశత పపపరర

భరస : అపలరరవప పపపరర
ఇసటట ననస:6-14-990
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : దనససజయమచనరర�
ఇసటట ననస:6-14-992
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:6-14-993
వయససస:52
లస: ససస స
18952 AP151010081380
పపరర: శశషయఖ కకణణకక

94-17/311

తసడడ:డ మబకలసదరరవప�
ఇసటట ననస:6-14-990
వయససస:52
లస: పప

భరస : దసడడరర బబలమశకధర బబబబ
ఇసటట ననస:6-14-992
వయససస:39
లస: ససస స
18949 AP151010087383
పపరర: వనసకటససబబమక కకలకక

18944 AP151010081298
పపరర: నరసససహరరవప పపపలరర

18969 NDX0265256
పపరర: శరరద లమవప

94-17/331

భరస : వనసకరటబడవప
ఇసటట ననస:6-14-996
వయససస:66
లస: ససస స
94-17/333

18972 NDX2402212
పపరర: అనల కలమమర దదవరకర

94-17/334

తసడడ:డ బల దేవ పడసరద దదవరకర
ఇసటట ననస:6-14-996
వయససస:37
లస: పప
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18973 NDX0878066
పపరర: రరసదనస మలర వరపప
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94-17/335

తసడడ:డ వవణబగగపరల
ఇసటట ననస:6-14-996
వయససస:41
లస: పప
18976 NDX3182243
పపరర: ననగగశశరరవప బబ గరనవన

94-17/1147

94-17/337

94-17/340

94-17/343

94-17/346

94-17/350

94-17/353

భరస : మరరవల�
ఇసటట ననస:6-14-1001
వయససస:52
లస: ససస స

94-17/341

18989 NDX1310283
పపరర: గరయతడ చలమర

18992 NDX2181402
పపరర: లకడక ననరరయణ చలమర

18995 NDX1408823
పపరర: షహహదన షపక

94-17/357

18998 JBV1798461
పపరర: ననగమణణ గబసటటపలర

94-17/344

19001 NDX0120964
పపరర: ఖమససస వల షపక�
తసడడ:డ మరర వల�
ఇసటట ననస:6-14-1001
వయససస:35
లస: పప

94-17/339

94-17/342
18984 NDX0985572
పపరర: లకకక నరసససహరరవప గగగబలపరటట

18987 JBV3058070
పపరర: ససబబబరరవప రకతష

94-17/345

తసడడ:డ పపవడడయఖ
ఇసటట ననస:6-14-998
వయససస:62
లస: పప
94-17/347

18990 NDX1148105
పపరర: లకకక కలమమరర వసగవవలల

94-17/349

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:6-14-1000
వయససస:45
లస: ససస స
94-17/351

18993 NDX1156744
పపరర: నరసజన కలమమర వసగవవలల

94-17/352

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:6-14-1000
వయససస:28
లస: పప
94-17/355

18996 NDX2006337
పపరర: నజజక షపక

94-17/356

తసడడ:డ పకకర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-14-1001
వయససస:25
లస: ససస స
94-17/358

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:6-14-1001
వయససస:45
లస: ససస స
94-17/360

18981 AP151010087267
పపరర: గరరరజ గగగబలపరటట

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:6-14-997
వయససస:72
లస: పప

భరస : ఖమససమవరల షపక
ఇసటట ననస:6-14-1001
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : దరరయవల�
ఇసటట ననస:6-14-1001
వయససస:34
లస: ససస స
19000 AP151010087077
పపరర: ఫరతనకబ షపక�

18986 JBV3058120
పపరర: రరజగష రకతష

94-17/1266

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:6-14-997
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపరలల చలమర
ఇసటట ననస:6-14-1000
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:6-14-1000
వయససస:34
లస: పప
18997 NDX0351619
పపరర: మసరసన బ� షపక�

94-17/338

భరస : సససరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:6-14-1000
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప వసగవవలల
ఇసటట ననస:6-14-1000
వయససస:24
లస: పప
18994 NDX1310275
పపరర: సరసబశవరరవప చలమర

18983 NDX0985440
పపరర: మబరళకరసత గగగబలపరటట

18978 NDX3223716
పపరర: అఖల సరయ శక మబపరలళర

Deleted

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:6-14-998
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:6-14-1000
వయససస:25
లస: ససస స
18991 NDX1745969
పపరర: సరయ ననధ వసగవవలల

18980 NDX1001486
పపరర: దసరరడభవరన గగగబలపరటట

94-17/1146

తసడడ:డ నరకల పడసరద మబపరలళర
ఇసటట ననస:6-14-996
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ లకకక నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:6-14-997
వయససస:45
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:6-14-998
వయససస:60
లస: ససస స
18988 NDX1319326
పపరర: వసగవవలల లమవరణనఖ

94-17/1148

భరస : మబరళకరసత
ఇసటట ననస:6-14-997
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకక నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:6-14-997
వయససస:41
లస: పప
18985 NDX0265173
పపరర: ననగమణణ రకతష

18977 NDX3171261
పపరర: నసధదత వనసకట ససధ సశరష

18975 NDX2721322
పపరర: సశరరప రరణణ చరర

భరస : అరరణ కలమమర చరర
ఇసటట ననస:6-14-996
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప సశరష
ఇసటట ననస:6-14-996
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రజనకరసత
ఇసటట ననస:6-14-997
వయససస:30
లస: ససస స
18982 NDX1156751
పపరర: రజనకరసత గగగబలపరటట

94-17/336

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:6-14-996
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ రమణయఖ బబ గరనవన
ఇసటట ననస:6-14-996
వయససస:28
లస: పప
18979 NDX1148113
పపరర: ధనలకకక గగగబలపరటట

18974 NDX0498261
పపరర: లమవప వనసకట రరవప

18999 NDX2006311
పపరర: చనసదదన షపక

94-17/359

భరస : పకకర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-14-1001
వయససస:49
లస: ససస స
94-17/361

19002 JBV3692522
పపరర: మరవల షపక

94-17/362

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-14-1001
వయససస:59
లస: పప
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19003 NDX2006261
పపరర: ఫకకర సరహహబ షపక
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94-17/363

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:6-14-1001
వయససస:59
లస: పప
19006 NDX1839630
పపరర: అనఫ నడర బబషర

94-17/366

94-17/369

94-17/371

94-17/786

94-12/1547

94-17/376

94-17/379

తసడడ:డ లకకక ననరరయణ�
ఇసటట ననస:6-14-1006
వయససస:43
లస: పప

19016 NDX2645067
పపరర: నరకల దేవ రగసపసచరర

19019 NDX2426666
పపరర: దసరడ భవరన దనసరర

19022 NDX0787671
పపరర: వనసకట లకకకననరరయణ దనసరర

19025 JBV1796903
పపరర: రరధదక� బబజవరడ�

94-17/382

19028 AP151010081413
పపరర: శకనవరసరరవప బబజవరడ�

94-17/925

19031 AP151010081402
పపరర: లకకకననరరయణ బబజవరడ�
తసడడ:డ నరసససహస�
ఇసటట ననస:6-14-1006
వయససస:72
లస: పప

19011 NDX1569922
పపరర: రజయమ షపక

94-17/370

19014 NDX1658808
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

94-17/373

19017 NDX2971455
పపరర: బబజ వల షపక

94-12/1546

తసడడ:డ ససభబన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-14-1005
వయససస:39
లస: పప
94-17/374

19020 NDX0070987
పపరర: తడవవణణ దనసరర

94-17/375

భరస : వనసకట లకకకననరరయణ
ఇసటట ననస:6-14-1005
వయససస:38
లస: ససస స
94-17/377

19023 NDX2248391
పపరర: తేజశశన బబజవరడ

94-17/378

భరస : కకసడల రరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:6-14-1006
వయససస:20
లస: ససస స
94-17/380

19026 NDX0351908
పపరర: తరరమల� ఇనసపగబతస �

94-17/381

భరస : సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:6-14-1006
వయససస:40
లస: ససస స
94-17/383

తసడడ:డ లకకకననరరయణ�
ఇసటట ననస:6-14-1006
వయససస:41
లస: పప
94-17/385

94-17/368

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-14-1004
వయససస:56
లస: పప

భరస : కకసడలరరవప� �
ఇసటట ననస:6-14-1006
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : లకకకననరరయణ�
ఇసటట ననస:6-14-1006
వయససస:62
లస: ససస స
19030 NDX0285122
పపరర: కకసడలరరవప బబజవరడ�

94-17/372

తసడడ:డ సస మయఖ
ఇసటట ననస:6-14-1005
వయససస:41
లస: పప

భరస : పరసడడరరసగరరరవప� �
ఇసటట ననస:6-14-1006
వయససస:33
లస: ససస స
19027 AP151010087360
పపరర: మసగమక బబజవరడ�

19013 NDX1616376
పపరర: ననగమర బబషర షపక

19008 NDX2070027
పపరర: మసరసన వల నడర బబషర

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:6-14-1004
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రవ దనసరర
ఇసటట ననస:6-14-1005
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సస మయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:6-14-1005
వయససస:34
లస: పప
19024 JBV3071032
పపరర: పపజత� బబజవరడ�

94-17/1137

తసడడ:డ వరభదడ చరర రగసపసచరర
ఇసటట ననస:6-14-1004
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : బబజ వల షపక
ఇసటట ననస:6-14-1005
వయససస:35
లస: ససస స
19021 NDX2426658
పపరర: శవ దనసరర

19010 NDX2965549
పపరర: హససన షపక

94-17/365

తసడడ:డ దనవపద నడర బబషర
ఇసటట ననస:6-14-1003
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:6-14-1004
వయససస:30
లస: పప

భరస : మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:6-14.1004
వయససస:50
లస: ససస స
19018 NDX2977098
పపరర: ఝనస షపక

94-17/367

తసడడ:డ అజజరరదదదన నడరబబషర
ఇసటట ననస:6-14-1003
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:6-14-1004
వయససస:31
లస: ససస స
19015 NDX1569955
పపరర: అజమమన షపక

19007 NDX1871301
పపరర: అజజరరదదదన నడర బబషర

19005 NDX1756487
పపరర: మమహరరననసర నడర బబషర

భరస : మసరసన వల నడర బబషర
ఇసటట ననస:6-14-1003
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల నడర బబషర
ఇసటట ననస:6-14-1003
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ జజనస సరహహబ
ఇసటట ననస:6-14-1003
వయససస:75
లస: పప
19012 NDX1569914
పపరర: మసరసన బ షపక

94-17/364

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:6-14-1001
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల నడర బబషర
ఇసటట ననస:6-14-1003
వయససస:27
లస: పప
19009 NDX0285064
పపరర: దనవపద షపక

19004 JBV1798453
పపరర: సరసబశవరరవప గబసటటపలర

19029 AP151010081403
పపరర: పరసడడ రసగరరరవప బబజవరడ

94-17/384

తసడడ:డ లకకకననరరయణ
ఇసటట ననస:6-14-1006
వయససస:41
లస: పప
94-17/386

19032 NDX2951549
పపరర: యయససరతనస కరరక

94-17/1138

తసడడ:డ ఇమమనసయయల కరరక
ఇసటట ననస:6-14-1006
వయససస:45
లస: పప
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19033 NDX0265629
పపరర: ససనత ఇనసపగబతస
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94-17/387

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-14-1009
వయససస:33
లస: ససస స
94-17/390

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:6-14-1009
వయససస:42
లస: పప
94-17/392

భరస : ననగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:6-14-1011
వయససస:36
లస: ససస స
94-17/395

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:6-14-1012
వయససస:42
లస: ససస స
94-17/1141

94-17/398

94-17/401

94-17/1139

19046 AP151010087092
పపరర: ససససలమక కకడేల�

19049 NDX0795237
పపరర: ననగశరరద� ఓతతరర�

19052 NDX0320028
పపరర: రమణ కలమమరర ఓతతరర

94-17/404

19055 NDX3102647
పపరర: ��� ��������� ���

94-17/396

భరస : ననగమర వల
ఇసటట ననస:6-14-1016
వయససస:47
లస: ససస స

19058 NDX0790980
పపరర: షపక సయఖద బబజ

94-17/399

19061 NDX0864611
పపరర: అనల కలమమర ఉలర సగబల
తసడడ:డ రరమబ
ఇసటట ననస:6-14-1020
వయససస:31
లస: పప

94-17/394

19044 NDX2977270
పపరర: చటటట నరసమక చటబరససపఅల

94-17/1140

19047 NDX0821876
పపరర: బబల నరగసదడ కకడదల�

94-17/397

19050 NDX1803932
పపరర: హహమ బసదస

94-17/400

భరస : బబల ససధనకర రజడస డ
ఇసటట ననస:6-14-1015
వయససస:33
లస: ససస స
94-17/402

19053 NDX0690024
పపరర: జగదదష ఓతతరర

94-17/403

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:6-14-1015
వయససస:31
లస: పప
94-16/1152

19056 NDX2055359
పపరర: వజయలకడక యమదగరరర

94-17/405

భరస : శకనవరస యమదగరరర
ఇసటట ననస:6-14-1016
వయససస:32
లస: ససస స
94-17/407

తసడడ:డ ననగమర వల
ఇసటట ననస:6-14-1016
వయససస:28
లస: పప
94-17/409

19041 NDX0820985
పపరర: ననగగశశరరరవప మసగళగరరర

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:6-14-1013
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ����� ��� ���
ఇసటట ననస:06-14-1016
వయససస:24
లస: పప
94-17/406

94-17/391

భరస : ఆదదననరరయణ చటబరససపఅల
ఇసటట ననస:6-14-1012
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:6-14-1015
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:6-14-1015
వయససస:56
లస: పప

భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:6-14-1020
వయససస:47
లస: ససస స

19043 NDX2972610
పపరర: ఆదదననరరయణ చటబరససపఅల

19038 NDX0265793
పపరర: సరరత� మసగళడ ర�ర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-14-1011
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కకషష�
ఇసటట ననస:6-14-1015
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నవన
ఇసటట ననస:6-14-1015
వయససస:34
లస: ససస స

19060 NDX0265447
పపరర: శవమక ఉలర సగబల

94-17/393

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:6-14-1013
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:6-14-1013
వయససస:33
లస: పప

19057 AP151010087361
పపరర: ససభబనబ షపక

19040 NDX0786095
పపరర: సరసబశవరరవప మసగళగరరర

94-17/389

భరస : సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:6-14-1011
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ చటబరససపఅల
ఇసటట ననస:6-14-1012
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అదద ననరరయణ చటబరససపఅల
ఇసటట ననస:6-14-1012
వయససస:20
లస: ససస స

19054 NDX0864496
పపరర: కకషష ఓతతరర

94-17/926

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-14-1011
వయససస:36
లస: పప

19042 NDX0265561
పపరర: ససజజత కకచదచరర

19051 NDX0265355
పపరర: శక దేవ మలలర ల

19037 NDX2651792
పపరర: కలలశర షపక

19035 NDX0003780
పపరర: సరసబశవరరవప� ఇనసపగబతస �

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:6-14-1009
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ యబసఫ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-14-1009
వయససస:59
లస: పప

19039 NDX0265744
పపరర: మమధవ మసగళగరరర�

19048 NDX0821017
పపరర: బబల రవసదడ కకడదల

94-17/388

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:6-14-1009
వయససస:62
లస: ససస స

19036 JBV3692530
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఇనసపగబతస

19045 NDX2976876
పపరర: పవన చటబరససపఅల

19034 NDX0265520
పపరర: రరజఖలకడక ఇనసపగబరరస

19059 AP151010081416
పపరర: ననగమర వల షపక

94-17/408

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:6-14-1016
వయససస:52
లస: పప
94-17/410

19062 NDX0821389
పపరర: చనననరరవప మబరకలరర

94-17/411

తసడడ:డ చదననయఖ
ఇసటట ననస:6-14-1020
వయససస:47
లస: పప
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19063 NDX0821355
పపరర: పస తషరరజ మబరకలరర�

94-17/412

తసడడ:డ చదననయఖ�
ఇసటట ననస:6-14-1020
వయససస:52
లస: పప
94-16/722

తసడడ:డ అజజరరదదదన నడర బబషర
ఇసటట ననస:6-14-1063
వయససస:21
లస: ససస స
94-124/985

94-12/943

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప జరరగబమలర
ఇసటట ననస:6-15-13/4
వయససస:29
లస: ససస స
94-13/585

94-12/1309

94-17/414

94-17/1158

19076 NDX2799120
పపరర: సతఖననరరయణ కరజజ

19079 NDX2685139
పపరర: సరయ రమఖ సరగర

19082 NDX0952028
పపరర: మసరసన వల షపక

19085 NDX2811818
పపరర: వమసననథ మలర సపరటట

94-13/590

19088 NDX0006841
పపరర: హహమలత తషళళళరర�

94-13/1313

19091 NDX0707547
పపరర: కకటటశశర రరవప తషళళళరర�
తసడడ:డ పడకరశస�
ఇసటట ననస:6-15-165
వయససస:51
లస: పప

19071 NDX1923094
పపరర: సరయ లల ననదదసడర

94-12/942

19074 NDX2146174
పపరర: బడహకస ననదదసడర

94-12/945

19077 NDX1068949
పపరర: బబలకకటట జరరగబమలర

94-12/946

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-15-39
వయససస:45
లస: పప
94-12/1310

19080 NDX1389121
పపరర: కకటటశశర రరవప శరసగర

94-13/586

తసడడ:డ కరశ రరమయఖ
ఇసటట ననస:6-15-71
వయససస:42
లస: పప
94-13/587

19083 NDX0075184
పపరర: నవనససమమర కసకణసపరటట

94-13/588

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కసకణసపరటట
ఇసటట ననస:6-15-112
వయససస:30
లస: పప
94-12/1555

19086 NDX0828616
పపరర: యయసడడరర పపషలలత�

94-13/589

భరస : పరసడడరసగరరరవప�
ఇసటట ననస:6-15-121
వయససస:41
లస: ససస స
94-13/591

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:6-15-131
వయససస:30
లస: ససస స
94-16/723

94-12/941

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర ననదదసడర
ఇసటట ననస:6-15-13/4
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప మలర సపరటట
ఇసటట ననస:6-15-116/1
వయససస:26
లస: పప

భరస : యమససన
ఇసటట ననస:6-15-121
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప పసలర లటర
ఇసటట ననస:6-15-156
వయససస:36
లస: పప

94-12/944

తసడడ:డ మమలమ సరహహబ
ఇసటట ననస:6-15-105
వయససస:83
లస: పప

భరస : శకరరమమరరస
ఇసటట ననస:6-15-114
వయససస:60
లస: ససస స

19090 NDX2092831
పపరర: నరసససహ రరవప పసలర లటర

19073 AP151010087240
పపరర: రరధ జరరగబమలర

19068 JBV3691995
పపరర: పపద బబజ దఢడ ణనడడల�

తసడడ:డ బడహమస ననదదసడర
ఇసటట ననస:6-15-13/4
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనననథ శరససస స సరగర
ఇసటట ననస:6-15-60
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:6-15-92
వయససస:38
లస: పప

19087 NDX0007047
పపరర: రజయమ బబగస షపక

94-124/986

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కరజజ
ఇసటట ననస:6-15-23
వయససస:59
లస: పప

భరస : ససబడమణఖ శరససస స సరగర
ఇసటట ననస:6-15-60
వయససస:66
లస: ససస స

19084 NDX2817591
పపరర: మలర శశరర వసగపలర

19070 NDX3048543
పపరర: యశశద లకడక అనగరన

94-17/1142

తసడడ:డ రమణయఖ�
ఇసటట ననస:6-15
వయససస:32
లస: పప

భరస : మలర ఖమరరర నరరవప
ఇసటట ననస:6-15-13/4
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ పపనసమమక
ఇసటట ననస:6-15-15
వయససస:42
లస: పప

19081 NDX0952135
పపరర: శకనస గరజలపలర

94-15/777

భరస : కకటటశశర రరవప అనగరన
ఇసటట ననస:6/15
వయససస:37
లస: ససస స

19072 NDX1875139
పపరర: మననజజ జరరగబమలర

19078 NDX2685121
పపరర: రరమ తషలశ సరగర

19067 NDX3229341
పపరర: ఇబడహహస షపక

19065 NDX2976835
పపరర: నలమ నలర పరటట

తసడడ:డ ససరజసదడ ననథ
ఇసటట ననస:6-14-1021, Plot.no 63
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మర హహననవసకన షపక
ఇసటట ననస:6-14-90857
వయససస:44
లస: పప

భరస : వ కగ భబససర పస
ఇసటట ననస:6/15
వయససస:45
లస: ససస స

19075 NDX2146224
పపరర: శకనవరస రరవప పపనసమమక

94-17/413

తసడడ:డ అసకయఖ
ఇసటట ననస:6-14-1020
వయససస:84
లస: పప

19066 NDX2401693
పపరర: హససనన షపక

19069 NDX3064375
పపరర: రరఢ మధవ పరష

19064 NDX0821405
పపరర: చదననయఖ మబతషకలరర

94-13/592
19089 NDX0952085
పపరర: వనసకట వజయభబససర కలనశశటట

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:6-15-131
వయససస:35
లస: పప
94-13/593

19092 NDX0788638
పపరర: దతష
స గగరజకపరటట

94-13/594

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:6-15-181
వయససస:41
లస: పప
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94-12/947

తసడడ:డ పపరశతమక చదరరకలరర
ఇసటట ననస:6-15-183
వయససస:32
లస: పప
19096 NDX0788125
పపరర: జజన సపవదసలల నడరరబబషర

94-13/596

తసడడ:డ హసన సరహహబ
ఇసటట ననస:6-15-212
వయససస:33
లస: పప

19094 NDX1836446
పపరర: ససదదప వవమబలమగబసట

94-13/595

94-13/599

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:6-15-742
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ భమషయఖ కరరక
ఇసటట ననస:6-15-204
వయససస:31
లస: పప

19097 NDX0842179
పపరర: పరసస కకషషయఖ�

19098 NDX1192616
పపరర: వనసకట ననరరయణ కకడడరర

94-13/597

19100 NDX0878124
పపరర: వరరరజడడస చసతలచదరరవప

94-12/949

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గసగ
ఇసటట ననస:6-15-883/1
వయససస:33
లస: పప
19105 NDX2882041
పపరర: సరసబ శవ రరవప దదవరఖకకలల

94-13/600

94-12/1568

Deleted
94-17/417

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:6-15-1022
వయససస:35
లస: ససస స

19106 NDX0121335
పపరర: ననన కలమమర పపడడ

94-12/950

94-17/415

94-17/420

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:6-15-1022
వయససస:33
లస: పప
19114 NDX2724383
పపరర: ఎడడకకసడలల కకమటటకలసట

94-17/418

94-17/1149

19115 JBV1803444
పపరర: లకడక ససజనఖ గబసటటరర

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:6-15-1023
వయససస:34
లస: పప

19118 JBV1802602
పపరర: నసద కకశశర గబసటటరర
తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:6-15-1023
వయససస:38
లస: పప

19120 AP151010081148
పపరర: సరసబ శవ రరవప గబసటటరర

94-17/421

19107 NDX2249431
పపరర: మమనస కలరరక

94-17/416

19110 NDX2289155
పపరర: ససగబణ గగపసశశటట

94-17/419

19113 NDX2289254
పపరర: వనసకటటసశర రరవప గగపసశశటట

94-17/422

తసడడ:డ కకటయఖ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:6-15-1022
వయససస:61
లస: పప
94-17/423

తసడడ:డ సరసబ ససవర రరవప
ఇసటట ననస:6-15-1023
వయససస:37
లస: ససస స
94-17/425

94-12/1567

భరస : వనసకటటసశరరరరవ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:6-15-1022
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప� �
ఇసటట ననస:6-15-1022
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ కకమటటకలసట
ఇసటట ననస:6-15-1022
వయససస:44
లస: పప
19117 NDX0003715
పపరర: శరకవణకలమమర గబసటటరర

19112 JBV1802214
పపరర: సరసబశవరరవప కలరరక �

19104 NDX2951135
పపరర: ననగలకడక చదరరకలరర

భరస : ససనల కలమమర కలరరక
ఇసటట ననస:6-15-1022
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1022
వయససస:53
లస: ససస స

19111 NDX2249423
పపరర: ససనల కలమమర కలరరక

94-12/948

భరస : శవ శశష గరరర రరవప చదరరకలరర
ఇసటట ననస:6-15-903
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:6-15-965
వయససస:41
లస: పప
19109 JBV1801828
పపరర: సడరఖకలమమరర కలరరక

19101 NDX2180669
పపరర: సరయ శక కకలమరర
తసడడ:డ రరజగశ కకలమరర
ఇసటట ననస:6-15-865
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మబదదగగసడ
ఇసటట ననస:6-15-883/3
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభమషషస దదవరఖకకలల
ఇసటట ననస:6-15-905
వయససస:49
లస: పప
19108 JBV1801810
పపరర: శకదేవ కలరరక� �

19103 NDX0909069
పపరర: కవత మబదదగగసడ

94-13/598

తసడడ:డ బబలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-15-231
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రరమరజడడస
ఇసటట ననస:6-15-760
వయససస:73
లస: పప

19102 NDX1963462
పపరర: షపశ గరరర గసగ

94-16/724

తసడడ:డ రరసచసదనడ రరవప వవమబలమగబసట
ఇసటట ననస:6-15-192
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కరశయఖ�
ఇసటట ననస:6-15-221
వయససస:36
లస: పప

19099 NDX0121368
పపరర: శకనవరస వరకరల

19095 NDX2288314
పపరర: సస మశశఖర కరరక

19116 AP151010087170
పపరర: అరరణ శక గబసటటరర

94-17/424

భరస : సరసబ శవ రరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:6-15-1023
వయససస:64
లస: ససస స
94-17/426

19119 JBV3058054
పపరర: వనసకట రవ కకరణ గబసటటరర

94-17/427

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:6-15-1023
వయససస:40
లస: పప

94-17/428

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:6-15-1023
వయససస:67
లస: పప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
Page 406 of 722

19121 NDX2248094
పపరర: చనసదదన చదలర ల
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94-17/429

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చదలర ల
ఇసటట ననస:6-15-1024
వయససస:24
లస: ససస స
19124 JBV1802883
పపరర: సతఖననరరయణ చదలర ల

94-17/432

94-18/631

భరస : కకసడయఖ పటట పప
ఇసటట ననస:6-15-1027
వయససస:48
లస: ససస స
19130 NDX0384560
పపరర: మహలకడక పపననస

94-17/434

94-17/437

94-17/440

94-17/442

94-17/445

తసడడ:డ ననసర వల� �
ఇసటట ననస:6-15-1032
వయససస:38
లస: పప

94-17/435

19140 AP151010087052
పపరర: కరరమబననసర షపక�

19143 JBV1802172
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

94-17/448

19146 JBV1798602
పపరర: జజనబ� షపక�

94-17/438

19149 NDX0791004
పపరర: ననజర వల షపక
తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:6-15-1032
వయససస:56
లస: పప

19129 NDX2289130
పపరర: శక లకడక గగలకఆరరమ

94-17/433

19132 AP151010087051
పపరర: సరసశత పపననస

94-17/436

19135 NDX0384511
పపరర: పపదదరరజ పపననస

94-17/439

తసడడ:డ ససబబయమచనరర
ఇసటట ననస:6-15-1029
వయససస:82
లస: పప
94-17/441

19138 NDX2405520
పపరర: వనవదేహహ గడడస పరటట

94-138/4

భరస : రరమచసదడరరవప గడడస పరటట
ఇసటట ననస:6-15-1030
వయససస:73
లస: ససస స
94-17/443

19141 NDX0653493
పపరర: ఖమదర భబషర� షపక�

94-17/444

తసడడ:డ ససలమర�
ఇసటట ననస:6-15-1031
వయససస:33
లస: పప
94-17/446

19144 NDX0352492
పపరర: ఆబద� షపక�

94-17/447

భరస : ననగమల మరర�
ఇసటట ననస:6-15-1032
వయససస:31
లస: ససస స
94-17/449

భరస : ననసరశలల� �
ఇసటట ననస:6-15-1032
వయససస:55
లస: ససస స
94-17/451

94-18/630

భరస : పపదదరరజ
ఇసటట ననస:6-15-1029
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ససలమర షపక
ఇసటట ననస:6-15-1031
వయససస:37
లస: పప

భరస : మహమకదడఫ�స �
ఇసటట ననస:6-15-1032
వయససస:36
లస: ససస స
19148 JBV1798511
పపరర: మహమకద రఫస� షపక�

19137 NDX0591131
పపరర: దదవ శరరధ

19126 NDX0250282
పపరర: చనరరర ననననపస గబ

తసడడ:డ రసగరరరవప గగలకఆరరమ
ఇసటట ననస:6-15-1029
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ససలమర�
ఇసటట ననస:6-15-1031
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససలమర�
ఇసటట ననస:6/15/1031
వయససస:34
లస: పప
19145 JBV1798610
పపరర: రగషరక� షపక�

94-18/632

భరస : వరరననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:6-15-1030
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : మహబమబబసబబన�
ఇసటట ననస:6-15-1031
వయససస:33
లస: ససస స
19142 NDX0653451
పపరర: ఖమససస షరరఫ షపక�

19128 AP151010090330
పపరర: కకసడయఖ పటట పప పటట పప

19134 NDX0864546
పపరర: చసదడస పపననస

94-17/431

తసడడ:డ జవరరతనస ననననపస గబ
ఇసటట ననస:6-15-1026
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పపదదరరజ
ఇసటట ననస:6-15-1029
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వరననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1030
వయససస:34
లస: ససస స
19139 NDX0266247
పపరర: జజనబబ� షపక�

94-18/629

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:6-15-1029
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడస పపననస
ఇసటట ననస:6-15-1029
వయససస:20
లస: పప
19136 NDX0865030
పపరర: లలత దదవ

19125 AP151010090347
పపరర: మరరయమక ననననపస గబ
ననననపస గబ
భరస : జవరతనమబ ననననపస గబ
ఇసటట ననస:6-15-1026
వయససస:52
లస: ససస స

19131 AP151010087222
పపరర: మహలకడక పపననస

19123 NDX0693044
పపరర: మహలకడక చదలర ల

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:6-15-1024
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ జగమస పటట పప
ఇసటట ననస:6-15-1027
వయససస:57
లస: పప

భరస : చసదడస
ఇసటట ననస:6-15-1029
వయససస:37
లస: ససస స
19133 NDX2249381
పపరర: ఓసకరరస పపననస

94-17/430

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చదలర ల
ఇసటట ననస:6-15-1024
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:6-15-1024
వయససస:54
లస: పప
19127 AP151010090234
పపరర: చననమమకయ పటట పప పటట పప

19122 NDX2248086
పపరర: మనన చదలర ల

19147 JBV1802024
పపరర: మమలమల షపక

94-17/450

తసడడ:డ ననసర వల షపవక
ఇసటట ననస:6-15-1032
వయససస:35
లస: పప
94-17/452

19150 JBV1802545
పపరర: అమరరననసరభబగస షపక

94-17/453

భరస : సపవదనవల
ఇసటట ననస:6-15-1033
వయససస:35
లస: ససస స
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19151 JBV1799212
పపరర: జజఖతనసతబ� షపక�
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94-17/454

భరస : హహసపసన� �
ఇసటట ననస:6-15-1033
వయససస:36
లస: ససస స
19154 AP151010087076
పపరర: షపకరలసపసనబ�

94-17/457

19155 AP151010087175
పపరర: మసరసన షపక

94-17/460

19158 NDX1799263
పపరర: శరరష గగననల
తసడడ:డ యమదగరరర గగననల
ఇసటట ననస:6-15-1034
వయససస:28
లస: ససస స

94-17/463
19160 NDX1803866
పపరర: వనసకట శవ ననగ రరజ కలమమర
గగననల
తసడడ:డ యమదగరరర గగననల
ఇసటట ననస:6-15-1034
వయససస:24
లస: పప

19161 NDX1120229
పపరర: శవరరమకకషష కరమసచ
తసడడ:డ దసరడ యఖ
ఇసటట ననస:6-15-1034
వయససస:34
లస: పప

19163 NDX0793273
పపరర: రతన కలమమరర� అతస సటట�

19164 JBV1799220
పపరర: రతనకలమమరర� అతస సటట�

94-17/466

భరస : దేననకలమమర�
ఇసటట ననస:6-15-1034/1
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1034-1
వయససస:65
లస: ససస స
19169 NDX2249191
పపరర: గకససననసర సయఖద

94-17/472

94-17/475

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-15-1037
వయససస:25
లస: ససస స

19170 NDX2249167
పపరర: నజర సయఖద

19173 NDX2248185
పపరర: దసరడ సరశత జతస గ

94-17/478

19176 NDX2248110
పపరర: జయ బబబబ కరకలమమనస

94-17/464

19179 JBV1802529
పపరర: బబషసరరబ షపక
భరస : పపదహహసపసననసహహబ
ఇసటట ననస:6-15-1037
వయససస:42
లస: ససస స

94-17/459

19159 NDX1114123
పపరర: లకడకససజనఖ కరరరమసచ

94-17/462

19162 JBV3058773
పపరర: యమదగరరర గగనల�

94-17/465

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ�
ఇసటట ననస:6-15-1034
వయససస:53
లస: పప
94-17/467

19165 NDX0705475
పపరర: రమమదేవ అతస సటట

94-17/468

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1034-1
వయససస:44
లస: ససస స
94-17/470

19168 NDX2249415
పపరర: అఖల ససలల న షపక

94-17/471

భరస : మబనర షపక
ఇసటట ననస:6-15-1035
వయససస:28
లస: ససస స
94-17/473

19171 NDX2249209
పపరర: మబనర సయఖద

94-17/474

తసడడ:డ మహబమబ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:6-15-1035
వయససస:36
లస: పప
94-17/476

19174 NDX2248128
పపరర: రజన పసడయమ కరకలమమనస

94-17/477

భరస : జయ బబబబ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:6-15-1036
వయససస:31
లస: ససస స
94-17/479

తసడడ:డ రరమబ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:6-15-1036
వయససస:37
లస: పప
94-17/481

19156 JBV3692563
పపరర: హహసపసన సరహహబ షపక

భరస : శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:6-15-1034
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ వర పడసరద జతస గ
ఇసటట ననస:6-15-1036
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ననగ వర పడసరద జతస గ
ఇసటట ననస:6-15-1036
వయససస:39
లస: ససస స
19178 NDX1910844
పపరర: ససరరష బబగమ షపక

94-17/461

తసడడ:డ మహబమబ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:6-15-1035
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ గకస సయఖద
ఇసటట ననస:6-15-1035
వయససస:61
లస: పప
19175 NDX2248151
పపరర: లకడక భవరన జతస గ

19167 NDX0864512
పపరర: దదనకలమమర� అతస సటట�

94-17/456

తసడడ:డ అబబదలమర సరహహబ
ఇసటట ననస:6-15-1033
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:6-15-1034/1
వయససస:39
లస: పప

భరస : మహబమబ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:6-15-1035
వయససస:52
లస: ససస స
19172 NDX2249183
పపరర: మహబమబ బబషర సయఖద

94-17/458

భరస : రరసబబబబ� �
ఇసటట ననస:6-15-1034/1
వయససస:35
లస: ససస స
94-17/469

19153 JBV1802537
పపరర: కరరమబననసర షపక

తసడడ:డ పపదమరరవల
ఇసటట ననస:6-15-1033
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పపదదమరరవల
ఇసటట ననస:6-15-1033
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:6-15-1033
వయససస:50
లస: పప

19166 AP151010087261
పపరర: ససతతషమక అతస సటట

94-17/455

తసడడ:డ మసరసన వరల
ఇసటట ననస:6-15-1033
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మసరసనశల�
ఇసటట ననస:6-15-1033
వయససస:57
లస: ససస స
19157 NDX0864603
పపరర: సపవదనవల షపక

19152 NDX0266189
పపరర: మసరసనమక షపక

19177 NDX2248144
పపరర: ననగవర పడసరద జతస గ

94-17/480

తసడడ:డ పటటశశర రరవప జతస గ
ఇసటట ననస:6-15-1036
వయససస:49
లస: పప
94-17/482

19180 JBV3692571
పపరర: పపద హహసపసన సరహహబ షపక

94-17/483

తసడడ:డ అబబదలమర సరహహబ
ఇసటట ననస:6-15-1037
వయససస:52
లస: పప
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94-17/1150

భరస : ఎడడ కకసడలల చదటర
ఇసటట ననస:6-15-1037
వయససస:37
లస: ససస స
19184 NDX2426674
పపరర: వరరసజనవయబలల పస దదల

94-17/485

94-17/488

94-17/491

94-17/494

94-17/1152

94-17/498

94-17/787

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:6-15-1044
వయససస:31
లస: ససస స

19194 NDX2203529
పపరర: శవ సరయ చసదడగరరర

19197 NDX2735512
పపరర: వనసకట మణణకరసత చసదడగరరర

19200 NDX0821025
పపరర: జజషషవ గడదస

19203 NDX3097714
పపరర: కసపల ర రరణణ గడస స

94-17/501

19206 NDX1354075
పపరర: పరరదసరరధద తలర స

94-17/495

19209 NDX0266122
పపరర: ఝమనస రరణణ కకమమకరర
భరస : శకధర కకమమకరర
ఇసటట ననస:6-15-1044
వయససస:34
లస: ససస స

19189 NDX1120187
పపరర: అబబదల కరరమబలమర షపక

94-17/490

19192 JBV1799709
పపరర: ససనత� చసదడగరర�ర

94-17/493

19195 AP151010081528
పపరర: దసరరడపడసరద చసదడగరరర

94-17/496

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1041
వయససస:41
లస: పప
94-17/1153

19198 NDX0352294
పపరర: జజఖత� గడదస�

94-17/497

తసడడ:డ శకనవరస�
ఇసటట ననస:6-15-1042
వయససస:30
లస: ససస స
94-17/499

19201 NDX0285155
పపరర: రరమబ గడస స

94-17/500

తసడడ:డ జజనకకరరమయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1042
వయససస:44
లస: పప
94-17/1154

19204 NDX3097623
పపరర: శరరష గడస స

94-17/1155

తసడడ:డ రరమబ గడస స
ఇసటట ననస:6-15-1042
వయససస:18
లస: ససస స
94-17/502

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:6-15-1043
వయససస:46
లస: పప
94-17/504

94-17/487

భరస : దసరరడపడసరద� chandragiri
ఇసటట ననస:6/15/1041
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబ గడస స
ఇసటట ననస:6-15-1042
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : పరరఱ సరరధద తలర స
ఇసటట ననస:6-15-1043
వయససస:39
లస: ససస స
19208 NDX0351817
పపరర: లలత� గడదస�

94-17/492

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1042
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:6-15.1042
వయససస:46
లస: ససస స
19205 NDX0953950
పపరర: శక దేవ తలర స

19191 JBV1799717
పపరర: పదనకవత� చసదడగరర�ర

19186 JBV3071610
పపరర: పదనకవత గగనల�

తసడడ:డ అబబదల మజద
ఇసటట ననస:6-15-1040
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ దసరడ పడసరద చసదడగరరర
ఇసటట ననస:6-15-1041
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:6-15-1042
వయససస:34
లస: ససస స
19202 AP151010087262
పపరర: శతమక గడస స�

94-17/489

తసడడ:డ దసరరడపడసరద చసదడగరరర
ఇసటట ననస:6-15-1041
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పరపస ననయబడడ కరయల
ఇసటట ననస:6-15-1041
వయససస:30
లస: ససస స
19199 JBV1795178
పపరర: వనసకట లకడక గడస స

19188 NDX2248219
పపరర: అయఖపల సరశమ దసడదసపలర

94-17/484

భరస : యమదగరరర�
ఇసటట ననస:6-15-1040
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ� �
ఇసటట ననస:6-15-1041
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ �
ఇసటట ననస:6-15-1041
వయససస:53
లస: ససస స
19196 NDX3120094
పపరర: రమణమక కరయల

94-17/486

తలర : సరవతడ దసడదసపలర
ఇసటట ననస:6-15-1040
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమబలల దసడదసపలర
ఇసటట ననస:6-15-1040
వయససస:57
లస: పప
19193 JBV1799691
పపరర: సరగజన చసదడగరరర

19185 NDX1114198
పపరర: దదలర మద షపక

19183 NDX2426690
పపరర: వజయ లకడక పస దదల

భరస : వరరసజనవయబలల పస దదల
ఇసటట ననస:6-15-1038
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : అబబదల కరరమబలమర
ఇసటట ననస:6-15-1040
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : యమదగరరర దసడదసపలర
ఇసటట ననస:6-15-1040
వయససస:52
లస: ససస స
19190 NDX2248243
పపరర: యమదగరరర దసడదసపలర

94-17/1151

తసడడ:డ ఎడడ కకసడలల చదటర
ఇసటట ననస:6-15-1037
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ పస దదల
ఇసటట ననస:6-15-1038
వయససస:68
లస: పప
19187 NDX2248193
పపరర: సరవతడ దసడదసపలర

19182 NDX3076080
పపరర: దసరడ ననగ లకడక చదటర

19207 NDX2037894
పపరర: శరరఫపనఏసర సయఖద

94-17/503

భరస : అబబదల రగహమమన సయఖద
ఇసటట ననస:6-15-1044
వయససస:31
లస: ససస స
94-17/505

19210 AP151010087123
పపరర: లకడక గడస స�

94-17/506

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:6-15-1044
వయససస:46
లస: ససస స
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19211 NDX2037886
పపరర: అబబదల రగహమమన సయఖద

94-17/507

తసడడ:డ అబబదల రషసద సయఖద
ఇసటట ననస:6-15-1044
వయససస:35
లస: పప
19214 AP151010087574
పపరర: శశషరరతనస పసటట ట

94-17/510

94-17/513

94-17/516

94-17/933

94-19/589

94-17/519

94-12/952

తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:6-15-1050-1
వయససస:42
లస: పప

19224 NDX2644177
పపరర: అపరష వనవనలగసటట

19227 NDX2288959
పపరర: శశశలజ బలలససపరటట

19230 NDX2288843
పపరర: భమయఖ బలలససపరటట

19233 NDX2121630
పపరర: షబన షపక

94-12/954

19236 NDX0897157
పపరర: భబగఖ లకడక దఢడ ణనదసల�

94-17/934

19239 NDX1397604
పపరర: అసజమక చలమకలరర
భరస : బబలయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1050/1
వయససస:41
లస: ససస స

19219 NDX1803098
పపరర: పడభ లకడక తనడడకకసడ

94-17/515

19222 NDX2651578
పపరర: వనసకట ససబబరరవప తనటటకకసడ

94-17/932

19225 NDX2651511
పపరర: ననగ రరజ తనటటకకసడ

94-17/935

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:6-15-1046
వయససస:35
లస: పప
94-17/517

19228 NDX2288892
పపరర: లకడక బలలససపరటట

94-17/518

భరస : భమయఖ బలలససపరటట
ఇసటట ననస:6-15-1048
వయససస:39
లస: ససస స
94-17/520

19231 NDX2180743
పపరర: ననగమలర చదరరకలపలర

94-12/951

భరస : ససబబబరరవప చదరరకలపలర
ఇసటట ననస:6-15-1049/2
వయససస:33
లస: ససస స
94-17/521

19234 NDX2036425
పపరర: మసరసన బ షపక

94-12/953

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:6-15-1050-1
వయససస:31
లస: ససస స
94-12/955

భరస : చన బబజ�
ఇసటట ననస:6-15-1050-1
వయససస:39
లస: ససస స
94-12/957

94-17/512

తసడడ:డ ససబడమణఖస తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:6-15-1046
వయససస:65
లస: పప

భరస : ఖమదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:6-15-1050
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:6-15-1050-1
వయససస:38
లస: ససస స
19238 JBV3692001
పపరర: చనన బబజ� దఢడ ణనదసల�

94-17/931

తసడడ:డ శవయమఖ బలలససపరటట
ఇసటట ననస:6-15-1048
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పపలమరరరవప చదరరకలపలర
ఇసటట ననస:6-15-1049/2
వయససస:41
లస: పప
19235 NDX1011493
పపరర: వజయకలమమరర మబనగపరటట

19221 NDX2644128
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప తనటటకకసడ

19216 JBV3058047
పపరర: శకనవరస మబరళధర రజడస డ పసటట ట

భరస : వనసకట ననగరరజ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:6-15-1046
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బమయఖ బలలససపరటట
ఇసటట ననస:6-15-1048
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శవయఖ బలలససపరటట
ఇసటట ననస:6-15-1048
వయససస:52
లస: ససస స
19232 NDX2180719
పపరర: ససబబబరరవప చదరరకలపలర

94-17/514

భరస : రసగననథ వనవనలగసటట
ఇసటట ననస:6-15-1046
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:6-15-1046
వయససస:35
లస: పప
19229 NDX2288991
పపరర: అననపపరష బలలససపరటట

19218 NDX2288934
పపరర: శవయఖ బలలససపరటట

94-17/509

తసడడ:డ పసచచరజడడస
ఇసటట ననస:6-15-1045
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహకణఖస తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:6-15-1046
వయససస:65
లస: పప

భరస : రసగననథ వనవనలగసటట
ఇసటట ననస:6-15-1046
వయససస:36
లస: ససస స
19226 NDX2650109
పపరర: వనసకట ననగరరజ తనటటకకసడ

94-17/511

తసడడ:డ తరరపరటయఖ బలలససపరటట
ఇసటట ననస:6-15-1045
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1046
వయససస:57
లస: ససస స
19223 NDX2651636
పపరర: అపరష వనవనలగసటట

19215 AP151010087395
పపరర: కరశమక దసడడ

19213 AP151010081268
పపరర: వనసకటటశశరరర గడస స

తసడడ:డ జజనకకరరమయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1044
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:6-15-1045
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప వనననలగసటట
ఇసటట ననస:6-15-1045
వయససస:41
లస: పప
19220 NDX1569898
పపరర: వనసకట లకడక తనటటకకసడ

94-17/508

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:6-15-1044
వయససస:37
లస: పప

భరస : పసచచరజడడస
ఇసటట ననస:6-15-1045
వయససస:40
లస: ససస స
19217 NDX1803080
పపరర: రసగననద వనననలగసటట

19212 JBV1795772
పపరర: శకధర కకమమకరర

19237 NDX2036367
పపరర: మసరసన వల షపక

94-12/956

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-15-1050-1
వయససస:36
లస: పప
94-16/725

19240 NDX1873653
పపరర: కకటమక బబ మబకపలర

94-16/726

భరస : ననగయఖ బబ మబకపళళళ
ఇసటట ననస:6-15-1050/1
వయససస:47
లస: ససస స
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19241 NDX1397570
పపరర: వనసకటటశశరరర చలసకలరర

94-16/727

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-15-1050/1
వయససస:25
లస: పప
19244 NDX2698306
పపరర: నరజసదడ దఢడ ణనదసల

94-12/1304

94-16/730

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:6-15-1053
వయససస:74
లస: ససస స
19253 NDX1123645
పపరర: పడసనన చసదరర పరటట

94-16/736

94-2/1476

94-16/741

94-16/744

Deleted
94-16/747

తసడడ:డ ఖమససస వల
ఇసటట ననస:6-15-1059
వయససస:37
లస: పప
19268 NDX0219113
పపరర: రరమమరరవప అతతస ట�
తసడడ:డ సససదరరరవప�
ఇసటట ననస:6-15-1060
వయససస:46
లస: పప

19251 NDX0222737
పపరర: మబరళ కకషష తనడడకకసడ

94-16/734

19263 NDX0908970
పపరర: ససభబనబ షపక

94-16/737

94-16/739

19269 NDX1840520
పపరర: మరరయమక వరరకఅలమ
భరస : దవడడ వరరకఅలమ
ఇసటట ననస:6-15-1061
వయససస:53
లస: ససస స

94-16/732

19252 AP151010081422
పపరర: లకకకననరరయణ తనడడకకసడ

94-16/735

19255 AP151010081335
పపరర: హనసమసతరరవప చసదరర పరటట

94-16/738

19258 NDX1890988
పపరర: నససమమ షపక

94-16/740

భరస : ననగమర వల షపక
ఇసటట ననస:6-15-1056
వయససస:29
లస: ససస స
94-16/742

19261 NDX1783092
పపరర: మసరసన బ షపక

94-16/743

భరస : షసకత వల షపక
ఇసటట ననస:6-15-1059
వయససస:31
లస: ససస స
94-16/745

19264 NDX0899229
పపరర: షసకత వల షపక�

94-16/746

తసడడ:డ ఖమససస వల�
ఇసటట ననస:6-15-1059
వయససస:35
లస: పప
94-16/1396

భరస : చసదడ శశఖర రరవప దదవ
ఇసటట ననస:6-15-1059
వయససస:73
లస: ససస స
94-16/748

19249 NDX0035121
పపరర: పదనకవత తనడడకకసడ

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1055
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఖమససస వల
ఇసటట ననస:6-15-1059
వయససస:55
లస: ససస స
19266 NDX3061975
పపరర: దకకయణణ దేవ దదవ

94-16/729

తసడడ:డ రరమదనసస
ఇసటట ననస:6-15-1053
వయససస:57
లస: పప

19254 NDX1782219
పపరర: సడరఖ చసదరర పరటట

19260 NDX1783191
పపరర: ఫరతమమ షపక

19246 NDX1438788
పపరర: షకకల షపక

భరస : లకకకననరరయణ
ఇసటట ననస:6-15-1053
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మమరరసజ షపక
ఇసటట ననస:6-15-1059
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస వల�
ఇసటట ననస:6-15-1059
వయససస:41
లస: ససస స

19265 NDX0913111
పపరర: మమరరసజ షపక

94-16/731

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1055/1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పపధ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:6-15-1056
వయససస:33
లస: పప
19262 NDX0254383
పపరర: మలర క తనజ షపక�

19248 NDX1839598
పపరర: శక వరన తనటటకకసద

19257 AP151010087156
పపరర: కలమమరర ఈదర

94-12/958

భరస : జజకకర హహసపసన
ఇసటట ననస:6-15-1052
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప చసదరర పరటట
ఇసటట ననస:6-15-1055
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శకనస ఈదర
ఇసటట ననస:6-15-1055/1
వయససస:22
లస: పప
19259 NDX1890962
పపరర: ననగమర వల షపక

94-15/704

తసడడ:డ లకకకననరరయణ
ఇసటట ననస:6-15-1053
వయససస:34
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1055
వయససస:43
లస: ససస స
19256 NDX2761138
పపరర: మణణకసఠ ఈదర

19245 NDX2588580
పపరర: ససజజత ఉసగబటటరర

భరస : మబరళ కకషష తనటటకకసద
ఇసటట ననస:6-15-1053
వయససస:32
లస: ససస స
94-16/733

19243 NDX0889949
పపరర: గగవసదమక దఢడ ణనదసల�

భరస : పపద బబజ�
ఇసటట ననస:6-15-1050-2
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరస ఉసగబటటరర
ఇసటట ననస:6-15-1050/2
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ తనటటకకసద
ఇసటట ననస:6-15-1053
వయససస:26
లస: ససస స
19250 NDX0249110
పపరర: హనసమమయమక ఆళళగడప

94-16/728

తలర : అసజమక
ఇసటట ననస:6-15-1050/1
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పపద బబజ
ఇసటట ననస:6-15-1050/2
వయససస:19
లస: పప
19247 NDX1840017
పపరర: ససధ లహరర తనటటకకసద

19242 NDX1397638
పపరర: బబలయఖ చలసకలరర

19267 NDX3068293
పపరర: వర వనసకట ససధకర దదవ

94-16/1397

తలర : దకకయణణ దేవ దదవ
ఇసటట ననస:6-15-1059
వయససస:40
లస: పప
94-16/749

19270 NDX1203918
పపరర: చననమరరయమక పరకరల

94-16/750

భరస : లమజర
ఇసటట ననస:6-15-1061
వయససస:54
లస: ససస స
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19271 AP151010081390
పపరర: దనవదస వరకరల�

94-16/751

తసడడ:డ అబడహస�
ఇసటట ననస:6-15-1061
వయససస:62
లస: పప
19274 NDX0384453
పపరర: ఏసస వరకరల

94-16/754

94-16/757

94-16/1398

94-16/760

94-80/25

94-12/1303

94-17/1157

తసడడ:డ వనసకటసరశమ రరవపరటట
ఇసటట ననస:6-15-1073
వయససస:31
లస: పప

19284 NDX0217422
పపరర: బడహకస కకమమకరర

19287 NDX2225779
పపరర: కళళవత కకలమరర

19290 NDX2225928
పపరర: సరసబ ససవర రగవనలర

19293 NDX1745886
పపరర: నలమ కరరరమసచ

94-16/1400

19296 NDX3070943
పపరర: ససధనఖరరణణ రరవపరటట

94-16/761

19299 NDX2774271
పపరర: బబ మకపరళళ చనన బబజ
తసడడ:డ బబ మకపరళళ మడదలల
ఇసటట ననస:6-15-1073/1
వయససస:35
లస: పప

19279 NDX2202000
పపరర: నససస ఆతతస ట

94-16/759

19282 NDX3122645
పపరర: ననగబలలమరర వల షపక

94-17/1156

19285 NDX2410710
పపరర: వరగష మసగరల

94-16/762

తసడడ:డ గగపరల మసగరల
ఇసటట ననస:6-15-1068/1
వయససస:27
లస: పప
94-16/763

19288 NDX2288421
పపరర: రసగ రరవప కకలమరర

94-16/764

తసడడ:డ పరమమశశరరరవప కకలమరర
ఇసటట ననస:6-15-1069
వయససస:39
లస: పప
94-16/765

19291 NDX2638765
పపరర: రగవనలర జగన దసరడ

94-16/1127

తసడడ:డ సరలయఖ రగవనలర
ఇసటట ననస:6-15-1070
వయససస:19
లస: పప
94-16/766

19294 NDX2247732
పపరర: ననగమణణ కకడడరర

94-16/767

భరస : వనసకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:6-15-1072/1
వయససస:57
లస: ససస స
94-13/1307

భరస : వనసకటటశశర రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:6-15-1073
వయససస:26
లస: ససస స
94-16/1401

94-16/756

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:6-15-1065
వయససస:39
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర కరరరమసచ
ఇసటట ననస:6-15-1072/1
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకడడరర
ఇసటట ననస:6-15-1072-1, 4th Line
వయససస:57
లస: ససస స
19298 NDX3047644
పపరర: వనసకటటశశర రరవప రరవపరటట

94-16/1399

తసడడ:డ సరలయఖ ఆర
ఇసటట ననస:6-15-1070
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:6-15-1071/1
వయససస:18
లస: పప
19295 NDX2892198
పపరర: ననగమణణ కకడడరర

19281 NDX3110863
పపరర: మసరసన బ షపక

19276 NDX1839747
పపరర: రగజజ కలమమరర వరరకరల

తసడడ:డ రరమ రరవప ఆతతస ట
ఇసటట ననస:6-15-1062/1
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రసగ రరవప కకలమరర
ఇసటట ననస:6-15-1069
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సరలయఖ రగవనలర
ఇసటట ననస:6-15/1070
వయససస:19
లస: పప
19292 NDX2804953
పపరర: సరయ శకనవరస తలర స

94-16/758

భరస : శశషరర
సడ రరవప
ఇసటట ననస:6-15-1068
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : వరగష మసగల
ఇసటట ననస:6-15-1068/1
వయససస:26
లస: ససస స
19289 NDX2634038
పపరర: జగన దసరడ రగవనలర

19278 NDX2225670
పపరర: శరససన మలర వరపప

94-16/753

భరస : అబడహస వరరకరల
ఇసటట ననస:6-15-1062
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:6-15-1065
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శరససన వనసకట
ఇసటట ననస:6-15-1067
వయససస:23
లస: ససస స
19286 NDX2403822
పపరర: సవత మసగల

94-16/755

తసడడ:డ ననగయఖ మమలవరపప
ఇసటట ననస:6-15-1062
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ పచ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-15-1065
వయససస:59
లస: పప
19283 NDX2225688
పపరర: జయ మలర వరపప

19275 NDX2225662
పపరర: వజయ మలర వరపప

19273 AP151010087387
పపరర: మరరయమక వరకరల�

భరస : ఏసస�
ఇసటట ననస:6-15-1061/1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శరససన మమలవరపప
ఇసటట ననస:6-15-1062
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శరససన మలర వరపప
ఇసటట ననస:6-15-1062
వయససస:21
లస: పప
19280 NDX3125184
పపరర: ఇసరకయల షపక

94-16/752

భరస : ఏసస�
ఇసటట ననస:6-15-1061/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరకవప
ఇసటట ననస:6-15-1061/1
వయససస:38
లస: పప
19277 NDX2225654
పపరర: పడవణ కలమమర మలర వరపప

19272 NDX0384487
పపరర: కరరణ� వరకరల�

19297 NDX3088028
పపరర: ససధఖ రరణణ రవ పరటట

94-13/1308

భరస : వనసకటటశశరరరవప రవ పరటట
ఇసటట ననస:6-15-1073
వయససస:25
లస: ససస స
94-16/1402

19300 NDX2774305
పపరర: బబ మకపరళళ రరధ

94-16/1403

భరస : బబ మకపరళళ చనన బబజ
ఇసటట ననస:6-15-1073/1
వయససస:31
లస: ససస స
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పపరర: మమధవ ఆలమదనసస
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94-16/768

భరస : రరసబబబబ ఎ
ఇసటట ననస:6-15-1075
వయససస:41
లస: ససస స
19304 NDX2226033
పపరర: రరసబబబబ అలదనసస

94-16/771

94-16/774

94-16/777

94-16/780

94-16/783

94-16/786

94-6/935

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:6-15-1086
వయససస:49
లస: ససస స

19314 NDX2247575
పపరర: మమరర కరజజ

19317 NDX2247872
పపరర: గగపస తనళరపలర

19320 NDX0220947
పపరర: వల షపక�

19323 NDX1261700
పపరర: తషళళ
ర రర ననగమణణ

94-16/791

19326 NDX2525210
పపరర: సతఖ పడవణ సరగర

94-16/781

19329 NDX2201655
పపరర: బబజ షపక
తసడడ:డ చనన ఖమససస షపహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-15-1086
వయససస:27
లస: పప

19309 NDX0002097
పపరర: గబరవయఖ కలపరలల

94-16/776

19312 NDX2247757
పపరర: ససదదయఖ షపక

94-16/779

19315 NDX2247591
పపరర: జజఖత మమమడనల

94-16/782

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1076/1
వయససస:35
లస: ససస స
94-16/784

19318 NDX2247559
పపరర: శవ ననరరయణ ఖమజజ

94-16/785

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1076/1
వయససస:42
లస: పప
94-16/787

19321 NDX2247799
పపరర: పసచచయఖ దేవ రజడడస

94-16/788

తసడడ:డ పపదద అననన
ఇసటట ననస:6-15-1078
వయససస:71
లస: పప
94-16/789

19324 NDX1261692
పపరర: తషళళ
ర రర శవలకకక

94-16/790

భరస : దసరరడరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1081
వయససస:58
లస: ససస స
94-12/959

తసడడ:డ వనసకట లకడక ననరరయణ సరగర
ఇసటట ననస:6-15-1085
వయససస:21
లస: పప
94-16/793

94-16/773

తసడడ:డ పపదద కససస షపక
ఇసటట ననస:6-15-1076
వయససస:47
లస: పప

భరస : దసరరడపడసరద
ఇసటట ననస:6-15-1081
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకట లకడక సరగర
ఇసటట ననస:6-15-1084
వయససస:44
లస: ససస స
19328 NDX2247823
పపరర: జజన బ షపక

94-16/778

తసడడ:డ షరల�
ఇసటట ననస:6-15-1078
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ దసరడ రరవప థÞలలలరర
ఇసటట ననస:6-15-1081
వయససస:38
లస: పప
19325 NDX0529164
పపరర: సరగరమహలకడక సరగర

19311 NDX2247807
పపరర: సపవదన బ షపక

19306 NDX0001503
పపరర: అరరణకలమమరర కలపరలల

తసడడ:డ కకసడయఖ కలపరలల
ఇసటట ననస:6-15-1075/1
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర తనళరపలర
ఇసటట ననస:6-15-1076/1
వయససస:36
లస: పప

భరస : వల
ఇసటట ననస:6-15-1078
వయససస:44
లస: ససస స
19322 NDX3136496
పపరర: దసరడ పడసరద థÞలలలరర

94-16/775

భరస : ససవర ననరరయణ
ఇసటట ననస:6-15-1076/1
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1076/1
వయససస:52
లస: ససస స
19319 NDX0220145
పపరర: బబగస షపక

19308 NDX1873414
పపరర: రసడల షపక

94-16/770

భరస : గబరవయఖ కలపరలల
ఇసటట ననస:6-15-1075/1
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససదదయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1076
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : గగపస తనళరపలర
ఇసటట ననస:6-15-1076/1
వయససస:30
లస: ససస స
19316 NDX2247534
పపరర: పరరశత ఖమజజ

94-16/772

తసడడ:డ శకనస షపక
ఇసటట ననస:6-15-1075/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససదదయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1076
వయససస:21
లస: ససస స
19313 NDX2247476
పపరర: దేవ తనళరపలర

19305 NDX2226140
పపరర: లకడక తరరపటమక కలపలల

19303 NDX2226124
పపరర: అశశక అకరదసస

తసడడ:డ రరసబబబబ ఎ
ఇసటట ననస:6-15-1075
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ కగ
ఇసటట ననస:6-15-1075/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ కలపర
ఇసటట ననస:6-15-1075/1
వయససస:24
లస: పప
19310 NDX2247773
పపరర: బబషర బ షపక

94-16/769

తసడడ:డ రరసబబబబ ఎ
ఇసటట ననస:6-15-1075
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మలర యఖ ఎ
ఇసటట ననస:6-15-1075
వయససస:47
లస: పప
19307 NDX1840140
పపరర: శకనవరస కలపర

19302 NDX2226132
పపరర: అనల కలమమర అల దనసస

19327 NDX2247831
పపరర: మసరసన బ షపక

94-16/792

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:6-15-1086
వయససస:22
లస: ససస స
94-16/794

19330 NDX2247815
పపరర: బబషర షపక

94-16/795

తసడడ:డ ససలమర షపక
ఇసటట ననస:6-15-1086
వయససస:54
లస: పప
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19331 NDX1782383
పపరర: సరసశత గబరకపపసరల
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94-16/796

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గబరకపపసరల
ఇసటట ననస:6-15-1088
వయససస:25
లస: ససస స
19334 NDX2836732
పపరర: దసరడ గబరకపపసరల

94-37/756

94-16/1405

94-13/1410

94-13/603

94-16/1408

94-13/608

94-13/611

భరస : మమబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:6-15-1134
వయససస:35
లస: ససస స

19344 NDX0689950
పపరర: మహహష బబబబ జరరగబమలర

19347 NDX2246064
పపరర: హహమ కలసదసరరస

19350 NDX2507994
పపరర: సపవదన షపక

19353 NDX0253419
పపరర: భబవనవశశరర కకసడడరర

94-16/800

19356 NDX0249433
పపరర: కకసడడరర కరళ వర పడసరద

94-13/604

19359 JBV3071891
పపరర: మరరబ షపక
భరస : గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-15-1134
వయససస:37
లస: ససస స

19339 NDX3036621
పపరర: మసగమక కకటబన

94-16/1407

19342 NDX3131802
పపరర: శకనవరస రరవప తషరర పరటట

94-147/738

19345 NDX0727933
పపరర: శసకరరరవప మమరరసపపరపప

94-13/605

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1121
వయససస:54
లస: పప
94-13/606

19348 NDX0727883
పపరర: ససరగష తదలరమమకల�

94-13/607

తసడడ:డ ననసచనరయఖ�
ఇసటట ననస:6-15-1126
వయససస:34
లస: పప
94-13/609

19351 NDX0125179
పపరర: ససధదర జజగరర మమడడ

94-13/610

తసడడ:డ సడరఖపడసరద శరససస స
ఇసటట ననస:6-15-1129
వయససస:35
లస: పప
94-16/798

19354 NDX0897314
పపరర: పదనకవత కకసడడరర

94-16/799

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:6-15-1133
వయససస:34
లస: ససస స
94-16/801

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:6-15-1133
వయససస:41
లస: పప
94-16/802

94-13/602

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-15-1119
వయససస:46
లస: పప

భరస : కరళ వర పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:6-15-1133
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:6-15-1133
వయససస:57
లస: ససస స
19358 NDX1181890
పపరర: మసరసన బ షపక షపక

94-13/1309

తసడడ:డ ఖమససమ షపక
ఇసటట ననస:6-15-1129
వయససస:35
లస: పప

భరస : ననసచనరయఖ తదలరమమకల
ఇసటట ననస:6-15-1130
వయససస:41
లస: ససస స
19355 NDX0253385
పపరర: లకడక కకసడడరర

19341 NDX3112547
పపరర: వజయ కలమమరర తషరర పరటట

19336 NDX1120054
పపరర: సతఖనననరరయణ వరకలటపలర

భరస : గసగర రరజ కకటబన
ఇసటట ననస:6-15-1116
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : వర బడహక చనరర కలసదసరరస
ఇసటట ననస:6-15-1123
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సపవదన షపక
ఇసటట ననస:6-15-1129
వయససస:31
లస: ససస స
19352 NDX1729468
పపరర: రసగర దేవ తదలరమమకల

94-16/1406

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1121
వయససస:30
లస: పప

భరస : మబరళ కకషష దదపలలపపడడ
ఇసటట ననస:6-15-1121
వయససస:34
లస: ససస స
19349 NDX2507960
పపరర: ఆశ బ షపక

19338 NDX2965473
పపరర: అరరణ కరకరన

94-16/1128

తసడడ:డ జగనననథ రరవప వరకలటపలర
ఇసటట ననస:6-15-1090
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:6-15-1119
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:6-15-1121
వయససస:30
లస: ససస స
19346 NDX2951168
పపరర: రరజఖలకడక దదపలలపపడడ

94-13/601

భరస : వనసకటటశశర రరవప కరకరన
ఇసటట ననస:6-15-1104
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధకర తనడేపలర
ఇసటట ననస:6-15-1117
వయససస:20
లస: పప
19343 NDX0007104
పపరర: జజఖత మబపలవరపప

19335 NDX1402759
పపరర: వరవవణణ వరకలటపలర

19333 NDX2707354
పపరర: సరశత గబరకపపసరల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గబరకపపసరల
ఇసటట ననస:6-15-1088
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:6-15-1090
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:6-15-1104
వయససస:38
లస: ససస స
19340 NDX3237443
పపరర: పవన కలమమర తనడేపలర

94-16/797

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-15-1088
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గబరకపపసరల
ఇసటట ననస:6-15-1088
వయససస:20
లస: ససస స
19337 NDX2719417
పపరర: అరరణ కరకరన

19332 NDX0220582
పపరర: ఆచచమమక గబరకడపపశరల

19357 NDX3068566
పపరర: మనశర షపక

94-13/1310

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-15-1134
వయససస:18
లస: ససస స
94-16/803

19360 NDX1155993
పపరర: మమబమ ససభబన షపక షపక

94-16/804

తసడడ:డ కరసరధన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-15-1134
వయససస:43
లస: పప
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94-16/805

తసడడ:డ నడర అహమకద
ఇసటట ననస:6-15-1134
వయససస:45
లస: పప
19364 NDX1839770
పపరర: మమరర వరకరల

94-16/806

94-16/809

95-16/10

94-16/1412

19371 NDX2788693
పపరర: గగరసటర వనల

19374 NDX2637718
పపరర: సరయ ససరర బసడరర

94-12/1550

19377 NDX2730521
పపరర: పడతషఖష జమకగబసపపల

94-157/670

19380 NDX0697995
పపరర: రరధదక చదనసనపరటట
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-15-1142
వయససస:34
లస: ససస స

19382 NDX0590109
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చదనసనపరటట

19383 AP151010081025
పపరర: శశషయఖ చదనసనపరటట

94-16/814

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1142
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మధససడధనరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1142
వయససస:37
లస: పప
19388 NDX3135738
పపరర: ఫణణసదడ ననథ కకల

19386 JBV2551620
పపరర: శకనవరసకలమమర చదలవరడ

94-12/1552

19389 AP151010087057
పపరర: అననపపరష చదనసనపరటట
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1143
వయససస:45
లస: ససస స

94-16/808

19369 NDX2226165
పపరర: శకనవరస రరవప వరరకలమ

94-16/811

19372 NDX3071883
పపరర: శశకరసత గగరసటర

94-16/1411

తసడడ:డ వనసకటటశశరలల గగరసటర
ఇసటట ననస:6-15-1139
వయససస:19
లస: పప
94-12/1305

19375 NDX3218252
పపరర: సరసబశవ రరవప పమడడ

94-12/1549

తసడడ:డ భమషయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1140
వయససస:73
లస: పప
94-16/1413

19378 NDX3127446
పపరర: సరసబ శవ రరవప పమడడ

94-17/1159

తసడడ:డ భమషయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1140
వయససస:73
లస: పప
94-16/812

19381 AP151010087056
పపరర: కకటటశశరమక చదనసనపరటట

94-16/813

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1142
వయససస:50
లస: ససస స
94-16/815

19384 JBV1797703
పపరర: రమణ దదసడపరటట

94-17/523

తసడడ:డ మధససడధనరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1142
వయససస:33
లస: పప
94-17/525

తసడడ:డ సడరఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:6-15-1142
వయససస:47
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప కకల
ఇసటట ననస:6-15-1143
వయససస:25
లస: పప

94-16/1410

తసడడ:డ యలమసదరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1142
వయససస:52
లస: పప
94-17/524

19366 NDX0897371
పపరర: ససనత వరకరల

తసడడ:డ సససదర రరవప వ
ఇసటట ననస:6-15-1135
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటష జమకగబసపపల
ఇసటట ననస:6-15-1140
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అసత రరవప జమకగబసపపల
ఇసటట ననస:6-15-1140, FLAT NO402
వయససస:32
లస: పప

19385 JBV1797638
పపరర: శకనస దదసడపరటట

94-16/810

తసడడ:డ వవణబ గగపరల రరవప బసడరర
ఇసటట ననస:6-15-1140
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:6-15-1140
వయససస:65
లస: ససస స
19379 NDX2559698
పపరర: వనసకటటష జమకగబసపపల

19368 NDX1839804
పపరర: దేవదనసస వరకరల

94-12/1548

తసడడ:డ యయససరతనస
ఇసటట ననస:6-15-1135
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరసటర వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-15-1139
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరసటర వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-15-1139
వయససస:19
లస: పప
19376 NDX3125598
పపరర: జయపడథ పమడడ

94-16/807

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వరకరల
ఇసటట ననస:6-15-1135
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఏలయమ వరకల
ఇసటట ననస:6-15-1135
వయససస:36
లస: పప
19373 NDX2788982
పపరర: గగరసటర శశకరసత

19365 NDX1783696
పపరర: దదవన కలమమరర వరకల

19363 NDX3128501
పపరర: సరగజన వరరకరల

భరస : పపదద ఏలయమ వరరకరల
ఇసటట ననస:6-15-1135
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వరకల
ఇసటట ననస:6-15-1135
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : పపదఏలయ
ఇసటట ననస:6-15-1135
వయససస:57
లస: ససస స
19370 SQX1822543
పపరర: రవకలమమర వరకల

94-16/1409

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ
ఇసటట ననస:6-15-1134
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వరకరల
ఇసటట ననస:6-15-1135
వయససస:27
లస: ససస స
19367 AP151010087402
పపరర: సరగజన పరకరల

19362 NDX2719474
పపరర: మనశర షపక

19387 NDX3065018
పపరర: వనసకట రరమ రరవప కకల

94-12/1551

తసడడ:డ ససత రరమయఖ కకల
ఇసటట ననస:6-15-1143
వయససస:55
లస: పప
94-16/816

19390 NDX1309558
పపరర: యశశసత చదనసనపరటట

94-16/817

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1143
వయససస:32
లస: పప
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19391 AP151010081044
పపరర: శకనవరసరరవప చదనసన పరటట

94-16/818

తసడడ:డ యలమసదరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1143
వయససస:52
లస: పప
19394 NDX3083169
పపరర: ఫణణసదడ ననథ కకల

94-16/1415

94-15/785

94-16/821

94-16/823

94-16/826

94-16/829

94-16/832

తసడడ:డ ససబబబరరవప గబసడడమమడ
ఇసటట ననస:6-15-1149
వయససస:42
లస: పప

19404 NDX2201614
పపరర: వనసకయమక ఆతతస ట

19407 NDX2288132
పపరర: చదసచస కగశవ బబ గర

19410 NDX1776790
పపరర: నవఖ ససరసగర

19413 NDX3152576
పపరర: ససరసగర ససరగఖ

94-13/1392

19416 NDX2964807
పపరర: శవ శశషగరరరరరవప చదరరకలరర

94-16/824

19419 NDX2817617
పపరర: వనసకటటశశరమక మబకసల
భరస : దనసస
ఇసటట ననస:6-15-1149
వయససస:52
లస: ససస స

19399 NDX2101848
పపరర: ససధదర ననదదసడర

94-16/820

19402 NDX2181014
పపరర: శక దేవ చదనసనపరటట

94-16/822

19405 NDX1781583
పపరర: రరజజ శశఖర చసడవవలల

94-16/825

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప చసదన వవలల
ఇసటట ననస:6-15-1145
వయససస:27
లస: పప
94-16/827

94-16/828
19408 NDX0952309
పపరర: ఉమమ మహహశశరరరవప చసదవవలల

తసడడ:డ శశషబడహకచనరర చసదవవలల
ఇసటట ననస:6-15-1145
వయససస:47
లస: పప
94-16/830

19411 NDX2197540
పపరర: పరరదన షపక

94-16/831

భరస : బబరరన షపక
ఇసటట ననస:6-15-1146
వయససస:34
లస: ససస స
94-16/1417

19414 NDX2972347
పపరర: వర పడసరద బరకరయల

94-13/1311

తసడడ:డ శకనసవరసస బరకరయల
ఇసటట ననస:6-15-1147
వయససస:20
లస: పప
94-16/1418

తసడడ:డ పపదద కకటటశశరరవప చదరరకలరర
ఇసటట ననస:6-15-1147
వయససస:37
లస: పప
94-16/834

94-12/1553

భరస : సడరఖననరరయణ చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:6-15-1145
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప ససరజఖ
ఇసటట ననస:6-15-1146
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపరలల బరకరయల
ఇసటట ననస:6-15-1147
వయససస:44
లస: పప
19418 AP151010081078
పపరర: వవసకటటశశర రరవప గబసడడమమడ

94-13/612

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ససరసగర
ఇసటట ననస:6-15-1146
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ నజమబదదదన షపక
ఇసటట ననస:6-15-1146
వయససస:36
లస: పప
19415 NDX2971885
పపరర: శకనవరసస బరకరయల

19401 NDX0006726
పపరర: ససబబబయమక పరలపస గబ�

19396 NDX3115425
పపరర: సడబబబలమ మదసగ

తసడడ:డ బడహకస ననదదసడర
ఇసటట ననస:6-15-1144
వయససస:27
లస: పప

తలర : చదసచయఖ శశటట బబ గర
ఇసటట ననస:6-15-1145
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ససరసగర
ఇసటట ననస:6-15-1146
వయససస:22
లస: ససస స
19412 NDX2197557
పపరర: బబరరన షపక

94-16/819

భరస : ననగగశశర రరవప ఆతతస ట
ఇసటట ననస:6-15-1145
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:6-15-1145
వయససస:39
లస: పప
19409 NDX2191526
పపరర: హరరక ససరసగర

19398 NDX2101855
పపరర: సరయ లల ననదదసడర

94-16/1414

భరస : ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:6-15-1144
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:6-15-1145
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మహహశశర రరవప చసదవవలల
ఇసటట ననస:6-15-1145
వయససస:46
లస: ససస స
19406 NDX2180990
పపరర: సడరఖననరరయణ చదనసనపరటట

94-16/1416

తసడడ:డ బడహకస ననదదసడర
ఇసటట ననస:6-15-1144
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప మదసగబల
ఇసటట ననస:6-15-1144
వయససస:42
లస: పప
19403 NDX2201937
పపరర: పదనకవత చసదవవలల

19395 NDX3064862
పపరర: మబకగశ కకల

19393 NDX3087962
పపరర: ధన లకడక కకల

భరస : వనసకట రరమ రరవప కకల
ఇసటట ననస:6-15-1143
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప కకల
ఇసటట ననస:6-15-1143
వయససస:23
లస: పప

భరస : నగగశశరరరవప మదసగఅలమ
ఇసటట ననస:6-15-1144
వయససస:60
లస: ససస స
19400 NDX2417327
పపరర: వనసకటబడవప మదసగబల

94-16/1129

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:6-15-1143
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప కకల
ఇసటట ననస:6-15-1143
వయససస:25
లస: పప
19397 NDX3239357
పపరర: సడబబబలమ మదసగఅలమ

19392 NDX2711158
పపరర: అబబదల కలమమ షపక

19417 AP151010087117
పపరర: ననగగశశరమక గబసదదమమడ

94-16/833

భరస : ససబబబరరవప గబసడడమమడ
ఇసటట ననస:6-15-1149
వయససస:62
లస: ససస స
94-16/1419

19420 NDX1874875
పపరర: పసడయదరరరన బబ సత

94-12/960

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప బబ సత
ఇసటట ననస:6-15-1151
వయససస:27
లస: ససస స

Page 416 of 722

19421 NDX0245530
పపరర: రతస మక� బబ షఖస�

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-12/961

భరస : వనసకటసరశమ�
ఇసటట ననస:6-15-1151
వయససస:60
లస: ససస స
19424 NDX0590125
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప బబ సతన�

94-12/964

94-16/835

94-16/1420

94-16/838

94-16/841

94-16/844

94-16/847

తసడడ:డ నరశసహరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1156
వయససస:56
లస: పప

19434 NDX0908822
పపరర: హహమపసడయ కకట

19437 NDX1774638
పపరర: రరజఖ లకడక బబతసచనరరల

19440 NDX0219782
పపరర: వనసకట రతనస మబననవ

19443 NDX1001346
పపరర: మసగమక కకలమర

94-13/615

19446 JBV1800655
పపరర: నరశసహరరవప పసలర లటర

94-16/839

19449 NDX3228467
పపరర: వనసకట లకడక పసలర లటర
భరస : మహన రరవప పసలర లటర
ఇసటట ననస:6-15-1156
వయససస:56
లస: ససస స

19429 NDX2201622
పపరర: ననగగశశర రరవప ఆతతస ట

94-16/837

19432 NDX3194446
పపరర: పదక షపక

94-17/1161

19435 NDX0034843
పపరర: మననరమ కకట

94-16/840

భరస : కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:6-15-1153
వయససస:61
లస: ససస స
94-16/842

19438 NDX1984450
పపరర: నరసససహరరవప బబఠమమచరరర

94-16/843

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ బబఠమమచరరర
ఇసటట ననస:6-15-1154
వయససస:42
లస: పప
94-16/845

19441 NDX0219592
పపరర: శకనవరస మననవ

94-16/846

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1155
వయససస:32
లస: పప
94-13/613

19444 JBV1800192
పపరర: అరరణకలమమర పసలర లటర

94-13/614

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1156
వయససస:33
లస: పప
94-13/616

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1156
వయససస:34
లస: పప
94-13/618

94-12/1554

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:6-15-1152
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ధనససజయ
ఇసటట ననస:6-15-1156
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ధనససజయ
ఇసటట ననస:6-15-1156
వయససస:34
లస: పప
19448 JBV1797612
పపరర: మహనరరవప పసలర లటర

94-17/1160

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1155
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:6-15-1155
వయససస:62
లస: పప
19445 NDX0283929
పపరర: ననగరరజ కకలమర

19431 NDX3208634
పపరర: మరరబ షపక

19426 NDX3194909
పపరర: బబష షపక

తసడడ:డ ససబబయఖ ఆతతస ట
ఇసటట ననస:6-15-1152
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకట కకటయఖ బబతసచనరరల
ఇసటట ననస:6-15-1154
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ బబతసచరర
ఇసటట ననస:6-15-1154
వయససస:74
లస: పప
19442 NDX0217174
పపరర: ననగగశశరరరవప మననవ

94-16/836

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1153
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప బబతసచరర
ఇసటట ననస:6-15-1154
వయససస:41
లస: ససస స
19439 NDX1984385
పపరర: వనసకట కకటయఖ బబతసచరర

19428 NDX2225910
పపరర: ససదర సరహహబ షపక

94-12/963

తసడడ:డ అబబదల వరహబ షపక
ఇసటట ననస:6-15-1152
వయససస:44
లస: పప

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:6-15-1152
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకట పడసరద రరవప కకట
ఇసటట ననస:6-15-1153
వయససస:25
లస: ససస స
19436 NDX1984518
పపరర: మధసర వరణణ బబతసచరర

94-12/965

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-15-1152
వయససస:34
లస: పప

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:6-15-1152
వయససస:38
లస: ససస స
19433 NDX1622076
పపరర: మమధవ లత కకట

19425 NDX0245316
పపరర: లకడక కకట పస తషల

19423 NDX0589713
పపరర: ససదదప బబ సతన�

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:6-15-1151
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1152
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససదర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-15-1152
వయససస:32
లస: ససస స
19430 NDX3208238
పపరర: మరరబ షపక

94-12/962

తసడడ:డ వ ససబబ రరవప బబ సత
ఇసటట ననస:6-15-1151
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ�
ఇసటట ననస:6-15-1151
వయససస:58
లస: పప
19427 NDX2201630
పపరర: అనషర షపక

19422 NDX1874859
పపరర: సశదదప బబ సత

19447 NDX0283861
పపరర: ధనససజయ కకలమర

94-13/617

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1156
వయససస:55
లస: పప
94-13/1404

19450 NDX2076397
పపరర: రరజ పసలర లటర

94-16/848

భరస : నరసససహ రరవప పసలర లటర
ఇసటట ననస:6-15-1156
వయససస:30
లస: ససస స
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19451 NDX1774687
పపరర: ననగ లకడక పసలరఉటటట లల

94-16/849

భరస : అరరణ కలమమర పసలరఉటటట లల
ఇసటట ననస:6-15-1156
వయససస:30
లస: ససస స
19454 NDX3121134
పపరర: నరరయణమక కకచదరర

94-72/1299

94-12/968

94-12/971

94-12/1556

94-12/972

94-12/975

94-16/856

భరస : కరశస�
ఇసటట ననస:6-15-1163
వయససస:67
లస: ససస స

19464 NDX0253641
పపరర: పదక ననమమ

19467 NDX1011519
పపరర: భవరన కసభసపరటట

19470 NDX2201978
పపరర: మమనక పసలర లటర

19473 NDX2201911
పపరర: మబజబ షపక

94-12/976

19476 NDX2075886
పపరర: రవకలమమర చసతనడ

94-16/852

19479 JBV3058963
పపరర: మసరసన వల� షపక�
తసడడ:డ ఖమససస� �
ఇసటట ననస:6-15-1163
వయససస:40
లస: పప

19459 NDX0878116
పపరర: వనసకటటశశర రరవప భభగఖస

94-12/970

19462 NDX3097508
పపరర: పదక ననమ

94-6/936

19465 NDX0899211
పపరర: వరమ శకరరమబలల

94-16/853

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1161
వయససస:46
లస: పప
94-12/973

19468 NDX2061653
పపరర: హహసపసన బబషర షపక

94-12/974

తసడడ:డ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:6-15-1162
వయససస:27
లస: పప
94-16/854

19471 NDX2201903
పపరర: రసజజన బ షపక

94-16/855

భరస : పకకరయఖ షపక
ఇసటట ననస:6-15-1162
వయససస:43
లస: ససస స
94-16/857

19474 NDX2201986
పపరర: ససరగష పసలర లటర

94-16/858

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప పసలర లటర
ఇసటట ననస:6-15-1162
వయససస:35
లస: పప
94-12/977

తసడడ:డ శసకరరకవప చసతనడ
ఇసటట ననస:6-15-1162/B
వయససస:33
లస: పప
94-12/979

94-12/967

భరస : శకరరమలల ననమ
ఇసటట ననస:6-15-1161
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పకకరయఖ షపక
ఇసటట ననస:6-15-1162
వయససస:26
లస: పప

భరస : శసకరరకవప చసతనడ
ఇసటట ననస:6-15-1162/B
వయససస:60
లస: ససస స
19478 AP151010087120
పపరర: మసరసన బ షపక�

94-4/1628

భరస : ససరగష పసలర లటర
ఇసటట ననస:6-15-1162
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:6-15-1162
వయససస:47
లస: ససస స
19475 NDX2092674
పపరర: శరరద చసతనడ

19461 NDX3096641
పపరర: తరరమల ననమ

19456 NDX0247460
పపరర: ననసచనరమక� బబ గఖస�

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1160
వయససస:51
లస: పప

భరస : భబనసపడసరద
ఇసటట ననస:6-15-1162
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపవననస షపక
ఇసటట ననస:6-15-1162
వయససస:48
లస: పప
19472 NDX0253617
పపరర: జమలమ షపక

94-12/969

భరస : శక రరమబలల
ఇసటట ననస:6-15-1161
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:6-15-1162
వయససస:24
లస: ససస స
19469 NDX2061638
పపరర: బబబబ షపక

19458 NDX1804344
పపరర: గగపసచసద బబ గఖస

94-16/851

భరస : పపసచయఖ�
ఇసటట ననస:6-15-1160
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమలల ననమ
ఇసటట ననస:6-15-1161
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమలల ననమ
ఇసటట ననస:6-15-1161
వయససస:20
లస: పప
19466 NDX2061646
పపరర: నబన షపక

94-12/966

తసడడ:డ పపసచలయఖ బబ గఖస
ఇసటట ననస:6-15-1160
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1160
వయససస:51
లస: పప
19463 NDX3096575
పపరర: గగపస ననమ

19455 NDX0247510
పపరర: శవ కకటటశశరర� బబ గఖస�

19453 NDX1203892
పపరర: బబలవనసకటటశశరరర రరమపరటట

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1156
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:6-15-1160
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరమ రరవప�
ఇసటట ననస:6-15-1160
వయససస:76
లస: ససస స
19460 NDX0791103
పపరర: పపసచలయఖ భభగఖస

94-16/850

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1156
వయససస:34
లస: పప

భరస : శవ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:6-15-1159
వయససస:58
లస: ససస స
19457 NDX0247411
పపరర: రమణమక� బబ గఖస�

19452 NDX0899310
పపరర: అరరణ కలమమర పసలర లటర

19477 NDX2048313
పపరర: నరసససహ రరవప కరకరర

94-12/978

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:6-15-1162/B
వయససస:56
లస: పప
94-12/980

19480 AP151010081363
పపరర: మమలమల షపక�

94-12/981

తసడడ:డ మసరసన బ�
ఇసటట ననస:6-15-1163
వయససస:45
లస: పప
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19481 NDX0007146
పపరర: రరజఖలకడక యడవలర
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94-13/619

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:6-15-1163
వయససస:36
లస: ససస స
19484 NDX0821462
పపరర: రవకలమమర యడవలర

94-13/622

94-13/625

94-16/859

94-16/862

94-16/865

94-16/868

94-16/871

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలర సపరటట
ఇసటట ననస:6-15-1166
వయససస:64
లస: పప

19494 NDX2069855
పపరర: శకలకడక తతట

19497 NDX0035097
పపరర: లకడక పడసనన మలకలపలర

19500 JBV1795426
పపరర: రరమకకకషష తతట

19503 AP151010081411
పపరర: కకషషమమరరస తతట తతట

94-16/874

19506 NDX1124072
పపరర: శవరరమ మలర సపరటట

94-16/863

19509 NDX2711133
పపరర: శవ శసకర రరవప మలర సపరటట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలసపరటట
ఇసటట ననస:6-15-1166/1
వయససస:53
లస: పప

19489 NDX3001229
పపరర: శకనసననయక వసకలడవత

94-17/1162

19492 JBV1799949
పపరర: శకనవరసరరవప మటటట

94-16/861

19495 NDX0249748
పపరర: ననగ జజఖత తతట

94-16/864

భరస : రరమ కకషష తతట
ఇసటట ననస:6-15-1165
వయససస:31
లస: ససస స
94-16/866

19498 AP151010087428
పపరర: నస చనరమక తతట

94-16/867

భరస : కకషషమమరరస తతట
ఇసటట ననస:6-15-1165
వయససస:57
లస: ససస స
94-16/869

19501 JBV1793249
పపరర: శవ ననగగశశరరరవప తతట

94-16/870

తసడడ:డ కకషషమమరరస తతట
ఇసటట ననస:6-15-1165
వయససస:40
లస: పప
94-16/872

19504 NDX0249755
పపరర: దసరడ భవరన మలర సపరటట

94-16/873

భరస : శవపడసరద మలర సపరటట
ఇసటట ననస:6-15-1166
వయససస:35
లస: ససస స
94-16/875

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మలర సపరటట
ఇసటట ననస:6-15-1166
వయససస:30
లస: పప
94-16/877

94-13/624

తసడడ:డ గగపరలరరవప మటటట
ఇసటట ననస:6-15-1164
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ తతట
ఇసటట ననస:6-15-1165
వయససస:62
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప మలర సపరటట
ఇసటట ననస:6-15-1166
వయససస:54
లస: ససస స
19508 AP151010081356
పపరర: కకటటశశరరవప మలర సపరటట

94-16/860

తసడడ:డ కకషషమమరరస తతట
ఇసటట ననస:6-15-1165
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1165
వయససస:47
లస: పప
19505 NDX0218776
పపరర: ససత మహలకడక మలర సపరటట

19491 NDX0249706
పపరర: సరమమమజఖస మటటట

19486 NDX0653394
పపరర: వనసకటససబబయఖ గబసడదమమడ

తసడడ:డ ససదద స ననయక వసకలడవత
ఇసటట ననస:6-15-1163
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:6-15-1165
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరరస తతట
ఇసటట ననస:6-15-1165
వయససస:33
లస: పప
19502 NDX0221093
పపరర: శకనవరసరరవప మలకలపలర

94-13/1312

భరస : సతఖననరరయణ తతట
ఇసటట ననస:6-15-1165
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవ ననగగశశరరరవప తతట
ఇసటట ననస:6-15-1165
వయససస:35
లస: ససస స
19499 NDX2069947
పపరర: సతఖననరరయణ తతట

19488 NDX2720142
పపరర: వమల కలమమరర కరకలమమనస

94-13/621

తసడడ:డ ననగబలల
ఇసటట ననస:6-15-1163
వయససస:45
లస: పప

భరస : గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1164
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1164
వయససస:70
లస: పప
19496 JBV1793256
పపరర: జయలకడక తతట

94-13/623

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:6-15-1163
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మమటటట
ఇసటట ననస:6-15-1164
వయససస:32
లస: ససస స
19493 NDX0247957
పపరర: గగపరలరరవప మటటట

19485 NDX1360411
పపరర: రరసబబబబ వపరర

19483 NDX0003988
పపరర: గగపరల చలకపరటట

తసడడ:డ శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1163
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1163
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ జగనననథస
ఇసటట ననస:6-15-1163
వయససస:51
లస: పప
19490 NDX1537796
పపరర: ధన లకడక మమటటట

94-13/620

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:6-15-1163
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1163
వయససస:41
లస: పప
19487 NDX0710608
పపరర: సతఖననరరయణ కరకలమమనస

19482 NDX1360379
పపరర: పదక వపరర

19507 NDX0247999
పపరర: శవ పడసరద మలర పరటట

94-16/876

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మలర సపరటట
ఇసటట ననస:6-15-1166
వయససస:39
లస: పప
94-16/1130

19510 NDX2711117
పపరర: వర లకడక మలర సపరటట

94-16/1131

భరస : శవ శసకర రరవప మలర సపరటట
ఇసటట ననస:6-15-1166/1
వయససస:45
లస: ససస స
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19511 NDX2712024
పపరర: సరశత మలర సపరటట
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94-16/1132

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప మలర సపరటట
ఇసటట ననస:6-15-1166/1
వయససస:24
లస: ససస స
19514 NDX0246702
పపరర: హహహమమవత� మలమరదద�

94-12/983

94-12/985

94-13/627

94-13/630

94-13/633

94-12/989

94-12/992

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ నలర గగరర
ఇసటట ననస:6-15-1174
వయససస:31
లస: పప

19524 NDX2246031
పపరర: వనసకటటశశరరర వవమమరర

19527 NDX2288058
పపరర: రజన పరలకలలరర

19530 NDX0247080
పపరర: అమకతమక పబబబల�

19533 NDX0247288
పపరర: శసకర పబబబల�

94-13/634

19536 NDX2245900
పపరర: రవ కలమమర కడరర

94-13/631

19539 NDX2245868
పపరర: ఖమదర బబషర షపక
తసడడ:డ దరరయమ షపక
ఇసటట ననస:6-15-1174
వయససస:45
లస: పప

19519 JBV3692050
పపరర: ఖమససస షపక�

94-12/987

19522 NDX0788356
పపరర: నలయఖ కరరసశశటట

94-13/629

19525 NDX0820977
పపరర: పపనననరరవప కలలవకలరర

94-13/632

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:6-15-1172
వయససస:50
లస: పప
94-16/878

19528 NDX2146091
పపరర: గకరర ససనయల

94-12/988

భరస : గణణశ కడనరర
ఇసటట ననస:6-15-1173
వయససస:27
లస: ససస స
94-12/990

19531 NDX1963637
పపరర: రరజ పబబబల

94-12/991

తసడడ:డ సతస యఖ పబబబల
ఇసటట ననస:6-15-1173
వయససస:27
లస: పప
94-12/993

19534 JBV3058229
పపరర: ఆసజనవయబలల� కడనరర�

94-12/994

తసడడ:డ రరఘవపలల� �
ఇసటట ననస:6-15-1173
వయససస:59
లస: పప
94-13/635

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కడరర
ఇసటట ననస:6-15-1173
వయససస:21
లస: పప
94-13/636

94-13/626

తసడడ:డ లమజర
ఇసటట ననస:6-15-1170
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ చదననయఖ�
ఇసటట ననస:6-15-1173
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కడరర
ఇసటట ననస:6-15-1173
వయససస:22
లస: ససస స
19538 NDX2245876
పపరర: రవసదడ బబబబ నలర గగరర

94-13/628

భరస : శసకర�
ఇసటట ననస:6-15-1173
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ చదననయఖ�
ఇసటట ననస:6-15-1173
వయససస:38
లస: పప
19535 NDX2245918
పపరర: అనసరరధ కడరర

19521 NDX1360320
పపరర: ననగబల మరరవల షపక

19516 NDX0006643
పపరర: ఉసపసన బ షపక

తసడడ:డ హహసపసన�
ఇసటట ననస:6-15-1169
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వర బడహకస పరలకలలరర
ఇసటట ననస:6-15-1172
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:6-15-1173
వయససస:37
లస: ససస స
19532 JBV3692076
పపరర: గరరర పబబబల�

94-12/986

తసడడ:డ ససబబ రరయబడడ వవమమరర
ఇసటట ననస:6-15-1172
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకషటమక�
ఇసటట ననస:6-15-1172
వయససస:54
లస: పప
19529 JBV3071164
పపరర: కళళవత� కడనరర�

19518 NDX0246744
పపరర: అసలమ షపక�

94-12/982

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:6-15-1168
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:6-15-1169
వయససస:28
లస: పప

భరస : శశఖర బబబబ పలకలలరర
ఇసటట ననస:6-15-1172
వయససస:32
లస: ససస స
19526 NDX0819664
పపరర: మబరళరరవప పలకలలరర�

94-12/984

భరస : కరశమ�
ఇసటట ననస:6-15-1169
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ననగబల మరర వల షపక
ఇసటట ననస:6-15-1169
వయససస:25
లస: ససస స
19523 NDX2246007
పపరర: పరరశన పలకలలరర

19515 JBV1797216
పపరర: ననగగశశరరరవప� మలమరదద�

19513 NDX1840546
పపరర: జజఖత వరన కలడతష

భరస : శకనవరస ననయక వరన కలడతష
ఇసటట ననస:6-15-1168
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:6-15-1168
వయససస:55
లస: పప

భరస : ఆససఫ�
ఇసటట ననస:6-15-1169
వయససస:36
లస: ససస స
19520 NDX2507978
పపరర: ససభబన బ షపక

94-16/1421

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప మలర సపరటట
ఇసటట ననస:6-15-1166/1
వయససస:26
లస: పప

భరస : ననగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:6-15-1168
వయససస:44
లస: ససస స
19517 NDX0246777
పపరర: సయఖద కరరమబన� షపక�

19512 NDX2777829
పపరర: వసశ ననథ మలర సపరటట

19537 NDX0215087
పపరర: అమకత పస

94-16/879

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:6-15-1173
వయససస:42
లస: ససస స
94-13/637

19540 NDX0689992
పపరర: వనసకటటష గరజపలర

94-13/638

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:6-15-1175
వయససస:30
లస: పప
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19541 NDX0689935
పపరర: పపలర యఖ గరజలపలర
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94-13/639

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1175
వయససస:54
లస: పప
19544 NDX2812477
పపరర: సరయ కకషష కరమజ

94-12/1557

94-13/642

94-12/999

94-16/880

94-12/1003

94-12/1005

94-12/1008

తసడడ:డ షరసయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1180
వయససస:73
లస: ససస స

19554 NDX1874677
పపరర: షపక మమహరరననసర బబగస

19557 NDX1873489
పపరర: షపక వవషషరరబ

19560 NDX1909672
పపరర: అనత గననవరపప

19563 AP151010087412
పపరర: రరధ పగడనల

94-12/1011

19566 NDX1331560
పపరర: శశరర బబబబ గగససపరతల

94-12/1001

19569 NDX2776649
పపరర: పపనననరరవప కలవకలరర
తసడడ:డ ఎడడకకసడలల
ఇసటట ననస:6-15-1181
వయససస:58
లస: పప

19549 NDX1963413
పపరర: ఖమదర బబషర షపక

94-12/998

19552 NDX3109295
పపరర: రరఢ కలమమరర గదదద

94-12/1558

19555 NDX1922955
పపరర:

94-12/1002

తసడడ:డ షపక హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:6-15-1178
వయససస:72
లస: ససస స
94-13/643

19558 NDX1444819
పపరర: వర లకడక దఢసకరయల పరటట

94-12/1004

భరస : కకకషష ర రరవప
ఇసటట ననస:6-15-1179
వయససస:51
లస: ససస స
94-12/1006

19561 NDX1331578
పపరర: జజషస రతన కలమమరర గగససపరతల

94-12/1007

భరస : శశరర బబబబ
ఇసటట ననస:6-15-1180
వయససస:26
లస: ససస స
94-12/1009

19564 NDX1124056
పపరర: రమమష పగడనల

94-12/1010

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1180
వయససస:28
లస: పప
94-12/1012

తసడడ:డ ఇసరసకల
ఇసటట ననస:6-15-1180
వయససస:32
లస: పప
94-16/1422

94-13/641

భరస : మహహశ
ఇసటట ననస:6-15-1177
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1180
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటనరసయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1180
వయససస:30
లస: పప
19568 NDX3147659
పపరర: వనసకట నరసయఖ పగడల

94-12/1000

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గననవరపప
ఇసటట ననస:6-15-1180
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:6-15-1180
వయససస:44
లస: ససస స
19565 NDX1123868
పపరర: శవశసకర పగడనల

19551 NDX0246660
పపరర: ననగగశశర రరవప� గగవరడ�

19546 NDX1261577
పపరర: కలమమక కడతనల

తసడడ:డ ధరరయమ షపక
ఇసటట ననస:6-15-1176/1
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ షపక ససభబన
ఇసటట ననస:6-15-1178
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ యలమసదయఖ�
ఇసటట ననస:6-15-1179
వయససస:52
లస: పప
19562 NDX1492248
పపరర: ఆచమక గణపవరస

94-12/997

తసడడ:డ షపక ఖమససస
ఇసటట ననస:6-15-1178
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక ససభబన
ఇసటట ననస:6-15-1178
వయససస:61
లస: పప
19559 NDX0353094
పపరర: కకకషష దఢసకరయలపరటట�

19548 NDX1963389
పపరర: రవసదడ బబబబ నలర గగరర

94-12/996

భరస : చసదడయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1176
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:6-15-1177
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1177
వయససస:33
లస: పప
19556 NDX1874719
పపరర: వవషషరబ షపక

94-13/640

తసడడ:డ లకకక ననరరయణ నలర గగరర
ఇసటట ననస:6-15-1176/1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:6-15-1177
వయససస:31
లస: పప
19553 NDX0374660
పపరర: మహహశ గదదద

19545 NDX1769985
పపరర: సరయ పసడయ కరమమజ

19543 NDX0247353
పపరర: వరసస కరమమజ�

తసడడ:డ జసగయఖ�
ఇసటట ననస:6-15-1176
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వరసస కరమమజ
ఇసటట ననస:6-15-1176
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ పరశతనలల
ఇసటట ననస:6-15-1176
వయససస:42
లస: పప
19550 NDX0246637
పపరర: చసదడ శశఖర� గగవరడ�

94-12/995

భరస : వరసస�
ఇసటట ననస:6-15-1176
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ కరమజ
ఇసటట ననస:6-15-1176
వయససస:25
లస: పప
19547 NDX1261551
పపరర: చసదదయ
డ ఖ కడతనల

19542 NDX0035170
పపరర: మణణ కరమమజ�

19567 NDX3268000
పపరర: వనసకట నరసయఖ పగడల

94-12/1666

తసడడ:డ రరఢ పగడల
ఇసటట ననస:6-15-1180
వయససస:49
లస: పప
94-12/1559

19570 NDX2949162
పపరర: శవకకటటశశరర కలవకలరర

94-16/1423

భరస : పపనననరరవప కలవకలరర
ఇసటట ననస:6-15-1181
వయససస:48
లస: ససస స
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19571 NDX2776664
పపరర: సరశత కలవకలరర
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94-16/1424

తసడడ:డ పపనననరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1181
వయససస:27
లస: ససస స
19574 NDX2776656
పపరర: అమరననథ కలవకలరర

94-12/1561

94-16/883

94-12/1015

94-12/1018

94-12/1021

94-12/1024

94-12/1016

19584 NDX0034710
పపరర: వమల చదరరకలరర

19587 NDX0245779
పపరర: పడవణ చదరరకలరర

19590 AP151010081118
పపరర: శవయఖ చసదడగరర�ర

94-12/1027

19593 NDX0218099
పపరర: ననగరరరర న తషళళళరర�

94-12/1019

19596 NDX0245134
పపరర: పదనకవత� అననవరపప�

19579 NDX0245175
పపరర: శవ కలమమరర అననవరపప

94-12/1014

19582 AP151010087134
పపరర: ననగలకకర ల చసదడగరర�ర

94-12/1017

19585 JBV3071784
పపరర: గగవసదమక చసదడగరర�ర

94-12/1020

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:6-15-1183
వయససస:77
లస: ససస స
94-12/1022

19588 NDX1874768
పపరర: బడహహకశశర రరవప బననరరవపరర

94-12/1023

తసడడ:డ గగవసదస బననరరవపరర
ఇసటట ననస:6-15-1183
వయససస:34
లస: పప
94-12/1025

19591 NDX1608795
పపరర: శవయఖ చసదడగరరర

94-12/1026

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-15-1183
వయససస:48
లస: పప
94-12/1028

తసడడ:డ చన సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:6-15-1183/2
వయససస:31
లస: పప
94-12/1030

94-16/882

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:6-15-1183
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబచలస�
ఇసటట ననస:6-15-1183
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబచలస�
ఇసటట ననస:6-15-1183
వయససస:87
లస: పప
19595 NDX0245159
పపరర: అనడరరధ� అననవరపప�

19581 NDX1608803
పపరర: అలవవలల చసదడగరరర

19576 NDX0249359
పపరర: లకడక గసట

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:6-15-1183
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరషస తస స
ఇసటట ననస:6-15-1183
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదస బననరరవపరర
ఇసటట ననస:6-15-1183
వయససస:37
లస: పప
19592 AP151010081157
పపరర: వనసకటటశశరరర చసదడగరర�ర

94-12/1013

భరస : పపరరషస తస స
ఇసటట ననస:6-15-1183
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరషస తస స చదరరకలరర
ఇసటట ననస:6-15-1183
వయససస:32
లస: పప
19589 NDX1874826
పపరర: వనసకట పడసరద బననరరవపరర

19578 NDX1874834
పపరర: ననగ మలలర శశరర బననరరవపరర

94-12/1560

భరస : రరఘవపలల గసట
ఇసటట ననస:6-15-1182
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1183
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ననగమర వల�
ఇసటట ననస:6-15-1183
వయససస:47
లస: ససస స
19586 NDX1847500
పపరర: పడవణ చదరరకలరర

94-16/881

భరస : వనసకట పడసరద బననరరవపరర
ఇసటట ననస:6-15-1183
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బబజ�
ఇసటట ననస:6-15-1183
వయససస:33
లస: ససస స
19583 NDX0909010
పపరర: ఖమసససబ షపక�

19575 NDX0250118
పపరర: మలలర శశరర గసట

19573 NDX2776672
పపరర: శవ కకటటశశరర కలవకలరర

భరస : పపనన రరవప
ఇసటట ననస:6-15-1182
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : పగదేశశరరకవప గసట
ఇసటట ననస:6-15-1182
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పగడయఖ గసట
ఇసటట ననస:6-15-1182
వయససస:59
లస: పప
19580 NDX0908780
పపరర: దరరయమబ షపక�

94-16/1425

తసడడ:డ పపనన రరవప కలవకలరర
ఇసటట ననస:6-15-1181 2 LINE
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పపనననరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1182
వయససస:29
లస: పప
19577 NDX0899419
పపరర: వరర రరఘవపలల గసట

19572 NDX2950301
పపరర: సరశత కలవకలరర

19594 JBV3691987
పపరర: చనన సరసబయఖ� తషలల
ర రర�

94-12/1029

తసడడ:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:6-15-1183/2
వయససస:57
లస: పప
94-12/1031

19597 NDX1981753
పపరర: అసజన దేవ గబసటటపలర

94-13/644

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప� ANNAVARAPU
ఇసటట ననస:6-15-1184
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప� ANNAVARAPU
ఇసటట ననస:6-15-1184
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రమమష గబసటటపలర
ఇసటట ననస:6-15-1185
వయససస:35
లస: ససస స

19598 NDX0899187
పపరర: గగవసదస బనననరరవపరర�

19599 AP151010087440
పపరర: సరమమమజఖమబ కకసడపరటటరర�

94-12/1034
19600 AP151010081130
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకసడపరటటరర�

తసడడ:డ రరఘబశలల�
ఇసటట ననస:6-15-1187
వయససస:57
లస: పప

94-12/1032

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:6-15-1188
వయససస:57
లస: ససస స

94-12/1033

తసడడ:డ ననరరయణ�
ఇసటట ననస:6-15-1188
వయససస:62
లస: పప
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94-12/1562

భరస : శవ కలమమర
ఇసటట ననస:6-15-1188
వయససస:29
లస: ససస స
19604 NDX0245928
పపరర: పరరశత తనడడకకహడ�

94-12/1036

19605 NDX0246470
పపరర: పపరషచసదడరరవప తనడడకకసడ�

94-12/1039

19608 NDX0034355
పపరర: అనడరరధ� గరజలపలర �

తసడడ:డ పరపరరరవప�
ఇసటట ననస:6-15-1192
వయససస:34
లస: పప
94-17/526

94-12/1044

94-13/646

94-12/1047

తసడడ:డ ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:6-15-1196
వయససస:36
లస: పప

19620 NDX2486769
పపరర: మసరఱ నసవరల షపవక

19623 NDX0000695
పపరర: చనసదదన� షపక�

94-12/1050

19626 NDX0221226
పపరర: అబబబలమర షపక�

94-17/527

19629 NDX2116433
పపరర: శకనవరసరరవప మమరజళళ
తసడడ:డ ననరరయణరరవప మమరజళళ
ఇసటట ననస:6-15-1196
వయససస:45
లస: పప

19609 NDX0697938
పపరర: సరసబబడజఖస నరసరపపరస�

94-12/1041

19612 NDX0738724
పపరర: రరమకకకషష తదలరమమకల

94-13/645

19615 JBV3058757
పపరర: మలర కరరరర నరరవప గరజలపలర

94-17/879

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:6.15-1192
వయససస:41
లస: పప
94-12/1045

19618 JBV3058203
పపరర: చసదడశశఖర� చమకలరరస�

94-12/1046

తసడడ:డ ససబబ రరవప� �
ఇసటట ననస:6-15-1193
వయససస:38
లస: పప
94-13/647

19621 NDX1185255
పపరర: సతఖననరరయణ కకతస మమసస

94-13/648

తసడడ:డ అనసతయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1194
వయససస:36
లస: పప
94-12/1048

19624 NDX2116441
పపరర: వనసకట రమణ మమరజళళ

94-12/1049

భరస : శకనవరసరరవప మమరజళళ
ఇసటట ననస:6-15-1196
వయససస:40
లస: ససస స
94-12/1051

తసడడ:డ అనశర బబషర�
ఇసటట ననస:6-15-1196
వయససస:30
లస: పప
94-12/1053

94-12/1038

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:6-15-1192
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ గనశర బబషర�
ఇసటట ననస:6-15-1196
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:6-15-1196
వయససస:52
లస: ససస స
19628 JBV1790336
పపరర: వరబడహకస� పలకలలరర�

94-12/1043

తసడడ:డ subhani షపవక
ఇసటట ననస:6-15-1194
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమరజళళ
ఇసటట ననస:6-15-1196
వయససస:22
లస: ససస స
19625 AP151010087338
పపరర: కకటటశశరమక పలకలలరర�

19617 JBV3071792
పపరర: సరసశత� చమకలరరస�

19606 NDX1404060
పపరర: అసజల నరసరపపరస

భరస : పరపరరరవప�
ఇసటట ననస:6-15-1192
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:6-15-1193
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : మసరఱ నసవరల షపవక
ఇసటట ననస:6-15-1194
వయససస:31
లస: ససస స
19622 NDX2180750
పపరర: మమనక మమరజళళ

94-12/1040

తసడడ:డ పపలర యఖ �
ఇసటట ననస:6-15-1192
వయససస:70
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర�
ఇసటట ననస:6-15-1193
వయససస:35
లస: ససస స
19619 NDX2473668
పపరర: నడరర హన షపవక

19614 JBV3058765
పపరర: రరమబలల గరజలపలర

94-12/1035

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-15-1192
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరరవప�
ఇసటట ననస:6-15-1192
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:6-15-1192
వయససస:43
లస: పప
19616 NDX0641811
పపరర: శకలకడక� చమకలరరస�

94-12/1037

భరస : మలర కరరరర న�
ఇసటట ననస:6-15-1192
వయససస:36
లస: ససస స

94-12/1042 19611 NDX0693317
19610 NDX0693028
పపరర: పరమమశశరరరవప� నరసరపపరస�
పపరర: వనసకటటశశరరర నరసరపపరస�

19603 AP151010081605
పపరర: హరరననరరయణ తషళళళరర�

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:6-15-1188-1
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ రరమదనసస�
ఇసటట ననస:6-15-1190
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:6-15-1192
వయససస:32
లస: ససస స

19613 JBV3058732
పపరర: మబతనఖలల గరజలపలర

94-17/1163

భరస : మల కకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1188
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:6-15-1190
వయససస:47
లస: ససస స
19607 NDX0035006
పపరర: జయలకడక� గరజలపలర �

19602 NDX3127388
పపరర: ససబబమక కకడడరర

19627 JBV1790344
పపరర: శశఖర బబబబ� పలకలలరర�

94-12/1052

తసడడ:డ ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:6-15-1196
వయససస:34
లస: పప
94-12/1054

19630 AP151010081093
పపరర: ససబబబరరవప పలకలలరర�

94-12/1055

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:6-15-1196
వయససస:57
లస: పప
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19631 NDX2246080
పపరర: పదనకవత అననవరపప

94-13/649

భరస : తడవవణణ రరజ అననవరపప
ఇసటట ననస:6-15-1196
వయససస:41
లస: ససస స
19634 AP151010081061
పపరర: కకటటశశరరరవప� గబసడడమమడ�

94-12/1083

94-12/1058

94-12/1061

94-13/654

94-16/884

94-12/1064

94-13/658

భరస : రరమమసజనవయబలల
ఇసటట ననస:6-15-1203
వయససస:37
లస: ససస స

19644 NDX1261585
పపరర: ఈశశర కలమమర కదరర

19647 NDX0034926
పపరర: గగవరరన కకసడడరర�

19650 NDX0864587
పపరర: గగపస కకసడడరర

19653 NDX0896225
పపరర: రసగ కకసడడరర�

94-16/886

19656 AP151010081434
పపరర: మధససడధనరరవప గబసటటపలర

94-13/655

19659 NDX0249235
పపరర: అసజనదేవ గబసటటపలర
భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1203
వయససస:53
లస: ససస స

19639 JBV3692068
పపరర: సతస యఖ పడనరర�

94-12/1060

19642 NDX1981456
పపరర: గకరర కడనరర

94-13/653

19645 NDX0123166
పపరర: మహహదదదన సరహహబ షపక�

94-13/656

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ�
ఇసటట ననస:6-15-1198
వయససస:58
లస: పప
94-12/1062

19648 NDX0247221
పపరర: శరఖమల� రరజజబతన�

94-12/1063

భరస : గసగరధర�
ఇసటట ననస:6-15-1199
వయససస:51
లస: ససస స
94-13/657

19651 NDX0217067
పపరర: కకరణకయ వరర �

94-12/1065

భరస : రవ కలమమర�
ఇసటట ననస:6-15-1199/1
వయససస:34
లస: ససస స
94-13/659

19654 AP151010087447
పపరర: ననగరతేనశశరర గబసటటపలర

94-16/885

భరస : మధససడదనరరవప
ఇసటట ననస:6/15/1202
వయససస:49
లస: ససస స
94-16/887

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6/15/1202
వయససస:50
లస: పప
94-16/889

94-12/1057

భరస : గణణష కడనరర
ఇసటట ననస:6-15-1197
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప�
ఇసటట ననస:6-15-1200
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6/15/1202
వయససస:72
లస: ససస స
19658 NDX0249276
పపరర: ససధన లకకక గబసటటపలర

94-13/652

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1199
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1200
వయససస:36
లస: పప
19655 NDX0249185
పపరర: వనసకటససబబమక గబసటటపలర

19641 NDX2246023
పపరర: రరజగశశరర కడనరర

19636 JBV3071156
పపరర: ససగబణమక� కడనరర�

తసడడ:డ మలర యఖ�
ఇసటట ననస:6-15-1197
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:6-15-1199
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప�
ఇసటట ననస:6-15-1199
వయససస:46
లస: పప
19652 NDX0896142
పపరర: ననగరరజ ఉపమవపలలరర

94-12/1059

తసడడ:డ అసజనవయబలల
ఇసటట ననస:6-15-1197
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:6-15-1198
వయససస:35
లస: పప
19649 JBV3692092
పపరర: శకనవరసరరవప కకసడడరర�

19638 JBV3058237
పపరర: గణణష� కడనరర�

94-13/651

భరస : ఆసజనవయబలల�
ఇసటట ననస:6-15-1197
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకకననరరయణ కడనరర
ఇసటట ననస:6-15-1197
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఈశశర రరవప
ఇసటట ననస:6-15-1197
వయససస:33
లస: ససస స
19646 NDX0247890
పపరర: మదదన సరహహబ నడరరర హ

94-12/1056

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల� �
ఇసటట ననస:6-15-1197
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మలర యఖ� �
ఇసటట ననస:6-15-1197
వయససస:40
లస: పప
19643 NDX1261593
పపరర: రరణణ కదనరర

19635 NDX1282797
పపరర: మమత పబబబల

19633 NDX1261536
పపరర: తడవవణణ రరజ అననవరపప

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:6-15-1196
వయససస:46
లస: పప

భరస : గరరరబబబబ
ఇసటట ననస:6-15-1197
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల�
ఇసటట ననస:6-15-1197
వయససస:34
లస: పప
19640 JBV3058476
పపరర: సరసబశవరరవప� కడనరర�

94-13/650

తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:6-15-1196
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:6-15-1196,/2
వయససస:51
లస: పప
19637 JBV3692084
పపరర: లకడక ననరరయణ కడనరర�

19632 NDX1185230
పపరర: కరళ వరపడసరద కకసడడరర

19657 AP151010081131
పపరర: వనసకటటశశరరర గబసటటపలర

94-16/888

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:6/15/1202
వయససస:79
లస: పప
94-16/890

19660 NDX1185156
పపరర: సస మమశశఖర కరరక

94-13/660

తసడడ:డ భమషయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1204
వయససస:30
లస: పప
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94-13/661

తసడడ:డ పరమబలల
ఇసటట ననస:6-15-1204
వయససస:49
లస: పప
19664 NDX3119062
పపరర: లకడక పసడయసకర పమడడపతస

94-12/1563

94-16/895

94-16/898

94-16/901

94-16/1426

94-16/1429

94-16/1432

భరస : ససభయఖ గబటటట
ఇసటట ననస:6-15-1211
వయససస:55
లస: ససస స

19674 NDX0221184
పపరర: శకనవరస పతకమమరర

19677 NDX3081874
పపరర: మసగమక మలలర ల

19680 NDX3210531
పపరర: జజజ నయఖ దేవసడర

19683 NDX3162930
పపరర: భబగఖరరజ శసగరరపప

94-12/1307

19686 NDX2624138
పపరర: కకటటశశరర తషమమకటట

94-16/902

19689 NDX2245751
పపరర: అసజమక పరతకమమరర
భరస : హనసమయఖ పరతకమమరర
ఇసటట ననస:6-15-1213
వయససస:73
లస: ససస స

19669 NDX1309681
పపరర: కవత పతకమమరర

94-16/897

19672 AP151010087421
పపరర: మలలర శశరర పదకమమరర

94-16/900

19675 AP151010081400
పపరర: గగపరలస పదకమమరర

94-16/903

తసడడ:డ రరఘబశలల
ఇసటట ననస:6-15-1208
వయససస:52
లస: పప
94-16/1427

19678 NDX3081981
పపరర: రసగరరరవప బతష
స ల

94-16/1428

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1208
వయససస:41
లస: పప
94-16/1430

19681 NDX3074341
పపరర: మహనకకషష మలలర ల

94-16/1431

తసడడ:డ శకహరర
ఇసటట ననస:6-15-1208
వయససస:25
లస: పప
94-17/1164

19684 NDX2614535
పపరర: ససబబరరవప తషమమకటట

94-12/1306

తసడడ:డ పస లయఖ తషమమకటట
ఇసటట ననస:6-15-1210
వయససస:63
లస: పప
94-12/1308

భరస : పస లయఖ తషమమకటట
ఇసటట ననస:6-15-1210
వయససస:34
లస: ససస స
94-12/1564

94-16/894

భరస : గగపరలస
ఇసటట ననస:6-15-1208
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల శసగరరపప
ఇసటట ననస:6-15-1208
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప తషమమకటట
ఇసటట ననస:6-15-1210
వయససస:43
లస: పప
19688 NDX3128113
పపరర: చననమక గబటటట

94-16/899

తసడడ:డ వజయరరజ దేవసడర
ఇసటట ననస:6-15-1208
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శకహరర
ఇసటట ననస:6-15-1208
వయససస:24
లస: పప
19685 NDX2610087
పపరర: పస లయఖ తషమమకటట

19671 NDX1775164
పపరర: రరధ శక రరమబలల

19666 AP151010087249
పపరర: అమరగశశరర దససపల

భరస : శకనవరసరరవ
ఇసటట ననస:6-15-1208
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకహరర
ఇసటట ననస:6-15-1208
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1208
వయససస:37
లస: ససస స
19682 NDX3073749
పపరర: పడవణ కలమమర మలలర

94-16/896

తసడడ:డ గగపరల
ఇసటట ననస:6-15-1208
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరయబడడ
ఇసటట ననస:6-15-1208
వయససస:48
లస: పప
19679 NDX3072535
పపరర: రమమదేవ బతష
స ల

19668 AP151010081077
పపరర: ననగగశశరరరవప దససపల

94-16/892

భరస : ననగగశశరరరవప దససపల
ఇసటట ననస:6-15-1207
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస శక రరమబలల
ఇసటట ననస:6-15-1208
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : గగపరల
ఇసటట ననస:6-15-1208
వయససస:60
లస: ససస స
19676 NDX3081684
పపరర: శకహరర మలలర ల

94-16/893

తసడడ:డ వరర సరశమ దససపల
ఇసటట ననస:6-15-1207
వయససస:61
లస: పప

భరస : గగపరల
ఇసటట ననస:6-15-1208
వయససస:29
లస: ససస స
19673 NDX0221986
పపరర: ఆదదలకడక పతకమమరర

19665 NDX1345867
పపరర: ససజనఖ దససపల

19663 NDX0034348
పపరర: పదకజ కరరక

భరస : భమషయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1204
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కలమమర రరజజ దససపల
ఇసటట ననస:6-15-1207
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1207
వయససస:33
లస: పప
19670 NDX0218610
పపరర: పతకమమరర కనకదసరడ

94-16/891

భరస : సస మ శశఖర కరరక
ఇసటట ననస:6-15-1204
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వర సరశమ పమడడపతస
ఇసటట ననస:6-15-1205
వయససస:18
లస: ససస స
19667 JBV3058344
పపరర: కలమమరరకజజ దససపల

19662 NDX2225860
పపరర: తరరమల దేవ కరరక

19687 NDX2610186
పపరర: వర రరఘవమక తషమమకటట

94-13/1220

భరస : ససబబరరవప తషమమకటట
ఇసటట ననస:6-15-1210
వయససస:54
లస: ససస స
94-12/1066

19690 NDX2970747
పపరర: తరరమల పతకమమరర

94-12/1565

తసడడ:డ రరఘవపలల పతకమమరర
ఇసటట ననస:6-15-1213
వయససస:19
లస: ససస స
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19691 JBV1801448
పపరర: పదనకవత పదకమమరర

94-16/904

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:6-15-1213
వయససస:33
లస: ససస స
19694 JBV1800333
పపరర: సససదరమక� చలర గబసడర �

94-12/1068

94-17/1165

94-16/906

94-16/909

94-16/912

94-16/915

19704 NDX1746082
పపరర: వజయ లకడక కకసడేటట

19707 NDX1746074
పపరర: రమమష గగలర పలర

19710 AP151010081179
పపరర: రరమకకటట కక మబక రర

94-17/528

94-17/679

19713 NDX2417772
పపరర: వనసకట లకడక కకమమకరర

94-12/1070

19702 AP151010087196
పపరర: ససబబబయమక తతలసడరర�

94-16/908

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:6-15-1215
వయససస:65
లస: ససస స
94-16/910

19705 NDX1783761
పపరర: శకలసతల రచన కకసడన

94-16/911

భరస : కకటటశశర రరవప రచన కకసడన
ఇసటట ననస:6-15-1217
వయససస:47
లస: ససస స
94-16/913

19708 NDX1746090
పపరర: కలమమర కకసడేటట

94-16/914

తసడడ:డ పపనననరరవప కకసడేటట
ఇసటట ననస:6-15-1217
వయససస:40
లస: పప
94-16/916

19711 NDX3118122
పపరర: శకనస ఆమదలపఅల

94-16/1435

తసడడ:డ తరరపత సరశమ
ఇసటట ననస:6-15-1218
వయససస:31
లస: పప
94-17/677

19714 NDX2417798
పపరర: వనసకట రమణ కకమమకరర

94-17/678

భరస : మమణణకరఖల రరవప కకమమకరర
ఇసటట ననస:6-15-1218, NAIBRAHMIN COLO
వయససస:68
లస: ససస స

19716 NDX2983781
పపరర: మననహర బలర పలర

19717 JBV3071065
పపరర: కవత బలర పలర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బలర పలర
ఇసటట ననస:6-15-1219
వయససస:18
లస: పప

19718 JBV3071339
పపరర: శకదేవ బలర పలర

19719 AP151010087114
పపరర: లకకకకరసతమక బలర పలర

94-16/918

19699 NDX0932905
పపరర: బడహకయఖ� మమరరసపపరస�

భరస : వనసకటటశశరరర కకమమకరర
ఇసటట ననస:6-15-1218, NAIBRAHMIN COLO
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ భమషణస కకమమకరర
ఇసటట ననస:6-15-1218, NAIBRAHMIN COLO
వయససస:71
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప బలర పలర
ఇసటట ననస:6-15-1219
వయససస:35
లస: ససస స

94-16/907

తసడడ:డ ననగభమషణస కక మబక రర
ఇసటట ననస:6-15-1218
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ మమణణకరఖల రరవప కకమమకరర
ఇసటట ననస:6-15-1218
వయససస:37
లస: పప
19715 NDX2417806
పపరర: మమణణకరఖల రరవప కకమమకరర

19701 AP151010087197
పపరర: ససభబషసణణ తతలసడరర�

94-16/1434

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:6-15-1214/C
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గగలర పలర
ఇసటట ననస:6-15-1217
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ బపయ రచన కకసడన
ఇసటట ననస:6-15-1217
వయససస:49
లస: పప
19712 NDX2417780
పపరర: వనసకటటశశరరర కకమమకరర

94-12/1069

భరస : పపననన రరవప కకసడేటట
ఇసటట ననస:6-15-1217
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ మమరరస ఏలలలరర
ఇసటట ననస:6-15-1217
వయససస:34
లస: పప
19709 NDX1924969
పపరర: కకటటశశర రరవప రచన కకసడన

19698 JBV1799428
పపరర: రరమకకషష� కరకలమమనస�

19696 NDX2719821
పపరర: తడవవణణ రగనడ
స రర
తలర : సససదరమక
ఇసటట ననస:6-15-1214
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:6-15-1215
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రమమశ గగలర పలర
ఇసటట ననస:6-15-1217
వయససస:32
లస: ససస స
19706 NDX1746058
పపరర: కకసడయఖ ఏలలలరర

94-16/905

తసడడ:డ ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:6-15-1214/1
వయససస:64
లస: పప

భరస : వరరసజనవయబలల �
ఇసటట ననస:6-15-1215
వయససస:37
లస: ససస స
19703 NDX1746066
పపరర: దసరడ గగలర పలర

19695 NDX0217638
పపరర: ననగగసదడమక నలమరగబసడర

94-12/1067
19693 NDX0897751
పపరర: ననగమలలర శశరర� మమరరసపపరపప�

తసడడ:డ బడహకయఖ�
ఇసటట ననస:6-15-1214
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:6-15-1214
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదస
ఇసటట ననస:6-15-1214
వయససస:61
లస: పప
19700 JBV1801638
పపరర: అనడరరధ తేలలకలటర

94-16/1433

భరస : రరగవలల
ఇసటట ననస:6-15-1213
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : జజగగశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:6-15-1214
వయససస:25
లస: ససస స
19697 NDX2941516
పపరర: వలయమమస దరరవవమబల

19692 NDX2775575
పపరర: పడవలర క పతకమమరర

భరస : వనసకటటశశరరర బలర పలర
ఇసటట ననస:6-15-1219
వయససస:59
లస: ససస స

94-12/1566

94-16/917

భరస : వనసకరటరమణ బలర పలర
ఇసటట ననస:6-15-1219
వయససస:33
లస: ససస స
94-16/919

19720 AP151010081062
పపరర: శకనవరసరరవప బలర పలర

94-16/920

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బలర పలర
ఇసటట ననస:6-15-1219
వయససస:39
లస: పప
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19721 NDX2245892
పపరర: లలత శవ ననగమణణ మలమరదద

94-13/662

భరస : శశ కలమమర మలమరదద
ఇసటట ననస:6-15-1220
వయససస:32
లస: ససస స
19724 NDX2246056
పపరర: వర బడహక చనరర కలసదసరరస

94-13/665

94-17/530

94-16/923

భరస : వజయ భబససర తటటట
ఇసటట ననస:6-15-1226
వయససస:46
లస: ససస స
19733 NDX2181329
పపరర: హహమసత పమడడమలర

19725 AP151010087148
పపరర: నరసమక ఎకసలలరర�

19728 NDX2181378
పపరర: అనసష పమడడమలమర

94-12/1071

94-16/921

19731 NDX2006113
పపరర: జజఖతసత అడస గడస

19732 NDX1984567
పపరర: రమమదేవ మబదదన

94-16/924

94-16/927

19736 NDX1775008
పపరర: శకనవరస రరవప మబదనదనన

19737 NDX2181352
పపరర: బబబబ రరజగసదడ పడసరద
పమడడమలమర
తసడడ:డ పపలమర రరవప పమడడమలమర
ఇసటట ననస:6-15-1226
వయససస:54
లస: పప

94-16/930

19740 NDX2245108
పపరర: ఆలలఖఖ శరఖమమరర

94-17/531

19739 NDX1774950
పపరర: వరయఖ మబదనదనన

94-16/932

తసడడ:డ హనసమయఖ మబదనదనన
ఇసటట ననస:6-15-1226
వయససస:77
లస: పప
19742 NDX2245082
పపరర: మణణ పడదదప మబపలరరజ
తసడడ:డ వర పడసరదరరవప మబపలరరజ
ఇసటట ననస:6-15-1226
వయససస:21
లస: పప
94-17/536

19748 NDX0953976
పపరర: వనసకటససబబమక కసదదక
డ

94-17/538

19746 JBV1801851
పపరర: రమమష� మమరరసపపరపప�

తసడడ:డ అపరలరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1232
వయససస:81
లస: ససస స

94-16/928

19738 NDX2006139
పపరర: పపరష రరమబడహకస అడస గడస

94-16/931

19741 NDX2245090
పపరర: వజయలకడక శరఖమమరర

94-17/532

భరస : నరసససహరరవప శరఖమమరర
ఇసటట ననస:6-15-1226
వయససస:44
లస: ససస స
94-17/534

19744 NDX2203495
పపరర: పదనకవత చదలవరడ

94-17/535

భరస : శకనవరస కలమమర చదలవరడ
ఇసటట ననస:6-15-1229
వయససస:50
లస: ససస స
94-12/1072

తసడడ:డ శసకరరరవప� �
ఇసటట ననస:6-15-1230
వయససస:35
లస: పప
19749 NDX0262386
పపరర: యమమన పపరష తలకస పపలలర

19735 NDX2006105
పపరర: కరరణ కలమమర అడస గడస

తసడడ:డ పపననయఖ అడస గడస
ఇసటట ననస:6-15-1226
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ గగపరలకకషషయఖ శరఖమమరర
ఇసటట ననస:6-15-1226
వయససస:48
లస: పప

19745 NDX2203503
పపరర: రగవసత వనసకట షసవర కలమమర
చదలవరడ
తసడడ:డ శకనవరస కలమమర చదలవరడ
ఇసటట ననస:6-15-1229
వయససస:21
లస: పప

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1232
వయససస:79
లస: ససస స

19743 NDX2245074
పపరర: నరసససహరరవప శరఖమమరర

94-16/925

తసడడ:డ పపరష రరమబడహకస అడస గడస
ఇసటట ననస:6-15-1226
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప శరఖమమరర
ఇసటట ననస:6-15-1226
వయససస:21
లస: ససస స
94-17/533

94-16/922

భరస : వరయఖ మబదదన
ఇసటట ననస:6-15-1226
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప శకసగరపప
ఇసటట ననస:6-15-1226
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ మబదనదనన
ఇసటట ననస:6-15-1226
వయససస:49
లస: పప

94-17/529

19729 NDX1419887
పపరర: బబల లకడక ససజనఖ శకసగరపప
భరస : శకధర రరవప శకసగరపప
ఇసటట ననస:6-15-1226
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ రరజగసదడ పడసరద పమడడమలర
ఇసటట ననస:6-15-1226
వయససస:49
లస: పప
94-16/929

19726 NDX2106616
పపరర: మసగమక కకసడరర

తసడడ:డ బబబబ రరజగసదడ పడసరద పమడడమలమర
ఇసటట ననస:6-15-1226
వయససస:25
లస: ససస స

19734 NDX1419861
పపరర: శకధర రరవప శకసగరపప

94-13/664

భరస : సతఖననరరయణ కకసడరర
ఇసటట ననస:6-15-1224
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : పపరష రరమబడహకస అడస గడస
ఇసటట ననస:6-15-1226
వయససస:54
లస: ససస స
94-16/926

19723 NDX2246049
పపరర: అమరలసగగశశర చనరర డకకకసడ

తసడడ:డ శకనవరస చనరర డకకకసడ
ఇసటట ననస:6-15-1223
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఓబయఖ�
ఇసటట ననస:6-15-1224
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కకసడరర
ఇసటట ననస:6-15-1224
వయససస:64
లస: పప
19730 AP151010339239
పపరర: ససనతన తరరమలశశటట

94-13/663

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మలమరదద
ఇసటట ననస:6-15-1220
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలసదసరరస
ఇసటట ననస:6-15-1223
వయససస:28
లస: పప
19727 NDX2106632
పపరర: సతఖననరరయణ కకసడరర

19722 NDX2245884
పపరర: శశ కలమమర మలమరదద

19747 NDX0374769
పపరర: పపరరషమ శసకవరస

94-17/537

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:6-15-1232
వయససస:38
లస: ససస స
94-17/539

19750 NDX1616558
పపరర: రరమలకడక హహమ బసదస
జమకలమడక
తసడడ:డ హరర పడసరద జమకలమడక
ఇసటట ననస:6-15-1233
వయససస:28
లస: ససస స

94-17/540
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19751 NDX0262246
పపరర: లకడక మకదసల� జమమల
మడక�
తసడడ:డ హరరపస
డ రద�
ఇసటట ననస:6-15-1233
వయససస:32
లస: ససస స

94-17/541

19754 JBV1793843
పపరర: ససజజత లకడక ససహహచ

94-17/544

94-17/547

తసడడ:డ వఝల సడరఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:6-15-1236
వయససస:52
లస: పప
19763 JBV1793637
పపరర: శవ పరరశత� మమరరసపపరపప�

19755 AP151010345548
పపరర: శరరదనదేవ కరమశశటట

94-17/545

19758 NDX1192657
పపరర: శవ పడసరద చసడడ

94-17/548

భరస : శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:6-15-1239/1
వయససస:50
లస: ససస స

19761 AP151010087053
పపరర: మసజలత జజషసట

94-17/550

19764 AP151010087030
పపరర: ఉమమదేవ కగసర

94-17/552

భరస : కకషష చదవతనఖ అనననపడగడ
ఇసటట ననస:6-15-1242
వయససస:30
లస: ససస స
19772 NDX1354067
పపరర: మసదరపప వరబడహస

94-17/558

తసడడ:డ బడహకనసద రరవప
ఇసటట ననస:6-15-1244
వయససస:35
లస: పప

94-13/1221

19773 NDX0370114
పపరర: ఫణణకలమమర భమవరపప

94-17/561

19776 AP151010081217
పపరర: నరసససహరరవప చదరరకలరర

19779 NDX2989796
పపరర: శవ పరరశత ననగబలవసచ
భరస : రరజగశ
ఇసటట ననస:6-15-1244
వయససస:27
లస: ససస స

19765 AP151010081035
పపరర: పరరద సరరధదశరక కగసర

19768 JBV3692431
పపరర: రఘబ సశరష జమకలమడక

19771 NDX0262204
పపరర: వజయ లకడక భమవరపప

94-17/559

19774 JBV3692449
పపరర: భమవరపప హనసమమన
నకసససహరరవప
తసడడ:డ ఆదదననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1242
వయససస:65
లస: పప

94-17/562

19777 NDX2989812
పపరర: ననగగసదడస ననగబలవసచ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-15-1243
వయససస:55
లస: పప
94-16/1437

19762 AP151010081017
పపరర: శరఖమ పడసరదస జజషసట

94-17/551

94-17/553

94-17/556

94-17/557

భరస : హనసమమన నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1242
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమచసదడ మమరరస
ఇసటట ననస:6-15-1242
వయససస:30
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1243
వయససస:50
లస: ససస స
19778 NDX2989804
పపరర: రరజగశ ననగబలవసచ

19770 NDX2633527
పపరర: కకషష చదవతనఖ అనననపడగడ

94-17/549

తసడడ:డ శకరరమచసదడమమరరస
ఇసటట ననస:6-15-1241
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయ పడసరద అనననపడగడ
ఇసటట ననస:6-15-1242
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరయ బబబబ
ఇసటట ననస:6-15-1242
వయససస:26
లస: పప
19775 AP151010087162
పపరర: శరయలకడక చదరరకలరర

94-17/555

తసడడ:డ రఘబ సశరష జమకలమడక
ఇసటట ననస:6-15-1241
వయససస:32
లస: పప
94-8/1224

19759 NDX0895698
పపరర: వవదవత పరరమ

తసడడ:డ నరసససహశరక
ఇసటట ననస:6-15-1240
వయససస:38
లస: పప

94-17/554 19767 NDX0719138
19766 NDX0262154
పపరర: లకడక అననపపరష జమకలమడక
పపరర: వసశధర జమకలమడక

19769 NDX2633535
పపరర: శరకవసత అనననపడగడ

94-17/546

తసడడ:డ పడసరదస
ఇసటట ననస:6-15-1239
వయససస:70
లస: పప

భరస : పరరద సరరదదశరక
ఇసటట ననస:6-15-1240
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : రఘబ సశరష జమకలమడక
ఇసటట ననస:6-15-1241
వయససస:52
లస: ససస స

19756 NDX1192665
పపరర: యగగసదడ కలమమర చసడడ

భరస : రవ శసకర
ఇసటట ననస:6-15-1236
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శరఖమపమసరద
ఇసటట ననస:6-15-1239
వయససస:63
లస: ససస స
94-12/1073

94-17/543

తసడడ:డ శవపడసరద
ఇసటట ననస:6-15-1234
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకధసదరరమయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1234
వయససస:63
లస: పప
94-145/793

19753 AP151010081353
పపరర: హరర పడసరదస జమబకలమడక

తసడడ:డ శకరరమచసదడమమరరస
ఇసటట ననస:6-15-1233
వయససస:62
లస: పప

భరస : చసదడశవపడసరదస
ఇసటట ననస:6-15-1234
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద
ఇసటట ననస:6-15-1234
వయససస:36
లస: పప
19760 NDX2916732
పపరర: వఝల రవ శసకర

94-17/542

భరస : హహరపడసరద
ఇసటట ననస:6-15-1233
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శవపడసరద
ఇసటట ననస:6-15-1234
వయససస:35
లస: ససస స
19757 NDX1192673
పపరర: ససనల కలమమర చసడడ

19752 JBV1799386
పపరర: లకకకకమల జమకలమడక

94-17/560

94-16/1436

భరస : బడహకనసద రరవప
ఇసటట ననస:6-15-1244
వయససస:47
లస: ససస స
94-16/1438

19780 NDX0262923
పపరర: ససలలచన గడదస

94-17/563

భరస : ననగగశశర రరవప గడదస
ఇసటట ననస:6-15-1244
వయససస:47
లస: ససస స
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19781 NDX0952200
పపరర: శకనస గడదస
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94-17/564

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప గడదస
ఇసటట ననస:6-15-1244
వయససస:28
లస: పప
19784 NDX2248540
పపరర: హరరక గరయతడ గడదస

94-17/567

94-17/570

94-17/573

94-17/576

94-17/579

94-17/582

94-17/585

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప యలమసచ
ఇసటట ననస:6-15-1254
వయససస:23
లస: ససస స

19794 NDX2163202
పపరర: ఆఫస డ జయమ షపక

19797 NDX0498170
పపరర: మహమకద అల భబషర�

19800 AP151010087236
పపరర: రరజఖలకడక బమదద

19803 NDX2755874
పపరర: సతశ కలమమర శశటట

94-17/586

19806 NDX2767614
పపరర: నరసససహ రరవప వసగవవలల

94-17/577

19809 NDX2203594
పపరర: గకతమ యలమసచ
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప యలమసచ
ఇసటట ననస:6-15-1254
వయససస:25
లస: ససస స

19789 NDX0865014
పపరర: సరరత కరసరన

94-17/572

19792 NDX2248474
పపరర: సలమమ షపక

94-17/575

19795 NDX1353986
పపరర: సబహ షపక

94-17/578

భరస : మహమకద అల బబషర
ఇసటట ననస:6/15/1250
వయససస:31
లస: ససస స
94-17/580

19798 NDX0003657
పపరర: మసరసన వల షపక

94-17/581

తసడడ:డ చనన కరశస
ఇసటట ననస:6-15-1250
వయససస:57
లస: పప
94-17/583

19801 NDX0896118
పపరర: వనసకటటశశరరర బమడడ

94-17/584

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1251
వయససస:43
లస: పప
94-17/1166

19804 NDX2755841
పపరర: పడవణ కలమమర శశటట

94-17/1167

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప శశటట
ఇసటట ననస:6-15-1251
వయససస:25
లస: పప
94-17/1168

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వసగవవలల
ఇసటట ననస:6-15-1253
వయససస:49
లస: పప
94-17/588

94-17/569

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:6-15-1249
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబశవ రరవప శశటట
ఇసటట ననస:6-15-1251
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1252
వయససస:30
లస: ససస స
19808 NDX2203586
పపరర: వసససదర యలమసచ

94-17/574

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1251
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-15-1251
వయససస:49
లస: పప
19805 NDX0351973
పపరర: సడవసత భమవరపప

19791 NDX2248458
పపరర: లలవలమ ససలమసనన మహమకద

19786 AP151010081272
పపరర: శరయరరమ గడస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:6-15-1248
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పరక హహసపసన�
ఇసటట ననస:6/15/1250
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1251
వయససస:41
లస: ససస స
19802 NDX0707505
పపరర: సరసబశవరరవప శశటట

94-17/571

భరస : ఖమససస షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:6-15-1250
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:6-15-1250
వయససస:47
లస: ససస స
19799 AP151010087239
పపరర: ననగరరజకలమమరర బమదద

19788 NDX0865055
పపరర: మలలర శశరర ససరరగరరర

94-17/566

తసడడ:డ గరసదద
ఇసటట ననస:6-15-1247
వయససస:44
లస: పప

భరస : ససభబన మహమకద
ఇసటట ననస:6-15-1249
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనమయమ షపక
ఇసటట ననస:6-15-1249
వయససస:38
లస: పప
19796 AP151010087207
పపరర: హకస రరననసర షపక

94-17/568

భరస : సభబపత
ఇసటట ననస:6-15-1248
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:6-15-1248
వయససస:44
లస: పప
19793 NDX1927245
పపరర: మసరసన షపక

19785 AP151010087164
పపరర: ససజజత గడస స

19783 NDX1651679
పపరర: శకనస ధరణణకకట

తసడడ:డ వలమదదడ ధరణణకకట
ఇసటట ననస:6-15-1246
వయససస:41
లస: పప

భరస : సరయరరస
ఇసటట ననస:6-15-1247
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరరసరన
ఇసటట ననస:6-15-1248
వయససస:23
లస: ససస స
19790 NDX0864579
పపరర: శకనవరసరరవప కరరసరన

94-17/565

తసడడ:డ బడహకనసద రరవప�
ఇసటట ననస:6-15-1244
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరయరరస గడదస
ఇసటట ననస:6-15-1247
వయససస:23
లస: ససస స
19787 NDX2203552
పపరర: మమనక కరరసరన

19782 NDX0124636
పపరర: వజయ బబబబ ననగబల�

19807 NDX2426716
పపరర: బసదస యలమసచ

94-17/587

తసడడ:డ వనసకటటశశరర రరవప యలమసచ
ఇసటట ననస:6-15-1254
వయససస:21
లస: ససస స
94-17/589

19810 NDX0262758
పపరర: కకకషషవవణణ జజజజల

94-17/590

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:6-15-1254
వయససస:38
లస: ససస స
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19811 NDX2203578
పపరర: సరరత యలమసచ
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94-17/591

భరస : వనసకటటశశర రరవప యలమసచ
ఇసటట ననస:6-15-1254
వయససస:40
లస: ససస స
19814 AP151010081194
పపరర: వనసకటటశశర రరవప యలమసచ

94-17/594

94-17/597

94-17/600

94-17/603

19826 NDX0379982
పపరర: శకనవరస రరవప యడర పఅల

94-17/606

19821 NDX0126227
పపరర: వనసకట రరవప సడరఖదేవర

19824 NDX2249241
పపరర: రరధనకకషష మమరరస దసరడ రరజ

19827 NDX0896126
పపరర: దదనవష యడర పలర �

94-17/609

19830 NDX0261966
పపరర: రమమదేవ పరలపరరస

94-17/601

తసడడ:డ వశశననధనరససస స
ఇసటట ననస:6-15-1262
వయససస:45
లస: పప

19833 AP151010081041
పపరర: పపరరషనసదశరససస స దడళపరళళ

94-17/604

తసడడ:డ మమధవ శక సతశ బబబబ చేబయఖస
ఇసటట ననస:6-15-1262
వయససస:19
లస: పప

19836 AP151010087366
పపరర: పదకశక నడడసపలర

94-17/607

తసడడ:డ శవరరమకకషష పడసరద
ఇసటట ననస:6-15-1264
వయససస:31
లస: పప

94-17/599

19822 NDX2249266
పపరర: శరసత దసరడ రరజ

94-17/602

19825 NDX2070043
పపరర: కకకషషవవణణ యడర పలర

94-17/605

19828 NDX0896027
పపరర: నవన ఎడర పలర

94-17/608

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:6-15-1259
వయససస:35
లస: పప
94-17/610

19831 NDX2006196
పపరర: ననగ సరయ హరరష చసదస
పరలపరరస
తసడడ:డ హనసమత పడసరద పరలపరరస
ఇసటట ననస:6-15-1262
వయససస:24
లస: పప

94-17/613

94-17/1169
19834 NDX2723187
పపరర: పరలపరరస హనడమథ పడసరద
PALAPARTHI
తసడడ:డ నరసససహరరవప PALAPARTHI
ఇసటట ననస:6-15-1262
వయససస:52
లస: పప

94-17/614

19837 AP151010087019
పపరర: వరమక నడడసపలర

భరస : శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:6-15-1264
వయససస:51
లస: ససస స

94-17/616 19839 NDX0985465
19838 NDX0985853
పపరర: వనసకట శవలకకక అననజ నడడసపలర
పపరర: మననజ నడడసపలర

19819 NDX0878199
పపరర: ననగమణణ చసతలపలర

భరస : అసకరరరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:6-15-1259
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపయఖశరససస స
ఇసటట ననస:6-15-1262
వయససస:57
లస: పప
94-17/1170

94-17/596

భరస : శకనవరస అహహ క కలమమర దసరడ రరజ
ఇసటట ననస:6-15-1258
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : హనసమత పడసరద
ఇసటట ననస:6-15-1262
వయససస:49
లస: ససస స
94-17/612

19816 JBV1799782
పపరర: ససదేషష చసతలపలర � �

భరస : బబలకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1257
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకరరరవప�
ఇసటట ననస:6-15-1259
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1259
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమకకషష పడసరద
ఇసటట ననస:6-15-1264
వయససస:30
లస: పప

94-17/598

తసడడ:డ రరమయఖ దసరడ రరజ
ఇసటట ననస:6-15-1258
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ అసకరరవ యడర పఅల
ఇసటట ననస:6-15-1259
వయససస:36
లస: పప

19835 NDX2736684
పపరర: రతనననభ శక తేజశశ చేబయఖస

19818 NDX0878181
పపరర: జయ సడరరఖ దేవర

94-17/593

భరస : బబలససబడమణఖస � �
ఇసటట ననస:6-15-1257
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1257
వయససస:69
లస: పప

19823 NDX2249274
పపరర: శకనవరస అశశక కలమమర
దసరడ రరజ
తసడడ:డ రరధనకకషష మమరరస దసరడ రరజ
ఇసటట ననస:6-15-1258
వయససస:42
లస: పప

19832 AP151010081042
పపరర: మధవశకసతషరబబబ చేబయస

94-17/595

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:6-15-1257
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకకషష రరరవప�
ఇసటట ననస:6-15-1257
వయససస:67
లస: పప

19829 NDX0896050
పపరర: అసకరరరవప ఎడర పలర

19815 NDX0351395
పపరర: ధన లకడక గడదస

19813 NDX0124594
పపరర: జజల శకనవరస రరవప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-15-1254
వయససస:42
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1256
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : బబలససబడమణఖస
ఇసటట ననస:6-15-1257
వయససస:62
లస: ససస స
19820 AP151010081022
పపరర: బబలససబడమణఖస చసతలపలర �

94-17/592

తసడడ:డ ననసర వల� �
ఇసటట ననస:6-15-1254
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1254
వయససస:46
లస: పప
19817 AP151010087017
పపరర: కనకదసరడ చసతలపలర

19812 JBV1800499
పపరర: ననగబల మర� షపక�

94-17/611

94-17/615

భరస : ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1264
వయససస:82
లస: ససస స
94-17/617

19840 JBV3058633
పపరర: శవరరమకకకషష పడసరద నడడసపలర

94-17/618

తసడడ:డ ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1264
వయససస:56
లస: పప
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19841 NDX0457622
పపరర: అనడరరధ గగలర పపడడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-17/619

భరస : వరఖస ననరరయణ
ఇసటట ననస:6-15-1265
వయససస:45
లస: ససస స
19844 NDX0952119
పపరర: వరఖస ననరరయణ మమరరస
గగలర పపడడ
తసడడ:డ శక కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:6-15-1265
వయససస:54
లస: పప

94-17/622

19847 NDX2006469
పపరర: హహమ బసదస మకజసన

94-17/625

94-17/628

భరస : శకనవరస రరవప మకజసన
ఇసటట ననస:6-15-1280
వయససస:48
లస: ససస స
19856 NDX2055300
పపరర: ససబబబయమక అతతస ట
భరస : మసరసన రరవప అతతస ట
ఇసటట ననస:6-15-1280
వయససస:65
లస: ససస స
94-17/637

19862 NDX0985523
పపరర: అశశన తరరమల కలసపటర

94-17/640

తసడడ:డ వనసకట శకహరరరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1280
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ మకజసన
ఇసటట ననస:6-15-1280
వయససస:55
లస: పప

19846 JBV1798875
పపరర: ధదరకలమమర మలర ఖమరరర నశరక
కరకరన
తసడడ:డ ససబబరరయశరక� �
ఇసటట ననస:6-15-1266
వయససస:65
లస: పప

94-17/624

94-17/626

19849 NDX1799941
పపరర: శలల చదవతనఖ పడతసపరటట

94-17/627

19848 NDX2248482
పపరర: దసరడ లకడక చటటట

19851 NDX0828996
పపరర: మబపలరరజ జయశక

భరస : ససధదర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:6-15-1280
వయససస:33
లస: ససస స
94-17/629

19854 NDX1001452
పపరర: పదనక సరగజ ససదద స

19857 NDX2400661
పపరర: కమలమదేవ మబపరలళర

94-17/643

94-17/632

94-17/635

94-17/638

19863 NDX2248508
పపరర: తరరపతయఖ చసటటట

94-17/641

19869 NDX2203628
పపరర: సతఖననరరయణ బబవనరర
తసడడ:డ సతఖ నన రరయ బవననరర
ఇసటట ననస:6-15-1280
వయససస:56
లస: పప

19855 NDX2203610
పపరర: శక వళ తమననన

94-17/633

19858 NDX0829085
పపరర: మబపలరరజ సరగజన

94-17/636

భరస : పసచనచరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1280
వయససస:71
లస: ససస స
19861 NDX0842047
పపరర: మబపలరరజ వరపడసరద రరవప

94-17/639

తసడడ:డ పసచనచరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1280
వయససస:38
లస: పప
19864 NDX0842005
పపరర: పరయటర సరయరరస

94-17/642

తసడడ:డ గగపరలకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:6-15-1280
వయససస:42
లస: పప
94-17/644

తసడడ:డ వఠల
ఇసటట ననస:6-15-1280
వయససస:52
లస: పప
94-17/646

94-17/630

భరస : సతఖ నన రరయణ బవననరర
ఇసటట ననస:6-15-1280
వయససస:53
లస: ససస స

19860 NDX1799446
పపరర: పడణయ రసజత కలమమర
శరఖమమరర
తసడడ:డ నరసససహ రరవప శరఖమమరర
ఇసటట ననస:6-15-1280
వయససస:25
లస: పప

19866 NDX0841858
పపరర: ఇనసమబల వనసకట శకనస పడసరద

19852 NDX0828681
పపరర: పమడడమళళ ననగమలలర శశరర
భరస : బబబబ రరజగసదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:6-15-1280
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ చననయఖ చసటటట
ఇసటట ననస:6-15-1280
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప మబపరలళళ
ఇసటట ననస:6-15-1280
వయససస:48
లస: పప
19868 NDX2006444
పపరర: శకనవరస రరవప మకజసన

94-17/623

భరస : హనసమసతరరవప మబపరలళర
ఇసటట ననస:6-15-1280
వయససస:68
లస: ససస స

19859 NDX2203602
పపరర: మహన సతఖ సరయ కకషష
బబవనరర
తసడడ:డ సతఖ నన రరయ బవననరర
ఇసటట ననస:6-15-1280
వయససస:22
లస: పప

19865 NDX2400679
పపరర: శకకకషష కకషస ర చచదరర మబపరలళళ

19845 JBV1798438
పపరర: శవదసరడ కరకరన

భరస : హహచ వ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:6-15-1280
వయససస:49
లస: ససస స
94-17/634

94-17/621

తసడడ:డ వరఖస ననరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:6-15-1265
వయససస:26
లస: పప

భరస : వరపడసరద రరవప
ఇసటట ననస:6-15-1280
వయససస:43
లస: ససస స
94-17/631

19843 NDX1521666
పపరర: పడవణ శసకర గగలర పపడడ

తసడడ:డ వరఖస ననరరయణ మమరరస గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:6-15-1265
వయససస:24
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ చటటట
ఇసటట ననస:6-15-1280
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరయ రరస
ఇసటట ననస:6-15-1280
వయససస:41
లస: ససస స
19853 NDX2006287
పపరర: గరయతడ దేవ మకజసన

94-17/620

భరస : ధదరకలమమర కరకరన
ఇసటట ననస:6-15-1266
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మకజసన
ఇసటట ననస:6-15-1280
వయససస:25
లస: ససస స
19850 NDX0829267
పపరర: జజననలగడస రమమకలమమరర

19842 NDX1803809
పపరర: మహహధర గగలర పపడడ

19867 NDX0985374
పపరర: పడసరదరరవప ససదద స

94-17/645

తసడడ:డ వశశజజ చనరర
ఇసటట ననస:6-15-1280
వయససస:53
లస: పప
94-17/647

19870 NDX2055292
పపరర: మసరసన రరవప అతతస ట

94-17/648

తసడడ:డ రసగయఖ అతతస ట
ఇసటట ననస:6-15-1280
వయససస:71
లస: పప

Page 431 of 722

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39

19871 NDX2400687
పపరర: హనసమసతరరవప మబపరలళళ

94-17/649

తసడడ:డ రగశయఖ మబపరలళళ
ఇసటట ననస:6-15-1280
వయససస:76
లస: పప
19874 NDX2892271
పపరర: కమల గసజ

94-17/1173

94-17/1175

94-17/652

19878 NDX2006220
పపరర: రజన కలమమరర కకలసరన

19881 JBV3692407
పపరర: వవణబగగపరల రరవప కకలసరన

94-17/655

19887 NDX1658980
పపరర: యబగరసధర మబననసగర
తసడడ:డ మలలర సశర రరవప మబననసగర
ఇసటట ననస:6-15-1286
వయససస:31
లస: పప

19889 NDX3080421
పపరర: సరయ ససషక వసగర

19890 NDX2659027
పపరర: రగహహణణ శక పత

94-17/1176

భరస : వనసకట పడసనన శకకరసత శరక వసగర
ఇసటట ననస:6-15-1287
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకచనరర శక పత
ఇసటట ననస:6-15-1288
వయససస:22
లస: ససస స

19892 NDX1319185
పపరర: బబతనభటర శరసత లకకక

19893 NDX1927088
పపరర: మసజలత లకసపడగడ

94-17/661

భరస : శక ననరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:6-15-1292
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ బబతనభటర వనసకట శకరరమ మమరరస
ఇసటట ననస:6-15-1292
వయససస:22
లస: పప

19896 NDX3292729
పపరర: వనసకటశకరరమమమరరస బబతనభటర

94-17/653

94-17/651

19882 NDX2248524
పపరర: వరరసజనవయబలల గబసడడ

తసడడ:డ శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:6-15-1293
వయససస:60
లస: పప

94-17/654

తసడడ:డ శకరరమబలల గబసడడ
ఇసటట ననస:6-15-1284
వయససస:77
లస: పప
94-17/657

భరస : ససత రరమయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1286
వయససస:52
లస: ససస స
94-17/659

19888 NDX2249134
పపరర: వనసకట నరసససహరరవప శసకర

94-17/660

తసడడ:డ మమధవ రరవప శసకర
ఇసటట ననస:6-15-1286
వయససస:63
లస: పప
94-17/936

19891 NDX2744944
పపరర: పపరనభశశక శకపత

94-17/1177

తసడడ:డ మహహబèరమèహ చరర శకపత
ఇసటట ననస:6-15-1288
వయససస:19
లస: పప
94-17/662

19894 NDX2472306
పపరర: సతఖదేవ బబతన భటర

94-17/663

తసడడ:డ వనసకట శకరరమ మమరరస బబతనభటర
ఇసటట ననస:6-15-1292
వయససస:21
లస: పప
94-17/665

తసడడ:డ రరమకకకషష
ఇసటట ననస:6-15-1292
వయససస:47
లస: పప

94-17/667 19899 JBV3692399
19898 AP151010081333
పపరర: వనసకట రరమకకకషషమమరరస బబతనభటర
పపరర: గగవరదన ససతనపత వలవవటట

తసడడ:డ సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:6-15-1292
వయససస:72
లస: పప

19879 NDX2248532
పపరర: వజయ లకడక గబసడడ
భరస : వరరసజనవయబలల గబసడడ
ఇసటట ననస:6-15-1284
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : లకకకననరరయణ లకసపడగడ
ఇసటట ననస:6-15-1292
వయససస:48
లస: ససస స
94-17/664

94-17/1174

94-17/656 19885 NDX1419945
19884 AP151010081351
పపరర: ససబడమణఖ శరక జమబకలమడక
పపరర: లకడక అననపపరష వనసపరటట

భరస : యస వ నరసససహ రరవప శసకర
ఇసటట ననస:6-15-1286
వయససస:54
లస: ససస స

19895 NDX2472298
పపరర: బబతనభటర ఫణణ తేజ

94-17/650

తసడడ:డ శకరరమచసదడమమరరస
ఇసటట ననస:6-15-1285
వయససస:51
లస: పప
94-17/658

19876 NDX2746915
పపరర: లలఠమమబ అన వనలర
భరస : చసదడమమళ
ఇసటట ననస:6-15-1283
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1284
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:6-15-1285
వయససస:47
లస: ససస స
19886 NDX2249126
పపరర: రరమ పదకజ శసకర

94-37/757

భరస : వవణబగగపరల రరవప కకలసరన
ఇసటట ననస:6-15-1284
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వవణబ గగపరల రరవప కకలసన
ఇసటట ననస:6-15-1284
వయససస:25
లస: పప
19883 NDX0261677
పపరర: పదకజ జమకల మమడక

19875 NDX2954196
పపరర: వనసకట రజడడస ఘసట

94-17/1172
19873 NDX2892263
పపరర: దేవ వర పడసననత బబబబ గసజ

తసడడ:డ రరజ రతనస గసజ
ఇసటట ననస:6-15-1280
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రజడడస ఘసట
ఇసటట ననస:6-15-1280
వయససస:68
లస: పప

భరస : ఫణణసదడ
ఇసటట ననస:6-15-1283
వయససస:46
లస: ససస స
19880 NDX2006253
పపరర: గకతమ తేజ కకలసన

94-17/1171

భరస : వనసకట రజడడస ఘసట
ఇసటట ననస:6-15-1280
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : దేవ వర పడసననత బబబబ గసజ
ఇసటట ననస:6-15-1280
వయససస:62
లస: ససస స
19877 NDX2746865
పపరర: వనసకట ససబబలకడక తసగరరరల

19872 NDX2966158
పపరర: అనససయ దేవ ఘసట

94-17/666
19897 AP151010081334
పపరర: శరయననరరయణమమరరస బబతనభటర

తసడడ:డ రరమకకకషష
ఇసటట ననస:6-15-1292
వయససస:49
లస: పప
94-17/668

19900 NDX1569872
పపరర: శకలసతల వలవవటట

94-17/881

భరస : గగవరరన ససతనపత వలవవటట
ఇసటట ననస:6.15.1293
వయససస:59
లస: ససస స
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పపరర: సరవతడ ఇసగబవ
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94-17/669

తసడడ:డ దతనసతేయ
డ
శరక ఇసగబవ
ఇసటట ననస:6-15-1294
వయససస:32
లస: ససస స
19904 AP151010087245
పపరర: ననగలకడకభడమరరసబ నడడమసటట

94-17/672

94-17/676

94-12/1075

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:6-15-1570
వయససస:48
లస: పప
19913 JBV3058955
పపరర: ఎసనరసససహరరవప గసగర

94-12/1078

94-12/1081

94-7/1041

94-16/935

తసడడ:డ జజరరర
ఇసటట ననస:6-16/1
వయససస:54
లస: పప

94-12/1076

19917 NDX2180438
పపరర: వసదన కసచనల

19920 JBV1803527
పపరర: పడశరసత కలమకరర

19923 JBV1801497
పపరర: బబబమరరవప కలమకరర

94-29/891

19926 JBV1803063
పపరర: కలమమరర కకరజనపరటట

94-12/1079

19929 NDX1746041
పపరర: తడవవణణ నసససస
భరస : నగగష నసససస
ఇసటట ననస:6-16/2
వయససస:26
లస: ససస స

19909 NDX1963397
పపరర: జజఖత రగగళర

94-12/1074

19912 JBV3071768
పపరర: కకటటశశరర గసగర

94-12/1077

19915 NDX0076521
పపరర: వజయ లకడక తషళళళరర

94-12/1080

భరస : బబలకకషష
ఇసటట ననస:6-15-1883/2
వయససస:56
లస: ససస స
94-12/1082

19918 NDX3042439
పపరర: రగహహణణ శకపత

94-17/1178

తసడడ:డ మహహ బడహకచనరర
ఇసటట ననస:6-15-12888
వయససస:22
లస: ససస స
94-16/933

19921 JBV1800135
పపరర: ఝమనస కలమకరర

94-16/934

భరస : బబబమరరవప కలమకరర
ఇసటట ననస:6-16
వయససస:35
లస: ససస స
94-16/936

19924 JBV1803535
పపరర: రమమష కలమకరర

94-16/937

తసడడ:డ ఇసరసకల కలమకరర
ఇసటట ననస:6-16
వయససస:40
లస: పప
94-16/938

భరస : ననగభబషణస
ఇసటట ననస:6-16/1
వయససస:53
లస: ససస స
94-16/940

94-17/675

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1883/1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరసకల కలమకరర
ఇసటట ననస:6-16
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర సననగసడనర
ఇసటట ననస:6-16
వయససస:31
లస: ససస స
19928 JBV1803055
పపరర: ననగభమషణస కకరరనపరటట

19914 NDX0641845
పపరర: పడభబవత� కసచదరర�

19906 NDX0896423
పపరర: రవ కలమమర నసదదమమట�

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:6-15-1570
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రమమష కలమకరర
ఇసటట ననస:6-16
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఇసరసకల కలమకరర
ఇసటట ననస:6-16
వయససస:65
లస: ససస స
19925 NDX2569416
పపరర: మసరసనమక సననగసడనర

19911 NDX1963447
పపరర: భమలకడక గసగ

94-17/880

తసడడ:డ కకషష కసచనల
ఇసటట ననస:6-15-1996
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ నటవట
ఇసటట ననస:6-16
వయససస:24
లస: పప
19922 JBV1803451
పపరర: రరహహలమక కలమకరర

19908 NDX1319243
పపరర: ఏ వ ఎన సరయ సతఖ శరకద
నడడమసటట
తసడడ:డ సససదర శవరరవప
ఇసటట ననస:6.15-1295
వయససస:27
లస: ససస స

94-17/671

తసడడ:డ నరసససహస�
ఇసటట ననస:6-15-1295
వయససస:54
లస: పప

భరస : మబఖరరర�
ఇసటట ననస:6-15-1883/2
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ చలమమదనస
ఇసటట ననస:6-15-1883/2
వయససస:59
లస: పప
19919 NDX3136827
పపరర: మమనష కలమమర సరహహ

94-17/673

భరస : షపశ గరరర గసగ
ఇసటట ననస:6-15-1883/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగసదడయఖ
ఇసటట ననస:6-15-1883/1
వయససస:49
లస: పప
19916 JBV3691979
పపరర: పపరరషస తస స చదరరకలరర

19905 AP151010087418
పపరర: వనసకటలకడక ధడళపరళళ

19903 NDX0284232
పపరర: దతనతేయ
డ
శరక ఇసగబవ

తసడడ:డ ఐ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-15-1294
వయససస:64
లస: పప

భరస : సతకఖననరరయణ
ఇసటట ననస:6-15-1295
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహస
ఇసటట ననస:6-15-1295
వయససస:57
లస: పప
19910 NDX1963405
పపరర: సరసబ శవ రరవప రగగళర

94-17/670

భరస : దతనసతేయ
డ
శరక ఇసగబవ
ఇసటట ననస:6-15-1294
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : సససదరశవరరవప
ఇసటట ననస:6-15-1295
వయససస:50
లస: ససస స
19907 AP151010081054
పపరర: సససదరశవరరవప నడడమసటట

19902 NDX2288827
పపరర: అనసడయ ఇసగబవ

19927 NDX0217687
పపరర: మరరయమక కరగనటట కరరగనటట

94-16/939

భరస : జజరర
ఇసటట ననస:6-16/1
వయససస:71
లస: ససస స
94-16/941

19930 NDX1746033
పపరర: శశభ నసససస

94-16/942

భరస : కగశవపలల నసససస
ఇసటట ననస:6-16/2
వయససస:53
లస: ససస స
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19931 NDX1745738
పపరర: నగగష నసససస
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94-16/943

తసడడ:డ కగశవపలల నసససస
ఇసటట ననస:6-16/2
వయససస:35
లస: పప
19934 NDX2820116
పపరర: కరరమబలమర షపక

94-16/1442

94-16/946

94-16/1133

94-16/1541

94-16/951

94-16/954

94-16/1441

తసడడ:డ పడకరశరరవప నమకగడస
ఇసటట ననస:6-16-42
వయససస:59
లస: పప

19944 NDX1371509
పపరర: మహహబబన షపక

19947 NDX1371525
పపరర: జజన షపక

19950 NDX1371566
పపరర: తషమకపపడడ పడవణ

19953 NDX3117934
పపరర: అననపపరష సరహహ

94-16/957

19956 NDX1372168
పపరర: అలలక కలమమర సరహహ

94-16/949

19959 NDX2900462
పపరర: దేవమణణ మణణక
భరస : చననయఖ
ఇసటట ననస:6-16-883
వయససస:47
లస: ససస స

19939 NDX0254631
పపరర: జహహర షపక�

94-16/947

19942 NDX1371798
పపరర: లలమవత దసడేమమడడ

94-16/948

19945 JBV1800127
పపరర: మరరయమక కలమకరర

94-16/950

భరస : భబససరరరవప కలమకరర
ఇసటట ననస:6-16/15
వయససస:45
లస: ససస స
94-16/952

19948 JBV1801539
పపరర: భబససరరరవప కలమకరర

94-16/953

తసడడ:డ గసటయఖ కలమకరర
ఇసటట ననస:6-16/15
వయససస:65
లస: పప
94-16/955

19951 NDX3148533
పపరర: శలమర షపక

94-16/1440

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:6-16-16/2
వయససస:31
లస: పప
94-17/1179

19954 NDX1372143
పపరర: మమనసస సరహహ

94-16/956

తసడడ:డ రరమ చసదడ
ఇసటట ననస:6-16/18
వయససస:33
లస: ససస స
94-16/958

తసడడ:డ శరఖమ సససదర
ఇసటట ననస:6-16/18
వయససస:31
లస: పప
94-16/1134

94-16/1542

భరస : వర బబబబ
ఇసటట ననస:6-16/14
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నటవర
ఇసటట ననస:6-16-17
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలర కక
ఇసటట ననస:6-16/18
వయససస:30
లస: పప
19958 NDX2576965
పపరర: బబబబ రరవప నమకగడస

94-19/668

తసడడ:డ యయసస రరజ
ఇసటట ననస:6-16/16
వయససస:32
లస: పప

భరస : శలమర షపక
ఇసటట ననస:6-16-16/2
వయససస:29
లస: ససస స
19955 NDX1372150
పపరర: సరగజ కలమమర సరహహ

19941 NDX2958239
పపరర: ఫరతమ బ షపక

19936 NDX3228590
పపరర: రరమ దేవ కకరరనపటట

భరస : షరరఫ�
ఇసటట ననస:6-16/12
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరస
ఇసటట ననస:6-16/15
వయససస:39
లస: పప

భరస : జగససరరజ
ఇసటట ననస:6-16/16
వయససస:50
లస: ససస స
19952 NDX3125556
పపరర: భబణబ బఇవనవ షపక

94-16/1439

భరస : జజన
ఇసటట ననస:6-16/15
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మరరవల� �
ఇసటట ననస:6-16/15
వయససస:50
లస: ససస స
19949 JBV1800168
పపరర: నరకల తషమకపపడడ

19938 NDX3082872
పపరర: నరరమల కలమమర బబరరక

94-16/945

భరస : మహన దనస కకరరనపటట
ఇసటట ననస:6-16/9
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:6-16/12
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరయఖ దసడమమడడ
ఇసటట ననస:6-16/14
వయససస:35
లస: పప
19946 JBV1800309
పపరర: కరరమమన� షపక�

94-16/1443

తసడడ:డ డననయయలల బబరరక
ఇసటట ననస:6-16/11
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ చసదలలరర
ఇసటట ననస:6-16-12
వయససస:55
లస: పప
19943 NDX3228525
పపరర: వరబబబబ దసడమమడడ

19935 NDX2917706
పపరర: మసరసన వల షపక

19933 NDX0245571
పపరర: శరఖమ తనళళ
ర రర

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:6-16/4
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఇమమసస షపక
ఇసటట ననస:6-16-7
వయససస:59
లస: పప

భరస : దేవయఖ�
ఇసటట ననస:6-16/11
వయససస:40
లస: ససస స
19940 NDX2652162
పపరర: పడసరద రరవప చసదలలరర

94-16/944

భరస : శరఖమ బబబబ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:6-16/4
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:6-16-6
వయససస:27
లస: పప
19937 NDX0219212
పపరర: మరరయమక� బబరరక�

19932 NDX1984351
పపరర: శకదేవ తనళళ
ర రర

19957 NDX1372234
పపరర: తషనకర సరహహ

94-16/959

తసడడ:డ బబలలయ
ఇసటట ననస:6-16/18
వయససస:40
లస: పప
94-17/1180

19960 JBV1797984
పపరర: శక లత వరకరల

94-16/960

భరస : చసదడశశఖర వరకల
ఇసటట ననస:6-17
వయససస:37
లస: ససస స
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19961 JBV1793355
పపరర: చసదడశశఖర వరకరల
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94-16/961

తసడడ:డ దననయయలల వరకల
ఇసటట ననస:6-17
వయససస:39
లస: పప
19964 NDX2202141
పపరర: మలలర శశరర బబ డ

94-16/962

94-16/965

భరస : నననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-20
వయససస:31
లస: ససస స
19973 NDX0215814
పపరర: గబరశమక నలమర పలర �

94-12/1088

94-16/966

94-141/735

94-16/969

తసడడ:డ ఐజయఖ ఇళళళరర
ఇసటట ననస:6-23
వయససస:48
లస: పప

94-12/1086

19977 SQX2279461
పపరర: వనసకటటశశరమక బటటట ల

19980 NDX1371467
పపరర: రరణణ ఇళళళరర

19983 NDX2202406
పపరర: ఎసపస రమబక దస గగడ పస గబ

94-16/972

19986 NDX0254441
పపరర: వజయకలమమరర ఇళళళరర

94-12/1089

19989 SQX2045243
పపరర: కరకలమమనస నవన కలమమర
కరకలమమనస
తసడడ:డ ఫరదర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:6-23
వయససస:18
లస: పప

19969 NDX0007062
పపరర: తరపతమక షపక

94-13/667

19972 NDX0216242
పపరర: కకప నలమరపలర

94-12/1087

19975 NDX0219246
పపరర: ననగమలలర శశర రరవప గసజ�

94-12/1090

తసడడ:డ జగనననథస�
ఇసటట ననస:6-20
వయససస:38
లస: పప
95-224/1344

19978 NDX2635373
పపరర: దదనవశ చవల

94-12/1311

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చవల
ఇసటట ననస:6-20-70
వయససస:19
లస: పప
94-16/967

19981 NDX1309673
పపరర: వజయకలమమర ఇలల
ర రర

94-16/968

తసడడ:డ బబబబరరవప
ఇసటట ననస:6-22
వయససస:26
లస: పప
94-16/970

19984 NDX0693481
పపరర: రరజ కలమమర దసగగడపస గబ

94-16/971

తసడడ:డ ననగయఖ దసగగడపస గబ
ఇసటట ననస:6-22/1
వయససస:38
లస: పప
94-16/973

భరస : బబబమరరవప ఇళళళరర
ఇసటట ననస:6-23
వయససస:43
లస: ససస స
94-16/975

94-16/964

భరస : జజరర
ఇసటట ననస:6-20
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ననగయఖ దస గగడ పస గబ
ఇసటట ననస:6-22/1
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర బబబబ ఇలల
ర రర
ఇసటట ననస:6-23
వయససస:23
లస: ససస స
19988 NDX0250100
పపరర: బబబమరరవప ఇళళళరర

19974 NDX0223107
పపరర: పడసరద నలర పలర �

19966 NDX0035105
పపరర: షరజహన షపక

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:6-19-211
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ యయబబ ఇళళళరర
ఇసటట ననస:6-22
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : దసరడ పస గబ
ఇసటట ననస:6-22/1
వయససస:36
లస: ససస స
19985 NDX2426948
పపరర: కరవఖ పస లల

94-13/666

భరస : వరసజనవయబలల బటటట ల
ఇసటట ననస:6-20
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పడసరద కకల
ఇసటట ననస:6-21
వయససస:33
లస: ససస స
19982 NDX0213587
పపరర: మణణ కలమమరర దసగరడపస గబ

19968 NDX2386514
పపరర: జజన భబరత బబ బబ

19971 NDX0220418
పపరర: వజయలకడక� గసజ�

95-154/1046

భరస : బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:6-19
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ జజవడడ�
ఇసటట ననస:6-20
వయససస:30
లస: పప

భరస : పడసరద నలపలర
ఇసటట ననస:6-20
వయససస:27
లస: ససస స
19979 NDX2621498
పపరర: వజయ లకడక కకల

94-16/963

భరస : ననగమలలర శశర రరవప�
ఇసటట ననస:6-20
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : జజరర�
ఇసటట ననస:6-20
వయససస:61
లస: ససస స
19976 NDX2288108
పపరర: ఝమనస రరణణ నలపలర

19965 NDX2202158
పపరర: ననగ రరజ బబ డ

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప బబ బబ
ఇసటట ననస:6-19-6
వయససస:36
లస: పప
94-12/1085

19963 SQX2091957
పపరర: అలలకఖ బబయ జరగలరరర

తసడడ:డ కకసడ ననయక జరగలరరర
ఇసటట ననస:6-18
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజనవయబలల బబ డ
ఇసటట ననస:6-18/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మబటటట జజ షపక
ఇసటట ననస:6-19
వయససస:40
లస: పప
19970 NDX1492388
పపరర: రరసజజన షపక

94-12/1084

తసడడ:డ వజయ బబబబ నరజడర
ఇసటట ననస:6-17-35
వయససస:45
లస: పప

భరస : ననగ రరజ బబ డ
ఇసటట ననస:6-18/1
వయససస:34
లస: ససస స
19967 NDX0248492
పపరర: ఖమజజ వల షపక

19962 NDX2386373
పపరర: ససత రరమయఖ నరజడర

19987 NDX0222885
పపరర: రరజశశఖర బబయ ఇళళళరర

94-16/974

తసడడ:డ బబబబరరవప ఇళళళరర
ఇసటట ననస:6-23
వయససస:32
లస: పప
95-15/886

19990 NDX0222901
పపరర: అజయ కలమమర ఇళళళరర

94-16/976

తసడడ:డ బబబబరరవప ఇళళళరర
ఇసటట ననస:6-23/1
వయససస:30
లస: పప
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19991 NDX3060084
పపరర: మసరసన బఇవనవ షపక
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94-16/1444

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:6-24
వయససస:53
లస: ససస స
19994 NDX2472363
పపరర: వనసకట రరవప వజజ

94-16/977

94-16/980

భరస : ననగయఖ డఢలమ
ఇసటట ననస:6-26
వయససస:26
లస: ససస స
20000 NDX3218377
పపరర: నయమ డఢలమ

94-21/790

94-16/985

94-16/988

94-16/991

94-15/506

తసడడ:డ కరమమలమర కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:6-30-24/22/5
వయససస:32
లస: పప

94-16/983

20010 NDX2742302
పపరర: అననస ఎలష అననస

20013 JBV1800184
పపరర: శవమక తతట

94-16/994

20016 JBV1798883
పపరర: శకనవరసరరవప తతట

94-16/986

20019 NDX2636447
పపరర: అనసష కనసగబల
తసడడ:డ వనసకటపలయఖ కనసగబల
ఇసటట ననస:6-30-38
వయససస:21
లస: ససస స

19999 NDX1371475
పపరర: ససగరత రరవప తతమమటట

94-16/982

20002 NDX1077106
పపరర: మబరళ ననమల కసటట

94-16/984

20005 NDX0249300
పపరర: ననగరరజ వవలలలరర వవలలలరర

94-16/987

తసడడ:డ భబవనననరయణ వవలలలరర6-28
ఇసటట ననస:6-28
వయససస:39
లస: పప
94-16/989

20008 NDX1295922
పపరర: సతఖవత పస దదల

94-16/990

భరస : భమయఖ
ఇసటట ననస:6-29
వయససస:48
లస: ససస స
94-16/1447

94-16/992

20011 NDX2941185
పపరర: వనసకట ననగ శవ కకషష కలమమరర
పరకరల
భసధసవప: ఉదయ భబససర పరకరల
ఇసటట ననస:6-29-32
వయససస:45
లస: ససస స
20014 NDX2202166
పపరర: రరమ కకషష తతట

94-16/1448

94-16/993

తసడడ:డ శక న వరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:6-30
వయససస:22
లస: పప
94-16/995

తసడడ:డ మమధవరరవప
ఇసటట ననస:6-30
వయససస:45
లస: పప
94-16/1553

94-16/979

తసడడ:డ శవరరమకకషషమమరరస ననమలకసటట
ఇసటట ననస:6-27
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:6-30
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:6-30
వయససస:24
లస: పప
20018 NDX3254935
పపరర: మసరసన ఎసససకజ

20007 NDX1295914
పపరర: ధనలకక అననస

19996 NDX2202620
పపరర: ససబబబ లకడక సస డడ శశటట

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:6-26
వయససస:57
లస: పప

తలర : అననస ధనలకడక అననస
ఇసటట ననస:6-29
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ఖససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-30
వయససస:45
లస: పప
20015 NDX2092203
పపరర: గగవరఱన తతట

94-16/981

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:6-29
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-29
వయససస:47
లస: పప
20012 NDX2695559
పపరర: మహమకద జన షపక

19998 NDX1371483
పపరర: సరగజన తతమమటట

20004 NDX0249284
పపరర: చసదడస వవలలలరర వవలలలరర

94-16/1446

భరస : రమణ సస ఢక శశటట
ఇసటట ననస:6-25
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ భబవననరరయణ వవలలలరర
ఇసటట ననస:6-28
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:6-28
వయససస:61
లస: పప
20009 NDX1310259
పపరర: భమమశశరరరవప పస దదల

94-16/978

భరస : మబరళ గబసడపప
ఇసటట ననస:6-27
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ వవలలలరర
ఇసటట ననస:6-28
వయససస:34
లస: ససస స
20006 NDX1777855
పపరర: భబవనననరరయణ వవలలలరర

19995 NDX2202638
పపరర: వనసకట లకడక తరరపతమక సస డడ
శశటట
భరస : మణణ కహఠ సస ఢక శశటట
ఇసటట ననస:6-25
వయససస:24
లస: ససస స

20001 NDX1077072
పపరర: లకడక గబసడపప

19993 NDX2948941
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:6-24
వయససస:26
లస: పప

భరస : ససగరత రరవప
ఇసటట ననస:6-26
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : పడకరశ డఢలమ
ఇసటట ననస:6-26
వయససస:46
లస: ససస స
20003 NDX0251637
పపరర: పరరశత వవలలలరర వవలలలరర

94-16/1445

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:6-24
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శక అపలరరవప వజజ
ఇసటట ననస:6-24-12
వయససస:50
లస: పప
19997 NDX2202646
పపరర: తరరపతమక డఢలమ

19992 NDX2987337
పపరర: హససన షపక

20017 NDX2692788
పపరర: ఆశ షపక

94-16/1137

భరస : మహమకద జన షపక
ఇసటట ననస:6-30
వయససస:33
లస: ససస స
94-16/1138

20020 NDX2640076
పపరర: మబశరటక షపక

94-16/1139

తసడడ:డ మహమకద సకరవత షపక
ఇసటట ననస:6-30-87/6
వయససస:37
లస: పప
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20021 SQX2245751
పపరర: వజయ దసరడ అసబటట
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95-80/992

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల అసబటట
ఇసటట ననస:6-30-89/1
వయససస:26
లస: ససస స

20022 NDX2579936
పపరర: శతనరరస తలర స

తసడడ:డ రమమశ తలర స
ఇసటట ననస:6-30-114
వయససస:20
లస: పప

20024 NDX2702900
పపరర: రతన పసడయ కకరరనపటట

94-6/780

తసడడ:డ ఆనసద రరవప కకరరనపటట
ఇసటట ననస:6-31
వయససస:21
లస: ససస స

20025 NDX2025980
పపరర: అనతన బరపస గబ

తసడడ:డ జగమస నతననయయలల లకకసనవన
ఇసటట ననస:6-31
వయససస:52
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:6-31
వయససస:70
లస: ససస స

20030 NDX2752962
పపరర: రరఢ కకలల
ర రర

20031 NDX2762813
పపరర: గగవసద రరవప కకరకపరటట

94-12/1573

భరస : శకనవరసరరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:6-31
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గకర
ఇసటట ననస:6-31
వయససస:18
లస: ససస స
20036 JBV1801935
పపరర: ఆనసదరరవప కకరరనపరటట

94-16/998

94-12/1571

20037 NDX3120318
పపరర: యశశసత ససరరజడడస

94-19/669

94-12/1582

20040 NDX2933463
పపరర: మసరసననడవప బబలరస కకసడ

20026 NDX2196542
పపరర: మలలర శశరర సడరజడడస

94-12/1092

20029 NDX2767606
పపరర: శకనవరస రరవప కకలల
ర రర

94-12/1574

20032 NDX2812568
పపరర: యబగగసదర కకలల
ర రర

94-12/1575

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:6-31
వయససస:19
లస: పప
94-16/996

20035 JBV1796010
పపరర: రరణణ కకరజనపరటట

94-16/997

భరస : ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:6-31
వయససస:35
లస: ససస స
94-16/1449

20038 NDX2754802
పపరర: రవ కలమమర కకరరనపటట

94-16/1450

తసడడ:డ ఆనసద రరవప కకరరనపటట
ఇసటట ననస:6-31
వయససస:20
లస: పప
94-12/1580

20041 NDX2760148
పపరర: దసరడ పడసరద బబలరస కకసడ

తసడడ:డ మసరసననడవప బబలరస కకసడ
ఇసటట ననస:6-31/1, BHAGYA NAGAR
వయససస:32
లస: పప

20043 NDX2783884
పపరర: వనసకట ససబబమక బబలరసకకసడ

20044 NDX2905917
పపరర: భబవపనవశశరర జలలబబలమ

94-12/1583

భరస : మసరసననడవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:6-31/1, BHAGYANAGAR
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : జగన మబరళమహన రరవప
ఇసటట ననస:6-31 FLATNOA3
వయససస:62
లస: ససస స

20045 NDX2905925
పపరర: ససజనఖ జలలబబలమ

20046 NDX2919645
పపరర: నరసససహ రరవప కకరకపరటట

20047 NDX1784660
పపరర: రరజఖ లకడక ఈదర

భరస : రరమ కకశశర
ఇసటట ననస:6-31 FLATNOA3
వయససస:38
లస: ససస స
20048 NDX0759134
పపరర: సరశత రగసపసచరర
భరస : ఆసజనవయబలల మగరల
ఇసటట ననస:6-32
వయససస:30
లస: ససస స

94-12/1577

తసడడ:డ అసకమక కకరకపరటట
ఇసటట ననస:6-31 FLAT NOE1 501
వయససస:64
లస: పప
94-16/1000

94-12/1581

తసడడ:డ కలమమర సరశమ బబలరస కకసడ
ఇసటట ననస:6-31/1, BHAGYA NAGAR
వయససస:53
లస: పప

భరస : దసరడ పస
డ రద బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:6-31/1, BHAGYA NAGAR
వయససస:30
లస: ససస స
94-12/1579

94-12/1572

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:6-31
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ససరగ రజడడస
ఇసటట ననస:6-31
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ననరయఖ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:6-31
వయససస:36
లస: పప
20042 NDX2783876
పపరర: వమల కలమమరర బబలరసకకసడ

20034 NDX2287597
పపరర: రతన పసడయమ కకరరనపరటట

94-16/1563

భరస : వనసకటటశశర రజడడస సడరజడడస
ఇసటట ననస:6-31
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప కకరరణణపత
ఇసటట ననస:6-31వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:6-31
వయససస:36
లస: పప
20039 NDX2919686
పపరర: శరత బబబబ కకరకపరటట

94-12/1091

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:6-31
వయససస:38
లస: పప
94-12/1576

20023 NDX3274016
పపరర: వశశననథ నసదదకకసడ

తసడడ:డ నరసయఖ నసదదకకసడ
ఇసటట ననస:6-30-123
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససరరల అరరణ కలమమర లకకసనవన
ఇసటట ననస:6-31
వయససస:41
లస: ససస స

94-12/1094 20028 NDX2813822
20027 NDX2025964
పపరర: ససరరల అరరణ కలమమర లకకసనవన
పపరర: శవ లల మననవ

20033 NDX2833952
పపరర: పపజ వనసకట గకరర

94-43/693

20049 NDX0076505
పపరర: అననపపరష రగసపసచరర
భరస : మలర కరరరర నరరవప
ఇసటట ననస:6-32
వయససస:50
లస: ససస స

94-12/1578

94-16/999

భరస : శక కరసత రగసపసచరర
ఇసటట ననస:6-32
వయససస:29
లస: ససస స
94-16/1001

20050 NDX1371772
పపరర: మరర వల షపక

94-16/1002

తసడడ:డ గరలబ
ఇసటట ననస:6-32
వయససస:27
లస: పప
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94-16/1003

తసడడ:డ మలర ఖమరరర నరరవప
ఇసటట ననస:6-32
వయససస:29
లస: పప
20054 NDX0528539
పపరర: ఫరతమబన షపక

94-16/1004

94-16/1451

94-16/1453

94-12/1098

94-16/1010

94-12/1100

94-12/1103

భరస : అశశక కలమమర పపననవజరఅలమ
ఇసటట ననస:6-37/2,
వయససస:34
లస: ససస స

20064 NDX2202612
పపరర: మరర యమక చదటర

20067 NDX2743847
పపరర: కకరణకయ జ వ

20070 NDX0908939
పపరర: కకసడమక పస దదల�

20073 NDX0912634
పపరర: బసవయఖ పస దదల�

94-16/1012

20076 NDX3237476
పపరర: సరయ బబలమజ లసగస శశటట

94-16/1008

20079 NDX0759217
పపరర: రరజఖలకడక భబవనగరరర�
భరస : ఆసజనవయబలల�
ఇసటట ననస:6-38
వయససస:30
లస: ససస స

20059 NDX0253583
పపరర: రసజజన బ� షపక�

94-16/1007

20062 AP151010087565
పపరర: వరలకకర ల దఢసకరయల�

94-12/1097

20065 NDX2202539
పపరర: సలమకన రరజ చనటర

94-16/1009

తసడడ:డ ఎలషర చదటర
ఇసటట ననస:6-36
వయససస:28
లస: పప
94-7/1042

20068 NDX0908897
పపరర: ససజనఖ పస దదల�

94-12/1099

తసడడ:డ బసవయఖ�
ఇసటట ననస:6-37
వయససస:30
లస: ససస స
94-12/1101

20071 NDX1864124
పపరర: మణణకసఠ పస దదల

94-12/1102

తసడడ:డ బసవయఖ పస దదల
ఇసటట ననస:6-37
వయససస:27
లస: పప
94-12/1104

20074 NDX1371848
పపరర: గరతన తనన దస

94-16/1011

తసడడ:డ ధరరకరరవప
ఇసటట ననస:6-37
వయససస:29
లస: ససస స
94-17/1268

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప లసగస శశటట
ఇసటట ననస:6-37
వయససస:33
లస: పప
94-17/1204

94-16/1006

భరస : కకషష�
ఇసటట ననస:6-35-32
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:6-37
వయససస:57
లస: పప

భరస : అపరలరరవ
ఇసటట ననస:6-37
వయససస:48
లస: ససస స
20078 NDX3056587
పపరర: దసరడ భవన పపననవజరఅలమ

94-12/1096

భరస : బసవయఖ�
ఇసటట ననస:6-37
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వశశననదస మబదదగగసడ
ఇసటట ననస:6-37
వయససస:38
లస: పప
20075 NDX1371814
పపరర: కరమమశశరర తనన దస

20061 NDX1874701
పపరర: మమధసరర నససససస

20056 NDX0554246
పపరర: గరలబ షపక

భరస : షషకలర�
ఇసటట ననస:6-35
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : సరయ బబలమజ లసగస శశటట
ఇసటట ననస:6-37
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరరరవ దడపరటట
ఇసటట ననస:6-37
వయససస:32
లస: ససస స
20072 NDX2069707
పపరర: శకనవరస రరవప మబదదగగసడ

94-16/1452

భరస : ఎలశర చదటర
ఇసటట ననస:6-36
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ చటర
ఇసటట ననస:6-36
వయససస:49
లస: పప
20069 NDX2069673
పపరర: మలర శశరర దడపరటట

20058 NDX3082948
పపరర: షఫసవపలమర షపక

94-41/72

తసడడ:డ చసదస
ఇసటట ననస:6-33
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరస నససససస
ఇసటట ననస:6-35-32
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రరవప
ఇసటట ననస:6-35-32
వయససస:26
లస: పప
20066 NDX2201929
పపరర: ఎలష చటర

94-16/1005

తసడడ:డ లమల అహకద షపక
ఇసటట ననస:6-34
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:6-35
వయససస:43
లస: ససస స
20063 NDX1282672
పపరర: గగవరరన దఢసకరయలపటట

20055 NDX2202604
పపరర: మభబ ససభబన షపక

20053 NDX1839689
పపరర: ననగమర బ షపక

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:6-32
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-33
వయససస:23
లస: పప

భరస : లమల అహకద షపక
ఇసటట ననస:6-34
వయససస:65
లస: ససస స
20060 NDX3094356
పపరర: నజక షపక

94-16/1140

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:6-32
వయససస:20
లస: పప

భరస : గరలబ షపక
ఇసటట ననస:6-33
వయససస:35
లస: ససస స
20057 NDX3067246
పపరర: నసజన భబగస షపక

20052 NDX2546067
పపరర: ఆదదతఖ కకడనల

20077 NDX3237534
పపరర: వజయ లకడక లసగస శశటట

94-17/1270

భరస : వనసకటటశశర రరవప లసగస శశటట
ఇసటట ననస:6-37
వయససస:53
లస: ససస స
94-12/1105

20080 NDX0759308
పపరర: కవత భబవనగరరర�

94-12/1106

తసడడ:డ గబరవయఖ�
ఇసటట ననస:6-38
వయససస:30
లస: ససస స
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20081 NDX0759464
పపరర: రరమలకడక రరజవరపప�

94-12/1107

భరస : ఆసజనవయబలల�
ఇసటట ననస:6-38
వయససస:36
లస: ససస స
20084 NDX0754705
పపరర: ఆసజనవయబలల భబవనగరరర�

94-12/1110

94-12/1585

94-16/1014

94-16/1017

94-16/1020

94-12/1115

94-12/1118

తసడడ:డ లలకననథ
ఇసటట ననస:6-39
వయససస:48
లస: పప

20094 NDX0212639
పపరర: మహమమద కలష బబననసర

20097 NDX1797754
పపరర: జయ గబసజ

20100 JBV1794049
పపరర: ససతనమహలకడక� తతట�

20103 NDX1123918
పపరర: శకనవరస గబసజ

94-12/1121

20106 NDX1840769
పపరర: జజఖసల త బబహరర

94-16/1018

20109 NDX2389781
పపరర: రమమదేవ కరవపరర
భరస : రరజగసదడ పడసరద కరవపరర
ఇసటట ననస:6-39/1
వయససస:40
లస: ససస స

20089 NDX2202505
పపరర: రరజజశ న షపక

94-16/1013

20092 NDX0218461
పపరర: రగషరక మహమకద

94-16/1016

20095 NDX2202521
పపరర: సపవద షపక

94-16/1019

తసడడ:డ అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:6-38
వయససస:28
లస: పప
94-12/1113

20098 NDX1123686
పపరర: శశకళ గబసజ

94-12/1114

భరస : వనసకటటష
ఇసటట ననస:6-38/1
వయససస:28
లస: ససస స
94-12/1116

20101 NDX1123710
పపరర: మసగమక గబసజ

94-12/1117

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:6-38/1
వయససస:53
లస: ససస స
94-12/1119

20104 NDX1864199
పపరర: అసకమకరరవప గబసజ

94-12/1120

తసడడ:డ వనసకయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:6-38/1
వయససస:37
లస: పప
94-16/1021

భరస : శసకర బబహరర
ఇసటట ననస:6-39
వయససస:43
లస: ససస స
94-16/1023

94-12/1112

భరస : అకబర బబషర
ఇసటట ననస:6-38
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:6-38/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-38/1
వయససస:58
లస: పప
20108 NDX1840181
పపరర: గడహ ర బబహరర

94-16/1015

భరస : బలరరమయఖ�
ఇసటట ననస:6-38/1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:6-38/1
వయససస:31
లస: పప
20105 NDX1123900
పపరర: వనసకయఖ గబసజ

20091 NDX1371533
పపరర: తషమకపపడడ దదపసస

20086 NDX1797820
పపరర: వనసకటటశశరరర భబవనగరరర

తసడడ:డ అకబర బబషర షపక
ఇసటట ననస:6-38
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరస గబసజ
ఇసటట ననస:6-38/1
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:6-38/1
వయససస:32
లస: ససస స
20102 NDX1123892
పపరర: వనసకటటష గబసజ

94-12/1586

భరస : అకబర బబషర
ఇసటట ననస:6-38
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ షరదదక
ఇసటట ననస:6-38
వయససస:56
లస: పప
20099 NDX1123504
పపరర: రగణబక గబసజ

20088 NDX3090446
పపరర: గబరరననథస రరజజరపప

94-12/1109

తసడడ:డ గబరవయఖ భబవనగరరర
ఇసటట ననస:6-38
వయససస:54
లస: పప

భరస : పడశరసత
ఇసటట ననస:6-38
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అయమజ షపక
ఇసటట ననస:6-38
వయససస:34
లస: ససస స
20096 NDX0221382
పపరర: అకబర భబషర మహమకద

94-12/1111

తసడడ:డ గబరవయఖ రరజజరపప
ఇసటట ననస:6-38
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ అకబర బబష
ఇసటట ననస:6-38
వయససస:27
లస: ససస స
20093 NDX0215624
పపరర: రహహమ షపక

20085 NDX0754713
పపరర: ఆసజనవయబలల రరజవరపప�

20083 NDX0754671
పపరర: గబరవయఖ భబవనగరరర�

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:6-38
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ గబరరననధస�
ఇసటట ననస:6-38
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ రరజజరపప
ఇసటట ననస:6-38
వయససస:66
లస: పప
20090 NDX1371541
పపరర: రరహన మహమకద

94-12/1108

భరస : వనసకటటశశరరర భబవనగరరర
ఇసటట ననస:6-38
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:6-38
వయససస:33
లస: పప
20087 NDX3064797
పపరర: గబరరననథస రరజజరపప

20082 NDX1803999
పపరర: సరవతడ భబవనగరరర

20107 NDX1840330
పపరర: బబలల బబహరర

94-16/1022

తసడడ:డ గసగరధర బబహర
ఇసటట ననస:6-39
వయససస:26
లస: పప
94-5/742

20110 NDX2387009
పపరర: ననగరతనమక కరవపరర

94-5/743

భరస : యగగశశర రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:6-39/1
వయససస:67
లస: ససస స
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20111 NDX2996031
పపరర: గబసటటపలర పడశరసత గబసటటపలర

94-5/1322

20112 NDX2789378
పపరర: సతఖననరరయణ రజడస డ యయరశ

తసడడ:డ గబసటటపలర గరరరధర ఫరదర గరరరధర
ఇసటట ననస:6-39/1
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ చలమ రజడడస యయరశ
ఇసటట ననస:6-39/1
వయససస:47
లస: పప

20114 NDX3289261
పపరర: ససబబరరవప అనసమలల

20115 NDX2504991
పపరర: రరజగసదడ పడసరద కరవపరర

94-13/1441

తసడడ:డ పపద కననయఖ అనసమలల
ఇసటట ననస:6-39/1
వయససస:55
లస: పప
20117 NDX1517855
పపరర: అసబకర దనసరర

94-7/799

94-7/802

94-7/1043

94-16/1459

94-12/1124

94-7/1044

భరస : చసదడ శశఖర బబనరరర వవమమ
ఇసటట ననస:6-44
వయససస:57
లస: ససస స

20127 NDX0909119
పపరర: మలలర శశరర కకలమ�

20130 NDX0913020
పపరర: శవయఖ కకలమ�

20133 NDX3118007
పపరర: మతషన సరహహ

94-12/1589

20136 NDX3088416
పపరర: ఫరతమ షపక

94-16/1567

20139 NDX3070711
పపరర: కళళవత వవమమ
భరస : చసదడ శశఖర బబబబ వవమమ
ఇసటట ననస:6-44
వయససస:32
లస: ససస స

20119 NDX0221556
పపరర: శరఖమల� దనసరర�

94-7/801

20122 NDX1713040
పపరర: ససబబబరరవప దనసరర

94-7/804

20125 NDX2049204
పపరర: వననద కకషష దనసరర

94-7/805

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:6-40/1
వయససస:25
లస: పప
94-12/1122

20128 NDX0908871
పపరర: దసరరడభవరన మబవశ�

94-12/1123

భరస : జజలయఖ�
ఇసటట ననస:6-41
వయససస:34
లస: ససస స
94-12/1125

20131 NDX2965523
పపరర: మమనక మబవశల

94-26/1163

తసడడ:డ జజలయఖ మబవశల
ఇసటట ననస:6-41
వయససస:18
లస: ససస స
94-16/1461

20134 SQX2076412
పపరర: ఆరరఫర పఠరన

95-4/992

తసడడ:డ గరలబ షరయళద పఠరన
ఇసటట ననస:6-42
వయససస:18
లస: ససస స
94-16/1462

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:6-43
వయససస:34
లస: ససస స
94-7/1045

94-7/798

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దనసరర
ఇసటట ననస:6-40
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ వదనఖధర
ఇసటట ననస:6-42
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ నరసజన షపక
ఇసటట ననస:6-43
వయససస:38
లస: పప
20138 NDX3114113
పపరర: ఒబబలమక వవమమ

94-7/803

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:6-41
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వదనఖధర
ఇసటట ననస:6-42
వయససస:18
లస: ససస స
20135 NDX3079902
పపరర: వల షపక

20124 JBV1799303
పపరర: లలత బబ డ

20116 NDX1919036
పపరర: పసడయమసక దనసరర

భరస : ససబబబరరవప� దనసరర
ఇసటట ననస:6-40
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ�
ఇసటట ననస:6-41
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:6-41
వయససస:51
లస: ససస స
20132 NDX3117769
పపరర: నలన సరహహ

94-7/800

భరస : కకషష బబ డ
ఇసటట ననస:6-40
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:6-40-633
వయససస:37
లస: పప
20129 NDX0909101
పపరర: మసరసనమక కకలమ�

20121 NDX1713032
పపరర: మబరళ కకషష దనసరర

94-12/1588

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:6-40
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:6-40
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:6-40
వయససస:18
లస: ససస స
20126 NDX3116233
పపరర: జన బబష షపక

94-17/684

భరస : కకటటశశర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:6-40
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : చనన వనసకటటశశరరర దనసరర
ఇసటట ననస:6-40
వయససస:82
లస: ససస స
20123 NDX2945590
పపరర: మమఘన దనసరర

20118 NDX1930727
పపరర: శరఖమల దనసరర

20113 NDX2789451
పపరర: చలమ రజడడస యయరరవ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రజడస డ యయరరవ
ఇసటట ననస:6-39/1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ యగగశశర రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:6-39/1
వయససస:48
లస: పప

భరస : మబరళ కకషష దనసరర
ఇసటట ననస:6-40
వయససస:33
లస: ససస స
20120 NDX1919028
పపరర: రతమక దనసరర

94-12/1587

20137 NDX2895373
పపరర: మబరళ కకషష సస మరకతష

94-12/1590

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సస మరకతష
ఇసటట ననస:6-43/1
వయససస:45
లస: పప
94-7/1046

20140 AP151010087258
పపరర: ఫరతమమభ షపక

94-16/1024

భరస : ఘనసడదన షపక
ఇసటట ననస:6-44
వయససస:57
లస: ససస స
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20141 AP151010081368
పపరర: రహహమ ఖమన షపక

94-16/1025

తసడడ:డ ఘన సపవదన షపక
ఇసటట ననస:6-44
వయససస:47
లస: పప
20144 NDX0590349
పపరర: ససశరసత పరతతడ �

94-16/1026

94-16/1028

94-16/1031

94-16/1034

94-16/1037

94-17/1222

94-13/1322

తసడడ:డ శరఖమ సరనకకనదద
ఇసటట ననస:6-50/1
వయససస:46
లస: పప

20154 NDX1372218
పపరర: రఘబననథ బబహర

20157 NDX1372226
పపరర: గరసధద బబహర

20160 NDX3104825
పపరర: కరఖత పసడయ పసటర

20163 NDX3084449
పపరర: హహమ నననవనపస గమ

94-18/633

20166 AP151010090101
పపరర: యయసస పప చలకర చలక

94-16/1035

20169 NDX2960557
పపరర: పరవన మమరజడస డ
భరస : పపరష శశఖర రజడడస
ఇసటట ననస:6-50/1
వయససస:31
లస: ససస స

20149 NDX2226181
పపరర: జగబసధస బబహహర

94-16/1030

20152 NDX2226173
పపరర: హరరబసధస బబహహర

94-16/1033

20155 JBV1734953
పపరర: ననగగశశరరరవప పరపసరన

94-16/1036

తసడడ:డ చలమయఖ పరపసరన
ఇసటట ననస:6-46
వయససస:53
లస: పప
94-16/1038

20158 NDX3177920
పపరర: గగకసప రరణణ కమమదసల

94-26/1164

భరస : రరజ కలమమర కమమదసల
ఇసటట ననస:6-47/1
వయససస:20
లస: ససస స
94-18/926

20161 NDX3113917
పపరర: జవరతనస ననవనపస గబ

94-12/1592

తసడడ:డ చనన అబబబయ
ఇసటట ననస:6-50
వయససస:19
లస: పప
94-15/710

20164 NDX3142916
పపరర: గగపస కకషష పపరరననచరరర

94-16/1463

తసడడ:డ రసబబబబ పపరరననచరరర
ఇసటట ననస:6-50
వయససస:22
లస: పప
94-18/634

తసడడ:డ ననగయఖ చలక
ఇసటట ననస:6-50
వయససస:74
లస: పప
94-18/635

94-16/1027

తసడడ:డ ఉదయ బబహహర
ఇసటట ననస:6-46
వయససస:36
లస: పప

భరస : సరయ నననవనపస గమ
ఇసటట ననస:6-50
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ చననబబబయ ననననపస గబ
ఇసటట ననస:6-50
వయససస:25
లస: పప
20168 NDX2203818
పపరర: ససపత సరనకకనదద

94-16/1032

తసడడ:డ డననయల
ఇసటట ననస:6-47/5
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సరయ నహహర పస గబ
ఇసటట ననస:6-50
వయససస:23
లస: ససస స
20165 NDX1749219
పపరర: సరయ ననననపస గబ

20151 NDX1372176
పపరర: ససదరరన బబహహరర

20146 NDX1158104
పపరర: పవతడ పరపసరన

తసడడ:డ జధదసససర బబహహర
ఇసటట ననస:6-46
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మహదేడ
ఇసటట ననస:6-46
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-47/5
వయససస:41
లస: పప
20162 NDX2960532
పపరర: హహమ నహహర పస గబ

94-16/1029

తసడడ:డ మహదేడ
ఇసటట ననస:6-46
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మహదేడ
ఇసటట ననస:6-46
వయససస:54
లస: పప
20159 NDX3113768
పపరర: ననసచనరయఖ తదలరమమకలమ

20148 NDX1372192
పపరర: సరసశత బబహర

94-12/1127

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పరపసరన
ఇసటట ననస:6-46
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ జడకసట పర
ఇసటట ననస:6-46
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససదరరన
ఇసటట ననస:6-46
వయససస:37
లస: పప
20156 NDX1372200
పపరర: జడకసట సర బబహర

94-17/1220

భరస : జడకసట సన
ఇసటట ననస:6-46
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ గరసధద బబహహర
ఇసటట ననస:6-46
వయససస:23
లస: పప
20153 NDX1372184
పపరర: బబబబ రరమ బబహహరర

20145 NDX2938801
పపరర: ధనలకడక ఉపపల

20143 NDX2116144
పపరర: వల షపక

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-45
వయససస:53
లస: పప

భరస : సతస రరజ
ఇసటట ననస:6-45
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప పరపసరన
ఇసటట ననస:6-46
వయససస:49
లస: ససస స
20150 NDX2226199
పపరర: జతేసదడ బబహహర

94-12/1126

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:6-45
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసజన�
ఇసటట ననస:6-45
వయససస:30
లస: పప
20147 JBV1740208
పపరర: వనసకట రతనస పరపసరన

20142 NDX2116151
పపరర: రషసద షపక

20167 SQX2048668
పపరర: సలలమమనస ఏమ

95-4/995

తసడడ:డ సపవదసలల ఏమ
ఇసటట ననస:6-50
వయససస:19
లస: పప
94-62/1001

20170 NDX1156314
పపరర: రరణణ ససరరగమరర

94-18/636

భరస : నరగశ ససరరగమరర
ఇసటట ననస:6-50/2
వయససస:29
లస: ససస స
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20171 NDX1156322
పపరర: దసరరడ వవసపస గబ వనసపస గబ

94-18/637

తలర : భమదేవమక వనసపస గబ
ఇసటట ననస:6-50/2
వయససస:39
లస: ససస స
20174 NDX0003699
పపరర: వనసకమక కరకరర కరకరర

94-18/640

94-17/685

94-18/642

94-15/711

94-17/690

94-18/644

94-18/647

తసడడ:డ మమధవరరవప నశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:06-52
వయససస:20
లస: పప

20184 NDX1910778
పపరర: సరగర రరణణ పరపగసటట

20187 NDX0914382
పపరర: పరపగసటట ససవరషరరజ

20190 AP151010090108
పపరర: ననగమక పరపకసటట

20193 AP151010090351
పపరర: ఆసదదయ
డ
పరపకసటట

94-18/958

20196 NDX3238979
పపరర: పపరయఖ పరపగసటట

94-17/688

20199 NDX3104890
పపరర: నసదదన కనకపపడక
భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:6-52/2
వయససస:24
లస: ససస స

20179 NDX0125864
పపరర: పరపగసటట సలమకన

94-17/687

20182 NDX3276474
పపరర: పపరయఖ పరపగసటట

94-13/1432

20185 NDX0920132
పపరర: షపక రరణణ

94-17/689

భరస : ససదదయఖ
ఇసటట ననస:6-51/1
వయససస:30
లస: ససస స
94-17/691

20188 AP151010090349
పపరర: ససవరరస మక పరపకసటట

94-18/643

భరస : ఆసదదయ
డ
పరపకసటట
ఇసటట ననస:6-51/1
వయససస:52
లస: ససస స
94-18/645

20191 NDX0250241
పపరర: శరసతకలమమర పరపగసటట

94-18/646

తసడడ:డ ఆసధదయ
డ ఖ పరపకసటట
ఇసటట ననస:6-51/1
వయససస:34
లస: పప
94-18/648

20194 AP151010090339
పపరర: పడభబదనసస పరపకసటట

94-18/649

తసడడ:డ కకపరనసదమబ పరపకసటట
ఇసటట ననస:6-51/1
వయససస:62
లస: పప
94-18/959

తసడడ:డ పడభబ దనస పరపగసటట
ఇసటట ననస:6-51/1
వయససస:26
లస: పప
95-6/729

94-16/1464

తసడడ:డ పడభబ దనస పరపగసటట
ఇసటట ననస:6-51/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకపరనసదమబ పరపకసటట
ఇసటట ననస:6-51/1
వయససస:60
లస: పప

భరస : పపరయఖ పరపగసటట
ఇసటట ననస:6-51/1
వయససస:20
లస: ససస స
20198 SQX2053635
పపరర: అమరననథ నశరసకరరరవప

94-12/1679

భరస : కకపరనసదమబ పరపకసటట
ఇసటట ననస:6-51/1
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబదనసస పరపకసటట
ఇసటట ననస:6-51/1
వయససస:34
లస: పప
20195 NDX3236833
పపరర: మనశర పరపగసటట

20181 NDX3276490
పపరర: మనషర పరపగసటట

20176 NDX3051166
పపరర: వనసకటటష పపరరసచరర

తసడడ:డ ఆసదడయఖ
ఇసటట ననస:6-51
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ పడభబదనసస
ఇసటట ననస:6-51/1
వయససస:28
లస: పప

భరస : పడభబదనసస పరపకసటట
ఇసటట ననస:6-51/1
వయససస:54
లస: ససస స
20192 NDX0671834
పపరర: జగమస పరపగసటట

94-17/686

భరస : ససవరష రరజ పరపగసటట
ఇసటట ననస:6-51/1
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : జగమస
ఇసటట ననస:6-51/1
వయససస:32
లస: ససస స
20189 AP151010090338
పపరర: ససతతషమక పరపకసటట

20178 NDX0231589
పపరర: వజయ కలమమరర పరపగసటట

94-18/639

తసడడ:డ రరసబబబబ పపరరసచరర
ఇసటట ననస:6-50,3RD LINE
వయససస:20
లస: పప

భరస : పపరయఖ పరపగసటట
ఇసటట ననస:6-51/1
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : పపరయఖ
ఇసటట ననస:6-51/1
వయససస:20
లస: ససస స
20186 NDX0920108
పపరర: పరపగసటట రతనకలమమరర

94-18/641

భరస : శరసత కలమమర�
ఇసటట ననస:6-51
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : యయసస ఎసపడలమ
ఇసటట ననస:6-51
వయససస:41
లస: ససస స
20183 NDX3113693
పపరర: మనషర పరపగసటట

20175 NDX0249425
పపరర: మషప కరకరర కరకరర

20173 NDX0003681
పపరర: రరతమక కరకరర కరకరర

భరస : మషప కరకరర
ఇసటట ననస:6-50/4
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:6-50/4
వయససస:49
లస: పప

భరస : సలమకన�
ఇసటట ననస:6-51
వయససస:30
లస: ససస స
20180 AP151010090259
పపరర: అసకమక ఎసపరడల ఎసపడలమ

94-18/638

తసడడ:డ వనసకటయఖ ససరరగమరర
ఇసటట ననస:6-50/2
వయససస:36
లస: పప

భరస : మషప కరకరర
ఇసటట ననస:6-50/4
వయససస:44
లస: ససస స
20177 NDX0231159
పపరర: శరసతమక పరపగసటట

20172 NDX1156306
పపరర: నరగశ ససరరగమరర

20197 NDX2203925
పపరర: మహహసదడ వవమమరర

94-18/650

తసడడ:డ భమషణస వవమమరర
ఇసటట ననస:6-51/2
వయససస:22
లస: పప
94-18/927

20200 NDX3137445
పపరర: హహమ లత పలలర

94-15/712

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:6-52/4
వయససస:23
లస: ససస స
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94-4/1629

భరస : సససగర చనరరఖలల దదవ
ఇసటట ననస:6-53
వయససస:60
లస: ససస స
20204 NDX2913077
పపరర: మబరళ కకషష మమడస

94-13/1393

94-15/744

94-16/1040

94-16/1043

94-17/692

94-17/695

94-17/698

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:6-55
వయససస:26
లస: పప

20214 NDX3119617
పపరర: గసగమక జలడసకక

20217 AP151010087577
పపరర: అసకమక జజ�

20220 NDX0814988
పపరర: గసగమక� జలదసకక�

20223 NDX1910513
పపరర: జలమఢసకక మమరర

94-17/701

20226 NDX1310150
పపరర: వనసకటరసగమక పసడతల

94-18/928

20229 NDX0120014
పపరర: శవననరరయణ పసడతల
తసడడ:డ తరతల రరమయఖ
ఇసటట ననస:6-55
వయససస:30
లస: పప

20209 NDX1397455
పపరర: మమబబన షపక

94-16/1039

20212 NDX1745894
పపరర: జజన బబషర పఠరన

94-16/1042

20215 NDX3103553
పపరర: చనన జలడసకక

94-18/929

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-53
వయససస:46
లస: పప
94-17/693

20218 AP151010087485
పపరర: నయమ జజ�

94-17/694

భరస : కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:6-54
వయససస:51
లస: ససస స
94-17/696

20221 NDX1910711
పపరర: సరగర జలడసకక

94-17/697

తసడడ:డ బబజర జలడసకక
ఇసటట ననస:6-54
వయససస:26
లస: పప
94-17/699

20224 NDX0821207
పపరర: బబజర జజ�

94-17/700

తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:6-54
వయససస:44
లస: పప
94-16/1044

భరస : శవననరరయణ
ఇసటట ననస:6-55
వయససస:26
లస: ససస స
94-16/1046

94-15/714

తసడడ:డ సపవదన పఠరన
ఇసటట ననస:6-53
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బబజర మమరర
ఇసటట ననస:6-54
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:6-54
వయససస:66
లస: పప
20228 NDX1310234
పపరర: తరరపతరరవప పసడతల

94-16/1041

భరస : కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:6-54
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన జలడసకక
ఇసటట ననస:6-54
వయససస:26
లస: పప
20225 NDX0821744
పపరర: కకసడయఖ జజ�

20211 NDX1372333
పపరర: ననగమర బ షపక

20206 NDX3081890
పపరర: వసడనస జలడసకక

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:6-53
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బబజర�
ఇసటట ననస:6-54
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : బబజర�
ఇసటట ననస:6-54
వయససస:54
లస: ససస స
20222 NDX1910737
పపరర: వజయ జలడసకక

94-15/751

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:6-53
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : చననబబజర�
ఇసటట ననస:6-54
వయససస:37
లస: ససస స
20219 NDX0071589
పపరర: అసకమక� జజశలమదకకస�

20208 NDX3227550
పపరర: వజయ మడదస

94-12/1593

తసడడ:డ చనన జలడసకక
ఇసటట ననస:6-53
వయససస:18
లస: పప

భరస : మసరసన షర షపక
ఇసటట ననస:6-53
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షర షపక
ఇసటట ననస:6-53
వయససస:51
లస: పప
20216 NDX0814970
పపరర: చలకమక జలదసకక

94-15/713

భరస : కకషష మడదస
ఇసటట ననస:6-53
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : జజన బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:6-53
వయససస:27
లస: ససస స
20213 NDX1372358
పపరర: ససభబన షపక

20205 NDX3095718
పపరర: వజయ జలడసకక

20203 NDX3137866
పపరర: చలకమక జలడసకక

భరస : చనన
ఇసటట ననస:6-53
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన
ఇసటట ననస:6-53
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మబరళ కకషష మడదస
ఇసటట ననస:6-53
వయససస:24
లస: ససస స
20210 NDX1745902
పపరర: ననగమర బ పఠరన

94-5/1324

తసడడ:డ అపలల చనరరఖలల దదవ
ఇసటట ననస:6-53
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరమణ మమడస
ఇసటట ననస:6-53
వయససస:51
లస: పప
20207 NDX3227329
పపరర: నసదదన మడదస

20202 NDX2954873
పపరర: సససగర చనరరఖలల దదవ

20227 NDX1310168
పపరర: వనసకటకకసడమక పసడతల

94-16/1045

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:6-55
వయససస:51
లస: ససస స
94-16/1047

20230 NDX1310242
పపరర: రమణయఖ పసడతల

94-16/1048

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:6-55
వయససస:56
లస: పప
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పపరర: ఝమనస రరణణ యయతడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-17/702

భరస : మధససడదన రజడడస వపయమరర
ఇసటట ననస:6-55
వయససస:35
లస: ససస స
20234 AP151010081531
పపరర: వవమమరజడడస యయడ�డ

94-17/705

94-17/706

94-17/709

94-17/712

94-17/715

20241 NDX0071878
పపరర: కలమమరర దసమమల

20244 NDX0495572
పపరర: ఏడడకకసడలల చకలసడడ

20247 NDX0120774
పపరర: పడణణష బబబబ పలర పప

94-17/869

20250 NDX3103454
పపరర: వనసకటటశశరరర దసమమల

20253 NDX1310077
పపరర: శసకరరకవప బతష
స ల

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పరపస లల
ఇసటట ననస:6-56 SWAGRUHA HEIGHTS
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ షకకరయఖ
ఇసటట ననస:6-57
వయససస:27
లస: పప

20255 NDX2639243
పపరర: పడవణ కలమమర లసకలపలర

20256 NDX2608636
పపరర: రజఖలకడక భవన ఆతషకలరర

94-16/1141

తసడడ:డ చరసజవ లసకలపలర
ఇసటట ననస:6-57
వయససస:22
లస: పప
20258 NDX0758219
పపరర: జజఖతలకడక కటబనల
భరస : రరమకకకషష రరరవప
ఇసటట ననస:6-58
వయససస:40
లస: ససస స

94-17/710

94-17/713

20259 NDX0754788
పపరర: రరమ కకషరషరరవప కటనస
తసడడ:డ జగరడరరవప
ఇసటట ననస:6-58
వయససస:45
లస: పప

20239 NDX1799313
పపరర: వజయ మమరర వపదర

94-17/708

20242 AP151010087556
పపరర: డదలలమ ఊదర

94-17/711

20245 NDX1799404
పపరర: అనల కలమమర వపదర

94-17/714

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప వపదర
ఇసటట ననస:6-56
వయససస:31
లస: పప
94-17/716

20248 AP151010081592
పపరర: ననగగశశరరరవప ఊదర

94-17/717

తసడడ:డ సరమమఖల
ఇసటట ననస:6-56
వయససస:56
లస: పప
94-17/1223

20251 NDX2806941
పపరర: మననజ ననలకసటట

94-17/1224

తసడడ:డ పసడడ రసగ రరవప ననలకసటట
ఇసటట ననస:6-56
వయససస:19
లస: పప
94-16/1051

20254 NDX1371889
పపరర: పకకరర బతష
స ల

94-16/1052

తసడడ:డ బబచచయఖ
ఇసటట ననస:6-57
వయససస:53
లస: పప
94-16/1142

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆతషకలరర
ఇసటట ననస:6-57/1-6
వయససస:22
లస: ససస స
94-16/1053

94-16/1050

భరస : సరమమలల
ఇసటట ననస:6-56
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ అశశక కలమమర దసమమల
ఇసటట ననస:6-56
వయససస:23
లస: పప
94-13/1330

20236 NDX1372325
పపరర: వనసకట రరవప వరనపలర

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప వపదర
ఇసటట ననస:6-56
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ కకరణ పలర పప
ఇసటట ననస:6-56
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అషస క కలమమర
ఇసటట ననస:6.-56
వయససస:29
లస: పప
20252 NDX2809499
పపరర: పపరషచసదడ రరవప పరపస లల

94-17/707

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:6-56
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:6-56
వయససస:32
లస: పప
20249 NDX1558438
పపరర: వనసకటటష దసమమల

20238 NDX1799560
పపరర: అననన మమరర వపదర

94-17/704

తసడడ:డ అపరలల సరశమ
ఇసటట ననస:6-56
వయససస:60
లస: పప

భరస : అశశక
ఇసటట ననస:6-56
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : సరమమలల
ఇసటట ననస:6-56
వయససస:65
లస: ససస స
20246 NDX0495564
పపరర: మలర యఖ గబమకడడ

94-16/1049

భరస : అనల కలమమర వపదర
ఇసటట ననస:6-56
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సరమయయలల
ఇసటట ననస:6-56
వయససస:47
లస: ససస స
20243 NDX0716175
పపరర: అననపపరషమక ఈదర

20235 NDX1372341
పపరర: ననగమణణ వరనపలర

20233 NDX0490136
పపరర: బబజ బబబబ తడ

తసడడ:డ వవమ రజడడస తడ
ఇసటట ననస:6-55
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:6-56
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకటటష
ఇసటట ననస:6-56
వయససస:25
లస: ససస స
20240 NDX1114156
పపరర: రమమదేవ పలర పప

94-17/703

భరస : వవమమరజడడస� �
ఇసటట ననస:6-55
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరజడడస�
ఇసటట ననస:6-55
వయససస:58
లస: పప
20237 NDX1558446
పపరర: పసడయమసక దసమమల

20232 JBV1802552
పపరర: పదనకవత� మమట�డ

20257 NDX3061967
పపరర: అసకమక జలడసకక

94-15/715

భరస : బబజర
ఇసటట ననస:6-58
వయససస:52
లస: ససస స
94-16/1054

20260 NDX3062361
పపరర: సరగర జలడసకక

94-17/1225

తసడడ:డ బబజర
ఇసటట ననస:6-58
వయససస:24
లస: పప
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20261 NDX1261627
పపరర: లకకక దేవ ననలకలరరస
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94-13/668

భరస : అసజనవయబలల
ఇసటట ననస:6-59
వయససస:38
లస: ససస స
20264 NDX1261635
పపరర: అసజనవయబలల ననలకలరరస

94-13/671

20265 NDX1360577
పపరర: బసవవశశర రరవప వససత

94-13/1234

20268 NDX3134459
పపరర: ససబబరరయబడడ బబజర జదన

భరస : ససబబ రరయబడడ బబజర జదన
ఇసటట ననస:6-59
వయససస:41
లస: ససస స

20271 NDX3123544
పపరర: ననగరతనస బబజర జదన

తసడడ:డ బసగరరరకజ చసతబతస న
ఇసటట ననస:6-59/2
వయససస:30
లస: పప

భరస : బబల కకషష చ
ఇసటట ననస:6-59/2
వయససస:33
లస: ససస స
94-17/1231

94-17/724

తసడడ:డ ససబబబరరవప పడసరదపప
ఇసటట ననస:6-61/1
వయససస:33
లస: పప

20283 NDX0727941
పపరర: రవకలమమర� వరర �

94-6/938

20286 NDX0354381
పపరర: శకనస పడసరదపప

94-17/720

20289 NDX3057650
పపరర: కకటటశశర రరవప తనననరర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల తనననరర
ఇసటట ననస:6-61/3
వయససస:47
లస: పప

20269 NDX3091816
పపరర: ససబబరరయబడడ బబజర జదన

94-17/1227

20272 NDX2504926
పపరర: ఈశశరమక చసతబతస న

94-17/718

20275 NDX3119666
పపరర: బబలకకషష గగటటటపరటట

94-17/1230

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:6-59/2
వయససస:38
లస: పప
94-26/1165

20278 NDX2288629
పపరర: ననగ జజఖత వవతగరరర

94-17/721

భరస : శకనవరసరరవప వవతగరరర
ఇసటట ననస:6-60
వయససస:36
లస: ససస స
94-17/722

20281 JBV1804186
పపరర: గబరవమక వరర

94-17/723

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:6-61
వయససస:55
లస: ససస స
94-17/725

20284 NDX0285205
పపరర: నరశసహరరవప� వరర �

94-17/726

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:6-61
వయససస:60
లస: పప
94-18/651

భరస : వరసరశమ పడసరదపప
ఇసటట ననస:6-61/1
వయససస:31
లస: ససస స
94-18/653

94-13/673

భరస : బసగరరరకజ చసతబతస న
ఇసటట ననస:6-59/2
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ నరశసహరరవప�
ఇసటట ననస:6-61
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరస పడసదపప
ఇసటట ననస:6-61/1
వయససస:32
లస: ససస స
20288 NDX2203891
పపరర: కకటటశశరరరవప పడసరదనపప

94-17/1229

భరస : శవశసకర
ఇసటట ననస:6-61
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప�
ఇసటట ననస:6-61
వయససస:32
లస: పప
20285 NDX3202157
పపరర: శవ పరశత పడసదపప

20280 NDX1148121
పపరర: అరరణన వరర

20266 NDX1771121
పపరర: ససవరష రరజ అతస సటట

తలర : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:6-59
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ బసగరరకజ చతనబథదనన
ఇసటట ననస:6-59/2
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస వవటగరరర
ఇసటట ననస:6-60
వయససస:18
లస: పప
20282 NDX0792457
పపరర: శవ శసకర ఈలర �

94-17/1226

తసడడ:డ మల కకసడయఖ చసతబతస న
ఇసటట ననస:6-59/2
వయససస:60
లస: పప

94-17/1278 20277 NDX2970630
20276 NDX3264827
పపరర: యమబన కలమమరర చతనబథదనన
పపరర: సతశ కలమమర చతనబథదనన

94-13/670

తసడడ:డ ఇజయ దననయయలల అతస సటట
ఇసటట ననస:6-59
వయససస:52
లస: పప

భరస : ససబబ రరయబడడ
ఇసటట ననస:6-59
వయససస:40
లస: ససస స

94-17/719 20274 NDX2504942
20273 NDX2504900
పపరర: మబరళ కకషష కలమమర చసతబతస న
పపరర: బసగరరరకజ చసతబతస న

20279 NDX3081296
పపరర: అవననశ వవటగరరర

94-13/672

తసడడ:డ ససబబయఖ బబజర జదన
ఇసటట ననస:6-59
వయససస:43
లస: పప
94-17/1228

20263 NDX1771188
పపరర: భబగఖరరణణ అతస సటట

భరస : ససవరష రరజ అతస సటట
ఇసటట ననస:6-59
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:6-59
వయససస:44
లస: పప

భరస : హనఫ మహమకద
ఇసటట ననస:6-59
వయససస:73
లస: ససస స
20270 NDX3086766
పపరర: ననగ రతనస బబజర జదన

94-13/669

భరస : బసవవశశర రరవప
ఇసటట ననస:6-59
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:6-59
వయససస:44
లస: పప
20267 NDX2635886
పపరర: సపవదనబ మహమకద

20262 NDX1360569
పపరర: జజఖత వససత

20287 NDX2203826
పపరర: వనసకరయమక పడసరదస

94-18/652

భరస : వరసరశమ పడసరదస
ఇసటట ననస:6-61/1
వయససస:73
లస: ససస స
94-15/717

20290 NDX3217148
పపరర: ననగ శరలన తనననరర

94-12/1596

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తనననరర
ఇసటట ననస:6-61/3 WARD NUMBER1
వయససస:19
లస: ససస స
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94-13/1331

20292 NDX1823302
పపరర: వనసకరయమక కరమదసల

భరస : కకటటశశర రరవప తనననరర
ఇసటట ననస:6-61/3 WARD NUMBER 1
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ కరమదసల
ఇసటట ననస:6-61/5
వయససస:27
లస: ససస స

20294 NDX1823203
పపరర: రరసబబబబ కరమదసల

20295 NDX1823039
పపరర: సరగజన పస గరరరస

94-18/656

తసడడ:డ తరరపతయఖ కరమదసల
ఇసటట ననస:6-61/5
వయససస:29
లస: పప
20297 NDX0223875
పపరర: ననగ కలమమర షపశస

94-18/659

20298 NDX2990232
పపరర: శవ కలమమర బబలల

94-18/657

94-18/660

భరస : మమరరయమదనస జజననలగడస
ఇసటట ననస:6-61-15
వయససస:28
లస: ససస స
20303 NDX3094133
పపరర: శకనవరస రరవప కట

20301 NDX2990034
పపరర: ససధఖ కసభసపరటట

94-18/930

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కట
ఇసటట ననస:6-61/18
వయససస:42
లస: పప

20304 NDX3094018
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కట

94-18/932

94-18/662

భరస : పపదదబబబయ గరగనపపడడ
ఇసటట ననస:6-61/28
వయససస:26
లస: ససస స

20307 NDX0227967
పపరర: శరఖమ వనసకకసడ

94-18/934

20299 NDX2990240
పపరర: ఖమసససబ బబలల

20302 NDX3129558
పపరర: లలత కలమమరర కట

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:6-62
వయససస:28
లస: ససస స
20312 NDX0842070
పపరర: వవలలలరర రరసబబబబ

94-15/403

20315 NDX2473858
పపరర: కకటమక దేవ రరవవలమ

94-18/661

20308 NDX0689406
పపరర: ససతతషమక గనపరరస

94-18/663

భరస : వనసకయఖ గనపరరస
ఇసటట ననస:6-61/36
వయససస:60
లస: ససస స

94-17/728

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:6-62
వయససస:46
లస: ససస స

20311 JBV1804194
పపరర: చనననగమక వవలలలరర

94-17/729

భరస : ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:6-62
వయససస:75
లస: ససస స

94-17/730

95-160/933 20314 NDX1492313
20313 SQX2253987
పపరర: వవదనసతస ఉమ దటట శశష సరయ
పపరర: ననగ వనసకట నరగష
తతనసగబసటర
తసడడ:డ వవదనసతస శకనవరసరచనరరఖలల
తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:6-62
ఇసటట ననస:6-63
వయససస:20
లస: పప
వయససస:26
లస: పప

94-17/731

20316 NDX3117512
పపరర: పరవణణ శరరష కకటటట

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:6-62
వయససస:39
లస: పప

94-15/716

20305 NDX2426500
పపరర: హహపససబబ పరపగసటట
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20310 JBV1804236
పపరర: రమణ వవలలలరర �

94-18/931

తసడడ:డ రవ కలమమర పరపగసటట
ఇసటట ననస:6-61-25
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమమఖలల వనసకకసడ
ఇసటట ననస:6-61-31
వయససస:46
లస: పప

94-17/727

94-18/658

భరస : సతఖననరరయణ కట
ఇసటట ననస:6-61/18
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కట
ఇసటట ననస:6-61/18
వయససస:37
లస: పప

20306 NDX2203750
పపరర: గగపసరరణణ గరగనపపడడ

20296 NDX1763193
పపరర: గగపస పస గరరఱ

భరస : శవ కలమమర బబలల
ఇసటట ననస:6-61/12
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వజయ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:6-61/16
వయససస:18
లస: ససస స
94-18/933

94-18/655

తసడడ:డ ససబబబ రరవప పస గరరస
ఇసటట ననస:6-61/9
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకషష బబలల
ఇసటట ననస:6-61/12
వయససస:25
లస: పప

20300 NDX2426534
పపరర: శరసత జజననలగడస

20293 NDX1823252
పపరర: గగపస కకషష కరమదసల

తసడడ:డ తరరపతయఖ కరమదసల
ఇసటట ననస:6-61/5
వయససస:27
లస: పప

భరస : గగపస పస గరరరస
ఇసటట ననస:6-61/9
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదదయఖ షపశస
ఇసటట ననస:6-61/11
వయససస:31
లస: పప

20309 NDX1454305
పపరర: శశశలజ వనలలలరర

94-18/654

94-4/1630

20317 NDX0260612
పపరర: ససవరష బసదస అననసటర

94-12/1128

94-17/732

తసడడ:డ దయ పపననయఖ మమరరస రరవవలమ
ఇసటట ననస:6-63
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పడసరద బబబబ కకటటట
ఇసటట ననస:6-64
వయససస:36
లస: ససస స

20318 AP151010081165
పపరర: వజయగగపరలకకకషష అననసభటర

94-17/734 20320 NDX2658896
94-17/949
20319 AP151010081166
పపరర: వనసకటరరమలసగశరససస స అననసభటర
పపరర: లకడక సరయ కలమమర సరతషలలరర

తసడడ:డ వనసకటరరమలసగశరససస స
ఇసటట ననస:6-64
వయససస:48
లస: పప

94-17/733

తసడడ:డ సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:6-64
వయససస:81
లస: పప

భరస : గగపరలకకషట
ఇసటట ననస:6-64
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన రమమరరవప
ఇసటట ననస:6-64/A
వయససస:18
లస: పప
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20321 NDX1114131
పపరర: వజయలకడక శరరషర తసగరరరల

94-17/735

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:6-65
వయససస:30
లస: ససస స
20324 AP151010087221
పపరర: కరమమశశరర తసగరరరల

94-17/738

94-17/741

20330 NDX0985879
పపరర: శకకకషష కకడడనఖ గగలర పపడడ

94-17/744

94-17/747

94-17/750

94-187/971

94-17/745

20334 NDX2426740
పపరర: శకనవరస బబబబ చనగసటట

20337 NDX2006246
పపరర: రవసదడ గబడడపపడడ

20340 NDX1261601
పపరర: వససతన పపననస

94-17/753

20343 NDX2426724
పపరర: లకడక పడసననన వసకయలపరటట

94-17/748

భరస : రతయఖ గసగరరపప
ఇసటట ననస:6-73
వయససస:36
లస: ససస స

20346 NDX2426583
పపరర: అసజమక వసకరయలపరటట

20349 AP151010087268
పపరర: సరసశత దసడసరరజ
భరస : నరశసహపడసరదస
ఇసటట ననస:6-73
వయససస:80
లస: ససస స

20332 NDX2486785
పపరర: దేవ రరజగససశ శసకర

94-17/746

20335 NDX2181469
పపరర: రరధ గబడడపపడడ

94-17/749

94-17/751

20338 AP151010081079
పపరర: హనసమసతరరవప
తసగరళళమమడడ�
తసడడ:డ చలపతరరవప�
ఇసటట ననస:6-69
వయససస:61
లస: పప

94-17/752

94-13/674

20341 NDX1261502
పపరర: శకకరసత పపననస

94-13/675

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:6-73
వయససస:30
లస: పప
94-17/754

20344 NDX0230482
పపరర: ససజజత ననమలపపరర

94-17/755

భరస : చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:6-73
వయససస:33
లస: ససస స
94-17/757

భరస : కకటటశశరరరవప వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:6-73
వయససస:39
లస: ససస స
94-17/760

94-17/743

భరస : రవసదడ గబడడపపడడ
ఇసటట ననస:6-69
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప వసకయలపరటట
ఇసటట ననస:6-73
వయససస:23
లస: ససస స
94-17/756

20329 NDX0985705
పపరర: మమమతడ వరరణ గగలర పపడడ

తసడడ:డ నరసససహ రరవప శసకర
ఇసటట ననస:6-68
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:6-73
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పమడడమరరక
ఇసటట ననస:6-73
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:6-73
వయససస:49
లస: ససస స

20331 NDX0819870
పపరర: గకరరశసకర శరససస స గగలర పపడడ

94-17/740
20326 AP151010081352
పపరర: లకకక ననరరయణ శరక తసగరరరల�

తసడడ:డ గకరర శసకర శరససస స గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:6-66
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప గబడడపపడడ
ఇసటట ననస:6-69
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:6-69
వయససస:19
లస: పప

20348 NDX0319491
పపరర: వనసకట శశ ననమలపపరర

94-17/742

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప చనగసటట
ఇసటట ననస:6-68
వయససస:43
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:6-69
వయససస:55
లస: ససస స

20345 NDX1757493
పపరర: ససజజత నల

20328 NDX0260380
పపరర: శకవలర గగలర పపడడ

94-17/737

తసడడ:డ పసచచయఖ శరససస �స
ఇసటట ననస:6-65
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ శకకకషషమమరరస గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:6-66
వయససస:62
లస: పప

భరస : శకనవరస బబబబ చనగసటట
ఇసటట ననస:6-68
వయససస:40
లస: ససస స

20342 NDX2426617
పపరర: కలససమ పమడడమరరక

94-17/739

భరస : గకరర శసకరశరససస స
ఇసటట ననస:6-66
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ గకరర శసకర శరససస స
ఇసటట ననస:6-66
వయససస:32
లస: పప

20339 NDX2924611
పపరర: లకకణ కలమమర ఈడడపపగసటట

20325 NDX1120203
పపరర: వనసకట ననగ పవన తసగరరరల

20323 AP151010087142
పపరర: అననపపరష తసగరరరల

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:6-65
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:6-65
వయససస:30
లస: పప

20327 NDX1353978
పపరర: వజయ లకకక కరమమశశరర
గగలర పపడడ
భరస : శక కకషష కకసడడయ
ఇసటట ననస:6-66
వయససస:30
లస: ససస స

20336 AP151010087319
పపరర: ననగమణణ తసగరళళమమడడ

94-17/736

భరస : శకరరమచసదడమమరరస
ఇసటట ననస:6-65
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ననరరయణశరక
ఇసటట ననస:6-65
వయససస:68
లస: ససస స

20333 NDX2426682
పపరర: మమధసరర చనగసటట

20322 AP151010087143
పపరర: లలత అననభటర

20347 NDX2055284
పపరర: వనసకట లకడక పమడడమరరక

94-17/759

భరస : శకనవరస రరవప పమడడమరరక
ఇసటట ననస:6-73
వయససస:46
లస: ససస స
94-17/761

20350 NDX2426732
పపరర: కకషష సరయ పమడడమరరక

94-17/762

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పమడడమరరక
ఇసటట ననస:6-73
వయససస:22
లస: పప
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20351 NDX0914333
పపరర: కడప నరగసదడ�
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94-17/763

తసడడ:డ రమణ�
ఇసటట ననస:6-73
వయససస:30
లస: పప
20354 NDX0362855
పపరర: శకనవరసరరవప ననమలపపరర

94-17/766

94-17/1234

94-17/771

94-17/773

94-17/776

94-17/779

94-17/782

తసడడ:డ సరసబయఖ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:6-84
వయససస:98
లస: పప

20361 NDX0319749
పపరర: కకటటశశరమక కకలమర

94-17/870

94-17/768

20364 NDX1319219
పపరర: వలలర పప వనసకట రమణ

20367 NDX1319052
పపరర: వలలర పప గగవసద

20370 NDX1318948
పపరర: పలలర రర పపద ససజవ రజడడస

20373 NDX3137585
పపరర: ఈశశర రరవప గబరకల

94-7/806

20376 NDX2515237
పపరర: వనసకట తడవవణణ కకటర

94-17/774

20379 NDX2753325
పపరర: దేవవసదడననథ నల
తసడడ:డ పపలర రరవప నల
ఇసటట ననస:6-84
వయససస:36
లస: పప

94-17/770

20362 NDX0125534
పపరర: శవ పడసరదస శషట

94-17/772

20365 NDX1319177
పపరర: పలలర లడమ రరధన కకషస

94-17/775

భరస : పపద ససజవ రగడకస
ఇసటట ననస:6-80
వయససస:44
లస: ససస స
94-17/777

20368 NDX1319060
పపరర: వలలర పప తరరపతయఖ

94-17/778

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:6-80
వయససస:30
లస: పప
94-17/780

20371 NDX0490474
పపరర: రమమశ రరయ

94-17/781

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:6-80
వయససస:35
లస: పప
94-6/939

94-17/1235
20374 NDX2949816
పపరర: వనసకట సతఖ సరయ కకషష చదవతనఖ
గబరరల
తసడడ:డ ససబబరరవప గబరరల
ఇసటట ననస:6-81/4
వయససస:22
లస: పప

94-7/807

20377 NDX0583161
పపరర: వనత నలమ

భరస : శక అలలక కకటర
ఇసటట ననస:6-82
వయససస:23
లస: ససస స
94-2/550

20359 NDX0231324
పపరర: గరరరజ శషరట

తసడడ:డ సససదరయఖ
ఇసటట ననస:6-75
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గబరకల
ఇసటట ననస:6-81
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప కకటర
ఇసటట ననస:6-82
వయససస:28
లస: పప
20378 NDX1773549
పపరర: ఆదదననరరయణ గగపసశశటట

20356 JBV1798917
పపరర: శకనవరసరరవప పమడడమరరక

భరస : శవ పడసరద
ఇసటట ననస:6-74
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట రగడకస
ఇసటట ననస:6-80
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రసగయఖ
ఇసటట ననస:6-80
వయససస:66
లస: పప
20375 NDX2515245
పపరర: శక అలలక కకటర

94-17/769

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:6-80
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:6-80
వయససస:48
లస: పప
20372 NDX0497586
పపరర: చసతకలసటర వనసకట రమణ

20358 NDX1569948
పపరర: ననగబలవసశ శవ పరరశత

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:6-80
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:6-80
వయససస:62
లస: ససస స
20369 NDX1319045
పపరర: వలలర పప ననరరయణ

94-17/767

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:6.-74
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద ససజవ రజడడస పలలర రర
ఇసటట ననస:6-80
వయససస:26
లస: ససస స
20366 NDX0590729
పపరర: చసతకలసటర లకడక

94-17/765

తసడడ:డ చలపత రరవప గసగరరపప
ఇసటట ననస:6-73
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరజగష
ఇసటట ననస:6-74
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమక
ఇసటట ననస:6-74
వయససస:71
లస: పప
20363 NDX1319318
పపరర: శక కరవఖ పలలర రర

20355 NDX2426633
పపరర: కకటటశశర రరవప వసకయలపరటట

20353 NDX1927195
పపరర: రతయఖ గసగరరపప

తసడడ:డ చనన వనసకట ససబబయఖ వసకయలపరట తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:6-73
ఇసటట ననస:6-73
వయససస:43
లస: పప
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర దసమమల
ఇసటట ననస:6-73
వయససస:23
లస: ససస స
20360 NDX0384552
పపరర: కకటటశశర రరవప కకలమర

94-17/764

తసడడ:డ పస తషరరజ
ఇసటట ననస:6-73
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పస తషరరజ
ఇసటట ననస:6-73
వయససస:40
లస: పప
20357 NDX3107760
పపరర: పడతషఖష దసమమల

20352 JBV1798925
పపరర: చసదడశశఖర ననమలపపరర

94-2/549

భరస : శకననధ
ఇసటట ననస:6-84
వయససస:31
లస: ససస స
94-2/1478

20380 NDX0450189
పపరర: శశషష నల నలమ

94-7/808

భరస : నరగసదడననథ� నల
ఇసటట ననస:6-84
వయససస:28
లస: ససస స
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20381 JBV1803139
పపరర: గరత చసకరస నలమ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-7/809

భరస : రరమమరరవప � నల
ఇసటట ననస:6-84
వయససస:28
లస: ససస స
20384 JBV3044161
పపరర: గసగరదేవ నలమ

94-7/812

భరస : పపలమరరరవప నల
ఇసటట ననస:6-84
వయససస:30
లస: ససస స

20382 NDX0877563
పపరర: వనసకట రమణ తషలబసదసల�
నలమ
భరస : శకనవరసరరవప� నల
ఇసటట ననస:6-84
వయససస:28
లస: ససస స

94-7/810

20385 NDX0933556
పపరర: సరయ కకరణ తషలబసదసల� నలమ

94-7/813

94-7/815

తసడడ:డ పపలమరరరవప నల
ఇసటట ననస:6-84
వయససస:30
లస: పప

20388 JBV1800747
పపరర: నరగసదడననథ� నలమ�

94-7/818

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప నల
ఇసటట ననస:6-84
వయససస:28
లస: పప

20391 JBV1800242
పపరర: శవరజరరవప నలమ

94-2/554

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:6-84/1
వయససస:27
లస: ససస స

20394 NDX2178391
పపరర: కనకయఖ యలర మసద

94-2/558

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:6-84/1
వయససస:27
లస: పప

20397 NDX0107565
పపరర: ననగగశశరర రరచకకసడ�

94-2/562

20400 JBV3012622
పపరర: శవ బసడర

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప గబమమకపప
ఇసటట ననస:6-85
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకహనరరవప
ఇసటట ననస:6-85
వయససస:36
లస: పప

20402 NDX2556405
పపరర: వనసకట ననగ గగపస కకషష బబతపపడడ

20403 NDX2699551
పపరర: కవఖ బడడగబ

94-9/790

తసడడ:డ రరఘవపలల బబతపపడడ
ఇసటట ననస:6-104
వయససస:21
లస: పప
94-17/783

20406 NDX0790741
పపరర: చననపరజడడస అలర స

94-2/555

తసడడ:డ శవ ననగ మలర కరరరర న రరవప వర
ఇసటట ననస:6-228
వయససస:18
లస: పప

20409 NDX2387405
పపరర: రగణబక జజధవ
భరస : వనవభవ జజధవ
ఇసటట ననస:6-245
వయససస:35
లస: ససస స

94-7/817

20392 NDX2178425
పపరర: అనడరరధ కలలకరరష

94-2/552

20395 NDX2178417
పపరర: ససజయ కలలకరరష

94-2/556

తసడడ:డ వనసకటటశ కలలకరరష
ఇసటట ననస:6-84/1
వయససస:48
లస: పప
94-2/560

20398 JBV3021441
పపరర: ససపపరష మక బసడర

94-2/561

భరస : రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:6-85
వయససస:50
లస: ససస స
94-2/563

94-12/1289

20401 NDX2116003
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప
గబమమకపప
తసడడ:డ ననరరయణ గబమమకపప
ఇసటట ననస:6-85
వయససస:75
లస: పప

94-2/564

20404 NDX2425973
పపరర: బడహకస శకరరమ

94-24/37

తసడడ:డ వరరచనరర శకరరమ
ఇసటట ననస:6-167
వయససస:72
లస: పప
94-17/784

తసడడ:డ ఇనననరజడడస
ఇసటట ననస:6-218/1
వయససస:53
లస: పప
94-16/1136

20389 JBV1803675
పపరర: ససరగసదడననధ నలమ

భరస : ససజయ కలలకరరష
ఇసటట ననస:6-84/1
వయససస:45
లస: ససస స

తలర : నరకల బడడగబ
ఇసటట ననస:6-111-815/38
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడ మమరరస
ఇసటట ననస:6-217/1
వయససస:73
లస: ససస స
20408 NDX2637924
పపరర: అజయ కలమమర వర

94-7/819

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:6-85
వయససస:39
లస: ససస స

20399 NDX2116011
పపరర: పడమల గబమమకపప

94-7/814

తసడడ:డ ధనమస నల
ఇసటట ననస:6-84
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర యలర మసద
ఇసటట ననస:6-84/1
వయససస:45
లస: పప

20396 NDX1089184
పపరర: శశషయఖ కసచరర

20405 NDX0795203
పపరర: వజయ లకడక హహమమదదడ

94-7/816

తసడడ:డ దేవయఖ� నల
ఇసటట ననస:6-84
వయససస:28
లస: పప

20393 NDX1100890
పపరర: సరమమమజఖస కసచరర

20386 JBV1796747
పపరర: శకననధ నలమ
తసడడ:డ ధనమస నల
ఇసటట ననస:6-84
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శవరజరరవప� నల
ఇసటట ననస:6-84
వయససస:28
లస: పప

20390 AP151010063469
పపరర: శకనవరసరరవప తషలమబసదసల

94-7/811

భరస : శవరజరరవప � నల
ఇసటట ననస:6-84
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప� నల
ఇసటట ననస:6-84
వయససస:28
లస: పప

20387 NDX0366146
పపరర: దేవవసదడననధ నలమ

20383 JBV1800697
పపరర: శవలల నల నలమ

20407 NDX2637528
పపరర: శరకవసత అసగజజల

94-16/1135

భరస : శవ ననగ మలర కరరరర న రరవప అసగజజల
ఇసటట ననస:6-228
వయససస:37
లస: ససస స
94-16/1055

20410 NDX2543957
పపరర: అనత రగటటరర

94-10/1135

తసడడ:డ శశభన బబబబ రగటటరర
ఇసటట ననస:6-259/6
వయససస:20
లస: పప
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20411 NDX0587170
పపరర: మహన రరవప మననవ�

94-43/636

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:6-265
వయససస:64
లస: పప
20414 NDX2180628
పపరర: వనసకట రమణ దనమమరర

94-12/1130

94-7/823

94-13/676

94-18/667

94-18/674

94-18/942

భరస : అబడహస
ఇసటట ననస:9
వయససస:50

94-26/1207

భరస : చరసజవ గగళమమడడ
ఇసటట ననస:9-2-48/B
వయససస:65
లస: ససస స

20424 NDX2249480
పపరర: గగపస కరమదసల

20427 NDX2226371
పపరర: అమకత కరసస

20430 NDX2227601
పపరర: బబలననగమక పస టట

20433 NDX2753655
పపరర: కలమమరర పస టట

94-5/1104

20436 NDX2698439
పపరర: అభరరస గడేస

94-14/1014

20419 NDX2524635
పపరర: శకదేవ తషమకలపలలర

94-19/539

20422 NDX2203800
పపరర: ససభబన షపక

94-18/666

తసడడ:డ మబరరరర షపక
ఇసటట ననస:7-6-272
వయససస:22
లస: పప
94-18/669

20425 NDX2226389
పపరర: ససరగఖ కతష
స ల

94-18/673

భరస : రతననల కలమమర కతష
స ల
ఇసటట ననస:7-6-274/22
వయససస:23
లస: ససస స
94-18/675

20428 NDX2226470
పపరర: వనసకట మబన ఆచనరర కరసస

94-18/676

తసడడ:డ తరరపరల ఆచనరర కగ
ఇసటట ననస:7-6-274/24
వయససస:31
లస: పప
94-26/300

20431 NDX2230290
పపరర: వనసకటటసశరరర పస టట

94-26/301

తసడడ:డ గరలయఖ పస టట
ఇసటట ననస:7-40
వయససస:42
లస: పప
94-26/1208

భరస : శకనవరస పస టట
ఇసటట ననస:7-40
వయససస:33
లస: ససస స

20434 NDX1636176
పపరర: మలర కరరరర న రరవప మమదరమమటర

94-13/683

తసడడ:డ పడసరద రరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:8
వయససస:47
లస: పప
94-9/806

20437 SQX2546646
పపరర: దసరరడమననవడడ కకసడవటట

95-104/1299

తసడడ:డ ససతనరరమమసజనవయ శవ వర పడసరద రరవప తసడడ:డ రసబబబబ కకసడవటట
ఇసటట ననస:9-2-16
ఇసటట ననస:9-2-36
వయససస:30
లస: పప
వయససస:18
లస: పప

లస: ససస స

20438 NDX2686517
పపరర: దసరరడభవరన గగళమమడడ

94-17/792

భరస : వనసకటటసశరరర పస టట
ఇసటట ననస:7-40
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ గలయఖ పస టట
ఇసటట ననస:7-40
వయససస:33
లస: పప
20435 NDX2652501
పపరర: హహలన కకలల
ర రర

20421 AP151010081224
పపరర: కకసడయఖ దఢడ ణనదసల

20416 NDX3135662
పపరర: ససజజత శశటట పలర

భరస : వనసకటటశశరరర తషమకలపలలర
ఇసటట ననస:7-2-50 F NO 203 VIJAYA RES
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకరటమబన ఆచనరర కరసస
ఇసటట ననస:7-6-274/24
వయససస:28
లస: ససస స

భసధసవప: మమరస
ఇసటట ననస:7-6-275,tufan nagar
వయససస:39
లస: పప
20432 NDX2754059
పపరర: శకనవరస పస టట

94-9/791

తసడడ:డ శకనస కరమదసల
ఇసటట ననస:7-6-274/7
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ కగ
ఇసటట ననస:7-6-274/22
వయససస:27
లస: పప
20429 NDX3077872
పపరర: ససరగశ పపరరపస గబ

20418 NDX2652907
పపరర: ఫజల ఊల రహమన షపక

94-12/1129

భరస : ఆసజనవయబలల శశటట పలర
ఇసటట ననస:6TH FLOOR
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:7-3.77
వయససస:41
లస: పప

భరస : ననగయఖ పరగరరస
ఇసటట ననస:7-6-274
వయససస:62
లస: ససస స
20426 NDX2226397
పపరర: రతననల కలమమర కతష
స ల

94-10/1324

తసడడ:డ శరఫస ఊల రహమన షపక
ఇసటట ననస:7
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకరటడ రరవప చలమర
ఇసటట ననస:7-2-231/14
వయససస:25
లస: ససస స
20423 NDX2249506
పపరర: రరఘవమక పగరరస

20415 NDX3100765
పపరర: ఆసజనవయబలల శశటట పలర

20413 NDX2180636
పపరర: కమలకలమమరర దనమమరర

భరస : వనసకట రమణ దనమమరర
ఇసటట ననస:6-387
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదసలల శశటట పలర
ఇసటట ననస:6TH FLOOR
వయససస:33
లస: పప

భరస : థనమస� �
ఇసటట ననస:6,-84
వయససస:51
లస: ససస స
20420 NDX2430049
పపరర: ఆశర జజరదత చలమర

94-50/535

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చదవపల
ఇసటట ననస:6-325/2A
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ చటటటబబబబ దనమమరర
ఇసటట ననస:6-387
వయససస:52
లస: పప
20417 JBV3045903
పపరర: మలలర శశరర నలమ� �

20412 NDX2561520
పపరర: అనల కలమమర చదవపల

94-19/602

20439 NDX3258563
పపరర: బబబబవల షపక
తసడడ:డ ఖదర బబష షసక
ఇసటట ననస:9-3-310
వయససస:40
లస: పప

94-13/1418

20440 NDX2438208
పపరర: నతఖ కలమఖణణ నసనన

94-13/1252

భరస : వనసకట ససరగష నసనన
ఇసటట ననస:9-4/A
వయససస:40
లస: ససస స
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94-13/685

తసడడ:డ వనసకట ససరగష నసనన
ఇసటట ననస:9-4/A, FLOT NO 104
వయససస:21
లస: ససస స
20444 NDX2698991
పపరర: దసరడ అభషపక అతస లలరర

94-6/796

94-19/600

20456 NDX3056967
పపరర: ఉమ మహహశశరర కరసనవన

94-6/799

94-9/575

94-9/1098

94-9/1099

94-9/576

తసడడ:డ ససబబరరవప ఈరర
ఇసటట ననస:17-10643/1
వయససస:29
లస: పప

94-9/574

20454 NDX2384444
పపరర: వనసకట సరయ కరరరసక
తరరమలశశటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:9-265
వయససస:22
లస: పప

94-14/536

20457 NDX3081189
పపరర: వనసకటటశశరరర పస నసగగటట

94-9/1095

20460 NDX3034105
పపరర: వసశ కకషష పరలడడగబ

20463 NDX3133410
పపరర: రవ తేజ జసపల

94-9/809

20466 NDX3114212
పపరర: వనసకటటశ పడతపత

20469
పపరర: అమరననథ యలమసచల
తసడడ:డ వనసకట రరవప ఏలమసచల
ఇసటట ననస:19
వయససస:36
లస: పప

20449 NDX2922946
పపరర: హకదయ కడడయమల

94-9/1097

20452 NDX2382018
పపరర: గసగరధర రరవప మదమసచ

94-9/577

20455 NDX2611580
పపరర: హరరక చచదరర సరరపపడడ

94-5/1106

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సరరపపడడ
ఇసటట ననస:9-280
వయససస:20
లస: ససస స
20458 NDX3081080
పపరర: ననగ లకడక పస నసగగటట

94-9/1096

భరస : వనసకటటశశరరర పస నసగగటట
ఇసటట ననస:9/281
వయససస:55
లస: ససస స
94-14/1016

20461 NDX2823037
పపరర: శకకరసత పపదద

94-9/1100

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పపదద
ఇసటట ననస:9-286
వయససస:44
లస: పప
94-11/1266

20464 NDX2643112
పపరర: గగరరర నసదదగస

94-5/1109

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నసదదగస
ఇసటట ననస:9-505
వయససస:20
లస: ససస స
94-16/1506

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పడతపత
ఇసటట ననస:9-701/3
వయససస:24
లస: పప
94-6/587

94-9/807

తసడడ:డ మబరహరర రరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:9-264,SIRI NILAYAM
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప జసపల
ఇసటట ననస:9-301
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రమమష కలమమర జసపల
ఇసటట ననస:9-524/B
వయససస:20
లస: ససస స
20468 NDX2707156
పపరర: నగరజ ఈరర

20451 NDX2381952
పపరర: అనల కలమమర కరటడగడస

20446 NDX2543593
పపరర: రగషక చచదరర గగగరనవన

తసడడ:డ వనసకట సతశ కలమమర కడడయమల
ఇసటట ననస:9-235
వయససస:18
లస: పప

తలర : ససధనరరణణ పరలడడగబ
ఇసటట ననస:9-284/A
వయససస:29
లస: పప

భసధసవప: లలమవత మసదడ
ఇసటట ననస:9-290
వయససస:58
లస: పప
20465 NDX2647485
పపరర: మమనససశత జసపల

94-9/808

తసడడ:డ అపలయఖ పస నసగగటట
ఇసటట ననస:9/281
వయససస:56
లస: పప

తలర : ససధ రరణణ పరలడడగబ
ఇసటట ననస:9-284/A
వయససస:29
లస: పప
20462 NDX2533677
పపరర: రవ కలమమర మసదడ

20448 NDX2634889
పపరర: తేజశశన వనయ కడడయమల

94-15/510

తలర : పదక గగగరనవన
ఇసటట ననస:9-217
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ కరటడగడస
ఇసటట ననస:9-258/G
వయససస:42
లస: పప

భరస : కకషష మహనరరవప కసరనవన
ఇసటట ననస:9-280/A
వయససస:69
లస: ససస స
20459 NDX3088283
పపరర: వసశ కకషష పరలడడగబ

94-9/805

తసడడ:డ వనసకట కకషష కడడయమల
ఇసటట ననస:9-234
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససత రరమయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:9-257
వయససస:54
లస: పప
20453 NDX2383529
పపరర: వనసకట సరయ దదనవశ
తరరమలశశటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:9-265
వయససస:23
లస: పప

20445 NDX2548469
పపరర: గరత రజడడస వపలల

20443 NDX2691665
పపరర: రరజఖ బబగస షపక

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:9-11-899/1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ జయ రమ రజడడస వపలల
ఇసటట ననస:9-213/B
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆపరజ
ఇసటట ననస:9-223
వయససస:36
లస: పప
20450 NDX2599116
పపరర: ననగగశశర రరవప రరవపరటట

94-13/686

తసడడ:డ రరమ కకషషయఖ నసనన
ఇసటట ననస:9-4/A, FLOT NO 104
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:9-18-1973
వయససస:21
లస: పప
20447 NDX2650596
పపరర: అపరలజ

20442 NDX2458115
పపరర: వనసకట ససరగష నసనన

20467 NDX2639789
పపరర: మహమకద రఫస సయద

94-2/954

తసడడ:డ శశశదన సయద
ఇసటట ననస:11
వయససస:21
లస: పప
94-9/1207

20470 NDX2666790
పపరర: బమఖలమ బబ సత

94-5/899

తసడడ:డ అకసయఖ
ఇసటట ననస:21-2-75
వయససస:22
లస: ససస స
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20471
పపరర: శశశత పస లనవన
భరస : బబలకకషష
ఇసటట ననస:22
వయససస:28
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94-9/1210

94-13/718

భరస : అరవసద బబబబ కలమరర
ఇసటట ననస:41
వయససస:39
లస: ససస స
20477 NDX2823284
పపరర: వనసకటమక కరమమబలపపల

94-59/840

తసడడ:డ శకనవరసరరవప జజమ
ఇసటట ననస:24-12-165
వయససస:20
లస: ససస స

లస: ససస స

20474 NDX2180933
పపరర: చదనసనపరటట శకలకడక

20472 NDX2684355
పపరర: సరయ శక త జజమ

20475 NDX2180941
పపరర: అరవసద బబబబ కలమరర

20478 NDX2823292
పపరర: రరజఖలకడక కరమమబలపపల

94-13/719

20476 NDX3218443
పపరర: లకకయఖ కరమమబలపపల

94-16/1265

20479 NDX2772028
పపరర: నరసససహరరవప గసగర దరర

తసడడ:డ లకకయఖ కరమమబలపపల
ఇసటట ననస:44, OPP KALYAN NAGAR
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:46-21-56/41
వయససస:40
లస: పప

20480 NDX2958387
పపరర: పరరశత కరకలలవరరపప

20481 NDX1599689
పపరర: ఖమబరరన షపక

20482 NDX1155597
పపరర: మసరసన బ షపక

భరస : శకనవరసరరవప కరకలలవరరపప
ఇసటట ననస:52
వయససస:40
లస: ససస స
20483 NDX1255165
పపరర: బబ ఫరతమ షపక
భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:88
వయససస:27
లస: ససస స
20486 NDX1646134
పపరర: బబజ షపక

94-4/1228

తసడడ:డ గగవసదస
ఇసటట ననస:89
వయససస:27

94-13/1269

తసడడ:డ గగపరల సరశమ
ఇసటట ననస:101
వయససస:27
లస: ససస స
20495 NDX2686087
పపరర: మబరళ కకషష పస లశశటట

లస: ససస స

20487 NDX1361351
పపరర: ఆశష షపక

94-5/767

94-14/888

Deleted

94-14/889

Deleted

20499 NDX3040185
పపరర: శశభ రరణణ జజగరర మమడడ

94-19/608

94-4/1236

లస: ససస స

20491 NDX2640407
పపరర: సరసబశవ రరవప వటటటకలటట

94-9/611

20494 NDX2686061
పపరర: హహమసత పస లశశటట

94-5/768

తసడడ:డ మబరళ కకషష పస లశశటట
ఇసటట ననస:101 BHAVANIRESIDECY
వయససస:19
లస: పప

20496 NDX3129152
పపరర: రమమశ కలమమర జజగరర మమడడ

20498 NDX3105715
పపరర: శశభ రరణణ జజగరర మమడడ

లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ వటటటకలటట
ఇసటట ననస:101
వయససస:63
లస: పప

20493 NDX2995314
పపరర: దదవఖ అవపల

భసధసవప: శశభ రరణణ ����������
ఇసటట ననస:101,Maruthi Apartment
వయససస:42
లస: పప

94-4/1227

20488 NDX1252311
పపరర: శరకవణససధఖ రరవశశటట
తసడడ:డ గగవసదస
ఇసటట ననస:89
వయససస:28

20490 NDX2656270
పపరర: నసదదన నడడమలల

తసడడ:డ శరసబయఖ పస లశశటట
ఇసటట ననస:101, BHAVANI RESIDENCY
వయససస:47
లస: పప

భరస : రమమశ కలమమర జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:101,Maruthi Apartment
వయససస:37
లస: ససస స

94-4/1235

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అవపల
ఇసటట ననస:101
వయససస:30
లస: ససస స
94-5/769

94-4/1220

20485 NDX1646159
పపరర: నడరర హన షపక
భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:88
వయససస:37

తసడడ:డ వరరలసగస
ఇసటట ననస:101
వయససస:20
లస: ససస స

లస: పప

20492 NDX3091659
పపరర: లకడక సససధడష గగరరగర వవలలర

94-4/1226

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:88-A
వయససస:26
లస: పప
94-4/1237

94-16/1266

భరస : బబబబ సరహహబ
ఇసటట ననస:87
వయససస:51
లస: ససస స

20484 NDX1255140
పపరర: షహహన షపక
భరస : జజన బబష
ఇసటట ననస:88
వయససస:29

తసడడ:డ మహమకద నజమబదదదన షపక
ఇసటట ననస:88
వయససస:32
లస: పప
20489 NDX1252329
పపరర: గగపస రరవశశటట

94-4/1219

భరస : సరయ బబబబ
ఇసటట ననస:87
వయససస:42
లస: ససస స
94-4/1225

94-11/1263

తసడడ:డ గరధయమఖ కరమమబలపపల
ఇసటట ననస:44, OPP KALYAN NAGAR
వయససస:53
లస: పప

భరస : లకకయఖ కరమమబలపపల
ఇసటట ననస:44, OPP KALYAN NAGAR
వయససస:48
లస: ససస స
94-9/1094

94-6/950

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:25
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ బబ లమరరరవప కలమరర
ఇసటట ననస:41
వయససస:42
లస: పప
94-16/1264

20473
పపరర: భవఖ వనలగపపడడ

94-16/1155

భరస : రమమశ కలమమర ����������
ఇసటట ననస:101,Maruthi Apartment,
వయససస:37
లస: ససస స

20497 NDX3047339
పపరర: రమమశ కలమమర జజగరర మమడడ

94-16/1154

భసధసవప: శశభ రరణణ ����������
ఇసటట ననస:101,Maruthi Apartment
వయససస:42
లస: పప
20500 NDX2645547
పపరర: శరకకర షపక

94-5/770

భరస : అబబదల ఖదర జలమన షపక
ఇసటట ననస:101, RATNA TOWERS
వయససస:38
లస: ససస స
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20501 NDX2703361
పపరర: శవననరరయణ మసడనదద

94-9/612

తసడడ:డ రమకకటబఈహ మసడనదద
ఇసటట ననస:102
వయససస:51
లస: పప
20504 NDX2698389
పపరర: యశశశన మసడనదద

94-9/615

20505 NDX2689891
పపరర: అమకత సరయ పస ననస

94-19/609

20508 NDX3073178
పపరర: కరరరసక సససగరరజడడస

భసధసవప: శరసత దేవ అపసలకటర
ఇసటట ననస:102, BSR RESIDENCY
వయససస:62
లస: పప

20513 NDX2640571
పపరర: శకకర చసద కలరరగసటట

20514 NDX2641611
పపరర: ఇకరఖ నవతగన

94-5/776

తసడడ:డ కలమమర శరసత శరత బబబబ కలరరగసటట
ఇసటట ననస:103 S V PRIDE
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకకర చసద కలరరగసటట
ఇసటట ననస:103 S V PRIDE
వయససస:25
లస: ససస స

20516 NDX2822989
పపరర: వనసకట తడననథ చేగబ

20517 NDX2639912
పపరర: దదపసస కకమక

94-9/839

తసడడ:డ పడసరద చేగబ
ఇసటట ననస:106 , AKR lifestyle
వయససస:25
లస: పప
94-14/897

20520 NDX3068657
పపరర: రజణబక వనమబల

94-19/610

94-5/775

20523 NDX2223485
పపరర: పదనకవత చవశ

20506 NDX3228442
పపరర: సశరష లత అరరమళళ

94-15/772

94-9/837
20509 NDX2822534
పపరర: నలర మతష అరరణ కలమమరర
నలర మతష
భరస : నలర మతష హరర పడసరద రరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:102 (50-51)
వయససస:58
లస: ససస స

20512 NDX2385706
పపరర: వన చపసడడ

94-9/588

భరస : అరరణకలమమర
ఇసటట ననస:102,SRI RAJYA LAKSHMI TOW
వయససస:42
లస: ససస స
94-5/777

20515
పపరర: హహమసత కలమమర ఎరక

94-9/1204

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ ఎరక
ఇసటట ననస:106
వయససస:24
లస: పప
94-5/778

20518 NDX2638336
పపరర: హరరవరర న పరరటబల

94-2/969

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరరటబల
ఇసటట ననస:122-93
వయససస:18
లస: పప
94-14/898

భరస : సతఖరరజ
ఇసటట ననస:123-2-46
వయససస:28
లస: ససస స
94-10/867

94-9/614

భరస : రరమ కకషష అరరమళళ
ఇసటట ననస:102/0
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ భబససర రరవప
ఇసటట ననస:107
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:123-2-21
వయససస:24
లస: ససస స
20522 NDX0763045
పపరర: శకదేవ ననలర లరర

94-9/616

భసధసవప: ఉష రరణణ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:102
వయససస:29
లస: పప
20511 NDX2654945
పపరర: వజయ వరర న పటట

20503 NDX2648731
పపరర: గకతమ భటటటపస డ లల

తసడడ:డ గగవసద రరవప భటటటపస డ లల
ఇసటట ననస:102
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ అజయ కలమమర పస ననస
ఇసటట ననస:102
వయససస:19
లస: ససస స

94-9/838
20510 NDX2888170
పపరర: నలర మతష హరరపస
డ రద రరవప
నలర మతష
భసధసవప: నలర మతష అరరణ కలమమరర నలర మత
ఇసటట ననస:102(50-51)
వయససస:59
లస: పప

20519 NDX3013091
పపరర: కలమఖణణ పలర పప

94-9/613

భరస : శవననరరయణ మసడనదద
ఇసటట ననస:102
వయససస:41
లస: ససస స

తలర : కరకసత కలమమరర మసడనదద
ఇసటట ననస:102
వయససస:19
లస: ససస స
20507 NDX3101417
పపరర: పపరష సతఖననరరయణ పడసరద
సససగరరజడడస
తసడడ:డ వనసకటససబబరరవప సససగరరజడడస
ఇసటట ననస:102
వయససస:61
లస: పప

20502 NDX2703940
పపరర: కరకసత కలమమరర మసడనదద

20521 NDX3105319
పపరర: సరమమజఖస వవమబల

94-14/1028

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:123-2-46
వయససస:56
లస: ససస స
94-9/583

20524 NDX2551166
పపరర: లకడక పడసనన కకసడనరజడస డ

భరస : చన కకటయఖ ననలర లరర
భరస : శవ దసరడ పడసరద రజడస డ చవశ
ఇసటట ననస:123-5-91FLATNO402KANAKAM ఇసటట ననస:123-17-611,F.NO.101 TARAKAR
వయససస:39
లస: ససస స
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ననగగశశర రరవప కకసడనరజడస డ
ఇసటట ననస:123/18/2831
వయససస:29
లస: ససస స

20525 NDX2557957
పపరర: చదవతనఖ ననరర

20527 NDX2633287
పపరర: ఇవరన సపనహహత రజడస డ గరల

94-5/811

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ననరర
ఇసటట ననస:126-165
వయససస:24
లస: ససస స
20528 NDX2400844
పపరర: ససవర ననగగశశరర అననడజల
తసడడ:డ పరమమశశరరరవప ANGAJAL
ఇసటట ననస:128-1-67
వయససస:21
లస: ససస స

20526 NDX2641546
పపరర: జజససరన గరల

94-5/812

భరస : లలరఱ రజడడస గరల
ఇసటట ననస:127-1-10
వయససస:67
లస: ససస స
94-13/725

20529 NDX2563641
పపరర: హరర పడసనన బబబబ
తసడడ:డ గగపరలసరశమ
ఇసటట ననస:135-51
వయససస:60
లస: పప

94-15/445

94-5/813

తసడడ:డ పడకరశ రజడడస గరల
ఇసటట ననస:127-1-10
వయససస:20
లస: పప
94-4/1273

20530 NDX2963064
పపరర: రరమబ ఇసటటరర

94-73/691

Deleted

తసడడ:డ హరర పడసనన బబబబ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:135-51
వయససస:30
లస: పప
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20531 NDX2685766
పపరర: హరర పడసనన బబబబ
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94-76/609

Deleted

తసడడ:డ గగపరలసరశమ
ఇసటట ననస:135-51
వయససస:60
లస: పప
20534 NDX2557353
పపరర: హరర పడసనన బబబబ

94-100/887

తసడడ:డ గగపరలసరశమ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:135-51
వయససస:60
లస: పప

20532 NDX2558435
పపరర: హరర పడసనన బబబబ ఇసటటరర

94-76/610

తసడడ:డ గగపరలసరశమ
ఇసటట ననస:135-51
వయససస:60
లస: పప
20535 NDX2553956
పపరర: ససధనరరణణ ఇసటటరర

94-76/602

94-77/701

తసడడ:డ హరర పడసనన బబబబ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:135-51
వయససస:30
లస: పప
94-100/888

భరస : హరర పడసనన బబబబ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:135-51
వయససస:51
లస: ససస స

20537 NDX2262962
పపరర: లకడక కకలర

20533 NDX2966133
పపరర: రరమబ ఇసటటరర

20536 SAA1149467
పపరర: అసకమక చచదరర నమకగడస

93-53/518

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప నమకగడస
ఇసటట ననస:135/51 BRUNDAVAN PALACE
వయససస:65
లస: పప

20538 NDX2262954
పపరర: వజయ కలమమరర గడదస

94-76/603

20539 NDX2425155
పపరర: బసవ కకషస ర కకలర

94-76/604

భరస : బసవ కకశశర కకలర
భరస : నరసససహ రరవప గడదస
తసడడ:డ మధససడధనరరవప కకలర
ఇసటట ననస:135-51FNO.401 BRUNDAVAN P ఇసటట ననస:135-51FNO.401 BRUNDAVAN P ఇసటట ననస:135-51, BRUNDAVAN PALACE
వయససస:41
లస: ససస స
వయససస:60
లస: ససస స
వయససస:41
లస: పప
20540 NDX2425114
పపరర: నరసససహరరవప గడస స

94-76/605

20541 NDX2963619
పపరర: రరపరసససదరర లకకససశశటట

తసడడ:డ ససబబయఖ గడస స
ఇసటట ననస:135-51, BRUNDAVAN PALACE
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ బసగరరర బబబబ లకకససశశటట
ఇసటట ననస:195, 2 LINE
వయససస:26
లస: ససస స

20543 NDX2834166
పపరర: వజయలకడక గబజరల

20544 NDX2967875
పపరర: వనసకట రజడడస గబజరల

94-10/1396

భరస : వనసకట రజడడస గబజరల
ఇసటట ననస:197
వయససస:66
లస: ససస స
20546 NDX2641793
పపరర: సరయ వశశరరప సమరజ
పరటటబసడ
తసడడ:డ అనల కలమమర పరటటబసడ
ఇసటట ననస:201
వయససస:21
లస: ససస స

94-17/1069

94-17/1070

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప లకకససశశటట
ఇసటట ననస:195, 2ND LINE,
వయససస:22
లస: పప
94-10/1397

తసడడ:డ వనసకట రజడడస గబజరల
ఇసటట ననస:197
వయససస:43
లస: పప
94-5/890

20542 NDX2963874
పపరర: శవ ననయబడడ లకకససశశటట

20545 NDX1680058
పపరర: మమధవ మబపరల

94-13/728

తసడడ:డ మలమఖదదడ మబపరల
ఇసటట ననస:197
వయససస:26
లస: పప

20547 NDX2637635
పపరర: సరయ లకడక మమఘన మబవశ

94-9/673

తసడడ:డ వవణబ బబబబ మబవశ
ఇసటట ననస:201
వయససస:18
లస: ససస స

20548 NDX0032938
పపరర: కరరస బబజ షపక�

94-15/462

తసడడ:డ కరలల బబడే�
ఇసటట ననస:201
వయససస:34
లస: పప

94-5/891
20549 NDX2544245
పపరర: వనసకట సరయ సడరఖ తేజ
మసదలపప
తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ మసదలపప
ఇసటట ననస:201/B RAILWAY QUARTERS
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మదససడధన రరవప మమగసటట
ఇసటట ననస:201 Laxmi Enclave 1-16-51
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకట సరశమ పస లన
ఇసటట ననస:201 MEENAKSHI FLORA
వయససస:54
లస: ససస స

20552 NDX2626935
పపరర: కరరణ అరగగఖ మమరర కసచరర

20553 NDX2959062
పపరర: రరఘవవసదడ రరవప మసడవ

20554 NDX3151230
పపరర: రతన కలమమరర తనటటరజడస డ తనటటరజడడస

94-6/602

20550 NDX2530400
పపరర: దదలప కలమమర మమగసటట

భరస : జజసఫ దనసరర
ఇసటట ననస:201 MEENAKSHI FLORA
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:202 1st line
వయససస:63
లస: పప

20555 NDX2526192
పపరర: ననగ సరయ చసడడ కరరరపరరస

20556 NDX2565711
పపరర: శశ కకరణ పరలలటట

94-6/528

94-19/553

94-13/1294

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప
ఇసటట ననస: 202 GVR RESIDENCY
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:202, Sri Sarada Towers
వయససస:45
లస: పప

94-9/675
20558 NDX2608313
పపరర: ధరణణధర వనసకట అనల కలమమర
తషరగ
తసడడ:డ శకధర సతఖ సరయ తషరగ
ఇసటట ననస:202, SUPHALA HOMES
వయససస:19
లస: పప

20559 NDX2887552
పపరర: శశధర పపడడ
తసడడ:డ లకరశకనన పపడడ
ఇసటట ననస:203
వయససస:40
లస: పప

20551 NDX3006624
పపరర: ధన లకడక పస లన

94-5/1368

94-18/812

భరస : తనటటరజడడస జయరరమరజడడస తనటటరజడడస
ఇసటట ననస:202 alakhya residency
వయససస:46
లస: ససస స
94-10/996

20557 NDX2608396
పపరర: ఆమన తషరగ

94-9/674

తసడడ:డ శకధర తషరగ
ఇసటట ననస:202, SUPHALA HOMES
వయససస:21
లస: ససస స
94-9/893

20560 NDX2545184
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప లలలమ

94-9/676

తసడడ:డ లలలమ రరజలసగస
ఇసటట ననస:203 GVR RESIDENCY
వయససస:63
లస: పప
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20561 NDX2554921
పపరర: అనసష చలలకలరర
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94-10/997

తసడడ:డ కకషష బబబబ చలలకలరర
ఇసటట ననస:204
వయససస:21
లస: ససస స
20564 NDX3049921
పపరర: రరమ ఉసడవలర

94-16/1243

20565
పపరర: పడవణ కకలర

94-5/910

తసడడ:డ ఆదదయఖ చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:245
వయససస:58
లస: పప

20568 NDX2250306
పపరర: సపనహ మమధసరర యరక

94-9/1211

94-6/882

తసడడ:డ కరఈఏశర వల
ఇసటట ననస:279/a1
వయససస:29
లస: పప

20571 NDX3096856
పపరర: సరసబశవ రరవప మలర డడ

94-19/558

94-9/699

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తలశల
ఇసటట ననస:301
వయససస:19
లస: పప
94-10/1312

తసడడ:డ లకకయమ
ఇసటట ననస:301 prasanthi residency
వయససస:48
లస: పప
94-9/919

తసడడ:డ ఆదదశశషయఖ భమససరపలర
ఇసటట ననస:302
వయససస:63
లస: పప

20574 NDX2608420
పపరర: తనకయ పరరగపలర

లస: ససస స

20566 NDX2387462
పపరర: ఫరతమమ బబగమ షపక

94-17/872

20569 NDX1679754
పపరర: సరయ చదవతనఖ చరరకవపరర

94-13/731

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప చరరకవపరర
ఇసటట ననస:267
వయససస:27
లస: పప
94-17/1076

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప మలర డడ
ఇసటట ననస:282
వయససస:25
లస: పప

20573 NDX2630366
పపరర: శక సరయ దేవ పడశరసత తలశల

94-5/896

భరస : అబబదల రగహమమన షపక
ఇసటట ననస:238 M.I.G
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప యరక
ఇసటట ననస:260
వయససస:23
లస: ససస స

20570 NDX3111028
పపరర: చసద బబష షపక

20563 NDX2557338
పపరర: ససషక నచదచనమమటర

భరస : రరజగశ
ఇసటట ననస:205
వయససస:31

తలర : ససధ రరణణ కకలర
ఇసటట ననస:222
వయససస:31
లస: పప

20567 NDX2663490
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చదనసనపరటట

20579 NDX2798056
పపరర: వనసకటటశశరరర భమససరపలర

94-13/730

భరస : శకనవరస మణణ ససఘరరస
ఇసటట ననస:204
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ ఉసడవలర
ఇసటట ననస:215
వయససస:46
లస: ససస స

20576 NDX3128253
పపరర: కకషష గగగబల

20562 NDX1923722
పపరర: ససనత ససఘరరస

20572 NDX2658482
పపరర: వనమరజడడస మమధవ వరణణమరగదద

94-9/698

భరస : బమరగడస రరప వనసకటటశశర రరవప బమరగడస
ఇసటట ననస:295 or 2-3-186
వయససస:34
లస: ససస స
94-18/732

20575 NDX2863066
పపరర: ససకర లకడకననరరయణ

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ రరవప పరరగపలర
ఇసటట ననస:301
వయససస:22
లస: ససస స

భసధసవప: సపలర
ఇసటట ననస:301
వయససస:54
లస: పప

20577 NDX3017233
పపరర: చసదస మమడడకకసడ

20578 NDX3163094
పపరర: ససజజత ననయబడడ

94-10/1424

94-19/648

94-10/1425

తసడడ:డ వనసకటయఖ మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:301, Rajarajeswari towers
వయససస:40
లస: పప

భరస : చసదస మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:301, Rajarajeswari Towers
వయససస:32
లస: ససస స

20580 NDX2766947
పపరర: వజయలకడక భమససరపలర

94-9/920

20581 NDX2767069
పపరర: సరయ వనడ వరఖససడడ
భమససరపలర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర భమససరపలర
ఇసటట ననస:302
వయససస:31
లస: పప

94-9/921

94-9/922

20584 NDX2612364
పపరర: ఆదదతఖ కకలర

94-6/638

భరస : వనసకటటశశరరర భమససరపలర
ఇసటట ననస:302
వయససస:56
లస: ససస స

94-13/732 20583 NDX2984235
20582 NDX1923516
పపరర: తనరక రఘబరరస కకయలమమడడ
పపరర: కకరస ర చచదరర మబదదన

తసడడ:డ తనత వనసకట హరరననథ బబబబ కకయలమ భరస : ససమన బబబబ మబదదన
ఇసటట ననస:302
ఇసటట ననస:302,Adhyatmika Residency
వయససస:31
లస: పప
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకలర
ఇసటట ననస:302 , Sreemaan Residency
వయససస:21
లస: పప

20585 NDX2612620
పపరర: హరర హరర వరరన గరరగగ

20587 NDX3206430
పపరర: ్ద1 మననవ

94-6/639

తసడడ:డ సపవలమనధ గరరగగ
ఇసటట ననస:303
వయససస:18
లస: పప
20588 NDX2430031
పపరర: సడవసత జజససస
తసడడ:డ రరమమరరవప జజససస
ఇసటట ననస:303
వయససస:27
లస: ససస స

20586 NDX2846889
పపరర: సరయ మబపరలళర

94-9/923

Deleted

తసడడ:డ ససరగసధడ బబబబ మబపరలళర
ఇసటట ననస:303
వయససస:29
లస: ససస స
94-13/733

20589 NDX2712388
పపరర: శరరశణణ పసగబలలరర
తసడడ:డ పపలర యఖ పసగబలలరర
ఇసటట ననస:303
వయససస:18
లస: ససస స

94-9/924

తసడడ:డ గగపసకకషష మననవ
ఇసటట ననస:303
వయససస:22
లస: ససస స
94-16/1089

20590 NDX2827822
పపరర: పపరల శసకర రరవప

94-9/926

తసడడ:డ పపరల వనసకయఖ
ఇసటట ననస:303krishnaDeepikaEnclave
వయససస:59
లస: పప
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94-5/932

తసడడ:డ శవ ననగ మలర శశర రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:303, 4th floor
వయససస:18
లస: ససస స
94-16/1250
20594 NDX3065596
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ చనరరఖలల
దదటటకవ
తసడడ:డ కకషషమమచనరరఖలల దదటటకవ
ఇసటట ననస:305/ 1 AND 2
వయససస:79
లస: పప

94-9/925
20592 NDX3025731
పపరర: వనసకట వర పడసరద పకథదశ
పససమరరస
తసడడ:డ బబపనన పససమరరస
ఇసటట ననస:303,soundaryaappartment
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కగసయఖ ఏరబబ యనన
ఇసటట ననస:303, Varshitha Homes
వయససస:51
లస: పప

20595 NDX3090263
పపరర: తరరణ దదటటకవ

20596 NDX3090180
పపరర: లకడక ఇసదదరర దేవ దదటటకవ

తసడడ:డ లకడక నరసససహ చనరరఖలల దదటటకవ
ఇసటట ననస:305/ 1 AND 2
వయససస:19
లస: పప

94-16/1253 20598 NDX2659647
20597 NDX3090016
పపరర: లకడక నరసససహచనరరఖలల దదటటకవ
పపరర: పడమల పస లవరపప

తసడడ:డ వ సతఖననరరయణ చనరరఖలల దదటటకవ
ఇసటట ననస:305/1AND2
వయససస:47
లస: పప

భరస : రరసబబబబ పస లవరపప
ఇసటట ననస:311 MOURYA NIVAS
వయససస:58
లస: ససస స

20600 NDX2543304
పపరర: శకకరసత ససరబతస న

20601 NDX2631653
పపరర: వనసకయఖననయబడడ బసదదరగడకస

94-5/955

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ ససరబతస న
ఇసటట ననస:316
వయససస:21
లస: పప
20603 NDX2609972
పపరర: రతన పసడయ వలపరర

94-6/661

94-10/1080

94-6/722

20607 NDX3038783
పపరర: అపలలచనరర ఉపలరపలర

20610 NDX2626075
పపరర: సరసబశవరరవప దడడగ

94-9/1084

20613 NDX2920908
పపరర: వసశ కకషష వరగసధస

94-13/1296

20616 NDX2626067
పపరర: అమమలఖ దడడగర

భరస : లకడక నరసససహచనరరఖలల దదటటకవ
ఇసటట ననస:305/1 AND 2
వయససస:42
లస: ససస స
20599 AP151010093210
పపరర: షపసయమబ షపక

94-19/554

20602 NDX2560258
పపరర: పడతభ తషమకల

94-5/957

20605 NDX2818094
పపరర: జజన అబషపక ననమలకసటట

94-17/1078

తసడడ:డ మమతయఖ ననమలకసటట
ఇసటట ననస:319 NALANDA NAGAR
వయససస:18
లస: పప
94-15/617

94-6/723

20608 NDX3123213
పపరర: వనసకట సరయ పవన కరరరసక
మనడరర
తసడడ:డ రరఘవవసదడ రరవప మనడరర
ఇసటట ననస:345
వయససస:27
లస: పప

94-14/1009

20611 NDX2920825
పపరర: ససత రరమయఖ పరరమ

94-9/1083

తసడడ:డ ససబబయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:401
వయససస:74
లస: పప
94-9/1085

తసడడ:డ వజయ భబససర వరగసధస
ఇసటట ననస:401
వయససస:25
లస: పప
94-6/725

94-16/1252

తసడడ:డ ససబబబరరవప తషమకల
ఇసటట ననస:317,WHITEHOUSE APARTMEN
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ దడడగ
ఇసటట ననస:401
వయససస:52
లస: పప

భరస : వజయ భబససర వరగసధస
ఇసటట ననస:401
వయససస:43
లస: ససస స
20615 NDX2626059
పపరర: సతఖవత దనదదగర

94-15/478

తసడడ:డ గసగరరజ ఉపలరపలర
ఇసటట ననస:334
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కడడయమల
ఇసటట ననస:401
వయససస:64
లస: పప
20612 NDX2920817
పపరర: హహమలత వరగసధస

20604 NDX3136199
పపరర: ససనల ననమలకసటట

94-6/640

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:312
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మమతయఖ ననమలకసటట
ఇసటట ననస:319 1ST LINE
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ జయ పరల పటట పప
ఇసటట ననస:327
వయససస:22
లస: ససస స
20609 NDX2685758
పపరర: శవరజ కడడయమల

94-14/866

తసడడ:డ శశఖర బబబబ బసదదరగడకస
ఇసటట ననస:317
వయససస:24
లస: పప

భరస : రతన కకశశర బసడడకఅలమ
ఇసటట ననస:319
వయససస:48
లస: ససస స
20606 NDX2549871
పపరర: శశశత పటట పప

94-16/1251

20593 NDX2612018
పపరర: చననయఖ ఏరబబ యనన

20614 NDX1923508
పపరర: మలలర సవరర పరణణభబటట

94-13/734

భరస : రరజగసదడ పడసరద పరణణభబటట
ఇసటట ననస:401
వయససస:39
లస: ససస స
94-6/726

20617 NDX2626042
పపరర: లల ననగలకడక దనదదగర

94-6/724

భరస : సరసబశవ రరవప దనదదగర
ఇసటట ననస:401 SIVA KRISHNA GRAND
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దడడగర
ఇసటట ననస:401 SIVA KRISHNA GRAND
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దనదదగర
ఇసటట ననస:401 SIV KRISHNA GRAND
వయససస:23
లస: ససస స

20618 NDX3040854
పపరర: రమ రజడడస మరరక

20619 NDX3040862
పపరర: శవ పరరశత మరరక

20620 NDX2634459
పపరర: చసదడ శశఖరన లసగమరరజజ

తసడడ:డ భబససర రజడడస మరరక
ఇసటట ననస:401 SNL MERIDIAN
వయససస:58
లస: పప

94-9/1086

భరస : రమ రజడడస మరరక
ఇసటట ననస:401 SNL MERIDIAN
వయససస:51
లస: ససస స

94-9/1087

94-9/785

తసడడ:డ లసగమరరజజ దసరజశరరజ రరజ
ఇసటట ననస:401, palnadu residency
వయససస:48
లస: పప
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20621 NDX2612505
పపరర: హహమ నతష తేలపస డ లల

94-6/727

20622 NDX2544773
పపరర: చసదడ శశఖర పచచమటర

తలర : మదన మహన రరవప తేలపస డ లల
ఇసటట ననస:401,Shivam Green Valley-2
వయససస:18
లస: పప

భసధసవప: శరరద పచచమటర
ఇసటట ననస:401,Yaganti Prince
వయససస:50
లస: పప

20624 NDX2582252
పపరర: శక కకరస ర అననన

20625 NDX2645018
పపరర: నఖల సశరరజ అరరగజ

94-6/728

తసడడ:డ నగగశ కలమమర అననన
ఇసటట ననస:402 SNEHA RESIDENCY
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద బబజర బబబబ అరరగజ
ఇసటట ననస:402,Sudha Apartment
వయససస:19
లస: పప

20627 NDX2626877
పపరర: రరతశక రరజ అరరగజ

20628 NDX2764835
పపరర: పదకజ గసట

94-6/729

తసడడ:డ పపద బబజర బబబబ అరరగజ
ఇసటట ననస:402, Sudha Residency
వయససస:18
లస: పప
20630 NDX2608040
పపరర: వనసకట ససరగష కనమరర పపడడ

94-5/1008

94-5/1006

20623 NDX3249877
పపరర: లకడక వర పడసరద దనసరర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ దనసరర
ఇసటట ననస:402 siva durga apt
వయససస:69
లస: పప
94-5/1007

20626 NDX2642999
పపరర: బబజర బబబబ అరరగగ

94-9/786

తసడడ:డ పడసరదరరవప అరరగగ
ఇసటట ననస:402,Sudha Apartment
వయససస:51
లస: పప
94-6/964

20629 NDX3062908
పపరర: ఝనస యరకగబసట

94-17/1083

భరస : శకనవరస రరవప గసట
ఇసటట ననస:402, Sudha Residency
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : నరగశ యరకగబసట
ఇసటట ననస:403,SRI SARADA RESIDENCY
వయససస:27
లస: ససస స

20631 NDX2608297
పపరర: జజఖత కనమరర పపడడ

20632 NDX2548360
పపరర: సరయశశరసక పస నననకసటట

94-10/1087

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశరరరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:404, Emgee Manor Aparts
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకట ససరగశ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:404, Emgee Manor Aparts
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప పస నననకసటట
ఇసటట ననస:405
వయససస:23
లస: పప

20633 NDX3260239
పపరర: పపరరక అనవశశ

20634 NDX3082070
పపరర: నరకల మబదదగగసడ

20635 NDX2945913
పపరర: ఉషర రరణణ గబరరకల

94-15/802

తసడడ:డ పపరరక చనర ధ
డ ర
ఇసటట ననస:405 SUNSHINE APARTMENT
వయససస:30
లస: పప

భరస : శవ శసకర మబదదగగసడ
ఇసటట ననస:406
వయససస:49
లస: ససస స

20636 NDX2952554
పపరర: రరషసత గబరరకల

20637 NDX3108495
పపరర: లలకగశ మబదదగగసడ

94-17/1085

తసడడ:డ ససబబరరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:406
వయససస:24
లస: ససస స
20639 JBV3692415
పపరర: గగపసకకషష గబసటటపలర
తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:407
వయససస:31
లస: పప
20642 NDX3063120
పపరర: వజయ రగఖ ఏననదడలమ

94-16/1261

94-5/1051

తసడడ:డ రరమమరరవప కగతనవన
ఇసటట ననస:502
వయససస:36
లస: పప

20646 NDX2834745
పపరర: వసశ కకషష చదరరకలరర

94-6/951

94-17/873

లస: ససస స

20641 NDX3090545
పపరర: శక శశ రగఖ ఏననదడలమ

94-16/1260

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల ఏననదడలమ
ఇసటట ననస:408
వయససస:23
లస: ససస స
94-10/1088

20644 NDX2712446
పపరర: మధవ గరరగ పటట

94-10/1089

భరస : వనసకటశశరరరవప
ఇసటట ననస:417-26
వయససస:42
లస: ససస స
94-10/1320

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చదరరకలరర
ఇసటట ననస:501 flat no
వయససస:25
లస: పప
94-13/736

94-17/1084

20638 NDX1001155
పపరర: జజఖత మమదనరపప
భరస : రమమష
ఇసటట ననస:407
వయససస:38

తసడడ:డ యమననధద
ఇసటట ననస:417-26
వయససస:48
లస: పప

తలర : బడహకస ససధ
ఇసటట ననస:496, flot no 201
వయససస:18
లస: పప
20648 NDX2146216
పపరర: వసశ కకషష కగతనవన

94-17/1086

20640
పపరర: మమనక చడచకకసడ

20643 NDX2712404
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గరరగ పటట

94-5/1009

భరస : ససబబరరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:406
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ చరసజవ చడచకకసడ
ఇసటట ననస:408
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల ఏననదడలమ
ఇసటట ననస:408
వయససస:18
లస: ససస స
20645 NDX2632388
పపరర: దసరడ పడసరద ససధ

94-16/1259

తసడడ:డ శవ శసకర మబదదగగసడ
ఇసటట ననస:406
వయససస:23
లస: పప
94-17/874

94-9/1228

20649 NDX1812735
పపరర: మబరళ కకషష రజడడస మమనసకకసడ
తసడడ:డ పపదద వనసకట రజడస డ మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:502
వయససస:50
లస: పప

20647 NDX1812768
పపరర: ససతరరవమక మమనసకకసడ

94-13/735

భరస : మబరళ కకషష రజడడస మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:502
వయససస:50
లస: ససస స
94-13/737

20650 NDX3253218
పపరర: రమమశ వటటటకలటట

94-9/1234

తసడడ:డ రమమశ వటటటకలటట
ఇసటట ననస:502, Viswamatha enclave
వయససస:22
లస: ససస స
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94-17/1273 20652 NDX2654986
20651 NDX3245198
పపరర: వశశ సరయ పడసనన రగహహత శదసద
పపరర: వనసకటరరవప కకటపరటట

తసడడ:డ హరర వనసకట పడసరద రరవప శదసద
ఇసటట ననస:508 Sai Srinivasam
వయససస:18
లస: పప
20654 NDX1680181
పపరర: ఫరతమమ యస కగ

తసడడ:డ కకసడయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:512
వయససస:43
లస: పప
94-13/738

తసడడ:డ వల యస కగ
ఇసటట ననస:541
వయససస:25
లస: పప
20657 NDX2643336
పపరర: సకకత అలర సశశటట

94-13/1214

తసడడ:డ లసగయఖ పపమమకసరన
ఇసటట ననస:602
వయససస:86
లస: పప
20663 NDX2845691
పపరర: దసరడ గకహణస
భరస : రమమరరవప
ఇసటట ననస:721
వయససస:48
లస: ససస స
20666
పపరర: సహససన రరయవరపప

94-9/1219

94-9/589

94-17/1275

94-11/1092

భరస : గసగయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:3243
వయససస:58
లస: ససస స
20678 NDX2964286
పపరర: ఫరతమ షపక
భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:4825
వయససస:51
లస: ససస స

94-9/1217

20664
పపరర: శవ పవన కలమమర పమడడ

20667 NDX2902294
పపరర: షపక శరరనసర

20670
పపరర: సరయ చసద

20673 NDX2383610
పపరర: రరసబబబబ మహతతర

94-9/1218

20662 NDX2782316
పపరర: దసరడ పస
డ రద థడలలలరర

94-16/1404

20665 NDX1679895
పపరర: బనన సయఖద

94-13/742

తసడడ:డ నబ చసద బబబబ సయఖద
ఇసటట ననస:796
వయససస:25
లస: ససస స
94-10/1326

20668
పపరర: కకషష కకశశర దనసరర

94-11/1275

తసడడ:డ దనసరర ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:941
వయససస:37
లస: పప
94-5/1345

20671
పపరర: Sai lakshmi

94-9/1209

తసడడ:డ Sai lakshmi Chigurupati
ఇసటట ననస:2115
వయససస:25
లస: ససస స
94-13/746

20674 NDX2383719
పపరర: రరసకల దేవ మహతతర

94-14/551

తసడడ:డ రరమ బలమస మహతతర
ఇసటట ననస:2410,KAMAKSHI NAGAR
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరమ బబబబ మహతతర
ఇసటట ననస:2410,KAMAKSHI NAGAR
వయససస:28
లస: ససస స

20676 NDX2201366
పపరర: వనసకట రరవప భకలసల

20677
పపరర: శకననథ చచదరర గడేస

94-11/1093

తసడడ:డ గసగయఖ భకలసల
ఇసటట ననస:3243
వయససస:36
లస: పప
94-17/1102

94-9/1216

తసడడ:డ దసరడ రరవప థడలలలరర
ఇసటట ననస:615-1081
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:2008 Anacapa
వయససస:25
లస: పప

భరస : రసబబబబ భచనవరరర
ఇసటట ననస:2302
వయససస:36
లస: ససస స
20675 NDX2201358
పపరర: వనసకరయమక బతష
స ల

20661
పపరర: అశశక చేరరకలమమల

20659
పపరర: హరర కకషష గబసటటరర
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:601
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ షపక అలర బకలర
ఇసటట ననస:900-268-37
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద హన షసద శశక
ఇసటట ననస:968,FLAT NO 554
వయససస:36
లస: పప
20672 NDX3255486
పపరర: అననపపరష భచనవరరర

94-10/1093

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల పమడడ
ఇసటట ననస:745 HADDONSTONE
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరయవరపప
ఇసటట ననస:800 S
వయససస:31
లస: పప
20669 NDX2385870
పపరర: మర బబ ల శశక

20658 NDX2546646
పపరర: పపనసమమక రరమ దేవ

94-13/1213

భరస : బబబబ అలర సశశటట
ఇసటట ననస:541
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చేరరకలమమల
ఇసటట ననస:611 Hampshire Rd
వయససస:41
లస: పప
94-19/672

94-9/590

94-13/739 20656 NDX2644664
20655 NDX1680223
పపరర: శవ కకటటశశర రరవప అలర సశశటట ట
పపరర: పదక అలర సశశటట

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:570-3/4
వయససస:42
లస: ససస స
94-13/741

20653 NDX2385656
పపరర: జజఖత మతషకలరర

తసడడ:డ మలలససదయమఖ మతషకలరర
ఇసటట ననస:515,4TH LANE
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ అలర సశశటట ట
ఇసటట ననస:541
వయససస:25
లస: పప

భరస : శకనవరస అలర సశశటట
ఇసటట ననస:541
వయససస:25
లస: ససస స
20660 NDX1923672
పపరర: శశషరదదడ ననయబడడ పపమమకసరన

94-5/1054

20679
పపరర: శక కరసత
తసడడ:డ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:7187
వయససస:32
లస: పప

94-9/1213

తసడడ:డ యబగరసధర రరవప గడేస
ఇసటట ననస:3475
వయససస:36
లస: పప
94-6/971

20680
పపరర: శరసత చేరరకలమమల

94-9/1212

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చేరరకలమమల
ఇసటట ననస:22501 Chases Apt
వయససస:40
లస: ససస స
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20681
పపరర: సరయ ససదదప ఇననమమరర

94-5/1346

తసడడ:డ మసరసననడవప ఇననమమరర
ఇసటట ననస:23651
వయససస:27
లస: పప
20684 NDX2639763
పపరర: పడసనన పపపలల

94-5/760

94-6/531

94-5/763

20688 NDX2642916
పపరర: దసరడ పడసనన మబసడడడ

94-16/1057

20691 NDX2693067
పపరర: పడవలర క ససరరనగర

94-9/610

20694 NDX2468486
పపరర: ననగరళళ రగజజ

20686 NDX2686327
పపరర: రవ కలమమర శసగమ

94-5/764

20689 NDX2884591
పపరర: రరజశశఖర కలసచనల

94-9/833

తసడడ:డ బడహకయఖ
ఇసటట ననస:0-0
వయససస:26
లస: పప
94-10/1111

తసడడ:డ పరడనసస రరజ ససరరనగర
ఇసటట ననస:A-1 A BLOCK
వయససస:18
లస: ససస స
94-9/1102

94-5/759

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శసగమ
ఇసటట ననస:0-0
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ఈసశరరర రరవప మబసడడడ
ఇసటట ననస:0-0
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద ఘమస షపక
ఇసటట ననస:-10-691
వయససస:23
లస: ససస స
20693 NDX2984045
పపరర: ససమన బబబబ మబదదన

20685 NDX2634822
పపరర: మహహమ ఉపపలగననమ

20683 NDX2636116
పపరర: సరయ తేజశశ వవనననపపసఅలమ

తసడడ:డ ననగర రజడడస వవనననపపసఅలమ
ఇసటట ననస:.....
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ చదసచస రతనస ఉపపలగననమ
ఇసటట ననస:0-0
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప పపటట
ఇసటట ననస:0
వయససస:20
లస: ససస స
20690 NDX2181055
పపరర: సజనన కకసర షపక

94-5/758

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:....
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రజడడస పపపలల
ఇసటట ననస:0
వయససస:18
లస: ససస స
20687 NDX2626810
పపరర: ససషక రరణణ పపటట

20682 NDX2635654
పపరర: లకడక ససచరరత తరరమలశశటట

20692 NDX3202751
పపరర: మమనక మననవ

94-9/1101

తసడడ:డ గగపస కకషష మననవ
ఇసటట ననస:A 303, Sri sai Nivas
వయససస:22
లస: ససస స
94-9/591

20695 NDX2382034
పపరర: బబజ సయఖద

94-9/592

తసడడ:డ ససతనరరమమసజనవయబలల మబదదన
ఇసటట ననస:Aadhyatmika Apts, #302
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:A BLOCK SWARNA BHARATHI
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:ADAVITAKKELAPADU A BLOC
వయససస:22
లస: పప

20696 NDX2386688
పపరర: చదసచస లకడక ననగబబవరర

20697
పపరర: మమఘననథ చచదరర పస లవరపప

20698
పపరర: హ ్్ష ్రగస

94-15/426

భరస : వనసకటటశశరరర కకలర
ఇసటట ననస:APARTMENT NO 302
వయససస:48
లస: ససస స
20699 NDX3143310
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఠగనవస పప

భసధసవప: గకరర పరరశత ధనవకలల
ఇసటట ననస:Apt 30
వయససస:33
లస: పప
94-17/1238

తసడడ:డ జగననకహన రరవప ఠగనవసపప
ఇసటట ననస:b1/11
వయససస:42
లస: పప
20702 NDX2543353
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకకకసలగడస

94-19/701

20700 NDX2648087
పపరర: వనసకటటశశరరర కకడదల

తసడడ:డ మదన మహన ్రవ ్రగస
ఇసటట ననస:Apt-11207
వయససస:26
లస: పప
94-5/1115

తసడడ:డ నరసససహస కకడదల
ఇసటట ననస:B1 Sai Venkat
వయససస:81
లస: పప
94-15/511

20703 NDX2545804
పపరర: శవ రరమ కకషష మహసకరళ

20701 NDX3166451
పపరర: చదనన కగశవపలల తరరవధద

94-10/1144

20704 NDX2606754
పపరర: శరరష కలల
ర రర

తసడడ:డ రరమమష బబబబ మహసకరళ
ఇసటట ననస:B5 5TH FLOOR SRI KRISHNA
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరమ కకటయఖ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:B17, 401
వయససస:38
లస: ససస స

20705 NDX3211141
పపరర: మహహశ వరరకలలర

20706 NDX3212263
పపరర: మహహశ వరరకలలర

20707 NDX3242708
పపరర: మమహహశ వరరకలలర

తసడడ:డ రరఢ కకషష వరరకలలర
ఇసటట ననస:B-26,1-9-38
వయససస:38
లస: పప
20708 NDX3205754
పపరర: పరవన నలర మతష
భరస : వవణబ మమధవ నలర మతష
ఇసటట ననస:B-56
వయససస:36
లస: ససస స

94-9/1104

తసడడ:డ రరఢ కకషష వరరకలలర
ఇసటట ననస:B-26,1-9-38
వయససస:38
లస: పప
94-9/1105

20709 NDX3214228
పపరర: పరవన నలర మతష
భరస : వవణబ మమధవ నలర మతష
ఇసటట ననస:B-56
వయససస:36
లస: ససస స

94-13/1370

భసధసవప: మధదల తరరవధద
ఇసటట ననస:b2 sai venkateswara apartment
వయససస:38
లస: పప

భసధసవప: ససబబరరమమక పసనన
ఇసటట ననస:B2, Sri Ganesh Residency
వయససస:42
లస: పప
94-9/1103

94-13/1254

94-5/1116

94-9/1226

తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:B-26,1-9-38
వయససస:38
లస: పప
94-9/1106

20710 NDX2609501
పపరర: లలత పడథసఖష అతస లలరర

94-9/811

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:B-73
వయససస:20
లస: ససస స
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20711 NDX2813251
పపరర: శకనవరస రరవప మబదదన

94-9/1107

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మబదదన
ఇసటట ననస:B-80
వయససస:30
లస: పప
20714 NDX2827285
పపరర: జగదదష సడర

94-9/1109

94-13/750

94-9/812

94-10/1465

94-9/1227

94-9/1113

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప నసనన
ఇసటట ననస:C-124
వయససస:20
లస: ససస స
20732 NDX3250487
పపరర: వసశ కకషష చదరరకలరర

94-9/1111

20724 NDX3098258
పపరర: మహబమబ అల ఖమన పటట న

94-9/1229

94-9/1116

94-9/1118

20727 NDX3116480
పపరర: కగ ఏల ననరరయణనచనరరఖలల
ఖసడ వలర
తసడడ:డ తరరమలమచనరరఖలల ఖసడ వలర
ఇసటట ననస:C-74 , 1-24-10
వయససస:58
లస: పప

94-9/1119

20730 NDX2867075
పపరర: లకడక ఇనసకకలలర

94-9/1110

20736 NDX2639268
పపరర: కవఖ శక జశటట

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరజడడస సడరజడడస
ఇసటట ననస:D-4
వయససస:58
లస: పప

94-13/752

20739 NDX2664407
పపరర: వనసకట కకశశర గసట
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గసట
ఇసటట ననస:D-8
వయససస:39
లస: పప

94-9/1115

20722 NDX2816973
పపరర: రగహహత ననరజన

94-9/1117

20725 NDX3150257
పపరర: ససదదప దనసరర

94-9/1112

20728 NDX3130127
పపరర: శరసత కలమమరర ససపర

94-9/1120

భరస : కగ ఏల ననరరయణనచనరరఖలల ససపర
ఇసటట ననస:C-74 , 1-24-10
వయససస:55
లస: ససస స
20731 NDX2829877
పపరర: పసడయబబసధవ ఇనసకకలలర

94-9/1114

తసడడ:డ శకరరమలల ఇనసకకలలర
ఇసటట ననస:c-133
వయససస:33
లస: పప
94-9/1232

20734 NDX3254521
పపరర: శకనవరస రరవప చదరరకలరర

94-9/1235

తసడడ:డ కకషష గబసటటరర
ఇసటట ననస:c-180
వయససస:51
లస: పప
94-10/1114

తసడడ:డ తనడడశశటట వనసకయఖ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప జశటట
ఇసటట ననస:CHANDRA RAJESWARA RAO N ఇసటట ననస:D1
వయససస:72
లస: పప
వయససస:20
లస: ససస స
20738 NDX2162907
పపరర: వనసకటటశశర రజడడస సడరజడడస

20719 NDX3124336
పపరర: సరయచసద పరరచడరర

తసడడ:డ ససధనకర దనసరర
ఇసటట ననస:C/68
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:c-180
వయససస:47
లస: ససస స
94-16/1067

94-10/1327

తసడడ:డ వవణబగగపరలరరవప
ఇసటట ననస:c-46
వయససస:21
లస: పప

లస: పప

20733 NDX3251584
పపరర: ససమత దేవ చదరరకలరర

20716 NDX2967735
పపరర: రవబబబబ వసకరయలపరటట

తసడడ:డ గగపసచసద పరరచడరర
ఇసటట ననస:C-28
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకరరమలల ఇనసకకలలర
ఇసటట ననస:C 133
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:c-180
వయససస:25
లస: పప
20735 NDX2383842
పపరర: తనడడశశటట మబచనఖల రరవప

20721 NDX3126075
పపరర: కకసర పటట న

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:c56
వయససస:63

తసడడ:డ నరయమననచనరరఖలల
ఇసటట ననస:C74/1-24-10
వయససస:21
లస: ససస స
20729 NDX2958411
పపరర: మమనక నసనన

20718 NDX3108610
పపరర: శక ఫణణ వరససరజడస డ

94-9/810

భసధసవప: ససనత వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:Brundavan fortune
వయససస:54
లస: పప

భరస : మహబమబ అల ఖమన
ఇసటట ననస:c46
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : కరమరరజ బబ గరయమ
ఇసటట ననస:C-47, 3-175
వయససస:32
లస: ససస స
20726 NDX3247582
పపరర: శకవఖ శక ఖసడవలర

94-19/675

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప వరససరజడస డ
ఇసటట ననస:C 5
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపరణనథ
ఇసటట ననస:C-45
వయససస:20
లస: పప
20723 NDX2749653
పపరర: సశరరప బబ గరయమ

20715 NDX2934719
పపరర: భబససర రరవప మబపరలళర

20713 NDX2662393
పపరర: షరరఫపన షపక

భరస : కదనర షరరఫ
ఇసటట ననస:B BLACK 6 LINE
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగసదడస మబపరలళర
ఇసటట ననస:BLOCK NO A3
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ మబరహరర బతస టటనవన
ఇసటట ననస:C
వయససస:37
లస: పప
20720 NDX2660280
పపరర: వసశ కకషష యయసడడ
ర రర

94-9/1108

తసడడ:డ చలపత రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:b-85
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:BLOCK 31
వయససస:20
లస: పప
20717 NDX2180883
పపరర: రరజగష బతస నవన

20712 NDX3200912
పపరర: దసరడ కకటటశశరమక అసబటట

20737 NDX2954451
పపరర: దేవ ననగ రమఖ రజడస డ

94-13/1371

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రజడస డ
ఇసటట ననస:D-3, SAI BABA NAGAR
వయససస:20
లస: ససస స
94-5/1123

20740 NDX2974103
పపరర: అమక రరవప మలర సపరటట

94-9/1130

తసడడ:డ నరసయఖ మలర సపరటట
ఇసటట ననస:D17
వయససస:61
లస: పప
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94-9/1131

తసడడ:డ శకనవరస రరవప శషరడమ
ఇసటట ననస:D-29,1-9-24/1
వయససస:21
లస: పప
20744 NDX3124245
పపరర: వజయ కలమమర కనవనగన

94-9/1128

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:d/35
వయససస:28
లస: ససస స

20742 NDX3156353
పపరర: ననగ వజయ చసడడ కలమమర
మసదలపప
తసడడ:డ పడభబకర రరవప మసదలపప
ఇసటట ననస:D-34, D-BLOCK
వయససస:37
లస: పప

94-9/1132

20745 NDX3113529
పపరర: రజన కనననకసటట

94-9/1129

94-9/814

20748
పపరర: శక అఖల యడర పలర

భరస : సతఖననరరయణ పడసరద ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:D66
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ యడర పలర
ఇసటట ననస:D126
వయససస:21
లస: ససస స

20750 NDX2947802
పపరర: శకనవరస రరవప మసడడరర

20751 NDX2956100
పపరర: చసదడలలఖ మసడడరర

94-14/1062

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మసడడరర
ఇసటట ననస:D.NO.1-1-107, F.NO.501
వయససస:45
లస: పప
20753 NDX2369031
పపరర: జజన బబషర షపక

20754 NDX2538767
పపరర: జన బబష షపక

తసడడ:డ అబబదల కరరస షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 1-3-111/29
వయససస:44
లస: పప

భసధసవప: షకకర షపక
ఇసటట ననస:DNO 1-3-111/41
వయససస:40
లస: పప

94-5/1327
20756 NDX2971695
పపరర: మహమకద సమరరలమర పరరచరర
షపక
తసడడ:డ యమదసలమర పరరచరర షపక
ఇసటట ననస:D no 1 4 33
వయససస:24
లస: పప

20757 NDX2546208
పపరర: తరరమల రరవప శకకకలర
తసడడ:డ సతఖననరరయణ శకకకలర
ఇసటట ననస:D NO 1-5-229
వయససస:42
లస: పప

20759 NDX3279072
పపరర: రగపపడడ జజన

20760 NDX2381945
పపరర: మగబబల షపక

94-7/1073

తసడడ:డ రగపపడడ రరయపల
ఇసటట ననస:D NO 1-6-63
వయససస:33
లస: పప
20762 NDX2339448
పపరర: రరహహల యరక

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస యరక
ఇసటట ననస:D.NO.1-32-32/D, F.NO.5D,
వయససస:22
లస: పప

20763 NDX2933208
పపరర: వనసకట సరయ ఆదదతఖ కలమమర
చగరగబడడ
తలర : కకషష కలససమ కలమమరర మదర
ఇసటట ననస:DNo 1-32-49/A
వయససస:31
లస: పప

20765 NDX2524544
పపరర: లకడక హహమజ పస గబల

20766 NDX2544161
పపరర: హససన షపక

94-5/1124

Deleted

తలర : మలర శశరర పస గబల
ఇసటట ననస:DNO 1-33-61/A
వయససస:23
లస: ససస స
20768 NDX2931764
పపరర: రరజ కకరకపరటట

తలర : రమమ దేవ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:D NO 1-33-275/A
వయససస:35
లస: పప

94-10/1475

94-11/1268

94-46/851

భరస : గగపరలకకషష సతషలలరర
ఇసటట ననస:D No 1-33-276
వయససస:20
లస: ససస స

20749 NDX2546919
పపరర: వనయ కకషష శషడమ

94-9/609

20752 NDX3263456
పపరర: అశశక రజడడస ససరవరస

94-5/1359

తసడడ:డ వనసకటబడస రజడడస ససరవరస
ఇసటట ననస:D-No-1-2-94/3
వయససస:24
లస: పప
94-5/754

20755 NDX2344919
పపరర: మసగబ ననయక కగతనవత

94-5/753

తసడడ:డ కరససనయమ ననయక కగతనవత
ఇసటట ననస:D.NO 1-3-190
వయససస:35
లస: పప
94-10/1112

94-10/1113
20758 NDX2546257
పపరర: అనత ఉదయ రరజగశశరర శకకకలర

భరస : తరరమల రరవప శకకకలర
ఇసటట ననస:D NO 1-5-229
వయససస:37
లస: ససస స
94-7/824

20761 NDX3273547
పపరర: రసబబబబ తమకశశటట

94-9/1240

తసడడ:డ కకసడలల తమకశశటట
ఇసటట ననస:D NO 1-17-22/16
వయససస:31
లస: పప
94-10/1328

20764 NDX2543155
పపరర: శకరరస గబరకల

94-12/1318

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గబరకల
ఇసటట ననస:DNO 1-32-50/34
వయససస:20
లస: పప
94-14/880

భరస : ననగబల మర షపక
ఇసటట ననస:D No 1-33-238
వయససస:28
లస: ససస స
20769 NDX2561280
పపరర: మమనక సతషలలరర

94-9/1121

తసడడ:డ శకనవరస రరవప శషడమ
ఇసటట ననస: D- block-29,1-9-24/1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఉమర షపక
ఇసటట ననస:D NO1-7-532/16
వయససస:46
లస: పప
94-10/868

20746 NDX2805240
పపరర: శరరష గబజరరర పపడడ
భరస : ససదరరరర పస సడడరర
ఇసటట ననస:D 58
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మసడడరర
ఇసటట ననస:D.NO.1-1-107, F.NO.501
వయససస:43
లస: ససస స
94-5/751

94-9/1127

భరస : కకటటశశర రరవప కనననగసటట
ఇసటట ననస:D/35
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వజయ కనననగసటట
ఇసటట ననస:D/35
వయససస:26
లస: ససస స

20747 NDX2542538
పపరర: వజయ లకడక నలర మతష

20743 NDX3113909
పపరర: వననద కనననకసటట

20767 NDX2931772
పపరర: రజ్ేణబక కకరకపరటట

94-11/1267

తలర : రమమదేవ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:D NO 1-33-275/A
వయససస:36
లస: ససస స
94-15/512

20770 NDX2953875
పపరర: దదవరకర బబబబ కరవవటట

94-12/1628

తసడడ:డ శవ శసకర బబబబ కరవవటట
ఇసటట ననస:D.No 1-34-217
వయససస:24
లస: పప
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20771 NDX2383578
పపరర: అసజన కకసడపరటటరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-12/1186

20772 NDX2369452
పపరర: ససబడమణఖస గబసడన

భరస : వనసకట ససరగష కలమమర కకసడపరటటరర
ఇసటట ననస:D.NO.1-34-254 , FLAT NO.403
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ గబసడన
ఇసటట ననస:D NO 1-35-25
వయససస:68
లస: పప

20774 NDX3265972
పపరర: భబససర రరవప ఇకలసరరస

20775 NDX3266111
పపరర: మమరర ఇకలసరరస

94-12/1664

తసడడ:డ బడహకయఖ ఇకలసరరస
ఇసటట ననస:DNO 1-35-75
వయససస:48
లస: పప
20777 NDX2641645
పపరర: పటబన షరరరక ఖమన పటబన

94-13/1256

94-13/1372

20781 NDX2989788
పపరర: కసససబ దసదదకలల

94-17/882

20784 NDX2797900
పపరర: తేజశశన బబజవరడ

94-16/1508

20787 NDX2924793
పపరర: ననగ మలర శశరర జసపన

20776 NDX2385953
పపరర: రరకగష శరక రసగరవఝఖల

94-11/1094

20779 NDX2997336
పపరర: శకనవరస రరవప అననన

94-17/1244

తసడడ:డ రరమ సరశమ అననన
ఇసటట ననస:D-NO1-36-6
వయససస:46
లస: పప
94-16/1509

20782 NDX2533446
పపరర: పపరరషమ వజయ లకడక
కకమటటకలసట
తసడడ:డ ఎడడకకసడలల కకమటటకలసట
ఇసటట ననస:D NO 1-36-92/1
వయససస:20
లస: ససస స

94-17/1243

20785 NDX2918852
పపరర: కరరమబలర షపక

తసడడ:డ కకసడల రరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:DNO 1-56-78
వయససస:19
లస: ససస స
94-9/1123

94-12/1188

తసడడ:డ కకటటశశర శరససస స రసగరవఝఖల
ఇసటట ననస:D.NO.1-35-147/1/A
వయససస:23
లస: పప

భరస : హహసపవన దసదదకలల
ఇసటట ననస:D-NO1-36-80
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప గడడసపరటట
ఇసటట ననస:D NO 1-36-97
వయససస:48
లస: పప
20786 NDX2924652
పపరర: ననగగశశరమక జసపన

94-12/1665

తసడడ:డ వనసకటరరవప వనపలర
ఇసటట ననస:D. No. 1-35-241
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ������ ������� ��������
ఇసటట ననస:D-NO1-36-80
వయససస:27
లస: పప
20783 NDX2387512
పపరర: రరమమశశరరరవప గడడస పరటట

20778 NDX2963486
పపరర: సరయరరస వనపలర

20773 NDX2362150
పపరర: శరకవణణ వసగపరటట

భరస : నరగసదడ వసగపరటట
ఇసటట ననస:D NO 1-35-32
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : భబససర రరవప ఇకలసరరస
ఇసటట ననస:DNO 1-35-75
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పఠరన రహహస ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:D. No-1-35-232/2
వయససస:20
లస: పప
20780 NDX2995157
పపరర: ����� ��������

94-12/1187

94-13/753

94-10/1426

తసడడ:డ ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:D NO 2-5-443
వయససస:37
లస: పప
94-9/1122

20788 NDX2924660
పపరర: ననగమలలర శశరర జసపన

94-9/1124

భరస : సతఖననరరయణ జసపన
ఇసటట ననస:D.NO.2-7-492, FLAT NO.201
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : అనసత వనసకట పడసరద జసపన
ఇసటట ననస:D.NO.2-7-492, F.NO.201
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : అనసత వనసకట పడసరద జసపన
ఇసటట ననస:D.NO.2-7-492,F.NO.201
వయససస:53
లస: ససస స

20789 NDX2901627
పపరర: శవ ననగ రరజ గబరకల

20790 NDX2771707
పపరర: శకలసతల బబజరస

20791 NDX2901288
పపరర: వజయరరజ బబజరస

94-14/1061

తసడడ:డ పసచచయఖ గబరకల
ఇసటట ననస:D.No. 2-8-579
వయససస:37
లస: పప
20792 NDX2901296
పపరర: మమరర బబజరస

భరస : దనవదస బబజరస
ఇసటట ననస:D NO 2-8-948
వయససస:68
లస: ససస స
94-11/1271

భరస : వజయరరజ బబజరస
ఇసటట ననస:D NO 2-8-948
వయససస:38
లస: ససస స
20795 NDX2381077
పపరర: జగదదష కగరడ

తసడడ:డ రరమ చసదడయఖ మవశ
ఇసటట ననస:D NO 3-1-114/B
వయససస:60
లస: పప

20793 NDX3185071
పపరర: జయ లకడక బసడర మమడడ

94-24/772

94-19/676

20796 NDX1963108
పపరర: పరరశత కనననగసటట

94-11/1270

తసడడ:డ దనవదస బబజరస
ఇసటట ననస:D NO 2-8-948
వయససస:41
లస: పప
94-20/1273

తసడడ:డ ససబబరరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:DNO-2-13-4
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత రరవప కగరడ
ఇసటట ననస:D NO 2-14-159
వయససస:21
లస: పప
20798 NDX2861417
పపరర: ససతనరరమయఖ మవశ

94-11/1269

20794 NDX2385391
పపరర: మలర ఖమరరర న రరవప దేవశశటట
తసడడ:డ మసరసనయఖ దేవశశటట
ఇసటట ననస:D.NO.2-14-85E
వయససస:52
లస: పప

94-11/1096

20797 NDX2579621
పపరర: సపనహ శక గరయతడ జవరశజ

భరస : సరసబశవ రరవప కనననగసటట
ఇసటట ననస:DNO2-135SRIVIJAYAGANAPAT
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట మహన కకషష జవరశజ
ఇసటట ననస:DNO 2-143
వయససస:20
లస: ససస స

20799 NDX2836906
పపరర: శశష రతనస మవశ

20800 NDX2362630
పపరర: సడరరఖ రరకగశ కకలకలలరర

భరస : ససతనరరమయఖ మవశ
ఇసటట ననస:D NO 3-1-114/B
వయససస:52
లస: ససస స

94-6/529

94-44/890

94-5/1125

94-45/473

తసడడ:డ ససవరష రరజ కకలకలలరర
ఇసటట ననస:D.NO. 3-1-219/2
వయససస:22
లస: పప
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20801 NDX3032414
పపరర: నరసససహ రరవప శకరరమ

94-46/850

తసడడ:డ సదన శవ రరవప శకరరమ
ఇసటట ననస:D NO 3-1-356
వయససస:41
లస: పప

20802 NDX3216181
పపరర: జజఖత నలస

94-12/1630

భరస : వససత బబబబ ఏకలల
ఇసటట ననస:d.no. 3-1-543/8
వయససస:33
లస: ససస స

20804 NDX2384139
పపరర: జజన ఖమన పఠరన

94-43/661

20803 NDX3080868
పపరర: పదక జలద

94-24/980

భరస : జజన లమజర జలద
ఇసటట ననస:D NO.3-17-18/A
వయససస:52
లస: ససస స

20805 NDX2384154
పపరర: జహహర ఖమన పఠరన

94-43/662

20806 NDX2763605
పపరర: లకడక రరణణ పపతషసబబక

94-43/855

తసడడ:డ జహహర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:D NO-3-28-3 1 FLAT NO-S3
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:D NO- 3-28-3 1 FLAT NO-S3
వయససస:64
లస: పప

భరస : సరయ నరసససహ పడసరద పపతషసబబక
ఇసటట ననస:D NO 3-28-18-43, FNO F1
వయససస:51
లస: ససస స

20807 NDX3086816
పపరర: యశశశ బబ యపరటట

20808 NDX2594497
పపరర: అవననశ దేవరకకసడ

20809 NDX2879765
పపరర: శరహహన ససలల న షపక

94-44/892

తసడడ:డ వనసకట రరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:D.No-3-28-18/93A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ చనన ససబబ రరవప దేవరకకసడ
ఇసటట ననస:D NO 3-28-18/137
వయససస:19
లస: పప

20810 NDX3179041
పపరర: కకషషవవణణ బసడనరరపలర

94-45/683

భరస : నరసససహ రరవప బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:D NO 3-28-41/29/1A
వయససస:72
లస: ససస స
20813 NDX2390284
పపరర: వనసకట గబరర సతఖ సరయ
సడరజ
తసడడ:డ కరసస వశశననధస సడరజ
ఇసటట ననస:D.NO. 3-29-60/D,
వయససస:22
లస: పప

94-45/474

20816 NDX2834422
పపరర: అసకమకరరవప రగగళర

94-49/878

20811 NDX3178381
పపరర: వనసకట రరమ కకషష రరవప
బసడనరరపలర
తసడడ:డ నరసససహ రరవప బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:D NO 3-28-41/29/1A
వయససస:51
లస: పప

94-45/684

20814 NDX2945616
పపరర: శశశత చదనసన

94-49/880

20817 NDX2860468
పపరర: ఇమమమ బబష షపక

తసడడ:డ కకటయఖ కసదదమళళ
ఇసటట ననస:D.NO.4-23-36/7
వయససస:22
లస: ససస స

20820 NDX2636579
పపరర: అశశక కలమమర మమరరనవన

20812 NDX2390227
పపరర: చసదడ శశఖర కసదసల

20815 NDX2390631
పపరర: ససదదప కకషష మహన అతతట

94-44/891

20818 NDX2386712
పపరర: రరజజ రరజగశశరర పపల

94-5/1119

20821 NDX2629228
పపరర: రజయ బబగస షపక

20824 NDX3108545
పపరర: లకడక వరగన

భరస : రరమ కకషష గగదల
ఇసటట ననస:D NO 5-8-21 5 TH LINE
వయససస:23
లస: ససస స

94-5/752
20823 NDX2387124
పపరర: శరఖమ సససదర బబబబ
తతనసగబసటర
తసడడ:డ రరమ కకషష తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:D.NO.5-79-15/2,FLAT NO.201
వయససస:31
లస: పప

భరస : శవ బబబబ వరగన
ఇసటట ననస:D NO 6-2-29
వయససస:49
లస: ససస స

20825 NDX2666253
పపరర: చదసబర రరవప తనడడకకసడ

20826 NDX2533487
పపరర: ఆదదలకడక చేజరర

20827 NDX2533479
పపరర: నరసససహరరవప చేజరర

94-5/1122

తసడడ:డ శకరరమ మమరరస తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:D.NO.6-6-76 SRINILAYAM
వయససస:50
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప చేజరర
ఇసటట ననస:D NO 6-6-255
వయససస:49
లస: ససస స

20828 NDX2636603
పపరర: శకవదనఖ పపవరలమ

20829 NDX0362897
పపరర: వరసస మబనగగటట

భరస : కగ శవ ననగ చదలవరడ
ఇసటట ననస:D.NO.6-9-538
వయససస:34
లస: ససస స

94-13/1257

తసడడ:డ మసగరయఖ
ఇసటట ననస:D NO 6-15-1145
వయససస:33
లస: పప

94-15/428

భరస : రరమ రరవప పపల
ఇసటట ననస:DNO3-181-190
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : జజహహహనదకదన షపక
ఇసటట ననస:D.no 4-462
వయససస:19
లస: ససస స

94-13/755

94-49/593

తసడడ:డ మహన రరవప అతతట
ఇసటట ననస:D. NO.3-30-15, FLAT NO. 301,
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మమరరనవన
ఇసటట ననస:d no 4-44-8/1
వయససస:30
లస: పప

20822 NDX2383677
పపరర: రరజగశశరర గగదల

94-45/477

తసడడ:డ ససవర రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:D NO 3-28-60/B
వయససస:37
లస: పప

భసధసవప: షపక ససభబన కజన
ఇసటట ననస:D.NO-3-134
వయససస:18
లస: పప
94-9/131

94-49/879

తసడడ:డ షపక గగరజ సరహహబ
ఇసటట ననస:D.no 3-28-41/1/a
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరససలల చదనసన
ఇసటట ననస:d.no. 3-29-104/3
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమబలల రగగళర
ఇసటట ననస:D NO 3-30-57/13
వయససస:38
లస: పప
20819 NDX2246734
పపరర: ననగ దేవక కసదదమళళ

94-43/695

94-16/1069

94-5/1120

94-16/1507

94-16/1070

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప చేజరర
ఇసటట ననస:D NO 6-6-255
వయససస:58
లస: పప
94-16/671

20830 NDX2838167
పపరర: జజఖత పతడ

94-17/1240

భరస : వనసకట రమణ రరవప పతడ
ఇసటట ననస:D No 6-15-1280
వయససస:63
లస: ససస స
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20831 NDX2838282
పపరర: వనసకట రమణ రరవప పతడ

94-17/1241

తసడడ:డ అనననజ దత పతడ
ఇసటట ననస:D No 6-15-1280
వయససస:62
లస: పప
20834 NDX2383925
పపరర: తరరపతమక పరసడడననడనర

20840 NDX3082468
పపరర: ససధనరరణణ అడడససమలర

94-17/884

94-6/803

20838 NDX3214368
పపరర: శవ పరరశత పరరశ

94-17/1239

20841 NDX2528164
పపరర: పడసరదరరవప కటటటపస గబ

94-9/1134

94-16/1072

20844 NDX3218351
పపరర: ఉమ శసకర రరవప జజటట

20853 NDX2866069
పపరర: భబససర రరవప దదగబమరరస
భసధసవప: వనసకట శవ లకడక గసటబ
ఇసటట ననస:D.NO:277
వయససస:61
లస: పప

20855 NDX3019650
పపరర: శకకరసత ఉదయగరరర

20856 NDX2627222
పపరర: ననగ మలర శశరర కకడడరర

భసధసవప: శకనవరసరరవప ఉదయగరరర
ఇసటట ననస:Do3-13-623 flot302sanjana
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకడడరర
ఇసటట ననస:Do.No 26-45-16/12
వయససస:18
లస: ససస స

20858 NDX2856631
పపరర: బబల ననగమక చదసచేటట

20859 NDX2626497
పపరర: ధననసజనవయబలల
నమమకబబ యన
తసడడ:డ హనసమయఖ నమమకబబ యన
ఇసటట ననస:DOOR NO 1-2-118
వయససస:73
లస: పప

94-239/1157

94-5/1329

భరస : శకనవరసరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:D-NO 101
వయససస:48
లస: ససస స
94-16/1071

20842 NDX2441517
పపరర: లకడక ననగ వరణణ గబడడపపడడ

94-9/593

తసడడ:డ వనసకటబడవప గబడడపపడడ
ఇసటట ననస:D NO 123-17-611/A FLAT NO
వయససస:23
లస: ససస స
94-10/1329

94-6/805

20845 NDX2381986
పపరర: బబబబ కలసచనల

94-9/594

94-13/388

తసడడ:డ దతనసతేయ
డ
శరక అననసరరజ
ఇసటట ననస:D.No. 1297
వయససస:24
లస: ససస స
94-9/1133

తసడడ:డ వజయ కలమమర గడేస
ఇసటట ననస:D-No - D-64,
వయససస:29
లస: పప

94-9/1135

20839 NDX2981439
పపరర: ససషక దేవ చదలవరడ

20848 NDX2092708
పపరర: రమఖపసడయమసక అననసరరజ

భరస : హరర కకషష బబ గరన
ఇసటట ననస:D.NO: 12-1523 18TH LANE
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఆదద శశషష చదసచేటట
ఇసటట ననస:DOOR. NO. 1-1
వయససస:27
లస: ససస స

94-5/1328

20847 NDX2631448
పపరర: దదపసక యయరరకళ

20850 NDX2823045
పపరర: ననగ సరయ తేజ గడేస

94-11/1095

94-9/815

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:D NO 245 2ND LANE
వయససస:31
లస: పప

20849 NDX2626638
పపరర: ససరగశ పరసర
తసడడ:డ రరమయఖ పరసర
ఇసటట ననస:D No 2773
వయససస:20
లస: పప

20836 NDX2548477
పపరర: గరయతడ వపలల

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:dno 134 udyognagar 1st ln
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకనస యయరరకళ
ఇసటట ననస:D.NO.360
వయససస:18
లస: ససస స

94-6/802

94-13/1399

తసడడ:డ జయ రమ రజడడస వపలల
ఇసటట ననస:DNO 9-213/B
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ జకరయఖ కటటటపస గబ
ఇసటట ననస:D NO 106-2-63
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ ఆల సపవదవరల షపక
ఇసటట ననస:D NO -303/A FLOT NO:404
వయససస:22
లస: ససస స

20852 NDX2383552
పపరర: లకడక తరరపతమక బబ గరన

94-10/1145

భరస : వనసకటటశశర రరవప పరరశ
ఇసటట ననస:D.NO. 15-15-10/A
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద సలల గరరర పరటట
ఇసటట ననస:DNO 123-19-4154
వయససస:21
లస: ససస స
20846 NDX2426914
పపరర: రగషక షపక

20835 NDX2544427
పపరర: బసదస మమధసరర కకడసగల

20833 NDX3192325
పపరర: ససషరకదేవ చదలవరడ

భరస : శకనవరస రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:D.NO. 6-61/3
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటష కకడసగల
ఇసటట ననస:D NO 7-17-322
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మధస ససధనన రరవప కనగరల
ఇసటట ననస:D NO 101
వయససస:49
లస: ససస స
20843 NDX2826998
పపరర: శరకవణణ గరరర పరటట

94-16/1510

తసడడ:డ ఉసపసన సమమఖడ
ఇసటట ననస:D-NO6-16
వయససస:30
లస: పప

భరస : సతష కలమమర పరసడడననడనర
ఇసటట ననస:D NO 7-6-842/282
వయససస:30
లస: ససస స
20837 NDX2613628
పపరర: లల సరయ నరసససహ రరవప
గగగరనవన
తసడడ:డ వనసకట శత రమమసజనఉలల
ఇసటట ననస:D.NO 11-798
వయససస:20
లస: పప

20832 NDX2989770
పపరర: ననగబల షరరఫ సమమఖడ

20851 NDX2356947
పపరర: మమధవరరవప కకటబనల

94-16/1068

తసడడ:డ వనసకట సరశమ కకటబనల
ఇసటట ననస:D NO:1-36-73
వయససస:44
లస: పప
94-9/1126

20854 NDX2866085
పపరర: పపషలలత దదగబమరరస

94-9/1125

భసధసవప: వనసకట శవ లకడక గసటబ
ఇసటట ననస:D.NO: 277, 7th LINE,
వయససస:50
లస: ససస స
94-6/630

20857 NDX2623296
పపరర: వనసకట వసశ ససరగ

94-6/806

తసడడ:డ వనసకట రరమ మహన రరవప ససరగ
ఇసటట ననస:DOOR 3-1-2A/1
వయససస:18
లస: పప
94-10/1115

20860 NDX2633717
పపరర: యశశద నమమకబబ యన

94-10/1116

భరస : ధననసజనవయబలల నమమకబబ యన
ఇసటట ననస:DOOR NO 1-2-118
వయససస:69
లస: ససస స
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20861 NDX3177029
పపరర: శకకకషష సదస
డ రర పడసరద
మమధవపపదద
తసడడ:డ రరమ సరశమ
ఇసటట ననస:DOOR NO-1-19-26
వయససస:47
లస: పప
20864 NDX3070893
పపరర: మహమద బలమల షపక

94-9/1136

94-11/1272

తసడడ:డ హజరత అల షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO 1-33-25
వయససస:23
లస: పప
20867 NDX2905495
పపరర: ఆదదతఖ బబ జర

94-73/878

94-15/429

తసడడ:డ గగపరల రరవప అరరసమళళ
ఇసటట ననస:DOOR NO 3-180-273
వయససస:50
లస: పప
20873 NDX2472280
పపరర: వనసకట శవ సరయ దదడడగబ

94-15/432

తసడడ:డ బబసజమమన సరమనవన
ఇసటట ననస:DOOR NO. 26-116
వయససస:49
లస: పప
20879 NDX2441756
పపరర: కలలన కరటడగడస

20865 NDX2820645
పపరర: సతఖననరరయణ బబ జర

20866 NDX2800043
పపరర: పదనకవత దేవ బబ జర

94-17/1245

20868 NDX3196359
పపరర: నవన కకమమకరర కకమమకరర

94-17/1246

భరస : సతఖననరరయణ బబ జర
ఇసటట ననస:DOOR NO 1-34-247
వయససస:47
లస: ససస స
94-17/1247

20869 NDX2471910
పపరర: ననగగశశర రరవప కరటడగడస

తసడడ:డ కకమమకరర శశషగరరర రరవప కకమమకరర
ఇసటట ననస:Door No. 1-36-61/B, 10th
వయససస:21
లస: పప

భసధసవప: కలలణ కరటడగడస
ఇసటట ననస:DOOR NO 3-17-769
వయససస:42
లస: పప

20871 NDX2472256
పపరర: రరజఖ లకడక దదడడగబ

20872 NDX2472272
పపరర: శకనవరస రరవప దదడడగబ

94-15/430

20874 NDX2472264
పపరర: ససధకర ననరజనపటట

94-15/431

94-15/433

20875 NDX2626927
పపరర: తనరకగశశరర కకమలగరరర

94-6/807

భరస : సతఖమమరరస కకమలగరరర
ఇసటట ననస:DOOR NO. 26-116
వయససస:63
లస: ససస స

20877 NDX3136249
పపరర: వనసకట సరశమ పస లన

94-6/966

20878 NDX2671568
పపరర: కకషస ర చసదనడల

94-5/1126

తసడడ:డ శకరరమబలల చసదనడల
ఇసటట ననస:DOOR NO 131-214
వయససస:37
లస: పప

20880 NDX2620920
పపరర: శకనవరస రజడడస యరకసరజడడస

94-6/808

20881 NDX2718468
పపరర: ససధదర పపనగలలరర

94-9/1137

భరస : ననగగశశరరరవప కరటడగడస
తసడడ:డ కకషషరజడడస యరకసరజడడస
ఇసటట ననస:DOOR NO: 3-17-769,WARD NO ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 1-7/4,
వయససస:42
లస: ససస స
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరససలల చదటట పపనగలలరర
ఇసటట ననస:Dr. No. 1-25-7
వయససస:50
లస: పప

20882 NDX2730398
పపరర: శకనవరససలల చదటట పపనగలలరర

20884 NDX2536969
పపరర: వజయ లకడక ననరరయణస

94-9/1138

తసడడ:డ బమసపవయమ
ఇసటట ననస:Dr.No. 1-25-7
వయససస:81
లస: పప
20885 NDX2383545
పపరర: సరయ రరస చదవతనఖ వసస

20883 NDX2815348
పపరర: వజయలకడక పపనగలలరర

20886 NDX2962926
పపరర: లకడక నరసమక ఠసదడ

తసడడ:డ లకకకననరరయణ వసస
ఇసటట ననస:DR.NO 11-945/9/2 1STLINE
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర ఠసదడ
ఇసటట ననస:D:no133-2-128
వయససస:55
లస: ససస స

20888 NDX2674463
పపరర: శకనవరసరరవప కకలల
ర రర

20889 NDX3289576
పపరర: లకడక ఉపలల

భసధసవప: రరద
ఇసటట ననస:E-4
వయససస:49

లస: పప

94-9/1139

భరస : శకనవరససలల చదటట
ఇసటట ననస:Dr.No. 1-25-7
వయససస:81
లస: ససస స
94-11/1097

94-9/816

94-9/595

తలర : రరజఖ లకడక దదడడగబ
ఇసటట ననస:DOOR NO 4-2-28
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయమఖ పస లన
ఇసటట ననస:DOOR NO. 26-116
వయససస:67
లస: పప
94-9/596

94-5/1127

తసడడ:డ పపరయఖ శరఖమమరర
ఇసటట ననస:DOOR NO.1-25-1 FLAT NO.1
వయససస:62
లస: పప

తలర : భబరత దేవ ననరజనపటట
ఇసటట ననస:DOOR NO 4-2-28
వయససస:34
లస: పప
94-6/961

20863 NDX2548006
పపరర: సరసబశవ పడసరద శరఖమమరర

భరస : సరసబశవ పడసరద శరఖమమరర
ఇసటట ననస:DOOR NO.1-25-1 FALT NO.1
వయససస:55
లస: ససస స

భసధసవప: ససధకర ననరజనపటట
ఇసటట ననస:DOOR NO 4-2-28
వయససస:45
లస: ససస స

తలర : రరజఖ లకడక దదడడగబ
ఇసటట ననస:DOOR NO 4-2-28
వయససస:24
లస: పప
20876 NDX3193687
పపరర: ధనరరజ సరమనవన

94-10/1117

తసడడ:డ మసగయఖ బబ జర
ఇసటట ననస:DOOR NO 1-34-247
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బబ జర
ఇసటట ననస:DOOR NO 1-34-247.
వయససస:18
లస: పప
20870 NDX2383735
పపరర: శకనవరస రరవప అరరసమళళ

20862 NDX2549343
పపరర: రతన కలమమరర శరఖమమరర

94-18/710

భరస : రఘబననథ దదవ
ఇసటట ననస:DR NO 1-34-108/2
వయససస:65
లస: ససస స
94-17/1242

20887 NDX2462323
పపరర: సడరఖ తేజ పరరశ

94-18/711

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:e1 flat sri sai villa appartment
వయససస:22
లస: పప
94-5/1376

భరస : ససమర మనద డ కలమమర ఉపలల
ఇసటట ననస:F 11,BLOCK 1,KAMALESH REG
వయససస:59
లస: ససస స

20890 WRH1114826
పపరర: శశకళ బసగళళ ననరరయణ

94-9/1147

భరస : వజయభబససర కసడడ
ఇసటట ననస:F-202
వయససస:56
లస: ససస స
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94-9/1148

భసధసవప: శశకళ బసగళళ ననరరయణ
ఇసటట ననస:F-202
వయససస:55
లస: పప
20894 NDX3250115
పపరర: మహమకద బషసర షపక

20892 WRH1116400
పపరర: మననజ కసదస

తసడడ:డ వజయభబససర కసదస
ఇసటట ననస:F-202
వయససస:25
లస: పప
94-15/800

20895 NDX3235165
పపరర: వజయ లకడక మబపరలళర

తసడడ:డ రసడల షపక
ఇసటట ననస:F 504 VIJAYA ENCLAVE
వయససస:34
లస: పప

భరస : అమక రరవప మబపరలళర
ఇసటట ననస:FALT NO 1 C
వయససస:38
లస: ససస స

20897 NDX2535664
పపరర: వనసకట పదనకవత

20898 NDX3211802
పపరర: రరసబబబబ బబహరర

94-9/597

భరస : నరగశ
ఇసటట ననస:FF4BLOK 4 H NO124-2-73/12
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సససహదదడ బబహరర
ఇసటట ననస:FF8
వయససస:36
లస: పప

20900
పపరర: నతన జమబకల

20901 NDX2585578
పపరర: వవణబ గగపరల గగరసటర

94-19/702

తసడడ:డ శవ ననగ పడసరద జమబకల
ఇసటట ననస:FI 2
వయససస:22
లస: పప
20903 NDX3012440
పపరర: వనసకట మమరఖ కసచేటట

94-10/1375

94-14/1065

భసధసవప: భబలకడక వరరణనసస
ఇసటట ననస:FLAT75
వయససస:46
లస: ససస స
20909 NDX3150224
పపరర: శకనవరసరరవప గగటటటమబకసల

20904 NDX2546612
పపరర: పవన వరర న సససకర

94-10/1492

94-19/556

94-5/1333

20899 NDX3209004
పపరర: రరసబబబబ బబహరర

94-10/1330

తసడడ:డ సససహదదడ బబహరర
ఇసటట ననస:F F 8
వయససస:36
లస: పప
94-5/1129

20902 NDX3012457
పపరర: వజయ లకడక చరరమమమళర

94-10/1437

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప చరరమమమళర
ఇసటట ననస:Flat24 rajyalaxmitower
వయససస:52
లస: ససస స
94-10/1126

20905
పపరర: శకనవరస రరవప వరరణనసస

94-9/1222

భసధసవప: భబలకడక వరరణనసస
ఇసటట ననస:Flat 75
వయససస:48
లస: పప

20907 NDX3136462
పపరర: కకషషవనణణ మమదరమమటర

94-6/839
20908 NDX2610152
పపరర: వలర ననగ కకషష కలమమరర
దదసదసకలరర
తసడడ:డ వఈసశనర శరక దదసదసకలరర
ఇసటట ననస:FLAT101SRIVIDYA RESIDENCY
వయససస:21
లస: ససస స

20910 NDX2388049
పపరర: లకడక పపరస
తసడడ:డ వనసకట శరఖమల రరవప పపరస
ఇసటట ననస:FLAT102/20-5-442
వయససస:24
లస: ససస స

20912 NDX3076569
పపరర: అనసపమ నడతలపత

20913 NDX2547073
పపరర: వనడతన వవణణ సససగరరజడస డ

భరస : వదనఖధర కలమమర
ఇసటట ననస:FLAT 103
వయససస:51
లస: ససస స

20896 NDX2250546
పపరర: హరరపసడయ గగగబల

తసడడ:డ అసజన కలమమర సససకర
ఇసటట ననస:FLAT-28,VENKATESH ESTATE
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరశమ గగటటటమబకసల
ఇసటట ననస:FLAT101,SRISAITOWERS
వయససస:33
లస: పప
94-9/1151

94-6/810

తలర : లకడక గగగబల
ఇసటట ననస:FALT NO-103 VIJAYALAKSHMI
వయససస:23
లస: ఇ

94-10/1429

భరస : ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:flat 101 6/5th line
వయససస:45
లస: ససస స
94-9/1184

20893 NDX2604809
పపరర: రరజగశ పపదరర

తలర : వజయ లకడక పపదరర
ఇసటట ననస:F503
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగరసటర
ఇసటట ననస:Fla No. 6
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద కసచేటట
ఇసటట ననస:Flat24rajyalaxmitowers
వయససస:23
లస: పప
20906
పపరర: కకషషవవణణ పతస

94-9/1149

94-15/435

94-9/1150

తసడడ:డ అమరగశశర రరవప
ఇసటట ననస:FLAT 103
వయససస:61
లస: పప
94-10/1125

తసడడ:డ వనసకట రరజశశఖర రజడడస సససగరరజడడస
ఇసటట ననస:Flat103, sai krupa towers
వయససస:20
లస: ససస స

94-6/811 20916 NDX3078466
20915 NDX2626851
పపరర: ఏస ఆర ఆసజనవయబలల కకలసరన
పపరర: ననగగశశర రరవప కలదరవలర

20911 NDX3076510
పపరర: వదనఖధర కలమమర నడతలపరటట

94-9/1152

20914 NDX3063690
పపరర: కవత చసతన

94-19/682

భరస : ససధదర కలమమర చసతన
ఇసటట ననస:FLAT 104
వయససస:35
లస: ససస స
20917 NDX3078771
పపరర: శకధర కలదరవలర

94-9/1153

తసడడ:డ కకలసరన కకలసరన
ఇసటట ననస:FLAT 105 VIJAY DURGA APTS
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ కలదరవలర
ఇసటట ననస:FLAT 201 HARIPRIYA HOMES
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కలదరవలర
ఇసటట ననస:FLAT 201 HARIPRIYA HOMES
వయససస:50
లస: పప

20918 NDX3131703
పపరర: నరగష గబసటటపలర

20919 NDX2551612
పపరర: జయ కలమఖణ మబరకకసడ

20920 NDX3096880
పపరర: ససపడజ పపతగసఠర

తసడడ:డ పపద పసచచయఖ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:FLAT-202
వయససస:27
లస: ససస స

94-9/1185

తసడడ:డ రరసబబబబ మబరకకసడ
ఇసటట ననస:FLAT 202
వయససస:19
లస: పప

94-10/1118

94-10/1334

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT 202
వయససస:25
లస: ససస స
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94-10/1335

భరస : నరసససహ రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT 202 2ND LINE
వయససస:48
లస: ససస స
20924 NDX2797140
పపరర: నహరరక చలకపరటట

94-9/1186

తసడడ:డ పరమమశశర రజడడస గబజరల
ఇసటట ననస:flat-202,sai palace
వయససస:58
లస: పప
94-19/683

భరస : రవకకరణ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:FLAT 301
వయససస:29
లస: ససస స
20927 NDX2725760
పపరర: చదవతనఖ కరటడగడస

20922 NDX3102530
పపరర: శవ శసకర రజడడస గబజరల

20925 ZXE0194142
పపరర: మనస దఢరజడర

20928 NDX2772341
పపరర: దయమనసద కరటడగడస

94-15/513

భరస : కకటయఖ సడరఖదేవర
ఇసటట ననస:flat 202, yaganti gem
వయససస:73
లస: ససస స
94-19/708

భరస : అనల కలమమర కకలర
ఇసటట ననస:Flat 301, kv mansion
వయససస:28
లస: ససస స
94-5/1334

20923 NDX2548543
పపరర: కమల సడరఖదేవర

20926 NDX2631711
పపరర: మహదేవ మదదదన

94-10/1127

తసడడ:డ పసననక పరన
ఇసటట ననస:Flat301,srisaisrinivasam
వయససస:19
లస: పప
94-10/1430

20929 NDX2772382
పపరర: వససత దనసరర

94-10/1431

తసడడ:డ దయమనసద కరటడగడస
ఇసటట ననస:FLAT 302 PACHALA TOWERS
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వశశననథస కరటడగడస
ఇసటట ననస:FLAT 302 PACHALA TOWERS
వయససస:53
లస: పప

భరస : చదవతనఖ కరటడగడస
ఇసటట ననస:FLAT 302 PACHALA TOWERS
వయససస:31
లస: ససస స

20930 NDX2902351
పపరర: జయలకడక కరటడగడస

20931 NDX3248796
పపరర: దసరడ పస
డ రద చసదడ

20932 NDX2580389
పపరర: శశయ
క
శక చసత

94-10/1466

94-15/799

94-5/1168

భరస : దయమనసద కరటడగడస
ఇసటట ననస:FLAT 302 PACHALA TOWRES
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ చసదడ
ఇసటట ననస:FLAT302,SANNIDIRESIDENCY
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రవ చసదడ రజడడస చసత
ఇసటట ననస:flat303 VNR towers
వయససస:18
లస: ససస స

20933 NDX2628147
పపరర: రరతశక చచదరర అసచన

20934 NDX1892042
పపరర: శకహరర కలపరల

20935 NDX2636470
పపరర: సస హహత తేజ కటట

94-5/1131

94-6/812

తసడడ:డ మబరళ అసచన
ఇసటట ననస:FLAT 304,TIRUMALA PALACE
వయససస:21
లస: పప

భసధసవప: లకడక నరసస కరరక
ఇసటట ననస:FLAT 307 SWATHI AVENUE
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శరసత రరజ
ఇసటట ననస:FLAT 402
వయససస:22
లస: పప

20936 NDX3105244
పపరర: మమధవ ఆవపల

20937 NDX2462224
పపరర: అననమన పలలపపగమ

20938 NDX2580462
పపరర: ససదదప కరరజసపపడడ

94-6/946

భరస : ససబబబ రజడడస ఆవపల
ఇసటట ననస:FLAT-402
వయససస:37
లస: ససస స
20939 NDX3135837
పపరర: కవఖ శకదసరడ మమలరచదరరవప

94-6/813

భరస : ఏలయమ పలలపపగమ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరరజసపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT 403 SWATHI SAI HIGHTS ఇసటట ననస:FLAT 404 SRI SIVA HOME
వయససస:50
లస: ససస స
వయససస:25
లస: పప
94-16/1512

భరస : ఆదదతఖ పపలకకసడ
ఇసటట ననస:Flat 407
వయససస:25
లస: ససస స
20942 NDX2400919
పపరర: అజజదదదన షపక

94-13/758

94-5/1132

20940 NDX3108503
పపరర: మలర కరరరర న పడసరద చరరకవపరర

94-17/1252

తసడడ:డ బడహకనసద చరర
ఇసటట ననస:FLAT 502
వయససస:79
లస: పప
94-16/1073

20943 NDX3202314
పపరర: ననగరరజ బబడనస

20941 NDX2400836
పపరర: కరరమబననసర బబగస షపక

94-13/759

తసడడ:డ ఖమససమబదదదన షపక
ఇసటట ననస:FLAT-502 BRUNDAVAN HOME
వయససస:29
లస: ససస స
94-9/1187

20944 NDX3057031
పపరర: నరకల బబడస

94-9/1188

తసడడ:డ ఖమససమబదదదన షపక
ఇసటట ననస:FLAT-502 BRUNDAVAN HOME
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరకవప బబడనస
ఇసటట ననస:flat-503,muvva residency,
వయససస:55
లస: పప

భరస : ననగరరజ బబడస
ఇసటట ననస:flat-503,muvva residency,
వయససస:48
లస: ససస స

20945 NDX2862050
పపరర: శక లమశఖ బబడస

20946 NDX2626802
పపరర: ననగ రరజ కలమమరర కకరకపరటట

20947 NDX2609154
పపరర: శక కకషష కలమమర అసబటటపపడడ

94-9/1189

తసడడ:డ ననగ రరజ
ఇసటట ననస:flat-503,muvva residency,
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : గగవసద రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:FLAT E1-501
వయససస:35
లస: ససస స

20948 NDX2634947
పపరర: కకమల దేవనవన

20949 NDX2666147
పపరర: సపనహ చచదరర గబసడపనవన

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దేవనవన
ఇసటట ననస:FLAT MO 101
వయససస:20
లస: ససస స

94-5/1133

94-6/814

Deleted

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరమయఖ అసబటటపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT F2
వయససస:49
లస: పప
94-5/1157

Deleted

తసడడ:డ అనల కలమమర గబసడపనవన
ఇసటట ననస:Flat No.1B
వయససస:19
లస: ససస స

94-6/815

20950 NDX3148913
పపరర: తడననథ చచదరర మబపరలళర

94-10/1347

తసడడ:డ అమక రరవప మబపరలళర
ఇసటట ననస:FLAT NO 1C
వయససస:20
లస: పప
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20951 NDX3171402
పపరర: ననగరరజజ రరవప జజననలగడస

94-10/1438

తసడడ:డ బలరరమయఖ జజననలగడస
ఇసటట ననస:FLATNO1D,6TH LINE
వయససస:62
లస: పప
20954 NDX2547420
పపరర: శవ రతన కలమమరర కటకసశశటట

20952 NDX3173580
పపరర: ససబబలకడక జజననలగడస

94-10/1439

భరస : ననగరరజజ రరవప జజననలగడస
ఇసటట ననస:FLATNO1D,6THLINE
వయససస:54
లస: ససస స
94-5/1137

20955 NDX2534972
పపరర: పదేకశమతడ మబనగపరటట

20953 NDX2811974
పపరర: రవ కలమమర మమరరగ

94-19/691

తసడడ:డ మసరసన రరవప మమరరగ
ఇసటట ననస:FLAT NO.2
వయససస:47
లస: పప
94-16/1074

20956 NDX3091311
పపరర: పదనకవత చవపకలల

94-9/1172

భరస : వనసకట సరసబశవ రరవప కటకసశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 3
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట పడసరద బబబబ మబనగపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 3
వయససస:20
లస: పప

భరస : రర కనర చవపకలల
ఇసటట ననస:Flat No.3B,Sri Kotas
వయససస:32
లస: ససస స

20957 NDX3134301
పపరర: అశశక రజడడస బసడడ

20958 NDX2534261
పపరర: ససధ వరణణ బసడడ

భరస : అశశక రజడడస బసడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO3D PIONEERSHANGIL
వయససస:52
లస: ససస స

94-14/554
20959 NDX2386621
పపరర: అసజన శవ రమమశ కలమమర
నడలల
తసడడ:డ హరర పడసరద నడలల
ఇసటట ననస:FLAT NO 3 ,YOGESH RESIDEN
వయససస:41
లస: పప

20961 NDX3129475
పపరర: అనడరరధ చసతలపరటట

20962 NDX2383883
పపరర: శకరరమమమరరస బలలసస

94-15/725

తసడడ:డ ననరరయణ రజడడస బసడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 3D
వయససస:59
లస: పప
20960 NDX2552032
పపరర: యయసడడ
ర రర శక రరషస

94-15/517

తసడడ:డ బడహకయఖ యయసడడ
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT NO.4B
వయససస:19
లస: పప
20963 NDX2584449
పపరర: శకనవరస భరదనశజ శమబబన

94-15/436

94-11/1274

భరస : హరగ కకషష గగపరల చసతలపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO.4F
వయససస:50
లస: ససస స
94-5/1149

తసడడ:డ కకషష మమరరస బలలసస
ఇసటట ననస:FLAT NO. 4, 2ND FLOOR
వయససస:72
లస: పప

20964 NDX0553172
పపరర: అసకకనడడ పడసరద బబబబ

94-6/958

తసడడ:డ ఏస వ సతఖననరరయణ శమబబన
ఇసటట ననస:FLAT NO 5A
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO. 5-A
వయససస:34
లస: పప

94-6/825
20966 NDX2606945
పపరర: మహహసదడ సరయననధ మశరక
యయమనవడక
తసడడ:డ చదనన కగశవపలల యయమనవడక
ఇసటట ననస:FLAT NO 5A HARITHA PLAZA
వయససస:18
లస: పప

20967 NDX2802890
పపరర: శకనవరస భరదనశజ శమబబన

తసడడ:డ ఏస వ సతఖననరరయణ శమబబన
ఇసటట ననస:FLAT NO. 5A,
వయససస:19
లస: పప

20969 NDX2624245
పపరర: రరజ శశఖర గగరసటర

20970 NDX2789519
పపరర: నఖల కలమమర ఎనసమబల

94-6/830

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగరసటర
ఇసటట ననస:Flat No.6
వయససస:26
లస: పప
20972 NDX3090818
పపరర: తేజ సరయ జజగరర మమడడ
తసడడ:డ సససగరరరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:flat no 007
వయససస:18
లస: పప
20975 NDX2922367
పపరర: రజఖలకడక మననస

94-10/1367

94-19/684

94-6/960

తసడడ:డ వనసకట మబరళ కకషష పసగబలలరర
ఇసటట ననస:Flat No 18 Block-1
వయససస:20
లస: ససస స

20968 NDX2686160
పపరర: చసదడ సరయ శరత

94-5/1150

20971 NDX2996056
పపరర: రవ కలమమర నలగల

94-5/1335

తసడడ:డ ఆనసద రరవప నలగల
ఇసటట ననస:FLAT NO 7
వయససస:52
లస: పప
94-10/1364

20976 NDX2626687
పపరర: వనయ ఎనఆరఎన పటట

20979 NDX2626869
పపరర: మమఘన మదనల
తసడడ:డ ససరగశ మదనల
ఇసటట ననస:flat no-18,yogesh towers
వయససస:20
లస: ససస స

20974 NDX2668341
పపరర: అనసత కకషష రజడడస మబననసగర

94-9/821

తసడడ:డ రరమ మహన రజడస డ మబననసగర
ఇసటట ననస:FLAT NO 14
వయససస:20
లస: పప
94-6/820

తసడడ:డ లమజరర ఎనఆరఎన పటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 18
వయససస:19
లస: పప
94-13/1258

94-6/959

తలర : లకడక ఇసదనడవత
ఇసటట ననస:flat no 5b ,
వయససస:19
లస: పప

భరస : రవ కలమమర నలగల
ఇసటట ననస:FLAT NO 7
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మననస
ఇసటట ననస:Flat No 16
వయససస:44
లస: ససస స
20978 NDX2636611
పపరర: భవన వనధ పసగబలలరర

20973 NDX3070828
పపరర: పపరరకల వసససధర

20965 NDX1986795
పపరర: కకరణకయళ బబ డడస
తసడడ:డ అసకకనడడ పడసరద బబబబ బబ డడస
ఇసటట ననస:FLAT NO. 5-A
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబ ఎనసమబల
ఇసటట ననస:Flat No.6
వయససస:22
లస: పప
94-10/1336

94-17/886

20977 NDX3042751
పపరర: ఆసజనవయబలల గగకనపపడక

94-10/1372

తసడడ:డ అయఖనన గగకనపపడక
ఇసటట ననస:FLAT NO-18
వయససస:65
లస: పప
94-6/832

20980 NDX2803179
పపరర: శకనవరస రరవప గసట

94-6/963

భసధసవప: పదకజ పదకజ
ఇసటట ననస:flat no-18,yogesh towers
వయససస:52
లస: పప
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20981 NDX3000452
పపరర: రమమసజనవయబలల రరయణణ

94-10/1353

తసడడ:డ గగవరరనస రరయణణ
ఇసటట ననస:FLAT NO 21
వయససస:53
లస: పప
20984 NDX3076015
పపరర: మలర కరరరర న రరవప మబవశ

94-15/724

భరస : రమమసజనవయబలల రరయణణ
ఇసటట ననస:FLAT NO 21,
వయససస:48
లస: ససస స
94-5/1337

తసడడ:డ అపలరరవప మబవశ
ఇసటట ననస:FLAT NO 26,
వయససస:55
లస: పప
20987 NDX2616159
పపరర: చదననకగశవపలల చేకలరర

20982 NDX3000411
పపరర: ఉమ మహహశశరర రరయణణ

20985 NDX3084019
పపరర: రమమశ దనమర

20988 NDX2738003
పపరర: శకనవరస రరవప కకసగర

94-9/1162

94-10/1337

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకసగర
ఇసటట ననస:Flat no 101
వయససస:37
లస: పప

94-10/1119
20990 NDX2638005
పపరర: శక వనసకట పదక ఉమమమహహశశరర
వననన
భరస : సతఖననరరయణ వననన
ఇసటట ననస:FLAT NO 101 2ND LINE
వయససస:51
లస: ససస స

20991 NDX2634608
పపరర: సరయ శలల వననన

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వననన
ఇసటట ననస:FLAT NO 101 2ND LINE
వయససస:22
లస: ససస స

20993 NDX2643237
పపరర: ససవధ ననగ దసరడ గడస స

20994 NDX2614758
పపరర: జగనననథ రజడడస నసదనడర

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ గడస స
ఇసటట ననస:flat no 102
వయససస:19
లస: ససస స
20996 NDX2674430
పపరర: వనసకట సతఖ ననరరయణ మరరక
తసడడ:డ ననరరయణ మరరక
ఇసటట ననస:flat no 102
వయససస:34
లస: పప

20997 NDX2992998
పపరర: వణ రరణణ గదదద

తసడడ:డ రరఘవయఖ పరమబలపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:82
లస: పప
21002 NDX2969590
పపరర: రరధదక కకమకనవన

94-10/1341

భరస : రసగసరశమ లకలస
ఇసటట ననస:FLAT NO.102
వయససస:39
లస: ససస స

94-6/817

94-9/1154

94-10/1371

21006 NDX3112984
పపరర: శకనవరస రరవప పరమబలపరటట

94-10/1339

21009 NDX2612349
పపరర: భరత కలమమర బజరల
భసధసవప: దదపసక బజరల
ఇసటట ననస:Flat No 102,
వయససస:31
లస: పప

20992 NDX2536001
పపరర: సతఖననరరయణ బబవసరన

94-5/756

20995 NDX3115920
పపరర: షణబకక సరయ పడణణత
కనసమరర పపడడ
తసడడ:డ బల ససబబయఖ కనసమరర పపడడ
ఇసటట ననస:flat no 102
వయససస:19
లస: పప
20998 NDX3113958
పపరర: మననజ సససకర

94-6/942

94-9/1155

21001 NDX2896017
పపరర: రరజ కలమమర సససకర

94-10/1340

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ సససకర
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:56
లస: పప
94-10/1342

21004 NDX3084241
పపరర: శకనవరస రరవప పరమబలపరటట

94-10/1343

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప పరమబలపరటట
ఇసటట ననస:Flat no -102
వయససస:54
లస: పప
94-14/1020

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప పరమబలపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:54
లస: పప
94-19/690

94-10/1432

తసడడ:డ రరజ కలమమర సససకర
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:21
లస: పప

భరస : మలర కరరరర న రరవప పరమబలపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పరమబలపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO-102
వయససస:47
లస: ససస స
21008 NDX2884146
పపరర: పడసనన కలమమరర లకలస

21003 NDX3217676
పపరర: పడససననసబ పరమబలపరటట

20989 NDX2730836
పపరర: ససభబషసణ కకసగర

తసడడ:డ రరమ లసగగశశర రరవప బబవసరన
ఇసటట ననస:FLAT NO 101 FRIENDS HOMES
వయససస:31
లస: పప

భరస : మలర కరరరర న రరవప పరమబలపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : రరజ కలమమర సససకర
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:49
లస: ససస స
21005 NDX3083730
పపరర: పడససననసబ పరమబలపరటట

94-10/1120

భరస : శకనవరస రరవప గదదద
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:48
లస: ససస స

94-10/1338 21000 NDX3139433
20999 NDX3218005
పపరర: మలర కరరరర న రరవప పరమబలపరటట
పపరర: భబరత దేవ పరమబలపరటట

94-5/1336

భరస : శకనవరస రరవప కకసగర
ఇసటట ననస:flat no 101
వయససస:30
లస: ససస స

భసధసవప: జయ ఫపడ నసదనడర
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:69
లస: పప
94-9/820

20986 NDX3071610
పపరర: కరకసత కలమమరర మసదడడ
భరస : శవననరరయణ మసదడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:42
లస: ససస స

భసధసవప: సరళదేవ చేకలరర
ఇసటట ననస:Flat No 101
వయససస:72
లస: పప

94-5/1135

94-10/1435

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప మబవశ
ఇసటట ననస:FLAT NO-26
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దనమర
ఇసటట ననస:Flat No 38
వయససస:52
లస: పప
94-6/816

20983 NDX3043866
పపరర: మమనష కలమమర మబవశ

21007 NDX2884047
పపరర: రసగసరశమ లకలస

94-19/689

తసడడ:డ పరసడడరసగరయమ లకలస
ఇసటట ననస:FLAT NO.102
వయససస:43
లస: పప
94-6/818

21010 NDX2383792
పపరర: రరప దేవ పరటటబసడర

94-15/438

భరస : ఆసజనవయ సరశమ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:FLAT NO-102,GAYATRI SADAN
వయససస:51
లస: ససస స
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21011 NDX2383933
పపరర: ఆసజనవయ సరశమ పరటటబసడర

94-18/713

21012 NDX3262300
పపరర: కకలర ఎబబననజర జజయ కకలర

94-10/1510

21013 NDX2568905
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప గరరర పరటట

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:FLAT NO-102,GAYATRI SADAN
వయససస:58
లస: పప

తలర : పలర కకసడ భబరత దేవ దేవ
ఇసటట ననస:Flat no-102,sudha residency
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససత రరమయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO - 103
వయససస:54
లస: పప

21014 NDX2568830
పపరర: శవ శకకర గరరర పరటట

21015 NDX3131158
పపరర: తేజశశ బబ డపరటట

21016 NDX2387876
పపరర: మమనక చదనసనపరటట

94-9/818

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO - 103
వయససస:24
లస: పప
21017 NDX2382075
పపరర: పదనకవత గసగరనవన

94-10/1368

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:flat no.103
వయససస:21
లస: ససస స
94-9/599

21018 NDX2382083
పపరర: హరర వరర న గసగరనవన

94-5/1134

94-11/1100

తసడడ:డ మబరళ కకషష చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 103 SRI SARADA TO
వయససస:21
లస: ససస స
94-9/600

21019 NDX2382067
పపరర: శకనవరస రరవప గసగరనవన

94-9/601

భరస : శకనవరస రరవప గసగరనవన
ఇసటట ననస:FLAT NO. 103, SARADA HOM
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గసగరనవన
ఇసటట ననస:FLAT NO. 103, SARADA HOM
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర గసగరనవన
ఇసటట ననస:FLAT NO. 103, SARADA HOME
వయససస:49
లస: పప

21020 NDX2942217
పపరర: వనసకట సరయ కలమమర అడపర

21021 NDX3248879
పపరర: శకకరసత వరససరజడడస

21022 NDX2606077
పపరర: అనల గకతస డనబబబరర

94-9/1156

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అడపర
ఇసటట ననస:FLAT NO 104
వయససస:30
లస: పప
21023 NDX2545226
పపరర: వనసకట ననయబడడ పస తషల

94-10/1146

21024 NDX2544310
పపరర: హహమసత సరయ పకథదశ అలర
తసడడ:డ అజయ బబబబ అలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 105
వయససస:19
లస: పప

21026 NDX3019296
పపరర: కలమఖణ చకకవరరస ధడళపరళర

21027 NDX3021193
పపరర: శవలల దసలపలర

94-10/1344

తసడడ:డ రరమకహన రరవప ధడళపరళర
ఇసటట ననస:FLAT NO 107
వయససస:35
లస: పప
94-6/819

తసడడ:డ కకశశర బబబబ ఈడడపపగసటట
ఇసటట ననస:Flat no 114,
వయససస:24
లస: పప
21032 NDX2626646
పపరర: పడసరద బబబబ ఏడడ
ర రర
భసధసవప: దేవమణణ ఏడడ
ర రర
ఇసటట ననస:flat no. 201
వయససస:54
లస: పప
21035 NDX2545309
పపరర: శకనవరస కసభసపరటట

భరస : రరజగసదడపస
డ రద కకకలలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:56
లస: ససస స

94-10/1121

94-10/1147

94-10/1345

94-5/1339

21028 NDX2972198
పపరర: పడమల బబ దసలలరర

94-6/943

భరస : కలమఖణ చకకవరరస దసలపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 107,MOURYA NIVAS
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరఢ కకషష బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:flat no 110
వయససస:59
లస: ససస స

21030 NDX2948354
పపరర: ససధఖ రరణణ కకగసటట

21031 NDX2626661
పపరర: ్ర్సబబబబ చరరమమమళర

94-10/1346

21033 NDX2626612
పపరర: దేవమణణ ఏడడ
ర రర

21036 NDX2908184
పపరర: అనసత వనసకట పడసరద జసపన

21039 NDX2543569
పపరర: భబరడ వ ఘసట

94-6/821

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ పడసరద చరరమమమళర
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:45
లస: పప
94-6/827

21034 NDX3289279
పపరర: ససధన రరణణ చపసలడడ

94-6/970

భరస : రవ శశఖర చపసలడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 201
వయససస:52
లస: ససస స
94-10/1467

తసడడ:డ సతఖననరరయణ జసపన
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:54
లస: పప
94-16/1513

21025 NDX3151305
పపరర: ససబబ రరవప చసటబర
తసడడ:డ సడరయఖ చసటబర
ఇసటట ననస:FLAT NO106
వయససస:65
లస: పప

భరస : పడసరద బబబబ ఏడడ
ర రర
ఇసటట ననస:flat no. 201
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల కసభసపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:51
లస: పప
21038 NDX2805844
పపరర: ససత కలమమరర కరకకలలర

తసడడ:డ ససబబ రరవప డనబబబరర
ఇసటట ననస:FLAT NO104 DHRUVA DIAMON
వయససస:23
లస: పప

భరస : యశశధర కకగసటట
ఇసటట ననస:flat no 185
వయససస:36
లస: ససస స
94-6/826

94-6/831

Deleted

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వరససరజడస డ
ఇసటట ననస:FLAT.NO.104
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ తరరపత రరవప పస తషల
ఇసటట ననస:Flat no 104 satya comfort
వయససస:18
లస: పప

21029 NDX2620672
పపరర: కగశవ నవన ఈడడపపగసటట

94-13/1413

21037 NDX2805869
పపరర: రరజగసదడబబబబ కరకకలలర

94-15/722

తసడడ:డ వరసరశమ కకకలలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:62
లస: పప
94-9/819

తసడడ:డ జగదదశశర లకకక నరసససహ రరవప ఘసటబ
ఇసటట ననస:Flat no - 201 Phani Grand
వయససస:20
లస: ససస స

21040 NDX2921625
పపరర: సరసబశవరరవప నలర మతష

94-19/692

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:Flat no.201, Mourya nivas
వయససస:58
లస: పప
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21041 NDX2677532
పపరర: యబగసధర కలమమర మమచరర

94-5/1152

Deleted

తసడడ:డ చసదడమమళ మమచరర
ఇసటట ననస:FLAT NO. 202
వయససస:52
లస: పప

21044 NDX3129889
పపరర: మహబమబ బబష పఠరన

94-10/1348

తసడడ:డ జలమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:53
లస: పప
21047 NDX3107786
పపరర: మనసడర ఖమన పఠరన

94-10/1351

భరస : చనన బబష షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO. 202
వయససస:18
లస: ససస స
21045 NDX3107265
పపరర: ససమ ససలల న పఠరన

21048 NDX3096518
పపరర: శరకవఖ కకజస్ద్దర

94-5/1153

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడరర
ఇసటట ననస:Flat No. 203
వయససస:19
లస: ససస స

21051 NDX2707032
పపరర: శకకరసత ఉలర

94-14/556

తసడడ:డ దదగబమరరస అమకత రరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO- 203
వయససస:36
లస: ససస స

21054 NDX2549079
పపరర: ఉమ రరణణ ననపలలర

94-5/1136

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరనసగసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 204
వయససస:50
లస: పప

21057 NDX2616191
పపరర: రగఖశకతనడజ కరనసగసటట

94-14/1019

తసడడ:డ వనసకట రతనస గబడే
ఇసటట ననస:flat no 204 yaganti app
వయససస:52
లస: పప

21060 NDX2245017
పపరర: సరయ అవననష ఆకలల

94-6/833

తసడడ:డ షబబషసర రహమమన ఖమన షబబషసర రహ
ఇసటట ననస:FLAT NO 205
వయససస:24
లస: ససస స

21063 NDX2864759
పపరర: కకషషయఖ కలల
ర రర

94-15/514

తలర : శవ శశశలజ రరమ కలమమరర తరరమల
ఇసటట ననస:flat no.209
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నలదల
ఇసటట ననస:FLAT NO 224
వయససస:21
లస: పప

21068 NDX3186178
పపరర: ననగ పసడయ నమకగడస

21069 NDX2982387
పపరర: వసశ కకషష పడతసపరటట

94-10/1354

తసడడ:డ రసగననథ బబబబ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:19
లస: పప

21049 SYX0802349
పపరర: తనసజ శక జరపల

94-14/555

21052 NDX2776508
పపరర: శలల బబ దదతనలలపపలమ

94-10/1352

21055 NDX2820215
పపరర: సరయ కకరస ర కలల
ర రర

94-19/685

తసడడ:డ శవ ననగగశశర రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT NO 203
వయససస:23
లస: ససస స
94-6/823

21058 NDX2610921
పపరర: లకడక శవపరరశత అనపలలపప

94-13/1259

భరస : రసగరరరవప కరనసగసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 204
వయససస:38
లస: ససస స
94-9/602

21061 NDX2385888
పపరర: వరరసజనవయబలల బసడనరర

94-9/604

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 204, SWATHI SAI DA
వయససస:43
లస: పప
94-10/1369

భసధసవప: శకనవరస రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT NO.207
వయససస:54
లస: పప

94-5/1158 21066 NDX2635969
21065 NDX2686673
పపరర: ననగ వనసకట హరరరసథ తరరమల
పపరర: అనల కలమమర నలదల

94-10/1350

తసడడ:డ ఏన దేవవసదడననథ రజడడస బబ దదతనలలపపలమ
ఇసటట ననస:FLAT NO 203
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషష ఆకలల
ఇసటట ననస:FLAT NO. 204,
వయససస:23
లస: పప
94-9/1157

21046 NDX3217767
పపరర: బబపయఖ చచదరర ఆరగకతనర

తసడడ:డ పడకరశ రరవప ననయక జరపల
ఇసటట ననస:FLAT NO 202 SRI SAI SOBHA
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప కరనసగసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 204
వయససస:18
లస: ససస స
94-16/1514

94-6/822

తసడడ:డ సససగరరరవప ఆరగకతనర
ఇసటట ననస:flat no 202
వయససస:42
లస: పప

భరస : పపరకరజ ననపలలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 203
వయససస:62
లస: ససస స

21056 AB10210336
పపరర: రసగరరరవప కరనసగసటట

భరస : ననగగశశర రరవప నమకగడస
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:32
లస: ససస స

94-10/1349

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ ఉలర
ఇసటట ననస:FLAT NO-203
వయససస:47
లస: పప

21053 NDX2467884
పపరర: దదగబమరరస బబల ససధఖ

21043 NDX2581353
పపరర: వరసజత లకడక మతతరర

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రజడడస మతతరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప కకజసర
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:22
లస: ససస స

21050 NDX2608727
పపరర: హహమ కకనననర బసడరర

21062 NDX3068699
పపరర: పపరశజ ఖమననస పఠరన

94-5/1366

భరస : మహబమబ బబష పఠరన
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ బబష పఠరన
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:25
లస: పప

21059 NDX3123247
పపరర: రమమశ బబబబ గబడే

21042 NDX2742856
పపరర: రజషక షపక

21064 NDX2760783
పపరర: జగదదశశరర గబరకల

94-15/723

తసడడ:డ ససధనకర రరవప గబరకల
ఇసటట ననస:FLAT NO 208
వయససస:21
లస: ససస స
94-14/881

21067 NDX2663458
పపరర: శవ కలమమరర లకకససశశటట

94-5/1154

భరస : శశషరదదడ రరవప లకకససశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO. 301
వయససస:63
లస: ససస స
94-10/1355

21070 NDX2386571
పపరర: దేవ పలర వ వరమలలర

94-14/553

భరస : సతఖ కలమమర వరమలలర
ఇసటట ననస:FLAT NO. 301, SAHITHI APART
వయససస:36
లస: ససస స
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94-5/1139

భరస : అమరననథ నడతలపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:31
లస: ససస స
21074 NDX3195443
పపరర: తషమకల గకతస

21072 NDX2811586
పపరర: ససజజత తలల
ర రర

94-9/1171

భరస : ననరరయణ రరవప తలల
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT NO.302
వయససస:52
లస: ససస స
94-17/1255

తసడడ:డ తషమకల వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:FLATNO 302
వయససస:31
లస: పప

21075 NDX2386316
పపరర: వనసకట రమణ సససకర

21073 NDX1123629
పపరర: రరఖయమబ షపక

94-16/213

భరస : బబషరవల షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:34
లస: ససస స
94-9/603

21076 NDX2400786
పపరర: హరరత వనలగ

94-10/870

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప సససకర
భరస : కకశశర కలమమర వనలగ
ఇసటట ననస:FLAT NO 302 SRI SAI NILAYAM ఇసటట ననస:FLAT NO 302 , MAYURI HOME
వయససస:53
లస: పప
వయససస:44
లస: ససస స

21077 NDX2401032
పపరర: కకశశర వనలగ

94-19/559

21078 NDX2983716
పపరర: రరమమసజనవయబలల లమవప

94-10/1356

21079 NDX2387249
పపరర: వనసకట గకడ ససరరగణణ

94-15/439

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వనలగ
ఇసటట ననస:FLAT NO 302 , MAYURI HOME
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప లమవప
ఇసటట ననస:FLAT NO 302,SANJAY ARCAD
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససరరగణణ
ఇసటట ననస:FLAT NO 302, SRIRASTU NILA
వయససస:25
లస: పప

21080 NDX3190469
పపరర: మలర శశరర మవశ

21081 NDX2671998
పపరర: ససనత మననన

21082 NDX2969137
పపరర: రవచసదనడరజడడస మమడడ

94-5/1338

భరస : గబననరనజజన మవశ
ఇసటట ననస:FLAT NO 303
వయససస:41
లస: ససస స
21083 NDX2953925
పపరర: రరఘవవసదడ రరవప బబ దసదలలరర

భరస : ససనల నసదన బతష
స ల
ఇసటట ననస:FLAT NO 303
వయససస:27
లస: ససస స
94-13/1401

భసధసవప: శరలన బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:flat no 303
వయససస:57
లస: పప
94-15/515

తసడడ:డ ననగ శవ రరమ పడసరద బతష
స ల
ఇసటట ననస:FLAT NO 303 ,
వయససస:27
లస: పప
94-9/1160

21087 NDX2925584
పపరర: రజన మబనగరల

21090 NDX2925493
పపరర: రజన మబనగరల

94-10/1358

94-5/1141

21093 NDX2633147
పపరర: అననపపరష వరససరజడడస

21085 NDX2922771
పపరర: అననపపరష దేవ పపసపరటట

94-9/1158

21088 NDX2925048
పపరర: రజన మబనగరల

94-9/1159

భరస : మలర రజడడస మబనగరల
ఇసటట ననస:FLAT NO 304
వయససస:29
లస: ససస స
94-9/1161

21091 NDX2803617
పపరర: మలర రజడడస మబనగరల

94-10/1357

తసడడ:డ సరసబ రజడడస మబనగరల
ఇసటట ననస:FLAT NO 304
వయససస:39
లస: పప
94-5/1162

21094 NDX2841989
పపరర: గణణ్ేష చసదడ చచదరర కరకర

భసధసవప: దేవపడసరద ఉపరలల
ఇసటట ననస:FLAT NO-304, RATNA TOWER
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరకర
ఇసటట ననస:FLAT NO 305
వయససస:18
లస: పప

21096 NDX2642924
పపరర: తేజ శక దేవరకకసడ

21097 NDX3180999
పపరర: రగసప మమరర బబషర

94-5/1142

తసడడ:డ వరసస బబబబ దేవరకకసడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 306 -3 RD FLOOR
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : జగననకహన రరవప బబషర
ఇసటట ననస:FLAT NO 308
వయససస:55
లస: ససస స

21098 NDX3188570
పపరర: లకడక తషలశ ససకర

21099 NDX3141702
పపరర: జజఖతరకయళ గసగవరపప

21100 NDX2626653
పపరర: లకకక అవననష బబ లలర

తసడడ:డ టటన
డ అధ రరవప ససకర
ఇసటట ననస:FLAT NO 308
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : హరరధర
ఇసటట ననస:FLAT NO-309
వయససస:26
లస: ససస స

94-17/1254

94-16/1515

94-16/1516

తసడడ:డ బకకలల దేవరకకసడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 306 -3 FLOOR
వయససస:48
లస: పప
94-16/1517

94-19/693

భరస : శకనవరసరరవప గబతనస
ఇసటట ననస:FLAT NO.303
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మలర రజడడస మబనగరల
ఇసటట ననస:FLAT NO 304
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మలర రజడడస మబనగరల
ఇసటట ననస:FLAT NO 304
వయససస:29
లస: ససస స
21095 NDX2643252
పపరర: వరసస బబబబ దేవరకకసడ

94-15/728

భరస : మలర రజడడస మబనగరల
ఇసటట ననస:FLAT NO 304
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మలర రజడడస మబనగరల
ఇసటట ననస:FLAT NO 304
వయససస:29
లస: ససస స
21092 NDX2803591
పపరర: రజన మబనగరల

21084 NDX3045648
పపరర: రవళ దనమచరర

94-10/1373

తసడడ:డ పపదద యమననదదరజడడస యమననదదరజడడస
ఇసటట ననస:flat no-303
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:flat no.303
వయససస:26
లస: ససస స

21086 NDX2653095
పపరర: కకషష చదవతనఖ బతష
స ల

21089 NDX2925618
పపరర: రజన మబనగరల

94-9/822

94-6/829

తసడడ:డ రవసదడ బబబబ
ఇసటట ననస:Flat No. 314
వయససస:19
లస: పప
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94-10/1029

21102 NDX0955799
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కటకస

94-14/1023

21103 NDX3285871
పపరర: శక పదక మసదడపప

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:FLATNO 316 DNO 2-5-393
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల వనసకట నరరస
ఇసటట ననస:FLATNO 316 DNO 2-5-393
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:flat no 317
వయససస:20
లస: ససస స

21104 NDX2654515
పపరర: జజఖత ఠరలమపడగడన

21105 NDX2541001
పపరర: శకదేవ కడడయమల

21106 NDX3100443
పపరర: శరఖస దదనవశ వలర సపటర

94-14/1076

భరస : కరమరరజ ఠరలమపడగడన
ఇసటట ననస:FLAT NO.401
వయససస:41
లస: ససస స
21107 NDX2250355
పపరర: సరయ పడథసఖష యరక

తసడడ:డ శవరజ కడడయమల
ఇసటట ననస:FLAT NO401
వయససస:38
లస: ససస స
94-19/557

తసడడ:డ నరసససహ రజడడస సరనకకమబక
ఇసటట ననస:flat no 402
వయససస:18
లస: ససస స

21110 NDX2662252
పపరర: రవ చసదడ వరససరజడడస

21111 NDX2543098
పపరర: అరరణ నడతలపరటట

94-10/1124

తసడడ:డ యగగశశర రరవప వరససరజడడస
ఇసటట ననస:FLAT NO. 402
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రజడడస పస లలరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:38
లస: పప
21116 NDX2777118
పపరర: యశశద దేవ బబలబథదన

94-15/730

94-10/1148

94-15/434

21120 NDX2933992
పపరర: రతన కలమమరర జలపలర

21112 NDX2802841
పపరర: మమనక మవశ

94-10/1376

21115 NDX2751345
పపరర: శరఖస సససదర బబలబథదన

94-5/1143

21118 NDX3166568
పపరర: షబర షపక

94-16/1518

తసడడ:డ శరరశర షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO 403
వయససస:34
లస: పప
94-19/686

21121 NDX2822450
పపరర: ఆశరలత టట

94-9/1183

తసడడ:డ వనసకటయఖ అతస లలరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 403 KVC HEIGHTS
వయససస:67
లస: పప

భరస : రమమరరవప జలపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 403 MOURYA NIVAS
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : కరరరసక కకరణ బబ ణస
ఇసటట ననస:Flat.no.403, 4th floor
వయససస:31
లస: ససస స

21122 NDX2400950
పపరర: పపషరలవత మబపలనవన

21123 NDX2400943
పపరర: ససరగష కలమమర రరవ

21124 NDX2656965
పపరర: కవత పసగబలలరర

94-16/1076

94-15/729

తసడడ:డ ననరరయణ బబలబథదన
ఇసటట ననస:Flat no.402,LV heights
వయససస:42
లస: పప

భరస : మననజ కలమమర సస సపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 403
వయససస:34
లస: ససస స
94-5/1144

94-9/1163

తసడడ:డ వజయ కకషష మవశ
ఇసటట ననస:FLATNO-402
వయససస:24
లస: ససస స

21114 NDX2527240
పపరర: శరత లమవప

21117 NDX2685360
పపరర: శశశత సస సపలర

21109 NDX2926814
పపరర: శత లకడక చననస
భరస : ససబడహకణఖస చననస
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ భదడయఖ లమవప
ఇసటట ననస:Flat no 402 JR Towers
వయససస:20
లస: పప

భరస : శరఖస సససదర బబలబథదన
ఇసటట ననస:Flat no402,LVHeights
వయససస:35
లస: ససస స
21119 NDX2638203
పపరర: వనసకటటశశర రరవప అతస లలరర

94-9/823

భరస : పపరష చసదడ రరవప నడతలపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:57
లస: ససస స
94-15/516

94-18/946

తసడడ:డ రరమ కకషష వలర సపటర
ఇసటట ననస:flat no-401
వయససస:21
లస: పప

21108 NDX2637825
పపరర: శరకవణణ సరనకకమబక

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప యరక
ఇసటట ననస:FLAT NO-401 YAGANTI SHILE
వయససస:21
లస: ససస స

21113 NDX2545010
పపరర: వవణబగగపరల రజడస డ పస లలరర

94-15/518

94-18/967

94-16/1077

94-5/1163

భరస : ససరగష కలమమర రరవ
ఇసటట ననస:FLAT NO-403, PATNAIK TOWE
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడ బబబబ రరవ
ఇసటట ననస:FLAT NO-403, PATNAIK TOWE
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససబబ నరసయఖ ననయబడడ పరలలపప
ఇసటట ననస:Flat no-404
వయససస:44
లస: ససస స

21125 NDX2635431
పపరర: రజషక షపక

21126 NDX2626893
పపరర: వఎసఎస కకషష చదవతనఖ
వవలమచేరర ర
తసడడ:డ నరసససహ రరవప వవలమచేరర ర
ఇసటట ననస:Flat No 404
వయససస:25
లస: పప

21127 NDX2808236
పపరర: వనసకట సరయ హన గసట

94-5/1164

తసడడ:డ అలల సఖదవల షపక
ఇసటట ననస:Flat no-404
వయససస:21
లస: ససస స
21128 NDX2890119
పపరర: పపదదనన కకటపరటట
తసడడ:డ తరరపతయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 404
వయససస:60
లస: పప

94-10/1359

21129 NDX2890150
పపరర: రమదేవ కకటపరటట
భరస : పపదదనన కకటపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 404
వయససస:53
లస: ససస స

94-6/824

94-6/965

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గసట
ఇసటట ననస:Flat No 404
వయససస:22
లస: ససస స
94-10/1360

21130 NDX3068426
పపరర: లకడక సరసబడజఖస మమకల

94-15/726

భరస : వనసకటటశశర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:FLAT NO 404
వయససస:53
లస: ససస స
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21131 NDX2400927
పపరర: శకనవరస రరవప బసడర బసడర

94-16/1075

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బసడర బసడర
ఇసటట ననస:FLAT NO 404
వయససస:42
లస: పప
21134 NDX2731123
పపరర: రరమకకషష రజడడస మబలర సగర

94-10/1434

94-9/598

తసడడ:డ చసపరరజడడస వపయమఖరర
ఇసటట ననస:flat no 405
వయససస:21
లస: ససస స
21140 NDX3136520
పపరర: అపరష ఏననదడలమ

94-6/944

భరస : ఆసజనవయబలల ఏననదడలమ
ఇసటట ననస:FLAT NO 408
వయససస:40
లస: ససస స
21143 NDX3136488
పపరర: వజయ రరఖమ ఏననదడలమ

94-16/1519

94-5/1159

94-10/1362

94-19/707

94-9/1174

21136 NDX2638047
పపరర: ననగ శవరన కలరక

21139 NDX2606101
పపరర: సరయ

94-17/1256

94-6/835

భరస : శకనవరసరరవప కరసరనవన
ఇసటట ననస:FLATNO406 YAGANTI SIKHAR
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమ కకష
ఇసటట ననస:FLAT NO407, VNR TOWERS
వయససస:18
లస: పప

21141 NDX2986339
పపరర: వససత వలర పసలర మరరశశటట

21142 NDX3117470
పపరర: శక రరస ఏననదడలమ

94-10/1361

21144 NDX3124047
పపరర: పదనకవత బబలరసకకసడ

21147 NDX2655322
పపరర: మర మహమకద షపక

21150 NDX3170479
పపరర: ససనత వసకరయలపరటట

21153 NDX2815215
పపరర: చసదడ శశఖర మననవ

94-15/727

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల ఏననదడలమ
ఇసటట ననస:FLAT NO 408
వయససస:21
లస: పప
94-17/1253

21145 NDX2641355
పపరర: గకహస ససదదప కరరమమరర

94-5/1146

తసడడ:డ రరమ రరజ కరరమమరర
ఇసటట ననస:Flat No 416
వయససస:19
లస: పప
94-5/1165

21148 NDX2906428
పపరర: అరరణ యమరర గడస

94-9/1164

భరస : దదనకర రరవప యమరర గడస
ఇసటట ననస:Flat No 501
వయససస:51
లస: ససస స
94-10/1363

21151 NDX3218146
పపరర: ససనత వసకరయలపరటట

94-14/1063

భరస : వసకరయలపరటట రవ బబబబ
ఇసటట ననస:FLAT NO 501
వయససస:49
లస: ససస స
94-9/1173

21154 NDX3039435
పపరర: వమల కలమమర కరళహససస

94-9/1170

తసడడ:డ రవసదడ బబబబ మననవ
ఇసటట ననస:FLAT NO.501 VIJAYA SREE
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కరళహససస ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:FLAT NO. 501, 7TH LANE
వయససస:41
లస: పప

21156 NDX2959138
పపరర: వనసకటటశశరరర దసగరడనవన

21157 NDX2634830
పపరర: కరరమబననసర బబగస షపక

94-9/1175

తసడడ:డ వనసకట సరశమ దసగరడనవన
ఇసటట ననస:FLAT NO.501,D NO1/25/6
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససమబదదదన షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO 502
వయససస:28
లస: ససస స

21158 NDX2660637
పపరర: భబవన సరయ కకషష పరపసనవన

21159 NDX2981264
పపరర: దదపక మబపరలళర

21160 NDX3049327
పపరర: దదపక మబపరలళర

94-5/1160

94-13/1261

21138 NDX2931871
పపరర: రరమ తషలశ కరసరనవన

భరస : వనసకటటశశరరర దసగరడనవన
ఇసటట ననస:FLAT NO.501,D NO.1/25/6
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగ రరవప పరపసనవన
ఇసటట ననస:flat no.502
వయససస:19
లస: పప

94-19/687

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప కలరక
ఇసటట ననస:Flatno404,shanmukha hybel
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వసకరయలపరటట రవ బబబబ
ఇసటట ననస:FLAT NO 501
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రజడడస తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:flat no 501
వయససస:40
లస: ససస స
21155 NDX2959146
పపరర: ఉమ దసగరడనవన

21133 UPD1854322
పపరర: జయచసదడ రజడడస ఉటటకలర

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కలరక
ఇసటట ననస:FLAT NO404,SHANMUKHAHYB
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ అలబక
ఇసటట ననస:FLAT NO501
వయససస:19
లస: పప

భరస : వసకరయలపరటట రవ బబబబ
ఇసటట ననస:FLAT NO 501
వయససస:49
లస: ససస స
21152 NDX3249604
పపరర: శక లకడక లకకసరజడడస

94-6/834

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:FLAT NO.408
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కకరణ కలమమర గరరకపరటట
ఇసటట ననస:Flat No.501
వయససస:19
లస: ససస స
21149 NDX3187150
పపరర: ససనత వసకరయలపరటట

21135 NDX2610400
పపరర: శశషగరరర రరవప కలరక

భరస : రరఘవవసదడ పడసరద పసలర మరరశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 408
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల ఏననదడలమ
ఇసటట ననస:FLAT NO 408
వయససస:19
లస: ససస స
21146 NDX2608776
పపరర: రరతక గరరకపరటట

94-5/1145

తసడడ:డ వనసకటటశశర రజడడస గరల
భసధసవప: శఖమల ఉటటకలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 404 SURYA TOWERS ఇసటట ననస:Flat No. 404,
వయససస:50
లస: పప
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరమణ రజడడస
ఇసటట ననస:FLAT NO. 404, 1-1-102
వయససస:56
లస: పప
21137 NDX2462042
పపరర: దదవఖ శక వపయమఖరర

21132 NDX2548857
పపరర: శకనవరస రజడడస గరల

తసడడ:డ శవరరమకకషషయఖ మబపరలళర
ఇసటట ననస:FLAT NO 502
వయససస:44
లస: పప

94-9/1165

94-5/1147

94-9/1166

తసడడ:డ శవరరమకకషషయఖ మబపరలళర
ఇసటట ననస:FLAT NO 502
వయససస:44
లస: పప
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94-9/1167

భరస : దదపక మబపరలళర
ఇసటట ననస:FLAT NO 502
వయససస:34
లస: ససస స
21164 NDX3217650
పపరర: జవనజజఖత అమరస లలరర

94-10/1370

94-14/1021

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద మవశ
ఇసటట ననస:FLAT NO 503
వయససస:22
లస: పప
21170 ZTS3932507
పపరర: కకషష చదవతనఖ కరవపరర

21165 NDX2737906
పపరర: జయ లకడక మమలలపరటట

94-6/837

Deleted
94-5/1148

21168 NDX2823110
పపరర: నరకల బబడస

21169 NDX2516607
పపరర: నలమవరథన కలతనడడ

94-9/1168

తసడడ:డ ననగ శకనవరస రజడడస
ఇసటట ననస:Flat No. 504
వయససస:19
లస: పప
21174 NDX2665800
పపరర: పరరశత తతట

21177 NDX2988541
పపరర: శవకలమమరర కలసచల కలసచల

94-14/1022

94-9/1190

94-9/1177

94-11/1101

తసడడ:డ వనసకట కకషష మబరళమహన కలతనడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 503 SPRING DALE A
వయససస:22
లస: పప

94-5/1155 21172 NDX2466183
21171 NDX2635050
పపరర: ననగ రరస గగపరల రజడస డ అననవరపప
పపరర: మదసదలలటట కలమకరర

21176 NDX3182649
పపరర: శకదేవ సపతస నస
భరస : వనసకట ససబబయఖ ననరపపశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 517
వయససస:41
లస: ససస స

21166 NDX2828739
పపరర: రవకలమమర ననగరశశటట
తసడడ:డ శకనవరస ననగరశశటట
ఇసటట ననస:Flat No.503
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకకరసత తతట
ఇసటట ననస:FLAT NO-505,
వయససస:29
లస: ససస స

21179 NDX2814895
పపరర: భబరత సస మమపలర

94-10/1433

భరస : గగపరలయఖ చచదరర మమలలపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 502, YAGANTI SIKH
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ మహన జజనననదసల
ఇసటట ననస:FLAT NO 504, YAGANTI APPT
వయససస:19
లస: ససస స
94-16/1520

21163 NDX2938504
పపరర: ననగభబవరర లలహహత సరయ

తసడడ:డ ననగభబవరర మమరరత శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:FLATNO502
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ నగరజ బబదనద
ఇసటట ననస:FLAT NO 503 4THFLOOR
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:Flat.no.503,city towers
వయససస:34
లస: పప
21173 NDX2666014
పపరర: సరయ దదవఖ జజనననదసల

94-9/1176

భరస : ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:flat no.502
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ సతనఖనసద అమరస లలరర
ఇసటట ననస:FLAT NO.502
వయససస:31
లస: ససస స
21167 NDX3157708
పపరర: ససగమమశశర సరయ మవశ

21162 NDX3093317
పపరర: రరధదక చలలకలరర

94-10/869

తసడడ:డ చనన జమకనన కలమకరర
ఇసటట ననస:Flat no-504
వయససస:55
లస: పప
94-5/1166

21175 NDX2642551
పపరర: అసకమక రరవప బతష
స ల

94-5/1161

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:FLAT NO.514
వయససస:40
లస: పప
94-16/1521

21178 NDX2822211
పపరర: మహహత గమడడరర

భరస : వనసకట ననరరయణ కగ కగ
ఇసటట ననస:flat no518 yaganti sterling
వయససస:54
లస: ససస స

తలర : ఉదయశక గమడడరర
ఇసటట ననస:FLATNO-602
వయససస:20
లస: ససస స

21180 NDX2546554
పపరర: హనసమసత రరవప రరవపరటట

21181 NDX2546604
పపరర: ససనత రరవపరటట

94-10/1122

94-16/1526

94-10/1123

భరస : శవ కకటయఖ సస మమపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 703 2ND FLOOR
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అపలయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 1111 SREE NILAYAM
వయససస:45
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 1111 SREE NILAYAM
వయససస:44
లస: ససస స

21182 NDX2400984
పపరర: పడణణత మమధవభభటర

21183 NDX2612711
పపరర: శకనవరస రరవప పపనసమమక

21184 NDX3217791
పపరర: హరరత దేవభకలసన

94-18/714

తసడడ:డ మకతషఖసజయ మమధవభభటర
ఇసటట ననస:FLAT NO-A1,SRINIVASA APAR
వయససస:21
లస: పప

భసధసవప: శకనవరస రరవప పపనసమమక
ఇసటట ననస:Flat.No.B-1
వయససస:50
లస: పప

21185 NDX2700466
పపరర: పపణఖవత చనగసటట

21186 NDX2951655
పపరర: శకనవరస రరవప దదవ

94-13/1260

భరస : శశషయఖ చనగసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO B3
వయససస:68
లస: ససస స
21188 NDX3072477
పపరర: చచదరయఖ కటబట
తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప కటబట
ఇసటట ననస:FLAT NO D-1
వయససస:58
లస: పప

94-6/838

భరస : వసశ కకషష కకడదల
ఇసటట ననస:flat no B1, sai Venkat residency
వయససస:28
లస: ససస స
94-19/688

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దదవ
ఇసటట ననస:flat no. c-1
వయససస:46
లస: పప
94-10/1365

21189 NDX2686491
పపరర: పరరశణ మహమకద
తసడడ:డ జఫరర సదదక మహమకద
ఇసటట ననస:FLAT NO. E2
వయససస:19
లస: ససస స

94-6/945

21187 NDX3144920
పపరర: భరత చసదడ గరసజపలర

94-9/1178

తసడడ:డ భబససర రరవప గరసజపలర
ఇసటట ననస:Flat no-c4, H.No-B15
వయససస:27
లస: పప
94-5/1156

21190 NDX2561058
పపరర: అబమ
ద సమ షపక

94-5/1151

తసడడ:డ గకస లమజమ షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO FF1 GARDEN TOWER
వయససస:25
లస: పప
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21191 NDX2527927
పపరర: కరశయఖ గజరలకకసడ
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94-13/1375

21192 NDX2752475
పపరర: కరరణనకర మమమలమపపరర

94-10/1366

21193 NDX2799534
పపరర: ఉదయశక వకలసరరస

తసడడ:డ కరశయఖ గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:FLAT NO G1,PACHALA TOWER
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ కకసడలల మమమలమపపరర
ఇసటట ననస:FLAT NO G1,PATCHALA TOWE
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకట మననజ జలర పలర
ఇసటట ననస:FLAT NO G3
వయససస:27
లస: ససస స

21194 NDX2969145
పపరర: లకకకదేవ మమడడ

21195 NDX2253078
పపరర: బబగమ షపక

21196 NDX2400794
పపరర: ఉమ పదనకవత తనడడ

94-10/1374

భరస : రవచనద ర
డ గదద నదలమడక రవ
ఇసటట ననస:flat.non-303,
వయససస:40
లస: ససస స
21197 NDX2472207
పపరర: వర లకడక పస లశశటట

94-14/557

భరస : కళళఖణ రరస తనడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO:201, BRUNDAVANAM
వయససస:28
లస: ససస స

21198 NDX2472223
పపరర: చసదడకరసత పస లశశటట

21199 NDX2472215
పపరర: మమణణకఖ రరవప పస లశశటట

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప పస లశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO : SF-4
వయససస:22
లస: పప

21200 NDX3150802
పపరర: వరలకడక డదసకజన

21201 NDX2799971
పపరర: కకతస సరసబశవ రరవప

భరస : ననగగశశర రరవప డదసకజన
ఇసటట ననస:FLAT NO,101,VAISHNAVI APP
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ కకతస ససగమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:flat number 3a
వయససస:68
లస: పప

21203 NDX2767481
పపరర: అవపల సతఖననరరయ రరవప

21204 NDX2814408
పపరర: అవపల బడహకఅన

94-9/1179

తసడడ:డ పడసనన
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 102
వయససస:64
లస: పప
94-6/836

తసడడ:డ సహన కలమమర కకమబక
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 402
వయససస:18
లస: ససస స
21209 NDX3196714
పపరర: పస ఏ సస గబపస

94-16/1524

తసడడ:డ ననగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:Flot 302
వయససస:19
లస: ససస స

21207 NDX3162435
పపరర: పస ఏ సస గబపస

21210 NDX3217015
పపరర: పస ఏ సస గబపస

94-11/1099

21213 NDX2634699
పపరర: ఖమససమబదదదన షపక

94-9/1180

21216 NDX3250123
పపరర: నఖల పపమకరరజ

94-16/1522

21219 NDX2954394
పపరర: ససరజసదడ ఈనగసడర
తసడడ:డ రవసదడ బబబబ ఈనగసడర
ఇసటట ననస:FLOT NO 1
వయససస:20
లస: పప

21202 NDX2799963
పపరర: కకతస ఝనస లకడక

94-9/1182

21205 NDX2732923
పపరర: హనసమసత రరవప ననదదసడర

94-10/1436

21208 NDX3217338
పపరర: పస ఏ సస గబపస

94-16/1523

తసడడ:డ వనసకటటశశర గబపస పపలకకసడ
ఇసటట ననస:Flat number 407
వయససస:58
లస: పప
94-16/1525

94-5/1167

21211 SWD3414430
పపరర: వనసకట ననగ అనసత లకడక
గనరజడడస
భరస : శకనవరస రరవప గనరజడస డ
ఇసటట ననస:Flat Number 501
వయససస:49
లస: ససస స

94-11/1098

21214 NDX3087350
పపరర: పడశరసత ఉపపలలలరర

94-13/1374

తలర : వరలకడక ఉపపలలలరర
ఇసటట ననస:FLAT # 302 4TH FLOOR
వయససస:33
లస: పప
94-18/962

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పపమకరరజ
ఇసటట ననస:floor no 204
వయససస:19
లస: పప
94-5/1371

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ పస లశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO : SF-4 1-4-77
వయససస:57
లస: పప

భసధసవప: మధసలక యమరర గడస
ఇసటట ననస:flat number 401 (1-33-58) NEA
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 502
వయససస:57
లస: పప
94-16/1527

94-14/559

భరస : కకతస సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 3A
వయససస:54
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ జగన మహన రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:FLNO.403, 5TH LINE
వయససస:48
లస: పప
21218 NDX3217981
పపరర: బయయషర షపక

94-9/1181

తసడడ:డ వనసకటటశశర గబపస పపలకకసడ
ఇసటట ననస:Flat Number 407
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ సససహచలస గనరజడడస
ఇసటట ననస:Flat Number 501
వయససస:52
లస: పప
21215 NDX2783553
పపరర: సరసబ శవ రరవప నసబమరర

1-4-77

తసడడ:డ వనసకటటశశర గబపస పపలకకసడ
ఇసటట ననస:Flat Number 407
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర గబపస
ఇసటట ననస:Flat Number 407
వయససస:58
లస: పప
21212 SWD3414364
పపరర: శకనవరస రరవప గనరజడస డ

94-14/558

తసడడ:డ అవపల సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 102
వయససస:30
లస: ససస స

21206 NDX2706760
పపరర: శరకవఖ కకమబక

94-11/1102

భరస : మహమకద నయళమ షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO:3, GARUDADRI APAR
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మమణణకఖ రరవప పస లశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO : SF-4 1-4-77
వయససస:47
లస: ససస స
94-13/1376

94-15/437

94-9/1169

21217 NDX2675973
పపరర: రసబబబబ కకపస లలల

94-5/1169

తసడడ:డ రరమయఖ కకపస లలల
ఇసటట ననస:Flot 302
వయససస:43
లస: పప
94-5/1340

21220 NDX2954402
పపరర: దదపసక ఈనగసడర

94-5/1341

తసడడ:డ రవసదడ బబబబ ఈనగసడర
ఇసటట ననస:FLOT NO 1
వయససస:18
లస: ససస స
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21221 NDX2517431
పపరర: మమధసరర లకడక చలమర
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94-10/871

భరస : నతఖ కలమఖణ రరవప చలమర
ఇసటట ననస:flot no 101
వయససస:43
లస: ససస స

94-9/1191

భరస : అవపల సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:FLOT NO 102
వయససస:57
లస: ససస స

21224 NDX3088614
పపరర: వనసకట రమణ తషమకల

94-15/731

తసడడ:డ శకమనననరరయణ
ఇసటట ననస:flot no. 302
వయససస:59
లస: పప
21227 NDX2425593
పపరర: వనసకట కకషష కసదదమళళ

21222 NDX2859593
పపరర: అవపల మణణకఖమక

21225 NDX3080686
పపరర: అరరణ తషమకల

తసడడ:డ రరమయఖ కసదదమళళ
ఇసటట ననస:FLOT NO 401
వయససస:53
లస: పప
21230 NDX3143112
పపరర: పపడమ సరగర గమడ

94-9/1192

తసడడ:డ జజసఫ సతశ బబబబ గమడ
ఇసటట ననస:FLOT NO 501
వయససస:20
లస: పప
21233 NDX2796829
పపరర: పస కల వనసకట మహ లకడక

94-17/1257

94-19/694

94-16/1079

21229 NDX2510931
పపరర: ససనత రరణణ మబలర సగర

21231 NDX2972172
పపరర: వరణణ యలగసదసల

21232 NDX2798189
పపరర: వజయలకడక వటటటకలటట

94-14/1024

21234 NDX2840700
పపరర: లకడక జయపడథ చనగసటట

94-16/1528

21235 NDX3285830
పపరర: తనటటపరరస అలలఖఖ తనటటపరరస

21237 NDX3289550
పపరర: కకశనకలమమరర సడరఖదేవర

94-5/1375

21238 NDX3094836
పపరర: పడథసఖష కకరరతఅలమ

21239 NDX2607240
పపరర: అశరక షపక

21240 NDX2802858
పపరర: అరరణ సరయ గబడస నటట

21241 NDX2980472
పపరర: లకడక పడసనన డదసకజన

94-9/1143

భరస : వనసకటటశశర రరవప గబడస నటట
ఇసటట ననస:f.no 101,adhyathmika re
వయససస:51
లస: ససస స
21245 NDX3110459
పపరర: శక కకషష సహహత కకసడబబల

94-9/1140

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల కకసడబబల
ఇసటట ననస:f no 102
వయససస:25
లస: ససస స
21248 NDX3025228
పపరర: ఝనస రరణణ కరరరమమరర
భరస : రరజ గగపరల రరవప గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:f no 103
వయససస:49
లస: ససస స

94-9/1146

94-17/1248

94-13/1400

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గబడస నటట
ఇసటట ననస:f.no101 aadhyathmika res.
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనవరస మమరరస
ఇసటట ననస:F NO 101 , 1ST LINE
వయససస:31
లస: ససస స

21243 NDX2959161
పపరర: పలర వ గబడస నటట

21244 NDX2947158
పపరర: వరరణ సరయ గబడస నటట

94-9/1144

94-9/1145

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గబడస నటట
ఇసటట ననస:f.no 101,adhyathmika re
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గబడస నటట
ఇసటట ననస:f.no 101,adhyathmika re
వయససస:22
లస: పప

21246 NDX3187614
పపరర: ధనలకడక కలరరకలల

21247 NDX3001450
పపరర: ససరగశ ఆలపరటట

94-13/1373

భరస : శకనవరసరరవప కలరరకలల
ఇసటట ననస:F NO 102
వయససస:28
లస: ససస స
94-6/940

94-13/1436

భరస : పడదదప కలమమర తలపల
ఇసటట ననస:F.No.001,Satya Deva res
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:F NO 26
వయససస:20
లస: ససస స

21242 NDX2959625
పపరర: లకడక గబడస నటట

94-9/1193

భరస : సరసబశవరరవప వటటటకలటట
ఇసటట ననస:FLOT NUMBER 101
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : సడరఖననరరయమనరరవప సడరఖదేవర
ఇసటట ననస:F-NO 4
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : అశకఫ షపక
ఇసటట ననస:FNO 101 3RD FLOOR
వయససస:42
లస: ససస స

94-13/760

భరస : రరమకకషష రజడడస మబలర సగర
ఇసటట ననస:FLOT NO 404
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయఖ బతస నవన
ఇసటట ననస:F NO 3, PRAGNA RESIDENCY
వయససస:66
లస: పప
94-6/840

94-16/1529

భరస : వనసకట కకషష కసదదమళర
ఇసటట ననస:FLOT NO 401 YAGANTI STERL
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబబ చనగసటట
ఇసటట ననస:FLOT NUMBER 402
వయససస:62
లస: ససస స
94-5/1128

21226 NDX3195294
పపరర: ఆసథఢన బమస
తసడడ:డ వజయ మహన రరవప బమస
ఇసటట ననస:FLOT NO 308
వయససస:38
లస: పప

భరస : చదవతనఖ ఏ ఏస
ఇసటట ననస:FLOT NO 503
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక డస పస కల
ఇసటట ననస:Flot Number 170
వయససస:21
లస: ససస స
21236 NDX2557023
పపరర: వనసకట రసగ రరవప బతస నవన

21228 NDX2426807
పపరర: అనసరరధ పరవపలలరర

94-9/1233

భరస : పరమబలయఖ యమనడమమలమ
ఇసటట ననస:FLOT NO 107
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:flot no.302
వయససస:52
లస: ససస స
94-16/1078

21223 NDX3252822
పపరర: ఆదదలకడక యమనడమమలమ

21249 NDX3135506
పపరర: కకటటశశరర దదదపత
భరస : శకనవరసరరవప దదదపత
ఇసటట ననస:f no 103 d.no 1-1-102
వయససస:44
లస: ససస స

94-17/1251

భసధసవప: సపలర
ఇసటట ననస:f.no.102
వయససస:61
లస: పప
94-10/1331

21250 NDX3209988
పపరర: వనసకట సరశమ అసబటట

94-13/1377

Deleted

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:FNO 104 6-4-113
వయససస:53
లస: పప
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21251 NDX3183571
పపరర: ఉమ మహహశశరర అసబటట

94-13/1378

భరస : వనసకట సరశమ అసబటట
ఇసటట ననస:FNO 104 6-4-113
వయససస:48
లస: ససస స
94-16/1531

తసడడ:డ వనసకట సరశమ అసబటట
ఇసటట ననస:FNO 104 6-4-113
వయససస:23
లస: పప
21257 NDX2557742
పపరర: రరజగశ నచదచనమమటర

94-5/1171

94-6/809

21258 NDX3187119
పపరర: ఉమ మహహశశరర పపరస

94-5/1170

21261 NDX3161965
పపరర: జయశక పయడడ

94-10/1332

21264 NDX2387306
పపరర: మహహన లకడక కలరరవపరజ

భరస : వనసకట సరశమ అసబటట
ఇసటట ననస:FNO 104 6-4-113
వయససస:48
లస: ససస స
21256 NDX2520914
పపరర: మలర కరరరర న రరవప కరరరపరరస

94-9/817

94-9/1141

21262 NDX2400992
పపరర: మబకలసదమమల బసడనరరపలర

94-15/441

21265 NDX3135753
పపరర: ససరగశ మదదదనవన

94-10/1428

తసడడ:డ రమమరరవప మదదదనవన
ఇసటట ననస:F.NO 304,4TH LANE
వయససస:54
లస: పప

21266 NDX2920353
పపరర: వశ కరరమబడడ

21267 NDX2920213
పపరర: మధవ మసదసవ

21268 NDX3211976
పపరర: ధన లకడక నమనవన

94-19/681

94-17/1249

భసధసవప: ససరఖననరరయణ కరరమబడడ
భరస : వశ కరరమబడడ
ఇసటట ననస:F.NO 304 , SRI SARADA RESID ఇసటట ననస:F.NO 304, SRI SARADA RESID
వయససస:48
లస: పప
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప నమనవన
ఇసటట ననస:F NO 308
వయససస:48
లస: ససస స

21269 NDX2983419
పపరర: చదవతనఖ దసనన

21271 NDX2535540
పపరర: వజయకలమమర దేవరపల

తసడడ:డ భమరరవప
ఇసటట ననస:F NO 387, 4TH LINE
వయససస:34
లస: పప
21272 NDX2752988
పపరర: ససపసడయ మటర పపడడ

94-15/533

94-16/1511

Deleted

తసడడ:డ రరజశశఖర
ఇసటట ననస:F no 501,
వయససస:21
లస: ససస స

21273 NDX2919744
పపరర: జజసఫ కలమమర పలలర

94-6/941

21276 NDX2904464
పపరర: శశశలలష తడకలలరర

94-15/535

21274 NDX2789873
పపరర: అజకతషననసర మహమకద

94-11/1273

భరస : అసరరస మహమకద
ఇసటట ననస:F NO 405 MANGA ENCLAVE
వయససస:32
లస: ససస స
94-10/1468

తసడడ:డ హరర పడసరద తడకలలరర
ఇసటట ననస:FNo 500
వయససస:39
లస: పప
21279 NDX2737898
పపరర: మబరళ మహన మమలలపరటట

94-10/873

తసడడ:డ ననగగశశరరవప దేవరపల
ఇసటట ననస:F NO 401
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ చనన యయసస బబ పలలర
ఇసటట ననస:F no 401
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల ఏననదడలమ
ఇసటట ననస:f no 408
వయససస:23
లస: ససస స
21278 NDX3059185
పపరర: శరకవణణ మఠగబబమ

94-10/872

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప దేవరపలర
ఇసటట ననస:F NO 401
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఎలష మటర పపడడ
ఇసటట ననస:Fno 401
వయససస:22
లస: ససస స
21275 NDX3134129
పపరర: శక శశ రగఖ ఏననదడలమ

21270 NDX2535516
పపరర: అజయ కలమమర దేవరపలర

94-18/712

భరస : రరసబబబబ బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:F.NO. 301, RAMESH GRAND
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : కమలలశ రజడడస కలరరవపరజ
ఇసటట ననస:F NO-302,SAI KRUPA TOWER
వయససస:40
లస: ససస స

94-10/1333

94-14/560

21259 NDX2672244
పపరర: కవఖ గరరగపత

భరస : జజసఫ ఏదసద
ఇసటట ననస:F NO-301,SAI ADILAKSHMI CA
వయససస:65
లస: ససస స
94-17/1250

94-16/1530

తలర : మధవ గరరగపత
ఇసటట ననస:F.no.209, Rajarajeshwari
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:F NO 301
వయససస:45
లస: ససస స
94-17/887

21253 NDX3168135
పపరర: ఉమ మహహశశరర అసబటట

తసడడ:డ కకట వర భదడ రరవప కరరరపరరస
ఇసటట ననస:F NO 202 2ND FLOOR
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపరస
ఇసటట ననస:F NO 205
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నరరకలలపరటట
ఇసటట ననస:fno 210
వయససస:19
లస: పప
21263 NDX2371334
పపరర: సపనహ లత ఏదసద

21255 NDX2627206
పపరర: మసరసన రరవప తలర
తసడడ:డ వనసకట రరజ తలర
ఇసటట ననస:f no 201
వయససస:23
లస: పప

భసధసవప: సపలర
ఇసటట ననస:fno205
వయససస:34
లస: పప
21260 NDX2611408
పపరర: సరయ ససదేశ నరరకలలపరటట

94-13/1379

Deleted

భరస : వనసకట సరశమ అసబటట
ఇసటట ననస:FNO 104 6-4-113
వయససస:48
లస: ససస స
21254 NDX3210853
పపరర: శసకర కలమఖణ అసబటట

21252 NDX3183043
పపరర: ఉమ మహహశశరర అసబటట

21277 NDX2915452
పపరర: సతఖవత ఒసటటదద స

94-10/1377

భరస : కలకలసటటశశర రరవప ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:FNo 500 Bhavishya Homes
వయససస:66
లస: ససస స
94-10/1427

తసడడ:డ గగపయఖ చచదరర మమలలపరటట
ఇసటట ననస:F NO 502 YAGANTI SIKHARA
వయససస:50
లస: పప

21280 NDX3070588
పపరర: అభరరస గదదద

94-5/1342

తసడడ:డ ససతనరరమమసజనవయ శవ వర పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:FNO 504
వయససస:30
లస: పప
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94-13/757

తసడడ:డ సరసబయఖ అచచ
ఇసటట ననస:F.NO.507 BLOCK-A
వయససస:43
లస: పప
21284 NDX3216587
పపరర: భరత చసదడ గరసజపలర

94-9/1194

94-13/1439

భరస : గరసధద
ఇసటట ననస:G
వయససస:34

94-5/1172

భరస : రఘబరరస కకట
ఇసటట ననస:G-1, Prasnnasai Apts..
వయససస:36
లస: ససస స
94-6/842

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ వడదస
ఇసటట ననస:G4
వయససస:20
లస: పప
94-9/1196

21288 NDX3143401
పపరర: అరరణకలమమర బసడడ

21286 NDX3286374
పపరర: రరజశశఖర బబబబ పరరరర

94-13/1438

94-9/1142

21289 NDX2416709
పపరర: గడదస వరసవ వనసగమమసబ

21291 NDX2923977
పపరర: చలకమక మమమలమపపరర

94-19/695

21294 NDX2462059
పపరర: వనసకరయమక కకలశశటట

21292 JXQ3813052
పపరర: రఘబరరస కకట

94-6/841

భసధసవప: శకలకడక కకట
ఇసటట ననస:G-1, Prasanna Sai Apts
వయససస:38
లస: పప
94-9/605

21295 NDX2841930
పపరర: లలకగశ మబతస నవన

94-16/1533

తసడడ:డ అపలరరవప మబతస నవన
ఇసటట ననస:G-3, Bharat Residency
వయససస:23
లస: పప

21297 NDX2627149
పపరర: మలర శశరర అననపపరజడడస

94-6/843

21298 NDX2673903
పపరర: లకడక ననరరయణ సరమనవన

భరస : దడ అననపపరజడడస రమ రజడడస అననపపరజడడస
ఇసటట ననస:Gayathri residency
వయససస:34
లస: ససస స

భసధసవప: పపణఖవత సరమనవన
ఇసటట ననస:GF 1
వయససస:48
లస: పప

21300 NDX2708451
పపరర: శకవదఖ కలల
ర రర

21301 NDX3274586
పపరర: భబవనవశశర రరవప తనడడకకసడ

94-6/844

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:G.M.C.-34
వయససస:69
లస: పప

21302 NDX2910057
పపరర: వననద అలర స

21303 NDX2658417
పపరర: గగపరల కకషష చటటటనవన

21304 NDX3213386
పపరర: పదకజ ఠరరగగపపలలమ

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:GORLAVARIPALEM
వయససస:21
లస: పప

21305 NDX2199271
పపరర: రవ తేజ దనడకకరస

94-6/846

తసడడ:డ ఇసదస శశఖర దనడకకరస
ఇసటట ననస:Guntur
వయససస:22
లస: పప
21308 NDX2967818
పపరర: మధసర రమమశ ససపసగర

94-6/845

21306 NDX2528289
పపరర: మనస బబ కససస

తసడడ:డ రమమశ బబబబ ససపసగర
ఇసటట ననస:H.NO. 2-12,PLOT NO.7
వయససస:28
లస: పప

21309 NDX3288040
పపరర: రవకకరణ ఏన �����������

94-16/1564

94-5/1343

తసడడ:డ రరసబబబబ బబహర
ఇసటట ననస:G S R Residency
వయససస:37
లస: ససస స
94-19/560

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ కససస
ఇసటట ననస:HIG 46
వయససస:20
లస: ససస స
94-10/1378

94-9/824

Deleted

భరస : శరత చసద కలల
ర రర
ఇసటట ననస:GF 6 SRIRAM RESIDENCY
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ లలరర
స సరశమ అలర స
ఇసటట ననస:GMC-391
వయససస:25
లస: పప

94-15/440

భరస : గడదస చరణ
ఇసటట ననస:FNO:501
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:GF1, VISWAMAATHA ENCLAVE
వయససస:57
లస: పప
94-5/1344

94-16/1532

తసడడ:డ మధససడదన రరవప
ఇసటట ననస:f no g2
వయససస:26
లస: పప

తలర : శకనవరస రరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:G3 VISHNU TOWERS
వయససస:79
లస: ససస స

21296 NDX2609931
పపరర: వర సరయ వశశననథ వడదస

21299 SSA0699231
పపరర: రసబబబబ కకలల
ర రర

94-9/1195

భరస : కకసడలల మమమలమపపరర
ఇసటట ననస:G1 PACHALA TOWERS
వయససస:38
లస: ససస స

లస: ససస స

21293 JXQ3813060
పపరర: శకలకడక కకట

21285 NDX3165925
పపరర: భరత చసదడ గరసజపలర

భసధసవప: కలలణ మబఠరరగదద
ఇసటట ననస:F No G4
వయససస:35
లస: పప
94-13/761

21283 NDX3038437
పపరర: వనసకట ననరరయణ కలసచనల

తసడడ:డ రగశయఖ కలసచనల
ఇసటట ననస:FNO 518 YAGANTI STERLING
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ భబససర రరవప గరసజపలర
ఇసటట ననస:FNo C4, Sriharivasamu
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మధససడదన రరవప
ఇసటట ననస:f no g2
వయససస:23
లస: ససస స
21290 NDX1529488
పపరర: రమణ నకస

94-14/552

భరస : రమమశ బబబబ అచచ
ఇసటట ననస:F.NO.507 BLOCK-A
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ భబససర రరవప గరసజపలర
ఇసటట ననస:FNo C4 Sriharivasamu
వయససస:27
లస: పప
21287 NDX3286382
పపరర: మమనక పరరరర

21282 NDX2400877
పపరర: ననగ లకడక అచచ

21307 NDX2772838
పపరర: లకకససశశటట శకకరసత

94-14/1025

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప లకకససశశటట
ఇసటట ననస:H NO 1-33-195
వయససస:19
లస: పప
94-17/1279

తలర : శత మహ లకడక �����������
ఇసటట ననస:H no 3 1 274
వయససస:41
లస: పప

21310 NDX2561959
పపరర: సరఇ మమధవ ఈదర

94-13/1262

తసడడ:డ శకననధ బబబబ ఈదర
ఇసటట ననస:H.No.6-9-538, Flat No.109
వయససస:20
లస: పప
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21311 NDX2386530
పపరర: మన కకలనడరర
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తసడడ:డ వశశననధ కకలనడరర
ఇసటట ననస:H NO 9/72 HIGHWAY
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శక రరమ దసరడ పడసరదరరవప మమడడచదరర
ఇసటట ననస:H NO- 11-648
వయససస:78
లస: ససస స

21313 NDX3104908
పపరర: శకమనననరరయణ మమరరస
కనమరర పపడడ
తసడడ:డ ససబబబ రరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:H NO 14
వయససస:57
లస: పప

94-17/1259
21314 NDX3107703
పపరర: యల యన వ ఆర భరదనశజ
కనమరర పపడడ
తసడడ:డ శకమనననరరయణ మమరరస కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:H NO 14
వయససస:24
లస: పప

21315 NDX3082393
పపరర: సడరఖ తేజ కకలర

21316 NDX2466191
పపరర: ననగగశశరరరవప నలగరరర

తసడడ:డ శరత బబబబ కకలర
ఇసటట ననస:House no:8
వయససస:23
లస: పప

21317 NDX0292375
పపరర: ������ �����

21318 NDX2902989
పపరర: ననగ కకశశర చసదవవలల

94-13/762

94-10/1379

తలర : ������� �����
ఇసటట ననస:JLR Apts
వయససస:34
లస: పప
21320 NDX3184793
పపరర: గరలయఖ తలల
ర రర

94-17/1260

21312 NDX2516581
పపరర: సరసబబడజఖ లకడక మమడడచదరర

94-11/1103

94-6/947

94-10/874

తసడడ:డ చసకసయఖ నలగరరర
ఇసటట ననస:house number- 1067
వయససస:54
లస: పప
94-16/1534

21319 NDX3000270
పపరర: పదకజ భభగరదద

94-14/1064

తసడడ:డ శకనవరస చనరర చసదవవలల
ఇసటట ననస:KANNA NAGARAJU NAGAR
వయససస:18
లస: పప

భరస : వషష
ష వరర న
ఇసటట ననస:Kapisha enclave f.no 202
వయససస:43
లస: ససస స

21321 NDX3210366
పపరర: కసచరర రచన రగహన కసచరర

21322 NDX2926533
పపరర: వజయ శక గగగరనవన

94-14/1026

94-9/1197

తసడడ:డ గబరవయఖ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:KARTHIKEYA APARTMENTS
వయససస:29
లస: పప

తలర : కసచరర నరకల నరకల
ఇసటట ననస:KK Grand Apts Flat No.101
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కలపపల సరశమ గగగరనవన
ఇసటట ననస:KKR Residency
వయససస:68
లస: ససస స

21323 NDX2910800
పపరర: మన కలమమరర వసజవరపప

21324 NDX2384410
పపరర: శకనవరస రజడడస పసదదటట

21325 NDX2627115
పపరర: వనసకట వవవక రరజ గవరరకజ

94-16/1535

భరస : మహన రరవప వసజవరపప
ఇసటట ననస:KRISHNABABU NAGAR 4 LINE
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ బససవ రజడడస
ఇసటట ననస:LIG 84
వయససస:33
లస: పప

21326 NDX2547818
పపరర: శసకర ససదదప శరక వతఖస

21327 NDX2383693
పపరర: ననసర బబబబ కకటటట

94-10/1149

తసడడ:డ శకనవరస చకకవత వతఖస
ఇసటట ననస:LIG 137
వయససస:21
లస: పప
21329 NDX2636108
పపరర: పడతషఖష దనమమరర

94-13/1263

తసడడ:డ రమమశ దనమమరర
ఇసటట ననస:L I G 256
వయససస:18
లస: ససస స
94-17/888

తసడడ:డ చసదడ శశఖర కకరకపరటట
ఇసటట ననస:M I G - 1-129
వయససస:23
లస: పప
21335 NDX2927887
పపరర: ననగ మలర శశరర మకసపరటట

94-13/763

94-13/764

21328 NDX2386555
పపరర: దదవఖ దసరడ దనమమరర

తసడడ:డ యలర మసద కకటటట
ఇసటట ననస:LIG-187 APHB COLONY
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ దనమమరర
ఇసటట ననస:LIG-255
వయససస:21
లస: ససస స

21330 NDX3113867
పపరర: ససబబబరరవప గబరరకల

21331 NDX3084399
పపరర: ససకనఖ మబవశ

94-17/1262

21333 NDX2617843
పపరర: అనశర బబష షపక

21336 NDX2927861
పపరర: సరయ మణణకరసటటశ రరయపరటట

94-9/826

94-9/825

తసడడ:డ హసపయఖ మమచనన
ఇసటట ననస:M I G 181
వయససస:39
లస: పప
94-19/696

21337 NDX2646230
పపరర: పకథదశ రరజ కరకరర పపడడ

తసడడ:డ శకనవరసరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:Mourya Nivas Apartment
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరజశశఖర వరక
ఇసటట ననస:NAGARALU
వయససస:18
లస: పప

21338 NDX2628154
పపరర: జజషషవర పడకరశ కకననథస

21339 NDX2823458
పపరర: రమమకరసత మననవ

21340 NDX3186541
పపరర: కరరమబలర పఠరన

తసడడ:డ పడకరశ రరవప కకననథస
ఇసటట ననస:neomagnifique appt 201
వయససస:19
లస: పప

94-17/1261

21334 NDX2643385
పపరర: వనసకటటష మమచనన

భరస : గసగరదర రరవప మకసపరటట
ఇసటట ననస:Mourya Nivas Apartment
వయససస:59
లస: ససస స
94-5/1174

94-13/765

భరస : కలమమరసరశమ మబవశ
ఇసటట ననస:Maruthi Nagar Main Rd
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపన మహమకద షపక
ఇసటట ననస:MIG 1-130
వయససస:35
లస: పప
94-10/1380

94-6/847

తసడడ:డ రరమమసజనవయ రరజ గవరరకజ
ఇసటట ననస:LIG-111
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గబరరకల
ఇసటట ననస:MARUTHINAGAR
వయససస:48
లస: పప

21332 NDX2462331
పపరర: తరరణ కలమమర కకరకపరటట

94-17/1258

94-19/697

తసడడ:డ వనసకటబదదడ
ఇసటట ననస:New 4-2-24 Old 1-34-250
వయససస:30
లస: పప

94-5/1173

94-17/1263

తసడడ:డ ఘన శశశదన పఠరన
ఇసటట ననస:NEW. 6-6-228,1-35-14-78
వయససస:47
లస: పప

Page 480 of 722

21341 NDX2658771
పపరర: శశశత గబసటటపలర
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94-19/605

తసడడ:డ కకషష గబసటటపలర
ఇసటట ననస:No 4-19-6/ 5
వయససస:32
లస: ససస స

21342 NDX2866994
పపరర: తేజశశ తతట

94-10/1469

21343 NDX2544005
పపరర: యశశసత కసచల

94-19/606

తసడడ:డ బల కకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:No.502, Prasanthi Nilayam
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష కసచల
ఇసటట ననస:OLD 1-34-161 NEW 5-6-640
వయససస:19
లస: పప
21346 NDX2660751
పపరర: రమఖ చచదరర పపతచఅలమ

భరస : వనసకట జగనననయకలలల ససజజజ నస
ఇసటట ననస:OLD NO 1-32-49 NEW NO 2-5
వయససస:53
లస: ససస స

94-11/1104
21345 NDX2385979
పపరర: వనసకట జగనననయకలలల
ససజజజ నస
తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప ససజజజ నస
ఇసటట ననస:OLD NO 1-32-49 NEW NO 2-5
వయససస:58
లస: పప

21347 NDX2769248
పపరర: చనన వనసకటపత బరపనవన

94-10/1440 21349 NDX2948321
21348 NDX2769396
పపరర: భరత సశరరజఖలకడక చసతమనవన
పపరర: జయసత కకగసటట

21344 NDX2386563
పపరర: రతన కలమమరర ససజజజ నస

94-13/766

94-10/1381

తసడడ:డ నగరజ పపతచఅలమ
ఇసటట ననస:PATTABHI PURAM
వయససస:20
లస: ససస స

భసధసవప: మసజల దదడస అలమ
ఇసటట ననస:PLOT 39, H.NO 2-1-37
వయససస:73
లస: పప

భరస : చనన వనసకటపత బరపనవన
ఇసటట ననస:PLOT 39,H.NO 2-1-37
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ యశశధర కకగసటట
ఇసటట ననస:PLOT-185
వయససస:19
లస: పప

21350 NDX2948305
పపరర: యశశధర కకగసటట

21351 NDX2834133
పపరర: వనసకట రజడడస గరజల

21352 NDX2679124
పపరర: చనమమహరర శకవరణణ రజడడస

94-10/1386

తసడడ:డ కరశ వశశననథస కకగసటట
ఇసటట ననస:PLOT-185,
వయససస:46
లస: పప
21353 NDX3188091
పపరర: ససనత గగలర

తసడడ:డ వరససస రగదదద గరజల
ఇసటట ననస:PLOT 197
వయససస:74
లస: పప
94-10/1385

తసడడ:డ ససబబరరవప గగలర
ఇసటట ననస:PLOT NO 4
వయససస:38
లస: ససస స
21356 NDX3183415
పపరర: శవ రజడడస చరసరణణ

94-10/1382

94-19/698

94-9/1198

94-15/519

తసడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:PLOT NO 105
వయససస:48
లస: పప
21368 NDX2947968
పపరర: వనసకట లకడక కలరరపపడడ

21357 NDX2802759
పపరర: లకడక దేవ వరక

21360 NDX2548071
పపరర: మటర అసజల

94-9/1199

భరస : ససబబరరవప కలరరపపడడ
ఇసటట ననస:PLOT NO 244 7TH LINE
వయససస:33
లస: ససస స

21363 NDX3108933
పపరర: వజయ శరరరధద వవరరవపరర

94-5/1176

21355 NDX2551604
పపరర: హహమ వసశ రజడస డ ఇససరగదద

94-10/1128

తసడడ:డ అసజరజడడస ఇససరగదద
ఇసటట ననస:plot no 010, b-block
వయససస:22
లస: పప
94-10/1383

21358 NDX2802775
పపరర: జజషణ కలమమర వరక

94-10/1384

తసడడ:డ బడహకయ వరక
ఇసటట ననస:PLOT NO 15
వయససస:23
లస: పప
94-15/520

తసడడ:డ శకనస లలట మటర
ఇసటట ననస:PLOT NO 77
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : లకడక నరసస వవరరవపరర
ఇసటట ననస:PLOT NO 101
వయససస:70
లస: ససస స
21365 NDX2545036
పపరర: అబబదల జలల షపక

94-10/1441

భరస : బడహకయఖ వరక
ఇసటట ననస:PLOT NO 15
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకయఖ వరక
ఇసటట ననస:PLOT NO 15
వయససస:21
లస: ససస స
21362 NDX3142577
పపరర: గకహ లకడక బబల

21354 NDX3179454
పపరర: సరరత గగలర

94-19/699

భరస : చనమమహరర కకషరష రజడడస
ఇసటట ననస:PLOT NO 3-180 FLAT NO 302
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ లమజర గగలర
ఇసటట ననస:PLOT NO 4
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రజడడస చరసరణణ
ఇసటట ననస:PLOT NO 14
వయససస:68
లస: పప
21359 NDX2927424
పపరర: లకడక పడసనన వరక

94-10/1470

94-5/1175

21361 NDX2387322
పపరర: ససజజత వరరమమసస

94-16/1081

భరస : రమమశ బబబబ వరరమమసస
ఇసటట ననస:PLOT NO 78
వయససస:34
లస: ససస స
94-10/1471

21364 NDX3130549
పపరర: కరమకడ దేవ ఎమవఆర

తసడడ:డ లకడక నరసస వవరరవపరర
ఇసటట ననస:PLOT NO 101
వయససస:50
లస: పప

భరస : వజయ శరరరధద ఎమవఆర
ఇసటట ననస:PLOT NO 101
వయససస:40
లస: ససస స

94-6/948
21366 NDX3190436
పపరర: వపసయస మళళనతన కకకషష
కకలచలమ
తసడడ:డ వనసకట రమణ కకలచలమ
ఇసటట ననస:PLOT NO 193 , H.NO. 326
వయససస:22
లస: పప

21367 NDX2544989
పపరర: శకనవరస కసభసపరటట
తసడడ:డ ఆసజనవయబలల కసభసపరటట
ఇసటట ననస:PLOT NO 201
వయససస:51
లస: పప

21369 NDX2387488
పపరర: శరరద వలర సరజడడస

21370 NDX3106424
పపరర: ��� ���� ��������

94-17/889

భరస : నరగసదడ బబబబ వలర సరజడడస
ఇసటట ననస:PLOT NO303,VIJAYAPURIRES
వయససస:37
లస: ససస స

94-10/1472

94-10/1150

94-17/1265

భరస : ������ ��� ��������
ఇసటట ననస:plot no-404
వయససస:77
లస: ససస స
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21371 NDX3218229
పపరర: శకనవరససలల బబలరసకకసడ

94-17/1264

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:PLOT NO. 408
వయససస:56
లస: పప

21372 NDX3265345
పపరర: ఆదదననరరయణ కలకలటర

94-14/1073

భసధసవప: కకషష కకశశర కలకలటర
ఇసటట ననస:Plot No 901,D-No 2-7-498
వయససస:60
లస: పప

94-5/1177 21375 NDX3088986
21374 NDX2569283
పపరర: రవ సరయ కకషష తరరవరయపరటట
పపరర: కలలన దసటబర

94-9/1200

21373 NDX1154871
పపరర: కకరణ కలమమర గగలర

94-4/1064

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:PLOT NUMBER 4,UDYOGANGA
వయససస:41
లస: పప
21376
పపరర: మసజత జజననలగడస

94-18/947

తసడడ:డ తరరవరయపరటట వనసకట రతన బబబబ
ఇసటట ననస:PLOT NUMBER 15
వయససస:23
లస: పప

భరస : రరమకకషష రజడడస దసటబర
ఇసటట ననస:PNO.404,MAHENDHRA ENCLA
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజయఖ జజననలగడస
ఇసటట ననస:Room no. 207,
వయససస:23
లస: పప

21377 NDX1812677
పపరర: వవనసకలమమరర ఇననగసటట

21378 NDX2162915
పపరర: ఆదదతఖ హరర కకరణ చవపకలల

21379 NDX1812701
పపరర: శకహరర పడసరద ఆకలరరజ

94-13/767

భరస : శకహరర పడసరద ఆకలరరజ
ఇసటట ననస:S
వయససస:59
లస: ససస స
21380 NDX2546752
పపరర: కకషష మహన గగరరకపరటట

94-5/1179

తసడడ:డ వరససదేవ హనసమసత జజససఖలల చవపక
ఇసటట ననస:S
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల ఆకలరరజ
ఇసటట ననస:S
వయససస:54
లస: పప

21381 NDX3150687
పపరర: రరఢ కలమమరర రరమనవన

21382 NDX2637973
పపరర: శరలన బబ దసదలలరర

తసడడ:డ దదరరరజ గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:S-2 VAISHNAVI APARTMENTS
వయససస:49
లస: పప

భరస : ఆర శవ పడసరద రరవప రరమన
ఇసటట ననస:s4-f udyoga nagar
వయససస:51
లస: ససస స

21383 NDX3048741
పపరర: ���� ���� ����������

21384 NDX2900801
పపరర: ఆసజనవయబలల చేజరర

94-13/1380

తసడడ:డ ��������� ��� ����������
ఇసటట ననస:SAI ADI LAKSHMI CAVES..
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మబరళ కకషష చేజరర
ఇసటట ననస:SAI BABA NAGAR
వయససస:20
లస: పప

21386 NDX2387264
పపరర: ససషక వససథ

21387 NDX2959518
పపరర: వర వసశ కకషష చటర

94-15/443

94-13/768

94-9/1201

94-13/769

94-15/521

భరస : రరఘవవసదడ రరవప బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:sai adi lakshmi aprts
వయససస:53
లస: ససస స
94-13/1381

21385 NDX3217718
పపరర: ససధకర కవల

94-13/1382

తసడడ:డ లకకయఖ కవల
ఇసటట ననస:SAIBABANAGAR
వయససస:38
లస: పప
94-13/1402

21388 NDX3043510
పపరర: శకనవరసరరవప ఉదయగరరర

94-9/1202

భరస : శశధర సరయ పడసరద ఇరరకలలపరటట
ఇసటట ననస:SAI GEETHA RESIDENCY, FLA
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస చటర
ఇసటట ననస:SAI VENKATESWARA APT B1
వయససస:19
లస: పప

భసధసవప: శకకరసత ఉదయగరరర
ఇసటట ననస:Sanjanavaibavresidency302
వయససస:45
లస: పప

21389 NDX2385128
పపరర: ఖమజజ వల షపక

21390 NDX2386100
పపరర: రగషక షపక

21391 NDX2383891
పపరర: అనల కలమమర మమగబలలరర

94-5/1181

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:SBN-B-47
వయససస:21
లస: పప
21392 NDX2527125
పపరర: అజయకలమమర

94-5/1180

భరస : రసడల షపక
ఇసటట ననస:SBN B 103
వయససస:22
లస: ససస స
94-5/1178

21393 NDX2931285
పపరర: ఉమ నగరజ

94-17/890

తసడడ:డ అసకమక రరవప మమగబలలరర
ఇసటట ననస:SC NO 145875
వయససస:37
లస: పప
94-10/1473

21394 NDX2931269
పపరర: కరరరసక నగరజ

94-10/1474

తసడడ:డ శవరరస కకషష
ఇసటట ననస:S/O SIVA RAMA KRISHNA
వయససస:28
లస: పప

భరస : రరమకకషష నగరజ
ఇసటట ననస:SREE RAM APT 5B 5FLOOR
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష కరరరసక
ఇసటట ననస:SREE RAM APT 5B 5FLOOR
వయససస:18
లస: పప

21395 NDX2543197
పపరర: అఖల రరజ కకటట ఫణణదనరపప

21396 NDX2686947
పపరర: వశశ మహహహర కకలర

21397 NDX2655231
పపరర: గరయతడ పమమ
డ లలరర

94-5/1182

94-5/1183

94-5/1185

తసడడ:డ శసకర బబబబ ఫణణదనరపప
ఇసటట ననస:Sri lakshmibhimineni ,203
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శరఖస గసగరధరరకవప
ఇసటట ననస:SRI MANION APPARTMENT
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససత రరమయఖ పమమ
డ లలరర
ఇసటట ననస:SRIRAM NAGAR AT AGRAHAR
వయససస:57
లస: ససస స

21398 NDX2613305
పపరర: ఉమ దేవ తషమకల

21399 NDX2613057
పపరర: శకనవరస తషమకల

94-9/1203
21400 NDX3130580
పపరర: రరమ కకషష పడసరద ననననబబ యన

94-5/1184

భరస : శకనవరస తషమకల
ఇసటట ననస:Sri SAIKRISHNA RESIDENCY
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప తషమకల
ఇసటట ననస:Sri saikrishna residency
వయససస:47
లస: పప

94-6/848

తసడడ:డ హనసమయఖ ననననబబ యన
ఇసటట ననస:SRI SAI NILAYAM
వయససస:65
లస: పప
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94-9/606

21402 NDX2246684
పపరర: గరత రరవనడతల

94-9/607

21403 NDX2246692
పపరర: శకనవరస రరవప రరవనడతల

94-9/608

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరవనడతల
ఇసటట ననస:SRI VALI APARTMENTS, 7 TH
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప రరవనడతల
ఇసటట ననస:SRI VALI APARTMENTS, 7 TH
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ లసగయఖ రరవనడతల
ఇసటట ననస:SRI VALI APARTMENTS, 7 TH
వయససస:53
లస: పప

21404 NDX2672590
పపరర: రజఖలకడక ఉడడమబల

21405 NDX2647345
పపరర: వశరకసతమక పపలవరరస

21406 NDX2645257
పపరర: శరలన వనననస

94-2/1344

తసడడ:డ శకనవరస రజడడస
ఇసటట ననస:STAMBHAALAGARUVU
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బబజర బబబబ అరరగగ
ఇసటట ననస:Sudha Apartments
వయససస:44
లస: ససస స

21407 NDX3269594
పపరర: బసడడ రమదేవ బసడడ

21408 NDX2626992
పపరర: మహహత తతటకలర

94-11/1291

భరస : బసడడ వజగసదడ బసడడ
ఇసటట ననస:svn colony4thline 1-33-109 gun
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ తతటకలర శకనవరస బబబబ
ఇసటట ననస:SVN VIKAS
వయససస:21
లస: ససస స

21410
పపరర: రరమ కకషష హరరదనస

21411
పపరర: హహమతేజజ అరర

94-9/1223

తసడడ:డ శకరరమ చసదడ మమరరస హరరదనస
ఇసటట ననస:U 13
వయససస:41
లస: పప
21413 NDX2544740
పపరర: అవననశ తతట

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తతట
ఇసటట ననస:Venkatagiri enclave 404
వయససస:25
లస: పప

21414 NDX2643617
పపరర: సరయ వషష
ష చనగసటట

94-6/849

తసడడ:డ ససదరరన సస మమశశర ఉపరధనఖయ
ఇసటట ననస:VILLA 6 MEENAKSHI VILLAS
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ననయబడడ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:VILLA NO -72
వయససస:33
లస: పప

21419 NDX2663474
పపరర: పడశరసత కకలకలలరర

21420 NDX2977908
పపరర: ననగగశశర రరవప అవరరనవన

94-10/949

తసడడ:డ లకకణ రరవప కకలకలలరర
ఇసటట ననస::7-6-1056
వయససస:18
లస: ససస స

21409 NDX2547180
పపరర: శకనస నడకతతటట

94-19/607

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నడకతతటట
ఇసటట ననస:SWARNABHARAT NAGAR 19 T
వయససస:26
లస: పప
94-9/1224

21412
పపరర: అసశన కలమమర లమవప

94-9/829

తసడడ:డ చసదడశశఖర బబబబ లమవప
ఇసటట ననస:Unit 77
వయససస:28
లస: పప
94-9/830

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:VENKATESWARA SWAMY TEM
వయససస:20
లస: పప

94-10/1129 21417
21416 NDX2638013
పపరర: బబలమజ సస మమసపమ ఉపరధనఖయ
పపరర: ననయబడడ చసదడశశఖర రరవప

94-9/827

తసడడ:డ వ బ జ తలక
ఇసటట ననస:S V N COLONY
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప అరర
ఇసటట ననస:Unit 6
వయససస:22
లస: పప
94-11/1132

21422 NDX2650745
పపరర: గకర హరరక

94-9/828

94-9/1225

21415 NDX2661403
పపరర: సరయ వషష
ష చనగసటట

94-9/831

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:VENKATESWARA SWAMY TEM
వయససస:20
లస: పప
21418 NDX3068533
పపరర: యశశశన కకటటట

94-6/949

తసడడ:డ పడసరద బబబబ కకటటట
ఇసటట ననస:YASASWINI ARCADE
వయససస:36
లస: ససస స
94-69/503

తసడడ:డ కసయఖ అవరరనవన
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:36
లస: పప

21421 NDX3074580
పపరర: లకడక నరసమక అతష
స లలరర

94-68/998

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-3-215
వయససస:50
లస: ససస స

94-69/492

తసడడ:డ గకర ధనససజయ రరవప
ఇసటట ననస:5-1-323 THUFAN NAGAR
వయససస:19
లస: ససస స

13149 NDX2006675
పపరర: దదవఖ వసగరల
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94-18/385

తసడడ:డ రరసబబబబ వసగల
ఇసటట ననస:5-1-108
వయససస:23
లస: ససస స
13152 AP151010090177
పపరర: పరరశత వసగల వసగల
భరస : చనన యలర మసద వసగల
ఇసటట ననస:5-1-108
వయససస:59
లస: ససస స

13150 NDX1156157
పపరర: సశపన వసగల వసగల

94-18/386

13151 AP151010090299
పపరర: మమణణకఖస చసతగబసటర
చసతగబసటర
భరస : సరలకన చసతగబసటర
ఇసటట ననస:5-1-108
వయససస:47
లస: ససస స

94-18/387

94-18/389

13154 NDX0671776
పపరర: రవకలమమర వసగల

94-18/390

భరస : ఫరడనసస వసగల
ఇసటట ననస:5-1-108
వయససస:31
లస: ససస స
94-18/388

13153 NDX0671735
పపరర: పరడనసస వసగల
తసడడ:డ నరసయఖ వసగల
ఇసటట ననస:5-1-108
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ చనయలమసద వసగల
ఇసటట ననస:5-1-108
వయససస:38
లస: పప
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13155 AP151010090419
పపరర: ఎలర మసద వసగల వసగల

94-18/391

తసడడ:డ రరమసరశమ వసగల
ఇసటట ననస:5-1-108
వయససస:70
లస: పప
13158 AP151010090193
పపరర: భబరత ససగస ససగస

94-18/393

94-18/956

Deleted
94-15/99

భరస : రవ చనస గబసటర
ఇసటట ననస:5-1-110
వయససస:31
లస: ససస స
13167 JBV1791144
పపరర: ససధ బబజవరడ

94-18/396

94-18/399

13168 JBV3079050
పపరర: మమరరససకనఖ దనడేపగబ

13171 JBV1792902
పపరర: శరఖమబ చసతగబసటర

94-18/401

13174 NDX1960054
పపరర: లకకక రరధదక పసటటల

13160 NDX2990190
పపరర: షస భబరరణణ ససగస

94-18/828

13163 NDX0211086
పపరర: ససభబషసణణ చసతగబసటర

94-15/98

భరస : శరఖమపమసరద చనస గబసటర
ఇసటట ననస:5-1-110
వయససస:31
లస: ససస స
94-18/394

13166 NDX1156298
పపరర: ససధనఖరరణణ చసతగబసటర
చసతగబసటర
భరస : అశశక చసతగబసటర
ఇసటట ననస:5-1-110
వయససస:27
లస: ససస స

94-18/397

94-18/398
13169 AP151010090066
పపరర: ఎసపస రమక చసతగబసటర చసతగబసటర

94-18/395

భరస : ఎలసర చసతగబసటర
ఇసటట ననస:5-1-110
వయససస:50
లస: ససస స
94-18/400

తసడడ:డ ఎలషర చసతగబసటర
ఇసటట ననస:5-1-110
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:5-1-111
వయససస:22
లస: ససస స
13176 NDX1347152
పపరర: ననగ మలలర శశరర పసటటల

94-121/535

తసడడ:డ యజజ మననహర మమరరస ససగస
ఇసటట ననస:5-1-109
వయససస:47
లస: పప
13165 NDX1267111
పపరర: రరజ చసతగబసటర చసతగబసటర

94-18/392

భరస : యజజ మహన మమరరస
ఇసటట ననస:5-1-109
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరస దనడేపగబ
ఇసటట ననస:5-1-110
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎలషర చసతగబసటర
ఇసటట ననస:5-1-110
వయససస:34
లస: పప
13173 NDX2355121
పపరర: లకడక దదపసక పసటటల

94-18/827

తలర : మమణణకఖస చసతగబసటర
ఇసటట ననస:5-1-110
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పలర మననహర బబజవరడ
ఇసటట ననస:5-1-110
వయససస:33
లస: ససస స
13170 JBV3079068
పపరర: రవ చసతగబసటర

13159 NDX2990208
పపరర: యజజ మననహర మమరరస ససగస

13162 NDX3274305
పపరర: గరత కకషష ససగస

13157 NDX1745076
పపరర: మనక ససగస

తసడడ:డ యగన మననహర మమరరస ససగస
ఇసటట ననస:5-1-109
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ససగస
ఇసటట ననస:5-1-109
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ యజజ మననహర మమరరస ససగస
ఇసటట ననస:5-1-109
వయససస:26
లస: పప
13164 NDX0210518
పపరర: ససనత చసతగబసటర

94-12/1670

తసడడ:డ యజజ మననహర మమరరస ససగస
ఇసటట ననస:5-1-109
వయససస:26
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప ససగస
ఇసటట ననస:5-1-109
వయససస:67
లస: ససస స
13161 NDX3235751
పపరర: గరత కకషష ససగస

13156 NDX3274313
పపరర: గరత కకషష ససగస

13172 SQX0863530
పపరర: జవన జజఖత మసదపరటట

95-78/1

తసడడ:డ బబనర ర బబబబ
ఇసటట ననస:5-1-110
వయససస:27
లస: ససస స
94-18/402

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:5-1-111
వయససస:24
లస: ససస స

13175 NDX1131614
పపరర: ససమత మబపలడడ మబపలడడ

94-18/403

భరస : ససహహచ రరజశశఖర మబపలడడ
ఇసటట ననస:5-1-111
వయససస:40
లస: ససస స

94-18/404

13177 NDX1131689
పపరర: వరకలమమరర గగరరమబచసచ
గగరరమబచసచ
భరస : వనసకయఖ గగరరమబచసచ
ఇసటట ననస:5-1-111
వయససస:49
లస: ససస స

94-18/405

13178 NDX1131630
పపరర: శశషరరతనస గగరరమబచసచ
గగరరమబచసచ
తసడడ:డ వనసకయఖ గగరరమబచసచ
ఇసటట ననస:5-1-111
వయససస:26
లస: పప

94-18/406

13179 NDX1131655
పపరర: ననగ పడవణ గగరరమబచసచ
గగరరమబచసచ
తసడడ:డ వనసకయఖ గగరరమబచసచ
ఇసటట ననస:5-1-111
వయససస:28
లస: పప

94-18/407

13180 NDX1602482
పపరర: రరజశశఖర నడతలపరటట

94-18/408

13181 NDX1131663
పపరర: వనసకయఖ గగరరమబచసచ
గగరరమబచసచ
తసడడ:డ ఆదదశశషయఖ గగరరమబచసచ
ఇసటట ననస:5-1-111
వయససస:56
లస: పప

94-18/409

13182 NDX2203669
పపరర: సరగరకనఖ దేవపపసగబ

94-18/410

94-18/411

13184 NDX1156272
పపరర: కమలమక పపదద సటట పపదద సటట

94-18/412

భరస : కకటటశశర రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:5-1-111
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మషప దేవపపసగబ
ఇసటట ననస:5-1-114
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ బబబబ
ఇసటట ననస:5-1-111
వయససస:30
లస: పప
13183 NDX2203677
పపరర: మజగససమణణ గరపరటట
భరస : కకషస ర గరరపరటట
ఇసటట ననస:5-1-114
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకటట లసగగశశర రరవప పపదద సటట
ఇసటట ననస:5-1-114
వయససస:30
లస: ససస స
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94-18/413

భరస : రతస యఖ రగకసరగకసల
ఇసటట ననస:5-1-114
వయససస:32
లస: ససస స
13188 NDX1156256
పపరర: పరరయమక పపదద సటట పపదద సటట

94-18/416

94-18/419

13194 AP151010090452
పపరర: రతననలల పపదద టట పపదద సటట

94-18/422

13198 NDX1156215
పపరర: ఏసపల రర రరణణ యలగసదసల
ఎలమగసదసల
భరస : ససధనకర ఎలమగసదసల
ఇసటట ననస:5-1-115
వయససస:30
లస: ససస స

94-18/428

13201 NDX1963538
పపరర: మధస పసడయమ పసదసల

94-18/430

13204 JBV1791995
పపరర: కలమమరర అమరరరపప

94-18/433

94-18/423

తసడడ:డ భబససరరరవప అమరరపప
ఇసటట ననస:5-1-116
వయససస:23
లస: పప

94-18/426

94-12/74

94-18/421

13196 JBV1793223
పపరర: కకటటశశర రరవప పపదద ేసటట

13213 JBV1791912
పపరర: చసదడశశఖర అమరరరపప
తసడడ:డ భబససరరరవప అమరరపప
ఇసటట ననస:5-1-116
వయససస:36
లస: పప

94-18/424

13199 AP151010090421
పపరర: శరరమక యలగసదసల
ఎలగసదసల
భరస : కకటటశశరరరవప ఎలమగసదసల
ఇసటట ననస:5-1-115
వయససస:45
లస: ససస స

94-18/427

13202 NDX1267079
పపరర: ససకనఖ పసదసల

94-18/429

భరస : కకషస ర పసదసల
ఇసటట ననస:5-1-116
వయససస:28
లస: ససస స
94-18/431

13205 AP151010090316
పపరర: కకసడమక పసదసల పసదసల

94-18/432

భరస : ఇశరకయయలల పసదసల
ఇసటట ననస:5-1-116
వయససస:52
లస: ససస స
94-18/435

తసడడ:డ ఇసపల
డ పసదసల
ఇసటట ననస:5-1-116
వయససస:23
లస: పప
94-18/437

తసడడ:డ గబరవయఖ పసదసల
ఇసటట ననస:5-1-116
వయససస:27
లస: పప
94-18/439

13193 NDX2203651
పపరర: కకషస ర గరపరటట

94-18/434 13208 NDX2499424
13207 AP151010090008
పపరర: కకటమక అమరరరపప అమరరపప
పపరర: జజషషవర పసదసల

13210 NDX1156231
పపరర: జజరర పసదసల పసదసల

94-18/418

తసడడ:డ యయసస పపదద ేసటట
ఇసటట ననస:5-1-114
వయససస:53
లస: పప

భరస : బబససరరరవప అమరరపప
ఇసటట ననస:5-1-116
వయససస:60
లస: ససస స
94-18/436

13190 NDX2203933
పపరర: మరరయబబబబ దేవపపసగబ

తసడడ:డ ఆదనస గరరపరటట
ఇసటట ననస:5-1-114
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ భబససరరరవప అమరరపప
ఇసటట ననస:5-1-116
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ పసదసల
ఇసటట ననస:5-1-116
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరడయయలల పసదసల
ఇసటట ననస:5-1-116
వయససస:34
లస: పప

94-18/420

తసడడ:డ ఇసరకయల పసదసల
ఇసటట ననస:5-1-116
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ భబససర రరవప ఎ
ఇసటట ననస:5-1-116
వయససస:30
లస: ససస స

13212 JBV1792910
పపరర: కకషస రరబబబ పసదసల

13195 NDX1156249
పపరర: గబరవయఖ పపదద సటట పపదద సటట

94-18/425

తసడడ:డ జజన ఆళళగడస
ఇసటట ననస:5-1-115
వయససస:30
లస: పప

13209 NDX2203727
పపరర: రవచసదడ అమరరపప

13192 NDX2203719
పపరర: రతస యఖ రగకసరగకసల

94-18/415

తసడడ:డ మషప దేవపపసగబ
ఇసటట ననస:5-1-114
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ యయసస పపదద సటట
ఇసటట ననస:5-1-114
వయససస:48
లస: పప

భరస : జజన ఆళళగడస
ఇసటట ననస:5-1-115
వయససస:27
లస: ససస స

13206 NDX0709618
పపరర: ససపపరషమక పసదసల

94-18/417

తసడడ:డ రరమకకటయఖ రగకసరగకసల
ఇసటట ననస:5-1-114
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ యయసస పపదద సటట
ఇసటట ననస:5-1-114
వయససస:42
లస: పప

13203 NDX2226488
పపరర: కవత అమరరపప

13189 AP151010090472
పపరర: రతస మక రగకసస

13187 JBV1793231
పపరర: రరప పపదద ేటట

భరస : కకటటశశరరరవప పపదద సటట
ఇసటట ననస:5-1-114
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరమకకటయఖ రగకసస
ఇసటట ననస:5-1-114
వయససస:51
లస: ససస స

13191 NDX1156264
పపరర: కకటట లసగగశశర రరవప పపదద సటట
పపదద సటట
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పపదద సటట
ఇసటట ననస:5-1-114
వయససస:33
లస: పప

13200 NDX2203735
పపరర: జజన ఆళళగడస

94-18/414

భరస : రతననలల పపదద సటట
ఇసటట ననస:5-1-114
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : గబరవయఖ పపదద సటట
ఇసటట ననస:5-1-114
వయససస:43
లస: ససస స

13197 NDX2203743
పపరర: ససజనఖ ఆళళగడస

13186 NDX1156280
పపరర: ననగమణణ పపదద సటట పపదద సటట

13211 NDX1156223
పపరర: మహహశ బబబబ కసదసల పసదసల

94-18/438

తసడడ:డ గబరవయఖ పసదసల
ఇసటట ననస:5-1-116
వయససస:29
లస: పప
94-18/440

13214 NDX0933945
పపరర: కకసడయఖ పసదసల పసదసల

94-18/441

తసడడ:డ యహనస పసదసల
ఇసటట ననస:5-1-116
వయససస:54
లస: పప
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13215 AP151010090324
పపరర: ఇశరకయయలల పసదసల పసదసల

94-18/442

తసడడ:డ దేవదనసస పసదసల
ఇసటట ననస:5-1-116
వయససస:57
లస: పప
13218 NDX1983379
పపరర: రరజ శశఖర బసకర

94-15/101

తసడడ:డ వనసకయఖ బసకర
ఇసటట ననస:5-1-117
వయససస:34
లస: పప

13216 AP151010090007
పపరర: బబససరరరవప అమరరరపప
అమరరపప
తసడడ:డ చసదడయఖ అమరరపప
ఇసటట ననస:5-1-116
వయససస:67
లస: పప

94-18/443

13219 NDX1156199
పపరర: అనడష పసదసల పసదసల

94-18/444

భరస : డేవడ గబడడపరటట
ఇసటట ననస:5-1-117
వయససస:35
లస: ససస స
13224 JBV1791185
పపరర: కకరణ కలమమర పసదసల
తసడడ:డ మజగష పసదసల
ఇసటట ననస:5-1-117
వయససస:37
లస: పప

13225 JBV3079100
పపరర: డేవడ గబడడపరటట

భరస : చసదడశశఖర అమరరరపప
ఇసటట ననస:5-1-117/1
వయససస:31
లస: ససస స
13230 NDX1376649
పపరర: కకపమక పసదసల

94-24/35

94-13/1299

94-15/106

తసడడ:డ యయససదనస వరర
ఇసటట ననస:5-1-119
వయససస:22
లస: ససస స

94-15/103

13237 AP151010090286
పపరర: మమరర వవసపస గబ వవసపస గబ

94-15/107

13240 NDX0769497
పపరర: మసగమక వరర

94-24/36

13243 NDX1267087
పపరర: బబగఖమక వరర
తసడడ:డ యయససదనసస వరరర
ఇసటట ననస:5-1-119
వయససస:27
లస: ససస స

13226 NDX0710319
పపరర: మజగస పసదసల పసదసల

94-18/451

13229 NDX2203834
పపరర: దేవపసడయ పసదసల

94-18/452

13232 NDX2116169
పపరర: ససధ కకదమల

94-12/75

భరస : ఇమమకనసయయలల కకదమల
ఇసటట ననస:5-1-118
వయససస:34
లస: ససస స
94-15/104

13235 NDX0698563
పపరర: ససధదర వవశపస గబ

94-15/105

తసడడ:డ వరపడసరద రరవప
ఇసటట ననస:5-1-118
వయససస:32
లస: పప
94-18/453

13238 AP151010090002
పపరర: వరపడసరదరరవప వవసపస గబ

94-18/454

తసడడ:డ వసదనస వవసపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-118
వయససస:62
లస: పప
94-15/108

తసడడ:డ వసదనస� వరర
ఇసటట ననస:5-1-119
వయససస:31
లస: ససస స
94-18/455

94-18/448

తసడడ:డ మసపస పసదసల
ఇసటట ననస:5-1-117/1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వరపడసరదరరవప వవసపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-118
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మజజస
ఇసటట ననస:5-1-118/1
వయససస:31
లస: ససస స
13242 NDX2203693
పపరర: మమరరన వరర

13234 NDX0723981
పపరర: ససనల వవశపస గబ

13223 JBV1791904
పపరర: ససరగష గరసధద పసదసల

తసడడ:డ దేవదనసస పసదసల
ఇసటట ననస:5-1-117
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వరపడసరద రరవప
ఇసటట ననస:5-1-118
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నరసపపల దనడడపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-118
వయససస:39
లస: పప
13239 NDX0537183
పపరర: మధస పసడయ పసదసల

94-18/450

తసడడ:డ దేవదనసస
ఇసటట ననస:5-1-117/1
వయససస:45
లస: పప

భరస : ససధదర వవశపస గబ
ఇసటట ననస:5-1-118
వయససస:25
లస: ససస స
13236 NDX0227884
పపరర: శకనవరస దనదేపస గబ

13231 NDX1376631
పపరర: ఆదనమ పసదసల

94-18/445

తసడడ:డ మజగష పసదసల
ఇసటట ననస:5-1-117
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ భబససరరరవప అమరరరపప
ఇసటట ననస:5-1-117/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఆదనమ
ఇసటట ననస:5-1-117/1
వయససస:36
లస: ససస స
13233 NDX3004967
పపరర: అనసష పసడయదరరరన వవశపస గబ

94-18/447

తసడడ:డ బబసజమన గబడడపరటట
ఇసటట ననస:5-1-117
వయససస:39
లస: పప

94-15/102 13228 NDX0537225
13227 NDX0109215
పపరర: సశపన సశరరప రరణణ అమరరరపప
పపరర: ససజజత ఆమరరపప

13220 NDX1156173
పపరర: ససనతన పసదసల పసదసల
భరస : ససరగశ గరసధద పసదసల
ఇసటట ననస:5-1-117
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మజజస పసదసల
ఇసటట ననస:5-1-117
వయససస:57
లస: ససస స
94-18/449

94-18/951

తసడడ:డ ఇజజడయల పసడడల
ఇసటట ననస:5-1-116
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మజజస పసదసల
ఇసటట ననస:5-1-117
వయససస:27
లస: ససస స

94-18/446 13222 AP151010090311
13221 NDX1156207
పపరర: ఆశరమసజ గబడడపరటట గబడడపరటట
పపరర: వనకలమమరర పసదసల పసదసల

13217 NDX3226305
పపరర: జవన కలమమర పసడడల

13241 NDX0840322
పపరర: కమలకలసట గబరవమక

94-15/109

భరస : మరయఖ
ఇసటట ననస:5-1-119
వయససస:70
లస: ససస స
94-18/456

13244 NDX1156165
పపరర: రరణణ వరరర వరరర

94-18/457

భరస : వసదనస వరరర
ఇసటట ననస:5-1-119
వయససస:48
లస: ససస స
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13245 AP151010090384
పపరర: సరవతడ వరర వరరర

94-18/458

భరస : ఏససదనసస వరరర
ఇసటట ననస:5-1-119
వయససస:49
లస: ససస స
13248 AP151010090445
పపరర: వసదనస వరర వరరర

94-18/461

94-18/464

94-18/467

94-19/89

94-19/90

94-12/1427

94-19/94

94-19/97

భరస : కకటటశశరరరవప గబసడదమద
ఇసటట ననస:5-1-125
వయససస:82
లస: ససస స
13272 AP151010093052
పపరర: బబబబ వనసకటటశశర పడసరద
గబసడదమద
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప గబసడదమద
ఇసటట ననస:5-1-125
వయససస:58
లస: పప

94-19/87

13258 JBV3079043
పపరర: బబబమమధసరర దనసరర

13261 AP151010093310
పపరర: ససతతష కలమమర పలర సపటట

13264 NDX2796316
పపరర: లకడక ననగరరరర న గబసడదమమడ

13267 AP151010093473
పపరర: రరజఖలకడక గబసడదమద

94-18/468

13253 AP151010090346
పపరర: దననయఖ కటటటసపపడడ కటటటసపపడడ

13256 AP151010093158
పపరర: సయదమక అడడమబళళ

13259 JBV3079118
పపరర: ససరగష దనసరర

94-19/91

13262 AP151010093231
పపరర: సతఖననరరయణ పలర సపటట

94-19/92

తసడడ:డ బడహకయఖ పలర సపటట
ఇసటట ననస:5-1-124
వయససస:70
లస: పప
94-18/830

13265 JBV1790757
పపరర: మమరరతపడసననలకడక గబసడడమమడ

94-19/93

భరస : వనసకటరరమశరససస స గబసడదమద
ఇసటట ననస:5-1-125
వయససస:40
లస: ససస స
94-19/95

13268 JBV1800416
పపరర: బబలమతడపపరసససదరర మణణకగశశరస
భరస : మలర ఖమరరర నరరవప నసకతతటట
ఇసటట ననస:5-1-125
వయససస:58
లస: ససస స

13270 NDX1420066
పపరర: వనసకట రరమశరససస స గబసడడమమడ

13271 AP151010093140
పపరర: బబలమజ గబసడదమద

తసడడ:డ యలమరరరవప�
ఇసటట ననస:5-1-127
వయససస:30
లస: ససస స

94-19/88

94-18/469

భరస : బబబబ వనసకటటశశర పడసరద గబసడదమద
ఇసటట ననస:5-1-125
వయససస:52
లస: ససస స

13273 NDX0006999
పపరర: పపషలలత బతష
స ల�

94-18/466

తసడడ:డ ఇసరడయయలల దనసరర
ఇసటట ననస:5-1-123
వయససస:36
లస: పప

94-19/98

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గబసడదమద
ఇసటట ననస:5-1-125
వయససస:52
లస: పప
94-19/100

94-18/463

భరస : లకకయఖ అడడమబళళ
ఇసటట ననస:5-1-121
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమ శరససస స గబసడదమమడ
ఇసటట ననస:5-1-125
వయససస:20
లస: పప

భరస : బబలమజ గబసడదమద
ఇసటట ననస:5-1-125
వయససస:42
లస: ససస స
13269 AP151010093365
పపరర: కరమమశశరమక గబసడదమద

13255 JBV3083318
పపరర: ససధనరరణణ మమతసగర

13250 AP151010090323
పపరర: ననగమణణ కటటటసపపడడ కటటటసపపడడ

తసడడ:డ పపలర యఖ కటటటసపపడడ
ఇసటట ననస:5-1-120
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పలర సపటట
ఇసటట ననస:5-1-124
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ బబలమజ
ఇసటట ననస:5-1-125
వయససస:20
లస: ససస స
13266 AP151010093138
పపరర: మమధవ గబసడదమద

94-18/465

భరస : ససరగష దనసరర
ఇసటట ననస:5-1-123
వయససస:33
లస: ససస స

తలర : ససతతషకలమమర పలర సపటట
ఇసటట ననస:5-1-124
వయససస:40
లస: ససస స
13263 NDX2750867
పపరర: ననగ తేజ సరయ గబసడడమమడ

13252 NDX2203636
పపరర: srinu పపదద సటట

94-18/460

భరస : దననయఖ కటటటసపపడడ
ఇసటట ననస:5-1-120
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : దసరరడరరవప మతసగర
ఇసటట ననస:5-1-121
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అసదయఖ మతసగర
ఇసటట ననస:5-1-121
వయససస:47
లస: పప
13260 JBV1792431
పపరర: రతనకలమమరర పలర శశటట

94-18/462

తసడడ:డ భబససరరరవప పపదద సటట
ఇసటట ననస:5-1-120
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ దసరడ రరవప ఎస
ఇసటట ననస:5-1-121
వయససస:21
లస: పప
13257 AP151010093263
పపరర: దసరరడరరవప మతసగర

13249 NDX2249670
పపరర: కకటటశశరర పపదద సటట

13247 AP151010090389
పపరర: ఏససదనసస వరర వరరర

తసడడ:డ అబడహస వరరర
ఇసటట ననస:5-1-119
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనస పపదద సటట
ఇసటట ననస:5-1-120
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మమరయఖ కమలకలసటబ
ఇసటట ననస:5-1-120
వయససస:62
లస: ససస స
13254 NDX2226462
పపరర: లలకగశ మమతసగర

94-18/459

తసడడ:డ వసదనస వరరర
ఇసటట ననస:5-1-119
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస వరరర
ఇసటట ననస:5-1-119
వయససస:62
లస: పప
13251 AP151010090474
పపరర: గబరవమక కమలకలసట

13246 JBV1797505
పపరర: సరధససససదరరరవప వరరర

94-19/96

94-19/99

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప గబసడదమద
ఇసటట ననస:5-1-125
వయససస:52
లస: పప
94-13/252

13274 NDX2949857
పపరర: బబజ మసరసన షపక

94-15/642

తసడడ:డ శలమర షపక
ఇసటట ననస:5-1-127
వయససస:38
లస: పప
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94-19/101

భరస : బబజమసరసన షపక
ఇసటట ననస:5-1-127
వయససస:34
లస: ససస స
13278 NDX3086568
పపరర: బబజర సయఖద

94-15/643

94-15/112

94-18/471

94-18/831

94-19/104

94-19/107

94-18/472

13288 NDX2769586
పపరర: వనత శసగరరపప

13291 AP151010093422
పపరర: వనసకటరతనస కకమడర

13294 NDX2709137
పపరర: తనతనజ సససగరరపప

94-15/114

13299 NDX2007756
పపరర: సరయరరస కరకకమమనస

94-19/110

తసడడ:డ హరర పడసరద కరకలమమనస
ఇసటట ననస:5-1-130
వయససస:26
లస: పప

13297 NDX2007020
పపరర: ససభబషసణణ కరకలమమనస

94-18/832

13283 NDX2249589
పపరర: గకతమ దేవ శవలసక

94-18/470

13286 NDX2249563
పపరర: సడరఖ శవ సరయ కకసడడరర

94-18/473

13289 AP151010093423
పపరర: వరణణ కకమడర

94-19/103

భరస : వనసకటటశశరరజడడస కకమడర
ఇసటట ననస:5-1-129
వయససస:40
లస: ససస స
94-19/105

13292 JBV1795533
పపరర: సతషషసమమర శనగపరటట

94-19/106

తసడడ:డ శవరరమపడసరద శరసగపత
ఇసటట ననస:5-1-129
వయససస:34
లస: పప
94-19/580

13295 NDX2862092
పపరర: వనత సససగరపప

94-19/662

భరస : తనతనజ సససగరపప
ఇసటట ననస:5-1-129, WARD NO 1
వయససస:19
లస: ససస స
94-19/108

13298 JBV1800424
పపరర: దనడకగశశరర కరకలమమనస

94-19/109

భరస : తరరమల హరర పడసరద కరకలమమనస
ఇసటట ననస:5-1-130
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటబచనరర కకలమమనస
ఇసటట ననస:5-1-130
వయససస:75
లస: ససస స

13300 NDX2007111
పపరర: అభనయ కరకలమమనస

94-19/111

13301 NDX2104636
పపరర: తరరమల హరర పడసరద
కరకలమమనస
తసడడ:డ వనసకటబచనరర లలట కరకలమమనస
ఇసటట ననస:5-1-130
వయససస:53
లస: పప

94-19/112

94-15/116

13304 NDX0002261
పపరర: మహహబహ
డ కచనరర శకపత

94-15/117

తసడడ:డ ససభబషసణణ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:5-1-130
వయససస:25
లస: పప
94-15/115

94-15/111

తసడడ:డ వర ననరరయణ కకసడడరర
ఇసటట ననస:5-1-129
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప సససగరరపప
ఇసటట ననస:5-1-129, Ward No 1
వయససస:30
లస: పప

13296 NDX0527630
పపరర: కరకలమమనస తరరమల
హరరపస
డ రద
తసడడ:డ వనసకటబచనరర
ఇసటట ననస:5-1-130
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మహహ బడహహతచనరర శకపత
ఇసటట ననస:5-1-131
వయససస:25
లస: ససస స

13285 NDX2249613
పపరర: అరరణ జజఖత శనగపరటట

13280 NDX1858101
పపరర: ఫరతమమ షపక

భరస : శకకరసత శవలసక
ఇసటట ననస:5-1-129
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరజడడస కకమడర
ఇసటట ననస:5-1-129
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరజడడస కకమడర
ఇసటట ననస:5-1-129
వయససస:66
లస: పప

13302 NDX1454230
పపరర: గరత పడథసఖష శకపత

94-15/113

భరస : తనతజ శసగరరపప
ఇసటట ననస:5-1-129
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శవరరమపడసరద షపసగపత
ఇసటట ననస:5-1-129
వయససస:50
లస: ససస స
13293 AP151010093493
పపరర: వనసకటటశశరరజడడస కకమడర

13282 NDX1140086
పపరర: శకనవరసరరవప చదనసనపరటట

94-12/1428

భరస : ననగమర బబషర షపక
ఇసటట ననస:5-1-129
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సతష కలమమర శనగపరటట
ఇసటట ననస:5-1-129
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప శసగరరపప
ఇసటట ననస:5-1-129
వయససస:30
లస: పప
13290 AP151010093358
పపరర: పదకజ షపసగపత

94-15/110

తసడడ:డ అననపపరష
ఇసటట ననస:5-1-129
వయససస:37
లస: పప

భరస : మహహశ గరననల
ఇసటట ననస:5-1-129
వయససస:31
లస: ససస స
13287 NDX2990216
పపరర: తనతనజ శసగరరపప

13279 NDX2504595
పపరర: మణణమమల కకమటర

13277 NDX3056306
పపరర: పరరశన ససలమసన సయఖద

భరస : బబజర
ఇసటట ననస:5-1-128
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రఘబననథ రజడస డ కకమటర
ఇసటట ననస:5-1-129
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:5-1-129
వయససస:34
లస: పప
13284 NDX2249555
పపరర: పపజ లకడక గరననల

94-19/102

తసడడ:డ శలమర షపక
ఇసటట ననస:5-1-127
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల
ఇసటట ననస:5-1-128
వయససస:31
లస: పప
13281 NDX1087675
పపరర: రఘబననద కకమటర

13276 JBV1800556
పపరర: బబజమసరసన షపక

13303 NDX2147057
పపరర: పదనకవత శకపత
భరస : మహహ బడహకచనరర శకపత
ఇసటట ననస:5-1-131
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమచనరర
ఇసటట ననస:5-1-131
వయససస:59
లస: పప
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94-18/474

తసడడ:డ మహహ బడహకచనరర శకపత
ఇసటట ననస:5-1-131
వయససస:22
లస: ససస స
13308 NDX1912659
పపరర: షరరఫ బబబబ షపక

94-18/476

94-18/477

94-18/833

94-19/117

94-13/1300

94-19/121

13318 JBV1796994
పపరర: జజన షపక

13321 NDX2953446
పపరర: సరసబశవ రరవప నసనన

13324 JBV1795632
పపరర: శక ఫణణ భమషణ కలసచన

94-19/124

13327 NDX3224623
పపరర: ససశల పసటర

94-19/125

13330 NDX2226512
పపరర: సరయ మమనక గబసటటపలర
తసడడ:డ మబరళ కకషష గబసటటపలర |
ఇసటట ననస:5-1-142
వయససస:21
లస: ససస స

13332 AP151010333470
పపరర: వనసకటరమణ గబసటటపలర

13333 AP151010333461
పపరర: మబరళకకషష గబసటటపలర

94-19/128

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:5-1-142
వయససస:45
లస: పప

94-19/114

13313 NDX2585859
పపరర: శకకరసత శనగవరపప

94-18/737

13316 NDX0363150
పపరర: మమబబ షపక

94-19/116

భరస : అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:5-1-135
వయససస:55
లస: ససస స
94-19/118

13319 JBV1791649
పపరర: లమలమబబబ షపక

94-19/119

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:5-1-136
వయససస:35
లస: పప
94-18/834

13322 NDX1150671
పపరర: ననగమణణ కలసచన

94-19/120

భరస : వనసకట శవ ననగ రరజ కలసచన
ఇసటట ననస:5-1-140
వయససస:34
లస: ససస స
94-19/122

13325 NDX1150663
పపరర: వనసకట శవ ననగరరజ చసతల

94-19/123

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల చసతల
ఇసటట ననస:5-1-140
వయససస:35
లస: పప
94-15/736

భరస : డేవడ పసటర
ఇసటట ననస:5-1-141
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : ఫరడనసస డేవడ పసటర
ఇసటట ననస:5-1-141 GUJJANAGUNDLA
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరళకకషష గబసటటపలర
ఇసటట ననస:5-1-142
వయససస:44
లస: పప

94-19/115

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప కలసచన
ఇసటట ననస:5-1-140
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ కలసచన
ఇసటట ననస:5-1-140
వయససస:66
లస: పప
13329 NDX2427052
పపరర: ససశల పసటర

13315 NDX0363192
పపరర: సకలరరబ షపక

13310 AP151010093378
పపరర: చనన షపక

తసడడ:డ బబజ బబబబ శనగవరపప
ఇసటట ననస:5-1-134
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ అసకయఖ నసనన
ఇసటట ననస:5-1-138
వయససస:67
లస: పప

భరస : ననగగశశరరరవప కలసచన
ఇసటట ననస:5-1-140
వయససస:55
లస: ససస స
13326 JBV1794163
పపరర: ననగగశశరరరవప కలసచన

94-18/478

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:5-1-136
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప నసనన
ఇసటట ననస:5-1-138
వయససస:53
లస: ససస స
13323 JBV1794171
పపరర: శవకలమమరర కలసచన

13312 NDX2226363
పపరర: శకనవరస రరవప శనగవరపప

94-18/475

తసడడ:డ కలదనవన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:5-1-133
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససదదయఖ షపక
ఇసటట ననస:5-1-135
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : నబ షపక
ఇసటట ననస:5-1-136
వయససస:33
లస: ససస స
13320 NDX2954782
పపరర: లకడక నసనన

94-19/113

తసడడ:డ సరసబయఖ శనగవరపప
ఇసటట ననస:5-1-134
వయససస:48
లస: పప

భరస : బబజ బబబబ శనగవరపప
ఇసటట ననస:5-1-134
వయససస:39
లస: ససస స
13317 JBV1794239
పపరర: మరరబ షపక

13309 NDX2033546
పపరర: హససనన బబగస షపక

13307 NDX1927732
పపరర: సపవదన బ షపక

భరస : చనన షసక
ఇసటట ననస:5-1-133
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన షపక
ఇసటట ననస:5-1-133
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప శనగవరపప
ఇసటట ననస:5-1-134
వయససస:23
లస: పప
13314 NDX2990182
పపరర: ననగమణణ శనగవరపప

94-15/118

తసడడ:డ లకకయఖ తషమమటట
ఇసటట ననస:5-1-133
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ చనన షపక
ఇసటట ననస:5-1-133
వయససస:25
లస: పప
13311 NDX2226355
పపరర: సరయ మమరరస శనగవరపప

13306 NDX2431039
పపరర: గగపస చసదస తషమమటట

13328 NDX3227733
పపరర: కరథద ససరఖననరరయణ

94-15/755

భరస : ససరఖననరరయణ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:5-1-141
వయససస:50
లస: ససస స
94-19/126

13331 AP151010333483
పపరర: ససలలచన గబసటటపలర

94-19/127

భరస : వనసకటటశశరరరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:5-1-142
వయససస:62
లస: ససస స
94-19/129

13334 AP151010333091
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గబసటటపలర

94-19/130

తసడడ:డ ననరరయణ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:5-1-142
వయససస:65
లస: పప
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13335 NDX2504587
పపరర: మమనక తనతనబబ యన

94-15/119

తసడడ:డ రవ తనతనబబ యన
ఇసటట ననస:5-1-143
వయససస:20
లస: ససస స
13338 JBV1790062
పపరర: సరవతడ తనతనబబ యన

94-19/133

94-19/136

94-15/120

94-12/76

94-19/140

94-19/143

94-15/125

తసడడ:డ శకరరమబలల రవనసతషలమర
ఇసటట ననస:5-1-147
వయససస:61
లస: పప

13348 NDX1492222
పపరర: అసజబబబబ కకకసడరర

13351 JBV1790435
పపరర: సరవతడ కరకలమమనస

13354 NDX2245140
పపరర: సరశత వరర

13357 NDX1335447
పపరర: వవసకట శవ కలమమర వరర

94-39/1048

13360 NDX0471763
పపరర: రరమననధ రరవనడతల

94-12/77

13363 NDX0718411
పపరర: మమధవ రరవనడతల
తసడడ:డ వనసకటననరరయణ రవనసతషలమర
ఇసటట ననస:5-1-148
వయససస:36
లస: ససస స

13343 NDX1083120
పపరర: వనసకటటశశరరర తనతనబబ యన

94-19/138

13346 NDX2121739
పపరర: ససనతన కరకలమమనస

94-19/139

13349 NDX2247054
పపరర: సరయరరమ కరకలమమనస

94-15/122

తసడడ:డ ససబబబరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:5-1-145
వయససస:22
లస: పప
94-19/141

13352 NDX2387595
పపరర: సరయ రరస కరకలమమనస

94-19/142

తసడడ:డ ససబబబరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:5-1-145
వయససస:22
లస: పప
94-15/123

13355 AP151010093134
పపరర: మలలర శశరర వరర

94-15/124

భరస : గబరవయఖ వరర
ఇసటట ననస:5-1-146
వయససస:47
లస: ససస స
94-15/126

13358 JBV1790732
పపరర: గబరవమక మమకల

94-19/144

భరస : కకటయఖ మమకల
ఇసటట ననస:5-1-146
వయససస:65
లస: ససస స
94-15/127

తసడడ:డ గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:5-1-147
వయససస:31
లస: పప
94-19/146

94-19/135

భరస : నరగశ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:5-1-144
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:5-1-146
వయససస:27
లస: పప

భరస : శరసబయఖ మమడడద
ఇసటట ననస:5-1-146
వయససస:28
లస: ససస స
13362 NDX0250662
పపరర: గగపరలరరవప రవనసతషలమర

94-15/121

భరస : వనసకట శవ కలమమర వరర
ఇసటట ననస:5-1-146
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ వరర
ఇసటట ననస:5-1-146
వయససస:25
లస: పప
13359 NDX2696219
పపరర: జజఖత మమడడద

13345 NDX0169334
పపరర: శకనవరసరరవప కరకలమమనస

13340 JBV1790724
పపరర: పపదదమమకయ తనతనబబ యన

తసడడ:డ అచచయఖ తటహబబ యన
ఇసటట ననస:5-1-143
వయససస:64
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప కకలమమనస
ఇసటట ననస:5-1-145
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరరలసగచనరర కకలమమనస
ఇసటట ననస:5-1-145
వయససస:47
లస: పప
13356 NDX1889619
పపరర: కరరరసక వరర

94-19/137

తసడడ:డ పరపర చనరర కకకసడరర
ఇసటట ననస:5-1-145
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:5-1-145
వయససస:20
లస: ససస స
13353 AP151010093498
పపరర: ససబబబరరవప కకలమమనస

13342 JBV1803584
పపరర: శకనస తనతనబబ యన

94-19/132

భరస : వనసకటటశశరరర తటహబబ యన
ఇసటట ననస:5-1-143
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగచనరర
ఇసటట ననస:5-1-144
వయససస:53
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప పపరరమమటర
ఇసటట ననస:5-1-145
వయససస:37
లస: ససస స
13350 NDX2472868
పపరర: ససపసడయ కరకలమమనస

94-19/134

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తటహబబ యన
ఇసటట ననస:5-1-143
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:5-1-144
వయససస:30
లస: పప
13347 NDX1889577
పపరర: ససజజత పపరరమమటర

13339 JBV1790047
పపరర: శకదేవ తనతనబబ యన

13337 NDX0941534
పపరర: ఆదదలకడక తనతనబబ యన

భరస : వనసకటశవననగరరజ తటహబబ యన
ఇసటట ననస:5-1-143
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనస తటహబబ యన
ఇసటట ననస:5-1-143
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర తనతనబబ యన
ఇసటట ననస:5-1-143
వయససస:42
లస: పప
13344 NDX0698209
పపరర: నరగష కరకలమమనస

94-19/131

తసడడ:డ శకనస తనతనబబ యన
ఇసటట ననస:5-1-143
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రవకలమమర తటహబబ యన
ఇసటట ననస:5-1-143
వయససస:36
లస: ససస స
13341 NDX0941492
పపరర: రవ తనతనబబ యన

13336 NDX2250454
పపరర: ససధఖ రరణణ తనతనబబ యన

13361 AP151010093106
పపరర: ససతనమహలకడక రవననథసలమర

94-19/145

భరస : గగపరలరరవప రవనసతషలమర
ఇసటట ననస:5-1-147
వయససస:48
లస: ససస స
94-19/147

13364 AP151010093107
పపరర: పదనకవత దసడడకలరర

94-19/148

భరస : శవరరమకకషష దసడడకలరర
ఇసటట ననస:5-1-148
వయససస:47
లస: ససస స
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13365 NDX0721647
పపరర: ససతనమహలకడక రరవనడతల

94-19/149

భరస : వనసకట ననరరయణ రవనసతషలమర
ఇసటట ననస:5-1-148
వయససస:60
లస: ససస స
13368 AP151010093001
పపరర: శక రరమకకషష దసదసదకలరర

13366 NDX0718270
పపరర: లకకకననరరయణ రరవనడతల

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ రవనసతషలమర
ఇసటట ననస:5-1-148
వయససస:38
లస: పప
94-19/152

13369 NDX0718379
పపరర: వనసకటననరరయమణ రరవనడతల

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశర రరవప దసదసదకలరర
ఇసటట ననస:5-1-148
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమబలల రవనసతషలమర
ఇసటట ననస:5-1-148
వయససస:68
లస: పప

13371 NDX0723932
పపరర: జజగగశశర రరవప వరర

13372 AP151010093137
పపరర: జజఖత వరరల

94-15/129

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:5-1-149
వయససస:33
లస: పప
13374 NDX2115872
పపరర: లకడక వరర

94-15/131

తసడడ:డ గబరరననథస virla
ఇసటట ననస:5-1-150
వయససస:36
లస: పప
13380 AP151010093135
పపరర: రమణమక వరరల

94-19/157

తసడడ:డ గబరవయఖ వరరల
ఇసటట ననస:5-1-150
వయససస:62
లస: పప
13386 NDX1383157
పపరర: వనసకట రమణ తటనబబ యన

94-12/80

తసడడ:డ బబలమజ సససగ
ఇసటట ననస:5-1-152
వయససస:25
లస: పప
13392 NDX1624098
పపరర: అనడష తనతనబబ యన
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప తనతనబబ యన
ఇసటట ననస:5-1-152
వయససస:25
లస: ససస స

94-19/155

94-15/130

13381 NDX1749243
పపరర: వనసకట అఖల తనతనబబ యన

13384 NDX2401982
పపరర: వజయ శరసత ఖసడర

13387 NDX2119650
పపరర: లకడక మదదలయమర

13390 NDX1889809
పపరర: రవ చగపలరపప

13393 NDX2201515
పపరర: వజయలకడక చగపలరపప
భరస : రవ చగపలరపప
ఇసటట ననస:5-1-152
వయససస:26
లస: ససస స

94-15/133

13379 AP151010093083
పపరర: చన అసకమక తటహబబ యన

94-19/156

భరస : వనసకటయఖ తటహబబ యన
ఇసటట ననస:5-1-150
వయససస:54
లస: ససస స
94-19/158

13382 NDX0368845
పపరర: వనసకటశవననగరరజ వరర

94-19/159

తసడడ:డ గబరరనధరరజ వరరల
ఇసటట ననస:5-1-150
వయససస:36
లస: పప
94-12/78

13385 NDX1749201
పపరర: పడసరద మమకల

94-12/79

తసడడ:డ కకటయఖ మమకల
ఇసటట ననస:5-1-151
వయససస:40
లస: పప
94-15/135

13388 NDX2411809
పపరర: శవ కలమమర ఖసడలల

94-27/512

తసడడ:డ వనసకట రమణ ఖసడలల
ఇసటట ననస:5-1-151
వయససస:41
లస: పప
94-12/82

తసడడ:డ పడసరద చగపలరపప
ఇసటట ననస:5-1-152
వయససస:35
లస: పప
94-15/136

13373 NDX0242099
పపరర: వనసకట దదపసక వరర

తసడడ:డ గబరరననథ రరజ వరర
ఇసటట ననస:5-1-150
వయససస:33
లస: పప

భరస : కకషష మదదలయమర
ఇసటట ననస:5-1-151
వయససస:39
లస: ససస స
94-12/81

94-15/128

భరస : వనసకట ససవర కలమమర వరర
ఇసటట ననస:5-1-150
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శవ కలమమర ఖసడర
ఇసటట ననస:5-1-151
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:5-1-151
వయససస:54
లస: పప
13389 NDX1282748
పపరర: దసరరడ సససగ బబ సదదల

94-19/154

తసడడ:డ ఆదద శశషష తనతనబబ యన
ఇసటట ననస:5-1-150
వయససస:24
లస: పప
94-19/160

13370 NDX2201499
పపరర: కకటటశశరమక వరర

94-15/132 13376 NDX0351668
13375 NDX0466995
పపరర: వనసకట శవకకరణ తనతనబబ యన
పపరర: వనసకట ససవర కలమమర వరర

13378 NDX0250258
పపరర: శకదేవ తనతనబబ యన

94-19/151

భరస : ననగ నరగసదడ వరర
ఇసటట ననస:5-1-149
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప తటహబబ యన
ఇసటట ననస:5-1-150
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : గబరరనధరరజ వరరల
ఇసటట ననస:5-1-150
వయససస:57
లస: ససస స
13383 AP151010093406
పపరర: గబరరనధరరజ వరరల

94-19/153

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:5-1-150
వయససస:30
లస: పప
94-15/134

13367 NDX0718452
పపరర: శకనవరసరరవప రరవనడతల

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ రవనసతషలమర
ఇసటట ననస:5-1-148
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర వరరల
ఇసటట ననస:5-1-149
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ ననగ రరజ వరర
ఇసటట ననస:5-1-150
వయససస:28
లస: ససస స
13377 NDX0243360
పపరర: బడమ నసదన రరవప వరర

94-19/150

13391 NDX1155969
పపరర: కకశశర కలమమర అతస లలరర

94-12/83

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:5-1-152
వయససస:60
లస: పప
94-15/138

13394 NDX0769463
పపరర: రరధ తనతనబబ యన

94-15/139

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:5-1-152
వయససస:34
లస: ససస స
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13395 NDX1819251
పపరర: లకడకవనసకటటశశరమక
తనతనబబ యన
భరస : మబరళ కకషష తనతనబబ యన
ఇసటట ననస:5-1-152
వయససస:36
లస: ససస స

94-15/140

13396 NDX2115864
పపరర: లకడక కకటటశశరర తనతనబబ యన

భరస : శవ ననగ పడసరద తనతనబబ యన
ఇసటట ననస:5-1-152
వయససస:41
లస: ససస స

94-15/143
13398 NDX2119635
పపరర: జయ కరకసత కలమమర
తనతనబబ యన
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప తనతనబబ యన
ఇసటట ననస:5-1-152
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ తనతనబబ యన
ఇసటట ననస:5-1-152
వయససస:39
లస: పప

13401 NDX0243485
పపరర: ననగరరజ తనతనబబ యన

13402 NDX0243535
పపరర: శవ ననగ పడసరద తనతనబబ యన

94-15/146

తసడడ:డ కకటయఖ తనతనబబ యన
ఇసటట ననస:5-1-152
వయససస:41
లస: పప
13404 NDX2119643
పపరర: అరరణన కలమమరర వరర

94-15/148

94-15/151

94-19/161

94-15/157

94-15/160

భరస : సడరయఖ మదడ
ద రర
ఇసటట ననస:5-1-156
వయససస:48
లస: ససస స

94-15/149

13411 NDX0242339
పపరర: రతనకలమమరర గగపస శశటట

13414 NDX2023265
పపరర: లకడక తనతనబబ యన

13417 NDX2247047
పపరర: శవపరరశత భమమననత

94-15/163

13420 NDX2430122
పపరర: సడరయఖ మదడ
ద రర

94-15/152

13423 NDX2181642
పపరర: సడరయఖ మదడ
ద రర
తసడడ:డ పపదద బబచయఖ మదడ
ద రర
ఇసటట ననస:5-1-156
వయససస:63
లస: ససస స

13403 NDX3095585
పపరర: బల గబరవయఖ భమననత

94-2/1473

13406 NDX2246981
పపరర: లకడక శశఖవరపప

94-15/150

13409 NDX2247005
పపరర: ఆర యస సససగ శశఖవరపప

94-15/153

తసడడ:డ భబససర రరవప శశఖవరపప
ఇసటట ననస:5-1-153
వయససస:29
లస: పప
94-15/155

13412 NDX2246973
పపరర: భరత భమషణ గగపసశశటట

94-15/156

తసడడ:డ శకనవరస కలమమర గగపసశశటట
ఇసటట ననస:5-1-154
వయససస:22
లస: పప
94-15/158

13415 JBV3083284
పపరర: శకనస తనతనబబ యన

94-15/159

తసడడ:డ వనసకయఖ తటహబబ యన
ఇసటట ననస:5-1-155
వయససస:36
లస: పప
94-15/161

13418 NDX0702316
పపరర: కకకషషవవణణ సససగరరపప

94-15/162

భరస : ననగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:5-1-156
వయససస:52
లస: ససస స
94-15/164

తసడడ:డ బబచచయఖ మదడ
ద రర
ఇసటట ననస:5-1-156
వయససస:53
లస: పప
94-19/162

94-15/145

భరస : భబససర రరవప శశఖవరపప
ఇసటట ననస:5-1-153
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : బబల గబరవయఖ భమమననత
ఇసటట ననస:5-1-156
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:5-1-156
వయససస:29
లస: పప
13422 NDX2174738
పపరర: శరసతమక మదడ
ద రర

13408 AP151010093163
పపరర: మమణణకఖమక వరరల

13400 NDX0032730
పపరర: కకరణ కలమమర పలర పప

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:5-1-153
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప తనతనబబ యన
ఇసటట ననస:5-1-155
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సడరయఖ మదడ
ద రర
ఇసటట ననస:5-1-156
వయససస:30
లస: ససస స
13419 NDX0692962
పపరర: బబలపపప ఢడశ కకషష అటట
ర రర

94-15/147

భరస : శకనవరస కలమమర
ఇసటట ననస:5-1-154
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరమయఖ
ఇసటట ననస:5-1-154
వయససస:56
లస: పప
13416 NDX2247146
పపరర: శరకవణణ మదడ
ద రర

13405 NDX0705350
పపరర: వజయ వరర

94-15/142

తసడడ:డ తనతయఖ
ఇసటట ననస:5-1-152
వయససస:39
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ వరరల
ఇసటట ననస:5-1-153
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ వరర
ఇసటట ననస:5-1-153
వయససస:40
లస: పప
13413 NDX0768614
పపరర: శకనవరస కలమమర గగపసశశటట

94-15/144

భరస : వవణబ గగపరల
ఇసటట ననస:5-1-153
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:5-1-153
వయససస:56
లస: ససస స
13410 AP151010093051
పపరర: రమమష వరర

13399 NDX1819699
పపరర: మబరళ కకషష తనతనబబ యన

13397 NDX0242198
పపరర: అసకమక తనతనబబ యన

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:5-1-152
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ తనతనబబ యన
ఇసటట ననస:5-1-152
వయససస:42
లస: పప

భరస : రమమష వరర
ఇసటట ననస:5-1-153
వయససస:31
లస: ససస స
13407 NDX0705061
పపరర: అననపపరషమక వరర

94-15/141

13421 NDX0692970
పపరర: ననగగశశరరరవప అటట
ర రర

94-15/165

తసడడ:డ పడసరదరరవప అటట
ర రర
ఇసటట ననస:5-1-156
వయససస:56
లస: పప
94-19/163

13424 NDX2199090
పపరర: వనసకట ససబబబ రరవప కకరర కలసట

94-19/164

తసడడ:డ నరసససహరరవప కకరర కలసట
ఇసటట ననస:5-1-156
వయససస:48
లస: పప
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పపరర: ననగ శవ లకడక కకలర
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94-19/165

భరస : ససబబబరరవప కకలర
ఇసటట ననస:5-1-158
వయససస:46
లస: ససస స
13428 NDX0703835
పపరర: ససబబబరరవప కకలర

94-19/168

94-15/168

94-19/173

94-15/170

94-15/482

94-19/177

94-15/173

13438 NDX2246999
పపరర: పడసనన లత చకకలల

13441 AP151010093360
పపరర: రరతదకటటలస చకకలల

13444 AP151010093410
పపరర: ససనల కలమమర చకకలల

13447 NDX0223404
పపరర: బబల భబససర రరవప యడర పలర

94-19/180

13450 NDX1900100
పపరర: మబరళ కకషష యమనమదల

94-19/170

13433 NDX2148295
పపరర: మమమరరన బ షపక

94-19/172

13436 NDX1472794
పపరర: అనసశర కకతత
స రర

94-19/174

తసడడ:డ రరసబబబబ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:5-1-162
వయససస:28
లస: ససస స
94-15/171

13439 NDX0698266
పపరర: జజసఫ వవససర చకకలల

94-15/172

తసడడ:డ ససనల కలమమర
ఇసటట ననస:5-1-163
వయససస:29
లస: పప
94-19/175

13442 NDX1749193
పపరర: వణఖ మజగస చకకలల

94-19/176

తసడడ:డ ససనల కలమమర చకకలల
ఇసటట ననస:5-1-163
వయససస:24
లస: పప
94-19/178

13445 NDX3263993
పపరర: పడశరసత కలమమర మబదదన

94-13/1424

భసధసవప: నరకద యడర పలర
ఇసటట ననస:5-1-164
వయససస:33
లస: పప
94-15/174

తసడడ:డ శవ రరమయఖ
ఇసటట ననస:5-1-164
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:5-1-164
వయససస:59
లస: పప
13452 NDX1930255
పపరర: వనసకట సరసబశవరరవప
యమనమదల
తసడడ:డ సతఖననరరయణ యమనమదల
ఇసటట ననస:5-1-164/1
వయససస:62
లస: పప

94-15/169

తసడడ:డ జజసఫ చకకలల
ఇసటట ననస:5-1-163
వయససస:51
లస: పప

భరస : ననగ మబరళ కకషష యడర పలర
ఇసటట ననస:5-1-164
వయససస:30
లస: ససస స
13449 NDX2076678
పపరర: శవ రరమయఖ యడర పలర

13435 NDX0704965
పపరర: ఉమమదేవ కకతత
స రర

13430 AP151010093042
పపరర: శకమననరఖనన మవశ

భరస : జజన బబబబ షపక
ఇసటట ననస:5-1-161
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : జయబబబబ చకకలల
ఇసటట ననస:5-1-163
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ససనల కలమమర చకకలల
ఇసటట ననస:5-1-163
వయససస:25
లస: పప
13446 NDX2247070
పపరర: నరకద యడర పలర

94-19/171

భరస : జజసఫ వనససర చకకలల
ఇసటట ననస:5-1-163
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరరమయఖ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:5-1-163
వయససస:23
లస: పప
13443 NDX1913079
పపరర: పరల ససగ చకకలల

13432 NDX2148329
పపరర: ససభబనబ షపక

94-19/167

తసడడ:డ కకటయఖ మబవశ
ఇసటట ననస:5-1-159
వయససస:60
లస: పప

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:5-1-162
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : పరల ససగ చకకలల
ఇసటట ననస:5-1-163
వయససస:25
లస: ససస స
13440 NDX2652873
పపరర: రగహహత కలమమర కరకలమమనస

94-19/169

భరస : మమబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:5-1-161
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ౘ్సధన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:5-1-161
వయససస:64
లస: పప
13437 NDX2247013
పపరర: అనసషర రరణణ చకకలల

13429 AP151010093261
పపరర: వనజ మవశ

13427 NDX1246123
పపరర: రవ శశఖర కకలర

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకలర
ఇసటట ననస:5-1-158
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకమనననరరయణ మబవశ
ఇసటట ననస:5-1-159
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబబబ షపక
ఇసటట ననస:5-1-161
వయససస:37
లస: పప
13434 NDX2148303
పపరర: జజన బబబబ షపక

94-19/166

భరస : చనరరమయఖ కకతస
ఇసటట ననస:5-1-158
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ రతనసశశటట కకలర
ఇసటట ననస:5-1-158
వయససస:55
లస: పప
13431 NDX2055102
పపరర: మమబబ ససభబన షపక

13426 NDX0221887
పపరర: శశషమక కకతస

13448 NDX0217455
పపరర: ననగ మబరళ కకషష యడర పఅల

94-15/175

తసడడ:డ ససవర రరమయఖ
ఇసటట ననస:5-1-164
వయససస:34
లస: పప
94-19/181

13451 NDX1930230
పపరర: సతఖననరరయణ యనమదల

94-19/182

తసడడ:డ వనసకట సరసబ ససవర రరవప యమనమదల తసడడ:డ వనసకట సరసబశవరరవప యనమదల
ఇసటట ననస:5-1-164/1
ఇసటట ననస:5-1-164/1
వయససస:30
లస: పప
వయససస:33
లస: పప
94-19/183

13453 NDX2247369
పపరర: రరజ కకషష ససమసత
కకసడబబ లల
తసడడ:డ రసగ రరవప కకసడబబ లల
ఇసటట ననస:5-1-165
వయససస:30
లస: పప

94-15/176

13454 NDX2247062
పపరర: నరరసరజడడస ఇసదడరర

94-15/177

తసడడ:డ వనసకట రజడడస ఇసదడరర
ఇసటట ననస:5-1-166
వయససస:48
లస: పప
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13455 NDX3081098
పపరర: వనసకట రజడడస ఇసడడరర
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94-15/644

తసడడ:డ నరరరరజడడస ఇసడడరర
ఇసటట ననస:5-1-166
వయససస:21
లస: పప
13458 NDX2427730
పపరర: వనసకట రజడడస ఇసదడరర

13456 NDX2777712
పపరర: సరశత ఇసడడరర

తసడడ:డ నరరస రజడడస ఇసడడరర
ఇసటట ననస:5-1-166
వయససస:19
లస: ససస స
94-19/185

13459 NDX2070076
పపరర: లకడక కలమమరర పరరమ

తసడడ:డ నరరసరజడడస ఇసదడరర
ఇసటట ననస:5-1-166 GUJJANAGUNDLA
వయససస:21
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప పరరమ
ఇసటట ననస:5-1-167
వయససస:55
లస: ససస స

13461 AP151010093368
పపరర: దేవ లలతనసబబ పళళర సశశటట

13462 NDX0705293
పపరర: జయలకడక వలర సశశటట

94-19/188

భరస : బబలచసదడరరవప పళళర సశశటట
ఇసటట ననస:5-1-169
వయససస:40
లస: ససస స
13464 AP151010093367
పపరర: సశరష లత పళళర సశశటట

94-19/190

94-15/180

94-15/183

94-15/186

భరస : సరసబశవరరవప సడరఖదేవర
ఇసటట ననస:5-1-173
వయససస:58
లస: ససస స
13476 NDX1420256
పపరర: సరసబశవ రరవప సడరఖదేవర

94-15/189

94-7/959

తసడడ:డ రవ పడకరశ కకట
ఇసటట ననస:5-1-176
వయససస:25
లస: ససస స

94-19/191

13463 NDX0816405
పపరర: జయసత లకడక పలర సశశటట

13466 NDX0643114
పపరర: ననయబడడ ససతమక

94-15/181

13469 NDX0705251
పపరర: శకలసతల జజగరర మమడడ

94-15/182

భరస : శవ రరమపడసరద
ఇసటట ననస:5-1-172
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:5-1-172
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ననరయఖ
ఇసటట ననస:5-1-172
వయససస:75
లస: పప

13474 NDX0471904
పపరర: సతష భరదనశజ సడరఖదేవర

13475 NDX0471672
పపరర: కళళఖణ బబరదనశజ సడరఖదేవర

94-15/187

తసడడ:డ రవ పడకరశ కకట
ఇసటట ననస:5-1-176
వయససస:24
లస: పప

94-15/185

94-15/188

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:5-1-173
వయససస:42
లస: పప

94-15/190 13478 NDX0769380
13477 NDX2442333
పపరర: వనసకట శశష సరయరరస గగపరలలన
పపరర: మహలకడక చదనసనపరటట

13483 NDX1749250
పపరర: కకషష తేజ కకట

94-19/189

94-15/179

94-15/184 13472 NDX0698522
13471 NDX0698423
పపరర: ససవర రరస పడసరద జజగరర మమడడ
పపరర: మలర కరరరర నరరవప జజగరర మమడడ

13480 NDX3135746
పపరర: రరజగశ బబబబ చదరరకలరర

94-19/187

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:5-1-171
వయససస:55
లస: ససస స

94-15/191

భరస : హనసమయఖ
ఇసటట ననస:5-1-174/2
వయససస:75
లస: ససస స
94-7/960

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చదరరకలరర
ఇసటట ననస:5-1-175
వయససస:27
లస: పప
94-12/84

13460 NDX1838889
పపరర: సరసబశవ రరవప పరరమ

భరస : శవ రరమకకకషష పళళర సశశటట
ఇసటట ననస:5-1-170
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప గగపరలలన
ఇసటట ననస:5-1-174
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరమబలల చదరరకలరర
ఇసటట ననస:5-1-175
వయససస:55
లస: పప
13482 NDX1749268
పపరర: లకడక శశశత కకట

94-15/178

తసడడ:డ సరసబశవరరవప సడరఖదేవర
ఇసటట ననస:5-1-173
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ భదడయఖ సడరఖదేవవర
ఇసటట ననస:5-1-173
వయససస:66
లస: పప
13479 NDX3131851
పపరర: వనసకటటశశరరర చదరరకలరర

13468 NDX2246908
పపరర: లమవణఖ జజగరర పపడడ

94-19/184

తసడడ:డ రమణయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:5-1-167
వయససస:61
లస: పప

భరస : ససధదర జజగరర పపడడ
ఇసటట ననస:5-1-172
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరర న రరవప
ఇసటట ననస:5-1-172
వయససస:63
లస: ససస స
13473 NDX2247344
పపరర: ననగ మలలర శశరర సడరఖదేవర

94-19/186

తసడడ:డ ససబబయఖ పళళర సశశటట
ఇసటట ననస:5-1-170
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపలయఖ
ఇసటట ననస:5-1-171
వయససస:70
లస: పప
13470 NDX0705459
పపరర: అనసత లకడక జజగరర మమడడ

13465 AP151010093030
పపరర: బబలచసదడరరవప పళళర సశశటట

13457 NDX0643098
పపరర: రసగరరరవప కకసడ

తసడడ:డ బసవయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:5-1-166
వయససస:65
లస: పప

భరస : బబలచసదడయఖ
ఇసటట ననస:5-1-170
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బబలచసదడరరవప పళళర సశశటట
ఇసటట ననస:5-1-170
వయససస:57
లస: ససస స
13467 NDX0768572
పపరర: సతఖననరరయణ ననయబడడ

94-15/645

13481 NDX3082963
పపరర: రరజగశ బబబబ చదరరకలరర

94-7/961

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చదరరకలరర
ఇసటట ననస:5-1-175
వయససస:27
లస: పప
94-12/85

13484 NDX2247401
పపరర: ససరగఖ కకట

94-15/192

భరస : రవకరసత కకట
ఇసటట ననస:5-1-176
వయససస:51
లస: ససస స
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94-15/193

భరస : ససరఖ పడసరద శరససస స
ఇసటట ననస:5-1-176
వయససస:71
లస: ససస స
13488 NDX0467068
పపరర: సడరఖ పడసరద శరససస స జజగరర పపడడ

94-15/196

94-19/193

భరస : రవపడకరష కకట
ఇసటట ననస:5-1-176
వయససస:49
లస: ససస స
13494 NDX2247245
పపరర: బబ జజన పఠరన

94-15/198

94-15/201

94-15/204

94-19/198

94-7/962

భరస : వనసకటటశశరరర తషమకల
ఇసటట ననస:5-1-180
వయససస:57
లస: ససస స

94-15/199

13504 JBV1802776
పపరర: చనసద బబషర షపక

13507 NDX2652980
పపరర: భబలకడక గరడే

94-15/206

13510 NDX0947358
పపరర: రరమ కకషష గబరరకల

94-15/202

13513 NDX2362176
పపరర: రరమ కకషష గబరరకల
తసడడ:డ శసకర రరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:5-1-180
వయససస:38
లస: పప

13493 AP151010093036
పపరర: శక రవ పడకరష కకట

94-19/195

13496 NDX2247260
పపరర: సలతషలర పఠరన

94-15/200

13499 NDX2247187
పపరర: యమససఫ షపక

94-15/203

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:5-1-177
వయససస:46
లస: పప
94-19/196

13502 NDX1930248
పపరర: మమహర మమహమకద

94-19/197

భరస : చసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:5-1-178
వయససస:36
లస: ససస స
94-19/199

13505 NDX2686269
పపరర: గరయతడ దేవ గరడే

94-5/1053

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:5-1-179
వయససస:19
లస: ససస స
94-15/483

13508 NDX1454198
పపరర: కరవఖ శక గబరరకల

94-15/205

తసడడ:డ రమణ కలమమర
ఇసటట ననస:5-1-180
వయససస:25
లస: ససస స
94-15/207

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:5-1-180
వయససస:38
లస: పప
94-19/200

94-19/192

తసడడ:డ మమబబ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:5-1-177
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర గరడే
ఇసటట ననస:5-1-179
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:5-1-180
వయససస:35
లస: ససస స
13512 JBV1794007
పపరర: ససశలమక తషమకల

13501 AP151010093227
పపరర: కరశసబ షపక

13490 NDX1420215
పపరర: అనసష దడలపరలమ

తసడడ:డ ససబబబరరయబడడ కకట
ఇసటట ననస:5-1-176
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ తనలబఅల షపక
ఇసటట ననస:5-1-178
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరడే
ఇసటట ననస:5-1-179
వయససస:19
లస: ససస స
13509 NDX1335454
పపరర: ససనత గబరరకల

94-19/194

భరస : రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:5-1-177
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : లమలబఆల షపక
ఇసటట ననస:5-1-178
వయససస:70
లస: ససస స
13506 NDX3086121
పపరర: గరయతడ దేవ గరడే

13492 NDX1420173
పపరర: ననగ మలలర శశరర సడరఖదేవర

13498 NDX1454255
పపరర: రరయమజ షపక

94-15/195

భరస : సతష భరదనశజ సడరఖదేవర
ఇసటట ననస:5-1-176
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:5-1-177
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ తనలబ అల షపక
ఇసటట ననస:5-1-177
వయససస:61
లస: పప
13503 JBV1801406
పపరర: అమరరననసర షపక

94-15/197

తసడడ:డ రహమమన
ఇసటట ననస:5-1-177
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:5-1-177
వయససస:21
లస: పప
13500 NDX2247211
పపరర: రహమమన షపక

13489 NDX2247179
పపరర: సడరరఖ పడసరద శరససస స
జజగరర పపడడ
తసడడ:డ సడరయఖ శరససస స జజగరర పపడడ
ఇసటట ననస:5-1-176
వయససస:79
లస: పప

13495 NDX1454248
పపరర: రరజజశన షపక

13487 NDX0467092
పపరర: సడరఖ శకధర శరససస స జజగరర పపడడ

తసడడ:డ సడరఖపడసరద శరససస స
ఇసటట ననస:5-1-176
వయససస:54
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప సడరఖదేవవర
ఇసటట ననస:5-1-176
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:5-1-177
వయససస:23
లస: ససస స
13497 NDX2423598
పపరర: సలమతషలర పఠరన

94-15/194

తసడడ:డ సడరఖ పడసరద శరససస స
ఇసటట ననస:5-1-176
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సడరయఖ శరససస స
ఇసటట ననస:5-1-176
వయససస:78
లస: పప
13491 JBV1797414
పపరర: ససరగఖ కకట

13486 NDX0471656
పపరర: ససధదర జగ

13511 NDX2652741
పపరర: ననగమణణ అదదపపడడ

94-15/484

భరస : ససబబరరవప అదదపపడడ
ఇసటట ననస:5-1-180
వయససస:53
లస: ససస స
94-19/201

13514 NDX2362168
పపరర: శరఖమల దేవ గబరరకల

94-19/202

భరస : రమణ కలమమర గబరరకల
ఇసటట ననస:5-1-181
వయససస:45
లస: ససస స
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13515 AP151010093470
పపరర: పదనకవత ఎరకసశశటట

94-19/203

భరస : కకటటశశరరరవప ఎరకసశశటట
ఇసటట ననస:5-1-181
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరదే
ఇసటట ననస:5-1-184
వయససస:24
లస: పప

13518 NDX2176429
పపరర: పటబటబ రరమమచనరరఖలల
పరరచడరర
తసడడ:డ హనడమమచనరరఖలల పరరచడరర
ఇసటట ననస:5-1-184
వయససస:79
లస: పప

94-19/206

13521 NDX2247393
పపరర: పడభబకర గబరరకల

94-15/210

94-19/209

94-15/213

తసడడ:డ యమససఫ షపక
ఇసటట ననస:5-1-188
వయససస:21
లస: పప
13530 NDX2120178
పపరర: మధసర వరణణ జనఖవపల

94-7/127

13533 NDX2120160
పపరర: వనసకట ఫపవడేసశర రరవప
జనఖవపల
తసడడ:డ రరమయఖ జనఖవపల
ఇసటట ననస:5-1-189/1
వయససస:79
లస: పప

94-7/130

13536 NDX2284750
పపరర: గగపస సదనశవ రరవప తతరర కకసడ

94-7/133

13525 NDX2426898
పపరర: కకమల ననయబడడ దసతనల

94-7/135

94-15/211

13523 AP151010093173
పపరర: వజయలకడక గబరరకల

94-19/208

13526 NDX2426880
పపరర: రరజశశఖర దసతనల

94-15/212

భరస : రరజశశఖర దసతనల
ఇసటట ననస:5-1-187 GURRALAVARI VEEDH
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దసతనల
ఇసటట ననస:5-1-187 GURRALAVARI VEEDH
వయససస:36
లస: పప

13528 JBV1794486
పపరర: రసగమక కరటటరర

13529 JBV1794478
పపరర: కకషరషరరవప కటబరర

94-7/125

13531 NDX1713073
పపరర: అభరరమ జనఖవపల

94-7/126

తసడడ:డ ససబబయఖ కటబరర
ఇసటట ననస:5-1-189
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశర రరవప జనఖవపల
ఇసటట ననస:5-1-189/1
వయససస:24
లస: పప

94-7/129
13532 NDX2120186
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప
జనఖవపల
తసడడ:డ వనసకట ఫపవడేశశర రరవప జనఖవపల
ఇసటట ననస:5-1-189/1
వయససస:48
లస: పప

13534 NDX2244507
పపరర: తతరరరకకసద ఝమనస లకడక

13535 NDX1419374
పపరర: కకటటశశరర తరరరకకసడ

94-7/128

94-7/131

13537 NDX1419390
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తరరరకకసడ

13540 NDX2504678
పపరర: మననజ కలమమర కకసడడరర

13543 NDX2427094
పపరర: లకడక చదరరకలరర
భరస : మబరళ మహన చదరరకలరర
ఇసటట ననస:5-1-190/6
వయససస:32
లస: ససస స

94-7/132

భరస : వనసకటటశశర రరవప తరరరకకసడ
ఇసటట ననస:5-1-190
వయససస:41
లస: ససస స
94-7/134

13538 NDX2989945
పపరర: శరఖమల వసగల

94-18/836

తసడడ:డ జజషషవ వసగల
ఇసటట ననస:5-1-190
వయససస:19
లస: ససస స
94-7/136

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకసడడరర
ఇసటట ననస:5-1-190/2
వయససస:20
లస: పప
94-7/138

94-15/209

భరస : పడభబకరరరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:5-1-186
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప తరరరకకసడ
ఇసటట ననస:5-1-190
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరవప కకసడడరర
ఇసటట ననస:5-1-190/2
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప కకసడడరర
ఇసటట ననస:5-1-190/2
వయససస:43
లస: పప

94-19/207

తసడడ:డ వనసకటశసశర రరవప తతరరరకకసద
ఇసటట ననస:5-1-190
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప తతరర కకసడ
ఇసటట ననస:5-1-190
వయససస:22
లస: పప

13542 NDX2284875
పపరర: వనసకటటసశర రరవప కకసడడరర

13522 NDX0847392
పపరర: వనసకట శకదేవ గబరరకల

13520 NDX1150788
పపరర: రరజగసదడ కలమమర గబరరకల
తసడడ:డ పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:5-1-186
వయససస:39
లస: పప

భరస : కషరషరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:5-1-189
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప జనఖవపల
ఇసటట ననస:5-1-189/1
వయససస:45
లస: ససస స

13539 NDX2284859
పపరర: ధనలకడక కకసడడరర

94-15/208

భరస : రరజగసదడ కలమమర గబరరకల
ఇసటట ననస:5-1-186
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పడబబకర రరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:5-1-186/1
వయససస:35
లస: పప
13527 NDX2246924
పపరర: ఇమమమన షపక

13519 NDX2247021
పపరర: వజయ లకడక గబరరకల

94-19/205

తసడడ:డ ససబబయఖ గదదద
ఇసటట ననస:5-1-184
వయససస:46
లస: పప

భరస : పడభబకర రరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:5-1-186
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటయఖ గబరరకల
ఇసటట ననస:5-1-186
వయససస:70
లస: పప
13524 JBV1803972
పపరర: శకధర కలమమర గబరరకల

94-19/204 13517 NDX1420785
13516 NDX1716762
పపరర: లకడక వనసకట కకషష పడసరద గరదే
పపరర: వనసకటటశశరరర గరదద

13541 NDX2284818
పపరర: మమఘ సరయననధ కకసడడరర

94-7/137

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప కకసడడరర
ఇసటట ననస:5-1-190/2
వయససస:22
లస: పప
94-7/139

13544 NDX2427078
పపరర: శశశలజ కలమమరర చదరరకలరర

94-7/140

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చదరరకలరర
ఇసటట ననస:5-1-190/6
వయససస:48
లస: ససస స
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13545 NDX2427029
పపరర: శరగమణణ చదరరకలరర
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94-7/141

భరస : గగవరఱన రరవప చదరరకలరర
ఇసటట ననస:5-1-190/6
వయససస:66
లస: ససస స
13548 NDX2808798
పపరర: ననగ దసరడ రరమశశటట

94-7/963

94-15/648

తసడడ:డ సడరఖ పడకరశ రరవప గసట
ఇసటట ననస:5-1-191/1
వయససస:34
లస: పప
13557 NDX0703892
పపరర: రరఘవమక పపల�

94-15/646 13550 NDX3064763
13549 NDX3068038
పపరర: శవ పడసరద రరవప బహహనఆదమ
పపరర: సరసశత మసచ

13552 NDX2504686
పపరర: రమఖ గసట

13555 NDX3165115
పపరర: లలత రరణణ నసససమ

94-7/146

94-3/1499

13558 NDX2752194
పపరర: వజయలకడక చదనసనపరటట

94-7/965

భరస : లకడక ననరరయణ లలటట చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:5-1-193
వయససస:50
లస: ససస స

94-7/967
13560 NDX2748994
పపరర: శవ ననగ మలలర శశర రరవప
చదనసనపరటట
తసడడ:డ లకడక ననరరయణ లలటట చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:5-1-193
వయససస:31
లస: పప

13561 NDX3005766
పపరర: అరవసద బబబబ ఉమకడడ సససగ
తసడడ:డ ననగశశర రరవప ఉమకడడ సససగ
ఇసటట ననస:5-1-193
వయససస:27
లస: పప

13563 NDX2964203
పపరర: లలత రరణణ నసససమ

13564 NDX1518796
పపరర: బశర పఠరన

భరస : నగరజ నసససమ
ఇసటట ననస:5-1-193
వయససస:30
లస: ససస స
13566 NDX1217884
పపరర: రరజఖలకకక వననకకట
భరస : మధస వననకకట
ఇసటట ననస:5-1-193/1
వయససస:38
లస: ససస స
13569 NDX2178607
పపరర: ఊరరశజ అలర సశశటట

భరస : రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:5-1-195
వయససస:43
లస: ససస స

94-7/968

94-7/153

13570 NDX1780031
పపరర: ఉననత అలర సశశటట

94-19/210

13573 NDX0366336
పపరర: మసరసనమక అలర సశశటట
భరస : చసదడశశఖర అలర సశశటట
ఇసటట ననస:5-1-195
వయససస:47
లస: ససస స

94-7/147

13559 NDX3005733
పపరర: లలమవత ఉమకడడ సససగ

94-7/966

13562 NDX3255601
పపరర: ననగ రరజ ససనవసడ

94-7/1061

13565 NDX2162592
పపరర: వపహచసదదక
డ వననకకట

94-7/149

తసడడ:డ మధస వననకకట
ఇసటట ననస:5-1-193/1
వయససస:24
లస: ససస స
94-7/151

13568 NDX1217892
పపరర: మధస వననకకట

94-7/152

తసడడ:డ ససబబబరరయబడడ వననకకట
ఇసటట ననస:5-1-193/1
వయససస:48
లస: పప
94-7/154

తసడడ:డ వశశశశశర రరవప అలర సశశటట
ఇసటట ననస:5-1-195
వయససస:25
లస: ససస స
94-7/156

13556 NDX0705608
పపరర: అపరష శక పపలశశటట

తసడడ:డ రసబబబబ ససనవసడ
ఇసటట ననస:5-1-193
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మధస వనననకకట
ఇసటట ననస:5-1-193/1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వశశశశశర రరవప అలర సశశటట
ఇసటట ననస:5-1-195
వయససస:24
లస: ససస స
13572 NDX0900480
పపరర: ననగమమరరత అలర సశశటట �

13567 NDX1779893
పపరర: మహహసదడ వనననకకట

94-7/964

భరస : ననగశశర రరవప ఉమకడడ సససగ
ఇసటట ననస:5-1-193
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద పఠరన
ఇసటట ననస:5-1-193
వయససస:31
లస: పప
94-7/150

13553 NDX2752541
పపరర: రరజగష గసట

తసడడ:డ ససరగష కలమమర పపల
ఇసటట ననస:5-1-193
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకరరమబలల� పపల
ఇసటట ననస:5-1-193
వయససస:75
లస: ససస స

94-15/649

94-15/647

తసడడ:డ సడరఖ పడకరశ గసట
ఇసటట ననస:5-1-191/1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప నసససమ
ఇసటట ననస:5-1-193
వయససస:29
లస: ససస స
94-7/148

94-7/143

భరస : అనసత చరర మసచ
ఇసటట ననస:5-1-191
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సడరఖ పడకరష రరవప గసట
ఇసటట ననస:5-1-191/1
వయససస:30
లస: ససస స
94-8/1565

13547 NDX2427060
పపరర: మబరళ మహన చదరరకలరర

తసడడ:డ గగవరఱ న రరవప చదరరకలరర
ఇసటట ననస:5-1-190/6
వయససస:41
లస: పప

భసధసవప: శవ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:5-1-191
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ అనసత చరర మసచ
ఇసటట ననస:5-1-191
వయససస:19
లస: పప
13554 NDX3150604
పపరర: రరజగశ గసట

94-7/142

తసడడ:డ రరమమరరవప కకట
ఇసటట ననస:5-1-190/6
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:5-1-190/6
వయససస:29
లస: ససస స
13551 NDX3068277
పపరర: అనల కలమమర మసచ

13546 NDX2427110
పపరర: నరగశ కకట

13571 NDX1217868
పపరర: ఉదయశక అలర సశశటట

94-7/155

తసడడ:డ చసదడ శశఖర అలర సశశటట
ఇసటట ననస:5-1-195
వయససస:26
లస: ససస స
94-7/157

13574 JBV3690732
పపరర: సడరఖకరసతమక అలర హశశటట

94-7/158

భరస : సరసబశవరరవప� అలర సశశటట
ఇసటట ననస:5-1-195
వయససస:74
లస: ససస స
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13575 NDX0905067
పపరర: ఉమమష అలర సశశటట
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94-7/159

తసడడ:డ చసదడశశఖర అలర సశశటట
ఇసటట ననస:5-1-195
వయససస:30
లస: పప
13578 NDX1458190
పపరర: శశబ రరణణ నననదద

94-7/162

94-7/165

94-7/168

94-7/171

94-7/173

94-7/176

94-7/177

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ జజటట
ఇసటట ననస:5-1-201
వయససస:53
లస: పప

13588 NDX3158680
పపరర: ససతనరరవమక సససకగ

13591 NDX1217900
పపరర: అనల కలమమర సససకగ

13594 NDX2764041
పపరర: మమధసరర సస సగ

13597 AP151010072030
పపరర: సపవదసలల దఢగరపరరస

94-7/180

13600 NDX0602425
పపరర: రమణ కలమమరర జజటట

94-6/923

13603 NDX0523753
పపరర: జజటట ససతనరరమయఖ
తసడడ:డ యలర మసద జజటట
ఇసటట ననస:5-1-201
వయససస:78
లస: పప

13583 NDX1458240
పపరర: పడకరష బబబబ నననదద

94-7/167

13586 AP151010072396
పపరర: కకటటశశరరరవప ననననదద

94-7/170

13589 NDX0447987
పపరర: ససతనరరవమక సససకజ

94-7/172

భరస : జగన మహన రరవప సససకజ
ఇసటట ననస:5-1-199
వయససస:61
లస: ససస స
94-7/174

13592 AP151010072625
పపరర: రరజగశశరరరవప సససకజ

94-7/175

తసడడ:డ కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:5-1-199
వయససస:47
లస: పప
94-15/650

13595 NDX1749714
పపరర: పడవణ కలమమర సస సగ

94-19/211

తసడడ:డ మహనరరవ సస సగ
ఇసటట ననస:5-1-200
వయససస:24
లస: పప
94-7/178

13598 NDX2507168
పపరర: జజటట ససపసడయ

94-7/179

తసడడ:డ వజయ శకనవరస జజటట
ఇసటట ననస:5-1-201
వయససస:20
లస: ససస స
94-7/182

భరస : రరమకహన జజటట
ఇసటట ననస:5-1-201
వయససస:48
లస: ససస స
94-7/184

94-7/164

తసడడ:డ దేవసహయస ననననదద
ఇసటట ననస:5-1-196
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస దదగరపరరస
ఇసటట ననస:5-1-200/1
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ రరమకహన జజటట
ఇసటట ననస:5-1-201
వయససస:26
లస: ససస స
13602 NDX0925974
పపరర: వజయ శకనవరస జజటట

94-7/169

తసడడ:డ మమధసరర సస సగ
ఇసటట ననస:5-1-200
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సపవదసలల దదగరపరరస
ఇసటట ననస:5-1-200/1
వయససస:57
లస: ససస స
13599 NDX1242932
పపరర: జజటట గరయతడ కకరణ

13585 NDX0695361
పపరర: రవ కకషస ర ననననదద

13580 NDX1458166
పపరర: మమరర రరణణ నననదద

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప నననదద
ఇసటట ననస:5-1-196
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ జగన మహన రరవప సససకజ
ఇసటట ననస:5-1-199
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కకసడలరరవప సససకజ
ఇసటట ననస:5-1-199
వయససస:69
లస: పప
13596 AP151010075459
పపరర: రరజగశశరర దదగరపరరస

94-7/166

భరస : జగన మహన రరవప సససకగ
ఇసటట ననస:5-1-199
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : కకసడలరరవప సససకజ
ఇసటట ననస:5-1-199
వయససస:82
లస: ససస స
13593 NDX1381367
పపరర: జగన మహనరరవప సససకగ

13582 JBV3044211
పపరర: ననరరయణమక రరవళళ

94-7/161

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప నననదద
ఇసటట ననస:5-1-196
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ననననదద
ఇసటట ననస:5-1-196
వయససస:37
లస: పప

భరస : మధససడధనరరవప సససకజ
ఇసటట ననస:5-1-197
వయససస:33
లస: ససస స
13590 AP151010075070
పపరర: పపననమక సససకజ

94-7/163

భరస : మమలకకసడయఖ రరవళళ
ఇసటట ననస:5-1-196
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ననననదద
ఇసటట ననస:5-1-196
వయససస:30
లస: పప
13587 JBV3044302
పపరర: ససబబషసణణ సససకజ

13579 NDX1419457
పపరర: పపజత ననననదద

13577 NDX0905059
పపరర: చసదడశశఖర అలర సశశటట

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అలర సశశటట
ఇసటట ననస:5-1-195
వయససస:54
లస: పప

భరస : రవ కకషస ర నననదద
ఇసటట ననస:5-1-196
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప ననననదద
ఇసటట ననస:5-1-196
వయససస:56
లస: ససస స
13584 NDX0695254
పపరర: పడసరద ననననదద

94-7/160

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అలర సశశటట
ఇసటట ననస:5-1-195
వయససస:45
లస: పప

భరస : పడసరద నననదద
ఇసటట ననస:5-1-196
వయససస:26
లస: ససస స
13581 NDX0406108
పపరర: ససశల ననననదద

13576 JBV3690666
పపరర: వశశశశశరరరవప అలర సశశటట

13601 NDX1066356
పపరర: ససతనరరవమక జజటట

94-7/183

భరస : వజయశకనవరస జజటట
ఇసటట ననస:5-1-201
వయససస:52
లస: ససస స
94-7/185

13604 NDX3046869
పపరర: రరజగశశరర దదగరపరథద

94-7/969

భరస : సయదసలల దదగరపరథద
ఇసటట ననస:5-1-201/1
వయససస:63
లస: ససస స
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13605 NDX3036910
పపరర: మసరసన బ షపక
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94-16/1269

భరస : ఇజజజ
ఇసటట ననస:5-1-201/1
వయససస:44
లస: ససస స
13608 NDX2178755
పపరర: నతష రరజజ మలర వరపప

94-7/187

94-7/190

94-15/651

94-15/218

94-19/213

94-6/411

94-15/220

భరస : వనసకట ససబబయఖ చదరరకలరర
ఇసటట ననస:5-1-209
వయససస:61
లస: ససస స

13618 NDX0243295
పపరర: రరసబబబబ కకతతరర

13621 NDX0225219
పపరర: రగజజన కకసడవటట

13624 NDX1237528
పపరర: పకథదశ ననగతేజ మసడనలపప

13627 NDX1199876
పపరర: శకనవరస రరవప జ

94-6/415

13630 NDX0227454
పపరర: హహమలత చదరరకలరర

94-15/219

13633 NDX0071985
పపరర: శవనననరరయణ చదరరకలరర
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ చదరరకలరర
ఇసటట ననస:5-1-209
వయససస:46
లస: పప

13613 NDX0527994
పపరర: రఫస అహకద షపక

94-15/215

13616 NDX0537159
పపరర: ఖమసససబ షపక షపక

94-15/217

13619 NDX1452564
పపరర: భబరత పరరచడరర

94-19/212

భరస : సరసబయఖ పరరచడరర
ఇసటట ననస:5-1-204
వయససస:69
లస: ససస స
94-6/409

13622 NDX0071654
పపరర: శకనవరసరరవప కకసడవటట

94-6/410

తసడడ:డ శవయఖ కకసడవటట
ఇసటట ననస:5-1-205
వయససస:45
లస: పప
94-6/412

13625 NDX0656389
పపరర: శకనవరసరరవప మసదలపప

94-6/413

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మసదలపప
ఇసటట ననస:5-1-207
వయససస:53
లస: పప
94-6/414

13628 NDX0466631
పపరర: శకకలమమరర గబరరకల

94-15/221

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:5-1-208
వయససస:41
లస: ససస స
94-6/416

భరస : శవ ననరరయణ చదరరకలరర
ఇసటట ననస:5-1-209
వయససస:39
లస: ససస స
94-6/418

94-7/189

భరస : ససభబన shaik
ఇసటట ననస:5-1-204
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప జ
ఇసటట ననస:5-1-208
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మలర ఖమరరర న రరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:5-1-209
వయససస:27
లస: ససస స
13632 NDX0223461
పపరర: పపరమక చదరరకలరర

94-15/216

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మసదలపప
ఇసటట ననస:5-1-207
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప ఆదదపపడడ
ఇసటట ననస:5-1-207
వయససస:53
లస: ససస స
13629 NDX1956921
పపరర: అపరష శక గబరరకల

13615 NDX0537035
పపరర: రమఖ గసటబ గసటబ

13610 NDX1458810
పపరర: మలర వరపప ధనరరజ రరవప

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:5-1-203
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:5-1-205
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మసదలపప
ఇసటట ననస:5-1-207
వయససస:50
లస: ససస స
13626 NDX2410603
పపరర: ననగమణణ ఆదదపపడడ

94-15/214

తసడడ:డ బబచచయఖ
ఇసటట ననస:5-1-204
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ పరరచడరర
ఇసటట ననస:5-1-204
వయససస:80
లస: పప
13623 NDX0600353
పపరర: రరధన మసదలపప

13612 NDX0527564
పపరర: షకకలమ బబగస షపక

94-7/186

తసడడ:డ శశరయఖ మలర వరపప
ఇసటట ననస:5-1-202
వయససస:54
లస: పప

భరస : సడరఖపడకరశ రరవప గసటబ
ఇసటట ననస:5-1-204
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరజ గబరరకల
ఇసటట ననస:5-1-204
వయససస:24
లస: పప
13620 NDX1452275
పపరర: సరసబయఖ పరరచడరర

94-7/188

తసడడ:డ రఫస అహకద
ఇసటట ననస:5-1-203
వయససస:39
లస: పప

భసధసవప: రమణ జజఖత పపల
ఇసటట ననస:5-1-203
వయససస:60
లస: పప
13617 NDX2246957
పపరర: నరగసదడననధ గబరరకల

13609 NDX1458877
పపరర: మనష రరజజ మలర వరపప

13607 NDX1458828
పపరర: ననగ రరజజ కలమమరర

భరస : ధన రరజజ రరవప మలర వరపప
ఇసటట ననస:5-1-202
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ధనరరజ రరవప మలర వరపప
ఇసటట ననస:5-1-202
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అశశక కలమమర పపల
ఇసటట ననస:5-1-203
వయససస:29
లస: పప
13614 NDX2929719
పపరర: అశశక కలమమర పపల

94-16/1270

తలర : మసరసన బ షపక
ఇసటట ననస:5-1-201/1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ధన రరజజ రరవప మలర వరపప
ఇసటట ననస:5-1-202
వయససస:22
లస: పప
13611 NDX0855270
పపరర: రరశఖసత పపల

13606 NDX3136108
పపరర: రహహమబన పససపపలలటట

13631 NDX1956822
పపరర: అనడరరధ గబరరకల

94-6/417

భరస : మలర ఖమరరర న రరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:5-1-209
వయససస:52
లస: ససస స
94-6/419

13634 NDX1956855
పపరర: మలర ఖమరరర న రరవప గబరరకల

94-6/420

తసడడ:డ పరసడడరసగరరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:5-1-209
వయససస:52
లస: పప

Page 499 of 722

13635 NDX3069432
పపరర: శక పసడయ గబరకల
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94-1/1583

తసడడ:డ ననగ కకటటశశర రరవప గబరకల
ఇసటట ననస:5-1-210
వయససస:19
లస: ససస స
13638 NDX2180602
పపరర: మలర కరరరర నరరవప ఎస

94-12/88

తసడడ:డ బడహకనసదస ఎస
ఇసటట ననస:5-1-210
వయససస:72
లస: పప
13641 NDX0250803
పపరర: లకడక కలమమరర గబరరకల

94-19/216

94-12/89

94-15/223

94-19/221

94-15/225

94-15/228

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:5-1-215
వయససస:48
లస: పప

94-12/90

13651 NDX0250910
పపరర: ససరగష బబబబ తషలసస

13654 NDX1258953
పపరర: ననగతేజ B

13657 NDX1259001
పపరర: శశషగరరర B

94-41/907

13660 NVT3052024
పపరర: రరజ చసదడ తతమబలలరర

94-19/219

13663 NDX2250512
పపరర: శరకవఖ నసదదన తనడడకకసద
తసడడ:డ శకనవరసరరవప తనడడకకసద
ఇసటట ననస:5-1-215
వయససస:22
లస: ససస స

13643 NDX0703926
పపరర: కరశరజడడస పరతకకట

94-19/218

13646 NDX2246932
పపరర: మమధసరర తషలసస

94-15/222

13649 NDX1245364
పపరర: రసగమక తషలసస

94-19/220

భరస : ససబయఖ తషలసస
ఇసటట ననస:5-1-211
వయససస:73
లస: ససస స
94-19/222

13652 NDX0471599
పపరర: ఉమమశసకర తషలసస

94-15/224

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:5-1-212
వయససస:32
లస: పప
94-15/226

13655 NDX1258938
పపరర: ససభబషసణణ B

94-15/227

భరస : రవసదడ
ఇసటట ననస:5-1-213
వయససస:29
లస: ససస స
94-15/229

13658 NDX2521607
పపరర: కరమమశశరర దేవ తతమబలలరర

94-19/223

భసధసవప: రరజగసదడ పడసరద తతమబలలరర
ఇసటట ననస:5-1-214
వయససస:50
లస: ససస స
94-2/1221

తలర : కరమమశశరర దేవ తతమబలలరర
ఇసటట ననస:5-1-214, 1st Line
వయససస:34
లస: పప
94-15/231

94-19/215

భరస : శవ రరమ కకషష తషలసస
ఇసటట ననస:5-1-211
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:5-1-213
వయససస:52
లస: పప

భరస : రరజగసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:5-1-214
వయససస:49
లస: ససస స
13662 JBV1803121
పపరర: శకనవరసరరవప తనడడకకసడ

13648 NDX0250936
పపరర: అనసత లకడక తషలసస

13640 NDX0704007
పపరర: భమలకడక పరతకకట

తసడడ:డ రసగర రజడడస పరటకకట
ఇసటట ననస:5-1-210
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర
ఇసటట ననస:5-1-213
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శశషగరరర
ఇసటట ననస:5-1-213
వయససస:44
లస: ససస స
13659 NDX2845584
పపరర: కరమమశశరర దేవ తతమబలలరర

94-19/217

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తషలసస
ఇసటట ననస:5-1-211
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప తనళస
ఇసటట ననస:5-1-213
వయససస:25
లస: ససస స
13656 NDX1258979
పపరర: వజయ B

13645 NDX2180461
పపరర: గరయతడ దడదడ
ద కలరర

94-12/87

భరస : కససరజడడస పరటకకట
ఇసటట ననస:5-1-210
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప తషలసస
ఇసటట ననస:5-1-211
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తషలసస
ఇసటట ననస:5-1-211
వయససస:38
లస: పప
13653 NDX2431054
పపరర: పడతతఖష బసడడ

94-19/214

తసడడ:డ శక రరమకకషష దడదడ
ద కలరర
ఇసటట ననస:5-1-210/2
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ తషలసస
ఇసటట ననస:5-1-211
వయససస:61
లస: పప
13650 NDX0353375
పపరర: శవరరమకకషష తషలసస

13642 NDX0250829
పపరర: ననగ కకటటశశరరరవప గబరరకల

13637 NDX0219071
పపరర: ననగలకడక ఎస

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:5-1-210
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అధదకరరర గబరరకల
ఇసటట ననస:5-1-210
వయససస:38
లస: పప

భరస : వజయ భబససర సస మ
ఇసటట ననస:5-1-210/1
వయససస:45
లస: ససస స
13647 NDX2246916
పపరర: సరసబశవ రరవప తషలసస

13639 NDX0603589
పపరర: వనసకట రమణ గబరరకల

94-12/86

భరస : ననగకకటటశశర రరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:5-1-210
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అధదకరరర గబరరకల
ఇసటట ననస:5-1-210
వయససస:64
లస: ససస స
13644 NDX2180693
పపరర: నరకల కలమమరర సస మ

13636 NDX2180545
పపరర: మమఘన మమనస సరయ
గబసడడమమడ
తసడడ:డ వ రరమ శరససస స గబసడడమమడ
ఇసటట ననస:5-1-210
వయససస:23
లస: ససస స

13661 NDX2092807
పపరర: ననగలకడక తనడడకకసద

94-15/230

భరస : శకనవరస రరవప తనడడకకసద
ఇసటట ననస:5-1-215
వయససస:41
లస: ససస స
94-19/224

13664 NDX2387603
పపరర: ననసచనరమక తనడడకకసద

94-19/225

భరస : వనసకటటసశరరర తనడడకకసద
ఇసటట ననస:5-1-215
వయససస:69
లస: ససస స
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13665 NDX1983312
పపరర: ససవరష లత కటటట
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94-15/232

భరస : ననగబబబబ కటటట
ఇసటట ననస:5-1-217
వయససస:46
లస: ససస స
13668 NDX0467118
పపరర: వవణబ బసడనరర

94-15/235

13669 NDX2430106
పపరర: రరసబబబబ బసడనరర

94-19/227

13672 NDX2007152
పపరర: బసడనరర వవణబ

13675 NDX2761229
పపరర: దసరరడదేవ మబవశల

భరస : రరసబబబబ బసడనరర
ఇసటట ననస:5-1-218 GUJJANAGUNDLA
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : పడభబననథ మబవశల
ఇసటట ననస:5-1-218 , 1ST LINE
వయససస:36
లస: ససస స

13677 NDX3132677
పపరర: నగరజ సససగ బబ సదేల

13678 NDX3073772
పపరర: ననగరజ సససగ బబ సదదల

94-12/1430

భసధసవప: దసరడ బబయ బబ సదదల
ఇసటట ననస:5-1-219
వయససస:51
లస: పప
13683 NDX3218575
పపరర: నగరజ సససగ బబ సదేల

94-26/1159

Deleted
94-15/737

భరస : నరజసదడ గబరకల
ఇసటట ననస:5-1-220
వయససస:22
లస: ససస స
13689 NDX1454222
పపరర: షపక ఈసడబ

భరస : కకటటశశరరరవప నసదదకకసడ
ఇసటట ననస:5-1-223
వయససస:30
లస: ససస స

94-12/1429

13684 NDX3245206
పపరర: నగరజ సససగ బబ సదేల

94-12/1431

94-19/230

94-15/240

94-29/1374

Deleted

13690 JBV3083326
పపరర: ససభబన షపక

94-15/238

13693 NDX1889858
పపరర: కరరషరక షపక
తసడడ:డ మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:5-1-223
వయససస:24
లస: ససస స

94-19/229

13676 NDX2908028
పపరర: పడభబననథ మబవశల

94-15/652

13679 NDX3073608
పపరర: ననగరజ సససగ బబ సదదల

94-18/837

భసధసవప: దసరడ బబయ బబ సదదల
ఇసటట ననస:5-1-219
వయససస:51
లస: పప
13682 NDX3218526
పపరర: నగరజ సససగ బబ సదేల

94-21/789

13685 NDX3186186
పపరర: దసరరడబబయ బబ సదదల

94-18/839

భరస : శవ నగరజ బబ సదదల
ఇసటట ననస:5-1-219 1WARD
వయససస:43
లస: ససస స
13688 NDX1454206
పపరర: ఖమససస సపవదన షపక

94-15/239

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:5-1-222
వయససస:26
లస: పప
94-19/231

తసడడ:డ కరశస షపక
ఇసటట ననస:5-1-222
వయససస:57
లస: పప
94-18/841

13673 AP151010093050
పపరర: రరసబబబబ బసడనరర

భసధసవప: దసరడ బబయ బబ సదేల
ఇసటట ననస:5-1-219
వయససస:51
లస: పప

భసధసవప: దసరడ బబయ బబ సదేల
ఇసటట ననస:5-1-219
వయససస:51
లస: పప
13687 NDX1454214
పపరర: షబ ననజ షపక

94-19/226

తసడడ:డ హరరననథ బబబబ మబవశల
ఇసటట ననస:5-1-218,1ST LINE
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఈసడన
ఇసటట ననస:5-1-222
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:5-1-222
వయససస:30
లస: పప
13692 NDX3042645
పపరర: పడసనన నసదదకకసడ

13681 NDX0250738
పపరర: రరసబబయ బబ సదదల

13670 AP151010093479
పపరర: శవకలమమరర బసడనరర

తసడడ:డ వరయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:5-1-218
వయససస:57
లస: పప

భరస : బబలపడతనప బబ సదదల
ఇసటట ననస:5-1-219
వయససస:37
లస: ససస స

భసధసవప: దసరడ బబయ బబ సదేల
ఇసటట ననస:5-1-219
వయససస:51
లస: పప
13686 NDX3224631
పపరర: రగవత గబరకల

94-19/228

భసధసవప: దసరడ బబయ బబ సదదల
ఇసటట ననస:5-1-219
వయససస:51
లస: పప
94-18/838

94-15/234

భరస : రరసబబబబ బసడనరర
ఇసటట ననస:5-1-218
వయససస:47
లస: ససస స

Deleted

భసధసవప: దసరడ బబయ బబ సదేల
ఇసటట ననస:5-1-219
వయససస:51
లస: పప
13680 NDX3121464
పపరర: ననగరజ సససగ బబ సదదల

94-15/236

తసడడ:డ రరస బబబబ బసడనరర
ఇసటట ననస:5-1-218
వయససస:31
లస: పప
94-15/237

13667 NDX1983296
పపరర: ననగబబబబ కటటట

తసడడ:డ తనతయఖ కటటట
ఇసటట ననస:5-1-217
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:5-1-218
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటసరశమ బసడనరర
ఇసటట ననస:5-1-218
వయససస:76
లస: ససస స
13674 NDX2430114
పపరర: శవ కలమమరర బసడనరర

94-15/233

తసడడ:డ ననగ బబబబ కతస
ఇసటట ననస:5-1-217
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబబ
ఇసటట ననస:5-1-218
వయససస:30
లస: పప
13671 AP151010093443
పపరర: వరరరఘవమక బసడనరర

13666 NDX2431047
పపరర: చసదడహస కతస

13691 NDX3018389
పపరర: కకటటశశర రరవప నసదదకకసడ

94-7/970

తసడడ:డ నరసససహరరవప నసదదకకసడ
ఇసటట ననస:5-1-223
వయససస:34
లస: పప
94-19/232

13694 NDX0250704
పపరర: జయయదన షపక

94-19/233

భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:5-1-223
వయససస:40
లస: ససస స
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94-19/234

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:5-1-223
వయససస:44
లస: పప
13698 NDX0471862
పపరర: మసరసనశల సయఖద

94-15/243

94-6/768

తసడడ:డ జనడ సరహహబ
ఇసటట ననస:5-1-227
వయససస:59
లస: పప
94-19/238

94-19/240

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పలకలలరర
ఇసటట ననస:5-1-231
వయససస:31
లస: ససస స
94-19/243

94-15/246

94-15/248

94-15/244

13708 NDX2148220
పపరర: ససనత పలకలలరర

94-19/241

13714 NDX2250058
పపరర: ననరరయణమక కరరసరన

13717 NDX1805342
పపరర: షరరఫపన సయఖద

94-19/247

13720 NDX2250082
పపరర: శకనవరస రరవప కరరసరన

భరస : పరసడడరసగ వతస ల చసతలచేరరవప
ఇసటట ననస:5-1-234
వయససస:59
లస: ససస స

13723 NDX1716648
పపరర: రరమ కకషష చసతలచదరరవప

13703 JBV1790823
పపరర: ససశల కగలమస

94-19/237

13706 NDX2147982
పపరర: పడవలర క పలకలలరర

94-19/239

13709 NDX1409243
పపరర: కకషష వవణణ పథకఅమమరర

94-19/242

భరస : ససనల గరసధద పథకఅమమరర
ఇసటట ననస:5-1-231
వయససస:33
లస: ససస స
94-18/843

13712 NDX0108472
పపరర: ననరరయణమక కరరసరన

94-15/245

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:5-1-232
వయససస:38
లస: ససస స
94-19/244

13715 NDX0471821
పపరర: మరరవల సయఖద

94-15/247

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:5-1-233
వయససస:31
లస: పప
94-19/245

13718 NDX2249878
పపరర: మరరబ షపక

94-19/246

భరస : మమబబ షపక
ఇసటట ననస:5-1-233
వయససస:44
లస: ససస స
94-19/248

తసడడ:డ పపదద హనసమయఖ కరరసరన
ఇసటట ననస:5-1-233
వయససస:53
లస: పప
94-19/250

94-19/236

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పలకలలరర
ఇసటట ననస:5-1-231
వయససస:27
లస: ససస స

తలర : మహబమబ సయఖద
ఇసటట ననస:5-1-233
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:5-1-233
వయససస:54
లస: ససస స
13722 NDX1245463
పపరర: లకడక చసతలచేరరవప

13705 NDX0223362
పపరర: అశశక కలమమర పలకలలరర
పలకలలరర
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:5-1-231
వయససస:36
లస: పప

13711 NDX3114964
పపరర: రతనకలమరర చలక

13700 JBV1790021
పపరర: యమనస షపక

భరస : శకనవరసరరవప కగలస
ఇసటట ననస:5-1-229
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కరరసరన
ఇసటట ననస:5-1-232
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:5-1-233
వయససస:31
లస: పప
13719 AP151010093101
పపరర: మహబమబ సయఖద

94-18/842

భరస : అబడహస చలకర
ఇసటట ననస:5-1-231,2nd lane
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద హనసమయఖ
ఇసటట ననస:5-1-232
వయససస:41
లస: పప
13716 NDX0471706
పపరర: ననగబల షరరఫ సయఖద

13702 NDX3109436
పపరర: జజవబబన షపక

94-15/242

తసడడ:డ ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:5-1-226
వయససస:48
లస: పప

భరస : అశశక పలకలలరర
ఇసటట ననస:5-1-231
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజరతనస పథకఅమమరర
ఇసటట ననస:5-1-231
వయససస:32
లస: పప
13713 NDX0168898
పపరర: శకనవరసస కరరసరన

94-19/235

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:5-1-227
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ కగలస
ఇసటట ననస:5-1-229
వయససస:43
లస: పప

13710 NDX1409219
పపరర: ససనల గరసధద పథకఅమమరర

13699 JBV1790039
పపరర: మరరబ షపక

13697 NDX0471847
పపరర: అబబదల నబ షపక

తసడడ:డ యమనఫ భబషర
ఇసటట ననస:5-1-226
వయససస:31
లస: పప

భరస : యమనస షపక
ఇసటట ననస:5-1-226
వయససస:45
లస: ససస స

13701 NDX2627339
పపరర: ననగబల మర షపక

13707 NDX2249977
పపరర: మమధవ పలకలలరర

94-15/241

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:5-1-225
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనశల
ఇసటట ననస:5-1-226
వయససస:36
లస: పప

13704 JBV1790146
పపరర: శకనవరసరరవప కగలమఎస

13696 NDX0536946
పపరర: రసజజన బ సయఖద

13721 NDX1245448
పపరర: ససజజత చసతలచేరరవప

94-19/249

భరస : శకనవరస చసతలచేరరవప
ఇసటట ననస:5-1-234
వయససస:37
లస: ససస స
94-19/251

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప చసతలచదరరవప
ఇసటట ననస:5-1-234
వయససస:36
లస: పప

13724 NDX1716663
పపరర: శకనవరస చసతలచదరరవప

94-19/252

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప చసతలచదరరవప
ఇసటట ననస:5-1-234
వయససస:42
లస: పప
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13725 NDX1716622
పపరర: పరసడడరసగర రరవప చసతల
చదరరవప
తసడడ:డ రరమ సరశమ చసతలచదరరవప
ఇసటట ననస:5-1-234
వయససస:73
లస: పప

94-19/253

13728 AP151010093369
పపరర: ననరరయణమక గరజలపలర

94-19/255

భరస : వరరసజనవయబలల గరజలపలర
ఇసటట ననస:5-1-235
వయససస:57
లస: ససస స
13731 NDX2007269
పపరర: వరరసజనవయబలల గరజపలర

94-19/258

94-7/972

భరస : మదససడధన రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:5-1-236
వయససస:66
లస: ససస స
94-7/975

భరస : రవ కలమమర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:5-1-236
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమమర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:5-1-236
వయససస:22
లస: పప
13743 NDX3274628
పపరర: సరయ మహహశ బబబబ బసడడ
తసడడ:డ గణణశ బసడడ
ఇసటట ననస:5-1-236
వయససస:18
లస: పప
13746 NDX2007368
పపరర: వజయలకడక నలర మతష

13730 JBV1790930
పపరర: గబరరపడసరద గరజలపలర

94-19/256

13732 NDX3283579
పపరర: బసడడ సరయ బసడడ

13735 NDX2993707
పపరర: రవ కలమమర తరరమలశశటట

94-19/261

94-6/969

94-15/249

13752 NDX2250074
పపరర: పదనకవత సననపనవన

94-19/264

94-7/971
13733 NDX2993699
పపరర: మధస సడదనరరవప తరరమలశశటట

తసడడ:డ శక రరమబలల తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:5-1-236
వయససస:69
లస: పప
94-7/973

13736 NDX2993723
పపరర: అనల కలమమర తరరమలశశటట

94-7/974

తసడడ:డ మధస సడధన రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:5-1-236
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మదససడధన రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:5-1-236
వయససస:44
లస: పప

13738 NDX2993731
పపరర: రరజఖ లకడక గటటటపరటట

13739 NDX2993764
పపరర: కరకసత కలమమర తరరమలశశటట

94-7/976

13741 NDX2993780
పపరర: శశశత ససపసడయ తరరమలశశటట

13744 NDX2250470
పపరర: భవరన ఉరరబసడడ

13747 NDX0251033
పపరర: మలలర శశరర మమదనల

13750 NDX0108662
పపరర: తరరపతమక నననపనవన

94-7/979

భరస : ఆసజనవయబలల సననపనవన
ఇసటట ననస:5-1-238
వయససస:44
లస: ససస స

13742 NDX2993756
పపరర: నసద కలమమర తరరమలశశటట

94-7/980

తసడడ:డ అనల కలమమర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:5-1-236
వయససస:18
లస: పప
94-19/259

13745 NDX2007319
పపరర: వనసకటటష నలర మతష

94-19/260

తసడడ:డ గగవసదస నలర మతష
ఇసటట ననస:5-1-236
వయససస:23
లస: ససస స
94-19/262

13748 NDX2249993
పపరర: నరసమక మమదనల

94-19/263

భరస : రరఘవపలల మమదనల
ఇసటట ననస:5-1-237
వయససస:67
లస: ససస స
94-15/250

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:5-1-238
వయససస:51
లస: ససస స
13753 NDX2250108
పపరర: తరరపతమక సననపనవన

94-7/977

తసడడ:డ రవ కలమమర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:5-1-236
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మమధల
ఇసటట ననస:5-1-237
వయససస:35
లస: ససస స

13749 NDX0107607
పపరర: శవ కలమమరర నననపనవన�
నననపనవన
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:5-1-238
వయససస:46
లస: ససస స

94-19/257

తసడడ:డ వరరసజనవయబలల గరజలపలర
ఇసటట ననస:5-1-235
వయససస:35
లస: పప

భరస : మధస ఉరరబసడడ
ఇసటట ననస:5-1-236
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : గగవసదస నలర మతష
ఇసటట ననస:5-1-236
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల సననపనవన
ఇసటట ననస:5-1-238
వయససస:22
లస: ససస స

13729 JBV1790948
పపరర: చసదడశశఖర గరజలపలర

తసడడ:డ రవ కలమమర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:5-1-236
వయససస:20
లస: ససస స
94-12/1671

94-19/254

భరస : అసకరల రరవప మమటటకలరర
ఇసటట ననస:5-1-235
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:5-1-236
వయససస:36
లస: ససస స
94-7/978

13727 NDX1245380
పపరర: మమధవ మమటటకలరర

తసడడ:డ సపవదసలల తలర
ఇసటట ననస:5-1-234 THUFAN NAGAR OPP
వయససస:35
లస: పప

తలర : బసడడ లకడక లకడక
ఇసటట ననస:5-1-236
వయససస:19
లస: పప

13734 NDX2993772
పపరర: ధన లకడక తరరమలశశటట

13740 NDX2993749
పపరర: ససదదర కలమమర తరరమలశశటట

94-103/1

తసడడ:డ వరరసజనవయబలల గరజలపలర
ఇసటట ననస:5-1-235
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ గబరరమమరరస గరజలపలర
ఇసటట ననస:5-1-235
వయససస:67
లస: పప

13737 NDX2993715
పపరర: తరరమలమ దేవ తరరమలశశటట

13726 NDX2418051
పపరర: మలర కరరరర న రరవప తలర

13751 NDX0108738
పపరర: రతస మక నననపనవన

94-15/251

భరస : పపదదనన
ఇసటట ననస:5-1-238
వయససస:64
లస: ససస స
94-19/265

13754 NDX2250116
పపరర: ఉదయ భబససర సననపనవన

94-19/266

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సననపనవన
ఇసటట ననస:5-1-238
వయససస:23
లస: పప
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13755 NDX2250090
పపరర: ఆసజనవయబలల సననపనవన

94-19/267

తలర : రతస మక సననపనవన
ఇసటట ననస:5-1-238
వయససస:49
లస: పప
13758 NDX2035948
పపరర: శవకలమమరర ననగరశశటట

94-19/268

94-19/271

94-19/274

94-19/277

94-19/280

94-19/282

94-15/653

భసధసవప: ససధదర కలమమర గణనల
ఇసటట ననస:5-1-243
వయససస:53
లస: ససస స

13768 NDX0251223
పపరర: అనసత కలమమర ససరరగరరర

13771 NDX3269404
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకతరపప

13774 NDX0216101
పపరర: లకడక బ

13777 NDX2250025
పపరర: లకడక బసడడ

94-19/285

13780 AP151010093206
పపరర: పడభబకరరరవప కకసదరర

94-19/278

13783 NDX2402113
పపరర: లకడక పడసనన మసదనరపప
తసడడ:డ సరయ బబబబ మసగరరపప
ఇసటట ననస:5-1-244
వయససస:25
లస: ససస స

13763 NDX0847426
పపరర: వనసకటటశ చససదసరర

94-19/273

13766 NDX2007525
పపరర: పపడమ కలమమర ససరర గరరర

94-19/276

13769 NDX0251306
పపరర: వనసకట రతనస మకజసన మకజసన

94-19/279

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మకజసన
ఇసటట ననస:5-1-241
వయససస:52
లస: పప
94-7/1065

13772 NDX0250977
పపరర: రమణ ఉదదదశశటట

94-19/281

భరస : రరమచసదడరరవప ఉదదదశశటట
ఇసటట ననస:5-1-242
వయససస:37
లస: ససస స
94-15/254

13775 NDX0471698
పపరర: గణణశ బసడడ

94-15/255

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:5-1-243
వయససస:44
లస: పప
94-19/283

13778 NDX2250496
పపరర: పడసనన లలమవత కకసడడరర

94-19/284

భరస : పడభబకర రరవప కకసడడరర
ఇసటట ననస:5-1-243
వయససస:44
లస: ససస స
94-19/286

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకసదరర
ఇసటట ననస:5-1-243
వయససస:51
లస: పప
94-19/288

94-19/270

తసడడ:డ తరరపతయఖ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:5-1-241
వయససస:27
లస: పప

భరస : గణణష బసడడ
ఇసటట ననస:5-1-243
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:5-1-243
వయససస:42
లస: పప
13782 NDX2521615
పపరర: ససత మహలకడక గణనల

94-19/275

భరస : గణణశ
ఇసటట ననస:5-1-243
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప కకసడడరర
ఇసటట ననస:5-1-243
వయససస:55
లస: పప
13779 NDX2250041
పపరర: గణణష బసడడ

13765 AP151010093242
పపరర: ఆదదలకడక శరరగరరర

13760 NDX0251066
పపరర: శవయఖ ననగరశశటట

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చససదసరర
ఇసటట ననస:5-1-240
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరరవప కకతరపప
ఇసటట ననస:5-1-242
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ ఉదదదశశటట
ఇసటట ననస:5-1-242
వయససస:40
లస: పప
13776 NDX2950657
పపరర: పడభకరరరవప కకసడడరర

94-19/272

తసడడ:డ తరరపతయఖ శరరగరరర
ఇసటట ననస:5-1-241
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ శరరగరరర
ఇసటట ననస:5-1-241
వయససస:62
లస: పప
13773 AP151010093247
పపరర: రరమచసదడ ఉదదదశశటట

13762 NDX0251173
పపరర: పపరమక చససడడరర

94-15/253

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ననగరశశటట
ఇసటట ననస:5-1-239
వయససస:50
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ శరరగరరర
ఇసటట ననస:5-1-241
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఉరరబసడడ
ఇసటట ననస:5-1-241
వయససస:29
లస: పప
13770 AP151010093160
పపరర: తరరపతయఖ శరరగరరర

94-19/269

భరస : అయఖనన చససదసరర
ఇసటట ననస:5-1-240
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : అనసత కలమమర శరరగరరర
ఇసటట ననస:5-1-241
వయససస:34
లస: ససస స
13767 NDX1716838
పపరర: మధస బబబబ వపరరబసడడ

13759 NDX0251090
పపరర: నరకల ననగరశశటట

13757 NDX0947382
పపరర: సరసబయఖ ననగరశశటట

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:5-1-239
వయససస:34
లస: పప

భరస : శవయఖ ననగరశశటట
ఇసటట ననస:5-1-239
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప చససదసరర
ఇసటట ననస:5-1-240
వయససస:45
లస: ససస స
13764 NDX0251264
పపరర: రరఘవ ససరరగరరర

94-15/252

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:5-1-239
వయససస:32
లస: పప

భరస : సరసబయఖ ననగరశశటట
ఇసటట ననస:5-1-239
వయససస:24
లస: ససస స
13761 NDX0251181
పపరర: నరక చససడడరర

13756 NDX0947366
పపరర: రరమకకకషష ననగరశశటట

13781 NDX2521581
పపరర: ససధదర కలమమర కకసడడరర

94-19/287

తసడడ:డ పడభబకర రరవప కకసడడరర
ఇసటట ననస:5-1-243
వయససస:19
లస: పప
94-15/256

13784 NDX2402121
పపరర: శక లకడక గరయతడ మసదనరపప

94-15/257

తసడడ:డ సరయ బబబబ మసదనరపప
ఇసటట ననస:5-1-244
వయససస:28
లస: ససస స
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94-15/258

భరస : సరయ బబబబ మసగరరపప
ఇసటట ననస:5-1-244
వయససస:45
లస: ససస స
13788 NDX2404614
పపరర: ససతన మహ లకడక మసదనరపప

94-105/3

94-8/1566

94-18/845

13797 NDX2249951
పపరర: అసకరలమక శతసశశటట

94-19/294

94-19/296

94-19/299

94-18/846

13798 NDX2249910
పపరర: జయదేవ శతసశశటట

13801 NDX2250579
పపరర: జజన బ నవటబఖల

13804 NDX3262136
పపరర: నరరయణమక ఇరర

94-15/261

94-15/654

తసడడ:డ బల కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:5-1-249
వయససస:32
లస: పప

94-19/295

13793 NDX3137874
పపరర: ధనమక పస తషరరజ

94-18/844

13796 NDX2249936
పపరర: శకవదనఖ శతసశశటట

94-19/293

13799 NDX1202308
పపరర: నవటబఖల సపవదన

94-15/259

భరస : కరరమబలమర
ఇసటట ననస:5-1-247
వయససస:34
లస: ససస స
94-19/297

13802 JBV1802594
పపరర: కరరమబలమర ననటట ల

94-19/298

తసడడ:డ ఖమదర ననటట లమ
ఇసటట ననస:5-1-247
వయససస:35
లస: పప
94-7/1063

13805 NDX0698357
పపరర: వనసకట సతఖ మహహష గరనరరల

94-15/262 13808 NDX0168625
13807 NDX2023018
పపరర: కరరరసక ఈశశర రరవప గబసడదమమడ
పపరర: ఆసజనవయబలల గబసడదమమడ

తసడడ:డ బబలకకటటసశర రరవప గబసడదమమడ
ఇసటట ననస:5-1-249
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బబలకకటటసశరర
ఇసటట ననస:5-1-249
వయససస:36
లస: పప

13810 AP151010093208
పపరర: ననగలకడక గబసడదమద

13811 AP151010093185
పపరర: బబలలసటటశశరరరవప గబసడదమద

13813 NDX1452606
పపరర: పదకలత గబసడదమమడ
భరస : ననగ రరజజ గబసడదమమడ
ఇసటట ననస:5-1-251
వయససస:33
లస: ససస స

94-15/260

తలర : ససతమహలకడక
ఇసటట ననస:5-1-248
వయససస:29
లస: పప

94-19/300

భరస : బబలకకటటశశరరరవప గబసడదమద
ఇసటట ననస:5-1-249
వయససస:47
లస: ససస స
94-15/264

94-19/292

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర శతసశశటట
ఇసటట ననస:5-1-246
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:5-1-248
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:5-1-249
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:5-1-251
వయససస:53
లస: ససస స

13795 NDX3041597
పపరర: జయదేబ ససతసశశటట

13790 NDX2249894
పపరర: రరజగగపరల శశటట

భరస : నరసససహహలల పస తషరరజ
ఇసటట ననస:5-1-245/1 2ND LINE
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఖమదర మసరసన నవటబఖల
ఇసటట ననస:5-1-247
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ ననటట లమ
ఇసటట ననస:5-1-247
వయససస:57
లస: పప

13812 NDX0108522
పపరర: శవ పరరశత గబసడదమమడ

94-12/1432

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర శతసశశటట
ఇసటట ననస:5-1-246
వయససస:25
లస: పప

భరస : కరరమబలమర నవటబఖల
ఇసటట ననస:5-1-247
వయససస:33
లస: ససస స

13809 NDX3056975
పపరర: ఆసజనవయబలల గబనవస మదన

13792 NDX3139755
పపరర: ససరజఖ పస తషరరజ

94-19/290

తసడడ:డ గగరసటర శశటట
ఇసటట ననస:5-1-245
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:5-1-246
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర శతసశశటట
ఇసటట ననస:5-1-246
వయససస:62
లస: ససస స

13806 NDX0210187
పపరర: ససనతన గబసడదమమడ

94-19/291

తసడడ:డ నరసససహహలల పస తషరరజ
ఇసటట ననస:5-1-245/1 2ND LINE
వయససస:21
లస: ససస స

13794 NDX3141496
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప
పస తషరరజ
తసడడ:డ నరసససహహలల పస తషరరజ
ఇసటట ననస:5-1-245/1 2ND LINE
వయససస:28
లస: పప

13803 NDX1083104
పపరర: కరఖడర మసరసన ననటట లమ

13789 NDX2249886
పపరర: ససనతన శశటట

13787 NDX0250860
పపరర: అశశక చసతలచేరరవప

తలర : అసజమక చసతలచేరరవప
ఇసటట ననస:5-1-244
వయససస:35
లస: పప

భరస : రరజజ గగపరల శశటట
ఇసటట ననస:5-1-245
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదదనన పస తషరరజ
ఇసటట ననస:5-1-245/1 2ND LINE
వయససస:50
లస: పప

13800 NDX1716879
పపరర: సపవదన బ నవటబఖల

94-19/289

భరస : సరసబశవరరవప చసతలచేరరవప
ఇసటట ననస:5-1-244
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : బబడమర స మసదనరపప
ఇసటట ననస:5-1-244
వయససస:80
లస: ససస స
13791 NDX3095387
పపరర: నరసససహహలల పస తషరరజ

13786 NDX0250894
పపరర: అసజమక చసతలచేరరవప

94-15/263

94-19/301

తసడడ:డ అసజయఖ గబసడదమద
ఇసటట ననస:5-1-249
వయససస:50
లస: పప
94-19/302

13814 NDX0251140
పపరర: ననగరరజ గబసడడమమడ

94-19/303

తసడడ:డ మలలర శశరరరవప గబసడదమద
ఇసటట ననస:5-1-251
వయససస:36
లస: పప
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94-19/304

తసడడ:డ రసగరరవప గకరర
ఇసటట ననస:5-1-251
వయససస:45
లస: పప
13818 AP151010093088
పపరర: శకనవరస రరవప మబనగ

94-19/307

94-15/265

94-15/266

94-15/739

94-19/311

94-19/314

94-19/317

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:5-1-260
వయససస:40
లస: ససస స

13828 NDX3227196
పపరర: శజదద షపక

13831 NDX2007640
పపరర: సలస షపక

13834 NDX2055425
పపరర: కకశశర బబలరపప

13837 NDX2043081
పపరర: బబ జజన షపక

94-19/320

13840 NDX2055391
పపరర: నగమల శరరఫ పఠరన

94-15/740

13843 NDX1205863
పపరర: కరరమబలమర షపక
తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:5-1-260
వయససస:42
లస: పప

13823 JBV1794783
పపరర: వరరసజనవయబలల గబసడడమమడ

94-19/310

13826 NDX3227162
పపరర: మబనర షపక

94-15/738

13829 NDX3061744
పపరర: రరహహన షపక

94-18/847

తసడడ:డ మహమమద
ఇసటట ననస:5-1-254
వయససస:19
లస: ససస స
94-19/312

13832 NDX2055433
పపరర: రరజఖ లకడక బబలరపప

94-19/313

భరస : కకశశర బబలరపప
ఇసటట ననస:5-1-256
వయససస:33
లస: ససస స
94-19/315

13835 NDX2007467
పపరర: అమర ననథ బబలరపప

94-19/316

తసడడ:డ పడసరద బబలరపప
ఇసటట ననస:5-1-256
వయససస:42
లస: పప
94-19/318

13838 JBV1790872
పపరర: మబసతనజ పఠరన

94-19/319

భరస : పసరర పఠరన
ఇసటట ననస:5-1-259
వయససస:43
లస: ససస స
94-19/321

తసడడ:డ పసరర పఠరన
ఇసటట ననస:5-1-259
వయససస:23
లస: పప
94-19/323

94-12/1433

భరస : మహమమద షపక
ఇసటట ననస:5-1-254
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మహమకద షపక
ఇసటట ననస:5-1-258
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:5-1-259
వయససస:72
లస: ససస స
13842 AP151010093482
పపరర: మసరసన బ షపక

94-15/267

తసడడ:డ పడసరద బబలరపప
ఇసటట ననస:5-1-256
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మహహకద షపక
ఇసటట ననస:5-1-258
వయససస:23
లస: ససస స
13839 AP151010093123
పపరర: మమలసబబ షపక

13825 NDX0705343
పపరర: ఇషరరత ఫరతమమ షపక�

13820 NDX3218039
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మబణగ

తసడడ:డ మలలర శశరరరవప గబసడదమద
ఇసటట ననస:5-1-253
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:5-1-254
వయససస:30
లస: పప

భరస : అమర ననథ బబలరపప
ఇసటట ననస:5-1-256
వయససస:39
లస: ససస స
13836 NDX2148204
పపరర: ఆయయశర రరబనన షపక

94-19/309

భరస : అసకతషలమర షపక
ఇసటట ననస:5-1-254
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:5-1-254
వయససస:31
లస: ససస స
13833 NDX2007400
పపరర: జజఖత బబలరపప

13822 NDX2249969
పపరర: గగపస మబనగ

94-19/306

తసడడ:డ వనసకట మబణగ
ఇసటట ననస:5-1-253
వయససస:21
లస: పప

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:5-1-254
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకతషలమర షపక
ఇసటట ననస:5-1-254
వయససస:37
లస: పప
13830 NDX2007608
పపరర: బబ మరరయస షపక

94-19/308

తసడడ:డ శకనస మబనగ
ఇసటట ననస:5-1-253
వయససస:22
లస: పప

భరస : జజన బబషర
ఇసటట ననస:5-1-254
వయససస:34
లస: ససస స
13827 NDX3227188
పపరర: మహమకద రఫస షపక

13819 NDX1452119
పపరర: మలలర శశర రరవప గబసడదమమడ

13817 AP151010093186
పపరర: శవమక మబనగ

భరస : శకనవరసరరవప మబనగ
ఇసటట ననస:5-1-252
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:5-1-252
వయససస:61
లస: పప

భరస : వరరసజనవయబలల
ఇసటట ననస:5-1-253
వయససస:33
లస: ససస స
13824 NDX0108902
పపరర: షపక మబనర

94-19/305

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:5-1-251
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ మబనగ
ఇసటట ననస:5-1-252
వయససస:52
లస: పప
13821 NDX0109827
పపరర: గగవసదమక గబసడదమమడ

13816 AP151010093502
పపరర: శసకరరరవప గబసడదమమడ

13841 NDX2055409
పపరర: పసరర పఠరన

94-19/322

తసడడ:డ మసరసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:5-1-259
వయససస:50
లస: పప
94-19/324

13844 NDX0107896
పపరర: రజయమ షపక

94-15/268

భరస : జజన బబషర
ఇసటట ననస:5-1-261
వయససస:36
లస: ససస స
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94-19/325

తసడడ:డ మరరసర షపక
ఇసటట ననస:5-1-261
వయససస:33
లస: ససస స
13848 NDX3293057
పపరర: మరరబ సయఖద సయద

94-12/1683

94-19/330

13852 NDX2430080
పపరర: ననగలకకక పలలర

94-15/271

13855 NDX0718510
పపరర: మమధసరర పలలర

94-19/333

13858 NDX2253102
పపరర: వఈశషవ బసడనరరపలర
తసడడ:డ రమమశ బబబబ బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:5-1-264
వయససస:22
లస: ససస స

13860 NDX0847459
పపరర: రమమష బబబబ బసదరరపలర

13861 NDX0108977
పపరర: అననపపరష మక కలసకలగబసటర

94-19/336

తసడడ:డ సతఖస బసదరరపలర
ఇసటట ననస:5-1-264
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ పపద గబరవయఖ
ఇసటట ననస:5-1-266
వయససస:77
లస: పప
13866 NDX1259134
పపరర: చసదడ పడసరదస

94-15/275

భరస : దనవపద
ఇసటట ననస:5-1-269
వయససస:49
లస: ససస స

94-19/331

13867 NDX0705202
పపరర: రజన పససపపలలటట

94-15/278

13870 NDX2695203
పపరర: మమలక అహకద షపక

94-19/334

13873 NDX2247385
పపరర: మహమకద ససలలమన షపక
తసడడ:డ దనవపద షపక
ఇసటట ననస:5-1-269
వయససస:22
లస: పప

13853 NDX2430098
పపరర: సరళ కలరరకలల

94-15/270

13856 NDX0718213
పపరర: పడసననకలమమర పలలర

94-19/332

13859 NDX0847418
పపరర: ససనత బసదరరపలర

94-19/335

భరస : రమమష బబబబ బసదరరపలర
ఇసటట ననస:5-1-264
వయససస:46
లస: ససస స
94-15/272

13862 NDX1569856
పపరర: వనసకట రమణ కలసకలగబసటర

94-15/273

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:5-1-266
వయససస:44
లస: పప
94-19/337

13865 NDX2007574
పపరర: చనపపలర యఖ కలసకలగబసటల

94-19/338

తసడడ:డ గబరవయఖ కలసకలగబసటల
ఇసటట ననస:5-1-266
వయససస:77
లస: పప
94-15/276

13868 NDX0537167
పపరర: బసగరరమక పపల

94-15/277

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:5-1-267
వయససస:79
లస: ససస స
94-27/935

తసడడ:డ జనవరబ షపక
ఇసటట ననస:5-1-268
వయససస:45
లస: పప
94-15/280

94-19/329

తసడడ:డ భబససరరరవప పలలర
ఇసటట ననస:5-1-263
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పపదదదరరజ
ఇసటట ననస:5-1-267
వయససస:32
లస: ససస స

తలర : రరజగశశరర
ఇసటట ననస:5-1-267
వయససస:33
లస: పప
13872 NDX0108928
పపరర: జనత షపక

13864 NDX2007350
పపరర: వనసకట రమణ కలసకలగబసటల

13850 JBV1790799
పపరర: ఖసలలసనబ సయఖద

భరస : మసపస కలరరకలల
ఇసటట ననస:5-1-263
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ చన పపలర యఖ కలసకలగబసటల
ఇసటట ననస:5-1-266
వయససస:44
లస: పప

భరస : కలమఖణ
ఇసటట ననస:5-1-267
వయససస:32
లస: ససస స
13869 NDX1259118
పపరర: కలమఖణ పడసరదస

94-15/269

భరస : చన పపలర యఖ కలసకలగబసటర
ఇసటట ననస:5-1-266
వయససస:76
లస: ససస స
94-15/274

94-19/327

భరస : మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:5-1-262
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : పడసననకలమమర పలలర
ఇసటట ననస:5-1-263
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ భబససర రరవప పలలర
ఇసటట ననస:5-1-263 GUJJANAGUNDLA
వయససస:27
లస: ససస స

13863 NDX1569849
పపరర: పపలర యఖ కలసకలగబసటర

94-19/328

భరస : దనవదస పలలర
ఇసటట ననస:5-1-263
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ భబససర రరవప
ఇసటట ననస:5-1-263
వయససస:33
లస: పప
13857 NDX2430320
పపరర: లత పలలర

13849 JBV1790807
పపరర: కరరమమన షపక

13847 AP151010093064
పపరర: హహసపసన షపక

తసడడ:డ మరరసర షపక
ఇసటట ననస:5-1-261
వయససస:67
లస: పప

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:5-1-262
వయససస:40
లస: ససస స

తలర : కరరమబన షపక
ఇసటట ననస:5-1-262
వయససస:24
లస: పప
13854 NDX1140078
పపరర: దనవదస పలలర

94-19/326

తసడడ:డ మరరసర షపక
ఇసటట ననస:5-1-261
వయససస:42
లస: పప

భరస : కరరమబలర సయఖద
ఇసటట ననస:5-1-262
వయససస:44
లస: ససస స
13851 NDX2148238
పపరర: గఫపర షపక

13846 AP151010093065
పపరర: జజనబబష షపక

13871 NDX2247252
పపరర: ససనత తనడడపరరస

94-15/279

భరస : సస మశశఖర తనడడపరరస
ఇసటట ననస:5-1-269
వయససస:39
లస: ససస స
94-15/281

13874 NDX2247310
పపరర: సస మశశఖర తనడడపరరస

94-15/282

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తనడడపరరస
ఇసటట ననస:5-1-269
వయససస:41
లస: పప
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13875 NDX2174928
పపరర: సరయ శరత గగనస గబసటర

94-60/85

తసడడ:డ రమణ రరవప గగనస గబసటర
ఇసటట ననస:5-1-269
వయససస:23
లస: పప
13878 JBV1800986
పపరర: రరఘవరరణణ బసడనరర

94-15/285

భరస : వనసకరటరరమ కకషష
ఇసటట ననస:5-1-277
వయససస:45
లస: ససస స
13881 NDX1454263
పపరర: జయ శక కసస ల

94-15/287

94-19/340

13877 NDX2430056
పపరర: పపలర మక గకసధద

94-15/284

తసడడ:డ దనవపద షపక
ఇసటట ననస:5-1-269 GUJJANAGUNDLA
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : తదరసయఖ గకసధద
ఇసటట ననస:5-1-272 GUJJANAGUNDLA
వయససస:69
లస: ససస స

13879 JBV1800994
పపరర: వనసకట రరమకకషష బసడనరర

13880 NDX0120642
పపరర: ఏడడకకసడలల కకమటటకలసట

94-15/286

13882 NDX1454271
పపరర: వనసకట రమణ వఠల దేవపన

13885 NDX0820886
పపరర: సరసబబడజఖస యయనకజపరటట

94-13/253

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:5-1-281
వయససస:45
లస: పప
94-15/288

తసడడ:డ రరమ చసదడన
ఇసటట ననస:5-1-281
వయససస:76
లస: పప

భరస : రరమబ రరజవరపప
ఇసటట ననస:5-1-282
వయససస:40
లస: ససస స
13887 NDX1383314
పపరర: అసజన కకసడపటటరర

94-15/283

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:5-1-277
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:5-1-281
వయససస:69
లస: ససస స
13884 NDX0251686
పపరర: రరమ లకడక రరజవరపప

13876 NDX2430072
పపరర: షరహహన షపక

13883 NDX1156942
పపరర: ర వనసకటరమణ వతలదేవపన

94-19/339

తసడడ:డ రరమచసదడన వతలదేవపన
ఇసటట ననస:5-1-281
వయససస:76
లస: పప
94-15/289

భరస : రసగననయకలలల
ఇసటట ననస:5-1-285
వయససస:56
లస: ససస స

13886 NDX0698662
పపరర: రసగననయకలలల ఎనకగపరటట

94-15/290

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:5-1-285
వయససస:59
లస: పప
94-15/292

భరస : వనసకట ససరగష కలమమర కకసడపటటరర
ఇసటట ననస:5-1-286
వయససస:43
లస: ససస స

13888 NDX1383306
పపరర: వనసకట ససరగష కలమమర
కకసడపటటరర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకసడపటటరర
ఇసటట ననస:5-1-286
వయససస:52
లస: పప

13890 NDX0615906
పపరర: కసభసపరటట మనససశ

13891 AP151010078091
పపరర: ననరరయణమమరరస కసభసపరటట

94-15/295

94-19/341
13892 NDX1246065
పపరర: వనయ కలమమర రజడడస
బబరకమబకలస
తసడడ:డ వనసకట శవ కకటట రజడస డ బబరకమకల
ఇసటట ననస:5-1-289
వయససస:29
లస: పప

94-15/297

13895 NDX0947374
పపరర: అజయకకషస ర చసద ఐలవరపప

94-15/291

94-15/294

తసడడ:డ ననరరయమణమమరరస
ఇసటట ననస:5-1-289
వయససస:32
లస: పప
13893 NDX0705384
పపరర: మమధసరర ఐలవరస
తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:5-1-293
వయససస:37
లస: ససస స
13896 NDX0698498
పపరర: ససబబబరరవప ఐలవరపప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:5-1-293
వయససస:60
లస: ససస స
94-15/299

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:5-1-293
వయససస:82
లస: పప
13899 NDX2901437
పపరర: చలలకలరర అఖల బబబబ

తసడడ:డ గగవసద రరజ నసడడరర
ఇసటట ననస:5-1-296
వయససస:18
లస: పప

13897 NDX2402261
పపరర: సకలసబబయమక రరవపరటట

94-12/1434

13900 NDX0466888
పపరర: లకకక భబరడ వ

94-19/342

13903 NDX1796855
పపరర: పదకజ బబ లలర
భరస : వనసకటటశశర రరవప బబ లలర
ఇసటట ననస:5-1-296
వయససస:42
లస: ససస స

13898 NDX2402253
పపరర: రఘబ రరమయఖ రరవపరటట

94-19/343

తసడడ:డ రరఘవయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:5-1-295
వయససస:70
లస: పప
94-15/300

భరస : ఈశశరరరవప
ఇసటట ననస:5-1-296
వయససస:32
లస: ససస స
94-15/655

94-15/298

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:5-1-293
వయససస:40
లస: పప

భరస : రఘబరరమయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:5-1-295
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ చలలకలరర వజయ రరవప
ఇసటట ననస:5-1-296
వయససస:18
లస: పప
13902 NDX2753341
పపరర: మలర కరరరర న రరజ

13894 NDX0704924
పపరర: హహమలత ఐలవరస

94-15/293

భరస : ననరరయణమమరరస
ఇసటట ననస:5-1-289
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ దశరదరరమశరక
ఇసటట ననస:5-1-289
వయససస:60
లస: పప
94-15/296

13889 AP151010084036
పపరర: రరజగశశరర పయడడమరరక

13901 AP151010078188
పపరర: ఈశశరరరవప గబరరకల

94-15/301

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:5-1-296
వయససస:46
లస: పప
94-19/344

13904 NDX2690105
పపరర: ససజజత

94-30/1047

భరస : గగవసద రరజ నసడడరర
ఇసటట ననస:5-1-296
వయససస:39
లస: ససస స
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94-31/910

తసడడ:డ గగవసద రజడడస నసడడరర
ఇసటట ననస:5-1-296
వయససస:19
లస: ససస స
13908 NDX2247096
పపరర: ననగరతనస వడడసరర

94-15/303

94-15/657

94-15/306

94-15/307

94-12/92

94-15/312

94-18/852

13918 AP151010087070
పపరర: ససగబణ ననగజసడర

13921 NDX0785170
పపరర: శరకవఖ అసబటట

13924 NDX2247138
పపరర: రవ కలమమర ననరరమళళళ

94-18/480

13929 NDX0209957
పపరర: కకటటశశరర మదదదగబసట

94-15/314

భరస : రఘబపత మదదదగబసట
ఇసటట ననస:5-1-303
వయససస:54
లస: ససస స

13927 NDX2427748
పపరర: శరసత కలమమరర ననరరమళర

94-15/308

13913 NDX0209353
పపరర: పపషలలత గగవసదస

94-15/305

13916 AP151010087233
పపరర: రతస మక రరజజరపప�

94-12/91

13919 NDX0785279
పపరర: గకతమబసభశక ననగజసడర

94-15/309

తసడడ:డ సడరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:5-1-300
వయససస:40
లస: పప
94-15/310

13922 NDX0704718
పపరర: సరగజన ననరరమళళ

94-15/311

భరస : కకషషమమరరస సరగజన
ఇసటట ననస:5-1-302
వయససస:61
లస: ససస స
94-15/313

13925 NDX0671693
పపరర: వజయ కలమమర ననరరమళళ
ననరరమళళ
తసడడ:డ కకషషమమరరస ననరరమళళ
ఇసటట ననస:5-1-302
వయససస:36
లస: పప

94-18/479

94-18/481

13928 NDX2430163
పపరర: కకషష మమరరస ననరరమళర

94-18/482

తసడడ:డ కకషష మమరరస ననరరమళర
ఇసటట ననస:5-1-302 GUJJANAGUNDLA
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడయఖ ననరరమళర
ఇసటట ననస:5-1-302 GUJJANAGUNDLA
వయససస:68
లస: పప

13930 NDX0698308
పపరర: రఘబపత మదదదగబసట

94-15/315

94-18/483
13931 NDX1381656
పపరర: కకషష సరయ మదదదగబసట
మదదదగబసట
తసడడ:డ రఘబపత మదదదగబసట మదదదగబసట
ఇసటట ననస:5-1-303
వయససస:29
లస: పప

94-15/316

13934 NDX0222851
పపరర: రఘబననధ డడ

తసడడ:డ మసరసన మదదదగబసట
ఇసటట ననస:5-1-303
వయససస:59
లస: పప
94-7/981

94-15/656

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:5-1-300
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరరస ననరరమళళళ
ఇసటట ననస:5-1-302
వయససస:41
లస: పప

13926 NDX0671891
పపరర: రవ కలమమర ననరరమళళ
ననరరమళళ
తసడడ:డ కకషషమమరరస ననరరమళళ
ఇసటట ననస:5-1-302
వయససస:40
లస: పప

భరస : నజజమబదదదన పటబన
ఇసటట ననస:5-1-304
వయససస:62
లస: ససస స

13915 NDX3100377
పపరర: శశ రగఖ గసధస

13910 NDX3091253
పపరర: వనసకటరమణ బకసమలలర

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:5-1-299
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:5-1-301
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరరస ననరరమళళళ
ఇసటట ననస:5-1-302
వయససస:37
లస: పప

13932 NDX2950202
పపరర: హబబబననసర పటబన

94-17/1103

భరస : సడరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:5-1-300
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:5-1-300/3
వయససస:52
లస: పప
13923 NDX2247120
పపరర: వజయ కలమమర ననరరమళళళ

13912 NDX3066644
పపరర: అనల కలమమర బకలసమలర

94-15/302

తసడడ:డ పపదద చదననయఖ బకసమలలర
ఇసటట ననస:5-1-298
వయససస:54
లస: పప

భరస : పడదదప కలమమర
ఇసటట ననస:5-1-299
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ససరఖ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:5-1-300
వయససస:33
లస: ససస స
13920 JBV3058260
పపరర: ఫసరగజ షపక

94-15/304

తసడడ:డ వనసకటరమణ బకలసమలర
ఇసటట ననస:5-1-298
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:5-1-299
వయససస:54
లస: ససస స
13917 NDX1259159
పపరర: హహమమబనడ
ర ననగజసడర

13909 NDX2247112
పపరర: శవనననరరయణ వడడసరర

13907 NDX2247104
పపరర: రరజఖ లకడక వడడసరర

తసడడ:డ రరఘవరరవప లలట వడడసరర
ఇసటట ననస:5-1-298
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవరరవప లలట వడడసరర
ఇసటట ననస:5-1-298
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ బకసమలలర
ఇసటట ననస:5-1-298
వయససస:53
లస: ససస స
13914 NDX0007732
పపరర: లకకకరరజఖస గగవసదస

94-161/684

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బబ లల
ఇసటట ననస:5-1-296
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరఘవరరవప లలట వడడసరర
ఇసటట ననస:5-1-298
వయససస:60
లస: ససస స
13911 NDX3061454
పపరర: మసగమక బకసమలలర

13906 NDX2995918
పపరర: కవఖ శక బబ లల

13933 NDX2247302
పపరర: ఫణణ సడవసత పరరసకలశస

తసడడ:డ వనసకట రరమమసజనవయ చనరరఖలల పరరస
ఇసటట ననస:5-1-304
వయససస:29
లస: ససస స

94-15/317

తసడడ:డ రసగరచనరరఖలల డడ
ఇసటట ననస:5-1-304
వయససస:70
లస: పప
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13935 NDX2582062
పపరర: వనసకట రరఘవ రరకగష దదవ

94-15/485

తసడడ:డ రఘబననథ దదవ
ఇసటట ననస:5-1-304
వయససస:37
లస: పప
13938 NDX0700252
పపరర: శవరరమపడసరద బటబడ

94-13/255

94-15/319

94-12/1272

94-12/1436

94-12/95

94-12/98

94-12/101

భరస : శకనవరస రరజజరపప
ఇసటట ననస:5-1-311
వయససస:31
లస: ససస స

13948 NDX1408211
పపరర: భబణబ తేజ చసతకకకసదద

13951 NDX2048339
పపరర: కకసపర షపక

13954 JBV3058880
పపరర: శసకర కకలర పర

13957 NDX2146117
పపరర: ఫరరరక షపక

94-5/1276

13960 NDX0904367
పపరర: రరధదక కకలర పర

94-13/257

13963 NDX0242453
పపరర: Ramana Rajarapu
భరస : Srinivasarao Rajarapu
ఇసటట ననస:5-1-311
వయససస:38
లస: ససస స

13943 NDX0698381
పపరర: శవననగగశశరరరవప బటబడ

94-15/321

13946 NDX1323658
పపరర: ససతనరరమయఖ చసతకకకసదద

94-12/93

13949 NDX0242370
పపరర: లలమవత కకలర పర

94-12/94

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:5-1-309/1
వయససస:36
లస: ససస స
94-12/96

13952 NDX0242412
పపరర: సరసబబడజఖస కకలర పర

94-12/97

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:5-1-309/1
వయససస:61
లస: ససస స
94-12/99

13955 AP151010081072
పపరర: శకనవరస రరవప రరజజరపప

94-12/100

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:5-1-309/2
వయససస:42
లస: పప
94-12/102

13958 NDX1616152
పపరర: రమణయఖ చతషరజపలర

94-12/103

తసడడ:డ తరరపతయఖ చతషరజపలర
ఇసటట ననస:5-1-309/3
వయససస:35
లస: పప
94-12/104

భరస : పసచనకరర కకలర పర
ఇసటట ననస:5-1-310
వయససస:31
లస: ససస స
94-12/106

94-15/318

తసడడ:డ కకషష రరవప
ఇసటట ననస:5-1-309
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:5-1-309/3
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సరదర షపక
ఇసటట ననస:5-1-310
వయససస:19
లస: పప
13962 NDX1816653
పపరర: అరరణ రరజజరపప

94-15/659

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:5-1-309/1
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకట రమణయఖ
ఇసటట ననస:5-1-309/3
వయససస:31
లస: ససస స
13959 NDX2946689
పపరర: అబబదల అజజ షపక

13945 NDX2927523
పపరర: వనసకట లకడక గసగవరపప

13940 NDX0242511
పపరర: లకకర లకరసతస చటబడ

తసడడ:డ రరమదనసస
ఇసటట ననస:5-1-307
వయససస:72
లస: పప

భరస : సరరదర షపక
ఇసటట ననస:5-1-309/1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ననగ లసగస ఫసనధమ
ఇసటట ననస:5-1-309/1
వయససస:73
లస: ససస స
13956 NDX0242495
పపరర: ససజజత చతరరజ పలర

94-15/320

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ చసతకకకసదద
ఇసటట ననస:5-1-309
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరసబబబబ వభమదద
ఇసటట ననస:5-1-309/1
వయససస:37
లస: ససస స
13953 NDX1963546
పపరర: పరరశతమక ఫరనధస

13942 NDX0698373
పపరర: శవరరమపడసరదస బటబడ

94-13/254

భరస : శవననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:5-1-307
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : బడహక చనరర గసగవరపప
ఇసటట ననస:5-1-308
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ చసతకకకసదద
ఇసటట ననస:5-1-309
వయససస:50
లస: ససస స
13950 NDX1713016
పపరర: వజయకలమమరర వభమదద

94-13/256

తసడడ:డ శవననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:5-1-307
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బబలమసజనవయబలల గసగవరపప
ఇసటట ననస:5-1-308
వయససస:32
లస: పప
13947 NDX3181799
పపరర: సరగజ చసతకకకసదద

13939 NDX0700237
పపరర: శవ ననగగశశరరరవప బటబడ

13937 NDX0700278
పపరర: శకననధ బటబడ

తసడడ:డ శవ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:5-1-307
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరమదనసస
ఇసటట ననస:5-1-307
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ శవననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:5-1-307
వయససస:38
లస: పప
13944 NDX2638559
పపరర: బడహకచనరర గసగవరపప

94-12/1435

భరస : నజజమబదదదన పటబన
ఇసటట ననస:5-1-304 , WARD-1
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:5-1-307
వయససస:41
లస: పప
13941 NDX0698431
పపరర: శకననధ బటబడ

13936 NDX3116993
పపరర: హబ బబనసర పటబన

13961 NDX2245579
పపరర: పసచనకరర కకలర పస ర

94-12/105

తసడడ:డ పడసరదస కకలర పస ర
ఇసటట ననస:5-1-310
వయససస:32
లస: పప
94-12/107

13964 NDX2245637
పపరర: రమణ భబవనగరరర

94-12/108

భరస : గబరవయఖ భబవనగరరర
ఇసటట ననస:5-1-311
వయససస:50
లస: ససస స
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13965 NDX1804609
పపరర: లకడక ననరరయణ భవనగరరర

94-12/109

తసడడ:డ గబరవయఖ భవనగరరర
ఇసటట ననస:5-1-311
వయససస:27
లస: పప
13968 NDX2701365
పపరర: వరసజనవయబలల ఇలమవరరపప

94-12/1273

94-12/1438

94-12/112

94-12/115

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:5-1-319
వయససస:40
లస: పప

13973 AP151010087347
పపరర: ససజజత ఆలపరటట�

94-12/111

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:5-1-318
వయససస:42
లస: ససస స
94-12/113

13976 AP151010081349
పపరర: రరసబబబబ ఆలపరటట�

94-12/114

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:5-1-318
వయససస:44
లస: పప
94-13/258

13979 NDX2665073
పపరర: మబకలసద పసడయ వసకరయలపరటట

94-7/852

తసడడ:డ రవచసద వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:5-1-318/1
వయససస:21
లస: ససస స
94-12/117

13982 JBV3691854
పపరర: దదవఖజజఖత ఆనసదకలమమర
రగపపడడ
తసడడ:డ ఏలయమ
ఇసటట ననస:5-1-318/1
వయససస:47
లస: పప

94-12/119

13984 AP151010081312
పపరర: ఎలర యఖ రగపపగర�

94-12/120

94-120/580
13985 NDX2599355
పపరర: గగవసద చచదరర వసకరయలపరటట

తసడడ:డ మహన�
ఇసటట ననస:5-1-318/1
వయససస:76
లస: పప
94-12/121

13987 NDX1114206
పపరర: లకడక లకరసకలల

94-12/124

13990 NDX0653360
పపరర: అనల కలమమర లకరసకలల

94-12/122

13993 AP151010081304
పపరర: పడసరదస లకరసకకల
తసడడ:డ పపరరమమళళయఖ
ఇసటట ననస:5-1-319
వయససస:66
లస: పప

13988 NDX0035154
పపరర: హహమబసదస లకరసకలల

94-12/123

భరస : భబరత
ఇసటట ననస:5-1-319
వయససస:39
లస: ససస స
94-12/125

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:5-1-319
వయససస:39
లస: పప
94-12/127

94-12/118

తసడడ:డ రవచసద వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:5-1-318/1
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససనల మననహర
ఇసటట ననస:5-1-319
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:5-1-319
వయససస:52
లస: ససస స
13992 NDX0217851
పపరర: ససనల మననహర లకరసకలల

13978 NDX0819888
పపరర: జజన బబషర షపక�

94-12/1437

13981 AP151010081371
పపరర: వర బబల సససదరర కలమమరర
రగపపడడ
తసడడ:డ ఎలర యఖ
ఇసటట ననస:5-1-318/1
వయససస:47
లస: పప

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:5-1-319
వయససస:32
లస: ససస స
13989 AP151010087149
పపరర: ననగభమలకకర ల లకరసకలల

13975 AP151010087348
పపరర: పదనకవత ఆలపరటట

13970 NDX2891448
పపరర: ఫసలలమమనమమక మలర వరపప

94-12/116

తసడడ:డ అసకమక వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:5-1-318/1
వయససస:52
లస: పప
13986 NDX1114289
పపరర: నళన లకరసకలల

94-12/110

తసడడ:డ ఖమససస�
ఇసటట ననస:5-1-318
వయససస:37
లస: పప

భరస : రవచసద
ఇసటట ననస:5-1-318/1
వయససస:47
లస: ససస స
13983 NDX2044857
పపరర: రవచసద వసకరయలపరటట

13972 NDX0242743
పపరర: శరరష� అలపరటట�

94-15/487

భరస : కకటటశశరరరవప మలర వరపప
ఇసటట ననస:5-1-313
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:5-1-318
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:5-1-318
వయససస:67
లస: పప
13980 NDX0637124
పపరర: అమర వరణణ మదదదన

94-15/488

భరస : రరసబబబబ�
ఇసటట ననస:5-1-318
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వర బబల సససదర కలమమర
ఇసటట ననస:5-1-318
వయససస:44
లస: ససస స
13977 AP151010081393
పపరర: సరసబశవరరవప ఆలపరటట�

13969 NDX2697456
పపరర: లకడక ఇలమవరరపప

13967 NDX2698215
పపరర: శకనవరసరరవప ననగ మలర శశరర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప రరజజరరవప
ఇసటట ననస:5-1-311
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వరసజనవయబలల ఇలమవరరపప
ఇసటట ననస:5-1-312
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:5-1-313
వయససస:22
లస: ససస స
13974 NDX0242651
పపరర: పదనకవత రజపపడడ

94-15/486

భరస : మసరసన వల శక
ఇసటట ననస:5-1-311
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఇలమవరరపప
ఇసటట ననస:5-1-312
వయససస:29
లస: పప
13971 NDX2926293
పపరర: రరన షపక

13966 NDX2695971
పపరర: చసదదక
డ శక

13991 AP151010081011
పపరర: భరత బబబబ

94-12/126

తసడడ:డ పడసరదస
ఇసటట ననస:5-1-319
వయససస:40
లస: పప
94-12/128

13994 NDX1981894
పపరర: లకడక లకరసకలల

94-13/259

భరస : ససనల మననహర లకరసకలల
ఇసటట ననస:5-1-319
వయససస:36
లస: ససస స
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13995 NDX2194587
పపరర: రఘబ కలమమరర వనలలవవలల

94-12/129

భరస : మహన రరవప పరశతనవన
ఇసటట ననస:5-1-320
వయససస:74
లస: ససస స
13998 NDX0912824
పపరర: వనసకట శకరరమచసదడమమరరస

94-12/132

94-12/135

94-12/138

14002 NDX1492131
పపరర: నరహరర అనల

14005 NDX0034314
పపరర: పడభబవత కరరరకలసట

94-12/141

94-12/144

తసడడ:డ వరరఆ
ఇసటట ననస:5-1-321
వయససస:50
లస: పప

భరస : కకశశర
ఇసటట ననస:5-1-322
వయససస:36
లస: ససస స
14019 NDX1569823
పపరర: పదనకవత తతమమటట

94-12/142

14011 NDX0899351
పపరర: రమణ యదదనపపడడ

94-12/145

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:5-1-322
వయససస:42
లస: పప

14017 NDX0035089
పపరర: రజన మదసగబల

94-12/152

14020 AP151010087172
పపరర: కరమమశశరర వడర మమడడ

14023 NDX2369304
పపరర: వనసకటటసరశరరవ బబ లర సపలర
తసడడ:డ బబలయఖ బబ లర సపలర
ఇసటట ననస:5-1-322
వయససస:55
లస: పప

14003 NDX0242867
పపరర: ననగ మణణ కకమకరజడస డ

94-12/137

14006 NDX0243048
పపరర: పదకజ పడబల

94-12/140

14009 NDX0109413
పపరర: వనసకట కనకగశశరరరవప కకలశశటట

94-12/143

తసడడ:డ ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:5-1-321
వయససస:45
లస: పప
14012 NDX0243675
పపరర: శకనవరసరరవప తేలపస డ లల

94-12/146

తసడడ:డ అసకమక చచదరర
ఇసటట ననస:5-1-321
వయససస:57
లస: పప
94-13/260

14015 NDX2400349
పపరర: లకడక కకమల తతమమటట

94-12/148

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తతమమటట
ఇసటట ననస:5-1-322
వయససస:21
లస: ససస స
94-12/150

14018 NDX0034728
పపరర: ఆదద లకడక వడర మమడడ

94-12/151

భరస : రవ
ఇసటట ననస:5-1-322
వయససస:39
లస: ససస స
94-12/153

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:5-1-322
వయససస:57
లస: ససస స
94-12/155

94-12/134

భరస : మమరరస
ఇసటట ననస:5-1-321
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:5-1-322
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:5-1-322
వయససస:43
లస: ససస స
14022 AP151010081049
పపరర: రవ వడర మమడడ

94-12/139

తసడడ:డ శశషసరజడడస
ఇసటట ననస:5-1-321
వయససస:55
లస: పప
94-12/149

14000 NDX1874289
పపరర: గరకషక మబససనడరర

భరస : వనసకట రజడడస
ఇసటట ననస:5-1-321
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:5-1-321
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వరపడసరద రరవప మబససనడరర
ఇసటట ననస:5-1-321
వయససస:59
లస: పప
14016 NDX0034298
పపరర: కనకదసరడ వడర మమడడ

94-12/136

14008 NDX1383231
పపరర: చేసచస వవసకట వసశ కకషష
యదదనపపడడ
తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:5-1-321
వయససస:27
లస: పప

94-12/147 14014 NDX0653550
14013 NDX2069681
పపరర: పపరష చసదడ రరవప మబససనడరర
పపరర: వనసకట రజడడస కకమకరజడస డ

94-12/131

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప మబససనడరర
ఇసటట ననస:5-1-321
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:5-1-321
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరజడడస కకమమకరజడస డ
ఇసటట ననస:5-1-321
వయససస:26
లస: పప
14010 NDX1492115
పపరర: నరహరర పడభబకర

94-12/133

భరస : పడభబకర
ఇసటట ననస:5-1-321
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:5-1-321
వయససస:54
లస: ససస స
14007 NDX1963678
పపరర: శక కరసత రజడడస కకమమకరజడస డ

13999 NDX1492156
పపరర: నరహరర వనసకట వరరలకడక

13997 NDX0912709
పపరర: ననగ శకనవరస పడభల

తసడడ:డ వనసకట రరమచసదడ మమరరస
ఇసటట ననస:5-1-320
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర
ఇసటట ననస:5-1-321
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:5-1-321
వయససస:37
లస: ససస స
14004 NDX0034918
పపరర: అనడరరధ మబససనడరర

94-12/130

తసడడ:డ వనసకట శకరరమచసదడమమరరస
ఇసటట ననస:5-1-320
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:5-1-320
వయససస:64
లస: పప
14001 NDX0034785
పపరర: హరరత కరరరకలసట

13996 NDX1124031
పపరర: లలకననథ శఖశరసక పడభల

14021 JBV3058716
పపరర: కకషస ర వడర మమడడ

94-12/154

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:5-1-322
వయససస:39
లస: పప
94-12/156

14024 NDX2646701
పపరర: మబకగశ చచదరర తతమమటట

94-12/1274

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తతమమటట
ఇసటట ననస:5-1-322
వయససస:18
లస: పప
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14025 NDX0788620
పపరర: నరసససహరరవప మదసగబల

94-13/261

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:5-1-322
వయససస:46
లస: పప
14028 NDX0034611
పపరర: ససనతన పపదవలర

94-12/158

94-12/161

94-12/164

94-12/167

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:5-1-323
వయససస:39
లస: పప
14040 NDX2661742
పపరర: భబరత వవలచేటట

14032 JBV3071511
పపరర: కనకరతనస పపడవలర

94-12/1275

94-13/263

94-12/165

14038 NDX0218370
పపరర: ధనససజయరరవప గకర

94-12/169

14044 NDX2657096
పపరర: గకర సరయ దదపసక

భరస : వనసకటటశశరపడసరదస�
ఇసటట ననస:5-1-324
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససపత రరవప
ఇసటట ననస:5-1-324
వయససస:71
లస: పప
14052 NDX2883734
పపరర: శరత చసదడ రజడడస కకమకరజడడస
తసడడ:డ శకనవరస రజడడస కకమకరజడడస
ఇసటట ననస:5-1-324
వయససస:26
లస: పప

14050 NDX3127990
పపరర: కలసచద వజయ లకడక

94-12/1276

14053 NDX2245603
పపరర: ననగ మణణ సపవన
భరస : ఆదదననరరయణ సపవన
ఇసటట ననస:5-1-325
వయససస:40
లస: ససస స

94-12/163

14036 NDX2511699
పపరర: వసశకకషష రసగరసపటట

94-12/166

14039 NDX2245645
పపరర: వననకటటశశర రరవప బబ లర స పలర

94-12/170

14042 NDX3023074
పపరర: పదనకవత బబ లర సపలర

94-12/1439

భసధసవప: లతమ ననగ సతఖననరరయణ బబ లర సప
ఇసటట ననస:5-1-323
వయససస:52
లస: ససస స
94-24/825

94-12/173

14045 NDX0897108
పపరర: లకడక శనగశశటట

94-12/171

తసడడ:డ మబరళ కకషష శనగశశటట
ఇసటట ననస:5-1-324
వయససస:33
లస: ససస స
14048 NDX0245068
పపరర: ననగ మణణకసఠ తేతరరజ

94-12/174

తసడడ:డ షణబకఖ తేతరరజ
ఇసటట ననస:5-1-324
వయససస:36
లస: పప
94-12/1321

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ కలసచద
ఇసటట ననస:05-01-324
వయససస:30
లస: ససస స
94-12/1441

14033 NDX0035030
పపరర: రరమమలమక� యయరక�

తసడడ:డ బబలయఖ బబ లర స పలర
ఇసటట ననస:5-1-323
వయససస:58
లస: పప

భరస : షణబకఖస
ఇసటట ననస:5-1-324
వయససస:57
లస: ససస స
94-12/175

94-12/160

తసడడ:డ రగశయఖ రసగరసపటట
ఇసటట ననస:5-1-323
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ గకర ధనససజయ రరవప
ఇసటట ననస:5-1-323 THUFAN NAGAR
వయససస:20
లస: ససస స

94-12/172 14047 NDX0243170
14046 JBV3072105
పపరర: ననగరరపకకషషకలమమరర� జసపన�
పపరర: అనసడరరఖదేవ తదతస షరరజ

14030 NDX0034629
పపరర: శక లకడక రసగరసపటట

భరస : దసరడ యఖ�
ఇసటట ననస:5-1-323
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట వర పడసరద వనలచేటట
ఇసటట ననస:5-1-323
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:5-1-323
వయససస:39
లస: పప

14049 NDX0243709
పపరర: షణబకగస తతష
స రరజ

94-12/162

14035 NDX1592014
పపరర: లతస ననగ సతఖననరరయణ
బబ లర సపలర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ లర సపలర
ఇసటట ననస:5-1-323
వయససస:25
లస: పప

14041 NDX2661775
పపరర: ససరగఖ వనలచేటట

94-12/157

భరస : రగశయఖ
ఇసటట ననస:5-1-323
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:5-1-323
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట వర పడసరద వవలచేటట
ఇసటట ననస:5-1-323
వయససస:21
లస: ససస స
14043 NDX0700203
పపరర: శకనవరసరరవ పపడవలర

94-12/159

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:5-1-323
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశయఖ రసగరసపటట
ఇసటట ననస:5-1-323
వయససస:23
లస: పప
14037 JBV3058708
పపరర: ససకలమమర పపడవలర

14029 NDX0034975
పపరర: ససనత గకర

14027 NDX0034603
పపరర: కకటటశశరర పపడవలర

భరస : ససకలమమర
ఇసటట ననస:5-1-323
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ధనససజయ రరవప
ఇసటట ననస:5-1-323
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:5-1-323
వయససస:44
లస: ససస స
14034 NDX2511632
పపరర: వరరణ కలమమర రసగరసపటట

94-13/262

తసడడ:డ పపసటయఖ
ఇసటట ననస:5-1-322
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:5-1-323
వయససస:33
లస: ససస స
14031 NDX0243105
పపరర: మసజల� పస తతరర�

14026 NDX0122358
పపరర: కకటటశశరరరవప తతమమటట

14051 NDX3048360
పపరర: మమబబ ససభబన దసదదకలల

94-12/1440

తసడడ:డ వల దసదదకలల
ఇసటట ననస:5-1-324
వయససస:37
లస: పప
94-12/176

14054 NDX2245611
పపరర: మహహసదడ బబబబ సపవన

94-12/177

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ సపవన
ఇసటట ననస:5-1-325
వయససస:23
లస: పప
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14055 NDX2245629
పపరర: ఆదదననరరయణ సపవన
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94-12/178

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ సపవన
ఇసటట ననస:5-1-325
వయససస:46
లస: పప
14058 NDX0218586
పపరర: హరరబబబబ మబపలసరన�

94-12/181

14059 NDX2660876
పపరర: హరర కకషష రజడడస తనడడ

94-12/1442

14062 NDX2752772
పపరర: శక రరమ ననగలకడక తనడడ

తసడడ:డ వనసకటబచనరరఖలల�
ఇసటట ననస:5-1-326
వయససస:57
లస: పప
94-12/1279

94-15/660

94-12/185

94-13/268

తసడడ:డ కకషషమమరరస కరవవటట
ఇసటట ననస:5-1-328
వయససస:65
లస: పప

14074 NDX1981548
పపరర: మలర శవరర ఆవపలమసధ

14077 NDX1185362
పపరర: శవ కలమమర ధడళపరళళ

94-13/271

14080 NDX1184985
పపరర: పడసరదరరవప తదననల

94-12/1280

14083 NDX2776862
పపరర: వజయలకడక చేజరర
భరస : వనసకయఖ చేజజరర
ఇసటట ననస:5-1-328
వయససస:63
లస: ససస స

14063 NDX1185305
పపరర: మబనర జన మహమకద

94-13/264

14066 AP151010081102
పపరర: మహనరరవప తలర స

94-12/183

14069 NDX2757094
పపరర: గరరరబబబబ తలర మ

94-12/1444

తసడడ:డ మహన రరవప తలర మ
ఇసటట ననస:5-1-327
వయససస:41
లస: పప
94-15/661

14072 NDX2245660
పపరర: శకలకడక చటటట

94-12/184

భరస : నవన కలమమర గబరరకల
ఇసటట ననస:5-1-328
వయససస:31
లస: ససస స
94-13/266

14075 NDX0034561
పపరర: రమమదేవ దడలపరళళళ

94-13/267

భరస : వనసకరటరతనస
ఇసటట ననస:5-1-328
వయససస:55
లస: ససస స
94-13/269

14078 NDX0791178
పపరర: వనసకటపలయఖ కకతస �

94-13/270

తసడడ:డ వనసకట మహ దేవయఖ�
ఇసటట ననస:5-1-328
వయససస:45
లస: పప
94-13/272

తసడడ:డ జగమస
ఇసటట ననస:5-1-328
వయససస:54
లస: పప
94-15/662

94-12/1278

తసడడ:డ శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:5-1-327
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతనస ధడళపరళళ
ఇసటట ననస:5-1-328
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:5-1-328
వయససస:54
లస: పప
14082 NDX2776870
పపరర: వనసకయఖ చేజరర

94-12/182

భరస : ఏడడకకసదలల ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:5-1-328
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:5-1-328
వయససస:26
లస: పప
14079 NDX1981506
పపరర: ఏడడకకసడలల ఆవపలమసద

14071 NDX3080934
పపరర: పపషరలవత తలర మ

14060 NDX2657625
పపరర: శక రరమ ననగ లకడక తనడడ

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:5-1-326
వయససస:34
లస: పప

భరస : మబరళమహన రరవప తలర మ
ఇసటట ననస:5-1-327
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ననగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:5-1-328
వయససస:60
లస: ససస స
14076 NDX1981589
పపరర: నరగసదడ ఆవపలమసద

94-12/1443

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప గరణనల
ఇసటట ననస:5-1-327
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకరరమ మమరరస
ఇసటట ననస:5-1-327
వయససస:78
లస: ససస స
14073 NDX0889915
పపరర: రరఘవమక� జ�

14068 NDX2661478
పపరర: వనసకట సతఖ మహహష గరణనల

94-12/180

భసధసవప: హరర బబబబ మబపరసరణణ
ఇసటట ననస:5-1-326
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:5-1-327
వయససస:37
లస: పప

భరస : ననగగశశరరరవప గరణనల
ఇసటట ననస:5-1-327
వయససస:51
లస: ససస స
14070 NDX3078383
పపరర: నరరయణమక తలర స

94-12/1277

భరస : హరర కకషష రజడడస
ఇసటట ననస:5-1-326
వయససస:34
లస: ససస స

94-13/265 14065 JBV3058427
14064 NDX0121913
పపరర: మబరళ మమధవకకషష� పరరవససస�
పపరర: మహన కకషష చమటబ

14057 NDX0243196
పపరర: ససబబబయమక� మబపరలసన�

భరస : హరరబబబబ�
ఇసటట ననస:5-1-326
వయససస:53
లస: ససస స

భసధసవప: హరర బబబబ మబపరసణణ
ఇసటట ననస:5-1-326
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బడహక రజడడస
ఇసటట ననస:5-1-326
వయససస:41
లస: పప

14067 NDX2661916
పపరర: ససత మహలకడక గరణనల

94-12/179

తసడడ:డ హరరబబబబ�
ఇసటట ననస:5-1-326
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉలర యఖ�
ఇసటట ననస:5-1-326
వయససస:56
లస: పప
14061 NDX2752780
పపరర: హరర కకషష రజడడస తనడడ

14056 NDX0220236
పపరర: దదపసస� మపలసరన�

14081 NDX0084848
పపరర: వనసకట మహదేవయఖ� కకతస �

94-13/273

తసడడ:డ సపవదయఖ�
ఇసటట ననస:5-1-328
వయససస:65
లస: పప
94-15/663

14084 NDX2776896
పపరర: జగదేశశరరవప చేజజరర

94-15/664

తసడడ:డ వనసకయఖ చేజజరర
ఇసటట ననస:5-1-328
వయససస:43
లస: పప
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14085 NDX2776888
పపరర: జగదదశశరర చేజరర
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94-15/665

భరస : జగదదశశరర చేజజరర
ఇసటట ననస:5-1-328
వయససస:41
లస: ససస స
14088 XDG0622432
పపరర: ననగజజఖత కనపరరస

94-12/1445

94-12/188

94-13/274

94-12/1448

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:5-1-330/1
వయససస:47
లస: ససస స
14100 NDX2424794
పపరర: ఫసరగజగ షపక

94-12/192

తసడడ:డ సపవదన అల షపక
ఇసటట ననస:5-1-331
వయససస:24
లస: పప
14103 NDX0707562
పపరర: అసకకరజడడస చననపరజడడస

94-13/277

94-13/278

94-12/197

తసడడ:డ ఆదదరరజ
ఇసటట ననస:5-1-336
వయససస:42
లస: పప

94-13/275

14096 NDX2767465
పపరర: నరసససహ రరవప గరదదపపత

94-12/190

తసడడ:డ యమమన రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:5-1-330
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మల కకసడయఖ
ఇసటట ననస:5-1-330/1
వయససస:48
లస: పప

94-17/1104
14098 NDX3009651
పపరర: ayanapurapu dattatreya
ఆయమననపపరగపప
తసడడ:డ ఆయమననపపరగపప శకనవరసస శకనవరసస
ఇసటట ననస:5-1-330 satyanarayana puram 4
వయససస:20
లస: పప

14099 AP151010087049
పపరర: వనసకటలకకర ల చననపరజడస డ
భరస : వనసకటరజడడస
ఇసటట ననస:5-1-331
వయససస:52
లస: ససస స

14101 AP151010081012
పపరర: వనసకటరజడడస చననపరజడడస

14102 NDX0707554
పపరర: ససధనకరరజడడస చననపరజడడస

94-12/193

14104 NDX0243352
పపరర: లకడక శశశలజ వవజగసడర

14107 AP151010093099
పపరర: దయమనసద లసగబతస నన�

14110 NDX2048321
పపరర: రగణబక పపనసమమల

14113 NDX0352252
పపరర: లకడక� నసడడరర�
తసడడ:డ వనసకట రమణ మమరరస�
ఇసటట ననస:5-1-337
వయససస:31
లస: ససస స

94-12/1447

94-12/191

94-13/276

తసడడ:డ వనసకటరజడడస
ఇసటట ననస:5-1-331
వయససస:36
లస: పప
94-12/194

14105 NDX2106095
పపరర: వనసకట ననగ ససజన వవజగసడర

94-12/216

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర వవజగసడర
ఇసటట ననస:5-1-332 4TH LINE
వయససస:26
లస: ససస స
94-13/279

14108 JBV3072121
పపరర: లకడక� మసడలనవన�

94-12/196

భరస : కనకరరరవప� �
ఇసటట ననస:5-1-334
వయససస:36
లస: ససస స
94-12/198

భరస : ససపత కలమమర పపనసమమల
ఇసటట ననస:5-1-336
వయససస:46
లస: ససస స
94-12/200

94-12/187

14093 NDX0912998
పపరర: కలటటసబశకనవరసస
అయనవరపప�
తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:5-1-330
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ జవరతనస�
ఇసటట ననస:5-1-333
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదరరజ
ఇసటట ననస:5-1-336
వయససస:45
లస: ససస స
14112 AP151010081443
పపరర: ననగరరజ

14095 NDX0124115
పపరర: కలటటసబ శకనవరస ఇనవరపప

14090 NDX0219139
పపరర: ససనత� మననన�

94-12/189

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:5-1-332
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:5-1-333
వయససస:31
లస: పప
14109 NDX0219279
పపరర: లకడక కలమమరర ఆడవ

14092 NDX0243329
పపరర: శరసత ఐనపపరపప

94-12/186

భరస : రరసబబబబ�
ఇసటట ననస:5-1-330
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకకరజడడస
ఇసటట ననస:5-1-331
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ రజడడస
ఇసటట ననస:5-1-331
వయససస:38
లస: పప
14106 NDX0125799
పపరర: రరజగష మననవ

94-12/1446

భరస : కలటటసబ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:5-1-330
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పపరస దనసరర
ఇసటట ననస:5-1-330
వయససస:24
లస: పప
14097 NDX2815900
పపరర: రమబలల గరదదపపత

14089 XDG0622424
పపరర: కకరణ కలమమర కనపరరస

14087 NDX0889907
పపరర: రరత యమన రగపపడడ

భరస : ఆనసద కలమమర
ఇసటట ననస:5-1-328/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:5-1-329, 4th LANE,
వయససస:43
లస: పప

భరస : రసగ రజడడస
ఇసటట ననస:5-1-330
వయససస:38
లస: ససస స
14094 NDX1981621
పపరర: శకరరస చచదరర దనసరర

94-15/666

తసడడ:డ జగదదశశరర చేజజరర
ఇసటట ననస:5-1-328
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమమర కనపరరస
ఇసటట ననస:5-1-329, 4th LANE
వయససస:37
లస: ససస స
14091 NDX0243873
పపరర: మణణ నరరక

14086 NDX2776854
పపరర: యగగశశరగ సరయ పసడథద చేజరర

14111 NDX0215566
పపరర: సరయ కలమమరర ఆడవ

94-12/199

భరస : ఆదదరరజ
ఇసటట ననస:5-1-336
వయససస:67
లస: ససస స
94-12/201

14114 NDX0220798
పపరర: పదనకవత� నసడడరర�

94-12/202

భరస : వనసకట రమణ మమరరస�
ఇసటట ననస:5-1-337
వయససస:53
లస: ససస స
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14115 JBV3691862
పపరర: వనసకట రమణ మమరరస నసడడరర

94-12/203

తసడడ:డ శకరరమ మమరరస
ఇసటట ననస:5-1-337
వయససస:58
లస: పప
14118 JBV3058658
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ననలకలరరస

94-12/206

94-12/209

94-12/211

94-12/214

14125 NDX0243899
పపరర: ససబడజజఖతసత బడే

14128 NDX0353185
పపరర: శవ సతఖననరరయణ బడే

94-12/1450

14131 NDX1185313
పపరర: మమధవరరవప మమగసటట

94-6/927

14134 NDX3169273
పపరర: ససజనఖ తతకల
భరస : దదలప కలమమర తతకల
ఇసటట ననస:5-1-345
వయససస:36
లస: ససస స

94-15/668
14136 NDX3083656
పపరర: వనసకట ననగ ససతనరరమ సశరరప
కరజజ
తసడడ:డ మహన వనసకట ససబబరరవప కరజజ
ఇసటట ననస:5-1-345
వయససస:38
లస: పప

14137 NDX3205887
పపరర: దదలప కలమమర తతకల
తసడడ:డ ససత రరమయఖ తతకల
ఇసటట ననస:5-1-345
వయససస:37
లస: పప

14139 NDX0788166
పపరర: ననగబల మరరవల షపక

14140 NDX0951996
పపరర: ఖమజజవల షపక

94-13/282

తసడడ:డ రహసతషలమర
ఇసటట ననస:5-1-353
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఆదనమబ అదదసకక
ఇసటట ననస:5-1-382
వయససస:87
లస: ససస స

94-12/212

14143 AP151010072122
పపరర: పడసరద మసరల
తసడడ:డ జజన మసరల
ఇసటట ననస:5-1-382/3
వయససస:40
లస: పప

94-12/208

14123 NDX0120386
పపరర: రవకలమమర ధడళపరళళ

94-13/280

14126 NDX0243881
పపరర: కమలమదేవ బడే

94-12/213

భరస : శవ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:5-1-341
వయససస:48
లస: ససస స
94-12/215

14129 AHXPV4631N
పపరర: వనసకట ససబబయఖ గబసడడమమడ

94-12/1449

తసడడ:డ ననగబలల గబసడడమమడ
ఇసటట ననస:5-1-341
వయససస:44
లస: పప
94-13/281

14132 NDX3208535
పపరర: ఖమశస షపక

94-6/926

తసడడ:డ మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:5-1-345
వయససస:58
లస: పప
94-12/1451

14135 NDX3088010
పపరర: కరమమశశరర కరజజ

94-15/667

భరస : వనసకట ననగ ససత కరజజ
ఇసటట ననస:5-1-345
వయససస:39
లస: ససస స
94-15/669

14138 NDX3179678
పపరర: హహమకలమమరర తతకల

94-26/1160

భరస : ససతనరరమయఖ తతకల
ఇసటట ననస:5-1-345
వయససస:55
లస: ససస స
94-13/283

తసడడ:డ పసరర సరహహబ
ఇసటట ననస:5-1-363
వయససస:71
లస: పప
94-7/191

14120 AP151010081128
పపరర: కకసడయఖ ననలకలరరస

తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:5-1-339
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:5-1-341
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ తతకల
ఇసటట ననస:5-1-345
వయససస:37
లస: పప

14142 AP151010075093
పపరర: అవశమక అదదసకక

94-12/210

తసడడ:డ శకరరమబలల
ఇసటట ననస:5-1-341
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పసలర లటర
ఇసటట ననస:5-1-341
వయససస:34
లస: ససస స
14133 NDX3154424
పపరర: దదలప కలమమర తతకల

14122 AP151010087105
పపరర: సతఖవత గబడడపపడడ

94-12/205

తసడడ:డ గగపరల రరవప ననలకలరరస
ఇసటట ననస:5-1-338
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ శవ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:5-1-341
వయససస:32
లస: ససస స

తలర : వనసకట లకడక
ఇసటట ననస:5-1-341
వయససస:31
లస: పప
14130 CJZPG3019B
పపరర: కలమఖణణ గబసడడమమడ

94-12/207

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:5-1-339
వయససస:66
లస: ససస స

తలర : వనసకట లకడక
ఇసటట ననస:5-1-341
వయససస:32
లస: ససస స
14127 JBV3691870
పపరర: కననన రరజగష దననవకలల

14119 NDX0554857
పపరర: ననగగశశరరరవప కరటడగడస

14117 AP151010087045
పపరర: సరమమమజఖస నవలకలరరస

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:5-1-338
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:5-1-338
వయససస:41
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:5-1-339
వయససస:43
లస: ససస స
14124 NDX0351882
పపరర: రరపర భబరత ధనవకలల

94-12/204

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:5-1-338
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:5-1-338
వయససస:37
లస: పప
14121 AP151010087055
పపరర: లకకర లకళళఖణణ గబడడపపడడ

14116 AP151010087046
పపరర: కలలన ననలకలరరస

14141 NDX0787945
పపరర: చసదడశశఖర చసకరస

94-13/284

తసడడ:డ పడకరశస
ఇసటట ననస:5-1-380
వయససస:30
లస: పప
94-7/192

14144 NDX0700450
పపరర: ఎలషర మసరల

94-7/193

తసడడ:డ జజన మసరల
ఇసటట ననస:5-1-382/3
వయససస:41
లస: పప
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94-7/194

తసడడ:డ పపరరషస తస స మసరల
ఇసటట ననస:5-1-382/3
వయససస:64
లస: పప

14146 NDX1923474
పపరర: గరయతడ జజననలగడస

భరస : మధస బబబబ జజననలగడస
ఇసటట ననస:5-1-388
వయససస:40
లస: ససస స

14148 NDX0457556
పపరర: రరజఖలకడక గసగరరజడడస

94-7/196

భరస : శవరరజడడస� గసగరరజడడస
ఇసటట ననస:5-1-391
వయససస:41
లస: ససస స

14149 NDX0904870
పపరర: శవరరజడడస కళళస

94-7/199

14152 NDX0904821
పపరర: గగపస చసద మబతనఖల

భరస : వజయ ససపత కలమమర మబతనఖల
ఇసటట ననస:5-1-392
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ ససపత కలమమర మబతనఖల
ఇసటట ననస:5-1-392
వయససస:29
లస: పప

14154 NDX0828954
పపరర: కకమరగనన వరణణశక�

14155 NDX0842112
పపరర: కకమరగనన రరమమరరవప

94-13/286

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:5-1-589
వయససస:54
లస: ససస స

14158 NDX1395442
పపరర: అభయ పడధనసబ మమలలసపరటట

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ఎడడపపలపరటట
ఇసటట ననస:5/2
వయససస:32
లస: పప

భరస : పడభబకర రరవప మమలలసపరటట
ఇసటట ననస:5-2-30
వయససస:40
లస: ససస స

14160 NDX0587188
పపరర: కమల రవతేజ దనసరర�

14161 NDX1179514
పపరర: బబలరగశయఖ P

94-7/204

తసడడ:డ చననన రరవప� దనసరర
ఇసటట ననస:5-2-30
వయససస:32
లస: పప
14163 NDX3068764
పపరర: వననద అలర

94-6/929

94-7/208

భరస : షబర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:5-2-351
వయససస:38
లస: ససస స

94-13/287

14167 NDX2284842
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-7/211

14170 NDX2284800
పపరర: పసరరలర షపక

94-7/202

14173 AP151010075145
పపరర: గకససబ షపక
భరస : గననవసదన షపక
ఇసటట ననస:5-2-351
వయససస:52
లస: ససస స

94-7/198

14153 AP151010072004
పపరర: వజయససపత కలమమర
మబతనఖల
తసడడ:డ జగససరతనస మబతనఖల
ఇసటట ననస:5-1-392
వయససస:63
లస: పప
14156 NDX2762474
పపరర: నరకల బతష
స ల

94-7/201

94-12/1426

14159 NDX0587147
పపరర: కమల ధరకతేజ దనసరర�

94-7/203

తసడడ:డ చననన రరవప� దనసరర
ఇసటట ననస:5-2-30
వయససస:29
లస: పప
94-7/205

14162 NDX2996007
పపరర: వననద అలర స

94-5/1278

తసడడ:డ లలరర
స సరశమ అలర స
ఇసటట ననస:5-2-287
వయససస:25
లస: పప
94-7/206

14165 NDX2284826
పపరర: గకసరన షపక

94-7/207

భరస : పసరరలర షపక
ఇసటట ననస:5-2-350
వయససస:47
లస: ససస స
94-7/209

14168 NDX2284867
పపరర: మసరసన వల షపక

94-7/210

తసడడ:డ పసరరలర షపక
ఇసటట ననస:5-2-350
వయససస:31
లస: పప
94-7/212

తసడడ:డ మహమకద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:5-2-350
వయససస:53
లస: పప
94-7/214

14150 NDX1136894
పపరర: సరరత యస

భరస : జజగగశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:5-1-1121
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ఖమజ పసరర షపక
ఇసటట ననస:5-2-350
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరసరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:5-2-350
వయససస:38
లస: పప
14172 NDX1738410
పపరర: శరహహనన పఠరన

94-7/200

భరస : మసరసనశల� షపక
ఇసటట ననస:5-2-350
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : బకరరర షపక
ఇసటట ననస:5-2-350
వయససస:58
లస: ససస స
14169 NDX0920942
పపరర: షపక ససభబన�

14164 AP151010075144
పపరర: ఆదదమబన షపక�

94-7/195

భరస : ధనరరజ మబతనఖల
ఇసటట ననస:5-1-392
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:5-2-30
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ లలరర
స సరశమ అలర
ఇసటట ననస:5-2-287
వయససస:26
లస: పప
14166 NDX2284834
పపరర: మహబమబ బ షపక

94-7/197

తసడడ:డ అచచయఖ
ఇసటట ననస:5-1-589
వయససస:56
లస: పప
94-113/983

14147 JBV3044666
పపరర: ససమలత గసగరరజడడస

తసడడ:డ అసకకరజడడస గసగరరజడడస
ఇసటట ననస:5-1-391
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రతననరజడడస కళళస
ఇసటట ననస:5-1-391
వయససస:48
లస: పప

14151 AP151010075044
పపరర: హహహమమవత మబతనఖల

14157 NDX3056629
పపరర: అజయ చసదడ ఎడడపపలపరటట

94-13/285

14171 NDX0928259
పపరర: షపక రగషసణణ షపక

94-7/213

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:5-2-351
వయససస:32
లస: ససస స
94-7/215

14174 AP151010072206
పపరర: భబషర షపక

94-7/216

తసడడ:డ గన సపవదన షపక
ఇసటట ననస:5-2-351
వయససస:40
లస: పప
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14175 AP151010072201
పపరర: గన సపవదన షపక

94-7/217

తసడడ:డ పపదబకరరర షపక
ఇసటట ననస:5-2-351
వయససస:56
లస: పప
14178 AP151010075256
పపరర: ససజజత దదడనస

94-7/219

94-7/222

94-7/225

94-7/226

94-13/1212

94-7/229

భరస : పడకరశరరవప గదదద
ఇసటట ననస:5-2-357
వయససస:57
లస: ససస స

14188 AP151010072359
పపరర: ననగగసదడరరవప అదదసకక

14191 NDX2842896
పపరర: నవన కలమమర అదదసకక

14194 AP151010075301
పపరర: మమరర బళళళ

94-7/232

14197 AP151010075134
పపరర: రరణణ దనసరర

94-7/227

14200 NDX2782878
పపరర: లలరద రరజ దనసరర

94-15/682

94-7/230

14203 AP151010075206
పపరర: మననకమక గదదద
భరస : బబనన గదదద
ఇసటట ననస:5-2-357
వయససస:87
లస: ససస స

94-7/224

14186 NDX3131372
పపరర: నవన కలమమర అదదసకక

94-6/930

14189 NDX2752566
పపరర: నవన కలమమర అదదసకక

94-7/989

14192 NDX0374371
పపరర: మమధసరర బలమర

94-7/228

తసడడ:డ పడసరదరరవప బళళర
ఇసటట ననస:5-2-353/1
వయససస:30
లస: ససస స
14195 JBV1790153
పపరర: రరజగష బబబబ బళళర

94-7/231

తసడడ:డ పడసరదరరవప బళళర
ఇసటట ననస:5-2-353/1
వయససస:33
లస: పప
94-7/233

14198 NDX0447334
పపరర: ససవరరస మక దనసరర

94-7/234

భరస : లలరరద దనసరర
ఇసటట ననస:5-2-354
వయససస:81
లస: ససస స
94-7/990

తసడడ:డ వనసకయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:5-2-354
వయససస:18
లస: పప
94-7/237

14183 JBV3690567
పపరర: వరపడసరదరరవప పపరరకల

తసడడ:డ ససబబయఖ అదదసకక
ఇసటట ననస:5-2-353
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:5-2-354
వయససస:44
లస: ససస స
94-7/235

94-7/221

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:5-2-353
వయససస:52
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప బళళర
ఇసటట ననస:5-2-353/1
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దనసరర
ఇసటట ననస:5-2-354
వయససస:46
లస: పప
14202 AP151010075395
పపరర: సలలమ గదదద

94-7/988

Deleted

తసడడ:డ రరమయఖ బళళర
ఇసటట ననస:5-2-353/1
వయససస:57
లస: పప
14199 AP151010072181
పపరర: వనసకయఖ దనసరర

14185 NDX2873446
పపరర: దదలప పపరరకల

14180 AP151010075255
పపరర: జజసససత పపరరకల

తసడడ:డ మషప పపరరకల
ఇసటట ననస:5-2-352
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ అదదసకక
ఇసటట ననస:5-2-353
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప బళళర
ఇసటట ననస:5-2-353/1
వయససస:40
లస: ససస స
14196 JBV3690575
పపరర: పడసరదరరయ బళళ

94-7/223

తసడడ:డ యమకకబబ అదదసకక
ఇసటట ననస:5-2-353
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ వవన కలమమర అదదసకక
ఇసటట ననస:5-2-353
వయససస:18
లస: పప
14193 AP151010075238
పపరర: పపసడనఖల మమధవ

14182 NDX0905166
పపరర: శరఖమ సససదర పపరరకల

94-7/218

భరస : ననగగశశరరరవప పపరరకల
ఇసటట ననస:5-2-352
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబబబ పపరరకల
ఇసటట ననస:5-2-352
వయససస:21
లస: పప

భరస : ననగగసదరరరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:5-2-353
వయససస:67
లస: ససస స
14190 NDX2655348
పపరర: ససదదప కలమమర అదదసకక

94-7/220

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప పపరరకల
ఇసటట ననస:5-2-352
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మషప పపరరకల
ఇసటట ననస:5-2-352
వయససస:52
లస: పప
14187 AP151010075248
పపరర: మరరయమక అదదసకక

14179 AP151010075176
పపరర: కలమమరర పపరరకల

14177 NDX0447284
పపరర: వరణణ పపరరకల

భరస : శరఖమబససదర పపరరకల
ఇసటట ననస:5-2-352
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జజన పపరరకల
ఇసటట ననస:5-2-352
వయససస:44
లస: ససస స

తలర : ససజజత దదడస
ఇసటట ననస:5-2-352
వయససస:26
లస: పప
14184 AP151010072553
పపరర: ననగగశశరరరవప పపరరకల

94-181/1377

తసడడ:డ చనసదనలశర
ఇసటట ననస:5-2-351
వయససస:32
లస: పప

భరస : మమణణకఖరరవప దదడనస
ఇసటట ననస:5-2-352
వయససస:44
లస: ససస స
14181 NDX1957093
పపరర: పడవణ దదడస

14176 NDX3103496
పపరర: చనసదనలశర మహమద

14201 NDX1458208
పపరర: వజయకలమమరర గదదద

94-7/236

భరస : ఎలయ బబబబ గదదద
ఇసటట ననస:5-2-357
వయససస:33
లస: ససస స
94-7/238

14204 NDX0695148
పపరర: శరత బబబబ గదదద

94-7/239

తసడడ:డ పడకరశరరవప గదదద
ఇసటట ననస:5-2-357
వయససస:32
లస: పప

Page 518 of 722

14205 JBV3690591
పపరర: చదవతనఖ కలమమర గదదద

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-7/240

తసడడ:డ పడకరశరరవప గదదద
ఇసటట ననస:5-2-357
వయససస:34
లస: పప
14208 NDX0447417
పపరర: వనసకట లకడక వరససమళళ

94-7/243

94-8/1568

94-6/423

94-6/932

94-6/427

94-6/430

94-7/247

భరస : ననరరయణ మరరయమల
ఇసటట ననస:5-2-367
వయససస:31
లస: ససస స
14229 JBV1790971
పపరర: ననరరయణ మరరయమల

భరస : భబససరరరవప జజరర
ఇసటట ననస:5-2-368
వయససస:44
లస: ససస స

94-6/424

14218 NDX1140540
పపరర: హహలలన రరణణ పపరరపస గబ

14221 NDX0241935
పపరర: మమరర బననరరవపరర

14224 NDX2665438
పపరర: రవసదడ బననరరవపరర

94-7/250

94-6/425

14216 NDX2892818
పపరర: సపవకల పపరరపస గబ

94-6/931

14219 JBV1799550
పపరర: డనన పపరరపస గబ

94-6/426

94-6/428

14222 NDX2473593
పపరర: మమణణకఖస బబరరక

94-6/429

భరస : ననగభమషణస బబరరక
ఇసటట ననస:5-2-365
వయససస:69
లస: ససస స
94-6/770

14225 NDX1395426
పపరర: శరసత మరరయల

94-7/246

భరస : కకటటశశర రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:5-2-367
వయససస:28
లస: ససస స

14227 JBV3690708
పపరర: బబలమక మరరయమల

14228 JBV3690617
పపరర: మరరయమలల శసకర

14233 NDX1419150
పపరర: షరహహన కలమమర కళళర స
తసడడ:డ శరసతన కలమమర కళళర స
ఇసటట ననస:5-2-368
వయససస:36
లస: పప

94-6/422

తసడడ:డ దేవసహయస పపరరపస గబ
ఇసటట ననస:5-2-363
వయససస:35
లస: పప

94-7/248

94-7/249

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:5-2-367
వయససస:34
లస: పప
94-7/251

తసడడ:డ ననరయఖ మరరయమల
ఇసటట ననస:5-2-367
వయససస:59
లస: పప
94-7/252

14213 NDX0227876
పపరర: ఝమనస రరణణ పపరరపస గబ

తసడడ:డ వర వనసకటటశశరరరవప బననరరవపరర
ఇసటట ననస:5-2-365
వయససస:21
లస: పప

14230 NDX0444307
పపరర: కకటటశశరరరవప మరరయమల

94-7/245

తసడడ:డ నగగశశరరరవప పపరరపస గబ
ఇసటట ననస:5-2-362
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:5-2-367
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:5-2-367
వయససస:35
లస: పప
14232 AP151010075392
పపరర: అనల ససజజత జజరర

14215 AP151010069325
పపరర: ననగగశశరరరవప పపరరపస గబ

14210 AP151010072169
పపరర: శరత బబబబ వరససమళళ

భరస : దేవసహయస పపరరపస గబ
ఇసటట ననస:5-2-362
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప బననరరవపరర
ఇసటట ననస:5-2-365
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప బననరరవపరర
ఇసటట ననస:5-2-365
వయససస:51
లస: పప
14226 NDX0224618
పపరర: పడశరసత మరరయమల

94-6/421

భరస : డనన బబబబ పపరరపస గబ
ఇసటట ననస:5-2-363
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : దేవసహయస పపరరపస గబ
ఇసటట ననస:5-2-364
వయససస:67
లస: ససస స
14223 NDX0345256
పపరర: కకటటశశర రరవప బననరరవపరర

14212 NDX2503746
పపరర: బమఖలమ పపరరపస గబ

94-7/242

తసడడ:డ కళళఖణరరవప వరససమళళ
ఇసటట ననస:5-2-360
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ పపరరపస గబ
ఇసటట ననస:5-2-362
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కరవవటట
ఇసటట ననస:5-2-362
వయససస:18
లస: ససస స
14220 AP151010069120
పపరర: మమరస మక పపరరపస గబ

94-7/244

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పపరరపస గబ
ఇసటట ననస:5-2-362
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప పపరరపస గబ
ఇసటట ననస:5-2-362
వయససస:39
లస: ససస స
14217 NDX2875730
పపరర: సపవకల పపరరపస గబ

14209 NDX1180058
పపరర: V కకరణ బబబబ

14207 AP151010072072
పపరర: పడకరశరరవప గదదద

తసడడ:డ బబనన గదదద
ఇసటట ననస:5-2-357
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ కళళఖణ రరవప వరససమళళ
ఇసటట ననస:5-2-360
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఏబననశజగర పపరరపస గబ
ఇసటట ననస:5-2-361
వయససస:19
లస: పప
14214 NDX1728593
పపరర: పదక పపరరపస గబ

94-7/241

తసడడ:డ పడకరశరరవప గదదద
ఇసటట ననస:5-2-357
వయససస:38
లస: పప

భరస : శరత బబబబ వరససమళళ
ఇసటట ననస:5-2-360
వయససస:36
లస: ససస స
14211 NDX2775054
పపరర: రరజగశ పపరరపస గబ

14206 JBV1790203
పపరర: ఏలయబబబబ గదదద

14231 NDX2852374
పపరర: శరకవణణ మరరయమల

94-5/1279

భరస : శసకర మరరయమల
ఇసటట ననస:5-2-367/1
వయససస:27
లస: ససస స
94-7/253

14234 JBV3036738
పపరర: భబససరరరవప జజరర

94-7/254

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ జజరర
ఇసటట ననస:5-2-368
వయససస:50
లస: పప
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14235 AP151010075396
పపరర: రతనమమరరససవరష గదదద

94-7/255

భరస : మమరరస గదదద
ఇసటట ననస:5-2-370
వయససస:64
లస: ససస స
14238 NDX0956730
పపరర: అననమమణణ గదదద

94-7/258

94-7/261

94-7/264

94-7/267

94-7/270

94-7/273

94-7/276

భరస : సడరయఖ పరపపరర
ఇసటట ననస:5-2-373
వయససస:53
లస: ససస స

14248 NDX0221697
పపరర: చన వనసకరటరరమయఖ� ససహహచ�

14251 AP151010075211
పపరర: తేరగజమక గదదద

14254 JBV1794437
పపరర: పరవన బసడడ

14257 NDX1419143
పపరర: అవశమక బసడడ

94-7/279

14260 AP151010072345
పపరర: శరఖమసససదరవరపడసరద బసడడ

94-7/268

14263 NDX1180066
పపరర: బబజర బబబబ P
తసడడ:డ సడరయఖ పస పపరర
ఇసటట ననస:5-2-373
వయససస:27
లస: పప

14243 NDX1392760
పపరర: అరరణ కలమమరర తమబకరరగగటట

94-7/263

14246 JBV3690625
పపరర: రవవరక గదదద

94-7/266

14249 NDX1179944
పపరర: అనల కలమమర T

94-7/269

తసడడ:డ జజజ నయఖ t
ఇసటట ననస:5-2-371
వయససస:55
లస: పప
94-7/271

14252 JBV1790559
పపరర: చసదడశశఖరరరవప చసకరస

94-7/272

తసడడ:డ యమకకబబ చసకరస
ఇసటట ననస:5-2-371/1
వయససస:43
లస: పప
94-7/274

14255 JBV1794429
పపరర: వజజడవత వనలచరర

94-7/275

భరస : దసరరడపడసరద వనలచరర
ఇసటట ననస:5-2-372/1
వయససస:40
లస: ససస స
94-7/277

14258 JBV1794064
పపరర: దసరరడ పడసరద వనలచరర

94-7/278

తసడడ:డ అసకలలల వనలచరర
ఇసటట ననస:5-2-372/1
వయససస:43
లస: పప
94-7/280

తసడడ:డ జగసస రతనస బసడడ
ఇసటట ననస:5-2-372/1
వయససస:47
లస: పప
94-7/282

94-7/260

తసడడ:డ శరమమఖల గదదద
ఇసటట ననస:5-2-371
వయససస:34
లస: పప

భరస : జగసస రతనస బసడడ
ఇసటట ననస:5-2-372/1
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ బ జగ రతనస బసడడ
ఇసటట ననస:5-2-372/1
వయససస:45
లస: పప
14262 NDX0447367
పపరర: ననగబలల పరపపరర

94-7/265

భరస : శరఖమ పడసరదస బసడడ
ఇసటట ననస:5-2-372/1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : యయసపబబ బసడడ
ఇసటట ననస:5-2-372/1
వయససస:40
లస: ససస స
14259 NDX0587204
పపరర: యయసపబబ బసడక

14245 AP151010075210
పపరర: మమరస మక గదదద

14240 NDX2284792
పపరర: మసజల చసకస

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:5-2-371
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శరమమఖలల గదదద
ఇసటట ననస:5-2-371/1
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : దేవదనసస మమడడగబల
ఇసటట ననస:5-2-372
వయససస:50
లస: ససస స
14256 NDX0722009
పపరర: భవరన బసడడ

94-7/262

తసడడ:డ రరమమరరవప� చన
ఇసటట ననస:5-2-371
వయససస:49
లస: పప

భరస : చసదడశశఖరరరవప చసకరస
ఇసటట ననస:5-2-371/1
వయససస:37
లస: ససస స
14253 AP151010075249
పపరర: మణణమక మమడడగబల

14242 NDX0447615
పపరర: జజఖసట త గదదద

94-7/257

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప చసకస
ఇసటట ననస:5-2-371
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సససదరరరవప గదదద
ఇసటట ననస:5-2-371
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసస బమ d
ఇసటట ననస:5-2-371
వయససస:45
లస: పప
14250 JBV1790575
పపరర: జయవరణణ చసకరస

94-7/259

భరస : రవవరక గదదద
ఇసటట ననస:5-2-371
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమయఖ� చసత మమల
ఇసటట ననస:5-2-371
వయససస:41
లస: ససస స
14247 NDX1179969
పపరర: రమమష D

14239 AP151010072304
పపరర: యబబరజనకలమమర గదదద

14237 AP151010072045
పపరర: ససభబస చసదడబబ స గదదద

తసడడ:డ మమరరస గదదద
ఇసటట ననస:5-2-370
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మమరరస గదదద
ఇసటట ననస:5-2-370/1
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమ కలమమర గదదద
ఇసటట ననస:5-2-371
వయససస:28
లస: ససస స
14244 NDX0703603
పపరర: మణణ చసతమమల�

94-7/256

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప గదదద
ఇసటట ననస:5-2-370
వయససస:29
లస: పప

భరస : రజన కలమమర గదదద
ఇసటట ననస:5-2-370/1
వయససస:40
లస: ససస స
14241 NDX1958489
పపరర: మరరయమక గదదద

14236 NDX1179910
పపరర: పరల భరత K

14261 NDX1957143
పపరర: పరవన పస పపరర

94-7/281

భరస : ననగరరజ పస పపరర
ఇసటట ననస:5-2-373
వయససస:33
లస: ససస స
94-7/283

14264 JBV3690583
పపరర: ననగరరజ పస పపరర

94-7/284

తసడడ:డ సడరయఖ పస పపరర
ఇసటట ననస:5-2-373
వయససస:33
లస: పప
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14265 AP151010072305
పపరర: సడరయఖ పస పపరర

94-7/285

తసడడ:డ శశరర పస పపరర
ఇసటట ననస:5-2-373
వయససస:47
లస: పప
14268 AP151010075139
పపరర: మరరయరరణణ కటటకల

94-7/288

94-7/291

94-7/294

94-7/297

94-7/300

94-7/303

94-7/306

తసడడ:డ పరల బబజరస
ఇసటట ననస:5-2-381
వయససస:41
లస: పప

14278 NDX1815069
పపరర: పడసననకలమమరర కకటటట

14281 NDX1458182
పపరర: అరరణ శక కకటటట

14284 NDX0950345
పపరర: శరసతవరర న కకటటట

14287 AP151010072126
పపరర: యయససదనసస కకటటట

94-7/309

14290 AP151010075218
పపరర: బబరసడకనన బబజరస

94-7/298

14293 AP151010072246
పపరర: రమమష బబబబ బబజరస
తసడడ:డ పరల బబజరస
ఇసటట ననస:5-2-381
వయససస:43
లస: పప

14273 AP151010072005
పపరర: రమమష కలలకలరర

94-7/293

14276 NDX3280641
పపరర: వనసకరయమక తలకరయల

94-7/296

14279 NDX1136936
పపరర: వజయశక కకటట

94-7/299

తసడడ:డ శరమమఖలల కకటటట
ఇసటట ననస:5-2-377
వయససస:27
లస: ససస స
94-7/301

14282 AP151010075075
పపరర: భమషణకలమమరర కకటటట

94-7/302

భరస : శరమమఖలల కకటటట
ఇసటట ననస:5-2-377
వయససస:53
లస: ససస స
94-7/304

14285 AP151010072089
పపరర: శరఖమమఖల కకటటట

94-7/305

తసడడ:డ యమకకబబ కకటటట
ఇసటట ననస:5-2-377
వయససస:58
లస: పప
94-7/307

14288 NDX0447698
పపరర: శకదేవ బబజరస

94-7/308

భరస : రతనరరజ బబజరస
ఇసటట ననస:5-2-381
వయససస:31
లస: ససస స
94-7/310

భరస : పరల బబజరస
ఇసటట ననస:5-2-381
వయససస:60
లస: ససస స
94-7/312

94-7/290

భరస : ఏసపబబ తలకరయల
ఇసటట ననస:5-2-376
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ యమకకబబ
ఇసటట ననస:5-2-378
వయససస:44
లస: పప

భరస : రమమష బబబబ బబజరస
ఇసటట ననస:5-2-381
వయససస:35
లస: ససస స
14292 AP151010072309
పపరర: రతనరరజ బబజరస

94-7/295

తసడడ:డ శరఖమమఖల కకటటట
ఇసటట ననస:5-2-377
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఏససదనసస కకటటట
ఇసటట ననస:5-2-378
వయససస:41
లస: ససస స
14289 JBV1791334
పపరర: ఝమనస బబజరస

14275 NDX1458174
పపరర: కరరణ శక కకటటట

14270 AP151010075163
పపరర: కకపమక కటటకల

తసడడ:డ పడకరశరరవప కలలకలరర
ఇసటట ననస:5-2-374
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శరమమఖల కకటటట
ఇసటట ననస:5-2-377
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శరమమఖల కకటటట
ఇసటట ననస:5-2-377
వయససస:24
లస: పప
14286 AP151010075135
పపరర: అసతతనమక కకటటట

94-7/292

తసడడ:డ శరమమఖల కకటటట
ఇసటట ననస:5-2-377
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శరమబఖల కకటటట
ఇసటట ననస:5-2-377
వయససస:33
లస: ససస స
14283 NDX1957168
పపరర: పపడమ కలమమర కకటటట

14272 NDX0073700
పపరర: ససరగష కరలలకలరర

94-7/287

భరస : వనసకటటశశరరర కటటకజలమ
ఇసటట ననస:5-2-374
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ శరమమఖల తలకరయల
ఇసటట ననస:5-2-376
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ యసస బబ తలకరయల
ఇసటట ననస:5-2-376
వయససస:44
లస: పప
14280 JBV1790583
పపరర: జయశక కకటటట

94-7/289

తసడడ:డ పడకరషరరవప కలలకలరర
ఇసటట ననస:5-2-374
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ కలలకలరర
ఇసటట ననస:5-2-374
వయససస:64
లస: పప
14277 AP151010072272
పపరర: పడభబదనస తలకరయల

14269 AP151010075138
పపరర: మమరస మక కలలకలరర

14267 NDX0447300
పపరర: రమమదేవ కలలకలరర

తసడడ:డ పడకరశరరవప కలలకల రర
ఇసటట ననస:5-2-374
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పడకరశరరవప కలలకలరర
ఇసటట ననస:5-2-374
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమమర కటటకగలమ
ఇసటట ననస:5-2-374
వయససస:25
లస: పప
14274 AP151010072262
పపరర: పడకరశరరవప కలలకలరర

94-7/286

భరస : ససరగష కలలకలరర
ఇసటట ననస:5-2-374
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రవ కటటకజలమ
ఇసటట ననస:5-2-374
వయససస:41
లస: ససస స
14271 NDX1815036
పపరర: కళళఖణ కలమమర కటటకగలమ

14266 NDX1458836
పపరర: రరతష కలలర కలరర

14291 JBV1797331
పపరర: వనసకటరతనస గబరరకల �

94-7/311

భరస : రసగరరరవప � గబరరకల
ఇసటట ననస:5-2-381
వయససస:35
లస: ససస స
94-7/313

14294 NDX1517830
పపరర: మమనక అదదసకక

94-7/314

తసడడ:డ రరజజ అదదసకక
ఇసటట ననస:5-2-382
వయససస:25
లస: ససస స

Page 521 of 722

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39

14295 AP151010075237
పపరర: పదక అదదసకక

94-7/315

భరస : యబబ అదదసకక
ఇసటట ననస:5-2-382
వయససస:44
లస: ససస స
14298 AP151010075240
పపరర: సశరరపరరణణ అదదసకక

94-7/318

94-7/321

94-7/323

94-7/326

94-7/329

94-7/332

94-7/335

భరస : టబగగర రసగ రరవప గబరకల
ఇసటట ననస:5-2-395
వయససస:62
లస: ససస స

14308 AP151010093222
పపరర: హహసపసన బ షపక

14311 AP151010093305
పపరర: ఖమజజవల షపక

14314 NDX1957192
పపరర: ఉషర రరణణ గగడస సటట

14317 NDX1713065
పపరర: మరరబ షపక

94-7/993

94-7/994

14320 NDX2613826
పపరర: ఉజశల దేవ మబతనఖల

94-7/320

14303 NDX0447748
పపరర: జజససరన మసరల

94-7/322

14306 NDX0447797
పపరర: ననగగసదడ మసరల

94-7/325

భరస : జజన మసరల
ఇసటట ననస:5-2-382/3
వయససస:54
లస: ససస స
94-7/327

14309 AP151010075096
పపరర: బబబసరగజన రగమమల

94-7/330

14312 AP151010069440
పపరర: శవమక వలర పప�

94-7/331

భరస : లకష లయఖ� వలర పప
ఇసటట ననస:5-2-383/1
వయససస:53
లస: ససస స
94-7/333

14315 NDX1957218
పపరర: ససతనరరమయఖ గగడస సటట

94-7/334

తసడడ:డ మనకధ రరవప గగడస సటట
ఇసటట ననస:5-2-388
వయససస:45
లస: పప
94-7/336

14318 NDX2777530
పపరర: వజయ ససపతకలమమర
మబతనఖల
తసడడ:డ జగసస రతనమ మబతనఖల
ఇసటట ననస:5-2-392
వయససస:64
లస: పప

94-7/992

94-7/860

14321 NDX3040714
పపరర: సరసబశవ రరవప పససపపలలటట

94-7/958

తసడడ:డ వజయ ససపత కలమమర మబతనఖల
ఇసటట ననస:5-2-392 (OLD NO. 1-7-35)
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:5.2.395
వయససస:40
లస: పప

14323 NDX1195783
పపరర: రరధన మమధవ భమషర

14324 NDX1558677
పపరర: అరరణ కలమమర భమషర

భరస : లకకక ననరరయణ బమష
ఇసటట ననస:5-2-396
వయససస:30
లస: ససస స

94-7/328

భరస : కగశవరరవప� రజమల
ఇసటట ననస:5-2-383
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:5-2-391
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వజయ ససపత కలమమర
ఇసటట ననస:5-2-392
వయససస:58
లస: ససస స
14322 NDX2994689
పపరర: శక లకడక గబరకల

94-7/324

భరస : ససతనరరమయఖ గగడస సటట
ఇసటట ననస:5-2-388
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కనక దసరడ యఖ వనదసమలర
ఇసటట ననస:5-2-388
వయససస:46
లస: పప
14319 NDX2754349
పపరర: హహమమవత మబతనఖల

14305 NDX0916437
పపరర: జజజ నమక మచరర

14300 NDX0587063
పపరర: వదనఖసరగర అదదసకక

భరస : పడసరద మసరల
ఇసటట ననస:5-2-382/3
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన� షపక
ఇసటట ననస:5-2-383
వయససస:50
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప వనదసమలర
ఇసటట ననస:5-2-388
వయససస:37
లస: ససస స
14316 NDX0695130
పపరర: సరసబశవరరవప వనదసళళపలర

94-7/991

భరస : ఖమజజవల� షపక
ఇసటట ననస:5-2-383
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమసద రజమల
ఇసటట ననస:5-2-383
వయససస:32
లస: పప
14313 NDX0448456
పపరర: అనసత లకడక వనదసళళపలర

14302 NDX2780815
పపరర: అనసష మసరల

94-7/317

తసడడ:డ చసదడశశఖర అదదసకక
ఇసటట ననస:5-2-382/1
వయససస:30
లస: పప

భరస : జజన మచరర
ఇసటట ననస:5-2-382/3
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఏససపరదమ రజమల
ఇసటట ననస:5-2-383
వయససస:28
లస: ససస స
14310 NDX1179894
పపరర: యయసస R

94-7/319

తసడడ:డ పడసరద మసరల
ఇసటట ననస:5-2-382/2
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ఎలషర మసరల
ఇసటట ననస:5-2-382/3
వయససస:37
లస: ససస స
14307 NDX1195767
పపరర: కమల రగమళళ

14299 NDX0587022
పపరర: మననజ సరగర అదదసకక

14297 NDX1419218
పపరర: జజఖతరకయ అదదసకక

తసడడ:డ చసదడ శశఖర అదదసకక
ఇసటట ననస:5-2-382/1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర అదదసకక
ఇసటట ననస:5-2-382/1
వయససస:29
లస: పప

భరస : సమఏలలజనస అదదసకక
ఇసటట ననస:5-2-382/2
వయససస:47
లస: ససస స
14304 NDX0447656
పపరర: మమరర మసరల

94-7/316

తసడడ:డ ఆదనమబ అదదసకక
ఇసటట ననస:5-2-382
వయససస:53
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర అదదసకక
ఇసటట ననస:5-2-382/1
వయససస:48
లస: ససస స
14301 AP151010075239
పపరర: రమణమక అదదసకక

14296 AP151010072624
పపరర: అదదసకక రరజ

94-7/337

94-7/338

తసడడ:డ ససబబబ రరవప భమష
ఇసటట ననస:5-2-396
వయససస:28
లస: పప
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14325 NDX0072694
పపరర: లకకకననరరయణ బమషర

94-7/339

తసడడ:డ ససబబబరరవప బమష
ఇసటట ననస:5-2-396
వయససస:32
లస: పప

14326 JBV3690674
పపరర: కకషష బమష

94-7/340

తసడడ:డ ససబబబరరవప బమష
ఇసటట ననస:5-2-396
వయససస:33
లస: పప

14328 NDX1745779
పపరర: గగపస కకషష బబషర

94-7/342

తసడడ:డ శవరరవప బమష
ఇసటట ననస:5-2-397
వయససస:24
లస: పప

14329 NDX1199884
పపరర: శకకరసత బసడర

94-7/995

తసడడ:డ శవ రరవప బబష
ఇసటట ననస:5-2-397
వయససస:25
లస: పప

14332 NDX2999159
పపరర: నరజ బబష

94-7/343

94-7/345

భరస : శకకరసత బసడర
ఇసటట ననస:5-2-398
వయససస:28
లస: ససస స

14335 AP151010075155
పపరర: అనడరరధ బసడర

94-7/996

94-7/348

భరస : ససబబబరరవప బసడర
ఇసటట ననస:5-2-398
వయససస:71
లస: ససస స

14338 NDX0905042
పపరర: ససబబబరరయడడ బసడర

94-7/346

14333 NDX3003837
పపరర: లకడక బబష

94-23/730

14336 AP151010075189
పపరర: రమమదేవ

94-7/347

భరస : ససబబబరరవప బమష
ఇసటట ననస:5-2-398
వయససస:52
లస: ససస స
94-7/349

తసడడ:డ మహనరరవప బసడర
ఇసటట ననస:5-2-398
వయససస:31
లస: పప

14340 NDX2984144
పపరర: రరఢ మధవ భమష

94-7/344

భరస : శవ రరవప బబష
ఇసటట ననస:5-2-397
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రరమమహనరరవప బసడర
ఇసటట ననస:5-2-398
వయససస:52
లస: ససస స

14337 JBV3045366
పపరర: ససతమక బసడర

14330 AP151010072212
పపరర: శవరరవప బమష
తసడడ:డ కకషషయఖ బమష
ఇసటట ననస:5-2-397
వయససస:57
లస: పప

భరస : వజయ రరజ బబష
ఇసటట ననస:5-2-397
వయససస:22
లస: ససస స

14334 NDX1202589
పపరర: శరరద బసడర

94-7/341

తసడడ:డ శవరరవప బమష
ఇసటట ననస:5-2-397
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరమకహనరరవప బసడర
ఇసటట ననస:5-2-397
వయససస:34
లస: పప

14331 NDX3000999
పపరర: వజయ రరజ బబష

14327 NDX1745761
పపరర: రవ కకషష బబషర

14339 AP151010072209
పపరర: మహనరరవప బసడర

94-7/350

తసడడ:డ ససబబబరరవప బసడర
ఇసటట ననస:5-2-398
వయససస:67
లస: పప

94-7/997

భరస : లకడక ననరరయణ భమష
ఇసటట ననస:5-2-398
వయససస:28
లస: ససస స
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14341 AP151010075428
పపరర: శరసత బసడనరర

94-7/351

భరస : వనసకటటశశరరర బసడనరర
ఇసటట ననస:5-2-399
వయససస:44
లస: ససస స
14344 NDX2356897
పపరర: సరయ మననహర పపల

94-7/354

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:5-2-399/1
వయససస:19
లస: ససస స

14345 NDX1217942
పపరర: సరయ బబబబ ఉననమబ

94-7/357

14348 NDX3216959
పపరర: రసగరఖమమ పపల

94-7/355

14351 NDX2995991
పపరర: రజణబక కటబరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:5-2-399/1
వయససస:19
లస: ససస స

94-7/353

14346 NDX1129857
పపరర: రరమకకషష పపల

94-7/356

తసడడ:డ నరసససహరరవప పపల
ఇసటట ననస:5-2-399
వయససస:52
లస: పప
94-7/998

భరస : సరసబశవ రరవప పపల
ఇసటట ననస:5-2-399
వయససస:61
లస: ససస స
94-5/1280

14343 NDX1558669
పపరర: చరణ తేజ పపల

తసడడ:డ రరమ కకషష పపల
ఇసటట ననస:5-2-399
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రతస యఖ ఉనననమబ
ఇసటట ననస:5-2-399
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ పపల
ఇసటట ననస:5-2-399
వయససస:87
లస: పప
14350 NDX2995983
పపరర: శక లకడక కటబరర

94-7/352

భరస : రరమకకకషష పపల
ఇసటట ననస:5-2-399
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషష పపల
ఇసటట ననస:5-2-399
వయససస:27
లస: పప
14347 AP151010072071
పపరర: నరశసహరరవప పపల

14342 NDX0351841
పపరర: శరరద పపల

14349 NDX3220027
పపరర: రరనగయమమక పపల

94-10/1476

భరస : సరసబశవ రరవప పపల
ఇసటట ననస:5-2-399
వయససస:62
లస: ససస స
94-5/1281

14352 JBV1792779
పపరర: ననగవవణణ కటబరర

94-7/358

భరస : శకనవరసరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:5-2-399/1
వయససస:37
లస: ససస స
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14353 JBV1792761
పపరర: శకనవరసరరవప కటబరర
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94-7/359

తసడడ:డ కకషరషరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:5-2-399/1
వయససస:43
లస: పప

14354 NDX2994549
పపరర: వనసకట కకషష సరయ కటబరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కటబరర
ఇసటట ననస:5-2-399/1
వయససస:21
లస: పప

14356 AP151010069304
పపరర: శరత కలమమర పపల

94-7/361

తసడడ:డ కకసడల రరవప పపల
ఇసటట ననస:5-2-405
వయససస:50
లస: పప

14357 NDX2371383
పపరర: తనడజ పపల

94-17/44

భరస : గగపరల కకషష మమరరస పడతసపరటట
ఇసటట ననస:5-2-405
వయససస:70
లస: ససస స

14360 NDX2425510
పపరర: లలత కకషష పడతసపరటట

94-17/47

14363 NDX2371367
పపరర: గగపరల కకషష మమరరస పడతసపరటట

తసడడ:డ గగపరల కకషష మమరరస పడతసపరటట
ఇసటట ననస:5-2-405
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ సడరరఖ ననరరయణ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:5-2-405
వయససస:80
లస: పప

14365 NDX3215704
పపరర: లలకగశ వలలరపప

14366 NDX3188638
పపరర: లలకగశ వలలరపప

94-17/1109

భరస : గగపరల కకషష ఆళళగడస
ఇసటట ననస:5-2-408
వయససస:26
లస: ససస స
94-7/367

94-7/370

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గగపప
ఇసటట ననస:5-2-414/1
వయససస:40
లస: పప

14372 NDX0074286
పపరర: గగవసద రరజ మమరల

14375 AP151010075473
పపరర: వజయలకడక గగపప

94-7/373

14378 JBV3045093
పపరర: శవపరరశత చటబటల

94-17/1110

94-7/365

14381 NDX1458216
పపరర: కలససమ గబరరకల
భరస : రరస మహనరరవ గబరరకల
ఇసటట ననస:5-2-415
వయససస:61
లస: ససస స

14361 NDX1689530
పపరర: పపల మమఘ శరఖమ

94-17/46

14364 NDX2367498
పపరర: రరస సరయ కకషష పడతసపరటట

94-238/2

14367 NDX3195690
పపరర: లలకగశ వలలరపప

94-17/1111

Deleted

తసడడ:డ వర రరఘవపలల వలలర పప
ఇసటట ననస:5-2-406
వయససస:23
లస: పప
14370 JBV3045077
పపరర: మలలర శశరర మమరరల

94-7/366

భరస : గగవసదరరజలల మమరరల
ఇసటట ననస:5-2-412
వయససస:41
లస: ససస స
94-7/368

14373 JBV3045333
పపరర: గకరర గగపప

94-7/369

భరస : సరసబశవరరవప గగపప
ఇసటట ననస:5-2-413/1
వయససస:57
లస: ససస స
94-7/371

14376 NDX1197532
పపరర: భబనస పడసరద గగపప

94-7/372

తసడడ:డ రరమ లసగగశశర రరవప గగపప
ఇసటట ననస:5-2-414
వయససస:27
లస: పప
94-7/374

భరస : రరమయఖ చటబటల
ఇసటట ననస:5-2-414/1
వయససస:37
లస: ససస స
94-7/376

94-17/43

తసడడ:డ కకషష పడసరద పడతసపరటట
ఇసటట ననస:5-2-405
వయససస:23
లస: పప

భరస : రరమలసగగశశరరరవప గగపప
ఇసటట ననస:5-2-414
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర gopu
ఇసటట ననస:5-2-414
వయససస:57
లస: పప
14380 AP151010072593
పపరర: అమరలసగగశశరరరవప గగపప

94-17/48

తసడడ:డ రరమబలల మమరరల
ఇసటట ననస:5-2-412
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరమలసగగశశర రరవప గగపప
ఇసటట ననస:5-2-414
వయససస:25
లస: ససస స
14377 AP151010072130
పపరర: రరమలసగగశశరరరవప గగపప

14369 NDX1128636
పపరర: గగపరలకకషష ఆళళగడస

14358 NDX2371342
పపరర: పదనకవత పడతసపరటట

తసడడ:డ శరత కలమమర
ఇసటట ననస:5-2-405
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ ఆళళగడస
ఇసటట ననస:5-2-408
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరమబలల మమరరల
ఇసటట ననస:5-2-412
వయససస:72
లస: ససస స
14374 NDX1558693
పపరర: శరకవరణణ గగపప

94-17/45

తసడడ:డ వర రరఘవపలల వలలర పప
ఇసటట ననస:5-2-406
వయససస:23
లస: పప
94-7/362

94-7/360

భరస : కకషష పడసరద పడతసపరటట
ఇసటట ననస:5-2-405
వయససస:47
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ వర రరఘవపలల వలలర పప
ఇసటట ననస:5-2-406
వయససస:23
లస: పప

14371 AP151010075471
పపరర: సరగజ మమరరల

94-17/42

తసడడ:డ కకషష పడసరద పడతసపరటట
ఇసటట ననస:5-2-405
వయససస:21
లస: పప

14362 NDX2371359
పపరర: కకషష పడసరద పడతసపరటట

14355 AP151010069305
పపరర: కళళఖణణ పపల

భరస : శరత కలమమర పపల
ఇసటట ననస:5-2-403
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శరత కలమమర పపల
ఇసటట ననస:5-2-405
వయససస:24
లస: ససస స

14359 NDX2371375
పపరర: ససత మహలకడక పడతసపరటట

14368 NDX2440659
పపరర: వరసవ ఆళళగడస

94-7/999

14379 JBV3045085
పపరర: లకకక గగపప

94-7/375

భరస : అమరలసగగశశర రరవప గగపప
ఇసటట ననస:5-2-414/1
వయససస:37
లస: ససస స
94-7/377

14382 NDX1458232
పపరర: రరసమహననరరవప గబరరకల

94-7/378

తసడడ:డ బడమయఖ గబరరకల
ఇసటట ననస:5-2-415
వయససస:65
లస: పప
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14383 NDX3210341
పపరర: రమమశ కకలకకనవన
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94-7/1000

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ కకలకకనవన
ఇసటట ననస:5-2-415
వయససస:40
లస: పప
94-5/502

భరస : కకసడయఖ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:5-2-416
వయససస:56
లస: ససస స
14389 NDX1853622
పపరర: మసరసన రరవప గబరరకల

94-5/505

94-7/380

94-7/382

94-5/1283

94-7/385

94-7/1004

భరస : శకనవరస గగపసశశటట
ఇసటట ననస:5-2-424
వయససస:41
లస: ససస స

14396 AP151010072302
పపరర: శవకకటటశశరరరవప గబరరకల

14399 NDX3240439
పపరర: రరఢ గబరకల

14402 JBV3045895
పపరర: శరఖమమలదేవ గబరరకల

14405 NDX0438945
పపరర: మననగన గబరకల

94-7/390

14408 NDX2678357
పపరర: యశశశ గబరరకల

94-7/383

14411 NDX2635357
పపరర: సరయ గకతస గగపసశశటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:5-2-424
వయససస:23
లస: పప

14388 NDX2069228
పపరర: కకసడయఖ రరచకకసడ

94-5/504

14391 NDX0438846
పపరర: వణ గబరరకల

94-7/379

14394 AP151010075060
పపరర: శరయలల గబరరకల

94-7/381

14397 NDX3175510
పపరర: కకషష మహన గబరకల

94-4/1621

తసడడ:డ రమణ కలమమర గబరకల
ఇసటట ననస:5-2-419/1
వయససస:23
లస: పప
94-5/1352

14400 JBV1804210
పపరర: శక లకడక గబరరకల

94-7/384

భరస : రవకలమమర గబరరకల
ఇసటట ననస:5-2-419/1
వయససస:36
లస: ససస స
94-7/386

14403 AP151010072719
పపరర: రవకలమమర గబరరకల

94-7/387

తసడడ:డ పడభబకరరరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:5-2-419/1
వయససస:41
లస: పప
94-7/388

14406 JBV3044500
పపరర: పడసడన గబరరకల

94-7/389

భరస : యబగసధర గబరరకల
ఇసటట ననస:5-2-421
వయససస:47
లస: ససస స
94-5/1057

తసడడ:డ యబగసధర గబరరకల
ఇసటట ననస:5-2-421 (Old 1-7-59)
వయససస:25
లస: పప
94-7/391

భరస : రమమశ కకలకకనవన
ఇసటట ననస:5-2-415
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శవకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:5-2-418
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ యబగసధర గబరరకల
ఇసటట ననస:5-2-421
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడలరరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:5-2-421
వయససస:52
లస: పప
14410 JBV3045341
పపరర: శకలకడక గగపసశశటట

94-7/1003

భరస : రమణకలమమర గబరరకల
ఇసటట ననస:5-2-419/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమమర గబరకల
ఇసటట ననస:5-2-419/1
వయససస:18
లస: పప
14407 AP151010072096
పపరర: యబగసధర గబరరకల

14393 NDX2949477
పపరర: చసదడ శశఖర బబబబ వవమమ

94-7/1002

తసడడ:డ శవ కకటటశశరరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:5-2-416
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకధర కలమమర గబరకల
ఇసటట ననస:5-2-419/1
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : పడభబకరరరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:5-2-419/1
వయససస:42
లస: ససస స
14404 NDX3099363
పపరర: కరరరసకగయ గబరకల

94-5/1282

తసడడ:డ బడహకయఖ గబరరకల
ఇసటట ననస:5-2-418
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర రరవప గబరకల
ఇసటట ననస:5-2-419/1
వయససస:48
లస: పప
14401 JBV1804228
పపరర: నరకల గబరరకల

14390 NDX2960037
పపరర: రరమ కకశశర కకమమకరర

14385 NDX3175551
పపరర: ససజజత కకలకకనవన

తసడడ:డ వనసకయఖ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:5-2-416
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర బబనరరర వవమమ
ఇసటట ననస:5-2-416
వయససస:42
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప పగడనల
ఇసటట ననస:5-2-418
వయససస:81
లస: ససస స
14398 NDX3217403
పపరర: రమణ కలమమర గబరకల

94-5/503

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప కకమమకరర
ఇసటట ననస:5-2-416
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససవర కకటటశశర రరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:5-2-416
వయససస:30
లస: పప
14395 NDX0448258
పపరర: జయపడద పగడనల

14387 NDX1853663
పపరర: పదనకవత గబరరకల
భరస : మసరసన రరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:5-2-416
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ గబరరకల
ఇసటట ననస:5-2-416
వయససస:77
లస: పప
14392 NDX0072702
పపరర: వజయ కలమమర గబరరకల

94-7/1001

Deleted

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ కకలకకనవన
ఇసటట ననస:5-2-415
వయససస:40
లస: పప
14386 NDX2069236
పపరర: శవ పరరశత రరచకకసడ

14384 NDX3167897
పపరర: రమమశ కకలకకనవన

14409 NDX2244077
పపరర: సరయ గకతమ గగపసశశటట

94-5/564

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:5-2-424
వయససస:24
లస: పప
94-7/861

14412 NDX0222265
పపరర: శవమక వడడగరనవన

94-5/506

భరస : కనకయఖ
ఇసటట ననస:5-2-424/1
వయససస:53
లస: ససస స
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14413 NDX0070995
పపరర: అనల కలమమర బడడగరనవన

94-5/507

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:5-2-424/1
వయససస:31
లస: పప
14416 NDX2725810
పపరర: జయ లకడక వడడగనవన

94-5/508

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:5-2-424/1
వయససస:34
లస: పప
94-5/1284

భరస : కకటటశశర రరవప వడడగనవన
ఇసటట ననస:5-2-424/1
వయససస:34
లస: ససస స
14419 NDX2752343
పపరర: ననగలహరర యరరకపరతషడన

14414 NDX0071019
పపరర: కకటటశశరరరవప వడడగరనవన

14415 NDX1242825
పపరర: రరమ చసదడ రరవప వలర సశశటట

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:5-2-424/1
వయససస:59
లస: పప

94-7/1005 14418 NDX2951218
14417 NDX2969772
పపరర: వనసకట ససబబరరవప యమరకపతషడన
పపరర: రరపరవళ యమరకపతషడన

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప యమరకపతషడన
ఇసటట ననస:5-2-425
వయససస:54
లస: పప

94-7/1006

భరస : వనసకట ససబబరరవప యమరకపతషడన
ఇసటట ననస:5-2-425
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప యరరకపరతషడన
ఇసటట ననస:5-2-425
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకట సతనఖహరరపస
డ రద కరమరరజగడస
ఇసటట ననస:5-2-425, 1ST WARD
వయససస:53
లస: ససస స

94-46/719
14421 LVM3224854
పపరర: వనసకట సతఖ హరర పడసరద
కరమరరజగడస
భసధసవప: వనసకట సతఖ హరర పడసరద కరమరరజగ
ఇసటట ననస:5-2-425, 1ST WARD
వయససస:71
లస: పప

14422 NDX1738485
పపరర: కకరణకయ రరమశశటట

14423 NDX0224170
పపరర: అనసశర� ఆర�

14424 AP151010072521
పపరర: భబససరరరవప రరమశశటట �

94-7/1007

94-7/392

తసడడ:డ భబససరరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:5-2-426
వయససస:27
లస: ససస స
14425 NDX2776144
పపరర: హహమ బసదస రరమశశటట

94-7/1008

94-7/397

94-7/1009

94-7/401

తసడడ:డ పపప ధదశరరజ పపల
ఇసటట ననస:5-2-431
వయససస:42
లస: పప

14429 AP151010072153
పపరర: ఇసరకయల షపక�

14432 NDX2201051
పపరర: సతఖ పపషల పరశస

14435 NDX1958547
పపరర: శకనవరస రరవప తతటకలర

94-7/404

14438 NDX0889568
పపరర: అరరర నరరవప� గరజల�

94-7/398

14441 JBV3036878
పపరర: పకధదశరరజ పపల
తసడడ:డ రరమకకటయఖ పపల
ఇసటట ననస:5-2-431
వయససస:66
లస: పప

94-7/396

14430 NDX2284784
పపరర: మహమకద రరజజ షపక

94-7/399

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:5-2-427
వయససస:50
లస: పప
94-5/510

14433 JBV3044013
పపరర: ననగమలలర శశరర పరశస

94-7/400

భరస : కకటటశశరరరవప పరశస
ఇసటట ననస:5-2-429
వయససస:67
లస: ససస స
94-7/402

14436 NDX1394295
పపరర: మధస లత పపటటకస

94-7/403

భరస : జతేసదడ కలమమర పపటట కస
ఇసటట ననస:5-2-430
వయససస:37
లస: ససస స
94-7/405

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరరస� గజల
ఇసటట ననస:5-2-430
వయససస:49
లస: పప
94-7/407

14427 NDX2284776
పపరర: ఖసరరరద షపక
భరస : మహమకద రరజజ షపక
ఇసటట ననస:5-2-427
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర తతటకలర
ఇసటట ననస:5-2-429
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససబబయఖ మమమళరపలర
ఇసటట ననస:5-2-430
వయససస:48
లస: ససస స
14440 NDX0444356
పపరర: వనసకటమబరళకకషష పపల

94-7/395

భరస : గగపసననథ పరశస
ఇసటట ననస:5-2-429
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష పరశస
ఇసటట ననస:5-2-429
వయససస:31
లస: పప
14437 NDX1738642
పపరర: చకకమక మమమళరపలర

14426 JBV3045309
పపరర: ససలమరరబ� షపక�

94-7/394

తసడడ:డ పసచచయఖ� రరమశశటట
ఇసటట ననస:5-2-426
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ జజన� షపక
ఇసటట ననస:5-2-427
వయససస:40
లస: పప

భరస : మధస ససధనన రరవప పస తషరరజ
ఇసటట ననస:5-2-428
వయససస:36
లస: ససస స
14434 NDX0933572
పపరర: గగపసననధ పరశస

94-7/393

భరస : జజనసరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:5-2-427
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : జజనసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:5-2-427
వయససస:67
లస: ససస స
14431 NDX3000379
పపరర: భబలకడక పస తషరరజ

94-7/862

తసడడ:డ భబససర రరవప� రరమశశటట
ఇసటట ననస:5-2-426
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ భబససరరకవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:5-2-426
వయససస:28
లస: ససస స
14428 JBV3044955
పపరర: ఖజబ షపక

14420 NDX2629608
పపరర: సరవతడ కరమరరజగడస

94-5/509

14439 JBV3045424
పపరర: శకవదఖ పపల

94-7/406

తసడడ:డ పకదదశ రరజ పపల
ఇసటట ననస:5-2-431
వయససస:35
లస: ససస స
94-7/408

14442 AP151010072689
పపరర: శశఖర దదపలలపపడడ

94-7/409

తసడడ:డ రరబరరట దదపలలపపడడ
ఇసటట ననస:5-2-432
వయససస:42
లస: పప
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94-7/410

భరస : కకరణ కలమమర పస తరరజ
ఇసటట ననస:5-2-433
వయససస:33
లస: ససస స
14446 AP151010075349
పపరర: లలరగదలరర దదడనస�

94-7/413

94-7/416

94-7/419

94-7/422

94-7/425

94-7/428

94-5/1285

భరస : రఘబరరస
ఇసటట ననస:5-3-438
వయససస:40
లస: ససస స

14456 NDX0448290
పపరర: రజన చసతనబతస న

14459 NDX0444380
పపరర: కకరణ కలమమర చసతనబతస న

14462 NDX1217918
పపరర: పవన కలమమర పపలర

14465 NDX3039542
పపరర: దేవధరన చచదరర కరరటటరర

94-7/431

14468 NDX1836545
పపరర: సరశత కరపర

94-7/423

14471 NDX2356889
పపరర: ఇసదదర శకనవరససల
భరస : రరసబబబబ శకనవరససల
ఇసటట ననస:5-3-438
వయససస:47
లస: ససస స

14451 NDX0223057
పపరర: అనసపమ జ

94-7/418

14454 NDX0074518
పపరర: ననగగశశర రరవప గబసటటపలర

94-7/421

14457 AP151010075180
పపరర: చసదదక
డ చసతనబతస న

94-7/424

భరస : చనన చసతనతస న
ఇసటట ననస:5-2-437
వయససస:42
లస: ససస స
94-7/426

14460 AP151010075216
పపరర: జయమక మమడడ

94-7/427

భరస : వకటరరలల మడక
ఇసటట ననస:5-2-451
వయససస:62
లస: ససస స
94-7/429

14463 NDX0950329
పపరర: భబససర పపల

94-7/430

తసడడ:డ పడసరద రరవప పపల
ఇసటట ననస:5-2-466
వయససస:32
లస: పప
94-5/1286

14466 NDX3041357
పపరర: హహహ థదక కలమమర గకసధే

94-5/1287

తసడడ:డ గరనన సససదర రరజ గకసధే
ఇసటట ననస:5-3-429
వయససస:18
లస: పప
94-5/511

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప కరపర
ఇసటట ననస:5-3-438
వయససస:28
లస: ససస స
94-5/513

94-7/415

తలర : పదనకవత గబసటటపలర
ఇసటట ననస:5-2-434
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కరరటటరర
ఇసటట ననస:5-3-429
వయససస:19
లస: పప

భరస : పకదదశరరజ పపల
ఇసటట ననస:5-3-431
వయససస:57
లస: ససస స
14470 JBV3032018
పపరర: శకదేవ శకనవరససల

94-7/420

తసడడ:డ పడసరద పపల
ఇసటట ననస:5-2-466
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప కరరటటరర
ఇసటట ననస:5-3-429
వయససస:44
లస: ససస స
14467 AP151010075227
పపరర: మసజలమదేవ పపల

14453 AP151010075177
పపరర: సససస నమక చసతనబతస న�

14448 JBV3036084
పపరర: బబబమరరవప దదడనస�

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:5-2-434
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరబబనస చసతబతస న
ఇసటట ననస:5-2-437
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరవప మడక
ఇసటట ననస:5-2-451
వయససస:63
లస: పప
14464 NDX3039625
పపరర: పదనకవత కరరటటరర

94-7/417

భరస : కకరణకలమమర చసతనతస న
ఇసటట ననస:5-2-437
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ చన చసతనబతస న
ఇసటట ననస:5-2-437
వయససస:26
లస: పప
14461 NDX0946954
పపరర: వకటర పరల మడడ

14450 NDX0448340
పపరర: రమమదేవ చసతనబతష
స న

94-7/412

తసడడ:డ పపదదభమషణస� దదడస
ఇసటట ననస:5-2-433
వయససస:57
లస: పప

భరస : బబబబరరవప� చసతనతస న
ఇసటట ననస:5-2-434
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ� వరరర
ఇసటట ననస:5-2-434
వయససస:51
లస: పప
14458 NDX2054641
పపరర: వసశ చసతనబతస న

94-7/414

భరస : ఇసరక చసతనతస న
ఇసటట ననస:5-2-434
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససజవరరజ ననరర
ఇసటట ననస:5-2-434
వయససస:40
లస: ససస స
14455 NDX0641852
పపరర: సజవరరజ� వరరర�

14447 JBV1791318
పపరర: దదనవష రరజ� దదడనస�

14445 JBV3044120
పపరర: వజయమమరర దదడనస�

భరస : బబబమరరవప� దదడస
ఇసటట ననస:5-2-433
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ డేవడ� దదడస
ఇసటట ననస:5-2-433
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ బబబబరరవప చసతనతస న
ఇసటట ననస:5-2-434
వయససస:30
లస: ససస స
14452 NDX0448266
పపరర: రరగరన ననరర

94-7/411

భరస : ఆనసదరరవప దదడస
ఇసటట ననస:5-2-433
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : డేవడ� దదడస
ఇసటట ననస:5-2-433
వయససస:54
లస: ససస స
14449 NDX0706317
పపరర: మమరరనన చసతనబతష
స న

14444 AP151010075348
పపరర: తేరజజమక దదడనస

14469 NDX0492249
పపరర: వనసకట రగవత కరపర

94-5/512

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:5-3-438
వయససస:31
లస: ససస స
94-5/514

14472 NDX1836537
పపరర: ససధనవరణణ కరపర

94-5/515

భరస : శశషగరరరరరవప కరపర
ఇసటట ననస:5-3-438
వయససస:51
లస: ససస స
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94-5/516

భరస : శకనవరససల రరమమచనరరఖలల
ఇసటట ననస:5-3-438
వయససస:63
లస: ససస స
14476 JBV3031945
పపరర: రఘబరరస శకనవరససల

94-5/519

94-5/522

94-5/524

94-5/527

94-5/530

94-5/533

94-5/535

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:5-3-443
వయససస:32
లస: ససస స

14486 AP151010069614
పపరర: శకరరమబలల వడడగరనవన

14489 NDX1199744
పపరర: శశషయఖ తరరమణణ

14492 NDX3130499
పపరర: వనవషషవ తరరమణణ

14495 NDX0492629
పపరర: తరరమణణ ససరగష

94-5/538

14498 AP151010069157
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తరరమణణ

94-5/528

14501 NDX1395293
పపరర: ఆదదతఖ హససస తరరమణణ
తసడడ:డ ససబబరరవప తరరమణణ
ఇసటట ననస:5-3-443
వయససస:33
లస: ససస స

14481 NDX0002717
పపరర: లకడక వడడగరనవన

94-5/523

14484 AP151010069817
పపరర: కకటటశశరమక ఓడడగరనవన

94-5/526

14487 NDX1202423
పపరర: సరమమమజఖస తరరమణణ

94-5/529

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:5-3-440
వయససస:67
లస: ససస స
94-5/531

14490 JBV1802156
పపరర: లకడక కలమమర తరరమణణ

94-5/532

భరస : వర శసకరరరవప
ఇసటట ననస:5-3-441
వయససస:34
లస: ససస స
94-15/684

14493 NDX1202431
పపరర: జయలకడక తరరమణణ

94-5/534

భరస : గగపరలకకషష
ఇసటట ననస:5-3-442
వయససస:26
లస: ససస స
94-5/536

14496 NDX0492595
పపరర: తరరమణణ గగపరలకకషష

94-5/537

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:5-3-442
వయససస:34
లస: పప
94-5/539

తసడడ:డ శక రసగరరరవప తరరమణణ
ఇసటట ననస:5-3-442
వయససస:50
లస: పప
94-5/541

94-5/521

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:5-3-439
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:5-3-442
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:5-3-442
వయససస:49
లస: పప
14500 NDX0374603
పపరర: అనడష తరరమణణ

94-5/525

తసడడ:డ వర శసకరరవప తరరమణణ
ఇసటట ననస:5-3-441
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:5-3-442
వయససస:44
లస: ససస స
14497 AP151010069037
పపరర: ససబబబరరవప తరరమణణ

14483 JBV3032273
పపరర: వనసకరయమక వడడగరనవన

14478 AP151010069793
పపరర: శశషగరరరరరవప కరపర

భరస : శకరరమబలల
ఇసటట ననస:5-3-439
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:5-3-440
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:5-3-441
వయససస:41
లస: పప
14494 AP151010069344
పపరర: లకడక తరరమణణ

94-5/1288

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:5-3-439
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:5-3-440
వయససస:33
లస: పప
14491 AP151010069220
పపరర: వరశసకరరరవప తరరమణణ

14480 NDX3087491
పపరర: శకవవదతడయబ శకనవరససల

94-5/518

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:5-3-438
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ లకష లయఖ
ఇసటట ననస:5-3-439
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శక రరమబలల వడేగరనవన
ఇసటట ననస:5-3-439
వయససస:27
లస: పప
14488 NDX1199751
పపరర: హహమసత కలమమర తరరమమణణ

94-5/520

తసడడ:డ రఘబరరస శకనవరససల
ఇసటట ననస:5-3-438
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకరరమబలల
ఇసటట ననస:5-3-439
వయససస:42
లస: ససస స
14485 NDX1242791
పపరర: సతఖస బబబబ వడేగరనవన

14477 NDX2356871
పపరర: రరసబబబబ శకనవరససల

14475 NDX2117944
పపరర: శక హరర శకనవరససల

తసడడ:డ శక రరసబబబబ శకనవరససల
ఇసటట ననస:5-3-438
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరచనరరఖలల శకనవరససల
ఇసటట ననస:5-3-438
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ భబగవత చనరరఖలల శకనవరససల
ఇసటట ననస:5-3-438
వయససస:63
లస: పప
14482 JBV3032265
పపరర: బమలకడక వడడగరనవన

94-5/517

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:5-3-438
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమచనరరఖలల
ఇసటట ననస:5-3-438
వయససస:43
లస: పప
14479 NDX2503969
పపరర: రరమమచనరరఖలల శకనవరససల

14474 AP151010069792
పపరర: సరమమమజఖస కరపర

14499 NDX1791582
పపరర: శక నసదదన ననరరయణమ

94-5/540

తసడడ:డ చటటట బబబబ ననరరయణమ
ఇసటట ననస:5-3-443
వయససస:24
లస: ససస స
94-5/542

14502 JBV1801174
పపరర: వజయలకకషల .టట

94-5/543

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:5-3-443
వయససస:33
లస: ససస స
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14503 AP151010069197
పపరర: రరజఖలకకక తరరమణణ

94-5/544

భరస : వవసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:5-3-443
వయససస:46
లస: ససస స
14506 NDX1394907
పపరర: పసడయతమ ననయబడడ తరరమణణ

94-5/547

94-5/550

94-5/1289

94-5/554

94-5/557

94-5/560

94-5/563

భరస : పకకరయఖ
ఇసటట ననస:5-3-446
వయససస:43
లస: ససస స

14516 AP151010069297
పపరర: బషసరర బ షపక

14519 NDX0224857
పపరర: హహసపసనబ సయఖద

14522 NDX2069210
పపరర: ఇసదసమత గగపసశశటట

14525 AP151010069594
పపరర: పసచరచయఖ గగపసశశటట

94-5/567

14528 NDX2244101
పపరర: మహమకద గకస షపక

94-5/555

14531 NDX3076973
పపరర: కఠరర జజ షపక
తసడడ:డ మబజబ
ఇసటట ననస:5-3-446
వయససస:19
లస: ససస స

14511 NDX1956384
పపరర: చటటట బబబబ ననరరయణమ

94-5/552

14514 NDX2244069
పపరర: జజయఫసర దచస పఠరన

94-5/553

14517 NDX0224725
పపరర: ఖరరమబననసర భబనస సపవయద

94-5/556

భరస : మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:5-3-445
వయససస:33
లస: ససస స
94-5/558

14520 NDX2244093
పపరర: శకలత మదదనశశటట

94-5/559

భరస : పవన కలమమర మదదనశశటట
ఇసటట ననస:5-3-446
వయససస:28
లస: ససస స
94-5/561

14523 JBV3031606
పపరర: శకదసరడ దదవ

94-5/562

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:5-3-446
వయససస:40
లస: ససస స
94-5/565

14526 NDX2069244
పపరర: మధస గగపసశశటట

94-5/566

తసడడ:డ కకషష రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:5-3-446
వయససస:42
లస: పప
94-5/568

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:5-3-446
వయససస:47
లస: పప
94-5/1292

94-5/549

భరస : అరరతశఉలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:5-3-444
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషరరవప
ఇసటట ననస:5-3-446
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:5-3-446
వయససస:43
లస: పప
14530 NDX3076114
పపరర: రసజన బ షపక

94-5/1290

భరస : మధస గగపసశశటట
ఇసటట ననస:5-3-446
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద గకస షపక
ఇసటట ననస:5-3-446
వయససస:22
లస: పప
14527 NDX0239863
పపరర: వజయ గగపసశశటట

14513 NDX2818219
పపరర: తరరన కలమమర బయఖవరపప

14508 NDX1395327
పపరర: పసడయతమ ననయబడడ తరరమణణ

తసడడ:డ సడరరఖ ననరరయణ చనరరఖలల ననరరయణ
ఇసటట ననస:5-3-443
వయససస:66
లస: పప

భరస : మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:5-3-445
వయససస:92
లస: ససస స

భరస : వజయ
ఇసటట ననస:5-3-446
వయససస:38
లస: ససస స
14524 NDX2244119
పపరర: మహమకద అపసర షపక

94-5/551

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:5-3-444
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:5-3-445
వయససస:33
లస: ససస స
14521 NDX0240234
పపరర: లకడక గగపసశశటట

14510 NDX1394923
పపరర: శసకర రరవప తరరమణణ

94-5/546

తసడడ:డ ససబబబరరవప తరరమణణ
ఇసటట ననస:5-3-443
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకమనననరరయణ బయఖవరపప
ఇసటట ననస:5-3-443
వయససస:19
లస: పప

భరస : ననగబల మరర
ఇసటట ననస:5-3-444
వయససస:42
లస: ససస స
14518 NDX0223271
పపరర: జజనబ సయఖద

94-5/548

తసడడ:డ శక రసగర రరవప
ఇసటట ననస:5-3-443
వయససస:56
లస: పప

భరస : తరరమణణ ససరగశ
ఇసటట ననస:5-3-443
వయససస:28
లస: ససస స
14515 JBV3032315
పపరర: రషసదసననసర షపక

14507 NDX1395319
పపరర: పపడమ సరయ తరరమణణ

14505 NDX1395285
పపరర: వసససధరర దేవ తరరమణణ

భరస : ససబబరరవప తరరమణణ
ఇసటట ననస:5-3-443
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప తరరమణణ
ఇసటట ననస:5-3-443
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:5-3-443
వయససస:26
లస: పప
14512 NDX3042546
పపరర: తరరమణణ ససబబయమక

94-5/545

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:5-3-443
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప తరరమణణ
ఇసటట ననస:5-3-443
వయససస:25
లస: పప
14509 NDX1394899
పపరర: పపడమ సరయ తరరమణణ

14504 NDX1202480
పపరర: కరరణనదేవ తరరమణణ

14529 NDX3076924
పపరర: పకకరయఖ షపక

94-5/1291

తసడడ:డ సపవదసలల
ఇసటట ననస:5-3-446
వయససస:44
లస: పప
94-5/1293

14532 NDX0227595
పపరర: వనసకటటశశరమక గబరరకల

94-5/569

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:5-3-447
వయససస:36
లస: ససస స

Page 529 of 722

14533 NDX0384503
పపరర: అనడరరధ గబరరకల
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94-5/570

భరస : మబసలయఖ
ఇసటట ననస:5-3-447
వయససస:52
లస: ససస స
14536 AP151010069223
పపరర: పదనకవత గబరరకల

94-5/573

94-5/576

94-5/1294

94-5/1058

94-5/581

94-5/1298

94-5/583

తసడడ:డ కకషషసరశమ దదనదయల
ఇసటట ననస:5-3-458
వయససస:59
లస: ససస స

14546 JBV3031879
పపరర: వరలకడక గరజనపపడడ

14549 NDX0855155
పపరర: బబచచయఖ శవలసక

14552 NDX3119278
పపరర: ససనత తనటటపరరస

14555 NDX0908277
పపరర: పడభల సరశత

94-5/586

14558 NDX2244168
పపరర: వమల పసపరనవన

94-5/579

14561 NDX0908269
పపరర: పడభల పదనకవత
భరస : సతఖ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:5-3-458
వయససస:64
లస: ససస స

14541 NDX2145788
పపరర: వనసకట రమణ గబరరకల

94-5/578

14544 NDX3135019
పపరర: వనసకటటష తషమమటట

94-5/1296

14547 NDX2244135
పపరర: కరమమశశరర శవలసక

94-5/580

భరస : బబచచయఖ శవలసక
ఇసటట ననస:5-3-454
వయససస:65
లస: ససస స
94-5/582

14550 NDX2852341
పపరర: సస మ శశఖర తనటటపరరస

94-5/1297

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తనటటపరరస
ఇసటట ననస:5-3-455
వయససస:41
లస: పప
94-5/1299

14553 NDX2852408
పపరర: ససనత తనటటపరరస

94-5/1300

భరస : సస మ శశఖర తనటటపరరస
ఇసటట ననస:5-3-455
వయససస:38
లస: ససస స
94-5/584

14556 AP151010069196
పపరర: గసపల ధనలకడక

94-5/585

భరస : జ చన వవదనదదడ
ఇసటట ననస:5-3-458
వయససస:44
లస: ససస స
94-5/587

భరస : ససరగష పసపరనవన
ఇసటట ననస:5-3-458
వయససస:53
లస: ససస స
94-5/589

94-5/575

తసడడ:డ లకకయఖ తషమమటట
ఇసటట ననస:5-3-449
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:5-3-458
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : దసరడ పస
డ రద
ఇసటట ననస:5-3-458
వయససస:49
లస: ససస స
14560 NDX2244234
పపరర: పరడపకర రరవప దదనదయల

94-5/1295

భరస : సస మశశఖర తనటటపరరస
ఇసటట ననస:5-3-455
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరస కనకటర
ఇసటట ననస:5-3-458
వయససస:32
లస: ససస స
14557 NDX1327816
పపరర: ససభబషసణణ వవమబలపలర

14543 NDX3131422
పపరర: గగపస చదసదడ తషమమటట

14538 AP151010069103
పపరర: శకనవరస గబరరకల

తసడడ:డ హనసమసతరరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:5-3-449
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:5-3-454
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తనటటపరరస
ఇసటట ననస:5-3-455
వయససస:41
లస: పప
14554 NDX2244176
పపరర: కలయన యయపపరర

94-5/577

భరస : షణబకఖచనరర
ఇసటట ననస:5-3-454
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:5-3-454
వయససస:92
లస: ససస స
14551 NDX3119252
పపరర: సస మ శశఖర తనటటపరరస

14540 AP151010069048
పపరర: అరరణ గబరరకల

94-5/572

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:5-3-448
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ తషమమటట
ఇసటట ననస:5-3-449
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సలమమ షపక
ఇసటట ననస:5-3-453
వయససస:38
లస: పప
14548 NDX0854471
పపరర: హనసమమయమక శవలసక

94-5/574

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:5-3-449
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ తతమమటట
ఇసటట ననస:5-3-449
వయససస:41
లస: ససస స
14545 NDX2627362
పపరర: అబబదల మబథనల షపక

14537 NDX1689548
పపరర: గబరరకల హరర బబబబ

14535 NDX0374686
పపరర: వనసకటటశశరరర గబరరకల

తసడడ:డ మబసలయఖ
ఇసటట ననస:5-3-447
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:5-3-448
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:5-3-448
వయససస:67
లస: పప
14542 NDX3062775
పపరర: లకడక తషమమటట

94-5/571

తసడడ:డ మబసలయఖ
ఇసటట ననస:5-3-447
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:5-3-448
వయససస:42
లస: ససస స
14539 AP151010069310
పపరర: సరసబయఖ గబరరకల

14534 NDX0384438
పపరర: ససబడమణఖస గబరరకల

14559 NDX2244226
పపరర: అననపపరష యయపపరర

94-5/588

భరస : సరసబశవరరవప యయపపరర
ఇసటట ననస:5-3-458
వయససస:54
లస: ససస స
94-5/590

14562 NDX2244184
పపరర: మసరసనమక బబ లమర

94-5/591

భరస : రరమమహన రరవప బబ లమర
ఇసటట ననస:5-3-458
వయససస:65
లస: ససస స
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14563 NDX2244218
పపరర: లకకమక యయపపరర
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94-5/592

భరస : రరమయఖ లలట యయపపరర
ఇసటట ననస:5-3-458
వయససస:79
లస: ససస స
14566 NDX2244143
పపరర: హరర కకషన పసపరనవన

94-5/595

94-5/598

94-5/601

తసడడ:డ రరమయఖ లలట యయపపరర
ఇసటట ననస:5-3-458
వయససస:61
లస: పప
14575 NDX3040300
పపరర: వనసకట సరయ తేజ గసపల

94-5/1302

94-5/604

94-5/607

94-5/1305

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:5-3-461
వయససస:55
లస: ససస స

94-5/602

94-31/913

14582 NDX3119070
పపరర: నరజసదడ బబవరజ జనపరజడస డ

14585 NDX3166600
పపరర: అఖలమసడేశశరర గకసధే

94-7/432

14588 NDX1958836
పపరర: శకరరమబలల గబరరకల

94-5/605

14591 NDX0240408
పపరర: సరసబబడజఖస ఉడత
భరస : హహహమమరరవప
ఇసటట ననస:5-3-461
వయససస:67
లస: ససస స

14571 NDX1327808
పపరర: దసరడ పడసరద వవమబలపలర

94-5/600

14574 NDX2969764
పపరర: పపరరషమ ఇసదదరర పసడయ దనరశన
గబరకల
భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:5-3-458
వయససస:30
లస: ససస స
14577 NDX2417970
పపరర: శవ ననగగశశర రరవప ఆళర

94-5/1301

94-5/603

14580 JBV3032281
పపరర: అసకమరరవప భమశశటట

94-5/606

తసడడ:డ లకషలయఖ
ఇసటట ననస:5-3-459
వయససస:45
లస: పప
94-5/1303

14583 NDX3087012
పపరర: వవణబ మమధవ రరవప జనపరజడస డ

94-5/1304

తసడడ:డ నరజసదడ బబవరజ జనపరజడస డ
ఇసటట ననస:5-3-459
వయససస:42
లస: పప
94-5/1306

14586 NDX3247343
పపరర: ససబబబలల భమసపటట

94-5/1355

భరస : లకకయఖ భమసపటట
ఇసటట ననస:5-3-459
వయససస:64
లస: ససస స
94-7/433

తసడడ:డ సరసబయఖ గబరరకల
ఇసటట ననస:5-3-460
వయససస:32
లస: పప
94-5/608

94-5/597

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల ఆళర
ఇసటట ననస:5-3-458 FF-5 GSR RESIDENC
వయససస:60
లస: పప

భరస : గరనన సససదర రరజ గకసధే
ఇసటట ననస:5-3-459
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమబలల గబరరకల
ఇసటట ననస:5-3-460
వయససస:26
లస: ససస స
14590 AP151010069134
పపరర: వజయలకడక గబరరకల

14573 NDX0070532
పపరర: ససబబబరరవప పరవపలలరర

14579 NDX0439828
పపరర: రవసదడ కలమమర భమశశటట

14568 NDX0920066
పపరర: పడభల మహహష

తసడడ:డ పరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:5-3-458
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరలల జనపరజడడస
ఇసటట ననస:5-3-459
వయససస:76
లస: పప

భరస : వవణబ మమధవ రరవప జనపరజడస డ
ఇసటట ననస:5-3-459
వయససస:38
లస: ససస స
14587 NDX1958885
పపరర: రరజఖలకడక గబరరకల

94-5/599

తసడడ:డ మమరససడేయబలల
ఇసటట ననస:5-3-459
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:5-3-459
వయససస:57
లస: పప
14584 NDX3087194
పపరర: ససధఖ జనపరజడడస

14570 NDX2244200
పపరర: వనసకట రవ కకషష కలమమర
బబ లమర
తసడడ:డ రరమమహన రరవప బబ లమర
ఇసటట ననస:5-3-458
వయససస:45
లస: పప

14576 NDX2687614
పపరర: పపననమక గరజల

94-5/594

తసడడ:డ సతఖ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:5-3-458
వయససస:36
లస: పప

భరస : శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:5-3-458
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరగససడేయబలల
ఇసటట ననస:5-3-459
వయససస:33
లస: పప
14581 NDX1199777
పపరర: శశషగరరరరరవప గరజల

94-5/596

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:5-3-458
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ చన వవదనదదడ గసపల
ఇసటట ననస:5-3-458
వయససస:19
లస: పప
14578 NDX0952788
పపరర: అనల కలమమర భమశశటట

14567 NDX2244150
పపరర: కకషష కకరరటట పసపరనవన

14565 NDX1199710
పపరర: హరరనరసససహ రరవప గరజల

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:5-3-458
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససరగష పసపరనవన
ఇసటట ననస:5-3-458
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:5-3-458
వయససస:37
లస: పప
14572 NDX2244192
పపరర: సరసబశవరరవప యయపపరర

94-5/593

తసడడ:డ దసరరడ పడసరద వవమబలపలర
ఇసటట ననస:5-3-458
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససరగష పసపరనవన
ఇసటట ననస:5-3-458
వయససస:29
లస: పప
14569 JBV1800788
పపరర: కకటటశశరరరవప గబరరకల

14564 NDX2224665
పపరర: ఉదయ కకరణ వవమబలపలర

14589 NDX1577321
పపరర: సరసబయఖ గబరరకల

94-7/434

తసడడ:డ శకరరమబలల గబరరకల
ఇసటట ననస:5-3-460
వయససస:64
లస: పప
94-5/609

14592 AP151010069165
పపరర: రసగరరరవప గబరరకల

94-5/610

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:5-3-461
వయససస:41
లస: పప
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పపరర: బబల మణణకసఠ చనటర
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94-5/1307

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చనటర
ఇసటట ననస:5-3-462
వయససస:19
లస: పప
14596 NDX2427144
పపరర: వరరసజజనవఉలల మమరగకబబ యన

94-5/613

94-5/616

94-7/437

94-5/619

94-5/1308

94-5/1311

94-5/1354

భరస : వనసకట రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:5-3-466/1
వయససస:36
లస: ససస స

14606 NDX2244242
పపరర: శకనవరస రరవప వడడగరనవన

14609 NDX3126992
పపరర: సపవదయఖ గగపస శశటట

14612 NDX3040011
పపరర: వనసకటటశశరరర మన

14615 NDX1458794
పపరర: శరత పపడమ పపల

94-31/914

14618 NDX2687648
పపరర: ననగ పణణసదడ బసడడ

94-5/620

14621 NDX1738469
పపరర: శశశత చలర ర

14601 JBV3044310
పపరర: ననగమలలర శశరర గగడస సటట � �

94-7/436

14604 NDX2427128
పపరర: తరరపటమక పపల

94-5/618

14607 NDX0952812
పపరర: పడసరదస పపల

94-5/621

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:5-3-466
వయససస:57
లస: పప
94-5/1309

14610 NDX3039617
పపరర: దదవఖ గడస స

94-5/1310

భరస : ససబబ రరవప గడస స
ఇసటట ననస:5-3-466
వయససస:38
లస: ససస స
94-5/1312

14613 NDX3040763
పపరర: తనసజ గడస స

94-5/1313

తలర : ససబబరరవప గడస స
ఇసటట ననస:5-3-466
వయససస:19
లస: ససస స
94-7/438

14616 NDX3040722
పపరర: రరస సరయ కకషష పడతసపరటట

94-7/1011

తసడడ:డ కకషష పడసరద పడతసపరటట
ఇసటట ననస:5-3-466
వయససస:22
లస: పప
94-31/915

తసడడ:డ వనసకట రరవప నడతలపత
ఇసటట ననస:5-3-466
వయససస:18
లస: పప
94-7/1012

94-5/615

భరస : భబససర రరవప పపల
ఇసటట ననస:5-3-466
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పవన కలమమర పపల
ఇసటట ననస:5-3-466
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నడతలపత
ఇసటట ననస:5-3-466
వయససస:18
లస: పప
14620 NDX3118494
పపరర: లకడక ససజనఖ బసడడ

94-3/1500

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మన
ఇసటట ననస:5-3-466
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరవప బబష
ఇసటట ననస:5-3-466
వయససస:23
లస: పప
14617 NDX2687630
పపరర: కకరణ గగపసశశటట

14603 NDX3031770
పపరర: లకడక ససజనఖ బసడడ

14598 NDX1418509
పపరర: కకరస ర మబనగ

భరస : జగదదశసమమర� గగడస సగర
ఇసటట ననస:5-3-465
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదయఖ గగపస శశటట
ఇసటట ననస:5-3-466
వయససస:43
లస: పప

భరస : సపవదయఖ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:5-3-466
వయససస:37
లస: ససస స
14614 NDX3245925
పపరర: గగపస కకషష బబష

94-7/435

తసడడ:డ సరసబయఖ వడడగరనవన
ఇసటట ననస:5-3-466
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ బబష
ఇసటట ననస:5-3-466
వయససస:60
లస: పప
14611 NDX3113388
పపరర: ఆదదలకడక గగపసశశటట

14600 NDX0366369
పపరర: పరగ తేజ� గగడస సటట�

94-5/612

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:5-3-465
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:5-3-466
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:5-3-466
వయససస:50
లస: ససస స
14608 NDX3058930
పపరర: కకటటశశర రరవప బబష

94-5/614

తసడడ:డ జగదదశ కలమమర� గగడస సగర
ఇసటట ననస:5-3-465
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప� గగడస సగర
ఇసటట ననస:5-3-465
వయససస:24
లస: పప
14605 NDX0240481
పపరర: సరమమమజఖస పపల

14597 NDX1418640
పపరర: దదపసస మబనగ

14595 NDX2427169
పపరర: ససరరష బబపటర

తసడడ:డ సరయ బబబబ బబపటర
ఇసటట ననస:5-3-464
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:5-3-465
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:5-3-465
వయససస:51
లస: ససస స
14602 JBV1790955
పపరర: జగదదష కలమమర� గగడస సటట�

94-5/611

భరస : గగవసదస వలలర పప
ఇసటట ననస:5-3-463
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప మమరగకబబ యన
ఇసటట ననస:5-3-464
వయససస:40
లస: పప
14599 NDX0227819
పపరర: మబనగ శవ పరరశత

14594 NDX2224954
పపరర: వనసకట రతనస వలలర పప

14619 NDX2687655
పపరర: సరయ పడకరశ గగపసశశటట

94-31/916

తసడడ:డ సపవదయఖ నడతలపత
ఇసటట ననస:5-3-466
వయససస:18
లస: పప
94-7/439

తసడడ:డ వనసకట అలకడక వర పడసరద చలర ర
ఇసటట ననస:5-3-467
వయససస:24
లస: ససస స

14622 NDX2504694
పపరర: శశశతన చలర ర

94-7/440

తసడడ:డ వనసకట లకడక వరర పడసరద చలర ర
ఇసటట ననస:5-3-467
వయససస:24
లస: ససస స
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94-5/622

తసడడ:డ గబరరవపలల
ఇసటట ననస:5-3-468
వయససస:28
లస: ససస స
14626 AP151010069679
పపరర: దసరడ గబరరకల

94-5/625

94-5/628

94-5/631

94-5/634

94-7/441

94-5/639

94-5/642

భరస : అయమబ షపక
ఇసటట ననస:5-3-478
వయససస:23
లస: ససస స

14636 AP151010069695
పపరర: గబరరవపలల యడడపలర

14639 NDX1010859
పపరర: శకలకడక గబరరకల

14642 NDX1453588
పపరర: శవ ననగ అరచన ఉలర

14645 NDX2244283
పపరర: పపజత దదవ

94-5/645

14648 NDX3256641
పపరర: వశశననథ డడవ

94-5/635

14651 JBV3032000
పపరర: మధసబసదస గబరరకల
భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:5-3-479
వయససస:40
లస: ససస స

14631 NDX0785139
పపరర: లకడక పపల

94-5/630

14634 NDX1418699
పపరర: వనసకట ససరగష ననమమ

94-5/633

14637 NDX0889402
పపరర: పపల వనసకటటశశరరర

94-5/636

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:5-3-468
వయససస:57
లస: పప
94-5/637

14640 NDX2244416
పపరర: రరమబలమక కసచదరర

94-5/638

భరస : కకటటశశర రరవప కసచదరర
ఇసటట ననస:5-3-470
వయససస:70
లస: ససస స
94-5/640

14643 NDX1453554
పపరర: శకమనననరరయణ ఉలర

94-5/641

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:5-3-475
వయససస:37
లస: పప
94-5/643

14646 NDX1665381
పపరర: ఖజఖరరన బ షపక

94-5/644

భరస : అబబదల మబతలర షపక
ఇసటట ననస:5-3-477
వయససస:35
లస: ససస స
94-6/954

తసడడ:డ శకనవరస రరవప డడవ
ఇసటట ననస:5-3-477
వయససస:18
లస: పప
94-6/956

94-5/627

తసడడ:డ అసకరలల
ఇసటట ననస:5-3-468
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దదవ
ఇసటట ననస:5-3-477
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర దదవ
ఇసటట ననస:5-3-477
వయససస:42
లస: పప
14650 NDX3256682
పపరర: రజషక షపక

94-5/632

భరస : శకమనననరరయణ
ఇసటట ననస:5-3-475
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ ఉలర
ఇసటట ననస:5-3-475
వయససస:63
లస: పప
14647 NDX2145838
పపరర: శకనవరస రరవప దదవ

14633 NDX0240093
పపరర: ససరగష యసటటప
డ లర

14628 NDX2103216
పపరర: ననగమణణ దేవరపలర

భరస : వవసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:5-3-468
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : బడహకస
ఇసటట ననస:5-3-470
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:5-3-470
వయససస:34
లస: పప
14644 JBV3031010
పపరర: శసకరరరవప ఉలర

94-5/629

తసడడ:డ సస మయఖ
ఇసటట ననస:5-3-468
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ� భమశశటట
ఇసటట ననస:5-3-468
వయససస:57
లస: పప
14641 JBV3031473
పపరర: బడహకస గబరరకల

14630 NDX0854208
పపరర: శకదేవ మమమడనల

94-5/624

భరస : నల మహన దదపక
ఇసటట ననస:5-3-468
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరరవపలల
ఇసటట ననస:5-3-468
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:5-3-468
వయససస:48
లస: పప
14638 NDX0446070
పపరర: మమరససడేయలల� భమశశటట �

94-5/626

భరస : ససజవరరవప
ఇసటట ననస:5-3-468
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : పపననయఖ
ఇసటట ననస:5-3-468
వయససస:80
లస: ససస స
14635 NDX0492884
పపరర: మతష
స పలర మలర శశరర

14627 NDX1186899
పపరర: వజయకలమమరర

14625 NDX0228486
పపరర: శరరష పపల

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:5-3-468
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : గబరరవపలల
ఇసటట ననస:5-3-468
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వషష
ష మమరరస
ఇసటట ననస:5-3-468
వయససస:47
లస: ససస స
14632 NDX0240648
పపరర: పపననమక పపల

94-5/623

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:5-3-468
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:5-3-468
వయససస:40
లస: ససస స
14629 NDX1242908
పపరర: రమమదేవ యసడడపలర

14624 NDX1202514
పపరర: ననగలకకక యమసడడవలర

14649 NDX3256674
పపరర: రజషక షపక

94-6/955

భరస : అయమబ షపక
ఇసటట ననస:5-3-478
వయససస:23
లస: ససస స
94-5/646

14652 AP151010069135
పపరర: శకదేవ గబరరకల

94-5/647

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:5-3-479
వయససస:40
లస: ససస స
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14653 AP151010069132
పపరర: కలమమరర గబరరకల

94-5/648

భరస : సడరఖచసదడరరవప
ఇసటట ననస:5-3-479
వయససస:54
లస: ససస స
94-5/651

తసడడ:డ కనకయఖ
ఇసటట ననస:5-3-479
వయససస:57
లస: పప
94-5/653

భరస : వర వనసకట రరమమరరవప పసతనన
ఇసటట ననస:5-3-480
వయససస:34
లస: ససస స
94-5/656

94-5/659

94-5/662

94-5/665

94-5/666

14666 JBV3031903
పపరర: చనససతనరరవమక భబవననసస

14669 NDX0492348
పపరర: వనసకటటశశరరర శశటట

14672 NDX1796004
పపరర: సకజన రరజజ

14675 NDX2244309
పపరర: గకతమ సరయ కరలశశటట

94-5/1315

14678 NDX2853182
పపరర: కకటటశశరర బబ మబకపఅల

94-5/660

14681 NDX1709684
పపరర: రమమష తషలశ
తసడడ:డ తరరపత రరయబడడ తషలశ
ఇసటట ననస:5-3-485
వయససస:39
లస: పప

14661 NDX1394881
పపరర: హహమబసదస శశటట

94-5/655

14664 AP151010069593
పపరర: శవపరరశత సససకజ

94-5/658

14667 NDX0492389
పపరర: కకటటశశర రరవప శశటట

94-5/661

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర శశటట
ఇసటట ననస:5-3-480
వయససస:36
లస: పప
94-5/663

14670 NDX2244275
పపరర: మమధవ వవలలటట

94-5/664

భరస : మలర కరరజనరరవ వవలలటట
ఇసటట ననస:5-3-481
వయససస:44
లస: ససస స
94-119/3

14673 JBV2483451
పపరర: లలతకలమమరర చసదఢలల�

94-119/4

భరస : సతఖననరయణ�
ఇసటట ననస:5-3-482
వయససస:69
లస: ససస స
94-5/667

14676 NDX0855171
పపరర: రరసబబబబ కరలశశటట

94-5/668

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:5-3-483
వయససస:50
లస: పప
94-7/1013

భరస : సపవదయఖ
ఇసటట ననస:5-3-483
వయససస:24
లస: ససస స
94-5/670

94-5/652

భరస : చనబడహకస
ఇసటట ననస:5-3-480
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబబ కరలశశటట
ఇసటట ననస:5-3-483
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబ కలశశటట
ఇసటట ననస:5-3-483
వయససస:18
లస: పప

భరస : రమమష తషలశ
ఇసటట ననస:5-3-485
వయససస:35
లస: ససస స

94-5/657

తసడడ:డ ననగ శకనవరస పడసరద రరజజ
ఇసటట ననస:5-3-482
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:5-3-483
వయససస:47
లస: ససస స

14680 NDX1709668
పపరర: శవ పరరశత తషలశ

14663 NDX0492066
పపరర: రతనకలమమరర శశటట

14658 NDX0492207
పపరర: అనడష శశటట

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:5-3-480
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరయబడడ
ఇసటట ననస:5-3-480
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వవలలటట
ఇసటట ననస:5-3-481
వయససస:50
లస: పప

14677 NDX2722569
పపరర: జసశసత కలమమర కలశశటట

94-5/654

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:5-3-480
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:5-3-480
వయససస:39
లస: పప

14674 NDX0854372
పపరర: ధనలకడక కరలశశటట

14660 NDX0492199
పపరర: లకడక లమవణఖ శశటట

94-5/650

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:5-3-480
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:5-3-480
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:5-3-480
వయససస:62
లస: ససస స

14671 NDX2244291
పపరర: మలర కరరరర నరరవప వవలలటట

94-5/1314

భరస : నరసససహరరవప శశటట
ఇసటట ననస:5-3-480
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:5-3-480
వయససస:40
లస: ససస స

14668 NDX0492314
పపరర: నరసససహరరవప శశటట

14657 NDX3162112
పపరర: ననగశశర రరవప గబరకల

14655 JBV3031077
పపరర: రరజశశఖర గబరరకల

తసడడ:డ ససబబబరరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:5-3-479
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కనకయఖ గబరకల
ఇసటట ననస:5-3-479
వయససస:63
లస: పప

14659 NDX2244267
పపరర: వనసకట లకడక పసతనన

14665 NDX0492074
పపరర: వజయలకడక శశటట

94-5/649

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:5-3-479
వయససస:56
లస: ససస స

14656 AP151010069035
పపరర: ససబబబరరవప గబరరకల

14662 NDX0492058
పపరర: శరరష శశటట

14654 AP151010069136
పపరర: వరరరఘవమక గబరరకల

14679 NDX2029644
పపరర: వరణణ ననరబబ యన

94-5/669

భరస : తడమత ననరబబ యన
ఇసటట ననస:5-3-484
వయససస:39
లస: ససస స
94-5/671

14682 NDX2996023
పపరర: కకటటశశరర సససకగ

94-5/1316

భరస : నరజసదడ బబబబ సససకగ
ఇసటట ననస:5-3-485
వయససస:33
లస: ససస స
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14683 NDX3118999
పపరర: సరసబ శవ రరవప సససకగ

94-5/1317

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సససకగ
ఇసటట ననస:5-3-485
వయససస:18
లస: పప
14686 NDX2244317
పపరర: పపరరషమ వపఖరర

14684 NDX2244325
పపరర: శకలకడక మమనక సససక

తసడడ:డ శకనవరసరరవప సససక
ఇసటట ననస:5-3-485/1
వయససస:22
లస: ససస స
94-5/674

14687 JBV3032331
పపరర: సరగరరక సససకగ

తసడడ:డ పపరష చ. నద రరవప రరవప వపఖరర
ఇసటట ననస:5-3-485/1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:5-3-485/1
వయససస:33
లస: ససస స

14689 AP151010069242
పపరర: శకలకడక సససకజ

14690 AP151010069241
పపరర: సససకజ అనడరరధ

94-5/677

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:5-3-485/1
వయససస:40
లస: ససస స
14692 NDX1242916
పపరర: మణణకసఠ సససకజ

94-5/680

94-5/683

94-5/686

94-5/689

94-5/692

భరస : రరస కలమమర� అలమర
ఇసటట ననస:5-3-489
వయససస:38
లస: ససస స

94-5/681

14702 NDX2244366
పపరర: శకవలర కటఖయన తననరర

14705 NDX2244382
పపరర: బసగరరర బబబబ తననరర

94-5/694

14708 NDX0240184
పపరర: ఆసజనవయబలల కసచరర

94-5/684

14711 NDX1615576
పపరర: మటట సమమ అలమర
భరస : వనసకట కకషష మమరరస అలమర
ఇసటట ననస:5-3-489
వయససస:41
లస: ససస స

14691 NDX2244028
పపరర: సరయ ససడజన కకలర పర

94-5/679

14694 AP151010069058
పపరర: సససకజ శకనవరసరరవప

94-5/682

14697 AP151010069062
పపరర: నరసససహరరవప సససకజ

94-5/685

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:5-3-485/1
వయససస:77
లస: పప
94-5/687

14700 NDX2244358
పపరర: లకడక చసదన తననరర

94-5/688

తసడడ:డ బనగరరర బబబబ తననరర
ఇసటట ననస:5-3-487
వయససస:22
లస: ససస స
94-5/690

14703 AP151010069190
పపరర: కకటటశశరమక పరశస

94-5/691

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:5-3-487
వయససస:61
లస: ససస స
94-5/693

14706 NDX3086741
పపరర: వనసకట దసరడ మమధసరర తననరర

94-5/1318

తసడడ:డ బసగరరర బబబబ తననరర
ఇసటట ననస:5-3-487
వయససస:18
లస: ససస స
94-5/695

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:5-3-488
వయససస:39
లస: పప
94-7/443

94-5/676

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:5-3-485/1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరరవప తననరర
ఇసటట ననస:5-3-487
వయససస:44
లస: పప

భరస : వరబడహకస
ఇసటట ననస:5-3-488
వయససస:45
లస: ససస స
14710 NDX0657460
పపరర: ససజజత ఆళళళ�

14699 AP151010069364
పపరర: లకడకమక పరశస

14688 JBV3031614
పపరర: ఝమనస ఉయమఖరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:5-3-485/1
వయససస:22
లస: పప

భరస : బనగరరర బబబబ తననరర
ఇసటట ననస:5-3-487
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:5-3-487
వయససస:82
లస: ససస స
14707 NDX1186915
పపరర: మలలర శశరర జమబకల

94-5/678

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:5-3-486
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : ననగవరరన రరవప
ఇసటట ననస:5-3-487
వయససస:35
లస: ససస స
14704 AP151010069191
పపరర: వనసకటరతనస ససపరలశశటట

14696 NDX1187020
పపరర: గకరర శసకర మమసరబతష
స న

94-5/673

భరస : పపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:5-3-485/1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:5-3-485/1
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:5-3-486
వయససస:34
లస: ససస స
14701 NDX0226167
పపరర: కలలన పరశస

94-5/675

తసడడ:డ చనన బడహకస
ఇసటట ననస:5-3-485/1
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రసగననయకలలల కకలర పర
ఇసటట ననస:5-3-485/1
వయససస:56
లస: పప
14698 NDX0240606
పపరర: యశశద కసచరర

14693 NDX0906768
పపరర: ననగరరజ సససకజ

14685 NDX2244333
పపరర: శకవదనఖ వపఖరర

తసడడ:డ పపరష చ. నద రరవప రరవప వపఖరర
ఇసటట ననస:5-3-485/1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:5-3-485/1
వయససస:47
లస: ససస స

తలర : అనసరరధ
ఇసటట ననస:5-3-485/1
వయససస:26
లస: పప
14695 NDX2244341
పపరర: శకనవరస రరవప కకలర పర

94-5/672

14709 NDX1958760
పపరర: ససనత ఆళళళ

94-7/442

భరస : ఉదయ భబససర రరవప ఆళళళ
ఇసటట ననస:5-3-489
వయససస:37
లస: ససస స
94-7/444

14712 NDX1180017
పపరర: శకకకషష కకశశర A

94-7/445

తసడడ:డ కకషష మమరరస అలమర
ఇసటట ననస:5-3-489
వయససస:36
లస: పప
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14713 NDX1458893
పపరర: ఉదయ భబససర రరవప అలమర

94-7/446

తసడడ:డ వనసకట కకషష మమరరస అలమర
ఇసటట ననస:5-3-489
వయససస:41
లస: పప
14716 NDX2244390
పపరర: ననగగశశరమక ఉడత

94-6/431

94-12/217

94-5/1362

94-13/289

94-7/450

94-7/453

తసడడ:డ ససబబబరరవప మసబతస న
ఇసటట ననస:5-4-458
వయససస:58
లస: పప

14726 NDX0006965
పపరర: మహలకడక గబసటటపలర

94-13/290

14729 JBV1790294
పపరర: ఇసరక చసతనబతస న

14732 AP151010072229
పపరర: పడభబకరరరవప గదదద

94-7/456

14735 JBV3044112
పపరర: శశశలజ బబ డేపపడడ � �

94-7/451

14738 AP151010075117
పపరర: కటబననఖకలమమరర తమకన�

94-7/454

14741 NDX0447862
పపరర: అనడరరధ కరటడపరటట�
భరస : లకకకనరసససహరరవప� కరటడపరటట
ఇసటట ననస:5-4-459
వయససస:40
లస: ససస స

94-115/1145

14724 JBV3059227
పపరర: కకపరరరవప� దసవశపరటట�

94-13/288

తసడడ:డ పపద ఏసస� �
ఇసటట ననస:5-4-76/1
వయససస:34
లస: పప
14727 NDX2075613
పపరర: అనసశర అనసమమల

94-7/449

14730 NDX0446179
పపరర: ననగమర వల� మహమకద�

94-7/452

14733 NDX1136910
పపరర: ససజన శక మమసబతష
స న

94-7/455

తలర : ససమత మమసబతత న
ఇసటట ననస:5-4-453
వయససస:31
లస: ససస స
94-7/457

14736 AP151010075116
పపరర: ససధనరరణణ బబ డేపపడడ�

94-7/458

భరస : మలర ఖమరరర నరరవప� బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:5-4-458
వయససస:53
లస: ససస స
94-7/460

భరస : వనసకటరతనస� తమకన
ఇసటట ననస:5-4-458
వయససస:76
లస: ససస స
94-7/462

14721 NDX3161916
పపరర: శకనవరస రరవప పరలడడగబ

తసడడ:డ మహబమబ� షపక
ఇసటట ననస:5-4-434
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరర నరరవప � బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:5-4-458
వయససస:36
లస: ససస స
94-7/459

94-5/696

తసడడ:డ మలర కరరరర న అనసమమల
ఇసటట ననస:5-4-434
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసదదయ
డ ఖ గదదద
ఇసటట ననస:5-4-436
వయససస:62
లస: పప

భరస : గకరరశసకర మసబతస న
ఇసటట ననస:5-4-458
వయససస:64
లస: ససస స
14740 NDX1713057
పపరర: గకరర శసకర మసబతస న

94-7/1015

తసడడ:డ బబబమరరవప చసతనతస న
ఇసటట ననస:5-4-434
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ గకరరశసకర బసడడ
ఇసటట ననస:5-4-453
వయససస:29
లస: పప
14737 NDX1042605
పపరర: ససమత మసబతస న

14723 NDX3070877
పపరర: అబబదల షషకలర షపక

14718 NDX2427177
పపరర: మబనన షపక

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:5-4
వయససస:46
లస: పప

భరస : వరరసరశమ
ఇసటట ననస:5-4-320
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : పడభబకరరరవప� గదదద
ఇసటట ననస:5-4-436
వయససస:57
లస: ససస స
14734 NDX1130004
పపరర: ససజత కలమమర మగబబతన

94-12/218

Deleted

తసడడ:డ బబబమరరవప చసతనతస న
ఇసటట ననస:5-4-434
వయససస:33
లస: పప
14731 AP151010075178
పపరర: ఏససకరరణమక గదదద�

14720 NDX2121457
పపరర: హనమ రజడస డ దగబడల

94-7/448

భరస : కరరమ బబషర షపక
ఇసటట ననస:5-3-570
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మదర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:5-4-43
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ధరరకరరవప�
ఇసటట ననస:5-4-104
వయససస:32
లస: పప
14728 JBV1790401
పపరర: అజత బబబబ చసతనబతష
స న

94-7/1014

తసడడ:డ మటబటరజడడస దగబడల
ఇసటట ననస:5-4
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరససలల చనన
ఇసటట ననస:5-4-15b
వయససస:21
లస: పప
14725 NDX0283937
పపరర: రమమశ� తనసడసర�

14717 NDX3004728
పపరర: తదరగజమక పపరరకల

14715 NDX1615550
పపరర: వనసకట కకషష మమరరస అలమర

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర అలమర
ఇసటట ననస:5-3-489
వయససస:71
లస: పప

తలర : కలమమరర పపరరకల
ఇసటట ననస:5-3-532
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : హనమ రజడడస దనగగబలమ
ఇసటట ననస:5-4
వయససస:57
లస: ససస స
14722 NDX3270915
పపరర: యశశసత చనన

94-7/447

తసడడ:డ వనసకట కకషష మమరరస� అలమర
ఇసటట ననస:5-3-489
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ఉడత
ఇసటట ననస:5-3-508
వయససస:26
లస: ససస స
14719 NDX2121465
పపరర: సరమమమజఖస daggula

14714 NDX0406256
పపరర: రరమ కలమమర ఆళళళ�

14739 AP151010072216
పపరర: మలర ఖమరరర నరరవప బబ డేపపడడ�

94-7/461

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:5-4-458
వయససస:57
లస: పప
94-7/463

14742 NDX0406223
పపరర: లకకకనరసససహరరవప కరటడపరటట

94-7/464

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ� కరటడపరటట
ఇసటట ననస:5-4-459
వయససస:47
లస: పప
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94-7/465

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:5-4-466
వయససస:47
లస: ససస స
14746 NDX0449272
పపరర: వనసకట శకలకడక యసడడవలర �

94-7/468

94-7/863

94-7/472

94-7/475

94-7/478

94-7/481

94-7/484

భరస : వవణబగగపరల ఉడత
ఇసటట ననస:5-4-496
వయససస:35
లస: ససస స

14756 NDX2178557
పపరర: మసరసన బ షపక

14759 NDX0877472
పపరర: అమనసలమర షపక

14762 NDX0366740
పపరర: అరరణకలమమరర ఉడతన� ఉడత

14765 NDX0586982
పపరర: బబలమజ ఉడత

94-7/1016

14768 NDX3085008
పపరర: బబలసరయ కకరరగన ఊడడత

94-7/476

14771 AP151010075186
పపరర: రరజగశశరర ఉడత
భరస : రరజగసదడ పడసరద ఉడత
ఇసటట ననస:5-4-496
వయససస:48
లస: ససస స

14751 JBV1799006
పపరర: మబతహరరననసర పఠరన

94-7/471

14754 JBV1803824
పపరర: రహమమన ఖమన పఠరన

94-7/474

14757 NDX2178771
పపరర: షపవదన రబబబన షపవక

94-7/477

తసడడ:డ అమనసలర హ షపక
ఇసటట ననస:5-4-493
వయససస:24
లస: పప
94-7/479

14760 NDX2178706
పపరర: మధదన షపక

94-7/480

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:5-4-493
వయససస:24
లస: పప
94-7/482

14763 AP151010075185
పపరర: మలలర శశరర ఉడతన ఉడత

94-7/483

భరస : పపదదనన ఉడత
ఇసటట ననస:5-4-495
వయససస:54
లస: ససస స
94-7/485

14766 AP151010072573
పపరర: పపదదనన ఉడతన ఉడత

94-7/486

తసడడ:డ నరసయఖ ఉడత
ఇసటట ననస:5-4-495
వయససస:53
లస: పప
94-7/1017

తసడడ:డ బబలమజ
ఇసటట ననస:5-4-495
వయససస:21
లస: పప
94-7/488

94-7/470

తసడడ:డ వల పఠరన
ఇసటట ననస:5-4-492
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ కకడల
ఇసటట ననస:5-4-495
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ బబలమజ
ఇసటట ననస:5-4-495
వయససస:23
లస: పప
14770 NDX0877548
పపరర: భబరత ఉడతన

94-7/473

భరస : బబలమజ� ఉడత
ఇసటట ననస:5-4-495
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదదనన� ఉడత
ఇసటట ననస:5-4-495
వయససస:36
లస: పప
14767 NDX3084134
పపరర: అనడప వపడడతన

14753 JBV1803790
పపరర: ఫహహమ ఖమన పఠరన

14748 NDX0379925
పపరర: పడసరద రరవప కకలలర బబ యన

భరస : రహమమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:5-4-492
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:5-4-493
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మదదన షపక
ఇసటట ననస:5-4-494
వయససస:25
లస: పప
14764 NDX0933549
పపరర: వవణబగగపరల� ఉడతన�

94-7/864

భరస : మధదన షపక
ఇసటట ననస:5-4-493
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అమనసలమరహ షపక షపక
ఇసటట ననస:5-4-493
వయససస:27
లస: పప
14761 NDX1738618
పపరర: సరదదర బబషర షపక

14750 NDX2671683
పపరర: సడరఖ తేజ కకలలబబ ఈనన

94-7/467

తసడడ:డ పపలర యఖ కకలలర బబ యన
ఇసటట ననస:5-4-491
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రహహమ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:5-4-492
వయససస:40
లస: పప

భరస : అమనలమర షపక
ఇసటట ననస:5-4-493
వయససస:44
లస: ససస స
14758 NDX1130012
పపరర: గకస మహహదద న షపక

94-7/469

తసడడ:డ పడసరద రరవప కకలలబబ ఈనన
ఇసటట ననస:5-4-491
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రహమమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:5-4-492
వయససస:35
లస: పప
14755 NDX1136944
పపరర: నడరర హన బబగస షపక

14747 NDX0379958
పపరర: రరధదక కకలలర బబ యన�

14745 JBV1795582
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:డ ఖమససస పసరర షపక
ఇసటట ననస:5-4-466
వయససస:55
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప� కకలలర బబ యన
ఇసటట ననస:5-4-491
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప కకలలబబ ఈనన
ఇసటట ననస:5-4-491
వయససస:23
లస: పప
14752 JBV1801232
పపరర: హహసపసన ఖమన పఠరన

94-7/466

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:5-4-466
వయససస:33
లస: పప

భరస : రమమశ� యసడడపలర
ఇసటట ననస:5-4-468
వయససస:32
లస: ససస స
14749 NDX2671303
పపరర: సరయ దదకడత కకలలబబ ఈనన

14744 JBV1803279
పపరర: మరరవల షపక

14769 NDX1738550
పపరర: లకడక మననకడ వపడత

94-7/487

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప వపడత
ఇసటట ననస:5-4-496
వయససస:25
లస: ససస స
94-7/489

14772 NDX2429967
పపరర: జగదదష ఉడత

94-7/490

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప ఉడత
ఇసటట ననస:5-4-496
వయససస:23
లస: పప
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14773 NDX1907478
పపరర: మధస ననగరరరర న ఉడత

94-7/491

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద ఉడత
ఇసటట ననస:5-4-496
వయససస:26
లస: పప
14776 NDX2577864
పపరర: వరణణ ఉడత

94-28/847

94-7/495

94-7/498

94-7/501

94-7/503

94-7/506

94-7/509

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:5.4.499
వయససస:31
లస: ససస స

14786 NDX0444646
పపరర: అకబర వల� షపక�

14789 NDX1918988
పపరర: ససజనఖ కరరసపపడడ

14792 AP151010075283
పపరర: మలలర శశరర కరరసపపడడ

14795 NDX0905133
పపరర: రరజజరరవప కలరపరటట

94-7/512

14798 NDX0700229
పపరర: శవ పడసరద అనసమల

94-7/502

14801 NDX3042447
పపరర: ననగమణణ ఉడత
భరస : శకనస ఉడత
ఇసటట ననస:5-4-500
వయససస:42
లస: ససస స

14781 NDX0877506
పపరర: మసరసన వల షపక

94-7/497

14784 JBV3036860
పపరర: పస తషరరజ� ఉదయగరరర�

94-7/500

14787 NDX3276805
పపరర: శకనవరస రరవప కరరసపపడడ

94-5/1373

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:5-4-498
వయససస:49
లస: పప
94-7/504

14790 JBV3044377
పపరర: రమమ దేవ కరరసపపడడ

94-7/505

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:5-4-498
వయససస:37
లస: ససస స
94-7/507

14793 AP151010075286
పపరర: సరమమమజఖస కరరసపపడడ

94-7/508

భరస : హనసమసతరరవప కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:5-4-498
వయససస:57
లస: ససస స
94-7/510

14796 AP151010072373
పపరర: హనసమసతరరవప కరరసపపడడ

94-7/511

తసడడ:డ ససబబయఖ కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:5-4-498
వయససస:62
లస: పప
94-7/513

తసడడ:డ పపరయఖ అనసమల
ఇసటట ననస:5-4-499
వయససస:61
లస: పప
94-13/749

94-7/494

తసడడ:డ ససబబబరరవప� ఉదయగరరర
ఇసటట ననస:5-4-497
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ హరరబబబమ కలరపరటట
ఇసటట ననస:5-4-498
వయససస:41
లస: పప

భరస : శవ పడసరద అనసమల
ఇసటట ననస:5-4-499
వయససస:54
లస: ససస స
14800 NDX1360551
పపరర: వజయకలమమరర అనసమబల

94-7/499

భరస : శకనవరసరరవప కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:5-4-498
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:5-4-498
వయససస:59
లస: ససస స
14797 NDX0705558
పపరర: వజయ దసరడ అనసమమల

14783 NDX0695262
పపరర: చనన బబషర� షపక�

14778 NDX0226324
పపరర: అసకతషనసరస� షపక�

తసడడ:డ అకబర అల షపక
ఇసటట ననస:5-4-497
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:5-4-498
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:5-4-498
వయససస:38
లస: ససస స
14794 NDX1207679
పపరర: శవపరరశత కకడడమమల

94-7/496

తసడడ:డ చన ఖమససస పసరర� షపక
ఇసటట ననస:5-4-497
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:5-4-498
వయససస:27
లస: ససస స
14791 JBV3044369
పపరర: మలలర శశరర కరరసపపడడ

14780 NDX1713222
పపరర: రఫసవపననషర షపక

94-7/1018

భరస : చసద బబషర� షపక
ఇసటట ననస:5-4-497
వయససస:38
లస: ససస స

తలర : సపవదన� షపక
ఇసటట ననస:5-4-497
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అకబర ఆల షపక
ఇసటట ననస:5-4-497
వయససస:45
లస: పప
14788 NDX1207687
పపరర: కవత కకడడమమల

94-7/493

భరస : అకబర అల షపక
ఇసటట ననస:5-4-497
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ అకబర అల షపక
ఇసటట ననస:5-4-497
వయససస:42
లస: పప
14785 NDX0072306
పపరర: మరరవల షపక

14777 JBV3044203
పపరర: బబజ

14775 NDX2953198
పపరర: వనసకట రమణ వపదతన

భరస : ననగగశశర రరవప వపదతన
ఇసటట ననస:5-4-496
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మబనశర అల � షపక
ఇసటట ననస:5-4-497
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మరరవల� షపక
ఇసటట ననస:5-4-497
వయససస:40
లస: ససస స
14782 AP151010072338
పపరర: మబననశర ఆల షపక

94-7/492

తసడడ:డ నరసయఖ ఉడత
ఇసటట ననస:5-4-496
వయససస:54
లస: పప

భరస : వషష
ష కకసగర
ఇసటట ననస:5-4-496
వయససస:32
లస: ససస స
14779 JBV3044195
పపరర: హససననబబగమ షపక� �

14774 AP151010072692
పపరర: రరజగసదడ పడసరద ఉడత

14799 NDX1529462
పపరర: ఉషర రరణణ అలమర

94-13/748

భరస : కకకషష కకశశర
ఇసటట ననస:5.4.499
వయససస:30
లస: ససస స
94-7/1019

14802 NDX2747392
పపరర: వవణబగగపరల ఉడత

94-19/663

Deleted

తలర : ననగమణణ ఉడత
ఇసటట ననస:5-4-500
వయససస:24
లస: పప
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94-5/1319

భరస : వనయ కలమమర వలమరరపప
ఇసటట ననస:5-4-502
వయససస:48
లస: ససస స
14806 NDX0703579
పపరర: ససనత గబరరకల

94-7/516

94-7/519

94-7/523

94-7/526

94-7/528

భరస : వనసకట ససబబబరరవప పరగచరర
ఇసటట ననస:5-4-505
వయససస:40
లస: ససస స
14821 JBV3037405
పపరర: సరసశతరరవప పపరగచరర

94-7/531

94-5/698

తసడడ:డ భరతషడడ
ఇసటట ననస:5-4-508
వయససస:36
లస: పప

94-7/524

14816 NDX2143139
పపరర: వనసకట సతఖవర పడసరద
మమచరరజ
తసడడ:డ శక రరమ మమరరస మమచరరజ
ఇసటట ననస:5-4-503
వయససస:30
లస: పప

94-7/527

14819 JBV3046091
పపరర: లకడక శరరద పపడచరర

94-7/529

14822 AP151010072043
పపరర: శసకరరవప పపరగచరర

14825 NDX0446716
పపరర: మహన రరవప గబమమకడడ�

94-5/701

14828 AP151010069781
పపరర: లకడక ఉడతన

14831 AP151010069313
పపరర: బరతషడడ ఉడతన
తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:5-4-508
వయససస:57
లస: పప

14811 NDX2143147
పపరర: పదనకవత మమచరరజ

94-7/522

14814 NDX0889618
పపరర: ససగబణ అఖలలష� దేవరజడ�డస

94-7/525

14817 NDX2774917
పపరర: ససబడహకణఖస వరవసటపరరస

94-4/1625

తసడడ:డ ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:5-4-505
వయససస:81
లస: పప
14820 NDX0448894
పపరర: జయలకడక పపరగచరర

94-7/530

భరస : కకటటశశరరరవప పరగచరర
ఇసటట ననస:5-4-505
వయససస:64
లస: ససస స
94-7/532

14823 NDX2244374
పపరర: ననగలకడక రరమనవన

94-5/697

భరస : శరఖమ రరమనవన
ఇసటట ననస:5-4-506
వయససస:34
లస: ససస స
94-5/699

14826 AP151010069118
పపరర: వషష
ష నసదస

94-5/700

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:5-4-507
వయససస:47
లస: పప
94-5/702

భరస : భరతషడడ
ఇసటట ననస:5-4-508
వయససస:50
లస: ససస స
94-5/704

94-7/518

తసడడ:డ సరరధద రరవప� ధదవరగడడస
ఇసటట ననస:5-4-503
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ జజర�్్� గబమకడడ
ఇసటట ననస:5-4-506
వయససస:51
లస: పప

భరస : ససజవ రరవప
ఇసటట ననస:5-4-508
వయససస:34
లస: ససస స
14830 JBV3031655
పపరర: ససజవ రరవప

14813 NDX2143154
పపరర: వనసకట రరజఖ లకడక మపత

14808 AP151010075510
పపరర: శవజజఖత గబరరకల

భరస : వనసకట సతఖ వర పడసరద మమచరరజ
ఇసటట ననస:5-4-503
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద పరగచరర
ఇసటట ననస:5-4-505
వయససస:26
లస: పప

భరస : మహనరరవప గబమకడడ
ఇసటట ననస:5-4-506
వయససస:48
లస: ససస స
14827 NDX0227298
పపరర: ససధనఖరరణణ ఉడత

94-7/520

భరస : శసకరరరవప పరగచరర
ఇసటట ననస:5-4-505
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పరగచరర
ఇసటట ననస:5-4-505
వయససస:43
లస: పప
14824 NDX0836452
పపరర: ససవరరస మక గబమకడడ

14810 AP151010072018
పపరర: వనసకటశవరరమకకషష గబరరకల

94-7/515

భరస : రసగరరరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:5-4-502
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబ రరవప మపత
ఇసటట ననస:5-4-503
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ సరరధదరరవప� ధదవరగడడస
ఇసటట ననస:5-4-503
వయససస:30
లస: పప
14818 NDX0448928
పపరర: అననపపరష పపరగచరర

94-7/517

తసడడ:డ రసగరరరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:5-4-502
వయససస:25
లస: పప

భరస : వజయ సరరధద రరవప� ధదవరగడడస
ఇసటట ననస:5-4-503
వయససస:30
లస: ససస స
14815 NDX0074369
పపరర: ససరఖ గబణ అభలమష� దేవరజడ�డస

14807 JBV3045101
పపరర: జయశక గబరరకల

14805 NDX1738576
పపరర: సరగజన ననయబడడ వలమరరపప

తసడడ:డ వనయ కలమమర వలమరరపప
ఇసటట ననస:5-4-502
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:5-4-502
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:5-4-502
వయససస:74
లస: ససస స
14812 NDX0900506
పపరర: వనసకట రమణ దేవరజడ�డస

94-7/514

తసడడ:డ వనయ కలమమర వలమరరపప
ఇసటట ననస:5-4-502
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ రరమ కకషష గబరరకల
ఇసటట ననస:5-4-502
వయససస:36
లస: ససస స
14809 AP151010075538
పపరర: రసగమక గబరరకల

14804 NDX1738592
పపరర: పసడయమసక వలమరరపప

14829 NDX0070797
పపరర: శకనవరస ఉడతన

94-5/703

తసడడ:డ భరతషడడ
ఇసటట ననస:5-4-508
వయససస:31
లస: పప
94-5/705

14832 AP151010072393
పపరర: ఏడడకకసడలల కరరసపపడడ

94-7/533

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:5-4-509
వయససస:41
లస: పప
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14833 AP151010072279
పపరర: సరసబశవరరవప కరరసపపడడ

94-7/534

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:5-4-509
వయససస:42
లస: పప
14836 AP151010069783
పపరర: హనసమసతరరవప ఉడతన

94-5/708

94-5/710

94-5/712

94-5/715

94-5/718

94-5/721

94-7/538

తసడడ:డ హనసమసత రరవప బబ గహరజ
ఇసటట ననస:5-4-516
వయససస:37
లస: పప

14846 AP151010069638
పపరర: ననగగశశరరరవప ఉడతన

14849 NDX0240515
పపరర: ననగగశశరమక గబరరకల

14852 JBV1800739
పపరర: పదక బసదరరపరటట � �

14855 NDX1458885
పపరర: శకనవరస రరవప బసదలపరటట

94-7/541

14858 NDX0449009
పపరర: గగవరరన భభగరరజ

94-5/716

14861 NDX0446658
పపరర: వ ఎన ఆర కజ కకరణ కలమమర
భభగరరజ
తసడడ:డ హనసమసత రరవప బబ గహరజ
ఇసటట ననస:5-4-516
వయససస:39
లస: పప

14841 NDX1791830
పపరర: మధస కకరణ ఉడత

94-7/535

14844 AP151010069665
పపరర: శవకలమమరర ఉడతన

94-5/714

14847 NDX2503977
పపరర: లకడక తరరపతమక గబరరకల

94-5/717

తసడడ:డ రరమమరరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:5-4-513
వయససస:23
లస: ససస స
94-5/719

14850 NDX2503951
పపరర: నరగసదడ పపలబసడర

94-5/720

తసడడ:డ నరసససహరరవప పపలబసడర
ఇసటట ననస:5-4-513
వయససస:30
లస: పప
94-7/536

14853 AP151010075496
పపరర: శశషమక గబరరకల�

94-7/537

భరస : వనసకటటశశరరర� బసదరరపరటట
ఇసటట ననస:5-4-515
వయససస:82
లస: ససస స
94-7/539

14856 AP151010072554
పపరర: మహబమబ ససభబన శశక�

94-7/540

తసడడ:డ బబడద� బసదరరపరటట
ఇసటట ననస:5-4-515
వయససస:47
లస: పప
94-7/542

భరస : కకరణ కలమమర బబ గహరజ
ఇసటట ననస:5-4-516
వయససస:34
లస: ససస స
94-7/544

94-5/709

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:5-4-512
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద సరసబయఖ బసధనలపటట
ఇసటట ననస:5-4-515
వయససస:44
లస: పప

భరస : శవలసగ పడసరద బబ గహరజ
ఇసటట ననస:5-4-516
వయససస:30
లస: ససస స
14860 NDX0457416
పపరర: వ నవన కలమమర భభగ రరజ

94-5/713

భరస : గగవసదరరజలల � బసదరరపరటట
ఇసటట ననస:5-4-515
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన సరసబయఖ� బసదరరపరటట
ఇసటట ననస:5-4-515
వయససస:40
లస: పప
14857 NDX0600072
పపరర: ససజజత వసజమమరర

14843 JBV1803246
పపరర: అమర ననధ ఉడత

14838 NDX0237164
పపరర: పదక వత ఉడత

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఉడత
ఇసటట ననస:5-4-511
వయససస:27
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:5-4-513
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమబలల
ఇసటట ననస:5-4-513
వయససస:47
లస: పప
14854 JBV1801109
పపరర: గగవసదరరజలల� బసదరరపరటట�

94-5/711

తసడడ:డ మలర ఖమరరర నరరవప
ఇసటట ననస:5-4-512
వయససస:54
లస: పప

భరస : నరగసదడ
ఇసటట ననస:5-4-513
వయససస:37
లస: ససస స
14851 AP151010069643
పపరర: రరమరరవప గబరరకల

14840 AP151010069782
పపరర: సరసబశవరరవప ఉడతన

94-5/707

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:5-4-511
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:5-4-512
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:5-4-512
వయససస:39
లస: పప
14848 NDX1453596
పపరర: ఈశశరమక పపలబసడర

94-6/432

తసడడ:డ మలర ఖమరరర నరరవప
ఇసటట ననస:5-4-511
వయససస:49
లస: పప

భరస : అమర ననద ఉడత
ఇసటట ననస:5-4-512
వయససస:26
లస: ససస స
14845 NDX1418202
పపరర: కగశవ కసచరర

14837 NDX2244408
పపరర: శకరరస ఉడత

14835 NDX2191047
పపరర: సరయ రరమ ఉడత

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ఉడత
ఇసటట ననస:5-4-510
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ హనడమసతషరరవ ఉడత
ఇసటట ననస:5-4-510
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:5-4-511
వయససస:42
లస: ససస స
14842 NDX2047067
పపరర: తడవవణణ ఉడత

94-5/706

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:5-4-510
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖమరరర న రరవప
ఇసటట ననస:5-4-510
వయససస:46
లస: పప
14839 AP151010069666
పపరర: ననగమణణ ఉడతన

14834 JBV3031242
పపరర: కకటటశశరర ఉడతన

14859 NDX0448985
పపరర: కరమమశశరర భభగరరజ

94-7/543

భరస : హనసమసతరరవప బబ గహరజ
ఇసటట ననస:5-4-516
వయససస:67
లస: ససస స
94-7/545

94-7/546
14862 NDX0446617
పపరర: వనసకట హనసమసతరరవప
భభగరరజ
తసడడ:డ వనసకట రరమపడకరశరరవప బబ గహరజ
ఇసటట ననస:5-4-516
వయససస:69
లస: పప
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పపరర: మమహరవరణణ భమపత
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94-13/291

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:5-4-516
వయససస:48
లస: ససస స
14866 NDX0449827
పపరర: చలకమక బసడడ�

94-7/547

94-7/1022

94-7/1025

94-5/724

94-5/727

94-5/730

94-5/733

భరస : సపవదసలల
ఇసటట ననస:5-4-520
వయససస:52
లస: ససస స

14876 JBV3031556
పపరర: చసదడ శశఖర గగపసశశటట

14879 AP151010069772
పపరర: పదనకవత గగపసశశటట

14882 NDX0239996
పపరర: శకనవరసరరవప గగపసశశటట

14885 NDX0071191
పపరర: పడసరద మబనగర

94-5/736

94-5/737

14888 NDX1317288
పపరర: ససజనఖ కరరసపపడడ

14871 NDX2872323
పపరర: రరగన జయల రర ససదరరర

14874 NDX1456350
పపరర: ధన లకడక బసదనలపరటట

94-5/725

14877 AP151010069776
పపరర: లకడకససజనఖ బసడడ

94-7/1024

94-5/723

94-5/726

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:5-4-519
వయససస:41
లస: ససస స
94-5/728

14880 AP151010069773
పపరర: ససశల గగపసశశటట

94-5/729

భరస : రరమలసగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:5-4-519
వయససస:57
లస: ససస స
94-5/731

14883 NDX0952804
పపరర: వనసకటబడవప బసడడ

94-5/732

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:5-4-519
వయససస:43
లస: పప
94-5/734

14886 AP151010069127
పపరర: సరసబశవరరవప గగపసశశటట

94-5/735

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:5-4-519
వయససస:57
లస: పప
94-7/548

14889 AP151010072546
పపరర: శనవరసరరవప కరరసపపడడ�

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరరసపపడడ కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:5-4-519
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప� కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:5-4-519
వయససస:40
లస: పప

14891 AP151010069649
పపరర: సపవదసలల ఎసడడపసలర

14892 NDX0450114
పపరర: మధసర సశపన జజననల�

తసడడ:డ సస మయఖ
ఇసటట ననస:5-4-520
వయససస:52
లస: పప

94-7/1021

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:5-4-519
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమబలల
ఇసటట ననస:5-4-519
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:5-4-519
వయససస:60
లస: పప
14890 AP151010069660
పపరర: ఆమమకజ ఎసడడపసలర

94-5/722

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:5-4-519
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:5-4-519
వయససస:45
లస: పప
14887 AP151010069811
పపరర: చనవనసకటటశశర రరవప గగపసశశటట

14873 NDX0862268
పపరర: శకలత గగపసశశటట

14868 NDX2945434
పపరర: మసపస పడకరశ కలమమర ససదరరర

భరస : పడతనప నలర మలర
ఇసటట ననస:5-4-518
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:5-4-519
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : చనవవసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:5-4-519
వయససస:57
లస: ససస స
14884 AP151010069808
పపరర: శకనవరసరరవప గగపసశశటట

94-7/1023

భరస : చన వనసకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:5-4-519
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:5-4-519
వయససస:41
లస: ససస స
14881 NDX0240440
పపరర: ససగబణ గగపసశశటట

14870 NDX2871804
పపరర: పడతనప నలర మలర

94-13/293

తసడడ:డ జగసస దనస ససదరరర
ఇసటట ననస:5-4-518
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:5-4-519
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:5-4-519
వయససస:37
లస: ససస స
14878 AP151010069777
పపరర: ఆనసడయ గగపసశశటట

94-7/1020

తసడడ:డ సససదరరరవప నలర మలర
ఇసటట ననస:5-4-518
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మసపస పడకరశ కలమమర ససదరరర
ఇసటట ననస:5-4-518
వయససస:26
లస: పప
14875 NDX0240333
పపరర: కలమమరర గగపసశశటట

14867 NDX2872109
పపరర: మరరయమక మమరరగ

14865 NDX0740183
పపరర: ననగ రతనస భమపత

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:5-4-516
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : భమషణస తషరరమమలర
ఇసటట ననస:5-4-518
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : మసపస పడకరశ కలమమర ససదరరర
ఇసటట ననస:5-4-518
వయససస:53
లస: ససస స
14872 NDX2872190
పపరర: రగహన అభనయ ససదరరర

94-13/292

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:5-4-516
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రరఘవయఖ� బసడడ
ఇసటట ననస:5-4-516/1
వయససస:26
లస: ససస స
14869 NDX2872422
పపరర: లకడక తషరరమమలర

14864 NDX0740035
పపరర: జయలకడక భమపత

94-5/738

94-7/549

94-7/550

తసడడ:డ శసకరరరవప� జజననలగడస
ఇసటట ననస:5-4-520
వయససస:31
లస: ససస స
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94-7/551

తసడడ:డ సపవదసలల� యసడడపలర
ఇసటట ననస:5-4-520
వయససస:32
లస: ససస స
14896 NDX0449967
పపరర: అమమకజ యసడడపలర �

94-7/554

94-7/557

94-7/560

94-7/563

94-7/566

94-7/568

94-7/571

తసడడ:డ రమమరరవప కకలర పపడడ
ఇసటట ననస:5-4-529/1
వయససస:18
లస: ససస స

14906 AP151010075466
పపరర: వనసకటమహలకడక గబరరకల

14909 AP151010072248
పపరర: ఉమమమహహశశరరవప గబరరకల

14912 NDX1136308
పపరర: అనసరరధ తరరమలశశటట

14915 NDX0444604
పపరర: ననగరరజ గబరరకల�

94-7/1026

14918 NDX2637478
పపరర: రమమరరవప కకలర పపడడ

94-7/564

14921 NDX1833491
పపరర: మలర కరరరర న రరవప మసదనలపప
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మసదనలపప
ఇసటట ననస:5-4-529/1
వయససస:50
లస: పప

14901 NDX0449199
పపరర: ఈశశరమక� తరరమల శశటట �

94-7/559

14904 JBV1800721
పపరర: పదకజ గబరరకల

94-7/562

14907 NDX1129956
పపరర: పవన కలమమర గబరరకల

94-7/565

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:5-4-528
వయససస:27
లస: పప
94-7/567

14910 NDX3290087
పపరర: రరజ రరవప వనమ

94-7/1077

భసధసవప: ఉమ మహహశశరరరవప గబరకల
ఇసటట ననస:5-4-528
వయససస:37
లస: పప
94-7/569

14913 JBV1800713
పపరర: అననపపరష మక గబరరకల � �

94-7/570

భరస : పరమబలయఖ� గబరరకల
ఇసటట ననస:5-4-529
వయససస:39
లస: ససస స
94-7/572

14916 NDX0446898
పపరర: పరమలయఖ గబరరకల�

94-7/573

తసడడ:డ సరసబయఖ� గబరరకల
ఇసటట ననస:5-4-529
వయససస:44
లస: పప
94-7/865

తసడడ:డ రవ కకలర పపడడ
ఇసటట ననస:5-4-529/1
వయససస:46
లస: పప
94-7/867

94-7/556

భరస : పపలమరరరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:5-4-528
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ� గబరరకల
ఇసటట ననస:5-4-529
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పరమబలయఖ గబరరకల
ఇసటట ననస:5-4-529
వయససస:21
లస: పప
14920 NDX2639029
పపరర: ఉరరకల సరయ కకలర పపడడ

94-7/561

భరస : ననగరరజ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:5-4-529
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ� గబరరకల
ఇసటట ననస:5-4-529
వయససస:67
లస: ససస స
14917 NDX2820496
పపరర: వనసకట రరవప గబరరకల

14903 NDX0000273
పపరర: పరవన గబరరకల

14898 NDX0446807
పపరర: శవకలమమర జజననల�

భరస : ననగరరజ� తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:5-4-526
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరషరరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:5-4-528
వయససస:47
లస: పప

భరస : పపరషచసదడ గబరరకల
ఇసటట ననస:5-4-529
వయససస:37
లస: ససస స
14914 NDX0449314
పపరర: రరమబలమక గబరరకల�

94-7/558

భరస : కకషరషరరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:5-4-528
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరషరరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:5-4-528
వయససస:43
లస: పప
14911 NDX1392752
పపరర: వనసకట రమణ గబరరకల

14900 NDX0449223
పపరర: సరమమమజఖస తరరమల శశటట �

94-7/553

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప� జజననల
ఇసటట ననస:5-4-520
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ఉమమ మహహశశరరరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:5-4-528
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఉమమమహహశశరరరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:5-4-528
వయససస:41
లస: ససస స
14908 AP151010072141
పపరర: పపలమరరరవప గబరరకల

94-7/555

భరస : శవ కలమమర� తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:5-4-526
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరజ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:5-4-526
వయససస:38
లస: పప
14905 AP151010075198
పపరర: పరరశత గబరరకల

14897 NDX0446856
పపరర: రమమశ యసడడపలర �

14895 NDX0449926
పపరర: శవపరరశత యసడడపలర �

భరస : శవననగగశశరరరవప� యసడడపలర
ఇసటట ననస:5-4-520
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరరవపలల� జజననల
ఇసటట ననస:5-4-520
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సస మయఖ� యసడడపలర
ఇసటట ననస:5-4-520
వయససస:56
లస: పప
14902 NDX1713123
పపరర: శవకలమమర తరరమలశశటట

94-7/552

భరస : శవ కలమమర� జజననల
ఇసటట ననస:5-4-520
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సపవదసలల� యసడడపలర
ఇసటట ననస:5-4-520
వయససస:50
లస: ససస స
14899 NDX0444562
పపరర: సపవదసలల� యసడడపలర �

14894 NDX0449249
పపరర: ననగమణణ జజననల�

14919 NDX2637288
పపరర: కకషష కలమమరర కకలర పపడడ

94-7/866

భరస : రమమరరవప కకలర పపడడ
ఇసటట ననస:5-4-529/1
వయససస:42
లస: ససస స
94-7/1027

14922 NDX1833434
పపరర: ససజజత మసదనలపప

94-7/1068

భరస : మలర కరరరర న రరవప మసదనలపప
ఇసటట ననస:5-4-529/1
వయససస:35
లస: ససస స
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14923 NDX0448951
పపరర: సలమమ షపక�
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94-7/574

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన� షపక
ఇసటట ననస:5-4-531
వయససస:30
లస: ససస స
14926 NDX0449033
పపరర: ననగమర షపక�

94-7/576

94-7/579

94-7/582

94-7/585

94-7/588

94-7/591

94-7/594

తసడడ:డ గరలబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:5-4-537
వయససస:30
లస: పప

14936 NDX1713248
పపరర: రహకత షపక

14939 AP151010075209
పపరర: అకబరరబ షపక

14942 JBV1801901
పపరర: ననగబల మరర షపక

14945 NDX1709775
పపరర: మహమకద సయఖద

94-7/596

14948 AP151010075382
పపరర: ససభబనబ షపక

94-7/586

14951 NDX0073502
పపరర: బబజ షహహద షపక
తసడడ:డ ఆదమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:5-4-537
వయససస:51
లస: పప

14931 NDX0889527
పపరర: రరజగసదడ పడసరద కకడనల

94-7/581

14934 AP151010075081
పపరర: ఫరతమమ షపక�

94-7/584

14937 NDX0917708
పపరర: పరరశన షపక

94-7/587

భరస : ననగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:5-4-536
వయససస:36
లస: ససస స
94-7/589

14940 NDX1713198
పపరర: అమర సయఖద

94-7/590

తసడడ:డ మహకద సయఖద
ఇసటట ననస:5-4-536
వయససస:29
లస: పప
94-7/592

14943 NDX1709809
పపరర: జజన బబషర షపక

94-7/593

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:5--4-536
వయససస:28
లస: పప
94-7/595

14946 NDX2521037
పపరర: జమల షపక

94-5/739

భరస : బబజ షహహద షపక
ఇసటట ననస:5-4-537
వయససస:42
లస: ససస స
94-7/597

భరస : మసరసననసహహబ షపక
ఇసటట ననస:5-4-537
వయససస:64
లస: ససస స
94-7/599

94-7/578

భరస : అబబదలడహమమన� షపక
ఇసటట ననస:5-4-535
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస పసరర సయఖద
ఇసటట ననస:5-4-536
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షర హహద షపక
ఇసటట ననస:5-4-537
వయససస:30
లస: ససస స
14950 NDX1757220
పపరర: ఖమజజ మహహదద న పఠరన

94-7/583

తసడడ:డ అబబదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:5-4-536
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహసకరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:5-4-536
వయససస:57
లస: పప
14947 NDX0351726
పపరర: రరజశనన షపక

14933 NDX2427045
పపరర: మలర క షపక

14928 AP151010072138
పపరర: ససభబన షపక�

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప kodali
ఇసటట ననస:5-4-534
వయససస:31
లస: పప

భరస : అబబదలమబ దర షపక
ఇసటట ననస:5-4-536
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:5-4-536
వయససస:34
లస: పప
14944 AP151010072148
పపరర: అబబదల ఖమదర షపక

94-7/580

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:5--4-536
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద సయఖద
ఇసటట ననస:5-4-536
వయససస:48
లస: ససస స
14941 NDX0444661
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

14930 NDX0406025
పపరర: రజన కకడనల

94-7/1028

తసడడ:డ దసస గరర�ర షపక
ఇసటట ననస:5-4-532
వయససస:57
లస: పప

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:5-4-535
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:5-4-536
వయససస:27
లస: ససస స
14938 NDX1709783
పపరర: గబలరర సయఖద

94-7/577

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప kodali
ఇసటట ననస:5-4-534
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకటటశశరరరవప కకడల
ఇసటట ననస:5-4-534
వయససస:56
లస: పప
14935 NDX1713180
పపరర: ససహన షపక

14927 AP151010075086
పపరర: ఖ మరరన షపక�

14925 NDX3077625
పపరర: కరరమబలర షపక

తసడడ:డ రహహమమన
ఇసటట ననస:5-4-531
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససభబన� షపక
ఇసటట ననస:5-4-532
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనయ కలమమర వలర రపప
ఇసటట ననస:5-4-533
వయససస:49
లస: ససస స
14932 AP151010654040
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప కకడనల

94-7/575

భరస : మహమకద ససభబన � షపక
ఇసటట ననస:5-4-531
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కరరమబలమర� షపక
ఇసటట ననస:5-4-532
వయససస:33
లస: ససస స
14929 NDX2427102
పపరర: లకడక వలర రపప

14924 JBV3044385
పపరర: కరరమబన షపక� �

14949 NDX0448787
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-7/598

భరస : ఆదససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:5-4-537
వయససస:71
లస: ససస స
94-7/600

14952 NDX1713263
పపరర: మబబన రగషన పఠరన

94-7/601

తసడడ:డ ఖమజజ మహహదద న పఠరన
ఇసటట ననస:5-4-538
వయససస:27
లస: ససస స
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14953 NDX0380105
పపరర: లకడక దనమరర �
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94-7/602

భరస : మహనరరవప� దనమరర
ఇసటట ననస:5-4-538
వయససస:43
లస: ససస స
14956 NDX0643247
పపరర: పదనకవత దనమరర �

94-7/605

94-7/608

94-7/611

94-7/614

94-7/617

94-7/1029

94-7/1032

భరస : మహబమబ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:5-4-543
వయససస:34
లస: ససస స
14977 AP151010075408
పపరర: షకకలమ షపక

తసడడ:డ ఖమససససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:5-4-544
వయససస:42
లస: పప

94-7/612

14966 NDX1392786
పపరర: శరరష మతషకలరర

14969 NDX0447037
పపరర: శకనవరస రరవప మదసకలరర

14972 NDX2752368
పపరర: రరకరసనన పఠరన

94-7/621

94-7/615

94-7/610

14964 NDX2244465
పపరర: సరధదక షపక

94-7/613

14967 NDX0450627
పపరర: సరమమమజఖస మతషకలరర

94-7/618

14970 NDX2721983
పపరర: షసరర బబనస షపక

94-4/1626

భరస : అబబదల షషకలర షపక
ఇసటట ననస:5-4-543
వయససస:57
లస: ససస స
94-7/1030

14973 NDX2752582
పపరర: మహబమబ షరరఫ షపక

94-7/1031

భసధసవప: అబబదల షషకలర షపక
ఇసటట ననస:5-4-543
వయససస:37
లస: పప

14975 NDX1713297
పపరర: ఆష షపక

14976 NDX1713305
పపరర: సరబర షపక

14981 NDX0073635
పపరర: ఖయమఖస� షపక�
తసడడ:డ గకస�
ఇసటట ననస:5-4-544
వయససస:44
లస: పప

94-7/616

భరస : శకనవరసరరవప మతషకలరర
ఇసటట ననస:5-4-542
వయససస:56
లస: ససస స

94-7/619

94-7/620

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:5-4-544
వయససస:27
లస: ససస స
94-7/622

భరస : ఖమససససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:5-4-544
వయససస:67
లస: ససస స
94-7/624

14961 NDX2284768
పపరర: తయఖబ షపక

భసధసవప: షబబషసర రహహమమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:5-4-543
వయససస:40
లస: ససస స

14978 AP151010075409
పపరర: హబబబల షపక

94-7/607

తసడడ:డ అబబదల రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:5-4-541
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:5-4-544
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససభబన� షపక
ఇసటట ననస:5-4-544
వయససస:42
లస: ససస స
14980 AP151010072547
పపరర: హమమద షపక

14963 NDX0450502
పపరర: ఫపవరగజ షపక

14958 AP151010072387
పపరర: ఖమసససమహహదద న ఖమన ఫఠరన

తసడడ:డ బబజ షహహద షపక
ఇసటట ననస:5-4-539
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శకమమనసదస మతషకలరర
ఇసటట ననస:5-4-542
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ మదర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:5-4-543
వయససస:59
లస: పప
14974 NDX2752855
పపరర: ఖమజజబ షపక

94-7/609

భరస : గగపయఖ మతషకలరర
ఇసటట ననస:5-4-542
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మతషకలరర
ఇసటట ననస:5-4-542
వయససస:35
లస: పప
14971 NDX2951895
పపరర: అబబదల షషకలర షపక

14960 JBV1790906
పపరర: ఫరరద� పఠరన�

94-7/604

తసడడ:డ మసరసన ఖమన షపక
ఇసటట ననస:5-4-538
వయససస:56
లస: పప

భరస : అబబదల రకఫ షపక
ఇసటట ననస:5-4-541
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ జకన �్సరర షపక
ఇసటట ననస:5-4-541
వయససస:41
లస: పప
14968 NDX1179951
పపరర: గగపయమఖ M

94-7/606

భరస : ఆయమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:5-4-539
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన ఖమన� పఠరన
ఇసటట ననస:5-4-539
వయససస:44
లస: పప
14965 NDX0917732
పపరర: అబబదల రకఫ షపక

14957 NDX0379941
పపరర: మహనరరవప దనమరర

14955 NDX0366484
పపరర: జజవనబ పఠరన

భరస : ఖమజజ మహహదద న పఠరన
ఇసటట ననస:5-4-538
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ� దనమరర
ఇసటట ననస:5-4-538
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షహహద షపక
ఇసటట ననస:5-4-539
వయససస:25
లస: ససస స
14962 AP151010072124
పపరర: అయమఖబ ఖమన పఠరన�

94-7/603

భరస : కకటటశశరరరవప ఉడత
ఇసటట ననస:5-4-538
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఆదదననరరయణ� దనమరర
ఇసటట ననస:5-4-538
వయససస:71
లస: ససస స
14959 NDX1713313
పపరర: సలమక షపక

14954 NDX1713255
పపరర: రరజఖలకడక ఉడత

14979 AP151010072266
పపరర: బబజ షపక

94-7/623

తసడడ:డ ఖమససససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:5-4-544
వయససస:40
లస: పప
94-7/625

14982 NDX0444679
పపరర: ససభబన షపక

94-7/626

తసడడ:డ ఖమససససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:5-4-544
వయససస:45
లస: పప
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94-7/627

తసడడ:డ బబజసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:5-4-544
వయససస:72
లస: పప
14986 JBV3036431
పపరర: అలర బక షపక

94-7/629

94-7/632

94-7/634

94-7/637

94-7/640

14993 NDX0446484
పపరర: రవ కలమమర కసచరర

14996 AP151010072158
పపరర: సరసబశవరరవప గవర

14999 NDX0449132
పపరర: నడరర హన నడరరబషర�

94-7/643

15002 JBV3058575
పపరర: ఆదస షఫస షపక

15005 NDX2717825
పపరర: లకకయఖ ఆతకకలరర

భరస : వనసకట ససత రరమసరఱ నఉలల అపరలజ
ఇసటట ననస:5-5-12
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:5-5-75
వయససస:42
లస: పప

15007 AP151010075108
పపరర: మలలర శశరర పస గబల

15008 NDX0444695
పపరర: గకరర గగపప

94-7/644

భరస : కకటటశశరరరవప పస సగబల
ఇసటట ననస:5-5-545
వయససస:27
లస: ససస స
15010 NDX1395590
పపరర: పసడయవత పస గబల
భరస : పడభబకర పస సగబల
ఇసటట ననస:5-5-547
వయససస:32
లస: ససస స

94-7/635

94-7/638

15011 AP151010075106
పపరర: శరసతకలమమరర పస గబల
భరస : కకటటశశరరరవప పస సగబల
ఇసటట ననస:5-5-547
వయససస:51
లస: ససస స

14991 NDX1713206
పపరర: నడరర హన పఠరన

94-7/633

14994 JBV3044732
పపరర: జయ గవర

94-7/636

14997 AP151010072157
పపరర: శకనవరసరరవప గవర

94-7/639

తసడడ:డ శకరరమబలల గవర
ఇసటట ననస:5-4-571
వయససస:48
లస: పప
94-7/641

15000 AP151010075161
పపరర: పదనకవత ఉడతన

94-7/642

భరస : కకషరషరరవప ఉడడత
ఇసటట ననస:5-4-573
వయససస:47
లస: ససస స
94-13/294

15003 SQX2056695
పపరర: కకరస ర వసగ

95-4/975

తసడడ:డ సరసబ రజడడస వసగ
ఇసటట ననస:5-5
వయససస:18
లస: ససస స
94-19/581

15006 NDX3136884
పపరర: శవ ననరరయణ నలర పరటట

94-44/867

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నలర పరటట
ఇసటట ననస:5-5-108
వయససస:62
లస: పప
94-7/645

తసడడ:డ ససబబశవరరవప గగపప
ఇసటట ననస:5-5-546
వయససస:61
లస: పప
94-7/647

94-7/631

భరస : సరసబశవరరవప గవర
ఇసటట ననస:5-4-571
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ
ఇసటట ననస:5-4-761
వయససస:55
లస: పప
94-103/1415

14988 NDX0073122
పపరర: గరలబ షహహద� షపక�

భరస : అలర భక పఠరన
ఇసటట ననస:5-4-569/1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మసరసనశల� షపక
ఇసటట ననస:5-4-572
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబబబరరవప kodali
ఇసటట ననస:5-4-595
వయససస:52
లస: ససస స
15004 NDX3253028
పపరర: కసక దసరడ అపరలజ

95-80/898

తసడడ:డ శకరరమబలల గవర
ఇసటట ననస:5-4-571
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పపరయఖ గవర
ఇసటట ననస:5-4-571
వయససస:72
లస: పప
15001 JBV3044153
పపరర: కకటటశశరమక కకడనల

14990 SQX2243780
పపరర: వనలలగగసడ రజడడస కగసరర

94-7/628

తసడడ:డ అబబదల ఖమదర� షపక
ఇసటట ననస:5-4-562
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:5-4-569/1
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గవర
ఇసటట ననస:5-4-571
వయససస:42
లస: ససస స
14998 AP151010072082
పపరర: శకరరమబలల గవర

94-7/630

తసడడ:డ వనసకటటశశర రజడడస
ఇసటట ననస:5-4-563
వయససస:26
లస: పప

భరస : మరర వల� షపక
ఇసటట ననస:5-4-569/1
వయససస:46
లస: ససస స
14995 AP151010075129
పపరర: శరరద గవపల

14987 NDX0221176
పపరర: గకసఖ బబగస� షపక�

14985 JBV3044542
పపరర: ఖమససస బ షపక

భరస : అలర బక షపక
ఇసటట ననస:5-4-561
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ననగబల మరర� షపక
ఇసటట ననస:5-4-562
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరవల షపక
ఇసటట ననస:5-4-563
వయససస:33
లస: పప
14992 NDX0224774
పపరర: నససమమ� షపక�

94-7/1033

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:5-4-544
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ గరలబ శహహద షపక
ఇసటట ననస:5-4-561
వయససస:41
లస: పప
14989 NDX0072660
పపరర: మసరసన వల షపక

14984 NDX2788610
పపరర: అకకబ జవవద షపక

15009 NDX0072256
పపరర: సరసబశవరరవప� గగవప�

94-7/646

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� గగపప
ఇసటట ననస:5-5-546
వయససస:66
లస: పప
94-7/648

15012 JBV1799360
పపరర: శవ పడసరద పస గబల

94-7/649

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పస సగబల
ఇసటట ననస:5-5-547
వయససస:33
లస: పప
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15013 JBV1798818
పపరర: పడసననవర పడభబకర పస గబల

94-7/650

తసడడ:డ కకటటశశరరవప పస సగబల
ఇసటట ననస:5-5-547
వయససస:39
లస: పప
15016 NDX1419366
పపరర: రరజజరరవప పస గల

94-7/653

94-7/656

94-7/659

94-7/662

94-7/665

94-7/668

94-7/671

తసడడ:డ ససరర బబబబ శసగసశశటట
ఇసటట ననస:5-5-558
వయససస:40
లస: పప

15026 NDX1738519
పపరర: షహననజ పఠరన

15029 NDX2504017
పపరర: మబన పఠరన

15032 NDX0225672
పపరర: పడమలరరణణ� కరరరమజర �

15035 AP151010072332
పపరర: మవపలమల పఠరన

94-7/674

15038 NDX0226191
పపరర: అమమరర షపక

94-7/663

15041 NDX1129899
పపరర: మభమ ససభబన పఠరన
తసడడ:డ మసరసన ప ఠర న
ఇసటట ననస:5-5-560
వయససస:62
లస: పప

15021 AP151010075212
పపరర: మహబమబబ షపక

94-7/658

15024 NDX0950360
పపరర: నయళమ రహమమన షపక

94-7/661

15027 AP151010072545
పపరర: జలమన పఠరన

94-7/664

తసడడ:డ మహబమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:5-5-553
వయససస:26
లస: పప
94-7/666

15030 NDX0600445
పపరర: ననగలకడక కమమకచచ�

94-7/667

తసడడ:డ అపరలరరవప� k
ఇసటట ననస:5-5-555
వయససస:28
లస: ససస స
94-7/669

15033 JBV1800895
పపరర: ననగబల మరర పఠరన

94-7/670

తసడడ:డ మమలమల పఠరన
ఇసటట ననస:5-5-556
వయససస:33
లస: పప
94-7/672

15036 NDX1691410
పపరర: కరరమబన షపక

94-7/673

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:5-5-557
వయససస:29
లస: ససస స
94-7/675

భరస : అబబదల రహహస
ఇసటట ననస:5-5-557
వయససస:59
లస: ససస స
94-7/1035

94-7/655

తసడడ:డ అసర స షపక
ఇసటట ననస:5-5-552
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ జనసస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:5-5-556
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:5-5-557
వయససస:59
లస: ససస స
15040 NDX3069127
పపరర: బడహకస శసగసశశటట

94-7/660

భరస : అపరలరరవప� కరరర మర జ
ఇసటట ననస:5-5-555
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజజవల�
ఇసటట ననస:5-5-556
వయససస:36
లస: పప
15037 NDX0220988
పపరర: ఫరతమమ షపక

15023 NDX1738527
పపరర: మబజబ షపక

15018 NDX0350884
పపరర: జజనబ షపక

భరస : ననగమరరకరర షపక
ఇసటట ననస:5-5-552
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : KARIMULLA పఠరన
ఇసటట ననస:5-5-555
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ననగబల మరర పఠరన
ఇసటట ననస:5-5-555
వయససస:31
లస: ససస స
15034 JBV3036530
పపరర: అలర భకలర� పఠరన�

94-7/657

తసడడ:డ జలమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:5-5-553
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ MD యమససఫ మహమకద
ఇసటట ననస:5-5-554
వయససస:32
లస: పప
15031 NDX0451633
పపరర: మరరబ పఠరన

15020 AP151010075077
పపరర: జజనబ పఠరన

94-7/652

భరస : మసరసనశల� షపక
ఇసటట ననస:5-5-549
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అసర స షపక
ఇసటట ననస:5-5-552
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ననగమర మరన షపక
ఇసటట ననస:5-5-552
వయససస:57
లస: పప
15028 NDX0950303
పపరర: తచహహద మమలక

94-7/654

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:5-5-552
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ననగమర మరన షపక
ఇసటట ననస:5-5-552
వయససస:83
లస: ససస స
15025 NDX1927989
పపరర: అసర స షపక

15017 AP151010075196
పపరర: షసషరదేబగస షపక�

15015 AP151010075417
పపరర: మమణణకఖమక పస గబల

భరస : శసకరరకవప పస సగబల
ఇసటట ననస:5-5-548
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ససభబన� షపక
ఇసటట ననస:5-5-549
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన� షపక
ఇసటట ననస:5-5-549
వయససస:32
లస: పప
15022 NDX2471902
పపరర: మహబమబబ షపక

94-7/651

భరస : హరర బబబబ రరజవరపప
ఇసటట ననస:5-5-548
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప పస సగబల
ఇసటట ననస:5-5-548
వయససస:36
లస: పప
15019 AP151010072289
పపరర: ససభబన షపక�

15014 NDX1392778
పపరర: శక లకకక రరజవరరల

15039 NDX0914978
పపరర: బబజ షపక

94-7/676

తసడడ:డ అబబదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:5-5-557
వయససస:31
లస: పప
94-7/677

15042 NDX0221200
పపరర: ఆషర ఎ

94-7/678

భరస : మసరసన వల a
ఇసటట ననస:5-5-562
వయససస:34
లస: ససస స
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పపరర: వజయలకడక కసచరర
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94-7/679

భరస : వనసకటటశశర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:5-5-562
వయససస:41
లస: ససస స
15046 AP151010075124
పపరర: హహసపసనబ పఠరన�

94-7/681

94-7/684

94-7/687

94-7/1057

94-7/692

94-7/695

94-7/1037

తసడడ:డ భకకలల ఉడత
ఇసటట ననస:5-5-573
వయససస:52
లస: పప

15056 NDX1419192
పపరర: నససమమ షపక

15059 NDX1419325
పపరర: హనఫ షపక

15062 AP151010072240
పపరర: బబజ బబషర పఠరన

15065 AP151010075164
పపరర: జజనకమక చననస

94-7/700

94-7/703

15068 NDX0366559
పపరర: రగవత కరకకత

15051 AP151010075485
పపరర: ఖమజజబ పఠరన

15054 AP151010072195
పపరర: మహహమమద పఠరన�

94-7/690

15057 NDX1713214
పపరర: రరహనన షపక

94-7/686

94-7/689

94-7/691

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:5-5-566
వయససస:27
లస: ససస స
94-7/693

15060 AP151010075126
పపరర: చననబ పఠరన

94-7/694

భరస : ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:5--5-569
వయససస:61
లస: ససస స
94-7/696

15063 NDX1713164
పపరర: మసరసన పఠరన

94-7/697

తసడడ:డ బబజత పఠరన
ఇసటట ననస:5-5-569
వయససస:72
లస: పప
94-7/698

15066 JBV3036605
పపరర: మసరసన వల� షపక�

94-7/699

తసడడ:డ అబబదల రహహమ� షపక
ఇసటట ననస:5-5-572
వయససస:39
లస: పప
94-7/701

15069 NDX0077305
పపరర: సరయబబబబ ఉడతన

భరస : వనసకట లకడక సతఖననరరయణ కరకకత
ఇసటట ననస:5-5-573
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరషరరవప ఉడత
ఇసటట ననస:5-5-573
వయససస:31
లస: పప

15071 NDX3116241
పపరర: నడరజహన షపక

15072 NDX3116381
పపరర: ససభబషసణ గగలర మమడడ

భరస : ససషషదదదన
ఇసటట ననస:5-5-574
వయససస:56
లస: ససస స

94-7/683

తసడడ:డ చననబబజద� పఠరన
ఇసటట ననస:5-5-564
వయససస:50
లస: పప

భరస : రజడసయఖ చనన o
ఇసటట ననస:5-5-572
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల� �
ఇసటట ననస:5-5-572
వయససస:70
లస: పప
15070 AP151010072144
పపరర: కకషరషరరవప ఉడతన

94-7/688

తసడడ:డ మసరసన పఠరన పఠరన
ఇసటట ననస:5-5-569
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గగవరరర
ఇసటట ననస:5-5-571
వయససస:20
లస: పప
15067 JBV3036696
పపరర: అబబదల రహహమ� షపక�

15053 AP151010072204
పపరర: నజర పఠరన

15048 AP151010072383
పపరర: ఖమజజ వల పఠరన�

భరస : మమలమల పఠరన
ఇసటట ననస:5-5-564
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:5-5-566
వయససస:30
లస: పప

భరస : మహకదనబ న పఠరన
ఇసటట ననస:5-5-569
వయససస:57
లస: ససస స
15064 NDX2780690
పపరర: ఆనసద గగవరరర

94-7/685

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:5-5-566
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:5-5-566
వయససస:27
లస: ససస స
15061 AP151010075390
పపరర: జహరరబ పఠరన

15050 JBV1801778
పపరర: జజన బ పఠరన� �

94-7/1036

తసడడ:డ జనసస ఖమన� పఠరన
ఇసటట ననస:5-5-563
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ బబజద పఠరన
ఇసటట ననస:5-5-564
వయససస:44
లస: పప

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:5-5-564
వయససస:43
లస: ససస స
15058 NDX1419333
పపరర: హలమమ షపక

94-7/682

భరస : మమలమల� పఠరన
ఇసటట ననస:5-5-564
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ� పఠరన
ఇసటట ననస:5-5-564
వయససస:41
లస: పప
15055 NDX3246576
పపరర: జజనబ షపక

15047 AP151010075200
పపరర: మరరయసభ పఠరన�

15045 NDX3145927
పపరర: నరగశ కలమమర దనసరర

తసడడ:డ నరసయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:5-5-562
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఖజజవల� పఠరన
ఇసటట ననస:5-5-563
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : మసరసన � పఠరన
ఇసటట ననస:5-5-564
వయససస:37
లస: ససస స
15052 AP151010072151
పపరర: మసరసన ఖమన� పఠరన�

94-7/680

తసడడ:డ వనసకయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:5-5-562
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఖమజజవల� పఠరన
ఇసటట ననస:5-5-563
వయససస:41
లస: ససస స
15049 JBV1801786
పపరర: హబబమన పఠరన � �

15044 NDX0586925
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కసచరర

94-5/1320

94-7/702

94-7/1038

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:5-5-575
వయససస:40
లస: ససస స
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15073 NDX1713172
పపరర: ననగమర బ పఠరన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-7/704

తసడడ:డ చనన బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:5--5-577
వయససస:61
లస: ససస స
15076 AP151010075199
పపరర: బబజజన పఠరన

94-7/707

94-7/710

94-7/713

15080 NDX0447136
పపరర: బబజర షపక

15083 JBV1802073
పపరర: జజఖత శసకరమసచ

94-13/297

15086 JBV1802032
పపరర: శరరద శసకరమసచ

తసడడ:డ గబరరమమరరస
ఇసటట ననస:5-5-579
వయససస:52
లస: పప
94-46/43

94-13/302

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:5-6-260
వయససస:52
లస: పప

15095 NDX2401024
పపరర: శకనవరస కలమమర బమదరరజ

94-13/303

15098 NDX1156934
పపరర: జజవబమన షపక

94-13/298

15101 NDX2431021
పపరర: భబగఖ లకడక కకలర
తసడడ:డ ససబబబరరవప కకలర
ఇసటట ననస:5-6-368
వయససస:23
లస: ససస స

15081 JBV3044633
పపరర: అజమమన పఠరన

94-7/712

15084 NDX2146265
పపరర: కలసదేరర కకషష కలమమరర

94-13/296

15087 JBV3692324
పపరర: ససతనరరమయఖ ఆమసచ

94-13/299

తసడడ:డ బబల గబరరనధస
ఇసటట ననస:5-5-579
వయససస:48
లస: పప
94-13/301

15090 NDX2570471
పపరర: మలర కరరరర న రరవప ధరరర

94-46/720

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దరరర
ఇసటట ననస:5-6-3/233
వయససస:26
లస: పప
94-13/797

15093 NDX2402279
పపరర: వనసకయఖ మబలమర

94-19/345

తసడడ:డ జజన మబలమర
ఇసటట ననస:5-6-6-52
వయససస:45
లస: పప
94-19/346

15096 NDX2121697
పపరర: నబ సరహహబ షపక

94-19/347

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:5-6-133
వయససస:40
లస: పప
94-19/348

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:5-6-227
వయససస:26
లస: ససస స
94-19/350

94-7/709

భరస : ననగగశశరరరవప కలసదేరర
ఇసటట ననస:5-5-579
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస బమదరరజ
ఇసటట ననస:5-6-103/A-1
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:5-6-185
వయససస:40
లస: పప
15100 AP151010093256
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

94-13/295

తసడడ:డ సరమబలల చలక
ఇసటట ననస:5-6-6/52
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మబషరటక షపక
ఇసటట ననస:5-6-14
వయససస:43
లస: పప
15097 JBV3058591
పపరర: దదనయఖ చలకర

15092 NDX2401719
పపరర: జయరరవ చలక

15078 JBV1798859
పపరర: చనసద భబషర పఠరన

భరస : మహకదనబ న పఠరన
ఇసటట ననస:5-5-578
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష శరక
ఇసటట ననస:5-5-579
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకఏశశరరర మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:5-6-3/267
వయససస:36
లస: ససస స
15094 NDX2466977
పపరర: మహమకద రసజజన షపక

94-7/711

భరస : గబరరమమరరస
ఇసటట ననస:5-5-579
వయససస:75
లస: ససస స

94-13/300 15089 NDX0124339
15088 JBV3692316
పపరర: ఆసజనవయబలల శరక శసకరమసచ
పపరర: ననగగశశరరరవప కలసదేరర

94-7/706

తసడడ:డ మహకద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:5--5-577
వయససస:61
లస: పప

భరస : ఆసజనవయశరక
ఇసటట ననస:5-5-579
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : బబరగబరరనధస
ఇసటట ననస:5-5-579
వయససస:63
లస: ససస స

15091 NDX2368942
పపరర: అణబ శక మమడడకకసడ

94-7/708

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:5-5-577
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పపదద బబజ షపక
ఇసటట ననస:5-5-578
వయససస:57
లస: పప
15085 JBV1802016
పపరర: ధనలకడక ఆమసచ

15077 NDX1930677
పపరర: రబబబన షపక

15075 NDX0450304
పపరర: సరరసజ పఠరన

భరస : మహబమబ బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:5-5-577
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ బబ జజన షపక
ఇసటట ననస:5-5-577
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మహకద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:5--5-577
వయససస:61
లస: పప
15082 JBV3036209
పపరర: మహమకద ఖమన పఠరన

94-7/705

భరస : మహబమబబర పఠరన
ఇసటట ననస:5--5-577
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : మహమకద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:5-5-577
వయససస:40
లస: ససస స
15079 JBV1798834
పపరర: మహబమబ భబష పఠరన

15074 NDX0223859
పపరర: పఠరన నరరసజ

15099 JBV1792506
పపరర: మహబబ షపక

94-19/349

భరస : ననగబలకరర షపక
ఇసటట ననస:5-6-227
వయససస:50
లస: ససస స
94-13/304

15102 NDX1368125
పపరర: శరఖమలమ గబమకడడ

94-12/219

భరస : బబలయఖ
ఇసటట ననస:5-6-546
వయససస:28
లస: ససస స
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94-12/220

తసడడ:డ జననరరన రరవప
ఇసటట ననస:5-6-546
వయససస:29
లస: పప
15106 SQX1234079
పపరర: జమమల షపక

95-111/1

94-15/323

94-16/1271

94-19/353

94-19/356

94-19/357

94-19/359

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప గగల
ఇసటట ననస:5-6-591
వయససస:41
లస: పప

15116 NDX0717728
పపరర: ఏన వ. వరర న పబబశశటట

15119 NDX3138633
పపరర: లకకయఖ సదరససపలర

15122 NDX1659046
పపరర: తరరపత రరవప చనదనరఅససపలర

15125 JBV1792928
పపరర: లకడక గగల

94-19/362

15128 NDX2104644
పపరర: పవన కలమమర వపడత

15131 JBV1792886
పపరర: కకటటశశరరరవప గగల
తసడడ:డ ననరరయణ గగల
ఇసటట ననస:5-6-591
వయససస:59
లస: పప

15111 NDX0698548
పపరర: దననయఖ మసచనల

94-15/325

15114 JBV1798743
పపరర: మసగమక షరరఱసడపలర

94-19/352

94-19/354

15117 NDX0746990
పపరర: యన వనసకట కకషష కలమమర
పబబశశటట
తసడడ:డ సతఖననరరయణ పబబశశటట
ఇసటట ననస:5-6-586
వయససస:54
లస: పప

94-19/355

94-15/686

15120 NDX3104015
పపరర: సరయ పడశరసత చదరససపలర

94-18/898

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:5-6-588
వయససస:22
లస: పప
94-19/358

15123 NDX3096336
పపరర: జజన బ షపక

94-15/687

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:5-6-588/1
వయససస:34
లస: ససస స
94-19/360

15126 JBV1791672
పపరర: కకటటశశరర గగల

94-19/361

భరస : ననగరరజ గగల
ఇసటట ననస:5-6-591
వయససస:35
లస: ససస స
94-19/363

తసడడ:డ కకషష మమరరస వపడత
ఇసటట ననస:5-6-591
వయససస:33
లస: పప
94-19/365

94-13/1390

భరస : శకనవరసరరవప షరరఱ సడపలర
ఇసటట ననస:5-6-586
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వజయభబససర గగల
ఇసటట ననస:5-6-591
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప గగల
ఇసటట ననస:5-6-591
వయససస:58
లస: ససస స
15130 JBV1791664
పపరర: ననగరరజ గగల

94-18/897

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చనదనరఅససపలర
ఇసటట ననస:5-6-588
వయససస:25
లస: పప

భరస : లమల బబబబ షపక
ఇసటట ననస:5-6-588/1
వయససస:34
లస: ససస స
15127 JBV1792894
పపరర: లకడక గగల

15113 NDX2951333
పపరర: చననమక చటరరజ పలర

15108 NDX2949691
పపరర: అసరసర అల మరజజ

తసడడ:డ శరమమఖల
ఇసటట ననస:5-6-582
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:5-6-588
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చనదరరససపలర
ఇసటట ననస:5-6-588
వయససస:24
లస: పప
15124 NDX2249852
పపరర: జజన బ షపక

94-15/324

భరస : సతఖననరరయణ పబబశశటట
ఇసటట ననస:5-6-586
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ పబబశశటట
ఇసటట ననస:5-6-586
వయససస:81
లస: పప
15121 NDX2226520
పపరర: సరయ పడశరసత చనదరరససపలర

15110 NDX0698670
పపరర: కలససమమకర మసచనల

94-19/351

తసడడ:డ యమవరఅల మరజజ
ఇసటట ననస:5-6-582
వయససస:52
లస: పప

భరస : అసరసర అల చటరరజ పలర
ఇసటట ననస:5-6-582
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : పస.యన.వ. కకషష కలమమర తదలర
ఇసటట ననస:5-6-586
వయససస:52
లస: ససస స
15118 NDX0746982
పపరర: సతఖననరరయణ పబబశశటట

95-111/2

తసడడ:డ దననయఖ
ఇసటట ననస:5-6-582
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అససరరల మరజజ
ఇసటట ననస:5-6-582
వయససస:22
లస: పప
15115 NDX0717736
పపరర: రరజ ససలలచన తేటర

15107 SQX1234095
పపరర: మమలమల షపక

15105 NDX1749698
పపరర: అతలలరర ససదదప

తసడడ:డ అతలలరర కకశశర కలమమర
ఇసటట ననస:5-6-581
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:5-6-581
వయససస:38
లస: పప

భరస : దననయఖ
ఇసటట ననస:5-6-582
వయససస:61
లస: ససస స
15112 NDX2964369
పపరర: తనకక అల మరజజ

94-15/322

తసడడ:డ ససబబబరరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:5-6-581
వయససస:62
లస: పప

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:5-6-581
వయససస:32
లస: ససస స
15109 NDX0704767
పపరర: ససశల దేవ మసచనల

15104 NDX2246965
పపరర: కకషస ర కలమమర అతస లలరర

15129 JBV1791433
పపరర: వజయభబససర గగల

94-19/364

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప గగల
ఇసటట ననస:5-6-591
వయససస:39
లస: పప
94-19/366

15132 NDX1889684
పపరర: ససబబబరరవప పపరరమమటర

94-19/367

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల పపరరమమటర
ఇసటట ననస:5-6-593
వయససస:44
లస: పప
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15133 NDX2289064
పపరర: ధమన కకప పరవపలలరర

94-17/49

తసడడ:డ వనసకట రరసబబబబ పరవపలలరర
ఇసటట ననస:5-6-594
వయససస:21
లస: ససస స
15136 NDX2289049
పపరర: రవతేజ పరవపలలరర

94-17/52

94-19/369

94-15/326

94-19/372

94-19/375

94-15/328

94-19/377

తసడడ:డ అమక రరజ
ఇసటట ననస:5-6-600
వయససస:20
లస: ససస స

15146 AP151010093373
పపరర: మబసతనజ షపక

15149 AP151010093273
పపరర: మసరసన వల షపక

15152 NDX0226753
పపరర: షరరఫ షపక

15155 JBV1792456
పపరర: మమలమబ షపక

94-18/899

15158 NDX3095445
పపరర: పడశరసత గబసజ

94-19/373

15161 NDX0221028
పపరర: రరణణ నశనస
తసడడ:డ ఆనసద బబబబ
ఇసటట ననస:5-6-601
వయససస:31
లస: ససస స

15141 AP151010093067
పపరర: పపదమసరసన వల షపక

94-19/371

15144 NDX2633584
పపరర: ననగబర షరరఫ షపక

94-15/491

15147 NDX1912816
పపరర: రఫస షపక

94-19/374

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:5-6-597
వయససస:23
లస: పప
94-19/376

15150 NDX2633543
పపరర: అమననభ షపక

94-19/584

భరస : రహమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:5-6-597
వయససస:63
లస: ససస స
94-15/329

15153 NDX0228130
పపరర: ననగమర బబషర షపక

94-15/330

తసడడ:డ ఖమజజవల
ఇసటట ననస:5-6-598
వయససస:31
లస: పప
94-19/378

15156 NDX0250092
పపరర: ననగబర వల షపక

94-19/379

తసడడ:డ గగసస షపక
ఇసటట ననస:5-6-599
వయససస:42
లస: పప
94-18/900

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:5-6-600
వయససస:21
లస: ససస స
94-18/902

94-19/368

తసడడ:డ గకస షపక
ఇసటట ననస:5-6-597
వయససస:18
లస: పప

భరస : ననగమరశల షపక
ఇసటట ననస:5-6-599
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:5-6-600
వయససస:24
లస: పప
15160 NDX3118791
పపరర: పదక తమకశశటట

94-15/327

తసడడ:డ గకస
ఇసటట ననస:5-6-598
వయససస:29
లస: పప

భరస : ననన షపక
ఇసటట ననస:5-6-598
వయససస:24
లస: ససస స
15157 NDX3095361
పపరర: తరరపత రరవప గబసజ

15143 NDX2247351
పపరర: హహసపసన బ షపక

15138 NDX2121663
పపరర: ననజనన షపక

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:5-6-595
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ రహసతషలమర షపక
ఇసటట ననస:5-6-597
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ గకస
ఇసటట ననస:5-6-598
వయససస:31
లస: ససస స
15154 NDX2250397
పపరర: హససనన షపక

94-19/370

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:5-6-597
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రహసతషలమర షపక
ఇసటట ననస:5-6-597
వయససస:40
లస: పప
15151 NDX0109850
పపరర: షమన షపక

15140 AP151010093264
పపరర: బబల షపదన షపక

94-17/51

భరస : బబల సపవదన షపక
ఇసటట ననస:5-6-595
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:5-6-597
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : గకస షపక
ఇసటట ననస:5-6-597
వయససస:33
లస: ససస స
15148 AP151010093230
పపరర: గకస షపక

94-17/53

తసడడ:డ పపదమసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:5-6-595
వయససస:45
లస: పప

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:5-6-597
వయససస:49
లస: ససస స
15145 NDX0703843
పపరర: దరరయమబ షపక

15137 NDX2289171
పపరర: వనసకట రరసబబబబ పరవపలలరర

15135 NDX2289080
పపరర: లకడక జజససస

తసడడ:డ అసఏననథ జజససస
ఇసటట ననస:5-6-594
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రరవప పరవపలలరర
ఇసటట ననస:5-6-594
వయససస:55
లస: పప

భరస : పపదమసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:5-6-595
వయససస:58
లస: ససస స
15142 NDX2247336
పపరర: కరరమబన షపక

94-17/50

భరస : మమధవ గబతస కకసడ
ఇసటట ననస:5-6-594
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరసబబబబ పరవపలలరర
ఇసటట ననస:5-6-594
వయససస:25
లస: పప
15139 AP151010093109
పపరర: చనసద బ షపక

15134 NDX2430130
పపరర: పడసనన లకడక గబతస కకసడ

15159 NDX3138005
పపరర: వనసకటటశశరరర గబసజ

94-18/901

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:5-6-600
వయససస:21
లస: పప
94-15/331

15162 NDX0225938
పపరర: ఏసస రతనస నశనస

94-15/332

తసడడ:డ జజవపరల
ఇసటట ననస:5-6-601
వయససస:39
లస: ససస స
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15163 NDX0209841
పపరర: బబజరమక నశనస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-15/333

భరస : సవరర
ఇసటట ననస:5-6-601
వయససస:51
లస: ససస స
15166 NDX2249704
పపరర: దదపసస నసరనస

94-18/484

94-18/487

94-19/381

94-19/384

94-15/336

94-18/904

94-19/388

తసడడ:డ ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:5-6-605
వయససస:23
లస: పప

15176 AP151010093148
పపరర: డేవడ నషణబక

15179 NDX2247153
పపరర: మసరసన వల షపక

15182 NDX2990075
పపరర: ససభబన బ షపక

15185 NDX1910869
పపరర: కవత నసనరరస

94-19/389

15188 JBV1790633
పపరర: అసజజదనబ న పఠరన

94-19/385

15191 NDX1912592
పపరర: మసరసన బ షపక
భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:5-6-606
వయససస:27
లస: ససస స

15171 NDX1797028
పపరర: దదవఖ నసనస

94-19/380

15174 AP151010093112
పపరర: దననమక నషణబక

94-19/383

15177 AP151010093047
పపరర: పడసరద నశనస

94-19/386

తసడడ:డ గబరవయఖ నశనస
ఇసటట ననస:5-6-601
వయససస:48
లస: పప
94-15/337

15180 NDX0466920
పపరర: మబరరరరస షపక

94-15/338

తసడడ:డ జయదన సపర సక
ఇసటట ననస:5-6-602
వయససస:47
లస: పప
94-18/905

15183 NDX0368860
పపరర: చనసదదబ షపక

94-19/387

భరస : ననగమర షపక
ఇసటట ననస:5-6-602
వయససస:40
లస: ససస స
94-15/339

15186 NDX0109892
పపరర: మసరసన బ పఠరన

94-15/340

భరస : ఖమజజ వర ఖమన
ఇసటట ననస:5-6-603
వయససస:33
లస: ససస స
94-19/390

తసడడ:డ ఇసరకయల పఠరన
ఇసటట ననస:5-6-603
వయససస:35
లస: పప
94-15/341

94-18/486

భరస : జజసఫ నషణబక
ఇసటట ననస:5-6-601
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : సససస నస నససనస
ఇసటట ననస:5-6-603
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయయలల పరటనస
ఇసటట ననస:5-6-603
వయససస:61
లస: ససస స
15190 NDX2247328
పపరర: మతన షపక

94-19/382

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:5-6-602
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:5-6-602
వయససస:62
లస: పప
15187 AP151010093175
పపరర: మహబమబ పరటనస

15173 AP151010093147
పపరర: సరలకత నషణబక

15168 NDX2203883
పపరర: ససనత నశనస

తసడడ:డ పడసరద నసనస
ఇసటట ననస:5-6-601
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:5-6-602
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససలలమమన షపక
ఇసటట ననస:5-6-602
వయససస:29
లస: పప
15184 AP151010093248
పపరర: బలసయదన షపక

94-18/903

తసడడ:డ జజసఫ నషణబక
ఇసటట ననస:5-6-601
వయససస:47
లస: పప

భరస : మబరరశ శరయక
ఇసటట ననస:5-6-602
వయససస:43
లస: ససస స
15181 NDX2990083
పపరర: ససభబన షపక

15170 NDX2889616
పపరర: శరససన నసరమననమ

94-15/335

భరస : డననయయల నశనస
ఇసటట ననస:5-6-601
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : డేవడ నషణబక
ఇసటట ననస:5-6-601
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ నషణబక
ఇసటట ననస:5-6-601
వయససస:40
లస: పప
15178 NDX0819102
పపరర: నడరర హన షపక

94-18/485

తసడడ:డ డేవడ
ఇసటట ననస:5-6-601
వయససస:29
లస: పప

భరస : పడసరదస నషణబక
ఇసటట ననస:5-6-601
వయససస:42
లస: ససస స
15175 NDX1205822
పపరర: సలలమ నషణబక

15167 NDX2203875
పపరర: ఏససమణణ నశనస

15165 NDX0237230
పపరర: సవరర నశనస

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:5-6-601
వయససస:54
లస: పప

భరస : కరకసత బబబబ నశనస
ఇసటట ననస:5-6-601
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరర నశనస
ఇసటట ననస:5-6-601
వయససస:25
లస: పప
15172 AP151010093114
పపరర: వజయలకడక నషణబక

94-15/334

తసడడ:డ శశరర
ఇసటట ననస:5-6-601
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద నసరనస
ఇసటట ననస:5-6-601
వయససస:22
లస: ససస స
15169 NDX2006626
పపరర: శరసత బబబబ నశనస

15164 NDX0222927
పపరర: ఆనసదబబబబ నశనస

15189 JBV1790104
పపరర: ఫసరగజజబ న పఠరన

94-19/391

తసడడ:డ ఇసరకయల పఠరన
ఇసటట ననస:5-6-603
వయససస:37
లస: పప
94-18/488

15192 NDX2055375
పపరర: జజఖతఖత సడరఖననరరయణ

94-18/489

తసడడ:డ సడరఖననరరయణ ససబడమణఖఎస
ఇసటట ననస:5-6-606
వయససస:29
లస: ససస స
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15193 NDX2148006
పపరర: మమబబ షపక
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94-19/392

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:5-6-606
వయససస:42
లస: ససస స

15194 NDX2148055
పపరర: హలస బ షపక

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:5-6-606
వయససస:57
లస: ససస స

94-19/395 15197 NDX2148188
15196 NDX2148048
పపరర: మహమకద అబబదల లతఫ షపక
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:5-6-606
వయససస:25
లస: పప
15199 NDX0768655
పపరర: సయఖద కరరమబలమర

94-15/342

94-19/399

94-19/402

94-19/405

94-19/408

94-15/346

భరస : సరసబశవ రరవప నవతలలరర
ఇసటట ననస:5-6-612
వయససస:35
లస: ససస స

15209 JBV1792225
పపరర: ఇసరకయల సయఖద

15212 NDX2247229
పపరర: వససత లకడక ఉలర సగబల

15215 NDX2245850
పపరర: హహససపన బ షపక

94-19/409

15218 AP151010093265
పపరర: శకరరమబలల శశనగవరపప

94-19/403

15221 NDX1420082
పపరర: సరసబశవ రరవప నవతషలలరర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ననతషలలరర
ఇసటట ననస:5-6-612
వయససస:37
లస: పప

15201 JBV1792282
పపరర: సబయమ సయఖద

94-19/398

15204 JBV1791094
పపరర: జజనబ షపక

94-19/401

15207 AP151010093154
పపరర: మహబమబ పటన

94-19/404

భరస : మబహహదదన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:5-6-607
వయససస:77
లస: ససస స
94-19/406

15210 NDX2033512
పపరర: కరరమబలమర సయఖద

94-19/407

తసడడ:డ ఇబడహహస సయఖద
ఇసటట ననస:5-6-607
వయససస:44
లస: పప
94-15/344

15213 NDX2247195
పపరర: భమలకడక యలర మసద

94-15/345

భరస : ససబబబరరవప యలర మసద
ఇసటట ననస:5-6-609
వయససస:53
లస: ససస స
94-12/221

15216 NDX2426542
పపరర: నజమ బబగస షపక

94-18/491

తసడడ:డ ఖమజజ వల షపక
ఇసటట ననస:5-6-610
వయససస:21
లస: ససస స
94-19/410

తసడడ:డ వరరసరశమ శశనగవరపప
ఇసటట ననస:5-6-610
వయససస:57
లస: పప
94-18/906

94-19/397

భరస : ససలమసనశల షపక
ఇసటట ననస:5-6-607
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ వరల షపక
ఇసటట ననస:5-6-610
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:5-6-610
వయససస:54
లస: పప
15220 NDX2990224
పపరర: వనసకటటశశరమక నవతలలరర

94-19/400

తసడడ:డ ననగరరజ ఉలర సగబల
ఇసటట ననస:5-6-609
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవపలల ఉలర సగబల
ఇసటట ననస:5-6-609
వయససస:36
లస: పప
15217 NDX2387637
పపరర: ఖమజజ వరల షపక

15206 NDX1452549
పపరర: సపవననజ షపక

15198 NDX2430247
పపరర: శవ రరధ తలకకసడపరటట

భరస : ఇసరకయల సయఖద
ఇసటట ననస:5-6-607
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస సయఖద
ఇసటట ననస:5-6-607
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:5-6-607
వయససస:50
లస: పప
15214 NDX2247039
పపరర: ననగరరజ ఉలర సగబల

94-15/343

భరస : మరర బబగ షపక
ఇసటట ననస:5-6-607
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససలమసనశల షపక
ఇసటట ననస:5-6-607
వయససస:36
లస: పప
15211 NDX0250019
పపరర: ససలమసనశల షపక

15203 NDX2430262
పపరర: నససమమ షపక

94-19/394

భరస : శకనస తలకకసడపరటట
ఇసటట ననస:5-6-606 GUJJANAGUNDLA
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:5-6-607
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస సయఖద
ఇసటట ననస:5-6-607
వయససస:55
లస: ససస స
15208 JBV1790666
పపరర: జజననబషర షపక

94-19/396

తలర : కరలలషర బబగస సపర సక
ఇసటట ననస:5-6-607
వయససస:45
లస: పప

భరస : కరరమబలమర సయఖద
ఇసటట ననస:5-6-607
వయససస:40
లస: ససస స
15205 JBV1797679
పపరర: జబబదన సయఖద

15200 NDX0527309
పపరర: మరరబబగ షపక

15195 NDX2007046
పపరర: అహకద అల ససఫస అకకస

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:5-6-606
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:5-6-606
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:5-6-607
వయససస:42
లస: పప
15202 JBV1792266
పపరర: జరరనన సయఖద

94-19/393

15219 NDX2658391
పపరర: అసజమక ఇసదసరరస

94-5/1069

భరస : వనసకయఖ ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:5-6-612
వయససస:83
లస: ససస స
94-19/411

15222 NDX1073154
పపరర: శవపరరశత నడకతతటట

94-19/412

భరస : పడసరద నడకతతటట
ఇసటట ననస:5-6-613
వయససస:41
లస: ససస స
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15223 NDX1073147
పపరర: పడసరద నడకతతటట నసకతతటట

94-19/413

తసడడ:డ ఆశరరశదస నసకతతటట
ఇసటట ననస:5-6-613
వయససస:44
లస: పప
15226 NDX3056546
పపరర: లకడక తరరపతమక కగలస

94-15/690

94-18/907

94-12/222

తసడడ:డ దననయయలల
ఇసటట ననస:5-6-616
వయససస:37
లస: పప
15235 NDX1156397
పపరర: సరగజమక పస బబ లల పస బబ లల

94-18/494

94-19/419

94-19/421

94-17/1112

భరస : లకకయఖ బబదసదల
ఇసటట ననస:5-6-623
వయససస:24
లస: ససస స

94-19/415

15242 JBV3083227
పపరర: సమరలణరరవప పలలర పస గబ

15245 NDX2203776
పపరర: భబగఖరరణణ కలకటర

94-18/497

15248 NDX1267038
పపరర: వవసకటటశశరరర తసగజళర

94-19/417

15251 NDX2146158
పపరర: లల బబదసదల
భరస : వజయపరల బబదసదల
ఇసటట ననస:5-6-623
వయససస:45
లస: ససస స

15231 NDX3133758
పపరర: చరణ బబష

94-168/1023

15234 NDX2055458
పపరర: తరరపత రరవప చరరల

94-19/416

15237 NDX2121754
పపరర: శరరష పలలర పస గబ

94-19/418

తసడడ:డ సరయ పలలర పస గబ
ఇసటట ననస:5-6-619
వయససస:25
లస: ససస స
94-19/420

15240 NDX0671867
పపరర: మరరయమక రరదడపస గబ

94-18/495

తసడడ:డ బబబబరరవప రరదడపస గబ
ఇసటట ననస:5-6-620
వయససస:33
లస: ససస స
94-19/422

15243 NDX3095296
పపరర: ననణణ కలకటర

94-15/691

తలర : మమరర
ఇసటట ననస:5-6-621
వయససస:21
లస: పప
94-18/496

15246 NDX3128980
పపరర: మయర కలకటర

94-18/908

భరస : సల మమఖన
ఇసటట ననస:5-6-621
వయససస:42
లస: ససస స
94-18/498

తసడడ:డ పస లయఖ తసగగళర
ఇసటట ననస:5-6-622
వయససస:41
లస: పప
94-12/224

94-18/493

తసడడ:డ మసరసన రరవప చరరల
ఇసటట ననస:5-6-616
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సరలకన కలకటర
ఇసటట ననస:5-6-621
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వవసకటటశశరరర తసగగళర
ఇసటట ననస:5-6-622
వయససస:38
లస: ససస స
15250 NDX1797507
పపరర: పరవన బబదసదల

15233 NDX2055466
పపరర: వనసకటలకడక చరరల

15239 NDX1083203
పపరర: సరలకన పలలర పస గబ

15228 NDX1267020
పపరర: పస లయఖ తసగజళర

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:5-6-615
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ డేవడ పలలర పస గబ
ఇసటట ననస:5-6-620
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కలకతనర
ఇసటట ననస:5-6-621
వయససస:42
లస: పప
15247 NDX1267061
పపరర: అనసరరధ తసగజళర

94-19/414

తసడడ:డ డేవడ పలలర పస గబ
ఇసటట ననస:5-6-619
వయససస:50
లస: పప

భరస : సమరలణరరవప పలలర పస గబ
ఇసటట ననస:5-6-620
వయససస:40
లస: ససస స
15244 NDX3123569
పపరర: సరలమన కలకతనర

15230 NDX0710616
పపరర: శవ ననగగశశరమక మమడడరర
మమదసరర
భరస : భబససర రరవప మమదసరర
ఇసటట ననస:5-6-615
వయససస:67
లస: ససస స

15236 NDX2121747
పపరర: జమబన రరణణ పలలర పస గబ

94-15/689

తసడడ:డ ఓబయఖ తసగగళర
ఇసటట ననస:5-6-614
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ సరయ పలలర పస గబ
ఇసటట ననస:5-6-619
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సరలకన పలలర పస గబ
ఇసటట ననస:5-6-619
వయససస:40
లస: ససస స
15241 JBV3083235
పపరర: సరగజ పలలర పస గబ

94-18/492

భరస : తరరపత రరవప చరరల
ఇసటట ననస:5-6-616
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప పస బబ లల
ఇసటట ననస:5-6-618
వయససస:73
లస: ససస స
15238 NDX1205780
పపరర: వవణబ పలలర పస గబ

15227 NDX1267053
పపరర: అదదలకకక తసగజళర

15225 NDX3140225
పపరర: పదక కగలస

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:5-6-614
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పస లయఖ తసగగళర
ఇసటట ననస:5-6-614
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:5-6-615
వయససస:21
లస: ససస స
15232 NDX1383256
పపరర: పరల మననహర బబజవరడ

94-15/688

తసడడ:డ రమబలల
ఇసటట ననస:5-6-614
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:5-6-614
వయససస:20
లస: ససస స
15229 NDX3138823
పపరర: శకలత గబసజ

15224 NDX3106432
పపరర: కకటటశశర రరవప కగలస

15249 NDX2146141
పపరర: మమనక బబదసదల

94-12/223

తసడడ:డ సరమమలల బబదసదల
ఇసటట ననస:5-6-623
వయససస:23
లస: ససస స
94-12/225

15252 NDX2203859
పపరర: మమనక బబదసరల

94-18/499

Deleted

తసడడ:డ సమమలల బబదసరల
ఇసటట ననస:5-6-623
వయససస:23
లస: ససస స
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94-18/500

భరస : లకకయఖ బబదసదల
ఇసటట ననస:5-6-623
వయససస:26
లస: ససస స
15256 NDX2499440
పపరర: అమసప బబదసదల

94-18/503

94-18/909

94-18/506

94-19/425

94-19/426

94-18/912

94-19/431

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:5-6-632
వయససస:20
లస: ససస స

15266 NDX1156454
పపరర: లకకక కలగటర కలగటర

15269 AP151010093223
పపరర: వజయమక కలమసటర

15272 NDX2250421
పపరర: రమఖ మమచదరర

15275 JBV1803287
పపరర: హహసటరరబబబ మబతష
స పపడడ

94-19/433

15278 NDX2053890
పపరర: జజఖత పటడ

94-18/507

15281 NDX3095999
పపరర: కలలణ మసడ
తసడడ:డ కకటటశ
ఇసటట ననస:5-6-632
వయససస:18
లస: ససస స

15261 NDX3141421
పపరర: బబలలర మక గసగవరపప

94-18/911

15264 NDX0889998
పపరర: దేవమక కలకటర

94-19/424

15267 NDX1156447
పపరర: యయబబలల కలగటర కలగటర

94-18/508

తసడడ:డ యయబబలల కలగటర
ఇసటట ననస:5-6-627
వయససస:30
లస: పప
94-19/427

15270 AP151010093080
పపరర: ఎలశర కలమసటర

94-19/428

తసడడ:డ వనసకడససబబయఖ కలమసటర
ఇసటట ననస:5-6-627
వయససస:50
లస: పప
94-19/429

15273 JBV1803360
పపరర: మరరయమక నవలపరటట

94-19/430

తసడడ:డ కకటయ ననలపరటట
ఇసటట ననస:5-6-628
వయససస:33
లస: ససస స
94-19/432

15276 NDX0222976
పపరర: రరజగష వసకరయలపరటట

94-15/347

తసడడ:డ యయససదనసస
ఇసటట ననస:5-6-630
వయససస:34
లస: పప
94-19/434

భరస : పడసరద రరవప పటడ
ఇసటట ననస:5-6-631
వయససస:28
లస: ససస స
94-3/1502

94-18/505

భరస : దయమనసదస కలమసటర
ఇసటట ననస:5-6-626
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబ దనసడ మబతషపపదద
ఇసటట ననస:5-6-628
వయససస:40
లస: పప

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:5-6-630
వయససస:45
లస: ససస స
15280 NDX3138310
పపరర: హరరత వసకరయలపరటట

94-19/423

భరస : రరజ మమచదరర
ఇసటట ననస:5-6-628
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : హహసటరరబబబ మబతషపపదద
ఇసటట ననస:5-6-628
వయససస:35
లస: ససస స
15277 NDX2250389
పపరర: బబ షపక

15263 JBV1804111
పపరర: చదననమక కలకటర

15258 NDX2113090
పపరర: సరమమలల బబదసదల

భరస : వససత రరవప
ఇసటట ననస:5-6-624
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వలషర కలమసటర
ఇసటట ననస:5-6-627
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ కకడవటటగసటట
ఇసటట ననస:5-6-628
వయససస:25
లస: ససస స
15274 JBV1803303
పపరర: ససవరష లత మబతష
స పపడడ

94-18/910

భరస : యయబబలల కలగటర
ఇసటట ననస:5-6-627
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటయఖ కలమసటర
ఇసటట ననస:5-6-627
వయససస:35
లస: ససస స
15271 NDX2919819
పపరర: రమఖ కకడవటటగసటట

15260 NDX3096252
పపరర: దేవ కరరణ రరదనడపస గమ

94-18/502

తసడడ:డ లకకయ బబదసదల
ఇసటట ననస:5-6-623
వయససస:43
లస: పప

భరస : సరమమఖలల కలమసటర
ఇసటట ననస:5-6-626
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ కలమసటర
ఇసటట ననస:5-6-626
వయససస:35
లస: పప
15268 JBV1803600
పపరర: అచచమక కలకటర

94-18/504

భరస : సససదర రరవప
ఇసటట ననస:5-6-624
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సమమరలస రరవప పలలర పరగర
ఇసటట ననస:5-6-625
వయససస:23
లస: పప
15265 JBV1803618
పపరర: సరమమఖలల కలకటర

15257 NDX0855841
పపరర: లకకయఖ బబదసదల బబదసదలల

15255 NDX2203768
పపరర: లల బబదసరల

భరస : వజయపసల బబదసరల
ఇసటట ననస:5-6-623
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయపరల బబదసదలల
ఇసటట ననస:5-6-623
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ దేవ సహయస
ఇసటట ననస:5-6-624
వయససస:61
లస: పప
15262 NDX2203842
పపరర: డేవడ పలలర పరగర

94-18/501

భరస : సరమమలల బబదసదల
ఇసటట ననస:5-6-623
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమమలల బబదసదల
ఇసటట ననస:5-6-623
వయససస:20
లస: పప
15259 NDX3103744
పపరర: వససత రరవప గసగవరపప

15254 NDX2113108
పపరర: అరరణ బబదసదల

15279 NDX2053908
పపరర: అసజయఖ జనరరసస

94-19/435

తసడడ:డ జగడ యఖ జనరరసస
ఇసటట ననస:5-6-631
వయససస:55
లస: పప
94-15/692

15282 NDX1356344
పపరర: వనసకట పదక వసకరయలపరటట

94-18/509

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:5-6-632
వయససస:35
లస: ససస స
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పపరర: మసదన మమరర మసదన
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94-18/510

భరస : మసదన కకటటష మసదన
ఇసటట ననస:5-6-632
వయససస:40
లస: ససస స
15286 NDX0941526
పపరర: రమమదేవ వసకరయలపరటట

94-19/437

94-19/440

94-18/513

94-18/914

94-19/444

94-19/447

94-15/350

తసడడ:డ హససరరవప
ఇసటట ననస:5-6-638
వయససస:33
లస: ససస స

15296 NDX3132214
పపరర: ససభబన షపక

15299 NDX1452192
పపరర: ససలమర బ షపక

15302 NDX0109868
పపరర: ఆషర బ పఠరన

15305 NDX2202588
పపరర: ఖజజ బ షపక

94-19/449

15308 NDX0249946
పపరర: ఫకకదదదన షపక

94-18/915

15311 NDX2128818
పపరర: కకరజనల బబజవరడ
తసడడ:డ యయసయఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:5-6-638
వయససస:30
లస: పప

15291 NDX0250068
పపరర: ససబబబయమక వసగల వసగల

94-18/512

15294 NDX2250298
పపరర: బబజ షపక

94-19/442

15297 NDX1452465
పపరర: చసద బ షపక

94-19/443

తలర : ససలర మర బ షపక
ఇసటట ననస:5-6-636
వయససస:39
లస: ససస స
94-19/445

15300 NDX1749276
పపరర: ఖమససస షపక

94-19/446

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:5-6-636
వయససస:54
లస: పప
94-15/348

15303 NDX0168831
పపరర: ననగమల మరర షపక

94-15/349

తసడడ:డ మసరసన వల సపర సక
ఇసటట ననస:5-6-637
వయససస:34
లస: పప
94-18/514

15306 NDX0249979
పపరర: కరసససబ షపక

94-19/448

భరస : ఫకకదదదన షపక
ఇసటట ననస:5-6-637
వయససస:47
లస: ససస స
94-19/450

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:5-6-637
వయససస:57
లస: పప
94-15/352

94-19/439

తలర : సలమక షపక
ఇసటట ననస:5-6-635
వయససస:33
లస: పప

భరస : ననగబల షపక
ఇసటట ననస:5-6-637
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫకలకదదదన షపక
ఇసటట ననస:5-6-637
వయససస:27
లస: పప
15310 NDX0223479
పపరర: మరరయమక సససగబరర

94-18/913

భరస : �్సరగజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:5-6-637
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ గబతస
ఇసటట ననస:5-6-637
వయససస:41
లస: పప
15307 NDX1570036
పపరర: నజర బబషర షపక

15293 NDX2990000
పపరర: వజయ కలమమర వసగల

15288 NDX1913145
పపరర: వసశ కకషష వసకరయలపరటట

భరస : రరసబబబబ వసగల
ఇసటట ననస:5-6-634
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:5-6-636
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:5-6-636
వయససస:56
లస: పప
15304 NDX0527507
పపరర: గబతస ననగరరజ

94-19/441

తసడడ:డ ఖససస
ఇసటట ననస:5-6-636
వయససస:22
లస: పప

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:5-6-636
వయససస:39
లస: ససస స
15301 NDX1452317
పపరర: వల షపక

15290 AP151010093415
పపరర: శరఖమ పడసరద వసకరయలపరటట

94-19/436

తసడడ:డ రమమశ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:5-6-633
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబబ వసగల
ఇసటట ననస:5-6-634
వయససస:19
లస: పప

భరస : ఖససస
ఇసటట ననస:5-6-636
వయససస:37
లస: ససస స
15298 NDX1452291
పపరర: దదలర మద షపక

94-19/438

తసడడ:డ యయససదనసస వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:5-6-633
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ చననయలర మసద వసగల
ఇసటట ననస:5-6-634
వయససస:44
లస: పప
15295 NDX3055852
పపరర: అకస ర షపక

15287 AP151010093346
పపరర: సరమమమజఖస వసకరయలపరటట

15285 NDX2070068
పపరర: ఇసదదర వసకరయలపరటట

భరస : రరజగశ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:5-6-633
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : యయససదనసస వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:5-6-633
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససదనసస వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:5-6-633
వయససస:33
లస: పప
15292 AP151010090142
పపరర: రరసబబబబ వసగల వసగల

94-18/511

తసడడ:డ బబలకకటయఖ మసదన
ఇసటట ననస:5-6-632
వయససస:42
లస: పప

భరస : రమమష వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:5-6-633
వయససస:45
లస: ససస స
15289 NDX0941518
పపరర: రరజగష వసకరయలపరటట

15284 NDX1356328
పపరర: మసదన కకటటష మసదన

15309 NDX2121515
పపరర: ససకనఖ బబజవరడ

94-15/351

భరస : కకరజనల బబజవరడ
ఇసటట ననస:5-6-638
వయససస:27
లస: ససస స
94-15/353

15312 NDX0225276
పపరర: సరమమలల చరరగమరర

94-15/354

తసడడ:డ యసగయఖ
ఇసటట ననస:5-6-638
వయససస:31
లస: పప
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పపరర: ఆశరరశదస చరరగమరర
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94-15/355

తసడడ:డ వనసగయఖ
ఇసటట ననస:5-6-638
వయససస:34
లస: పప
15316 NDX0768648
పపరర: గబరవయఖ పపరరపస గబ

94-15/357

94-18/516

94-19/452

94-12/1457

94-19/455

94-19/458

94-15/696

తసడడ:డ గరలలయఖ పలలర
ఇసటట ననస:5-6-643
వయససస:67
లస: పప

15326 NDX2983807
పపరర: మరరయమక గగవసదస

15329 NDX2148253
పపరర: మధస గగవసదస

15332 NDX3104171
పపరర: మరరయమక గగవసదస

15335 NDX3086592
పపరర: రరజఖ లకడక పలర

94-19/460

15338 AP151010093321
పపరర: ససభబగఖమక పలలర

94-15/693

15341 AP151010093287
పపరర: చనమరరయమక పపడ సటట
భరస : కకటటశశరరరవప పపడ సటట
ఇసటట ననస:5-6-644
వయససస:40
లస: ససస స

15321 NDX1073139
పపరర: ససహససన కసచనలల

94-19/451

15324 NDX1073170
పపరర: కకషష కసచనలల

94-19/454

15327 NDX2985125
పపరర: వనత గగవసదస

94-15/694

భరస : కకరణ కలమమర గగవసదస
ఇసటట ననస:5-6-641
వయససస:19
లస: ససస స
94-19/456

15330 NDX1889585
పపరర: ననన గగవసధస

94-19/457

తసడడ:డ చనన బబబబ గగవసధస
ఇసటట ననస:5-6-641
వయససస:23
లస: పప
94-18/917

15333 NDX3058302
పపరర: యయసస బబ పలర

94-15/695

తసడడ:డ గలయఖ
ఇసటట ననస:5-6-642
వయససస:76
లస: పప
94-18/918

15336 AP151010093334
పపరర: యయసపబబ పలలర

94-19/459

తసడడ:డ యయససబబ పలలర
ఇసటట ననస:5-6-642
వయససస:44
లస: పప
94-19/461

భరస : గరలలయఖ పలలర
ఇసటట ననస:5-6-643
వయససస:42
లస: ససస స
94-19/463

94-18/916

తసడడ:డ ననగబలల కసచనలల
ఇసటట ననస:5-6-640
వయససస:53
లస: పప

భరస : జయ రరవప
ఇసటట ననస:5-6-642
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ కకసడేటట
ఇసటట ననస:5-6-643
వయససస:29
లస: ససస స
15340 NDX0703876
పపరర: యయసపబబ పలలర

94-19/453

భరస : పపదద బబబబ
ఇసటట ననస:5-6-641/1
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : యమసస బమ
ఇసటట ననస:5-6-642
వయససస:58
లస: ససస స
15337 NDX2006964
పపరర: లలధదయ కకసడేటట

15323 NDX1073220
పపరర: వననద కలమమర ధనర

15318 NDX3063336
పపరర: కకటటశశరరరవప పపరరపస గబ

భరస : కకషష కసచనలల
ఇసటట ననస:5-6-640
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ చన బబబబ గగవసదస
ఇసటట ననస:5-6-641
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప గగవసదస
ఇసటట ననస:5-6-641
వయససస:52
లస: పప
15334 NDX3092152
పపరర: అణషమక పలర

94-18/517

భరస : పపదదబబబబ గగవసదస
ఇసటట ననస:5-6-641
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : చననబబబబ గగవసదస
ఇసటట ననస:5-6-641
వయససస:47
లస: ససస స
15331 AP151010093270
పపరర: చననబబబబ గగవసదస

15320 NDX0988535
పపరర: జరరకయఖ దనరర దనర

94-15/356

తసడడ:డ దదబబయఖ పపరరపస గబ
ఇసటట ననస:5-6-639
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ జరరకయఖ ధనర
ఇసటట ననస:5-6-640
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పపదదబబబబ గగవసదస
ఇసటట ననస:5-6-641
వయససస:20
లస: పప
15328 AP151010093254
పపరర: మలలశశరర గగవసదస

94-15/358

తసడడ:డ ససబబయఖ దనర
ఇసటట ననస:5-6-640
వయససస:64
లస: పప

భరస : జరరకయమ ధనర
ఇసటట ననస:5-6-640
వయససస:55
లస: ససస స
15325 NDX2983757
పపరర: కకరణ కలమమర గగవసదస

15317 NDX0768564
పపరర: దదబబయఖ పపరరపస గబ

15315 NDX0769489
పపరర: చలకమక పపరరపస గబ

భరస : దదబబయఖ
ఇసటట ననస:5-6-639
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:5-6-639
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:5-6-640
వయససస:25
లస: పప
15322 NDX1570119
పపరర: అనన సడరఖమక ధనర

94-18/515

తసడడ:డ జయపరలల నశనస
ఇసటట ననస:5-6-638
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ దదబబయఖ
ఇసటట ననస:5-6-639
వయససస:30
లస: పప
15319 NDX1774216
పపరర: గకస బబషర షపక

15314 NDX2203867
పపరర: వసశ నశనస

15339 NDX2007137
పపరర: ననగగసదడ బబబబ పలలర

94-19/462

తసడడ:డ గరలయఖ పలలర
ఇసటట ననస:5-6-643
వయససస:24
లస: పప
94-19/464

15342 AP151010093288
పపరర: మరరయమక పపడ సటట

94-19/465

భరస : కకటయఖ పపడ సటట
ఇసటట ననస:5-6-644
వయససస:50
లస: ససస స
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15343 AP151010093059
పపరర: ననగమక పపడ సటట

94-19/466

భరస : కకటయఖ పపడ సటట
ఇసటట ననస:5-6-644
వయససస:72
లస: ససస స
15346 NDX1156488
పపరర: ససధనరరణణ పరపగసటట పరపకసటట

94-18/518

94-19/470

94-18/520

94-18/523

94-19/474

94-18/526

94-15/361

తసడడ:డ దేవ భకస
ఇసటట ననస:5-6-649
వయససస:28
లస: పప

15356 JBV1800077
పపరర: ససవరష శరయక

15359 AP151010090275
పపరర: బబబ చనటర చనటర

15362 AP151010090292
పపరర: శరససస నస చనటర చనటర

15365 NDX1156413
పపరర: యమమన నకస నకస

94-19/475

15368 NDX1155977
పపరర: మహనరరవప మమచేరర

94-19/472

15371 NDX1156363
పపరర: మరరయమక కగసవరపప
కగసవరపప
తసడడ:డ మబతస యఖ కగసవరపప
ఇసటట ననస:5-6-650
వయససస:27
లస: ససస స

15351 NDX0537100
పపరర: జజఖత నసదదపస గబ

94-15/359

15354 NDX0671933
పపరర: అచచమక గబమకటట

94-18/522

15357 AP151010093290
పపరర: అచచమక గబమకడడ

94-19/473

భరస : జననరర నరరవప గబమకడడ
ఇసటట ననస:5-6-646
వయససస:62
లస: ససస స
94-18/524

15360 AP151010090153
పపరర: కకటమక చనటర చనటర

94-18/525

భరస : యలమసద చనటర
ఇసటట ననస:5-6-647
వయససస:62
లస: ససస స
94-18/527

15363 NDX2069756
పపరర: శరరష నకస

94-15/360

తసడడ:డ బబల కకషష నకస
ఇసటట ననస:5-6-648
వయససస:25
లస: ససస స
94-18/528

15366 NDX1156405
పపరర: ననగమణణ నకస నకస

94-18/529

భరస : బబలకకషష నకస
ఇసటట ననస:5-6-648
వయససస:48
లస: ససస స
94-12/226

తలర : ససవరరస మక
ఇసటట ననస:5-6-649
వయససస:27
లస: పప
94-18/919

94-19/469

భరస : జననరర నరరవప గబమకటట
ఇసటట ననస:5-6-646
వయససస:55
లస: ససస స

తలర : ననగమణణ నకస
ఇసటట ననస:5-6-648
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మమణణకఖస చగకసలసగస
ఇసటట ననస:5-6-648
వయససస:36
లస: పప
15370 NDX3105301
పపరర: మహన రరవప మమచరర

94-18/521

తసడడ:డ యలమసద చనటర
ఇసటట ననస:5-6-647
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ బబలకకషష నకస
ఇసటట ననస:5-6-648
వయససస:29
లస: ససస స
15367 NDX1796947
పపరర: బబబబ చగకసలసగస

15353 NDX0250340
పపరర: సశరష లత గబమకటట

15348 JBV1801323
పపరర: డేవడనడజ పరపగసటట

భరస : చనరరర
ఇసటట ననస:5-6-646
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శరససస నస చనటర
ఇసటట ననస:5-6-647
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సససస న చనటర
ఇసటట ననస:5-6-647
వయససస:26
లస: పప
15364 NDX0109926
పపరర: యమమన నకస

94-19/471

భరస : బబజ శరయక
ఇసటట ననస:5-6-646
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ జననరరనరరవప గబమకడడ
ఇసటట ననస:5-6-646
వయససస:34
లస: పప
15361 NDX1356302
పపరర: సరగర ఛనటర చనటర

15350 AP151010093345
పపరర: పపదకరటయఖ పపడ సటట

94-19/468

తసడడ:డ పపదకకటయఖ పపడ సటట
ఇసటట ననస:5-6-645
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ జననరర నరరవప గబమకటట
ఇసటట ననస:5-6-646
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ జననరరనరరవప గబమకటట
ఇసటట ననస:5-6-646
వయససస:38
లస: పప
15358 JBV1795475
పపరర: సస మయఖ గబమకడడ

94-18/519

తసడడ:డ కకటయఖ పపడ సటట
ఇసటట ననస:5-6-645
వయససస:52
లస: పప

భరస : సస మయఖ గబమకటట
ఇసటట ననస:5-6-646
వయససస:32
లస: ససస స
15355 NDX0250316
పపరర: సస మయఖ గబమకటట

15347 NDX1156462
పపరర: ససభబషసణణ పరపరగసటట పరపకసటట

15345 AP151010093094
పపరర: కకటటశశరరరవప పపడ సటట

తసడడ:డ కకటయఖ పపడ సటట
ఇసటట ననస:5-6-644
వయససస:46
లస: పప

భరస : చన కకటయఖ పరపకసటట
ఇసటట ననస:5-6-645
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ పపడ సటట
ఇసటట ననస:5-6-645
వయససస:50
లస: పప
15352 NDX0855866
పపరర: పలర వ గబమకటట గబమకటట

94-19/467

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పరపగసటట
ఇసటట ననస:5-6-644
వయససస:22
లస: పప

భరస : డేవడ రరజ పరపకసటట
ఇసటట ననస:5-6-645
వయససస:28
లస: ససస స
15349 NDX0707406
పపరర: చనకకటయఖ పపడ సటట

15344 NDX2250249
పపరర: కకటటశశర రరవప పరపగసటట

15369 NDX2203701
పపరర: దేవమణణ మమచరర

94-18/530

తసడడ:డ మహనరరవప మమచరర
ఇసటట ననస:5-6-649
వయససస:26
లస: ససస స
94-18/531

15372 NDX1156389
పపరర: ననగమణణ గడస స గడస స

94-18/532

తసడడ:డ మబతస యఖ గడస స
ఇసటట ననస:5-6-650
వయససస:27
లస: ససస స
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15373 NDX1156371
పపరర: ననగమణణ కగసవరపప కగసవరపప

94-18/533

తసడడ:డ మబతస యఖ కగసవరపప
ఇసటట ననస:5-6-650
వయససస:28
లస: ససస స
15376 JBV1792852
పపరర: పపరమక మబవరశ

94-19/478

94-15/362

94-18/535

94-15/364

94-19/481

94-12/229

Deleted
94-18/538

తసడడ:డ శరమమఖల రరజ కనకవలర
ఇసటట ననస:5-6-653
వయససస:41
లస: పప
15397 JBV1796846
పపరర: వజయకలమమరర దడరర

94-18/541

భరస : రవబబబబ దడరర
ఇసటట ననస:5-6-655
వయససస:35
లస: ససస స
15400 JBV1801315
పపరర: రవబబబబ దడరర
తసడడ:డ ఆనసదరరవప దడరర
ఇసటట ననస:5-6-655
వయససస:37
లస: పప

15383 NDX1691774
పపరర: లకడక చలక

15386 NDX3058955
పపరర: మమరరలత కవల

15389 NDX2387611
పపరర: ననహహమయమ మబళర

15392 NDX0988709
పపరర: కకటటశశరర దదడనస దదడస

94-12/227

94-17/1113

94-19/482

94-18/534

15384 NDX2755551
పపరర: జయరరవప చలక

94-12/1458

15387 NDX3130390
పపరర: పవన కలమమర కలవ

94-18/920

15390 NDX2245827
పపరర: వజయ జజఖత కనకవలర

94-12/228

భరస : వననద బబబబ కనకవలర
ఇసటట ననస:5-6-653
వయససస:33
లస: ససస స
94-18/536

15393 JBV1791516
పపరర: వనయ బబబబ కనకవలర

94-18/537

తసడడ:డ సరమమఖలమడజ కనకవలర
ఇసటట ననస:5-6-653
వయససస:38
లస: పప

15395 NDX0988550
పపరర: శరమమఖల రరజ కనకవలర
కనకవలర
తసడడ:డ జజన కనకవలర
ఇసటట ననస:5-6-653
వయససస:67
లస: పప

94-18/539

15398 AP151010090184
పపరర: మరరయమక దడరర దడరర

94-18/542

తసడడ:డ ఆనసదరరవప దడరర
ఇసటట ననస:5-6-655
వయససస:42
లస: పప

15381 NDX1156355
పపరర: పడసననలకకక చనటర చనటర

తసడడ:డ జగమస
ఇసటట ననస:5-6-652
వయససస:38
లస: పప

భరస : రవసదడ బబబబ దదడస
ఇసటట ననస:5-6-653
వయససస:44
లస: ససస స

15401 AP151010090239
పపరర: పడభబదనస దడరర దడరర

94-19/480

తసడడ:డ సమబఆలల
ఇసటట ననస:5-6-652
వయససస:35
లస: పప

15396 NDX2426443
పపరర: ఆధదలకడక కకదమల

94-18/540

భరస : ససబబబరరవప కకదమల
ఇసటట ననస:5-6-655
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఆనసదరరవప దడరర
ఇసటట ననస:5-6-655
వయససస:54
లస: ససస స
94-18/544

15378 AP151010093071
పపరర: మబతనఖలల కగశవపప

భరస : కకటటశశర రరవప చనటర
ఇసటట ననస:5-6-651
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ మబళర
ఇసటట ననస:5-6-652
వయససస:24
లస: పప

భరస : వననద బబబబ కనకవలర
ఇసటట ననస:5-6-653
వయససస:33
లస: ససస స
15394 NDX2006667
పపరర: వననద బబబబ కనకవలర

94-15/363

భరస : పవన కలమమర
ఇసటట ననస:5-6-652
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ మబలమర
ఇసటట ననస:5-6-652
వయససస:37
లస: ససస స
15391 NDX2362143
పపరర: వజయ జజఖత కనకవలర

15380 NDX0527374
పపరర: దనసడ చనటర

94-19/477

తసడడ:డ చసదడయఖ కగశవపప
ఇసటట ననస:5-6-650
వయససస:62
లస: పప

భరస : జయ రరవప చలలక
ఇసటట ననస:5-6-652
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ జయ రరవప చలక
ఇసటట ననస:5-6-652
వయససస:25
లస: ససస స
15388 NDX2402287
పపరర: జయమక మబలమర

94-19/479

తసడడ:డ కకటయఖ చనటర
ఇసటట ననస:5-6-651
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ దనసస చనటర
ఇసటట ననస:5-6-651
వయససస:30
లస: పప
15385 NDX1335488
పపరర: లకకక చలక

15377 AP151010093144
పపరర: సరగజనమక కగశవపప

15375 JBV1792837
పపరర: మరరయమక ఎసడడ
ర రర

భరస : యయసస బబ ఎసడడ
ర రర
ఇసటట ననస:5-6-650
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మబతనఖలల కగశవపప
ఇసటట ననస:5-6-650
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : దనసస చనటర
ఇసటట ననస:5-6-651
వయససస:47
లస: ససస స
15382 NDX1356310
పపరర: చనటర కకటటశశర రరవప చనటర

94-19/476

తసడడ:డ మబతనఖలల కగశవపప
ఇసటట ననస:5-6-650
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఏససరతనస మబవశ
ఇసటట ననస:5-6-650
వయససస:45
లస: ససస స
15379 NDX0537118
పపరర: రగశమక చనటర

15374 JBV1792829
పపరర: ననగమణణ కగశవరపప

15399 NDX2426526
పపరర: శరఖమ కకదమల

94-18/543

తసడడ:డ బబబబరరవప కకదమల
ఇసటట ననస:5-6-655
వయససస:30
లస: పప
94-18/545

15402 NDX2518314
పపరర: మమరర కకధమల

94-18/546

భరస : రరజ కకధమల
ఇసటట ననస:5-6-655
వయససస:31
లస: ససస స
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94-19/483

తసడడ:డ ఆనసద రరవప దసరర
ఇసటట ననస:5-6-655
వయససస:27
లస: ససస స
15406 NDX3045200
పపరర: రగజ రరణణ చటర

94-15/697

94-18/548

94-15/365

94-18/553

94-18/555

94-18/558

94-18/561

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చనటర
ఇసటట ననస:5-6-661
వయససస:77
లస: పప

15416 NDX0250365
పపరర: దనసస చనటర చనటర

94-18/564

94-18/554

15411 AP151010090295
పపరర: పడసరదస చనటర చనటర

15414 AP151010090183
పపరర: వవదవత చనటర చనటర

15417 NDX2246940
పపరర: వనసకయఖ బబబబ కరలలవ

94-18/556 15420 NDX0689398
15419 AP151010090240
పపరర: పపదకకటటశశరమక కరలలవ కరలలవ
పపరర: ననగగసదడస కరలలవ

15422 NDX1356278
పపరర: కరలలవ సరగర బబబబ కరలలవ

15425 NDX1156330
పపరర: అలలఖఖ పపరరపస గబ పపరరపస గబ

15428 NDX2006873
పపరర: గబరవయఖ పపరరపస గబ

15431 NDX0537209
పపరర: అనన మమరర చనటర
భరస : కకటటశశరరరవప చనటర
ఇసటట ననస:5-6-662
వయససస:29
లస: ససస స

94-18/550

94-18/552

94-15/366

తసడడ:డ శకనస కరలలవ
ఇసటట ననస:5-6-658
వయససస:22
లస: పప
94-18/557

భరస : సరలకన కరలలవ
ఇసటట ననస:5-6-660
వయససస:35
లస: ససస స
94-18/559

15423 JBV1796838
పపరర: సరలకన కరలలవ

94-18/560

తసడడ:డ వనసకయఖ కరలలవ
ఇసటట ననస:5-6-660
వయససస:38
లస: పప
94-18/562

15426 AP151010090354
పపరర: నరసమక చనటర చనటర

94-18/563

భరస : పపలమరరరవప చనటర
ఇసటట ననస:5-6-661
వయససస:50
లస: ససస స
94-18/565

తసడడ:డ దదబబయఖ పపరరపస గబ
ఇసటట ననస:5-6-661
వయససస:35
లస: పప
94-18/567

94-18/547

భరస : దనసస చనటర
ఇసటట ననస:5-6-657
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ పపరరపస గబ
ఇసటట ననస:5-6-661
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అచచయఖ చనటర
ఇసటట ననస:5-6-661
వయససస:72
లస: ససస స
15430 AP151010090369
పపరర: అచచయఖ చనటర చనటర

94-18/551

తసడడ:డ మమరర బబబబ కరలలవ
ఇసటట ననస:5-6-660
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పపళర రరవప చనటర
ఇసటట ననస:5-6-661
వయససస:23
లస: ససస స
15427 AP151010090360
పపరర: నవమక చనటర చనటర

15413 JBV1799279
పపరర: ససజజత చనటర

15408 NDX0250399
పపరర: ననగమక చనటర

తసడడ:డ యలమసద చనటర
ఇసటట ననస:5-6-656
వయససస:44
లస: పప

భరస : మమరరబబబబ కరలలవ
ఇసటట ననస:5-6-659
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరర బబబబ కరలలవ
ఇసటట ననస:5-6-660
వయససస:24
లస: పప
15424 NDX2147883
పపరర: లలధదయమ రరణణ చనటర

94-18/549

తసడడ:డ మసప చనటర
ఇసటట ననస:5-6-657
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనస కరలలవ
ఇసటట ననస:5-6-659
వయససస:41
లస: ససస స
15421 NDX1774323
పపరర: రవ కలమమర కరలలవ

15410 AP151010090172
పపరర: కకషస ర చనటర చనటర

94-19/485

భరస : కకషస ర చనటర
ఇసటట ననస:5-6-656
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బబబబ చనటర
ఇసటట ననస:5-6-657
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ దనసస చనటర
ఇసటట ననస:5-6-657
వయససస:37
లస: పప
15418 AP151010090243
పపరర: మమరమక కరలలవ కరలలవ

94-15/698

తసడడ:డ యలమసద చనటర
ఇసటట ననస:5-6-656
వయససస:42
లస: పప

భరస : శలలవరరజ
ఇసటట ననస:5-6-657
వయససస:33
లస: ససస స
15415 JBV1797497
పపరర: బబబబ చనటర

15407 NDX3043676
పపరర: ససనత చటర

15405 NDX2250272
పపరర: రరజ కకదమల

తసడడ:డ బబబబరరవప కకదమల
ఇసటట ననస:5-6-655
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకశశర చటర
ఇసటట ననస:5-6-656
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : పడసరదస చనటర
ఇసటట ననస:5-6-656
వయససస:41
లస: ససస స
15412 NDX0109074
పపరర: రమమదేవ కకసడడడ

94-19/484

తసడడ:డ రరజ కకదమల
ఇసటట ననస:5-6-655
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకశశర చటర
ఇసటట ననస:5-6-656
వయససస:21
లస: ససస స
15409 AP151010090282
పపరర: దదనమక చనటర చనటర

15404 NDX2250405
పపరర: చననమకయ మసద

15429 AP151010090250
పపరర: పపలమరరరవప చనటర చనటర

94-18/566

తసడడ:డ అచచయఖ చనటర
ఇసటట ననస:5-6-661
వయససస:54
లస: పప
94-15/367

15432 NDX0537126
పపరర: మమరర చనటర

94-15/368

భరస : రమమష చనటర
ఇసటట ననస:5-6-662
వయససస:31
లస: ససస స
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15433 AP151010090271
పపరర: చననమమకయ చనటర చనటర

94-18/568

భరస : కకటటశశరరరవప చనటర
ఇసటట ననస:5-6-662
వయససస:45
లస: ససస స
15436 NDX2250371
పపరర: ఇసదదర జజఖత చనటర

94-19/486

94-18/572

94-18/575

94-18/578

94-17/54

15443 NDX1356286
పపరర: చనటర యహషషవ చనటర

15446 NDX3056033
పపరర: ఆనసద బబబబ చటర

15449 NDX0284174
పపరర: ససబబబరరవప

94-13/305

15452 NDX1658642
పపరర: యయసస రతనస దసననన

భరస : ససబడమణఖ కకషష కలమమర బసదన
ఇసటట ననస:5-8
వయససస:57
లస: ససస స

15455 NDX0120600
పపరర: కకషష తేజససశ బసదన

తసడడ:డ లలట కకటటశశర రరవప బసదన
ఇసటట ననస:5-8
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వరససదేవరరవప�
ఇసటట ననస:5-8-72
వయససస:59
లస: పప

94-13/307

15441 AP151010090280
పపరర: రగశమక చనటర చనటర

15444 AP151010090466
పపరర: మహనరరవప మలమరదద మలమరదద

94-18/921

15447 NDX2996650
పపరర: వజయమక కకడవటటగసటట

94-18/574

94-18/577

94-18/922

భరస : దనసస కకడవటటగసటట
ఇసటట ననస:5-6-668
వయససస:52
లస: ససస స
94-17/55

15450 MLJ2558211
పపరర: అజజజ� �

95-111/3

తసడడ:డ అజజజ� �
ఇసటట ననస:5-7
వయససస:43
లస: పప
94-13/306

15453 NDX0259796
పపరర: ననగమలలర శశరర వవమబలవరడ

94-17/56

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:5-8
వయససస:52
లస: ససస స
94-17/58

94-17/875

15456 NDX0790691
పపరర: శవకలమమర బసదన

94-17/59

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:5-8
వయససస:55
లస: పప
15459 SQX2114130
పపరర: రజషక పఠరన

95-57/1280

తసడడ:డ ససబడమణఖ కకషష కలమమర బసదన
ఇసటట ననస:5.8
వయససస:29
లస: ససస స

భసధసవప: మసగ జజనననడడల
ఇసటట ననస:5-8
వయససస:20
లస: ససస స

15461 NDX3299054
పపరర: గరరరధర వనసకట పడసరద శసక

15462 NDX2542876
పపరర: బసధసపసడయ తడపపరనవన

తసడడ:డ రమ శసక
ఇసటట ననస:5-9
వయససస:44
లస: పప

94-18/571

తసడడ:డ ససబబబరరయబడడ మలమరదద
ఇసటట ననస:5-6-664
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖ కకషష కలమమర బసదన
ఇసటట ననస:5-8
వయససస:32
లస: పప

94-17/60 15458 NDX0258699
15457 NDX0284166
పపరర: ససబడమణఖ కకషష కలమమర బసదన
పపరర: కకషష సససధడర బసదన

15460 AP151010081370
పపరర: ఈశశరపడసరద బబ డడ�

94-18/576

తసడడ:డ మషప దసననన
ఇసటట ననస:5-7-486
వయససస:36
లస: పప
94-17/57

15438 AP151010090274
పపరర: ఎలజబబత చనటర చనటర

భరస : ననగగశశరరరవప చనటర
ఇసటట ననస:5-6-664
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:5-7
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:5-7-319
వయససస:29
లస: పప
15454 NDX0258608
పపరర: పదనకవత బసదన

94-18/573

తసడడ:డ కరశ
ఇసటట ననస:5-6-666
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వవసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:5-7
వయససస:32
లస: పప
15451 NDX1658659
పపరర: ససరగష రరజవరపప

15440 JBV3079142
పపరర: పరవన మలమరదద

94-18/570

భరస : కరశయఖ చనటర
ఇసటట ననస:5-6-663
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప చనటర
ఇసటట ననస:5-6-664
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పస టయఖ చనటర
ఇసటట ననస:5-6-664
వయససస:77
లస: పప
15448 NDX1150739
పపరర: ససనలల వవమబలవరడన

94-7/1039

తసడడ:డ మహనరరవప మలమరదద
ఇసటట ననస:5-6-664
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప మలమరదద
ఇసటట ననస:5-6-664
వయససస:58
లస: ససస స
15445 NDX1381664
పపరర: కకటయఖ చనటర చనటర

15437 NDX2842037
పపరర: ఆనసద బబబబ చటర

15435 AP151010090125
పపరర: కకటటశశరరరవప చనటర చనటర

తసడడ:డ అచచయఖ చనటర
ఇసటట ననస:5-6-662
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కరశ చటర
ఇసటట ననస:5-6-663
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ అచచయఖ చనటర
ఇసటట ననస:5-6-663
వయససస:42
లస: పప
15442 AP151010090467
పపరర: శరఖమల మలమరదద మలమరదద

94-18/569

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చనటర
ఇసటట ననస:5-6-662
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చనటర
ఇసటట ననస:5-6-662
వయససస:21
లస: ససస స
15439 AP151010090121
పపరర: కరశయఖ చనటర చనటర

15434 NDX1912741
పపరర: సలమకన రరజ చనటర

94-13/1445

94-13/1215

తసడడ:డ వనసకట సతఖ వర పడసరద తడపపరనవన
ఇసటట ననస:5-9-550
వయససస:21
లస: ససస స
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15463 SQX1764240
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

95-171/1

తసడడ:డ నగమల మరర షపక
ఇసటట ననస:5-9-943
వయససస:22
లస: పప
15466 NDX0258566
పపరర: హహమలత మపరరస

94-17/61

94-17/1276

94-29/1060

తసడడ:డ మలర ఖమరరర నరరవప
ఇసటట ననస:5-10-535
వయససస:50
లస: పప
15475 NDX1893198
పపరర: శక ననగ లలత పమడడఘసటస
భరస : భదడ శరక పమడడఘసటస
ఇసటట ననస:5-11
వయససస:39
లస: ససస స
94-17/66

15481 NDX0231415
పపరర: నరకల పడభబవత రరళళబసడడ

94-17/68

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:5-12
వయససస:50
లస: ససస స
94-17/71

తసడడ:డ శకహరర అలగరన
ఇసటట ననస:5-14
వయససస:27
లస: పప

94-6/765

94-17/74

15473 NDX2984425
పపరర: జజబలర చమబరర

15474 NDX2711018
పపరర: ననగమణణ కలవ

15479 NDX2400976
పపరర: సతష అయత

94-27/1152

94-17/64

94-17/67

15480 NDX1769381
పపరర: అనతన రజడస డ దేవరజడడస

15483 NDX2248011
పపరర: మమత గగటట స

తసడడ:డ జగన మహన రరవప
ఇసటట ననస:5-14
వయససస:51
లస: పప

94-17/65

తసడడ:డ చలపత రరవప పమడడఘసటస
ఇసటట ననస:5-11
వయససస:45
లస: పప

15482 JBV3692340
పపరర: గగపరల కకషష మమరరస అదదసకక

15491 NDX0370395
పపరర: శకహరర అలగరన

94-16/1096

15477 NDX1893206
పపరర: భదడ శరక పమడడఘసటస

తసడడ:డ పసచచ రజడడస దేవరజడడస
ఇసటట ననస:5-11-330
వయససస:26
లస: ససస స

15488 SQX1981901
పపరర: మమరస మక మబనపలర

94-13/308

భరస : ఆనసద కలవ
ఇసటట ననస:5-10-701/1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వరససదేవ శరక అయత
ఇసటట ననస:5-11-04 MALLADIVARI STREET
వయససస:49
లస: పప

15485 NDX0258285
పపరర: వనసకరయమమక కరపప

94-6/766

15471 NDX0842559
పపరర: వపలలటట పవన కలమమర�
తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:5-10-135
వయససస:32
లస: పప

94-17/69

94-13/309

94-17/70

తసడడ:డ శవయఖ గగటట స
ఇసటట ననస:5-13
వయససస:33
లస: ససస స
94-17/72

15486 NDX2248045
పపరర: అనల కలమమర గగటట స

94-17/73

తసడడ:డ శవయఖ గగటట స
ఇసటట ననస:5-13
వయససస:30
లస: పప
95-30/6

భరస : రవ బబబబ మబనపలర
ఇసటట ననస:5-13
వయససస:45
లస: ససస స
94-17/76

15468 NDX2665370
పపరర: ససతనరరవమక శశటట పలర

తసడడ:డ వనసకట శవ రరమ కకషష పపళళళరర
ఇసటట ననస:5-10-12
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : అపరలరరవప
ఇసటట ననస:5-13
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటట గగటట స
ఇసటట ననస:5-13
వయససస:58
లస: పప
15490 NDX1804260
పపరర: వసశకకషష అలగరన

15470 NDX2576742
పపరర: లమసఖ పసడయ పపళళళరర

15476 NDX0258483
పపరర: అరరణకలమమరర� ఏన�

94-15/370

భరస : వనసకటటశశరరర శశటట పలర
ఇసటట ననస:5-10-2
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:5-12
వయససస:85
లస: పప

తసడడ:డ అపరలరరవప
ఇసటట ననస:5-13
వయససస:37
లస: ససస స
15487 NDX2248029
పపరర: శవయఖ గగటట స

94-17/62

భరస : రరధ కకషష మమరరస�
ఇసటట ననస:5-11
వయససస:65
లస: ససస స

15478 JBV1799246
పపరర: వనసకట గగగబల రరధనకకషష
అమమరరస ననదదసడర
తసడడ:డ చసదడమమళశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:5-11
వయససస:67
లస: పప

15484 NDX0258251
పపరర: అపరష కరపప

15467 NDX0952176
పపరర: ఆసజనవయబలల యమపరరస

తసడడ:డ కకషషయఖ చమబరర
ఇసటట ననస:5-10-592
వయససస:18
లస: ససస స
94-17/63

15465 NDX0889709
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస మమదల

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:5-10
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:5-10
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ శక కకషష మమరరస చవపకలల
ఇసటట ననస:5-10-4a
వయససస:50
లస: ససస స
15472 JBV2929792
పపరర: రవకలమమర మలనవన

94-15/369

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:5-10
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:5-10
వయససస:66
లస: ససస స
15469 NDX3255593
పపరర: లకడక పడసన చవపకలల

15464 NDX0889899
పపరర: పడమలమ రరణణ� మమదల�

15489 NDX0362939
పపరర: మణణ ఆలగరన

94-17/75

భరస : శకహరర
ఇసటట ననస:5-14
వయససస:45
లస: ససస స
94-17/77

15492 AP151010093469
పపరర: రరమబలల కటబట

94-19/487

తసడడ:డ రరమయఖ కటబట
ఇసటట ననస:5/14
వయససస:72
లస: పప
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94-15/371 15494 NDX0471839
15493 NDX0467142
పపరర: కకట ససబబబరరవప కనసమరర పపడడ
పపరర: శవ శసకర బబబబ కరవవటట

తసడడ:డ పపద సతఖస
ఇసటట ననస:5-15
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:5-15
వయససస:50
లస: పప

15496 AP151010081606
పపరర: వర శసకరరరవప ధడళపరళ

94-17/79

తసడడ:డ చననరతస యఖ
ఇసటట ననస:5-15
వయససస:69
లస: పప

15497 NDX2597367
పపరర: ననగరరజ బతల

94-10/854

తసడడ:డ కసప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:5-17
వయససస:22
లస: పప

15500 NDX0220293
పపరర: ఏససదయమమక సస.హహచ

తసడడ:డ ఆసజనవయ శరక తతమబలలరర
ఇసటట ననస:5-17
వయససస:39
లస: పప

94-102/951
15505 NDX2753911
పపరర: సతఖననరరయణ శకనవరస చచదరర
భటరర
తసడడ:డ గåపరలమచనరరలల
ఇసటట ననస:5/18
వయససస:52
లస: పప

15506 NDX3041845
పపరర: సరయ రరస పడవణ సససగ
భరస : సరయ రరస సససగ
ఇసటట ననస:5-18, FLAT NO-112
వయససస:45
లస: ససస స

15508 NDX2688398
పపరర: వరణణ గగపసశశటట

15509 NDX2581106
పపరర: ననగ చనరరకకర నసబమరర

94-13/1211

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గగపస శశటట
ఇసటట ననస:5-20
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజ రజడడస పస లస
ఇసటట ననస:5-21
వయససస:20
లస: ససస స
15514 NDX3061611
పపరర: రగజమమక చటర
భరస : ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:5-23
వయససస:46
లస: ససస స
15517 NDX2383511
పపరర: జయసత లమల జజవన

94-9/571

తసడడ:డ రతన రరజ ననమతతటట
ఇసటట ననస:5-27
వయససస:29
లస: ససస స

15501 NDX0107920
పపరర: కమలమసబ సపలమడడగబ

15512 NDX2410561
పపరర: కకషష కలమమరర కలసదేరర

15515 AP151010090276
పపరర: కకటటశశరమక చనటర చనటర

15518 NDX3111135
పపరర: అసకమక రరవప తననరర

15521 NDX0988741
పపరర: రరజగష ననమతతటట ననమతతటట
తసడడ:డ రతనరరజ ననమతతటట
ఇసటట ననస:5-27
వయససస:29
లస: పప

94-15/374

94-13/310

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:5-18
వయససస:51
లస: పప
94-30/1214

15507 NDX2543759
పపరర: వనసకట రతనస భమవరపప

94-15/481

భరస : శకనవరస రజడడస భమవరపప
ఇసటట ననస:5 19 17 FALT 103
వయససస:38
లస: ససస స
94-31/911

15510 NDX0123117
పపరర: గగపసశశటట శకహరర

94-13/314

తసడడ:డ గగపసశశటట సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:5-20,WARD NO-1
వయససస:33
లస: పప
94-13/311

15513 NDX3080827
పపరర: వససదేవ షరరమమ తసగరరరల

94-17/1108

తసడడ:డ పసచచయఖ శరససస స తసగరరరల
ఇసటట ననస:5-22
వయససస:64
లస: పప
94-18/579

15516 AP151010090358
పపరర: కకటమక చనటర చనటర

94-18/580

భరస : కకటయఖ చనటర
ఇసటట ననస:5-23
వయససస:77
లస: ససస స
94-14/1012

తసడడ:డ శకనస తననరర
ఇసటట ననస:5-24/B
వయససస:20
లస: పప
94-18/581

94-17/1105

భరస : గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:5-17
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ చనటర
ఇసటట ననస:5-23
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరలల జజవన
ఇసటట ననస:5-23-83 3/9 LINE
వయససస:60
లస: పప
15520 NDX0215228
పపరర: దదవఖ ననమమ తతటట ననమతతటట

94-15/373

భరస : ననగగశశరరరవప కలసదేరర
ఇసటట ననస:5-22
వయససస:60
లస: ససస స
94-15/681

15498 NDX2847309
పపరర: సస మలత డేరసగబల
భరస : ననగరరజ బటట ల
ఇసటట ననస:5-15 1ST LINE
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:5-20-87
వయససస:18
లస: ససస స
94-6/769

94-17/78

94-17/1107 15504 JBV3058336
15503 NDX2962652
పపరర: వనసకటటశశర పడసరద తతమబలలరర
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకమమకరర

భరస : వనసకటటశశర పడసరద తతమబలలరర
ఇసటట ననస:5-17
వయససస:39
లస: ససస స

15511 NDX2610533
పపరర: కవత పస లస

94-100/925

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:5-17
వయససస:41
లస: ససస స
94-17/1106

15495 NDX0259978
పపరర: వససమత ధడళపరళళ

భరస : వరశసకరరరవప
ఇసటట ననస:5-15
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ శక రరమబలల బతల
ఇసటట ననస:5-15
వయససస:25
లస: పప

15499 NDX2462125
పపరర: హరర కకషష కసప

15502 NDX2962645
పపరర: లకకకకరమమశశరర పరరనసదద

94-15/372

15519 NDX1772368
పపరర: రరజఖ లకడక మబరరకకసడ

94-10/855

భరస : రవ శసకర మబరరకకసడ
ఇసటట ననస:5-25
వయససస:40
లస: ససస స
94-18/582

15522 NDX1454339
పపరర: ససజజనమక ననమతతటట
ననమతతటట
తసడడ:డ రతన రరజ ననమతతటట
ఇసటట ననస:5-27
వయససస:43
లస: పప

94-18/583
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15523 NDX0671925
పపరర: రతనరరజ ననమతతటట ననమతతటట

94-18/584

తసడడ:డ జకకయఖ ననమతతటట
ఇసటట ననస:5-27
వయససస:54
లస: పప
94-18/585

భరస : అబడహస పలలర
ఇసటట ననస:5-28
వయససస:36
లస: ససస స
94-18/588

భరస : యసస పప పలలర
ఇసటట ననస:5-28
వయససస:72
లస: ససస స
94-18/591

తసడడ:డ యసస పప వసగల
ఇసటట ననస:5-28
వయససస:48
లస: పప

15530 NDX0250266
పపరర: ఏసస బబ పలలర

15533 AP151010090429
పపరర: కకటటశశరరరవప పలలర పలలర

94-18/950

తసడడ:డ అబడహస పలర
ఇసటట ననస:5-28
వయససస:19
లస: ససస స

15536 NDX3236775
పపరర: వమలమక మమగబలలరర

94-15/683

15528 AP151010090233
పపరర: చననమమకయ పలలర పలలర

94-18/587

భరస : కకటటశశరరరవప పలలర
ఇసటట ననస:5-28
వయససస:47
లస: ససస స
94-18/589

15531 AP151010090056
పపరర: అబడహస పలలర పలలర

94-18/590

తసడడ:డ యసస పప పలలర
ఇసటట ననస:5-28
వయససస:42
లస: పప
94-18/592

తసడడ:డ యసస పప పలలర
ఇసటట ననస:5-28
వయససస:50
లస: పప

15535 NDX3226149
పపరర: మరరస లమవణఖ పలర

15534 NDX3123742
పపరర: ఝనస మమరర అమమరరరపప

94-18/888

తసడడ:డ యకకబబ
ఇసటట ననస:5-28
వయససస:26
లస: ససస స
94-18/957

తసడడ:డ యయసబకకమ మమగబలలరర
ఇసటట ననస:5-28
వయససస:27
లస: ససస స
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94-11/1167

తసడడ:డ పపడమ రసజన ఆరరగరల
ఇసటట ననస:2-8-565
వయససస:39
లస: ససస స
4795 NDX2162931
పపరర: పపడమరసజన అరరగల

4798 NDX0006528
పపరర: పదకజ జజననకలటట

4793 AP151010084144
పపరర: నవససతమక అరరగల

94-14/248

భరస : పపడమరసజన అరరగల
ఇసటట ననస:2-8-565
వయససస:61
లస: ససస స
94-14/250

తసడడ:డ జజసఫ అరరగల
ఇసటట ననస:2-8-565
వయససస:69
లస: పప

4796 NDX2757060
పపరర: పసడయదరరన ఆరరగరల

94-14/251

4799 AP151010084145
పపరర: వజయకలమమరర అరరగల

94-14/1038

తసడడ:డ జమమశ ఆరరగల
ఇసటట ననస:2-8-566
వయససస:19
లస: పప

4802 JBV1802404
పపరర: మమరరనన అరరగల

94-14/252

4805 JBV3066628
పపరర: రరణణ అరరగల
భరస : ఆనసదరరవప అరరగల
ఇసటట ననస:2-8-567
వయససస:41
లస: ససస స

4797 NDX3252236
పపరర: ఉష శక ఆరరగరల

94-14/1069

4800 AP151010078377
పపరర: జగమస అరరగల

94-14/253

తసడడ:డ జజసప అరరగల
ఇసటట ననస:2-8-566
వయససస:59
లస: పప
94-14/254

తసడడ:డ ఆనసదరరవప అరరగల
ఇసటట ననస:2-8-567
వయససస:33
లస: ససస స
94-14/256

94-14/249

తసడడ:డ పపడమ రసజన ఆరరగరలమ
ఇసటట ననస:2-8-565
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : జగమబస అరరగల
ఇసటట ననస:2-8-566
వయససస:51
లస: ససస స
94-14/1039

4794 AP151010078279
పపరర: అజయ బబబబ అరరగల

తసడడ:డ పపడమరసజజన అరరగల
ఇసటట ననస:2-8-565
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పపడమ రసజన ఆరరగరల
ఇసటట ననస:2-8-565
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పడకరశ రరవప జజననకలటట
ఇసటట ననస:2-8-566
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప అరరగల
ఇసటట ననస:2-8-567
వయససస:35
లస: ససస స

94-18/586

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పలలర
ఇసటట ననస:5-28
వయససస:33
లస: పప

15532 AP151010090249
పపరర: చనకకటటశశరరరవప పలలర పలలర

4804 JBV1802396
పపరర: బబ షషకలమమరర అరరగల

15527 AP151010090232
పపరర: మమరస మక పలలర పలలర

15525 NDX3056785
పపరర: రరజ పలలర

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:5-28
వయససస:30
లస: పప

భరస : చనకకటటశశరరరవప పలలర
ఇసటట ననస:5-28
వయససస:45
లస: ససస స

15529 AP151010090236
పపరర: కరరణమక పలలర పలలర

4801 NDX2737260
పపరర: జజసఫ ఆరరగల

95-1/1144

తసడడ:డ చసదడ శశఖర బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:5-27
వయససస:20
లస: పప

15526 JBV1793306
పపరర: మసగమక పలలర

4792 NDX2936375
పపరర: నరజ ఆరరగరల

15524 SQX2021814
పపరర: సరయ రరమ కకషష బసడర మమడడ

4803 NDX0455618
పపరర: మమరర రరణణ అరరగల

94-14/255

తసడడ:డ ఏససదనసస అరరగల
ఇసటట ననస:2-8-567
వయససస:33
లస: ససస స
94-14/257

4806 AP151010084069
పపరర: రరణణ అరరగల

94-14/258

భరస : సలలమమనస అరరగల
ఇసటట ననస:2-8-567
వయససస:46
లస: ససస స
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94-14/259

భరస : ఆనసదరరవప అరరగల
ఇసటట ననస:2-8-567
వయససస:55
లస: ససస స
4810 JBV3691607
పపరర: శకనస పపసపరటట

94-14/704

94-14/264

94-14/267

94-14/1040

94-14/269

94-14/272

94-14/708

తసడడ:డ ననరరయణ కరరటటరర
ఇసటట ననస:2-8-573
వయససస:72
లస: పప

4820 NDX2817989
పపరర: సరశత ఆరరగల

4823 AP151010084261
పపరర: లకడక అరరగల

4826 AP151010078152
పపరర: పపలమరరరవప మమమడనల

4829 NDX1962639
పపరర: లకడక కరతతరర

94-14/711

4832 NDX1243658
పపరర: దసరరడ రరవప కటటకలరర

94-14/1041

4835 NDX2635605
పపరర: లకడక కరరటటరర
భరస : సరసబశవ రరవప కరరటటరర
ఇసటట ననస:2-8-573
వయససస:34
లస: ససస స

4815 NDX0675140
పపరర: సరగర బబబబ అరరగల

94-14/266

4818 NDX0445494
పపరర: సరగర బబబబ ఆరజగజల�

94-14/706

4821 AP151010084118
పపరర: మమరర అరరగల

94-14/268

భరస : సరగఖననతరరవప అరరగల
ఇసటట ననస:2-8-570
వయససస:46
లస: ససస స
94-14/270

4824 NDX0001198
పపరర: భమషణస అరరగజల

94-14/271

తసడడ:డ పడకరశరరవప అరరగల
ఇసటట ననస:2-8-571
వయససస:32
లస: పప
94-14/273

4827 NDX1334309
పపరర: శశభ మమమడనల

94-14/707

తసడడ:డ పపలమర రరవప
ఇసటట ననస:2-8-572
వయససస:28
లస: ససస స
94-14/709

4830 NDX1962647
పపరర: బబలలర మక నళపనవన

94-14/710

భరస : సరసబయఖ నళపనవన
ఇసటట ననస:2-8-573
వయససస:82
లస: ససస స
94-14/712

తసడడ:డ రమణన రరవప
ఇసటట ననస:2-8-573
వయససస:38
లస: పప
94-14/714

94-14/263

తసడడ:డ దనసస�
ఇసటట ననస:2-8-568
వయససస:34
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప కరతతరర
ఇసటట ననస:2-8-573
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:2-8-573
వయససస:84
లస: ససస స
4834 NDX1962662
పపరర: రరమమ రరవప కరరటటరర

94-14/705

తసడడ:డ జజలయఖ మమమడనల
ఇసటట ననస:2-8-572
వయససస:47
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:2-8-573
వయససస:32
లస: ససస స
4831 NDX1334267
పపరర: బబలలర మక నలర పనవనన

4817 NDX1910133
పపరర: జజఖత అరరగల

4812 NDX0345934
పపరర: పరవన అరరగజల

తసడడ:డ ఏససదనసస అరరగల
ఇసటట ననస:2-8-568
వయససస:33
లస: పప

భరస : పడకరశరరవప అరరగల
ఇసటట ననస:2-8-571
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ భమషణస అరరగల
ఇసటట ననస:2-8-571
వయససస:53
లస: పప
4828 NDX1334275
పపరర: లకడక కరరటటరర

94-14/265

తసడడ:డ సరగశనననథరరవ ఆరరగల
ఇసటట ననస:2-8-569
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప కలమమరర
ఇసటట ననస:2-8-571
వయససస:32
లస: ససస స
4825 AP151010078150
పపరర: పడకరశరరవప అరరగల

4814 NDX0002550
పపరర: భమషణస అరరగజల

94-14/261

భరస : సరగరరబబబ ఆరరగల
ఇసటట ననస:2-8-568
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననగభమషణస అరరగల
ఇసటట ననస:2-8-568
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ననగబమషణస ఆరరగల
ఇసటట ననస:2-8-568
వయససస:26
లస: ససస స
4822 NDX0455477
పపరర: ఆనసద కలమమరర కలమమరర

94-14/262

తసడడ:డ దనసస అరరగల
ఇసటట ననస:2-8-568
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ భమషణస అరరగల
ఇసటట ననస:2-8-568
వయససస:59
లస: పప
4819 NDX2737278
పపరర: జజఖత ఆరరగల

4811 NDX2225407
పపరర: సశరరప అరరగజల

4809 AP151010078165
పపరర: ఆనసదరరవప ఆరరగల

తసడడ:డ భమషణమబ ఆరరగల
ఇసటట ననస:2-8-567
వయససస:62
లస: పప

భరస : భమషణస అరరగజల
ఇసటట ననస:2-8-568
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఏససదనసస అరరగల
ఇసటట ననస:2-8-568
వయససస:50
లస: ససస స
4816 AP151010078469
పపరర: ఏససదనసస అరరగల

94-14/260

భరస : ఆనసదరరవప అరరగల
ఇసటట ననస:2-8-567
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:2-8-567
వయససస:47
లస: పప
4813 AP151010084471
పపరర: అననపపరషమక అరరగల

4808 AP151010084175
పపరర: రతస మక అరరగల

4833 NDX1963165
పపరర: సరసబశవ రరవప కరరటటరర

94-14/713

తసడడ:డ రమణ రరవప కరరటటరర
ఇసటట ననస:2-8-573
వయససస:42
లస: పప
94-14/884

4836 NDX2822658
పపరర: దసరరడ రరవప కటటకలరర

94-14/967

తసడడ:డ రమణరరవప కటటకలరర
ఇసటట ననస:2-8-573
వయససస:38
లస: పప
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4837 NDX2570059
పపరర: సరసబశవ రరవప కరరటటరర

94-31/860

తసడడ:డ రమణ రరవప కరరటటరర
ఇసటట ననస:2-8-573
వయససస:41
లస: పప
4840 NDX2257392
పపరర: ససదదప అమరరఱ లలరర

94-14/276

94-14/279

95-14/1

94-14/282

94-14/716

94-14/971

94-14/287

తసడడ:డ పడకరశరరవప అరరగల
ఇసటట ననస:2-8-578
వయససస:35
లస: ససస స

4850 NDX0455402
పపరర: మమణణకఖస నలర పప

4853 NDX2762870
పపరర: మణణకఖస నలర పప

4856 NDX2257137
పపరర: ససధఖ నలర పప

4859 NDX2257327
పపరర: వనసకటటసశర రరవప నలర పప

94-14/290

4862 NDX2819027
పపరర: జజన బబబబ నలగఅలమ

94-14/283

4865 NDX0347369
పపరర: శశభబరరణణ కకలర �
భరస : శవ�
ఇసటట ననస:2-8-579
వయససస:42
లస: ససస స

4845 NDX2988954
పపరర: ససధఖ అమరస లలరర

94-14/968

4848 NDX2225399
పపరర: ససపసడయ నలర పప

94-14/281

4851 AP151010078206
పపరర: సరసబశవరరవప నలర పప

94-14/284

తసడడ:డ లకకకననరరయణ నలర పప
ఇసటట ననస:2-8-575
వయససస:50
లస: పప
94-14/969

4854 NDX2766244
పపరర: పసడయదరరరన నలర పప

94-14/970

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నలర పప
ఇసటట ననస:2-8-575
వయససస:23
లస: ససస స
94-14/285

4857 NDX2257335
పపరర: దసరడ భవరన నలర పప

94-14/286

భరస : వనసకటటసశర రరవప నలర పప
ఇసటట ననస:2-8-575/1
వయససస:39
లస: ససస స
94-14/288

4860 NDX0168393
పపరర: పడకరశరరవప జజనన కలటట

94-14/289

తసడడ:డ సతనఖనసదస జజనన కలటట
ఇసటట ననస:2-8-576
వయససస:47
లస: పప
94-14/1042

తసడడ:డ శభకర రరవప నలగఅలమ
ఇసటట ననస:2-8-577
వయససస:36
లస: పప
94-14/291

94-14/278

తసడడ:డ గగవరఱ న రరవప నలర పప
ఇసటట ననస:2-8-575
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ నలర పప
ఇసటట ననస:2-8-575/1
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ససధనకరరరవప నలగల
ఇసటట ననస:2-8-577
వయససస:38
లస: పప
4864 JBV1797265
పపరర: మసరసనమక అరరగల

94-14/280

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప నలర పప
ఇసటట ననస:2-8-575/1
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప నలర పప
ఇసటట ననస:2-8-575/1
వయససస:22
లస: పప
4861 NDX2257368
పపరర: మహన రరవప నలగల

4847 NDX2225357
పపరర: సరహహత నలర పప

4842 NDX2257244
పపరర: రమమశ అమరస లలరర

తసడడ:డ రమమశ అమరస లలరర
ఇసటట ననస:2-8-574
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : లకడక ననరరయణ నలర పప
ఇసటట ననస:2-8-575
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నలర పప
ఇసటట ననస:2-8-575
వయససస:19
లస: పప
4858 NDX2257129
పపరర: మధససడధన రరవప నలర పప

94-14/715

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ నలర పప
ఇసటట ననస:2-8-575
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నలర పప
ఇసటట ననస:2-8-575
వయససస:25
లస: ససస స
4855 NDX2766202
పపరర: వసశ కకషష నలర పప

4844 NDX1910489
పపరర: ససధఖ అమరస లలరర

94-14/275

తసడడ:డ ఆదమ అమరస లలరర
ఇసటట ననస:2-8-574
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ గగవరఱ న రరవప నలర పప
ఇసటట ననస:2-8-575
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సరబశవరరవప
ఇసటట ననస:2-8-575
వయససస:43
లస: ససస స
4852 NDX1791624
పపరర: శవపరరశత నలర పప

94-14/277

తసడడ:డ రమమశ అమరస లలరర
ఇసటట ననస:2-8-574
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రమమష అమరస లలరర
ఇసటట ననస:2-8-574
వయససస:41
లస: ససస స
4849 AP151010084086
పపరర: భబగఖమక నలర పప

4841 AP151010078359
పపరర: గగవరదనరరవప నలర పప

4839 NDX0208447
పపరర: మమరర నలర పప

భరస : ససబబబరరవప నలర పప
ఇసటట ననస:2-8-574
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకకననరరయణ నలర పప
ఇసటట ననస:2-8-574
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ అమమతషలలరర
ఇసటట ననస:2-8-574
వయససస:78
లస: పప
4846 SQX1785104
పపరర: రవ కలమమరర అమరస లలరర

94-14/274

భరస : గగవరర నరరవప నలర పప
ఇసటట ననస:2-8-574
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ అమరరఱ లలరర
ఇసటట ననస:2-8-574
వయససస:20
లస: పప
4843 NDX2257269
పపరర: ఆదమ అమమతషలలరర

4838 AP151010084345
పపరర: ససజనఖ నలర పప

4863 NDX2729929
పపరర: మణణ సశరరప నలగఅలమ

94-14/1043

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:2-8-577
వయససస:36
లస: ససస స
94-14/717

4866 NDX2762987
పపరర: వమలమక గబరకల

94-14/972

భరస : పసచచయఖ గబరకల
ఇసటట ననస:2-8-579
వయససస:57
లస: ససస స
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94-14/973

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:2-8-579
వయససస:40
లస: పప
4870 NDX2751816
పపరర: జజజమక గబరరకల

94-14/1045

94-14/294

94-14/719

94-14/298

94-14/301

94-14/304

94-14/307

భరస : భబగఖ కలమఖణ రరజ యయడస నలల
ఇసటట ననస:2-8-583
వయససస:31
లస: ససస స

4880 NDX0455188
పపరర: లలరరర రరణణ మనవన

4883 NDX0455246
పపరర: మరరయమక కరశమల

4886 JBV1798339
పపరర: భబగఖ కళళఖణ రరజ మననన

4889 JBV1798669
పపరర: రరణణ దదడనస

94-14/310

4892 AP151010078208
పపరర: ఎల కరన దదడనస

94-14/299

4895 NDX2949113
పపరర: ననగలకడక యయడల
భరస : కలమఖణ రరజ
ఇసటట ననస:2-8-583
వయససస:31
లస: ససస స

4875 NDX1473495
పపరర: మమనక బతష
స ల

94-14/718

4878 AP151010084152
పపరర: ననగగసదడమబ గదదద

94-14/297

4881 NDX0007641
పపరర: ననగజజఖత నలగల

94-14/300

భరస : జజననబబబ
ఇసటట ననస:2-8-581
వయససస:32
లస: ససస స
94-14/302

4884 AP151010084120
పపరర: భబగఖమక మననన

94-14/303

భరస : మమణణకఖరరవప మననన
ఇసటట ననస:2-8-581
వయససస:59
లస: ససస స
94-14/305

4887 AP151010078191
పపరర: కకషస ర బబబబ మననన

94-14/306

తసడడ:డ మమణణకఖరరవప మననన
ఇసటట ననస:2-8-581
వయససస:44
లస: పప
94-14/308

4890 JBV3066362
పపరర: మణణమక దదడనస

94-14/309

భరస : సమమయయలల దదడనస
ఇసటట ననస:2-8-582
వయససస:60
లస: ససస స
94-14/311

తసడడ:డ సమమయయలల దదడనస
ఇసటట ననస:2-8-582
వయససస:42
లస: పప
94-14/975

94-14/293

భరస : భబససరరరవప గదదద
ఇసటట ననస:2-8-580/1
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ఏలసన దదడనస
ఇసటట ననస:2-8-582
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమబఖల దదడస
ఇసటట ననస:2-8-582
వయససస:29
లస: పప
4894 NDX3151362
పపరర: ననగలకడక యయడస నలల

94-14/296

తసడడ:డ మమణణకఖరరవప మననన
ఇసటట ననస:2-8-581
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పపషలరరజ దదడస
ఇసటట ననస:2-8-582
వయససస:22
లస: ససస స
4891 NDX0002089
పపరర: పపషలరరజ దదడస

4877 NDX0348292
పపరర: ననగగశశరర గదదద

4872 NDX1295880
పపరర: వననద కలమమర బతష
స ల

భరస : వననద కలమమర
ఇసటట ననస:2-8-580
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : యయసస బబ కరశమల
ఇసటట ననస:2-8-581
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మమణణకఖరరవప మనవన
ఇసటట ననస:2-8-581
వయససస:35
లస: పప
4888 NDX2225472
పపరర: ససవరష లత దదడస

94-14/295

భరస : భబగఖరరజ మనవన
ఇసటట ననస:2-8-581
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషస రరబబబ మననన
ఇసటట ననస:2-8-581
వయససస:39
లస: ససస స
4885 JBV3691003
పపరర: భబగఖరరజ మనవన

4874 JBV1794031
పపరర: వనసకటటశశరరర బతష
స ల

94-14/1044

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:2-8-580
వయససస:27
లస: పప

భరస : రరజగశ గదదద
ఇసటట ననస:2-8-580/1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ భబససరరరవప గదదద
ఇసటట ననస:2-8-580/1
వయససస:40
లస: పప
4882 AP151010084119
పపరర: జయశక మననన

94-14/292

తసడడ:డ తరరపతయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:2-8-580
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ లలకయఖ
ఇసటట ననస:2-8-580
వయససస:35
లస: పప
4879 AP151010078294
పపరర: మరరయదనసస గదదద

4871 AP151010084151
పపరర: నరకల బతష
స ల

4869 NDX2879690
పపరర: పసచచయఖ గబరరకల

తసడడ:డ ససబబయఖ గబరరకల
ఇసటట ననస:2-8-579
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:2-8-580
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:2-8-580
వయససస:31
లస: పప
4876 NDX1334572
పపరర: కకషష మమడడద

94-14/974

భరస : శవ ననగ రరజ గబరకల
ఇసటట ననస:2-8-579
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మహహశ బబబబ గబరరకల
ఇసటట ననస:2-8-579
వయససస:34
లస: ససస స
4873 NDX0001917
పపరర: మరరయజజనస బతష
స ల

4868 NDX2763027
పపరర: శరరకల కలమమరర గబరకల

4893 AP151010078231
పపరర: సమమయయలల దదడనస

94-14/312

తసడడ:డ యయసస బబ దదడనస
ఇసటట ననస:2-8-582
వయససస:63
లస: పప
94-14/1046

4896 NDX2225456
పపరర: శరకవరణణ కకలల
ర రర

94-14/313

తసడడ:డ ససరగష కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-8-588
వయససస:29
లస: ససస స
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4897 AP151010084251
పపరర: ఆదదలకడక కకలల
ర రర

94-14/314

భరస : ససరగషరబబబ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-8-588
వయససస:46
లస: ససస స
4900 NDX2999316
పపరర: ససరగశ కకలల
ర రర

94-19/647

94-14/319

94-14/320

94-14/723

94-14/726

94-14/727

94-14/1048

తసడడ:డ జజననపసరర షపక
ఇసటట ననస:2-8-595
వయససస:33
లస: పప

4910 NDX2046572
పపరర: రరజగష నననదద

4913 NDX2949147
పపరర: ససజనఖ మటటట పలర

4916 AP151010084139
పపరర: మననరమ దనరర

4919 NDX0454918
పపరర: తనహహరరననసర షపక షపక

94-14/324

4922 NDX1873323
పపరర: జజన పసరర షపక

94-14/724

4925 NDX2257160
పపరర: ఉమమదేవ బలలససపరటట

94-15/14

4908 AP151010084102
పపరర: ఆగగనసస ననననదద

94-14/722

4911 AP151010078196
పపరర: రరజజరరవప ననననదద

94-14/725

తసడడ:డ ఏసయఖ
ఇసటట ననస:2-8-593
వయససస:44
లస: పప
94-14/1047

4914 NDX0339325
పపరర: రమమశ బబబబ దనరర

94-14/321

తసడడ:డ బబలరరజ దనరర
ఇసటట ననస:2-8-594
వయససస:29
లస: పప
94-14/728

4917 AP151010078343
పపరర: బబలరరజ దనరర

94-14/729

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:2-8-594
వయససస:54
లస: పప
94-14/322

4920 NDX0454942
పపరర: మమలమబ షపక

94-14/323

భరస : జజన పసరర షప క
ఇసటట ననస:2-8-595
వయససస:58
లస: ససస స
94-14/325

తసడడ:డ బడే సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:2-8-595
వయససస:63
లస: పప
94-14/731

4905 NDX2225647
పపరర: పలర వ చసదసమలర

భరస : దేవదననయఖ
ఇసటట ననస:2-8-593
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షప క
ఇసటట ననస:2-8-595
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన పసరర షపక
ఇసటట ననస:02-08-595
వయససస:36
లస: పప
4924 NDX1825613
పపరర: సలమకన షరగ�్్� షపక

94-14/721

భరస : బబలరరజ
ఇసటట ననస:2-8-594
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రమమశ బబబబ డరర
ఇసటట ననస:2-8-594 8th line
వయససస:19
లస: ససస స
4921 NDX2225621
పపరర: మసరసన వరల షపక

4907 AP151010084099
పపరర: వజయ కలమమరర

94-14/318
4902 AP151010084190
పపరర: లలమక రరయపపడడ రరయపపడడ

తసడడ:డ ఆనసద చసదసమలర
ఇసటట ననస:2-8-591
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నననదద కకశశర
ఇసటట ననస:2-8-593
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలరరజ
ఇసటట ననస:2-8-594
వయససస:32
లస: ససస స
4918 NDX2825743
పపరర: ధనశక కరర పపడడ

94-14/720

తసడడ:డ రరజజరరవప నననదద
ఇసటట ననస:2-8-593
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఏసయఖ ననననదద
ఇసటట ననస:2-8-593
వయససస:49
లస: పప
4915 NDX0431585
పపరర: బమఖలమ కళళఖణణ

4904 JBV3066115
పపరర: మరరయమక� బబదనద�

94-14/316

భరస : ఆనసదరరవప రరయపపడడ
ఇసటట ననస:2-8-591
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:2-8-593
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఏసయఖ
ఇసటట ననస:2-8-593
వయససస:76
లస: ససస స
4912 AP151010078072
పపరర: దేవదననస ననననదద

94-14/317

భరస : సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:2-8-591
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ దేవదననస ననననదద
ఇసటట ననస:2-8-593
వయససస:31
లస: పప
4909 JBV3066255
పపరర: ఏససదయమక ననననదద

4901 JBV1793454
పపరర: శశరమక చసదడమళర

4899 AP151010078087
పపరర: ససరగష బబబబ కకలల
ర రర

తసడడ:డ కకషషమమరరస కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-8-588
వయససస:54
లస: పప

భరస : ఆనసద చసదడమళర
ఇసటట ననస:2-8-591
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపయఖ చసదమళళ
ఇసటట ననస:2-8-591
వయససస:44
లస: పప
4906 NDX0675413
పపరర: కకషస ర బబబబ ననననదద

94-14/315

తసడడ:డ ససరగష కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-8-588
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరరస కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-8-588
వయససస:57
లస: పప
4903 JBV1793447
పపరర: ఆనసద చసదమళళ

4898 NDX2054930
పపరర: పడవణ కకలల
ర రర

4923 NDX1788704
పపరర: ఐషర షపక

94-14/730

భరస : సలమకన షపక
ఇసటట ననస:2-8-595
వయససస:28
లస: ససస స
94-14/326

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప బలలససపరటట
ఇసటట ననస:2-8-596
వయససస:23
లస: ససస స

4926 JBV3066776
పపరర: కలమమరర బలలససపరటట

94-14/327

భరస : వనసకటటశశరరర� బలలససపరటట
ఇసటట ననస:2-8-596
వయససస:37
లస: ససస స
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4927 JBV3053717
పపరర: వనసకటటశశరరర బబలలససపరటట

94-14/328

తసడడ:డ కలమమరర బబలలససపరటట
ఇసటట ననస:2-8-596
వయససస:48
లస: పప
4930 NDX0347542
పపరర: ఖమససస బ పఠరన

94-14/331

94-14/976

94-14/335

94-14/338

4942 AP151010078237
పపరర: వససతరరవప జమబకల

94-14/341

94-14/334

4937 NDX0683813
పపరర: కకటటశశరమక జమబకల

4940 NDX0448746
పపరర: హరరకకషష జమబకల

94-14/336

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:2-8-601
వయససస:26
లస: ససస స

94-14/339

భరస : మహబమబ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:2-8-601
వయససస:49
లస: ససస స
94-14/349

4954 NDX0350116
పపరర: బబగస షపక

94-14/351

4938 JBV3066271
పపరర: శవకలమమరర జమబకల

94-14/337

4941 AP151010078232
పపరర: ససరగష జమబకల

4949 NDX0032771
పపరర: కరరమబలమర షపక

4952 NDX0226456
పపరర: మబనర షపక షపక

94-14/344

తసడడ:డ ఖమససస మహమకద� షప క
ఇసటట ననస:2-8-603
వయససస:30
లస: పప

94-14/732

4947 NDX0005900
పపరర: చనన మహబమబ బ షపక

94-14/345

తసడడ:డ కరరమబలమర షప క
ఇసటట ననస:2-8-601
వయససస:37
లస: ససస స
94-14/347

4950 NDX0350041
పపరర: అజజన షపక షపక

94-14/348

భరస : మబనర షప క
ఇసటట ననస:2-8-601/1
వయససస:38
లస: ససస స
94-14/531

తసడడ:డ ససలలమమన షప క
ఇసటట ననస:2-8.601/1
వయససస:44
లస: పప
4955 NDX0675405
పపరర: మహమకద యమనస షపక షపక

94-14/340

భరస : ససబబబరరవప జమబకల
ఇసటట ననస:2-8-600
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబబసభబన షప క
ఇసటట ననస:2-8-601
వయససస:40
లస: పప

4951 NDX0350082
పపరర: శసషతన మహమకద
మహమకద
భరస : శలలమమన మహమకద
ఇసటట ననస:2-8-601/1
వయససస:56
లస: ససస స

94-9/672

తసడడ:డ వససతరరవప జమబకల
ఇసటట ననస:2-8-600
వయససస:40
లస: పప

భరస : మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:2-8-601
వయససస:33
లస: ససస స
94-14/346

4935 NDX2643567
పపరర: ఆఫసడన షపక

94-14/342 4944 NDX1615832
4943 AP151010078235
పపరర: ససబబబరరవప జమబకల జమబకల
పపరర: సరగజన జమబకల

4946 NDX2257202
పపరర: ఇమమమబ షపక

94-14/333

భరస : ససరగష జమబకల
ఇసటట ననస:2-8-600
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జమబకల
ఇసటట ననస:2-8-600
వయససస:52
లస: పప
94-14/343

4932 NDX0675017
పపరర: పపదద సపవదన పఠరన పఠరన

తసడడ:డ మబనర షపక
ఇసటట ననస:2/8/600
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ జమబకల
ఇసటట ననస:2-8-600
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ జమబకల
ఇసటట ననస:2-8-600
వయససస:41
లస: పప

భరస : మహమకద ఖమససస షప క
ఇసటట ననస:2-8-603
వయససస:50
లస: ససస స

4934 NDX2257178
పపరర: ససజనఖ జమకఉల

94-14/330

తసడడ:డ పఠరన సపవదన పఠరన
ఇసటట ననస:2-8-597
వయససస:40
లస: పప

భరస : హరరకకషష జమబకల
ఇసటట ననస:2-8-600
వయససస:31
లస: ససస స

4939 AP151010084378
పపరర: సశరరజఖలకడక జమబకల
జమబకల
భరస : ససబబబరరవప జమబకల
ఇసటట ననస:2-8-600
వయససస:44
లస: ససస స

4948 NDX0006049
పపరర: మహబమబ బ షపక

94-14/332

తసడడ:డ ససబబ రరవప జమబకల
ఇసటట ననస:2-8-599
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : బడహకయఖ జమబకల
ఇసటట ననస:2-8-600
వయససస:29
లస: ససస స

4945 NDX1473537
పపరర: రగషసక షపక

4931 NDX0675074
పపరర: చనన సపవదన పఠరన పఠరన

4929 NDX1237932
పపరర: హహసపసన బ పఠరన పఠరన

భరస : పపదద సపవదన పఠరన
ఇసటట ననస:2-8-597
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదన పఠరన
ఇసటట ననస:2-8-597
వయససస:33
లస: పప

భరస : పపననయఖ నలకకసడన
ఇసటట ననస:2-8-598
వయససస:53
లస: ససస స
4936 NDX1131168
పపరర: ధనలకడక జమబకల

94-14/329

భరస : చన సపవదన పఠరన
ఇసటట ననస:2-8-597
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సపవదన పఠరన
ఇసటట ననస:2-8-597
వయససస:56
లస: ససస స
4933 NDX2751790
పపరర: మసస నమక నలకకసడ

4928 NDX0454884
పపరర: ఖమశస బ పఠరన

4953 NDX2046465
పపరర: హలమమ షపక

94-14/350

భరస : మహమకద యమనస షపక
ఇసటట ననస:2-8-603
వయససస:25
లస: ససస స
94-14/352

4956 JBV3691060
పపరర: ఖమససస మహమకద

94-14/353

తసడడ:డ సపవదన మహమకద
ఇసటట ననస:2-8-603
వయససస:58
లస: పప
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94-14/354

భరస : ననగరరజ ఏక ఏక
ఇసటట ననస:2-8-604
వయససస:28
లస: ససస స
4960 NDX0675496
పపరర: ననగరరజ ఏక

94-14/357

4961 NDX3256468
పపరర: ఖససస షపక

94-14/359

4964 NDX0455121
పపరర: మమరరత ఈక
భరస : అసజనవయబలల ఈక
ఇసటట ననస:2-8-605
వయససస:46
లస: ససస స

94-14/362
4966 NDX0462176
పపరర: ఏ వ యస ఆర కజ
ఆసజనవయబలల ఏ వ యస ఆర
తసడడ:డ కజశవ పడసరదరరవప ఏ వ యస ఆర కజ
ఇసటట ననస:2-8-605
వయససస:61
లస: పప

4967 NDX1701409
పపరర: లకడక నరసమక ఉననవ
భరస : చలపత రరవప ఉననవ
ఇసటట ననస:2-8-605
వయససస:74
లస: ససస స

4969 NDX1365014
పపరర: సరసబశవ రరవప అవరశరర

4970 NDX2201325
పపరర: ననగ ససచరరత మబతఖస

94-14/364

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:2-8-606
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:2-8-606
వయససస:54
లస: పప
4975 AP151010084104
పపరర: జజన బ షపకల

94-14/737

94-14/740

తసడడ:డ galisahid
ఇసటట ననస:2-8-611
వయససస:27
లస: పప

4976 AP151010084235
పపరర: అమననబ షపకల

4979 NDX0642124
పపరర: రరహనన షపక

94-14/369

4982 NDX2201416
పపరర: chandbi shaik

94-14/733

4985 NDX3010642
పపరర: కకటటశశరమక దేవసడర
భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:2-8-612
వయససస:30
లస: ససస స

94-14/358

4965 NDX1379338
పపరర: మణణకసఠ ఏకర

94-14/361

4968 NDX1863779
పపరర: ననగ జజఖత అవరశరర

94-14/363

భరస : సరసబశవరరవప అవరశరర
ఇసటట ననస:2-8-606
వయససస:31
లస: ససస స
94-14/734

4971 NDX1364835
పపరర: రమమ సససదరర మబతఖస

94-14/735

భరస : పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:2-8-606
వయససస:50
లస: ససస స
94-14/365

4974 JBV1790260
పపరర: జజన బ షపక

94-14/366

భరస : సపవదన షప క
ఇసటట ననస:2-8-609
వయససస:36
లస: ససస స
94-14/738

4977 NDX1364710
పపరర: బబజ వల షపక

94-14/739

తసడడ:డ సపవదన
ఇసటట ననస:2-8-609
వయససస:28
లస: పప
94-14/367

4980 NDX0450064
పపరర: బశరరన షపక

94-14/368

భరస : గరలబ సరహహబ షప క
ఇసటట ననస:2-8-611
వయససస:44
లస: ససస స
94-14/741

భరస : chandbi shaik
ఇసటట ననస:2-8-611
వయససస:48
లస: ససస స
94-14/743

4962 NDX0007674
పపరర: సతఖవరణణ అవశ

తసడడ:డ వ యస ఆర కగ ఆసజనవయబలల ఏకర
ఇసటట ననస:2-8-605
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:2-8-611
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అలర షప క
ఇసటట ననస:2-8-611
వయససస:83
లస: పప
4984 NDX2201424
పపరర: hasan shaik

94-14/360

భరస : సపవదసలల
ఇసటట ననస:2-8-609
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదసలల
ఇసటట ననస:2-8-609
వయససస:49
లస: పప
4981 JBV3691037
పపరర: పపద ససభబన షపక

4973 NDX2257293
పపరర: మసరసన వరల షపక

94-14/356

భరస : శకనవరసరరవప అవశ
ఇసటట ననస:2-8-604/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రసడల షపక
ఇసటట ననస:2-8-608
వయససస:24
లస: పప

భరస : చననసపవదసలల
ఇసటట ననస:2-8-609
వయససస:41
లస: ససస స
4978 NDX0462085
పపరర: చననసపవదసలల షపక

94-14/1070

భరస : పడభబకర రరవప మబతఖస
ఇసటట ననస:2-8-606
వయససస:21
లస: ససస స
94-14/736

4959 NDX2257210
పపరర: శశషగరరర రరవప అకరఖ

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల అకరఖ
ఇసటట ననస:2-8-604
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:2-8-604
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ లకకకననరరయణ అవశ
ఇసటట ననస:2-8-604/1
వయససస:49
లస: పప

4972 NDX1364876
పపరర: పడభబకర రరవప మబతఖస

94-14/355

భరస : పడసరద రరవప ఏక
ఇసటట ననస:2-8-604
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప ఏక
ఇసటట ననస:2-8-604
వయససస:34
లస: పప
4963 NDX0448662
పపరర: శకనవరసరరవప అవరఖ అవరఖ

4958 NDX2257251
పపరర: సరగజన ఏక

4983 NDX2201242
పపరర: హసపన వరల షపవక

94-14/742

తసడడ:డ గరలబబసహహద షపవక
ఇసటట ననస:2-8-611
వయససస:21
లస: పప
94-14/977

4986 NDX0211672
పపరర: హససనన షపక షపక

94-14/370

భరస : యమససబ షప క
ఇసటట ననస:2-8-613
వయససస:31
లస: ససస స
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4987 AP151010084122
పపరర: చతనసబ షపక షపక

94-14/371

భరస : మమలమల షప క
ఇసటట ననస:2-8-613
వయససస:66
లస: ససస స
4990 NDX0461780
పపరర: నడరర హన బబగస మగల

94-14/373

94-9/694

భరస : వనసకటటసశరరర జమబకల
ఇసటట ననస:2-8-617
వయససస:25
లస: ససస స
4999 NDX0432906
పపరర: వనసకటటశశరరర జమబకల

94-14/378

94-14/381

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పరవపలలరర
ఇసటట ననస:2-8-624
వయససస:30
లస: పప
5008 JBV3053659
పపరర: ససబబబరరవప కకలమర

94-14/387

భరస : లకడక ననరరయణ కకసపల
ఇసటట ననస:2-8-627
వయససస:30
లస: ససస స

4997 JBV3066552
పపరర: శకలత జమబకల

5000 NDX2257319
పపరర: చరసజవ జమబకల

94-14/982

5015 NDX2510949
పపరర: శరరష వరరణనసస
భరస : కకరణ కలమమర వరరణనసస
ఇసటట ననస:2-8-627
వయససస:32
లస: ససస స

94-10/1307

4998 AP151010084379
పపరర: అననపపరష మక జమబకల
జమబకల
భరస : వరరసరశమ జమబకల
ఇసటట ననస:2-8-617
వయససస:61
లస: ససస స

94-14/377

94-14/379

5001 NDX0491258
పపరర: వరరసరశమ జమబకల జమబకల

94-14/380

5004 JBV3066693
పపరర: శశషమమసబ కకలమర

94-14/383

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకలమర
ఇసటట ననస:2-8-624
వయససస:71
లస: ససస స
94-14/385

5007 JBV3053709
పపరర: ససధదర కలమమర కకలమర

94-14/386

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకలమర
ఇసటట ననస:2-8-624
వయససస:53
లస: పప
94-10/1457

5010 NDX3122371
పపరర: వనసకటటశశర రజడడస బమదదననగరరర

94-14/981

తసడడ:డ ననయమనపరల బమదదననగరరర
ఇసటట ననస:2-8-625
వయససస:60
లస: పప
94-14/983

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:2-8-626
వయససస:67
లస: పప
94-14/388

4995 NDX2841138
పపరర: జయ లకడక అసబటట

94-14/376

94-14/382

5006 NDX0768143
పపరర: శకకకషష రరవపరటట రరవపరటట

5012 NDX3084357
పపరర: రరస బబబబ దనసరర

94-14/979

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జమబకల
ఇసటట ననస:2-8-617
వయససస:55
లస: పప

5003 JBV3066719
పపరర: ఉమమమహహశశరర కకలమర

5009 NDX3098910
పపరర: అజయ రజడడస బమదదననగరరర

4992 NDX3084431
పపరర: షహహన మగల

భరస : కకషరష రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:2-8-617
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రజడడస బమదదననగరరర
ఇసటట ననస:2-8-625
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరమ బబబబ దనసరర
ఇసటట ననస:2-8-626
వయససస:67
లస: ససస స
5014 NDX2201481
పపరర: అరచన ఎరకవనళళ

94-14/980

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:2-8-624
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరమ సరశమ కకలమర
ఇసటట ననస:2-8-624
వయససస:78
లస: పప
5011 NDX3084209
పపరర: రరమనవశశరర దనసరర

4994 NDX2911840
పపరర: పదనకవత దనమరరపపరపప

భరస : ససధదర కలమమర కకలమర
ఇసటట ననస:2-8-624
వయససస:48
లస: ససస స
94-14/384

94-14/744

తసడడ:డ మహమకద బబగ మగల
ఇసటట ననస:2-8-614
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ పసరయఖ జమబకల
ఇసటట ననస:2-8-617
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర జమబకల
ఇసటట ననస:2-8-617
వయససస:56
లస: పప
5005 NDX0768168
పపరర: ననబబల కకషష పరవపలలరర

94-14/374

భరస : వససతరరవప జమబకల
ఇసటట ననస:2-8-617
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరయఖ జమబకల
ఇసటట ననస:2-8-617
వయససస:29
లస: పప
5002 NDX2257376
పపరర: పసరయఖ జమబకల

4991 NDX0491191
పపరర: మహకద బబగ మగల మగల

భరస : ననగరరజ దనమరరపపరపప
ఇసటట ననస:2-8-615
వయససస:31
లస: ససస స
94-14/375

4989 NDX2201382
పపరర: మహహబమబ ససభబన షపవక

తసడడ:డ ఎససబ షపవక
ఇసటట ననస:2-8-613
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ దసస గరరర బబగ మగల
ఇసటట ననస:2-8-614
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రతస యఖ డమమరపపరగపప
ఇసటట ననస:2-8-615
వయససస:35
లస: పప
4996 NDX2257152
పపరర: తడవవణణ జమబకల

94-14/372

తసడడ:డ మమలమల షప క
ఇసటట ననస:2-8-613
వయససస:43
లస: పప

భరస : మహమకద బబగ మగల
ఇసటట ననస:2-8-614
వయససస:38
లస: ససస స
4993 NDX2650026
పపరర: నగరజ డమమరపపరగపప

4988 AP151010078160
పపరర: యమసప షపక షపక

5013 NDX2967727
పపరర: రమణ గరజల

94-10/1458

భరస : శకనవరస రరవప గరజల
ఇసటట ననస:2-8-627
వయససస:49
లస: ససస స
94-14/389

5016 NDX2201465
పపరర: పపలర మక కకసపల

94-14/390

భరస : హరర ననరరయణ కకసపల
ఇసటట ననస:2-8-627
వయససస:61
లస: ససస స
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5017 NDX2201473
పపరర: లకకక ననరరయణ కకసపల

94-14/391

తసడడ:డ హరర ననరరయణ కకసపల
ఇసటట ననస:2-8-627
వయససస:37
లస: పప
5020 NDX2963270
పపరర: లలతనసబ గబరరకల

94-223/1126

5029 JBV1802677
పపరర: జయలకడక కటకసశశటట

94-14/745

5027 NDX2385946
పపరర: తపసఖ పరల తనతపపడడ

94-11/1081

94-14/396

భరస : ఇమమమమసహహబ షప క
ఇసటట ననస:2-8-630
వయససస:41
లస: ససస స
5038 NDX1929985
పపరర: కకసడన దేవళర
భరస : వనసకటటసశరరర దేవనళ
ఇసటట ననస:2-8-630
వయససస:42
లస: ససస స
5041 NDX1914770
పపరర: అశశక కలమమర కకసడన
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకసడన
ఇసటట ననస:2-8-632
వయససస:27
లస: పప
5044 NDX0006189
పపరర: లకడక జగరరపప జగరరపప
తసడడ:డ ససతనరరసబబబబ జగరరపప
ఇసటట ననస:2-8-633
వయససస:33
లస: ససస స

94-14/747

5036 NDX0462101
పపరర: గరలబ సరహహబ షపక

5039 NDX1825662
పపరర: గగపస తతట

5042 NDX0338947
పపరర: రవ కకసడ

5045 JBV3066164
పపరర: ససనత జగరడరపప జగరడరపప
భరస : శకనవరసరరవప జగరడరపప
ఇసటట ననస:2-8-633
వయససస:38
లస: ససస స

94-14/398

5034 NDX2055045
పపరర: ననగమర బ షపక

94-14/399

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:2-8-630
వయససస:25
లస: ససస స
94-14/401

5037 NDX2055037
పపరర: రసడల షపక

94-14/402

తసడడ:డ ననగమర సహహబ షపక
ఇసటట ననస:2-8-630
వయససస:62
లస: పప
94-14/749

5040 NDX0007187
పపరర: నరకల కకసడన

94-14/750

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-8-632
వయససస:67
లస: ససస స
94-14/752

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకసడ
ఇసటట ననస:2-8-632
వయససస:29
లస: పప
94-14/403

94-14/395

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:2-8-629
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తతట
ఇసటట ననస:2-8-630
వయససస:27
లస: పప
94-14/751

5028 NDX2257277
పపరర: రరమ లకడక పగడనల

5031 JBV1802669
పపరర: శకనవరసరరవప కటకసశశటట

94-14/397

తసడడ:డ ససభబన షప క
ఇసటట ననస:2-8-630
వయససస:51
లస: పప
94-14/748

94-14/394

5030 NDX1691006
పపరర: బబనస పడకరశ కటకసశశటట

5033 NDX2246817
పపరర: రమమష బబబబ పగడనల

94-14/526

5025 NDX0491548
పపరర: ననగగశశరరరవప కకమమకరర
కకమమకరర
తసడడ:డ శకరరమబలల కకమమకరర
ఇసటట ననస:2-8-628
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:2-8-629
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:2-8-629
వయససస:24
లస: పప
94-14/400

5022 NDX2473684
పపరర: కకరణ కలమమర వరరణనసస

తసడడ:డ సపటఫపన పడభబకర పరల తనతపపడడ
ఇసటట ననస:2-8-628,NETAJI NAGAR
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కటకసశశటట
ఇసటట ననస:2-8-629
వయససస:24
లస: పప
94-14/746

94-14/984

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వరరణనసస
ఇసటట ననస:2-8-627,FLOT NO-302
వయససస:38
లస: పప
94-14/393

భరస : పసచచయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:2-8-629
వయససస:45
లస: ససస స
5035 AP151010084388
పపరర: మరరబ షపక షపక

95-14/2

5024 NDX0491506
పపరర: పవన కలమమర కకమమకరర
కకమమకరర
తసడడ:డ ననగగశశరరరవప కకమమకరర
ఇసటట ననస:2-8-628
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-8-629
వయససస:44
లస: ససస స
5032 NDX2256964
పపరర: ఆదదలకడక పగడనల

5021 SQX1935402
పపరర: శరరష వరరణనసస

94-14/392

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప కకమమకరర
ఇసటట ననస:2-8-628
వయససస:27
లస: ససస స

5019 NDX2913747
పపరర: శకనవరస రరవప గరజల

తసడడ:డ ససబబబ రరవప గరజల
ఇసటట ననస:2-8-627
వయససస:50
లస: పప

భరస : కకరణ కలమమర వరరణనసస
ఇసటట ననస:2-8-627
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప కకమమకరర
ఇసటట ననస:2-8-628
వయససస:50
లస: ససస స
5026 NDX1786336
పపరర: భబగఖ అననపపరష కకమమకరర

94-14/864

తసడడ:డ మదనమహన రరవప కకరరటబల
ఇసటట ననస:2-8-627
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఎడడకకసడలల గబరరకల
ఇసటట ననస:2-8-627
వయససస:32
లస: ససస స
5023 NDX0609735
పపరర: భబరత కకమమకరర

5018 NDX2654606
పపరర: మహహసదడ కకరరటబల

5043 NDX0339614
పపరర: వనసకటటశశరరర కకసడ

94-14/753

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:2-8-632
వయససస:67
లస: పప
94-14/404

5046 NDX0212712
పపరర: గరరరజజరరణణ పటటటస పటటటస

94-14/405

భరస : గగపరలరరవప పటటటస
ఇసటట ననస:2-8-633
వయససస:49
లస: ససస స
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5047 AP151010084352
పపరర: పదనకవత జగరడరరపప జగరడరరపప

94-14/406

భరస : ససబబబరరవప జగరడరరపప
ఇసటట ననస:2-8-633
వయససస:51
లస: ససస స
5050 JBV1802206
పపరర: ససతనరరసబబబబ జగరడరపప

94-14/985

5054 NDX3297322
పపరర: వనసకటటశశరరర దేవర ర

94-14/416

94-14/754

94-14/421

94-14/423

తసడడ:డ కకటటసశ రరవప లలట కరకరర
ఇసటట ననస:2-8-640
వయససస:47
లస: పప

5063 NDX2225480
పపరర: అనత తతట

5066 NDX3094075
పపరర: భబససర రరవప వవజగసపనన

5069 NDX1962431
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప పపదద నవన

94-14/756

5072 NDX1787151
పపరర: భబణబ శసకర పస నసగబపరటట

94-14/419

5075 NDX1788860
పపరర: హజరరత యలమసదల
తసడడ:డ గబరవయఖ యలమసదల
ఇసటట ననస:2-8-641
వయససస:50
లస: పప

94-14/415

5061 NDX2225423
పపరర: సరసబశవ రరవప బసడనరర

94-14/418

5064 NDX2225373
పపరర: సరగజన తతట

94-14/420

భరస : వనసకట రతనస తతట
ఇసటట ననస:2-8-638
వయససస:68
లస: ససస స
94-14/986

5067 NDX1962407
పపరర: శరసత కలమమరర పపదద సటట

94-14/422

భరస : వవణబ బబబబ పపదద సటట
ఇసటట ననస:2-8-640
వయససస:35
లస: ససస స
94-14/424

5070 NDX1335546
పపరర: పరరశన షపక

94-14/755

భరస : ననగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:2-8-640
వయససస:29
లస: ససస స
94-14/757

తసడడ:డ మసరసన రరవప పస నసగబపరటట
ఇసటట ననస:2-8-640
వయససస:24
లస: పప
94-14/759

5058 NDX2225498
పపరర: ససబబబయమక కకసకకపపడడ

తసడడ:డ వరయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:2-8-636
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపదద నవన
ఇసటట ననస:2-8-640
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరసబబబబ కరకరర
ఇసటట ననస:2-8-640
వయససస:43
లస: ససస స
5074 NDX1787276
పపరర: రరసబబబబ కరకరర

94-14/417

తసడడ:డ ననగరరజ
ఇసటట ననస:2-8-638
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరమకకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:2-8-640
వయససస:50
లస: ససస స
5071 NDX1788472
పపరర: వజయలకడక కరకరర

5060 NDX2257350
పపరర: శసకర రరవప కకసకకపపడడ

94-14/412
5055 NDX2225431
పపరర: జయ ననగ మలలర శశరర కకసకకపపడడ

భరస : కకటటశశర రరవప కకసకకపపడడ
ఇసటట ననస:2-8-636
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:2-8-638
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరతనస తతట
ఇసటట ననస:2-8-638
వయససస:43
లస: పప
5068 JBV3066651
పపరర: పదనకవత� పపదదదనవన�

94-14/414

తలర : ససబబబయమక కకసకకపపడడ
ఇసటట ననస:2-8-636
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:2-8-636
వయససస:37
లస: పప
5065 NDX2466209
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తతట

5057 NDX2257145
పపరర: చననమమయ బసడనరర

94-14/411

భరస : శవ కకటటశశర రరవప కకసకకపపడడ
ఇసటట ననస:2-8-636
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:2-8-636
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప కకసకకపపడడ
ఇసటట ననస:2-8-636
వయససస:32
లస: పప
5062 NDX2430981
పపరర: సతఖ ననరరయణ బసడనరర

94-9/1249

తసడడ:డ రమబలల దేవవలమ
ఇసటట ననస:2-8-635,
వయససస:49
లస: పప
94-14/413

94-14/408

తసడడ:డ ససబబబరరవప జగరడరపప
ఇసటట ననస:2-8-633
వయససస:33
లస: పప

94-14/410 5052 AP151010078076
5051 JBV3053188
పపరర: శకనవరసరరవప జగరడరపప జగరడరపప
పపరర: వనసకటససబబబరరవప జగడ రపప
జగడ రపప
తసడడ:డ ససబబబరరవప జగరడరపప
తసడడ:డ కకషషమమరరస జగడ రపప
ఇసటట ననస:2-8-633
ఇసటట ననస:2-8-633
వయససస:36
లస: పప
వయససస:68
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ బసడనరర
ఇసటట ననస:2-8-636
వయససస:37
లస: ససస స
5059 NDX2225365
పపరర: శవ కకటటశశరరరవప కకసకకపపడడ

5049 NDX0339382
పపరర: లకడక పడసరద జగరడరపప జగరడరపప

94-14/409

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జగరడరపప
ఇసటట ననస:2-8-633
వయససస:19
లస: ససస స
5056 NDX2257194
పపరర: మమధవ బసడనరర

94-14/407

భరస : పపరయఖ
ఇసటట ననస:2-8-633
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనససటససబబబరరవప జగరడరపప
ఇసటట ననస:2-8-633
వయససస:34
లస: పప
5053 NDX2999506
పపరర: హరరక జగరడరపప

5048 NDX0005942
పపరర: మరరయమక

5073 NDX1335538
పపరర: నగరన షపక

94-14/758

తలర : గకససయమ షపక
ఇసటట ననస:2-8-640
వయససస:32
లస: పప
94-11/26

5076 NDX1206978
పపరర: గబరవయఖ యలమసదల

94-11/27

తసడడ:డ ఉనడర సరహహబ
ఇసటట ననస:2-8-641
వయససస:91
లస: పప
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5077 NDX0348342
పపరర: కరశమక యలర మసదల

94-14/760

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:2-8-641
వయససస:41
లస: ససస స
5080 NDX1962522
పపరర: చనన బబజ యలర మసద

94-14/763

94-14/426

94-14/429

94-14/432

94-14/435

94-11/29

94-14/439

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకడద
ఇసటట ననస:2-8-647
వయససస:40
లస: పప

5090 NDX2257384
పపరర: పదక రరవప సససకర

5093 AP151010078029
పపరర: కకసడయఖ సససకర సససకర

5096 AP151010084320
పపరర: వజయ కరలశశటట కరలశశటట

5099 JBV3066446
పపరర: ననగలకడక కకడద

94-14/442

5102 JBV3066453
పపరర: ననగగసదడమబ కకడద కకడద

94-14/433

5105 JBV3053337
పపరర: వనసకటటశశరరరరవ కకడే కకడే
తసడడ:డ లసగయఖ కకడే
ఇసటట ననస:2-8-647
వయససస:62
లస: పప

94-14/428
5085 AP151010078084
పపరర: ఆసజనవయబలల ననరరశశటట ననరరశశటట

5088 JBV3066594
పపరర: లకడక సససకర

94-14/431

5091 AP151010078295
పపరర: వనసకటటశశరరర సససకర సససకర

94-14/434

తసడడ:డ కకసడయఖ సససకర
ఇసటట ననస:2-8-643
వయససస:40
లస: పప
94-14/436

5094 NDX1911701
పపరర: భమలకడక ననదదసడర

94-11/28

భరస : దసరడ పడసరద ననదదసడర
ఇసటట ననస:2-8-645
వయససస:27
లస: ససస స
94-14/437

5097 JBV1791854
పపరర: ననగగశశరమక కరలశశటట

94-14/438

భరస : వరయఖ కరలశశటట
ఇసటట ననస:2-8-645
వయససస:56
లస: ససస స
94-14/440

5100 NDX0210336
పపరర: హహమలత కకడద కకడద

94-14/441

భరస : ఉదయ శసకర కకడద
ఇసటట ననస:2-8-647
వయససస:34
లస: ససస స
94-14/443

భరస : వనసకటటశశరరరవప కకడద
ఇసటట ననస:2-8-647
వయససస:54
లస: ససస స
94-14/445

94-14/425

భరస : వనసకట రమణ సససకర
ఇసటట ననస:2-8-643
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కకడద
ఇసటట ననస:2-8-647
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరర న రరవప కకడే
ఇసటట ననస:2-8-647
వయససస:35
లస: ససస స
5104 JBV3053436
పపరర: మలర కరరరర న రరవప కకడద కకడద

94-14/430

భరస : సరసబశవరరవప కరలశశటట
ఇసటట ననస:2-8-645
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ కరలశశటట
ఇసటట ననస:2-8-645
వయససస:52
లస: పప
5101 NDX0449660
పపరర: వరన కకడే

5087 NDX0346783
పపరర: కకటటశశరర సససకర

5082 NDX2257285
పపరర: ససత మహ లకడక ననరరశశటట

తసడడ:డ లకకకనరసయఖ ననరరశశటట
ఇసటట ననస:2-8-642
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ తరరమలయఖ సససకర
ఇసటట ననస:2-8-643
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కరలశశటట
ఇసటట ననస:2-8-645
వయససస:31
లస: పప
5098 AP151010078018
పపరర: సరసబశవరరవప కరలశశటట కరలశశటట

94-14/427

తసడడ:డ శకనవరసరరవప సససకర
ఇసటట ననస:2-8-643
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ సససకర
ఇసటట ననస:2-8-643
వయససస:43
లస: పప
5095 NDX2107432
పపరర: శకనవరస రరవప కరలశశటట

5084 AP151010084048
పపరర: రరజగశశరర ననరరశశటట ననరరశశటట

94-14/762

భరస : ఆసజనవయబలల ననరరశశటట
ఇసటట ననస:2-8-642
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర సససకర
ఇసటట ననస:2-8-643
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప సససకర
ఇసటట ననస:2-8-643
వయససస:37
లస: ససస స
5092 JBV3053543
పపరర: శకనవరససలల సససకర సససకర

94-14/764

భరస : ఆసజనవయబలల ననరరశశటట
ఇసటట ననస:2-8-642
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప సససకర
ఇసటట ననస:2-8-643
వయససస:30
లస: ససస స
5089 NDX0006056
పపరర: రమణమక సససకర

5081 NDX1474402
పపరర: బబజ యలమసదల

5079 NDX1929779
పపరర: హహసపసన బ ఏలమసదల

భరస : గబరవయఖ ఏలమసదల
ఇసటట ననస:2-8-641
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ హజరత యలమసదల
ఇసటట ననస:2-8-641
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అసజనవయబలల ననరరసపటట
ఇసటట ననస:2-8-642
వయససస:31
లస: ససస స
5086 NDX0345827
పపరర: లకడక సససకర

94-14/761

భరస : హజరరత యలమసదల
ఇసటట ననస:2-8-641
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ హజజఅరఱ యలర మసద
ఇసటట ననస:2-8-641
వయససస:26
లస: పప
5083 NDX0007633
పపరర: రమమదేవ ననరరసపటట

5078 NDX1615782
పపరర: బబజజన యలమసదల

5103 JBV3053378
పపరర: ఉదయరసకర కకడద

94-14/444

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కకడద
ఇసటట ననస:2-8-647
వయససస:37
లస: పప
94-14/446

5106 NDX0211441
పపరర: పదనకవత కనకకరజడడస కనకకరజడడస

94-14/447

భరస : శవ భబససర రజడస డ కనకకరజడడస
ఇసటట ననస:2-8-648
వయససస:36
లస: ససస స
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94-14/448

భరస : సతఖననరరయణ రజడడస కనకకరజడడస
ఇసటట ననస:2-8-648
వయససస:55
లస: ససస స
5110 NDX2656882
పపరర: ససజజత కరమనవన

94-11/1117

94-11/32

94-11/35

94-14/452

94-11/38

94-11/41

94-11/44

తసడడ:డ లకకణ రరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:2-8-654
వయససస:31
లస: పప

5120 NDX1911297
పపరర: హఫసజజ పఠరన

5123 NDX1929951
పపరర: ననగమలమరర పఠరన

5126 NDX2046853
పపరర: లకకరల మరరయమల

5129 NDX0673426
పపరర: చసదడలలఖ ఉపపల

94-11/47

5132 NDX2257103
పపరర: వననద బబబబ ఉపపల

94-11/36

5135 NDX0457499
పపరర: పడసరద మరరయమల
తసడడ:డ చలపత
ఇసటట ననస:2-8-654
వయససస:31
లస: పప

5115 NDX1364702
పపరర: రవ కలమమర పస తన

94-11/34

5118 NDX0445270
పపరర: మబరళ పరశస పరశస

94-14/451

5121 NDX1334549
పపరర: రమమదేవ బడే

94-11/37

భరస : ననగరరజ బడే
ఇసటట ననస:2-8-652
వయససస:32
లస: ససస స
94-11/39

5124 NDX0638601
పపరర: ధనలకడక తతట

94-11/40

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:2-8-653
వయససస:60
లస: ససస స
94-11/42

5127 NDX1929738
పపరర: వరసవ పసడయమ మరరయమల

94-11/43

భరస : కకషష మరరయమల
ఇసటట ననస:2-8-654
వయససస:33
లస: ససస స
94-11/45

5130 NDX2046879
పపరర: ససదదమక మరరయమల

94-11/46

భరస : చలపత రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:2-8-654
వయససస:70
లస: ససస స
94-11/48

తసడడ:డ చసదడ లలఖ ఉపపల
ఇసటట ననస:2-8-654
వయససస:26
లస: పప
94-11/50

94-11/31

తసడడ:డ శవయఖ పరశస
ఇసటట ననస:2-8-651
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:2-8-654
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర పడసరద తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:2-8-654
వయససస:20
లస: పప
5134 NDX2046739
పపరర: వజయ సరగర నలర మతషల

94-14/450

భరస : పడసరద మరరయమల
ఇసటట ననస:2-8-654
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపత రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:2-8-654
వయససస:38
లస: ససస స
5131 NDX2245512
పపరర: హరర బబబబ తరరమలశశటట

5117 AP151010084411
పపరర: అదదమక పరశస పరశస

5112 NDX1364678
పపరర: లకడక శరరష పరశస

తసడడ:డ నవ భబరత రరవప
ఇసటట ననస:2-8-651
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన పఠరన
ఇసటట ననస:2-8-652
వయససస:36
లస: పప

భరస : వజయ సరగర నలర మతషల
ఇసటట ననస:2-8-654
వయససస:29
లస: ససస స
5128 NDX2046887
పపరర: అనడరరధ మరరయమల

94-11/33

భరస : నగమల మరర పఠరన
ఇసటట ననస:2-8-652
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ననహహరర బడే
ఇసటట ననస:2-8-652
వయససస:35
లస: పప
5125 NDX2245470
పపరర: అనతన నలర మతషల

5114 NDX2256949
పపరర: మబరళ వససత కలమమర పరశస

94-11/1116

భరస : మబరళ
ఇసటట ననస:2-8-651
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవయఖ పరశస
ఇసటట ననస:2-8-651
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖ పరశస
ఇసటట ననస:2-8-651
వయససస:67
లస: పప
5122 NDX0526897
పపరర: ననగరరజ బడే

94-11/30

తసడడ:డ శవయఖ పరశస
ఇసటట ననస:2-8-651
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:2-8-651
వయససస:40
లస: పప
5119 AP151010078276
పపరర: శవయఖ పరశస పరశస

5111 NDX1910802
పపరర: లకడక శరరష పరసస

5109 NDX2656783
పపరర: ససతమక యమరర గడస

భరస : రరమమరరవప యమరర గడస
ఇసటట ననస:2-8-650
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : మబరళ వససత కలమమర పరసస
ఇసటట ననస:2-8-651
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:2-8-651
వయససస:34
లస: ససస స
5116 NDX1381391
పపరర: రరమయఖ చసత

94-14/449

తసడడ:డ సతఖనననరరయణరజడస డ కనకకరజడడస
ఇసటట ననస:2-8-648
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప కరమనవన
ఇసటట ననస:2-8-650
వయససస:39
లస: ససస స
5113 NDX1364686
పపరర: వనసకట గకరర పస తన

5108 JBV1790534
పపరర: శవభబససరరజడడస కనకకరజడడస

5133 NDX1364769
పపరర: ససరగష కలమమర ఏనసగబల

94-11/49

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:2-8-654
వయససస:26
లస: పప
94-11/51

5136 NDX2054807
పపరర: కకషష మరరయమల

94-11/52

తసడడ:డ చలపత రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:2-8-654
వయససస:34
లస: పప
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5137 NDX2256972
పపరర: జలమన షపక
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94-11/53

తసడడ:డ ససలలమమన షపక
ఇసటట ననస:2-8-654
వయససస:41
లస: పప
5140 NDX2245355
పపరర: సపవదమక చటటట

94-11/54

94-11/1169

94-11/57

94-11/60

94-11/63

94-11/66

94-11/69

తసడడ:డ కకటయఖ కలసభబ
ఇసటట ననస:2-8-660
వయససస:52
లస: పప

5150 NDX2046770
పపరర: రతన కలమమర చననస

5153 NDX2425528
పపరర: కకటటసశరరరవప మబనగరల

5156 NDX2046788
పపరర: భబణబ పడసరద చననస

5159 NDX3090768
పపరర: పరచచ బ షపక

94-11/70

5162 NDX2245215
పపరర: సరయ పడకరష పపరరమమళర

94-11/61

5165 NDX0461830
పపరర: ఆదదలకడక పడతసపరటట
భరస : బబవరరసస
ఇసటట ననస:2-8-661
వయససస:46
లస: ససస స

5145 NDX2780492
పపరర: షపక జజన

94-11/1171

5148 NDX2245553
పపరర: ననగబల బబషర షపక

94-11/59

5151 NDX0461822
పపరర: శవ ననగలకడక మరరయమల

94-11/62

భరస : బబలకకషష
ఇసటట ననస:2-8-658
వయససస:37
లస: ససస స
94-11/64

5154 NDX2425536
పపరర: ననగ వనసకట శవ మబనగరల

94-11/65

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప మబనగరల
ఇసటట ననస:2-8-658
వయససస:22
లస: పప
94-11/67

5157 NDX2046762
పపరర: నజర బబషర షపక

94-11/68

తసడడ:డ ఖమజజ వరల షపక
ఇసటట ననస:2-8-658
వయససస:39
లస: పప
94-11/1172

5160 NDX3062064
పపరర: కససస షర షపక

94-11/1173

తసడడ:డ కససస షర షపక
ఇసటట ననస:2-8-658
వయససస:29
లస: పప
94-11/71

తసడడ:డ సససదరరరజన పపరరమమళర
ఇసటట ననస:2-8-659
వయససస:22
లస: పప
94-11/73

94-11/56

తసడడ:డ ననసర వల షపక
ఇసటట ననస:2-8-656
వయససస:37
లస: పప

తలర : పరచచబ షపక
ఇసటట ననస:2-8-658
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : బబబబలమల షపక
ఇసటట ననస:2-8-659
వయససస:37
లస: ససస స
5164 NDX2245546
పపరర: శవయఖ కలసభబ

94-11/58

తసడడ:డ శరససస నస చననస
ఇసటట ననస:2-8-658
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:2-8-658
వయససస:41
లస: పప
5161 NDX1786591
పపరర: ఇరరర ద షపక

5147 NDX0350579
పపరర: మదనర బ షపక

5142 NDX2246866
పపరర: కకసడలల చటటట

తసడడ:డ షపక బబష
ఇసటట ననస:2-8-655
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప మబనగరల
ఇసటట ననస:2-8-658
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శరససస నస చననస
ఇసటట ననస:2-8-658
వయససస:26
లస: పప
5158 NDX2120236
పపరర: బబలకకషష మరరయమల

94-11/1170

భరస : భబనస పడసరద చననస
ఇసటట ననస:2-8-658
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:2-8-658
వయససస:73
లస: ససస స
5155 NDX2046705
పపరర: బబబబ రరవప చననస

5144 NDX2816759
పపరర: మహమకద గకసప షపక

94-11/1168

తసడడ:డ వనసకయఖ చటటట
ఇసటట ననస:2-8-655
వయససస:49
లస: పప

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:2-8-656
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : భబవనననరరయణ ననమమల
ఇసటట ననస:2-8-657
వయససస:55
లస: ససస స
5152 NDX0449280
పపరర: వనసకట ససబబమక మరరయమల

94-11/55

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:2-8-655
వయససస:31
లస: పప

భరస : ననగబల బబషర షపక
ఇసటట ననస:2-8-656
వయససస:34
లస: ససస స
5149 NDX2246841
పపరర: ససశల ననమమల

5141 NDX0449405
పపరర: ననరరయణమక అడపర

5139 NDX2816510
పపరర: వదసశన ఉపపల

తలర : చసదడ లలఖ ఉపపల
ఇసటట ననస:2-8-654
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వరరసరశమ
ఇసటట ననస:2-8-655
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:2-8-655
వయససస:47
లస: ససస స
5146 NDX2245538
పపరర: నజర షపక

94-11/1112

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:2/8/654
వయససస:18
లస: పప

భరస : కకసడలల చటటట
ఇసటట ననస:2-8-655
వయససస:45
లస: ససస స
5143 NDX2816767
పపరర: మహబమభ షపక

5138 NDX2638385
పపరర: మసరసన వల షపక

5163 NDX1786708
పపరర: బబబబలమల షపక

94-11/72

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:2-8-659
వయససస:43
లస: పప
94-11/74

5166 NDX2245462
పపరర: బబల సరయ పడతస పరటట

94-11/75

తసడడ:డ బబవరరగర పడతస పరటట
ఇసటట ననస:2-8-661
వయససస:22
లస: పప
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5167 NDX2201432
పపరర: balasai pathipati
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94-11/76

తసడడ:డ bairagi pathipati
ఇసటట ననస:2-8-661
వయససస:23
లస: పప
5170 NDX0702332
పపరర: వజయలకడక ఏపపరర�

94-11/78

94-11/79

94-8/23

94-11/82

94-11/85

94-11/88

94-11/1175

తసడడ:డ ననసచనరయఖ
ఇసటట ననస:2-8-667
వయససస:35
లస: పప

5180 NDX0762062
పపరర: లకకక నరసమక

5183 NDX0224600
పపరర: ననగగసదడస బబ దసద

5186 NDX1334531
పపరర: బబలకకటయఖ పససపపలలటట

5189 AP151010078248
పపరర: రసగరరరవప పలర శశటట పలర శశటట

94-11/91

5192 JBV1802313
పపరర: శవ పరరశత గగపసశశటట

94-11/83

5195 AP151010078197
పపరర: ననసచనరయఖ గగపసశశటట
తసడడ:డ అపలయఖ
ఇసటట ననస:2-8-667
వయససస:57
లస: పప

5175 NDX2472421
పపరర: అయయషర షపక

94-8/22

5178 NDX1334523
పపరర: కళళవత పససపపలలటట

94-11/81

5181 AP151010084078
పపరర: శరరద పలర శశటట

94-11/84

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:2-8-666
వయససస:39
లస: ససస స
94-11/86

5184 AP151010084077
పపరర: రరమమసజమక పలర శశటట

94-11/87

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:2-8-666
వయససస:61
లస: ససస స
94-11/89

5187 NDX1931253
పపరర: లకకణ రరవప పస తరర సక

94-11/90

తసడడ:డ సససదర రరమయఖ
ఇసటట ననస:2-8-666
వయససస:50
లస: పప
94-14/456

94-14/457
5190 AP151010078247
పపరర: ననరరయణరరవప పలర శశటట పలర శశటట

తసడడ:డ బడహకయఖ పలర శశటట
ఇసటట ననస:2-8-666
వయససస:67
లస: పప
94-11/92

భరస : అపరలరరవప
ఇసటట ననస:2-8-667
వయససస:36
లస: ససస స
94-11/94

94-14/454

తసడడ:డ బబలకకటయఖ
ఇసటట ననస:2-8-666
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ పలర శశటట
ఇసటట ననస:2-8-666
వయససస:42
లస: పప

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:2-8-667
వయససస:33
లస: ససస స
5194 JBV1802248
పపరర: ననగరరజ గగపసశశటట

94-11/80

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:2-8-666
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వవనసటటశవరగ రరవప బబ డడస
ఇసటట ననస:2-8-666
వయససస:51
లస: పప
5191 JBV1796275
పపరర: పలర వ గగపసశశటట

5177 NDX2510832
పపరర: ఆషసయమ షపక

5172 JBV3691185
పపరర: బబలససబడమణఖస మరరయమల

తసడడ:డ బబబమలమల షపక
ఇసటట ననస:2-8-666
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమమరరవప
ఇసటట ననస:2-8-666
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ లమల షపక
ఇసటట ననస:2-8-666
వయససస:23
లస: పప
5188 NDX2999498
పపరర: వనసకట రమమరరవప బబ డడస

94-14/455

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:2-8-666
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : లకకణ రరవప పస తరర సక
ఇసటట ననస:2-8-666
వయససస:42
లస: ససస స
5185 NDX2120202
పపరర: అసర స బబషర షపక

5174 AP151010078309
పపరర: అసజబబబబ గబరరకల

94-11/1174

తసడడ:డ మననకడకసససదరస మరరయమల
ఇసటట ననస:2-8-663
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:2/8/666
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : హమద
ఇసటట ననస:2-8-666
వయససస:33
లస: ససస స
5182 NDX1931188
పపరర: వరణణ పస తనరర సక

94-14/453

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:2-8-665
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ లకకణ రరవప పస తనరర సక
ఇసటట ననస:2-8-666
వయససస:21
లస: ససస స
5179 NDX0006395
పపరర: అకస రరన షపక

5171 JBV1797935
పపరర: శరసతకలమమరర మరరయమల

5169 NDX2803641
పపరర: భబవరరగర పపథసపత

తసడడ:డ ససబబ రరవప పథదపటట
ఇసటట ననస:2-8-661
వయససస:49
లస: పప

భరస : నసదగగపరల మరరయమల
ఇసటట ననస:2-8-663
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : ననగ రరజ
ఇసటట ననస:2-8-664
వయససస:41
లస: ససస స
5176 NDX2519361
పపరర: ససజనఖ పస తనరర సక

94-11/77

తసడడ:డ భబవరరగర
ఇసటట ననస:2-8-661
వయససస:27
లస: పప

భరస : ననగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:2-8-662
వయససస:59
లస: ససస స
5173 NDX0449512
పపరర: శశభబ రరణణ నవలపరటట

5168 NDX1243245
పపరర: గగపయఖ పతస పరటట

5193 AP151010084159
పపరర: లకడక గగపసశశటట

94-11/93

భరస : ననసచనరయఖ
ఇసటట ననస:2-8-667
వయససస:49
లస: ససస స
94-11/95

5196 NDX2257020
పపరర: మమలన అబబదల

94-11/96

భరస : మసరసన అబబదల
ఇసటట ననస:2-8-668
వయససస:39
లస: ససస స
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5197 NDX0351197
పపరర: పరరశన షపక
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94-11/97

భరస : మహమకద
ఇసటట ననస:2-8-668
వయససస:40
లస: ససస స
5200 NDX0462135
పపరర: జలమన షపక�

94-11/100

94-11/103

5204 NDX2245413
పపరర: నసరమక చదరరకలపలర

94-11/106

5207 NDX0350694
పపరర: ససశల చదరరకలపలర

94-14/458

5210 NDX1395889
పపరర: లమవణఖ బబడడసగ
భరస : గగవసద గకడ బబడడస గ
ఇసటట ననస:2-8-671
వయససస:33
లస: ససస స

5212 NDX0347401
పపరర: వరన లకడక బబ రర

5213 AP151010084210
పపరర: వనసకరయమక ఉడత

94-11/111

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:2-8-671
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ ఉడత
ఇసటట ననస:2-8-671
వయససస:70
లస: పప
5218 JBV3053535
పపరర: హమద షపక

94-14/461

తసడడ:డ బబలససబడహకణఖస మరరయమల
ఇసటట ననస:2-8-673
వయససస:33
లస: పప

94-11/107

5219 NDX2256766
పపరర: నగరన షపక

94-11/117

5222 JBV1796937
పపరర: రరజగశశరర మరరయమల

94-11/109

5225 NDX2120251
పపరర: బబల రరజ మరరయమల
తసడడ:డ నసదన గగపరల మరరయమల
ఇసటట ననస:2-8-673
వయససస:42
లస: పప

5205 NDX1791137
పపరర: ననగమణణ చదరరకల పలర

94-11/105

5208 NDX2245363
పపరర: రరసబబబబ కరకలమమనస

94-11/108

5211 NDX0006031
పపరర: భబగఖలకడక ఉడత

94-11/110

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:2-8-671
వయససస:41
లస: ససస స
94-11/112

5214 AP151010117214
పపరర: రరజశశఖర వపడత

94-14/459

తసడడ:డ సతఖనననరరయణ వపడత
ఇసటట ననస:2-8-671
వయససస:43
లస: పప
94-11/113

5217 NDX0032532
పపరర: రషసద షపక

94-11/114

తలర : ఫరతమ షప క
ఇసటట ననస:2-8-672
వయససస:37
లస: పప
94-11/115

5220 NDX1616038
పపరర: అసజల మరరయమల

94-11/116

భరస : వనసకటటసశర రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:2-8-673
వయససస:27
లస: ససస స
94-11/118

భరస : బబలససబడమణఖస
ఇసటట ననస:2-8-673
వయససస:51
లస: ససస స
94-11/120

94-11/102

తసడడ:డ ననగయఖ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:2-8-670
వయససస:39
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:2-8-672/1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ నసదగగపరల
ఇసటట ననస:2-8-673
వయససస:36
లస: ససస స
5224 JBV1797901
పపరర: వనసకటటశశరరర మరరయమల

5216 NDX0461889
పపరర: జజనమమ� కకతస పలర �

5202 NDX0108647
పపరర: మమణణకఖస కరటడగడస

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర చదరరకల పలర
ఇసటట ననస:2-8-670
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:2-8-672
వయససస:31
లస: ససస స

తలర : ఫరతమ షప క
ఇసటట ననస:2-8-672
వయససస:35
లస: పప
5221 JBV1800663
పపరర: దసరరడదేవ మరరయమల

94-11/104

భరస : సతఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:2-8-671
వయససస:61
లస: ససస స
94-14/460

94-11/99

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:2-8-669
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-8-670
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద వనసకటరరమయఖ చదరరకలపలర
ఇసటట ననస:2-8-670
వయససస:49
లస: పప

5215 JBV1802511
పపరర: సతఖననరయణ ఉడత

94-11/101

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చదరరకలపలర
ఇసటట ననస:2-8-670
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:2-8-670
వయససస:36
లస: ససస స
5209 NDX0001883
పపరర: వనసకటటశశరరర చదరరకలపలర

5201 NDX0107987
పపరర: కరమమశశరర పపరరమమళర

5199 NDX0001750
పపరర: మహమకద షపక

తసడడ:డ మసరసనశల షప క
ఇసటట ననస:2-8-668
వయససస:40
లస: పప

భరస : పపరరమమళళర
ఇసటట ననస:2-8-669
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరమమళళళ
ఇసటట ననస:2-8-669
వయససస:51
లస: పప
5206 NDX2245405
పపరర: భబరత కరకలమమనస

94-11/98

తసడడ:డ వహహద అబబదల
ఇసటట ననస:2-8-668
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సరరరర�
ఇసటట ననస:2-8-668
వయససస:51
లస: పప
5203 NDX0222182
పపరర: సససదర రరజన పపరరమమళళళ

5198 NDX2257004
పపరర: మసరసన అబబదల

5223 NDX2120228
పపరర: శరసత మరరయమల

94-11/119

భరస : నసదన గగపరల మరరయమల
ఇసటట ననస:2-8-673
వయససస:59
లస: ససస స
94-11/121

5226 NDX2120244
పపరర: నసదన గగపరల మరరయమల

94-11/122

తసడడ:డ బబల ససబడహకణస మరరయమల
ఇసటట ననస:2-8-673
వయససస:79
లస: పప
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5227 NDX2138288
పపరర: కకటటశశర రరవప చటటట
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94-11/123

తసడడ:డ వనసకయఖ చటటట
ఇసటట ననస:2-8-674
వయససస:37
లస: పప
5230 NDX0461699
పపరర: పరరశత కమతస

94-11/126

94-14/462

94-14/465

తసడడ:డ రరమకకటయఖ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:2-8-678
వయససస:37
లస: పప
5239 AP151010078068
పపరర: ససధనకర మమడడశశటట మమడడశశటట

94-14/468

94-11/129

94-14/470

94-11/133

తసడడ:డ సడరయఖ అపరలరరవప
ఇసటట ననస:2-8-679
వయససస:45
లస: పప

94-14/466

5246 JBV3066032
పపరర: రమమదేవ శసగసశశటట

5249 NDX0005892
పపరర: పరరశత మబతఖస

94-11/136

5252 NDX1419606
పపరర: ససరగసదడ సససగసశశటట

94-14/865

5255 JBV1791425
పపరర: ననగవరలకడక జజన
భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:2-8-680
వయససస:49
లస: ససస స

5235 JBV3691219
పపరర: వజయకలమమర గగపసశశటట

94-14/464

5238 AP151010078383
పపరర: వనసకటటశశరరర గగపసశశటట గగపసశశటట

94-14/467

5241 NDX2697837
పపరర: నవన కలమమర

94-31/862

తసడడ:డ పపడఢత రవ చసదడ
ఇసటట ననస:2-8-678
వయససస:20
లస: పప
94-11/130

5244 NDX1923920
పపరర: పదక పస దదల

94-14/469

భరస : శకనవరస రరవప పస దదల
ఇసటట ననస:2-8-678/1
వయససస:43
లస: ససస స
94-11/131

5247 JBV1801380
పపరర: అననపపరష మక శసగసశశటట

94-11/132

భరస : అపరలరరవప
ఇసటట ననస:2-8-679
వయససస:39
లస: ససస స
94-11/134

5250 JBV1799907
పపరర: సరమమమజఖస శసగసశశటట

94-11/135

భరస : sambasivarao shim
ఇసటట ననస:2-8-679
వయససస:60
లస: ససస స
94-11/137

తసడడ:డ అపరలరరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:2-8-679
వయససస:26
లస: పప
94-11/139

94-11/128

తసడడ:డ అపలయఖ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:2-8-678
వయససస:60
లస: పప

భరస : వఠల రరవప
ఇసటట ననస:2-8-679
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరలరరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:2-8-679
వయససస:23
లస: పప
5254 JBV3691201
పపరర: అపరలరరవప సససగసశశటట

5237 NDX0339432
పపరర: రవచసదడ మమడడశశటట

5243 JBV3066065
పపరర: మలలర శశరర మమడడశశటట

5232 NDX0723973
పపరర: సరసబయఖ కమతస

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగపసశశటట
ఇసటట ననస:2-8-678
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:2-8-679
వయససస:35
లస: ససస స

తలర : సరసబబడజఖస
ఇసటట ననస:2-8-679
వయససస:43
లస: ససస స
5251 NDX2174647
పపరర: శకకరసత సససగసశశటట

94-14/463

భరస : ససదనకర మమడడశశటట
ఇసటట ననస:2-8-678/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పస దదల
ఇసటట ననస:2-8-678/1
వయససస:26
లస: పప
5248 JBV3066339
పపరర: ననగగశశరమక శసగసశశటట

5234 NDX0225987
పపరర: శవ కకటటశశరరరవప మమడడశశటట
మమడడశశటట
తసడడ:డ రమమష బబబబ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:2-8-678
వయససస:31
లస: పప

5240 NDX2689735
పపరర: వజయ శసకర

94-11/125

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:2-8-677
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ రవచసదడ పపడఢత
ఇసటట ననస:2-8-678
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:2-8-678/1
వయససస:39
లస: ససస స
5245 NDX1910281
పపరర: ససవర ననగగశశర రరవప పస దదల

94-11/127

తసడడ:డ ససధనకర మమడడశశటట
ఇసటట ననస:2-8-678
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటయఖ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:2-8-678
వయససస:62
లస: పప
5242 NDX0345678
పపరర: లకడక మమడడశశటట

5231 NDX2256758
పపరర: గగపరల కకషష పస దదల

5229 NDX0006411
పపరర: మహబబ షపక

భరస : రషసద
ఇసటట ననస:2-8-677
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పస దదల
ఇసటట ననస:2-8-677
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగపసశశటట
ఇసటట ననస:2-8-678
వయససస:29
లస: పప
5236 JBV3691193
పపరర: రమమష మమడడశశటట మమడడశశటట

94-11/124

తసడడ:డ బడహకయఖ జజనవరపప
ఇసటట ననస:2-8-676
వయససస:36
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:2-8-677
వయససస:56
లస: ససస స
5233 NDX0001321
పపరర: అశశక కలమమర గగపసశశటట

5228 NDX2245322
పపరర: అసజ బబబబ జజనవరపప

5253 JBV3053048
పపరర: సరసబశవరరవప సససగసశశటట

94-11/138

తసడడ:డ సరమమమజఖస సససగసశశటట
ఇసటట ననస:2-8-679
వయససస:39
లస: పప
94-11/140

5256 NDX1910331
పపరర: హరరక జజన

94-14/471

భరస : ఫణణ మహహసదడ చనరర జజన
ఇసటట ననస:2-8-680
వయససస:26
లస: ససస స
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5257 NDX0675272
పపరర: ఫణణ మహహసదడ జజన జజన

94-14/472

తసడడ:డ మలర యఖ జజన
ఇసటట ననస:2-8-680
వయససస:29
లస: పప
5260 NDX0212381
పపరర: అరరణన ససదద నసత

94-11/141

94-14/476

94-11/145

భరస : కకటటశశర రరవప చసదసల
ఇసటట ననస:2-8-682
వయససస:36
లస: ససస స
5269 AP151010084117
పపరర: రమమదేవ గగపసశశటట

94-11/148

94-11/150

94-11/153

94-11/156

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:2-8-687
వయససస:45
లస: పప

94-11/146

5276 NDX1912246
పపరర: దసరడ రరవప మబవశల

5279 NDX1395863
పపరర: ససధఖ చతస గబసటర

94-11/159

5282 NDX2245249
పపరర: ఈశశర చసతగబసటర

94-11/149

5285 NDX2245256
పపరర: రరజ చసటగబసట
తసడడ:డ వరరసరశమ చసటగబసట
ఇసటట ననస:2-8-687
వయససస:64
లస: పప

5265 NDX2046564
పపరర: లకడక జమబకల

94-11/144

5268 NDX1981142
పపరర: అసజల గగపసశశటట

94-11/147

5271 NDX2656494
పపరర: ననగ గగపస రరవపలపలర

94-10/1065

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప రరవపలపలర
ఇసటట ననస:2-8-684
వయససస:26
లస: పప
94-11/151

5274 NDX0461582
పపరర: ననగరరణణ� రరవపలపలర �

94-11/152

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:2-8-684/1
వయససస:33
లస: ససస స
94-11/154

5277 JBV1791102
పపరర: సరసబశవరరవప రరమబలపలర

94-11/155

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-8-684/1
వయససస:44
లస: పప
94-11/157

5280 JBV3066057
పపరర: ధనలకడక చసతగబసట

94-11/158

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:2-8-687
వయససస:34
లస: ససస స
94-11/161

తసడడ:డ రరజ చసతగబసటర
ఇసటట ననస:2-8-687
వయససస:35
లస: పప
94-11/163

94-14/475

తసడడ:డ అశశక కలమమర గగపసశశటట
ఇసటట ననస:2-8-683
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఈశశర రరవప చతస గబసటర
ఇసటట ననస:2-8-687
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:2-8-687
వయససస:51
లస: ససస స
5284 NDX0723957
పపరర: ఋషఖ శకసగ మమటట ట�

5267 NDX1873000
పపరర: లకడక ఒమకదనరపప

5273 NDX0461640
పపరర: లకకక మమగబలలరర

5262 JBV1802263
పపరర: పపలమరరరవప పససపపలలటట

భరస : పడభబకర రరవప జమబకల
ఇసటట ననస:2-8-682
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకరణ కలమమర మబవశల
ఇసటట ననస:2-8-684/1
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరమబలల
ఇసటట ననస:2-8-685
వయససస:66
లస: ససస స
5281 JBV3066792
పపరర: ననగమలలర శశరర చసతగబసటర

94-14/477

భరస : వరబడహకస
ఇసటట ననస:2-8-684
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప �
ఇసటట ననస:2-8-684/1
వయససస:40
లస: ససస స
5278 AP151010084290
పపరర: ససబబమక ఆకలల

5264 AP151010078384
పపరర: ననగరరజ పససపపలలటట
పససపపలలటట
తసడడ:డ బడహకస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:2-8-681
వయససస:43
లస: పప

5270 NDX0006320
పపరర: పదక మబవశల

94-14/474

తసడడ:డ బడహకస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:2-8-681
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకరణబసమమర
ఇసటట ననస:2-8-683/1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అసజబబబబ�
ఇసటట ననస:2-8-684
వయససస:31
లస: ససస స
5275 JBV1794619
పపరర: ననగగశశరర రరవపలపలర

94-11/142

భరస : వనసకట రమణ ఒమకదనరపప
ఇసటట ననస:2-8-683
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-8-683
వయససస:46
లస: ససస స
5272 NDX0346494
పపరర: పరరశత� జజనవరపప�

5261 AP151010084111
పపరర: శకలసతలమక పససపపలలటట

5259 JBV1791417
పపరర: వనసకటససబబబరరవప జజన

తసడడ:డ మలర యఖ జజన
ఇసటట ననస:2-8-680
వయససస:52
లస: పప

భరస : బడహకస
ఇసటట ననస:2-8-681
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ససదద నసతస
ఇసటట ననస:2-8-681
వయససస:36
లస: పప
5266 NDX2162766
పపరర: వనసకట ససబబమక చసదసల

94-14/473

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప జజన
ఇసటట ననస:2-8-680
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-8-681
వయససస:36
లస: ససస స
5263 NDX0447706
పపరర: వనసకటటష ససదద నసతస ససదద నసతస

5258 JBV1791011
పపరర: ఆసజనవయశరససస స జజన

5283 NDX0339598
పపరర: బబ సస కకసడన

94-11/162

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-8-687
వయససస:41
లస: పప
94-11/164

5286 NDX0461988
పపరర: ఈశశరరరవప చతస గబసటల

94-14/478

తసడడ:డ మబసస ప చతస గబసటల
ఇసటట ననస:2-8-687
వయససస:34
లస: పప
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5287 AP151010078355
పపరర: రరజ చసతగబసట చసతగబసట

94-14/479

తసడడ:డ వరరసరశమ చసతగబసట
ఇసటట ననస:2-8-687
వయససస:57
లస: పప
5290 NDX0527150
పపరర: గగవసద రరజ కరరసగర�

94-11/167

94-14/481

94-11/170

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:2-8-689
వయససస:42
లస: ససస స
5299 JBV3691292
పపరర: కకషరషరరవప కవతరపప

94-11/173

94-11/175

94-11/178

94-11/181

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల గరరరశశటట
ఇసటట ననస:2-8-693
వయససస:27
లస: పప

94-11/171

5306 NDX1913665
పపరర: లకకకతరరపఠమక కలపరలల

5309 NDX0002006
పపరర: పవనససమమర కలపలల

94-10/946

5312 NDX1963355
పపరర: జజఖత గరరరశశటట

94-11/1176

5315 NDX0002410
పపరర: పడవణ గరరరసపటట
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల గరరరసపటట
ఇసటట ననస:2-8-693
వయససస:28
లస: పప

94-11/169

5298 JBV3053303
పపరర: శకనవరసరరవప కకతవరపప

94-11/172

5301 NDX2510824
పపరర: గగవసదమక బబలరసకకసడ

94-11/174

భరస : బడహక చనరర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:2-8-691
వయససస:22
లస: ససస స
94-11/176

5304 AP151010078392
పపరర: రఘబననధరరవప మమదనససల�

94-11/177

తసడడ:డ కకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:2-8-691
వయససస:47
లస: పప
94-11/179

5307 NDX1962498
పపరర: లకడక తరరపఠమక కలపలల

94-11/180

తసడడ:డ చనన ససబబయఖ కలపలల
ఇసటట ననస:2-8-692
వయససస:25
లస: ససస స
94-11/182

5310 NDX0002014
పపరర: ససబబబరరవప కలపలల

94-11/183

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:2-8-692
వయససస:51
లస: పప
94-11/184

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల గరరరశశటట
ఇసటట ననస:2-8-693
వయససస:26
లస: ససస స
94-11/186

5295 NDX1364777
పపరర: శకదేవ మబనగరల

తసడడ:డ కకకషష రరరవప
ఇసటట ననస:2-8-689
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:2-8-692
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మబసస ఫర
ఇసటట ననస:2.8-693
వయససస:32
లస: పప
5314 NDX1615816
పపరర: కకశశర గరరరశశటట

5297 NDX1364785
పపరర: మలర ఖమరరర న రరవప మబనగరల

5303 NDX2510840
పపరర: శకనవరస చనరర బబలరసకకసడ

94-14/480
5292 NDX0749036
పపరర: ససశల కకమకవరపప కకమకవరపప

భరస : మలర ఖమరరర న రరవప
ఇసటట ననస:2-8-689
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ చననససబబయఖ
ఇసటట ననస:2-8-692
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:2-8-692
వయససస:46
లస: ససస స
5311 NDX0001818
పపరర: బబజర శరలక

94-14/482

తసడడ:డ బడహక చనరర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:2-8-691
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:2-8-691
వయససస:70
లస: పప
5308 NDX0213074
పపరర: హనసమమయమక కలపపలల

5294 JBV3691227
పపరర: సరయ కకరణ కకమకవరపప
కకమకవరపప
తసడడ:డ కకషష మమరరస కకమకవరపప
ఇసటట ననస:2-8-688
వయససస:33
లస: పప

5300 NDX2812717
పపరర: సరయ కకషష కకతనడపప

94-11/166

భరస : కకషషమమరరస కకమకవరపప
ఇసటట ననస:2-8-688
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:2-8-689
వయససస:22
లస: పప

భరస : మయ బడహకచనరర
ఇసటట ననస:2-8-691
వయససస:40
లస: ససస స
5305 AP151010078144
పపరర: అనల కలమమర వడేస

94-11/168

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-8-689
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-8-689
వయససస:67
లస: పప
5302 JBV1799865
పపరర: లకడక బబలరసకకసడ

5291 NDX0527242
పపరర: రసగననదస కరరసగర�

5289 NDX0537068
పపరర: లకడక కరరసగర�

భరస : రసగననధస�
ఇసటట ననస:2-8-688
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ జజవనవశ శఖమమణణ�
ఇసటట ననస:2-8-688
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరరస కకమకవరపప
ఇసటట ననస:2-8-688
వయససస:33
లస: పప
5296 AP151010084354
పపరర: ససతనరరవమక కకతరపప

94-11/165

భరస : యమకకబబ�
ఇసటట ననస:2-8-688
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగననధస�
ఇసటట ననస:2-8-688
వయససస:36
లస: పప
5293 JBV1798289
పపరర: రరఘవవసదడరరవప కకమకవరపప

5288 NDX0006296
పపరర: కమల� గగరర�

5313 JBV1801398
పపరర: షరబబరరన షపక

94-11/185

భరస : మబసస ఫర
ఇసటట ననస:2-8-693
వయససస:48
లస: ససస స
94-11/187

5316 NDX1395855
పపరర: జలమన షపక

94-11/188

తసడడ:డ మబసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:2-8-693
వయససస:35
లస: పప
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94-11/189

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరరరశశటట
ఇసటట ననస:2-8-693
వయససస:48
లస: పప
5320 NDX2762540
పపరర: ససవరష రరజ దనసరర

94-11/1177

94-11/193

94-11/196

94-11/199

94-11/201

94-11/204

94-11/207

94-11/210

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనలవల
ఇసటట ననస:2-8-698
వయససస:22
లస: పప
5344 NDX1243229
పపరర: వజయ లకకక సరనకకమబక
భరస : గగవసద రజడడస ఈవపరర
ఇసటట ననస:2-8-699
వయససస:41
లస: ససస స

94-11/197

5330 AP151010078145
పపరర: శకనవరసరరవప గరజలల

5333 NDX1929704
పపరర: వనసకట రతనస రరచకకసడ

5336 NDX1419648
పపరర: కకటటశశరమక కటకస శశటట

5339 NDX1910380
పపరర: శకనవరస రరవప రరచకకసడ

94-11/200

94-11/195
5325 NDX2510725
పపరర: రరమమసజనవయబలల కరమరరజగడస

5328 JBV1799873
పపరర: అననపపరష గరజల

5331 NDX2605806
పపరర: సరరక గరజల

94-11/202

94-11/203

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:2-8-697
వయససస:44
లస: ససస స
94-11/205

5337 NDX1910349
పపరర: వసశ కకషష రరచకకసడ

94-11/206

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:2-8-697
వయససస:26
లస: పప
94-11/208

5340 JBV3066347
పపరర: సతఖవత వనలవనల
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-8-698
వయససస:54
లస: ససస స

5342 NDX0768598
పపరర: శకనవరసరరవప వనలవనల

5343 NDX2245264
పపరర: పడమల చటటట

భరస : కకషష� �
ఇసటట ననస:2-8-699
వయససస:40
లస: ససస స

94-33/741

5334 NDX1365030
పపరర: లలత కలమమరర నలర పరటట

తసడడ:డ కకటయఖ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:2-8-697OLDDOORNUMBER1-3
వయససస:48
లస: పప

5345 JBV1795905
పపరర: లకడక� కరటడగడస �

94-11/198

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరజల
ఇసటట ననస:2-8-696
వయససస:19
లస: ససస స

94-11/211

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:2-8-698
వయససస:50
లస: పప
94-11/213

94-11/192

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-8-696
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమబలల
ఇసటట ననస:2-8-697
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప నసదదగరమ
ఇసటట ననస:2-8-697
వయససస:28
లస: పప
5341 NDX2245504
పపరర: దసరడ సరయ పడణణత వనలవల

5327 NDX1963066
పపరర: కకమల ననరర

5322 NDX2510758
పపరర: రమమదేవ గరరరశశటట

తసడడ:డ గణణష కరమరరజగడస
ఇసటట ననస:02-08-695
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:2-8-697
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప నసదదగరమ
ఇసటట ననస:2-8-697
వయససస:48
లస: ససస స
5338 NDX1833954
పపరర: నరసససహ రరవప నసదదగరమ

94-11/194

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:2-8-696
వయససస:41
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప నసదదగరమ
ఇసటట ననస:2-8-697
వయససస:26
లస: ససస స
5335 NDX1833871
పపరర: వనసకట రమణ నసదదగరమ

5324 NDX1929811
పపరర: గణణశ గరరరసపటట

94-11/190

భరస : గణణష గరరరశశటట
ఇసటట ననస:02-08-695
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస ననరర
ఇసటట ననస:2-8-696
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:2-8-696
వయససస:59
లస: ససస స
5332 NDX1834044
పపరర: లకడక నసదదగరమ

94-11/191

తసడడ:డ హనడమసతష రరవప గరరరసపటట
ఇసటట ననస:2-8-695
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:2-8-695
వయససస:53
లస: పప
5329 NDX0006270
పపరర: చననమకయ గరజల

5321 NDX1912709
పపరర: సరయ పడసనన గరరరసపటట

5319 NDX0721043
పపరర: జయలకడక� మమటట ట�

భరస : రరశఖ శక సగస
ఇసటట ననస:2-8-694
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : గణణశ గరరరసపటట
ఇసటట ననస:2-8-695
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-8-695
వయససస:40
లస: ససస స
5326 AP151010078413
పపరర: శకనవరసరరవప గగలర పపడడ

94-14/483

భరస : ఏడడకకసడలల గరరరశశటట
ఇసటట ననస:2-8-693
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమలల యయషయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:2-8-694
వయససస:42
లస: పప
5323 AP151010084404
పపరర: లకడక గగలర పపడడ

5318 NDX0005793
పపరర: కలమమరర గరరరశశటట గరరరశశటట

94-11/209

94-11/212

భరస : వనసకటటష చటటట
ఇసటట ననస:2-8-699
వయససస:22
లస: ససస స
94-11/214

5346 NDX0003962
పపరర: అసజమక సరనకకమబక

94-11/215

భరస : వనసకట రజడడస
ఇసటట ననస:2-8-699
వయససస:46
లస: ససస స
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5347 AP151010084071
పపరర: నరకల మలలర పదదద

94-11/216

భరస : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:2-8-699
వయససస:58
లస: ససస స
5350 NDX2046499
పపరర: వనసకటష చటటట

94-11/219

94-11/222

94-11/225

94-11/228

94-11/231

94-11/234

94-11/237

తలర : మనననస శకలకడక లకడక
ఇసటట ననస:2-8-703
వయససస:22
లస: పప

5360 NDX0346239
పపరర: హరత� సడరరపపరస

5363 JBV1795137
పపరర: బబలజజఖత సడరరవరస

5366 JBV3691284
పపరర: రరజగశ సడరపపరరస

5369 NDX3246287
పపరర: లకడక మనస పపలమ

94-11/239

5372 AP151010084055
పపరర: మమణణకరఖసబ గబసడనబతస న

94-11/229

5375 JBV1796572
పపరర: గకరగశశ రర గసజ
భరస : వనసకట రరమమరరవప
ఇసటట ననస:2.8-705
వయససస:43
లస: ససస స

5355 AP151010078246
పపరర: కకషరషరరవప మలలర పదదద

94-11/224

5358 JBV3691474
పపరర: ససబడహకణఖస� అవరశరర�

94-11/227

5361 NDX2121291
పపరర: బబల జజఖత సడరపపరరస

94-11/230

తసడడ:డ వనసకట రరవప సడరపపరరస
ఇసటట ననస:2-8-701
వయససస:39
లస: ససస స
94-11/232

5364 AP151010084214
పపరర: అసజమక సడరరవరస

94-11/233

భరస : వనసకటరరకవప
ఇసటట ననస:2-8-701
వయససస:54
లస: ససస స
94-11/235

5367 AP151010078400
పపరర: వనసకటరతనమబ సడరరపపరస

94-11/236

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:2-8-701
వయససస:40
లస: పప
94-11/1283

5370 JBV1794874
పపరర: మలలర శశరర ఉడత

94-11/238

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప ఉడత
ఇసటట ననస:2-8-703
వయససస:33
లస: ససస స
94-11/240

భరస : వరరరజ
ఇసటట ననస:2-8-703
వయససస:61
లస: ససస స
95-14/3

94-11/221

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:2-8-700
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరజగశ ఉడత
ఇసటట ననస:2-8-702
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:2-8-703
వయససస:49
లస: ససస స
5374 SQX1977461
పపరర: మనననస శకహరర పడసరద హరర

94-11/226

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:2-8-701
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ చదననకకషషయఖ
ఇసటట ననస:2-8-701
వయససస:58
లస: పప
5371 AP151010084023
పపరర: అననపపరషసబ గబసడనబతస న

5357 JBV3066511
పపరర: వనసకట రమణ� అవరశరర�

5352 JBV3691581
పపరర: వరయఖ ససదదనపల

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:2-8-699
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరకవప
ఇసటట ననస:2-8-701
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:2-8-701
వయససస:27
లస: పప
5368 AP151010078367
పపరర: వనసకటరరవప సడరరపపరస

94-11/223

తసడడ:డ వవసకటరరవప
ఇసటట ననస:2-8-701
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరకవప
ఇసటట ననస:2-8-701
వయససస:39
లస: ససస స
5365 NDX1381383
పపరర: ససరగసదడబబబబ శసగసశశటట

5354 JBV1802800
పపరర: కకషష కరటడగడస

94-11/218

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-8-699
వయససస:34
లస: పప

భరస : నరశసహరరవప� �
ఇసటట ననస:2-8-700
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రరజగశ సడరపపరరస
ఇసటట ననస:2-8-701
వయససస:27
లస: ససస స
5362 AP151010084213
పపరర: నరకల సడరరవరస

94-11/220

తసడడ:డ subbaiah katragadda
ఇసటట ననస:2-8-699
వయససస:53
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస� �
ఇసటట ననస:2-8-700
వయససస:35
లస: ససస స
5359 NDX1873273
పపరర: సశరరప సడరపపరరస

5351 NDX1381409
పపరర: శవ రజడడస సరనకకమబక

5349 NDX1243427
పపరర: ననగరరజ కరటడగడస

తసడడ:డ కకకషష
ఇసటట ననస:2-8-699
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రజడడస
ఇసటట ననస:2-8-699
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరజడడస
ఇసటట ననస:2-8-699
వయససస:43
లస: పప
5356 JBV1799832
పపరర: గగవరదన� అవరశరర�

94-11/217

భరస : వనసకయఖ చటటట
ఇసటట ననస:2-8-699
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసదలల చటటట
ఇసటట ననస:2-8-699
వయససస:26
లస: పప
5353 NDX0002576
పపరర: వనసకటరజడడస సరనకకమబక

5348 NDX2046812
పపరర: ససత రరవమక చటటట

5373 NDX0462218
పపరర: రరజగశ ఉడత

94-11/241

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:2-8-703
వయససస:33
లస: పప
94-10/947

5376 JBV1796556
పపరర: వజయభబరత గసజ

94-11/242

భరస : మహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:2-8-705
వయససస:44
లస: ససస స
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94-11/243

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప
ఇసటట ననస:2-8-705
వయససస:24
లస: పప
5380 JBV1796432
పపరర: వనసకటరరమమరరవప గసజ

94-11/246

94-11/249

94-85/2

94-11/253

94-11/256

94-11/259

94-11/262

తసడడ:డ నరసమక
ఇసటట ననస:2-8-709
వయససస:62
లస: పప

5390 AP151010084044
పపరర: రరజఖలకడక లలటర

5393 JBV1800069
పపరర: వజయబబబబ బబ టర

5396 NDX0769414
పపరర: రజన ఆదదన�

5399 JBV3691334
పపరర: శకనవరసరరవప అదదనన

94-11/265

5402 AP151010084094
పపరర: వనసకటరతనమబ ఉపలశశటట

94-11/254

5405 NDX1824821
పపరర: ననగ మమనక వసగమరర
భరస : ససబడమణఖఎస వసగమరర
ఇసటట ననస:2-8-711
వయససస:24
లస: ససస స

5385 NDX2053551
పపరర: ననగ లకడక ఇసటటరర

94-85/1

5388 NDX0350504
పపరర: అసజల లలటర

94-11/252

5391 NDX1243252
పపరర: గగపస కరసససశశటట

94-11/255

తసడడ:డ కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:2-8-707
వయససస:27
లస: పప
94-11/257

5394 JBV1799576
పపరర: హనసమసతరరవప లలటర

94-11/258

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:2-8-707
వయససస:43
లస: పప
94-11/260

5397 NDX0769448
పపరర: శవ కలమమరర ఆదదన

94-11/261

భరస : ససబబరరజ
ఇసటట ననస:2-8-708
వయససస:35
లస: ససస స
94-11/263

5400 JBV3691326
పపరర: ససబబరరజ అదదనన

94-11/264

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:2-8-708
వయససస:45
లస: పప
94-11/266

భరస : రరదనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:2-8-709
వయససస:56
లస: ససస స
94-11/268

94-11/248

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:2-8-707
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:2-8-708
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:2-8-709
వయససస:35
లస: ససస స
5404 AP151010078369
పపరర: రరధనకకషషమమరరస ఉపసలశశటట

94-11/251

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:2-8-708
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరజ
ఇసటట ననస:2-8-708
వయససస:31
లస: పప
5401 NDX0350447
పపరర: శవరసజన ఉపసలశశటట

5387 NDX0350827
పపరర: వజయలకడక తతటర

5382 JBV3066818
పపరర: వనసకట రమణ భమశశటట

భరస : లకడక ననరరయణ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:2-8-706
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ బకసయఖ
ఇసటట ననస:2-8-707
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:2-8-708
వయససస:30
లస: ససస స
5398 JBV3691318
పపరర: ససబడమణఖస ననర

94-11/250

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:2-8-707
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:2-8-707
వయససస:31
లస: పప
5395 NDX0007278
పపరర: ఆదదలకడక నరరక

5384 JBV3691466
పపరర: శవననగరరజ భమశశటట

94-11/245

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:2-8-706
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వజయబబబబ
ఇసటట ననస:2-8-707
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:2-8-707
వయససస:41
లస: ససస స
5392 NDX0947267
పపరర: రవసదడ గగపప

94-11/247

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:2-8-706
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప ఇసటటరర
ఇసటట ననస:2-8-706
వయససస:57
లస: పప
5389 NDX0431742
పపరర: అననపపరషమక లలటర

5381 NDX0431536
పపరర: భడమరరసబ భమసపటట

5379 JBV1797489
పపరర: మహహశశరరరవప గసజ

తసడడ:డ మబసలయఖ
ఇసటట ననస:2-8-705
వయససస:52
లస: పప

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:2-8-706
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:2-8-706
వయససస:34
లస: పప
5386 AP151010213471
పపరర: లకడక ననరరయణ ఇసటటరర

94-11/244

తసడడ:డ మహహశశర రరవప గసజ
ఇసటట ననస:2-8-705
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మబసలయఖ
ఇసటట ననస:2-8-705
వయససస:52
లస: పప
5383 JBV3053758
పపరర: రవకలమమర భమశశటట

5378 NDX0002451
పపరర: గగవరరన రరవప గసజ

5403 JBV3691342
పపరర: నరజసదడ

94-11/267

తసడడ:డ రరమకకషష
ఇసటట ననస:2-8-709
వయససస:30
లస: పప
94-11/269

5406 NDX1608662
పపరర: సరసశత మవశ

94-11/270

భరస : ససనల
ఇసటట ననస:2-8-711
వయససస:31
లస: ససస స
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5407 NDX2245272
పపరర: ననగమణణ అమరస లలరర
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94-11/271

భరస : శకనవరస రరవప అమరస లలరర
ఇసటట ననస:2-8-711
వయససస:32
లస: ససస స
5410 NDX1608654
పపరర: ససనల మవశ

94-11/274

5411 NDX2245306
పపరర: శకనవరసరరవప అమరస లలరర

94-11/277

5414 NDX1930149
పపరర: వనసకట రరవప లలకరస
తసడడ:డ వనసకటటసశరలల లలకరస
ఇసటట ననస:2-8-711
వయససస:45
లస: పప

5416 NDX2688539
పపరర: జయ లకడక మమడడశశటట

5417 NDX2688331
పపరర: హరర శక మమడడ శశటట

94-11/1119

భరస : రమమశ బబబబ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:2-8-711
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధన కకకషష
ఇసటట ననస:2-8-712
వయససస:25
లస: ససస స
5422 NDX0432146
పపరర: ససత� ఖమజజ�

94-11/283

94-11/286

94-11/289

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:2-8-712
వయససస:65
లస: పప

94-11/1120

5426 JBV1796267
పపరర: ఆదదలకడక ఈమన

5429 NDX1911750
పపరర: సరయ కకషష కకసడరర

94-11/292

5432 JBV1800598
పపరర: షబబర సయఖద

94-11/281

5435 NDX1085323
పపరర: నగరన షపక
భరస : అబబదల కలదదదష
ఇసటట ననస:2-8-713
వయససస:34
లస: ససస స

5415 NDX2688356
పపరర: రమమశ బబబబ మమడడ శశటట

94-11/1118

5418 NDX2046648
పపరర: వజయ లకడక పపల

94-11/279

5421 NDX0785188
పపరర: ధనలకడక చమకల�

94-11/282

భరస : మలర కరరరర న రరవప�
ఇసటట ననస:2-8-712
వయససస:34
లస: ససస స
94-11/284

5424 NDX1243294
పపరర: భబగఖలకకక కకకసడరర

94-11/285

భరస : రరధన కకకషష
ఇసటట ననస:2-8-712
వయససస:46
లస: ససస స
94-11/287

5427 JBV1795954
పపరర: పరఖరర సయఖద

94-11/288

భరస : masum piari
ఇసటట ననస:2-8-712
వయససస:55
లస: ససస స
94-11/290

5430 NDX2046663
పపరర: శకనస పపల

94-11/291

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పపల
ఇసటట ననస:2-8-712
వయససస:27
లస: పప
94-11/293

తసడడ:డ మమసడమ �
ఇసటట ననస:2-8-712
వయససస:33
లస: పప
94-11/295

94-11/276

భరస : శసకర పపల
ఇసటట ననస:2-8-712
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధ కకషష కకసడరర
ఇసటట ననస:2-8-712
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పపల
ఇసటట ననస:2-8-712
వయససస:32
లస: పప
5434 JBV1797463
పపరర: మమసడమ సయఖద

5423 NDX1334242
పపరర: వవసకట లకకక ఈమన

5412 NDX1577388
పపరర: ససబడమణఖఎస వసగమరర

భసధసవప: జయ లకడక మమడడ శశటట
ఇసటట ననస:2-8-711
వయససస:48
లస: పప

భరస : పరసడడరసగరరవప ఇమన
ఇసటట ననస:2-8-712
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:2-8-712
వయససస:61
లస: ససస స
5431 NDX2046671
పపరర: శసకర పపల

94-11/278

తసడడ:డ రసగర రరవప
ఇసటట ననస:2-8-712
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : బడహకయఖ�
ఇసటట ననస:2-8-712
వయససస:51
లస: ససస స
5428 NDX0785162
పపరర: పపరషమక చమకల

5420 NDX1929977
పపరర: అసజల పపల

94-11/273

తసడడ:డ రసగరరరవప వసగమరర
ఇసటట ననస:2-8-711
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనస పపల
ఇసటట ననస:2-8-712
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:2-8-712
వయససస:37
లస: ససస స
5425 NDX0346882
పపరర: రరమకకటమక� జజనవరపప�

94-11/275

భరస : శవ కకటటశశర రరవప మమడడ శశటట
ఇసటట ననస:2-8-711
వయససస:21
లస: ససస స
94-11/280

5409 NDX2046440
పపరర: కకటటశశర రరవప ససదద

తసడడ:డ ననగ ఆసజనవయబలల ససదద
ఇసటట ననస:2-8-711
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల అమరస లలరర
ఇసటట ననస:2-8-711
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవ ఆసజనవయబలల నరరకల
ఇసటట ననస:2-8-711
వయససస:34
లస: పప

5419 NDX1243286
పపరర: సరహహత కకకషష కకకసడరర

94-11/272

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:2-8-711
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:2-8-711
వయససస:31
లస: పప
5413 NDX1710574
పపరర: వనసకట కకషస ర నరరకల

5408 NDX0210807
పపరర: లలమవత లలకరస

5433 JBV1791680
పపరర: పరసడడరసగరరరవప ఈమన

94-11/294

తసడడ:డ రరసచసదడయఖ
ఇసటట ననస:2-8-712
వయససస:60
లస: పప
94-11/296

5436 NDX1073501
పపరర: అబబదల కలదసదష షపక

94-11/297

తసడడ:డ మరరస
ఇసటట ననస:2-8-713
వయససస:40
లస: పప
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5437 NDX1364900
పపరర: లకడక తరరపతమక పపదద సటట

94-11/298

భరస : రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:2-8-714
వయససస:26
లస: ససస స
5440 NDX0432062
పపరర: ససబబబయమక పపదద నవన

94-11/301

94-11/304

94-11/307

94-11/310

94-11/313

94-11/316

94-11/319

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:2-8-717
వయససస:43
లస: పప

5450 NDX0432997
పపరర: వనసకట ననగ కలమమర అలర సశశటట

5453 JBV1796580
పపరర: రరధదక దనమరర

5456 JBV1790898
పపరర: వనసకటబకకషన ననదదసడర

5459 NDX2180073
పపరర: యమమన అపరష తరరమలశశటట

94-11/322

5462 AP151010084310
పపరర: సరమమమజఖస తరరమలశశటట

94-11/311

5465 AP151010078412
పపరర: శకనవరసరరవప తరరమలశశటట
తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:2-8-717
వయససస:45
లస: పప

5445 NDX0001834
పపరర: సరసబశవరరవప పపదద సటట

94-11/306

5448 NDX0461624
పపరర: బసవకలమమరర రసగ

94-11/309

5451 JBV3691359
పపరర: సరసబశవరరవప రసగర

94-11/312

తసడడ:డ ననసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:2-8-715
వయససస:60
లస: పప
94-11/314

5454 AP151010084319
పపరర: రరఘవమక ననదదసడర

94-11/315

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:2-8-716
వయససస:51
లస: ససస స
94-11/317

5457 JBV1797513
పపరర: నరగశ బబబబ దనమరర

94-11/318

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:2-8-716
వయససస:42
లస: పప
94-11/320

5460 NDX1364991
పపరర: రజన తరరమలశశటట

94-11/321

భరస : ససరగష బబబబ
ఇసటట ననస:2-8-717
వయససస:35
లస: ససస స
94-11/323

భరస : బసవయఖ
ఇసటట ననస:2-8-717
వయససస:59
లస: ససస స
94-11/325

94-11/303

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:2-8-715
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:2-8-717
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-8-717
వయససస:40
లస: ససస స
5464 AP151010078354
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తరరమలశశటట

94-11/308

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప ననదదసడర
ఇసటట ననస:2-8-716
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:2-8-716
వయససస:57
లస: పప
5461 AP151010084402
పపరర: ఉమ తరరమలశశటట

5447 NDX0461665
పపరర: లకకక భవరణణ అలర సశశటట

5442 NDX0001842
పపరర: రమమష బబబబ పపదద సటట

తసడడ:డ రరజయఖ
ఇసటట ననస:2-8-714
వయససస:62
లస: పప

భరస : నరగష బబబబ
ఇసటట ననస:2-8-716
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:2-8-716
వయససస:32
లస: పప
5458 JBV3053766
పపరర: ననగగశశరరరవప ననదదసడర

94-11/305

తసడడ:డ శసకర రరవప అలర సశశటట
ఇసటట ననస:2-8-715
వయససస:34
లస: పప

భరస : వవసకట కకషష
ఇసటట ననస:2-8-716
వయససస:31
లస: ససస స
5455 NDX0001222
పపరర: కనకదసరడ రరవప ననదదసడర

5444 JBV1797919
పపరర: గసగరధరరవప పపదద సటట

94-11/300

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:2-8-714
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకట ననగ కలమమర
ఇసటట ననస:2-8-715
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:2-8-715
వయససస:33
లస: పప
5452 NDX0432245
పపరర: అనడషర ననదేసడర

94-11/302

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:2-8-714
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకకరనస రసగ
ఇసటట ననస:2-8-715
వయససస:27
లస: ససస స
5449 NDX0432492
పపరర: శకకరసత రసగర

5441 NDX0213249
పపరర: రరజగశశరర పపదద సటట

5439 NDX0007559
పపరర: భవరన యలమరవపల

భరస : సరసబశవరరవప యలమరవపల
ఇసటట ననస:2-8-714
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:2-8-714
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-8-714
వయససస:41
లస: పప
5446 NDX1911537
పపరర: అశశన రసగ

94-11/299

భరస : గసగరధర రరవప
ఇసటట ననస:2-8-714
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-8-714
వయససస:38
లస: ససస స
5443 NDX0817817
పపరర: శకనవరసరరవప పపదద నవన

5438 NDX1364926
పపరర: సశపన పపదద సటట

5463 NDX1408054
పపరర: ససరగష బబబబ తరరమలశశటట

94-11/324

తసడడ:డ బసవయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:2-8-717
వయససస:42
లస: పప
94-11/326

5466 JBV1796929
పపరర: వనసకటటశశరమక పమడడ

94-11/327

భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:2-8-718
వయససస:35
లస: ససస స
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5467 AP151010084323
పపరర: కకటటశశరమక పమడడ

94-11/328

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:2-8-718
వయససస:55
లస: ససస స
5470 NDX0005983
పపరర: ననరరయణమక� మటడస�

94-11/331

94-11/1178

94-11/335

94-11/338

94-11/341

94-11/344

94-10/948

భరస : బకస
ఇసటట ననస:2-8-728
వయససస:76
లస: ససస స

5480 NDX1243575
పపరర: కకసడన భమపత

5483 AP151010084315
పపరర: లకడక కలమమరర�

5486 NDX2245520
పపరర: నససమమ పఠరన

5489 NDX2770998
పపరర: ససజనఖ కసబబల

94-11/348

5492 JBV3066867
పపరర: బబజతషననసర� షపక�

94-11/339

5495 NDX0537043
పపరర: హహహమమవత అవరశరర
భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:2-8-728
వయససస:84
లస: ససస స

5475 NDX1243583
పపరర: భమపత కలమమరర

94-11/334

5478 NDX1243450
పపరర: ఏసస బబ భమపత

94-11/337

5481 AP151010078074
పపరర: అపరలరరవప సససగసశశటట

94-11/340

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:2-8-722
వయససస:52
లస: పప
94-11/342

5484 AP151010078035
పపరర: ఆసజనవయబలల రజడడస�

94-11/343

తసడడ:డ మబతేస శశరరరవప�
ఇసటట ననస:2-8-723
వయససస:41
లస: పప
94-11/345

5487 NDX2246874
పపరర: రషసద పఠరన

94-11/346

తసడడ:డ ఖమజజ పఠరన
ఇసటట ననస:2-8-727
వయససస:28
లస: పప
94-10/1308

5490 NDX0345769
పపరర: వవసకరయమక పస తషపరలలస

94-11/347

భరస : బకస
ఇసటట ననస:2-8-728
వయససస:35
లస: ససస స
94-11/349

భరస : బబబబ� �
ఇసటట ననస:2-8-728
వయససస:43
లస: ససస స
94-11/351

94-11/1121

తసడడ:డ కకసడన
ఇసటట ననస:2-8-722
వయససస:25
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ కసబబల
ఇసటట ననస:2-8-728
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : గగపరలకకషష
ఇసటట ననస:2-8-728
వయససస:43
లస: ససస స
5494 NDX0007609
పపరర: లకకక కరసతస పస తషపరలలస

94-11/336

భరస : రషసద పఠరన
ఇసటట ననస:2-8-727
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ భకస
ఇసటట ననస:2.8-728
వయససస:51
లస: పప
5491 NDX0537076
పపరర: అనడరరధ అవరశరర

5477 NDX0210005
పపరర: లకడక ఆర

5472 NDX2656833
పపరర: కకమల దేవ కరకరర

భరస : కకసడన
ఇసటట ననస:2-8-722
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మబతేస శశరరరవప�
ఇసటట ననస:2-8-723
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : హమద�
ఇసటట ననస:2-8-724
వయససస:32
లస: ససస స
5488 NDX0001552
పపరర: వరరరజ పస తషపరలలస

94-11/333

తసడడ:డ గబరరవపలల
ఇసటట ననస:2-8-722
వయససస:47
లస: పప

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:2-8-723
వయససస:53
లస: ససస స
5485 NDX0461673
పపరర: హజర� షపక�

5474 NDX1914887
పపరర: శరరష సససగసశశటట

94-11/330

తసడడ:డ రసబబబబ
ఇసటట ననస:2-8-720
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మబకగసశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-8-722
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరల రరవప
ఇసటట ననస:2-8-722
వయససస:27
లస: పప
5482 NDX0449090
పపరర: లకకక కలమమరర�

94-11/332

తసడడ:డ అపరల రరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:2-8-722
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అపరలరరవప
ఇసటట ననస:2-8-722
వయససస:46
లస: ససస స
5479 NDX1915034
పపరర: శవ పడసరద సససగసశశటట

5471 AP151010084112
పపరర: దసరడ మక మటడమబ

5469 NDX0710509
పపరర: పమడడ సరసబశవ రరవప

తసడడ:డ పమడడ రరమయఖ
ఇసటట ననస:2-8-718
వయససస:66
లస: పప

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:2-8-720
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబబ కరకరర
ఇసటట ననస:2-8-720
వయససస:19
లస: పప
5476 NDX0006023
పపరర: ననగమలలర శశరర సససగసశశటట

94-11/329

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:2-8-718
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మహనరరవప�
ఇసటట ననస:2-8-720
వయససస:30
లస: ససస స
5473 NDX3132115
పపరర: నగగశ బబబబ కరకరర

5468 AP151010078382
పపరర: రరమబ పమడడ

5493 NDX0347906
పపరర: రతస మక పస తషపరలలస

94-11/350

భరస : వర రరజ�
ఇసటట ననస:2-8-728
వయససస:51
లస: ససస స
94-11/352

5496 NDX2781177
పపరర: సతఖననరరయణ కసబబల

94-11/1179

తసడడ:డ మలర శశర రరవప కసబబల
ఇసటట ననస:2-8-728
వయససస:31
లస: పప
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94-11/1279

భరస : మలర శశర రరవప కసబబల
ఇసటట ననస:2-8-728
వయససస:48
లస: ససస స
5500 NDX2995793
పపరర: శవయఖ నడతకకస

94-14/987

94-14/990

94-11/356

94-11/359

94-11/362

94-11/365

భరస : బబడడసరహహబ
ఇసటట ననస:2-8-735
వయససస:56
లస: ససస స

5513 NDX0431486
పపరర: ఆషర షపక

5516 AP151010078341
పపరర: బబడే షపక

5505 NDX2410389
పపరర: వనసకట రమణ తనళరపలర

94-11/355

5508 NDX2410371
పపరర: వనసకట తరరమల రరవప
తనళరపలర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప తనళరపలర
ఇసటట ననస:2-8-730
వయససస:28
లస: పప

94-11/358

94-11/360

5511 JBV3066396
పపరర: శవ � సడదదనపలర �

94-11/361

భరస : వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:2-8-731
వయససస:60
లస: ససస స
94-11/363

5514 AP151010084536
పపరర: ఆయమదదబ షపక

94-11/364

భరస : జజన
ఇసటట ననస:2-8-732
వయససస:58
లస: ససస స
94-11/366

5517 NDX0001594
పపరర: బబషర షపక

94-11/367

తసడడ:డ రనసనహహసపసన
ఇసటట ననస:2-8-732
వయససస:55
లస: పప

94-11/368

5519 NDX0347021
పపరర: అలవవలల మసగతనయమరర
పస లశశటట
భరస : వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:2-8-732/1
వయససస:63
లస: ససస స

94-11/369

5520 JBV3691458
పపరర: శకనవరస శవససతనరరమకకషష
పస లశశటట
తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:2-8-732/1
వయససస:30
లస: పప

94-11/370

94-11/371

5522 NDX2487056
పపరర: రరపవత బబవర

94-10/483

5523 NDX2256980
పపరర: పరరశన ససలమసనన షపక

94-11/372

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:2-8-732/1
వయససస:73
లస: పప
5524 AP151010084161
పపరర: జజన బ షపక

5510 NDX0006098
పపరర: పపషరలవత� సడదదనపలర �

94-14/989

94-11/357

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:2-8-732
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బబడేసరహహబ
ఇసటట ననస:2-8-732
వయససస:68
లస: పప
5521 NDX0001180
పపరర: వనసకటరతనస పస లశశటట

5507 NDX2410355
పపరర: శవమక తనళరపలర

5502 NDX2993863
పపరర: శకనవరస రరవప పపనసమమక

భరస : వనసకట తరరమలరరవప తనళరపలర
ఇసటట ననస:2-8-730
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:2-8-732
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:2-8-732
వయససస:36
లస: పప
5518 AP151010078521
పపరర: జజన షపక

94-11/354

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:2-8-731
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదదవరయఖ�
ఇసటట ననస:2-8-731
వయససస:62
లస: పప
5515 JBV3691268
పపరర: బబజ షపక

5504 NDX2046630
పపరర: అచచయఖ వవమబల

94-11/1180

తసడడ:డ శరసబయఖ పపనసమమక
ఇసటట ననస:2-8-729
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప తనళరపలర
ఇసటట ననస:2-8-730
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ పస టరర సక
ఇసటట ననస:2-8-730
వయససస:38
లస: పప
5512 NDX0433094
పపరర: వనసకటటశశరరర� సడదదనపలర �

94-14/988

తసడడ:డ రరమబలల వవమబల
ఇసటట ననస:2-8-729/1
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరస పస టరర సక
ఇసటట ననస:2-8-730
వయససస:34
లస: ససస స
5509 NDX1786807
పపరర: శకనవరస పస టరర సక

5501 NDX2995751
పపరర: సరసబడజఖస నడతకకస

5499 NDX2788636
పపరర: కగపపననఖ పపనసమమక

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పపనసమమక
ఇసటట ననస:2-8-729
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శవయఖ నడతకకస
ఇసటట ననస:2-8-729
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపనసమమక
ఇసటట ననస:2-8-729
వయససస:19
లస: ససస స
5506 NDX1786625
పపరర: వజయ భబరత పస టరర సక

94-11/353

భరస : శకనవరస రరవప పపనసమమక
ఇసటట ననస:2-8-729
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ నడతకకస
ఇసటట ననస:2-8-729
వయససస:72
లస: పప
5503 NDX2993822
పపరర: భబలకడక పపనసమమక

5498 NDX2287126
పపరర: దసరడ పపనసమమక

భరస : గణణష బబవర
ఇసటట ననస:2-8-735
వయససస:27
లస: ససస స
94-11/373

5525 NDX2473627
పపరర: గణణష బబవర
తసడడ:డ రమణయఖ బబవర
ఇసటట ననస:2-8-735
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ భబషర షపక
ఇసటట ననస:2-8-735
వయససస:21
లస: ససస స
94-11/374

5526 AP151010078115
పపరర: బబడేసరహహబ షపక

94-11/375

తసడడ:డ లమలమర ననసహహబ
ఇసటట ననస:2-8-735
వయససస:62
లస: పప
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పపరర: రరపవత బబవర
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94-11/1181

భరస : గణణశ బబవర
ఇసటట ననస:2-8-735
వయససస:27
లస: ససస స
5530 NDX0461616
పపరర: లలత పస తరర సక

94-11/377

94-11/380

94-11/383

94-11/386

94-11/389

94-11/392

94-11/395

భరస : ననగబలల నలర పప
ఇసటట ననస:2-8-740
వయససస:59
లస: ససస స

5540 NDX1243310
పపరర: భబగగఖశశరరవప గసజ

5543 NDX0431627
పపరర: రమమదేవ పససపపలలటట

5546 NDX0941435
పపరర: గకరర శసకర పససపపలలటట

5549 JBV1790526
పపరర: శకనవరసరరవప� పససపపలలటట�

94-11/1182

5552 NDX1691675
పపరర: ససధఖ రరణణ నలర పప

94-11/387

5555 NDX1691725
పపరర: రవ బబబబ నలర పప
తలర : కకసడమక నలర పప
ఇసటట ననస:2-8-740
వయససస:41
లస: పప

5535 AP151010084057
పపరర: శవమక రసగర�

94-11/382

5538 NDX0833855
పపరర: చసదసల కకటటశశర రరవప�

94-11/385

5541 AP151010078123
పపరర: సససదరరరవప రసగ

94-11/388

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:2-8-738
వయససస:52
లస: పప
94-11/390

5544 NDX0344549
పపరర: మరరయమక� కలలరపప�

94-11/391

భరస : రరజ�
ఇసటట ననస:2-8-739
వయససస:38
లస: ససస స
94-11/393

5547 JBV1790500
పపరర: బబలకకటటశశరరవప పససపపలలటట

94-11/394

తసడడ:డ వరరరఘవపలల
ఇసటట ననస:2-8-739
వయససస:37
లస: పప
94-11/396

5550 AP151010078079
పపరర: వరరరఘవపలల అదదదపలర

94-11/397

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-8-739
వయససస:62
లస: పప
94-11/398

భరస : రవ బబబబ నలర పప
ఇసటట ననస:2-8-740
వయససస:33
లస: ససస స
94-11/400

94-11/379

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:2-8-738
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వరరరఘవపలల� �
ఇసటట ననస:2-8-739
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:2-8-739
వయససస:18
లస: ససస స
5554 NDX1691717
పపరర: కకసడమక నలర పప

94-11/384

తసడడ:డ వరరరఘవపలల
ఇసటట ననస:2-8-739
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ యయసస బబ�
ఇసటట ననస:2-8-739
వయససస:38
లస: పప
5551 NDX2822617
పపరర: శరకవణణ పససపపలలటట

5537 NDX0750851
పపరర: వరసస కకలర పర�

5532 NDX0749747
పపరర: శరసత కకలర పర�

భరస : సససదరరరవప�
ఇసటట ననస:2-8-738
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : బబలకకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-8-739
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వరరరఘవపలల
ఇసటట ననస:2-8-739
వయససస:51
లస: ససస స
5548 JBV3691367
పపరర: రరజ� కరటబరపప�

94-11/381

తసడడ:డ మబసలయఖ
ఇసటట ననస:2-8-738
వయససస:48
లస: పప

భరస : గకరరశసకర
ఇసటట ననస:2-8-739
వయససస:33
లస: ససస స
5545 AP151010084357
పపరర: వనసకరయమక పససపపలలటట

5534 AP151010084326
పపరర: ససశల కలసజకలటటట

94-11/376

భరస : వరసస�
ఇసటట ననస:2-8-738
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అమకయఖ�
ఇసటట ననస:2-8-738
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరమబ గసజ
ఇసటట ననస:2-8-738
వయససస:45
లస: పప
5542 NDX0431783
పపరర: ససజజత పససపపలలటట

94-11/378

భరస : మబరళ
ఇసటట ననస:2-8-738
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ భబగగఖశశరరవప
ఇసటట ననస:2-8-738
వయససస:27
లస: పప
5539 NDX1703736
పపరర: వనసకటటసశరరర గసజ

5531 NDX2257038
పపరర: ససధఖ గసజ

5529 NDX0461632
పపరర: భవరన పస తరర సక�

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:2-8-736
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : బబల ససబడమణఖఎస గసజ
ఇసటట ననస:2-8-737
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : భబగగఖశశరరవప
ఇసటట ననస:2-8-738
వయససస:43
లస: ససస స
5536 NDX1243336
పపరర: బబల ససబడమణఖస గసజ

94-23/714

తసడడ:డ రమణయఖ బబవర
ఇసటట ననస:2-8-735
వయససస:28
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప పస తరర సక
ఇసటట ననస:2-8-736
వయససస:54
లస: ససస స
5533 NDX1243328
పపరర: తనరదేవ గసజ

5528 NDX2982338
పపరర: గణణశ బబవర

5553 NDX1691709
పపరర: ససనత నలర పప

94-11/399

తలర : కకసడమక నలర పప
ఇసటట ననస:2-8-740
వయససస:39
లస: ససస స
94-11/401

5556 NDX1691758
పపరర: బబజ రరవప నలర పప

94-11/402

తలర : కకసడమక నలర పప
ఇసటట ననస:2-8-740
వయససస:40
లస: పప
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పపరర: బబజరరవప నలర పప
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94-11/1280

తలర : ననగబలల నలర పప
ఇసటట ననస:2-8-740
వయససస:48
లస: పప
5560 AP151010084041
పపరర: ససతనరరవమక గకసధద�

94-11/405

94-11/408

94-11/1183

94-11/413

94-11/416

94-11/419

94-11/422

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:2-8-748
వయససస:61
లస: ససస స

5570 NDX2201374
పపరర: ననజరరనస షపవక

5573 NDX0761882
పపరర: సపవదన షపక

5576 NDX0461954
పపరర: ససభబన షపక

5579 NDX2174639
పపరర: కకటటశశరరరవప ననరర

94-11/425

5582 NDX0005512
పపరర: ససధనరరణణ లకకససశశటట

94-11/414

5585 NDX2046549
పపరర: శవ ననగ సరయ లకడకసపటట
తసడడ:డ శశషగరరర రరవప లకడక సపటట
ఇసటట ననస:2-8-748
వయససస:24
లస: పప

5565 NDX1786914
పపరర: శవయఖ నడతకకస

94-11/410

5568 NDX0431858
పపరర: సపవదనబ షపక

94-11/412

5571 NDX0350330
పపరర: హహసపసన బ షపక

94-11/415

భరస : రసడల షపక
ఇసటట ననస:2-8-745
వయససస:71
లస: ససస స
94-11/417

5574 JBV3691672
పపరర: మబననరరబషర షపక

94-11/418

తసడడ:డ జలమన
ఇసటట ననస:2-8-745
వయససస:33
లస: పప
94-11/420

5577 JBV3691664
పపరర: జలమన షపక

94-11/421

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:2-8-745
వయససస:55
లస: పప
94-11/423

5580 JBV3691417
పపరర: రరజగష బసదలపరటట

94-11/424

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:2-8-746
వయససస:33
లస: పప
94-11/426

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:2-8-748
వయససస:35
లస: ససస స
94-11/428

94-11/407

భరస : జజనస
ఇసటట ననస:2-8-745
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస ననరర
ఇసటట ననస:2-8-746
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:2-8-746
వయససస:50
లస: పప
5584 NDX0448845
పపరర: అనసతలకడక లకకసససపటట

94-11/411

తసడడ:డ సపవదన
ఇసటట ననస:2-8-745
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:2-8-746
వయససస:48
లస: ససస స
5581 JBV3691409
పపరర: వనసకసరశమ బసదలపరటట

5567 NDX0432203
పపరర: మహబమబ బ

5562 NDX2111029
పపరర: అదదఠఖ కకననతసగలశపరటట

తసడడ:డ పపలర యఖ నడతకకస
ఇసటట ననస:2-8-742
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:2-8-745
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రసడల
ఇసటట ననస:2-8-745
వయససస:40
లస: పప
5578 NDX0448886
పపరర: చసదడ బసదలపరటట

94-11/409

భరస : జలమన షపవక
ఇసటట ననస:2-8-745
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:2-8-745
వయససస:26
లస: పప
5575 NDX0433052
పపరర: జజనస షపక

5564 NDX1785908
పపరర: ససతమక నడతకకస

94-11/404

భరస : శకనవరస రరవప కకననతసగవపరటట
ఇసటట ననస:2-8-742
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సపవదన షపక
ఇసటట ననస:2-8-745
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:2-8-745
వయససస:42
లస: ససస స
5572 NDX2046606
పపరర: ననగమల షరరఫ షపక

94-11/406

భరస : శవయఖ నడతకకస
ఇసటట ననస:2-8-742
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససకర
ఇసటట ననస:2-8-744
వయససస:19
లస: పప
5569 NDX0005710
పపరర: నడరర హన షపక

5561 AP151010078044
పపరర: శకనవరసరరవప గకసధద

5559 AP151010084042
పపరర: వనసకరయమక గకసధద

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-8-741
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనననదస
ఇసటట ననస:2-8-741
వయససస:42
లస: పప

భరస : మబరళ�
ఇసటట ననస:2-8-742
వయససస:41
లస: ససస స
5566 NDX3212214
పపరర: హహచవనవఎమ రరవప ససకర

94-11/403

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:2-8-741
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : జగనననధమబ�
ఇసటట ననస:2-8-741
వయససస:51
లస: ససస స
5563 NDX0346932
పపరర: మణణ కమకణణ�

5558 AP151010084035
పపరర: వనసకటరమణ గకసధద�

5583 NDX0005603
పపరర: మసగర లకకసససపటట

94-11/427

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:2-8-748
వయససస:39
లస: ససస స
94-11/429

5586 JBV3691441
పపరర: ననగగశశరరరవప లకకససశశటట

94-11/430

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:2-8-748
వయససస:40
లస: పప

Page 589 of 722

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39

5587 JBV3691425
పపరర: శశషగరరరరరవప లకకససశశటట

94-11/431

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:2-8-748
వయససస:45
లస: పప
5590 NDX1929969
పపరర: పదనకవత పస లస రరజ

5588 NDX3061496
పపరర: రరజగశ లకకసమమసపత

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప లకకసమమసపత
ఇసటట ననస:2-8-748
వయససస:23
లస: పప
94-11/432

భరస : సతఖననరరయణ పస లలస రరజ
ఇసటట ననస:2-8-749
వయససస:58
లస: ససస స

5591 AP151010084361
పపరర: ససతనరరవమక భబవనగరరర

తసడడ:డ ససబబడమణఖస�
ఇసటట ననస:2-8-750
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పపద కకటయఖ గసడడకకట
ఇసటట ననస:2-8-752
వయససస:27
లస: పప
5599 NDX0107961
పపరర: మబసతనజ షపక

94-11/441

94-11/444

94-11/447

94-11/450

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప తతరటట
ఇసటట ననస:2-8-763
వయససస:21
లస: ససస స

5603 NDX0345637
పపరర: ననగగసదడస సరలక

5606 NDX0462051
పపరర: అబబబలల సరలక

5609 NDX2246858
పపరర: కకటటశశర రరవప ననరర

94-11/453

5612 NDX2613750
పపరర: కకషషపసడయ వడడపప

94-11/442

5615 NDX2257061
పపరర: వనసకరయమక తతరటట
భరస : పరసడడ రసగరరరవప తతరటట
ఇసటట ననస:2-8-763
వయససస:48
లస: ససస స

5595 NDX0447813
పపరర: పరమమశశర బసడడ

94-11/437

5598 NDX0461764
పపరర: అనడరరధ� దడసరర�

94-11/440

5601 NDX0006064
పపరర: భమలకడక శరలక

94-11/443

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-8-755
వయససస:36
లస: ససస స
94-11/445

5604 JBV3691540
పపరర: శకనవరసరరవప శరలక

94-11/446

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-8-755
వయససస:39
లస: పప
94-11/448

5607 NDX2256741
పపరర: లకడక కలరరక

94-11/449

భరస : వనసకటటశశరరర కలరరక
ఇసటట ననస:2-8-756
వయససస:44
లస: ససస స
94-11/451

5610 NDX2246833
పపరర: శకనస ననరర

94-11/452

తసడడ:డ సససగరరయఖ ననరర
ఇసటట ననస:2-8-757
వయససస:42
లస: పప
94-11/1105

భరస : సతశ కలమమర మసడలనవడక
ఇసటట ననస: 2-8-762
వయససస:23
లస: ససస స
94-11/454

94-11/434

తసడడ:డ దనసరర�
ఇసటట ననస:2-8-753
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస ననరర
ఇసటట ననస:2-8-757
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప సససకగససల
ఇసటట ననస:2-8-761
వయససస:52
లస: ససస స
5614 NDX2257095
పపరర: అసజల గరయతడ తతరటట

94-11/439

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-8-755
వయససస:56
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-8-757
వయససస:51
లస: ససస స
5611 NDX2245561
పపరర: రమణ సససకగససల

5600 NDX0338913
పపరర: సపవదన షపక

5592 NDX0941443
పపరర: సతఖననరరయణ పరదసరరజ

భరస : ననగబబబబ
ఇసటట ననస:2-8-751
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అబబబలల
ఇసటట ననస:2-8-755
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపయఖ ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:2-8-755
వయససస:43
లస: పప
5608 AP151010084189
పపరర: కకటటశశరర ననరర

94-11/436

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:2-8-754
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:2-8-755
వయససస:38
లస: ససస స
5605 NDX2245330
పపరర: వనసకటటశశరరర ఆవపలమసద

5597 NDX0344580
పపరర: లకడక భబవననల

94-11/1185

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:2-8-749
వయససస:66
లస: పప

భరస : రరమకకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-8-753
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సపవదన
ఇసటట ననస:2-8-754
వయససస:31
లస: ససస స
5602 NDX2246791
పపరర: అసజల ఆవపలమసద

94-11/433

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:2-8-750
వయససస:51
లస: పప
94-11/438

5589 NDX3034287
పపరర: రరజగష లకకససశశటట

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప లకకససశశటట
ఇసటట ననస:2-8-748
వయససస:23
లస: పప

భరస : సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:2-8-749
వయససస:86
లస: ససస స

94-11/435 5594 NDX0527275
5593 NDX0526939
పపరర: వనసకట రమణ మహరరర� అవరశరర�
పపరర: గగపరలకకషష అవరశరర

5596 NDX2472017
పపరర: లకకయఖ గసడడకకట

94-11/1184

5613 NDX2550309
పపరర: సతష కలమమర మసడలననడక

94-11/1122

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మసడలననడక
ఇసటట ననస:2-8-762
వయససస:28
లస: పప
94-11/455

5616 NDX2257053
పపరర: జనననధ రరవప తతరటట

94-11/456

తసడడ:డ పరసడడ రసగ రరవప తతరటట
ఇసటట ననస:2-8-763
వయససస:28
లస: పప
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5617 NDX2256881
పపరర: పరసడడరసగర రరవప తతరటట

94-11/457

తసడడ:డ అసకమక తతరటట
ఇసటట ననస:2-8-763
వయససస:54
లస: పప
5620 NDX2287092
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-11/459

94-11/462

94-11/465

94-11/468

94-11/471

94-11/474

94-11/477

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:2-8-770
వయససస:56
లస: ససస స

5630 NDX2046697
పపరర: సరయలకడక బబ గడడ

5633 NDX2046432
పపరర: బబజర యణస వ

5636 AP151010084395
పపరర: ససతనరరమమక బబ దసదల

5639 NDX1963272
పపరర: శకనవరసరరవప కకపలరరస

94-11/479

5642 NDX0346122
పపరర: వనసకట మహలకడక తషమకల

94-11/469

5645 NDX2046804
పపరర: రరమ కకషష తషమకల
తసడడ:డ వర సరశమ తషమకల
ఇసటట ననస:2-8-770
వయససస:24
లస: పప

5625 NDX2510741
పపరర: సససదరఖ మధదర

94-11/464

5628 NDX0002022
పపరర: మలలర శశరరరవప మధదర

94-11/467

5631 NDX2046358
పపరర: వజయ పపనననటట

94-11/470

భరస : ఈశశర పపనననటట
ఇసటట ననస:2-8-766
వయససస:31
లస: ససస స
94-11/472

5634 NDX2046689
పపరర: అనసశర యయసదవ

94-11/473

తసడడ:డ గకరర యణస వ
ఇసటట ననస:2-8-768
వయససస:27
లస: ససస స
94-11/475

5637 NDX1772921
పపరర: ససరగష బబ దసదల

94-11/476

తసడడ:డ భబససర రరవప బబ దసదల
ఇసటట ననస:2-8-768
వయససస:32
లస: పప
94-11/478

5640 NDX3077823
పపరర: ననగరరరర న కకపలరరస

94-14/991

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-8-769
వయససస:18
లస: పప
94-11/480

భరస : వరరసరశమ
ఇసటట ననస:2-8-770
వయససస:38
లస: ససస స
94-11/482

94-11/461

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:2-8-765
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకపలరరస
ఇసటట ననస:2-8-769
వయససస:43
లస: పప

భరస : వసశ కకషష రరచకకసడ
ఇసటట ననస:2-8-770
వయససస:21
లస: ససస స
5644 NDX0211573
పపరర: భడమరరసబ గగపప

94-11/466

భరస : బబససరరరవప
ఇసటట ననస:2-8-768
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కకపలరరస
ఇసటట ననస:2-8-769
వయససస:33
లస: ససస స
5641 NDX2246783
పపరర: హససన కలమమరర రరచకకసడ

5627 NDX0212944
పపరర: లకకకకరసతమక మధదర

5622 NDX0006429
పపరర: రమమదేవ రరచకకసడ

భరస : మలలర శశర రరవప మధదర
ఇసటట ననస:2-8-765
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బబడమక రజడస డ యణస వ
ఇసటట ననస:2-8-768
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససరగష బబ దసదల
ఇసటట ననస:2-8-768
వయససస:31
లస: ససస స
5638 NDX1963249
పపరర: రరజగశశరర కకపలరరస

94-11/463

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ గడడ
ఇసటట ననస:2-8-766
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రమమష కలమమర బలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-8-766
వయససస:38
లస: ససస స
5635 NDX1772814
పపరర: శరకవణణ బబ దసదల

5624 NDX0001867
పపరర: సరసబయఖ రరచకకసడ

94-11/458

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:2-8-764
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:2-8-765
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:2-8-765
వయససస:65
లస: పప
5632 NDX2046655
పపరర: వనసకట రమణ బలల
ర రర

94-11/460

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:2-8-764
వయససస:43
లస: పప

భరస : మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:2-8-765
వయససస:31
లస: ససస స
5629 NDX0001438
పపరర: సరసబయఖ మధదర

5621 NDX0005827
పపరర: దసరడ రరచకకసడ

5619 NDX2256709
పపరర: బబజషరహహదన షపక

తసడడ:డ అబబదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:2-8-764
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:2-8-764
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:2-8-764
వయససస:39
లస: పప
5626 NDX0212837
పపరర: వనసకట నరసమక మధదర

94-11/1278

భరస : మమరస శరలక
ఇసటట ననస:2-8-763/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:2-8-764
వయససస:30
లస: ససస స
5623 JBV3691623
పపరర: కరశయఖ రరచకకసడ

5618 NDX3233160
పపరర: ననగమణణ శరలక

5643 NDX1930123
పపరర: మసగరయమక గగపప

94-11/481

భరస : శకనవరస రరవప గగపప
ఇసటట ననస:2-8-770
వయససస:51
లస: ససస స
94-11/483

5646 NDX1930115
పపరర: శకనవరస రరవప గగపప

94-11/484

తసడడ:డ ఆదయఖ గగపప
ఇసటట ననస:2-8-770
వయససస:54
లస: పప
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94-11/485

తసడడ:డ అదదయఖ
ఇసటట ననస:2-8-770
వయససస:60
లస: పప
5650 NDX2999480
పపరర: వనసకట ససబబమక చేబమ
డ శ

94-11/1188

94-11/486

94-11/489

94-11/492

94-11/495

Deleted
94-11/498

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:2-8-778
వయససస:60
లస: పప
5668 AP151010084312
పపరర: ననగమణణ రరవపల

94-11/501

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:2-8-781
వయససస:59
లస: పప

5660 JBV1794130
పపరర: నరసససహరరవప అలర స

5663 AP151010084196
పపరర: కకటటశశరమక బమశశటట �

94-11/490

5669 NDX2387199
పపరర: ననగలకడక కరటడగడస

94-11/504

5672 NDX1243401
పపరర: శవ శసకర కటడగడస

94-11/493

5675 NDX2245207
పపరర: జయ భబరత కరటడగడస
భరస : సరసబశవ రరవప కరటడగడస
ఇసటట ననస:2-8-782
వయససస:29
లస: ససస స

94-11/488

5658 JBV1793702
పపరర: శకనవరసరరవప చససడడరర

94-11/491

5661 NDX2245389
పపరర: వరశసకరరవప చససడడరర

94-11/494

తసడడ:డ వర రరగవయఖ చససడడరర
ఇసటట ననస:2-8-775
వయససస:64
లస: పప
94-11/496

5664 AP151010084350
పపరర: సడరమక బమశశటట

94-11/497

భరస : వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:2-8-778
వయససస:71
లస: ససస స
94-11/499

5667 NDX1914820
పపరర: శవ కకషష పడడఅల

94-11/500

తసడడ:డ మబరళ పడడఅల
ఇసటట ననస:2-8-779
వయససస:28
లస: పప
94-11/502

5670 NDX1929852
పపరర: శకలకడక కరటడగడ

94-11/503

తసడడ:డ నరశమమ కరటడగడస
ఇసటట ననస:2-8-781
వయససస:33
లస: ససస స
94-11/505

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:2-8-781
వయససస:29
లస: పప
94-11/507

5655 NDX1608712
పపరర: మమధవ చససడడరర

తసడడ:డ వరశసకరరరవప చససడడరర
ఇసటట ననస:2-8-775
వయససస:34
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:2-8-778
వయససస:54
లస: ససస స
5666 NDX1914655
పపరర: అనల కలమమర పదదయల

94-190/634

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:2-8-775
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససవర శసకర కరటడగడస
ఇసటట ననస:2-8-781
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:2-8-781
వయససస:56
లస: ససస స
5674 AP151010078306
పపరర: నరసససహరరవప కరటడగడస

94-11/487

తసడడ:డ మబరళ పదదయల
ఇసటట ననస:2-8-779
వయససస:27
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:2-8-780
వయససస:51
లస: ససస స
5671 AP151010084281
పపరర: రరజమక కరటడగడస

5657 JBV1794122
పపరర: ససజజత అలర స

5652 NDX2999548
పపరర: శకనస చేబబడ లల
తసడడ:డ శసకర రరవప చేబబడ లల
ఇసటట ననస:2-8-772
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పపదదసపవదసలల అలర స
ఇసటట ననస:2-8-775
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఖమశస వరల తషలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-8-776
వయససస:32
లస: ససస స

5665 AP151010078242
పపరర: సరసబశవరరవప భమశశటట

94-190/633

భరస : నరశసహరరవప �
ఇసటట ననస:2-8-775
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వర శసకర రరవప
ఇసటట ననస:2-8-775
వయససస:37
లస: పప
5662 NDX1962860
పపరర: చసదదక
డ తషలల
ర రర

5654 NDX1738345
పపరర: నయమ ఏససపస గబ

94-11/1187

Deleted

భరస : రరజ ఏససపస గబ
ఇసటట ననస:2-8-775
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వర శసకరరరవప
ఇసటట ననస:2-8-775
వయససస:33
లస: ససస స
5659 NDX1243302
పపరర: రరఘవవసదడ రరవప చససడడరర

5651 NDX2999530
పపరర: రమమశ కలమమర బలలరర

5649 NDX3105293
పపరర: తడవవణణ తషమకల

తసడడ:డ వర సరశమ తషమకల
ఇసటట ననస:2-8-770
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బలలరర కలమమర
ఇసటట ననస:2-8-772
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ హసన అహమకద�
ఇసటట ననస:2-8-773
వయససస:57
లస: పప
5656 JBV1799808
పపరర: ననగ మలలర శశరర చససడడరర

94-11/1186

తసడడ:డ వర సరశమ తషమకల
ఇసటట ననస:2-8-770
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప చేబమ
డ శ
ఇసటట ననస:2-8-772
వయససస:54
లస: ససస స
5653 AP151010078373
పపరర: సతనసర షపక�

5648 NDX3218013
పపరర: తడవవణణ తషమకల

5673 JBV1797851
పపరర: వనసకటటశశరరర కరటడగడస

94-11/506

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:2-8-781
వయససస:35
లస: పప
94-11/508

5676 NDX0448977
పపరర: వజయభబరత యలమరవపల

94-11/509

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:2-8-782
వయససస:34
లస: ససస స
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5677 NDX0449017
పపరర: ససబబబలల యలమరవపల

94-11/510

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:2-8-782
వయససస:55
లస: ససస స
5680 AP151010078332
పపరర: ననరరయణ కరటడగడస

94-11/513

94-11/516

94-11/519

94-11/522

94-11/525

94-11/528

94-11/531

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తనళర పలర
ఇసటట ననస:2-8-786/1
వయససస:53
లస: పప

5690 NDX2401891
పపరర: వనసకట రమణ రరమశశటట

5693 NDX2245496
పపరర: భబగఖ లకడక తతరటట

5696 NDX2257012
పపరర: రమణ సటటట

5699 NDX0941468
పపరర: శవ ననగరరజ చేనసనరర

94-11/534

5702 AP151010078379
పపరర: లసగయఖచదనడనరర

94-11/523

5705 NDX2472041
పపరర: భబగఖ శకవదఖ తతట
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:2-8-787
వయససస:20
లస: ససస స

5685 NDX2401933
పపరర: పపద గగపస తనళరపలర

94-11/518

5688 NDX0644013
పపరర: అచచయఖ పగడనల

94-11/521

5691 NDX2256824
పపరర: యసకరయమక బదసగబల

94-11/524

భరస : పస తష రరజ బదసగబల
ఇసటట ననస:2-8-785/1
వయససస:34
లస: ససస స
94-11/526

5694 NDX1911131
పపరర: వనసకట ససబబమక చదనడనరర

94-11/527

భరస : ససవర ననగరరజ చదనడనరర
ఇసటట ననస:2-8-786
వయససస:28
లస: ససస స
94-11/529

5697 AP151010084380
పపరర: ససతమక చనడనరర

94-11/530

భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:2-8-786
వయససస:51
లస: ససస స
94-11/532

5700 NDX2245447
పపరర: కకటటశశర రరవప తతరటట

94-11/533

తసడడ:డ అసకమక తతరటట
ఇసటట ననస:2-8-786
వయససస:35
లస: పప
94-11/535

తసడడ:డ బబలచదననయఖ
ఇసటట ననస:2-8-786
వయససస:57
లస: పప
94-14/684

94-11/515

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:2-8-783
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:2-8-786
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:2-8-786
వయససస:35
లస: పప
5704 NDX2245280
పపరర: పపద ఏడడకకసడలల తనళర పలర

94-11/520

భరస : జజనకక రరమయఖ సటటట
ఇసటట ననస:2-8-786
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకరయమమక సటటట
ఇసటట ననస:2-8-786
వయససస:71
లస: ససస స
5701 JBV3053774
పపరర: శసకర చనడనరర

5687 JBV3691490
పపరర: వనసకటటశశరరర పగడనల

5682 NDX2027465
పపరర: శరరష పగడనల

తసడడ:డ శసకర రరవప తనళరపలర
ఇసటట ననస:2-8-783
వయససస:28
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప తతరటట
ఇసటట ననస:2-8-786
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శసకర చదనడనరర
ఇసటట ననస:2-8-786
వయససస:35
లస: ససస స
5698 NDX2401958
పపరర: సపవదమక సటటట

94-11/517

తలర : మలలర శశరర రరమశశటట
ఇసటట ననస:2-8-784
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస వల షపక
ఇసటట ననస:2-8-786
వయససస:23
లస: ససస స
5695 NDX1929910
పపరర: ననగ లకడక చదనడనరర

5684 NDX2027440
పపరర: బబలమక పగడనల

94-11/512

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:2-8-783
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచయఖ
ఇసటట ననస:2-8-783
వయససస:36
లస: పప

తలర : మలర శశరర రరమశశటట
ఇసటట ననస:2-8-784
వయససస:23
లస: ససస స
5692 NDX2245488
పపరర: మసరసన బ షపక

94-11/514

భరస : శకనవరస రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:2-8-783
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచయఖ
ఇసటట ననస:2-8-783
వయససస:34
లస: పప
5689 NDX2401909
పపరర: శరకవరణణ రరమశశటట

5681 JBV3691383
పపరర: సరసబయఖ యలమరవపల

5679 JBV3691391
పపరర: అశశక బబబబ యలమరవపల

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:2-8-782
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ యలర మసదయఖ
ఇసటట ననస:2-8-782
వయససస:65
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-8-783
వయససస:34
లస: ససస స
5686 NDX0644096
పపరర: గగపస పగడనల

94-11/511

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:2-8-782
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:2-8-782
వయససస:59
లస: పప
5683 NDX0638478
పపరర: సరశత పగడనల

5678 JBV3691649
పపరర: సరసబశవరరవప కరటడగడస

5703 NDX2245298
పపరర: పదక తనళర పలర

94-11/768

భరస : పపద ఏడడకకసదలల తనళర పలర
ఇసటట ననస:2-8-786/1
వయససస:48
లస: ససస స
94-11/536

5706 NDX1910877
పపరర: ససనతన కకడే

94-11/537

భరస : తరరమల రరవప కకడే
ఇసటట ననస:2-8-789
వయససస:26
లస: ససస స
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5707 NDX1364942
పపరర: రమమదేవ కకడద
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94-11/538

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:2-8-789
వయససస:33
లస: ససస స
5710 NDX0067587
పపరర: శవ కలమమరర దనమరరపపరపప

94-11/541

94-11/544

94-11/547

94-11/1189

94-14/993

94-11/552

94-11/555

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:2-8-794
వయససస:33
లస: పప

5723 NDX1833780
పపరర: మబబన షపక

5726 NDX0785352
పపరర: ననగబర షరరఫ షపక

5729 NDX1615873
పపరర: లలమవత దడసరర

94-11/558

5732 NDX0006122
పపరర: రమణ బటటట

5735 NDX0448738
పపరర: పడమల పపదద సటట
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-8-795
వయససస:43
లస: ససస స

94-11/546

94-11/549

94-11/1190

5721 NDX3010618
పపరర: అసకమక రరజ దేవళర

94-14/992

తసడడ:డ తరరపతరరవప
ఇసటట ననస:2-8-789
వయససస:22
లస: పప
94-11/550

5724 NDX2046747
పపరర: మలలర శశరర రరమశశటట

94-11/551

భరస : వనసకటటసశర రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:2-8-792
వయససస:43
లస: ససస స
94-11/553

5727 NDX0461962
పపరర: బబజ షహహద షపక

94-11/554

తసడడ:డ ససలలమమన సరహహబ
ఇసటట ననస:2-8-792/1
వయససస:51
లస: పప
94-11/556

5730 NDX1787029
పపరర: శక కరసత కలర

94-11/557

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కలర
ఇసటట ననస:2-8-793
వయససస:31
లస: పప
94-11/559

భరస : వనసకయఖ బటటట
ఇసటట ననస:2-8-794
వయససస:51
లస: ససస స
94-11/561

5715 JBV3691516
పపరర: శకనవరసరరవప దనమరరపపరపప

5718 JBV3691508
పపరర: వనసకట ససబబయఖ
దనమరరపపరపప
తసడడ:డ అడడవయఖ
ఇసటట ననస:2-8-789
వయససస:24
లస: పప

భరస : సరసబయఖ దడసరర
ఇసటట ననస:2-8-793
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ దడసరర
ఇసటట ననస:2-8-793
వయససస:65
లస: పప
5734 JBV1800580
పపరర: కరకసతకలమమర బబ టటట

5720 NDX3218054
పపరర: వరణణ దేవళర

94-11/543

94-11/548

తసడడ:డ బబజ షహహద
ఇసటట ననస:2-8-792/1
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప జమబకల
ఇసటట ననస:2-8-793
వయససస:29
లస: ససస స
5731 NDX1615857
పపరర: సరసబయఖ దడసరర

5717 NDX1365055
పపరర: సరసబఖ కకడద

5712 NDX0448811
పపరర: సరమమమజఖస దనమరరపపరపప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:2-8-789
వయససస:24
లస: పప

భరస : ననగమర శరరఫ షపక
ఇసటట ననస:2-8-792
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బబజ శహహద షపక
ఇసటట ననస:2-8-792/1
వయససస:50
లస: ససస స
5728 NDX2257087
పపరర: సశరరప జమబకల

94-11/545

భరస : తరరపతరరవప
ఇసటట ననస:2-8-789
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతరరవప
ఇసటట ననస:2-8-789
వయససస:19
లస: ససస స
5725 NDX2176544
పపరర: ఖమససస బ షపక

5714 JBV3691524
పపరర: సరసబశవరరవప దనమరరపపరపప

94-11/540

భరస : వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:2-8-789
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:2-8-789
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-8-789
వయససస:43
లస: పప
5722 NDX3010485
పపరర: పదనకవత దేవళర

94-11/542

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:2-8-789
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:2-8-789
వయససస:47
లస: పప
5719 NDX3061066
పపరర: థదరరపథదరరవ దేవళర

5711 NDX1364751
పపరర: హహహమవత కకడద

5709 NDX1202332
పపరర: వనసకట రమణ దనమరపప

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:2-8-789
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:2-8-789
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:2-8-789
వయససస:34
లస: పప
5716 NDX1364843
పపరర: శకనవరస రరవప కకడద

94-11/539

భరస : వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:2-8-789
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:2-8-789
వయససస:39
లస: ససస స
5713 NDX1364934
పపరర: తరరమల రరవప కకడద

5708 NDX0947390
పపరర: శకదేవ దనమరరపపరపప

5733 NDX0461798
పపరర: లకకమక సరమరర

94-11/560

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:2-8-794
వయససస:75
లస: ససస స
94-11/562

5736 NDX0005934
పపరర: ననసచనరమక తనడడక�్హడ

94-11/563

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-8-795
వయససస:74
లస: ససస స
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5737 JBV3691565
పపరర: శకనవరసరరవప పపదద సటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-11/564

తసడడ:డ రరజగగపరలరరవప
ఇసటట ననస:2-8-795
వయససస:48
లస: పప
5740 NDX2562486
పపరర: వ రజఖలకడక పపదద సటట

94-87/1318

94-11/567

94-11/570

94-11/573

94-11/576

94-184/1311

94-11/580

భరస : అనశరర
ఇసటట ననస:2-8-804
వయససస:41
లస: ససస స

5750 NDX1930040
పపరర: ససశశలర మ పరడడల

5753 NDX0001487
పపరర: సతనసర షపక

5756 NDX1243567
పపరర: రమమఖ శక thota

5759 NDX0213280
పపరర: శవమక తతట

94-11/582

5762 NDX2246767
పపరర: వనసకటటశశరరర అరవటట

94-11/574

5765 NDX0431403
పపరర: ససలమరరబ షపక
భరస : వల
ఇసటట ననస:2-8-804
వయససస:71
లస: ససస స

5745 NDX1381458
పపరర: అసకమక రరవప పపరరచరర

94-11/569

5748 NDX0448795
పపరర: రమణ యడవలర

94-11/572

5751 NDX0338988
పపరర: మబరళ పదదయమల

94-11/575

తసడడ:డ పరమమశశరననయర
ఇసటట ననస:2-8-799
వయససస:49
లస: పప
94-11/577

5754 NDX3010733
పపరర: రమమరరవప దేవసడర

94-14/994

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:2-8-800
వయససస:21
లస: పప
94-11/578

5757 NDX0536987
పపరర: శవపరరశత తతట

94-11/579

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:2-8-802
వయససస:31
లస: ససస స
94-11/581

5760 JBV3691094
పపరర: ననగగశశర రరవప తతట

94-14/484

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప తతట
ఇసటట ననస:2-8-802
వయససస:34
లస: పప
94-11/583

తసడడ:డ గబరవయఖ అరవటట
ఇసటట ననస:2-8-803
వయససస:38
లస: పప
94-11/585

94-11/566

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:2-8-798
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:2-8-802
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర అరవటట
ఇసటట ననస:2-8-803
వయససస:35
లస: ససస స
5764 AP151010084533
పపరర: మసరసన బ షపక

94-11/571

భరస : రరజశశకర
ఇసటట ననస:2-8-802
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:2-8-802
వయససస:51
లస: ససస స
5761 NDX2246759
పపరర: ఆదదలకడక అరవటట

5747 NDX2256790
పపరర: ఉష రరణణ యడవలర

5742 NDX1334556
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-8-797
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ గజన
ఇసటట ననస:2-8-800
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:2-8-800
వయససస:43
లస: పప
5758 NDX0347195
పపరర: సతఖవత తతట

94-11/568

భరస : మబరళ పరడడల
ఇసటట ననస:2-8-799
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:2-8-800
వయససస:41
లస: ససస స
5755 NDX3010717
పపరర: శవయఖ దేవళర

5744 NDX0537019
పపరర: చదసచసలకడక వనసకకళళ

94-11/1191

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:2-8-795/1
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనస యడవలర
ఇసటట ననస:2-8-798
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:2-8-798
వయససస:45
లస: పప
5752 NDX0003954
పపరర: జజన బ షపక

94-11/565

భరస : రరమబలల
ఇసటట ననస:2-8-797
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవపలల�
ఇసటట ననస:2-8-797
వయససస:70
లస: పప
5749 JBV3691532
పపరర: శకనస యడర వలర

5741 NDX1334564
పపరర: నడరర హన షపక

5739 NDX2746519
పపరర: వ రరజఖ లకడక పపదద టట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:2-8-795
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:2-8-795/1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:2-8-797
వయససస:31
లస: ససస స
5746 NDX0527135
పపరర: వనసకకలర రరమబలల�

94-11/1124

తసడడ:డ పపదదదసటట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-8-795
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పపదద సటట
ఇసటట ననస:2-8-795
వయససస:29
లస: ససస స
5743 NDX1438713
పపరర: చదవతనఖ వవరరచరర

5738 NDX2635928
పపరర: పపదదదసటట రరజ శశఖర

5763 NDX2356905
పపరర: హససనన షపక

94-11/584

భరస : మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:2-8-804
వయససస:21
లస: ససస స
94-11/586

5766 NDX2201309
పపరర: అననశర షపవక

94-11/587

తసడడ:డ మసరసన షపవక
ఇసటట ననస:2-8-804
వయససస:21
లస: పప
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5767 NDX1364918
పపరర: జజన బబషర షపక
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94-11/588

తసడడ:డ అనశర బబషర
ఇసటట ననస:2-8-804
వయససస:27
లస: పప
5770 NDX0001461
పపరర: వరయఖ శరలక

94-11/591

94-14/485

94-11/595

94-11/598

94-11/601

94-11/604

94-11/607

తసడడ:డ ససదదయఖ
ఇసటట ననస:2-8-809
వయససస:34
లస: పప

5780 AP151010084303
పపరర: అషరఫపన షపక

5783 NDX0002428
పపరర: సమద బబషర షపక

5786 NDX2410504
పపరర: సరయ పస దదల

5789 NDX0209155
పపరర: హహసపసన బ షపక

94-11/610

5792 AP151010084199
పపరర: హజరత బ షపక

94-11/599

5795 JBV1795913
పపరర: శకనవరసరరవప తతట
తసడడ:డ రరమచసదడయఖ తతట
ఇసటట ననస:2-8-809
వయససస:45
లస: పప

5775 NDX2245223
పపరర: ఫరతమబన షపక

94-11/594

5778 NDX0349951
పపరర: షరహహనన షపక

94-11/597

5781 JBV3691755
పపరర: ఖమజజ శరరఫ షపక

94-11/600

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:2-8-807
వయససస:32
లస: పప
94-11/602

5784 AP151010078334
పపరర: మహబమబ ససబబన షపక

94-11/603

తసడడ:డ మమమలమసరహహబ
ఇసటట ననస:2-8-807
వయససస:58
లస: పప
94-11/605

5787 NDX2180149
పపరర: బబజ పస దదల

94-11/606

తసడడ:డ ససబబబరరవప పస దదల
ఇసటట ననస:2-8-808
వయససస:28
లస: పప
94-11/608

5790 NDX0210138
పపరర: ననగమర బ షపక

94-11/609

తసడడ:డ ససదదయఖ
ఇసటట ననస:2-8-809
వయససస:38
లస: ససస స
94-11/611

భరస : ససదదయఖ
ఇసటట ననస:2-8-809
వయససస:55
లస: ససస స
94-11/613

94-11/593

భరస : సలస
ఇసటట ననస:2-8-807
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననగమర వల
ఇసటట ననస:2-8-809
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:2-8-809
వయససస:40
లస: ససస స
5794 JBV3053741
పపరర: ననగమరశల షపక

94-11/596

తసడడ:డ ససబబబరరవప పస దదల
ఇసటట ననస:2-8-808
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప పస దదల
ఇసటట ననస:2-8-808
వయససస:45
లస: పప
5791 JBV1795921
పపరర: ధనలకడక తతట

5777 NDX0002311
పపరర: మసరసన షపక

5772 NDX2245181
పపరర: ఆసజనవయబలల గబసటననలమ

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:2-8-806
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:2-8-807
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప పస దదల
ఇసటట ననస:2-8-808
వయససస:43
లస: ససస స
5788 NDX2430015
పపరర: ససబబబరరవప పస దదల

94-14/486

భరస : మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:2-8-807
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:2-8-807
వయససస:34
లస: పప
5785 NDX2245454
పపరర: పపరష పస దదల

5774 NDX0223255
పపరర: మసరసనశల షపక షపక

94-11/590

తసడడ:డ హనసమసత రరవప గబసటననలమ
ఇసటట ననస:2-8-805/1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల ఖమదర
ఇసటట ననస:2-8-806
వయససస:54
లస: పప

భరస : సఈద బబషర
ఇసటట ననస:2-8-807
వయససస:31
లస: ససస స
5782 NDX0002386
పపరర: సలమ షపక

94-11/592

తసడడ:డ గన సపవదన షప క
ఇసటట ననస:2-8-805/1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:2-8-806
వయససస:31
లస: పప
5779 NDX1473594
పపరర: మబబన షపక

5771 NDX2245199
పపరర: ఈశశరమక గబసటననల

5769 NDX0001453
పపరర: మమరరస శరలక

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:2-8-805
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఆసజనవయబలల గబసటననల
ఇసటట ననస:2-8-805/1
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : గన సపవదన షప క
ఇసటట ననస:2-8-805/1
వయససస:53
లస: ససస స
5776 NDX0002279
పపరర: జలమన షపక

94-11/589

తసడడ:డ అనశర బబషర
ఇసటట ననస:2-8-804
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-8-805
వయససస:61
లస: పప
5773 NDX0461731
పపరర: నజర షపక

5768 NDX0002378
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

5793 NDX1929894
పపరర: అబబదలమర షపక

94-11/612

తసడడ:డ మహమద హనఫ షపక
ఇసటట ననస:2-8-809
వయససస:30
లస: పప
94-11/615

5796 JBV1797141
పపరర: దసస గరర�ర షపక�

94-11/616

తసడడ:డ మసరసన� �
ఇసటట ననస:2-8-809
వయససస:60
లస: పప
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5797 NDX0462010
పపరర: సపవదనసరహహబ షపక�
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94-11/617

తసడడ:డ మహహదదదన సరహహబ�
ఇసటట ననస:2-8-809
వయససస:74
లస: పప
5800 NDX1473503
పపరర: జనతషనస బబగస షపక

94-11/620

94-11/623

94-11/626

94-11/629

94-11/632

94-11/635

94-11/638

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-8-815
వయససస:32
లస: ససస స

5810 JBV1800440
పపరర: మరరబ షపక

5813 NDX2054799
పపరర: ఫకలకదదదన షపక

5816 JBV3053253
పపరర: బబజ షపక

5819 JBV3066123
పపరర: హనసమమయమక యలమరవపల

94-11/641

5822 JBV3053121
పపరర: హనసమసతరరవప యలమరవపల

94-11/630

5825 NDX0348052
పపరర: అనసరరధ దనసరర
భరస : కళళఖణ రరవప
ఇసటట ననస:2-8-815
వయససస:34
లస: ససస స

5805 NDX0947275
పపరర: పరమమశశర రరవప పరననల

94-11/625

5808 NDX2046473
పపరర: జరరన షపక

94-11/628

5811 NDX0007765
పపరర: మహబమబ షపక

94-11/631

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:2-8-812
వయససస:62
లస: ససస స
94-11/633

5814 NDX0448019
పపరర: జలమన షపక

94-11/634

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:2-8-812
వయససస:31
లస: పప
94-11/636

5817 JBV3053287
పపరర: ననగబల మరర షపక

94-11/637

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:2-8-812
వయససస:40
లస: పప
94-11/639

5820 NDX1394774
పపరర: నవన యలర వపల

94-11/640

తసడడ:డ హనసమసతషరరవప
ఇసటట ననస:2-8-814
వయససస:26
లస: పప
94-11/642

తసడడ:డ చనకకటయఖ
ఇసటట ననస:2-8-814
వయససస:46
లస: పప
94-11/644

94-11/622

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:2-8-812
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:2-8-814
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:2-8-814
వయససస:29
లస: పప
5824 NDX0348599
పపరర: శకవరణణ దనమవరపప

94-11/627

తసడడ:డ మసరసనశల
ఇసటట ననస:2-8-812
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఖమశససరహహబ
ఇసటట ననస:2-8-812
వయససస:67
లస: పప
5821 NDX1381441
పపరర: అసకమక రరవప యయలరవపల

5807 AP151010078236
పపరర: బబలరరమరరజ చదరరకలవరడ

5802 NDX1216399
పపరర: బనవశ దేవ మమరఖ

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:2-8-811
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ జజనస షపక
ఇసటట ననస:2-8-812
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనశల
ఇసటట ననస:2-8-812
వయససస:34
లస: పప
5818 AP151010078308
పపరర: మసరసన వల షపక

94-11/624

భరస : ననగమల మరర
ఇసటట ననస:2-8-812
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:2-8-812
వయససస:28
లస: పప
5815 NDX0032870
పపరర: మహమకద ఖమససస షరరఫ

5804 NDX0109298
పపరర: యయసస కకప చేరరకలవరడ

94-11/619

భరస : బడమక దేవ మమరఖ
ఇసటట ననస:2-8-811
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:2-8-811
వయససస:70
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:2-8-812
వయససస:35
లస: ససస స
5812 NDX2046820
పపరర: జజన బబషర షపక

94-11/621

భరస : బబల రరమరరజ
ఇసటట ననస:2-8-811
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ సమబజ మమరఖ
ఇసటట ననస:2-8-811
వయససస:49
లస: పప
5809 JBV1800457
పపరర: రరజజశనన బబగస షపక

5801 NDX0644047
పపరర: దరరయమవల షపక

5799 NDX2046515
పపరర: రరజజశన షపక

భరస : దరరయమ వల షపక
ఇసటట ననస:2-8-810
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదన సరహహబ
ఇసటట ననస:2-8-810
వయససస:38
లస: పప

భరస : జజసఫ పరసపపప
ఇసటట ననస:2-8-811
వయససస:44
లస: ససస స
5806 NDX1216381
పపరర: బడమక దేవ మమరఖ

94-11/618

భరస : ననగబల మరర
ఇసటట ననస:2-8-810
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సయయద సహబ
ఇసటట ననస:2-8-810
వయససస:61
లస: ససస స
5803 NDX1815861
పపరర: మమరర పరసపపప

5798 NDX0638627
పపరర: సరజదన షపక

5823 NDX0536995
పపరర: పరరశన షపక

94-11/643

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:2-8-815
వయససస:30
లస: ససస స
94-11/645

5826 AP151010084381
పపరర: వరలకడక దనమరరవరపప

94-11/646

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-8-815
వయససస:46
లస: ససస స
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5827 NDX1981084
పపరర: మహమకద రఫస షపక

94-11/647

తసడడ:డ షరలమయ షపక
ఇసటట ననస:2-8-815
వయససస:27
లస: పప
5830 NDX3072220
పపరర: వరలకడక దనమరపరరపప

94-11/1192

95-3/1057

94-11/654

94-11/656

94-11/659

94-14/1050

94-11/664

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-8-820
వయససస:45
లస: ససస స

5840 NDX2410512
పపరర: లకడక అమబదనలపలర

5843 NDX1963322
పపరర: హనసమయఖ అమబదనలపలర

5846 NDX2245348
పపరర: కకటటశశరర ససదదరరల

5849 NDX1678939
పపరర: ససబబ రరవప ససదదరరల

94-11/667

5852 NDX1491919
పపరర: వర లకడక జసపన

94-11/657

5855 AP151010084373
పపరర: ననగరతస మక పససపపలలటట
భరస : కరటమరరజ
ఇసటట ననస:2-8-820
వయససస:71
లస: ససస స

5835 NDX2410520
పపరర: మహహశ ఆవల

94-11/653

5838 NDX1892646
పపరర: శరరష ఆవపల

94-11/655

5841 AP151010084302
పపరర: బబ రరన బ�

94-11/658

భరస : షరరవపదదదన�
ఇసటట ననస:2-8-818
వయససస:51
లస: ససస స
94-11/660

5844 AP151010078324
పపరర: షరరపపదదదన షపక�

94-11/661

తసడడ:డ నడరరదదదన�
ఇసటట ననస:2-8-818
వయససస:62
లస: పప
94-11/662

5847 NDX2245371
పపరర: అరరణ ససదదరరల

94-11/663

భరస : సరసబయఖ ససదదరరల
ఇసటట ననస:2-8-819
వయససస:34
లస: ససస స
94-11/665

5850 NDX1929845
పపరర: సరసబయఖ ససదదరరల

94-11/666

తసడడ:డ అదయఖ ససదదరరల
ఇసటట ననస:2-8-819
వయససస:44
లస: పప
94-11/668

భరస : వనసకట నరసససహ రరజ
ఇసటట ననస:2-8-820
వయససస:39
లస: ససస స
94-11/670

94-11/651

భరస : మమరససడేయబలల ఆవపల
ఇసటట ననస:2-8-818
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అడడయఖ ససదదరరల
ఇసటట ననస:2-8-819
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ ససదదరరల
ఇసటట ననస:2-8-819
వయససస:68
లస: పప
5854 NDX1364975
పపరర: శవననగగశశరర పపదదక

94-14/487

భరస : ససబబబరరవప ససదదరరల
ఇసటట ననస:2-8-819
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అదయఖ ససదదరరల
ఇసటట ననస:2-8-819
వయససస:59
లస: ససస స
5851 NDX1929837
పపరర: అదయఖ ససదదరరల

5837 NDX0900340
పపరర: పడసరద ఆవపల ఆవపల

5832 NDX1243559
పపరర: రరఘవవసదడ సరశమ బబతపపడడ

తసడడ:డ పడసరద ఆవల
ఇసటట ననస:2-8-817
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ అమబదనలపలర
ఇసటట ననస:2-8-818
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ అమబదనలపలర
ఇసటట ననస:2-8-818
వయససస:18
లస: పప
5848 NDX1929829
పపరర: రమణ ససదదరరల

94-11/652

భరస : హనసమయఖ అమబదనలపలర
ఇసటట ననస:2-8-818
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ హనడమయఖ అమబదనలపలర
ఇసటట ననస:2-8-818
వయససస:22
లస: పప
5845 NDX2746303
పపరర: సరయ అమబదనలపలర

5834 NDX1963207
పపరర: ననగ మలలర శశరర గబరకపపసరల

94-11/649

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:2-8-816
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ జమమల ఆవపల
ఇసటట ననస:2-8-817
వయససస:51
లస: పప

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:2-8-818
వయససస:40
లస: ససస స
5842 NDX2401941
పపరర: గగపస అమబదనలపలర

94-11/650

భరస : వనసకట రమణయఖ గబరకపపసరల
ఇసటట ననస:2-8-817
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద ఆవల
ఇసటట ననస:2-8-817
వయససస:24
లస: పప
5839 NDX0449371
పపరర: లకడక� అవపల�

5831 NDX2246742
పపరర: తరరమల సరశమ బబతపపడక

5829 AP151010078252
పపరర: వనసకటటశశరరర దనమరరపపరపప

తసడడ:డ అడడవయఖ
ఇసటట ననస:2-8-815
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబతపపడక
ఇసటట ననస:2-8-816
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరగవవసదర సరశమ బబతపపడడ
ఇసటట ననస:2-8-816
వయససస:20
లస: ససస స
5836 NDX2410470
పపరర: శకనవరససలల ఆవల

94-11/648

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:2-8-815
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర దనమరపరరపప
ఇసటట ననస:2-8-815
వయససస:54
లస: ససస స
5833 SQX2004570
పపరర: శరసత లకడక బబతపపడడ

5828 NDX0527093
పపరర: జలమన షపక

5853 AP151010084374
పపరర: శవకలమరర పససపపలలటట

94-11/669

భరస : వఘఘనశశరరరవప
ఇసటట ననస:2-8-820
వయససస:39
లస: ససస స
94-11/671

5856 NDX1334424
పపరర: సరసబ శవ రరవప పపదఢక

94-11/672

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-8-820
వయససస:30
లస: పప
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94-11/673 5858 JBV3691615
5857 NDX1473602
పపరర: వనసకట నరసససహ రరజ జసపన
పపరర: కకటటశశరరరవప పపదఢక

తసడడ:డ బసవ రరజ
ఇసటట ననస:2-8-820
వయససస:46
లస: పప
5860 NDX1334473
పపరర: రరజగష కకసడన

తసడడ:డ కబబయఖ
ఇసటట ననస:2-8-820
వయససస:50
లస: పప
94-11/676

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-8-821
వయససస:29
లస: పప
5863 NDX0108340
పపరర: దసరడ బలలససపరటట

94-11/679

94-11/682

94-11/686

94-11/689

94-11/692

94-11/683

5870 NDX1243526
పపరర: శకనవరస రరవప బబతపపడడ

5873 NDX2245421
పపరర: అరచన దనమరపప

5876 NDX0433136
పపరర: రరఘవ రరవప పపసరర సక

94-14/489

5881 NDX1824979
పపరర: వనసకట లకడక కకడే

94-11/694

5879 NDX2162972
పపరర: వనసకటటశ దనమరపరరపప

94-11/687

భరస : మసరసన రరవప కకడే
ఇసటట ననస:2-8-825
వయససస:27
లస: ససస స

94-11/690

5885 NDX1364728
పపరర: మసరసన రరవప కకడద
తసడడ:డ అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:2-8-825
వయససస:31
లస: పప

94-11/681

5868 NDX1824920
పపరర: రవ చసదస బబతపపడడ

94-11/684

5871 NDX0222687
పపరర: శకనవరసరరవప బబతపపడడ

94-11/688

5874 AP151010084301
పపరర: ఫసయరరనససర

94-11/691

భరస : ససలమర
ఇసటట ననస:2-8-824
వయససస:56
లస: ససస స
94-11/693

5877 NDX1848714
పపరర: శరరష దనమరపరరపప
దనమరపరరపప
తసడడ:డ శకనవరస రరవప దనమరపరరపప
ఇసటట ననస:2-8-824
వయససస:24
లస: ససస స

94-14/488

94-14/490

5880 JBV3691045
పపరర: శకనవరసరరవప దనమవరపప
దనమవరపప
తసడడ:డ ఫకకరయఖ దనమవరపప
ఇసటట ననస:2-8-824
వయససస:46
లస: పప

94-14/491

94-11/695

5883 NDX1365048
పపరర: రరజఖలకకక కకడద

94-11/696

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-8-825
వయససస:31
లస: ససస స
94-11/697

5865 NDX0108019
పపరర: శరరద బబతపపడక

తసడడ:డ మసరసననడవప
ఇసటట ననస:2-8-823
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దనమరపరరపప
ఇసటట ననస:2-8-824
వయససస:23
లస: పప
5882 NDX1364744
పపరర: రగణబక కకడద

94-11/678

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబతపపడడ
ఇసటట ననస:2-8-823
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పపసరర సక
ఇసటట ననస:2-8-824
వయససస:42
లస: పప

5878 NDX0348508
పపరర: అచచమక దనమరవరపప
దనమరవరపప
భరస : శకనవరసస దనమరవరపప
ఇసటట ననస:2-8-824
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:2-8-825
వయససస:47
లస: ససస స

5867 NDX1962548
పపరర: రమణమక బబథనపపడక

5862 NDX1786237
పపరర: గరయతడ బలలససపరటట

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-8-823
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప దనమరపప
ఇసటట ననస:2-8-824
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప బబ లలససపరటట
ఇసటట ననస:2-8-824
వయససస:30
లస: పప

5884 NDX1364959
పపరర: పదకమక కకడద

94-11/680

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:2-8-823
వయససస:49
లస: పప

భరస : ఆదదననరరయణ బబ లలససపరటట
ఇసటట ననస:2-8-824
వయససస:36
లస: ససస స
5875 NDX2245439
పపరర: ఆదదననరరయణ బబ లలససపరటట

5864 NDX1243534
పపరర: ససబబబలల బబతపపడడ

94-11/675

తసడడ:డ శకనస బలలససపరటట
ఇసటట ననస:2-8-823
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ బబథనపపడక
ఇసటట ననస:2-8-823
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:2-8-823
వయససస:32
లస: పప
5872 NDX2256808
పపరర: రమమదేవ బబ లలససపరటట

94-11/677

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:2-8-823
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప బబతపపడడ
ఇసటట ననస:2-8-823
వయససస:67
లస: ససస స
5869 NDX0462309
పపరర: వనసకటటశశర రరవప అవరశరర�

5861 JBV1804046
పపరర: కరరమమన� షపక�

5859 NDX1334465
పపరర: పరవన కకసడ

భరస : రరజగష
ఇసటట ననస:2-8-821
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : షరరఫర� �
ఇసటట ననస:2-8-822
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:2-8-823
వయససస:44
లస: ససస స
5866 NDX1786120
పపరర: ససబబమక బబతపపడడ

94-11/674

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:2-8-825
వయససస:32
లస: ససస స
94-11/698

5886 NDX0947291
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకడే

94-11/699

తసడడ:డ అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:2-8-825
వయససస:32
లస: పప
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5887 NDX1364736
పపరర: సరసబశవ రరవప కకడద
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94-11/700

తసడడ:డ అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:2-8-825
వయససస:33
లస: పప
5890 NDX0445544
పపరర: ససరరలల కసటబ

94-11/703

94-11/706

94-11/709

94-11/712

94-11/715

94-14/494

94-14/497

తసడడ:డ పసడనవరలల జపలర
ఇసటట ననస:2-8-832
వయససస:38
లస: పప

5900 JBV1804038
పపరర: లమల బ షపక

5903 NDX1910182
పపరర: మమహరరననసర షపక

5906 JBV3691102
పపరర: జజన బబబబ షపక

5909 NDX1825589
పపరర: పడవణ ఏదనదడడగబ

94-11/717

5912 NDX1615881
పపరర: సతష కలవ

94-11/713

5915 NDX0537050
పపరర: శకలకడక సరలక
భరస : అసకరరరవప
ఇసటట ననస:2-8-832
వయససస:38
లస: ససస స

5895 NDX2256956
పపరర: అసజమక కలరగటట

94-11/708

5898 NDX1910307
పపరర: సపవదన బ షపక

94-11/711

5901 NDX1894485
పపరర: రరజజ షపక

94-11/714

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:2-8-830
వయససస:30
లస: పప
94-14/492

5904 NDX0007237
పపరర: ననసరరబ షపక

94-14/493

భరస : ఈసరవల షప క
ఇసటట ననస:2-8-830
వయససస:32
లస: ససస స
94-14/495

5907 NDX0448704
పపరర: ఈసరవల షపక షపక

94-14/496

తసడడ:డ మసరసన వల షప క
ఇసటట ననస:2-8-830
వయససస:35
లస: పప
94-11/143

5910 JBV1804053
పపరర: ఫరతమమన� షపక�

94-11/716

భరస : బబజ� �
ఇసటట ననస:2-8-831
వయససస:43
లస: ససస స
94-11/718

తసడడ:డ వనసకట రమణ కలవ
ఇసటట ననస:2-8-831
వయససస:34
లస: పప
94-9/905

94-11/705

భరస : జజన బబబబ షపక
ఇసటట ననస:2-8-830
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవర శసకర రరవప ఏదనదడడగబ
ఇసటట ననస:2-8-831
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ కలవ
ఇసటట ననస:2-8-831
వయససస:57
లస: ససస స
5914 NDX3155835
పపరర: వనసకటరరవప జపలర

94-11/710

తసడడ:డ మసరసన వరల షప క
ఇసటట ననస:2-8-830
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ననగబర సరహహబ షప క
ఇసటట ననస:2-8-830
వయససస:57
లస: పప
5911 NDX1615907
పపరర: కలమమరర కలవ

5897 NDX1738352
పపరర: షఫసయ షపక

5892 NDX2256782
పపరర: చసదడశశఖర చససడడరర

భరస : ఆసజనవయబలల కలరగటట
ఇసటట ననస:2-8-829
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:2-8-830
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మసరసనశల షప క
ఇసటట ననస:2-8-830
వయససస:42
లస: ససస స
5908 AP151010078157
పపరర: పకకర సరహహబ షపక షపక

94-11/707

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:2-8-830
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ కకధన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:2-8-830
వయససస:32
లస: పప
5905 AP151010084286
పపరర: లమలబ షపక షపక

5894 NDX2246882
పపరర: చననమమకయ మమరస

94-11/702

తసడడ:డ శకనస చససడడరర
ఇసటట ననస:2-8-827
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరజజ షపక
ఇసటట ననస:2-8-830
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఈసరవల
ఇసటట ననస:2-8-830
వయససస:31
లస: ససస స
5902 NDX2257079
పపరర: ససదదయఖ షపక

94-11/704

భరస : పడభబకర రజడడస మమరస
ఇసటట ననస:2-8-829
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర రజడడస మమరస
ఇసటట ననస:2-8-829
వయససస:23
లస: పప
5899 NDX1202340
పపరర: ననజర బ షపక

5891 NDX2245314
పపరర: శవ పరరశత చససడడరర

5889 NDX0462036
పపరర: జజసఫ కసటబ

తసడడ:డ ససరరలల
ఇసటట ననస:2-8-826
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనస చససడడరర
ఇసటట ననస:2-8-827
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ చససడడరర
ఇసటట ననస:2-8-827
వయససస:38
లస: పప
5896 NDX2256717
పపరర: హరర కకషష మమరస

94-11/701

భరస : శశరరలల
ఇసటట ననస:2-8-826
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయ దనసస
ఇసటట ననస:2-8-826
వయససస:59
లస: పప
5893 NDX2245397
పపరర: శకనస చససడడరర

5888 NDX0448415
పపరర: లకడక కరసటబ

5913 NDX1615915
పపరర: వనసకట రమణ కలవ

94-11/719

తసడడ:డ ససబబయఖ కలవ
ఇసటట ననస:2-8-831
వయససస:61
లస: పప
94-11/720

5916 NDX2256873
పపరర: సరయ మణణదదప సరలకర

94-11/721

తసడడ:డ అసకర రరవప సరలక
ఇసటట ననస:2-8-832
వయససస:21
లస: పప
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5917 NDX2630986
పపరర: వనసకట రవతేజ సరలక
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94-11/1125

తసడడ:డ అసకరరవప సరలక
ఇసటట ననస:2-8-832
వయససస:18
లస: పప
5920 NDX2727063
పపరర: సరయ లకడక కసడకగర

94-11/1195

94-11/1198

94-9/906

94-187/1096

94-11/724

94-11/727

తసడడ:డ కకషషయఖ లమతే పచచల
ఇసటట ననస:2-8-843
వయససస:45
లస: పప

94-11/1200

94-11/722

5933 NDX0448035
పపరర: లకడక పపసరర సక

5936 NDX0461921
పపరర: శకవరణణ యలమరవపల

94-11/730

5939 NDX0222232
పపరర: ననగరరజడడస కరటబ

94-11/725

5942 AP151010084353
పపరర: దసరడ కరట

94-11/728

5945 NDX3009784
పపరర: ససధకర పచచల
తసడడ:డ మలర శశర రరవప పచచల
ఇసటట ననస:2-8-843
వయససస:21
లస: పప

5928 NDX2783751
పపరర: దదప వరరకలటట

94-11/1201

భరస : వనసకటటశశరరర గసజ
ఇసటట ననస:2-8-836, 5TH LINE
వయససస:42
లస: ససస స
5931 NDX0445627
పపరర: పపలర యఖ� సధదకర�

94-11/723

5934 NDX0461913
పపరర: కమల పపసరర సక

94-11/726

94-11/729
5937 NDX1963124
పపరర: వనసకట రమణయఖ గబరకపపసరల

తసడడ:డ తరరపతయఖ గబరకపపసరల
ఇసటట ననస:2-8-840
వయససస:43
లస: పప
94-11/731

5940 NDX0527010
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప బబ ననల

94-11/732

తసడడ:డ గరలయఖ
ఇసటట ననస:2-8-842
వయససస:38
లస: పప
94-11/734

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:2-8-843
వయససస:51
లస: ససస స
94-14/997

94-11/1199

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:2-8-839
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరజడడస
ఇసటట ననస:2-8-841
వయససస:45
లస: పప
94-11/733

5925 NDX2905263
పపరర: వనసకటటశశరరర గసజ

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:2-8-838
వయససస:48
లస: పప

భరస : వరయఖ యలమరవపల
ఇసటట ననస:2-8-840
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగభమషణరరవప
ఇసటట ననస:2-8-843
వయససస:44
లస: ససస స
5944 NDX3009917
పపరర: మలర శశర రరవప పచచల

5930 NDX1710566
పపరర: మమరర ససజజత శరలక

94-11/1197

తసడడ:డ రరమబ గసజ
ఇసటట ననస:2-8-836
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:2-8-839
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననగరరజడడస
ఇసటట ననస:2-8-841
వయససస:41
లస: ససస స
5941 JBV3066529
పపరర: అరరణ ఉమకడఢజ

94-14/995

తసడడ:డ పపలర యఖ శరలక
ఇసటట ననస:2-8-838
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ చన కకటయఖ
ఇసటట ననస:2-8-839
వయససస:41
లస: పప
5938 JBV3066834
పపరర: వనసకరయమక కరటబ

5927 NDX2783736
పపరర: వనసకటటశశరరర గసజ

5922 NDX3107299
పపరర: ననగమణణ మల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:2-8-835
వయససస:34
లస: ససస స

Deleted

భరస : రరఘవ రరవప పపసరర సక
ఇసటట ననస:2-8-839
వయససస:33
లస: ససస స
5935 JBV3691706
పపరర: సరసబశవరరవప యలమరవపల

94-11/1196

తసడడ:డ రరమబ గసజ
ఇసటట ననస:2-8-836, 5TH LINE
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పపలయఖ పథదపటట
ఇసటట ననస:2-8-837
వయససస:22
లస: ససస స
5932 NDX2246809
పపరర: లకడక పపసరర సక

5924 NDX3105996
పపరర: వనసకటటశశరరర తనళళ
ర రర

94-11/1194

Deleted

తసడడ:డ వనసకయఖ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:2-8-835
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ గసజ
ఇసటట ననస:2-8-836, 5TH LINE
వయససస:65
లస: పప
5929 NDX3261542
పపరర: నసదదన పథదపటట

5921 NDX3217999
పపరర: అచమక తనళళ
ర రర

5919 NDX2842938
పపరర: ససజనఖ కరప

భరస : భబససర కరప
ఇసటట ననస:2-8-833
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:2-8-835
వయససస:56
లస: ససస స

తలర : ననగమణణ మమల
ఇసటట ననస:2-8-835
వయససస:18
లస: ససస స
5926 NDX2746659
పపరర: రరమబ గసజ

94-11/1193

భరస : వనసకట రరవప జపలర
ఇసటట ననస:2-8-832
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ కసడకగర
ఇసటట ననస:2-8-833
వయససస:19
లస: ససస స
5923 NDX2816338
పపరర: దసరడ మమల

5918 NDX3176013
పపరర: వనసకట ససజజత జపలర

5943 NDX3009792
పపరర: కమలమక పచచల

94-14/996

భరస : కకషషయఖ లమతే పచచల
ఇసటట ననస:2-8-843
వయససస:63
లస: ససస స
94-14/998

5946 NDX1785957
పపరర: జజనబ షపక

94-11/735

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:2-8-845
వయససస:40
లస: ససస స
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5947 NDX1914184
పపరర: దసస గరర షపక
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94-11/736

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:2-8-845
వయససస:23
లస: పప
5950 NDX2996288
పపరర: యమసఫ షపక

94-11/1202

5951 NDX0349993
పపరర: కరరమమన షపక

94-11/741

5954 NDX0005736
పపరర: జమలమ బబగస

5957 NDX0002105
పపరర: ఉమర బబగ మహమకద

తసడడ:డ మహబమబ బబవగ మహమకద
ఇసటట ననస:2-8-847
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబబబగ
ఇసటట ననస:2-8-847
వయససస:31
లస: పప

5959 NDX2174654
పపరర: నబసరహహబ షపక

5960 NDX1364793
పపరర: అమనన షపక

94-11/747

తసడడ:డ ఇమకసర షపక
ఇసటట ననస:2-8-847
వయససస:76
లస: పప
5962 NDX0001735
పపరర: కకరణ� మబకరసమల�

94-11/750

94-11/1203

94-11/754

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:2-8-849
వయససస:44
లస: పప

94-11/745

5969 NDX2881951
పపరర: శశశదన బ షపక

94-11/756

5972 NDX1691634
పపరర: షపక ననగబల షరరఫ

94-11/748

5975 JBV3691656
పపరర: మసరసన లసకర
తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:2-8-849
వయససస:85
లస: పప

5955 AP151010084178
పపరర: సలమమన మహమకద

94-11/743

5958 NDX1930164
పపరర: అకబర బబగ మహమకద

94-11/746

5961 NDX0448365
పపరర: మరరబ షపక

94-11/749

భరస : పసరర
ఇసటట ననస:2-8-848
వయససస:33
లస: ససస స
94-11/751

5964 NDX0032698
పపరర: సతఖననరరయణ మబకరసమల�

94-11/752

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:2-8-848
వయససస:52
లస: పప
94-14/999

5967 JBV1790252
పపరర: మసరసన షపక

94-11/753

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:2-8-848/1
వయససస:34
లస: ససస స
94-11/1204

5970 JBV1790245
పపరర: ఖమసససబ షపక

94-11/755

భరస : చనసద
ఇసటట ననస:2-8-849
వయససస:40
లస: ససస స
94-11/757

తసడడ:డ చసద షపక
ఇసటట ననస:2-8-849
వయససస:26
లస: పప
94-11/759

94-11/740

తసడడ:డ మహబమబ బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:2-8-847
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:2-8-848/1
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:2-8-849
వయససస:80
లస: ససస స
5974 JBV3053261
పపరర: చనసద లసకర

5966 NDX2765337
పపరర: హహహడనడ బబష షపక

5952 AP151010078238
పపరర: మసరసన షపక�

భరస : మహమకద బబగ
ఇసటట ననస:2-8-847
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:2-8-848
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:2-8-848/1
వయససస:43
లస: పప
5971 JBV1802503
పపరర: జజన బ షపక

94-11/742

తసడడ:డ మసరసన లసకర
ఇసటట ననస:2-8-848
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఘన శశశదన షపక
ఇసటట ననస:2-8-848
వయససస:29
లస: పప
5968 JBV3053279
పపరర: బబజ లసకర

5963 JBV1798321
పపరర: పసరర లసకర

94-11/738

తసడడ:డ ససలమర�
ఇసటట ననస:2-8-846
వయససస:42
లస: పప

భరస : వల
ఇసటట ననస:2-8-848
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:2-8-848
వయససస:31
లస: పప
5965 NDX2882678
పపరర: ననగబల మర షపక

94-11/739

తసడడ:డ మహమకద బబగస
ఇసటట ననస:2-8-847
వయససస:32
లస: ససస స
94-11/744

5949 NDX2201341
పపరర: జలమన షపవక

తసడడ:డ జలమన షపవక
ఇసటట ననస:2-8-845
వయససస:48
లస: పప

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:2-8-846
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అకబర బబవగ మహమకద
ఇసటట ననస:2-8-847
వయససస:30
లస: ససస స
5956 NDX1914705
పపరర: జబబవర బబవగ మహమకద

94-11/737

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:2-8-845
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:2-8-845
వయససస:20
లస: పప
5953 NDX1930172
పపరర: హససనన బబగమ మహమకద

5948 NDX1930180
పపరర: ససభబన షపక

5973 NDX1073485
పపరర: రరమకకటయఖ వపరరమ

94-11/758

తసడడ:డ యమననధదశశటట
ఇసటట ననస:2-8-849
వయససస:42
లస: పప
94-11/760

5976 JBV1790237
పపరర: రజయ బ షపక

94-11/761

భరస : వల
ఇసటట ననస:2-8-849/1
వయససస:40
లస: ససస స
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5977 NDX2046846
పపరర: ననగమర వరల షపక
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94-11/762

తసడడ:డ మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:2-8-849/1
వయససస:23
లస: పప

5978 NDX1786427
పపరర: ఇజజర వల షపక

94-11/763

తసడడ:డ మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:2-8-849/1
వయససస:25
లస: పప

5980 NDX2783041
పపరర: జజన బ షపక

5979 JBV1801919
పపరర: మరర వల షపక

94-11/764

తసడడ:డ mastan లసకర
ఇసటట ననస:2-8-849/1
వయససస:45
లస: పప

94-11/1205

తసడడ:డ షపక మరవల
ఇసటట ననస:2-8-849/1
వయససస:20
లస: ససస స

5981 NDX0448332
పపరర: హజరర షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-11/765

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:2-8-851
వయససస:29
లస: ససస స
5984 AP151010084030
పపరర: షకకల పఠరన

94-11/769

94-11/772

94-11/1206

94-11/777

94-11/780

తసడడ:డ ససబబరరవప కరవటట
ఇసటట ననస:2-8-852
వయససస:19
లస: ససస స

5991 NDX2046614
పపరర: ననగమర బ గసట

5994 NDX1334333
పపరర: కరజబ యలమసదల

5997 NDX2046408
పపరర: మసరసన గసట

94-11/783

6000 NDX0001693
పపరర: కకటటశశరరరవప� పపటబట�

94-11/775

6003 NDX2121317
పపరర: మమత కసదదవలస
భరస : దసరడ పడసరద కసదదవలస
ఇసటట ననస:2-8-853
వయససస:31
లస: ససస స

94-11/771

5989 JBV1798842
పపరర: ఖమలలషర షపక

94-11/774

5992 NDX1322163
పపరర: సయమ
ద దద

94-11/776

భరస : శవ షపక
ఇసటట ననస:2-8-852
వయససస:37
లస: ససస స
94-11/778

5995 NDX2146372
పపరర: జగదదశ చటటట

94-11/779

తసడడ:డ జజనకక రరమయఖ చటటట
ఇసటట ననస:2-8-852
వయససస:27
లస: పప
94-11/781

5998 NDX1334317
పపరర: శవ షపక

94-11/782

తసడడ:డ కరశస
ఇసటట ననస:2-8-852
వయససస:42
లస: పప
94-11/784

తసడడ:డ పడభబకరరరవప�
ఇసటట ననస:2-8-852
వయససస:51
లస: పప
94-11/1277

5986 JBV1794940
పపరర: ఖమజజ షపక

తసడడ:డ నబసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:2-8-851
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ పకకర సరహహబ గసట
ఇసటట ననస:2-8-852
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ చటటట
ఇసటట ననస:2-8-852
వయససస:44
లస: పప
6002 NDX3225067
పపరర: దసరడ భవన కరవటట

94-11/773

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:2-8-852
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:2-8-852
వయససస:30
లస: పప
5999 NDX2146380
పపరర: జజనకక రరమయఖ చటటట

5988 AP151010078102
పపరర: ఖమశసఖమన పఠరన

94-11/767

తసడడ:డ ఖమలలషర షపక
ఇసటట ననస:2-8-851
వయససస:33
లస: పప

భరస : మసరసన గసట
ఇసటట ననస:2-8-852
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శనస
ఇసటట ననస:2-8-852
వయససస:42
లస: ససస స
5996 NDX0002352
పపరర: వనసకటటష దఢనవపపడడ

94-11/770

తసడడ:డ దనవపద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:2-8-851
వయససస:57
లస: పప

భరస : కరలలశ షపక
ఇసటట ననస:2-8-851
వయససస:49
లస: ససస స
5993 NDX1334325
పపరర: ఖమసససబ షపక

5985 NDX1910166
పపరర: దనవపద ఖమన పఠరన

5983 AP151010084294
పపరర: హససనన పఠన

భరస : మహహదదదన
ఇసటట ననస:2-8-851
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస పఠరన
ఇసటట ననస:2-8-851
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ దనవపద ఖమన
ఇసటట ననస:2-8-851
వయససస:47
లస: పప
5990 NDX2737211
పపరర: షకకరరననసర షపక

94-11/766

భరస : మహబమబ వల
ఇసటట ననస:2-8-851
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఖమసససఖమన
ఇసటట ననస:2-8-851
వయససస:49
లస: ససస స
5987 AP151010078329
పపరర: మమహహదదదనఖమన

5982 NDX1202274
పపరర: శరరజ షపక

6001 NDX3225018
పపరర: sకకరణబబబబ షపక

94-11/1276

తసడడ:డ శవ షపక
ఇసటట ననస:2-8-852
వయససస:20
లస: పప
94-11/785

6004 NDX0350629
పపరర: వహహదన షపవక

94-11/786

భరస : ననగబల మరర
ఇసటట ననస:2-8-853
వయససస:33
లస: ససస స
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6005 NDX1691659
పపరర: దసరడ ననగ లకడక కసదదవలస

94-11/787

భరస : వనసకటటశశర రరవప కసదదవలస
ఇసటట ననస:2-8-853
వయససస:37
లస: ససస స
6008 NDX2069574
పపరర: బబల ననగ రరజ యసదనడపప

94-11/790

94-11/793

94-11/796

94-14/498

94-14/501

94-11/1207

94-14/503

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-8-860
వయససస:42
లస: ససస స

6018 NDX0007450
పపరర: పరరశతమక పడడగరనవన

6021 NDX0537027
పపరర: అసజల కలమమరర ఓలలటట

6024 NDX1873406
పపరర: హరరష బబబబ గమడడ

6027 NDX0002253
పపరర: రరయమజ షపక

94-11/801

6030 NDX0211649
పపరర: వనసకరయమక మమమడనల

94-14/499

6033 NDX0212902
పపరర: దసరడ వసగపరటట
భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:2-8-860
వయససస:45
లస: ససస స

6013 JBV3691680
పపరర: దసరరడరరవప యసడడపప

94-11/795

6016 NDX3263035
పపరర: బబల మబరళ కకషష కసదదవలస

94-17/1277

94-14/500
6019 NDX0225714
పపరర: వనసకటటశశరరర వడడగరనవన వడడగరనవన

తసడడ:డ లకకయఖ వడడగరనవన
ఇసటట ననస:2-8-854/1
వయససస:66
లస: పప
94-11/797

6022 NDX0527069
పపరర: లకడక శవ శకనవరసరరవప ఓలలటట

94-11/798

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:2-8-856
వయససస:30
లస: పప
94-11/799

6025 NDX0461756
పపరర: సలమ షపక

94-14/502

భరస : రరయమజ షప క
ఇసటట ననస:2-8-859/1
వయససస:36
లస: ససస స
94-14/504

6028 NDX2256931
పపరర: తరరపతమక మమమడనల

94-11/800

తసడడ:డ శకనవరస మమమడనల
ఇసటట ననస:2-8-860
వయససస:23
లస: ససస స
94-11/802

భరస : గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:2-8-860
వయససస:35
లస: ససస స
94-11/804

94-11/792

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కసదదవలస
ఇసటట ననస:2-8-853
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ నడర సరహహబ షప క
ఇసటట ననస:2-8-859/1
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస మమమడనల
ఇసటట ననస:2-8-860
వయససస:24
లస: ససస స
6032 NDX0006510
పపరర: భమలకడక మమమడనల

94-11/1126

తసడడ:డ రరమమరరవప గమడడ
ఇసటట ననస:2-8-858
వయససస:31
లస: పప

భరస : నబసరహహబ షప క
ఇసటట ననస:2-8-859/1
వయససస:56
లస: ససస స
6029 NDX2246825
పపరర: దసరడ భవరన మమమడనల

6015 NDX2588416
పపరర: యమసడడపప వజయ లకకక

6010 NDX2121309
పపరర: దసరడ పడసరద కసదదవలస

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:2-8-853
వయససస:43
లస: పప

భరస : లకడక శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-8-856
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప దేవరపలర
ఇసటట ననస:2-8-857
వయససస:45
లస: పప
6026 NDX0005843
పపరర: అసరరఫస షపక

94-11/794

భరస : వనసకటటశశర రరవప పడడగరనవన
ఇసటట ననస:2-8-854/1
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వడడగరనవన
ఇసటట ననస:2-8-854/1
వయససస:66
లస: పప
6023 NDX3023579
పపరర: శకనవరస రరవప దేవరపలర

6012 NDX1691667
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కసదదవలస

94-11/789

తసడడ:డ సరసబ మమరరస కసదదవలస
ఇసటట ననస:2-8-853
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ యమసడడపప దసరరడ రరవప
ఇసటట ననస:2-8-853
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప పగరడడనవన
ఇసటట ననస:2-8-854/1
వయససస:31
లస: ససస స
6020 NDX0442228
పపరర: శకనవరసరరవప వడడగరనవన

94-11/791

తసడడ:డ సరసబ మమరరస కసదదవలస
ఇసటట ననస:2-8-853
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అలర సరహహబ
ఇసటట ననస:2-8-853
వయససస:61
లస: పప
6017 NDX0007591
పపరర: రగణబకర దేవ పగరడడనవన

6009 NDX1914986
పపరర: ననగబల మరర షపవక

6007 NDX0351130
పపరర: నబబలల షపవక

భరస : అమన
ఇసటట ననస:2-8-853
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవడడ
ఇసటట ననస:2-8-853
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ హమమన
ఇసటట ననస:2-8-853
వయససస:38
లస: పప
6014 NDX0226936
పపరర: ఆమమన షపక

94-11/788

భరస : దసరరడరరవప
ఇసటట ననస:2-8-853
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరడ రరవప యసదనడపప
ఇసటట ననస:2-8-853
వయససస:24
లస: పప
6011 NDX0462283
పపరర: ననగబల మరర షపవక

6006 NDX0448068
పపరర: సడరఖకలమమరర యసడడపప

6031 NDX0461749
పపరర: ననగ రరజ పతస పరటట

94-11/803

భరస : పరపయఖ
ఇసటట ననస:2-8-860
వయససస:39
లస: ససస స
94-11/805

6034 NDX0001628
పపరర: నరగసదడ వసగపరటట

94-11/806

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:2-8-860
వయససస:31
లస: పప
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6035 NDX0032524
పపరర: శకనవరసరరవప మమమడనల

94-11/807

తసడడ:డ వనసకరటరరవప
ఇసటట ననస:2-8-860
వయససస:44
లస: పప
6038 NDX2046341
పపరర: గగపస మమమడర

94-11/810

94-11/813

94-11/816

94-11/819

94-14/505

94-14/1051

94-11/826

తసడడ:డ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:2-8-869/1
వయససస:26
లస: ససస స

6048 JBV3691698
పపరర: వనసకటయఖ గబసజ

6051 NDX1929993
పపరర: అమరరన బ షపక

6054 NDX1473545
పపరర: నడరర హన షపక

6057 NDX1073469
పపరర: మసరసన వల షపక

94-11/829

6060 AP151010078296
పపరర: ఖమశసవల షపక

94-11/820

6063 NDX0007229
పపరర: ఖసశదన షపక షపక
భరస : ఖమససస వల షప క
ఇసటట ననస:2/8/869/1
వయససస:33
లస: ససస స

6043 NDX0007328
పపరర: లకకకదేవ గబసజ

94-11/815

6046 NDX1334408
పపరర: వనసకట రవ పలర పప

94-11/818

6049 NDX1334432
పపరర: తరరపతయఖ పలర పప

94-11/821

తసడడ:డ వవసకట సరశమ
ఇసటట ననస:2-8-861
వయససస:53
లస: పప
94-11/822

6052 NDX2763035
పపరర: రరజగశశరర కకట

94-11/1208

భరస : శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:2-8-865
వయససస:43
లస: ససస స
94-11/824

6055 AP151010084165
పపరర: ససబబన బ

94-11/825

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:2-8-869
వయససస:48
లస: ససస స
94-11/827

6058 NDX1473586
పపరర: గబననససపవడ షపక

94-11/828

తసడడ:డ నబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:2-8-869
వయససస:51
లస: పప
94-11/830

తసడడ:డ ఆదసషఫస
ఇసటట ననస:2-8-869/1
వయససస:44
లస: పప
94-14/506

94-11/812

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:2-8-861
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:2-8-869
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఆదసషఫస
ఇసటట ననస:2-8-869/1
వయససస:66
లస: ససస స
6062 NDX1910240
పపరర: షపరరఫర సయఖద

94-11/817

భరస : ననగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:2-8-869
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:2-8-869
వయససస:28
లస: పప
6059 AP151010084163
పపరర: మసరసనబ షపక

6045 NDX1334507
పపరర: శకనవరస రరవప పలర పప

6040 NDX2201259
పపరర: లకడక పలర పప

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:2-8-861
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : నగమల మరర షపక
ఇసటట ననస:2-8-865
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ కకటట
ఇసటట ననస:2-8-865
వయససస:58
లస: పప
6056 NDX1073493
పపరర: నగమల మరర షపక

94-11/814

తసడడ:డ గబరరమమరరస
ఇసటట ననస:2-8-861
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప తతట
ఇసటట ననస:2-8-862
వయససస:34
లస: పప
6053 NDX2762904
పపరర: శకనవరస రరవప కకటట

6042 NDX1334440
పపరర: వనసకట కలమమరర గబసజజ

94-11/809

భరస : శవ ననగగశశరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:2-8-861
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:2-8-861
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-8-861
వయససస:35
లస: పప
6050 NDX0001214
పపరర: రరజశశఖర తతట

94-11/811

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:2-8-861
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:2-8-861
వయససస:45
లస: ససస స
6047 NDX1334499
పపరర: వనసకటయఖ గబసజజ

6039 NDX2201267
పపరర: suneetha పలర పప

6037 NDX0002592
పపరర: ఆదదననరరయణ వసగపరటట

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:2-8-860
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ suneetha పలర పప
ఇసటట ననస:2-8-861
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వవసకట రవ
ఇసటట ననస:2-8-861
వయససస:27
లస: ససస స
6044 NDX1334515
పపరర: వవసకట రమణమక పలర పప

94-11/808

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:2-8-860
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససవర మమమడనల
ఇసటట ననస:2-8-860/1
వయససస:24
లస: పప
6041 NDX1334457
పపరర: వజయ కలమమరర పలర పప

6036 NDX1365022
పపరర: శకనవరస మమమడనల

6061 NDX1207018
పపరర: హహసపసన సయఖద

94-11/831

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:2-8-869/1
వయససస:48
లస: పప
94-14/507

6064 NDX0212449
పపరర: ఖతజజ సయఖద

94-14/508

భరస : హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:2-8-869/1
వయససస:49
లస: ససస స
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6065 NDX0223222
పపరర: ననగబల మరర సయఖద సయఖద

94-14/509

తసడడ:డ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:2-8-869/1
వయససస:31
లస: పప
6068 AP151010078575
పపరర: వససతరరవప పస తనరర సక

94-11/834

94-11/835

6074 NDX2257046
పపరర: యగయఖ తనటటకకసడ

94-11/838

94-9/907

94-11/842

94-11/845

94-11/839

6078 NDX2510683
పపరర: ననగదేవ నవర

6081 NDX0638577
పపరర: సతఖననరరయణ కలరరపపడడ�

6084 NDX2054989
పపరర: బబజన షపక

94-11/846

6087 AP151010084285
పపరర: కకటటశశరమక మమమడనల

94-11/840

భరస : గరలబ షపక
ఇసటట ననస:2-8-877
వయససస:70
లస: ససస స

6090 NDX0445809
పపరర: వలర భరరవ ఉపసరజటర

94-11/843

6093 NDX0462143
పపరర: మహబమబ జజన షపక
తసడడ:డ అబబదల హమద షపక
ఇసటట ననస:2-8-878
వయససస:61
లస: పప

94-11/837

6076 NDX2778314
పపరర: మసరసన బఇవనవ బబలరసకకసడ

94-11/1210

6079 NDX0638668
పపరర: వనసకటలకడక కలరరపపడడ�

94-11/841

6082 NDX2510709
పపరర: సతఖననరరయణ నవర

94-11/844

తసడడ:డ పడసరద నవర
ఇసటట ననస:2-8-875
వయససస:34
లస: పప
94-14/510

6085 NDX0339572
పపరర: రవపఫ అబబదల

94-14/511

తసడడ:డ ఖమససస అబబదల
ఇసటట ననస:2-8-876
వయససస:32
లస: పప
94-11/847

6088 NDX2510857
పపరర: లకడక నవర

94-11/848

భరస : పడసరద నవర
ఇసటట ననస:2-8-877
వయససస:57
లస: ససస స
94-11/850

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:2-8-877
వయససస:39
లస: పప
94-11/852

6073 NDX2256865
పపరర: అనసడయ తనటటకకసడ

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:2-8-875
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:2-8-877
వయససస:40
లస: ససస స
94-11/849

94-2/1496

భరస : ససభబన బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:2-8-874
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : అబబదల రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:2-8-876
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:2-8-877
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బబడదసరహహబ
ఇసటట ననస:2-8-877
వయససస:72
లస: పప

6075 NDX2256923
పపరర: శకనవరస రరవప తనటటకకసడ

6070 NDX2990398
పపరర: శరసబయఖ తనదదకకపఅలమ

భరస : యగయఖ తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:2-8-874
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణమమరరస�
ఇసటట ననస:2-8-875
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:2-8-876
వయససస:20
లస: ససస స

6092 NDX1364850
పపరర: పపదదజజన షపక

94-11/836

భరస : సతఖననరరయణ నవర
ఇసటట ననస:2-8-875
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:2-8-875
వయససస:38
లస: ససస స

6089 NDX2510881
పపరర: ఆశరబ షపక

6072 NDX2256840
పపరర: జజనకక తనటటకకసడ

94-11/833

తసడడ:డ సపవదయఖ తనదదకకపఅలమ
ఇసటట ననస:2-8-874
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ యగయఖ తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:2-8-874
వయససస:45
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ నవర
ఇసటట ననస:2-8-875
వయససస:27
లస: ససస స

6086 JBV1794361
పపరర: ననజరర షపక

94-11/1209

భరస : శకనవరస రరవప తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:2-8-874
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:2-8-874
వయససస:63
లస: ససస స

6083 NDX2256733
పపరర: ఆయయషర షపక

6069 NDX2829646
పపరర: ననగ సరయ తేజ పస తరర సక

6067 JBV3066263
పపరర: ననగ మలలర శశరర పస తరర సక

భరస : వససతరరవప
ఇసటట ననస:2-8-873
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వరశససథ రరవప పస తరర సక
ఇసటట ననస:2-8-873
వయససస:20
లస: పప

6071 NDX2256907
పపరర: నరజ కలమమర సడరఖ
తనటటకకసడ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:2-8-874
వయససస:21
లస: ససస స

6080 JBV1791847
పపరర: మత జజన షపక

94-11/832

తసడడ:డ కరలలష వల షపక
ఇసటట ననస:2-8-871
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:2-8-873
వయససస:41
లస: పప

6077 NDX2737245
పపరర: ననగదేవ నవర

6066 NDX1691600
పపరర: షపక మసరసన వల

6091 AP151010078321
పపరర: బబజ షపక

94-11/851

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:2-8-877
వయససస:43
లస: పప
94-11/854

6094 AP151010084225
పపరర: కరరమమన

94-11/855

భరస : హజరత ఆల
ఇసటట ననస:2-8-879
వయససస:44
లస: ససస స

Page 606 of 722

6095 NDX0005686
పపరర: గబలమర రర షపక
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94-11/856

భరస : శలమర
ఇసటట ననస:2-8-879
వయససస:54
లస: ససస స
6098 NDX0947309
పపరర: ఖమజసయఖద షపక

94-11/859

94-11/862

94-11/865

94-31/863

94-11/868

94-11/871

94-11/874

తసడడ:డ భబషర�
ఇసటట ననస:2-8-884
వయససస:37
లస: పప

6108 JBV1797976
పపరర: నడరర హన షపక

6111 NDX1243484
పపరర: కలర షపద బబగస షపక

6114 NDX2510717
పపరర: షహననజ షపక

6117 JBV1798057
పపరర: బబ ఆషర షపక

94-11/877

6120 JBV1794221
పపరర: మహకదఅల షపక

94-11/866

6123 AP151010078424
పపరర: ననగబల మరర షపక
తసడడ:డ భబషర
ఇసటట ననస:2-8-884
వయససస:42
లస: పప

6103 JBV3691714
పపరర: ననగబలకరర షపక

94-11/864

6106 NDX2762953
పపరర: ననగబలబ షపక

94-14/1000

6109 NDX2046531
పపరర: ఆశక షపక

94-11/867

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:2-8-881
వయససస:26
లస: పప
94-11/869

6112 NDX2046796
పపరర: శవ ననగగశశర రరవప యడవలర

94-11/870

తసడడ:డ శకనస యడవలర
ఇసటట ననస:2-8-882
వయససస:24
లస: పప
94-11/872

6115 NDX1086834
పపరర: గకససయమ షపక

94-11/873

భరస : జజన బబషర
ఇసటట ననస:2-8-884
వయససస:31
లస: ససస స
94-11/875

6118 NDX0344663
పపరర: మబసతనబ బబగస

94-11/876

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:2-8-884
వయససస:61
లస: ససస స
94-11/878

తసడడ:డ భబషర
ఇసటట ననస:2-8-884
వయససస:34
లస: పప
94-11/880

94-11/861

భరస : జజన శశశదన షపక
ఇసటట ననస:2-8-880
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ననగబల మరర
ఇసటట ననస:2-8-884
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ షఫస
ఇసటట ననస:2-8-884
వయససస:31
లస: పప
6122 AP151010078524
పపరర: జజన భబషర షపక�

94-11/1211

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:2-8-884
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : జజనబబషర
ఇసటట ననస:2-8-884
వయససస:31
లస: ససస స
6119 NDX0032961
పపరర: గకసరల షపక

6105 NDX2762854
పపరర: హససన షపక

6100 NDX0447722
పపరర: ఖమశభ షపక

తసడడ:డ ఘననవసదన
ఇసటట ననస:2-8-880
వయససస:35
లస: పప

భరస : సరధదక
ఇసటట ననస:2-8-882
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల నబ
ఇసటట ననస:2-8-882
వయససస:44
లస: పప
6116 NDX0447631
పపరర: మసరసన షపక

94-11/863

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:2-8-881
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:2-8-881
వయససస:45
లస: పప
6113 NDX1243500
పపరర: సరధదక షపక

6102 NDX0947259
పపరర: జజననవసదన షపక

94-11/858

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:2-8-880
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ననగబలమరర షపక
ఇసటట ననస:2-8-880
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ననగబలమరర షపక
ఇసటట ననస:2-8-880
వయససస:28
లస: ససస స
6110 JBV3691722
పపరర: బబజ షపక

94-11/860

తసడడ:డ ఘననవసదన
ఇసటట ననస:2-8-880
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఘన సపవదన
ఇసటట ననస:2-8-880
వయససస:42
లస: పప
6107 NDX2684454
పపరర: హససన షపక

6099 AP151010078253
పపరర: హజరత ఆల షపక

6097 NDX0947317
పపరర: జజననబషర షపక

తసడడ:డ హజరత అల
ఇసటట ననస:2-8-879
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద గకస
ఇసటట ననస:2-8-879
వయససస:52
లస: పప

భరస : ఘనసపవదన
ఇసటట ననస:2-8-880
వయససస:61
లస: ససస స
6104 AP151010078325
పపరర: ససభబన షపక

94-11/857

భరస : మహమకద గకస
ఇసటట ననస:2-8-879
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద గకస
ఇసటట ననస:2-8-879
వయససస:49
లస: పప
6101 AP151010084262
పపరర: ఆదనబమన

6096 AP151010084328
పపరర: పరతమమబ షపక

6121 JBV1794551
పపరర: భబషర షపక

94-11/879

తసడడ:డ మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:2-8-884
వయససస:37
లస: పప
94-11/881

6124 NDX2805604
పపరర: రతస యఖ పరలమదద

94-11/1212

తసడడ:డ లకకయఖ పరలమదద
ఇసటట ననస:2-8-885
వయససస:77
లస: పప
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6125 NDX2816569
పపరర: పరశతమక పరలమదద

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-11/1213

భరస : రతస యఖ పరలమదద
ఇసటట ననస:2-8-885
వయససస:69
లస: ససస స
6128 NDX2805554
పపరర: లకడక భబరత పరలమదద

94-11/1216

94-11/883

94-11/886

94-11/889

94-11/892

94-11/895

94-11/898

భరస : ససబబ రరవప శరలక
ఇసటట ననస:2-8-892
వయససస:57
లస: ససస స

6138 AP151010084138
పపరర: శరరష మరరక�

6141 NDX2201317
పపరర: పరరకరష చేబబడ లల

6144 AP151010078184
పపరర: గగవసదస మరరక�

6147 JBV1800218
పపరర: బదరరననసర షపక

94-14/513

6150 NDX2410496
పపరర: రమమదేవ శరలక

94-11/890

6153 NDX2410363
పపరర: వవణబమమధవ రరవప సరలక
తసడడ:డ ససబబబరరవప సరలక
ఇసటట ననస:2-8-892
వయససస:38
లస: పప

6133 NDX2092658
పపరర: మహమకద జజన షపక

94-11/885

6136 NDX1243443
పపరర: వజయలకడక మమడడకకసడ

94-11/888

6139 AP151010084105
పపరర: భమలకడక మరరక�

94-11/891

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:2-8-887
వయససస:51
లస: ససస స
94-11/893

6142 NDX1243476
పపరర: సససదర రరవప మమడడకకసడ

94-11/894

తసడడ:డ బబబమ రరవప
ఇసటట ననస:2-8-887
వయససస:39
లస: పప
94-11/896

6145 AP151010078214
పపరర: ఏడడకకసడలల మరరక�

94-11/897

తసడడ:డ అమరయఖ�
ఇసటట ననస:2-8-887
వయససస:54
లస: పప
94-14/512

6148 JBV1797968
పపరర: షరరఫర షపక

94-11/899

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:2-8-891
వయససస:42
లస: ససస స
94-11/900

తసడడ:డ వవణబ మమధవరరవప శరలక
ఇసటట ననస:2-8-892
వయససస:35
లస: ససస స
94-11/902

94-11/882

భరస : సససదర రరవప
ఇసటట ననస:2-8-887
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అబబదలమర షప క
ఇసటట ననస:2-8-889
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:2-8-891
వయససస:39
లస: పప
6152 NDX0007286
పపరర: కనకమక శరలక

94-11/887

తసడడ:డ అమరయఖ�
ఇసటట ననస:2-8-887
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ సపవదస షపక
ఇసటట ననస:02-08-889
వయససస:59
లస: పప
6149 JBV3691011
పపరర: ససభబన షపక

6135 NDX2046507
పపరర: పసడయమసక చసకస

6130 NDX2162824
పపరర: శరహహదసన షపక

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:2-8-886
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరజగశశరరవప చేబబడ లల
ఇసటట ననస:2-8-887
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ కసచదరర
ఇసటట ననస:2-8-887
వయససస:40
లస: పప
6146 NDX2510774
పపరర: అబబదలమర షపక

94-11/884

భరస : గగవసదస�
ఇసటట ననస:2-8-887
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : బబబబ రరవప మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:2-8-887
వయససస:60
లస: ససస స
6143 NDX2046713
పపరర: పసలల బబబబ కసచదరర

6132 NDX1772996
పపరర: దదలర త బబగమ షపక

94-11/1215

తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:2-8-886
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససరగష బబబబ చసకస
ఇసటట ననస:2-8-887
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శరససస నస చననస
ఇసటట ననస:2-8-887
వయససస:46
లస: ససస స
6140 NDX2054781
పపరర: శరఖమల మమడడకకసడ

94-11/1217

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:2-8-886
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన శరరఫ షపక
ఇసటట ననస:2-8-886
వయససస:48
లస: పప
6137 NDX2069541
పపరర: మమరర మసజ లత చననస

6129 NDX2805588
పపరర: అశశన పరలమదద

6127 NDX2805513
పపరర: అనసరరధ పరలమదద

భరస : శకనవరసరరవప పరలమదద
ఇసటట ననస:2-8-885
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పరలమదద
ఇసటట ననస:2-8-885
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:2-8-886
వయససస:43
లస: ససస స
6134 NDX2092641
పపరర: మసరసనశల షపక

94-11/1214

తసడడ:డ రతస యఖ పరలమదద
ఇసటట ననస:2-8-885
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పరలమదద
ఇసటట ననస:2-8-885
వయససస:25
లస: ససస స
6131 NDX2092633
పపరర: దదలమరద షపక

6126 NDX2805455
పపరర: శకనవరసరరవప పరలమదద

6151 JBV1794320
పపరర: షకకల షపక

94-11/901

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:2-8-892
వయససస:40
లస: ససస స
94-11/903

6154 JBV3691748
పపరర: ససబబబరరవప శరలక

94-11/904

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప శరలక
ఇసటట ననస:2-8-892
వయససస:61
లస: పప
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6155 NDX2737252
పపరర: పస లలరరజ శరలక
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94-11/1218

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర శరలక
ఇసటట ననస:2-8-892
వయససస:20
లస: పప
6158 NDX0727016
పపరర: మహబమబ ససబబన

94-11/907

94-11/910

94-11/913

94-11/916

94-11/919

94-14/514

94-11/922

భరస : కససస వల తషళళళరర
ఇసటట ననస:2-8-899
వయససస:32
లస: ససస స

6168 NDX2162808
పపరర: గకససయమ షపక

6171 NDX2162782
పపరర: నగమలమరర షపక

6174 JBV3691052
పపరర: హమమద అల షపక

6177 NDX2510766
పపరర: షరహహన షపక

94-11/925

6180 NDX2510782
పపరర: అబబదల షషకలర షపక

94-11/917

6183 NDX3187291
పపరర: కససస వల తషళళళరర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తషళళళరర
ఇసటట ననస:2-8-899
వయససస:38
లస: పప

6163 AP151010084223
పపరర: మసరసన బ షపకల

94-11/912

6166 NDX0350223
పపరర: హససనన షపక

94-11/915

6169 NDX2162741
పపరర: ఫసరగజ బబషర షపక

94-11/918

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:2-8-896
వయససస:26
లస: పప
94-11/920

6172 NDX2781045
పపరర: నననన షపక

94-11/1219

తసడడ:డ కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:2-8-897
వయససస:23
లస: పప
94-14/515

6175 JBV1794338
పపరర: బబషషబ షపక

94-11/921

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:2-8-898
వయససస:38
లస: ససస స
94-11/923

6178 NDX2510675
పపరర: జజన బ షపక

94-11/924

భరస : అబబదల షషకలర షపక
ఇసటట ననస:2-8-899
వయససస:33
లస: ససస స
94-11/926

తసడడ:డ లమల అహకద షపక
ఇసటట ననస:2-8-899
వయససస:37
లస: పప
94-11/1220

94-11/909

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:2-8-895
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:2-8-899
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రజజక పఠరన
ఇసటట ననస:2-8-899
వయససస:63
లస: ససస స
6182 NDX3154861
పపరర: చసదదక
డ తషళళళరర

94-11/914

తసడడ:డ ఖమససస షప క
ఇసటట ననస:2-8-897
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల ఖయమమ
ఇసటట ననస:2-8-898
వయససస:49
లస: పప
6179 NDX2510790
పపరర: సబరరనస పఠరన

6165 JBV1798313
పపరర: బబజ షపక

6160 NDX0447409
పపరర: బబజత బ షపక

భరస : యమససన
ఇసటట ననస:2-8-894
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ బలషరహహద షపక
ఇసటట ననస:2-8-897
వయససస:28
లస: పప

భరస : అహమకద అల షప క
ఇసటట ననస:2-8-897
వయససస:31
లస: ససస స
6176 JBV1795848
పపరర: మసరసన వల షపక

94-11/911

భరస : ఫసరగజజబషర షపక
ఇసటట ననస:2-8-896
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బలషరహహద షపక
ఇసటట ననస:2-8-897
వయససస:44
లస: ససస స
6173 NDX0350181
పపరర: కగసర జహ షపక

6162 NDX0447474
పపరర: గకసఖ షపక

94-11/906

తసడడ:డ యమససన
ఇసటట ననస:2-8-894
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ యమససన
ఇసటట ననస:2-8-894
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ జలమన
ఇసటట ననస:2-8-895
వయససస:31
లస: పప
6170 NDX2162816
పపరర: మహబమబ షపక

94-11/908

భరస : యమససన
ఇసటట ననస:2-8-894
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ యమససన
ఇసటట ననస:2-8-894
వయససస:35
లస: పప
6167 NDX1086628
పపరర: రరషన జహహర

6159 NDX2046838
పపరర: నససమమ షపక

6157 NDX1086776
పపరర: బబజషహహద ససబబన

తసడడ:డ మహబమబ ససబబన
ఇసటట ననస:2-8-893
వయససస:41
లస: పప

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:2-8-894
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:2-8-894
వయససస:33
లస: ససస స
6164 JBV1795855
పపరర: మమలమల షపక

94-11/905

భరస : మహబమబ ససబబన
ఇసటట ననస:2-8-893
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ అలర సరహహబ
ఇసటట ననస:2-8-893
వయససస:67
లస: పప
6161 JBV1794379
పపరర: కరరమమన షపక

6156 NDX0726992
పపరర: షకకననబ షపకల

6181 NDX2510899
పపరర: రజజక పఠరన

94-11/927

తసడడ:డ మసరసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:2-8-899
వయససస:73
లస: పప
94-12/1408

6184 NDX2950335
పపరర: రతన రరజ వనరర చరర

94-9/912

తసడడ:డ యయసఅబమ
ఇసటట ననస:2-8-900
వయససస:45
లస: పప
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6185 NDX2955250
పపరర: డనన వవరరచనరరర
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94-9/913

తసడడ:డ రతనరరజ
ఇసటట ననస:2-8-900
వయససస:18
లస: పప
6188 NDX0007708
పపరర: ధనలకడక� ఉదయగరరర�

94-11/930

94-11/932

94-11/935

94-11/1221

94-11/939

94-11/942

94-11/945

భరస : ననగగశశర రరవప పస డక
ఇసటట ననస:2-8-905
వయససస:34
లస: ససస స

6198 NDX2775237
పపరర: జజసఫ కకశశర వడదస

6201 NDX0431254
పపరర: పపర మహబమబ పఠరన

6204 JBV1802958
పపరర: జలమన పఠరన

6207 NDX0006403
పపరర: మసరసన బ షపక

94-11/948

6210 AP151010078086
పపరర: మసరసన వల

94-14/1001

6213 NDX1334416
పపరర: భమలకడక కకడనల
భరస : ననగకకషష
ఇసటట ననస:2-8-906
వయససస:30
లస: ససస స

6193 AP151010084377
పపరర: మమరతమక జజలమ

94-11/934

6196 AP151010078475
పపరర: జయపరల జజలమ

94-11/937

6199 NDX2287209
పపరర: కరరమమన పఠరన

94-11/938

భరస : సమకద బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:2-8-902
వయససస:23
లస: ససస స
94-11/940

6202 AP151010084135
పపరర: సరమమమజఖస దేవరపలర �

94-11/941

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:2-8-902
వయససస:66
లస: ససస స
94-11/943

6205 JBV1796523
పపరర: బబడే పఠరన

94-11/944

తసడడ:డ వల
ఇసటట ననస:2-8-902
వయససస:52
లస: పప
94-11/946

6208 AP151010084137
పపరర: మసరసన బ షపక

94-11/947

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:2-8-903
వయససస:71
లస: ససస స
94-11/949

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:2-8-903
వయససస:47
లస: పప
94-11/950

94-14/516

తసడడ:డ సరలకననడజ
ఇసటట ననస:2-8-901
వయససస:47
లస: పప

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:2-8-903
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:2-8-903
వయససస:22
లస: పప
6212 NDX2046390
పపరర: ససజజత పస దదల

94-11/936

తసడడ:డ బబడే
ఇసటట ననస:2-8-902
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:2-8-903
వయససస:26
లస: ససస స
6209 NDX2287183
పపరర: శకనవరస షపక

6195 AP151010078353
పపరర: వజయబబబబ వడదస

6190 JBV3066354
పపరర: కరరచరర దదడనస

భరస : జయపరల
ఇసటట ననస:2-8-901
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : బబడడ
ఇసటట ననస:2-8-902
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ బబడే పఠరన
ఇసటట ననస:2-8-902
వయససస:32
లస: పప
6206 NDX2287159
పపరర: మలర క షపవఖ

94-11/933

తసడడ:డ వజయ బబబబ వడదస
ఇసటట ననస:2-8-901
వయససస:18
లస: పప

భరస : శవ శసకరర� �
ఇసటట ననస:2-8-902
వయససస:39
లస: ససస స
6203 NDX0032797
పపరర: సమద బబషర పఠరన

6192 JBV1800226
పపరర: ఇసదదర వడడస

94-11/929

తసడడ:డ సమమయయలల దదడనస
ఇసటట ననస:2-8-900
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అనలలసమమర
ఇసటట ననస:2-8-901
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ వడదస
ఇసటట ననస:2-8-901
వయససస:68
లస: పప
6200 JBV3066768
పపరర: రగణబక � తనటట�

94-11/931

భరస : వజయబబబబ
ఇసటట ననస:2-8-901
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప తనళళపలర
ఇసటట ననస:2-8-901
వయససస:25
లస: పప
6197 NDX2740298
పపరర: అనల కలమమర వడదస

6189 NDX0947325
పపరర: కకటటశశర రరవప ఉదయశరర

6187 NDX2246775
పపరర: ననగ కలమఖణణ ఉదయగరరర

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఉదయగరరర
ఇసటట ననస:2-8-900
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:2-8-900
వయససస:47
లస: పప

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:2-8-901
వయససస:35
లస: ససస స
6194 NDX1473560
పపరర: ననగగశశర రరవప తనళళపలర

94-11/928

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఉదయ గరరర
ఇసటట ననస:2-8-900
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:2-8-900
వయససస:41
లస: ససస స
6191 NDX2046424
పపరర: జజన బ షపక

6186 NDX2046721
పపరర: ననగ కలమఖణణ ఉదయగరరర

6211 NDX3098431
పపరర: బబడమర యఖ జమబకల

94-11/1222

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప జమబకల
ఇసటట ననస:2-8-904
వయససస:33
లస: పప
94-11/951

6214 NDX1981126
పపరర: ననగ కకషష కకడనల

94-11/952

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:2-8-906
వయససస:38
లస: పప
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6215 NDX2069558
పపరర: మబబనన షపక
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94-11/953

భరస : అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:2-8-907
వయససస:24
లస: ససస స
94-11/956

తసడడ:డ చనన ససబబబ రరవప మనమమల
ఇసటట ననస:2-8-907
వయససస:40
లస: పప
94-11/959

94-11/1223

94-11/964

94-11/967

94-11/970

94-11/971

తసడడ:డ సపవదసలల
ఇసటట ననస:2-8-915
వయససస:63
లస: పప

6228 NDX0344796
పపరర: రజయమ షపక

6231 NDX0002584
పపరర: సపవదసలల షపక

6234 NDX2970945
పపరర: అలబక షపక

6237 NDX0007476
పపరర: జరరనన షపక

94-11/974

6240 NDX0889683
పపరర: హసపసన షపక

94-11/965

6243 NDX3248002
పపరర: మమమడనల పసచచయఖ
తసడడ:డ మమమడనల రరమయఖ
ఇసటట ననస:2-8-915
వయససస:75
లస: పప

6223 JBV1796515
పపరర: వనసకటటశశరరర అలల
ర రర

94-11/961

6226 NDX0002055
పపరర: బబజ షపక

94-11/963

6229 NDX0344762
పపరర: బబజజనబ షపక

94-11/966

భరస : బకరరర సరహహబ
ఇసటట ననస:2-8-911
వయససస:59
లస: ససస స
94-11/968

6232 NDX0445759
పపరర: బకరరర సరహహబ షపక

94-11/969

తసడడ:డ కకదనన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:2-8-911
వయససస:64
లస: పప
94-11/1224

6235 NDX2816742
పపరర: హససన షపక

94-11/1225

భరస : రహహమ షపక
ఇసటట ననస:2-8-913
వయససస:20
లస: ససస స
94-11/972

6238 NDX0006379
పపరర: లకడక చసదనగరరర

94-11/973

భరస : సరరయఖ
ఇసటట ననస:2-8-915
వయససస:53
లస: ససస స
94-11/975

తసడడ:డ బబవరసరయబ
ఇసటట ననస:2-8-915
వయససస:46
లస: పప
94-11/977

94-11/958

తసడడ:డ బకరర సరహహబ
ఇసటట ననస:2-8-910
వయససస:39
లస: పప

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:2-8-915
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బబవరరసరహహబ
ఇసటట ననస:2-8-915
వయససస:57
లస: ససస స
6242 NDX0448233
పపరర: బబవరర సరహహబ

94-11/962

తసడడ:డ షరరఫ
ఇసటట ననస:2-8-913
వయససస:23
లస: పప

తలర : లకడక
ఇసటట ననస:2-8-915
వయససస:31
లస: ససస స
6239 NDX0431437
పపరర: ఖమససస బ షపక

6225 NDX2245231
పపరర: సపవద జజన బ షపక

6220 NDX2046416
పపరర: అననపపరష వలల
ర రర

తసడడ:డ ఎలర యఖ
ఇసటట ననస:2-8-909
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ బకరర సరహహబ
ఇసటట ననస:2-8-911
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:2-8-912
వయససస:47
లస: ససస స
6236 NDX0007302
పపరర: ససధఖ రరణణ చసదనగరరర

94-11/960

భరస : సపవదసలల
ఇసటట ననస:2-8-911
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:2-8-911
వయససస:43
లస: పప
6233 NDX0889873
పపరర: ఖజస రరననసర షపక�

6222 JBV1796531
పపరర: ససశల అలల
ర రర

94-11/955

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర వలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-8-909
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:2-8-910
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బబజలమల
ఇసటట ననస:2-8-911
వయససస:39
లస: ససస స
6230 NDX0785071
పపరర: బబజ లమల షపక

94-11/957

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-8-909
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-8-909
వయససస:20
లస: పప
6227 NDX0344705
పపరర: కరదనబ షపక

6219 JBV1794577
పపరర: చననజజనభబషర షపక

6217 NDX2510691
పపరర: శకరరమమమరరస చేబబడ లల

తసడడ:డ తరరపతయఖ చేబబడ లల
ఇసటట ననస:2-8-907
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ భబషర
ఇసటట ననస:2-8-908
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర వలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-8-909
వయససస:25
లస: ససస స
6224 NDX2751691
పపరర: మబరళ కకషష వలల
ర రర

94-11/954

భరస : తరరపతయఖ చేబబడ లల
ఇసటట ననస:2-8-907
వయససస:37
లస: ససస స

6218 NDX2510808
పపరర: చనన మసతయఖ మనమమల

6221 NDX1517897
పపరర: కకకషషవవణణ వలల
ర రర

6216 NDX2510873
పపరర: లకడక చేబబడ లల

6241 AP151010078307
పపరర: ససదద బబడద షపక�

94-11/976

తసడడ:డ అబబదల ఖయమమ�
ఇసటట ననస:2-8-915
వయససస:52
లస: పప
94-11/1286

6244 NDX3248010
పపరర: మమవదఅలమ పసచచయఖ

94-14/1068

తసడడ:డ మమవదఅలమ రరమయఖ
ఇసటట ననస:2-8-915
వయససస:75
లస: పప

Page 611 of 722

6245 NDX2092625
పపరర: ససపపరష కకడర
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94-11/978

భరస : సరసబ ససవర రరవప కకడర
ఇసటట ననస:2-8-916
వయససస:30
లస: ససస స
6248 NDX1243633
పపరర: సరసబయఖ మమమడనల

94-11/981

94-11/984

94-11/987

94-14/1002

94-11/991

94-11/994

94-11/997

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:2-8-922
వయససస:49
లస: పప

6258 NDX0431809
పపరర: జజఖత పస తరర సక

6261 NDX0339002
పపరర: వరరసజనవయబలల పస తనరర సక

6264 NDX0935353
పపరర: శవరరమ బతష
స ల

6267 NDX2766970
పపరర: రరజవ గరసధద బతష
స ల

94-14/518

6270 NDX0445171
పపరర: పడసరదస దదడనస

94-11/989

6273 AP151010078230
పపరర: కకటయఖ పరలపరరస
తసడడ:డ ఆదదయఖ
ఇసటట ననస:2-8-922
వయససస:77
లస: పప

6253 NDX1243393
పపరర: పరమమశశర రరవప పడగడ

94-11/986

6256 NDX2751741
పపరర: బబజమమబ షపక

94-11/1226

6259 JBV3691763
పపరర: లకకణరరవప పస తరర సక

94-11/990

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:2-8-918
వయససస:36
లస: పప
94-11/992

6262 NDX1791269
పపరర: కలమమరర బతష
స ల

94-11/993

భరస : ససజవ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:2-8-919
వయససస:29
లస: ససస స
94-11/995

6265 NDX0935361
పపరర: ససజవరరవప బతష
స ల

94-11/996

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:2-8-919
వయససస:37
లస: పప
94-11/1227

6268 NDX0431205
పపరర: ససజజత దదడనస

94-14/517

తసడడ:డ పడసరద దదడనస
ఇసటట ననస:2--8-921
వయససస:34
లస: ససస స
94-14/519

తసడడ:డ ఏసస బబ దదడనస
ఇసటట ననస:2/8/921
వయససస:39
లస: పప
94-11/1000

94-11/983

తసడడ:డ సపవదసమరర షపక
ఇసటట ననస:2-8-917
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రసబబబబ బతష
స ల
ఇసటట ననస:2-8-919
వయససస:19
లస: పప

భరస : పడసరద దదడనస
ఇసటట ననస:2-8-921
వయససస:53
లస: ససస స
6272 AP151010078530
పపరర: లకకనబబబబ పరలపరరస

94-11/988

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:2-8-919
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:2-8-919
వయససస:60
లస: పప
6269 JBV1796549
పపరర: పడభబవత దదడనస

6255 NDX1243419
పపరర: కరసతన రరవప పడగడ

6250 NDX1913723
పపరర: వజయ కలమమరర పడగడ

తసడడ:డ కరసతన రరవప
ఇసటట ననస:2-8-916/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:2-8-918
వయససస:61
లస: పప

భరస : వరరసరశమ
ఇసటట ననస:2-8-919
వయససస:51
లస: ససస స
6266 AP151010078533
పపరర: వరరసరశమ బతష
స ల

94-11/985

భరస : లకకణ రరవప
ఇసటట ననస:2-8-918
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మమబబ వరల షపక
ఇసటట ననస:2-8-918
వయససస:48
లస: పప
6263 AP151010084136
పపరర: గబరమక బతష
స ల

6252 NDX1243385
పపరర: మలలర శశరర పడగడ

94-11/980

తసడడ:డ కరసతన రరవప పడగడ
ఇసటట ననస:2-8-916/1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వరర సరశమ
ఇసటట ననస:2-8-916/1
వయససస:67
లస: పప

భరస : కసరక షపక
ఇసటట ననస:2-8-917
వయససస:68
లస: ససస స
6260 NDX1929928
పపరర: ససభబన షపక

94-11/982

భరస : కరసతన రరవప
ఇసటట ననస:2-8-916/1
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ కరసతనరరవ పడగడ
ఇసటట ననస:2-8-916/1
వయససస:45
లస: పప
6257 NDX2751709
పపరర: అమననబ షపక

6249 AP151010078131
పపరర: పసచచయఖ మమమడనల

6247 AP151010084106
పపరర: వమల మమమడనల

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:2-8-916
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:2-8-916
వయససస:67
లస: పప

భరస : పపలర యఖ పడగడ
ఇసటట ననస:2-8-916/1
వయససస:36
లస: ససస స
6254 NDX1243377
పపరర: పపలర యఖ పడగడ

94-11/979

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:2-8-916
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:2-8-916
వయససస:44
లస: పప
6251 NDX1243666
పపరర: వనసకట జయలకడక పడగడ

6246 NDX0785204
పపరర: అనత మమమడనల

6271 AP151010084325
పపరర: వనసకరయమక పరలపరరస

94-11/999

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:2-8-922
వయససస:66
లస: ససస స
94-11/1001

6274 NDX3053667
పపరర: సససనన పరలపరరస

94-11/1228

తసడడ:డ తరరపత పరలపరరస
ఇసటట ననస:2-8-922
వయససస:18
లస: ససస స
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6275 JBV1798388
పపరర: ఖమసససబ షపక
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94-11/1002

భరస : ననగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:2-8-923
వయససస:33
లస: ససస స
6278 NDX1202290
పపరర: ససలలచన ననకలస

94-11/1004

94-11/1007

94-11/1010

94-11/1013

94-11/1016

94-11/1019

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:2-8-929
వయససస:41
లస: ససస స
6299 AP151010078156
పపరర: కకటటశశరరరవప కళళళస
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-8-929
వయససస:57
లస: పప
6302 NDX2180321
పపరర: మసరసన రరవప పస తరర సక
తసడడ:డ సరసబసవ రరవప పస తరర సక
ఇసటట ననస:2-8-930
వయససస:35
లస: పప

6288 AP151010084126
పపరర: ససబబబలల వడడస

94-11/1014

94-11/1009

6291 JBV1792340
పపరర: శకనస బబ మమకజ

6294 NDX2180297
పపరర: అనడరరధ మదసకలరర

6297 AP151010084171
పపరర: ససతమక కళళస

6300 NDX0006163
పపరర: కనకదసరడ పస తనరర సక

6303 NDX0002493
పపరర: సరసబశవరరవప పస తరర సక
తసడడ:డ వరరసజనవయబలల
ఇసటట ననస:2-8-930
వయససస:37
లస: పప

94-11/1012

6289 NDX0447250
పపరర: ససరగఖ బబ మమకజ

94-11/1015

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:2-8-926
వయససస:32
లస: ససస స
94-11/1017

6292 NDX0007252
పపరర: యయసమక ఇససకరలలటట

94-11/1018

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:2-8-927
వయససస:33
లస: ససస స
94-11/1020

6295 NDX0461657
పపరర: గకతమ

94-11/1021

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:2-8-929
వయససస:30
లస: ససస స
94-11/1023

6298 NDX0448282
పపరర: శకకరసత

94-11/1024

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-8-929
వయససస:33
లస: పప
94-11/1026

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:2-8-930
వయససస:34
లస: ససస స
94-11/1028

6283 NDX2201390
పపరర: దేవర రరజ కకలర

తసడడ:డ ఏససదనసస
ఇసటట ననస:2-8-924
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-8-929
వయససస:66
లస: ససస స
94-11/1025

94-11/1006

94-11/1011 6286 JBV1801620
6285 JBV1798347
పపరర: మశస పడసనన కలమమర ననకలస
పపరర: యయసస బబ నలస

తసడడ:డ మసరసన రరవప మదసకలరర
ఇసటట ననస:2-8-928
వయససస:33
లస: ససస స
94-11/1022

6280 JBV1798495
పపరర: చననమమరతమక కకలర

తసడడ:డ బబబబ రరవప కకలర
ఇసటట ననస:2-8-924
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరశమ బబ మకజ
ఇసటట ననస:2-8-926
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససతతషస�
ఇసటట ననస:2-8-927
వయససస:38
లస: పప
6296 AP151010084169
పపరర: శవమసగ కళళస

94-11/1008

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:2-8-925
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : రరమసరశమ
ఇసటట ననస:2-8-926
వయససస:56
లస: ససస స
6293 NDX0032839
పపరర: పడసరద� పససపపలలటట�

6282 NDX2201408
పపరర: ramesh neelam

94-11/1003

భరస : బబబమరరవప
ఇసటట ననస:2-8-924
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ
ఇసటట ననస:2-8-924
వయససస:36
లస: పప

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:2-8-925
వయససస:39
లస: ససస స
6290 JBV3066388
పపరర: కమలమక బబ మమకజ

94-11/1005

తసడడ:డ yesobu neelam
ఇసటట ననస:2-8-924
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ బబసజమన అరరగగలమ
ఇసటట ననస:2-8-924
వయససస:32
లస: పప
6287 AP151010084182
పపరర: ననగమణణ వడడస

6279 JBV1798503
పపరర: సలలమ నలస

6277 NDX2510865
పపరర: అరరణ జజఖత అరరగగలమ

భరస : ఆనసద రరవప అరరగగలమ
ఇసటట ననస:2-8-924
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఏసస బబ
ఇసటట ననస:2-8-924
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:2-8-924
వయససస:60
లస: ససస స
6284 NDX2510733
పపరర: ఆనసద రరవప అరరగగలమ

94-11/1229

తసడడ:డ మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:2-8-923
వయససస:42
లస: పప

భరస : మషప పడసనన కలమమర
ఇసటట ననస:2-8-924
వయససస:31
లస: ససస స
6281 JBV1798479
పపరర: పపతషరమక ననకలస

6276 NDX3011301
పపరర: ననగబల మర షపక

6301 NDX0005850
పపరర: మలలర శశరర పస తనరర సక

94-11/1027

భరస : వరరసజనవయబలల
ఇసటట ననస:2-8-930
వయససస:51
లస: ససస స
94-11/1029

6304 NDX2180271
పపరర: సరసబశవ రరవప పస తరర సక

94-11/1030

తసడడ:డ పస తష రరజ పస తరర సక
ఇసటట ననస:2-8-930
వయససస:63
లస: పప
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6305 NDX2730232
పపరర: రరజ రరవప మటటట పలర
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94-13/1388

తసడడ:డ లకకయఖ మటటట పలర
ఇసటట ననస:2-8-931/1
వయససస:47
లస: పప
6308 NDX0006254
పపరర: నరకల రగగబపలర

94-11/1032

94-11/1035

94-11/1231

94-11/1039

94-11/1288

94-11/1043

94-11/1046

తసడడ:డ ఏసయఖ
ఇసటట ననస:2-8-941
వయససస:50
లస: పప

6318 JBV1795871
పపరర: రరజఖలకడక వరదన

6321 JBV1798644
పపరర: శరఖమల మమడడ

6324 AP151010078281
పపరర: ఆశరరశదమబ మమడడ

6327 NDX1334291
పపరర: ఉష జజటట

94-11/1049

6330 AP151010084098
పపరర: భబరత ననననదద

94-11/1040

6333 NDX0212241
పపరర: ససనతన అరరగజల
భరస : సరలకన రరజ అరరగజల
ఇసటట ననస:2-8-942
వయససస:39
లస: ససస స

6313 NDX2931673
పపరర: ససగబణ పగరడడ

94-11/1230

6316 NDX1364819
పపరర: ఊరరకళళ దేవ పస తనరర సక

94-11/1038

6319 NDX2819944
పపరర: సరరత నలర మతష

94-11/1232

భరస : ననగగశశర రరవప మటటట పలర
ఇసటట ననస:2-8-938
వయససస:44
లస: ససస స
94-11/1041

6322 AP151010084097
పపరర: బబబరరణణ మమడడ

94-11/1042

భరస : ననగమలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:2-8-939
వయససస:43
లస: ససస స
94-11/1044

6325 AP151010078071
పపరర: ననగగశశరరరవప మమడడ

94-11/1045

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:2-8-939
వయససస:47
లస: పప
94-11/1047

6328 JBV1799170
పపరర: కమలమకర జజటట

94-11/1048

తసడడ:డ మహననడవప
ఇసటట ననస:2-8-940
వయససస:33
లస: పప
94-11/1050

భరస : అగససటన
ఇసటట ననస:2-8-941
వయససస:44
లస: ససస స
94-11/1052

94-11/1034

భరస : సససదర రరమయఖ
ఇసటట ననస:2-8-937
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : కమలమకర
ఇసటట ననస:2-8-940
వయససస:34
లస: ససస స

తలర : రరణణ చలలకలరర
ఇసటట ననస:2-8-941
వయససస:27
లస: ససస స
6332 JBV3053220
పపరర: అగససటన ననననదద

94-11/1037

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:2-8-939
వయససస:42
లస: పప

భరస : షడడక
ఇసటట ననస:2-8-940
వయససస:33
లస: ససస స
6329 NDX2075852
పపరర: కకటమక చలలకలరర

6315 NDX0006197
పపరర: రరధదక పస తరర సక

6310 NDX1608688
పపరర: సరయ కకషష కమతస

భరస : శకనస బబబబ పగరడడ
ఇసటట ననస:2-8-936
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆశరరశదస
ఇసటట ననస:2-8-939
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగమలలర శశర రరవప మదద
ఇసటట ననస:2-8-939
వయససస:25
లస: పప
6326 NDX0461715
పపరర: సశరరపరరణణ జజటట

94-11/1036

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-8-938
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ మటటట పలర
ఇసటట ననస:2-8-938
వయససస:46
లస: పప
6323 NDX1873356
పపరర: అరరణ కలమమర మదద

6312 NDX0001966
పపరర: రవకలమమర కమతస

94-11/1031

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:2-8-936
వయససస:27
లస: పప

భరస : రరమకకకషష�
ఇసటట ననస:2-8-937
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:2-8-937
వయససస:40
లస: పప
6320 NDX3256567
పపరర: ననగగశశర రరవప మటటట పలర

94-11/1033

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:2-8-936
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకకరసత రగకపరలఈ
ఇసటట ననస:2-8-936
వయససస:20
లస: పప
6317 JBV3691300
పపరర: రరమకకకషష పస తరర హక

6309 AP151010084170
పపరర: పరరశత కమతమబ

6307 NDX0005926
పపరర: రమమదేవ కమతస

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:2-8-936
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:2-8-936
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వరసస దేవర రరవప పగరడడ
ఇసటట ననస:2-8-936
వయససస:38
లస: పప
6314 NDX2931756
పపరర: సరయ తేజ రగకపరలఈ

94-14/1003

భరస : రరజ రరవప మటటట పలర
ఇసటట ననస:2-8-931/1
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:2-8-936
వయససస:38
లస: ససస స
6311 NDX1929902
పపరర: శకనస బబబబ పగరడడ

6306 NDX2730471
పపరర: దమయసత మటటట పలర

6331 NDX2027523
పపరర: రవ కలమమర నననదద

94-11/1051

తసడడ:డ ఆగబససటన నననదద
ఇసటట ననస:2-8-941
వయససస:24
లస: పప
94-14/520

6334 NDX0445148
పపరర: సరలకన రరజ ఆరరగల

94-14/521

తసడడ:డ ఏసస బబ అరరగల
ఇసటట ననస:2-8-942
వయససస:52
లస: పప
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6335 NDX2737054
పపరర: ససనత ఆరరగరల
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94-14/1004

భరస : సరలకనరరజ ఆరరగరల
ఇసటట ననస:2-8-942
వయససస:34
లస: ససస స
6338 JBV3066248
పపరర: అరరణ అననలదనసస

94-11/1054

6339 NDX0762799
పపరర: దననమక అననలదనసస

94-11/1057

94-11/1059

6345 JBV1796176
పపరర: ననగరతనస అననలదనసస

94-11/1060

6347 AP151010084113
పపరర: లలరద మక అననలదనసస

6348 NDX2046556
పపరర: నగరమలలర సశర రరవప
అననలదనసస
తసడడ:డ శలలకన రరజ అననలదనసస
ఇసటట ననస:2-8-945
వయససస:28
లస: పప

94-11/1062

భరస : సమబమమలల
ఇసటట ననస:2-8-945
వయససస:61
లస: ససస స
94-11/1233

తసడడ:డ అననలదనసస నన
ఇసటట ననస:2-8-945
వయససస:73
లస: పప
6353 NDX2732931
పపరర: ససగరత మననన

94-9/915

94-11/1234

తసడడ:డ బబలసరశమ వడదస
ఇసటట ననస:2-8-959
వయససస:27
లస: ససస స

94-11/1063

94-14/1053

6360 NDX2999365
పపరర: మరరయమక కకరరవ

94-9/914

6363 NDX1929795
పపరర: కకటటశశరర ఎసటటరర
భరస : శకనస ఎసటటరర
ఇసటట ననస:2-8-959
వయససస:30
లస: ససస స

94-15/613

6346 AP151010084100
పపరర: జజజమక అననలదనసస

94-11/1061

6349 AP151010078050
పపరర: సలలమమనస అననలదనసస

94-11/1064

6352 NDX2723229
పపరర: నరకల కలమమర గగళళమమడడ

94-14/1052

తసడడ:డ వససత రరవప గగళళమమడడ
ఇసటట ననస:2-8-946
వయససస:46
లస: పప
94-10/484

6355 NDX2430007
పపరర: జజనకమక అనసమల

94-11/1065

భరస : ఆసజనవయబలల అనసమల
ఇసటట ననస:2-8-949
వయససస:45
లస: ససస స
94-11/1235

6358 NDX2737385
పపరర: గగపరల కకషష సరతషలలరర

94-11/1236

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సరతషలలరర
ఇసటట ననస:2-8-956
వయససస:27
లస: పప
94-11/1237

భరస : దదబబయఖ కకరరవ
ఇసటట ననస:2-8-957
వయససస:49
లస: ససస స
94-11/1066

6343 NDX2762839
పపరర: జజసఫ కలమమర అననలదనసస

తసడడ:డ సమమయయలల
ఇసటట ననస:2-8-945
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ పరమబలల సరతషలలరర
ఇసటట ననస:2-8-956
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర సరతషలలరర
ఇసటట ననస:2-8-956
వయససస:49
లస: ససస స
6362 NDX1912626
పపరర: రరణణ వడదస

6357 NDX2766269
పపరర: వనసకటటశశరరర సరతషలలరర

94-11/1056

భరస : సలలమనస
ఇసటట ననస:2-8-945
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప చటటట
ఇసటట ననస:2-8-949
వయససస:30
లస: ససస స

తలర : ససగరత మననన
ఇసటట ననస:2-8-949
వయససస:18
లస: ససస స
6359 NDX2766616
పపరర: ననగ మణణ సరతషలలరర

6354 NDX2430973
పపరర: రమణ చటటట

6340 AP151010084101
పపరర: అననమక అననలదనసస

తసడడ:డ సలమకన రరజ అననలదనసస
ఇసటట ననస:2-8-944
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ నరకల కలమమర గగళళమమడడ
ఇసటట ననస:2-8-946
వయససస:19
లస: పప

భరస : అమకత బబబబ మననన
ఇసటట ననస:2-8-949
వయససస:34
లస: ససస స
6356 NDX2812972
పపరర: రతన మమల మననన

6351 NDX2723203
పపరర: జజన ఆససటన గగళళమమడడ

94-11/1053

భరస : సలలమనస
ఇసటట ననస:2-8-944
వయససస:51
లస: ససస స
94-11/1058

తసడడ:డ సలలమమనస �
ఇసటట ననస:2-8-945
వయససస:33
లస: ససస స

6350 NDX2743011
పపరర: సమమలల అననలదనసస

94-11/1055

6342 JBV3053113
పపరర: సలలమమనస అననలదనసస
అననలదనసస
తసడడ:డ ననరయఖ అననలదనసస
ఇసటట ననస:2-8-944
వయససస:43
లస: పప

భరస : ననగ మలలర సశర రరవప అననలదనసస
ఇసటట ననస:2-8-945
వయససస:25
లస: ససస స

6337 NDX2201333
పపరర: మరర వరల షపవక

తసడడ:డ ననగబల మరర షపవక
ఇసటట ననస:2-8-943
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సలలమన
ఇసటట ననస:2-8-944
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ససలలమమన అననలదనసస
ఇసటట ననస:2-8-944
వయససస:24
లస: పప
6344 NDX1911180
పపరర: భవరన అననల దనసస

94-15/612

తసడడ:డ జజసఫ ఆరరగరల
ఇసటట ననస:2-8-942
వయససస:52
లస: పప

భరస : సలలమనస
ఇసటట ననస:2-8-944
వయససస:40
లస: ససస స
6341 NDX1911073
పపరర: కలలన అననలదనసస

6336 NDX2737047
పపరర: సలమకన రరజ ఆరరగరల

6361 NDX2743045
పపరర: కకరణ కరరసశశటట

94-11/1238

తసడడ:డ దనసస
ఇసటట ననస:2-8-958
వయససస:35
లస: పప
94-11/1067

6364 NDX2788677
పపరర: మమరర కరరసశశటట

94-11/1239

భరస : దనసస
ఇసటట ననస:2-8-959
వయససస:52
లస: ససస స
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పపరర: బల సరశమ వడదస
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94-11/1240

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:2-8-959
వయససస:50
లస: పప
6368 NDX2743136
పపరర: ఎలశమక కరరసశశటట

94-11/1243

94-11/1246

94-11/1248

94-11/1251

94-11/1068

94-11/1254

94-11/1073

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:2-8-968/1
వయససస:47
లస: ససస స

6378 NDX2766608
పపరర: గణణశ నలర పప

6381 NDX2201234
పపరర: గగపస శరసత గబసజర

6384 NDX2766228
పపరర: శకనవరస చకకవరరస గబసజ

6387 NDX1738378
పపరర: శరసతమమక నసడడరర

94-11/1076

6390 JBV1799501
పపరర: వనసకటరతనస ఇససకలలటట

94-11/1252

6393 NDX0462184
పపరర: ననగగశశర రరవప మమడన�
తసడడ:డ వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:2-8-968/1
వయససస:51
లస: పప

6373 NDX2812824
పపరర: కకషష పలర

94-11/1247

6376 NDX2812758
పపరర: రరమకకషష నలర పప

94-11/1250

6379 NDX2766590
పపరర: కలమఖణణ నలర పప

94-11/1253

తసడడ:డ రరమ కకషష నలర పప
ఇసటట ననస:2-8-963
వయససస:19
లస: ససస స
94-11/1070

6382 NDX1911438
పపరర: తరరపఠమక గసజజర

94-11/1071

తసడడ:డ వనసకతఆ గసజజర
ఇసటట ననస:2-8-967
వయససస:24
లస: ససస స
94-11/1255

6385 NDX2179993
పపరర: హవల ఇససకరలలటట

94-11/1072

తసడడ:డ వనసకట రతనస ఇససకరలలటట
ఇసటట ననస:2-8-968
వయససస:21
లస: ససస స
94-11/1074

6388 NDX2510816
పపరర: ససరగష నసడడరర

94-11/1075

తసడడ:డ బబబబ నసడడరర
ఇసటట ననస:2/8/968
వయససస:21
లస: పప
94-11/1077

తసడడ:డ ససతషస స ఇససకలలలటట
ఇసటట ననస:2-8-968
వయససస:41
లస: పప
94-11/1079

94-11/1245

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-8-963
వయససస:42
లస: పప

భరస : బబబబరరవప నసడడరర
ఇసటట ననస:2-8-968
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబరరవప నసడడరర
ఇసటట ననస:2-8-968
వయససస:31
లస: పప
6392 NDX0447185
పపరర: అసజమక మమడన

94-11/1249

తసడడ:డ వనసకటయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:2-8-967
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:2-8-968
వయససస:41
లస: ససస స
6389 NDX1738386
పపరర: రవ బబబబ నసడడరర

6375 NDX3003878
పపరర: రరమబ కకషష నలర పప

6370 NDX2811511
పపరర: రరజ కలమమర వడదస

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పలర
ఇసటట ననస:2-8-962
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటయఖ గబసజర
ఇసటట ననస:2-8-967
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కసరక గబసజ
ఇసటట ననస:2-8-967
వయససస:63
లస: ససస స
6386 AP151010084224
పపరర: మరరయమక ఇససకలలటట

94-12/1409

తసడడ:డ రరమ కకషష నలర పప
ఇసటట ననస:2-8-963
వయససస:21
లస: పప

భరస : దదనవష దదడర
ఇసటట ననస:2-8-964
వయససస:24
లస: ససస స
6383 NDX2806321
పపరర: వనసకటమక గబసజ

6372 NDX2757458
పపరర: పడశరసత కరరసశశటట

94-11/1242

తసడడ:డ బల సరశమ
ఇసటట ననస:2-8-959
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నలర పప
ఇసటట ననస:2-8-963
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరమకకషష నలర పప
ఇసటట ననస:2-8-963
వయససస:35
లస: ససస స
6380 NDX2410546
పపరర: మమలత నలర పప

94-11/1244

భరస : కకరణ
ఇసటట ననస:2-8-959
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకషష పలర
ఇసటట ననస:2-8-962
వయససస:36
లస: ససస స
6377 NDX2812790
పపరర: అచచమక నలర పప

6369 NDX2811412
పపరర: రరజ వడదస

6367 NDX2743128
పపరర: రరజ కరరసశశటట

తసడడ:డ భబససర
ఇసటట ననస:2-8-959
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ బల సరశమ
ఇసటట ననస:2-8-959
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:2-8-959
వయససస:18
లస: ససస స
6374 NDX2812907
పపరర: శవ పరరశత పలర

94-11/1241

భరస : బల సరశమ
ఇసటట ననస:2-8-959
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:2-8-959
వయససస:37
లస: ససస స
6371 NDX2743110
పపరర: ధరణణ కరరసశశటట

6366 NDX2811370
పపరర: ససరమక వడదస

6391 NDX1738394
పపరర: బబబబ రరవప నసడడరర

94-11/1078

తసడడ:డ మబసలయఖ నసడడరర
ఇసటట ననస:2-8-968
వయససస:56
లస: పప
94-11/1080

6394 NDX2982247
పపరర: ఒబబలమక దేవసడర

94-11/1256

భరస : వనసకటపలయఖ దేవసడర
ఇసటట ననస:2-8-969
వయససస:73
లస: ససస స
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6395 NDX3076130
పపరర: దసరడ గబరజజపప
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94-11/1257

భరస : నరసససహ గబరజజపప
ఇసటట ననస:2-8-969
వయససస:31
లస: ససస స
6398 NDX2257301
పపరర: వజయ కలమమర నలర పప

94-14/523

94-14/1055

94-14/1058

94-14/524

94-14/1056

6405 NDX2766798
పపరర: రరమమసజల దేవసడర

6408 JBV3690948
పపరర: ససబబబరరవప బతష
స ల

94-14/1008

6411 NDX2766293
పపరర: ససబబరరవప బతష
స ల

94-11/1258

6414 NDX2401156
పపరర: అనసషర కకలమర

94-14/1054

6403 NDX2766319
పపరర: లకడక ననమల

94-14/1057

6406 NDX2737310
పపరర: తరరపతమక బతష
స ల

94-11/1259

భరస : వనసకటటష బతష
స ల
ఇసటట ననస:2-8-972
వయససస:18
లస: ససస స
94-14/525

6409 NDX2737302
పపరర: హహసపన దేవసడర

94-14/1007

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర దేవసడర
ఇసటట ననస:2-8-972
వయససస:36
లస: పప
94-14/1059

తసడడ:డ యయగరయమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:2-8-972
వయససస:45
లస: పప
94-14/527

6400 NDX2737351
పపరర: మణణకఖస నలర పప

భరస : ననమల
ఇసటట ననస:2-8-971
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బతష
స ల
ఇసటట ననస:2-8-972
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:2-8-972
వయససస:25
లస: పప
6413 NDX2401164
పపరర: ఆమన కకలమర

6402 NDX2766350
పపరర: శకవణ ససదఖ నలర పప

94-14/522

భరస : తనతయఖ నలర పప
ఇసటట ననస:2-8-970
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : హహసపన దేవసడర
ఇసటట ననస:2-8-972
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:2-8-972
వయససస:43
లస: ససస స
6410 NDX2737328
పపరర: వనసకటటష బతష
స ల

94-14/1006

భరస : కరరణ కలమమర నలర పప
ఇసటట ననస:2-8-970
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప ననమల
ఇసటట ననస:2-8-971
వయససస:37
లస: పప
6407 NDX0005876
పపరర: రమణ బతష
స ల

6399 NDX2737344
పపరర: తనతయఖ నలర పప

6397 NDX2257236
పపరర: అనసశర నలర పప

భరస : వజయ కలమమర నలర పప
ఇసటట ననస:2-8-970
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ నలర పప
ఇసటట ననస:2-8-970
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ నలర పప
ఇసటట ననస:2-8-970
వయససస:37
లస: పప
6404 NDX2766327
పపరర: ఏడడకకసడలల ననమల

94-14/1005

తసడడ:డ వనసకటపలయఖ దేవసడర
ఇసటట ననస:2-8-969
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ తనతయఖ నలర పప
ఇసటట ననస:2-8-970
వయససస:37
లస: పప
6401 NDX2766384
పపరర: కరరణ కలమమర నలర పప

6396 NDX2976793
పపరర: తరరమల దేవసడర

6412 NDX3010816
పపరర: శసకరరరవప దేవసడర

94-14/978

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:2-8-6121
వయససస:43
లస: పప
94-14/528

6415 NDX2401172
పపరర: లకడక కకలమర

94-14/529

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకలమర
ఇసటట ననస:2-8, BRUNDAVAN TOWERS,F:
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకలమర
ఇసటట ననస:2-8, BRUNDAVAN TOWERS,F:
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కకలమర
ఇసటట ననస:2-8, BRUNDAVAN TOWERS,F:
వయససస:48
లస: ససస స

6416 NDX2401180
పపరర: శకనవరసరరవప కకలమర

6417 NDX2588382
పపరర: రరమబ ఘసట

6418 NDX1614933
పపరర: ననగ వజయ లకడక అరవటట

94-14/530

94-6/635

తసడడ:డ దశరథరరమయఖ కకలమర
ఇసటట ననస:2-8, BRUNDAVAN TOWERS,F:
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద ఘసట
ఇసటట ననస:2-8, MUSSAPURAM VILLAGE
వయససస:19
లస: పప

భరస : వరరరఘవయఖ అరవఏటట
ఇసటట ననస:2-9
వయససస:34
లస: ససస స

6419 NDX1614925
పపరర: లలత అరవటట

6420 NDX2200327
పపరర: అహకద ఖమన పఠరన

6421 NDX2200012
పపరర: రరయమజ ఖమన ఫఠరన

94-4/777

భరస : వరరరఘవయఖ అరవటట
ఇసటట ననస:2-9
వయససస:53
లస: ససస స
6422 NDX1614958
పపరర: సరయనగరర
ర నన అరవటట
తసడడ:డ వరరరఘవయఖ అరవటట
ఇసటట ననస:2-9
వయససస:31
లస: పప

94-4/778

తసడడ:డ ననజర పఠరన
ఇసటట ననస:2-9
వయససస:21
లస: పప
94-4/780

6423 NDX1614917
పపరర: వర రరఘవయఖ అరవటట
తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ అరవటట
ఇసటట ననస:2-9
వయససస:62
లస: పప

94-4/776

94-4/779

తసడడ:డ నజర ఖమన ఫఠన
ఇసటట ననస:2-9
వయససస:23
లస: పప
94-4/781

6424 NDX2610103
పపరర: భవన పడసరద ఘసట

94-4/1343

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఘసట
ఇసటట ననస:2-9
వయససస:19
లస: పప

Page 617 of 722

6425 NDX2609477
పపరర: భవన పడసరద ఘసట
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94-4/1344

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఘసట
ఇసటట ననస:2-9
వయససస:19
లస: పప
6428 NDX2656726
పపరర: పవనకలమమర అసదసగబల

94-11/1128

94-23/722

94-135/506

94-23/718

94-37/612

94-11/1082

94-5/1228

తసడడ:డ ఇదదయఖ ఉపపలలలరర
ఇసటట ననస:2-10-6
వయససస:58
లస: పప

6438 NDX3127305
పపరర: సలలమ మబపరలళర

6441 NDX3156841
పపరర: పపషల కలకసమమడడ

6444 NDX0005884
పపరర: లకడక పస తరర సక

6447 NDX2958049
పపరర: ససబడమణణఖశశరర జలలర లర మమడడ

94-10/1235

6450 NDX2587624
పపరర: సశరరప కలమమర మబపరలళర

94-23/719

6453 NDX3184777
పపరర: రరతమక ఉపపలలలరర
తసడడ:డ యయససదనసస ఉపపలలలరర
ఇసటట ననస:2-10-6
వయససస:50
లస: ససస స

6433 NDX2685881
పపరర: హననక అసదసగబల

94-23/629

6436 NDX2599728
పపరర: రరజ జలర

94-30/1017

6439 NDX2686954
పపరర: రగషసణణ మగల

94-31/864

తసడడ:డ కరరస బబగ
ఇసటట ననస:2-9-15
వయససస:18
లస: ససస స
94-23/720

6442 NDX2597441
పపరర: కకరసన కరకలమమనస

94-23/628

తసడడ:డ జజసఫ కలమమర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:2-9-19
వయససస:20
లస: ససస స
94-11/1083

6445 NDX2990380
పపరర: లకడక శరరద జగలలలలమబదద

94-2/1493

భరస : శకనవరస రరవప జగలలలలమబదద
ఇసటట ననస:2-10
వయససస:45
లస: ససస స
94-5/1229

6448 NDX2958106
పపరర: నహరరక జలలర లర మమడడ

94-8/1357

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జలలర లర మమడడ
ఇసటట ననస:2-10
వయససస:18
లస: ససస స
94-23/600

తసడడ:డ అజరయఖ
ఇసటట ననస:2-10-1
వయససస:22
లస: పప
94-23/684

94-23/721

తసడడ:డ తరపతయఖ జలర
ఇసటట ననస:2-9-13
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జలలర లర మమడడ
ఇసటట ననస:2-10
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వరయఖ రరమనవన
ఇసటట ననస:2-10
వయససస:39
లస: ససస స
6452 NDX3207743
పపరర: యయససదనసస ఉపపలలలరర

94-23/717

భరస : ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-9-918
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప జగలలలలమబదద
ఇసటట ననస:2-10
వయససస:50
లస: పప
6449 NDX3158987
పపరర: లకకక రరమనవన

6435 NDX2795409
పపరర: రమణ ఆదదమలర

6430 NDX2795458
పపరర: రఘబ వరన కసదసల

తసడడ:డ శరఖస
ఇసటట ననస:2-9-7
వయససస:19
లస: పప

భరస : వసదనస బబబబ కలకసమమడడ
ఇసటట ననస:2-9-18
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వజయచసదడ కకమబక
ఇసటట ననస:2-9-20
వయససస:40
లస: ససస స
6446 NDX2992196
పపరర: శకనవరస రరవప జగలలలలమబదద

94-10/1066

భరస : మబటట యఖ మబపరలళర
ఇసటట ననస:2-9-14
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరస బబగ
ఇసటట ననస:2-9-15
వయససస:19
లస: ససస స
6443 NDX2458107
పపరర: ఇసదదరశరఖమ కకమబక

6432 NDX2663193
పపరర: కకటటశశరమక గగవసదన

94-11/1127

తసడడ:డ హహబబలల రరజ
ఇసటట ననస:2-9-6
వయససస:29
లస: పప

భరస : దసరడ రరవప
ఇసటట ననస:2-9-11
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద వవమయఖ మబపరలళర
ఇసటట ననస:2-9-14
వయససస:35
లస: పప
6440 NDX2709764
పపరర: రరన మగల

94-11/1129

భరస : ఛతడపత
ఇసటట ననస:2-9-7
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏమ బజరర
ఇసటట ననస:2-9-8
వయససస:18
లస: పప
6437 NDX3153442
పపరర: మబటట యఖ మబపరలళర

6429 NDX2638534
పపరర: పరవన అసదసగబల

6427 NDX2608610
పపరర: అనశర బబష షపక

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:2-9-2
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఎలష అసదసగబల
ఇసటట ననస:2-9-6
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:2-9-6
వయససస:20
లస: ససస స
6434 NDX2826428
పపరర: మడడకల కననయఖ

94-23/716

భరస : హహదయతషలమర
ఇసటట ననస:2-9-1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అసదనమబ
ఇసటట ననస:2-9-6
వయససస:21
లస: పప
6431 NDX2795466
పపరర: పరవన తసగరరరల

6426 NDX2751832
పపరర: అయయషర షపక

6451 NDX2675015
పపరర: సనన మబపరలల

94-39/1000

తసడడ:డ అజరయఖ
ఇసటట ననస:2-10-1
వయససస:20
లస: పప
94-23/685

6454 NDX3089075
పపరర: ఇమమమ ననగబల షరరఫ షపక

94-23/686

తసడడ:డ ఖససస బబబబ షపక
ఇసటట ననస:2-10-8/A
వయససస:18
లస: పప
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6455 NDX2599041
పపరర: ఇమమమ ననగబల షరరఫ షపక

94-28/793

తసడడ:డ కరశస బబబబ
ఇసటట ననస:2-10-8/A
వయససస:18
లస: పప
6458 NDX2585974
పపరర: మమధవరజడడస భవనస

94-23/766

6459 NDX2575074
పపరర: పదనకవత భవనస

94-23/681

6462 NDX2810554
పపరర: యరరక రజడడస మదడ
ద రర

94-23/5

భరస : శసకరననరరయణ టటకలల
ఇసటట ననస:2-10-132NDLINE
వయససస:24
లస: ససస స

6465 NDX2472983
పపరర: శసకరననరరయణ టటకలల

94-23/772

6468 NDX2200343
పపరర: ఫసరగజబ స పఠరన
తసడడ:డ నజర పటట స
ఇసటట ననస:2-11
వయససస:25
లస: పప

6470 NDX3167244
పపరర: శకనస బబ మబక

6471 SQX2070696
పపరర: జజఖతఖత కకట

94-123/559

తసడడ:డ లసగయఖ బబ మబక
ఇసటట ననస:2/11
వయససస:41
లస: పప

భరస : వర రరఘవలల జగనననధస
ఇసటట ననస:2-11-3/1
వయససస:55
లస: ససస స
6476 NDX2541662
పపరర: పవన కలమఖణ ననరర

94-23/607

94-23/601

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ రజడడస
ఇసటట ననస:2-11-11/3B
వయససస:20
లస: పప
6482 NDX2533784
పపరర: పడసన పపరస
భరస : శరసబయఖ పపరస
ఇసటట ననస:2-11-12
వయససస:21
లస: ససస స

6474 NDX2807121
పపరర: పపదదమక పపరస

94-23/6

94-4/782

95-5/718

94-23/683

6466 NDX3282746
పపరర: శకజ బడే

94-23/771

6469 NDX2667335
పపరర: శకనవరసరజడడస మబలల

94-4/1324

6472 SQX2120053
పపరర: శక లకడక గగడన

95-5/1105

భరస : రరజగశ గగడన
ఇసటట ననస:2-11
వయససస:31
లస: ససస స
94-23/688

6475 NDX2707743
పపరర: శకనస పపరస

94-23/606

తసడడ:డ చనన మబతయఖ పపరస
ఇసటట ననస:2-11-7
వయససస:22
లస: పప
94-30/978

6480 NDX2598688
పపరర: లకడక భవన గసడర పరరస

94-23/602

తసడడ:డ సరయ జగననదస
ఇసటట ననస:2-11-12
వయససస:18
లస: ససస స

6463 NDX2920064
పపరర: అరరణ కలమమరర మదడ
ద రర

తసడడ:డ రరమరజడడస మబలల
ఇసటట ననస:2-11
వయససస:48
లస: పప

6477 NDX2681633
పపరర: వనసకట శవ సరయ పడసరద
బబణనవతష
తసడడ:డ చన బక ననయక బబణనవతష
ఇసటట ననస:2-11-8/A
వయససస:22
లస: పప

6483 NDX2598324
పపరర: మరమక జగననదస

94-30/1143

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప బడే
ఇసటట ననస:2-10-680 FLAT N0-404
వయససస:22
లస: ససస స

6478 NDX2652626
పపరర: హనసమసత రరవప సదదనవన

94-15/463

తసడడ:డ రమమరరవప సదదనవన
ఇసటట ననస:2-11-11/3B
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ రజడడస
ఇసటట ననస:2-11-11/3B
వయససస:18
లస: ససస స
94-23/8

6460 NDX3131430
పపరర: పదనకవత భవనస

భరస : యరక రజడడస మదడ
ద రర
ఇసటట ననస:2-10-13/A
వయససస:33
లస: ససస స

భసధసవప: శవ రరమయఖ
ఇసటట ననస:2-11-6
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ననరర
ఇసటట ననస:2-11-8
వయససస:19
లస: పప
6479 NDX2598704
పపరర: అరవసద రజడడస గసడర పరరస

94-23/682

తసడడ:డ ననసచనరయఖ కకట
ఇసటట ననస:2-11
వయససస:20
లస: ససస స
94-23/687

94-23/765

భరస : మమధవ రజడడస
ఇసటట ననస:2-10-9/3
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర టటకలల
ఇసటట ననస:2-10-132NDLINE
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప బడే
ఇసటట ననస:2-10-680 FLAT NO-404
వయససస:20
లస: ససస స

6473 NDX2891620
పపరర: ననగమక జగనననధస

94-26/976

తసడడ:డ పపదద పసచచ రజడడస మదడ
ద రర
ఇసటట ననస:2-10-13/A
వయససస:37
లస: పప

6464 NDX2472975
పపరర: ససమతడ టటకలల

6457 NDX2585842
పపరర: వరరరజడడస భవనస

తసడడ:డ మమధవరజడడస
ఇసటట ననస:2-10-9/3
వయససస:28
లస: పప

భరస : మమధవ రజడడస
ఇసటట ననస:2-10-9/3
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శసకర ననరరయణ
ఇసటట ననస:2-10-13
వయససస:24
లస: ససస స

6467 NDX3282761
పపరర: కలలన బడే

94-37/593

తసడడ:డ అనసర అల
ఇసటట ననస:2-10-8/A
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవరజడడస
ఇసటట ననస:2-10-9/3
వయససస:51
లస: పప
6461 NDX2841278
పపరర: ససమతడ తేకలల

6456 NDX2595825
పపరర: షహహన షపక

6481 NDX2533792
పపరర: శరసబయఖ పపరస

94-23/7

తసడడ:డ రమబలల పపరస
ఇసటట ననస:2-11-12
వయససస:22
లస: పప
94-23/603

6484 NDX2598993
పపరర: మమననసఈఐయమ దనసరర

94-23/604

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:2-11-14
వయససస:29
లస: పప
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94-23/605

భరస : మమనసలలవయమ
ఇసటట ననస:2-11-14
వయససస:27
లస: ససస స
6488 SQX2464337
పపరర: షరజద మహమకద

95-125/690

Deleted

భరస : ఇకబబల మహమకద
ఇసటట ననస:2-11-276
వయససస:35
లస: ససస స

6491 NDX0333195
పపరర: మసరసన బ షపక

94-2/747

భరస : పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:2-12
వయససస:51
లస: ససస స
6494 NDX3184868
పపరర: శక లమవణఖ కకడనల

94-3/1429

94-10/1238

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:2-12-1/36
వయససస:70
లస: ససస స
6503 NDX3121415
పపరర: నగరజ దేశబబ యన

తలర : లకడక తడవవణణ ఘసట
ఇసటట ననస:2-11-42
వయససస:18
లస: ససస స

6489 NDX0333245
పపరర: ఖమజద బ షపక

6490 NDX0234625
పపరర: ననగమర బ షపక

94-2/745

భరస : ననగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:2-12
వయససస:33
లస: ససస స
6492 NDX0110775
పపరర: మసరసన వల షపక

6495 NDX2243699
పపరర: రసజజన బ షపక

6498 NDX3225307
పపరర: వసససధర పపరరకల

6501 NDX3136116
పపరర: నగరరజ దేశబబ యన

94-2/748

6504 NDX2622728
పపరర: అనసరరధ శవలసక

94-2/746

6493 NDX2678480
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చసతన

94-4/783

6496 NDX0240598
పపరర: సరసబశవరరవప గబరరకల�

94-10/1484

6499 NDX2798817
పపరర: తనననరర వజయ భబణబ

94-20/1130

6502 NDX3121597
పపరర: నగరజ దేశబబ యన

94-22/765

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:2-12-3
వయససస:46
లస: పప
94-24/1012

6505 NDX2818631
పపరర: భబరడ వ అమబదనలపలర

94-24/915

94-23/10
6506 NDX2357044
పపరర: జయ సరయ మమనక
పస ననగసటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప పస ననగసటట
ఇసటట ననస:2-12-3/15/2,CEMENT ROAD
వయససస:25
లస: ససస స

6507 NDX2357036
పపరర: అఖల కలమమర పస ననగసటట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పస ననగసటట
ఇసటట ననస:2-12-3/15/2,CEMENT ROAD
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ ఈటటల
ఇసటట ననస:2-12-4
వయససస:50
లస: పప

6509 NDX3294014
పపరర: రమదేవ బలలసస

6510 NDX3286317
పపరర: వనరససస మపరరరస

6511 NDX3197514
పపరర: వనసకట చదనన రజడడస గరయస

6512 NDX2551794
పపరర: గబరరరరజ
తసడడ:డ పసతషలల
ఇసటట ననస:2-12-6
వయససస:32
లస: పప

భరస : చదననకగశవపలల అమబదనలపలర
ఇసటట ననస:2-12-3/5
వయససస:23
లస: ససస స
94-23/11

94-23/774

భరస : శశషగరరర రరవప మపరరరస
ఇసటట ననస:2-12-5
వయససస:76
లస: ససస స
94-23/616

6513 NDX2618981
పపరర: గబరరరరజ పస వ సస ఏస
భసధసవప: లసగయఖ పసతషలల పస
ఇసటట ననస:2-12-6
వయససస:32
లస: పప

94-23/689

తసడడ:డ తనననరర శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-12-1/30
వయససస:21
లస: పప

భరస : భబససర రరవప శవలసక
ఇసటట ననస:2-12-3
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప బలలసస
ఇసటట ననస:2-12-5
వయససస:51
లస: ససస స

94-4/784

తసడడ:డ సతఖనననరరయణ�
ఇసటట ననస:2-12
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:2-12-3
వయససస:46
లస: పప

94-20/1307

94-2/1079

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప చసతన
ఇసటట ననస:2-12
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:2-12-3
వయససస:46
లస: పప
94-24/914

94-10/1000

భరస : వల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:2-12
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రవకలమమర పపరరకల
ఇసటట ననస:2-12
వయససస:47
లస: ససస స
94-23/608

6487 NDX2629806
పపరర: నవఖ పపటట గబసట

తసడడ:డ పరరపపరష కకషష రరవప తషలబసదసల
ఇసటట ననస:2-11-19
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : హహససపన శశహబ షపక
ఇసటట ననస:2-12
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద రరవప నలగఅలమ
ఇసటట ననస:2-12
వయససస:52
లస: పప
6500 NDX2588879
పపరర: ఖససస బ షపక

94-23/9

తసడడ:డ పసరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:2-12
వయససస:41
లస: పప

భరస : వవణబ కలరరక
ఇసటట ననస:2-12
వయససస:41
లస: ససస స
6497 NDX3142999
పపరర: రవ కలమమర నలగఅలమ

6486 NDX2401099
పపరర: మనకర పడవణ తషలబసదసల

6508 NDX2589133
పపరర: సరయబబబబ ఈటటల

94-23/612

94-22/766

తసడడ:డ వనసకటటశశర రజడడస గరయస
ఇసటట ననస:2-12-6
వయససస:35
లస: పప
94-27/839

6514 NDX2543346
పపరర: లకడక నఖత పమడడమరరక

94-23/617

భసధసవప: శక గరరర పమడడమరరక
ఇసటట ననస:2-12-6/2
వయససస:19
లస: ససస స
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6515 NDX2424885
పపరర: శకనవరసరరవప నరజడర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-23/12

తసడడ:డ వనసకయఖ నరజడర
ఇసటట ననస:2-12-6/2A
వయససస:55
లస: పప
94-23/618

6521 NDX2574259
పపరర: అమకత కకటకకసడ

94-28/796

తసడడ:డ ననరరయణ గజశ
ఇసటట ననస:2-12-13
వయససస:43
లస: పప
94-28/797

94-23/692

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ లలర దసదల
ఇసటట ననస:2-12-16
వయససస:20
లస: ససస స
6536 NDX2226983
పపరర: శరరష మమదరరజ

94-24/8

తసడడ:డ వనసకట ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-12-37A
వయససస:20
లస: పప

6525 NDX2657559
పపరర: శశషమక గజశ

94-24/793

94-24/9

94-24/906

6523 NDX2645091
పపరర: అమమమజ దేవర

94-22/648

6526 NDX2657278
పపరర: లకడక తడవవణణ గజశ

94-24/794

6529 NDX3196854
పపరర: బమఖలమ రరణణ గగరగకమబచడచ

94-22/763

తసడడ:డ షరలలస రరజ గగరగకమబచడచ
ఇసటట ననస:2-12-16
వయససస:28
లస: ససస స

6531 NDX3121977
పపరర: షరలలస రరజ గగరగకమబచసచ

94-24/911

6532 NDX3144300
పపరర: బబబ సశరరప రరణణ వరకర

94-24/912

భరస : షరలలస రరజ గగరగకమబచసచ
ఇసటట ననస:2-12-16
వయససస:54
లస: ససస స
94-28/1206

6537 NDX2654002
పపరర: ఈశశరమక బబ పలరరజ

6540 NDX2576387
పపరర: ససనత కకపపలల

6543 SQX2033959
పపరర: అశశక కలమమర బతషల
తసడడ:డ వనసకట ననగగశశర రరవప బతషల
ఇసటట ననస:2-12-37A
వయససస:20
లస: పప

6535 NDX2778322
పపరర: ననగరరరర న దేవరరయ

94-24/896

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2/12/19-A
వయససస:18
లస: పప
94-24/804

6538 NDX2654036
పపరర: అనల కలమమర రజడడస మటట్స

94-24/805

తసడడ:డ వనసకటబ రమ రజడడస
ఇసటట ననస:2-12-31 2ND LINE
వయససస:18
లస: పప
94-20/996

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:2-12-36
వయససస:23
లస: ససస స
94-24/806

94-28/795

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:2-12-13
వయససస:18
లస: ససస స

6528 NDX3108453
పపరర: వనసకటనరసమక ససతసశశటట

6534 NDX3262060
పపరర: షరలస రరజ గగరగకమబచడ

6520 NDX2594224
పపరర: వసశ కకషష కకటకకసడ

తసడడ:డ శసకర బహదడర
ఇసటట ననస:2-12-13
వయససస:25
లస: పప

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:2-12-28
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన గబరవయఖ చలమర
ఇసటట ననస:2-12-34
వయససస:74
లస: పప
6542 NDX2657294
పపరర: అశశక కలమమర బతష
స ల

94-23/691

తసడడ:డ పడభబదనస గగరగకమబచడ
ఇసటట ననస:2-12-16
వయససస:59
లస: పప

భరస : అనల కలమమర మమదరరజ
ఇసటట ననస:2-12-26
వయససస:31
లస: ససస స
6539 NDX2257749
పపరర: యయససరరజ చలమర

6522 NDX2747889
పపరర: ఇసతయమజ బబగ మగల

తసడడ:డ పడభబదనస గగరగకమబచసచ
ఇసటట ననస:2-12-16
వయససస:59
లస: పప
94-28/1

94-23/614

తసడడ:డ గసగధర
ఇసటట ననస:2-12-12
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర ససతసశశటట
ఇసటట ననస:2-12-14/A 368,
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ షరలస రరజ గగరగకమబచడచ
ఇసటట ననస:2-12-16
వయససస:27
లస: ససస స
6533 NDX2473445
పపరర: వషష
ష పసడయ బబ లలర దసదల

94-24/902

భరస : ఆదదననరరయణ గజశ
ఇసటట ననస:2-12-13
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ గజశ
ఇసటట ననస:2-12-13
వయససస:40
లస: ససస స
6530 NDX3159373
పపరర: కజజయమ రరణణ గగరగకమబచడచ

6519 NDX2771251
పపరర: మలలర ల అపల రరవప

తసడడ:డ రహహస బబగ మగల
ఇసటట ననస:2-12-12/2
వయససస:18
లస: పప
94-24/792

6517 NDX2541308
పపరర: భబవనశక కకరస ర నరజడర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నరజడర
ఇసటట ననస:2-12-6/2A
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర ల ససబబయఖ
ఇసటట ననస:2-12-12
వయససస:60
లస: పప

భరస : వసశ కకషష
ఇసటట ననస:2-12-12
వయససస:19
లస: ససస స

6527 NDX2597136
పపరర: శశషమక గజశ

94-23/613

భరస : శకనవరసరరవప నరజడర
ఇసటట ననస:2-12-6/2A
వయససస:50
లస: ససస స

6518 NDX2162212
పపరర: పస వ యస యస ఎల
అరరణ తేజ నరజడర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప నరజడర
ఇసటట ననస:2-12-6/2A
వయససస:23
లస: పప

6524 NDX2657237
పపరర: ఆదదననరరయణ గజశ

6516 NDX2541324
పపరర: లకడక ససనత నరజడర

6541 NDX2616357
పపరర: ఉష బతష
స ల

94-23/610

తసడడ:డ వనసకట ననగగశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:2-12-37A
వయససస:18
లస: ససస స
95-6/783

6544 NDX2583789
పపరర: పపషలలత కకలమరర

94-23/611

తసడడ:డ లకడక నరసససహస కకలమరర
ఇసటట ననస:2-12-38
వయససస:18
లస: ససస స
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6545 NDX2628311
పపరర: పపషలలత కకలమరర
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94-24/807

తసడడ:డ లకడక నరసససహ కకలమరర
ఇసటట ననస:2-12-38
వయససస:18
లస: ససస స
6548 NDX2887206
పపరర: మమడసరన చసదడకల

94-24/916

94-23/615

94-24/919

94-24/808

94-24/13

భరస : పసచచయఖ వనసపరటట
ఇసటట ననస:2-12-59
వయససస:37
లస: ససస స
6563 NDX3065919
పపరర: షరలన దససరర

94-24/921

Deleted
94-23/619

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప సరదదనవన
ఇసటట ననస:2-12-63
వయససస:19
లస: పప
6569 NDX2226975
పపరర: గకరవ పపడమ రజడడస సస హహచ

తసడడ:డ సరయబబబబ ఇతల
ఇసటట ననస:2-12-64
వయససస:27
లస: పప

6555 NDX2227023
పపరర: వ కగ యస పడసరద కగ

6558 NDX2226959
పపరర: జజఖత కలరరవపరర

94-24/15

94-24/922

6550 NDX2842995
పపరర: లకడక నరజసదడ కకమర

94-24/917

6553 NDX2832558
పపరర: ఇసదదరర పరమమశశరర బబ డపరటట

94-24/10

6556 NDX2470367
పపరర: కకటటశశరరరవప పస ననగసటట

94-24/11

6559 NDX2226918
పపరర: దసరడ భవరన గటర

94-24/12

భరస : ససవర రరమ కకషష రజడడస గటర
ఇసటట ననస:2-12-56
వయససస:43
లస: ససస స

6561 NDX2227049
పపరర: చసదడశశఖర రజడఖ గరడద

6562 NDX2809838
పపరర: షరలన దడసరర

94-24/14

6570 NDX2226967
పపరర: వనసకరటరరమననరజడడస
చసటల లచేరరవప
తసడడ:డ వరరరజడడస చసటల లచేరరవప
ఇసటట ననస:2-12-64
వయససస:55
లస: పప
6573 NDX2369213
పపరర: శశష గరరర రరవప చకస
తసడడ:డ వనసకనన చకస
ఇసటట ననస:2-12-64
వయససస:76
లస: పప

94-24/920

భరస : నరగష కలమమర దడసరర
ఇసటట ననస:2-12-60
వయససస:26
లస: ససస స
94-24/809

తసడడ:డ శకనవరస గజశ
ఇసటట ననస:2-12-61
వయససస:21
లస: పప
6567 NDX2391415
పపరర: లలత దదయఖల

94-25/1

తసడడ:డ అపరలరరవప పస ననగసటట
ఇసటట ననస:2-12-53
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససవర రరమ కకషష రజడడస కలరరవపరర
ఇసటట ననస:2-12-56
వయససస:21
లస: ససస స

6564 NDX2628253
పపరర: బబలకకషష గజశ

94-24/918

భరస : వనసకట నరసససహస బబ డపరటట
ఇసటట ననస:2-12-48
వయససస:59
లస: ససస స

6565 NDX2628295
పపరర: సరశత గజశ

94-24/810

తసడడ:డ శకనవరస గజశ
ఇసటట ననస:2-12-61
వయససస:19
లస: ససస స
94-29/1

భరస : సరయ కకషష దదయఖల
ఇసటట ననస:2-12-63
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణనరజడడస సస హహచ
ఇసటట ననస:2-12-64
వయససస:24
లస: పప
6572 NDX2731206
పపరర: సరయరరస ఇతల

94-29/840

తసడడ:డ పసచచ రజడడస గరడద
ఇసటట ననస:2-12-60
వయససస:23
లస: పప

భరస : నరగష కలమమర దససరరర
ఇసటట ననస:2-12-60
వయససస:26
లస: ససస స

6566 NDX2601888
పపరర: అఖల సరయ సరదదనవన

6552 NDX2614360
పపరర: అమల సస మసచ

94-31/786

తసడడ:డ రమబలల కకమర
ఇసటట ననస:2-12-43
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరవప కగ
ఇసటట ననస:2-12-53
వయససస:69
లస: పప

భరస : ఆదదననరరయణ దదనస కకసడ
ఇసటట ననస:2-12-55
వయససస:32
లస: ససస స
6560 NDX2227122
పపరర: అసకమక వనసపరటట

94-22/809

భరస : బల వనసకట రమణ బబబబ ధర
ఇసటట ననస:2-12-45/D
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమ కరసత శరససస స వరరణనశ
ఇసటట ననస:2-12-51
వయససస:73
లస: పప
6557 NDX2653731
పపరర: ఉమ మహహశశరర దదనస కకసడ

6549 NDX3253614
పపరర: ససఫసయమ బబగబమ షపక

6547 NDX2679561
పపరర: ఈశశర శసకర ఉలగసటట

తసడడ:డ రమమరరవప ఉలగసటట
ఇసటట ననస:2-12-39
వయససస:19
లస: పప

భరస : మమధనర వల షపక
ఇసటట ననస:2-12-42/A
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ బల వనసకట రమణ బబబబ ధనరర
ఇసటట ననస:2-12-45/D
వయససస:22
లస: ససస స
6554 NDX3180015
పపరర: మమ
మ ఠరఖననర యబలల వరరణనశ

94-31/785

తసడడ:డ రరమ రరవప ఉలగసటట
ఇసటట ననస:2-12-39
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మమడసరన మమధవ
ఇసటట ననస:2-12-40
వయససస:21
లస: ససస స
6551 NDX2614303
పపరర: యమమన ధనరర

6546 NDX2571859
పపరర: రవ శసకర ఉలగసటట

6568 NDX2392330
పపరర: సరయ కకషష దదయఖల

94-66/2

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దదయఖల
ఇసటట ననస:2-12-63, 1ST FLOOR
వయససస:33
లస: పప
94-24/16

6571 NDX2637130
పపరర: సరయ పడసనన ఈటటల

94-24/811

తసడడ:డ సరయ బబబబ ఈటటల
ఇసటట ననస:2-12-64
వయససస:23
లస: ససస స
94-29/2

6574 NDX3273257
పపరర: సతఖననరరయణ మమరరస చకస

94-24/1015

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప చకస
ఇసటట ననస:2-12-64/1
వయససస:51
లస: పప
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పపరర: లకడక అలలఖఖ చకస
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94-24/1016

తసడడ:డ సతఖననరరయణమమరరస చకస
ఇసటట ననస:2-12-64/1
వయససస:23
లస: ససస స
6578 NDX3023058
పపరర: పసడయమసక గజశ

94-24/923

94-21/779

తసడడ:డ రసగ రజడడస కకసడ
ఇసటట ననస:2-12-76
వయససస:49
లస: పప
6584 NDX3053287
పపరర: శకవలర గబసడనల

94-24/924

భరస : ననగ భబససర వపపపపరర
ఇసటట ననస:2-12-80
వయససస:35
లస: ససస స
6587 NDX2596500
పపరర: పదనకవత గగపసశశటట

94-28/799

భరస : మలర కరరరర న రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:2-12-82
వయససస:46
లస: ససస స
6590 NDX2369247
పపరర: జజఖత జలర

94-29/4

94-29/843

94-38/726

భరస : వ శవ రరస పడసరద ఇలమస
ఇసటట ననస:2-12-105
వయససస:24
లస: ససస స
6602 NDX3026242
పపరర: కరశరతనస షడస
భరస : వనసకటటశశరరర షడస
ఇసటట ననస:2-12-108
వయససస:27
లస: ససస స

94-139/411

94-24/1026
6582 NDX3274941
పపరర: శరరష కలమమరర కసదదమళర
కసదదమళర
భరస : ససరగశకలమమర నసబమరర కలమమర
ఇసటట ననస:2-12-77
వయససస:44
లస: ససస స

6583 NDX2842953
పపరర: సరయ కలమమర మసగళగరరర
తసడడ:డ శవ
ఇసటట ననస:2-12-78
వయససస:20
లస: పప

6585 NDX2257798
పపరర: పసడయమసక గజశ

6586 NDX2569382
పపరర: గజరలకకసడ శరరష

94-24/24

తసడడ:డ అదద ననరరయణ గజశ
ఇసటట ననస:2-12-80, RAJA LAKSHMI NAGA
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : గజజర లకకననస సరయననధ
ఇసటట ననస:2-12-81
వయససస:19
లస: ససస స

6588 NDX2616142
పపరర: మలర కరరరర న రరవప గగపసశశటట

6589 NDX2431278
పపరర: వనవషషవ పస లశశటట

94-30/980

6591 NDX2369239
పపరర: పస లలశశర రరవప జలర

6594 NDX2410926
పపరర: రమమష బబబబ పస దదల

6597 NDX2566057
పపరర: తలలతమ గజశ

6600 NDX3124377
పపరర: ససత మహ లకడక కరవపరర

6603 NDX2713105
పపరర: వనవషషవ మకకసలనవన
తసడడ:డ శకనవరస మకకసలనవన
ఇసటట ననస:2-12-110
వయససస:18
లస: ససస స

94-27/1016

94-29/841

94-29/3

తసడడ:డ జననరదనరరవప పస లశశటట
ఇసటట ననస:2-12-83
వయససస:22
లస: ససస స
94-29/5

6592 NDX2542082
పపరర: సరయ కకటటశశర రరవప పస లశశటట

94-29/842

తసడడ:డ జననరదనరరవప పస లశశటట
ఇసటట ననస:2-12-83
వయససస:26
లస: పప
94-21/12

6595 NDX2475143
పపరర: వనసకట జననరఱన

94-38/4

తసడడ:డ హరర బబబబ
ఇసటట ననస:2-12-94
వయససస:22
లస: పప
94-38/727

6598 NDX2653772
పపరర: పసడయసకర ఇలమస

94-24/786

తసడడ:డ శవ రరస పడసరద
ఇసటట ననస:2-12-105
వయససస:24
లస: ససస స
94-24/898

భరస : రరమయఖ కరవపరర
ఇసటట ననస:2-12-108
వయససస:73
లస: ససస స
94-24/900

6580 NDX2588978
పపరర: అనసష గసజరపలౣ
భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:2-12-73
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరబబబబ గజశ
ఇసటట ననస:2-12-94
వయససస:19
లస: ససస స
94-24/787

94-33/738

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ గజశ
ఇసటట ననస:2-12-72
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ అలల
ర రయఖ పస దదల
ఇసటట ననస:2-12-89
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ గజశ
ఇసటట ననస:2-12-94
వయససస:49
లస: పప
6599 NDX2657047
పపరర: పసడయసకర ఇలమస

94-24/1013

తసడడ:డ వరయఖ జలర
ఇసటట ననస:2-12-83
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ జననరదనరరవప పస లశశటట
ఇసటట ననస:2-12-83
వయససస:18
లస: ససస స
6596 NDX2566032
పపరర: హరర బబబబ గజశ

6579 NDX2594018
పపరర: పవన గజశ

6577 NDX2550093
పపరర: సరయ నసద

తలర : రరప నసద
ఇసటట ననస:2-12-71 stambala garuvu
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శసకరయఖ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:2-12-82
వయససస:59
లస: పప

భరస : పస లలశశర రరవప జలర
ఇసటట ననస:2-12-83
వయససస:26
లస: ససస స
6593 NDX2542041
పపరర: కరతనఖయన పస లశశటట

94-24/1030

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమరరస చకరస
ఇసటట ననస:2-12-64/1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదననరరయన గజశ
ఇసటట ననస:2-12-72
వయససస:22
లస: ససస స
6581 NDX2917151
పపరర: హరరననథ రజడడస కకసడ

6576 NDX3284130
పపరర: వనసకట రవ తేజ చకరస

6601 NDX3027265
పపరర: వనసకటటశశరరర షడస

94-24/899

తసడడ:డ రరమసరశమ షడస
ఇసటట ననస:2-12-108
వయససస:34
లస: పప
94-24/788

6604 NDX2656999
పపరర: సరయ రసగననథ మకకసలనవన

94-24/789

తసడడ:డ శకనవరస మకకసలనవన
ఇసటట ననస:2-12-110 NEW 10-75
వయససస:24
లస: పప
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6605 NDX2575124
పపరర: పదక పస టర
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94-26/977

భరస : శకనవరస మకకసలనవన
ఇసటట ననస:2-12-110 NEW 10-75
వయససస:48
లస: ససస స
6608 NDX2657864
పపరర: పదకజ కరసతేకతన

6606 NDX3165578
పపరర: పస పసడయ దరరరన ఏస

భరస : గగపస కకషష ఏస
ఇసటట ననస:2-12-112/67
వయససస:32
లస: ససస స
94-22/647

6609 NDX2653913
పపరర: వవణబ బబబబ మసగమమరర

భరస : వవణబ బబబబ మసగమమరర
ఇసటట ననస:2-12-117
వయససస:41
లస: ససస స

భసధసవప: పదకజ కరసతేకతన
ఇసటట ననస:2-12-117
వయససస:38
లస: పప

94-24/25
6611 NDX2257848
పపరర: చసదడకరసత ననగ శవ రజడస డ
యయరరవ
తసడడ:డ హనసమ రజడడస యయరరవ
ఇసటట ననస:2-12-117, N S RESIDENCY,
వయససస:23
లస: పప

6612 NDX2609386
పపరర: నఖల సరయ చగడవరపప
తలర : పదకజ చగడవరపప
ఇసటట ననస:2-12-120
వయససస:20
లస: పప

6614 NDX3100229
పపరర: చగడవరపప నఖల సరయ

6615 NDX2357069
పపరర: కలమఖణణ పస ననగసటట

94-24/904

తసడడ:డ మబరళమహన మబరళ
ఇసటట ననస:2-12-120
వయససస:20
లస: పప
6617 NDX3263134
పపరర: అబద షపక

94-23/764

94-201/602

94-24/901
6610 NDX2932499
పపరర: కకలల
ర రర మదన మబరళమహన
రరవప
తసడడ:డ కకలల
ర రర బసవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:2-12-117
వయససస:67
లస: పప

94-24/791

6613 NDX3111390
పపరర: చగడవరపప పదకజ

94-24/17

6616 NDX2832764
పపరర: ఆదదలకడక కలనల

94-24/795

94-24/796
6619 NDX2657591
పపరర: శవ పడసనన కలమమర రజడస డ మదదరగ

తలర : చనన మధదర
ఇసటట ననస:2-12-134
వయససస:19
లస: పప

94-24/797 6622 NDX2638369
94-24/798
6621 NDX2634616
పపరర: ఆర వ ఏస ఏస శరత రరచపపడడ
పపరర: ఆర వ ఏస ఏస శశరసక
రరచపపడడ
తసడడ:డ రరచపపడడ మలర కరరరర న రరవప రరచపపడడ
తసడడ:డ రరచపపడడ మలర కరరరర న రరవప రరచపపడడ
ఇసటట ననస:2-12-136, Ground floor
ఇసటట ననస:2-12-136, Ground floor
వయససస:21
లస: పప
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మసగపత బబ గరసపవమ
ఇసటట ననస:2-12-137
వయససస:23
లస: ససస స

6626 NDX2516458
పపరర: వనసకటటష బబ గరసస

6627 NDX2644193
పపరర: వనసకటటష బబ గరసస

6628 NDX2226934
పపరర: రరమ దేవ బబ డపరటట

తసడడ:డ మసగపత బబ గరసస
ఇసటట ననస:2-12-137
వయససస:24
లస: పప
6629 NDX2824456
పపరర: శక మమనక చటటటనవన
తసడడ:డ రరమ కకషష రరవప చటటటనవన
ఇసటట ననస:2-12-142
వయససస:20
లస: ససస స
6632 NDX3106671
పపరర: గరసజపలర ననగ లకడక
భరస : గరసజపలర రరమయఖ చచదరర
ఇసటట ననస:2-12-143
వయససస:38
లస: ససస స

94-24/800

తసడడ:డ మసగవత బబ గరసస
ఇసటట ననస:2-12-137
వయససస:19
లస: పప
94-24/907

6630 NDX3192119
పపరర: జజఖతనసత గరసజపలర

6633 NDX3053832
పపరర: ననగ లకడక గరసజపలర
భరస : రరమయఖ చచదరర గరసజపలర
ఇసటట ననస:2-12-143
వయససస:37
లస: ససస స

6625 NDX2226926
పపరర: ససరరష బబ గరసపవమ

94-24/18

94-24/20

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:2-12-138
వయససస:23
లస: ససస స
94-22/762

భరస : చటటట బబబబ గరసజపలర
ఇసటట ననస:2-12-143
వయససస:32
లస: ససస స
94-24/909

94-24/905

భరస : కకసడల రరవప కలనల
ఇసటట ననస:2-12-132
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరచపపడడ మలర కరరరర న రరవప రరచపపడడ
ఇసటట ననస:2-12-136, Ground floor
వయససస:44
లస: ససస స
94-24/19

94-24/903

భరస : మబరళమహన మబరళ
ఇసటట ననస:2-12-120
వయససస:45
లస: ససస స

94-24/799
6624 NDX2630994
పపరర: రరచపపడడ మలర కరరరర న రరవప
రరచపపడడ
తసడడ:డ ససరఖననరరయణ సన
ఇసటట ననస:2-12-136, Ground floor,
వయససస:55
లస: పప

94-27/838

94-23/690

94-24/790

తసడడ:డ శకనవరసరజడడస
ఇసటట ననస:2-12-134
వయససస:23
లస: పప

తలర : చనన మధదర
ఇసటట ననస:2-12-134
వయససస:18
లస: పప
6623 NDX2567964
పపరర: రరచపపడడ రరధదక రరచపపడడ

6618 NDX2653848
పపరర: సరఈకకషనరగదద కలరజక

6607 NDX3204864
పపరర: పస పసడయ దరరరన ఏస

భరస : గగపస కకషష ఏస
ఇసటట ననస:2-12-112/67
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరగష బబబబ పస ననగసటట
ఇసటట ననస:2-12-130
వయససస:22
లస: ససస స

భసధసవప: మజద సరరక సరరక
ఇసటట ననస:2-12-134
వయససస:26
లస: పప
6620 NDX2682235
పపరర: శవ రసగర రజడడస మదదరగ

94-22/761

6631 NDX3177219
పపరర: చటటట బబబబ గరసజపలర

94-24/908

తసడడ:డ బబబబ రరస శకర గరసజపలర
ఇసటట ననస:2-12-143
వయససస:44
లస: పప
94-24/910

6634 NDX3262011
పపరర: ననగ లకడక గరసగబపఅల

94-24/1002

భరస : రరమయఖ చచదరర గరసగబపఅల
ఇసటట ననస:2-12-143
వయససస:38
లస: ససస స
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6635 NDX2594935
పపరర: గరయతడ దేవ తవశ
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94-20/995

తసడడ:డ బబల
ఇసటట ననస:2-12-145
వయససస:25
లస: ససస స
6638 NDX2473247
పపరర: బబలర యఖ కలరక

94-24/22

94-22/810

94-23/693

94-23/695

94-23/15

94-24/913

94-30/979

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:2-13
వయససస:70
లస: పప

6648 NDX2381069
పపరర: లకకణ ఉపరలమదదననన

6651 NDX2388254
పపరర: హరరరత చసతమనవన

6654 NDX2557247
పపరర: అదద లకడక బబ మబక

6657 NDX2243301
పపరర: కకసర షపక

94-4/787

6660 NDX2243509
పపరర: హబబ బబష షపక

94-23/14

6663 NDX2667152
పపరర: శవ ననగగశశర రరవప రసగరశశటట
తసడడ:డ శకనవసరరర రరవప రసగరశశటట
ఇసటట ననస:2-13
వయససస:21
లస: పప

6643 NDX2843134
పపరర: మబసటబజ సయద

94-22/764

6646 NDX2737500
పపరర: రరధ లకడక చసతలపపడడ

94-23/694

6649 NDX2387694
పపరర: లకకక ఉపరలమదదననన

94-29/6

భరస : లకకణ ఉపరలమదదననన
ఇసటట ననస:2-12-174
వయససస:33
లస: ససస స
94-29/7

6652 NDX2556801
పపరర: వనసకట కకసడ రజడడస బబ మబక

94-23/609

తసడడ:డ మల కకసడ రజడడస బబ మబక
ఇసటట ననస:2-12-175/b
వయససస:46
లస: పప
94-29/839

6655 NDX2657161
పపరర: వనసకట ననగ గగపస పస ననగసటట

94-24/803

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప పస ననగసటట
ఇసటట ననస:2-12-181
వయససస:18
లస: పప
94-4/785

6658 NDX2243277
పపరర: రజయమ షపక

94-4/786

తసడడ:డ పరప బబయ అద బబల రసడల షపక
ఇసటట ననస:2-13
వయససస:27
లస: ససస స
94-4/788

తసడడ:డ రసడల షపక
ఇసటట ననస:2-13
వయససస:27
లస: పప
94-4/790

94-24/23

భరస : వనసకట ససతన రరమ శరక చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:2-12-171
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రసడల షపక
ఇసటట ననస:2-13
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రసడల షపక
ఇసటట ననస:2-13
వయససస:43
లస: ససస స
6662 AP151010063550
పపరర: వనసకటటశశరరర పససపపలలటట

94-23/13

భరస : వనసకట కకసడ రజడడస బబ మబక
ఇసటట ననస:2-12-175/b
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పస ననగసటట
ఇసటట ననస:2-12-181
వయససస:20
లస: పప
6659 NDX2243632
పపరర: ఫపవజజన బ షపక

6645 NDX2387645
పపరర: పడఫపలర త శక చసతలపపడడ

6640 NDX2516441
పపరర: ననగ సరయ గగల

భరస : ససభబన సయద
ఇసటట ననస:2-12-168
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకరటరరవ చసతమనవన
ఇసటట ననస:2-12-175/A
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటకకసడనరజడడస బబ మబక
ఇసటట ననస:2-12-175/B
వయససస:19
లస: ససస స
6656 NDX2581619
పపరర: ననగ కకటటశశర రరవప పస ననగసటట

95-35/943

తసడడ:డ గరటయఖ ఉపరలమదదననన
ఇసటట ననస:2-12-174
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరరరవ చసతమనవన
ఇసటట ననస:2-12-175/A
వయససస:59
లస: పప
6653 NDX2905735
పపరర: దదపసస కలలణ బబ మబక

6642 SQX2553774
పపరర: India ANDHRA PRADESH

94-24/21

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగల
ఇసటట ననస:2-12-154
వయససస:24
లస: పప

భరస : కగ కకషష చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:2-12-171
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : చసతలపపడడ కగ కకషష
ఇసటట ననస:2-12-171
వయససస:26
లస: ససస స
6650 NDX2383982
పపరర: వనసకరటరరవ చసతమనవన

94-24/802

తసడడ:డ ANDHRA PRADESH ఇటర
ఇసటట ననస:2-12-160/A
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ఖససస సయద
ఇసటట ననస:2-12-168
వయససస:63
లస: పప
6647 WYT0689218
పపరర: చసతలపపడడ పడఫపలర త శక

6639 NDX2657328
పపరర: అనసష కలరక

6637 NDX2473213
పపరర: మలర శశరర కలరక

భరస : బబలర యఖ కలరక
ఇసటట ననస:2-12-152
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలర యఖ
ఇసటట ననస:2-12-152
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరరమమరరస ఇటర
ఇసటట ననస:2-12-160
వయససస:20
లస: పప
6644 NDX2843191
పపరర: ససభబన సయద

94-24/801

తసడడ:డ బల ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:2-12-145
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ కలరక
ఇసటట ననస:2-12-152
వయససస:46
లస: పప
6641 NDX3257763
పపరర: గబరర ససరగశ ఇటర

6636 NDX2629772
పపరర: మమనక తవశ

94-4/1327

6661 NDX2243228
పపరర: పరప బబయ అద బబల రసడల
షపక
తసడడ:డ సరహస షపక
ఇసటట ననస:2-13
వయససస:55
లస: పప
6664 NDX3274362
పపరర: బబజ బబబబ బబ కకససరమ

94-4/789

94-24/1023

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:2-13-14
వయససస:38
లస: పప

Page 625 of 722

6665 NDX2487031
పపరర: సరయ తషమకల
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94-39/4

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తషమకల
ఇసటట ననస:2-13-22
వయససస:23
లస: పప
6668 NDX3267390
పపరర: అసజయఖ నలల
ర రర

94-19/712

6667 NDX2908564
పపరర: తేజకకషరనకరరరసక
సమయమసతషల
తసడడ:డ శకధర సమయమసతషల
ఇసటట ననస:2-13-26
వయససస:22
లస: పప

94-25/878

94-26/771

6670 NDX0086082
పపరర: శకనవరసరరవప గగనసగబసటర

94-26/773

భరస : అసజయఖ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-13-26
వయససస:49
లస: ససస స
94-25/1092

తసడడ:డ కకషషయఖ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-13-26
వయససస:51
లస: పప
6671 NDX2597763
పపరర: బబలమసడదకర రజడడస యయరరవ

6666 NDX3275187
పపరర: మధవ లత నలల
ర రర

6669 NDX1308923
పపరర: చసదడ శశఖర గగనసగబసటర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-13-28
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరయప రజడడస యయరరవ
ఇసటట ననస:2-13-37/B. sudhama house
వయససస:40
లస: పప

భరస : బబలమసడదహకరగకదద యయరరవ
ఇసటట ననస:2-13-37/B.SUDHAMA HOUSE
వయససస:32
లస: ససస స

6673 NDX2369288
పపరర: మహమకద జహహరరదదదన
సమర
తసడడ:డ మహమకద శరఫసఉదదదన
ఇసటట ననస:2-13-39
వయససస:51
లస: పప

6674 NDX2650505
పపరర: దసరడ పడసరద కరలలగమరర

6675 SAA0057760
పపరర: వర పడసరద రరవప కకడనల

6676 SAA0100800
పపరర: ఝమనస్సరరణణ కకడనల

94-29/844

94-19/572

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:2-13-42
వయససస:29
లస: పప
6677 NDX3258738
పపరర: అనల కలమమర శశషస

94-25/1090

94-25/769

తసడడ:డ బబజర బబబబ
ఇసటట ననస:2-13-77/1
వయససస:19
లస: ససస స
6683 NDX1710186
పపరర: గగరవ సససగ

94-2/38

94-4/800

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబననదలపత
ఇసటట ననస:2-14/2
వయససస:18
లస: పప

94-24/27

తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:2-13-71
వయససస:24
లస: పప

6681 NDX2526481
పపరర: పడభబతేజ మమడడ

6682 NDX1710178
పపరర: రగషక గజగసదడ సససగ

6684 NDX1710194
పపరర: గజగసదడ సససగ మమమసడరర

6687 NDX1614974
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

94-23/620

6690 NDX3130507
పపరర: అదద రరస పస ల

94-24/26

6693 NDX2908531
పపరర: లమవణఖ కకమటటగబసట
భరస : చదనన కగశవ కకమటటగబసట
ఇసటట ననస:2-14-03
వయససస:27
లస: ససస స

94-22/769

94-2/37

భరస : ఎస జగ గజగసదడ సససగ
ఇసటట ననస:2-14
వయససస:26
లస: ససస స
94-2/39

6685 NDX2243830
పపరర: ఆశర బ షపక

94-4/799

భరస : షసశశరజ షపక
ఇసటట ననస:2-14
వయససస:54
లస: ససస స
94-4/801

6688 NDX2648079
పపరర: గగపస రరవప కకటపస ఠరలమ

94-10/1003

తసడడ:డ వనసకటటష కకటపస ఠరలమ
ఇసటట ననస:2-14
వయససస:19
లస: పప
94-29/980

తసడడ:డ గసగయఖ పస ల
ఇసటట ననస:2-14
వయససస:26
లస: పప
94-3/1512

94-25/880

6679 NDX2901007
పపరర: గగపస వవమబల

తలర : వనసకరయమమక పరతడ
ఇసటట ననస:2-13-68,1ST LINE SRI KRISHN
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:2-14
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కసడడ
ఇసటట ననస:2-14
వయససస:19
లస: ససస స
6692 NDX3163268
పపరర: ననగజసదడ బబబబ బబననదలపత

6678 NDX2388213
పపరర: వమల పరతడ

94-29/8

భరస : వ్సరపడసరద రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:2-13-42
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనననథ సససగ మమమసడరర
ఇసటట ననస:2-14
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ షసశశరజ షపక
ఇసటట ననస:2-14
వయససస:33
లస: పప
6689 NDX2614618
పపరర: సడరరరల కసడడ

94-25/879

తసడడ:డ రరమబ మమడడ
ఇసటట ననస:2-13-78
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఎస జగ గజగసదడ సససగ
ఇసటట ననస:2-14
వయససస:25
లస: పప
6686 NDX2243772
పపరర: బబజ షపక

94-29/845

తసడడ:డ జగన మహన రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:2-13-42
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకసడలల శశషస
ఇసటట ననస:2-13-42, Flat 102
వయససస:32
లస: పప
6680 NDX2654275
పపరర: దేవ రరణణ కససకలరరస

6672 NDX2597813
పపరర: హహమబసదస యయరరవ

తసడడ:డ శకరరమబలల
ఇసటట ననస:2-13-28
వయససస:52
లస: పప

6691 SQX1810241
పపరర: కగశవ రరవప మబతనఖల

95-20/1

తసడడ:డ రసగయఖ మబతనఖల
ఇసటట ననస:2-14
వయససస:43
లస: పప
94-27/1019

6694 NDX2595395
పపరర: బల చదననమక థసమమకటట

94-143/715

భరస : శవరసజనవయబలల
ఇసటట ననస:2-14-3
వయససస:25
లస: ససస స
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6695 NDX3240116
పపరర: కకపమక పసడడల
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94-15/794

భరస : ఆడమ పసడడల
ఇసటట ననస:2-14-3/27/1
వయససస:38
లస: ససస స
6698 NDX2585065
పపరర: ననగలకడక పలర పప

94-26/996

94-27/892

94-27/8

94-27/894

94-138/711

94-26/1109

94-26/1110

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమకల
ఇసటట ననస:2-14-8/27
వయససస:20
లస: పప

6708 NDX3030368
పపరర: రఫసయమ షపక

6711 NDX2879732
పపరర: శరసబయఖ బబ జర

6714 NDX2653574
పపరర: గగపస రరవప కకటపస తషల

6717 NDX2950343
పపరర: రరమ గబసటటపలర

94-26/1113

6720 NDX2539898
పపరర: శశభ రరణణ రరపపరర

94-26/1108

6723 NDX2574317
పపరర: మరరయమక అసగలలసరఠర
భరస : జయ కలమమర
ఇసటట ననస:2-14-8/27
వయససస:26
లస: ససస స

6703 NDX1477539
పపరర: ననగ లకడక మదదదనవన

94-27/7

6706 NDX2585651
పపరర: ననగల షరరఫ షపక

94-27/893

6709 NDX2955433
పపరర: మబబన షపక

94-30/1158

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:2-14-8/22/30 1 LINE
వయససస:19
లస: ససస స
94-27/1113

6712 NDX3188794
పపరర: పపషల mకలకసమమడడ

94-18/815

భరస : వసడనస బబబబ కలకసమమడడ
ఇసటట ననస:2-14-8/24
వయససస:31
లస: ససస స
94-25/776

6715 NDX3271046
పపరర: యయరరవ ననగ జజఖత

94-25/1093

భరస : యయరరవ పడసరద రజడడస
ఇసటట ననస:2-14-8/27
వయససస:29
లస: ససస స
94-26/1111

6718 NDX2736700
పపరర: భవఖ శక నలర కలలవ

94-26/1112

తసడడ:డ శకనవరస రజడడస నలర కలలవ
ఇసటట ననస:2-14-8/27
వయససస:22
లస: ససస స
94-27/10

భరస : ఎజజడ రరపపరర
ఇసటట ననస:2-14-8/27
వయససస:26
లస: ససస స
94-27/1107

94-27/889

తసడడ:డ బబష
ఇసటట ననస:2-14-8
వయససస:38
లస: పప

భరస : కకశశర మదదదనవన
ఇసటట ననస:2-14-8/27
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రజడడస నలర కలలవ
ఇసటట ననస:2-14-8/27
వయససస:19
లస: పప
6722 NDX3100757
పపరర: ననణణ మమకల

94-27/9

తసడడ:డ వనసకటటష
ఇసటట ననస:2-14-8/27
వయససస:20
లస: పప

భరస : కకశశర మదదదనవన
ఇసటట ననస:2-14-8/27
వయససస:37
లస: ససస స
6719 NDX2736718
పపరర: అమరననథ రజడడస నలర కలలవ

6705 NDX1779349
పపరర: మమణణకఖమక మమటట ట

6700 NDX2597151
పపరర: శకనవరస రరవప పలర పప

భరస : వనసకట ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:2-14-8
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎలర యఖ
ఇసటట ననస:2-14-8-23/5
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ బబబబరరవప
ఇసటట ననస:2-14-8/26/115/B
వయససస:18
లస: ససస స
6716 NDX3063211
పపరర: గబసటటపలర రరమ

94-27/6

భరస : ఇరరరన షపక
ఇసటట ననస:2-14-8/20
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:2-14-8/22/89/A
వయససస:31
లస: ససస స
6713 NDX2799328
పపరర: వజయమక కకటటట

6702 NDX1477513
పపరర: హహమమస బ షపక

94-25/881

తసడడ:డ యహనస
ఇసటట ననస:2-14-5
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససతనరరమ రజడస డ మమటట ట
ఇసటట ననస:2-14-8
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : ఆనసద అడడగబల
ఇసటట ననస:2-14-8
వయససస:28
లస: ససస స
6710 NDX2585438
పపరర: శవ పరవత మమలమడక

94-27/888

భరస : మసరసన వరల
ఇసటట ననస:2-14-8
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:2-14-8
వయససస:55
లస: ససస స
6707 NDX2606309
పపరర: ససవరష అడడగబల

6699 NDX2592095
పపరర: కరజజ బ షపక

6697 NDX2818888
పపరర: మసరసన బ షపక

భరస : ననగబల షరరఫ
ఇసటట ననస:2-14-5
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సపవలమర
ఇసటట ననస:2-14-5
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరమల రజడడస మబలల
ఇసటట ననస:2-14-7
వయససస:20
లస: పప
6704 NDX1477521
పపరర: సపవదన బ షపక

94-6/609

తసడడ:డ ససలర
ఇసటట ననస:2-14-5
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:2-14-5
వయససస:27
లస: ససస స
6701 NDX2567378
పపరర: శవ శసకర రజడడస మబలల

6696 NDX2627388
పపరర: ననగల షరరఫ షపక

6721 NDX2623270
పపరర: ననగగశశర రరవప కకరపరటట

94-27/895

తసడడ:డ అడడవయఖ కకరపరటట
ఇసటట ననస:2-14-8/27
వయససస:55
లస: ససస స
94-37/597

6724 NDX2862555
పపరర: ఆదమ పసదసల

94-27/1108

తసడడ:డ దేవదనస పసదసల
ఇసటట ననస:2-14-8/27/1
వయససస:44
లస: పప
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6725 NDX2616472
పపరర: కకపమక పసడడల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-31/802

భరస : ఆడమ పసడడల
ఇసటట ననస:2-14-8/27/1
వయససస:39
లస: ససస స
94-26/1

భరస : గగపస కమదల
ఇసటట ననస:2-14-8-27/5
వయససస:22
లస: ససస స
94-26/1133

94-26/5

6735 NDX3208246
పపరర: చసదడమక పపనసమల

94-37/598

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:2-14-8-27/88
వయససస:34
లస: ససస స

6738 NDX2411486
పపరర: తడవవణణ దనసరర

94-26/1124

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప మదదదనవన
ఇసటట ననస:2-14-8/27/90
వయససస:18
లస: పప

6741 NDX3172145
పపరర: వరణణ అడడగగపపలల

94-26/6

తలర : వరణణ అడడగగపపలల
ఇసటట ననస:2-14-8/27/97
వయససస:18
లస: పప

6744 NDX3019593
పపరర: రరజశశఖర బరపనవన

94-26/1126

94-27/14

6747 NDX2369205
పపరర: లకడక కలమమరర రరవనళర

94-26/4

6736 NDX3205291
పపరర: చసదడమక పపనసమల

94-26/1125

6739 NDX1477554
పపరర: ఖయఖస షపక

94-27/11

6742 NDX2975217
పపరర: అనసత లకడక ఆదదగగపపలమ

94-26/1114

6745 NDX1790790
పపరర: కకషష యమమన మసగ

94-27/12

తసడడ:డ శకనవరస మసగ
ఇసటట ననస:2-14-8/27/101
వయససస:28
లస: ససస స
94-26/7

6748 NDX3188109
పపరర: నడర బబష జజన శశశదన

94-26/1115

తసడడ:డ జగన మహనరరవప చససడడరర
ఇసటట ననస:2-14-8/27/101
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరజగసదడ పడసరద మవశ
ఇసటట ననస:2-14-8/27/101 FLAT NO 104
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదసలల
ఇసటట ననస:2-14-8/27/105
వయససస:47
లస: పప

6749 NDX3197035
పపరర: నడర బబష శశశదన వల

6750 NDX3202975
పపరర: సపవదనవల నడ బబష

6751 NDX3194669
పపరర: టటవనవఎ షపక

94-26/1116

తసడడ:డ జజన శశశదన వల
ఇసటట ననస:2-14-8/27/105
వయససస:29
లస: పప
6752 NDX2879310
పపరర: కకశశర కకటటట
తసడడ:డ వనసకట రరవప కకటటట
ఇసటట ననస:2-14-8/27/106
వయససస:19
లస: పప

94-26/1117

తసడడ:డ జజన శశశదన
ఇసటట ననస:2-14-8/27/105
వయససస:29
లస: పప
94-26/1119

6753 NDX2757524
పపరర: చసడడ బబ జసరమ
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ బబ జసరమ
ఇసటట ననస:2-14-8/27/109
వయససస:19
లస: పప

94-26/1127

భరస : ఆనసదరరవప అడడగగపపలల
ఇసటట ననస:2-14-8/27/97
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ బరపనవన
ఇసటట ననస:2-14-8/27/101
వయససస:29
లస: పప

6746 NDX1883025
పపరర: జయరరవప చససడడరర

6733 NDX2292076
పపరర: ననగమణణ తదలరమమకల

తసడడ:డ రసడల షపక
ఇసటట ననస:2-14-8/27/90
వయససస:32
లస: పప

భరస : శవ బల కకషష అడడగగపపలల
ఇసటట ననస:2-14-8/27/97
వయససస:33
లస: ససస స
94-26/1128

94-26/1000

భరస : చననయఖ పపనసమమల
ఇసటట ననస:2-14-8/27/78
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరధర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:2-14-8-27/89
వయససస:23
లస: ససస స
94-27/896

6730 NDX2710143
పపరర: మసరసణణ షపక

తసడడ:డ శవమక తదలరమమకల
ఇసటట ననస:2-14-8-27/75
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : చననయఖ పపనసమమల
ఇసటట ననస:2-14-8/27/78
వయససస:39
లస: ససస స
94-26/1001

94-26/1123

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:2-14-8/27/6
వయససస:29
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ శవమక తదలరమమకల
ఇసటట ననస:2-14-8-27/75
వయససస:21
లస: పప

6743 NDX2917680
పపరర: తరరన కలమమర అడడగగపపలల

94-26/2

తసడడ:డ గబరవయఖ అసగలలరర
ఇసటట ననస:2-14-8-27/52
వయససస:19
లస: ససస స

6734 NDX2292068
పపరర: ననగగసదడ బబబబ తదలరమమకల

6740 NDX2562130
పపరర: ఆదదతఖ వసశ మదదదనవన

6729 NDX2532703
పపరర: వనసకటటశశరరర కమదల

6732 NDX2586451
పపరర: తరరపతమక అసగలలరర

6727 NDX2923779
పపరర: పపరర పపరష భమమరజడడస

భరస : కకషష రజడడస భమమరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-8/27/2
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ భబససర రరవప కమదల
ఇసటట ననస:2-14-8-27/5
వయససస:19
లస: పప

భరస : కకషస ర కలమమర మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:2-14-8-27/11
వయససస:33
లస: ససస స

6737 NDX2584886
పపరర: జమమల బ షపక

94-31/1011

భరస : ఆదమ పసదసల
ఇసటట ననస:2-14-8/27/1
వయససస:38
లస: ససస స

6728 NDX2532737
పపరర: పస లలరర కమదల

6731 NDX3214590
పపరర: జజఖత మమడడకకసడ

6726 NDX2825792
పపరర: కకపమక పసదసల

94-26/1118

భరస : అబబదల రశద షపక
ఇసటట ననస:2-14-8/27/105
వయససస:28
లస: ససస స
94-26/1120

6754 NDX2879641
పపరర: వనసకట ససబబయఖ బబ గర శరమ

94-27/1109

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:2-14-8/27/109
వయససస:47
లస: పప
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6755 NDX2859544
పపరర: చసదస బబ గర శలమ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-27/1110

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:2-14-8/27/109
వయససస:19
లస: పప
6758 NDX2993970
పపరర: వనసకట శశషష కలమమర సశరష

94-26/1122

తసడడ:డ పడభబకర సశరష
ఇసటట ననస:2-14-8/27/122
వయససస:33
లస: పప
6761 NDX3259488
పపరర: ససధకర యయస

94-24/1000

94-26/1004

భరస : హనసమసత రరవప వరలల
ఇసటట ననస:2-14-8/27/A/2
వయససస:36
లస: ససస స
6770 NDX1477505
పపరర: ససజజత చదరరకలరర
తసడడ:డ ఆసజనవయబలల చదరరకలరర
ఇసటట ననస:2-14-8/191
వయససస:30
లస: ససస స
6773 NDX2538643
పపరర: చనన బబష షపక

94-27/21

94-27/23

భరస : మబనఫ షపక
ఇసటట ననస:2-14-11e
వయససస:34
లస: ససస స

94-26/1002

6765 NDX2770295
పపరర: సరసబయఖ యమ

94-26/1129

94-29/982

94-27/17

6766 NDX2840098
పపరర: హనసమసత రరవప వరలల

94-26/1130

6769 NDX3084605
పపరర: వనసకటటష వసగల

94-26/1132

Deleted

తసడడ:డ రరసబబబబ వసగల
ఇసటట ననస:2-14-8-127/115
వయససస:18
లస: పప

6771 NDX2487221
పపరర: షబనన షపక

94-26/8

6772 NDX1951863
పపరర: హససనన షపక

94-27/20

భరస : మభబ జజన షపక
ఇసటట ననస:2-14-10
వయససస:26
లస: ససస స
94-27/1020

6777 NDX0554071
పపరర: గరసధద గజరలకకసడ గజరలకకసడ

6780 NDX3048709
పపరర: శఖమల చవలమబడడ

6783 NDX0622670
పపరర: వనవషషవ వనసకకలలర
తసడడ:డ వవణబ గగపరల రరవప వనసకకలలర
ఇసటట ననస:2-14-12
వయససస:30
లస: ససస స

6775 NDX1915349
పపరర: దనల కకమకతతటట

94-27/22

తసడడ:డ రరజగష కకమకతతటట
ఇసటట ననస:2-14-11/159
వయససస:23
లస: ససస స
94-27/24

6778 NDX3046612
పపరర: యయససదనసస చవలమబడడ

94-29/981

తసడడ:డ కకసడయఖ చవలమబడడ
ఇసటట ననస:2-14-11/159
వయససస:63
లస: పప
94-29/983

భరస : మహన లమల చవలమబడక
ఇసటట ననస:2-14-11/159
వయససస:26
లస: ససస స
94-27/1545

94-26/1003

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప వరలల
ఇసటట ననస:2-14-8/27/A/2
వయససస:43
లస: పప

6768 NDX1929209
పపరర: పవన కలమమర ససదద నరపప

6774 NDX2859510
పపరర: మమభబ ససభబన షపక

6763 NDX2595932
పపరర: కరలలశ పపరరక
తసడడ:డ యలర మసద
ఇసటట ననస:2-14-8-27/a
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:2-14-11/159
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ యయససదనస చవలమబడక
ఇసటట ననస:2-14-11/159
వయససస:28
లస: పప
6782 NDX3246980
పపరర: సపవధన బ షపక

6762 NDX2596591
పపరర: రరతషమక పపరరక

94-24/999

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వ
ఇసటట ననస:2-14-8/27/A
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:2-14-10
వయససస:55
లస: పప

భరస : యయసస దనసస చమలర మబడడ
ఇసటట ననస:2-14-11/159
వయససస:55
లస: ససస స
6779 NDX3044377
పపరర: రరజ కలమమర చవలమబడక

6760 NDX3259462
పపరర: ననగగశశర రరవప వ

94-27/16

తసడడ:డ మబబబ షపక
ఇసటట ననస:2-14-9
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస పసరర షపక
ఇసటట ననస:2-14-10
వయససస:21
లస: పప
6776 NDX1790493
పపరర: కమలమక చమలర మబడడ

6759 NDX2369825
పపరర: మసరసన బ సయఖద

తసడడ:డ ఓబబ
ర ససదద నరపప
ఇసటట ననస:2-14/8/27A4
వయససస:36
లస: పప
94-27/18

94-26/999

తసడడ:డ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:2-14-8/27/121
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:2-14-8/27/A
వయససస:53
లస: పప
94-26/1131

6757 NDX2596104
పపరర: సరయరరస కరసస

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-14-8/27/119 , 2ND LINE
వయససస:29
లస: పప

భరస : యలమసద
ఇసటట ననస:2-14-8-27/A
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర మసద
ఇసటట ననస:2-14-8-27/a
వయససస:20
లస: పప
6767 NDX2813210
పపరర: హహహమవత వరలల

94-26/1121

భరస : అమర జజన సయఖద
ఇసటట ననస:2-14-8/27/123
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసబయఖ
ఇసటట ననస:2-14-8-27/a
వయససస:27
లస: పప
6764 NDX2595601
పపరర: యయహహశనన పపరరక

6756 NDX2952539
పపరర: వనసకట కకషష బబ జసరమ

6781 NDX2591915
పపరర: అఫసలజజ షపక

94-27/855

తసడడ:డ మబనఫ
ఇసటట ననస:2-14-11E
వయససస:20
లస: ససస స
94-28/2

6784 AP151010108408
పపరర: తేజజరగఖ మహహమలలరర

94-28/3

భరస : సడరయఖ
ఇసటట ననస:2-14-12
వయససస:48
లస: ససస స
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6785 NDX1866229
పపరర: హరరకలమమర రరయసస

94-28/4

తసడడ:డ వశశననధస రరయసస
ఇసటట ననస:2-14-12
వయససస:53
లస: పప
6788 NDX2707776
పపరర: పరవన షపక

94-31/793

94-20/1305

94-27/25

94-27/875

94-29/10

6795 NDX2369841
పపరర: కలమబడ పసససపరటట

94-27/1058

6790 NDX0810671
పపరర: లమలల షపక షపక

94-27/26

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:2-14-14A
వయససస:42
లస: పప
94-27/874

తసడడ:డ పఠరన ఆదసషఫస
ఇసటట ననస:2-14-15
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరససలల పస ననసపలలర
ఇసటట ననస:2-14-15, Flat No-103
వయససస:43
లస: ససస స
6797 NDX2388619
పపరర: మమధవ అదదసకక

6789 NDX0571000
పపరర: ననగమక గజరలకకసడ గజరలకకసడ

6792 NDX2592186
పపరర: పఠరన సమద

6787 NDX2737112
పపరర: శసషరద బబగబమ షపక

తసడడ:డ అశకద బ
ఇసటట ననస:2-14-13
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : గరసధద గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:2-14-13/42
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:2-14-15
వయససస:39
లస: ససస స
6794 NDX2569515
పపరర: రజణబక దేవ పస ననసపలలర

94-28/916

తసడడ:డ గకస బబష
ఇసటట ననస:2-14-12
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:2-14-13
వయససస:27
లస: ససస స
6791 NDX3288370
పపరర: పరలలరర వనసకట ససబబబలల

6786 NDX2900249
పపరర: నఫసజ షపక

6793 NDX2529402
పపరర: మహహష పపళళళరర

94-29/9

తసడడ:డ మమల కకసడయఖ పపళళళరర
ఇసటట ననస:2-14-15
వయససస:20
లస: పప
94-27/466

6796 NDX2369833
పపరర: చసదడశశఖర అదదసకక

94-27/467

భరస : ససబబబరరవప పసససపరటట
ఇసటట ననస:2-14-15, FLAT NO:502,SRI HA
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపతరరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:2-14-15, FLAT NO:502,SRI HA
వయససస:52
లస: పప

6798 NDX2230860
పపరర: శక చరణ భదడచలస

6799 NDX1028760
పపరర: హరరసదడ బసడనరర బసడనరర

94-27/27

భరస : చసదడశశఖర అదదసకక
ఇసటట ననస:2-14-15, FLAT NO:502,SRI HA
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రఘబ కలమమర భదనడచలస
ఇసటట ననస:2-14-17
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వజయసరరధద బసడనరర
ఇసటట ననస:2-14-17
వయససస:27
లస: పప

6800 NDX1028802
పపరర: ఫణణసదడ బసడనరర

6801 NDX2586865
పపరర: భబరడ వ బడే

6802 NDX2586808
పపరర: వనసకట సరయ బడే

94-27/29

తసడడ:డ వజయసరరధద బసడనరర
ఇసటట ననస:2-14-17
వయససస:27
లస: పప
6803 SQX2098267
పపరర: పడశరసత బడే

భరస : వనసకటటశశరరర బడే
ఇసటట ననస:2-14-17
వయససస:46
లస: ససస స
94-29/1031

తలర : భబరడ వ బడే
ఇసటట ననస:2-14-17
వయససస:22
లస: ససస స
6806 NDX2751774
పపరర: రహహనససల షపక

94-23/697

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:2-14-18
వయససస:36
లస: పప
6809 NDX0622787
పపరర: రరగమసజష వనసకకలలర

భరస : దసరడ పడసరద గరరకపరటట
ఇసటట ననస:2-14-19/11/41
వయససస:38
లస: ససస స

6804 NDX2642395
పపరర: వరగసదడ సరయ దటట శవరణ
భదనడచలస
భసధసవప: శక చరణ భదనడచలస
ఇసటట ననస:2--14-17
వయససస:23
లస: పప
6807 NDX2572022
పపరర: ననగబల షపక

94-28/5

6810 NDX2577344
పపరర: ససబబన షపక

94-39/1001

6813 NDX3041142
పపరర: ననగబల మర షపక
తసడడ:డ ఖజ వల షపక
ఇసటట ననస:2-14-20
వయససస:32
లస: పప

6805 NDX2427862
పపరర: రరహహల నలర మతష

94-27/30

తసడడ:డ రరమకకషష నలర మతష
ఇసటట ననస:2-14-17/8
వయససస:22
లస: పప
94-26/991

94-27/31
6808 NDX1028786
పపరర: వనసకట నరసససహ సతఖననరరయణ
పడసరద భదనడచలస
తసడడ:డ వనసకట కకషరషరరవప భదనడచలస
ఇసటట ననస:2-14-19
వయససస:63
లస: పప

94-28/807

6811 NDX2585537
పపరర: మమలమ బఇవనవ షపక

తసడడ:డ నన షపక
ఇసటట ననస:2-14-19
వయససస:68
లస: పప
94-28/6

94-27/885

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బడే
ఇసటట ననస:2-14-17
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:2-14-18
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వవణబగగపరలరరవప
ఇసటట ననస:2-14-19
వయససస:31
లస: ససస స
6812 NDX2146570
పపరర: లకడక గరరకపరటట

94-27/884

94-27/28

94-134/620

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:2-14-19
వయససస:68
లస: ససస స
94-20/1138

6814 NDX2595981
పపరర: జజన బ షపక

94-27/1548

భరస : మదర సరహహబ
ఇసటట ననస:2-14-20
వయససస:63
లస: ససస స
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94-27/1550

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:2-14-20
వయససస:37
లస: ససస స
6818 NDX1553123
పపరర: వ ఎస కకషష రజడడస తతమమటట

94-27/33

94-26/992

తసడడ:డ ఆదనమ పసడడల
ఇసటట ననస:2-14-27/1
వయససస:18
లస: పప
94-27/37

6827 NDX1553149
పపరర: వనసకటపరల రజడడస తతమమటట
తతమమటట
తసడడ:డ ససబబ రజడడస తతమమటట
ఇసటట ననస:2-14-33
వయససస:62
లస: పప

94-27/40

94-27/1101

94-39/1002

భరస : పపలర రరవప బళళళరర
ఇసటట ననస:2-14-61
వయససస:25
లస: ససస స

6831 NDX2973162
పపరర: జజన బ షపక

6834 NDX2560514
పపరర: కరఫసటటలమర పఠరన

94-26/10

6837 NDX2616118
పపరర: అసజ బబబబ బసడరర

94-27/38

6840 NDX2536357
పపరర: జజకకర హహసపన షపక

94-26/9

6843 NDX2586642
పపరర: పపలర రరవప వనమబల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనమబల
ఇసటట ననస:2-14-61
వయససస:29
లస: పప

6823 NDX1771287
పపరర: హరరత రజడడస తతమమటట

94-27/36

6826 NDX1882910
పపరర: రవసదడ రజడడస పస సదసగల

94-27/39

6829 NDX2973154
పపరర: ఘనవన సపవదన షపక

94-30/1156

భసధసవప: జజన బ షపక
ఇసటట ననస:2-14-38, 7-6-20
వయససస:76
లస: పప
94-30/1155

6832 NDX1477570
పపరర: జయ బసడనరర

94-27/41

భరస : ననరరయణ బసడనరర
ఇసటట ననస:2-14-39
వయససస:33
లస: ససస స
94-39/1003

6835 NDX2231025
పపరర: వర బబబబ దేవళర

94-28/7

తసడడ:డ సరసబయఖ దేవళర
ఇసటట ననస:2-14-48/A
వయససస:36
లస: ససస స
94-26/997

6838 NDX2542678
పపరర: ఇమమమమ
ర షపక

94-5/901

తసడడ:డ చన మసస్రన షపక
ఇసటట ననస:2-14-55
వయససస:70
లస: పప
94-27/42

తసడడ:డ ఇమమమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:2-14-56
వయససస:43
లస: పప
94-27/1549

94-23/699

తసడడ:డ శవ రజడడస పస సదసగల
ఇసటట ననస:2-14-33
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ బసడరర ననరరయణ
ఇసటట ననస:2-14-53
వయససస:22
లస: పప
94-26/998

6820 NDX2752103
పపరర: మర హహసపవన షపక

తసడడ:డ వనసకట అపరలరజడడస తతమమటట
ఇసటట ననస:2-14-33
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమబలర పఠరన
ఇసటట ననస:2-14-41/1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ఇమమసషర షపక
ఇసటట ననస:2-14-55
వయససస:35
లస: పప
6842 NDX2586626
పపరర: ననగమణణ బళళళరర

94-27/35

భరస : ఘనవన సపవదన షపక
ఇసటట ననస:2-14-38, 7-6-209
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : గకసప బబష సయఖద
ఇసటట ననస:2-14-53
వయససస:30
లస: ససస స
6839 NDX2547057
పపరర: జన బబష షపక

6822 NDX1477489
పపరర: వర బబబబ దనవరలమ

6828 AP151010105081
పపరర: ఉడడమబల శకనవరస రజడస డ

94-27/32

తసడడ:డ నన షపక
ఇసటట ననస:2-14-27
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ అసజ రజడడస
ఇసటట ననస:2-14-35/e
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కరరమబలర పఠరన
ఇసటట ననస:2-14-41/1
వయససస:20
లస: ససస స
6836 NDX2530343
పపరర: ఆశ సయఖద

94-27/34

తసడడ:డ ససవర రజడస డ పస నసదగరల
ఇసటట ననస:2-14-33
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఘనవన సపవదన షపక
ఇసటట ననస:2-14-38, 7-6-209
వయససస:40
లస: ససస స
6833 NDX2560480
పపరర: మబబన పఠరన

6819 NDX1553099
పపరర: వపడడమబల సరసబశవర రజడస డ
వపడడమబల
తసడడ:డ ననరరయణ రజడస డ వపడడమబల
ఇసటట ననస:2-14-21
వయససస:43
లస: పప

6825 NDX2182525
పపరర: పవసదడ రజడడస పస నసదగరల

6817 NDX1553115
పపరర: ఉడడమబల శకలకడక ఉడడమబల

భరస : సరసబశవ రజడస డ ఉడడమబల
ఇసటట ననస:2-14-21
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ దనవరలమ
ఇసటట ననస:2-14-28
వయససస:35
లస: పప

6824 NDX1553131
పపరర: రరమబలమక తతమమటట
తతమమటట
భరస : వవసకటపరల రజడస డ తతమమటట
ఇసటట ననస:2-14-33
వయససస:45
లస: ససస స

6830 NDX2973170
పపరర: ఫరతమ షపక

94-29/852

తసడడ:డ ససబబయఖ గగడవరరస
ఇసటట ననస:2-14-20
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వవసకటపరల రజడడస
ఇసటట ననస:2-14-21
వయససస:28
లస: పప
6821 NDX2597516
పపరర: రవ కకరణ పసడడల

6816 NDX2559433
పపరర: శకనవరసరరవప గగడవరరస

6841 NDX2885580
పపరర: గగపస కకషష మరరక

94-27/1012

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:2/14/59
వయససస:23
లస: పప
94-168/809

6844 NDX2836450
పపరర: మనడసర వల షపక

94-25/882

తసడడ:డ సలమస షపక
ఇసటట ననస:2-14-65
వయససస:35
లస: పప
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6845 NDX2586436
పపరర: భవరన అచచ
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94-37/596

తసడడ:డ నన అచచ
ఇసటట ననస:2-14-65/2
వయససస:20
లస: పప
6848 NDX2928307
పపరర: కరమమశశరర మమకల

94-30/1157

భరస : పరసడడ రసగరరరవప మమకల
ఇసటట ననస:2-14-66
వయససస:52
లస: ససస స
6851 NDX2606234
పపరర: మసరసన బ షపక

94-27/890

94-31/801

తసడడ:డ బడహక రజడడస గగగరరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-71
వయససస:29
లస: పప
6860 NDX3066792
పపరర: అపరష గనవర రపఅల

94-20/1140

94-27/45

94-27/48

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పడవల
ఇసటట ననస:2-14-84/4c
వయససస:25
లస: పప

94-27/891

6855 NDX1882969
పపరర: వనసకరయమక తరరవదసల

94-27/44

94-27/49

94-29/854

94-20/1141

94-27/46

6873 NDX0571505
పపరర: చలమర ససజజత చలర
భరస : మహనసద రజడడస చలర
ఇసటట ననస:2-14-85
వయససస:36
లస: ససస స

6856 NDX3108263
పపరర: ఝనస రరణణ గసగరరజడడస

94-22/772

6859 NDX2847796
పపరర: మణణకరసత రజడడస సజరల

94-27/1106

6862 NDX3122009
పపరర: సరసబశవ రరవప
GANJERAPALLI
తసడడ:డ ససజవయఖ గనవర రపఅల
ఇసటట ననస:2-14--77
వయససస:24
లస: పప
6865 NDX1477588
పపరర: ననరరయణ బదననరర

94-25/884

94-27/47

తసడడ:డ బబల కకటయఖ బదననరర
ఇసటట ననస:2-14-77
వయససస:36
లస: పప
94-27/1111

6868 NDX2981900
పపరర: వజయ లకడక కనపరరస

94-27/1112

భరస : బబజర బబబబ
ఇసటట ననస:2-14-81/A ,2ND LINE
వయససస:39
లస: ససస స
94-27/50

తసడడ:డ కకటటమలలర సశర రరవప పడవల
ఇసటట ననస:2-14-83
వయససస:56
లస: పప
94-28/958

94-30/989

తసడడ:డ పపలర రజడడస
ఇసటట ననస:2-14-75
వయససస:22
లస: పప

6864 NDX1477547
పపరర: జయలబ షపక

6870 JBV2928083
పపరర: సరసబశవ రరవప పడవల

6853 NDX2605186
పపరర: గలమర ర షపక

తసడడ:డ బడహకరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-71
వయససస:27
లస: ససస స

6858 NDX2576668
పపరర: మరయఖ రగకసరగకకలమ

6867 NDX2981868
పపరర: బబజర బబబబ కనపరరస

94-24/818

భరస : జజన బబష
ఇసటట ననస:2-14-68
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ చసతయఖ
ఇసటట ననస:2-14-81/A , 2ND LINE
వయససస:40
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప పడవల
ఇసటట ననస:2-14-83
వయససస:48
లస: ససస స
6872 NDX1457150
పపరర: మననజ పడవల

6852 NDX2618619
పపరర: జజన బబష షపక

6861 NDX3070323
పపరర: సరసబశవరరవప గనవర రపఅల

94-27/1104

తసడడ:డ నన
ఇసటట ననస:2-14-68
వయససస:68
లస: పప

భరస : చనమసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:2-14-77
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకనన బమససరరజ
ఇసటట ననస:2-14-77
వయససస:40
లస: పప
6869 JBV2928091
పపరర: అసజన దేవ పడవల

6850 NDX2657476
పపరర: సలమస షపక

94-27/1105

తసడడ:డ ససజవయఖ గనవర రపఅల
ఇసటట ననస:2-14-77
వయససస:23
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప గసజరపలర
ఇసటట ననస:2-14-77
వయససస:30
లస: ససస స
6866 NDX1779521
పపరర: వనసకట ననరరయణ బమససరరజ

6849 NDX2907145
పపరర: కరరమబలర సయఖద

తసడడ:డ లసగ రరవప రగకసరగకకలమ
ఇసటట ననస:2-14-72
వయససస:19
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప గనవర రపఅల
ఇసటట ననస:2-14-77
వయససస:32
లస: ససస స
6863 NDX1600106
పపరర: అపరష గసజరపలర

భసధసవప: కరమమశశరర మమకల
ఇసటట ననస:2-14-66
వయససస:62
లస: పప

భరస : బడహకయఖ తరరవదసల
ఇసటట ననస:2-14-69
వయససస:53
లస: ససస స
94-28/8

6847 NDX2897759
పపరర: పరసడడ రసగరరరవప మమకల

భరస : మనససరరశల షపక
ఇసటట ననస:2-14-65 NEW (7-6-206)
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:2-14-68
వయససస:53
లస: పప

భరస : జజనబబష షపక
ఇసటట ననస:2-14-68
వయససస:53
లస: ససస స
6857 NDX2473437
పపరర: ఫణణసదడ రజడడస గగగరరజడడస

94-25/883

తసడడ:డ గఫపర సయఖద
ఇసటట ననస:2-14-66, 1ST LANE
వయససస:26
లస: పప

భరస : సలమస
ఇసటట ననస:2-14-68
వయససస:58
లస: ససస స
6854 NDX2680395
పపరర: గలమర ర షపక

6846 NDX2656650
పపరర: రజషక షపక

6871 NDX1015049
పపరర: జజఖత పదకజ పస టటట

94-27/51

భరస : వజయకలమరర పస టటట
ఇసటట ననస:2-14-84
వయససస:51
లస: ససస స
94-27/52

6874 NDX2572782
పపరర: రవ కరసత కనననగసటట

94-26/1005

తసడడ:డ శకధర కనననగసటట
ఇసటట ననస:2-14-85/1
వయససస:28
లస: పప
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6875 NDX2593044
పపరర: అనసష కనననగసటట
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94-26/1006

భరస : శశ కరసత కనననగసటట
ఇసటట ననస:2-14-85/1
వయససస:22
లస: ససస స
94-26/11

6879 NDX3061199
పపరర: శశష కలమమరర కలమకమమరర

94-28/959

భరస : ఘసటటశశర శరక కలమకమమరర
ఇసటట ననస:2-14-85/3
వయససస:77
లస: ససస స
94-27/1117

94-27/1114

6882 NDX3133055
పపరర: కకషష కకశశర కలమకమమరర

94-27/1118

తసడడ:డ ససబబ రరవప నశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:2-14-85/4A
వయససస:64
లస: పప

6891 NDX2993012
పపరర: వనసకట కకషష చదవతనఖ పపలకనస

94-27/1121

94-27/54

6896 NDX1504027
పపరర: భరణణ ననరరయణమక వరడపఅల

94-27/56

6894 NDX1131341
పపరర: సడరఖతేజ మలర వరపప

94-27/1123

తసడడ:డ లకడక నరసససహస వరడపఅల
ఇసటట ననస:2-14-85B
వయససస:33
లస: ససస స

94-27/55

6900 NDX2960003
పపరర: అమమలఖ ధరణణ కకఈలమలటట

6892 NDX1790303
పపరర: సరసబబడజఖస పసనగసటట

94-27/53

6895 NDX3114816
పపరర: శకధర గగగరనవన

94-27/1124

భసధసవప: శకనవరస యరర గడస
ఇసటట ననస:2-14-85/5
వయససస:52
లస: పప
94-27/57

తసడడ:డ లమజరస pittaa
ఇసటట ననస:2/14/86/4
వయససస:27
లస: పప
94-26/1134

94-27/1122

భరస : యమడడ కకషష పసనగసటట
ఇసటట ననస:2-14-85/5
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:2-14-85/5
వయససస:27
లస: పప
6897 NDX1260223
పపరర: జజసఫ ఇమమకనసయయలల పసటట బ

6889 NDX3112976
పపరర: ససజనఖ నశరసకరరరవప
భరస : ససధనకర నశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:2-14-85/4A
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎల వ పడసరద రరవప పపలకనస
ఇసటట ననస:2-14-85/4B
వయససస:32
లస: పప

6893 NDX1014174
పపరర: ససధనఖరరణణ మలర వరపప
మలర వరపప
భరస : శకనవరసరరవప మలర వరపప
ఇసటట ననస:2-14-85/5
వయససస:55
లస: ససస స

94-27/1119

భరస : మహన నశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:2-14-85/4A
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప నశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:2-14-85/4A
వయససస:31
లస: పప
94-28/961

94-27/1116

6886 NDX3132396
పపరర: అశశన నశరసకరరరవప

6888 NDX3112729
పపరర: ససధనకర నశరసకరరరవప

6890 NDX3112836
పపరర: వనసకట రరవప నశరసకరరరవప

6883 NDX3041183
పపరర: జమమ రరజ కలమమరర ననమల

6885 NDX3132198
పపరర: దేవ పడసనన నశరసకరరరవప

6887 NDX3113057
పపరర: మహన నశరసకరరరవప
తలర : వనసకట రరవప నశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:2-14-85/4A
వయససస:32
లస: పప

94-28/960

94-27/1115

భరస : రవ కలమమర ఏన ఏ జగ
ఇసటట ననస:2-14-85/4/A
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప నశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:2-14-85/4A
వయససస:51
లస: ససస స

94-51/723

6880 NDX3214863
పపరర: శక సరయ సససదర అభషసకస
కలమకమమరర
తసడడ:డ కకషష కకశశర కలమకమమరర
ఇసటట ననస:2-14-85/3
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఘసటటశశర శరక కలమకమమరర
ఇసటట ననస:2-14-85/3
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద జజషరశ రవ కలమమర ననమల
ఇసటట ననస:2-14-85/4/A
వయససస:22
లస: పప
94-27/1120

6877 NDX2572642
పపరర: శకధర కనననగసటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కనననగసటట
ఇసటట ననస:2-14-85/1
వయససస:56
లస: పప

భరస : కకషష కకశశర కలమకమమరర
ఇసటట ననస:2-14-85/3
వయససస:52
లస: ససస స

6881 NDX3144888
పపరర: అనససయ దేవ కలమకమమరర

6899 NDX2982353
పపరర: అమకత ధరణణ కకఈలలమ పటట

94-27/897

తసడడ:డ శకధర కనననగసటట
ఇసటట ననస:2-14-85/1
వయససస:30
లస: పప

6878 NDX2369809
పపరర: లకడక తడపపర సససదరర
యమనమనద డ
తసడడ:డ జయ శసకర యమనమనద డ
ఇసటట ననస:2-14-85/2
వయససస:24
లస: ససస స

6884 NDX2994507
పపరర: పరల సస లలమన వవవక ననమల

6876 NDX2595262
పపరర: శశ కరసత కనననగసటట

6898 NDX3260601
పపరర: శరసబయఖ యమ

94-27/1547

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:2-14-87
వయససస:54
లస: పప
94-140/590

6901 NDX1015064
పపరర: అలలఖఖ చదనసనపరటట చదనసనపరటట

తసడడ:డ రరస మబరళమహన కకఈలలమ పటట
ఇసటట ననస:2-14-89
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రరస మబరళమహన కకఈఆలకరటట
ఇసటట ననస:2-14-89
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస చకకవరరస చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:2-14-89/3
వయససస:28
లస: ససస స

6902 NDX2014785
పపరర: లకడక కలమఖణణ చదనసనపరటట

6903 NDX3166667
పపరర: నసబమరర హహ మ పపషఖ

6904 NDX2411601
పపరర: యగగసదడ కలమమర దదవరకర

భరస : శకనవరస చకరకవత చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:2-14-89/3
వయససస:49
లస: ససస స

94-27/59

తసడడ:డ జగన మబరళమహన రరవప
ఇసటట ననస:2-14-89/3
వయససస:36
లస: ససస స

94-28/962

94-27/58

94-26/12

తసడడ:డ ససతతష కలమమర దదవరకర
ఇసటట ననస:2-14-92
వయససస:23
లస: పప
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94-26/1007

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:2-14-92
వయససస:54
లస: పప
6908 NDX0257295
పపరర: లకడక రగగళర

94-22/11

94-28/963

94-27/64

94-27/899

94-26/1135

94-27/68

భరస : బకకస రజడడస బకకసరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-96
వయససస:56
లస: ససస స
6926 JBV2928950
పపరర: బకకస రజడడస ధఢసద పరటట

94-27/71

తసడడ:డ భబనస కలమమర చటటటటట
ఇసటట ననస:2-14-96/1/A
వయససస:23
లస: ససస స

94-27/898

6918 NDX2572824
పపరర: అనసష కకసడపలర

6921 NDX2048677
పపరర: వజయ లకడక కలమకమమరర

94-32/937

6916 NDX1882571
పపరర: గరరరధర శకరరమ

94-27/901

94-27/66

6922 NDX0917393
పపరర: తరరమలశశటట మబరళకకషస రర

94-27/67

6924 JBV2928133
పపరర: రరజశశఖరరజడడస దదసడ పరటట

6925 NDX2070514
పపరర: భబనస కలమమర చటటటటట

6933 NDX2766111
పపరర: చసదదక
డ దదసడపరటట
భరస : రరజ శశఖర రజడడస దదసడపరటట
ఇసటట ననస:2-14-96/1/A
వయససస:31
లస: ససస స

94-27/65

6919 NDX2581338
పపరర: పటబటభ రరమ సససదర శరక
అనమరరజ
తసడడ:డ పపలర యఖ అనమరరజ
ఇసటట ననస:2-14-95/5
వయససస:56
లస: పప

భరస : రరజగష కలమమర
ఇసటట ననస:2-14-96
వయససస:54
లస: ససస స

6930 NDX1753723
పపరర: వర వనసకట శవ ససధదర నకరస

94-27/63

94-27/900

94-27/69

94-27/70

తసడడ:డ వనసకటయఖ చటటటటట
ఇసటట ననస:2-14-96
వయససస:55
లస: పప
94-27/72

6928 NDX2600302
పపరర: వనననష శలస

94-31/804

తసడడ:డ వకటర బబబబ శలస
ఇసటట ననస:2-14-96/1
వయససస:22
లస: పప
94-27/902

తసడడ:డ పటట యఖ నకరస
ఇసటట ననస:2-14-96/1/A
వయససస:49
లస: పప
94-27/1126

6913 NDX1133982
పపరర: ససబబలకడక కలచరర పరటట

భరస : చటటటటట భబణబ కలమమర కలమకమమరర
ఇసటట ననస:2-14-96
వయససస:53
లస: ససస స

6927 AP151010108037
పపరర: కకటటశశరరరవప కకలర కకలర

94-27/61

తసడడ:డ రరఘవ దనస శకరరమ
ఇసటట ననస:2-14-95
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ కకలర
ఇసటట ననస:2-14-96
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రజడడస
ఇసటట ననస:2-14-96/1
వయససస:21
లస: ససస స
6932 NDX3067535
పపరర: పడగరనఠర చటటటటట

6915 NDX2598597
పపరర: వనసకటటష రగగళర

6910 NDX1477497
పపరర: వనసకట రరవప పసల

భరస : రరమరరజ కలచరర పరటట
ఇసటట ననస:2-14-94
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ బకకసరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-96
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రగశ రజడడస
ఇసటట ననస:2-14-96
వయససస:63
లస: పప
6929 NDX2579472
పపరర: నలమ కలససస

94-27/62

భరస : శకనవరస రరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:2-14-95
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకలర
ఇసటట ననస:2-14-96
వయససస:47
లస: పప
6923 JBV2929008
పపరర: భబరత బకకసరజడడస

6912 NDX1014992
పపరర: వరససత రగగళళ

94-26/1445

తసడడ:డ నరసససహరరవప పసల
ఇసటట ననస:2-14-93/1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మబతనఖల రరవప
ఇసటట ననస:2-14-94
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ తనతయఖ కకసడపలర
ఇసటట ననస:2-14-95
వయససస:42
లస: పప
6920 NDX2762557
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకలర

94-22/12

తసడడ:డ మమణణకఖరరవప రగగళళ
ఇసటట ననస:2-14-93/2
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజస రరజ కలచరర పరటట
ఇసటట ననస:2-14-94
వయససస:66
లస: పప
6917 NDX2597086
పపరర: శకనవరస రరవప కకసడపలర

6909 NDX0285635
పపరర: లకకకననరరయణ రగగళర

6907 NDX3273240
పపరర: బబలమజ దనడకకరస

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దనడకకరస
ఇసటట ననస:2-14-93
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:2-14-93/1
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప పసల
ఇసటట ననస:2-14-93/1
వయససస:26
లస: ససస స
6914 NDX1131309
పపరర: రరమరరజ కలచరర పరటట

94-27/60

భరస : పపసటట దేవకర
ఇసటట ననస:2-14-92
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:2-14-93/1
వయససస:53
లస: ససస స
6911 NDX2921245
పపరర: అశశన పసల

6906 NDX2411858
పపరర: రరసకక దేవకర

6931 NDX3176146
పపరర: చసదదక
డ దదసడపరటట

94-27/1125

భరస : రరజ శశఖర రజడడస డదననపత
ఇసటట ననస:2-14-96/1/A
వయససస:32
లస: ససస స
94-28/964

6934 NDX2782993
పపరర: అరరణ దదసడపరటట

94-28/965

భరస : చసదడశశఖర రజడడస దదసడపరటట
ఇసటట ననస:2-14-96/1/A
వయససస:30
లస: ససస స
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6935 AP151010108010
పపరర: మమధవ పస లలరర

94-27/73

భరస : వనసకటటశశరరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-96/3
వయససస:42
లస: ససస స
6938 NDX2975365
పపరర: శకకరసత శరక బడకశటట

94-27/1127

94-195/708

94-27/78

94-27/80

94-26/14

94-27/83

94-27/86

6948 NDX1768128
పపరర: లకడక మసజల కకక

6951 NDX3163219
పపరర: అసకమక రరజ బమరరస

6954 NDX2411767
పపరర: శవరరసబబబబ చనగసటట

6957 NDX2989572
పపరర: సరసబయఖ తలకకసడపరటట

94-27/87

6960 AP151010108044
పపరర: కకషషకకరణ కకలమసన�

94-27/81

తసడడ:డ పపదద రరజజ రరవప కకసడపనవన
ఇసటట ననస:2-14-97/B BEHIND BALA KUT
వయససస:52
లస: పప

6963 AP151010108035
పపరర: శకనవరసరరవప ఆరజ
తసడడ:డ గగపరలకకషష
ఇసటట ననస:2-14-97-D
వయససస:56
లస: పప

6943 NDX0810721
పపరర: ఉదయ భబససర గసదద

94-27/77

6946 NDX3198561
పపరర: లలతేసదడ కకలర

94-27/1130

6949 NDX2411650
పపరర: శకలత చనగసటట

94-26/13

భరస : శవరరసబబబబ చనగసటట
ఇసటట ననస:2-14-97
వయససస:31
లస: ససస స
94-26/1136

6952 NDX0870311
పపరర: శకలకడక ఉపపలటటరర

94-27/82

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:2-14-97
వయససస:35
లస: ససస స
94-27/84

6955 NDX0696880
పపరర: బబపయఖ చచదరర గరసజపలర

94-27/85

తసడడ:డ రరమకకకషషరరవప చచదరర
ఇసటట ననస:2-14-97
వయససస:47
లస: పప
94-27/1131

6958 NDX2989564
పపరర: సరయ హనష తలకకసడపరటట

94-27/1132

తసడడ:డ సరసబయఖ తలకకసడపరటట
ఇసటట ననస:2-14-97/3
వయససస:18
లస: పప
94-27/88

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-97-B
వయససస:40
లస: పప
94-26/15

94-27/1129

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకలర
ఇసటట ననస:2-14-96B
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ తలకకసడపరటట
ఇసటట ననస:2-14-97/3
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరజ
ఇసటట ననస:2-14-97/A1
వయససస:65
లస: పప
6962 NDX2427581
పపరర: శకనవరస రరవప కకసడపనవన

94-27/79

తసడడ:డ అపరలరరవప చనగసటట
ఇసటట ననస:2-14-97
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ భమసయఖ చనగసటట
ఇసటట ననస:2-14-97
వయససస:66
లస: పప
6959 NDX0426767
పపరర: ససబబరరజ పసచచరర పరటట

6945 NDX0696807
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గసదద

6940 NDX3200094
పపరర: నరకద బడకశటట

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-14-96/A
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదస బమరరస
ఇసటట ననస:2-14-97
వయససస:28
లస: పప

భరస : బబపయఖ చచదరర
ఇసటట ననస:2-14-97
వయససస:45
లస: ససస స
6956 NDX2411734
పపరర: అపరలరరవప చనగసటట

94-27/76

భరస : చసదడ శశఖర కకక
ఇసటట ననస:2-14-96/C
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరలరరవప చనగసటట
ఇసటట ననస:2-14-97
వయససస:56
లస: ససస స
6953 NDX0058644
పపరర: నలమ సరధదనవన

6942 NDX0689794
పపరర: రగణబకరదేవ గసదద

94-27/75

భరస : శకకరసత శరక బడకశటట
ఇసటట ననస:2-14-96/6
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ చన నరసససహస
ఇసటట ననస:2-14-96/A
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ అపరలరరవప � �
ఇసటట ననస:2-14-96/B2
వయససస:46
లస: పప
6950 NDX2411627
పపరర: వనజజకడ చనగసటట

94-27/1128

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-14-96/A
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-14-96/A
వయససస:34
లస: పప
6947 JBV2928653
పపరర: శకనవరసరరవప � గగపసశశటట �

6939 NDX2975431
పపరర: నరకద బడకశటట

6937 AP151010108556
పపరర: రరమమమరరస ఉపలల

తసడడ:డ అననయఖ
ఇసటట ననస:2-14-96/5
వయససస:81
లస: పప

భరస : శకకరసత శరక బడకశటట
ఇసటట ననస:2-14-96/6
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పటబటభ రరమ సససదర శరక
ఇసటట ననస:2-14-96/6
వయససస:60
లస: ససస స
6944 NDX0696773
పపరర: వజయ చసదడ గసదద

94-27/74

భరస : రరమమమరరస
ఇసటట ననస:2-14-96/5
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరరస బడకశటట
ఇసటట ననస:2-14-96/6
వయససస:37
లస: పప
6941 NDX2662070
పపరర: సరసశత దేవ అననమరరజ

6936 AP151010108557
పపరర: పరరశత ఉపలల

6961 AP151010108560
పపరర: సరసబశవరరవప కకలమసన�

94-27/89

తసడడ:డ భగవసతరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-97-B
వయససస:62
లస: పప
94-27/90

6964 AP151010108046
పపరర: పపననరరవప ఆలపరటట�

94-27/91

తసడడ:డ మసరసన రరవప�
ఇసటట ననస:2-14-99
వయససస:48
లస: పప
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6965 AP151010108331
పపరర: కకటటమసరసననడవప ఆలపరటట

94-27/92

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:2-14-99
వయససస:72
లస: పప
6968 NDX2865160
పపరర: ససధనబబల లసకపస తష

94-27/1021

94-27/95

94-27/98

94-27/101

94-27/104

94-28/10

94-27/109

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:2-14-103/C
వయససస:72
లస: పప

6978 AP151010108116
పపరర: శరరదనసబ పస తషలల�

6981 NDX0058602
పపరర: ననగ జల దసరడ శశషవరణణ తతట

6984 AP151010108699
పపరర: రరజశశఖరజకడడస బమచపపడడ

6987 NDX0905315
పపరర: ససధనరరణణ శలస

94-27/1023

94-27/114

94-27/102

6973 JBV1731215
పపరర: రరమమరరవప ఉలర గసటట

94-27/97

6976 NDX0473454
పపరర: అపరష కలర స

94-27/100

6979 AP151010108427
పపరర: భబరత మసదన

94-27/103

భరస : భబససర రజడడస
ఇసటట ననస:2-14-102C
వయససస:52
లస: ససస స
94-27/105

6982 NDX1652222
పపరర: రవ పడసరద తతట

94-27/106

తసడడ:డ ససబబబ రరవప తతట
ఇసటట ననస:2-14-103
వయససస:72
లస: పప
94-27/107

6985 JBV2929693
పపరర: అభయకలమమరర అతతస ట� �

94-27/108

భరస : కకటటశశరరరవప � �
ఇసటట ననస:2-14-103/A5
వయససస:43
లస: ససస స
94-27/110

6988 NDX0810820
పపరర: శలస వకటర బబబబ

94-27/111

తసడడ:డ యయహహ షషవ
ఇసటట ననస:2-14-103/B
వయససస:59
లస: పప

6990 NDX1768037
పపరర: వ కగ సరయ శరకవణణ దేవ
అసబడడపపడడ
తసడడ:డ వనసకట రమణ అసబడడపపడడ
ఇసటట ననస:2-14-103/C
వయససస:26
లస: ససస స

94-27/112

6993 NDX0917492
పపరర: చదలవరడ లకడక పడసనన

94-27/115

తలర : రరజఖలకడక
ఇసటట ననస:2-14-106
వయససస:29
లస: ససస స

94-27/1022

తసడడ:డ అరవసదరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-102/A
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వకటర బబబబ
ఇసటట ననస:2-14-103/B
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరయఖ
ఇసటట ననస:2-14-103/B2
వయససస:20
లస: ససస స
6992 NDX0727339
పపరర: సడరఖననరరయణ డక

94-27/99

తసడడ:డ హనసమరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-103A
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ చననపలయఖ
ఇసటట ననస:2-14-103/A5
వయససస:49
లస: పప
6989 NDX2845808
పపరర: అమల అవరశరర

6975 AP151010108082
పపరర: నరగసదడపస
డ రద మసడవ

6970 NDX3019635
పపరర: రరహహల కకలమర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-14-102/1A
వయససస:44
లస: పప

భరస : రవపడసరద
ఇసటట ననస:2-14-103
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : సతష
ఇసటట ననస:2-14-103
వయససస:35
లస: ససస స
6986 JBV2929685
పపరర: కకటటశశరరరవప అతతస ట

94-27/96

భరస : య యస రరవప�
ఇసటట ననస:2-14-102A
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణనరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-102D
వయససస:47
లస: పప
6983 NDX0917294
పపరర: కకరకపస డ లల వనజ

6972 AP151010108081
పపరర: ఫణణకలమమరర మసడవ

94-27/93

తసడడ:డ వర మహహశశర రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:2-14-101/A FLAT NO 404
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పపదదససబబబరరవప
ఇసటట ననస:2-14-102/1A
వయససస:59
లస: పప

భరస : కకషస ర కలమమర
ఇసటట ననస:2-14-102A
వయససస:46
లస: ససస స
6980 AP151010108314
పపరర: కకషషకకషస రజకడడస ఆళళ

94-27/94

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:2-14-102/1A
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరలరరవప
ఇసటట ననస:2-14-102/1A
వయససస:54
లస: పప
6977 NDX0863977
పపరర: శరరష సడదసనగబసట

6969 NDX2182590
పపరర: రరహహల కకలమర

6967 NDX0375279
పపరర: యడర పలర కకషస ర

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:2-14-101
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వర మహహశశరరరవప కకలమర
ఇసటట ననస:2-14-101/A
వయససస:22
లస: పప

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:2-14-102/1A
వయససస:40
లస: ససస స
6974 NDX0855346
పపరర: కకషస ర కలమమర సడదసనగబసట

94-28/9

తసడడ:డ హనసమసత రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:2-14-99
వయససస:21
లస: పప

భరస : నరసరరజడడస లసకపస తష
ఇసటట ననస:2-14-101
వయససస:52
లస: ససస స
6971 JBV1733476
పపరర: వనసకటననగగసదడస ఉలర గసటట

6966 NDX2231009
పపరర: గగపస బసడనరర

6991 NDX0727347
పపరర: రవ కలమమర టట

94-27/113

తసడడ:డ సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:2-14-103/C
వయససస:37
లస: పప
6994 NDX0917476
పపరర: చదలవరడ శశష శశశలజ

94-27/116

తలర : రరజఖలకడక
ఇసటట ననస:2-14-106
వయససస:31
లస: ససస స
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94-27/117

భరస : మలర కరరరర నరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-106
వయససస:41
లస: ససస స
6998 NDX3223021
పపరర: లలత చమకలరరస

94-34/1058

94-27/121

94-27/124

94-29/846

94-27/126

94-26/16

94-27/1026

భరస : వనసకటటశశర కలమమర�
ఇసటట ననస:2-14-109
వయససస:38
లస: ససస స

7008 NDX2657914
పపరర: వనసకటటశశరరలల బబ లలససపరటట

7011 NDX2048586
పపరర: లలకననథ రరవప జపలర

7014 NDX3103413
పపరర: హహహసదవ గబదద

7017 AP151010108573
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప ససగరనస�

94-27/130

7020 NDX2411502
పపరర: అరవసద గరరపరటట

94-22/649

7023 NDX1767955
పపరర: అపరష చనగసటట
భరస : రరస చసదడ రజడడస చనగసటట
ఇసటట ననస:2-14-109
వయససస:39
లస: ససస స

7003 NDX1029990
పపరర: వనసకట సరయ వసశ ససవనస

94-27/123

7006 NDX3051273
పపరర: తేజశశ కనకపలర

94-27/1025

7009 NDX2594836
పపరర: వనసకయమక బబ లలససపరటట

94-26/978

భరస : వనసకటటశశరరలల
ఇసటట ననస:2-14-108/2
వయససస:56
లస: ససస స
94-27/127

7012 NDX2596385
పపరర: శశశలజ మకజసన

94-27/840

భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:2-14-108/2
వయససస:30
లస: ససస స
94-28/905

7015 NDX3201951
పపరర: రసగ రరవప పపరరమళర

94-27/1018

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప పపరరమళర
ఇసటట ననస:2-14/108/3/B
వయససస:66
లస: పప
94-27/128

7018 NDX2516292
పపరర: శక రసగసరయ కకషష పపపరలల

94-27/129

తసడడ:డ మహన గణణశ పపపరలల
ఇసటట ననస:2-14-108/A, Flat No-S1-B
వయససస:22
లస: పప
94-26/17

తసడడ:డ పరరర సరరధద గరరపరటట
ఇసటట ననస:2-14-109
వయససస:22
లస: పప
94-27/132

94-27/120

తసడడ:డ సతఖ శశషరదదడ కనకపలర
ఇసటట ననస:2-14-108
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటష�
ఇసటట ననస:2-14-108/A
వయససస:51
లస: పప

భరస : రవసదడననథ రజడడస
ఇసటట ననస:2-14-108/B
వయససస:56
లస: ససస స
7022 NDX0473355
పపరర: రగణబకర గరయతడ� దదసదసకలరర�

94-27/125

తసడడ:డ రరమతరద గబదద
ఇసటట ననస:2-14-108/2A
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప పపరరమళర
ఇసటట ననస:2-14-108/3/B
వయససస:66
లస: పప
7019 JBV2929024
పపరర: వజయలకడక కలర స

7005 NDX0891259
పపరర: రరచకకసడ లసగమమరరస

7000 NDX0689612
పపరర: ఆదదలకడక పపరరమమళర�

తసడడ:డ శరఖసపడసరద
ఇసటట ననస:2-14-108
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ జపలర
ఇసటట ననస:2-14-108/2
వయససస:66
లస: పప

భరస : రరమతరఱ గబదద
ఇసటట ననస:2-14-108/2A
వయససస:68
లస: ససస స
7016 NDX3192291
పపరర: రసగ రరవప పపరరమళర

94-27/122

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:2-14-108/2
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ భబససర రరవప కకనసకక
ఇసటట ననస:2-14-108/2
వయససస:44
లస: పప
7013 NDX2518835
పపరర: సతఖవత తేళర

7002 NDX1014067
పపరర: పదదకన రరచకకసడ

94-27/1024

భరస : రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-107E/E
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:2-14-108
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరవప భబషఖస
ఇసటట ననస:2-14-108
వయససస:20
లస: పప
7010 NDX1766312
పపరర: శకనవరస రరవప కకనసకక

94-27/119

భరస : లసగమమరరస
ఇసటట ననస:2-14-108
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:2-14-108
వయససస:67
లస: పప
7007 NDX2542256
పపరర: యవ కకశశర భబషఖస

6999 NDX0465252
పపరర: ఏసస బబ చదరరకలరర

6997 NDX3074275
పపరర: ననగరదదఠరఖ కకపలరపప

తసడడ:డ హరరబబబబ
ఇసటట ననస:2-14-107/3
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ పపరరషస తస స
ఇసటట ననస:2-14-107/E1
వయససస:53
లస: పప

భరస : శరఖమ పడసరద�
ఇసటట ననస:2-14-108
వయససస:58
లస: ససస స
7004 AP151010108655
పపరర: జజనకకరరమయఖ యమ�

94-27/118

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:2-14-106
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:2-14-107/3
వయససస:60
లస: ససస స
7001 NDX0916643
పపరర: ససవరణస వజయలకడక�

6996 NDX0916890
పపరర: సస హహచ రరజఖలకడక�

7021 NDX1386697
పపరర: గరరపరటట అపపరశ

94-27/131

తలర : వజయ కలమమరర
ఇసటట ననస:2-14-109
వయససస:28
లస: ససస స
94-27/133

7024 JBV2928414
పపరర: వజయకలమమరర సడరఖదేవర

94-27/134

భరస : పరరరసరరధద
ఇసటట ననస:2-14-109
వయససస:53
లస: ససస స
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7025 NDX1768557
పపరర: రరమ చసదనడ రజడడస చనగసటట

94-27/135

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రజడస డ చనగసటట
ఇసటట ననస:2-14-109
వయససస:47
లస: పప
7028 NDX2939353
పపరర: శకకరసత రజడడస పస నగగటట

94-27/1027

94-27/842

94-27/140

7037 NDX1014927
పపరర: శకలకడక ఉయమఖరర

94-27/142

94-27/144

94-27/1029

భరస : శకనవరస రజడడస గబణపరటట
ఇసటట ననస:2-14-109/E
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకరటరరవ పస టట బతస న
ఇసటట ననస:2-14-110
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప పస టబటబథదనన
ఇసటట ననస:2-14-110
వయససస:27
లస: ససస స

7038 NDX2574879
పపరర: అక నమకగడస

94-26/980

94-27/139

7041 NDX0920041
పపరర: శకనవరసకలమమర ఆలమ

7044 NDX2921724
పపరర: అక నమకగడస

7047 NDX1771758
పపరర: శకనవరస రజడడస గబణపరటట

7050 NDX0555987
పపరర: పస వనసకట రరవప�

7053 JBV2929131
పపరర: శవపరరశత� మమలలలరర�
భరస : వనసకరటరమణ రజడడస � �
ఇసటట ననస:2-14-110A1
వయససస:50
లస: ససస స

94-28/906

7039 NDX1757063
పపరర: సతఖననరరయణమక మసడేట
డ ట

94-27/143

భరస : శకనవరస కలమమర ఆలమ
ఇసటట ననస:2-14-109/C
వయససస:50
లస: ససస స
94-27/145

7042 NDX2923126
పపరర: ఇసరసక నమకగడస

94-27/1028

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల నమకగడస
ఇసటట ననస:2-14-109C
వయససస:58
లస: పప
94-27/1030

7045 NDX3264918
పపరర: కరజల షపక

94-29/1383

తసడడ:డ ఖజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:2-14-109/D
వయససస:20
లస: ససస స
94-27/147

7048 NDX1767310
పపరర: మహలకడక మసగర

94-27/148

భరస : ససతనరరస కళళఖణ చకకవరరస మసగర
ఇసటట ననస:2-14-109/E1
వయససస:43
లస: ససస స
94-27/150

తసడడ:డ లకకయఖ�
ఇసటట ననస:2-14-110
వయససస:75
లస: పప
94-28/907

7033 NDX0570333
పపరర: రరధనబబయ సబనవరస

తసడడ:డ డశకబ రరమమమరరస
ఇసటట ననస:2-14-109/2
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరశమ రజడస డ గబణపరటట
ఇసటట ననస:2-14-109/E
వయససస:44
లస: పప
94-27/149

94-27/841

94-27/141 7036 NDX2782548
7035 NDX0556167
పపరర: కకషష ననగగశశరరరవప� సబనవరస�
పపరర: వకకమ దనమరరజ

తసడడ:డ ఇశరక నమకగడస
ఇసటట ననస:2-14-109C 4TH LINE
వయససస:21
లస: ససస స
94-27/146

7030 NDX2548329
పపరర: రరసబబబబ దనసరర

భరస : ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-14-109/1A
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:2-14-109/C
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరసక నమకగడస
ఇసటట ననస:2-14-109C
వయససస:21
లస: ససస స

7052 NDX2809879
పపరర: పపజ లలత పస టబటబథదనన

94-27/138

తసడడ:డ ఇసరసక నమకగడస
ఇసటట ననస:2-14-109C
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస కలమమర ఆల
ఇసటట ననస:2-14-109/C
వయససస:25
లస: పప

7049 NDX2048529
పపరర: శక దసరడ పస టట బతస న

7032 NDX1014356
పపరర: రరకకకణణవలర పడసనన సబబనవన

94-27/137

తసడడ:డ జజనకక రరమయఖ
ఇసటట ననస:2-14-109/1
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-109/1A
వయససస:68
లస: పప

భరస : శకనవరసరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-109A
వయససస:31
లస: ససస స

7046 NDX1771832
పపరర: ననగలకడక గబణపరటట

94-26/979

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:2-14-109/1A
వయససస:30
లస: ససస స

7034 NDX0556126
పపరర: శశష రరఘవవసదడ శకనవరస�
సబనవరస�
తసడడ:డ కకషష ననగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-109/1A
వయససస:30
లస: పప

7043 NDX2923142
పపరర: అక నమకగడస

7029 NDX2548303
పపరర: కకషష లల

7027 NDX2423572
పపరర: సతఖననరరయణ రజడస డ చనగసటట

తసడడ:డ బబచచ రరమ రజడస డ చనగసటట
ఇసటట ననస:2-14-109
వయససస:69
లస: పప

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:2-14-109/1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రసబబబబ
ఇసటట ననస:2-14-109/1
వయససస:19
లస: పప

7040 NDX1766361
పపరర: గకతమ సరయ తేజ ఆల

94-27/136

తసడడ:డ ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:2-14-109
వయససస:47
లస: పప

భరస : జగదదశ పపతస మమసత
ఇసటట ననస:2-14-109
వయససస:38
లస: ససస స
7031 NDX2548386
పపరర: భరత దనసరర

7026 AP151010108578
పపరర: జగదదష పపటట సశశటట

7051 NDX0572438
పపరర: పస టట బతస న హహహమమవత�

94-27/501

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:2-14.110
వయససస:47
లస: ససస స
94-27/151

7054 JBV2929123
పపరర: వనసకరటరమణన రజడడస�
మమలలలరర�
తసడడ:డ ససతనరరమ రజడస డ �
ఇసటట ననస:2-14-110A1
వయససస:57
లస: పప

94-27/152
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7055 NDX2462729
పపరర: ననగ సరయ సడరరఖ శకనవరస
తతమబలలరర
తసడడ:డ రమణ కలమమర తతమబలలరర
ఇసటట ననస:2-14-111
వయససస:21
లస: పప

94-27/153

7058 AP151010108583
పపరర: దసరడ వమల చలర �

94-27/156

భరస : లకకకననరరయణ�
ఇసటట ననస:2-14-111/A
వయససస:58
లస: ససస స
94-27/806

తసడడ:డ కరసతన రరవప�
ఇసటట ననస:2.14-112
వయససస:52
లస: పప
94-27/1031

7067 AP151010108853
పపరర: గగపరలరజడడస కళళస
తసడడ:డ అసజరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-113/1
వయససస:42
లస: పప
7070 JBV1738046
పపరర: అనసతకలమమరర పస లసరజడడస
భరస : ననగరరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-113/6
వయససస:72
లస: ససస స
7073 NDX2529899
పపరర: జగననకహన రరవప దగబడబబటట

7060 NDX0861013
పపరర: చసతల కరసతనరరవప�

94-27/157

7062 JBV2928430
పపరర: జయలలత అసబటటపపడడ� �

7076 NDX1134022
పపరర: చతడకళ ససత మమనసరన

94-26/18

94-27/159

7068 AP151010108042
పపరర: అసజరజడడస కళళస

7071 NDX1260165
పపరర: శవమమక మదసగబల

7074 NDX2530434
పపరర: లమవణఖ శక సడరఖదేవర

94-27/167

7077 NDX1766817
పపరర: శశశలజ కకలమర

94-28/800

తసడడ:డ మదన మహన రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:2-14-114
వయససస:45
లస: పప

7080 NDX2182582
పపరర: మదన మహన రరవప కకడనల

94-27/807

7083 NDX2182632
పపరర: తేజశశన చచదరర ఈదర
తసడడ:డ శవ ననగగశశర రరవప ఈదర
ఇసటట ననస:2-14-114 F NO 302
వయససస:26
లస: ససస స

7066 AP151010108131
పపరర: బబపమక కళళస

94-27/161

7069 NDX0860882
పపరర: మననవ వరరరఘవయఖ

94-27/808

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:2.14-113/5
వయససస:53
లస: పప
94-27/164

7072 NDX0555342
పపరర: య వ యస తేజససశ�

94-27/165

తసడడ:డ పడభబకర�
ఇసటట ననస:2-14-113/B
వయససస:31
లస: పప
94-26/19

7075 NDX2196286
పపరర: పదకజ కకడనల

94-27/166

భరస : నవన కకడనల
ఇసటట ననస:2-14-114
వయససస:36
లస: ససస స
94-27/168

7078 NDX2182608
పపరర: ఝమనస వరన కకడనల

94-27/169

భరస : మదన మహన రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:2-14-114
వయససస:57
లస: ససస స
94-27/171

తసడడ:డ వనసకరటబడమయఖ కకడనల
ఇసటట ననస:2-14-114
వయససస:70
లస: పప
94-27/809

94-27/160

భరస : వరరరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-113/1
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:2-14-114
వయససస:51
లస: ససస స
94-27/170

7063 NDX1660050
పపరర: సకజన కలమమర గబళళపపడడ
తసడడ:డ ననరరయణ రరవప గబళళపపడడ
ఇసటట ననస:2-14-113
వయససస:40
లస: పప

భరస : జగననకహన రరవప సడరఖదేవర
ఇసటట ననస:2-14-114
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:2-14-114
వయససస:38
లస: ససస స
7079 NDX2182566
పపరర: నవన కకడనల

7065 NDX2694750
పపరర: వవవక మననవ

94-27/158

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-112
వయససస:71
లస: పప

భరస : అపసలరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-113/6
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ జననరఱన రరవప దగబడబబటట
ఇసటట ననస:2-14-114
వయససస:67
లస: పప

భరస : లకకషల ననరరయణ � �
ఇసటట ననస:2.14-114/1
వయససస:62
లస: ససస స

7059 AP151010108581
పపరర: సతఖననరరయణ మమరరస�

తసడడ:డ వరరరజడడస
ఇసటట ననస:2.14-113/1
వయససస:75
లస: పప
94-27/163

94-27/154

భరస : చసదడశశఖర రజడడస యయరరవ
ఇసటట ననస:2-14-111/3
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ మననవ
ఇసటట ననస:2-14-113
వయససస:21
లస: పప
94-27/162

7057 NDX1882746
పపరర: ననగమలలర శశరర యయరరవ

తసడడ:డ శకరరమబలల మమకల
ఇసటట ననస:2-14-111/1 5thline symalanagar
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటరమణ� �
ఇసటట ననస:2-14-112/C
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వర రజడడస కలర స
ఇసటట ననస:2-14-113
వయససస:95
లస: ససస స

7082 JBV1738707
పపరర: లలత కలమమరర .డడ � �

94-27/155

తసడడ:డ లకకకననరరయణ�
ఇసటట ననస:2-14-111/A
వయససస:67
లస: పప

7061 NDX0861351
పపరర: చసతల ఆనసద కలమమర�

7064 NDX3198629
పపరర: ఈశశరమక కలర స

7056 NDX2181675
పపరర: శకనవరస రరవప మమకల

7081 JBV1738699
పపరర: లకకషల ననరరయణ .డడ � �

94-27/172

తసడడ:డ కకషషమమరరస � �
ఇసటట ననస:2-14-114/1
వయససస:67
లస: పప
94-27/173

7084 NDX1246131
పపరర: సససధడర ఈదర

94-27/174

తసడడ:డ శవ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-14-114 F NO 302
వయససస:26
లస: ససస స
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7085 NDX2182624
పపరర: సడరరఖవత రరవపరటట
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94-27/175

భరస : శవ ననగగశశర రరవప ఈదర
ఇసటట ననస:2-14-114 F NO 302
వయససస:53
లస: ససస స
7088 NDX1767161
పపరర: సదనశవ రరవప కకతస పలర

94-27/178

94-27/181

7092 AP151010108643
పపరర: చనమసరసననడ
డ డస కసజల

94-27/183

7095 NDX1766981
పపరర: పదనకవత గగకరరజ

94-31/788

7098 NDX2542009
పపరర: మధసకర జమసన పరల కరటస
తసడడ:డ జగమస పరల కరటస
ఇసటట ననస:2-14-117
వయససస:56
లస: పప

7100 NDX0893651
పపరర: నకస లకడక శశశలజ�

7101 NDX0916445
పపరర: గబణప శవ కకటటశశరమక�

94-27/186

భరస : శవ ససధదర�
ఇసటట ననస:2-14-117
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషష�
ఇసటట ననస:2-14-117
వయససస:63
లస: ససస స
7106 NDX1477026
పపరర: ఇసదనడవత కకపపలల

94-27/503

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:2-14-117/2
వయససస:52
లస: ససస స

94-27/184

7107 NDX2542017
పపరర: రరచదల మమరర సశరష లత కరర పపడడ

94-27/193

7110 AP151010108239
పపరర: పపషలలలత తషమకల�

94-26/981

7113 AP151010108162
పపరర: ససనత�
భరస : ససధనకరరజడ�డస
ఇసటట ననస:2-14-117/2
వయససస:58
లస: ససస స

7093 NDX1767047
పపరర: రరప గగకరరజ

94-27/182

7096 NDX1766924
పపరర: సతఖననరరయణ రరజ గగకరరజ

94-27/502

7099 NDX1160043
పపరర: షపహననజ షపక

94-27/185

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:2-14-117
వయససస:28
లస: ససస స
94-27/187

7102 NDX0473546
పపరర: కలసడనడ వమల�

94-27/188

భరస : లకడకరజడడస�
ఇసటట ననస:2-14-117
వయససస:60
లస: ససస స
94-27/190

7105 NDX0465278
పపరర: అరరర నరరవప తనడడ�

94-27/191

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:2-14-117
వయససస:74
లస: పప
94-27/843

7108 AP151010108234
పపరర: గగవసదరరజ గబసటటరర�

94-27/192

తసడడ:డ వనసకటరరజ�
ఇసటట ననస:2-14-117/1
వయససస:44
లస: పప
94-27/194

భరస : హహనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-117/2
వయససస:40
లస: ససస స
94-27/196

94-27/180

తసడడ:డ వనసకటరరజ గగకరరజ
ఇసటట ననస:2-14.116
వయససస:55
లస: పప

భరస : మధసకర కరటస
ఇసటట ననస:2-14-117
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ�
ఇసటట ననస:2-14-117/2
వయససస:40
లస: ససస స
7112 NDX0947580
పపరర: అనసతలకడక సరమనవన

7104 NDX1477083
పపరర: శకనవరస రరవప కకపపలల

7090 NDX0426916
పపరర: కలలర పలర భబససరరరవప�

తసడడ:డ సతఖననరరయణరరజ గగకరరజ
ఇసటట ననస:2-14-116
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపత
ఇసటట ననస:2-14-117
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:2-14.117
వయససస:52
లస: ససస స
7109 AP151010108100
పపరర: శవకలమమరర బమమరరజ�

94-27/492

భరస : శకధర రజడడస�
ఇసటట ననస:2-14-117
వయససస:40
లస: ససస స
94-27/189

94-27/177

తసడడ:డ హరకలసడలలశశరరడడ�
ఇసటట ననస:2-14-115
వయససస:70
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణరరజ గగకరరజ
ఇసటట ననస:2-14-116
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ననగబల మర షపక
ఇసటట ననస:2-14-116 NEW 9-13-883
వయససస:44
లస: ససస స

7103 NDX0916502
పపరర: మమజగటట ఉషరరరణణ�

94-27/179

తసడడ:డ హనసమరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-115\,A
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణరరజ గగకరరజ
ఇసటట ననస:2-14-116
వయససస:26
లస: ససస స
7097 NDX2597201
పపరర: ఖససస బ షపక

7089 NDX0696856
పపరర: ఓరరగసటట హనసమ కలమమర

7087 NDX0058560
పపరర: ఇసదదర ఓరరగసటట�

భరస : హనసమ కలమమర�
ఇసటట ననస:2-14-115
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:2-14-115
వయససస:51
లస: పప

భరస : మసరసననడ
డ డస
ఇసటట ననస:2-14-115/A
వయససస:67
లస: ససస స
7094 NDX1767112
పపరర: రగణబక గగకరరజ

94-27/176

తసడడ:డ మబననయఖ ఈదర
ఇసటట ననస:2-14-114 F NO 302
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ గసగరధర రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:2-14-115
వయససస:42
లస: పప
7091 AP151010108644
పపరర: జయశక కసజల

7086 NDX2182616
పపరర: శవ ననగగశశర రరవప ఈదర

7111 NDX0473090
పపరర: మమధవ తసడడ�

94-27/195

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:2-14-117/2
వయససస:50
లస: ససస స
94-27/197

7114 AP151010108590
పపరర: లలతనకలమమరర దడళపరళ�

94-27/198

భరస : లకడకననరరయణ�
ఇసటట ననస:2-14-117/2
వయససస:63
లస: ససస స
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7115 NDX0427112
పపరర: వరలకడక చదనసనపరటట�
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94-27/199

భరస : సరసబససవరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-117/2
వయససస:77
లస: ససస స
7118 AP151010108715
పపరర: హనసమసతరరవప తషమకల�

94-27/202

94-27/205

94-27/208

94-27/211

94-27/214

94-27/217

94-27/220

భరస : శకనవరసరరవప మమమడనల
ఇసటట ననస:2-14-117/11
వయససస:36
లస: ససస స

7128 JBV2929552
పపరర: హనసమసతరరవప నరజడర�

7131 AP151010108301
పపరర: రతనపడభబకరరరవప జడడగబ�

7134 AP151010108322
పపరర: రరజశశఖరరజడడస మదసగబల�

7137 NDX0058495
పపరర: ఆశర బబనన మహమకద

94-27/223

7140 NDX2981397
పపరర: శకనవరస శకభశరఖమ

7143 NDX3269826
పపరర: ననగరరరర న మమమడనల
తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమమడనల
ఇసటట ననస:2-14-117/11
వయససస:18
లస: పప

7123 AP151010108208
పపరర: కరమమశశరమక భబవనగరరర�

94-27/207

7126 AP151010108186
పపరర: మమధవ గరరపరటట�

94-27/210

94-27/212

7129 AP151010108085
పపరర: శవససబడహకణఖపడసరద
భబవనగరరర�
తసడడ:డ సరసశతశరససస �స
ఇసటట ననస:2-14-117/5
వయససస:60
లస: పప

94-27/213

94-27/215

7132 AP151010108184
పపరర: శకహరరరరవప నరజడర�

94-27/216

తసడడ:డ హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:2-14-117/5
వయససస:68
లస: పప
94-27/218

7135 AP151010108321
పపరర: శవరరమకకషరషరజడడస మదసగబల�

94-27/219

తసడడ:డ వనసకటరజడ�డస
ఇసటట ననస:2-14-117/6
వయససస:62
లస: పప
94-27/221

7138 NDX2070506
పపరర: తఖఖ జ అహమకద ససదద ఖ
మహమకద
తసడడ:డ ఖమబమదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:2-14-117/7
వయససస:43
లస: పప

94-27/222

94-28/913

7141 NDX2904258
పపరర: శశభ శకబశరఖమ

94-28/914

తసడడ:డ అశశన కలమమర శకభశరఖమ
ఇసటట ననస:2-14-117/9
వయససస:46
లస: పప
94-24/1010

94-27/204

భరస : మబనశశరరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-117/5
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : మబసరదదక మహమకద
ఇసటట ననస:2-14-117/7
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖసమబమదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:2-14-117/7
వయససస:54
లస: పప
7142 NDX3269735
పపరర: జజఖత మమమడనల

94-27/209

తసడడ:డ కకషరషరజడ�డస
ఇసటట ననస:2-14-117/6
వయససస:40
లస: పప

భరస : మమధవ రజడస డ పరలపరరస
ఇసటట ననస:2-14-117/7
వయససస:41
లస: ససస స
7139 NDX1028976
పపరర: మబసరదదక మహమకద

7125 AP151010108302
పపరర: లలకలమమరర జడడగబ�

7120 AP151010108058
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పస ద�

భరస : సరసశత�
ఇసటట ననస:2-14-117/5
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదరరమమరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-117/5
వయససస:67
లస: పప

భరస : కకషరషరజడ�డస
ఇసటట ననస:2-14-117/6
వయససస:52
లస: ససస స
7136 NDX2014496
పపరర: లకడక పరలపరరస

94-27/206

తసడడ:డ శకహరరరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-117/5
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వరరజ�
ఇసటట ననస:2-14-117/5
వయససస:64
లస: పప
7133 AP151010108067
పపరర: ఉషరరరణణ మదసగబల�

7122 AP151010108182
పపరర: ననగగశశరరరవప ఘసటసరల

94-27/201

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-117/3
వయససస:54
లస: పప

భరస : పడభబకరరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-117/5
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకరరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-117/5
వయససస:41
లస: పప
7130 AP151010108310
పపరర: మబనశశరరరవప గరరపరటట�

94-27/203

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:2-14-117/3
వయససస:67
లస: పప

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:2-14-117/5
వయససస:56
లస: ససస స
7127 AP151010108303
పపరర: ఈశశరలమల జడడగబ�

7119 AP151010108175
పపరర: రరజగశశరర ఘసటసరల

7117 NDX0465500
పపరర: బబనరరర చదనసనపరటట�

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-117/2
వయససస:50
లస: పప

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:2-14-117/3
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:2-14-117/3
వయససస:64
లస: పప
7124 AP151010108207
పపరర: ససబబలకడక భబవనగరరర�

94-27/200

తసడడ:డ రజడ�డస
ఇసటట ననస:2-14-117/2
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ�
ఇసటట ననస:2-14-117/2
వయససస:77
లస: పప
7121 NDX0465518
పపరర: కకటటశశరరరవప గటమనవన

7116 AP151010108161
పపరర: ససధనకరరజడడద�

భరస : శకనవరస శకబశరఖమ
ఇసటట ననస:2-14-117/9
వయససస:33
లస: ససస స
94-24/1011

7144 NDX1260140
పపరర: కకషష కలమమరర చరసరన

94-27/224

తసడడ:డ పపనననరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-117/11
వయససస:70
లస: ససస స
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7145 NDX3274669
పపరర: శరరష మమమడనల
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94-27/1553

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమమడనల
ఇసటట ననస:2-14-117/11
వయససస:21
లస: ససస స
7148 NDX2163483
పపరర: ససధఖ శక జజససఖల

7146 NDX2928109
పపరర: పడదదప కకరకపరటట

94-27/1032

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:2-14-117/12
వయససస:18
లస: పప
94-27/225

భరస : కరమమశశర ససతతష కలమమర జజససఖల
ఇసటట ననస:2-14-117/14
వయససస:29
లస: ససస స
7151 NDX3189040
పపరర: సతఖ శసకర శక రరమ మమరరస
జజససఖల
తసడడ:డ ససభడమణఖస జజససఖల
ఇసటట ననస:2-14-117/14
వయససస:65
లస: పప

94-27/1035

7154 NDX3188448
పపరర: సతఖ శసకర శక రరమ మమరరస
జజససఖల
తసడడ:డ ససభడమణఖస జజససఖల
ఇసటట ననస:2-14-117/14
వయససస:65
లస: పప

94-28/908

7157 NDX2462687
పపరర: జగదదశ బబబబ గగగరనవన

94-27/226

7149 NDX3186723
పపరర: సతఖ శసకర శక రరమ మమరరస
జజససఖల
తసడడ:డ ససభడమణఖస జజససఖల
ఇసటట ననస:2-14-117/14
వయససస:65
లస: పప

94-27/1033

7150 NDX3191137
పపరర: సతఖ శసకర శక రరమ మమరరస
జజససఖల
తసడడ:డ ససభడమణఖస జజససఖల
ఇసటట ననస:2-14-117/14
వయససస:65
లస: పప

94-27/1034

7152 NDX3158961
పపరర: వజయ లకడక జజససఖల

94-27/1036

7153 NDX3204393
పపరర: వజయ లకడక జజససఖల

94-27/1037

7155 NDX3192432
పపరర: సతఖ శసకర శక రరమ మమరరస
జజససఖల
తసడడ:డ ససభడమణఖస జజససఖల
ఇసటట ననస:2-14-117/14
వయససస:65
లస: పప
7158 NDX3097631
పపరర: ససతతషస చసతమనవన

భరస : జగ ఏస ఏస ఏస మమరరస జజససఖల
ఇసటట ననస:2-14-117/14
వయససస:61
లస: ససస స
94-28/909

94-27/1038

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చసతమనవన
ఇసటట ననస:2-14-117/21
వయససస:18
లస: ససస స

7160 NDX1790352
పపరర: ససభబన షపక

7161 NDX1260074
పపరర: హహమమనటరరమమ ససమమఖ
రరమరరజ
తసడడ:డ సస మమశశఖర శరక
ఇసటట ననస:2-14-117/28
వయససస:28
లస: ససస స

94-27/228

7164 JBV1737584
పపరర: శశషరరతనస� బబ లర నవన�

94-27/231

7163 NDX2014827
పపరర: అనసత వనసకట రరస లలత
రరమరరజ
భరస : సస మ శశఖర కకషష శరక రరజ
ఇసటట ననస:2-14-117/28
వయససస:49
లస: ససస స

94-27/230

7166 JBV1732767
పపరర: ననగగశశరరరవప� సరమనవన�

94-27/233

తసడడ:డ ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:2-14-117/28
వయససస:51
లస: పప
7169 NDX1259993
పపరర: సడరఖ ససబడమణణఖసశరరరవప
మమచరరజ
తసడడ:డ రరమలసగస పసతషలల
ఇసటట ననస:2-14-117/28
వయససస:74
లస: పప

94-27/236

7156 NDX3257722
పపరర: బబదదరజడడస పరరశత బబదదరజడస డ

7159 NDX3120482
పపరర: వజయ లకడక చసతమనవన

7162 JBV1732759
పపరర: శవలకడక� సరమనవన�

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప సమయమసతషల
ఇసటట ననస:2-14-117/29
వయససస:19
లస: ససస స

94-27/229

భరస : ననగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-117/28
వయససస:47
లస: ససస స
7165 NDX0058727
పపరర: హహహమమవత మమచరరజ�

భరస : రరజజరరవప� �
ఇసటట ననస:2-14-117/28
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : సడరఖ ససబడహకణణఖశశర రరవప�
ఇసటట ననస:2-14-117/28
వయససస:71
లస: ససస స

94-27/234
7167 NDX2014769
పపరర: సస మ శశఖర కకషష శరక
రరమరరజ
తసడడ:డ శక రరమ కకషష రరవప రరమరరజ
ఇసటట ననస:2-14-117/28
వయససస:60
లస: పప

7168 JBV1737899
పపరర: రరజజరరవప� బబ లర నవన�
తసడడ:డ వరరరఘవయఖ� �
ఇసటట ననస:2-14-117/28
వయససస:65
లస: పప

7170 JBV1735935
పపరర: అనసరరధ� జజగరర మమడడ�

7171 NDX0077453
పపరర: శకనవరసరరవప� జజగరర మమడడ�

94-27/237

భరస : శకనవరసరరవప � �
ఇసటట ననస:2-14-117/28/A
వయససస:46
లస: ససస స

94-24/814

7173 NDX1160001
పపరర: లకకక కగ

భరస : యయసస బబబబ
ఇసటట ననస:2-14-117/29
వయససస:38
లస: ససస స

94-28/910

భరస : శకనవరస రరవప చసతమనవన
ఇసటట ననస:2-14-117/21
వయససస:43
లస: ససస స

94-27/232

94-27/235

94-27/238

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-117/28/A
వయససస:54
లస: పప
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7172 NDX2653947
పపరర: వనవషషవ సమయమసతషల

94-13/1416

భరస : మమలల బబల సతఖ శకకర రజడడస మమలల
ఇసటట ననస:2-14-117/15/2
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప ససశల
ఇసటట ననస:2-14-117/20 NEAR UDA-PARK
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:2-14-117/24
వయససస:33
లస: పప

94-27/1533

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:2-14-117/12
వయససస:18
లస: పప

భరస : జగ ఏస ఏస ఏస మమరరస జజససఖల
ఇసటట ననస:2-14-117/14
వయససస:61
లస: ససస స

94-27/227

7147 NDX3235181
పపరర: పడదదప కకరకపరటట

94-27/239

7174 NDX1160233
పపరర: యయససబబబబ కగ

94-27/240

తసడడ:డ బబలమరరజ
ఇసటట ననస:2-14-117/29
వయససస:42
లస: పప
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7175 NDX2411585
పపరర: పడమల తమక
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94-26/20

భరస : ససబబబ రజడస డ తమక
ఇసటట ననస:2-14-117/30
వయససస:34
లస: ససస స
7178 JBV1734748
పపరర: ఝమనస నసబమరర� �

94-27/242

94-27/844

94-27/245

94-27/247

94-27/249

94-27/252

94-27/255

తసడడ:డ డక సస పస రరజ దేవరకకసడ
ఇసటట ననస:2-14-117-38
వయససస:34
లస: పప

7188 NDX0637181
పపరర: అపలలమచనరరఖలల� రగసపసచరర �

7191 NDX1886730
పపరర: శరరద బసడనరర

7194 NDX1886912
పపరర: అశశక ననలర లరర

7197 AP151010108401
పపరర: సరమమమజఖస పసనననగసటట�

94-27/258

7200 NDX2863025
పపరర: శకనవరస రరజ దేవర కకసడ

94-27/248

7203 NDX3124484
పపరర: హహమమవరరర మమడడరర
తసడడ:డ రవసదడననథ మమడడరర
ఇసటట ననస:2-14-117/38
వయససస:19
లస: ససస స

7183 NDX3055324
పపరర: హరరక భమణణ

94-29/984

7186 NDX1938549
పపరర: ససవర ననగగశశరర పడసరదస

94-27/246

7189 NDX2381085
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మదసదల

94-24/28

తసడడ:డ ససబడమణఖఎస మదసదల
ఇసటట ననస:2-14-117/37
వయససస:33
లస: పప
94-27/250

7192 NDX1886953
పపరర: పరరశత ననలర లరర

94-27/251

భరస : చసకసయఖ ననలర లరర
ఇసటట ననస:2-14-117/37
వయససస:47
లస: ససస స
94-27/253

7195 NDX2197326
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మధడలమ

94-27/254

తసడడ:డ ససబడహకణఖస మధడలమ
ఇసటట ననస:2-14-117/37
వయససస:47
లస: పప
94-27/256

7198 JBV1734557
పపరర: రమమష� కజ వ�

94-27/257

తసడడ:డ కగ.వ.రసగ రరవప�
ఇసటట ననస:2-14-117/38
వయససస:52
లస: పప
94-27/1039

తసడడ:డ డక సస పస రరజ
ఇసటట ననస:2-14-117/38
వయససస:34
లస: పప
94-28/915

94-27/244

భరస : వనసకటటసశర రరవప పడసరదస
ఇసటట ననస:2-14-117/36
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : యదసకకషష�
ఇసటట ననస:2-14-117/38
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:2-14-117/38
వయససస:53
లస: పప
7202 NDX3079043
పపరర: శకనవరస రరజ దేవరకకసడ

94-29/985

తసడడ:డ చసకసయఖ ననలర లరర
ఇసటట ననస:2-14-117/37
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:2-14-117/37
వయససస:52
లస: పప
7199 AP151010108422
పపరర: యదసకకషష పసనననగసటట�

7185 NDX3121217
పపరర: హరరక భమణణ

7180 JBV1734730
పపరర: జగననకహనరరవప నసబమరర� �

తసడడ:డ శకనవరసరరవప భమణణ
ఇసటట ననస:2-14-117/35
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:2-14-117/37
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వజడల బససవరజడ�డస
ఇసటట ననస:2-14-117/37
వయససస:59
లస: ససస స
7196 NDX1886771
పపరర: ససతనరరమయఖ బసడనరర

94-28/911

తసడడ:డ నరసససహచనరరఖలల�
ఇసటట ననస:2-14-117/36
వయససస:87
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:2-14-117/37
వయససస:24
లస: ససస స
7193 NDX0916957
పపరర: తషమకపపడడ ససజజత�

7182 NDX3055423
పపరర: వజయ లకడక భమణణ

94-30/981

తసడడ:డ దకడణనమమరరస� �
ఇసటట ననస:2-14-117/31
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప భమణణ
ఇసటట ననస:2-14-117/35/1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప పడసరదస
ఇసటట ననస:2-14-117/36
వయససస:33
లస: పప
7190 NDX1847898
పపరర: హరరక బసడనరర

94-27/243

భరస : శకనవరస రరవప భమణణ
ఇసటట ననస:2-14-117/35
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసదయమఖ� �
ఇసటట ననస:2-14-117/35/1
వయససస:86
లస: పప
7187 NDX1938598
పపరర: సరయ కకషష పడసరదస

7179 NDX1029032
పపరర: వనసకటటశశరరజడడస కకకలసరర

7177 NDX2692077
పపరర: రరషసత తమక

తసడడ:డ ససబబ రజడడస తమక
ఇసటట ననస:2-14-117/30
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-117/31
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప జజనననడడల
ఇసటట ననస:2-14-117/31
వయససస:20
లస: పప
7184 JBV2928778
పపరర: వరయఖ� భమనవన�

94-27/241

తసడడ:డ ననగరరజడడస తమక
ఇసటట ననస:2-14-117/30
వయససస:44
లస: పప

భరస : జగననకహనరరవప � �
ఇసటట ననస:2-14-117/31
వయససస:46
లస: ససస స
7181 NDX2587285
పపరర: దటట సరయ జజనననడడల

7176 NDX2163293
పపరర: ససబబబరజడడస తమక

7201 NDX3146602
పపరర: శశశత మమడడరర

94-27/1040

తసడడ:డ రవసదడననథ మమడడరర
ఇసటట ననస:2-14-117/38
వయససస:24
లస: ససస స
94-31/1010

7204 NDX1477307
పపరర: శకదేవ శశసఠరనవన

94-27/259

భరస : ససరగష బబబబ
ఇసటట ననస:2-14-117/38A
వయససస:37
లస: ససస స
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94-27/260 7206 NDX2121937
7205 NDX1477257
పపరర: వనసకట ససరగష బబబబ శశసఠరనవన
పపరర: పడశరసత వటబటల

తసడడ:డ ససతన రరమయఖ
ఇసటట ననస:2-14-117/38A
వయససస:42
లస: పప
7208 NDX0571976
పపరర: ఇసటటరర కకషషవవణణ�

భరస : శవ రరమ పడసరద వటబటల
ఇసటట ననస:2-14-117/38F NO 102
వయససస:44
లస: ససస స
94-27/263

భరస : రరధనకకషష�
ఇసటట ననస:2-14-117/39
వయససస:41
లస: ససస స
7211 NDX2430429
పపరర: రఘబ రరమ దేవగరరర

94-27/261

7209 NDX0555953
పపరర: రరధ కకషష తతమమటట�

తసడడ:డ తరరపత రజడడస దేవగరరర
ఇసటట ననస:2-14-117/39F
వయససస:34
లస: పప

7212 NDX2563971
పపరర: పదక మవశ

94-27/262

తసడడ:డ లల కకషష వటబటల
ఇసటట ననస:2-14-117/38F NO 102
వయససస:51
లస: పప
94-27/264

తసడడ:డ చన గగవసదయఖ�
ఇసటట ననస:2-14-117/39
వయససస:44
లస: పప
94-27/266

7207 NDX2121929
పపరర: శవ రరమ పడసరద వటబటల

7210 NDX2430445
పపరర: పడవణ దేవగరరర

94-27/265

భరస : రఘబ రరమ రజడస డ దేవగరరర
ఇసటట ననస:2-14-117/39F
వయససస:30
లస: ససస స
94-26/982

7213 NDX2586121
పపరర: సరసబశవరరవప మవశ

94-27/845

భరస : సరసబశవ రరవప మవశ
ఇసటట ననస:2-14-117/39,flat 101
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శవననగగశశరరరవప మవశ
ఇసటట ననస:2-14-117/39,FLAT No.101
వయససస:54
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప మవశ
ఇసటట ననస:2-14-117/39,FLAT No101
వయససస:47
లస: ససస స

94-27/847
7215 NDX2564425
పపరర: సరయ శవ ననగ గరయతడ
ననయబడడ
భరస : బడహక ననయబడడ
ఇసటట ననస:2-14-117/39,flat no101
వయససస:26
లస: ససస స

94-27/848
7216 NDX2558849
పపరర: సరయ శవ ననగగశశర రరవప
మవశ
తసడడ:డ సరసబశవరరవప మవశ
ఇసటట ననస:2-14-117/39,flatno 101
వయససస:24
లస: పప

7217 NDX0427047
పపరర: సరసబరజడడస� యమ�

7218 NDX2830347
పపరర: చచడేశశర రరవప పరశస

7219 JBV1736438
పపరర: ససనసదదేవ� బలభదడపరతషడన�

7214 NDX2586162
పపరర: పదక మవశ

94-27/846

94-27/267

తసడడ:డ చన వరరరజడడస�
ఇసటట ననస:2-14-117/40
వయససస:77
లస: పప
7220 NDX0952440
పపరర: బబ బబల వనసకట సతఖస

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:2-14-117/40
వయససస:31
లస: పప
94-27/269

తసడడ:డ రరమకకషష
ఇసటట ననస:2-14-117/42
వయససస:40
లస: పప
7223 JBV1731868
పపరర: మమధవ� ఉమకడడరజడడస�

94-27/271

94-27/275

భరస : ససతనరరమ రజడడస మమలలలరర
ఇసటట ననస:2-14-117/46A
వయససస:76
లస: ససస స

7224 JBV1731850
పపరర: మమమసడరరరజడడస� ఉమకడడరజడడస�

7227 JBV1732478
పపరర: ససజజత� వలవవటట�

94-27/279

7230 NDX1345990
పపరర: జయససశ మమలలలరర

94-27/272

7233 NDX1345974
పపరర: వనసకట రమణ రజడడస మమలలలరర
తసడడ:డ ససతనరరమ రజడస డ మమలలలరర
ఇసటట ననస:2-14-117/46A
వయససస:57
లస: పప

94-27/270

7225 NDX0466185
పపరర: అసజననదేవ� గబసటటరర�

94-27/274

భరస : శకనవరసరజడడస�
ఇసటట ననస:2-14-117/46
వయససస:34
లస: ససస స
94-27/276

7228 JBV1730795
పపరర: వరరరఘవశశషసరయ� వలవవటట�

94-27/278

తసడడ:డ లకకకననరరయణశరససస �స �
ఇసటట ననస:2-14-117/46
వయససస:55
లస: పప
94-27/280

తసడడ:డ వనసకట రమణ రజడడస మమలలలరర
ఇసటట ననస:2-14-117/46A
వయససస:25
లస: ససస స
94-27/282

7222 NDX0571471
పపరర: మహత ఉమకడడ రజడస డ
తసడడ:డ మమమసడర రజడడస
ఇసటట ననస:2-14-117/44/A
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వరరరఘవశశషసరయ� �
ఇసటట ననస:2-14-117/46
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:2-14-117/46
వయససస:77
లస: పప
7232 NDX1346014
పపరర: వశరలకడక మమలలలరర

94-27/1041

తసడడ:డ సడరరరజడడస
��
ఇసటట ననస:2-14-117/44A
వయససస:57
లస: పప

భరస : యన యస శరక
��
ఇసటట ననస:2-14-117/46
వయససస:48
లస: ససస స
7229 NDX0427054
పపరర: లకకకననరరయణశరససస �స వలవవటట�

7221 NDX3012945
పపరర: వవమమరర రరమ తరక ననథ

94-27/268

భరస : వవణబగగపరల� �
ఇసటట ననస:2-14-117/41
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వవమమరర శకనవరస శరససస స
ఇసటట ననస:2-14-117/44
వయససస:62
లస: పప

భరస : మమమసడరరరజడడస� �
ఇసటట ననస:2-14-117/44A
వయససస:47
లస: ససస స
7226 JBV1739630
పపరర: నరకల� �

94-28/912

7231 NDX1345982
పపరర: శవపరరశత మమలలలరర

94-27/281

భరస : వనసకట రమణ రజడడస మమలలలరర
ఇసటట ననస:2-14-117/46A
వయససస:48
లస: ససస స
94-27/283

7234 NDX0571539
పపరర: కలనశశటట మమధసరర�

94-27/284

భరస : వనసకట రరమలసగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:2-14-117/49
వయససస:32
లస: ససస స
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94-27/285

భరస : కకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:2-14-117/49
వయససస:56
లస: ససస స
7238 NDX2024065
పపరర: ఈశశర లమల గరడడగబ

7236 NDX0554634
పపరర: కకటటశశరరరవప ఆరఖపలర �

తసడడ:డ కకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:2-14-117/49
వయససస:37
లస: పప
94-27/288

7239 NDX2901114
పపరర: రతన పడభబకర రరవప గరడడగబ

తసడడ:డ జడడగబ రతన పడభబకర రరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:2-14-117/50
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ గగవసద రరమ రరవప గరడడగబ
ఇసటట ననస:2-14-117/50
వయససస:69
లస: పప

7241 NDX2559235
పపరర: నగజ రరచకకసడ

7242 NDX2559284
పపరర: సరసబశవ రరవప రరచకకసడ

94-27/849

భసధసవప: సరసబశవరరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:2-14-117/50/a
వయససస:51
లస: ససస స
7244 NDX2230787
పపరర: వనత కనననకసటట

94-27/290

7245 NDX1576976
పపరర: రగవసత కనననకసటట

7248 NDX1260041
పపరర: శశశలజ అననస

భరస : రరజజ గగవసద ననయబడడ నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:2-14-117/50C
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద
ఇసటట ననస:2-14-117/50C
వయససస:47
లస: ససస స

7250 NDX2070449
పపరర: రరజజ హహమ చసద
నసససకరరరవప
తసడడ:డ జయ పడకరశ నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:2-14-117/50C
వయససస:27
లస: పప

94-27/296

7251 NDX2070464
పపరర: రరజజ శశఖర నసససకరరరవప

7253 NDX2077122
పపరర: రరజజ గగవసద ననయబడడ
నసససకరరరవప
తసడడ:డ జయ పడకరశ నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:2-14-117/50C
వయససస:36
లస: పప

94-27/299

7256 NDX2077148
పపరర: జయ పడకరశ రరవప
నసససకరరరవప
తసడడ:డ గగవసద నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:2-14-117/50C
వయససస:70
లస: పప

94-27/302

7259 NDX0058743
పపరర: లకడక మమధవ లత అడస గడ

94-27/303

భసధసవప: శక దేవ ఉదయగరరర
ఇసటట ననస:2-14-117/51
వయససస:39
లస: పప

7254 NDX1260009
పపరర: శకనవరసరరవప అతస లలరర

94-27/850

94-27/291

94-27/294

7263 NDX0058511
పపరర: శకదేవ ఉదయగరర�ర
భరస : బబల రవదేవరరజ�
ఇసటట ననస:2-14-117/51
వయససస:39
లస: ససస స

7243 NDX2565240
పపరర: ఫణణ తేజ రరచకకసడ

94-27/851

7246 NDX0427104
పపరర: వనసకటటసశరరర కనననకసటట

94-27/292

7249 NDX2070456
పపరర: కకషష శరఖమల నసససకరరరవప

94-27/295

భరస : జయపడకరశ నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:2-14-117/50C
వయససస:56
లస: ససస స
94-27/297

7252 NDX2070555
పపరర: రరజజ రరకగశ నసససకరరరవప

94-27/298

తసడడ:డ జయ పడకరశ నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:2-14-117/50C
వయససస:32
లస: పప
94-27/300

7255 NDX1259985
పపరర: శవ పడసరద అననస

94-27/301

తసడడ:డ పపరరషస తమ
ఇసటట ననస:2-14-117/50C
వయససస:48
లస: పప
94-27/852

7258 NDX2848992
పపరర: దసరడ అభషపక అతస లలరర

94-27/1042

తసడడ:డ శక్సనవరసరరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:2-14-117/50C
వయససస:21
లస: పప
94-27/304

భరస : శకహరరరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-117/50D
వయససస:49
లస: ససస స
94-23/696

94-27/289

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ కనననకసటట
ఇసటట ననస:2-14-117/50B
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:2-14-117/50C
వయససస:19
లస: పప
7260 NDX0058735
పపరర: ఆదదలకడక ననలకలదదటట�

7240 NDX2473304
పపరర: గగపసచసద అతస లలరర

తసడడ:డ సన ఆఫ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:2-14-117/50/a
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:2-14-117/50C
వయససస:48
లస: పప
7257 NDX2542140
పపరర: గగపస చసద అతస లలరర

94-27/287

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:2-14-117-50/a
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ జయపడకరశ నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:2-14-117/50C
వయససస:32
లస: పప

భరస : వర వర పడసరద అడస గడ
ఇసటట ననస:2-14-117/50D
వయససస:44
లస: ససస స
7262 NDX3032646
పపరర: బబలరవ దేవరరజ ఉదయగరరర

94-30/1145

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కనననకసటట
ఇసటట ననస:2-14-117/50B
వయససస:26
లస: పప
94-27/293

7237 NDX0554758
పపరర: కకషషమమరరస ఆరఖపలర �

తసడడ:డ బకసయఖ�
ఇసటట ననస:2-14-117/49
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ యజజ ననరరయణ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:2-14-117/50/A
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కనననకసటట
ఇసటట ననస:2-14-117/50B
వయససస:22
లస: ససస స
7247 NDX2070548
పపరర: సరధన నసససకరరరవప

94-27/286

7261 NDX0058750
పపరర: ససతనరరవమక ననలకలదదటట�

94-27/305

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:2-14-117/50D
వయససస:91
లస: ససస స
94-27/306

7264 NDX2014546
పపరర: ననగగశశరర శరఖమల

94-27/307

భరస : వర పడసరద రజడస డ శరఖమల
ఇసటట ననస:2-14-117/51
వయససస:46
లస: ససస స
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7265 NDX0058701
పపరర: శవకలమమరర ఉదయగరరర�

94-27/308

భరస : హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-117/51
వయససస:67
లస: ససస స
7268 NDX3032539
పపరర: శక దేవ ఉదయగరరర

7266 NDX2014553
పపరర: కకటటశశరమక శరఖమల

భరస : రరమరజడడస శరఖమల
ఇసటట ననస:2-14-117/51
వయససస:100 లస: ససస స
94-27/1043

7269 NDX3034469
పపరర: శక దేవ ఉదయగరరర

భరస : బబలరవ దేవరరజ ఉదయగరరర
ఇసటట ననస:2-14-117/51
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : బబలరవ దేవరరజ ఉదయగరరర
ఇసటట ననస:2-14-117/51
వయససస:38
లస: ససస స

94-27/311
7271 NDX1519331
పపరర: వనసకట శవరససబడహకనఖ పడసరద
భబవనగరరర
తసడడ:డ వ యస సరసశత శరససస స భబవనగరరర
ఇసటట ననస:2-14-117/52
వయససస:67
లస: పప

7272 NDX3249455
పపరర: శరసత ససడజన జవశలదదననన
భరస : జవశలదదననన రవ శసకర
ఇసటట ననస:2-14-117/53
వయససస:41
లస: ససస స

7274 NDX0058388
పపరర: ససజజత కరవపరర�

7275 NDX1260173
పపరర: అఖలలష దేసస

94-27/313

భరస : అమరననధ�
ఇసటట ననస:2-14-117/53
వయససస:63
లస: ససస స
7277 NDX2014595
పపరర: శకనవరస రజడడస నరసరన

94-27/316

94-27/318

94-27/321

94-27/324

భరస : గబరవయఖ మబతఖస
ఇసటట ననస:2-14-117/57
వయససస:54
లస: ససస స

7284 JBV1734680
పపరర: హహమమమలన� యస�

7287 JBV1734110
పపరర: సశరష � యమ యస�

94-27/327

7290 NDX0058651
పపరర: పరరమళ మరరససపలర �

94-27/314

7293 NDX2516318
పపరర: నరజసదడ మబతఖస
తసడడ:డ గబరవయఖ మబతఖస
ఇసటట ననస:2-14-117/57
వయససస:37
లస: పప

94-24/815

7273 NDX2121952
పపరర: ననగ రగహహత నరసరన

94-27/312

7276 NDX0427096
పపరర: ససబబబరరవప� యమ వ�

94-27/315

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:2-14-117/53
వయససస:54
లస: పప
94-27/317

7279 NDX3001526
పపరర: రవ శసకర జవశలదదననన

94-27/1044

తసడడ:డ ససబబబరరవప జవశలదదననన
ఇసటట ననస:2-14-117/53
వయససస:44
లస: పప
94-27/319

7282 NDX1790279
పపరర: అనడరరధ ఏవపరర

94-27/320

తసడడ:డ వనసకటపల రజడస డ వజడల
ఇసటట ననస:2-14-117/54
వయససస:34
లస: ససస స
94-27/322

7285 JBV1734698
పపరర: శకనవరస� యస�

94-27/323

తసడడ:డ శసకరపడసరద� �
ఇసటట ననస:2-14-117/55
వయససస:50
లస: పప
94-27/325

7288 JBV1734672
పపరర: పపరరసదేవ యస

94-27/326

భరస : శసకరపడసరద
ఇసటట ననస:2-14-117/56
వయససస:79
లస: ససస స
94-27/328

తసడడ:డ ఉడడపస కకషరషరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-117/57
వయససస:30
లస: ససస స
94-27/330

7270 NDX2650737
పపరర: అభషసకస కకసనస

తసడడ:డ శకనవరస రజడస డ నరసరన
ఇసటట ననస:2-14-117/53
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప � �
ఇసటట ననస:2-14-117/56
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ రరవప�
ఇసటట ననస:2-14-117/56
వయససస:58
లస: పప
7292 NDX2516300
పపరర: రతన కలమమరర మబతఖస

94-26/1436

తసడడ:డ శసకరపడసరద � �
ఇసటట ననస:2-14-117/55
వయససస:43
లస: ససస స

తలర : వనసకటససబబబయమక� �
ఇసటట ననస:2-14-117/55
వయససస:85
లస: పప
7289 JBV1739671
పపరర: కకషరషరరవప� యమ వ�

7281 NDX1326347
పపరర: పరరమళ లకడక దేవ ససగరససగ

94-27/310

తసడడ:డ శకనవరస రజడడస కకసనస
ఇసటట ననస:2-14-117/51/1
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రఘబ పడసరద ససగ
ఇసటట ననస:2-14-117/54
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ దేవదనసస�
ఇసటట ననస:2-14-117/54
వయససస:54
లస: పప
7286 JBV1734474
పపరర: శసకరపడసరద� యస�

94-33/799

తసడడ:డ రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:2-14-117/53
వయససస:67
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-117/53/2
వయససస:47
లస: ససస స
7283 NDX0696815
పపరర: పడభబకరరరవప ఏకలల�

7278 NDX0673822
పపరర: అమర ననధ కరవపరర�

7267 NDX2014520
పపరర: వర పడసరద రజడస డ శరఖమల

తసడడ:డ రరమ రజడస డ శరఖమల
ఇసటట ననస:2-14-117/51
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-14-117/53
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమ రజడస డ నరసరన
ఇసటట ననస:2-14-117/53
వయససస:54
లస: పప
7280 NDX0721761
పపరర: మమధవ� యమ వ�

94-27/309

7291 NDX2129535
పపరర: గబరవయఖ మబతఖస

94-27/329

తసడడ:డ కకటయఖ మబతఖస
ఇసటట ననస:2-14-117/57
వయససస:66
లస: పప
94-27/331

7294 NDX2516326
పపరర: ననగ లకడక నహరరక మబతఖస

94-27/332

భరస : నరజసదడ మబతఖస
ఇసటట ననస:2-14-117/57
వయససస:31
లస: ససస స
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7295 JBV1734102
పపరర: పదనకవత� బ�
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94-27/333

భరస : అవధనన� �
ఇసటట ననస:2-14-117/58
వయససస:52
లస: ససస స

7296 JBV1737634
పపరర: అవధనన� బ వ ఆర కజ�

94-27/334

తసడడ:డ సరశసశతశరససస �స �
ఇసటట ననస:2-14-117/58
వయససస:56
లస: పప

7298 NDX0689570
పపరర: రగహహణణ� జ�

94-27/336

భరస : యబగసధర�
ఇసటట ననస:2-14-117/59
వయససస:59
లస: ససస స

7299 NDX0631333
పపరర: ససధనకర� పస టటట�

94-27/339

7302 JBV2928026
పపరర: ఉషరగగపరల బబ డడసపలర �

94-27/337

94-27/342

తసడడ:డ కలల
ర రర� �
ఇసటట ననస:2-14-117/60A
వయససస:46
లస: పప

94-27/340

94-27/345

తసడడ:డ గగపరలకకషషయఖ � �
ఇసటట ననస:2-14-117/60A
వయససస:77
లస: పప
94-27/348

భరస : రరమచసదడన లకకకరరజ
ఇసటట ననస:2-14-117/61
వయససస:62
లస: ససస స
7313 AP151010096402
పపరర: మలమరరజడడస దసగరడసపపడడ

94-27/1559

తసడడ:డ సరసబరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-117/62/3
వయససస:41
లస: పప
7316 NDX0058685
పపరర: మరరయమక ఏకలల�
భరస : దేవదననస�
ఇసటట ననస:2-14-117/84/A
వయససస:71
లస: ససస స
7319 NDX0674036
పపరర: బబల రవ దేవరరజ ఉదయగరరర�

తసడడ:డ సరసబ రజడడస యయనరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-117/A
వయససస:36
లస: పప

7311 NDX0937508
పపరర: శవరరమపరబడహక మమరరస
లకకకరరజ
తసడడ:డ చసదడన
ఇసటట ననస:2-14-117/61
వయససస:35
లస: పప

94-27/349

7314 NDX1029057
పపరర: అబబదల కలస మహమకద

94-27/351

7317 NDX2430395
పపరర: అరరణ దేవగరరర

94-27/356

7320 NDX0374942
పపరర: రవళ� రరయడడ�

7323 NDX0372748
పపరర: ససరగష� రరయడడ�
తసడడ:డ కకటట రరమమమరరస�
ఇసటట ననస:2-14-117/A
వయససస:48
లస: పప

7309 NDX1014539
పపరర: రరధన ఆరరదల

94-27/347

7312 NDX0427120
పపరర: రరమచసదడన లకకకరరజ

94-27/350

తసడడ:డ శవరరమ పరబడహకమమరరస లకకకరరజ
ఇసటట ననస:2-14-117/61
వయససస:67
లస: పప
7315 NDX0637512
పపరర: చసదడకరసత రజడడస కళళస�

94-27/352

తసడడ:డ శకనవరసరజడడస�
ఇసటట ననస:2-14-117/82/1
వయససస:30
లస: పప
94-27/354

7318 NDX2430387
పపరర: తరరపత రజడడస దేవగరరర

94-27/355

తసడడ:డ రరఘవ రజడడస దేవగరరర
ఇసటట ననస:2-14-117/395
వయససస:64
లస: పప
94-27/357

భరస : ససరగష�
ఇసటట ననస:2-14-117/A
వయససస:38
లస: ససస స
94-27/359

94-27/344

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:2-14-117/60B
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : తరరపత రజడడస దేవగరరర
ఇసటట ననస:2-14-117/395
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-117/501
వయససస:41
లస: పప
7322 NDX1767807
పపరర: వనసకట ననగర రజడస డ యయనరజడడస

94-27/346

తసడడ:డ నననన సరహహబ
ఇసటట ననస:2-14-117/71
వయససస:74
లస: పప
94-27/353

94-27/341

తసడడ:డ రరమ కకషష రజడడస బబ లమర� �
ఇసటట ననస:2-14-117/60A
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ చలమర� �
ఇసటట ననస:2-14-117/60A1
వయససస:62
లస: పప

7310 NDX0937524
పపరర: ససగబణ లకకకరరజ

7303 NDX0440644
పపరర: రరజశశఖర రజడడస పపహడల�

94-27/343 7306 JBV1734631
7305 NDX1477125
పపరర: వనసకట రమణ మమరరస తనడేపలర
పపరర: రరమరజడడస� బబ ళళ�

7308 JBV1733088
పపరర: సరసబశవరజడడస� చలమర�

94-27/338

తసడడ:డ లకకణ రజడడస�
ఇసటట ననస:2-14-117/60A
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:2-14-117/60A
వయససస:47
లస: పప

7307 JBV2928034
పపరర: గగపరలసరశమ బబ డడసపలర � �

7300 NDX0426924
పపరర: రరజశశఖర రజడడస� పస సడడడ�
తసడడ:డ లకకకరజడడస�
ఇసటట ననస:2-14-117/60
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ మమరరత కలమమర తనడేపల భరస : గగపరలసరశమ �
ఇసటట ననస:2-14-117/60A
ఇసటట ననస:2-14-117/60A
వయససస:42
లస: ససస స
వయససస:69
లస: ససస స
7304 JBV1735208
పపరర: భబససరరరవప� కలల
ర రర�

94-27/335

తసడడ:డ యబగసధర�
ఇసటట ననస:2-14-117/59
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ�
ఇసటట ననస:2-14-117/59
వయససస:44
లస: పప

7301 NDX1477208
పపరర: జయశక తనడేపలర

7297 NDX0689455
పపరర: హహమబసదస� జ�

7321 NDX2194553
పపరర: వర బడహకరజడడస యయనరజడడస

94-27/358

తసడడ:డ సరసబ రజడడస యయనరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-117/A
వయససస:32
లస: పప
94-27/360

7324 AP151010108247
పపరర: రరజగశశరర వసత�

94-27/361

భరస : బడహకనసదరజడడస�
ఇసటట ననస:2-14-118
వయససస:45
లస: ససస స
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7325 NDX0870576
పపరర: పదనకవత యరకబడడ�
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94-27/362

భరస : శవశసకర రరవప�
ఇసటట ననస:2-14-118
వయససస:50
లస: ససస స
7328 NDX0914440
పపరర: పదకననధరరవప .బ�

94-27/365

94-27/367

94-27/371

94-27/374

94-26/21

94-27/379

94-27/382

తసడడ:డ వకటర బబబబ శలస
ఇసటట ననస:2-14-119
వయససస:23
లస: పప

7338 NDX0554600
పపరర: లకసరరజ రరధ కకషష మమరరస�

7341 NDX1015379
పపరర: సరసబబడజఖస గమడపరటట

7344 AP151010108246
పపరర: పరరశత పపమకరరజ�

7347 AP151010108309
పపరర: శకనవరస మమక�

94-27/1047

7350 NDX1260116
పపరర: శరరష మదసగబల

94-27/375

7353 NDX0728030
పపరర: శశషగరరర రరజ కలరపరటట
తసడడ:డ నరసరరజ
ఇసటట ననస:2-14-119
వయససస:53
లస: పప

7333 NDX1028877
పపరర: శకసరయకకషష చదవతనఖ లకసరరజ

94-27/370

7336 JBV2929065
పపరర: సరసబశవరరవప� కనననగసటట�

94-27/373

7339 NDX1896523
పపరర: వజయ లకడక బదదదల

94-27/376

భరస : పదకననభ రరవప బదదదల
ఇసటట ననస:2-14-118/4
వయససస:67
లస: ససస స
94-27/377

7342 JBV2928331
పపరర: వజయలకడక అసబటటపపడడ� �

94-27/378

భరస : రఘబపత రరవప� �
ఇసటట ననస:2-14-118A
వయససస:76
లస: ససస స
94-27/380

7345 NDX0696914
పపరర: కరమమశశరరవప పపమకరరజ�

94-27/381

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-118/B
వయససస:66
లస: పప
94-27/383

7348 NDX3004876
పపరర: జశటట వనసకట ససబబరరవప

94-27/1046

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:2-14-118 FNO201
వయససస:65
లస: పప
94-27/384

తసడడ:డ కకటటరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-119
వయససస:34
లస: ససస స
94-27/387

94-27/1045

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ� �
ఇసటట ననస:2-14-118/2
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరజడ�డస
ఇసటట ననస:2-14-118/D
వయససస:52
లస: పప

భరస : జశటట వనసకట ససబబరరవప
ఇసటట ననస:2-14-118 FNO201
వయససస:59
లస: ససస స
7352 NDX2119734
పపరర: వవననష శలస

94-27/372

భరస : కరమమశశరరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-118/B
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : కకషరషరజడ�డస
ఇసటట ననస:2-14-118/D
వయససస:73
లస: ససస స
7349 NDX3004900
పపరర: జశటట అరరణ దేవ

7335 AP151010108063
పపరర: సతఖరవసదడ లకసరరజ

7330 NDX3024791
పపరర: సతఖకకషష జశటట

తసడడ:డ శకనవరస భబరవ
ఇసటట ననస:2-14-118/2
వయససస:27
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:2-14-118/13
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘబపత రరవప � �
ఇసటట ననస:2-14-118A
వయససస:57
లస: పప
7346 AP151010108244
పపరర: భబరతలకడక మమక�

94-27/369

తసడడ:డ గగపరలరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-118/2
వయససస:86
లస: పప

భరస : నరగసదడ మబతఖస
ఇసటట ననస:2-14-118/13
వయససస:31
లస: ససస స
7343 JBV2928349
పపరర: వనసకటరమణ అసబడడపపడడ� �

7332 NDX2054302
పపరర: ఉమమ దేవ దసరడ సపపడడ

94-27/364

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప జశటట
ఇసటట ననస:2-14-118
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:2-14-118/2
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రరధనకకషష మమరరస
ఇసటట ననస:2-14-118/2
వయససస:55
లస: పప
7340 NDX1715129
పపరర: ననగలకడక నహరరక మబతఖస

94-27/366

భరస : వనసకటరజడడస దసరడ సపపడడ
ఇసటట ననస:2-14-118/2
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-118/2
వయససస:39
లస: పప
7337 JBV1731454
పపరర: శకనవరస భబరవ లకసరరజ

7329 NDX1391812
పపరర: సరసబరజడడస భమవరపప

7327 AP151010108368
పపరర: బడహకనసదరజడడస వసత�

తసడడ:డ రరమరజడడస�
ఇసటట ననస:2-14-118
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రతననరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-118
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:2-14-118/2
వయససస:34
లస: ససస స
7334 JBV2929941
పపరర: ఫణణ కనననగసటట�

94-27/363

భరస : పదకననధరరవప .బ�
ఇసటట ననస:2-14-118
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:2-14-118
వయససస:73
లస: పప
7331 NDX0689661
పపరర: ససమఖ ససరరపపరపప

7326 NDX0930792
పపరర: వజయలకకషల .బ�

7351 NDX1260066
పపరర: సశరష లతన మదసగబల

94-27/386

భరస : కకటటరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-119
వయససస:50
లస: ససస స
94-27/388

7354 NDX1259944
పపరర: కకటటరజడడస మదసగబల

94-27/389

తసడడ:డ అపసలరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-119
వయససస:57
లస: పప
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7355 NDX1768649
పపరర: వనసకట శవమక అలలరమరర

94-27/390

భరస : శకనవరస రజడడస అలలరమరర
ఇసటట ననస:2-14-119/1
వయససస:38
లస: ససస స
7358 NDX0794958
పపరర: చమబరర ససబబబరరయబడడ�

94-27/393

94-27/395

94-27/854

7362 JBV2929537
పపరర: ఉమమశసకర రజడడస మబవశ � �

94-27/398

7365 JBV2929545
పపరర: ససజజత మబవశ� �

94-27/396

తసడడ:డ వనసకట శకధర మబససనడరర
ఇసటట ననస:2-14-119/9E
వయససస:25
లస: ససస స

7368 JBV2929677
పపరర: జజనకకదేవ మబససనడరర� �

7360 NDX0556258
పపరర: కకషషయఖ చమబరర�

94-27/394

7363 JBV2929529
పపరర: చసపరరజడడస మబవశ � �

94-27/399

7366 JBV2929610
పపరర: వనసకటశకనవరస మననవ � �

94-27/402

94-27/403
7369 JBV2929560
పపరర: వనసకటశకధర మబససనడరర � �

తసడడ:డ చలమయఖ� �
ఇసటట ననస:2-14-119/9E
వయససస:50
లస: పప

94-27/404 7371 NDX0696716
94-27/405 7372 NDX0861435
7370 NDX0689489
పపరర: బబజవరడయమనపడకరష పపలర గగరర �
పపరర: ఇమమకనవయయల పడకరష పపలర గగరర �
పపరర: ఫణణ దదపసస దనసరర�

7373 NDX0891309
పపరర: దనసరర వనసకట వదనఖధర�

తసడడ:డ రసజన బబబబ�
ఇసటట ననస:2-14-119/9F
వయససస:42
లస: పప
94-27/407

తసడడ:డ రమమష�
ఇసటట ననస:2-14-119/54
వయససస:36
లస: పప
7376 AP151010108616
పపరర: మననకలమమరర కరరలరపప�

94-27/409

భరస : మహహసదడ
ఇసటట ననస:2-14-120
వయససస:41
లస: ససస స

94-29/986

94-27/412

7380 NDX0178327
పపరర: కలససమ చరరమమమళర

94-27/410

7383 AP151010108451
పపరర: పడతభబరరణణ నరరశ�
భరస : రరజగసదడపస
డ రదస�
ఇసటట ననస:2-14-120
వయససస:51
లస: ససస స

94-27/408

7378 NDX2077080
పపరర: కలససమ చరరమమమళర

94-27/411

భరస : సతఖననరరయణ చరరమమమళర
ఇసటట ననస:2-14-120
వయససస:30
లస: ససస స
94-27/413

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:2-14-120
వయససస:33
లస: ససస స
94-27/415

7375 NDX1326404
పపరర: శవ కలమమరర వజజడలమ
భరస : వనసకట ననగర రజడడస వజజడలమ
ఇసటట ననస:2-14-119/A
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:2-14-119/C
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద నలర
ఇసటట ననస:2-14-120
వయససస:31
లస: ససస స
7382 NDX0919944
పపరర: హహమలత బచసచ

7377 AP151010108728
పపరర: సడరఖపడకరష కరరలరపప�

94-27/406

తసడడ:డ రమమష�
ఇసటట ననస:2-14-119/54
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వరససదేవరరవప శలస
ఇసటట ననస:2-14-119/54, Plot - 23
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పడకరష�
ఇసటట ననస:2-14-119/C
వయససస:54
లస: ససస స
7379 NDX1790295
పపరర: లత నలర

7374 NDX3195336
పపరర: హరరక శలస

94-27/400

తసడడ:డ సడరఖపడకరశరరవప � �
ఇసటట ననస:2-14-119/5
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకటశకధర మబలలనడరర � �
ఇసటట ననస:2-14-119/9E
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఇమమకనవయయల పడకరష పపలర గగరర �
ఇసటట ననస:2-14-119/9F
వయససస:42
లస: ససస స

94-27/397

తసడడ:డ వనసకటరజడడస � �
ఇసటట ననస:2-14-119/1A
వయససస:85
లస: పప

భరస : ఉమమశసకర రజడడస మబవశ � �
ఇసటట ననస:2-14-119/4
వయససస:48
లస: ససస స
94-27/401

94-27/392

తసడడ:డ ససబబబరరయబడడ�
ఇసటట ననస:2-14-119/1A
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ చసపరరజడడస � �
ఇసటట ననస:2-14-119/1A
వయససస:57
లస: పప

భరస : పపరషచసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:2-14-119/1B
వయససస:66
లస: ససస స
7367 NDX2014983
పపరర: హరరర జ కరరసకర మబససనడరర

7359 NDX2604528
పపరర: జజబలర చమబరర

7357 NDX1768615
పపరర: శకనవరస రజడస డ అలలరమరర

తసడడ:డ రసగర రజడడస అలలరమరర
ఇసటట ననస:2-14-119/1
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ చమబరర
ఇసటట ననస:2-14-119/1
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-119/1A
వయససస:54
లస: పప
7364 NDX0570895
పపరర: ఆనసగర పసచనకరర�

94-27/391

భరస : కకషషయఖ�
ఇసటట ననస:2-14-119/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కగసనన�
ఇసటట ననస:2-14-119/1
వయససస:83
లస: పప
7361 NDX1029750
పపరర: వనసకట ననగరరజడడస వజజడల

7356 NDX0916759
పపరర: ఆనసగర సతఖ వరణణ�

7381 NDX2148659
పపరర: వనసకట శకదేవ కకసడడరర

94-27/414

భరస : శకనవరస రజడస డ కకసడడరర
ఇసటట ననస:2-14-120
వయససస:42
లస: ససస స
94-27/416

7384 AP151010108729
పపరర: వజయలకడక పసనపరరస�

94-27/417

భరస : కకకషష రరజడడద�
ఇసటట ననస:2-14-120
వయససస:52
లస: ససస స
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7385 NDX1622241
పపరర: ఝమనస లకడక తరరమల రజడస డ

94-27/418

భరస : ననగర రజడడస తరరమల రజడస డ
ఇసటట ననస:2-14-120
వయససస:54
లస: ససస స
7388 NDX1622217
పపరర: ననగరరజడడస తరరమల రజడస డ

94-27/421

94-27/422

94-27/425

7392 NDX2182533
పపరర: శరసత కకసడనజజససఖల

7395 NDX0068130
పపరర: వజగసదడకలమమర బచసచ

94-27/434

7398 NDX2763183
పపరర: సరసశత రరమమసన

7401 NDX2014611
పపరర: వనసకరయమమక సససగశశటట

భరస : శకనవరస రరవప భమణణ
ఇసటట ననస:2-14-120/1,401,Saibrudhavana
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకరటబడమయఖ సససగశశటట
ఇసటట ననస:2-14-120/2
వయససస:35
లస: ససస స

7403 NDX2014652
పపరర: వనసకరటబడమయఖ సససగశశటట

7404 AP151010108347
పపరర: ఆనసదసరలకననడజ వరవలర �

94-27/430

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర సససగసశశటట
ఇసటట ననస:2-14-120/2
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ సరలకన�
ఇసటట ననస:2-14-120/2
వయససస:83
లస: పప

94-27/433
7406 NDX2443265
పపరర: వనసకట సరయ దదపక
అనసమబకకసడ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప అనసమబకకసడ
ఇసటట ననస:2-14-120/2A
వయససస:23
లస: పప

7407 AP151010108352
పపరర: ఉషశక వరవలర �
భరస : దదనదయమళ�
ఇసటట ననస:2-14-120/A
వయససస:43
లస: ససస స

7409 AP151010108353
పపరర: శరరష వరవలర

7410 AP151010108346
పపరర: లలతనసరలకననడజ వరవలర �

94-27/437

భరస : ఇవరనస
ఇసటట ననస:2-14-120/A
వయససస:55
లస: ససస స
7412 AP151010108354
పపరర: సరలకనఇవనస వరవలర �
తసడడ:డ ఆనసద సరలమన రరజ�
ఇసటట ననస:2-14-120/A
వయససస:55
లస: పప

94-27/423

భరస : సరలకన�
ఇసటట ననస:2-14-120/A
వయససస:74
లస: ససస స
94-27/440

7390 NDX2600955
పపరర: రమ రజడడస బబ గగలల

94-202/644

7393 NDX2411932
పపరర: రరజగశశరర బబ మబక

94-27/424

భరస : ఉమ మహహశశర రజడస డ బబ మబక
ఇసటట ననస:2-14-120/1
వయససస:49
లస: ససస స
94-27/426

7396 NDX2411957
పపరర: ఉమ మహహశశర రజడస డ బబ మబక

94-27/427

తసడడ:డ రరమరజడడస బబ మబక
ఇసటట ననస:2-14-120/1
వయససస:57
లస: పప
94-30/1146

భరస : నసరయఖ ్రమమసఏఏM
ఇసటట ననస:2-14-120/1B C
వయససస:62
లస: ససస స
94-28/917

94-27/420

తసడడ:డ ననసర రజడడస బబ గగలల
ఇసటట ననస:2-14-120
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ కరసతనరరవప
ఇసటట ననస:2-14-120/1
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వజగసదడ కలమమర బచసచ
ఇసటట ననస:2-14-120/1 301
వయససస:22
లస: ససస స
7400 NDX3171238
పపరర: వజయలకడక భమణణ

94-27/856

భరస : జగనననథ కకసడనజజససఖల
ఇసటట ననస:2-14-120/1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస మమరరస కకసడనజజససఖల
ఇసటట ననస:2-14-120/1
వయససస:47
లస: పప
7397 NDX2182517
పపరర: పరవన బచసచ

7389 NDX2600039
పపరర: చకకధర రజడడస కకసడడరర

7387 AP151010108845
పపరర: రరజగసదడపస
డ రద నలర �

తసడడ:డ పడభబకరరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-120
వయససస:59
లస: పప

తలర : వనసకట శకదేవ కకసడడరర
ఇసటట ననస:2-14-120
వయససస:23
లస: పప

భరస : వజగసదడకలమమర
ఇసటట ననస:2-14-120/1
వయససస:41
లస: ససస స
7394 NDX2182558
పపరర: జగనననథ కకసడనజజససఖల

94-27/419

భరస : రరమ రజడడస బబ గగలల
ఇసటట ననస:2-14-120
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకక రజడస డ తరరమల రజడస డ
ఇసటట ననస:2-14-120
వయససస:63
లస: పప
7391 NDX0360974
పపరర: వజయలకడక బచసచ

7386 NDX2163491
పపరర: ననరరయణమక బబ గగలల

7399 NDX2762946
పపరర: వనసకటటశశర రరవప రరమమసన

94-30/1147

తసడడ:డ నసరయఖ రరమమసన
ఇసటట ననస:2-14-120/1B C
వయససస:36
లస: పప
94-27/428

7402 NDX0918797
పపరర: ననగగసదడమక యమగసటట�
భరస : ననగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-120/2
వయససస:70
లస: ససస స

94-27/431

94-27/432
7405 NDX2462737
పపరర: వనసకట సరయ దదపక
అనసమబకకసడన
తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప అనసమబకకసడన మమధ
ఇసటట ననస:2-14-120/2A
వయససస:23
లస: పప

94-27/435

7408 JBV2929578
పపరర: రరజగశశరర బబ మబక� �

94-27/436

భరస : ఉమమమహహశశర రజడస డ� �
ఇసటట ననస:2-14-120/A
వయససస:45
లస: ససస స
94-27/438

7411 AP151010108355
పపరర: సరలకనద నదయమళ వరవలర �

94-27/439

తసడడ:డ సరలకన�
ఇసటట ననస:2-14-120/A
వయససస:49
లస: పప

94-27/441 7414 NDX2535722
7413 JBV2929586
పపరర: ఉమమమహహశశర రజడస డ బబ మబక� �
పపరర: సస లలమన మసపస వరవలర

తసడడ:డ రరమరజడడస � �
ఇసటట ననస:2-14-120/A
వయససస:55
లస: పప

94-27/429

94-27/442

తసడడ:డ సస లలమన దదనదయమళ వరవలర
ఇసటట ననస:2-14-120A
వయససస:22
లస: పప
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7415 NDX2589570
పపరర: సస లలమన మసపస వరవలర

94-27/857

7416 NDX3021227
పపరర: రరఢ పడధనన

తసడడ:డ సస లలమన దదనదయమళ వరవలర
ఇసటట ననస:2-14-120A
వయససస:21
లస: పప

భరస : సస లలమన పరల వరవలర
ఇసటట ననస:2-14-120/A
వయససస:33
లస: ససస స

7418 NDX3019478
పపరర: హననన వరవలర

7419 NDX2895365
పపరర: సస లలమన పరల వరవలర

94-27/1050

తసడడ:డ సరలమన ఇవరనస వరవలర
ఇసటట ననస:2-14-120a
వయససస:27
లస: ససస స
7421 NDX2369858
పపరర: కకషషమమరరస చగడవరపప

94-27/444

94-24/29

94-27/445

94-28/12

94-28/15

94-28/18

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:31
లస: ససస స

7431 NDX1839838
పపరర: ననగ లకడక తషసబబటట

7434 NDX1519455
పపరర: వణ రజడడస వరకర

7437 NDX0764969
పపరర: జజరరర జజరర

94-28/21

7440 NDX0917351
పపరర: ఈ ఆరరధఖ�

94-27/1051

7443 NDX1505017
పపరర: అదద లకడక వవమబల
భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:31
లస: ససస స

7423 NDX2383974
పపరర: వజయ పస తత
స రర

94-21/13

7426 NDX2657427
పపరర: వర నరరయణమక దదసడపరటట

94-24/816

7429 NDX2121994
పపరర: గకతమ కసదద

94-28/11

తసడడ:డ ససబబబరజడడస కసదద
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:23
లస: ససస స
94-28/13

7432 NDX1411040
పపరర: వనసకట అజత తసదద

94-28/14

తసడడ:డ వనసకటటసశర రజడడస తసదద
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:28
లస: ససస స
94-28/16

7435 NDX2055862
పపరర: జజఖత తకజసళళ

94-28/17

భరస : సపవదసలల తకజసళళ
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:29
లస: ససస స
94-28/19

7438 NDX1159995
పపరర: జజఖతరకయ టట

94-28/20

తసడడ:డ వవసకటరరవప
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:30
లస: ససస స
94-28/22

తసడడ:డ నసదకకషస ర�
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:31
లస: ససస స
94-28/24

94-27/443

భరస : వనసకటటశశర రజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ జజరర
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప గగగబపపడడ
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:30
లస: ససస స
7442 NDX1504936
పపరర: సతఖవత కలసచనల

94-24/30

తసడడ:డ హరరశ చసదడ రజడడస వరకర
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ జకకయఖ
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:29
లస: ససస స
7439 NDX1015130
పపరర: దదశజ కకరస ర గగడడపపడడ

7428 NDX2974657
పపరర: ససబబరరవప పరలపరరస

7420 NDX1260124
పపరర: జజఖతరకయ రరసదేన

తసడడ:డ కకకషషసరరజ పస తత
స రర
ఇసటట ననస:2-14-121/0
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తషసబబటట
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప అడడగగపపలల
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:28
లస: ససస స
7436 NDX0765354
పపరర: జజససశన డడ

94-30/982

తసడడ:డ భమషయఖ పరలపరరస
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:47
లస: పప

తలర : మసగ దేవ నననపనవన
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:27
లస: ససస స
7433 NDX1587957
పపరర: లకడక తరరమల అడడగగపపలల

7425 NDX1899659
పపరర: రరమరరజ కలచరర పరటట

94-27/1049

భరస : వవనసటటశశరరవప
ఇసటట ననస:2-14-120/BC
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజస రరజ కలచరర పరటట
ఇసటట ననస:2-14-121/0
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ఖమబదదదన
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:42
లస: పప
7430 NDX1411263
పపరర: మబకస దేవ నననపనవన

94-28/918

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద నలర
ఇసటట ననస:2-14-120, 5th line
వయససస:28
లస: పప

భరస : రరమరరజ కలచరర పరటట
ఇసటట ననస:2-14-121/0
వయససస:61
లస: ససస స
7427 NDX1259951
పపరర: మహమకద యస డడ

7422 NDX2618049
పపరర: డేవడ నలర

7417 NDX3024387
పపరర: శరర వరవలర

తసడడ:డ సరలమన ఇవరనస వరవలర
ఇసటట ననస:2-14-120a
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సస లలమన ఏవనస వరవలర
ఇసటట ననస:2-14-120/A
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమ కకషష శరక చగడవరపప
ఇసటట ననస:2-14-120/C
వయససస:60
లస: పప
7424 NDX1898677
పపరర: ససబబలకడక కలచరర పరటట

94-27/1048

7441 NDX0937482
పపరర: కకమల వణబకలరర

94-28/23

భరస : శశశ రజడడస వణబకలరర
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:32
లస: ససస స
94-28/25

7444 NDX0058826
పపరర: పరరశన షపక

94-28/26

తసడడ:డ మమబబ ససభబన
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:32
లస: ససస స
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94-28/27

తసడడ:డ అరవసద�
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:32
లస: ససస స
7448 NDX1646340
పపరర: వజగత లసకక రజడడస

94-28/30

94-28/33

94-28/36

7452 NDX2113199
పపరర: ససధఖ జజససస

7455 NDX0887885
పపరర: మమడనవత వమల�

94-28/39

7458 NDX1505157
పపరర: గకతమ కసజల

7461 NDX0947606
పపరర: వరణణ చసతనరజడడస

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ పడసరద చరరమమమళ
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరషరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:40
లస: ససస స

7463 NDX1866419
పపరర: వనసకట రమమ దేవ బసడడ

7464 NDX0622589
పపరర: వనసకట మమధవ ఘసట

94-28/45

భరస : వనసకట రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:43
లస: ససస స
7466 NDX2163509
పపరర: లకడక పడశరసత పడనల

94-28/48

భరస : ననగర రజడడస � �
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:47
లస: ససస స

94-28/37

94-28/51

7470 NDX1821587
పపరర: ఇసదదర అడప

94-28/40

7473 NDX1757212
పపరర: యమమనశక గబసడడమలర
భరస : లకడక నరసయఖ గబసడడమలర
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:49
లస: ససస స

7453 NDX1134014
పపరర: సరరతన రజడడస వనననన

94-28/35

7456 NDX1866195
పపరర: శకదేవ గగటటటమబకసల

94-28/38

7459 NDX1015221
పపరర: రగణబకరదేవ తననరర

94-28/41

భరస : మమరససడేయబలల
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:39
లస: ససస స
94-28/43

7462 JBV2929305
పపరర: ఉమ కరకలమమనస

94-28/44

భరస : కకషస ర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:41
లస: ససస స
94-28/46

7465 AP151010108200
పపరర: ఆదసబ షపక�

94-28/47

భరస : సమయబదదదన�
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:43
లస: ససస స
94-28/49

7468 NDX1866237
పపరర: రరజఖ లకడక రరయసస

94-28/50

భరస : హరర కలమమర రరయసస
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:46
లస: ససస స
94-28/52

భరస : కకషరష రజడడస అడప
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:46
లస: ససస స
94-28/54

94-28/32

తసడడ:డ వనసకటటసశరరలల మపరరరఱ
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరజ వనలట�
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వర వనసకట సతఖ బబపసరరజ
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:45
లస: ససస స
7472 JBV1737394
పపరర: పదక పస లస � �

7467 NDX0473272
పపరర: ఫపమనన బబజవరడ�

7450 NDX2077239
పపరర: నఖలలశశరర కరరక

భరస : రరమరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వజయ భబససర రజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రజడడస పడనల
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:44
లస: ససస స
7469 NDX0622563
పపరర: పదనకవత చగడే

94-28/34

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రజడస డ కసజల
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:38
లస: ససస స
94-28/42

94-28/29

తసడడ:డ వనసకట రరవప కరరక
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మలలర ననయక�
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కజ వ ఎల ఎన మమరరస
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:38
లస: ససస స
7460 NDX1866187
పపరర: వనసకట ననగరసజన చరరమమమళర

94-28/31

భరస : శవ కలమమర జజససస
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరషరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:37
లస: ససస స
7457 NDX1705757
పపరర: కజ వ వజయ లకడక

7449 NDX2177815
పపరర: షపక మబనన

7447 NDX1778226
పపరర: షసఖ జజవన

భరస : నఖల జజవన
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : షపక ఇసర వల
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : గరలబ�
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:34
లస: ససస స
7454 JBV2928125
పపరర: వజయకకషష చసతనరజడడస

94-28/28

భరస : బడహకయఖ భబరర � �
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వదనఖధర రజడడస లసకక రజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:35
లస: ససస స
7451 NDX0916734
పపరర: షపక మరరభ�

7446 JBV2928240
పపరర: రమమదేవ భబరర � �

7471 AP151010108736
పపరర: బకసద మహహమలలరర

94-28/53

భరస : సడరయఖ
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:46
లస: ససస స
94-28/55

7474 NDX1160092
పపరర: కనకదసరడ మక ఐ

94-28/56

భరస : రరసకలమమర
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:48
లస: ససస స

Page 652 of 722

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39

7475 AP151010108095
పపరర: వజయలకడక కసదద

94-28/57

భరస : రరజశశఖర కసదద
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:49
లస: ససస స
7478 AP151010108041
పపరర: జజరరర వససతపరల మమనకకసడ

94-28/60

94-28/63

94-28/66

94-28/69

94-28/72

94-28/75

94-28/78

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:77
లస: ససస స

7488 NDX0427179
పపరర: సససదరమక డక

7491 JBV2928190
పపరర: అనసస షపక�

7494 NDX1540005
పపరర: యశశదమక చలకల

7497 AP151010108734
పపరర: శరఖమలమదేవ మహహమలలరర

94-28/81

7500 AP151010108138
పపరర: ననగగసదడమక కకట

94-28/70

7503 AP151010108732
పపరర: శకలసతల నమకగడస
భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:77
లస: ససస స

7483 AP151010108235
పపరర: ఖసరరరద బబగస షపక

94-28/65

7486 NDX1302140
పపరర: సతఖవత తేలర

94-28/68

7489 NDX1870089
పపరర: లలమవత చేబబడ లల

94-28/71

భరస : అసకమక రరవప చేబబడ లల
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:64
లస: ససస స
94-28/73

7492 NDX0635524
పపరర: సరసశత� మబననసగర�

94-28/74

భరస : బడహకరజడడస�
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:65
లస: ససస స
94-28/76

7495 NDX0725572
పపరర: రమమదేవ పపరస

94-28/77

భరస : ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:68
లస: ససస స
94-28/79

7498 NDX0947614
పపరర: లకడక తనడడరర

94-28/80

భరస : కకషరష రరవప
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:76
లస: ససస స
94-28/82

భరస : రతననరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:77
లస: ససస స
94-28/84

94-28/62

భరస : రరమ తరద
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : సడరయఖ
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరర నరరవప
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:77
లస: ససస స
7502 NDX0693499
పపరర: కరరణ జవసగబల�

94-28/67

భరస : శశష రజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:23
లస: ససస స
7499 NDX1014711
పపరర: కళళఖణణ యమబలలరర

7485 AP151010108005
పపరర: వరలకడక చసతనరజడడస

7480 JBV2928216
పపరర: శకలకకషల డేగల� �

భరస : మహహదద న సరహహబ
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రసడలల�
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : జజకబ బబజవరడ
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:66
లస: ససస స
7496 AP151010108626
పపరర: సరసశత దేవర�

94-28/64

భరస : హరరననరరయణ
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : పసటర చసదడశశఖర గరసధద పపల
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:65
లస: ససస స
7493 NDX2033173
పపరర: రరచదల బబజవరడ

7482 NDX0707216
పపరర: ససతనమహలకకషల కకటకకసడ�

94-28/59

భరస : ననగగశశరరరవప డేగల� �
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కకషరషరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరజడ�డస
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:57
లస: ససస స
7490 NDX0622969
పపరర: మమరర మమటటలస మ రరణణ పపల

94-28/61

భరస : కకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : కగ.యస.వ బడహకస� �
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:56
లస: ససస స
7487 JBV2929487
పపరర: వరననరరయణమక దఢసడపరటట�

7479 NDX0917278
పపరర: యయసడనడదద అనసత లకడక�

7477 NDX1767393
పపరర: రసగమక బబథనపపడక

భరస : వర సరశమ బబథనపపడక
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శవరరజడడస�
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సలమస షపక � �
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:55
లస: ససస స
7484 JBV1735919
పపరర: రరజగశశరర� కకపపల�

94-28/58

భరస : శవననగగశశరరరవప బబ లలర పలర � �
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : సతఖకకరస ర మణణకకసడ
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:52
లస: ససస స
7481 JBV1737386
పపరర: మహబమబ బ షపక � �

7476 JBV2929958
పపరర: అసజలదేవ బబ లలర పలర � �

7501 AP151010108070
పపరర: జయపడద కసదద

94-28/83

భరస : లకడకరజడడస కసదద
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:77
లస: ససస స
94-28/85

7504 NDX2182665
పపరర: లలకగశ గమరగకపపసరల

94-28/86

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గమరగకపపసరల
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:22
లస: పప
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94-28/87

తసడడ:డ రరజశశఖర కసదద
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:25
లస: పప
7508 NDX1029339
పపరర: ఆదదతఖ వరరరస

94-28/90

94-28/93

94-28/97

94-28/100

94-28/103

7523 NDX1160274
పపరర: రరమకలమమర జ

94-28/106

94-28/98

7518 NDX0622357
పపరర: వనసకటటశశరరర గబరరకల

7521 AP151010108622
పపరర: శక వనసకట శవరరమ

94-28/109

94-28/101

తసడడ:డ వనసకటటశశరరజడ�డస �
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:52
లస: పప

94-28/104

7516 NDX0860908
పపరర: ససబబబరరవప నసససకరరరవప

7519 NDX2113173
పపరర: శవ కలమమర జజససస

7530 NDX1160191
పపరర: కకషష రజడడస కగ

7533 NDX0622100
పపరర: సతఖ పడభబకర� గబసటటపలర �
తసడడ:డ రరమకకకషషయఖ�
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:54
లస: పప

94-28/99

94-28/102

7522 AP151010108629
పపరర: ససమఖకలమమర పపలవరరస

94-28/107 7525 NDX1866401
7524 NDX0622290
పపరర: వర వనసకటసతఖబబపసరరజ� చగడే�
పపరర: వనసకట రరవప బసడడ

7527 AP151010108441
పపరర: రరధనకకకషష దనడకకరరమస�

94-28/96

94-28/105

తసడడ:డ భమషణశరక
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:47
లస: పప
94-28/108

తసడడ:డ వనసకట శవరరమ కకషష రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:49
లస: పప
94-28/110

7528 NDX2015445
పపరర: ననగగశశర రరవప సనక

94-28/111

తసడడ:డ సతఖననరరయణ సనక
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:52
లస: పప
94-28/113

తసడడ:డ కకటట రజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:52
లస: పప
94-28/115

7513 NDX1404789
పపరర: పపరష చసదడ రరవప కటబట

తసడడ:డ జజనకక రరమయఖ జజససస
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సససదరమమరరస�
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:50
లస: పప
94-28/112

94-28/92

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వరర సరశమ�
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రరచనన
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:53
లస: పప

7515 NDX1705740
పపరర: కజ వ ఎల ఎన మమరరస

7510 NDX0657098
పపరర: శకకరసత పససపపలలటట

తసడడ:డ మబరహరర రరవప కటబట
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:48
లస: పప

7532 NDX1029370
పపరర: హహమభమషణ వరరరస

94-28/94

తసడడ:డ పరపయఖ గబరరకల
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:44
లస: పప

7520 NDX2015338
పపరర: వనసకట ననగ వజయ కలమమర
కరనడరర
తసడడ:డ మబకగసశశర రరవప కరనడరర
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:46
లస: పప

7529 JBV2929149
పపరర: ననగరరజడడస కళళస� �

7512 JBV1730423
పపరర: ననగరరజడడస రగళళ

94-28/89

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కజ వ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:43
లస: పప

7526 NDX1029354
పపరర: రరచనన రరచటటట

94-28/91

తసడడ:డ వనసకటటశశరరజడడస రగళళ
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సస మ రజడడస� �
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:41
లస: పప
7517 NDX1029198
పపరర: మమరససడేయబలల తననరర

7509 NDX1505231
పపరర: లకడకకరసత కసదద

7507 NDX1504878
పపరర: జజజ అచచ

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరజశశఖర కసదద
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వజయ రరమరరజ
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:37
లస: పప
7514 JBV2928521
పపరర: శకనవరసరజడడస కకసనస� �

94-28/88

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర బబ నగరరర
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమ కలససమపడసరద
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:28
లస: పప
7511 NDX1160258
పపరర: రవవరరక పస

7506 NDX1845025
పపరర: సరసబశవరరవప బబ నగరరర

7531 NDX1388420
పపరర: అనల కలమమర కకగసటట

94-28/114

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:52
లస: పప
94-28/116

7534 NDX0696765
పపరర: కకసడయఖ అలల
ర రర�

94-28/117

తసడడ:డ మలర యఖ�
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:55
లస: పప
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94-28/118
7535 NDX1852855
పపరర: రరజజ పరల సతఖకకరస ర
మమనసకకసడ
తసడడ:డ డన. జజరర థనమస మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ చసదనడరజడ�డస
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:56
లస: పప

7538 JBV2929701
పపరర: కకటటసడరఖపడకరశరరవప బబ ళళ�

7539 JBV2928646
పపరర: వనసకటపర రజడడస మమటట ట� �

94-28/121

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:57
లస: పప
7541 NDX0622308
పపరర: దసరడ పడసరద తగల

94-28/124

94-28/127

94-28/130

94-28/133

94-28/136

94-28/139

భరస : రఘబనసద రజడడస సరనకకమబక
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:37
లస: ఇ
7562 NDX2599488
పపరర: శకలత దదసడపరటట
భరస : ససబబరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:30
లస: ససస స

94-28/128

7543 NDX1029214
పపరర: రమమష రజడడస మసదపరటట

94-28/126

7546 AP151010108069
పపరర: రరజశశఖర కసదద

94-28/131 7549 NDX1160282
7548 NDX0465658
పపరర: వనసకట ససబడమణఖ రవ వడర మన
పపరర: అపరలరరవ వ

7551 AP151010108027
పపరర: వనసకటటశశరరజడడస దదసడపరటట

94-28/132

94-28/134

7552 NDX1866260
పపరర: సపవదన సరహహబ ఎ

94-28/135

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ ఎ
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:67
లస: పప

94-28/137 7555 NDX0465831
7554 NDX1866484
పపరర: రరమకకటటసశర రరవప కకతస మమసస
పపరర: రవసదడననధ ఠరగమర�

7557 NDX1864603
పపరర: ససబబబరరవప కమక

7560 NDX2599363
పపరర: వనసకటటశశర రజడడస దదసడపరటట

7563 NDX2599421
పపరర: ససబబరజడడస దదసడపరటట
తసడడ:డ వనసకటటశశరర రజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:40
లస: పప

94-28/129

తసడడ:డ ససతన రరమయఖ
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:63
లస: పప

94-28/138

తసడడ:డ ఉమమమహహశశరరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:74
లస: పప
94-28/140

94-28/141
7558 AP151010108371
పపరర: వనసకటసడరయఖ మహహమలలరర

తసడడ:డ వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:84
లస: పప
94-28/801

తసడడ:డ ససబబ రజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:66
లస: పప
94-29/847

94-28/123

తసడడ:డ లకకకరజడడస కసదద
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ కమక
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:83
లస: పప
94-28/142

7540 NDX1131234
పపరర: సరసబయఖ భబనడతష

తసడడ:డ జయరరమరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకరటరతనస కకతస మమసస
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:76
లస: పప
7559 NDX1821553
పపరర: శవ రసజన సరనకకమబక

94-28/125

తసడడ:డ ససబబబరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:66
లస: పప
7556 AP151010108637
పపరర: రరమమమరరస దడడగడప�

7545 NDX0810580
పపరర: వనసకట నసద కకశశర ఇనసగసటట�

94-28/120

తసడడ:డ రగయల
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ఉమమమహహశశరరరవప వడర మన
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ జననరఱనరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:64
లస: పప
7553 AP151010108288
పపరర: కకషరషరజడడస చసతనరజడడస

94-28/122

తసడడ:డ లకకణరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ బడహకనసదస
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:63
లస: పప
7550 NDX0673905
పపరర: ననగగశశరరరవప గగగరనవన�

7542 NDX1029172
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కళళఖణపప

7537 NDX1160134
పపరర: వవసకటరరవప

తసడడ:డ అరరర నరరవప
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ఆశరశచనస
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ బబచచయఖ� �
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:60
లస: పప
7547 NDX0861591
పపరర: సడరత అమర ననధ

94-28/119

తసడడ:డ గగవసద రజడడస � �
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శశశరరవ తగల
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:58
లస: పప
7544 JBV1737451
పపరర: సతఖనననరరయణ నలల
ర రర � �

7536 AP151010108760
పపరర: అరరణ కలరరక�

7561 NDX2974475
పపరర: భబరడ వ తేజ పరలపరరస

94-28/919

తసడడ:డ ససబబరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:23
లస: పప
94-32/935

7564 NDX2129600
పపరర: జజఖత చససడడరర

94-28/143

భరస : వజయ బబబబ చససడడరర
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:29
లస: ససస స
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94-28/144

భరస : ఏలల
ర చడరర వజయ బబబబ
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:29
లస: ససస స
7568 NDX1866278
పపరర: ఫరరర నన షపక

94-28/147

94-28/150

94-28/153

94-28/156

94-28/159

94-28/162

94-28/165

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చలసచరర
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:32
లస: పప

7578 JBV2929875
పపరర: భబరత రగళళ

7581 NDX2015429
పపరర: ససధనరరణణ సనక

7584 NDX1821504
పపరర: శశభ దేవ కసభసపరటట

7587 NDX1134162
పపరర: లకడక తషరరమమళళ

94-28/168

7590 NDX1938861
పపరర: దదవఖ బబలమజ బబ డేసటట

94-28/157

7593 NDX0637629
పపరర: నతన గబఱఱ స
తసడడ:డ వనసకట కకషరషరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:31
లస: పప

7573 NDX0622621
పపరర: ననగ శకలత గబరరకల

94-28/152

7576 NDX0917419
పపరర: ఇకలసరరస పదకశక�

94-28/155

7579 JBV1735216
పపరర: పదకశక తషమకల� �

94-28/158

తసడడ:డ హనసమసతరరవప తషమకల � �
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:45
లస: ససస స
94-28/160

7582 NDX2122000
పపరర: మమధవ లత కకరకపరటట

94-28/161

భరస : పపరయఖ బబససన 28
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:48
లస: ససస స
94-28/163

7585 JBV2929925
పపరర: ధనలకడక రగళళ

94-28/164

భరస : వనసకటటశశరరజడడస రగళళ
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:58
లస: ససస స
94-28/166

7588 NDX2443315
పపరర: బబల కరశరరవప మదద

94-28/167

తసడడ:డ వనసకట రమణ మదద
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:22
లస: పప
94-28/169

తసడడ:డ జగదదశశర రరవప బబ డేసటట
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:26
లస: పప
94-28/171

94-28/149

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పస లలపలర
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:26
లస: పప
7592 NDX1821462
పపరర: వనయ కలమమర చలసచరర

94-28/154

భరస : హనసమసత రరవప యమరరస
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : సరశమరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:60
లస: ససస స
7589 NDX2070670
పపరర: బబలమజ కకషసక పస లలపలర

7575 JBV2929230
పపరర: మమధవ రగళళ

7570 NDX0917112
పపరర: బబలరస మమధవ లత

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ననగగశశర రరవప సనక
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససజవరరవప గగదనసస
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:48
లస: ససస స
7586 NDX1134006
పపరర: ఝమనస వనననన

94-28/151

తసడడ:డ వనసకటటశశరరజడడస రగళళ
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : నరసససహహలల
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:45
లస: ససస స
7583 NDX2033181
పపరర: ననగ రరజజ కలమమరర గగదనసస

7572 NDX0917104
పపరర: తమకశశటట ఆశరజజఖత

94-28/146

భరస : బబవరరగర
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరజడడస రగళళ
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప మబతస నవన
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:45
లస: ససస స
7580 NDX1134048
పపరర: వనసకట ననగరతనస కజ కగ

94-28/148

భరస : వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకదసడరరమ రజడడస మమటట ట
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:42
లస: ససస స
7577 NDX2182863
పపరర: శవ లల మబతస నవన

7569 NDX1866500
పపరర: శకదేవ గగలర

7567 NDX0893693
పపరర: దదనకకసడ అసజన

తసడడ:డ వరరసజనవయబలల
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద గగలర
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అబబదల మహమకద
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:36
లస: ససస స
7574 NDX1866179
పపరర: రమమదేవ మమటట ట

94-28/145

భరస : రరజగశ గగల
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదన సరహహబ ఎ
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:31
లస: ససస స
7571 NDX0916965
పపరర: షపక అమమతషర రహమమన

7566 NDX2055839
పపరర: బసదస మమధసరర గబసటట

7591 AP151010108792
పపరర: వనసకట కకషష నలడల

94-28/170

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప నలడల
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:30
లస: పప
94-28/172

7594 NDX0465898
పపరర: ససరగసదడ నసదదగస

94-28/173

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:32
లస: పప
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94-28/174

రగళళ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరజడడస రగళళ
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:39
లస: పప
7598 NDX0860528
పపరర: కకరకపస డ లల సతష

94-28/177

94-28/180

94-28/183

94-28/186

94-28/189

7605 NDX0861419
పపరర: యసడదడ
డ డస శవరరజడస డ�

7608 NDX2119437
పపరర: ననగగశశర రరవప కరకరర

7611 NDX1131218
పపరర: పడసరదరరవప తషరరమమళళ

94-28/192

94-28/926

94-28/187

94-28/190

భరస : భమషసరజడడస లసకర
ఇసటట ననస:2-14-121/2, NEW 9-4-208
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ మలనవన
ఇసటట ననస:2-14-121/5
వయససస:60
లస: పప

7622 NDX2014843
పపరర: జజఖతమమయ వవలదసడడ

7623 NDX2014868
పపరర: చన కకటటశశర రరవప వవలదసడడ

94-27/446

తసడడ:డ పపడనగయఖ వవలదసడడ
ఇసటట ననస:2-14-121/6
వయససస:45
లస: పప

94-28/182

7606 NDX1866344
పపరర: సరసబ రజడస డ గగగరరజడడస

94-28/185

7609 NDX0624684
పపరర: పసటర చసదడశశఖర గరసధద దనవల

94-28/188

7612 NDX0046680
పపరర: పడదదప కలమమర షరహ

94-28/191

తసడడ:డ మహన లమల జవత షరహ
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:67
లస: పప

94-28/925

7620 NDX2774248
పపరర: శకనవరస రరవప మలనవన

94-27/859

7603 NDX1131325
పపరర: రహమమన షపక

తసడడ:డ అబడహమబ
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:63
లస: పప

7617 NDX3149002
పపరర: వనసకట గసగర భవన కలర కలరర

7619 NDX2601052
పపరర: జయశక లసకర

94-28/179

తసడడ:డ పపరర రజడడస గగగరరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:61
లస: పప

94-28/193

భరస : బబపసరరజ కలర కలరర
ఇసటట ననస:2-14-121/2 F.NO.3B
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : చన కకటటశశర రరవప వవలదసడడ
ఇసటట ననస:2-14-121/6
వయససస:36
లస: ససస స

94-28/184

7614 NDX0846006
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప చచదరర
నమకగడస
తసడడ:డ లలట చననయఖ నమకగడస
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:90
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కలలవ
ఇసటట ననస:2-14-121/2 FLAT NO 1A
వయససస:51
లస: ససస స

7600 NDX1131226
పపరర: షఫసక అహకద మహమకద

తసడడ:డ ననగమర వల
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ గరలరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:70
లస: పప
7616 NDX3213667
పపరర: వరణణ ససజజత కలలవ

94-28/181

తసడడ:డ ససబబయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ లకకకననరరయణ�
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:62
లస: పప
7613 JBV2929289
పపరర: వనసకటటశశరరజడడస రగళళ

7602 NDX1131416
పపరర: పడసరదరరవప ఏలలరర

94-28/176

తసడడ:డ అబబదల ససభబన
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రజడడస�
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:61
లస: పప
7610 NDX0891267
పపరర: దదనకకసడ వరరసజనవయబలల�

94-28/178

తసడడ:డ గగవసదయఖ
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపలయఖ
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:53
లస: పప
7607 NDX0952432
పపరర: అసజన పడసరద మటబట

7599 NDX0860965
పపరర: షపక అబబదల మహమకద

7597 NDX0860668
పపరర: తమకశశటట వరరరఘవయఖ

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:48
లస: పప
7604 NDX0871178
పపరర: శవశసకర రరవప కటబట

94-28/175

తసడడ:డ మమడదవయమ
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:42
లస: పప
7601 NDX0810697
పపరర: వనసకట రమణన రజడడస దేవరజడడస

7596 NDX1160142
పపరర: తషలససదనస ఎన

7615 NDX2622421
పపరర: శరరద వరవలమల

94-29/848

భరస : వనసకట సడరఖ ననరరయణ వరవలమల
ఇసటట ననస:2-14-121/2
వయససస:38
లస: ససస స
7618 NDX2601029
పపరర: భమషసరజడడస లసకర

94-27/858

తసడడ:డ ససబబ రజడడస లసకర
ఇసటట ననస:2-14-121/2 NEW 9-4-208
వయససస:72
లస: పప
94-29/987

7621 NDX2797108
పపరర: శశషషకలమమరర మలనవన

94-29/988

భరస : శకనవరస రరవప మలనవన
ఇసటట ననస:2-14-121/5
వయససస:57
లస: ససస స
94-27/447

94-27/1540
7624 NDX3237658
పపరర: శక పపరష చసదడ శరక చసతలపరటట

తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖస చసతలపరటట
ఇసటట ననస:2-14-121/7
వయససస:75
లస: పప
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7625 NDX3077591
పపరర: వనసకట శక లకడక చసతలపరటట

94-27/1053

భరస : శక పపరష చసదడ శరక చసతలపరటట
ఇసటట ననస:2-14-121/7A
వయససస:65
లస: ససస స
7628 NDX2683092
పపరర: రరమ లసగ రజడడస కసజల

94-31/790

తసడడ:డ మసరసన రజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121/8
వయససస:58
లస: పప
7631 NDX1505181
పపరర: లకడక లలమజ కసజల

94-28/196

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రజడస డ కసజల
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:25
లస: ససస స
7634 NDX0058479
పపరర: కలమమరర మగరలపస�

94-28/199

94-28/202

తసడడ:డ అసకమకరరవప చేబబడ లల
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:37
లస: ససస స
7643 NDX0473405
పపరర: వరణణ గగటటటపరటట

94-28/208

94-28/211

భరస : ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షరరఫ షపవక
ఇసటట ననస:2-14-121/8A F.NO.204 KRISAL
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121/10
వయససస:44
లస: ససస స

7632 NDX1504720
పపరర: మమనక గరడద

7633 NDX1519422
పపరర: శ�వవతన

94-28/197

7635 NDX0473124
పపరర: ససరరజ బబగస షపక�

7638 NDX0711135
పపరర: ఆదదలకడక సససకర

7641 NDX0670141
పపరర: మబనన షపక�

7644 NDX0724682
పపరర: వనసకట లకకకపడసనన తతట

7647 JBV2928539
పపరర: జజఖత పస లలరర� �

94-28/214

7650 NDX0947622
పపరర: అనడరరధ తనడడరర

94-28/200

7653 JBV1737436
పపరర: కమల నలల
ర రర
భరస : సతఖనననరరయణ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:49
లస: ససస స

94-28/195

94-28/198

7636 JBV1739267
పపరర: పపననమక గబసడనల � �

94-28/201

భరస : శకరరమబలల గబసడనల � �
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:34
లస: ససస స
94-28/203

7639 JBV1737477
పపరర: గకసర బబగస షపక � �

94-28/204

భరస : హసన అహమకద � �
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:36
లస: ససస స
94-28/206

7642 NDX0916825
పపరర: సయఖద హససనన�

94-28/207

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:39
లస: ససస స
94-28/209

7645 NDX0916684
పపరర: డడ నరకల

94-28/210

భరస : జయ బహదడర
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:40
లస: ససస స
94-28/212

7648 NDX1522730
పపరర: కకటటశశరమక చలపరటట

94-28/213

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:41
లస: ససస స
94-28/215

భరస : పరసడడరసగ వఠల
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:43
లస: ససస స
94-28/217

94-28/803

భరస : రరఘవ ఏలర నవడడ
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపస రజడడస� �
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణమక�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:43
లస: ససస స
7652 NDX1160126
పపరర: శకలకకక ఏ

7630 NDX1015122
పపరర: ససధనరరణణ గబణపరటట

94-28/194

భరస : ఆనసద పడసరద
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరర నరజడ�డస
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:40
లస: ససస స
7649 NDX0635458
పపరర: పపసల కరసమక�

7629 NDX2469195
పపరర: ఖదర మహహదద న షపవక

తసడడ:డ జకకయఖ�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : తరరపత రరయబడడ
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:39
లస: ససస స
7646 NDX0917237
పపరర: దనసటర ససజజత�

తసడడ:డ రరమలసగ రజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121/8
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప సససకర
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:36
లస: ససస స
94-28/205

7627 NDX2584340
పపరర: పసడయసకర కసజల

తసడడ:డ వనసకట ససబడహకణఖస చసతలపరటట
ఇసటట ననస:2-14-121/7A
వయససస:75
లస: పప

భరస : కరరస�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : హహ లభరత
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:34
లస: ససస స
7640 JBV2928612
పపరర: వణ చేబబడ లల

94-28/927

తసడడ:డ వనసకట ససపత కలమమర గరడద
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:27
లస: ససస స

తలర : పరరశత�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:32
లస: ససస స
7637 NDX0622936
పపరర: కరరరణఖ చనటర

7626 NDX3077906
పపరర: శక పపరష చసదడ శరక చసతలపరటట

7651 NDX2015072
పపరర: లకడక హహమలత పరలలవయ

94-28/216

భరస : శసకర రరవప పరలలవయ
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:46
లస: ససస స
94-28/218

7654 NDX1756743
పపరర: శకదేవ చననమలలర

94-28/219

భరస : నరసససహ రరవప పపరస
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:50
లస: ససస స
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7655 NDX2015023
పపరర: మమధవ ఆరరమళర
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94-28/220

భరస : పపరజకడడస ఆరరమళర
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:50
లస: ససస స
7658 AP151010108350
పపరర: ననగమలలర శశరర గగరరజవవలల

94-28/223

94-28/226

94-28/229

94-28/232

94-28/235

94-28/238

94-28/241

తసడడ:డ హనసమసత రరవప మననవ
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:44
లస: పప

7668 AP151010108440
పపరర: లలమవత చేబబడ లల�

7671 NDX0696229
పపరర: చటటటమక గజజర లకకసడ�

7674 NDX0918763
పపరర: పపడమలత కకలమ�

7677 JBV1738384
పపరర: వనసకటరజడడస పస లస� �

94-28/244

7680 NDX1866294
పపరర: అబబదల కరరమ షపక

7683 JBV2928588
పపరర: శకకకషష కరయబత�
తసడడ:డ వనసకట నరరస రజడడస�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:42
లస: పప

7663 JBV2928562
పపరర: కకషష కకలమ

94-28/228

7666 NDX0917070
పపరర: ఆళళ శశషరరతనస�

94-28/231

94-28/233

7669 AP151010108674
పపరర: ససధనససనతనకలమమరర
మలకలలరర�
భరస : మలర ఖమరరర నరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:66
లస: ససస స

94-28/234

94-28/236

7672 AP151010108177
పపరర: మసగరదేవ నననపపనవన

94-28/237

భరస : రతస యఖ
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:78
లస: ససస స
94-28/239

94-28/240
7675 NDX1504175
పపరర: సరయ ఫణణ పవన కలమమర
నడమమనడరర
తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ నడమమనడరర
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:25
లస: పప

94-28/242

7678 NDX0473348
పపరర: ఇమమమన షపక

94-28/243

తసడడ:డ కరరమ
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:34
లస: పప
94-28/245

తసడడ:డ సపవదన సరహహబ ఎ
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:39
లస: పప
94-28/247

94-28/225

భరస : రసగరరజడ�డస
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగర రజడడస � �
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖర రజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:34
లస: పప
7682 NDX0794909
పపరర: వర పడసరద రరవప మననవ

94-28/230

భరస : రరమకకకషష రరజడ�డస
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:90
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవ రజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:30
లస: పప
7679 NDX0861039
పపరర: కకలమ కకరస ర చనణకఖ

7665 AP151010108223
పపరర: అఖలమసడేశశరర కకమమకరజడస డ�

7660 NDX1159961
పపరర: అరరణ కలమమరర కగ

భరస : చసదడశశఖరరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : గబరవరరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:80
లస: ససస స
7676 NDX1302132
పపరర: గకతస రజడడస ఈమమన

94-28/227

భరస : అసకమకరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : కజ వ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:67
లస: ససస స
7673 AP151010108791
పపరర: ననరరయణమక కరయత

7662 NDX0473165
పపరర: ఖమజజబ షపక

94-28/222

భరస : కకషష రజడకస
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : సతఖనననరరయణ�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:62
లస: ససస స
7670 NDX1705765
పపరర: నగరతనమక

94-28/224

భరస : మహమకద గకస
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : కకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:57
లస: ససస స
7667 NDX1134063
పపరర: ఉషరరరణణ బబణవతష

7659 JBV1735141
పపరర: పదకలత మటటట � �

7657 JBV1731553
పపరర: శవకలమమరర కళళస � �

భరస : శకనవరసరజడడస కళళస � �
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : భబససర రజడడస� �
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : భమపత రరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:53
లస: ససస స
7664 JBV2928869
పపరర: రరమతషలసస కకపలరపప

94-28/221

భరస : జగననకహనరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : హరరననధబబబబ గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:51
లస: ససస స
7661 NDX0917203
పపరర: ఇనసగసటట వనసకట మధసమత�

7656 NDX0473470
పపరర: శవలకడక గగల�

7681 NDX1868902
పపరర: ససరగష రజడడస కళరస

94-28/246

తసడడ:డ రరమ రజడస డ కళరస
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:40
లస: పప
94-28/248

7684 NDX2061679
పపరర: రరజజ శశఖర రజడస డ మమరరవ

94-28/249

తసడడ:డ పపదద రజడడస మమరరవ
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:43
లస: పప

Page 659 of 722

7685 NDX0952473
పపరర: కకకరణ కరజకదద సల
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94-28/250

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:43
లస: పప
7688 NDX1866427
పపరర: వనసకట రమణ ననన

94-28/253

94-28/256

94-28/259

94-28/262

94-28/265

94-28/268

94-28/271

తసడడ:డ వనసకనన�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:75
లస: పప
7709 NDX2553196
పపరర: శరరద వరవలమల

7695 JBV1738830
పపరర: కకటటశశరరరవప భబరర � �

7698 NDX0555243
పపరర: అసజబబబబ కజ�

7701 AP151010108139
పపరర: బబడేసరహహబ షపక�

7693 NDX0556092
పపరర: వనసకట రమణయఖ పపసల�

94-28/258

7696 NDX0375329
పపరర: నరసససహదదకడతషలల దదవ�

94-28/261

తసడడ:డ వనసకటరరమమచనరరఖలల దదవ�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:54
లస: పప
94-28/263

7699 NDX0925842
పపరర: శసకర రరవప పససపపలలటట�

94-28/264

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:60
లస: పప
94-28/266

7702 NDX0465757
పపరర: సయదన షపక�

94-28/267

తసడడ:డ మమలమ�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:62
లస: పప
94-28/269

7707 JBV2928505
పపరర: సససదరమమరరస దనడకరరస� �

94-28/272

7708 SOT0913906
పపరర: వనసకట సడరఖ ననరరయణ
వరవలమల
తసడడ:డ నరసససహ రరవప వరవలమల
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:45
లస: పప

94-28/273

94-28/274

7711 NDX1209576
పపరర: భబగఖ శక నమకగడస

94-28/275

7710 NDX1767187
పపరర: రరతషల రరమన సయఖద
తసడడ:డ అబబబస సయఖద
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:25
లస: ససస స

7712 NDX1504761
పపరర: మననజజ గరదద

7713 NDX1134097
పపరర: పడతతఖష బబణవతష

94-28/276

94-28/255

7704 JBV2929255
పపరర: చనవనసకరటరరమరజడడసపసచచపట
పసచచపటట
తసడడ:డ నరసరరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకట సడరఖ ననరరయణ వరవలమల
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససపత కలమమర జ వ
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:28
లస: ససస స

94-28/260

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:28
లస: ససస స

7705 JBV2928596
పపరర: పరపసరజడడస పస లలరర

94-28/270

తసడడ:డ ననగరరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ వనవదఖననధన� �
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:77
లస: పప
94-28/802

7690 NDX0860924
పపరర: పస లలర పలర శకనవరసరరవప�

తసడడ:డ లకకయఖ�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ బడేసరహహబ�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చేబబడ లల
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:67
లస: పప
7706 AP151010108275
పపరర: వనసకటబడవప వసగర�

94-28/257

తలర : భడమరరసబ�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ భబవనననరరయణ
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:60
లస: పప
7703 AP151010108153
పపరర: అసకమక రరవప చేబబడ లల

7692 JBV2928075
పపరర: మమమనసదదదన షపక

94-28/252

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ� �
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:55
లస: పప
7700 NDX1029495
పపరర: శకనవరస గగవసదరరజ

94-28/254

తసడడ:డ వపసపసన
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ బబలమజ సససగ�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:49
లస: పప
7697 NDX0556506
పపరర: బబబబరరవప అకకసశశటట

7689 NDX1504381
పపరర: శకనవరస రజడడస చలకల

7687 NDX1504639
పపరర: కకసడన రజడస డ పపనడరర

తసడడ:డ ననగర రజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శశష రజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ అసకమక .
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:49
లస: పప
7694 NDX0710798
పపరర: సతఖననరరయణ� కతడ�

94-28/251

తసడడ:డ ననగర రజడడస వణబకలరర
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ననన
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:46
లస: పప
7691 NDX0077479
పపరర: పపరయఖ బబససన

7686 AP151010108635
పపరర: శశశ రజడడస వణబకలరర

తసడడ:డ వనసకట రరమ కకషష పడసరద నమకగడస
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:27
లస: ససస స
94-28/277

7714 NDX0622647
పపరర: పసడత ససల
డ లఖమ పసనపరల

94-28/278

భరస : రరమచసదడ గగపరల పసనపరల
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:29
లస: ససస స
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7715 NDX1889718
పపరర: షబబనన షపక
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94-28/279

తసడడ:డ గకస పరషర షపక
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:30
లస: ససస స
7718 NDX0704296
పపరర: నమమత� గబఱఱ స�

94-28/283

94-28/286

94-28/290

భరస : రవకలమమర�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:36
లస: ససస స
7727 NDX1869157
పపరర: పరవన పస లశశటట

94-28/293

భరస : ససబడమణణఖశశర రరవప పస లశశటట
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:40
లస: ససస స
7730 NDX1134105
పపరర: పర హహజ బబగస షపక

94-28/296

94-28/300

94-28/303

94-28/306

భరస : శకరరమచసదడమమరరస�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:55
లస: ససస స

94-28/285

7723 JBV1736826
పపరర: నజరర బబగస షపక � �
భరస : రబబబన � �
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:35
లస: ససస స

94-28/291
7725 JBV1738608
పపరర: ననరరయణమక మబతష
స లలరర �
�
భరస : బబలలసగరరజడడస మబతష
స లలరర � స�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:40
లస: ససస స

7726 NDX0917005
పపరర: పస సదసగబల ససలలచన�
భరస : వనసకటరజడ�డస
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:40
లస: ససస స

7728 NDX2143915
పపరర: నళన కకతస మమసస

7729 NDX1866609
పపరర: ససమత దేవ ససలవనరర

94-28/294

7731 NDX0725598
పపరర: వజయరరణణ కరజకదద సల�

7734 AP151010108438
పపరర: ననగగసదడస పస లలరర�

7737 AP151010108123
పపరర: రజయమబబగస షపక�

7740 NDX1889601
పపరర: ననగ మలలర శశరర దసగజడసఫపడక

7743 NDX0067462
పపరర: పరరశత మగరలపస�
భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:55
లస: ససస స

94-28/288

94-28/292

94-28/295

భరస : ననగమర వరల మహమకద
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:43
లస: ససస స
94-28/298

7732 AP151010108259
పపరర: దేవక దనడకకరరమస�

94-28/299

భరస : రవకలమమర�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:46
లస: ససస స
94-28/301

7735 JBV2929271
పపరర: ననగగసదడస అలల
ర రర � �

94-28/302

భరస : కకసడయఖ� �
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:50
లస: ససస స
94-28/304

7738 NDX1388404
పపరర: శరసత కకగసటట

94-28/305

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:52
లస: ససస స
94-28/307

తసడడ:డ భమపత రజడడస దసగజడసఫపడక
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:55
లస: ససస స
94-28/309

7720 NDX0916635
పపరర: పడమల మననవ

భరస : శశతష మమధవ చేబబడ లల
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : జకకకయమ�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : హనమరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:52
లస: ససస స
7742 AP151010108348
పపరర: ఝమనసరరణణ నవత�

94-28/287

భరస : పరపసరజడడస�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశర రజడడస తసదద
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:53
లస: ససస స
7739 NDX1015205
పపరర: తషలసస ఉడడమబల

7722 NDX1870097
పపరర: శరరష పపమక

94-28/282

భరస : వరపడసరద రరవప మననవ
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : హహమభమషణ
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:46
లస: ససస స
7736 NDX1411024
పపరర: మమధవ తసదద

94-28/284

భరస : వనసకట ససబబబరరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రహమమన
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:42
లస: ససస స
7733 NDX1014729
పపరర: వసససధర వరరరస

7719 NDX0917468
పపరర: సనననయల అననపపరష �

7717 NDX2139518
పపరర: కకశర ద ఖసడదలమశల

భరస : ససభబష చసదడ శరక
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:34
లస: ససస స
7724 NDX0473488
పపరర: సశరష కలమమరర గకరనవన�

94-28/280

భరస : కరనడర
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకషరషరజడ�డస
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:30
లస: ససస స
7721 NDX1134071
పపరర: లకకక పడవణ బబణవతష

7716 NDX0916718
పపరర: షపక అమనన

7741 NDX0622993
పపరర: ససజజత� గబసటటపలర �

94-28/308

భరస : సతఖ పడభబకర�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:54
లస: ససస స
94-28/311

7744 NDX1015098
పపరర: ఉషర వరరరస

94-28/312

భరస : శవరరమకకషష పడసరద
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:55
లస: ససస స

Page 661 of 722

7745 NDX1302173
పపరర: గగవసధమక ఆరరగగల
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94-28/313

భరస : జజనకక రరమబడడ
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:57
లస: ససస స
7748 NDX1014877
పపరర: రరజగశశరర మసదపరటట

94-28/316

94-28/319

94-28/322

94-28/325

94-28/328

94-28/331

94-28/334

తసడడ:డ వనసకట శశషయఖ తతటటటసపపడడ
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:30
లస: పప

7758 AP151010108638
పపరర: పదనకవత దడడగడప�

7761 NDX2148675
పపరర: వర లకడక పరలసరన

7764 NDX1889676
పపరర: ససశల ధడరగర టట

7767 NDX1938705
పపరర: సరయ పడతనప రజడస డ మబననసగర

94-28/337

7770 NDX1131408
పపరర: మహహష తతటట సపపడడ

94-28/326

7773 NDX1131374
పపరర: హరరకకషష కలరపరటట
తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:29
లస: పప

7753 NDX0918839
పపరర: అనసత లకడక గగరసటర

94-28/321

7756 NDX1134030
పపరర: జయలకడక వనసకకసడ

94-28/324

7759 NDX1866369
పపరర: వరలకడక కమక

94-28/327

భరస : ససబబబరరవప కమక
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:71
లస: ససస స
94-28/329

7762 NDX0622654
పపరర: మహలకకల తగల

94-28/330

భరస : శశశరరవ తగల
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:74
లస: ససస స
94-28/332

7765 NDX2139534
పపరర: వనసకట సతఖ సరయ ససదదప
పస టట
ట రర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప పస టట
ట రర
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:23
లస: పప

94-28/333

94-28/335

7768 NDX1505033
పపరర: అసకమక రరవప వవమబల

94-28/336

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:25
లస: పప
94-28/338

తసడడ:డ వనసకట శశషయఖ
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:27
లస: పప
94-28/340

94-28/318

భరస : పరపయఖ
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ బడమమ రజడడస మబననసగర
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మనసదదదన షపక
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:27
లస: పప
7772 NDX1131390
పపరర: రరజగశ కలమమర తతటటటసపపడడ

94-28/323

భరస : వనసకటటశశరరర వలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ షబబర అహమద మహమకద
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:24
లస: పప
7769 NDX2113181
పపరర: బబదల షపక

7755 NDX0670174
పపరర: ఎమమలఖరరణణ మబపపలడడ�

7750 NDX1160118
పపరర: హనసమమయమక యమ

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ససత రజడడస పరలసరన
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : గగపసచసద�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:74
లస: ససస స
7766 NDX1767286
పపరర: ఇషరఖ అహమద మహమకద

94-28/320

భరస : రరమమమరరస�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : సససదరమమరరస�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:72
లస: ససస స
7763 NDX0473413
పపరర: ససమత మటటట పలర �

7752 NDX1366426
పపరర: ఊషర రరణణ రగకపలర

94-28/315

భరస : అపరలరరవప
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : జయకలమమర�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరజడడస చలకల
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:69
లస: ససస స
7760 AP151010108257
పపరర: శశషమమసబ దనడకకరరమస�

94-28/317

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : నరసససహమమరరస
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:63
లస: ససస స
7757 NDX2139542
పపరర: రరమలకడక చలకల

7749 NDX0622662
పపరర: ససమనన దేవ తగల

7747 NDX0020032
పపరర: జయశక దనసరర�

భరస : బబల ససబడహకణఖస�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరరడపడసరద
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వవణబ గగపరల రరవప వనసకకలలర
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:59
లస: ససస స
7754 NDX0622605
పపరర: నరకల దేవ చలమర

94-28/314

భరస : వరరసజనవయబలల
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రమమష రజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:57
లస: ససస స
7751 NDX0622803
పపరర: అరరణ వనసకకలలర

7746 NDX0893784
పపరర: దదనకకసడ హరరణణ

7771 NDX1131366
పపరర: వననద రజడడస వననన

94-28/339

తలర : జజనస
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:28
లస: పప
94-28/341

7774 NDX1866625
పపరర: వవణబబబబబ పరలడడగబ

94-28/342

తసడడ:డ రరమకకటటసశర రరవప పరలడడగబ
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:31
లస: పప
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94-28/343

తసడడ:డ చనన ననగరరజ
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:31
లస: పప
7778 NDX0906925
పపరర: దదనకకసడ సరయ నతన

94-28/346

94-28/349

94-28/352

94-28/356

తసడడ:డ బబవరరగర బబలరస
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:40
లస: పప
7790 AP151010108214
పపరర: రరమ వరస రజడస డ వణబకలరర

7782 NDX1645631
పపరర: కకరణ కలమమర జజననలగడస

94-28/359

7788 AP151010108631
పపరర: దకవభరత ననగళళ�

94-28/357

తసడడ:డ అహమకద
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:45
లస: పప

7797 NDX0860742
పపరర: దనసటర మలర కరరరర న రజడడస�

94-28/360

7800 NDX1652198
పపరర: హరర పడసరద పలర పస తషల

తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ అపరల రరవప పలర పస తషల
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:48
లస: పప

94-28/371
7802 JBV2929081
పపరర: వనసకట ననరరయణ దసరడ పడసరద
కరకలమమనస
తసడడ:డ మమధవరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:49
లస: పప

7803 NDX1870014
పపరర: మననహర చదరరకలరర
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప చదరరకలరర
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:50
లస: పప

94-28/351

7786 NDX0622076
పపరర: హహ ల భబరత దనవల

94-28/355

7789 AP151010108409
పపరర: ఎలయమ బబజవరడ�

94-28/358

7792 NDX0820746
పపరర: గసగరధరర కకటకకసడ�

94-28/361

తసడడ:డ కకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:42
లస: పప
94-28/363

7795 AP151010108179
పపరర: దదనకరర కకక ననగళళ�

94-28/364

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:45
లస: పప
94-28/366

తసడడ:డ బబల కకటటరజడడస�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:45
లస: పప
94-28/368

7783 NDX0659482
పపరర: లలతకలమమర కకపలరపప

తసడడ:డ జజకబ�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పపలమర రజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:44
లస: పప
94-28/365

94-28/348

తసడడ:డ పసటర చసదడశశఖర గరసధద దనవల
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ భబససర రజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:45
లస: పప

7780 NDX0670125
పపరర: రవ కకరణ� కకపపల�

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:38
లస: పప
94-28/353

94-28/362 7794 NDX0914457
7793 NDX2143907
పపరర: వనసకట ససబబబ రరవప కకతస మమసస
పపరర: రరమరజడడస అననపపరజడడస

7799 NDX1029313
పపరర: పరసడడరసగవఠల తనడడరర

94-28/350

7785 NDX0622191
పపరర: వనసకట శవకకటటశశరరరవప
కరరసపపడడ
తసడడ:డ పటబటభరరమయఖ
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:38
లస: పప

7791 NDX1131192
పపరర: శకనవరస యమసరన

94-28/345

తసడడ:డ శవబడహకస�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ననగర రజడడస వణబకలరర
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:41
లస: పప

7796 NDX0795161
పపరర: షపక ససభబన

94-28/347

తసడడ:డ సలమకన రరజ
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప సరమనవన
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:39
లస: పప
7787 NDX1821736
పపరర: పపరష చసదడ రరవప బబలరస

7779 JBV2928356
పపరర: మబరళ గబసడనల �

7777 NDX2139492
పపరర: రరజగశశర కకమమకరజడస డ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పడసరద కకమమకరజడస డ
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమబలల గబసడనల �
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అరరణ కలమమర కకకషషసశశటట
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:37
లస: పప
7784 NDX2015296
పపరర: ఫణణ కలమమర సరమనవన

94-28/344

తసడడ:డ మహవర పడసరద శరక
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వరరసజనవయబలల
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:34
లస: పప
7781 NDX1820670
పపరర: నవన కలమమర కకకషషసశశటట

7776 NDX2139500
పపరర: ససభబష చసదడ శరక

7798 JBV2929297
పపరర: కకషస ర కరకలమమనస

94-28/367

తసడడ:డ మమధవరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:46
లస: పప
94-28/369

7801 NDX0861484
పపరర: ఉననస జగన మహన రరవప

94-28/370

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:48
లస: పప
94-28/372

7804 NDX0853796
పపరర: హరరబబబబ జజలమదద

94-28/374

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:50
లస: పప
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7805 NDX0795187
పపరర: యమ వనసకట శవ పడసరద

94-28/375

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:50
లస: పప
7808 NDX1866302
పపరర: లకడక నరసయఖ గబసడడమలర

94-28/378

94-28/381

94-28/385

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:57
లస: పప
7817 AP151010108295
పపరర: అబబదలసలమస పఠరన�

94-28/388

94-28/391

94-28/394

94-28/397

తసడడ:డ ససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:79
లస: పప

94-28/386

7824 NDX0901702
పపరర: అపరల రరవప తనళళ

7827 JBV1391549
పపరర: రరజగసదడ కలమమర జజవన

94-28/400

7830 NDX1504431
పపరర: శశషరరజడడస చలక

94-28/389

7833 NDX0427237
పపరర: వనసకటరరమమచనరరఖలల దదవ�
తసడడ:డ లకష లణనచనరరఖలల�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:87
లస: పప

7813 AP151010108351
పపరర: హరరననధబబబబ గగరరజవవలల

94-28/384

7816 JBV1735901
పపరర: వనసకట ససవర బడహకస� కకపపల�

94-28/387

7819 AP151010108758
పపరర: రమమషడ
పడ డస పపనసగగసడ�

94-28/390

తసడడ:డ వనసకటరజడ�డస
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:59
లస: పప
94-28/392

7822 NDX0860692
పపరర: బరస చన ననగరరజ�

94-28/393

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:60
లస: పప
94-28/395

7825 JBV2928901
పపరర: ననగగశశరరరవప డేగల� �

94-28/396

తసడడ:డ వరరసరశమ డేగల� �
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:63
లస: పప
94-28/398

7828 NDX1866211
పపరర: నగగష కలమమర పసనపరల

94-28/399

తసడడ:డ పరపరరరవప పసనపరల
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:67
లస: పప
94-28/401

తసడడ:డ చదననన రజడస డ
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:70
లస: పప
94-28/403

94-28/380

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ� �
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ బజడసగ లమల జజవన
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషరషరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:67
లస: పప
7832 JBV2928273
పపరర: వనసకటటశశరరరవప జవసగబల�

7815 NDX0555474
పపరర: వనసకటబడవప రరయవరపప�

7821 NDX1646423
పపరర: ససవరరజడడస దనస

7810 AP151010108432
పపరర: ససరగషరబబర బడే�

తసడడ:డ సతఖనననరరయణ గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప �
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:65
లస: పప
7829 JBV2928570
పపరర: చసదడశశఖరరజడడస కకలమ

94-28/382

తసడడ:డ వరరజడడస దనస
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ సరయ
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:62
లస: పప
7826 JBV2928265
పపరర: కనకయఖ గకరర �

7812 AP151010108413
పపరర: వనసకట రరమ కకషష పడసరద
నమకగడస
తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:57
లస: పప

7818 NDX1559204
పపరర: రతన రరజ బబతసల

94-28/377

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ కకపరనసదస
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:59
లస: పప
7823 NDX0820761
పపరర: మమధవసరయ చరరమమళళ

94-28/379

తసడడ:డ పపరయఖ�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ బబమలమర�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:59
లస: పప
7820 NDX1029438
పపరర: శవరరమకలససమ పడసరద వరరరస

7809 JBV1731561
పపరర: శకనవరసరజడడస కళళస � �

7807 NDX0820738
పపరర: శకనవరసరరవప పస తత
స రర�

తసడడ:డ కకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వర రజడ�డస �
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ తతటటటసపపడడ
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:57
లస: పప
7814 NDX1029404
పపరర: కకటటశశరరరవప పడసరద వరరరస

94-28/376

తసడడ:డ వనసకట రజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహకణఖస గబసడడమలర
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:56
లస: పప
7811 NDX1131382
పపరర: వనసకట శశషయఖ తతటటటసపపడడ

7806 NDX1131358
పపరర: రరమరజడడస మసగళసపపడడ

7831 NDX0622449
పపరర: లకకకనరసససహమమరరస� చలమర�

94-28/402

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:69
లస: పప
94-28/404

7834 NDX2707990
పపరర: భవన పపరరమసలలమ గగపస

94-31/789

భరస : ససబడహకణఖస పపరరమమకకలలమ
ఇసటట ననస:2-14-121/13a
వయససస:46
లస: ససస స
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7835 NDX2976975
పపరర: రరమకకటటశశర రరవప వరవలర

94-28/920

7836 NDX2907533
పపరర: శకలత రరయల

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప వరవలర
ఇసటట ననస:2-14-121/13a, Flat.no.104
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరమబలల రరయల
ఇసటట ననస:2-14-121/14
వయససస:39
లస: ససస స

7838 NDX2716306
పపరర: అమకత బననవథ

7839 NDX2780914
పపరర: రరమకకటటశశర రరవప వనసపరరల

94-38/728

భరస : ధనసససగ ననయక బననవథ
ఇసటట ననస:2-14-121/14
వయససస:28
లస: ససస స
7841 NDX2900488
పపరర: ఈశశర చసదడ వనమబలపలర

94-27/1052

94-28/410

94-28/413

భరస : సరసబ రజడడస గగగరరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121/16
వయససస:53
లస: ససస స
94-28/419

తసడడ:డ ననగరరజడడస పడనల
ఇసటట ననస:2-14-121/16
వయససస:46
లస: పప
7859 AP151010111163
పపరర: ననగరరజడడస చలర �

94-28/422

భరస : ససబబబరజడడస కసదద
ఇసటట ననస:2-14-121/G
వయససస:43
లస: ససస స

7848 NDX0916817
పపరర: మరసపలర లకడక�

94-28/411

7851 NDX0622910
పపరర: పపషల వరణణ కరరసపపడడ

94-28/414

94-28/417

7857 NDX0465609
పపరర: జయపడకరష నసససకరరరవప�

94-28/420

7863 NDX1131176
పపరర: వనసకట అనల కలమమర చరరల
తసడడ:డ ససబబబరజడడస చరరల
ఇసటట ననస:2-14-121/G
వయససస:31
లస: పప

7846 NDX2061687
పపరర: మలలర శశరర మమరరవ

94-28/409

7849 NDX1652206
పపరర: జజఖత రరణణ పలర పస తషల

94-28/412

7852 NDX1579384
పపరర: అసజఎస

94-28/415

భరస : కలమబలమర మహమకద
ఇసటట ననస:2-14-121/16
వయససస:50
లస: ససస స

7854 NDX0465633
పపరర: రరజజ గగవసదననయబడడ�
నసససకరరరవప�
తసడడ:డ జయపడకరష� నసససకరరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121/16
వయససస:34
లస: పప

7860 AP151010108754
పపరర: వనసకటరరమయఖ కలచభభటర �

94-28/406

భరస : హరర పడసరద పలర పస తషల
ఇసటట ననస:2-14-121/16
వయససస:42
లస: ససస స

7855 NDX1504456
పపరర: వవణబ మమధవ రజడస డ కకటటరర

94-28/418

తసడడ:డ రరమ కకటట
ఇసటట ననస:2-14-121/16
వయససస:45
లస: పప
7858 NDX1766643
పపరర: సతఖ ననరరయణ వరరశశటట

94-28/421

తసడడ:డ రరఘవయఖ లలట వరరశశటట
ఇసటట ననస:2-14-121/16
వయససస:64
లస: పప
94-28/423

తసడడ:డ చననపపరరషస తస మ�
ఇసటట ననస:2-14-121/16
వయససస:84
లస: పప
94-28/425

94-28/924

భరస : రరజజ శశఖర రజడస డ మమరరవ
ఇసటట ననస:2-14-121/16
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదసలల�
ఇసటట ననస:2-14-121/16
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమ రజడడస�
ఇసటట ననస:2-14-121/16
వయససస:77
లస: పప
7862 NDX1702357
పపరర: ధనలకడక కసదద

94-28/408

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-14-121/16
వయససస:47
లస: ససస స
94-28/416

7840 NDX2863454
పపరర: కకరణ కలమమర వనసపరరల

తసడడ:డ మసరసన బబషర షపక
ఇసటట ననస:2-14-121/16
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససరబయఖ�
ఇసటట ననస:2-14-121/16
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకశశర బబబబ
ఇసటట ననస:2-14-121/16
వయససస:41
లస: ససస స

7856 NDX2163517
పపరర: శకనవరసరజడడస పడనల

94-28/405

భరస : సతఖననరరయణ గబదద
ఇసటట ననస:2-14-121/16
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121/16
వయససస:41
లస: ససస స

7853 NDX1866351
పపరర: అరరణన గగగరరజడడస

94-28/923

7843 NDX1505066
పపరర: రగశరక షపక

7845 NDX1866310
పపరర: ససత గబదద

7850 NDX1160100
పపరర: శకగకరర డక

తసడడ:డ బకసయఖ రరయల
ఇసటట ననస:2-14-121/14
వయససస:39
లస: పప

7842 NDX1692095
పపరర: అరరణ ఎరకబబ తష

7844 NDX0616219
పపరర: ససకత మమగబలలరర

7847 NDX1456749
పపరర: వర లకడక చలకల

94-28/922

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప వనసపరరల
ఇసటట ననస:2-14-121/14 FLAT NO.503
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వరరసజనవయబలల ఎరకబబ తష
ఇసటట ననస:2-14-121/16
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వరససబబబబ మమగబలలరర
ఇసటట ననస:2-14-121/16
వయససస:38
లస: ససస స

7837 NDX2907715
పపరర: రరమబలల రరయల

తసడడ:డ అపలరరవప వనసపరరల
ఇసటట ననస:2-14-121/14 FLAT NO.503
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనమబలపలర ససరగన బబబబ
ఇసటట ననస:2-14-121/14,flat no.502
వయససస:19
లస: పప
94-28/407

94-28/921

7861 AP151010108617
పపరర: శరరష దదసడపరటట

94-28/424

భరస : వనసకటటశశరరజడడస దదసడపరటట
ఇసటట ననస:2-14-121/B
వయససస:41
లస: ససస స
94-28/426

7864 NDX2182749
పపరర: జజసఫ కరళళళ

94-28/427

తసడడ:డ జజజయఖ కరళళళ
ఇసటట ననస:2-14-121/G
వయససస:37
లస: పప
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7865 NDX2182657
పపరర: చసదదక
డ కకటటట
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94-28/428

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకటటట
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:22
లస: ససస స
7868 NDX1702290
పపరర: అనత పస పపరర

94-28/431

భరస : వనసకట రతన పడసరద పస పపరర
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:29
లస: ససస స
7871 NDX1133990
పపరర: పదక తతటటటసపపడడ

94-28/434

94-28/437

భరస : ఆసజనవయపడసరద
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:54
లస: ససస స
7880 NDX1938754
పపరర: మత బ షపక

94-28/443

94-28/446

94-28/449

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:55
లస: పప

94-28/435

7875 NDX0916478
పపరర: బరస శవకలమమరర

7878 AP151010108124
పపరర: పదనకవత కరసజల

94-28/452

94-28/438

7873 NDX1866518
పపరర: వజయమక గగలర

94-28/436

7876 NDX0634618
పపరర: తపరలవజర ల వనసకటలకడక

94-28/441

7879 NDX1866203
పపరర: ఉషరరరణణ పసనపరల

94-28/442

భరస : నగగష కలమమర పసనపరల
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:64
లస: ససస స

94-28/444 7882 NDX2055813
7881 NDX1504399
పపరర: శకనవరస ననగరరరర న రజడడస మబవశ
పపరర: శకరరగ వవలలలరర

7884 NDX2182707
పపరర: నరగసదడ బబబబ బబచచ

7887 NDX1938937
పపరర: రరమ కకషష పరతతరర

7890 NDX2093052
పపరర: వనసకటపయఖ పపచకరయల

7893 NDX1866534
పపరర: శశషయఖ గగలర
తసడడ:డ యయసయఖ గగలర
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:59
లస: పప

94-28/439

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:53
లస: ససస స

94-28/445

తసడడ:డ వవణబగగపరల రరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:30
లస: పప
94-28/447

7885 NDX1702282
పపరర: వనసకట రతన పడసరద పస పపరర

94-28/448

తసడడ:డ గగపరల కకషషమమరరస పస పపరర
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:38
లస: పప
94-28/450

7888 NDX2182848
పపరర: ససబబబరరవప మబతస నవన

94-28/451

తసడడ:డ సడరరఖ ననరరయణ మబతస నవన
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:46
లస: పప
94-28/453

తసడడ:డ కకషష మమరరస పపచకరయల
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:48
లస: పప
94-28/455

94-28/433

భరస : శశషయఖ గగలర
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ కలమమర పరతతరర
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ అసకక రజడడస కసదద
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:48
లస: పప
7892 NDX0617787
పపరర: రవ కలమమర తపరలవజర ల�

7872 NDX1014976
పపరర: ధనలకడక పరలస

94-28/430

భరస : రరమ తరకననథ వవమమరర
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బబచచ
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ చచదరర ఘసటబ
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:39
లస: పప
7889 NDX1702340
పపరర: ససబబబరజడడస కసదద

7870 NDX1396242
పపరర: శకవదనఖ కకనవరర

94-28/432

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రజడస డ మబవశ
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఏలల
ర చడరర సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:31
లస: పప
7886 NDX2182798
పపరర: ససదదప చచదరర ఘసటబ

7869 NDX1821728
పపరర: చసదన కకకషషసశశటట

భరస : రరమలసగరజడడస కరసజల
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : మహమద షపక
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:68
లస: ససస స
7883 NDX1700427
పపరర: ఏలల
ర చడరర వజయ బబబబ

తసడడ:డ పపరజకడడస ఆరరమళర
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : చన ననగరరజలల
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:51
లస: ససస స
94-28/440

7867 NDX1939117
పపరర: రససకత ఆరరమళర

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పస తషరరజ
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మసరసన షరరఫ
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:50
లస: ససస స
7877 NDX1015429
పపరర: తనసజ మటబట

94-28/429

భరస : నవన కలమమర కకకషషసశశటట
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకట శశషయఖ తతటటటసపపడడ
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:49
లస: ససస స
7874 NDX0821967
పపరర: ఖసరరరద షపక

7866 NDX1870055
పపరర: శరణఖ కలరపరటట

7891 NDX0810614
పపరర: సతఖననరరయణ ఇకలసరరస

94-28/454

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:49
లస: పప
94-28/456

7894 NDX1014794
పపరర: రరజశక గగవసదరరజ

94-28/457

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:2-14-121/H9
వయససస:34
లస: ససస స
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7895 NDX2530392
పపరర: శశశలజ రరణణ ఇసకకలలర
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94-26/22

భరస : మలర కరరరర న రరవప
ఇసటట ననస:2-14-121/L
వయససస:42
లస: ససస స
7898 NDX2922623
పపరర: నససరరనసర షపక

7896 NDX2530137
పపరర: మలర కరరరర న రరవప మమలసస

తసడడ:డ నగరజ మమలసస
ఇసటట ననస:2-14-121/L
వయససస:40
లస: పప
94-28/928

7899 NDX2603199
పపరర: చేనచ రజడడస సరరజడడస

భరస : షపక జలమన బబష షపక జలమన బబష
ఇసటట ననస:2-14-121/L, 6th line
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రజడడస సరరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121/N
వయససస:43
లస: పప

7901 NDX2673887
పపరర: లకడక కకరస ర రజడడస సరరజడడస

7902 NDX0375576
పపరర: ఆషర .టట�

94-31/792

తసడడ:డ చేనచ రజడడస సరరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121/N
వయససస:20
లస: ససస స
7904 NDX2942431
పపరర: శక వనసకట శవరరస కకసడరర

94-28/930

7910 NDX2538072
పపరర: పదనకవత ఉననవ

94-27/1054

94-28/459

భరస : మహన రరవప ఉననవ
ఇసటట ననస:2-14-128
వయససస:48
లస: ససస స
7913 NDX2569101
పపరర: ఉననవ మహన రరవప

7905 NDX2932879
పపరర: వనసకట ననగ హనసమ రవ తేజ
కకసడరర
తసడడ:డ శక వనసకట శవ రరమ కకసడరర
ఇసటట ననస:2-14-126/1
వయససస:20
లస: పప
7908 NDX3101912
పపరర: లకడక కలమమరర మబరరకలటబర

94-20/1001

94-27/448

7900 NDX2670503
పపరర: శకలతన సరరజడస డ

94-31/791

భరస : చేనచ రజడడస సరరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-121/N
వయససస:42
లస: ససస స
94-28/458

7903 NDX3172434
పపరర: వనసకట కరళళశశర రరవప ఆమస

94-28/931

7906 NDX2623239
పపరర: ససరజసదడ బబబబ కగసవలలగరరర

94-26/983

తసడడ:డ చనన ససబబరరయబడడ కగసవలలగరరర
ఇసటట ననస:2-14-128
వయససస:57
లస: పప
94-27/1055

7909 NDX3118940
పపరర: శక త కకరస ర కడడయమల

94-27/1056

భరస : జగన మబరళమహన రరవప మబరరకలటబర
ఇసటట ననస:2-14-128
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పవన కలమమర మబరరకలటబర
ఇసటట ననస:2-14-128
వయససస:28
లస: ససస స

7911 NDX2683985
పపరర: వరణణ కగసవలలగరరర

7912 NDX2739167
పపరర: వరణణ వరడపలర

7914 NDX2583292
పపరర: ఉననవ వఎసఎసవ అవననశ

94-28/929

తసడడ:డ శకరరమ మమరరస ఆమస
ఇసటట ననస:2-14-122/1
వయససస:73
లస: పప

94-38/729

భరస : ససరజసదడ బబబబ కగసవలలగరరర
ఇసటట ననస:2-14-128
వయససస:44
లస: ససస స
94-26/984

7897 NDX2536803
పపరర: నససమబదదదన షపక

తసడడ:డ అబబదల రహమన షపక
ఇసటట ననస:2-14-121L
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఫణణభమషణ�
ఇసటట ననస:2-14-122
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకసడరర
ఇసటట ననస:2-14-126/1
వయససస:53
లస: పప
7907 NDX3074150
పపరర: జగన మబరళమహన రరవప
మబరరకలటబర
తసడడ:డ ససబబరరవప మబరరకలటబర
ఇసటట ననస:2-14-128
వయససస:58
లస: పప

94-26/23

94-29/989

భరస : అనసత వవణబ గగపరల వరడపలర
ఇసటట ననస:2-14-128 FLATNO-401
వయససస:46
లస: ససస స
94-30/983

7915 NDX2493567
పపరర: రరజఖ లకడక ఇసపస ల

94-28/460

తసడడ:డ ఉననవ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-14-128 FLAT NUMBER 505
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ఉననవ మహన రరవప
ఇసటట ననస:2-14-128 FLAT NUMBER 505
వయససస:23
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర రరవప మటబట
ఇసటట ననస:2-14-128 FLOT NO 406
వయససస:55
లస: ససస స

7916 NDX2686723
పపరర: ఉననవ అఖల

7917 NDX2974731
పపరర: జవన కకషష కసభసపరటట

7918 NDX3126646
పపరర: జజ న మననజజ వసదమమసస

94-26/985

తసడడ:డ ఉననవ మహన రరవప
ఇసటట ననస:2-14-128 FLOT NUMBER 505
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరరస కసభసపరటట
ఇసటట ననస:2-14-128 F NO 203
వయససస:69
లస: పప

7919 NDX1889395
పపరర: ననగ వనసకట ససరగశ కలమమర
వసదమమసస
తసడడ:డ రరమసరశమ వసదమమసస
ఇసటట ననస:2-14-128,
వయససస:49
లస: పప

94-28/933

7920 NDX1750927
పపరర: వనసకట కళళవత వసదమమసస

7922 NDX2500833
పపరర: చసదడ శశఖరరవప మటబట

94-28/470

తసడడ:డ రరమ సరశమ మటబట
ఇసటట ననస:2-14-128,SVRS NESTLE PLOT
వయససస:57
లస: పప

94-28/932

94-27/1057

తసడడ:డ ననగ వనసకటశ ససరగశ కలమమర వసదమమసస
ఇసటట ననస:2-14-128,
వయససస:18
లస: ససస స
94-28/934

7921 NDX2568822
పపరర: ఉననవ పదనకవత

94-26/986

భరస : ననగ వనసకట ససరగశ కలమమర వసదమమసస
ఇసటట ననస:2-14-128,
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఉననవ మహన రరవప
ఇసటట ననస:2-14-128, FLAT NUMBER 505
వయససస:48
లస: ససస స

7923 NDX2996064
పపరర: లలబబన అరరర సయద

7924 NDX2522886
పపరర: హహహదర అల షపక

తసడడ:డ మబజబబదదదన సయద
ఇసటట ననస:2-14-129
వయససస:19
లస: ససస స

94-5/1230

94-26/24

తసడడ:డ ఖససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:2-14-129
వయససస:42
లస: పప
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7925 NDX2524023
పపరర: అయయషర షపక
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94-26/25

భరస : హహహదర అల షపక
ఇసటట ననస:2-14-129
వయససస:49
లస: ససస స

7926 NDX1882662
పపరర: ససనతన పరతతరర

భరస : రరమ కకషష పరతతరర
ఇసటట ననస:2-14-129
వయససస:36
లస: ససస స

94-26/1448 7929 NDX3281318
7928 NDX3281300
పపరర: వనసకట నరరససహ రరవప కలరపరటట
పపరర: అనసరరధ కలరపరటట

తసడడ:డ రరమ రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:2-14-130/4
వయససస:51
లస: పప
94-27/450

భరస : మబరళ ససరగశ మడడస
ఇసటట ననస:2-14-130/B F NO 301
వయససస:45
లస: ససస స
7934 NDX2692515
పపరర: రరజఖ లకడక నసనన

94-26/1449

భరస : వనసకటటశశరరర నసనన
ఇసటట ననస:2-14-131
వయససస:46
లస: ససస స

7932 NDX2516367
పపరర: సససదస గరయతడ మడడస

7935 NDX2692358
పపరర: తేజ నసనన

94-27/452

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:2-14-133/3
వయససస:49
లస: ససస స

7938 NDX1260017
పపరర: హహమ బసదస కరరసపపడడ

94-27/451

94-27/864

భరస : ససబబ రరవప నశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:2-14-133/A
వయససస:38
లస: ససస స
94-27/1060

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:2-14-133A
వయససస:20
లస: ససస స
7946 NDX2557270
పపరర: శవ తేజ పపమకసరన

94-27/862

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపమకసరన
ఇసటట ననస:2-14-133A Flat No 401
వయససస:21
లస: పప
7949 NDX2542173
పపరర: రరహహల సరయ బబససన

94-27/866

7933 NDX2692465
పపరర: వనసకటటశశరరర నసనన

7936 NDX2692424
పపరర: తరరణ నసనన

7939 NDX1259936
పపరర: వనసకట శవ కకటటశశర రరవప
కరరసపపడడ
తసడడ:డ పటబటభ రరమయఖ కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:2-14-133/A
వయససస:59
లస: పప

7941 NDX2565794
పపరర: మహన సరయ పడణణత
నశరసకరరరవప
తసడడ:డ ససబబ రరవప నశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:2-14-133/A
వయససస:18
లస: ససస స

94-27/865

94-27/1059
7942 NDX2843324
పపరర: వనసకట సరయ కకరణ కరరసపపడడ

7944 NDX2557312
పపరర: వనసకటటశశరరర పపమకసరన

94-27/867

7947 NDX3091279
పపరర: వనసకట సరయ కకరణ కరరసపపడడ

7945 NDX2557254
పపరర: సతఖవత పపమకసరన

94-27/868

భరస : వనసకటటశశరరర పపమకసరన
ఇసటట ననస:2-14-133a Flat No 401
వయససస:44
లస: ససస స
94-28/935

7948 NDX1260058
పపరర: శకనవరసరరవప గసజ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:2-14-133/A, Flatno-103, pattab
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఊమమమహహశశరరవప
ఇసటట ననస:2-14-133/B
వయససస:39
లస: పప

7950 NDX2674596
పపరర: మహహశ కటబట

7951 NDX2596708
పపరర: రరణణ కటబట

94-5/757

7952 NDX2565224
పపరర: ననగ ఈశశర తేజ కకమబక్రరర

94-27/1061 7954 NDX2523504
7953 NDX3010576
పపరర: శకనవరస ససమఖ కలమమర పపలవరరఱ
పపరర: పసచచ రజడడస మదడ
ద రర

భసధసవప: సపలర సపలర
ఇసటట ననస:2-14-136/E
వయససస:50
లస: పప

94-27/454

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:2-14-133/A
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస: 2-14-135
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణణఖశశర రరవప కకమమకరర
ఇసటట ననస:2-14-136/E
వయససస:21
లస: పప

94-27/863

94-27/453

తసడడ:డ పపరయఖ బబససన
ఇసటట ననస:2-14-133/B LALITHA HOMES
వయససస:20
లస: పప
94-26/987

94-27/860

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నసనన
ఇసటట ననస:2-14-131
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ పపమకసరన
ఇసటట ననస:2-14-133A Flat No 401
వయససస:57
లస: పప
94-27/869

94-26/1450

తసడడ:డ రరఘవయఖ నసనన
ఇసటట ననస:2-14-131
వయససస:53
లస: పప

భరస : హరర కకషన కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:2-14-133/A
వయససస:32
లస: ససస స

7940 NDX2583110
పపరర: లకడక సరగజన నశరసకరరరవప

7930 NDX3281326
పపరర: అనసరరధ కలరపరటట

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నసనన
ఇసటట ననస:2-14-131
వయససస:25
లస: పప

7937 NDX1260108
పపరర: జయమలకడక గసజ

94-28/804

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:2-14-130/4
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరళ ససరగశ మడడస
ఇసటట ననస:2-14-130/B F NO 301
వయససస:22
లస: ససస స
94-27/861

7927 NDX2624013
పపరర: చేతన రరఘవవసదడ శనక

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప శనక
ఇసటట ననస:2-14-129 F NO 201
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:2-14-130/4
వయససస:51
లస: ససస స

7931 NDX2516342
పపరర: ససశల దేవ మడడస

7943 NDX2842920
పపరర: గబరర ససమఖ శక కరరసపపడడ

94-27/449

94-27/455

94-28/805

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:2-14-135
వయససస:24
లస: ససస స
94-26/26

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మదడ
ద రర
ఇసటట ననస:2-14-136/e flat no 201
వయససస:45
లస: పప
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7955 NDX2516375
పపరర: రరమ దేవ మదడ
ద రర
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94-27/456

7956 NDX2473288
పపరర: బబ అమనన మహమకద

94-27/457

94-27/458
7957 NDX1871665
పపరర: షబబర అహమకద మహమకద

భరస : పసచచ రజడడస మదడ
ద రర
ఇసటట ననస:2-14-136/e flat no 201
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : షబబర అహమకద మహమకద
ఇసటట ననస:2-14-137/A
వయససస:45
లస: ససస స

7958 NDX2969202
పపరర: రవసదడ రజడడస శఖమల

94-28/461 7960 NDX2910842
7959 NDX2473429
పపరర: ఇజజజ అహమకద మహమకద
పపరర: ననగ సరయ లలహహత ఇమకడడ

94-27/1062

తసడడ:డ సరసబ రజడడస శఖమల
ఇసటట ననస:2-14-137/A
వయససస:41
లస: పప
7961 NDX2969277
పపరర: జజఖత శఖమల

94-28/937

భరస : రవసదడ రజడడస శఖమల
ఇసటట ననస:2-14-137/A.
వయససస:38
లస: ససస స
7964 NDX2400083
పపరర: కకటటశశరమక కగసరర

తసడడ:డ గకసప అహమకద మహమకద
ఇసటట ననస:2-14-137/A
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ షబబర అహమకద మహమకద
ఇసటట ననస:2-14-137/A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మహన ఇమకడడ
ఇసటట ననస:2-14-137/A
వయససస:19
లస: ససస స

7962 NDX3104106
పపరర: కకషష మహన ఇమకడడ

7963 NDX3099462
పపరర: లకడక పదకజ ఇమకడడ

94-27/1063

తసడడ:డ శకరరమలల ఇమకడడ
ఇసటట ననస:2-14-137/A F.NO.503
వయససస:48
లస: పప
94-27/459

7965 NDX2400091
పపరర: శకధర రజడడస కగసరర

94-27/460

7966 NDX2564110
పపరర: గరరరజ కలమమరర డనక

తసడడ:డ వనసకటరజడడస కగసరర
ఇసటట ననస:2-14-137/A, FLAT NO.403, SV
వయససస:47
లస: పప

7967 NDX2596740
పపరర: కకరస ర చసదన రజడడస డనక

94-137/619 7969 NDX2645273
7968 NDX2576403
పపరర: ననయకలనగరరర మహమకద షపక
పపరర: ససమ దేవర

తసడడ:డ శకనవరస రజడడస డనక
ఇసటట ననస:2-14-137 F NO 201
వయససస:20
లస: ససస స
7970 NDX2847143
పపరర: ధమకరరజ దదవరరర

తసడడ:డ అబబదల ఖదర షపక
ఇసటట ననస:2-14-139
వయససస:22
లస: పప
94-22/770

తసడడ:డ జయమబకనడ
ఇసటట ననస:2-14-141
వయససస:26
లస: పప
7973 NDX2831659
పపరర: కకటక బహదడర దదవరరర

94-26/1097

94-27/872

భరస : దదపక
ఇసటట ననస:2-14-141
వయససస:30
లస: ససస స

7977 NDX2584480
పపరర: ఉరరకళ దేవర

94-27/1066

7980 NDX2847721
పపరర: వననద బహదడర

94-26/1098

7983 NDX2847770
పపరర: హరరష దదవరరర
తసడడ:డ బర బహదడర
ఇసటట ననస:2-14-141
వయససస:25
లస: పప

94-14/816

7972 NDX2830248
పపరర: ఇసదడ కళ దదవరరర

94-26/1096

7975 NDX2473262
పపరర: ఆషసక అల షపక

94-27/461

తసడడ:డ రహహమబదదదన షపక
ఇసటట ననస:2-14-141
వయససస:21
లస: పప
94-27/873

7978 NDX2846228
పపరర: వమల

94-27/1065

భరస : బర బహదడర
ఇసటట ననస:2-14-141
వయససస:53
లస: ససస స
94-27/1067

తసడడ:డ జసగ బహదడర
ఇసటట ననస:2-14-141
వయససస:21
లస: పప
94-30/1148

భరస : శకనవరస రజడడస డనక
ఇసటట ననస:2-14-137 F NO 201
వయససస:40
లస: ససస స

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

తసడడ:డ వననద
ఇసటట ననస:2-14-141
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : హరరష
ఇసటట ననస:2-14-141
వయససస:24
లస: ససస స
7982 NDX2847101
పపరర: దసరడ దదవరరర

94-26/1095

తసడడ:డ కకటక బహదడర
ఇసటట ననస:2-14-141
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమమమన
ఇసటట ననస:2-14-141
వయససస:25
లస: ససస స
7979 NDX2847705
పపరర: కమల దదవరరర

7974 NDX2831717
పపరర: ససనత దదవరరర

94-27/870

భరస : అమమమజ
ఇసటట ననస:2-14-141
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ గగన
ఇసటట ననస:2-14-141
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ గగల బహదడర
ఇసటట ననస:2-14-141
వయససస:36
లస: పప
7976 NDX2598712
పపరర: అయయషర షపక

7971 NDX2749786
పపరర: బర బహదడర

94-27/1064

భరస : కకషష మహన ఇమకడడ
ఇసటట ననస:2-14-137/A F.NO.503
వయససస:44
లస: ఇ

భరస : శకధర రజడడస కగసరర
ఇసటట ననస:2-14-137/A, FLAT NO.403, SV
వయససస:42
లస: ససస స
94-27/871

94-28/936

7981 NDX2847333
పపరర: అనల దదవరరర

94-27/1068

తసడడ:డ రఘబ బహదడర
ఇసటట ననస:2-14-141
వయససస:19
లస: పప
94-30/1149

7984 NDX2931905
పపరర: రమణ చలర

94-28/938

భరస : రసగ రరవప చలమర
ఇసటట ననస:2-14-141/6
వయససస:57
లస: ససస స
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94-20/1003

తసడడ:డ నజర
ఇసటట ననస:2-14-141/D
వయససస:19
లస: ససస స
7988 NDX2910412
పపరర: శకనవరస రజడడస మబననసగర

94-28/939

94-27/462

94-27/465

94-20/1004

94-27/1071

94-28/942

94-26/1099

తసడడ:డ యకకబబ ఈపపరర
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:18
లస: ససస స

7998 NDX2687093
పపరర: వషష
ష పరశరఖసటట దనడకకరస

8001 NDX3076684
పపరర: అవన పసడయ జవసగబల

8004 NDX2848398
పపరర: శక కకషష కరయథద

8007 NDX3274115
పపరర: రతనకలమరర మడడస

94-24/1020

8010 NDX3274255
పపరర: ననగ మణణ పసకకస

94-20/1005

8013 NDX3261633
పపరర: జమమ గగరమబచడచ
తసడడ:డ రమమశ
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:19
లస: ససస స

7993 NDX1771717
పపరర: శకనవరస వరససల

94-27/464

7996 JBV2928604
పపరర: శశతష మమధవ చేబబడ లల

94-28/463

7999 NDX3076932
పపరర: రరమ చసదడ ననథ జవసగబల

94-27/1070

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప జవసగబల
ఇసటట ననస:2-14-149/A
వయససస:51
లస: పప
94-27/1072

8002 NDX3118130
పపరర: కరరణ జవసగబల

94-28/941

భరస : వనసకటటశశర రరవప జవసగబల
ఇసటట ననస:2-14-149/A
వయససస:78
లస: ససస స
94-29/991

8005 NDX2850766
పపరర: పపడరణ లకరసకలల

94-27/1073

తసడడ:డ పడదదప కలమమర లకరసకలల
ఇసటట ననస:2-14-150
వయససస:18
లస: ససస స
94-24/1018

8008 NDX3274123
పపరర: వనసకట రవమక వరరల

94-24/1019

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:18
లస: ససస స
94-24/1021

తసడడ:డ కకదసడరరవప పసకకస
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:19
లస: ససస స
94-24/1024

94-28/940

తసడడ:డ అసకమక రరవప చేబబడ లల
ఇసటట ననస:2-14-148
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పపదసరర
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఆకలరత
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:19
లస: ససస స
8012 NDX3274420
పపరర: శరకవణణ ఈపపరర

94-27/1069

తలర : రరమ దేవ కరయథద
ఇసటట ననస:2-14-149/A1
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:2-14-150,
వయససస:59
లస: పప
8009 NDX3274248
పపరర: దదవఖ ఆకలరత

7995 NDX3129400
పపరర: అరరణ కలమమరర కకసడసరన

7990 NDX2949832
పపరర: శక భబరడ వ రజడడస మబననసగర

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప వరససల
ఇసటట ననస:2-14-145
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రరమ చసదడ ననథ జవసగబల
ఇసటట ననస:2-14-149/A
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ చసదడ ననథ జవసగబల
ఇసటట ననస:2-14-149/A
వయససస:25
లస: పప
8006 NDX3125135
పపరర: వర పడసరద బబ రక

94-27/463

తసడడ:డ రరధకకషష
ఇసటట ననస:2-14-148/L
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రరమ చసదడ ననథ జవసగబల
ఇసటట ననస:2-14-149/A
వయససస:45
లస: ససస స
8003 NDX3075751
పపరర: వవవక జవసగబల

7992 NDX1553073
పపరర: ననగగశశర రరవప ఉటర

94-35/928
7987 NDX2908556
పపరర: భదనడచలస వరగసదడ సరయ దటట
శవరణ
తలర : భదనడచలస వనసకట రఘబ కలమమర
ఇసటట ననస:2-14-143/4
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ బడహక రజడడస
ఇసటట ననస:2-14-143/C SYAMALANAGAR
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకషష రజడడస కకసడసరన
ఇసటట ననస:2-14-147/A
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధకకషష
ఇసటట ననస:2-14-148/L
వయససస:20
లస: పప
8000 NDX3076544
పపరర: సతఖవత జవసగబల

94-28/1185

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:2-14-145
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:2-14-145
వయససస:52
లస: పప
7997 NDX2687119
పపరర: కకసలలసదడ దనడకకరస

7989 NDX3218799
పపరర: బడహక రజడడస మబననసగర
తసడడ:డ లసగరరజడడస మబననసగర
ఇసటట ననస:2-14-143/C
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:2-14-145
వయససస:28
లస: ససస స
7994 NDX1553065
పపరర: ఉటర శకనవరస

94-28/462

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:2-14-141/D
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగరరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-143/C
వయససస:50
లస: పప
7991 NDX1553032
పపరర: ననగ లకడక ఉటర

7986 NDX2357093
పపరర: అలఫర షపక

8011 NDX3274263
పపరర: రరణణ కసరసల

94-24/1022

తసడడ:డ కకసడల రరవప కసరసల
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:19
లస: ససస స
94-28/1197

8014 NDX3261658
పపరర: జజఖత మమడడ

94-28/1198

తసడడ:డ రరజ శశఖర
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:19
లస: ససస స
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8015 NDX3261682
పపరర: రరమ దేవ ససపతరరవప

94-28/1199

తసడడ:డ తషలసయఖ
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:18
లస: ససస స
8018 NDX3261823
పపరర: కలమమరర కణణత

94-28/1202

94-28/1205

94-28/1216

94-28/1219

94-28/1222

94-29/1378

94-29/1381

తసడడ:డ మహనరరవప జవరశడడ
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:21
లస: ససస స

8028 NDX3274107
పపరర: శత కరరక

8031 NDX3274230
పపరర: శఖమల బబయ బబణనవత

8034 NDX3261765
పపరర: ధన లకడక బననవథ

8037 NDX3261914
పపరర: దేవ దసరడ భవన బసడరర

94-29/1392

8040 NDX3286945
పపరర: దదవఖ మబలర పపడడ

94-28/1220

8043 NDX3288594
పపరర: కలమఖణణ చసతస
తసడడ:డ రమబడడ చసతస
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:19
లస: ససస స

8023 NDX3274057
పపరర: అనసష చలక

94-28/1215

8026 NDX3274081
పపరర: రరజత దనసరర

94-28/1218

8029 NDX3274149
పపరర: అననపపరష వసగ

94-28/1221

తసడడ:డ సడరఖ రరవప
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:20
లస: ససస స
94-28/1223

8032 NDX3274339
పపరర: భగఖలకడక బబ లర

94-28/1224

తసడడ:డ చనన రజడడస
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:19
లస: ససస స
94-29/1379

8035 NDX3261807
పపరర: లకడక కలసజ

94-29/1380

తసడడ:డ గసగరరజ కలసజ
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:22
లస: ససస స
94-29/1382

8038 NDX3286911
పపరర: తడవవణణ వకకటటట

94-29/1391

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వకకటటట
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:19
లస: ససస స
94-29/1393

తసడడ:డ పడభకరరరవప మబలర పపడడ
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:18
లస: ససస స
94-29/1397

94-28/1204

తసడడ:డ సరగర బబబబ
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ గణణశ బసడరర
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనసవరస రరవప అపరలడడ
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:20
లస: ససస స
8042 NDX3288560
పపరర: అరరణకలమరర జవరశడడ

94-28/1217

తసడడ:డ నరససమర ననయక బననవథ
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరజడడస కతషల
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:21
లస: ససస స
8039 NDX3286929
పపరర: యమమన అపరలడడ

8025 NDX3274073
పపరర: యమబన దనర

8020 NDX3261930
పపరర: శరరష సస యస

తసడడ:డ మబకససటట
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మసతత
డ ననయక
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ లలకయఖ గగలపస గమ
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:20
లస: ససస స
8036 NDX3261849
పపరర: దసరడ లకడక కతషల

94-28/1214

తసడడ:డ చననబబబబ
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:21
లస: ససస స
8033 NDX3261674
పపరర: పడశరసత గగలపస గమ

8022 NDX3274040
పపరర: దదవఖ బసక

94-28/1201

తసడడ:డ ససకలరరడడ
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరళ
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:18
లస: ససస స
8030 NDX3274156
పపరర: కకటటశశరర యయకలల

94-28/1203

తసడడ:డ గసగధర రరవప
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:18
లస: ససస స
8027 NDX3274099
పపరర: వనసకటటశశరమక గగలర మసదల

8019 NDX3261880
పపరర: శరకవసత కటటవరరపప

8017 NDX3261781
పపరర: దదవఖ గమనమన

తసడడ:డ ననగజసదడ రజడడస
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రతనకలమమర
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:21
లస: ససస స
8024 NDX3274065
పపరర: సననరదరరన దగరన

94-28/1200

తసడడ:డ సపవదసలల
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబరరవప
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:23
లస: ససస స
8021 NDX3261955
పపరర: మహహశశరర ఉయకగ

8016 NDX3261740
పపరర: భవన పసడడ

8041 NDX3288552
పపరర: కవత గగలర మసదల

94-29/1396

తసడడ:డ వనసకయఖ గగలర మసదల
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:18
లస: ససస స
94-29/1398

8044 NDX3288750
పపరర: ఏసస కలమమరర జమకలమడక

94-29/1399

తసడడ:డ యయపరడమమమ జమకలమడక
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:18
లస: ససస స
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పపరర: పవన కలమఖణ మబదద
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94-29/1400

తసడడ:డ లకడకనరసయఖ మబదద
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:18
లస: పప
8048 NDX3288818
పపరర: మనడష సరళకకనవటట

తసడడ:డ కకటయఖ కగలలటట
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:18
లస: పప
94-29/1403

తసడడ:డ కకరణ సరళకకనవటట
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:21
లస: ససస స
8051 NDX3288925
పపరర: కవత భభగరరజడడస

94-29/1406

94-24/817

94-27/1074

తసడడ:డ రరఘవయఖ చసతకరయల
ఇసటట ననస:2-14-154
వయససస:61
లస: పప
8060 NDX1553057
పపరర: రవ చసదనడ రజడడస మసదనడడ

94-27/468

తసడడ:డ కకషరష రజడడస
ఇసటట ననస:2-14-154/A
వయససస:30
లస: పప
8063 NDX3241304
పపరర: తడననథ KOTTEDA

94-29/1404

8052 NDX3288933
పపరర: మనశర భదసడ

8055 NDX2697274
పపరర: రమమశ కలమమర గగలర పపడడ

94-29/1407

94-29/1405

8053 NDX3288958
పపరర: ననగమణణ కరవపరర

94-29/1409

తసడడ:డ వనసకటటశశరలల కరవపరర
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:21
లస: ససస స
94-25/771

8056 NDX2576916
పపరర: సరయ తేజ కకరరవవపస

94-27/876

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:2-14-154
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ననగరతనస కకరరవవపస
ఇసటట ననస:2-14-154
వయససస:20
లస: పప

94-24/1008
8058 NDX3263787
పపరర: వనసకట రమణ సరసబ శవ రరవప
అలర సశశటట
తసడడ:డ రరమ కకషష రరవప అలర సశశటట
ఇసటట ననస:2-14-154/A
వయససస:42
లస: పప

8059 NDX3263803
పపరర: వజయ లకడక అలర సశశటట

భరస : వనసకట రమణ సరసబ శవ రరవప అలర సశశటట
ఇసటట ననస:2-14-154/A
వయససస:36
లస: ససస స

8061 NDX3136405
పపరర: లకడక రరజఖస చసతకరయల

8062 NDX3241296
పపరర: రరధదక KOTTEDA

94-27/1075

భరస : హరర పడసరద చసతకరయల
ఇసటట ననస:2-14-154 FLAT-304
వయససస:55
లస: ససస స
94-24/991

8050 NDX3288883
పపరర: శరకవణణ తనటట
తసడడ:డ లకకయఖ తనటట
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసద భదసడ
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:20
లస: ససస స

భసధసవప: రమమశకలమమర గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:2-14-154
వయససస:43
లస: ససస స
8057 NDX3007408
పపరర: హరరపస
డ రద చసతకరయల

8049 NDX3288826
పపరర: కకరణబసమమర కతడయ

94-29/1402

తసడడ:డ దదబబబరరజ బరరడడగడస
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనస కతడయ
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రజడడస భభగరరజడడస
ఇసటట ననస:2-14-151
వయససస:21
లస: ససస స
8054 NDX2691053
పపరర: గకరర దేవ గగలర పపడడ

94-29/1401 8047 NDX3288800
8046 NDX3288792
పపరర: వనసకట శశసర సరయ కకరణ కగలలటట
పపరర: శకకరసత బరరడడగడస

8064 NDX2564011
పపరర: వనసకట రరజ శక బసడడ

94-24/1009

94-24/990

భరస : తడననథ KOTTEDA
ఇసటట ననస:2-14-154, FLAT NO-404
వయససస:29
లస: ససస స
94-20/1006

8065 NDX2563831
పపరర: వనసకట రమఖ శక బసడడ

94-20/1007

తసడడ:డ కకషష రరవప KOTTEDA
ఇసటట ననస:2-14-154, FLAT NO-404
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:2-14-155/A SOUTH SIDE
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:2-14-155/A SOUTH SIDE
వయససస:21
లస: ససస స

8066 NDX2627321
పపరర: వవవక రజడడస అలమర

8067 NDX2861664
పపరర: పడమల మబననసగర

8068 NDX3142403
పపరర: ఇరరర ద అహమద షపక

94-6/605

తసడడ:డ చసదడ మబరళమహన రజడస డ
ఇసటట ననస:2-14-158
వయససస:20
లస: పప
8069 NDX1726084
పపరర: రరగ జజఖత కసదదమళళ

భరస : రరమమసజ రజడడస మబననసగర
ఇసటట ననస:2-14-158/1
వయససస:63
లస: ససస స
94-27/469

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కసదదమళళ
ఇసటట ననస:2-14-159
వయససస:49
లస: ససస స
8072 NDX2849545
పపరర: సరయ తేజ పరగగలల
తసడడ:డ పసచచయఖ పరగగలల
ఇసటట ననస:2-14-159
వయససస:19
లస: పప

94-29/992

8070 NDX1757113
పపరర: వనసకటటశ గగగరనవన

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:2-14-159
వయససస:19
లస: పప
94-27/470

తసడడ:డ వనసకట రరవప గగగరనవన
ఇసటట ననస:2-14-159
వయససస:29
లస: పప
94-27/1076

8073 NDX3023884
పపరర: రమణ ననగరశశటట
భరస : ననగగశశర రరవప ననగరశశటట
ఇసటట ననస:2-14-159
వయససస:46
లస: ససస స

94-26/1100

8071 NDX0676031
పపరర: శకనవరసరరవప దేవరశశటట

94-27/471

తసడడ:డ చదసచయఖ
ఇసటట ననస:2-14-159
వయససస:37
లస: పప
94-29/993

8074 NDX2704104
పపరర: జయశక జజననకలటట

94-25/772

తసడడ:డ ననరరయణ జజననకలటట
ఇసటట ననస:2-14-159/1
వయససస:22
లస: ససస స
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8075 NDX2580371
పపరర: జయమక తషమకల
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94-27/879

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:2-14-159/2
వయససస:45
లస: ససస స
8078 NDX3087244
పపరర: శకనవరసరరవప యరర గడస

94-29/1003

8079 NDX3020823
పపరర: అనత యరర గడస

94-30/1153

94-29/1004

8082 NDX2593838
పపరర: రరమ శక అకకసశశటట

94-26/988

94-29/11
8087 NDX2341741
పపరర: వనసకట లకడక పడసడన
యయరకసశశటట
భరస : శశష ధనమ మలలర శశరరరవప యయరకసశశటట
ఇసటట ననస:2-14-159/10
వయససస:60
లస: ససస స

8088 NDX2341717
పపరర: శశష ధరక మలలర సశర రరవప
యయరకసశశటట
తసడడ:డ వనసకట రరఘవయమఖ యయరకసశశటట
ఇసటట ననస:2-14-159/10
వయససస:62
లస: పప

8090 NDX2572279
పపరర: ఏ ఏఫ శశరర రరజ

8091 NDX3178878
పపరర: శకనవరసరరవప మరసస

8093 NDX2594703
పపరర: భవన చచదరర
తసడడ:డ ఏ ఏఫ శశరర రరజ
ఇసటట ననస:2-14-159/10A
వయససస:23
లస: ససస స
8096 NDX2493609
పపరర: బలరరస ననయక వసకడనవత

94-29/13

తసడడ:డ ధరక ననయక వసకడనవత
ఇసటట ననస:2-14-159/11
వయససస:24
లస: పప
8099 NDX2625952
పపరర: శత రమమరరవప గగపసశశటట
భసధసవప: వశరలకడక గగపసశశటట
ఇసటట ననస:2-14-159/11/17
వయససస:40
లస: పప
8102 NDX3176286
పపరర: ససధఖ బబ సదలపరటట
తసడడ:డ జకకబ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:2-14-159/11/31
వయససస:25
లస: ససస స

94-29/12

94-28/943

8094 NDX2733301
పపరర: పదకజ ననదదళళ

94-30/1150

94-29/995

8095 NDX2721389
పపరర: జజతవథ వరణణబబఈ

8098 NDX2857548
పపరర: వజయ కకశశర బబడడగర

తసడడ:డ జజకబ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:2-14-159/11/31
వయససస:22
లస: పప

94-29/994

8092 NDX3210093
పపరర: ససజజత మరసస

8097 NDX3293081
పపరర: పడవణ ననయక వసకడనవతష

8103 NDX3218609
పపరర: శరమమఖల బబ సదలపరటట

94-27/476

భరస : కలటటసబ రరవప మటబట
ఇసటట ననస:2-14-159/10
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ మతలమల ననయక
ఇసటట ననస:2-14-159/11
వయససస:18
లస: ససస స

94-29/1413

94-28/944

94-30/1151

తసడడ:డ ననరరయణ బబడడగర
ఇసటట ననస:2-14-159/11/3
వయససస:18
లస: పప
94-29/996

తసడడ:డ మతలమల ననయక
ఇసటట ననస:2-14-159/11/19
వయససస:24
లస: పప
94-27/1077

8089 NDX3172228
పపరర: సరవతడ మటబట

భరస : వనసకట కకషష దసరడ పడసరద ననదదళళ
ఇసటట ననస:2-14-159/10-B
వయససస:56
లస: ససస స

8100 NDX2768042
పపరర: రరమబ ననయక సబబవత

94-27/473

భరస : శకనవరసరరవప మరసస
ఇసటట ననస:2-14-159/10A
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సకరరయమ ననయక వసకడనవతష
ఇసటట ననస:2-14-159/11/2-1
వయససస:25
లస: పప
94-18/728

8083 NDX1771485
పపరర: గరతన మమధసరర వవమబలపలర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వవమబలపలర
ఇసటట ననస:2-14-159/10
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ పపద ననరరయణ మరసస
ఇసటట ననస:2-14-159/10A
వయససస:51
లస: పప
94-37/594

94-29/1005

94-27/475 8086 NDX0810523
8085 NDX0917450
పపరర: రరధ జయ లకడక వవమమలపఅల
పపరర: చతస రసజన దనస వవమమ

భరస : చతస రసజన దనస వవమబలపలర
ఇసటట ననస:2-14-159/10
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ అపల రరవప
ఇసటట ననస:2-14-159/10A
వయససస:52
లస: పప

8080 NDX3020351
పపరర: బసడనరరపలర నవఖ

తసడడ:డ చతస రసజన దనస వవమబలపలర
ఇసటట ననస:2-14-159/10
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వ వనసకట దసరడ పడసరద
ఇసటట ననస:2-14-159/10
వయససస:35
లస: ససస స

94-27/877

94-28/946

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నవఖ
ఇసటట ననస:2-14-159/2
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ రరవప అకకసశశటట
ఇసటట ననస:2-14-159/10
వయససస:21
లస: ససస స
94-27/474

8077 NDX3178647
పపరర: రరమ లకకమక పస తనపలర

భరస : గరలయఖ పస తనపలర
ఇసటట ననస:2-14-159/2
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప యరర గడస
ఇసటట ననస:2-14-159/2
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనస ననయక
ఇసటట ననస:2-14-159/4/170
వయససస:32
లస: ససస స
8084 NDX1648775
పపరర: వ లకడక రతన కలమమరర

94-27/1081

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప
ఇసటట ననస:2-14-159/2
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరననయకలలల యరర గడస
ఇసటట ననస:2-14-159/2
వయససస:52
లస: పప
8081 NDX2862985
పపరర: వరననసదవథ లకడక బబయ

8076 NDX3090370
పపరర: ఆకరసక మననస

8101 NDX2590008
పపరర: ససశల కగతవథ

94-26/989

భరస : సకరర ననయక
ఇసటట ననస:2-14-159/11//22D
వయససస:33
లస: ససస స
94-28/945

8104 NDX3176476
పపరర: ససధఖ బబ సదలపరటట

94-29/997

తసడడ:డ జకకబ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:2-14-159/11/31
వయససస:25
లస: ససస స
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8105 NDX2586378
పపరర: శశ కలమమర బబ సదలపరటట

94-29/849

తసడడ:డ థనమస బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:2-14-159/11/34
వయససస:19
లస: పప
8108 NDX2960664
పపరర: హహబసబ బబ సదలపరటట

94-29/999

94-27/878

94-27/1078

8109 NDX2707396
పపరర: భబణబ ననయక జజటబవట

94-26/27

94-29/1002

8123 NDX3098613
పపరర: శక సరయ నతఖ ననగసడర

94-29/1006

8121 NDX3234523
పపరర: వనలగ మసగతనయరమక

తసడడ:డ రతన కకశశర ననగసడర
ఇసటట ననస:2-14-159/22A
వయససస:20
లస: ససస స

94-29/1001

94-27/1531

94-32/1

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-14-159/23 , 1ST LINE
వయససస:37
లస: పప
8129 NDX2757441
పపరర: లకడక ననరరయణ వనమబల

8130 NDX2757169
పపరర: వజయ లకడక వనమబల

94-29/1009

8132 NDX2842169
పపరర: సతఖననరరయణ దదసతష
తసడడ:డ ధరకయఖ దదసతష
ఇసటట ననస:2-14-159/53
వయససస:50
లస: పప

8133 NDX3195369
పపరర: రరమ రరవప బసదన
తసడడ:డ కనకలసగగశశర రరవప బసదన
ఇసటట ననస:2-14-159/56A
వయససస:71
లస: పప

8125 NDX2233328
పపరర: ఒహహత సరయ ఇననల

94-32/2

8128 NDX2645794
పపరర: సరయ కకషరష రజడడస భవనస

94-31/794

తసడడ:డ శకనవరస రజడడస భవనస
ఇసటట ననస:2-14-159/26
వయససస:19
లస: పప

భరస : లకడక ననరరయణ వనమబల
ఇసటట ననస:2-14-159/28/A
వయససస:56
లస: ససస స
94-27/1082

94-24/997

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప ఇననల
ఇసటట ననస:2-14-159/22-A-4
వయససస:21
లస: ససస స
94-29/1007

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనమబల
ఇసటట ననస:2-14-159/28/A
వయససస:63
లస: పప

8122 NDX3257615
పపరర: వనసకట రమణ మమరరస ననదదళర
తసడడ:డ వర రరఘవ చచదరర ననదదళర
ఇసటట ననస:2-14-159/22A
వయససస:46
లస: పప

8127 NDX3041811
పపరర: డక ఏల ఏన కలమమరర ఇ డక ఏల
ఏన
భరస : ఇ ఇ ఏస ససరజసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:2-14-159/24
వయససస:46
లస: ససస స

94-29/1008

94-28/464
8119 NDX2388247
పపరర: పసడయతమ చచదరర వవమమలపఅల

తసడడ:డ ససరగననబబబ వవమమలపఅల
ఇసటట ననస:2-14-159/13
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరమణ మమరరస ననదదళర
ఇసటట ననస:2-14-159/22A1
వయససస:23
లస: ససస స
94-30/1152

94-27/1080

భరస : ననగగశశర రరవప ఎరక
ఇసటట ననస:2-14-159/11/77
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వనలగ ఉమ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-14-159/14
వయససస:71
లస: ససస స
8124 NDX2462083
పపరర: శక దదపసస అనడష ననదదళర

94-28/1208

94-26/28

8116 NDX2845964
పపరర: వజయ లకడక ఎరక

94-27/1079

తసడడ:డ మమధవ రజడడస కకసడమడడగబల
ఇసటట ననస:2-14-159/11/77
వయససస:42
లస: పప

8120 NDX2959070
పపరర: సరయ లకడక పడసనన
ససదసనగబసట
తసడడ:డ కకశశర కలమమర
ఇసటట ననస:2-14-159/13
వయససస:21
లస: ససస స

8113 NDX2529014
పపరర: శరసత జజతవథ

8115 NDX2934586
పపరర: శరసత జజతవథ

8118 NDX3216280
పపరర: మమధవ రజడడస కకసడమడడగబల

94-26/1451

తసడడ:డ శశవఖ ననయక జజటబవతష
స
ఇసటట ననస:2-14-159/11/63A
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : సరశమ ననయక జజతవథ
ఇసటట ననస:2-14-159-11-69
వయససస:22
లస: ససస స

8117 NDX3028875
పపరర: వజయ లకడక యరక
భరస : ననగగశశర రరవప యరక
ఇసటట ననస:2-14-159/11/77
వయససస:61
లస: ససస స

8110 NDX3266665
పపరర: మమనక బబయ జజటబవతష
స

తసడడ:డ హనసమసతష ననయక జజతవథ
ఇసటట ననస:2-14-159-11-69
వయససస:28
లస: పప

భసధసవప: వనసకటటష రరమవత
ఇసటట ననస:2-14-159/11/69
వయససస:22
లస: ససస స

8126 NDX2931046
పపరర: రమమష కకమకథదటట

94-26/990

8112 NDX2529030
పపరర: సరశమ ననయక జజతవథ

తసడడ:డ హనసమసత ననయక జజటబవతష
ఇసటట ననస:2-14-159/11/69
వయససస:26
లస: పప
94-29/1000

8107 NDX3287273
పపరర: తబతన కలమమరర బబ సదలపరటట

భరస : థనమస
ఇసటట ననస:2-14-159/11/37
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పస త ననయక
ఇసటట ననస:2-14-159/11/63A
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:2-14-159/11/66
వయససస:42
లస: ససస స
8114 NDX3105962
పపరర: ససతనరరస ననయక జజటబవతష

94-29/998

తసడడ:డ లలథర బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:2-14-159/11/34
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ థనమస బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:2-14-159/11/37
వయససస:18
లస: ససస స
8111 NDX2572675
పపరర: పపరష బబయ కగతవథ

8106 NDX3043577
పపరర: థనమస బబ సదలపరటట

94-27/477
8131 NDX2443216
పపరర: వనసకట సరయ రరస తేజ గరజల

తలర : వనసకట రరమమరరవప గరజల
ఇసటట ననస:2-14-159/49
వయససస:22
లస: పప
94-28/947

8134 NDX3197415
పపరర: వజయ జజఖత కరనసరర

94-29/1010

భరస : రరమ రరవప బసదన
ఇసటట ననస:2-14-159/56A
వయససస:71
లస: ససస స
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8135 NDX2877447
పపరర: ఉమ మమహర ససపడజ తలర స

94-29/1011

తసడడ:డ జగననకహనరరవప తలర స
ఇసటట ననస:2-14-159/57
వయససస:24
లస: ససస స
8138 NDX3066529
పపరర: వరలకడక కనగలలలల

94-27/1083

94-27/1086

94-29/1012

94-27/481

94-29/1014

94-29/1017

94-29/1018

94-29/1019

తసడడ:డ సరసబ రజడడస గబదదబసడడ
ఇసటట ననస:2-14-159/D
వయససస:40
లస: పప
8162 NDX2880557
పపరర: సరయ చరణ కలడపప
తసడడ:డ గబరరననథ బబబబ కలడపప
ఇసటట ననస:2-14-159/L
వయససస:22
లస: పప

94-27/480

8148 NDX2576379
పపరర: అనస్రష గబసటటపల్

8151 NDX3178399
పపరర: లకడక శశశలజ గగపరరజ

8154 NDX2581536
పపరర: రరమ లసగ రజడడస అరరకటర

8157 NDX2462711
పపరర: ససధ నడమమనడరర

94-135/468

8143 NDX3135670
పపరర: శరకవసత కనగరలలలల

94-28/949

8146 NDX2774420
పపరర: పపషరలవత చదనసనపరటట

94-26/1101

8149 NDX3160694
పపరర: ససతనరరస ననయక జజటబవథడ

94-29/1015

8152 NDX3176039
పపరర: లకడక శశశలజ గగపరరజ

94-29/1016

భరస : సతశ గగపరరజ
ఇసటట ననస:2-14-159/72/A
వయససస:37
లస: ససస స
94-27/880

8155 NDX2625770
పపరర: అరరణ కసభసపరటట

94-6/606

భరస : బబబబ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:2-14-159/80
వయససస:39
లస: ససస స
94-27/482

8158 NDX2473460
పపరర: గగపసశశటట శకదేవ గగపసశశటట

94-29/14

భరస : వనసకట ననరరయణ నడమమనడరర
ఇసటట ననస:2-14-159/B
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:2-14-159/D
వయససస:41
లస: ససస స

8160 NDX1765975
పపరర: పడమల అడప

8161 NDX1765827
పపరర: వవణబ గగపరల రజడస డ అడప

8163 NDX2129493
పపరర: శకదేవ గగపసశశటట
భరస : శకనవరసరరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:2-14-159/,D
వయససస:41
లస: ససస స

94-29/1013

తసడడ:డ హనసమసత ననయక జజటబవథడ హనసమ
ఇసటట ననస:2-14-159/69
వయససస:25
లస: పప

94-29/1020

భరస : వవణబ గగపరల రజడస డ అడప
ఇసటట ననస:2-14-159/D,
వయససస:32
లస: ససస స
94-29/1022

94-27/1085

భరస : ననరరయణ రరవప చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:2-14-159/59C
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరస రజడడస
ఇసటట ననస:2-14-159/76
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప మబసగర
ఇసటట ననస:2-14-159/80
వయససస:61
లస: పప
8159 NDX2841229
పపరర: చసదడ శశఖర రజడడస గబదదబసడడ

8145 NDX2431070
పపరర: ససనత ఉపరలల

8140 NDX3050796
పపరర: శశకళ కనగలలలల

తసడడ:డ కకషష కనగరలలలల
ఇసటట ననస:2-14-159/57/1
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సతశ గగపరరజ
ఇసటట ననస:2-14-159/72/A
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సతశ గగపరరజ
ఇసటట ననస:2-14-159/72/A
వయససస:37
లస: ససస స
8156 NDX3147485
పపరర: జవన కలమమర మబసగర

94-28/948

తసడడ:డ అపరకరరవప అపకరరవప
ఇసటట ననస:2-14-159/66/2
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : సతశ గగపరరజ
ఇసటట ననస:2-14-159/72/A
వయససస:37
లస: ససస స
8153 NDX3207701
పపరర: లకడక శశశలజ గగపరరజ

8142 NDX3135282
పపరర: శశకళ కనగలలలల

94-27/479

భరస : కకషష మహన కనగలలలల
ఇసటట ననస:2-14-159/57/1
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ననగగశశర రరవప ఉపరలల
ఇసటట ననస:2-14-159/59B
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససపత రరయబడడ ఉపరలల
ఇసటట ననస:2-14-159/59F
వయససస:57
లస: పప
8150 NDX3214632
పపరర: లకడక శశశలజ గగపరరజ

94-27/1084

భరస : కకషష మహన కనగలలలల
ఇసటట ననస:2-14-159/57/1
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వరసజనవయబలల గబరకస
ఇసటట ననస:2-14-159/57C
వయససస:44
లస: ససస స
8147 NDX2431062
పపరర: ననగగశశరరరవప ఉపరలల

8139 NDX3047792
పపరర: కకషష మహన కనగలలలల

8137 NDX2473346
పపరర: జజజ పపదద దనసరర

తసడడ:డ మరరయమ దనసస దనసరర
ఇసటట ననస:2-14-159/57/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కనగలలలల
ఇసటట ననస:2-14-159/57/1
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మననహర కనగరలలలల
ఇసటట ననస:2-14-159/57/1
వయససస:26
లస: ససస స
8144 NDX3022589
పపరర: నరకల దేవ గబరకస

94-27/478

భరస : జజజ పపదద దనసరర
ఇసటట ననస:2-14-159/57/1
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ కనగలలలల
ఇసటట ననస:2-14-159/57/1
వయససస:83
లస: ససస స
8141 NDX3027604
పపరర: లకడక శరకవణణ కనగరలలలల

8136 NDX2473320
పపరర: ననగలకడక దనసరర

94-29/1021

తసడడ:డ ననగర రజడడస అడప
ఇసటట ననస:2-14-159/D,10th Lane
వయససస:38
లస: పప
94-27/472

8164 NDX2695245
పపరర: అనసష చవర

94-94/961

తసడడ:డ అశశక రజడడస చవర
ఇసటట ననస:2-14-160
వయససస:27
లస: ససస స
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8165 NDX3119419
పపరర: లకడక చననపరగదద
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94-29/1023

తసడడ:డ కకషష రజడడస చననపరగదద
ఇసటట ననస:2-14-160/1
వయససస:52
లస: పప
8168 NDX2926152
పపరర: భబససరస దసవశపప

94-29/1025

94-28/806

తసడడ:డ ఈశశర రజడడస చవశ
ఇసటట ననస:2-14-160/3
వయససస:58
లస: పప
8174 NDX3166907
పపరర: రతన చదవతనఖ గబరరకల

94-29/1029

94-27/1087

94-24/1005

94-27/881

94-27/883

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల అచచ
ఇసటట ననస:2-14-178
వయససస:22
లస: పప

8178 NDX2959088
పపరర: వఘఘనశశర రజడడస వజజడల

8181 NDX3263712
పపరర: వనసకటటశశరరర కకడడరగకరస

8184 NDX3159159
పపరర: మబబన షపక

8187 NDX2623874
పపరర: మసరసన బబబబ షపక

94-28/465

8190 NDX2369866
పపరర: దసరడ పడసరద అచచ

94-94/962

8193 NDX2614477
పపరర: ననగలకడక పలర పప
తసడడ:డ రరజ పలర పప
ఇసటట ననస:2-14-196/a
వయససస:23
లస: ససస స

94-29/1028

94-26/1102
8176 NDX3002110
పపరర: వనసకట శవ పడసరద అడడససమలర

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప అడడససమలర
ఇసటట ననస:2-14-160/A
వయససస:41
లస: పప
94-29/1030

8179 NDX2626752
పపరర: శకరరమబలల మబదనదడ

94-6/608

తసడడ:డ పపసటయఖ మబదనదడ
ఇసటట ననస:2-14-166/3
వయససస:62
లస: పప
94-24/1006

8182 NDX3263738
పపరర: వనసకట రమణ కకడడరగకరస

94-24/1007

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకడడరగకరస
ఇసటట ననస:2-14-166/3
వయససస:23
లస: ససస స
94-26/1103

8185 NDX2597235
పపరర: మమబన షపక

94-27/882

తసడడ:డ మహబబ ససభబన
ఇసటట ననస:2-14-168
వయససస:19
లస: ససస స
94-31/795

8188 NDX2597177
పపరర: షమల షపక

94-31/796

భరస : మసరసన బబష
ఇసటట ననస:2-14-169
వయససస:44
లస: ససస స
94-27/483

తసడడ:డ పపదద శకనస అచచ
ఇసటట ననస:2-14-177
వయససస:22
లస: పప
94-25/773

94-6/607

తసడడ:డ గకరరశసకర గబరరకల
ఇసటట ననస:2-14-160/3
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:2-14-169
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనవరస పపగలర పరటట
ఇసటట ననస:2-14-171
వయససస:24
లస: ససస స
8192 NDX2653434
పపరర: గగపస అచచ

8173 NDX3212594
పపరర: రతన చదవతనఖ గబరరకల

94-29/1027

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:2-14-168
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:2-14-169
వయససస:49
లస: పప
8189 NDX2359826
పపరర: యలలరసశరర పపగలర పరటట

8172 NDX2093193
పపరర: రమ గబరరకల

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కకడడరగకరస
ఇసటట ననస:2-14-166/3
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కకడడరగకరస
ఇసటట ననస:2-14-166/3
వయససస:20
లస: పప
8186 NDX2556652
పపరర: మసరసన బబష షపక

భరస : అశశక రజడడస చవశ
ఇసటట ననస:2-14-160/3
వయససస:51
లస: ససస స

8175 NDX2694271
పపరర: చసదడ లలఖ చవర

94-29/1024

8170 NDX2627131
పపరర: అరరణ చవశ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:2-14-160/2 11TH LINE
వయససస:41
లస: పప

తలర : మలర శశరర వజజడల
ఇసటట ననస:2-14-160/B
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కకడడరగకరస
ఇసటట ననస:2-14-166/3
వయససస:43
లస: పప
8183 NDX2557759
పపరర: శకనవరస కకడడరగకరస

94-29/1026

తసడడ:డ అశశక రజడడస చవర
ఇసటట ననస:2-14-160/3
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ పడసరద అడడససమలర
ఇసటట ననస:2-14-160/A
వయససస:32
లస: ససస స
8180 NDX3263696
పపరర: పరరశత కకడడరగకరస

8169 NDX2771087
పపరర: వనసకట శకనవరస టటకక

8167 NDX2994812
పపరర: మబతఖ వవణణ టటకక

భరస : దసరడ పడసరద
ఇసటట ననస:2-14-160/2
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : గకరరశసకర గబరరకల
ఇసటట ననస:2-14-160/3
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ గకరరశసకర గబరరకల
ఇసటట ననస:2-14-160/3
వయససస:26
లస: పప
8177 NDX3002102
పపరర: వనసకటరతనస అడడససమలర

94-28/950

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:2-14-160/2
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-14-160/2 11TH LINE
వయససస:51
లస: ససస స
8171 NDX2588655
పపరర: అశశక రజడడస చవశ

8166 NDX2984292
పపరర: యమసకటబలకకక టటకక

8191 NDX2584969
పపరర: చదవతనఖ అచచ

94-28/1210

తసడడ:డ శకనస అచచ
ఇసటట ననస:2-14-177
వయససస:19
లస: పప
94-29/850

8194 NDX2585735
పపరర: వర పడసరద పలపప

94-29/851

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:2-14-196/A
వయససస:21
లస: ససస స
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8195 NDX2584217
పపరర: దేవ దేవళర
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94-20/1008

తసడడ:డ దేవళర వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:2-14-199
వయససస:28
లస: ససస స
8198 NDX2594786
పపరర: లలకగశ గబరకపపసరల

94-30/984

94-20/1139

94-139/412

94-27/1088

94-22/651

94-26/1425

94-20/1010

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడనరర
ఇసటట ననస:2-14-278/1
వయససస:19
లస: పప

8208 NDX2859197
పపరర: భబరత అననసదనసస

8211 NDX3252996
పపరర: షపక అనవర షపక

8214 NDX2598662
పపరర: సమర షపక

8217 NDX2859486
పపరర: చన వరయఖ ఆచ

94-26/1105

8220 NDX2597060
పపరర: సతఖ పలర పప

94-27/1089

8223 NDX2572832
పపరర: రమణ బసడనరర
భరస : వనసకటటశశరరర బసడనరర
ఇసటట ననస:2-14-278/1
వయససస:39
లస: ససస స

94-21/671

8206 NDX2390474
పపరర: అచ రమణ

94-46/2

8209 NDX2369940
పపరర: రమణ చలమర

94-30/3

భరస : దసరడ రరవప చలమర
ఇసటట ననస:2-14-258, STAMBALAGARUVU
వయససస:38
లస: ససస స
94-24/994

8212 NDX3252988
పపరర: షపక జనబ షపక

94-26/1437

భసధసవప: జన అహకద షపక
ఇసటట ననస:2-14-263
వయససస:26
లస: ససస స
94-30/985

8215 NDX3110897
పపరర: వనసకట రమణ రగగళర

94-27/1091

తసడడ:డ బబబబ రగగళర
ఇసటట ననస:2-14-271/1
వయససస:18
లస: ససస స
94-28/951

8218 NDX2673721
పపరర: జజశన దేవ ఆచ

94-30/987

తసడడ:డ వరరసరశమ ఆచ
ఇసటట ననస:2-14-276
వయససస:20
లస: ససస స
94-30/988

తసడడ:డ పలర పప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-14-277
వయససస:21
లస: పప
94-26/994

8203 NDX2614543
పపరర: సరసబశవరరవప బసడనరర

భరస : అచ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:2-14-255
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పస తష రరజ
ఇసటట ననస:2-14-276
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-14-277
వయససస:19
లస: ససస స
8222 NDX2571925
పపరర: శకనవరసరరవప బసడనరర

94-26/1104

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:2-14-264
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కలసచల
ఇసటట ననస:2-14-273/3
వయససస:32
లస: పప
8219 NDX2799435
పపరర: సతఖవత పలర పప

8205 NDX2759801
పపరర: గగపస అచచ

94-20/1009
8200 NDX2574556
పపరర: శక లకడక తరరపతమక ఉడడమబల

తసడడ:డ వరరసరశమ బసడనరర
ఇసటట ననస:2-14-245
వయససస:19
లస: పప

భసధసవప: జన అహకద షపక
ఇసటట ననస:2-14-263
వయససస:57
లస: పప

భరస : అనవర బబష
ఇసటట ననస:2-14-263 , 2NA LINE
వయససస:24
లస: ససస స
8216 NDX2597458
పపరర: ఎడడకకసడలల కలసచల

94-38/730

భరస : పస లలశశర రరవప మబలర పపడడ
ఇసటట ననస:2-14-257, F.NO.502
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మబనన షపక
ఇసటట ననస:2-14-263
వయససస:35
లస: ససస స
8213 NDX3220258
పపరర: సడబబణణ షపక

8202 NDX2581247
పపరర: కకసడమక తమక శశటట

94-22/650

తసడడ:డ హనమ ్ేడడ
ఇసటట ననస:2-14-228
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అచచ
ఇసటట ననస:2-14-255
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ మబలర పపడడ
ఇసటట ననస:2-14-257, F.NO.502
వయససస:45
లస: పప
8210 NDX2579092
పపరర: మబనన షపక

94-25/774

భరస : ఏడడకకసడలల తమక శశటట
ఇసటట ననస:2-14-242
వయససస:62
లస: ససస స

తలర : సరమమమజస
ఇసటట ననస:2-14-245
వయససస:19
లస: పప
8207 NDX2859163
పపరర: పస లలశశర రరవప మబలర పపడడ

8199 NDX2653590
పపరర: శకకరసత వవమబల

8197 NDX2658011
పపరర: మహన కకషష గబరకపపసరల

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-14-202
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ అసకమకరరవప వవమబల
ఇసటట ననస:2-14-206
వయససస:19
లస: పప

భరస : పపలర రజడడస సజరల
ఇసటట ననస:2-14-228
వయససస:40
లస: ససస స
8204 NDX2599017
పపరర: కకటటశశరరవప బసడరర

94-136/791

తసడడ:డ అసజనఖలల
ఇసటట ననస:2-14-199
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-14-202
వయససస:22
లస: పప
8201 NDX2738094
పపరర: దసరడ భవన సజరల

8196 NDX2594505
పపరర: వనసకటరరవప దనవరల

8221 NDX2571867
పపరర: వనసకటటశశరరర బసడనరర

94-26/993

తసడడ:డ సరసబయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:2-14-278/1
వయససస:42
లస: పప
94-31/797

8224 NDX2979128
పపరర: కనకమక ఇరరర

94-22/771

తసడడ:డ జమకలయఖ ఇరరర
ఇసటట ననస:2-14-278/2
వయససస:20
లస: ససస స
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8225 NDX2975639
పపరర: దసరడ పడసరద ఇరర
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94-26/1106

తసడడ:డ జమబలయఖ ఇరర
ఇసటట ననస:2-14-278/2
వయససస:24
లస: పప
8228 NDX1456988
పపరర: వరలకడక బసదనరర

8226 NDX2983849
పపరర: శవ నసదనఖల

94-26/1107

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల నసదనఖల
ఇసటట ననస:2-14-278/2
వయససస:22
లస: పప
94-26/29

8229 NDX2590891
పపరర: సరయ అచచ

94-20/1011

తసడడ:డ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:2-14-296
వయససస:24
లస: ససస స
8234 NDX2600054
పపరర: కకషష చలమర

94-22/652

94-29/853

94-27/1094

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప మదదద
ఇసటట ననస:2-14-328
వయససస:43
లస: పప
8240 NDX2475796
పపరర: రమఖ ఆళళ

94-39/5

94-27/484

తసడడ:డ వనవ వ ఎస పడభబకర
ఇసటట ననస:2-14-358
వయససస:29
లస: ససస స
8246 NDX2121945
పపరర: హహమ కరజకదద సల

94-27/487

తసడడ:డ వనసక రజడడస రరవపరర
ఇసటట ననస:2-14-362
వయససస:80
లస: పప
8252 NDX3064441
పపరర: శశఖర గజ
తసడడ:డ ససబబయఖ గజ
ఇసటట ననస:2-14-364
వయససస:35
లస: పప

94-30/1154

94-31/798

8236 NDX3162633
పపరర: కకరణ కలమమర మదదద

94-27/1093

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప మదదద
ఇసటట ననస:2-14-328
వయససస:43
లస: పప

8238 NDX3206455
పపరర: కకరణ కలమమర మదదద

94-27/1095
8239 NDX3043593
పపరర: మమధసరర మదసదకలరర మదసదకలరర

94-28/952

8241 NDX3049863
పపరర: వనసకట రరశఠ రగకపలర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మదసదకలరర మదసదకలరర
ఇసటట ననస:2-14-328,3rd line
వయససస:32
లస: ససస స
94-27/1096

8242 NDX2518843
పపరర: రరమతరఱ గబదద

94-28/466

తసడడ:డ రగకపలర రరస కలమమర రరస కలమమర
ఇసటట ననస:2-14-331
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సససదరరరమయఖ గబదద
ఇసటట ననస:2-14-336
వయససస:63
లస: పప

8244 NDX0570044
పపరర: పదనకవత దేవ చనగసటట

8245 NDX0555383
పపరర: వనవ వ యస పడభబకర

94-27/485

8247 AP151010108231
పపరర: ఫయమజ అహకద మహమకద

8250 NDX2572287
పపరర: వజయ లకడక రరవపరర

8253 NDX3048857
పపరర: శశఖర గజ
తసడడ:డ ససబబయఖ గజ
ఇసటట ననస:2-14-364
వయససస:35
లస: పప

94-27/486

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:2-14-358
వయససస:67
లస: పప
94-27/488

8248 NDX2567972
పపరర: కకదసడ రమ రజడడస రరవపరర

94-27/886

తసడడ:డ వనసక రజడడస
ఇసటట ననస:2-14-362
వయససస:35
లస: పప
94-31/799

భరస : కకదసడ రరమ రజడస డ రరవపరర
ఇసటట ననస:2-14-362
వయససస:68
లస: ససస స
94-27/1099

8233 NDX2599892
పపరర: రరఘవపలల చలమర

భరస : ఫణణ కలమమర ఫణణ కలమమర సరమనవన
ఇసటట ననస:2-14-310
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మసడస మహమకద
ఇసటట ననస:2-14-359
వయససస:73
లస: పప
94-27/1097

94-29/1032

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:2-14-296
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనవ వ ఎస పడభబకర
ఇసటట ననస:2-14-358
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ రరవప కరజకదద సల
ఇసటట ననస:2-14-359
వయససస:42
లస: ససస స
8249 NDX3052115
పపరర: కకదసడ రరమ రజడడస రరవపరర

94-28/808

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప మదదద
ఇసటట ననస:2-14-328
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రజడడస ఆళళ
ఇసటట ననస:2-14-329
వయససస:33
లస: ససస స
8243 NDX0570101
పపరర: సరయ హహమజ ఎరరకలపపడడ

8235 NDX2864148
పపరర: ససజజత కటబట

8230 NDX2840718
పపరర: సరయ మమనక చలర పలర

తసడడ:డ వనసకట శవ వర పడసరద రరవప చలర పలర
ఇసటట ననస:2-14-295A/95B
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:2-14-296
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటష
ఇసటట ననస:2-14-298
వయససస:59
లస: పప
8237 NDX3162971
పపరర: కకరణ కలమమర మదదద

8232 NDX2599546
పపరర: రరఘవపలల చలమర

94-27/1092

భరస : జమకలయఖ ఇరరర
ఇసటట ననస:2-14-278/2
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ బసదనరర
తసడడ:డ శకనస అచచ
ఇసటట ననస:2-14-278/2,STAMBHALAGARU ఇసటట ననస:2-14-281
వయససస:26
లస: ససస స
వయససస:19
లస: పప
8231 NDX2598720
పపరర: శవలల చలర

8227 NDX2979102
పపరర: బబలమక ఇరరర

8251 NDX2849321
పపరర: వనసకట కకషరషజ రరవప కలసపటర

94-27/1098

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కలసపటర
ఇసటట ననస:2-14-364
వయససస:70
లస: పప
94-27/1100

8254 NDX3112786
పపరర: వరగశశర రరవప కలరక

94-27/1011

భసధసవప: తడవవణణ మసచస
ఇసటట ననస:2/14/373 flat 201 varagani res
వయససస:40
లస: పప
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8255 NDX3218278
పపరర: తడవవణణ మసచస
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94-22/760

8256 NDX3123098
పపరర: వరగశశర రరవప కలరక

94-28/901

8257 NDX3115649
పపరర: తడవవణణ మసచస

94-32/1036

భరస : వరగశశర రరవప కలరక
ఇసటట ననస:2/14/373,flat 201,varagani res
వయససస:34
లస: ససస స

భసధసవప: తడవవణణ మసచస
ఇసటట ననస:2/14/373,flat 201,varagani res
వయససస:40
లస: పప

భరస : వరగశశర రరవప కలరక
ఇసటట ననస:2/14/373,flat 201,varagani res
వయససస:34
లస: ససస స

8258 NDX2598316
పపరర: శశఖర వలవవటట

8259 NDX2779817
పపరర: చసదడ శశఖర వలవవటట

8260 NDX2884997
పపరర: అనసత లకడక వలవవటట

94-27/887

తసడడ:డ ససబడమణఖ శరససస స వలవవటట
ఇసటట ననస:2-14-374
వయససస:49
లస: పప
8261 NDX1519448
పపరర: రగహహత శరక పమడడమరరక

94-28/467

తసడడ:డ శసభబ పడసరద పమడడమరరక
ఇసటట ననస:2-14-387
వయససస:32
లస: పప
8264 NDX1131291
పపరర: శకనవరస పటబచమల పటచమల

94-27/489

94-39/6

94-28/469

94-38/731

94-20/1013

తసడడ:డ అబబదలమర
ఇసటట ననస:2-14-456
వయససస:20
లస: పప
8279 NDX1771881
పపరర: చదవతనఖ సరతశక కలమమర రజడస డ
కరరరమమడడ
తసడడ:డ శకనవరస రజడడస కరరరమమడడ
ఇసటట ననస:2-14-509
వయససస:24
లస: పప
8282 NDX2883866
పపరర: అరరస అనల
తసడడ:డ అనల సయద
ఇసటట ననస:2-14-536
వయససస:18
లస: ససస స

8263 NDX2832079
పపరర: శక దదవఖ వసస

94-28/809

8265 NDX0917146
పపరర: కలససమ పసడయమ పస లలపలర

8268 NDX3238920
పపరర: రరజ కమల కరగదద సలల

8271 NDX3259231
పపరర: టబగగర పపదపపడడ

8274 NDX2952430
పపరర: మసగమక మలలతష

94-28/468

94-27/1542

8269 NDX2615912
పపరర: అశశన మణణ డకప కరకలమమనస

94-27/1546

8272 NDX3259298
పపరర: నలమ పపదపపడడ

94-27/1102

94-30/1421

8275 NDX2598423
పపరర: మసరసన వల షపక

8277 NDX3274404
పపరర: కమల సననయమలమ

8278 NDX3112240
పపరర: అనసష మమచవరపప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:2-14-827/93
వయససస:33
లస: పప

94-26/995

భరస : వరరసజనవయలల
ఇసటట ననస:2-14-444
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అల సరహహబ
ఇసటట ననస:2-14-456
వయససస:28
లస: పప

8283 NDX2596393
పపరర: కరష అవరశరర

94-31/800

తసడడ:డ కకశశర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:2-14-428
వయససస:21
లస: పప

94-27/1552

94-20/1012

94-28/956

తసడడ:డ వనసకట శవ పడసరద మమచవరపప
ఇసటట ననస:2-14-464
వయససస:21
లస: ససస స
94-28/957

భరస : దతనసతేయ
డ
ఆకరస
ఇసటట ననస:2-14-518
వయససస:62
లస: ససస స
94-27/1103

8266 NDX2707503
పపరర: కకషష వసశ పస లలపలర

భరస : నగగశశరరరవప ననయక హసపబసడ
ఇసటట ననస:2-14-449
వయససస:32
లస: ససస స

8280 NDX3126711
పపరర: ససభబగఖ జజనకక అకరసవఝమల

94-28/955

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పస లలపలర
ఇసటట ననస:2-14-412
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససబబర రరవప సననయమలమ
ఇసటట ననస:2-14-456
వయససస:54
లస: ససస స
94-27/490

94-28/954

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప వసస
ఇసటట ననస:2-14-387
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన బబకస రరయలల
ఇసటట ననస:2-14-444
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ చనన బబకసరరయలల
ఇసటట ననస:2-14-444
వయససస:18
లస: పప
8276 NDX2574721
పపరర: అబబదల షపవక

8262 NDX2591717
పపరర: వనసకట గగపస కకషష పపలవరరఱ

తసడడ:డ అనక కలమమర కరగదద సలల
ఇసటట ననస:2-14-414
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ అనల సససకర
ఇసటట ననస:2-14-435
వయససస:23
లస: పప
8273 NDX2711331
పపరర: టబగగర పపపపపడక

భరస : చసదడ శశఖర వలవవటట
ఇసటట ననస:2-14-374
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పస లలపలర
ఇసటట ననస:2-14-412
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పస లలపలర
ఇసటట ననస:2-14-412
వయససస:22
లస: పప
8270 NDX2362192
పపరర: అఖల సససకర

తసడడ:డ శవ ససబడమణఖ కలటటసబ శరససస స వలవవటట
ఇసటట ననస:2-14-374
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపలవరరఱ
ఇసటట ననస:2-14-387
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస పటబచమల
ఇసటట ననస:2-14-396
వయససస:30
లస: పప
8267 NDX2446870
పపరర: కకషష వసశ పస లలపలర

94-28/953

8281 NDX2462000
పపరర: వరససత సరయ బడడసగస

94-27/491

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రజడడస బడడస గస
ఇసటట ననస:2-14-535 FLAT NO 101 SAI TE
వయససస:24
లస: ససస స
94-31/803

8284 NDX3257078
పపరర: పపదద కసయఖ ఆకలల

94-28/1196

తసడడ:డ జగడ యఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:02-14-1230
వయససస:46
లస: పప
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94-20/1002
8285 NDX2697142
పపరర: వనసకట ననగ హనసమ రవ తేజ
కకసడరర
తసడడ:డ శకవనసకట శవయఖ
ఇసటట ననస:2-14-1261
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ జజవనసలమడడదదన షపక
ఇసటట ననస:2-15
వయససస:24
లస: పప

8288 NDX3105186
పపరర: అహకద అల షపక

8289 NDX3092129
పపరర: ససమయ ఖటటన షపక

94-7/937

తసడడ:డ జజవనసలడడమ షపక
ఇసటట ననస:2-15
వయససస:22
లస: పప
8291 NDX2543247
పపరర: జయశక

94-41/667

8292 NDX2817849
పపరర: రరసకలమమర నడడపలర

94-29/1037

94-24/31

8295 NDX3183670
పపరర: చదవతనఖ కరకసత కగలమవథడ

భరస : పడసనన ఆసజనవయబలల పరవససస
ఇసటట ననస:2-15-16,VAISHNAVI HOME
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ దేవగబపస పప
ఇసటట ననస:2-15-19
వయససస:55
లస: ససస స

8303 NDX1259969
పపరర: అశశక రజడడస మదసగబల

8304 NDX3193430
పపరర: నరజసదడ భబషఖస

భరస : అలమరబకలర సయఖద
ఇసటట ననస:2-16
వయససస:26
లస: ససస స
8309 NDX0241133
పపరర: జహహదన ససలమసనన షపక

భరస : బషసర అహమకద
ఇసటట ననస:2-16
వయససస:73
లస: ససస స

94-29/1035

94-2/45

94-29/1038

94-37/599

8296 NDX2847192
పపరర: రమణ నరరబబ ఈనన

94-30/1159

తసడడ:డ లకడక నరసయఖ పరవససస
ఇసటట ననస:2-15-16 VAISHNAVI HOME
వయససస:41
లస: పప
94-30/4

8307 NDX1740571
పపరర: సరశత తషరర పరటట

8310 JBV3689718
పపరర: షపక తనహహర నడరరననసర

8313 NDX2145630
పపరర: జజన బబషర షపక
తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:2-16
వయససస:24
లస: పప

8302 JBV1738053
పపరర: రమమదేవ� పస లసరజడ�డస

94-27/493

భరస : మధససడధనరజడడస
ఇసటట ననస:2-15-113/6
వయససస:47
లస: ససస స
94-17/1072

��

8305 NDX2830388
పపరర: మహమకద అల షపక

94-1/1445

తసడడ:డ ఉమర షపక
ఇసటట ననస:2-16
వయససస:40
లస: పప
94-2/43

8308 NDX2138684
పపరర: పస యల ససమబబల

94-2/44

భరస : శవ పడసరద
ఇసటట ననస:2-16
వయససస:26
లస: ససస స
94-2/46

భరస : తనహహర మనశర
ఇసటట ననస:2-16
వయససస:41
లస: ససస స
94-2/48

94-29/1036
8293 NDX3193000
పపరర: వనసకటటశశరరర ననయక కగలమవథడ

భసధసవప: వజయ కగలమవథడ
ఇసటట ననస:2-15-6/4
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రవ శసకర తషరర పరటట
ఇసటట ననస:2-16
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : తనహహర రజహమమన
ఇసటట ననస:2-16
వయససస:35
లస: ససస స
8312 NDX0241125
పపరర: అబబమననసర షపక

తసడడ:డ జయమ
ర బదదన షపక
ఇసటట ననస:2-15
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ఏదసకకడలల భబషఖస
ఇసటట ననస:2-15-1208
వయససస:31
లస: పప
94-2/42

94-7/939

94-29/1033
8299 NDX3118577
పపరర: పడసనన ఆసజనవయబలల పరవససస

8301 NDX2369932
పపరర: మసగతనయమరర దేవగబపస పప

తసడడ:డ కకటటరజడడస
ఇసటట ననస:2-15-113/6
వయససస:33
లస: పప

8290 NDX3089810
పపరర: అశకఫ అల షపక

8298 NDX2595361
పపరర: శక రరమ చదవతనఖ కటబరర

8300 NDX3118635
పపరర: అరరణ కలమమరర తరరనగరర

8306 NDX1924571
పపరర: మసరటనన సయఖద

94-7/938

భరస : పసచచయఖ నరరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:2-15-10
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ లల కకషష మమరరస కటబరర
ఇసటట ననస:2-15-16-1
వయససస:29
లస: పప

94-27/494

94-4/802

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ననయక కగలమవథడ
ఇసటట ననస:2-15-6/4
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నశర సరహహబ మమమలమమరర
ఇసటట ననస:2-15-14 1ST LINE BHAGYANA
వయససస:42
లస: పప
94-29/1034

8287 NDX0219220
పపరర: రహహమబననసర షపక�

భరస : అకబర ఆల�
ఇసటట ననస:2-15
వయససస:61
లస: ససస స

తలర : సకలసబబయ నడడపలర
ఇసటట ననస:2-15-6/3
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర ననయక కగలమవథడ
ఇసటట ననస:2-15-6/4
వయససస:44
లస: ససస స
8297 NDX2528313
పపరర: చసద వల మమమలమమరర

94-2/1414

తసడడ:డ జయమ
ర బదదన షపక
ఇసటట ననస:2-15
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వవదనసతస వశ దేవ కలమమర
ఇసటట ననస:2-15-6/2
వయససస:43
లస: ససస స
8294 NDX3203924
పపరర: వజయ కగలమవథడ

8286 NDX3089620
పపరర: అహమకద అల షపక

8311 JBV3022324
పపరర: భమలకడక జలలర ళళమమడడ

94-2/47

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:2-16
వయససస:69
లస: ససస స
94-2/49

8314 NDX2091932
పపరర: సదనశవపడడ వరససరజడస డ

94-2/50

తసడడ:డ అశశక వరరన వరససరజడడస
ఇసటట ననస:2-16
వయససస:26
లస: పప
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8315 JBV1802289
పపరర: అబబదల షపక
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94-2/51

తసడడ:డ బషసరఅహకద
ఇసటట ననస:2-16
వయససస:34
లస: పప
8318 JBV1800572
పపరర: పపరషచసదడరరవప� సజరల�

94-2/638

94-4/805

94-4/1579

94-41/677

94-30/1162

94-29/1040

94-41/668

94-41/670

తసడడ:డ చనన కగశవ పడసరద దదవససమ
ఇసటట ననస:2-16-54
వయససస:35
లస: ససస స

8323 NDX1402882
పపరర: మర రరఫసజ సయఖద

94-4/807

8326 NDX2654747
పపరర: మధవ ననలగఅలమ

94-14/818

95-1/1007 8329 NDX2737021
8328 SQX2017002
పపరర: లలలఠర సరయ ననగ ససరర ససగబడల
పపరర: రసగననథ మమసడలకస

8331 SQX2290054
పపరర: పడభబ దేవ బబ మకతతటట

8334 NDX2928562
పపరర: దేవకకప గబరజజల

8337 NDX2590388
పపరర: వనవషషవ పపసరలననస

8340 NDX3259926
పపరర: రసగననయకమక మసడవ

8343 NDX3092269
పపరర: రగవత దదవససమ
భరస : చనన కగశవ పడసరద దదవససమ
ఇసటట ననస:2-16-54
వయససస:49
లస: ససస స

94-30/1161

తసడడ:డ అపలరరవప
ఇసటట ననస:2-16-14
వయససస:29
లస: పప
95-40/913

8332 SQX2419653
పపరర: మమధవ పగరడడపలర

95-19/1315

తసడడ:డ చనన రరమబలల
ఇసటట ననస:2-16-24
వయససస:31
లస: ససస స
94-41/803

8335 NDX3137916
పపరర: ససబబయమక గబసటటపలర

94-26/1138

భరస : కకసడల రరవప గసటటపరల
ఇసటట ననస:2-16-37
వయససస:67
లస: ససస స
94-41/669

8338 NDX2819399
పపరర: గకరరననయబడడ డఢకల

94-29/1041

భసధసవప: అదర
ఇసటట ననస:2-16-45
వయససస:48
లస: పప
94-30/1422

భరస : చదసచయఖ మసడవ
ఇసటట ననస:2-16-48
వయససస:64
లస: ససస స
94-26/1139

94-4/804

భరస : గగవసదస ననలగఅలమ
ఇసటట ననస:2-16-2
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖస పపసర
ఇసటట ననస:2-16-44
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : గకరర ననయబడడ డఢకల
ఇసటట ననస:2-16-45
వయససస:37
లస: ససస స
8342 NDX3132123
పపరర: ససధఖ మమధసరర దదవససమ

94-5/1231

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:2-16-36
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖస పపసరలసక
ఇసటట ననస:2-16-44
వయససస:22
లస: ససస స
8339 NDX2589307
పపరర: పదనకవత డఢకల

8325 NDX2852291
పపరర: షరహహనన షపక

8320 NDX2191203
పపరర: జరరన బబగమ షపక

తసడడ:డ మహబమబ సయఖద
ఇసటట ననస:2-16
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ మకతతటట
ఇసటట ననస:2-16-19
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ రరవప బబలర
ఇసటట ననస:2-16-26
వయససస:43
లస: పప
8336 NDX2563310
పపరర: వఖకల పపసరలసక

94-4/806

తసడడ:డ రవసదడ కలమమర ససగబడల
ఇసటట ననస:2-16-10/1
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రసగననథ
ఇసటట ననస:2-16-14
వయససస:26
లస: ససస స
8333 NDX3130168
పపరర: ఆనసధ రరవప బబలర

8322 NDX1402965
పపరర: నగరనన ఫజగల షపక

94-2/637

భరస : రరయమజదదదన బబషర షపక
ఇసటట ననస:2-16
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : అబబదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:2-16
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ఆనసద బబబబ
ఇసటట ననస:2-16-8
వయససస:24
లస: ససస స
8330 NDX2737070
పపరర: దసరడ మమసడలకస

94-4/803

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:2-16
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:2-16
వయససస:20
లస: పప
8327 NDX2581486
పపరర: రరజకలమమరర సస మవరరపప

8319 NDX2145721
పపరర: షబబనన బబగస షపవక

8317 JBV1803980
పపరర: షపక తనహహర మనశర

తసడడ:డ బషసరఅహకద
ఇసటట ననస:2.16
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరయమజదదదన బబషర షపవక
ఇసటట ననస:2-16
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మహబమబ సయఖద
ఇసటట ననస:2-16
వయససస:50
లస: ససస స
8324 NDX2806529
పపరర: రగశన జమమర షపక

94-2/52

తసడడ:డ బషసరఅహకద
ఇసటట ననస:2-16
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ � �
ఇసటట ననస:2.16
వయససస:67
లస: పప
8321 NDX1402908
పపరర: షకకలమ పరరశన సయఖద

8316 JBV1802255
పపరర: షపక తనహహర రజహమమన

8341 NDX3208717
పపరర: గకతమ అమరస లలరర

94-27/1133

తసడడ:డ బబబబరరవప అమరస లలరర
ఇసటట ననస:2-16-49
వయససస:18
లస: పప
94-30/1163

8344 NDX3056215
పపరర: ఆనసద సరయ దదవససమ

94-30/1164

తసడడ:డ చనన కగశవ పడసరద దదవససమ
ఇసటట ననస:2-16-54
వయససస:37
లస: పప
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8345 NDX2910180
పపరర: వనసకటటశశరరర కసచరర
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94-26/1140

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:2-16-56
వయససస:61
లస: పప

8346 NDX3280914
పపరర: కకసడమక గనవర రపఅల

94-26/1447

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-16-57
వయససస:19
లస: ససస స

8348 NDX3275195
పపరర: చననయఖ పపలర లరర

94-30/1427

తసడడ:డ పపలర లరర నరసయఖ
ఇసటట ననస:2-16-59
వయససస:48
లస: పప

8349 NDX3275377
పపరర: భబగఖ లకడక పపలర లరర

94-41/672

భరస : అబబదల హకకస లషసర
ఇసటట ననస:2-16-59
వయససస:28
లస: ససస స

8352 NDX3059516
పపరర: సపనహ లత జజగరర మమడడ

94-30/1429

94-26/1142

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:2-16-64/1
వయససస:67
లస: పప
8357 NDX2680841
పపరర: శకనస ఓబమ లసక

8355 NDX3091915
పపరర: కకషష కలమమరర బబ దసదలలరర

94-26/1141

8358 NDX2579530
పపరర: సతఖననరరయణ టటకక

8353 NDX2879930
పపరర: భబనస పడసరద జజగరర మమడడ

94-41/804

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:2-16-64
వయససస:41
లస: పప
94-30/1165

భరస : ససజవ రరవప బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:2-16-64/1
వయససస:51
లస: ససస స
94-30/991

94-41/671
8350 NDX2624773
పపరర: అబబదల హకకస లషసర మహమద

తసడడ:డ అరరరత లషసర
ఇసటట ననస:2-16-59
వయససస:30
లస: పప

భరస : భబణబ పడసరద జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:2-16-64
వయససస:34
లస: ససస స

8354 NDX3058047
పపరర: ససజవ రరవప బబ దసదలలరర

94-29/1042

తసడడ:డ వనసగయఖ గసజగరపల
ఇసటట ననస:2-16-57
వయససస:23
లస: పప

తలర : పపలర లరర చననయఖ
ఇసటట ననస:2-16-59
వయససస:23
లస: ససస స

8351 NDX2624146
పపరర: నడరరయమ మహమద

8347 NDX3176302
పపరర: వనసకటటశశరరర గసజగరపల

8356 NDX2879120
పపరర: శకనవరస టటకక

94-41/805

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:2-16-72
వయససస:35
లస: పప
94-41/673

8359 NDX2605061
పపరర: ససతతష కలమమర ఓబమ లసక

94-41/674

తసడడ:డ తనతయఖ
ఇసటట ననస:2-16-72 SAMATHA NAGAR
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ పపదద ననరరయబడడ
ఇసటట ననస:2-16-72 SAMATHA NAGAR
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:2-16-72 SAMATHA NAGAR
వయససస:23
లస: పప

8360 NDX2622868
పపరర: సరలకన రరజ ఓబమ లసక

8361 NDX2581148
పపరర: లకడక టటకక

8362 NDX2570638
పపరర: నబ షపక

94-41/675

94-43/680

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:2-16-72 SAMATHA NAGAR
వయససస:22
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ టటకక
ఇసటట ననస:2-16-72 SAMATHA NAGAR
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజ షపక
ఇసటట ననస:2-16-75
వయససస:22
లస: పప

8363 NDX2889368
పపరర: ఇమమనసయయల బతష
స ల

8364 NDX2747566
పపరర: మమణణకఖ రరవప బతష
స ల

8365 NDX2930816
పపరర: ససనత బతష
స ల

94-26/1143

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:2-16-82 SAMATHA NAGAR
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:2-16-82 , 4TH LINE
వయససస:33
లస: పప

8366 NDX2945418
పపరర: అనసష చరరవనళర

8367 JBV0772731
పపరర: ఉసరకన సయఖద

94-22/774

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-16-82 , 8TH LINE
వయససస:21
లస: ససస స
8369 JBV0772723
పపరర: సయఖద మమరరన

94-30/1166

94-41/676

94-41/806

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:2-16-82 , 4TH LINE
వయససస:35
లస: ససస స
94-41/807

తసడడ:డ గరలబబసహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:2-16-83
వయససస:53
లస: పప

8368 NDX1290162
పపరర: అయళబ అఫసర సయఖద

94-41/808

తసడడ:డ ఊసరకన సయఖద
ఇసటట ననస:2-16-83
వయససస:25
లస: పప

94-102/884

భరస : ఉసరకన సయఖద
ఇసటట ననస:2-16-83
వయససస:51
లస: ససస స

8370 NDX2537686
పపరర: మసరసన వల షపక
తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:2-16-86
వయససస:62
లస: పప
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94-41/2

8371 NDX2615094
పపరర: మహకద గఫర సదదక షపక

తసడడ:డ షపక మసరసనశల
ఇసటట ననస:2-16-86
వయససస:33
లస: పప

94-41/678

8372 NDX3214822
పపరర: ససకలమమర సస డడమమలమ

94-30/1167

తసడడ:డ దదనకర సస డడమమలమ
ఇసటట ననస:2-16-87
వయససస:21
లస: పప
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8373 NDX2732543
పపరర: మహబమబ బ షపక
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94-30/1168

భరస : తనజదదదన షపక
ఇసటట ననస:2-16-90
వయససస:33
లస: ససస స
8376 NDX3207636
పపరర: వషష
ష వరరన రరజ చకకవరరస

94-30/1160

94-24/1004

తసడడ:డ ఏసస కకడడరగకరస
ఇసటట ననస:2-16-166/3
వయససస:48
లస: పప
8382 NDX2615409
పపరర: ఖససస బఇవనవ షపక

94-29/816

94-6/610

94-27/1134

94-23/16

95-6/786

భరస : సరసబశవ రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:2-19
వయససస:25
లస: ససస స

94-30/1409

8389 NDX2806909
పపరర: సరలమక తషమమటట

8392 NDX2954428
పపరర: నవన కలమమర గగరరజవవలల

8395 NDX3218633
పపరర: అనత చలక

94-2/54

8398 JBV3689734
పపరర: అనత పరలమదద

94-18/729

8401 NDX0386599
పపరర: గకతమ చససడడ
తసడడ:డ రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:2-19
వయససస:66
లస: పప

8381 NDX2126655
పపరర: హహమబసదసకకప బబ పపలడడ

94-41/4

8384 NDX3227782
పపరర: రతమక డన పపడడ

94-15/759

8387 NDX3038171
పపరర: ససతతశ పరలలమమమననబ

94-26/1144

తసడడ:డ దదల బహదడర
ఇసటట ననస:2-17-33
వయససస:37
లస: పప
94-26/1145

8390 NDX2880151
పపరర: రరమబ ధరక పపలర స

94-30/1169

తసడడ:డ శసకర
ఇసటట ననస:2-17-39
వయససస:19
లస: పప
94-30/1170

8393 NDX2592574
పపరర: శకనవరస రరవప గసజరపల

94-23/621

తసడడ:డ బల శశషసయమ
ఇసటట ననస:2-17-73
వయససస:34
లస: పప
94-39/1174

8396 NDX1710491
పపరర: లకడక శరలన మబదదగగసడ

94-2/53

తసడడ:డ ససబబబరరవప మబదదగగసడ
ఇసటట ననస:2-19
వయససస:25
లస: ససస స
94-2/55

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:2-19
వయససస:43
లస: ససస స
94-2/57

94-29/1039

భరస : సససదర రరవప డన పపడడ
ఇసటట ననస:2-17-19
వయససస:83
లస: ససస స

భరస : ఈశశర చలక
ఇసటట ననస:2-18-16
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప మబదదగగసడ
ఇసటట ననస:2-19
వయససస:25
లస: ససస స
8400 NDX1710202
పపరర: జజనకక కకలమర

8386 NDX2650851
పపరర: బతతల షపక

8378 NDX3106721
పపరర: నససమమ షపక

భరస : బ వనసకరటబరవకలమమర బబ పపలడడ
ఇసటట ననస:2-16-514 flat no 401
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:2-17-48
వయససస:41
లస: పప

తలర : సమత నడతకకస
ఇసటట ననస:2-18
వయససస:22
లస: ససస స
8397 NDX1710228
పపరర: శవ కలమమరర మబదదగగసడ

94-41/3

భరస : తరరపతయఖ తషమమటట
ఇసటట ననస:2-17-34
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ హసద భకస
ఇసటట ననస:02-17-42
వయససస:33
లస: పప
8394 SQX2096972
పపరర: సరయ నకకత నడతకకస

8383 NDX3234259
పపరర: పవన కలమఖణ పస టట
ర రర

94-31/806

భరస : నన
ఇసటట ననస:2-16-141
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:2-17-31
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ దదల బహదడర
ఇసటట ననస:2-17-33
వయససస:37
లస: పప
8391 NDX2369783
పపరర: బ వనసకనన భకస

8380 NDX1612440
పపరర: వనసకట రవ కలమమర బబ పపలడడ

94-26/1137

తసడడ:డ యలర యఖ పస టట
ర రర
ఇసటట ననస:2-17-12
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:2-17-30
వయససస:41
లస: పప
8388 NDX3135340
పపరర: ససతతశ పరలలమమమననబ

8377 NDX2902286
పపరర: వనసకట మణణకరసత ననగ కకషష
వసశ మమజగటట
తసడడ:డ దసరడ పడసరద
ఇసటట ననస:2-16-134/D
వయససస:19
లస: పప

8375 NDX2708527
పపరర: అయయషర కకసర షపక

భరస : జజన సపవదన షపక
ఇసటట ననస:2-16-103
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమమసజనవయబలల
ఇసటట ననస:2-16-514flat 401
వయససస:52
లస: పప

భరస : హహసపన
ఇసటట ననస: 2-17-1/1
వయససస:40
లస: ససస స
8385 NDX2626844
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

94-31/805

తసడడ:డ పసర అహమకద షపక
ఇసటట ననస:2-16-103
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరజ చకకవరరస
ఇసటట ననస:2-16-105
వయససస:23
లస: పప
8379 NDX3263670
పపరర: ఏడడకకసడలల కకడడరగకరస

8374 NDX2708378
పపరర: జజన సపవదన షపక

8399 NDX1798984
పపరర: కకషష కలమమరర గరరకపరటట

94-2/56

భరస : శకనవరస గరరకపరటట
ఇసటట ననస:2-19
వయససస:66
లస: ససస స
94-2/58

8402 NDX0112300
పపరర: హరరష అ�్్�

94-2/59

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:2-19
వయససస:66
లస: పప
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8403 NDX1710210
పపరర: ససబబబరరవప మబదదగగసడ

94-2/60

తసడడ:డ రసగయఖ మబదదగగసడ
ఇసటట ననస:2-19
వయససస:25
లస: పప
8406 NDX2020857
పపరర: శవపరరశత తషమమటట

94-119/1

95-1/1009

94-2/67

94-2/70

94-4/810

94-2/74

94-100/907

భరస : ఖమదర వల సయఖద
ఇసటట ననస:2-25
వయససస:59
లస: ససస స

8416 NDX1599432
పపరర: బడజగష కలమమర చదనసనపరటట

8419 NDX2884807
పపరర: కకమబక రరమ రజడస డ సరన

8422 JBV3688199
పపరర: పపరషచసదడ రరవప పసననమనవన

8425 NDX2754729
పపరర: ఎడడకకసడలల నసదనఖల

94-15/464

8428 NDX0234757
పపరర: ససమయఖ బబగస షపక

94-2/71

8431 NDX2120939
పపరర: ఖమదర వల సయఖద
తసడడ:డ పకకర సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:2-25
వయససస:64
లస: పప

8411 NDX1155589
పపరర: పడవణ యమరర గడనస

94-2/66

8414 NDX1847278
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బబలరపప

94-2/69

8417 NDX1926254
పపరర: ససబబ రరవప చలమర

94-2/72

తసడడ:డ గబరవయఖ చలమర
ఇసటట ననస:2-21
వయససస:60
లస: పప
94-15/607

8420 NDX1838277
పపరర: భవరన బబ డేపపడడ

94-2/73

భరస : వనసకట రరవప తనళళళరర
ఇసటట ననస:2-22
వయససస:54
లస: ససస స
94-2/75

8423 NDX2710945
పపరర: యమమన ఈమన

94-14/823

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-22
వయససస:20
లస: ససస స
94-45/606

8426 NDX3261872
పపరర: దదలప కలమమర తతకల

94-194/1540

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:2-22a
వయససస:36
లస: పప
94-2/76

తసడడ:డ నడరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:2-24
వయససస:31
లస: ససస స
94-3/516

94-29/855

తసడడ:డ శశషయఖ బబలరపప
ఇసటట ననస:2-20
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ బడహకయఖ నసదనఖల
ఇసటట ననస:2-22-222
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ తదలర
ఇసటట ననస:2-23
వయససస:21
లస: పప
8430 NDX2120921
పపరర: మబసతనజ బబగస సయఖద

94-2/68

తసడడ:డ రఘబననథ రరవప పసననమనవన
ఇసటట ననస:2-22
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కరకరర మబడడ కరకరర మబడడ
ఇసటట ననస:2-22
వయససస:18
లస: పప
8427 NDX2546745
పపరర: శవ ననగగశశర రరవప తదలర

8413 NDX1847351
పపరర: రరమమదేవ బబలరపప

8408 NDX2598985
పపరర: మబతనఖలమక జలమర

భరస : ససరగసదడ బబబబ యమరర గడనస
ఇసటట ననస:2-20
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ గరల రజడడస
ఇసటట ననస:2-21
వయససస:22
లస: పప

తలర : ఖమమరరన షపక
ఇసటట ననస:2-22
వయససస:50
లస: పప
8424 NDX2576288
పపరర: ససనల కరకరర మబడడ

94-2/65

తసడడ:డ లకకక ననరరయణ
ఇసటట ననస:2-21
వయససస:42
లస: పప

తలర : abdulazeer shaik
ఇసటట ననస:2-21
వయససస:22
లస: పప
8421 NDX1704502
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

8410 NDX1847385
పపరర: శశశలజ బబలరపప

94-2/639

తసడడ:డ తరపతయఖ
ఇసటట ననస:2-19-3
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప బబలరపప
ఇసటట ననస:2-20
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప చలమర
ఇసటట ననస:2-21
వయససస:30
లస: పప
8418 NDX2200020
పపరర: riaz shaik

95-1/1008

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప బబలరపప
ఇసటట ననస:2-20
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పపళర రరవప జజససస
ఇసటట ననస:2-20
వయససస:44
లస: ససస స
8415 NDX1926189
పపరర: ననగరరరర న చలమర

8407 SQX2046282
పపరర: కకరణ కలమమర బసడరర

8405 NDX1360072
పపరర: ససతనరరమరరజ పర త

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరవప పర త
ఇసటట ననస:2.19
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడరర
ఇసటట ననస:2-19
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ అసకమక రరవప తతట
ఇసటట ననస:2-19A
వయససస:18
లస: ససస స
8412 NDX1704577
పపరర: అరరణన కలమమరర ఆళళ

94-2/61

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-19
వయససస:49
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప తషమమటట
ఇసటట ననస:2/19
వయససస:41
లస: ససస స
8409 SQX2045110
పపరర: శరరష తతట

8404 JBV3688629
పపరర: వనసకట సరసబశవరరవప పరలమదద

8429 NDX0768507
పపరర: సబర బబగస షపక

94-2/77

భరస : అహకద అల షపక
ఇసటట ననస:2-24
వయససస:50
లస: ససస స
94-3/517

8432 NDX2728780
పపరర: కరరమబలమర సయఖద

94-3/1430

తసడడ:డ ఖమదర వల సయఖద
ఇసటట ననస:2-25
వయససస:39
లస: పప
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8433 NDX2728764
పపరర: మహబమబ షరరఫ సయఖద

94-3/1431

తసడడ:డ ఖమదర వల సయఖద
ఇసటట ననస:2-25
వయససస:35
లస: పప
8436 NDX2728756
పపరర: షరహహన సయఖద

94-3/1434

95-1/1014

94-41/810

94-41/813

94-4/811

94-10/1520

94-41/811

8446 NDX2369791
పపరర: తనహహరరననసర షపక

8449 JBV2869014
పపరర: జయలకడక దనసరర

8452 NDX2605335
పపరర: గణణష లభనన

94-5/1232

8455 NDX2635381
పపరర: శకనవరస లకసవరపప

94-23/17

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ననళస
ఇసటట ననస:2-35
వయససస:24
లస: పప

8458 NDX1926171
పపరర: భరత కలమమర పస తషల

94-4/812

తసడడ:డ సడబబబరరహహనయమమ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:2-35
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:2-35
వయససస:45
లస: ససస స

95-107/616

8444 NDX3106879
పపరర: రజన చదరరకలరర

94-41/812

8447 NDX2661270
పపరర: నఫసజ మహమకద

94-12/1243

8450 JBV2860013
పపరర: శకనవరససలల దనసరర

94-4/813

తసడడ:డ ననరరయణ దనసరర
ఇసటట ననస:2-30
వయససస:57
లస: పప
94-21/680

8453 NDX2682888
పపరర: డననయల కలసబబ

94-31/811

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:2-31
వయససస:20
లస: పప
94-9/679

8456 NDX3112257
పపరర: గరకషక గటటటపరటట

94-134/691

తసడడ:డ హహమచసదడ శకనవరస
ఇసటట ననస:2-33
వయససస:22
లస: ససస స
94-2/79

తసడడ:డ ఉగడ యఖ పస తషల
ఇసటట ననస:2-35
వయససస:24
లస: పప

94-2/1091 8461 NDX2704054
8460 NDX2696086
పపరర: వనసకట ససబబరరవప పససపపలలటట
పపరర: పపప ససననమమబ పససపపలలటట

8441 SQX2000586
పపరర: కకటట సరశమ మమలపరటట

తసడడ:డ మహమకద దసస గరరర మహమకద
ఇసటట ననస:2-27-134
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప లకసవరపప
ఇసటట ననస:2-32
వయససస:19
లస: పప
94-2/78

94-41/809

భరస : ఫణణసదడ చదరరకలరర
ఇసటట ననస:2-27-3
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమ ననయబడడ
ఇసటట ననస:2-30
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ అడడగగపలల
ఇసటట ననస:2-31 , MASID ROAD
వయససస:71
లస: పప
8457 NDX1925462
పపరర: సరయ దదశజగశ ననళస

8443 NDX3107422
పపరర: ఫణణసదడ చదరరకలరర

8438 NDX2923340
పపరర: జజఖత నలగరరర

తసడడ:డ జజజ మమలపరటట
ఇసటట ననస:2-27
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరససలల దనసరర
ఇసటట ననస:2-30
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకట వవవకరనసద దనసరర
ఇసటట ననస:2-30
వయససస:24
లస: ససస స
8454 NDX2852275
పపరర: సరసబశవ రరవప అడడగగపలల

95-1/1015

తసడడ:డ బబడ షపక
ఇసటట ననస:2-27-63/535
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ పహరరదదన షపక
ఇసటట ననస:2-28
వయససస:48
లస: ససస స
8451 NDX3300001
పపరర: ససనత దనసరర

8440 SQX2044493
పపరర: మసగమక కనననకసటట

94-3/1433

తసడడ:డ పకథదశరరజ నలగరరర
ఇసటట ననస:2-26-3
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ చదరరకలరర
ఇసటట ననస:2-27-3
వయససస:34
లస: పప

భరస : లకడక ననరరయణ చదరరకలరర
ఇసటట ననస:2-27-3 FLAT-402
వయససస:55
లస: ససస స
8448 NDX2200038
పపరర: జయ బబష షపక

94-6/613

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కనననకసటట
ఇసటట ననస:2-27
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడకననరరయణ
ఇసటట ననస:2-27-3
వయససస:34
లస: పప
8445 NDX3117553
పపరర: ససబబయమక చదరరకలరర

8437 NDX2701993
పపరర: ననగబలమరర షపక

8435 NDX1880047
పపరర: అబబదల రహహస సయద

తసడడ:డ ఖదర వల
ఇసటట ననస:2-25
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:2-26
వయససస:20
లస: పప

భరస : కకటట సరశమ మమలపరటట
ఇసటట ననస:2-27
వయససస:26
లస: ససస స
8442 NDX3072451
పపరర: ఫణణసదడ చదరరకలరర

94-3/1432

భరస : కరరమబలమర సయఖద
ఇసటట ననస:2-25
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహబమబ షరరఫ సయఖద
ఇసటట ననస:2-25
వయససస:30
లస: ససస స
8439 SQX2000560
పపరర: ఆదదలకడక మమలపరటట

8434 NDX2728772
పపరర: రజయ సయఖద

8459 NDX2069079
పపరర: నరసససహ రరవప కకలమ

94-2/80

తసడడ:డ రరమ రరవప కకలమ
ఇసటట ననస:2-35
వయససస:52
లస: పప
94-67/958

8462 NDX3196920
పపరర: చసదడ మమళ ఉదయగరరర

94-16/1244

తసడడ:డ కకషష ఉదయగరరర
ఇసటట ననస:2-35-232/ 3A
వయససస:36
లస: పప
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8463 NDX3206919
పపరర: చసదడ మమళ ఉదయగరరర

94-16/1245

Deleted

తసడడ:డ కకషష ఉదయగరరర
ఇసటట ననస:2-35-232/ 3A
వయససస:36
లస: పప
8466 NDX1926130
పపరర: రగశరక భబణబ షపక

94-2/81

94-82/5

94-30/5

94-2/84

94-7/941

94-10/487

94-2/87

తసడడ:డ సరగజన రరవప కనపరరరఱ
ఇసటట ననస:2-41
వయససస:58
లస: పప

8476 NDX1924084
పపరర: సతనఖనసద కలమమరర పసదకరల

8479 NDX0642140
పపరర: హరరత యడర పలర �

8482 SQX2099653
పపరర: గగపస కలసబ

8485 NDX1894618
పపరర: పడథసఖష బబ లలర పలర

94-2/90

8488 NDX1836669
పపరర: చదవతనఖ కకయరమమడడ

94-2/85

8491 NDX2728426
పపరర: పసరర సరహహబ షపక
తసడడ:డ బబ లలడడ షపక
ఇసటట ననస:2-41
వయససస:63
లస: పప

8471 NDX0241588
పపరర: బబజద బ షపక�

94-4/815

8474 NDX2144715
పపరర: పసడయమసక గడడపపడడ

94-2/83

8477 NDX2824282
పపరర: శశషగరరర రరవప కసచరర

94-3/1435

తసడడ:డ బబ లయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:2-40
వయససస:55
లస: పప
94-10/485

8480 NDX0446583
పపరర: ససగబణకలమమరర� చగబరరపరటట�

94-10/486

భరస : బబ లమరరరవప� ఆలకలసట
ఇసటట ననస:2-40
వయససస:56
లస: ససస స
95-5/721

8483 NDX1899014
పపరర: జజఖతమయళ నసబమరర

94-2/86

తసడడ:డ రమమశ నసబమరర
ఇసటట ననస:2-41
వయససస:24
లస: ససస స
94-2/88

8486 NDX1924100
పపరర: ససధఖ కలమమరర కకసడడమబటర

94-2/89

తసడడ:డ రమమశ బబబబ కకసడడమబటర
ఇసటట ననస:2-41
వయససస:34
లస: ససస స
94-2/91

తసడడ:డ పరపరరరవప కకయరమమడడ
ఇసటట ననస:2-41
వయససస:29
లస: పప
94-2/93

94-4/1591

భరస : నరగసదడ కలమమర గడడపపడడ
ఇసటట ననస:2-40
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరజగశ కలమమర బబ లలర పలర
ఇసటట ననస:2-41
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : జ వ రరమరరవప
ఇసటట ననస:2-41
వయససస:37
లస: ససస స
8490 NDX1896531
పపరర: వననద బబబబ కనపరరరఱ

94-82/6

తసడడ:డ నగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:2-40
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమ సససదర గబసడడమమడ
ఇసటట ననస:2-41
వయససస:30
లస: ససస స
8487 NDX1380104
పపరర: వజయ నరకల గరరకపరటట

8473 JBV3295912
పపరర: ససలలచన� జల�

8468 NDX2830255
పపరర: రరగరరర శకనవరస

భరస : మమలమల�
ఇసటట ననస:2-39
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:2-40
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:2-40
వయససస:75
లస: పప
8484 NDX1925207
పపరర: వరసవ శలల గబసడడమమడ

94-37/602

భరస : ససపత చసదడకలమమర పసదకరల
ఇసటట ననస:2-40
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:2-40
వయససస:78
లస: ససస స
8481 NDX0640292
పపరర: శకధర రరవప� యడర పలర �

8470 NDX2575546
పపరర: ధనలకడక ఈమన

94-16/1247

తసడడ:డ చలమయఖ
ఇసటట ననస:2-36
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససజజకవరరజ� �
ఇసటట ననస:2-39
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప దేసస
ఇసటట ననస:2-40
వయససస:47
లస: ససస స
8478 NDX3135472
పపరర: మహలకడక పస తషరరజ

94-2/82

భరస : సరయ రజడడస ఈమన
ఇసటట ననస:2-37
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససదననస ససడనమ
ఇసటట ననస:2-39
వయససస:23
లస: పప
8475 NDX1654590
పపరర: ననగలకడక దేసస

8467 NDX1926015
పపరర: ససలల న బబగమ షపక

8465 NDX3189479
పపరర: చసదడ మమళ ఉదయగరరర

తసడడ:డ కకషష ఉదయగరరర
ఇసటట ననస:2-35-232/ 3A
వయససస:36
లస: పప

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:2-36
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకటననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:2-36
వయససస:52
లస: ససస స
8472 NDX2401073
పపరర: ససరగష ససడనమ

94-16/1246

తసడడ:డ కకషష ఉదయగరరర
ఇసటట ననస:2-35-232/ 3A
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:2-36
వయససస:28
లస: ససస స
8469 NDX1263979
పపరర: సరళ పడతసపరటట

8464 NDX3163318
పపరర: చసదడ మమళ ఉదయగరరర

8489 NDX1836610
పపరర: పకఠరశ రరజ కకయరమమడడ

94-2/92

తసడడ:డ పరపరరరవప కకయరమమడడ
ఇసటట ననస:2-41
వయససస:30
లస: పప
94-3/1436

8492 NDX0461855
పపరర: పడతషఖష నలవనలర

94-10/488

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:2-41
వయససస:32
లస: ససస స
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పపరర: ససధఖ నవలవనలర
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94-10/489

తసడడ:డ శసకర రరవప నవలవనలర
ఇసటట ననస:2-41
వయససస:33
లస: ససస స
8496 NDX0675363
పపరర: బబ లమరరరవప చగబరరపరటట�

94-10/492

94-2/96

భరస : వనసకటటసన
ఇసటట ననస:2-42
వయససస:34
లస: ససస స
94-2/99

భరస : రమమష బబబబ చగబరరపరటట
ఇసటట ననస:2-42
వయససస:52
లస: ససస స

8500 NDX2091692
పపరర: ననగలకడక పస సదసగబల

8503 NDX0110049
పపరర: ససధ రతనస ననదదసడర

94-2/102

తసడడ:డ వడర పడసరద బసడనరర
ఇసటట ననస:2-42
వయససస:25
లస: పప

8506 NDX1952705
పపరర: నజర అహమద షపక

తసడడ:డ వరయఖ ససధనఖపప
ఇసటట ననస:2-42
వయససస:49
లస: పప

8509 AP151010063561
పపరర: చనబకసయఖ పస గబల

94-2/641

8512 NDX1843193
పపరర: శక కశఖప కసడ
స రర

94-2/100

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:2-43
వయససస:27
లస: పప

8515 NDX2091882
పపరర: వనసకట రరవప కకడనల

94-2/103

8518 NDX3011855
పపరర: ఇసరడయమల తలల
ర రర

తసడడ:డ కణక పడసరద ఐలమవరరపపవవనసటబ
ఇసటట ననస:2-43
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ తలల
ర రర తలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-44
వయససస:73
లస: పప

8520 NDX3039385
పపరర: రరత మమరర తలల
ర రర

8521 NDX3039393
పపరర: కÚరèథÜ గడస స

94-219/772

తసడడ:డ కలమమర గడస స
ఇసటట ననస:2-44
వయససస:26
లస: ససస స

8501 NDX2091734
పపరర: నవన కకయమ

94-2/98

8504 NDX1924712
పపరర: లలమదేవ పపవపశల

94-2/101

8507 NDX1925926
పపరర: వనసకట రమణ కలమమర

94-2/104

తసడడ:డ ససబబయఖ దఢపరలపపడడ
ఇసటట ననస:2-42
వయససస:41
లస: పప
94-2/106

8510 AP151010066188
పపరర: మహలకడక పస గబల

94-2/640

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:2.42
వయససస:51
లస: ససస స
94-2/107

8513 NDX1798687
పపరర: లకడక దదపక మనవన

94-2/108

తసడడ:డ వజయపడసరద రరవప మనవన
ఇసటట ననస:2-43
వయససస:27
లస: పప
94-2/110

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కకడనల
ఇసటట ననస:2-43
వయససస:50
లస: పప
95-25/1209

94-2/95

భరస : పరసడడరసగర రరవప పపవపశల
ఇసటట ననస:2-42
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధన కకషష మమరరస కసడ
స రర
ఇసటట ననస:2-43
వయససస:27
లస: పప
94-2/109

8498 NDX1654616
పపరర: మమనస అలలర

భరస : రమమశ బబబబ కకయమ
ఇసటట ననస:2-42
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:2-42
వయససస:87
లస: పప

భరస : చనబకసయఖ�
ఇసటట ననస:2.42
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : జయదదప తలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-44
వయససస:34
లస: ససస స

94-2/97

తసడడ:డ అబబదల రషసద షపక
ఇసటట ననస:2-42
వయససస:27
లస: పప
94-2/105

94-10/491

తలర : వజయ ననగ లకడక అలలర
ఇసటట ననస:2-42
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:2-42
వయససస:29
లస: ససస స

8505 NDX1897661
పపరర: వనసకట నరసససహరరవప బసడనరర

8517 SQX2035178
పపరర: మనస ఐలమవరరపపవవనసటబ

94-2/94

భరస : రవసదడ రజడడస పస సదసగబల
ఇసటట ననస:2-42
వయససస:34
లస: ససస స

8502 NDX1360239
పపరర: సశరరజఖ లకడక చగబరరపరటట

8514 NDX0114025
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� రరచకకసడ�

8497 NDX1902643
పపరర: పరవన నకసననబబ యన

8495 NDX0675322
పపరర: ససబడమణఖస చగబరరపరటట�

తసడడ:డ బబ లమరరరవప�
ఇసటట ననస:2-41
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరసబబబబ నకసననబబ యన
ఇసటట ననస:2-42
వయససస:30
లస: ససస స

8499 NDX1924134
పపరర: దేవ వనసకటటసన

8511 AP151010066184
పపరర: లసగమక పస గబల�

94-10/490

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:2-41
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సడరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:2-41
వయససస:66
లస: పప

8508 NDX1894675
పపరర: రరజ ససధనఖపప

8494 NDX0446625
పపరర: సశరష నలవనలర

8516 NDX1404052
పపరర: సరసబయఖ చమల దసననన

94-2/111

తసడడ:డ గబరరననధయ
ఇసటట ననస:2-43
వయససస:53
లస: పప
94-219/770

8519 NDX3039377
పపరర: ఇసరకయల తలల
ర రర

94-219/771

భసధసవప: బబష తలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-44
వయససస:36
లస: పప
94-219/773

8522 NDX3022167
పపరర: కకరణ కలమమర గడస స

94-219/774

తసడడ:డ కలమమర గడస స
ఇసటట ననస:2-44
వయససస:26
లస: పప
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8523
పపరర: రరజ వలర స
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95-44/1215

తసడడ:డ శవయఖ వలర స
ఇసటట ననస:2/44
వయససస:26
లస: పప
8526 JBV3053014
పపరర: జవనససమమర� బబ యనపలర �

8532 NDX2647105
పపరర: నరగష బసరయ

94-10/495

94-10/498

94-10/1022

94-2/113

94-10/501

94-10/504

94-10/507

భరస : ననగగశశర రరవప గగపస శశటట
ఇసటట ననస:2-48
వయససస:69
లస: ససస స

8536 NDX2990364
పపరర: ననగ మమనక కలశశటట

95-6/795

8539 NDX0461541
పపరర: సశపరన� ధడళళ పరళళర �

8542 NDX0461608
పపరర: ససమత దేవ ఆలపరటట

8545 NDX0446435
పపరర: గదనధర ధడళపరళళ�

95-202/764

8548 NDX2382893
పపరర: మరరబ షపక

94-2/1419

8551 NDX1926445
పపరర: ససరగష శకనవరస రజడస డ
కరరరమమరర
తసడడ:డ సరసబరజడడస కరరరమమరర
ఇసటట ననస:2-48
వయససస:41
లస: పప

8531 JBV1790849
పపరర: వరయఖ కరజక�

94-10/500

8534 NDX1360205
పపరర: సపవదనన షపక

94-2/112

8537 NDX2990372
పపరర: శక వనసకట పదనకవత కలశశటట

94-2/1495

తసడడ:డ ననగమణణ
ఇసటట ననస:2-46
వయససస:19
లస: ససస స
94-10/502

8540 NDX0446724
పపరర: లకకక రరయపరటట

94-10/503

భరస : శకనవరసరరవ
ఇసటట ననస:2-47
వయససస:49
లస: ససస స
94-10/505

8543 AP151010084534
పపరర: వశరలమకడ బబ యనపలర

94-10/506

భరస : భబససరరరవప
ఇసటట ననస:2-47
వయససస:77
లస: ససస స
94-10/508

8546 NDX0446351
పపరర: రతస యఖ ఆలపరటట�

94-10/509

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:2-47
వయససస:69
లస: పప
94-193/1

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:2-47-314
వయససస:49
లస: ససస స
94-2/115

94-10/497

భరస : బబబబవల
ఇసటట ననస:2-46
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ బసగరరయఖ�
ఇసటట ననస:2-47
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ నరస రజడడస దేవరపలర
ఇసటట ననస:2-47
వయససస:18
లస: ససస స
8550 NDX1901611
పపరర: జజనకక గగపస శశటట

8533 SQX2035715
పపరర: నడడమబకసల వనసకటటష
నడడమబకసల
తసడడ:డ లకడక ననరరయణ నడడమబకసల
ఇసటట ననస:2-45
వయససస:21
లస: పప

8528 AP151010078212
పపరర: శకకరసత మపరరస�

తసడడ:డ అయఖనన�
ఇసటట ననస:2-45
వయససస:85
లస: పప

భరస : రతస యఖ తషమకల
ఇసటట ననస:2-47
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:2-47
వయససస:53
లస: పప
8547 SQX2043602
పపరర: ఝనస లకడక దేవరపలర

94-10/499

భరస : గసగరదనర�
ఇసటట ననస:2-47
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:2-47
వయససస:54
లస: ససస స
8544 NDX0675132
పపరర: శకనవరసరరవప రరయపరటట

8530 AP151010078257
పపరర: చసదడశశఖరరరవప మపరరస�

94-10/494

తసడడ:డ చసదడశశఖరరరవప�
ఇసటట ననస:2-45
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శవ ననగ మలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:2-46
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-47
వయససస:26
లస: ససస స
8541 AP151010084015
పపరర: హహహమమవత బబ యనపలర

94-10/496

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:2-45
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:2-46
వయససస:46
లస: పప
8538 NDX1130897
పపరర: నవఖశక రరయపరటట

8527 JBV3053022
పపరర: మధసభబససర బబ యనపలర

8525 AP151010084284
పపరర: ససభబషసణణ మపరరస�

భరస : చసదడశశఖరరరవప�
ఇసటట ననస:2-45
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:2-45
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ జగభనడ
ర బసరయ
ఇసటట ననస:2-45
వయససస:31
లస: పప
8535 NDX1360213
పపరర: బబబబవల షపక

94-10/493

తలర : చసదడశశఖరరరవప తషమకల
ఇసటట ననస:2-45
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:2-45
వయససస:33
లస: పప
8529 AP151010078048
పపరర: పపరషశవససబబబరరవప
బబ యనపల
తసడడ:డ భబససరరరవప
ఇసటట ననస:2-45
వయససస:60
లస: పప

8524 JBV3066024
పపరర: ససనత మపరరరస కకసడబబ లల

8549 NDX2091908
పపరర: గరయతడ పడసడన మబతనఖల

94-2/114

భరస : శశభన కలమమర మబతనఖల
ఇసటట ననస:2-48
వయససస:49
లస: ససస స
94-2/117

8552 NDX1361492
పపరర: హరరరత ఇసటటరర

94-10/510

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-49
వయససస:27
లస: ససస స
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8553 AP151010084356
పపరర: లకడకపదనకవత తషసపపడడ

94-10/511

భరస : చదననకగశవరరవప
ఇసటట ననస:2-49
వయససస:53
లస: ససస స
8556 AP151010084309
పపరర: లకడకననసచనరమక తషసపపడడ

94-10/514

94-2/118

94-10/517

94-10/520

94-10/523

94-9/682

94-9/684

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:2-53
వయససస:40
లస: ససస స

8566 JBV1790468
పపరర: ననగరరజ తషమకల

8569 AP151010078164
పపరర: యననరరయణరజడడస బమససరజడడస�

8572 NDX2665834
పపరర: రరజగశశరర చమకలరరస

8575 NDX2594521
పపరర: శవ పడసరద సస మమపలర

94-10/526

8578 NDX0109132
పపరర: లకడక� కరపర�

94-10/521

8581 NDX2162709
పపరర: పరరశత కకయసబబ యన
భరస : అసజయఖ కకయసబబ యన
ఇసటట ననస:2-53
వయససస:41
లస: ససస స

8561 NDX1229608
పపరర: బబలమ సరసశత వడేసపపడక

94-2/120

8564 AP151010084088
పపరర: ఇసదదర బమససరజడబబ
డస యనపలర �

94-10/519

8567 NDX0603290
పపరర: చలమయఖ� రరగరరర�

94-10/522

తలర : ఆరగగఖస�
ఇసటట ననస:2-50
వయససస:54
లస: పప
94-10/524

8570 NDX2651230
పపరర: సరయకకషష గరరర పరటట

94-2/1099

తసడడ:డ కకసడయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:2-51
వయససస:18
లస: పప
94-9/683

8573 NDX2671212
పపరర: ససహససన కలరపరటట

94-233/981

తసడడ:డ దనవదస కలరపరటట
ఇసటట ననస:2-51/A
వయససస:20
లస: ససస స
94-21/686

8576 NDX2046929
పపరర: ఈశశర రజడడస మదసదల

94-10/525

తసడడ:డ వనసకటటశశర రజడడస మదసదల
ఇసటట ననస:2-52
వయససస:41
లస: పప
94-10/527

భరస : చసదడశశఖర�
ఇసటట ననస:2-53
వయససస:30
లస: ససస స
94-10/529

94-10/516

భరస : యజజ ననరరయణరజడడస�
ఇసటట ననస:2-50
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ సస మమపలర
ఇసటట ననస:2-51 FF3
వయససస:41
లస: పప

తలర : అహలమఖ దేవ మమనకకసడ
ఇసటట ననస:2-53
వయససస:27
లస: ససస స
8580 NDX0096818
పపరర: రరధ కరపర

94-10/518

భరస : జగనననథ రరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:2-51
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద సస మమపలర
ఇసటట ననస:2-51 FF3
వయససస:34
లస: ససస స
8577 NDX1222678
పపరర: వననథద మమనకకసడ

8563 NDX0446864
పపరర: అననపపరష నలవనలర

8558 AP151010078393
పపరర: చదననకగశవరరవప తషసపపడడ

భరస : వరర చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:2-50
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ చననపరజడడస�
ఇసటట ననస:2-50
వయససస:87
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:2-51
వయససస:48
లస: పప
8574 NDX2662740
పపరర: హహహమవత సస మమపలర

94-2/119

తసడడ:డ శవరరమశశషయఖ
ఇసటట ననస:2-50
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ గగపరలకకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:2-50
వయససస:57
లస: పప
8571 NDX2663201
పపరర: జగనననథ రరవప చమకలరరస

8560 NDX1229616
పపరర: సరరతన కలరరక

94-10/513

తసడడ:డ సతఖననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:2-49
వయససస:57
లస: పప

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:2-50
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వశశననధశరక�
ఇసటట ననస:2-50
వయససస:73
లస: ససస స
8568 AP151010078348
పపరర: వనసకటఆసజనవయబలల చదరరవప�

94-10/515

భరస : తరరమలమ రరవప
ఇసటట ననస:2-50
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : చలమయఖ�
ఇసటట ననస:2-50
వయససస:48
లస: ససస స
8565 AP151010084062
పపరర: భబనసమతదేవ� టసగబటటరర�

8557 AP151010078049
పపరర: శకనవరసరరవప తషసపపడడ

8555 JBV3066891
పపరర: వనసకటససబబమక� వరససరజడడస �

భరస : వనసకట ననరరయణ� �
ఇసటట ననస:2-49
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:2-49
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ చలపత రరవప కకల
ఇసటట ననస:2-50
వయససస:24
లస: ససస స
8562 NDX0599555
పపరర: పపలర మక రరగరరర�

94-10/512

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:2-49
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:2-49
వయససస:77
లస: ససస స
8559 NDX1925074
పపరర: నలమమన కకల

8554 NDX0096685
పపరర: వదససదర పస

8579 NDX1961094
పపరర: రరధదక గరరర పరటట

94-10/528

భరస : కకసడయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:2-53
వయససస:38
లస: ససస స
94-10/530

8582 NDX2121259
పపరర: ఝమనస రరణణ బబ రరక

94-10/531

భరస : వనసకట ననగ రమమశ బబ రరక
ఇసటట ననస:2-53
వయససస:45
లస: ససస స
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8583 NDX0107730
పపరర: అహలమఖ దేవ� మమనకకసడ�

94-10/532

భరస : ససబడమణఖస� మమనకకసడ�
ఇసటట ననస:2-53
వయససస:45
లస: ససస స
8586 NDX1917378
పపరర: అరరణ నడమమనడరర

8584 AP151010084376
పపరర: రరజగశశరర కరప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:2-53
వయససస:57
లస: ససస స
94-10/535

8587 NDX1491778
పపరర: శవ కకషష దేవళర

తసడడ:డ వనసకట ఆదదననరరయణ మమరరస నడమమన
ఇసటట ననస:2-53
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:2-53
వయససస:30
లస: పప

8589 AP151010078375
పపరర: చసదడశశఖర కరప�

8590 NDX1961664
పపరర: కకసడయఖ గరరర పరటట

94-10/538

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� కరప
ఇసటట ననస:2-53
వయససస:40
లస: పప
8592 AP151010078406
పపరర: కకటటశశరరరవప కరప�

94-10/541

94-10/544

94-145/710

94-2/1509

94-2/121

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:2-60
వయససస:43
లస: పప

8599 SQX1993203
పపరర: సరయకకరణ రరయపపడడ

8602 NDX2857324
పపరర: వనసకయమక తనటట

8605 NDX1873190
పపరర: వజయ లకడక మమమనవన

94-10/894

8608 NDX1758665
పపరర: చసదడదదప మమమనవన

94-10/542

8611 NDX0833814
పపరర: శకనవరసరరవప గబరరకల�
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:2-60
వయససస:51
లస: పప

8594 NDX2162725
పపరర: అసజయఖ కకమకనబబ యన

94-10/543

తసడడ:డ మబకస యఖ కకమకనబబ యన
ఇసటట ననస:2-55
వయససస:42
లస: పప
94-10/1033

8597 NDX2551752
పపరర: శవ పరరశత వలర భనవన

94-10/1035

తసడడ:డ వర రరజ వలర భనవన
ఇసటట ననస:2-55
వయససస:23
లస: ససస స
95-2/1298

8600 SQX2002483
పపరర: శకదేవ రరయపపడడ

95-3/1052

భరస : బసవవశశరరరవప రరయపపడడ
ఇసటట ననస:2-55
వయససస:45
లస: ససస స
94-93/1556

8603 NDX2705762
పపరర: నబ సరహహబ షపక

94-2/1114

తసడడ:డ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:2-57
వయససస:54
లస: పప
94-10/892

8606 NDX1873059
పపరర: వజయ కలమమరర గబసటటపలర

94-10/893

భరస : ససవర శసకర రరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:2-60
వయససస:62
లస: ససస స
94-10/895

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప మమమనవన
ఇసటట ననస:2-60
వయససస:35
లస: పప
94-10/897

94-10/540

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప గమడడరర
ఇసటట ననస:2-53
వయససస:62
లస: పప

భరస : మలర కరరరర న రరవప మమమనవన
ఇసటట ననస:2-60
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప మమమనవన
ఇసటట ననస:2-60
వయససస:34
లస: పప
8610 JBV1730688
పపరర: కకరణ కలమమర చససడడరర

8591 NDX2046978
పపరర: ననగ పడసరద గమడడరర

భరస : ససత రరమయఖ తనటట
ఇసటట ననస:2-56
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సపటవనయసఓన తలతతటట
ఇసటట ననస:2-60
వయససస:55
లస: ససస స
8607 NDX1873224
పపరర: వనసకటటసశర రరవప మమమనవన

94-10/539

తసడడ:డ బసవవశశర రరవప రరయపపడడ
ఇసటట ననస:2-55
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ కకమకనబబ యన
ఇసటట ననస:2-56
వయససస:18
లస: పప
8604 NDX1954461
పపరర: వజయ లకడక చేరరగగసదద

94-10/537
8588 NDX1917360
పపరర: శరకవణ సడరరఖ కలమమర
నడమమనడరర
తసడడ:డ వనసకట ఆదదననరరయణ మమరరస నడమమన
ఇసటట ననస:2-53
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వర రరజ వలర భనవన
ఇసటట ననస:2-55
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:2-55
వయససస:18
లస: ససస స
8601 NDX2910131
పపరర: శవ కకమకనబబ యన

8596 NDX2551786
పపరర: లకడక వలర భనవన

94-10/534

94-10/536

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:2-55
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అచచయఖ
ఇసటట ననస:2-55
వయససస:47
లస: పప
8598 NDX2570265
పపరర: కరరమబననసర షపక

8593 NDX0768184
పపరర: హనసమసత రరవప మసడడ
ర రర�

8585 NDX2143162
పపరర: వసశ మబదదన

తసడడ:డ రరమమసజనవయ సరశమ మబదదన
ఇసటట ననస:2-53
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:2-53
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ� కరప
ఇసటట ననస:2-53
వయససస:63
లస: పప
8595 NDX0768176
పపరర: శకనవరససలల బతష
స ల

94-10/533

8609 NDX1963173
పపరర: ససధదర బబబబ గననమనవన

94-10/896

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గననమనవన
ఇసటట ననస:2-60
వయససస:43
లస: పప
94-10/898

8612 NDX1641126
పపరర: ననగగశశర రరవప మమదరమమటర

94-10/899

తసడడ:డ బసవయఖ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:2-60
వయససస:53
లస: పప
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94-10/900

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమమనవన
ఇసటట ననస:2-60
వయససస:54
లస: పప
8616 NDX1873083
పపరర: మలర కరరరర న రరవప గబసటటపలర

94-10/903

94-11/1086

94-11/1089

94-118/12

94-10/1036

94-10/547

94-10/1454

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:2-65
వయససస:66
లస: ససస స

8626 NDX2292449
పపరర: హహమ బసదస గననమనవన

8629 AP151010084363
పపరర: లకడక గబరరకల�

8632 AP151010078066
పపరర: బడహకస గబరరకల

8635 NDX2292456
పపరర: కలమఖణణ గబరరకల

95-2/3

8638 NDX3145315
పపరర: శశషమక పరమబలపరటట

94-118/13

8641 NDX2121218
పపరర: వరతసలఖ కలల
ర రర
తసడడ:డ మధససడదన రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-67
వయససస:23
లస: ససస స

8621 NDX1243641
పపరర: ససత గబరరకల

94-11/1088

8624 NDX2573061
పపరర: లహరర చససడడరర

94-31/815

8627 NDX2917060
పపరర: హససన షపక

94-102/883

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:2/60\9\3
వయససస:28
లస: ససస స
94-10/545

8630 AP151010084188
పపరర: ససతనరరమమక గబరరకల

94-10/546

భరస : బడహకస
ఇసటట ననస:2-62
వయససస:66
లస: ససస స
94-10/548

8633 NDX0223909
పపరర: అనననరరవప వటటటకలటట�

94-10/549

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:2-62
వయససస:77
లస: పప
94-118/14

8636 NDX2664308
పపరర: హహమలత బతష
స ల

94-2/1118

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:2-63
వయససస:18
లస: ససస స
94-2/1421

భరస : పరశతనలల పరమబలపరటట
ఇసటట ననస:2-65
వయససస:86
లస: ససస స
94-10/551

94-11/1085

తసడడ:డ కకరణ కలమమర చససడడరర
ఇసటట ననస:2-60
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస గబరరకల
ఇసటట ననస:2-62
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:2-64/A
వయససస:22
లస: పప
8640 NDX0748806
పపరర: వనసకట రతనస� జజటట �

94-11/1090

తసడడ:డ శకరరమబలల
ఇసటట ననస:2-62
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస గబరకల
ఇసటట ననస:2-62
వయససస:21
లస: ససస స
8637 SQX1966084
పపరర: బబజ బబబబ మసచల

8623 NDX1791459
పపరర: శకలసతల మమమనవన

8618 NDX1963280
పపరర: శలల మమమనవన

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:2-60
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : బడహకస�
ఇసటట ననస:2-62
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకస
ఇసటట ననస:2-62
వయససస:44
లస: పప
8634 NDX3012481
పపరర: కలమఖణణ గబరకల

94-11/1087

భరస : ససధదర బబబబ గననమనవన
ఇసటట ననస:2-60
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ గమడవలర
ఇసటట ననస:2-61
వయససస:59
లస: పప
8631 AP151010078037
పపరర: శకనవరసరరవప గబరరకల

8620 NDX1962365
పపరర: వరసవ మసదనడడ

94-10/902

భరస : వనసకటటశశరరర మమమనవన
ఇసటట ననస:2-60
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప మమమనవన
ఇసటట ననస:2-60
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : చసదడదదప మమమనవన
ఇసటట ననస:2-60
వయససస:33
లస: ససస స
8628 NDX2599413
పపరర: లకడక ననరరయణ గమడవలర

94-11/1084

భరస : కకరణ కలమమర చససడడరర
ఇసటట ననస:2-60
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సజవ జజరర మమఝఝకటటట
ఇసటట ననస:2-60
వయససస:47
లస: ససస స
8625 NDX2291854
పపరర: వనసకట లకడక కరరనటట

8617 NDX1963199
పపరర: ససరగహ గగటటటమబకసల

8615 NDX1873109
పపరర: ససవర శసకర రరవప గబసటటపలర

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:2-60
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగటటటమబకసల
ఇసటట ననస:2-60
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చసదడదదప మమమనవన
ఇసటట ననస:2-60
వయససస:34
లస: ససస స
8622 NDX2075860
పపరర: లనన సజవ మమఝఝకటటట

94-10/901

తసడడ:డ గగపరల రరవప మమమనవన
ఇసటట ననస:2-60
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:2-60
వయససస:93
లస: పప
8619 NDX1873174
పపరర: వనసకట లకడక మమమనవన

8614 NDX1873141
పపరర: మలర కరరరర న రరవప మమమనవన

8639 NDX1608563
పపరర: అరరణన దేవ దదమకన

94-10/550

భరస : కనకస శశటట
ఇసటట ననస:2-65
వయససస:46
లస: ససస స
94-10/552

8642 NDX1724062
పపరర: మమధసరర గసగబరర

94-10/553

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గసగబరర
ఇసటట ననస:2-67
వయససస:24
లస: ససస స
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8643 NDX1961144
పపరర: హహమ బసద వసకరయలపరటట

94-10/554

8644 NDX1361534
పపరర: అరచనన మతనన

తసడడ:డ శకహరర కలమమర వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:2-67
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ భరత
ఇసటట ననస:2-67
వయససస:26
లస: ససస స

8646 NDX0641902
పపరర: నవన రరణణ వసకరయలపరటట

8647 NDX1487801
పపరర: సత సస ఉభబగఖవత దసవశ

94-10/557

భరస : శకహరరకలమమర
ఇసటట ననస:2-67
వయససస:51
లస: ససస స
8649 NDX2121234
పపరర: రగవసత కలల
ర రర

94-10/560

94-10/563

తసడడ:డ దేవ మల
ఇసటట ననస:2-67
వయససస:52
లస: పప
8655 NDX0855577
పపరర: మలలర శశరర ఇనగసటట

94-10/565

94-10/568

తసడడ:డ వర పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:2-68
వయససస:56
లస: పప
8664 NDX3182300
పపరర: రరమమసజనవయబలల బతష
స ల

94-8/1365

భరస : చసదడమమళ� గబసటటపలర
ఇసటట ననస:2-69
వయససస:40
లస: ససస స
8670 JBV3066313
పపరర: వరలకడక � నలర మలల�
భరస : ననగగశశరరరవప� నలమరమలల
ఇసటట ననస:2-69
వయససస:46
లస: ససస స

8653 NDX3140282
పపరర: శశషగరరర రరవప తలల
ర రర

8654 NDX0855619
పపరర: కవత యడర పలర �

94-10/1293

8656 NDX0007211
పపరర: అసజనదేవ పపసటలపసచచ

8659 NDX0855858
పపరర: ససదదప చచదరర ఇనగసటట�

8662 NDX0339531
పపరర: హరరబబబబ పపసటబలపసచచ�

8665 NDX3194842
పపరర: వనసకటటశశరరర బతష
స ల

8668 AP151010084132
పపరర: పదక నలమదస�

8671 NDX0169276
పపరర: వషష
ష వరర న రరవప� మవరశ�
తసడడ:డ బబపయఖ� నలమరమలల
ఇసటట ననస:2-69
వయససస:39
లస: పప

94-10/559

94-10/562

94-10/564

తసడడ:డ మబరళకకషష�
ఇసటట ననస:2-68
వయససస:29
లస: ససస స
94-10/566

8657 NDX0109785
పపరర: వజయ లకడక� వటటట కలటట�

94-10/567

భరస : అనననరరవప�
ఇసటట ననస:2-68
వయససస:73
లస: ససస స
94-10/569

8660 NDX0855833
పపరర: పడదదప చచదరర ఇనగసటట�

94-10/570

తసడడ:డ రవ�
ఇసటట ననస:2-68
వయససస:31
లస: పప
94-10/572

8663 NDX2548568
పపరర: అవననశ వరససరజడడస

94-10/1056

తసడడ:డ బబపయఖ చచదరర వరససరజడస డ
ఇసటట ననస:2-68
వయససస:38
లస: పప
94-9/902

8666 NDX1772756
పపరర: రమఖ గసగబరర

94-10/573

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గసగబరర
ఇసటట ననస:2-69
వయససస:26
లస: ససస స
94-10/575

భరస : శకనవరసరరవప� నలమరమలల
ఇసటట ననస:2-69
వయససస:43
లస: ససస స
94-10/577

8651 NDX2121242
పపరర: మధససడదన రరవప కలల
ర రర
తసడడ:డ జగననకహన రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-67
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ భమషయఖ
ఇసటట ననస:2-69
వయససస:33
లస: పప
94-10/574

8648 NDX0642090
పపరర: సడరఖకలమమరర తనళళళరర

తసడడ:డ శకహరర కలమమర వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:2-67
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరశమ�
ఇసటట ననస:2-68
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ బససబబబమ బటటట ల
ఇసటట ననస:2-69
వయససస:29
లస: పప
8667 NDX0096941
పపరర: కకటటశశరమక� గబసటటపలర �

94-10/561

తసడడ:డ రవ�
ఇసటట ననస:2-68
వయససస:29
లస: పప
94-10/571

94-10/556

భరస : శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:2-67
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : హరరబబబమ
ఇసటట ననస:2-68
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ మధస ససధేన రరవప దసగరడనవన
ఇసటట ననస:2-68
వయససస:27
లస: పప
8661 NDX0855809
పపరర: రవ ఇనగసటట�

94-10/558

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-67
వయససస:73
లస: పప

భరస : రవ
ఇసటట ననస:2-68
వయససస:50
లస: ససస స
8658 NDX1868449
పపరర: సరయ వసశ దసగరడనవన

8650 NDX1961623
పపరర: భబనస చసద వసకరయలపరటట

8645 NDX2121226
పపరర: శరఖమల రరణణ కలల
ర రర

భరస : మధససడదన రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-67
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససబడహకణణఖశశర
ఇసటట ననస:2-67
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ మధససడదన రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-67
వయససస:26
లస: పప
8652 NDX1361518
పపరర: భరతకతనన

94-10/555

8669 JBV3066073
పపరర: కకటటశశరర� నలర మతష�

94-10/576

భరస : సరసబశవరరవప నలమరమలల
ఇసటట ననస:2-69
వయససస:46
లస: ససస స
94-10/578

8672 AP151010078034
పపరర: సరసబశవరరవప నలర మమదస

94-10/579

తసడడ:డ పపలర యఖ నలమరమలల
ఇసటట ననస:2-69
వయససస:44
లస: పప
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8673 AP151010078268
పపరర: శకనవరసరరవప నలర మమదస

94-10/580

తసడడ:డ పపలర యఖ నలమరమలల
ఇసటట ననస:2-69
వయససస:46
లస: పప
8676 NDX2292407
పపరర: చకకధర నలమరమలల

94-118/15

Deleted
94-10/583

తసడడ:డ సరసబయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:2-70
వయససస:43
లస: ససస స
8682 JBV1797422
పపరర: సరసబయఖ రరమశశటట � �

94-10/586

భరస : ససవరకకషష
ఇసటట ననస:2-71
వయససస:32
లస: ససస స
8688 NDX1552570
పపరర: ననగగసదడమక ఇతసరరజ
భరస : ఏడడ కకసడలల
ఇసటట ననస:2-71
వయససస:45
లస: ససస స
8691 NDX1772442
పపరర: లకకకననరరయణ దదసడపరటట

94-10/595

94-10/1295

భరస : రరమ కకటటశశరరరవప బబఠమమచరరర
ఇసటట ననస:2-73
వయససస:43
లస: ససస స

8686 NDX1820084
పపరర: ససనత కలదరవలర

8689 NDX1552588
పపరర: హనసమమక ఇతసరరజ

8692 NDX0446237
పపరర: సరసబశవరరవప మబరరకలటర �

8695 NDX3225059
పపరర: అరరణ కలమమరర గబసటటపలర

94-10/598

8698 NDX0210435
పపరర: మబననసర షపక�

94-10/585

94-10/587

8684 NDX1491794
పపరర: అరరణ దేవళర

94-10/588

భరస : శవ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-71
వయససస:26
లస: ససస స
94-10/590

8701 NDX0211375
పపరర: ననగమక� దేవరర �
భరస : వనసకటరతనస�
ఇసటట ననస:2-73
వయససస:61
లస: ససస స

8687 NDX1724088
పపరర: హహమబసదస కకనవరర

94-10/591

భరస : లకడక ననరరయణ దఢసదపరటట
ఇసటట ననస:2-71
వయససస:44
లస: ససస స
94-10/593

8690 NDX2046986
పపరర: సరయ ససమసత గబతస

94-10/594

తసడడ:డ వరయఖ చచదరర గబత
ఇసటట ననస:2-71
వయససస:26
లస: పప
94-10/596

8693 NDX0675439
పపరర: జవహరరరల కలరరక�

94-10/597

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:2-71
వయససస:54
లస: పప
94-10/1479

8696 NDX2607752
పపరర: జయశసకర వనలగ

94-45/493

తసడడ:డ వర రరఘవపలల వనలగ
ఇసటట ననస:2-72
వయససస:41
లస: పప
94-10/599

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:2-73
వయససస:42
లస: ససస స
94-10/601

తసడడ:డ సరసబయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:2-70
వయససస:22
లస: ససస స
8681 NDX2037811
పపరర: నరరససహ వనసకట కకషష
మహన దసతష
తసడడ:డ ఆసజనవయ శరససస స దసతష
ఇసటట ననస:2-70
వయససస:51
లస: పప

భరస : రసగరరరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:2-72
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర బబబబ
ఇసటట ననస:2-73
వయససస:30
లస: ససస స
8700 NDX2037795
పపరర: పదక లత బబఠమమచరరర

8683 NDX1820357
పపరర: సససధస భబరడ వ మదనసస

94-10/582

94-10/584

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:2-71
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:2-72
వయససస:60
లస: పప
8697 NDX0625160
పపరర: ఇనసగసటట అనడష

8680 NDX0748731
పపరర: రమమదేవ రరమశశటట �

భరస : సపవదయఖ
ఇసటట ననస:2-71
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటయఖ దదసడపరటట
ఇసటట ననస:2-71
వయససస:48
లస: పప
8694 NDX3140480
పపరర: రసగ రరవప గబసటటపలర

Deleted

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నలర మలల
ఇసటట ననస:2-69,
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకధర కలదరవలర
ఇసటట ననస:2-71
వయససస:41
లస: ససస స
94-10/592

94-10/1294

94-118/47 8678 NDX2504868
8677 NDX2292167
పపరర: వనసకట శవరరమకకషష నలర మలల
పపరర: వనసకటటశశర రరమశశటట

తసడడ:డ వనసకటపయఖ
ఇసటట ననస:2-71
వయససస:26
లస: ససస స
94-10/589

8675 NDX2880987
పపరర: దేవకక నలమమలల

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:2-69
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ� రరమశశటట
ఇసటట ననస:2-70
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ� రరమశశటట
ఇసటట ననస:2-70
వయససస:59
లస: పప
8685 NDX1491760
పపరర: భమలకడక దేవళర

94-10/581

తసడడ:డ పపలర యఖ� నలమరమలల
ఇసటట ననస:2-69
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నలమరమలల
ఇసటట ననస:2-69
వయససస:29
లస: పప
8679 JBV3066586
పపరర: భబగఖలకడక రరమశశటట

8674 JBV3053345
పపరర: ననగగశశరరరవప నలమరమలల

94-10/600
8699 NDX2035070
పపరర: వనసకట రమణ కలమమరర ఇమకడడ

భరస : ససరగసదడననథ ఇమకడడ
ఇసటట ననస:2-73
వయససస:42
లస: ససస స
94-10/602

8702 NDX0456996
పపరర: వనసకరయమక గగవసదస�

94-10/603

భరస : ఆదదననరరయణ�
ఇసటట ననస:2-73
వయససస:86
లస: ససస స
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94-10/604

తసడడ:డ రరమమసజనవయబలల�
ఇసటట ననస:2-73
వయససస:38
లస: పప
8706 JBV3066461
పపరర: వనసకట రగఖ� అసడడబబ యన�

94-10/607

8707 NDX2662013
పపరర: నవఖ పపమకసరన

94-10/609

8710 NDX1222959
పపరర: సరయకకషష పపరరమమళర
తలర : రరధన మదవ
ఇసటట ననస:2-76
వయససస:26
లస: పప

8712 NDX0444240
పపరర: ననరరయణరరవప ధడళపరళళ

8713 NDX0675199
పపరర: రరమకకషరషరరవప ధడళపరళళ

94-10/612

తసడడ:డ రరమకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:2-76
వయససస:46
లస: పప

భరస : జవరహర లమల
ఇసటట ననస:2-77
వయససస:44
లస: ససస స
8718 NDX0609628
పపరర: భబనసమత� వనలలవవలల�

94-10/618

94-10/621

94-10/624

భరస : జగననకహన రజడడస మమరరరర
ఇసటట ననస:2-79
వయససస:42
లస: ససస స

94-10/613

8722 NDX0640201
పపరర: శకనవరసరరవప� యడర పలర �

8725 NDX0503896
పపరర: సరసబశవరరవప వనలలవవలల�

94-10/626

8728 NDX2291961
పపరర: లమవణఖ రజడస డ మమరరరర

94-10/616

8731 NDX2292365
పపరర: నవన గగకనపపడడ
తసడడ:డ ఆసజనవయబలల గగకనపపడడ
ఇసటట ననస:2-79
వయససస:28
లస: పప

8711 NDX0462200
పపరర: లకడక పడసరద దసలపలర

94-10/611

8714 NDX0609610
పపరర: వజగత కసచరర �

94-10/614

8717 JBV3066479
పపరర: రమమదేవ� అసడడబబ యన�

94-10/617

భరస : వనసకట రమణ� �
ఇసటట ననస:2-77
వయససస:58
లస: ససస స
94-10/619

8720 NDX1552554
పపరర: మణణ కసట ఇతసరరజ

94-10/620

తసడడ:డ ఏడడ కకసడలల
ఇసటట ననస:2-77
వయససస:25
లస: పప
94-10/622

8723 NDX0491704
పపరర: గకరర శసకర కసచరర �

94-10/623

తసడడ:డ వనసకట రరవప� కసచరర
ఇసటట ననస:2-77
వయససస:55
లస: పప
94-10/625

8726 SQX1986884
పపరర: శవ ఓబబల రజడస డ కకసడ

95-3/1056

భసధసవప: ససతరవమక కకసడ
ఇసటట ననస:2-78
వయససస:60
లస: పప
94-118/16

తసడడ:డ జగననకహన రజడస డ మమరరరర
ఇసటట ననస:2-79
వయససస:22
లస: ససస స
94-118/18

94-10/608

భరస : గకరర శసకర� కసచరర
ఇసటట ననస:2-77
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సడరయఖ� వవమబలపలర
ఇసటట ననస:2-77
వయససస:76
లస: పప

భరస : ససబబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:2-79
వయససస:46
లస: ససస స
8730 NDX2291946
పపరర: యశశద మమరరరర

8719 AP151010084019
పపరర: నలకసఠగశశరమక పరరచడరర

8708 NDX1385103
పపరర: పదకజ బబ లలర

తసడడ:డ రరమకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:2-76
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శకధర రరవప�
ఇసటట ననస:2-77
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అపలనన� �
ఇసటట ననస:2-77
వయససస:67
లస: పప
8727 NDX0446567
పపరర: అనసరరధన� మబరరకలటబర�

94-10/610

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:2-77
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ గకరర శసకర� కసచరర
ఇసటట ననస:2-77
వయససస:30
లస: పప
8724 JBV3053360
పపరర: వనసకటరమణ� అసడడబబ యన�

8716 NDX0609644
పపరర: మమధవ సపశతనరన కసచరర

94-10/606

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-76
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : గకరర శసకర కసచరర
ఇసటట ననస:2-77
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప� -వవమబలపలర
ఇసటట ననస:2-77
వయససస:68
లస: ససస స
8721 NDX0491720
పపరర: వకకమ కసచరర �

94-10/1062

తసడడ:డ బసగరరయఖ
ఇసటట ననస:2-76
వయససస:73
లస: పప
94-10/615

8705 NDX2035096
పపరర: ససరగసదడననద ఇమకడడ

తసడడ:డ మమరససడేశశర రరవప ఇమకడడ
ఇసటట ననస:2-73
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పపమకసరన
ఇసటట ననస:2-75/3
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమసజనవయ సరశమ మబదదన
ఇసటట ననస:2-76
వయససస:25
లస: పప

8715 NDX0462929
పపరర: సరగజ కలరరక

94-10/605

తసడడ:డ వనసకటరమణ� �
ఇసటట ననస:2-73
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ�
ఇసటట ననస:2-75
వయససస:38
లస: ససస స
8709 NDX1772269
పపరర: అవననష మబదదన

8704 JBV3053238
పపరర: వనసకట పడవణ� అసడడబబ యన�

8729 NDX2291896
పపరర: రసజజ రవశవరపప

94-118/17

భరస : రవ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-79
వయససస:30
లస: ససస స
94-118/19

8732 NDX2291912
పపరర: శకరరమ గగకనపపడడ

94-118/20

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల గగకనపపడడ
ఇసటట ననస:2-79
వయససస:29
లస: పప
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8733 NDX2291839
పపరర: రవ వలల
ర రర
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94-118/21

Deleted

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-79
వయససస:36
లస: పప
8736 NDX2701985
పపరర: షరమన హనసమసత

94-161/581

తసడడ:డ వజయమననద హనకసతష
ఇసటట ననస:2-79
వయససస:22
లస: ససస స
94-2/123

తసడడ:డ కలచేల శకనవరసరరవప మమదల
ఇసటట ననస:2-80
వయససస:37
లస: పప
94-10/627

94-10/630

94-10/633

94-9/691

94-10/635

తసడడ:డ ననరరణమమరరస బబ టటటశశటట
ఇసటట ననస:2-85
వయససస:47
లస: పప

8743 NDX1897364
పపరర: లకడక సస మరకతష

8746 NDX1949314
పపరర: అశశక వడర మమడడ

8749 NDX0817247
పపరర: పరరశత మలలర పపదద మలలర పపదద

8752 NDX2579035
పపరర: కమలమదేవ పరటటబసడర

8755 NDX2673564
పపరర: ససత మహలకడక పలర

94-217/822

8758 JBV3066222
పపరర: కకషషవవణణ� బబ టటటశశటట

94-10/628

8761 NDX1784439
పపరర: కకరస ర మమకల
భరస : పడభబకర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:2-85
వయససస:24
లస: ససస స

94-2/122

8741 NDX1924332
పపరర: రవసదడననథ గబటటరర

94-2/125

8744 NDX0823179
పపరర: నడతబకకస జయపడద

94-10/629

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:2-80
వయససస:65
లస: ససస స
94-10/631

94-10/632
8747 NDX1222983
పపరర: బబలమ రగసపవయ బబబబ మమలలర సపరటట

తసడడ:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:2-80
వయససస:48
లస: పప
94-103/331

94-9/1247

8750 NDX0816892
పపరర: రరజగశశర రరవప మలలర పపదద
మలలర పపదదద
తసడడ:డ రరధనకకషషయఖ మలలర పపదద
ఇసటట ననస:2-80
వయససస:71
లస: పప
8753 NDX0748871
పపరర: చనమబసడేశశరర తతసడదపప

94-103/345

94-10/634

భరస : ససబబబరరవప తతసడదపప
ఇసటట ననస:2-83
వయససస:50
లస: ససస స
94-9/692

8756 NDX2664696
పపరర: కలమఖణణ పలర

94-9/693

భరస : శకహరర పలర
ఇసటట ననస:2-84
వయససస:38
లస: ససస స
94-10/636

భరస : సతనఖననరరయమణ� బబ టటటశశటట
ఇసటట ననస:2-85
వయససస:39
లస: ససస స
94-10/638

8738 NDX1924357
పపరర: భబనసజ గబటటరర

తసడడ:డ రసగననయకలలల గబటటరర పపదద
ఇసటట ననస:2-80
వయససస:57
లస: పప

భరస : శరసబయఖ పలర
ఇసటట ననస:2-84
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలమరర
ఇసటట ననస:2-84/1
వయససస:22
లస: పప
8760 AP151010078011
పపరర: సతఖననరరయణ బబ టటటశశటట

94-2/124

భరస : రసగ రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:2-82
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:2-83
వయససస:56
లస: పప
8757 NDX3178894
పపరర: నతశ కలమమర గజడల

8740 NDX1654533
పపరర: డన. రరజజ పనడనరర

94-118/23

తసడడ:డ రవసదడననథ గబటటరర
ఇసటట ననస:2-80
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరజగశశర రరవప మలలర పపదద
ఇసటట ననస:2-80
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:2-82
వయససస:56
లస: పప
8754 NDX0699280
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప టట�

95-45/877

తసడడ:డ రసగబబబబ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:2-80
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:2-80
వయససస:75
లస: పప
8751 NDX2644300
పపరర: రసగ రరవప పరటటబసడర

8737 SQX1207761
పపరర: శశబబ రరణణ తలటటటట

8735 NDX2291870
పపరర: ఆసజనవయబలల గగకనపపడడ

తసడడ:డ అయఖనన గగకనపపడడ
ఇసటట ననస:2-79
వయససస:65
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరవప సస మరకతష
ఇసటట ననస:2-80
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగబబబబ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:2-80
వయససస:24
లస: పప
8748 NDX0830505
పపరర: వనసకట రరవప బకస

తసడడ:డ సడరఖ ననరరయణ కసదసల
ఇసటట ననస:2-79
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ననగబలల పనడనరర
ఇసటట ననస:2-80
వయససస:38
లస: పప

భరస : బబలమ రగసపవయ బబబబ
ఇసటట ననస:2-80
వయససస:39
లస: ససస స
8745 NDX1949322
పపరర: కమల వడర మమడడ

94-118/22

భరస : నలమసబరరస తలటటటట
ఇసటట ననస:2-79
వయససస:43
లస: ససస స

8739 NDX1925314
పపరర: పసడయతమ మమదల

8742 NDX1222900
పపరర: అభయ పడదనసబ మమలలపరటట

8734 NDX2292191
పపరర: అరరర న రరవప కసదసల

8759 AP151010084026
పపరర: శరమతనరకమక బబ టటశశటట

94-10/637

భరస : ననరరయణమమరరస BOTISHETTY
ఇసటట ననస:2-85
వయససస:71
లస: ససస స
94-24/62

8762 NDX3225174
పపరర: మసగళ గకరర అలవల

94-10/1482

భరస : శకనవరస రరవప అలవల
ఇసటట ననస:2-86
వయససస:51
లస: ససస స

Page 695 of 722

8763 NDX3235371
పపరర: శకనవరసరరవప అలవల
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94-10/1496

8764 NDX1552562
పపరర: అనడష ఇతసరరజ

తసడడ:డ పపదద వనసకట ససబబరరవప అలవల
ఇసటట ననస:2-86
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడ కకసడలల
ఇసటట ననస:2-87
వయససస:26
లస: ససస స

8766 NDX2047026
పపరర: కకషష శలల బసడర మమడడ

8767 NDX0431452
పపరర: ససససకత చపసలడక

94-10/641

భరస : వనసకట రమణ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:2-87
వయససస:35
లస: ససస స
94-10/644

భరస : శవ కలమమర రరజ� వలలరరర
ఇసటట ననస:2-87
వయససస:55
లస: ససస స

94-10/642

94-10/647

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:2-87
వయససస:41
లస: పప

8773 NDX2108638
పపరర: నరసససహ ననయబడడ మమమనవన

94-10/645

94-9/10

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సససగబ
ఇసటట ననస:2-88
వయససస:26
లస: ససస స

8776 NDX1042746
పపరర: లకకక సరసబబడజఖస యడడ
ర రర

94-10/648

94-9/13

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప గదదద
ఇసటట ననస:2-88
వయససస:52
లస: పప

8779 NDX1128891
పపరర: ససబబబరరవప గబసటటపలర

94-9/11

94-9/695

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-89
వయససస:36
లస: పప

8782 NDX3193596
పపరర: గడేస ననగ శశషష బబబబ గడేస

94-9/14

94-9/910

భరస : గడేస ననగ శశషష బబబబ
ఇసటట ననస:2-89
వయససస:49
లస: ససస స

8785 NDX2961225
పపరర: రసరగరన రవశవరరపప

94-9/908

భసధసవప: సడరఖ కలమమరర గగకనపపడక
ఇసటట ననస:2-89
వయససస:65
లస: పప

8788 NDX2922532
పపరర: సరయకకషష పపటటట

94-9/911

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:2-89 F27 RAJYALAKSHMI T
వయససస:58
లస: ససస స

8791 NDX2416758
పపరర: శరరషర జజగరర మమడడ

94-10/649

8777 NDX1129394
పపరర: యశశసత సరయ గబసటటపలర

94-9/12

8780 NDX3250859
పపరర: రజన భవన అపలమనవన

94-8/1730

8783 NDX2961241
పపరర: రవసదడ రరవ

94-9/909

8786 NDX3142908
పపరర: ససరగశ బబబబ అపలమనవన

94-10/1309

తసడడ:డ వనసకట రరవప అపలమనవన
ఇసటట ననస:2-89
వయససస:59
లస: పప
94-148/865

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పపటటట
ఇసటట ననస:2-89
వయససస:22
లస: పప
94-9/697

8774 JBV3053410
పపరర: అబబదలమర� షపక�

తసడడ:డ కకషష రరవప రరవ
ఇసటట ననస:2-89
వయససస:53
లస: పప

భరస : రవ రవశవరరపప
ఇసటట ననస:2-89
వయససస:30
లస: ససస స
94-10/1495

94-10/646

భరస : ససరగశ బబబబ అపలమనవన
ఇసటట ననస:2-89
వయససస:55
లస: ససస స

భసధసవప: గడేస ననగ లకడక
ఇసటట ననస:2-89
వయససస:55
లస: పప

8784 NDX3145869
పపరర: గడేస ననగ లకడక గడేస

8771 NDX1928979
పపరర: శవ కకషష దేవళర

తసడడ:డ ససబబబరరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:2-88
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:2-88
వయససస:63
లస: పప

8781 NDX2663359
పపరర: రవ వలలర్రరర

94-10/643

తసడడ:డ చననబకరరర� షపక
ఇసటట ననస:2-87
వయససస:55
లస: పప

భరస : ననగగశశర రరవప యడడ
ర రర
ఇసటట ననస:2-88
వయససస:60
లస: ససస స

8778 NDX0778472
పపరర: శకనవరసరరవప గదదద

8768 NDX0210740
పపరర: ఇసదదర బ బ

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల దేవళర
ఇసటట ననస:2-87
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బబలర రరమయఖ మమమనవన
ఇసటట ననస:2-87
వయససస:42
లస: పప

8775 NDX1817883
పపరర: ననగ మమఘన చచదరర సససగబ

94-10/640

భరస : శకనవరసరజడడస బ
ఇసటట ననస:2-87
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : బబబమరరవప� ననల
ఇసటట ననస:2-87
వయససస:57
లస: ససస స

8772 NDX2047018
పపరర: వనసకట రమణ బసడర మమడడ

8790 NDX2667582
పపరర: వనసకట పదనకవత ఆలపరటట

8770 AP151010084220
పపరర: కకషషకలమమరర ననల�

8765 NDX0461905
పపరర: మమఖఅలమ� వలలరరర�

తసడడ:డ శవ కలమమర� వలలరరర
ఇసటట ననస:2-87
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప చపసలడక
ఇసటట ననస:2-87
వయససస:42
లస: ససస స

8769 NDX0461707
పపరర: సతఖపసడయ� వలలరరర

8787 NDX3235322
పపరర: ఆసజనవయబలల గగకనపపడక

94-10/639

8789 NDX2662088
పపరర: సరయ సససధసజ గదదద

94-9/696

తసడడ:డ ననగ శశషష బబబబ గదదద
ఇసటట ననస:2-89 F10
వయససస:25
లస: ససస స
94-9/15

భరస : శవరరమ పడసరద జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:2-89,F.NO.21 RAJYA LAKSHM
వయససస:36
లస: ససస స

8792 AP151010084011
పపరర: ఈశశరమక� అనపరలలపప�

94-10/650

భరస : పరపరరరవప� అనపరలలపప
ఇసటట ననస:2-91
వయససస:56
లస: ససస స
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8793 JBV1803428
పపరర: వవసకట రరఘవవసదడ రరవప
అనపరలలపప
తసడడ:డ పరపరరరవప అనపరలలపప
ఇసటట ననస:2-91
వయససస:36
లస: పప

94-10/651

8796 NDX2390995
పపరర: కలమఖణణ దసరడ స

94-10/723

95-3/1058

94-10/655

94-10/658

94-10/661

8803 NDX1087170
పపరర: ననగగశశర రరవప పస లలరర

8806 JBV1803436
పపరర: తరరమలరరవప� పలకలలరర�

8809 NDX3155447
పపరర: ననరరయణ అమబడ

94-8/1369

94-10/664

భరస : బబలమజ శకనవరససలల తపరడజ
ఇసటట ననస:2-94
వయససస:57
లస: ససస స

8812 NDX1960765
పపరర: శక లమశఖ తపలరరజ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రజడడస పపలమగస
ఇసటట ననస:2-95
వయససస:45
లస: పప

94-10/654

8804 NDX1131044
పపరర: రరజఖలకడక పలకలలరర

94-10/657

94-10/659

8807 AP151010078189
పపరర: శకనవరసరరవప పలకలలరర�

94-8/1367

8810 NDX3122199
పపరర: ననరరయణ అమబద

94-8/1368

తసడడ:డ లకకణ
ఇసటట ననస:2-94
వయససస:31
లస: పప
94-10/662

8813 NDX0456905
పపరర: శవ పరరశత� మమరరపపడడ

8815 NDX0838987
పపరర: తపలరరజ శకమనససశ�

8816 NDX0640235
పపరర: శకనవరస రరవప మరరకపపడడ

తసడడ:డ హనసమమరజడడస
ఇసటట ననస:2-95
వయససస:62
లస: పప

94-10/660

తసడడ:డ లకకకననరరయణ� పలకలలరర
ఇసటట ననస:2-93-1
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవ� మమరరపపడడ
ఇసటట ననస:2-94
వయససస:44
లస: ససస స

8821 AP151010078328
పపరర: వనసకటటశశరరజడడస పపలగస

94-10/1310

భరస : తరరమలమ రరవప పలకలలరర
ఇసటట ననస:2-93-1
వయససస:31
లస: ససస స

94-10/665

94-10/663

94-10/666

తసడడ:డ రరమయఖ మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:2-94
వయససస:47
లస: పప
94-10/1423

భరస : ననరరయణ అమబడ
ఇసటట ననస:2-94
వయససస:24
లస: ససస స
94-10/669

8801 NDX0749119
పపరర: ససనత గదదద

తసడడ:డ బబలమజ శకనవరససలల తపలరరజ
ఇసటట ననస:2-94
వయససస:26
లస: ససస స

94-10/667 8818 NDX3154267
8817 NDX0838870
పపరర: తపలరరజ బబలమజ శకనవరససలల�
పపరర: ఆమన అమబడ

8820 AP151010078060
పపరర: శవరరజడడస పపలగస

94-10/656

తసడడ:డ బబలమజ శకనవరససలల�
ఇసటట ననస:2-94
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమ చసదడమమరరస� తపలరరజ
ఇసటట ననస:2-94
వయససస:57
లస: పప

8798 NDX2737237
పపరర: ససత రవమక పలకలలరర

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-93
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకణ అమబడ
ఇసటట ననస:2-94
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:2-94
వయససస:24
లస: ససస స
8814 NDX1960716
పపరర: కలససమ సరయతడ గగలర మమడడ

94-10/653

తసడడ:డ లకడకననరరయణ� పలకలలరర
ఇసటట ననస:2-93-1
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అమకయఖ పలకలలరర
ఇసటట ననస:2-93-1
వయససస:67
లస: పప
8811 NDX3108404
పపరర: ఆమన అమబద

8800 NDX1723973
పపరర: మనశత పస లలరర

94-10/722

భరస : శకనవరస రరవప పలకలలరర
ఇసటట ననస:2-92
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరయఖ పస లలరర
ఇసటట ననస:2-93
వయససస:55
లస: పప

భరస : లకడకననరరయణ పలకలలరర
ఇసటట ననస:2-93-1
వయససస:56
లస: ససస స
8808 AP151010078266
పపరర: లకకకననరరయణ పలకలలరర

94-10/724

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పస లలరర
ఇసటట ననస:2-93
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ననగగశశర రరవప పస లలరర
ఇసటట ననస:2-93
వయససస:47
లస: ససస స
8805 AP151010084012
పపరర: సరమమమజఖమబ పలకలలరర

8797 NDX2387173
పపరర: శకనవరస రరవప దసరడ స

8795 NDX2390987
పపరర: దదవఖ దసరడ స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దసరడ స
ఇసటట ననస:2-91, 6TH LINE
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప దసరడ స
ఇసటట ననస:2-91, 6TH LINE
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:2-92
వయససస:21
లస: ససస స
8802 NDX1084599
పపరర: వరలకడక పస లలరర

94-10/652

తసడడ:డ సరసబయఖ� అనసపరలలపప
ఇసటట ననస:2--91
వయససస:62
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప దసరడ స
ఇసటట ననస:2-91, 6TH LINE
వయససస:42
లస: ససస స
8799 SQX2029411
పపరర: మమధవ కలరరక

8794 AP151010078265
పపరర: పరపరరరవప అనసపరలలపప�

8819 AP151010084008
పపరర: శశషమక పపలగస�

94-10/668

భరస : వనసకటటశశరరజడ�డస మ పపలగస�
ఇసటట ననస:2-95
వయససస:56
లస: ససస స
94-10/670

8822 NDX2292332
పపరర: ననగ తేజశశన పపలగస

94-118/31

తసడడ:డ ససవర రజడస డ పపలగస
ఇసటట ననస:2-95
వయససస:21
లస: ససస స

Page 697 of 722

8823 NDX2292134
పపరర: వజయ గసట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-118/33

భరస : పరడననజ కలమమర ననయబడడ గసట
ఇసటట ననస:2-95
వయససస:62
లస: ససస స

8824 NDX2292399
పపరర: పరడననజ కలమమర ననయబడడ
గసట
తసడడ:డ గగవసదరరజ ననయబడడ గసట
ఇసటట ననస:2-95
వయససస:68
లస: పప

8826 NDX0623520
పపరర: పపడమ కలమమర వరససరజడస డ

8827 NDX1691444
పపరర: ససభబస చసదడ బబ స బబ యన

94-10/673

94-118/32

94-10/672

తసడడ:డ గగపరలరరవప వరససరజడస డ
ఇసటట ననస:2-96
వయససస:56
లస: పప
8829 NDX2178243
పపరర: మమధసరర కకలర
తసడడ:డ అసజరజడడస కకలర
ఇసటట ననస:2-98
వయససస:22
లస: ససస స
8832 NDX1207992
పపరర: ఆదద లకకక గబసటటపలర

94-10/677

94-10/680

94-10/683

తసడడ:డ వనసకట రజడడస
ఇసటట ననస:2-98
వయససస:56
లస: పప
8841 NDX2775906
పపరర: అసజమక మమమళరపలర

94-12/1410

Deleted
94-10/684

భరస : రరమకకకషష రరజడడస
ఇసటట ననస:2-100
వయససస:56
లస: ససస స
8847 NDX2178235
పపరర: నవన రజడడస అరరకర

తసడడ:డ వనసకట రజడడస
ఇసటట ననస:2-100
వయససస:92
లస: పప

94-10/678

94-10/687

94-10/681

94-10/676

8834 NDX1208024
పపరర: కకలర వవణబ గగపరల రజడస డ

94-10/679

8837 NDX1207463
పపరర: తషలసస ధర రరవప గబసటటపలర

తసడడ:డ జమబకల సరసబశవ రరవప జమబకల
ఇసటట ననస:2-98
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ అసజనవయబలల
ఇసటట ననస:2-98
వయససస:53
లస: పప

8839 NDX2551406
పపరర: శక నరగసదడననథ గగపరరజ

8840 NDX2752632
పపరర: శక వశశశసదడ ననథ గగపరరజ

94-10/1067

8842 NDX2061331
పపరర: రవసదడననథ గగపరరజ

8848 NDX1260942
పపరర: జయదదప రజడడస ఆరరక

8851 NDX3145976
పపరర: వరయఖ రరమనవన
తసడడ:డ తనతయఖ రరమనవన
ఇసటట ననస:2-100
వయససస:61
లస: పప

94-10/1311

94-41/686

8843 NDX2061349
పపరర: వనసకట కరళ వససత ససతన లకడక
గగపరరజ
భరస : రవసదడననథ గగపరరజ
ఇసటట ననస:2-99
వయససస:42
లస: ససస స

94-43/683

94-10/685

8846 NDX0877779
పపరర: సరమమమజఖమబ

94-10/686

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల గగపరరజ
ఇసటట ననస:2-99
వయససస:47
లస: పప
8845 AP151010084267
పపరర: సరమమమజఖమబ

94-10/682

తసడడ:డ రవసదడ ననథ గగపరరజ
ఇసటట ననస:2-99
వయససస:18
లస: పప

భరస : కకటటరజడడస
ఇసటట ననస:2-100
వయససస:71
లస: ససస స
94-10/688

తసడడ:డ రరమకకషష రజడడస
ఇసటట ననస:2-100
వయససస:26
లస: పప
94-10/690

8831 NDX0097071
పపరర: చదవతనఖ లకడక మవరశ

తసడడ:డ అసజ రజడడస
ఇసటట ననస:2-98
వయససస:27
లస: పప

భరస : గగపసరజడడస
ఇసటట ననస:2-100
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష రజడడస అరరకర
ఇసటట ననస:2-100
వయససస:22
లస: పప
8850 NDX0675033
పపరర: గగపసరజడడస అరరగ

8836 NDX0723072
పపరర: జమబకల శకనవరస రరవప

94-5/930

భరస : వషష
ష వరర న రరవప మవరశ
ఇసటట ననస:2-98
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడననథ గగపరరజ
ఇసటట ననస:2-99
వయససస:19
లస: పప

భరస : ససబబరరవప మమమళరపలర
ఇసటట ననస:2-99
వయససస:35
లస: ససస స
8844 NDX0212308
పపరర: లకడక దేశరజడస డ

94-10/675

భరస : అసజరజడడస
ఇసటట ననస:2-98
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దఢపరలపపడడ
ఇసటట ననస:2-98
వయససస:28
లస: పప
8838 AP151010078007
పపరర: అసజరజడడస కకలర

8833 NDX0683797
పపరర: వజయలకడక కకలర

8828 NDX2662195
పపరర: నల రజడదసస
భరస : మటట రజడడస రజడదసస
ఇసటట ననస:2-96 (near D53)
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దసరడ స
ఇసటట ననస:2-98
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : తషలససదర రరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:2-98
వయససస:37
లస: ససస స
8835 NDX1690701
పపరర: ససధదర కలమమర దఢపరలపపడడ

8830 NDX2178250
పపరర: దదపసస దసరడ స

94-10/671

భరస : ససభబస చసదడ బబ స బబ యన
ఇసటట ననస:2-96
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల బబ యన
ఇసటట ననస:2-96
వయససస:71
లస: పప
94-10/674

8825 NDX1691568
పపరర: వర లకడక బబ యన

8849 JBV3053626
పపరర: రరమకకకషషరజడడస ఆరరగ

94-10/689

తసడడ:డ సరసబ రజడడస
ఇసటట ననస:2-100
వయససస:52
లస: పప
94-10/1236

8852 NDX2636785
పపరర: వనసకట సరయ కకషష తేజ అల

94-9/677

తసడడ:డ వరసజనవయబలల వరసజనవయబలల
ఇసటట ననస:2-101
వయససస:19
లస: పప
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8853 NDX1207984
పపరర: ససధనఖ రరణణ గబసటటపలర

94-10/691

8854 NDX1207489
పపరర: పడసరద గబసటటపలర

భరస : పడసరద గబసటటపలర
ఇసటట ననస:2-101
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజనవయబలల గబసటటపలర
ఇసటట ననస:2-101
వయససస:46
లస: పప

94-10/694
8856 NDX2194116
పపరర: యస ఎల యస ఎన సడవసత
జమబకల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప జమబకల
ఇసటట ననస:2-102
వయససస:22
లస: ససస స

8857 NDX0803809
పపరర: ఆలమ కలలన
భరస : వరరసజనవయబలల
ఇసటట ననస:2-102
వయససస:38
లస: ససస స

8859 NDX2032936
పపరర: వరరసజనవయబలల ఆలమ

8860 NDX2712339
పపరర: వనసకట సరయ కకషష తేజ అల

94-10/697

తసడడ:డ ససబబబ రరవప అలమ
ఇసటట ననస:2-102
వయససస:44
లస: పప
8862 NDX0975052
పపరర: అరరరణణ జమబకల

94-10/698

94-10/701

94-10/704

94-71/698

94-10/709

భరస : వనసకట రరమయఖ� గగగరనవన�
ఇసటట ననస:2-109
వయససస:66
లస: ససస స

94-10/699

8872 NDX1919408
పపరర: పసడయమసక శనగల

8875 AP151010084390
పపరర: ససతమమక పలలర

94-10/712

8878 NDX0461525
పపరర: శకహరర గగగరనవన

94-10/702

8881 NDX1552513
పపరర: లమవణఖ జమబకల
భరస : సససహచలస జమబకల
ఇసటట ననస:2-112
వయససస:29
లస: ససస స

8861 NDX2870624
పపరర: బబబ ననగసరడవరణణ జమబకల

94-10/1237

8864 NDX1928995
పపరర: వజయ లకడక కమక

94-10/700

8867 NDX1898792
పపరర: శశరసక బబబబ శనగల

94-10/703

తసడడ:డ రరమ మహన శనగల
ఇసటట ననస:2-103
వయససస:26
లస: పప
94-10/705

8870 AP151010078407
పపరర: శకనవరసరరవప కమతస

94-10/706

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-103
వయససస:48
లస: పప
94-10/707

8873 AP151010084027
పపరర: భబగఖలకడక కమతమబ�

94-10/708

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:2-104
వయససస:43
లస: ససస స
94-10/710

8876 JBV3690765
పపరర: పపనననరరవప పలమర

94-10/711

తసడడ:డ వననయకలడడ
ఇసటట ననస:2-107
వయససస:33
లస: పప
94-10/713

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ గగగరనవన
ఇసటట ననస:2-109
వయససస:49
లస: ససస స
94-10/715

94-10/696

భరస : ససబబబరరవప కమక
ఇసటట ననస:2-103
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వననయకలడడ
ఇసటట ననస:2-107
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకహరర� గగగరనవన
ఇసటట ననస:2-109
వయససస:45
లస: ససస స
8880 NDX0461863
పపరర: వరలకడక� గగగరనవన�

8869 NDX1046259
పపరర: శవనననరరయణ జమబకల

8858 NDX0723098
పపరర: జమబకల రమమదేవ

తసడడ:డ శకనవరసరరవప జమబకల
ఇసటట ననస:2-102
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ మహన శనగల
ఇసటట ననస:2-104
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వననయకలడడ
ఇసటట ననస:2-104
వయససస:36
లస: పప
8877 NDX0461806
పపరర: సతఖవత� గగగరనవన�

94-10/999

తసడడ:డ చన ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-103
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమ మమరరస నలర మతష
ఇసటట ననస:2-103
వయససస:35
లస: పప
8874 JBV3690757
పపరర: ననగరరజ పలమర

8866 NDX2179951
పపరర: చదవతనఖ కకషష కలదరవలర

94-10/693

భరస : జమబకల శకనవరస రరవప జమబకల
ఇసటట ననస:2-102
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలదరవలర
ఇసటట ననస:2-103
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శక కకషష పడసరద మమధవపపదద
ఇసటట ననస:2-103
వయససస:26
లస: పప
8871 NDX2982288
పపరర: గకతస నరజసదడ నలర మతష

94-10/695

భరస : కకటటశశర రరవప జమబకల
ఇసటట ననస:2-103
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : చనన ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:2-103
వయససస:53
లస: ససస స
8868 NDX2179936
పపరర: సరయ కకషష మమధవపపదద

8863 NDX1724013
పపరర: కకటటశశరర జమబకల

8855 NDX0169318
పపరర: చసదడమమళ� గబసటటపలర �

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల� గబసటటపలర
ఇసటట ననస:2-101
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వరసజనవయబలల
ఇసటట ననస:2-102
వయససస:18
లస: పప

భరస : శవనననరరయణ
ఇసటట ననస:2-103
వయససస:32
లస: ససస స
8865 NDX0975078
పపరర: భవరన జమబకల

94-10/692

8879 NDX0461939
పపరర: మసజలవరణణ� గగగరనవన�

94-10/714

భరస : వనసకట రరమయఖ� గగగరనవన�
ఇసటట ననస:2-109
వయససస:52
లస: ససస స
94-10/716

8882 AP151010084427
పపరర: భమలకడక

94-10/717

భరస : పపదననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:2-112
వయససస:48
లస: ససస స
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8883 NDX0456947
పపరర: సరగజన� కలసటమబకసల�

94-10/718

భరస : రమనమమరరస�
ఇసటట ననస:2-112
వయససస:51
లస: ససస స
8886 SQX2103919
పపరర: ససజనఖ పపరరబబ ఈనన

95-13/1109

94-9/894

94-170/801

94-168/888

94-10/906

94-10/909

తసడడ:డ బడహకస కసచదరర
ఇసటట ననస:2-132
వయససస:24
లస: పప
8907 NDX1951269
పపరర: రవ కనననకసటట

భరస : ససబబయఖ యలవరరఱ
ఇసటట ననస:2-133
వయససస:81
లస: ససస స

95-1/1003

94-10/915

8896 NDX1473446
పపరర: సరయ తేజ అలమర

94-10/904

8899 NDX1473479
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప అలమర

8902 NDX1243617
పపరర: సడజజత కనననగసటట

8905 NDX1243625
పపరర: సరయ బబబబ ఐనసపపడడ

8908 NDX1951277
పపరర: రరజజ రరవప కనననకసటట

8911 NDX1963256
పపరర: భబరత యలమసచ
తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప యలమసచ
ఇసటట ననస:2-133
వయససస:34
లస: పప

8891 NDX2686442
పపరర: రఘబననధేద
డ ద గమనమన

94-24/812

8894 NDX2609113
పపరర: శవ గగవసద రరజ వనలలలరర

94-24/813

8897 NDX1473461
పపరర: వరసవ లత అలమర

94-10/905

భరస : చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:2-131
వయససస:54
లస: ససస స
94-10/907

8900 NDX1243344
పపరర: ఝమనస లకడక కసచదరర

94-10/908

తసడడ:డ బడహకస
ఇసటట ననస:2-132
వయససస:26
లస: ససస స
94-10/910

8903 NDX1951285
పపరర: రతనసబ కనననకసటట

94-10/911

భరస : రరజజ రరవప కనననకసటట
ఇసటట ననస:2-132
వయససస:74
లస: ససస స
94-10/913

8906 NDX1951251
పపరర: కలమఖణ చకకవరరస ఐనసపపడడ

94-10/914

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప ఐనసపపడడ
ఇసటట ననస:2-132
వయససస:37
లస: పప
94-10/916

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కనననకసటట
ఇసటట ననస:2-132
వయససస:80
లస: పప
94-10/917

94-190/595

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప వనలలలరర
ఇసటట ననస:2-128
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-132
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరజజ రరవప కనననకసటట
ఇసటట ననస:2-132
వయససస:52
లస: పప
8910 NDX1963157
పపరర: దనడకసమక యలవరరఱ

8893 SQX2045656
పపరర: రమఖ దరరవప

భరస : రవ
ఇసటట ననస:2-132
వయససస:44
లస: ససస స
94-10/912

8888 NDX2663714
పపరర: అదద లకడక తరరవపనససలమ

తసడడ:డ శకనవరసరజడడస గమనమన
ఇసటట ననస:2-127
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-131
వయససస:52
లస: పప

భరస : కలమఖణ చకకవరరస అయనసపపడడ
ఇసటట ననస:2-132
వయససస:33
లస: ససస స
8904 NDX1852624
పపరర: మలర కరరరర న రరవప కసచదరర

94-10/1244

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:2-131
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:2-131
వయససస:55
లస: ససస స
8901 NDX1243591
పపరర: హరరణణ ఐనసపపడడ

8890 NDX2818805
పపరర: శకవరణణ ననలర లరర

94-10/720

భరస : దసరడ రరవప తరరవపననసళళ
ఇసటట ననస:2-121
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అగగనశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-127
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:2-128
వయససస:33
లస: పప
8898 NDX1963058
పపరర: వజయ లకడక యలవరరరత

94-78/1081

భరస : వనసకట శవ రరవప ననలర లరర
ఇసటట ననస:2-127
వయససస:45
లస: ససస స

భసధసవప: లకడక బలర
ఇసటట ననస:2-127
వయససస:32
లస: పప
8895 NDX3155249
పపరర: చరసజవ చలర

8887 NDX2870913
పపరర: లకమక పరలమగమలమర

8885 AP151010078526
పపరర: పపదదననగగశశరరరవప జమబకల

తసడడ:డ వరభదడరరవప
ఇసటట ననస:2-112
వయససస:52
లస: పప

భరస : పపద కరశ రజడస డ పరలమగమలమర
ఇసటట ననస:2-120
వయససస:88
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ ననలర లరర
ఇసటట ననస:2-127
వయససస:56
లస: పప
8892 NDX3283090
పపరర: సడరఖ రరవప బలర

94-10/719

తసడడ:డ పపదననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:2-112
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప పపరరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:2-112
వయససస:20
లస: ససస స
8889 NDX3062445
పపరర: వనసకట శవ రరవప ననలర లరర

8884 NDX0675348
పపరర: సససహచలస జమబకల

8909 SQX2045839
పపరర: శశష సరయ అవననశ కసదదమళర

95-1/1004

తసడడ:డ వరయఖ కసదదమళర
ఇసటట ననస:2-132
వయససస:18
లస: పప
94-10/918

8912 NDX1962936
పపరర: సతష యలవరరస

94-10/919

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప యలవరరస
ఇసటట ననస:2-133
వయససస:35
లస: పప
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8913 NDX1962902
పపరర: వనసకటటసశర రరవప యలవరరహహ

94-10/920

తసడడ:డ ససతన రరమఇన యలవరరఱ
ఇసటట ననస:2-133
వయససస:61
లస: పప
8916 JBV2929495
పపరర: జయశశసదడ కనననగసటట

94-10/923

94-5/900

94-30/990

94-25/5

95-1/1005

94-10/1402

తసడడ:డ పపననయఖ పలర
ఇసటట ననస:2-284
వయససస:74
లస: పప
8934 SQX2020907
పపరర: దసరడ మక మమసడనళళ

95-2/1295

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:2-2123/C
వయససస:74
లస: ససస స

94-25/1091

8926 NDX2388296
పపరర: వనసకరటరరవ అరగల

8929 SQX2045540
పపరర: వనసకట గగపస శవ మబరరకకపపడడ

94-27/498

94-30/6

8924 NDX1779463
పపరర: జజఖతసత మమటట ట

95-1/1010

8933 NDX3170909
పపరర: శకహరర పలర

తసడడ:డ పపలయమ ననయక రరమవత
ఇసటట ననస:2-14139/1062
వయససస:22
లస: పప

94-27/497

8930 NDX2550473
పపరర: ఆసజనవయబలల కజశప

8932 NDX3170941
పపరర: ససత మహలకడక పలర

8941 NDX2755791
పపరర: ససమన ననయక రమమ వత

94-27/495

8927 NDX1477562
పపరర: కకటటశశరరరవప మబసడడడ

తసడడ:డ ననగనన కజశప
ఇసటట ననస:2-230
వయససస:21
లస: పప

8938 NDX1882613
పపరర: పరవన శకరరమ

94-27/1090

తసడడ:డ బడహకయఖ మసదసడ
ఇసటట ననస:2-148/27/117
వయససస:49
లస: పప

94-10/1403

94-238/912

94-10/1404

తసడడ:డ శరసబయఖ పలర
ఇసటట ననస:2-284
వయససస:48
లస: పప
94-10/721

8936 NDX2545705
పపరర: అనసత కలమఖణ కకషష దదవ

94-14/861

తసడడ:డ ఆసజనవయ చనరరఖలల దదవ
ఇసటట ననస:2-775
వయససస:20
లస: పప
94-27/499

తసడడ:డ గరరరధర శకరరమ
ఇసటట ననస:2-1495
వయససస:32
లస: ససస స
94-25/887

8921 NDX2751972
పపరర: ఖదర వల పటబన

తసడడ:డ మబరరకకపపడడ రరమ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:2-201
వయససస:18
లస: పప

8935 NDX1820589
పపరర: శకనవరసరరవప కకరకపరటట

94-10/1002

భరస : శకనవరసరజడడస మమటట ట
ఇసటట ననస:2-148/27/101
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:2-566
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరర నరరవప దేవశశటట
ఇసటట ననస:2-1485/E
వయససస:27
లస: ససస స
8940 NDX3144185
పపరర: జజన బఇవనవ షపక

8923 NDX3259470
పపరర: శరకవణణ పస గరస

8918 NDX2657732
పపరర: గగపస బబలరస

తసడడ:డ పటబన రహహస
ఇసటట ననస:2-142-69
వయససస:25
లస: పప

భరస : శరసబయఖ పలర
ఇసటట ననస:2-284
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : ఏససబబబబ మమసడనళళ
ఇసటట ననస:2-407
వయససస:23
లస: ససస స
8937 NDX1519372
పపరర: ననగశక దేవశశటట

94-23/698

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అరగల
ఇసటట ననస:2-148/27/113
వయససస:50
లస: పప

భరస : హరరననథ రరవప నశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:2-158
వయససస:31
లస: ససస స
8931 NDX3170834
పపరర: శరసబయఖ పలర

8920 NDX2752061
పపరర: మహబమబ బ పఠరన

94-10/922

తసడడ:డ బడహకయఖ
ఇసటట ననస:2-135
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ పస గరస
ఇసటట ననస:2-148-27
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకరటరరవ అరగల
ఇసటట ననస:2-148/27/113
వయససస:46
లస: ససస స
8928 SQX2006880
పపరర: భబవనవశశరర నశరసకరరరవప

94-10/924

భరస : ఖదర వల
ఇసటట ననస:2-142-69
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-147-258
వయససస:43
లస: పప
8925 NDX2384014
పపరర: ధనలకడక అరగల

8917 NDX1963215
పపరర: సరసబశవ రరవప కనననకసటట

8915 NDX2069582
పపరర: సరయ లలత కనననగసటట

భరస : ఫణణ కనననగసటట
ఇసటట ననస:2-135
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కనననకసటట
ఇసటట ననస:2-135
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ కమలమకర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:2-138
వయససస:20
లస: ససస స
8922 NDX2595437
పపరర: దసరడ రరవప చలర

94-10/921

భరస : జయ శశసదడ కనననగసటట
ఇసటట ననస:2-135
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:2-135
వయససస:37
లస: పప
8919 NDX2685964
పపరర: కరరరణఖ మమకల

8914 NDX2069566
పపరర: జసశసత కనననగసటట

8939 NDX0637488
పపరర: సతేఖసదడ కలమమర కకవనల

94-27/500

తసడడ:డ జగన మహనరరవప
ఇసటట ననస:2-1497/A
వయససస:39
లస: పప
94-29/990

8942 NDX2620912
పపరర: నగమల పటబన

94-30/986

తసడడ:డ రహహస పటబన
ఇసటట ననస:2-14269
వయససస:20
లస: పప
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94-32/936

తసడడ:డ రహహమ
ఇసటట ననస:2-14269
వయససస:19
లస: పప
8946 NDX2894186
పపరర: రరగమన చవర

94-9/916

8944 NDX3084886
పపరర: జజయల పడభబకర కకతస పలర

94-44/732

8945 SQX1556531
పపరర: దేవరపలర జయ శరణ రజడడస

94-29/1044

తసడడ:డ జజజ న సరగర
ఇసటట ననస:2A BHIMINENI KAMESHWARI
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ దేవరపలర పపరరరజడడస
ఇసటట ననస:2A park villa apartment
వయససస:22
లస: పప

8947 NDX2888501
పపరర: షపక అజజ హహసపన

8948 IOR1030170
పపరర: ఈశశర పడసరద గడేస

94-10/1459

94-19/638

భరస : ఏన వ ఏన సరశమ చవర
ఇసటట ననస:2A SRI BALARAM RESIDENCY
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక గకస మహహదద న
ఇసటట ననస:2A SRI RUPA RESIDENCY
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర పడసరద
ఇసటట ననస:2 B Dwaraka Residency
వయససస:64
లస: పప

8949
పపరర: గగపస వనసకట శవ కలమమర జశటట

8950 NDX2994879
పపరర: మసజల భబరత చనగసటట

8951 AEJ0294637
పపరర: పపరరషస తస మ గసగరరజ చనగసటట

94-9/1208

తలర : అనసపమ జశటట
ఇసటట ననస:2 Bulbourne road
వయససస:25
లస: పప
8952 NDX2636488
పపరర: గగపస చసద కకమమకరర

94-5/931

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:2ND LINE
వయససస:23
లస: పప
8955 NDX1553107
పపరర: అసజరజడడస చలమర చలమర

94-27/810

94-9/16

94-9/19

94-45/614

తసడడ:డ జలమలలదదదన షపక
ఇసటట ననస:3-1-1
వయససస:32
లస: పప

8956 NDX2923795
పపరర: కకషష రజడడస భమమ రజడడస

8959 AP151010075447
పపరర: కకషషశక గదదద గదదద

8962 AP151010072559
పపరర: వజయకలమమర గదదద గదదద

8965 SQX1786003
పపరర: మహలకడక దేవ పడతవరడ

94-2/750

8968 NDX2054450
పపరర: గగపస కకషష మబతనఖల

94-25/885

8971 NDX0980912
పపరర: రరమమరరవప కరపర
తసడడ:డ ససబబయఖ కరపర
ఇసటట ననస:3-1-1
వయససస:47
లస: పప

94-193/1241

8957 NDX0466524
పపరర: శకహరరరరవప వవజసడర

94-8/24

తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:3
వయససస:80
లస: పప
94-9/17

8960 NDX2028588
పపరర: శశశలశక పరరచరర

94-9/18

భరస : ససరగష పరరచరర
ఇసటట ననస:3-1
వయససస:50
లస: ససస స
94-9/20

8963 NDX3207974
పపరర: అరరణ కలమమరర గలర

94-34/950

భరస : రరమ చసదడ ననయబడడ
ఇసటట ననస:3-1వయససస:75
లస: ససస స
95-1/3

8966 JBV3021250
పపరర: శవపరరశత కరపర

94-2/749

భరస : రరమమరరవప కరపర
ఇసటట ననస:3-1-1
వయససస:41
లస: ససస స
94-2/751

తసడడ:డ జగదదశ మబతనఖల
ఇసటట ననస:3-1-1
వయససస:27
లస: పప
94-2/753

94-18/821

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:2ND LINE
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర పడతవరడ
ఇసటట ననస:3-1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సడరఖననరయణ రజడడస పపననన
ఇసటట ననస:3-1-1
వయససస:75
లస: ససస స
8970 NDX1701052
పపరర: జజన షపక

8954 NDX2947752
పపరర: వనసకటటశశరమక థడరరకర

94-193/1240

తసడడ:డ ససబబబరరవప గదదద
ఇసటట ననస:3-1
వయససస:60
లస: పప

భరస : రరమ చసదడ ననయబడడ
ఇసటట ననస:3-1వయససస:75
లస: ససస స
8967 JBV3021235
పపరర: సశరష లత పపననన

8953 NDX2947760
పపరర: వనసకటటశశరమక థడరరకర

భరస : వజయకలమమర గదదద
ఇసటట ననస:3-1
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ జననరదనరరవప పసననబబ యన
ఇసటట ననస:3-1
వయససస:54
లస: పప
8964 NDX3208311
పపరర: అరరణ కలమమరర గలర

భసధసవప: మసజల భబరత చనగసటట
ఇసటట ననస:2F SHANGRILA APTT
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ లసగర రజడడస భమమ రజడడస
ఇసటట ననస:2-1492712
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససరగష పరరచరర
ఇసటట ననస:3-1
వయససస:25
లస: ససస స
8961 NDX1179787
పపరర: ససరగష P పసననబబ యన

భరస : పపరరషస తస మ గసగరరజ చనగసటట
ఇసటట ననస:2F SHANGRILA
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరయఖ
ఇసటట ననస:2ND LINE
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవ రజడడస చలమర
ఇసటట ననస:2_14_21
వయససస:91
లస: పప
8958 NDX2028562
పపరర: లహహత పరరచరర

94-26/1153

8969 NDX1701045
పపరర: షఫస షపక

94-2/752

తసడడ:డ జలమలలదదదన షపక
ఇసటట ననస:3-1-1
వయససస:30
లస: పప
94-2/754

8972 JBV3012093
పపరర: సడరఖననరరయణరజడడస పపననన

94-2/755

తసడడ:డ రరఘవరజడడస పపననన
ఇసటట ననస:3-1-1
వయససస:78
లస: పప
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8973 NDX3060951
పపరర: వనసకట సరయ కకరణ కరప

94-2/1426

తసడడ:డ రరమ రరవప కరప
ఇసటట ననస:3-1-1
వయససస:23
లస: పప
8976 NDX2223915
పపరర: తడవవణణ లకకసశశటట

94-2/756

94-2/759

94-2/762

94-2/765

94-2/1429

94-2/771

94-33/1

భరస : శకదర వలర సశశటట
ఇసటట ననస:3-1-10
వయససస:33
లస: ససస స

8986 JBV3012960
పపరర: మమలమల షపక

8989 NDX0877837
పపరర: పరరశత కరనసకకలల

8992 NDX0240101
పపరర: పడభబకర కరనసకకలల

8995 NDX2822559
పపరర: శరకవఖ కల్రచన

94-33/823

8998 NDX2837680
పపరర: శకనవరస శరఖమమరర

94-2/766

9001 NDX0241729
పపరర: ససధన వలర సశశటట
తసడడ:డ చసదడశశఖరరజ వలర సశశటట
ఇసటట ననస:3-1-10
వయససస:38
లస: ససస స

8981 JBV3021094
పపరర: వనసకటరమణ లకకసశశటట

94-2/761

8984 AP151010063450
పపరర: శకనవరసరరవప లకకసశశటట

94-2/764

8987 AP151010063173
పపరర: సరసబశవరరవప లకకసశశటట

94-2/767

తసడడ:డ లకకయఖ లకకసశశటట
ఇసటట ననస:3-1-2
వయససస:77
లస: పప
94-2/768

8990 NDX0232207
పపరర: తరరమల కరనసకకలల

94-2/770

భరస : పడభబకర కరనసకకలల
ఇసటట ననస:3-1-3
వయససస:56
లస: ససస స
94-2/772

8993 NDX3180114
పపరర: ననగ సరయ కకషష గబసడపనవన

94-33/810

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గబసడపనవన
ఇసటట ననస:3-1-3
వయససస:20
లస: పప
94-44/752

8996 NDX2915809
పపరర: హరరణణ శరఖమమరర

94-33/822

తసడడ:డ ననమబల రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:3-1-7
వయససస:43
లస: ససస స
94-44/761

భసధసవప: హరరణణ
ఇసటట ననస:3-1-7
వయససస:50
లస: పప
94-2/773

94-2/758

తసడడ:డ సరసబశవరరవప లకకసశశటట
ఇసటట ననస:3-1-2
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శక ్రమబలల కల్రచన
ఇసటట ననస:3-1-5/A
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప శరకమమరర
ఇసటట ననస:3-1-7
వయససస:43
లస: ససస స
9000 NDX0362707
పపరర: లకడక వలర సశశటట

94-2/763

తసడడ:డ పపలర యఖ కరనసకకలల
ఇసటట ననస:3-1-3
వయససస:56
లస: పప

భరస : శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:3-1-4/1A
వయససస:50
లస: ససస స
8997 NDX2918449
పపరర: హరరణణ శరకమమరర

8983 NDX0368241
పపరర: ఏడడకకసడలల లకకసశశటట

8978 JBV3022936
పపరర: హససనన షపక

భరస : శకనవరసరరవప లకకసశశటట
ఇసటట ననస:3-1-2
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర కరనసకకలల
ఇసటట ననస:3-1-3
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసననసహహబ షపవక
ఇసటట ననస:3-1-3
వయససస:41
లస: పప
8994 JBV2511574
పపరర: రతన నలర పనవన

94-2/760

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:3-1-2
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఖమదర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:3-1-2
వయససస:37
లస: ససస స
8991 AP151010063014
పపరర: కరరమబలమర షపక

8980 AP151010066164
పపరర: నడరర హన షపక

95-1/1036

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:3-1-2
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప లకకసశశటట
ఇసటట ననస:3-1-2
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:3-1-2
వయససస:47
లస: పప
8988 NDX2841120
పపరర: నడరర హన షపక

94-2/757

భరస : ఖమదర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:3-1-2
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సరరదర షపక
ఇసటట ననస:3-1-2
వయససస:30
లస: పప
8985 JBV3013497
పపరర: ఖమదర మసరసన షపఖ

8977 JBV3021078
పపరర: భకకవత లకకసశశటట

8975 SQX2012474
పపరర: రరజఖ లకడక బబరరక

భరస : కకశశర కలమమర బబరరక
ఇసటట ననస:3-1/1
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల లకకసశశటట
ఇసటట ననస:3-1-2
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:3-1-2
వయససస:36
లస: ససస స
8982 NDX0111872
పపరర: ననగమర బబబబ షపక

94-4/1599

తసడడ:డ రమమరరవప కరప
ఇసటట ననస:3-1-1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల లకకసశశటట
ఇసటట ననస:3-1-2
వయససస:22
లస: ససస స
8979 NDX0241471
పపరర: మమబబలమ షపక

8974 NDX2732899
పపరర: ననగ ససకనఖ కరప

8999 NDX2083491
పపరర: రరమతషలశమక కకడదల

94-120/1

భరస : ననగగశశర రరవప మబపరలళర
ఇసటట ననస:3-1-9
వయససస:60
లస: ససస స
94-2/774

9002 NDX0241612
పపరర: రగశమక వలర సశశటట

94-2/775

భరస : వరయఖ వలర సశశటట
ఇసటట ననస:3-1-10
వయససస:71
లస: ససస స
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9003 AP151010063255
పపరర: శకధర వలర సశశటట

94-2/776

తసడడ:డ వరయఖ వలర సశశటట
ఇసటట ననస:3-1-10
వయససస:41
లస: పప
9006 NDX2552271
పపరర: శకరరస భబససర మమదల

94-2/1136

94-44/740

94-2/781

94-2/784

94-33/803

94-2/786

94-2/789

భరస : బబచచయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:3-1-14
వయససస:73
లస: ససస స

9016 NDX0240010
పపరర: మరర వల షపక

9019 NDX3147055
పపరర: ఉష రరణణ నడడమబకసల

9022 AP151010066213
పపరర: పపరమక వలర సశశటట

9025 NDX1135177
పపరర: ససనత దేవర

94-2/792

9028 AP151010066223
పపరర: కకకషషకలమమరర శసగసశశటట

94-2/785

9031 NDX1714824
పపరర: అనల కలమమర గరదద
తసడడ:డ ససబబ రరవప గరదద
ఇసటట ననస:3-1-14
వయససస:25
లస: పప

9011 NDX0877811
పపరర: పరరశన షపక

94-2/780

9014 NDX1197078
పపరర: ససదదప తలతతటట

94-2/783

9017 NDX2243749
పపరర: మబబససబబబన షపక

94-4/816

తసడడ:డ శమమహర షపక
ఇసటట ననస:3-1-12
వయససస:38
లస: పప
94-33/804

9020 NDX3145653
పపరర: ఉష రరణణ నడడమబకసల

94-33/805

Deleted

భరస : వససత రరవప నడడమబకసల
ఇసటట ననస:3-1-12
వయససస:50
లస: ససస స
94-2/787

9023 AP151010063170
పపరర: శవననగమలలర శశరరరవప ఆవపల

94-2/788

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:3-1-13
వయససస:41
లస: పప
94-2/790

9026 NDX0954446
పపరర: శరరష తతట

94-2/791

భరస : పడసరద తతట
ఇసటట ననస:3-1-14
వయససస:32
లస: ససస స
94-2/793

భరస : బబచచయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:3-1-14
వయససస:46
లస: ససస స
94-3/1

94-38/759

తసడడ:డ ససటవనన సన తలతతటట
ఇసటట ననస:3-1-12
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ యయససలల దేవర
ఇసటట ననస:3-1-14
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:3-1-14
వయససస:33
లస: ససస స
9030 AP151010066293
పపరర: బబపమక శసగసశశటట

94-2/782

భరస : ననగభమషణస వలర సశశటట
ఇసటట ననస:3-1-13
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ భమషణస వలర సశశటట
ఇసటట ననస:3-1-13
వయససస:59
లస: పప
9027 NDX0243600
పపరర: ననగలకడక సససగసశశటట

9013 AP151010066102
పపరర: శలమరరబ షపక

9008 NDX2707040
పపరర: రరజగశశరర పరటటబసడర

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:3-1-12
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వససత రరవప నడడమబకసల
ఇసటట ననస:3-1-12
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ వలర సశశటట
ఇసటట ననస:3-1-13
వయససస:29
లస: ససస స
9024 NDX1714881
పపరర: వరయఖ వలర సశశటట

94-2/779

తసడడ:డ హజరత వల షపక
ఇసటట ననస:3-1-12
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రసగననయకలలల నడడమబకసల
ఇసటట ననస:3-1-12
వయససస:54
లస: పప
9021 NDX1037886
పపరర: నలమ వలర సశశటట

9010 NDX1197466
పపరర: ససమఖ వరససత తలతతటట

94-2/778

భరస : పపరష చసదడ రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:3-1-11
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-1-12
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససటవనన సన తలతతటట
ఇసటట ననస:3-1-12
వయససస:28
లస: పప
9018 NDX3146057
పపరర: వససత రరవప నడడమబకసల

94-33/802

తసడడ:డ ససటవనన సన తలతతటట
ఇసటట ననస:3-1-12
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససటవనన సన తలతతటట
ఇసటట ననస:3-1-12
వయససస:45
లస: ససస స
9015 NDX1197060
పపరర: ససదదప తలతతటట

9007 NDX2871614
పపరర: పపరషచసదడ రరవప పరటటబసడర

9005 AP151010063689
పపరర: రరసబబబబ వలర సశశటట

తసడడ:డ వరయఖ వలర సశశటట
ఇసటట ననస:3-1-10
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:3-1-11
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:3-1-11
వయససస:39
లస: పప
9012 NDX1197474
పపరర: వజయలకకక తలతతటట

94-2/777

తసడడ:డ వరయఖ వలర సశశటట
ఇసటట ననస:3-1-10
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రతనగరరర బబబబ మమదల
ఇసటట ననస:3-1-10
వయససస:19
లస: పప
9009 NDX2804573
పపరర: నరగశ పరటటబసడర

9004 AP151010063169
పపరర: రరజ వలర సశశటట

9029 NDX0232231
పపరర: పడమల తతట

94-2/794

భరస : పడసరద తతట
ఇసటట ననస:3-1-14
వయససస:53
లస: ససస స
94-3/2

9032 NDX0110957
పపరర: భకకరరవప తతట

94-3/3

తసడడ:డ పడసరద తతట
ఇసటట ననస:3-1-14
వయససస:35
లస: పప
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94-3/4

తసడడ:డ భకకలల తతట
ఇసటట ననస:3-1-14
వయససస:59
లస: పప
9036 JBV3021110
పపరర: ఫరతమమన షపక

94-3/5

94-3/8

94-3/11

94-3/14

94-3/18

94-3/21

94-3/24

భరస : సరసబయఖ వలర సశశటట
ఇసటట ననస:3-1-17
వయససస:66
లస: ససస స

9046 NDX1417956
పపరర: రషసద బబగస షపక

9049 NDX0232702
పపరర: రజహనన పఠరన

9052 NDX0670877
పపరర: మహబమబ జజన షపక

9055 NDX0581447
పపరర: నరసమక పస తకమమరర�

94-3/26

9058 NDX0768499
పపరర: జయమక కమతస

94-3/15

9061 NDX0232660
పపరర: ససబబమక యస
భరస : బబల గరటయఖ యస
ఇసటట ననస:3-1-17
వయససస:66
లస: ససస స

9041 JBV3012200
పపరర: రరమకకషషమమరరస చేగబ

94-3/10

9044 NDX1804021
పపరర: గకసఖ షపక

94-3/13

9047 NDX0236018
పపరర: పరరశన షపక

94-3/16

తసడడ:డ జజన భబషర షపవక
ఇసటట ననస:3-1-16
వయససస:29
లస: ససస స
94-3/19

9050 NDX1803890
పపరర: కరరమబననసర షపక

94-3/20

భరస : మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:3-1-16
వయససస:38
లస: ససస స
94-3/22

9053 NDX0113464
పపరర: మహబమబ జజన పఠరన

94-3/23

తసడడ:డ హజరత అల పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-16
వయససస:41
లస: పప
94-2/129

9056 NDX0515635
పపరర: తతట యశశద

94-3/25

భరస : తతట శవరజ
ఇసటట ననస:3-1-17
వయససస:47
లస: ససస స
94-3/27

భరస : మలర కరరరర నరరవప కమతస
ఇసటట ననస:3-1-17
వయససస:59
లస: ససస స
94-3/29

94-3/7

భరస : ననగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:3-1-16
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : హనసమయఖ
ఇసటట ననస:3-1-17
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : శవననగ పడసరదస వలర సశశటట
ఇసటట ననస:3-1-17
వయససస:51
లస: ససస స
9060 AP151010066543
పపరర: వరమక వలర సశశటట

94-3/12

తసడడ:డ జజన బబషర
ఇసటట ననస:3-1-16
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ చన దరరయమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-16
వయససస:42
లస: పప
9057 AP151010066544
పపరర: పదక వలర సశశటట

9043 AP151010063162
పపరర: చనసద సరహహబ షపక

9038 NDX0112722
పపరర: మసరసన వల షపక

తసడడ:డ పపరరషస తస స చేగబ
ఇసటట ననస:3-1-15
వయససస:47
లస: పప

భరస : మహబమబ జజన
ఇసటట ననస:3-1-16
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:3-1-16
వయససస:52
లస: ససస స
9054 NDX2121002
పపరర: మహమకద ఖమససస షపక

94-3/9

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:3-1-16
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనబబషర షపవక
ఇసటట ననస:3-1-16
వయససస:34
లస: ససస స
9051 JBV1803501
పపరర: హహసపసన బ షపక

9040 NDX0848010
పపరర: నజర పఠరన

94-6/649

తసడడ:డ చనననస షపక
ఇసటట ననస:3-1-15
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:3-1-15
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ బషసర అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:3-1-16
వయససస:25
లస: ససస స
9048 JBV1803493
పపరర: జజనబ షపక

94-3/6

తసడడ:డ రహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-15
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పపరరషస తస స చేగబ
ఇసటట ననస:3-1-15
వయససస:54
లస: పప
9045 NDX1417964
పపరర: నషరద అసబర సయఖద

9037 JBV3021607
పపరర: అనసడరఖ చేగబ

9035 NDX2701274
పపరర: కససస బ షపక

భసధసవప: షపక
ఇసటట ననస:3-1-14
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడ రరవప చేగబ
ఇసటట ననస:3-1-15
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన షర షపక
ఇసటట ననస:3-1-15
వయససస:30
లస: పప
9042 JBV3012267
పపరర: పపరషచసదడరరవప చేగబ

94-6/648

భసధసవప: షపక
ఇసటట ననస:3-1-14
వయససస:50
లస: పప

భరస : చనసద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-15
వయససస:46
లస: ససస స
9039 NDX0112003
పపరర: ససభబన షపక

9034 NDX2694305
పపరర: తసగజళర షపక

9059 NDX0362780
పపరర: పదనకవత వలర సశశటట

94-3/28

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-1-17
వయససస:61
లస: ససస స
94-3/30

9062 NDX2054617
పపరర: ససరగష కసచరర

94-3/31

తసడడ:డ వనసకయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:3-1-17
వయససస:33
లస: పప
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9063 JBV3012135
పపరర: నరసససహరరవప వలర సశశటట

94-3/32

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-1-17
వయససస:36
లస: పప
9066 NDX0515676
పపరర: ధడళపరళళ సడవసత

94-3/35

94-3/38

94-3/41

94-3/42

94-3/45

94-3/48

94-3/51

భరస : పడవణ
ఇసటట ననస:3-1-19
వయససస:30
లస: ససస స

9076 NDX0000802
పపరర: ఖమససస బ షపక

9079 NDX0000836
పపరర: రరజజజ షపక

9082 NDX0001347
పపరర: మమబబ ససభబన షపక

9085 NDX0368308
పపరర: సపవదసలల షపక

94-3/54

9088 NDX2967743
పపరర: రఫస షపక

94-3/43

9091 NDX0333500
పపరర: మమత గగటట స
తసడడ:డ శవయఖ గగటట స
ఇసటట ననస:3-1-20
వయససస:32
లస: ససస స

9071 NDX0110304
పపరర: శకనవరస గడదస

94-3/40

9074 NDX2834877
పపరర: రశద షపక

94-2/1428

9077 NDX0235655
పపరర: ఆషర షపక

94-3/44

భరస : సపవదసల ఖమలలషర వల షపవక
ఇసటట ననస:3-1-19
వయససస:41
లస: ససస స
94-3/46

9080 NDX2284669
పపరర: మజగద షపక

94-3/47

తసడడ:డ ససపళల కరలలశ వరల షపక
ఇసటట ననస:3-1-19
వయససస:21
లస: పప
94-3/49

9083 JBV3012838
పపరర: రసడల షపక

94-3/50

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-19
వయససస:39
లస: పప
94-3/52

9086 AP151010063134
పపరర: గరలబ సరహహబ షపక

94-3/53

తసడడ:డ ఖమససససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-19
వయససస:62
లస: పప
94-4/1600

తలర : ఆశ షపక
ఇసటట ననస:3-1-19
వయససస:18
లస: పప
95-1/4

94-3/37

తసడడ:డ సడపళల కలలశర వల షపక
ఇసటట ననస:3-1-19
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ చనన ఆదస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-19
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:3-1-19
వయససస:80
లస: పప
9090 SQX1670249
పపరర: ససహససన కసదసకలరర

94-3/1518

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ షపవక
ఇసటట ననస:3-1-19
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ కలసచనపలర
ఇసటట ననస:3-1-19
వయససస:43
లస: పప
9087 AP151010063202
పపరర: సరసబయఖ వలర సశశటట

9073 NDX2581361
పపరర: సరఈసడభబశ రజడస డ గబసటటరర

9068 AP151010066529
పపరర: పదక వలర సశశటట

తసడడ:డ తరరపతయఖ గడస స
ఇసటట ననస:3-1-18
వయససస:39
లస: పప

భరస : గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-19
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప గరదద
ఇసటట ననస:3-1-19
వయససస:24
లస: పప
9084 NDX0240135
పపరర: శకనవరస రరవప కలసచనపలర

94-3/39

భరస : రసడల షపవక
ఇసటట ననస:3-1-19
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కలసచనపలర
ఇసటట ననస:3-1-19
వయససస:45
లస: ససస స
9081 NDX2054492
పపరర: వసశ గరదద

9070 NDX0241596
పపరర: వనసకయ మక చననసశశటట

94-3/34

భరస : వనసకటసరశమ వలర సశశటట
ఇసటట ననస:3-1-18
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసధ రజడడస గబసటటరర
ఇసటట ననస:3-1-18
వయససస:24
లస: పప

భరస : బబలయఖ కలసచనపలర
ఇసటట ననస:3-1-19
వయససస:34
లస: ససస స
9078 NDX0241745
పపరర: రమమదేవ కలసచనపలర

94-3/36

భరస : పరమబలయఖ చననసశశటట
ఇసటట ననస:3-1-18
వయససస:90
లస: ససస స

తసడడ:డ సడరయఖ వలర సశశటట
ఇసటట ననస:3-1-18
వయససస:62
లస: పప
9075 NDX0241844
పపరర: సరమమమజఖస కలసచనపలర

9067 NDX0362756
పపరర: రరద వలర సశశటట

9065 NDX0241521
పపరర: ససనత వలర సశశటట

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:3-1-18
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వలర సశశటట
ఇసటట ననస:3-1-18
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ బలలర పలర
ఇసటట ననస:3-1-18
వయససస:61
లస: ససస స
9072 AP151010063332
పపరర: వనసకటసరశమ వలర సశశటట

94-3/33

తసడడ:డ సససగరరయఖ యస
ఇసటట ననస:3-1-17
వయససస:76
లస: పప

భరస : ధడళపరళర దసరడ పడసరద
ఇసటట ననస:3-1-18
వయససస:31
లస: ససస స
9069 NDX0232553
పపరర: పదనకవత బలలర పలర

9064 NDX0112425
పపరర: బబలగరటయఖ యస

9089 NDX2929107
పపరర: రశద షపక

94-4/1601

తసడడ:డ సపవదసలల ఖలలశర వల షపక
ఇసటట ననస:3-1-19
వయససస:18
లస: పప
94-3/55

9092 JBV3021458
పపరర: రరణణపభ
డ బవత ఉపలల

94-3/56

భరస : శకనవరసరరవప ఉపలల
ఇసటట ననస:3-1-20
వయససస:47
లస: ససస స
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గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39
94-3/57

భరస : శవయఖ గగటట స
ఇసటట ననస:3-1-20
వయససస:53
లస: ససస స
94-3/60

9099 AP151010063167
పపరర: వనసకటటశశరరర వలర సశశటట

94-3/63

94-3/65

94-3/68

94-3/71

94-3/74

94-3/77

9106 NDX1746751
పపరర: వనసకటటష సబబనవన

9109 NDX0110833
పపరర: అబబదల రహమమన షపక

9112 NDX0232355
పపరర: జయలకడక తతట

9115 NDX0113647
పపరర: దశరధరరమయఖ తతట

94-3/79

9118 NDX0240291
పపరర: జజన షపక

94-3/69

9121 JBV3021649
పపరర: సరరసజ షపక� �
భరస : బబషర� �
ఇసటట ననస:3-1-23
వయససస:34
లస: ససస స

9101 NDX0232827
పపరర: శరలన సబబనవన

94-3/64

9104 NDX0235754
పపరర: శవకలమమరర గడదస

94-3/67

9107 NDX0111427
పపరర: మహమకద అల షపక

94-3/70

తసడడ:డ అబబదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:3-1-21
వయససస:30
లస: పప
94-3/72

9110 NDX2199677
పపరర: అమకశశటట ఉష శక

94-3/73

తసడడ:డ అమకశశటట హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:3-1-22
వయససస:26
లస: ససస స
94-3/75

9113 NDX2199669
పపరర: అమకశశటట ఫణణసదడ

94-3/76

తసడడ:డ అమకశశటట హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:3-1-22
వయససస:27
లస: పప
94-3/78

9116 NDX2524460
పపరర: సరల పటబనల

94-1/55

భరస : వర వనసకట సతఖననరరయణ పటబనల
ఇసటట ననస:3-1-23
వయససస:39
లస: ససస స
94-3/80

తసడడ:డ ససభబన షపవక
ఇసటట ననస:3-1-23
వయససస:40
లస: పప
94-4/817

94-3/62

భరస : తరరపతయఖ గడస స
ఇసటట ననస:3-1-21
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ తనతయఖ తతట
ఇసటట ననస:3-1-22
వయససస:79
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:3-1-23
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:3-1-23
వయససస:29
లస: ససస స

94-3/66

భరస : దశరథరరమయఖ తతట
ఇసటట ననస:3-1-22
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప అమకశశటట
ఇసటట ననస:3-1-22
వయససస:45
లస: పప

9120 NDX1016518
పపరర: శరసభవ దేవ వణబకలరర

9103 NDX0233015
పపరర: షసషరద బబగస షపక

9098 NDX0003046
పపరర: శవయఖ గగటట స

తసడడ:డ వనసకట రరమమరరవప సబబనవన
ఇసటట ననస:3-1-21
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:3-1-21
వయససస:71
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప అమకశశటట
ఇసటట ననస:3-1-22
వయససస:40
లస: ససస స

9117 NDX0242131
పపరర: హససనన షపక

94-4/1602

తసడడ:డ రరమమ రరవప సబబనవన
ఇసటట ననస:3-1-21
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప సబబనవన
ఇసటట ననస:3-1-21
వయససస:55
లస: పప

9114 AP151010063380
పపరర: హనసమసతరరవప అమకశశటట

9100 NDX3069176
పపరర: రసగననథ రరమశశటట

94-3/59

తసడడ:డ రరమకకటట గగటట స
ఇసటట ననస:3-1-20
వయససస:57
లస: పప

భరస : అబబదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:3-1-21
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:3-1-21
వయససస:61
లస: ససస స

9111 AP151010066350
పపరర: అమరగశశరర అమకశశటట

94-3/61

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:3-1-20
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరస గడస స
ఇసటట ననస:3-1-21
వయససస:34
లస: ససస స

9108 NDX0717868
పపరర: రరమమరరవప సబబనవన

9097 NDX2199750
పపరర: ఉపలల శకనవరస రరవప

9095 NDX0003129
పపరర: అనల కలమమర గగటట స

తసడడ:డ శవయఖ గగటట స
ఇసటట ననస:3-1-20
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఉపలల ససబబయఖ
ఇసటట ననస:3-1-20
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ యలమసద వలర సశశటట
ఇసటట ననస:3-1-20
వయససస:77
లస: పప

9105 NDX1037753
పపరర: సరసబబడజఖస తరరమలశశటట

94-3/58

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఉపలల
ఇసటట ననస:3-1-20
వయససస:25
లస: పప

9096 AP151010063254
పపరర: రరజజరరమమహనరరయ
వలర సశశటట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వలర సశశటట
ఇసటట ననస:3-1-20
వయససస:47
లస: పప

9102 NDX0235689
పపరర: రమణ గడదస

9094 NDX2061570
పపరర: వనసకటససనల చచదరర ఉపలల

9119 NDX2703973
పపరర: రకకయ షపక

94-3/1516

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:3-1-23
వయససస:19
లస: ససస స
94-4/818

9122 JBV3021292
పపరర: మమలన బ షపక� �

94-4/819

భరస : బబబబ� �
ఇసటట ననస:3-1-23
వయససస:24
లస: ససస స
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9123 NDX0952937
పపరర: మలర క పఠరన
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94-4/820

భరస : నజర
ఇసటట ననస:3-1-23
వయససస:38
లస: ససస స
9126 NDX2243814
పపరర: శరరదదేవ గబసటటపలర

94-4/823

94-4/826

94-4/829

94-33/809

94-3/83

94-3/1444

95-1/1045

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-26
వయససస:22
లస: పప

9136 NDX0817205
పపరర: శవ వజడగరరర

9139 NDX2054567
పపరర: మహమకద ఇదదస
డ షపక

9142 NDX2733145
పపరర: హహనన షపక

9145 JBV1795061
పపరర: కరరమబన మహకద

94-3/87

9148 NDX2138007
పపరర: జజన బ షపక

94-3/81

9151 NDX0112391
పపరర: అబబదలమర షపక
తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-1-26
వయససస:30
లస: పప

9131 NDX1013739
పపరర: వనసకట రరవప వణబకలరర

94-4/828

9134 NDX3164936
పపరర: కరరమబలర షపక

94-33/808

9137 NDX0112599
పపరర: వననయఖ వజడగరరర

94-3/82

తసడడ:డ ఆశరరశదస వజడగరరర
ఇసటట ననస:3-1-24
వయససస:52
లస: పప
94-3/84

9140 NDX2728608
పపరర: సబర షపక

94-3/1443

తసడడ:డ అజస షపక
ఇసటట ననస:3-1-25
వయససస:43
లస: పప
94-4/1603

9143 NDX2695989
పపరర: హహనన షపక

94-6/657

తలర : నడరజహన షపక
ఇసటట ననస:3-1-25
వయససస:18
లస: ససస స
94-3/85

9146 JBV3022613
పపరర: అసకతషననసర షపక

94-3/86

భరస : అబబదల రషసద షపక
ఇసటట ననస:3-1-26
వయససస:45
లస: ససస స
94-3/88

భరస : మబసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:3-1-26
వయససస:65
లస: ససస స
94-3/90

94-4/825

తసడడ:డ ఖసదవన షపక
ఇసటట ననస:3-1-23
వయససస:63
లస: పప

భరస : భబషర
ఇసటట ననస:3-1-26
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : యమససన మహమకద
ఇసటట ననస:3-1-26
వయససస:61
లస: ససస స
9150 NDX2400018
పపరర: మహబమబ ససబబన షపక

94-4/1351

తసడడ:డ నడరజహన షపక
ఇసటట ననస:3-1-25
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ నడరజహన షపక
ఇసటట ననస:3-1-25
వయససస:18
లస: ససస స
9147 NDX0232132
పపరర: మమమమబననసర మహమకద

9133 NDX2705069
పపరర: రకకయ షపక

9128 NDX2049956
పపరర: సరయ పడశరసత కలపలగరరర

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:3-1-23
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ నగమల మరర షపక
ఇసటట ననస:3-1-25
వయససస:34
లస: పప

భరస : సబర షపక
ఇసటట ననస:3-1-25
వయససస:39
లస: ససస స
9144 SQX2114031
పపరర: హహనన షపక

94-4/827

తసడడ:డ వననయఖ వజడగరరర
ఇసటట ననస:3-1-24
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఇదదస
డ మహమకద
ఇసటట ననస:3-1-25
వయససస:27
లస: ససస స
9141 NDX2728798
పపరర: నడరర హన షపక

9130 NDX1013317
పపరర: రతన కకషష వణబకలరర

94-4/822

తసడడ:డ పసచచయఖ కలపలగరరర
ఇసటట ననస:3-1-23
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:3-1-23
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:3-1-23
వయససస:54
లస: ససస స
9138 NDX2054542
పపరర: నడరర హన షపక

94-4/824

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:3-1-23
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ భదడయఖ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:3-1-23
వయససస:69
లస: పప
9135 NDX3167749
పపరర: వజయ కకషసటయమనన కకకకసలగడస

9127 NDX1766197
పపరర: వరగసదడ గబసటటపలర

9125 NDX1016914
పపరర: బబల ససధనరరణణ వణబకలరర

తసడడ:డ రరమననధస
ఇసటట ననస:3-1-23
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబష చసదడ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:3-1-23
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:3-1-23
వయససస:32
లస: పప
9132 NDX2243731
పపరర: కకటటశశర రరవప గబసటటపలర

94-4/821

భరస : ననగబలకరర�
ఇసటట ననస:3-1-23
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:3-1-23
వయససస:61
లస: ససస స
9129 NDX1377621
పపరర: ననగమర మరర షపక

9124 NDX0242206
పపరర: ఖమససస బ షపక�

9149 JBV3022548
పపరర: జజన బ షపక

94-3/89

భరస : బకరరర
ఇసటట ననస:3-1-26
వయససస:66
లస: ససస స
94-3/91

9152 JBV1793975
పపరర: బబషర మహమకద షపక

94-3/92

తసడడ:డ యమససన షపక
ఇసటట ననస:3-1-26
వయససస:44
లస: పప
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9153 JBV3012879
పపరర: అబబదలడషసద షపక
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94-3/93

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-26
వయససస:51
లస: పప
9156 NDX2700250
పపరర: నసరరజరన గరజ

94-2/1141

94-4/1353

94-13/240

Deleted
94-3/98

94-1/58

94-3/99

94-1/61

తసడడ:డ వనసకట రరవప జనస
ఇసటట ననస:3-1-33
వయససస:27
లస: పప

9166 NDX2751824
పపరర: సలక షపక

9169 NDX0583997
పపరర: శకనవరస రరవప నలర పరటట

9172 NDX2691467
పపరర: అబబదల రజక షపక

9175 NDX1417923
పపరర: షరహహన షపక

94-3/103

9178 NDX0242776
పపరర: హహసపసన బ షపక

94-3/1445

9181 NDX1197037
పపరర: మహహసదడ జనగస
తసడడ:డ వనసకట రరవప జనగరస
ఇసటట ననస:3-1-33
వయససస:29
లస: పప

9161 NDX3134319
పపరర: రజయమ షపక

94-42/814

9164 JBV1802909
పపరర: జహరరబ పఠరన

94-3/97

9167 NDX0583765
పపరర: భమలకడక నలర పరటట నలర పరటట

94-1/57

భరస : శకనవరసరరవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:3-1-31
వయససస:33
లస: ససస స
94-1/59

9170 NDX0584003
పపరర: రరజగష నననపరగ

94-1/60

తసడడ:డ సతఖననధస
ఇసటట ననస:3-1-31
వయససస:39
లస: పప
94-4/1354

9173 NDX2704682
పపరర: జజకకర షరరఫ షపక

94-4/1355

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-1-31 NEAR MOSQUE
వయససస:20
లస: పప
94-3/101

9176 NDX0232371
పపరర: శవ ననగజజఖత బబలరపప

94-3/102

భరస : అమరరనధ బలలర పప
ఇసటట ననస:3-1-33
వయససస:38
లస: ససస స
94-3/104

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:3-1-33
వయససస:67
లస: ససస స
94-3/106

94-3/95

భరస : ఖమదర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-30
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-1-33
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప జనగస
ఇసటట ననస:3-1-33
వయససస:43
లస: ససస స
9180 NDX1197011
పపరర: లకకణబడడ జనస

94-3/96

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-1-31 NEAR MOSQUE
వయససస:23
లస: పప

భరస : హజరరత వరల పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-32
వయససస:54
లస: ససస స
9177 NDX1197458
పపరర: లకకక జనగస

9163 NDX1700039
పపరర: గరలషరద షపక

9158 NDX1712109
పపరర: ననగబల మరర వల షపక

భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:3-1-28
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర రరవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:3-1-31
వయససస:38
లస: పప

భరస : షపక జలమన
ఇసటట ననస:3-1-31
వయససస:37
లస: ససస స
9174 NDX1952663
పపరర: మహబమబ బ పఠరన

94-1/56

తసడడ:డ ఖమదర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-30
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : జజన
ఇసటట ననస:3-1-31
వయససస:35
లస: ససస స
9171 NDX0515700
పపరర: షపక మహబబననసర

9160 NDX2400729
పపరర: నసర�్్జజన జఅజ

94-43/2

తసడడ:డ అబబదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:3-1-27
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:3-1-29
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-30
వయససస:55
లస: పప
9168 JBV3690500
పపరర: ఆషర షపక

94-3/94

భరస : సలఉదదన జఅజ
ఇసటట ననస:3-1-28
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమరఉదదదన జఅజ
ఇసటట ననస:3-1-28 MAJITH STREET
వయససస:32
లస: పప
9165 JBV1802917
పపరర: ఖమదరరబ న పఠరన

9157 NDX1712125
పపరర: జజనబ షపక

9155 NDX2400141
పపరర: మరర సరహహబ షపక

తసడడ:డ ననవర స సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-26
వయససస:52
లస: పప

భరస : అబబదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:3-1-27
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమరఉదదదన గరజ
ఇసటట ననస:3-1-27
వయససస:32
లస: పప
9162 NDX2400851
పపరర: సలమఉదదదన జఅజ

94-43/1

భరస : మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-26
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సలలదదన గరజ
ఇసటట ననస:3-1-27
వయససస:26
లస: ససస స
9159 NDX2697001
పపరర: సలమవపదదదన గరజ

9154 NDX2400158
పపరర: బదరరన షపక

9179 NDX0953877
పపరర: జజవలమదదన షపక

94-3/105

తసడడ:డ మమబబ వల షపక
ఇసటట ననస:3-1-33
వయససస:27
లస: పప
94-3/107

9182 NDX1197029
పపరర: రరమబడడ జనగస

94-3/108

తసడడ:డ వనసకట రరవప జనగరస
ఇసటట ననస:3-1-33
వయససస:30
లస: పప
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9183 JBV1799659
పపరర: ఖమజ షపక
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94-3/109

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:3-1-33
వయససస:34
లస: పప
9186 NDX0111666
పపరర: పడసరద బబలరపప

94-3/112

94-3/114

94-3/117

94-3/120

94-3/123

94-3/127

94-3/130

తసడడ:డ రరమకకటయఖ పరలమదద
ఇసటట ననస:3-1-35
వయససస:50
లస: పప

9196 AP151010066774
పపరర: బబజజన షపక

9199 JBV3023199
పపరర: ననగమరరబ షపక

9202 NDX2069111
పపరర: అబబదల షషకలర షపక

9205 NDX0240259
పపరర: మహమహశద హహసపసన షపక

94-1/62

9208 NDX1016724
పపరర: సరసబబడజఖస పరలమదద

94-3/121

9211 NDX1012723
పపరర: రరమకకటయఖ పరలమదద
తసడడ:డ లకకయఖ పరలమదద
ఇసటట ననస:3-1-35
వయససస:71
లస: పప

9191 JBV3022167
పపరర: తదసగలమబ షపక

94-3/116

9194 NDX0003400
పపరర: ససభబన షపక

94-3/119

9197 NDX0113001
పపరర: చనసద బబషర షపక

94-3/122

తసడడ:డ నడరరదదదన షపవక
ఇసటట ననస:3-1-33/3
వయససస:31
లస: పప
94-3/125

9200 NDX0242354
పపరర: అఖల షపక

94-3/126

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-1-34
వయససస:37
లస: ససస స
94-3/128

9203 NDX1956202
పపరర: ఆదమ వల షపక

94-3/129

తసడడ:డ ఆదమ షఫస షపక
ఇసటట ననస:3-1-34
వయససస:37
లస: పప
94-3/131

9206 NDX0766568
పపరర: బషసద షపక

94-3/132

తసడడ:డ చనసద మబన షపవక
ఇసటట ననస:3-1-34
వయససస:48
లస: పప
94-1/63

భరస : రరమకకటయఖ పరలమదద
ఇసటట ననస:3-1-35
వయససస:66
లస: ససస స
94-1/65

94-3/113

తసడడ:డ ఖమశస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-33/2
వయససస:86
లస: పప

తసడడ:డ చనసద భబషర షపక
ఇసటట ననస:3-1-34
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పరలమదద
ఇసటట ననస:3-1-35
వయససస:40
లస: ససస స
9210 NDX1012707
పపరర: శకనవరస రరవప పరలమదద

94-3/118

తసడడ:డ లమలమ అహకద షపక
ఇసటట ననస:3-1-34
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:3-1-34
వయససస:42
లస: పప
9207 NDX1016666
పపరర: రరజగశశరర పరలమదద

9193 NDX0915553
పపరర: అబబదల షరరఫ షపక

9188 NDX1873158
పపరర: గరలబ షహహద షపక

భరస : అబబదల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:3-1-33/2
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఆదసవల షపక
ఇసటట ననస:3-1-34
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : చనసద బబషర షపవక
ఇసటట ననస:3-1-34
వయససస:62
లస: ససస స
9204 AP151010063489
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

94-3/115

భరస : నడరరదన షపవక
ఇసటట ననస:3-1-33/3
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ హసన అహమకద షపవక
ఇసటట ననస:3-1-33/3
వయససస:52
లస: పప
9201 NDX0234286
పపరర: బషత
డ న షపక

9190 NDX0719344
పపరర: ఆదసబ షపక

94-3/111

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:3-1-33/1
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ సపవదన షపక
ఇసటట ననస:3-1-33/2
వయససస:45
లస: పప

భరస : షపక చనసద భబష
ఇసటట ననస:3-1-33/3
వయససస:28
లస: ససస స
9198 AP151010063111
పపరర: నడరరదదన షపక

94-4/830

భరస : కమమలషరరఫ షపక
ఇసటట ననస:3-1-33/2
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఛనన బబడే షపక
ఇసటట ననస:3-1-33/2
వయససస:41
లస: పప
9195 NDX2199685
పపరర: షపక మమహరరననసర

9187 NDX1255124
పపరర: షపక సబన

9185 JBV3013182
పపరర: ఫరరరక షపక

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:3-1-33
వయససస:44
లస: పప

భరస : రహహమ
ఇసటట ననస:3-1-33
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:3-1-33/2
వయససస:30
లస: ససస స
9192 NDX0669879
పపరర: కమల షరరఫ షపక

94-3/110

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-33
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ బబలరపప
ఇసటట ననస:3-1-33
వయససస:76
లస: పప
9189 NDX1953547
పపరర: షహహదన పరరశన షపక

9184 NDX1417899
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

9209 NDX2361962
పపరర: అనననహర షపక

94-1/64

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:3-1-35
వయససస:21
లస: పప
94-1/66

9212 NDX3100682
పపరర: లకడక తరరమల ననగ జజఖత
పరలమదద
తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరలమదద
ఇసటట ననస:3-1-35
వయససస:18
లస: ససస స

94-2/1432
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9213 NDX0233916
పపరర: తహరరన షపక
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94-3/133

భరస : షఫస షపక
ఇసటట ననస:3-1-35
వయససస:37
లస: ససస స
9216 NDX2199693
పపరర: షపక షరరఫ

94-3/136

94-43/3

94-3/140

94-3/143

94-3/144

94-3/147

94-3/150

భరస : అహమకద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-37/3
వయససస:46
లస: ససస స

9226 JBV2842417
పపరర: ఆదదలకడక మదదదరరల

9229 NDX1135250
పపరర: ననగబర బ పఠరన

9232 NDX0900571
పపరర: ననగమర బబషర షపక

9235 JBV3013380
పపరర: బబజషహహద షపక

94-3/153

9238 NDX2389476
పపరర: ఏడడ కకసదలల ఉడత

95-11/1

9241 NDX0241968
పపరర: ఖమజజ బ పఠరన
భరస : అలమరభక పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-37/3
వయససస:61
లస: ససస స

9221 NDX2493104
పపరర: ఇమమమన ఖమన పఠరన

94-3/139

9224 NDX0112672
పపరర: బబజ పఠరన

94-3/142

9227 NDX2686186
పపరర: మధసమఅలమ వనసకటటష

94-214/721

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-1-36A
వయససస:23
లస: పప
94-3/145

9230 NDX0917096
పపరర: సమమధననమక పస సదడరర

94-3/146

భరస : వనసకటబడవప పస సదడరర
ఇసటట ననస:3-1-37
వయససస:79
లస: ససస స
94-3/148

9233 NDX1952994
పపరర: బబజ బబషర పఠరన

94-3/149

తసడడ:డ మసరసన పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-37
వయససస:31
లస: పప
94-3/151

9236 AP151010063727
పపరర: రమమష బబబబ పస సదసరర

94-3/152

తసడడ:డ వనసకటబడవప పస సదడరర
ఇసటట ననస:3-1-37
వయససస:59
లస: పప
94-38/5

తసడడ:డ సరసబయఖ ఉడత
ఇసటట ననస:3-1-37
వయససస:57
లస: పప
94-3/155

94-5/942

తసడడ:డ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-36
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బబడేసరహహబ షపవక
ఇసటట ననస:3-1-37
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరయబడడ పస సదడరర
ఇసటట ననస:3-1-37
వయససస:82
లస: పప
9240 AP151010066238
పపరర: మసరసన బ పఠరన

94-3/141

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:3-1-37
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-37
వయససస:42
లస: పప
9237 JBV3012069
పపరర: వనసకటబడవప పస సదసరర

9223 NDX2120947
పపరర: ఆశరబబదమర షపక

9218 NDX2661353
పపరర: షపక మరబ షపక

తసడడ:డ ఈసడబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-35/4
వయససస:19
లస: పప

భరస : మసరసన వల పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-37
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:3-1-37
వయససస:26
లస: పప
9234 NDX1137504
పపరర: మసరసన వల పఠరన

94-3/138

భరస : చదననకగశవరరవప
ఇసటట ననస:3-1-36
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బబజషహహద షపవక
ఇసటట ననస:3-1-37
వయససస:42
లస: ససస స
9231 NDX2468452
పపరర: జజకకర బబషర షపక

9220 NDX2199412
పపరర: యమససకన పఠరన

94-3/135

భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:3-1-35
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ఇకరరమ బబషర షపక
ఇసటట ననస:3-1-36
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసననబ న పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-36
వయససస:75
లస: పప
9228 JBV3023306
పపరర: నడరర హన షపక

94-3/137

భరస : సరదదక ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-35/4
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ అహకద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-35/4
వయససస:29
లస: పప
9225 NDX0003053
పపరర: దనదనఖమన పఠరన

9217 NDX1891648
పపరర: రరమ కకషష రరవప మమమళళపలర

9215 NDX2199701
పపరర: షపక అననశర

తసడడ:డ షపక షరరఫ
ఇసటట ననస:3-1-35
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమమళరపలర
ఇసటట ననస:3-1-35
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:3-1-35
వయససస:24
లస: పప
9222 NDX2312452
పపరర: సరధదక ఖమన పఠరన

94-3/134

భరస : ఆదసషఫస షపక
ఇసటట ననస:3-1-35
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక మమల సరహహబ
ఇసటట ననస:3-1-35
వయససస:44
లస: పప
9219 NDX2390094
పపరర: అససఫ షపక

9214 JBV3023181
పపరర: మహబబ షపక

9239 AP151010063257
పపరర: అహమకద ఖమన పఠరన

94-3/154

తసడడ:డ అలమరభక పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-37/1
వయససస:50
లస: పప
94-3/156

9242 NDX0242016
పపరర: కరరమమన పఠరన

94-3/157

భరస : యమసపబ న పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-37/4
వయససస:41
లస: ససస స
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9243 AP151010063268
పపరర: యమసఫ ఖమన పఠరన

94-3/158

తసడడ:డ అలమరభక పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-37/4
వయససస:47
లస: పప
9246 NDX2803013
పపరర: బబజ షపక

94-28/969

94-3/162

94-3/165

94-3/168

94-2/1434

94-3/172

94-3/175

తసడడ:డ ననవన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-40
వయససస:34
లస: పప

9256 JBV3013554
పపరర: నజర పఠరన

9259 NDX1897000
పపరర: షపక కలమ

9262 NDX0847988
పపరర: రఫస షపక

9265 NDX0799726
పపరర: షరహహన షపక

94-3/178

9268 NDX0799742
పపరర: మరరయసబ షపక

94-3/169

9271 NDX0990960
పపరర: లకకణ రరవప మకజసన
తసడడ:డ రరమబలల మకజసన
ఇసటట ననస:3-1-40
వయససస:43
లస: పప

9251 NDX0234146
పపరర: ఖమసససబ పఠరన

94-3/164

9254 NDX0111294
పపరర: గకస మహహదద న పఠరన

94-3/167

9257 NDX3014081
పపరర: షపక జజన బబషర

94-2/1433

తసడడ:డ షపక మసరసన
ఇసటట ననస:3-1-39
వయససస:39
లస: పప
94-3/170

9260 AP151010066212
పపరర: అజమబన పఠరన

94-3/171

భరస : ఖమజజవల పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-39
వయససస:44
లస: ససస స
94-3/173

9263 NDX2199388
పపరర: ఖమజజ వల పఠరన

94-3/174

తసడడ:డ అబబదలమర పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-39
వయససస:47
లస: పప
94-3/176

9266 NDX0996686
పపరర: వనసకట రమణ మకజసన

94-3/177

భరస : లకకణ రరవప మకజసన
ఇసటట ననస:3-1-40
వయససస:39
లస: ససస స
94-3/179

భరస : ననననసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-40
వయససస:60
లస: ససస స
94-3/181

94-3/161

తసడడ:డ నజర పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-38
వయససస:31
లస: పప

భరస : గకస భబషర షపక
ఇసటట ననస:3-1-40
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మహబమబ వల షపక
ఇసటట ననస:3-1-40
వయససస:42
లస: ససస స
9270 NDX0003475
పపరర: గకస బబషర షపక

94-3/166

తసడడ:డ రవపఫ షపక
ఇసటట ననస:3-1-39
వయససస:33
లస: పప

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:3-1-40
వయససస:28
లస: ససస స
9267 NDX0799734
పపరర: ఖజఖరరన షపక

9253 NDX1714774
పపరర: రరయమజ పఠరన

9248 NDX1714725
పపరర: ససహనన పఠరన

భరస : నజర పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-38
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : షఫస షపక
ఇసటట ననస:3-1-39
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ చనసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:3-1-39
వయససస:32
లస: పప
9264 NDX1037738
పపరర: ఫరహనన షపక

94-3/163

తసడడ:డ అబబదలమర పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-38
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పపలబసడర నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:3-1-39
వయససస:30
లస: పప
9261 NDX1651547
పపరర: షఫస షపక

9250 NDX0243469
పపరర: ఆశర పఠరన

94-3/160

భరస : గకస మహహడకస న పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-38
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సతనసర పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-38
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సతనసర పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-38
వయససస:36
లస: పప
9258 NDX3014099
పపరర: పపలబసడర నరగసదడ

94-37/714

భరస : జజన బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-38
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సతనసర పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-38
వయససస:63
లస: ససస స
9255 NDX0002998
పపరర: జజన బబషర పఠరన

9247 NDX2835353
పపరర: బబజ షపక

9245 AP151010063222
పపరర: మసరసన వల పఠరన

తసడడ:డ అలమరభక పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-37/5
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:3-1-37/a
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:3-1-38
వయససస:32
లస: ససస స
9252 NDX0233551
పపరర: మసరసన పఠరన

94-3/159

భరస : మసరసన వల పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-37/5
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:3-1-37/A
వయససస:22
లస: పప
9249 NDX1714949
పపరర: హససనన షపక

9244 NDX0242073
పపరర: గరలబబ పఠరన

9269 NDX0464677
పపరర: కరరమబలమర షపక

94-3/180

తసడడ:డ నననన సరహహబ షపవక
ఇసటట ననస:3-1-40
వయససస:31
లస: పప
94-3/182

9272 NDX3114618
పపరర: రమమష బబబబ గగసటర

94-33/812

తసడడ:డ రమణయఖ గగసటర
ఇసటట ననస:3-1-41
వయససస:45
లస: పప
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9273 NDX3145174
పపరర: రరపసబక గగసటర
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94-33/813

భరస : రమమశ బబబబ గగసటర
ఇసటట ననస:3-1-41
వయససస:38
లస: ససస స
9276 JBV3022704
పపరర: నడరర హన పఠరన

94-3/184

94-22/796

94-3/186

94-33/814

94-33/817

94-44/749

94-5/946

తసడడ:డ సరబ జజన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-44
వయససస:61
లస: పప

9286 NDX3143898
పపరర: శక హరర గగననడమ

94-3/189

94-33/815

9281 NDX2061604
పపరర: రరధదక వరర

94-3/185

9284 ABI0914326
పపరర: రవసదడ బబబబ నననపనవన

9287 NDX3143682
పపరర: లల పదదకన గగననడమ

94-33/816

94-33/818 9290 NDX2900777
9289 NDX3149119
పపరర: వనసకట ననగ సరయ మనశర గగననడమ
పపరర: గగననడమ వనసకట సరయ ననగ కకశక

9298 NDX0110262
పపరర: షఫసవపలమర షపక

9301 NDX2773034
పపరర: ససభబన షపక
తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:3-1-44
వయససస:57
లస: పప

94-44/748

తసడడ:డ గగననడమ శక హరర
ఇసటట ననస:3-1-43/7C
వయససస:21
లస: పప

94-44/750 9293 NDX2635423
9292 NDX2900769
పపరర: గగననడమ వనసకట ననగ సరయ మనశర
పపరర: నరకద కరర

9295 NDX1714923
పపరర: దచలత ససలమసనన షపక

94-4/1604

భరస : శక హరర గగననడమ
ఇసటట ననస:3-1-43/7c
వయససస:43
లస: ససస స

94-5/945

భరస : బబలకకషష పరపస లల
ఇసటట ననస:3-1-43/20
వయససస:32
లస: ససస స
94-3/187

9296 JBV3022035
పపరర: షరమర బబగస షపక

94-3/188

భరస : నససర అహకద షపవక
ఇసటట ననస:3-1-44
వయససస:40
లస: ససస స
94-3/190

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:3-1-44
వయససస:31
లస: పప
94-3/192

94-43/810

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప నననపనవన
ఇసటట ననస:3-1-43
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఖదదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:3-1-44
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:3-1-44
వయససస:59
లస: ససస స
9300 NDX1804740
పపరర: ఇరరర ద బబషర షపక

94-3/1446

తసడడ:డ గగననడమ శక హరర
ఇసటట ననస:3-1-43/7C
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష యసడడరర
ఇసటట ననస:3-1-43/20
వయససస:22
లస: పప
9297 NDX1712281
పపరర: రహహమబననసర షపక

9283 NDX2838795
పపరర: సరయ వరర చచదరర నననపనవన

9278 NDX2962587
పపరర: జయ లకడక తతట

భరస : శకనస వరర
ఇసటట ననస:3-1-43
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శక హరర గగననడమ
ఇసటట ననస:3-1-43/7c
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శక హరర గగననడమ
ఇసటట ననస:3-1-43/7C
వయససస:21
లస: పప
9294 NDX2643484
పపరర: ననగజసదడ సరయ కకషష యసడడరర

94-2/1435

తసడడ:డ రమణయఖ గగననడమ
ఇసటట ననస:3-1-43/7c
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శక హరర గగననడమ
ఇసటట ననస:3-1-43/7c
వయససస:22
లస: పప
9291 NDX2822203
పపరర: వ ఏస ననగ కకశక గగననడమ

9280 ABI0914334
పపరర: శరరద నననపనవన

94-3/183

భరస : ససధనకర తతట
ఇసటట ననస:3-1-42
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడ బబబబ నననపనవన
ఇసటట ననస:3-1-43
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ గగననడమ
ఇసటట ననస:3-1-43/1
వయససస:64
లస: ససస స
9288 NDX3146321
పపరర: వనసకట సరయ ననగ కకశక గగననడమ

94-43/809

భరస : రవసదడ బబబబ నననపనవన
ఇసటట ననస:3-1-43
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససమన వరర
ఇసటట ననస:3-1-43
వయససస:41
లస: పప
9285 NDX3144151
పపరర: వజగశశరమమక గగననడమ

9277 NDX2962579
పపరర: ససధనకర తతట

9275 NDX0333443
పపరర: రజయమ షపక

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-1-42
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకణ రరవప తతట
ఇసటట ననస:3-1-42
వయససస:49
లస: పప

భరస : ఇమమససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-42/b
వయససస:83
లస: ససస స
9282 NDX2061588
పపరర: శకనస వరర

94-20/1191

తసడడ:డ ఘననసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-41/b
వయససస:66
లస: పప

భరస : షరరఫ పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-42
వయససస:38
లస: ససస స
9279 NDX3135803
పపరర: హహసపన బఇవనవ షపక

9274 NDX3136165
పపరర: అలసర షపక

9299 NDX0003244
పపరర: ఖదదర బబషర షపక

94-3/191

తసడడ:డ ఇరరద బబషర షపవక
ఇసటట ననస:3-1-44
వయససస:33
లస: పప
94-3/1447

9302 NDX2770725
పపరర: ఆషరబ షపక

94-3/1448

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-1-44
వయససస:52
లస: ససస స
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9303 NDX2770758
పపరర: ఖమసససబ షపక
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94-3/1449

భరస : షఫసవపలమర షపక
ఇసటట ననస:3-1-44
వయససస:18
లస: ససస స
9306 NDX2854545
పపరర: నసరరహన షపక

94-2/1437

94-3/196

94-3/197

94-3/200

94-3/203

9313 NDX0516682
పపరర: కరరమ పఠరన

9316 NDX1953208
పపరర: షహహదనబ షపక

9319 JBV1797109
పపరర: జజహహద హహసపసన ఖమన పఠరన

94-3/206

9322 NDX2309698
పపరర: అసజజద బబబబ సయఖద

94-3/198

94-3/209

9327 NDX0339234
పపరర: జలమన పఠరన

94-3/211

9325 JBV1793652
పపరర: ఈసడబ పఠరన

94-3/201

తసడడ:డ సపవదన పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-51
వయససస:35
లస: పప

94-3/204

తసడడ:డ మబపరలళర శకనవరస రరవప మబపరలళర శక
ఇసటట ననస:3-1-51/1
వయససస:21
లస: ససస స

9331 NDX2669349
పపరర: మసరసన వల షపక
తసడడ:డ నబ
ఇసటట ననస:3-1-51/1
వయససస:67
లస: పప

94-33/2

9314 NDX1324714
పపరర: హససనన బబగబమ పఠరన

94-3/199

9317 JBV1799238
పపరర: ఖమసససబ పఠరన

94-3/202

9320 NDX2054583
పపరర: బబజ షపక

94-3/205

తసడడ:డ హహసపసన సజగబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-48
వయససస:37
లస: పప
94-3/207

9323 NDX2284685
పపరర: శరరరమలమ పఠరన

94-3/208

తసడడ:డ యయససఊబ పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-50
వయససస:21
లస: ససస స
94-3/210

9326 NDX2243806
పపరర: షరరకల పపతేన

94-4/831

తసడడ:డ ఏససఊబ పపతేన
ఇసటట ననస:3-1-50
వయససస:21
లస: ససస స
94-3/212

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:3-1-51
వయససస:47
లస: పప
94-3/213

9311 NDX2525178
పపరర: సరయ ససభబష చచదరర యయసడడ
ర రర

భరస : రజజక ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-48
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదన పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-50
వయససస:47
లస: పప
9328 AP151010063262
పపరర: మహహబమబ ససభబన షపక

94-3/195

తసడడ:డ రజజఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-48
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:3-1-49
వయససస:23
లస: పప

9324 NDX1137389
పపరర: మజబమర రహమమన ఖమన
పఠరన
తసడడ:డ ఈససబ పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-50
వయససస:27
లస: పప

9308 JBV3022423
పపరర: ఫరరదన భబన

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యయసడడ
ర రర
ఇసటట ననస:3-1-46 NEW D NO 368
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రజజక ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-48
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:3-1-48
వయససస:38
లస: పప

9330 NDX2462497
పపరర: మబపరలళర పపజత మబపరలళర

94-4/1606

భరస : అబబదల రజౘ షపక
ఇసటట ననస:3-1-48
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల రజౘ షపక
ఇసటట ననస:3-1-48
వయససస:24
లస: పప
9321 NDX0110478
పపరర: ఫణణకకరణ గబరరకల

9310 NDX2853091
పపరర: నససర అహకద షపక

94-2/1436

భరస : నసరసరహకద
ఇసటట ననస:3-1-46
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : జజహహద హహసపసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-48
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అబబదల పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-48
వయససస:50
లస: ససస స
9318 NDX1954321
పపరర: అవల ర హహసపసన షపక

94-3/194

తసడడ:డ ఖలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-46
వయససస:39
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:3-1-48
వయససస:32
లస: ససస స
9315 AP151010066248
పపరర: శసషషన బ పఠరన

9307 NDX0232421
పపరర: ననగమర బ షపక

9305 NDX2854560
పపరర: షమర బబగబమ షపక

భరస : నససర అహకద షపక
ఇసటట ననస:3-1-46
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అబబదల నబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-46
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప మమదమ
డ తల
ఇసటట ననస:3-1-46
వయససస:43
లస: ససస స
9312 NDX2054575
పపరర: ఖమబమన బ షపక

94-3/193

తసడడ:డ అబబదల రవపఫ షపక
ఇసటట ననస:3-1-45
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ నససర అహకద షపక
ఇసటట ననస:3-1-46
వయససస:19
లస: ససస స
9309 NDX1714873
పపరర: ననగ రరణణ మమదమ
డ తల

9304 NDX0111807
పపరర: షరరఫ షపక

9329 NDX2705457
పపరర: రశకథ మబపరలళర

94-3/1515

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మబపరలళర
ఇసటట ననస:3-1-51
వయససస:18
లస: ససస స
94-5/949

9332 NDX2599777
పపరర: గకసఖ షపక

94-31/878

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:3-1-51/1
వయససస:47
లస: ససస స
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9333 NDX2929602
పపరర: ఈససబ షపక
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94-34/988

తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:3-1-51-1
వయససస:36
లస: పప
9336 JBV1795053
పపరర: భబణబబ షపక

94-3/215

94-3/218

94-3/221

94-3/222

94-3/225

94-3/228

94-3/231

భరస : ససబడమణఖస రసగగల
ఇసటట ననస:3-1-59/50
వయససస:32
లస: ససస స

9346 JBV1793280
పపరర: దనదనమయమ షపక

9349 AP151010066445
పపరర: జమమల బ షపక

9352 NDX0111757
పపరర: ఇసరకయల షపక

9355 JBV1795970
పపరర: అహకద షపక

94-44/756

9358 NDX3126430
పపరర: డమమరపప మరరయమక

94-3/223

9361 NDX2660702
పపరర: శవ రసగగల
భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:3-1-59/50
వయససస:31
లస: ససస స

9341 NDX1952903
పపరర: అసరక సలలహ సపవదన

94-3/220

9344 NDX2735322
పపరర: ననరయఖ అవరశరర

94-36/868

9347 NDX0235978
పపరర: మరరస బ షపక

94-3/224

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:3-1-58
వయససస:40
లస: ససస స
94-3/226

9350 NDX0234310
పపరర: షమ షపక

94-3/227

భరస : అమర షపక
ఇసటట ననస:3-1-59
వయససస:31
లస: ససస స
94-3/229

9353 JBV1795202
పపరర: జజన బబషర షపక

94-3/230

తసడడ:డ అహకద షపక
ఇసటట ననస:3-1-59
వయససస:33
లస: పప
94-3/232

9356 NDX2728384
పపరర: కరరమబననసర షపక

94-3/1451

భరస : గరల షహహద షపక
ఇసటట ననస:3-1-59
వయససస:54
లస: ససస స
94-33/820

భరస : ఏసస
ఇసటట ననస:3-1-59/41
వయససస:62
లస: ససస స
94-5/953

94-3/217

తసడడ:డ కకషషయఖ అవరశరర
ఇసటట ననస:3-1-54/4
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:3-1-59
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ పపడల
ఇసటట ననస:3-1-59/37
వయససస:18
లస: ససస స
9360 NDX2639821
పపరర: శవ రసగగల

94-44/755

తసడడ:డ ఆహమకద షపక
ఇసటట ననస:3-1-59
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ అహకద షపక
ఇసటట ననస:3-1-59
వయససస:35
లస: పప
9357 NDX3065661
పపరర: భవన పపడల

9343 NDX2730554
పపరర: వరణణ కలమమరర సశరష

9338 NDX2199438
పపరర: షపక సబబర న

తసడడ:డ షసకత అల సయఖద
ఇసటట ననస:3-1-53
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:3-1-58
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : అహకద షపక
ఇసటట ననస:3-1-59
వయససస:54
లస: ససస స
9354 JBV1795574
పపరర: అమర షపక

94-3/219

తసడడ:డ ఖమససససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-55
వయససస:77
లస: పప

భరస : బబజత పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-58
వయససస:27
లస: ససస స
9351 JBV1795988
పపరర: జజవబబననసర షపక

9340 NDX0915579
పపరర: ఇసరకయల షపక

94-3/214

తసడడ:డ షపక ఇసరకయల
ఇసటట ననస:3-1-52
వయససస:29
లస: పప

భరస : రరమ రరవప సశరష
ఇసటట ననస:3-1-54
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ దనదనమయమ షపక
ఇసటట ననస:3-1-55
వయససస:34
లస: పప
9348 AP151010066088
పపరర: రహమమన బ పఠరన

94-3/216

తసడడ:డ సరబబర న షపవక
ఇసటట ననస:3-1-52
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ షసకఠ అల సయఖద
ఇసటట ననస:3-1-54
వయససస:45
లస: ససస స
9345 JBV1793678
పపరర: కరరమబలమర షపక

9337 JBV1795079
పపరర: ఖమజజబ షపక

9335 JBV3022894
పపరర: జమలమ షపక

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:3-1-52
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సబబర న షపక
ఇసటట ననస:3-1-52
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-52
వయససస:47
లస: పప
9342 NDX1953406
పపరర: బశరరననసర సపవదన

94-44/753

భరస : ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-51-1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల షపవక
ఇసటట ననస:3-1-52
వయససస:45
లస: ససస స
9339 JBV3013513
పపరర: జజన షపక

9334 NDX2830040
పపరర: నడరజహన షపక

9359 NDX2639771
పపరర: ససబడమణఖస రసగగల

94-5/952

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రసగగల
ఇసటట ననస:3-1-59/50
వయససస:36
లస: పప
94-5/954

9362 NDX1388735
పపరర: భబగఖలకడక పగరళర

94-3/233

భరస : శకనవరస పగరళర
ఇసటట ననస:3-1-60
వయససస:35
లస: ససస స
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9363 NDX2579415
పపరర: జబవపలమర షపక
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94-33/743

తసడడ:డ జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:3-1-060 3RD LINE
వయససస:37
లస: పప
9366 NDX0233536
పపరర: హలమమ షపక

94-3/235

94-3/238

94-3/241

94-3/244

94-3/247

94-3/250

94-3/253

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:3-1-62
వయససస:55
లస: ససస స

9376 NDX1714766
పపరర: వజయ బబబబ పస లశశటట

9379 NDX0112797
పపరర: ననగరరజ తనదదవరక

9382 NDX0111963
పపరర: మహమకద హనఫ షపక

9385 NDX2928901
పపరర: వవణబ కలమమరర గరరర పరటట

94-52/598

9388 NDX2527182
పపరర: అసరడర మహమకద

94-3/245

9391 JBV3012473
పపరర: ఘననవసదన షపక
తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:3-1-62
వయససస:35
లస: పప

9371 NDX0233965
పపరర: అమననబ షపక

94-3/240

9374 NDX0236455
పపరర: మసరసన షపక

94-3/243

9377 NDX0113183
పపరర: ససలమర షపక

94-3/246

తసడడ:డ పపదద జజన షపక
ఇసటట ననస:3-1-61
వయససస:39
లస: పప
94-3/248

9380 JBV1792118
పపరర: బబలసపవదన షపక

94-3/249

తసడడ:డ అబబదలఅబబబసఅలర షపక
ఇసటట ననస:3-1-61
వయససస:45
లస: పప
94-3/251

9383 NDX0110635
పపరర: దసస గరరర షపక

94-3/252

తసడడ:డ బసడడ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:3-1-61
వయససస:61
లస: పప
94-33/821

9386 NDX2955979
పపరర: కకరణ కలమమర గరరర పరటట

94-44/757

తసడడ:డ రరసబబబబ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:3-1-61/A
వయససస:32
లస: పప
94-1/67

తలర : బబజ బబగబమ మహమకద
ఇసటట ననస:3-1-62
వయససస:23
లస: ససస స
94-3/255

94-3/237

భరస : బసడడమససస షపక
ఇసటట ననస:3-1-61
వయససస:81
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:3-1-61/A
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరరర పరటట
ఇసటట ననస:3-1-61/A
వయససస:53
లస: పప
9390 JBV3021896
పపరర: నజమబననసర షపక

94-3/242

తసడడ:డ ససలమర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-61
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:3-1-61
వయససస:79
లస: పప
9387 NDX2945962
పపరర: రరసబబబబ గరరర పరటట

9373 NDX0234559
పపరర: సమమబన షపక

9368 NDX0234583
పపరర: హససనన షపక

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:3-1-61
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ తనడడవరక
ఇసటట ననస:3-1-61
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ననసచనరయఖ గగటటటమబకసల
ఇసటట ననస:3-1-61
వయససస:50
లస: పప
9384 JBV3037165
పపరర: వనసకటరరమయఖ గగపప

94-3/239

తసడడ:డ పడకరశ రరవప పస లశశటట
ఇసటట ననస:3-1-61
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:3-1-61
వయససస:40
లస: పప
9381 JBV1797992
పపరర: సతఖననరరయణ గగటటటమబకసల

9370 JBV1800515
పపరర: రరజఖలకడక గగటటటమబకసల

94-3/234

భరస : ససలమర షపక
ఇసటట ననస:3-1-61
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పపదద జజనస షపక
ఇసటట ననస:3-1-61
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:3-1-61
వయససస:37
లస: పప
9378 JBV3013034
పపరర: జజనబబషర షపక

94-3/236

భరస : సతఖననరరయణ గగటటటమబకసల
ఇసటట ననస:3-1-61
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:3-1-61
వయససస:60
లస: ససస స
9375 JBV3012804
పపరర: కరరమబలమర షపక

9367 JBV3022712
పపరర: రరజశనన షపక

9365 NDX1714758
పపరర: ధనలకడక పస లశశటట

తసడడ:డ వజయ బబబబ పస లశశటట
ఇసటట ననస:3-1-61
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కరరమబలమర
ఇసటట ననస:3-1-61
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ తనడడవరక
ఇసటట ననస:3-1-61
వయససస:36
లస: ససస స
9372 NDX0235861
పపరర: యహబబలమర షపక

94-38/1102

భరస : జబవపలమర
ఇసటట ననస:3-1-060 , 3RD LINE
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : జజనబబషర షపక
ఇసటట ననస:3-1-61
వయససస:31
లస: ససస స
9369 NDX0333146
పపరర: రజన తనడడవరక

9364 NDX3222908
పపరర: మహబమబ బఇవనవ షపక

9389 JBV3022555
పపరర: మబనన షపక

94-3/254

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:3-1-62
వయససస:39
లస: ససస స
94-3/256

9392 JBV3012481
పపరర: మసరసన వల షపక

94-3/257

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:3-1-62
వయససస:42
లస: పప

Page 716 of 722

9393 UPD1415752
పపరర: మహమకద ఖసరగశ
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94-6/660

తసడడ:డ మహమకద యయజస జన షరరఫ
ఇసటట ననస:3-1-62
వయససస:24
లస: ససస స
94-43/4

తసడడ:డ నడరరలర షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:3-1-62
వయససస:54
లస: పప
94-3/259

94-3/260

94-40/881

94-3/265

94-3/268

94-3/271

తసడడ:డ జబబర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-65
వయససస:27
లస: పప

9406 NDX1903591
పపరర: ఆససయమ బబగమ షపక

9409 NDX2224111
పపరర: రసజజన బ షపక

9412 AP151010066065
పపరర: మసరసన బ షపక

9415 NDX1700740
పపరర: మమరర లత నల

94-3/274

9418 NDX2224137
పపరర: అబబదల సలస షపక

94-3/263

9421 NDX0848002
పపరర: గగపసకకషష డడ
తసడడ:డ ఆసజనవయబలల డడ
ఇసటట ననస:3-1-65
వయససస:28
లస: పప

9401 NDX2243418
పపరర: నఫససర షపక

94-4/833

9404 NDX1954305
పపరర: అకబర షపక

94-3/262

9407 NDX0847285
పపరర: హససనన ససధనన షపక

94-3/264

తసడడ:డ హజరత వల షపక
ఇసటట ననస:3-1-65
వయససస:30
లస: ససస స
94-3/266

9410 AP151010066353
పపరర: గకసరబ షపక

94-3/267

భరస : మహమకద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:3-1-65
వయససస:45
లస: ససస స
94-3/269

9413 NDX2493047
పపరర: గకససయమ షపక

94-3/270

భరస : మహమకద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:3-1-65
వయససస:53
లస: ససస స
94-3/272

9416 NDX2224020
పపరర: మమలన బ షపక

94-3/273

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:3-1-65
వయససస:69
లస: ససస స
94-3/275

తసడడ:డ అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:3-1-65
వయససస:21
లస: పప
94-3/277

94-3/258

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:3-1-64
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అచచయఖ నల
ఇసటట ననస:3-1-65
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస పగడనల
ఇసటట ననస:3-1-65
వయససస:21
లస: పప
9420 NDX1137371
పపరర: ఇరరర ద ఖమన పఠరన

94-3/261

భరస : హజరల వల షపక
ఇసటట ననస:3-1-65
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : మహమకద ససబబన మగల
ఇసటట ననస:3-1-65
వయససస:55
లస: ససస స
9417 NDX2223972
పపరర: చన ననగరరజ పగడనల

9403 NDX1714915
పపరర: అజగర షపక

9398 NDX0242545
పపరర: మసరసన బ� మగల�

తసడడ:డ సమమ
ద న షపక
ఇసటట ననస:3-1-63
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అబబదల షపక
ఇసటట ననస:3-1-65
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల డడ
ఇసటట ననస:3-1-65
వయససస:49
లస: ససస స
9414 NDX0243725
పపరర: షకకలమబబగస మగల

94-4/832

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-1-65
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : జహసగరర మగల
ఇసటట ననస:3-1-65
వయససస:34
లస: ససస స
9411 NDX0846063
పపరర: దేవ డడ

9400 NDX2243400
పపరర: అమబ
ర మ షపక

94-9/733

భరస : మమలమ మఘల
ఇసటట ననస:3-1-63
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:3-1-64
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అసబటట
ఇసటట ననస:3-1-64
వయససస:27
లస: ససస స
9408 NDX0220285
పపరర: ననగమర బ మగల

95-4/12

తలర : ఆయయశర షపక
ఇసటట ననస:3-1-63
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ షషకలర షపక
ఇసటట ననస:3-1-64
వయససస:24
లస: పప
9405 NDX2994796
పపరర: రరజససశ అసబటట

9397 SQX1676774
పపరర: రసడల షపక

9395 NDX2608966
పపరర: ఖసరగశ మహమకద

తసడడ:డ యయజస జన షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:3-1-62
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖర వఅల షపక
ఇసటట ననస:3-1-62
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదరవళ mpgal
ఇసటట ననస:3-1-63
వయససస:37
లస: పప
9402 NDX1954297
పపరర: ఆజజద షపక

94-9/21

భరస : యజదన షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:3-1-62
వయససస:45
లస: ససస స

9396 NDX2370658
పపరర: యయజ డనన షరరఫ మహమకద

9399 JBV1796317
పపరర: మమలమల మగల

9394 NDX2401867
పపరర: బబజ బబగస మహమకద

9419 NDX2224129
పపరర: ససభబన షపక

94-3/276

తసడడ:డ అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:3-1-65
వయససస:23
లస: పప
94-3/278

9422 NDX1137397
పపరర: ఇరరరన ఖమన పఠరన

94-3/279

తసడడ:డ జబబర ఖమన
ఇసటట ననస:3-1-65
వయససస:29
లస: పప
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9423 NDX1804641
పపరర: రరయమజ షపక
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94-3/280

తసడడ:డ మహమకద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:3-1-65
వయససస:30
లస: పప
9426 AP151010063266
పపరర: హజరత వల షపక

94-3/283

94-3/286

94-3/288

94-3/291

94-3/294

94-1/68

94-1/71

భరస : ఘననవసదన షపక
ఇసటట ననస:3-1-68
వయససస:50
లస: ససస స

9436 AP151010063541
పపరర: అమరరదదదన షపక

9439 NDX3083250
పపరర: పవన మదడ
ద రర

9442 NDX0108720
పపరర: మమలమబ షపక

9445 NDX0114611
పపరర: నజస భబషర షపక

94-1/74

9448 NDX0115808
పపరర: జజన సపవదన షపక షపక

94-3/292

9451 NDX0240374
పపరర: ఘన సపవదన షపక
తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:3-1-68
వయససస:66
లస: పప

9431 NDX3234945
పపరర: ధరణణ కలమమర ననరజన

94-33/870

9434 JBV3021326
పపరర: జబబదన పఠరన

94-3/290

9437 NDX0240721
పపరర: అబబదల జబబబర షపక

94-3/293

తసడడ:డ హసన అహమకద షపక
ఇసటట ననస:3-1-66
వయససస:52
లస: పప
94-15/615

9440 NDX2990463
పపరర: ఆసజనవయబలల రజడడస పపణనఖల

94-32/1132

తసడడ:డ వరరరజడడస పపణనఖల
ఇసటట ననస:3-1-66
వయససస:48
లస: పప
94-1/69

9443 NDX0109280
పపరర: మసరసన షపక

94-1/70

భరస : ననగబల షరరఫ�
ఇసటట ననస:3-1-67
వయససస:53
లస: ససస స
94-1/72

9446 NDX0116228
పపరర: రహహస షపక

94-1/73

తసడడ:డ జజన సపవదన షపక
ఇసటట ననస:3-1-67
వయససస:53
లస: పప
94-1/75

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-67
వయససస:53
లస: పప
94-3/296

94-3/285

భరస : మబజబబర రహకన పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-66
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన సపవదన షపక
ఇసటట ననస:3-1-67
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ జజన సపవదన షపక
ఇసటట ననస:3-1-67
వయససస:53
లస: పప
9450 JBV3021383
పపరర: మలన బ షపక

94-3/289

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:3-1-67
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : జజన సపవదన షపక
ఇసటట ననస:3-1-67
వయససస:53
లస: ససస స
9447 NDX0115881
పపరర: ననగబల షరరఫ షపక

9433 NDX0362814
పపరర: ఖమశమబననసర షపక

9428 NDX1137405
పపరర: జబబర ఖమన పఠరన

తసడడ:డ అపరలరరవప ననరజన
ఇసటట ననస:3-1-65
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సడరయఖ మదడ
ద రర
ఇసటట ననస:3-1-66
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగబల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:3-1-67
వయససస:24
లస: ససస స
9444 NDX0107953
పపరర: చనసదదబ షపక షపక

94-3/287

తసడడ:డ హసన అహమకద షపక
ఇసటట ననస:3-1-66
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-66
వయససస:76
లస: పప
9441 NDX1803569
పపరర: ఆరరఫర షపక

9430 JBV1791888
పపరర: ఆదమ సరహహబ షపక

94-3/282

తసడడ:డ సతనసర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-65
వయససస:60
లస: పప

భరస : అమరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:3-1-66
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ జబబబర షపక
ఇసటట ననస:3-1-66
వయససస:31
లస: పప
9438 NDX0889212
పపరర: హసన అహమకద షపక

94-3/284

తసడడ:డ ఖమససససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-65
వయససస:85
లస: పప

తసడడ:డ సరరదర షపక
ఇసటట ననస:3-1-66
వయససస:25
లస: ససస స
9435 NDX0847996
పపరర: అజజ షపక

9427 NDX0374488
పపరర: మహమకద ఖమససస షపక

9425 NDX0240358
పపరర: హహమమయబననబషర మగల

తసడడ:డ మహబమబబసభబన మఘల
ఇసటట ననస:3-1-65
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ అహకద షపక
ఇసటట ననస:3-1-65
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రహసతషలమర మగల
ఇసటట ననస:3-1-65
వయససస:65
లస: పప
9432 NDX2069186
పపరర: షపహనజ షపక

94-3/281

తసడడ:డ మహమకద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:3-1-65
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఆసదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:3-1-65
వయససస:57
లస: పప
9429 NDX0003111
పపరర: మహబమబ ససభబన మగల

9424 JBV3013331
పపరర: కబర బబషర షపక

9449 NDX1712174
పపరర: మజబబరకహమన పఠరన

94-3/295

తసడడ:డ హజరత వల పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-67
వయససస:27
లస: పప
94-3/297

9452 NDX0242719
పపరర: జమలమ బ షపక

94-3/298

భరస : గరల సయఖద షపక
ఇసటట ననస:3-1-69
వయససస:35
లస: ససస స
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94-3/299

భరస : గరలబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-69
వయససస:56
లస: ససస స
9456 NDX2224152
పపరర: షకకల షపక

94-3/302

94-3/305

94-3/308

94-3/311

94-3/314

94-3/317

94-3/320

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:3-1-74
వయససస:34
లస: ససస స

9466 JBV1792167
పపరర: మమలమల షపక

9469 JBV1795046
పపరర: ఫజలలననసర షపక

9472 JBV1791797
పపరర: ఉమర వల షపక

9475 JBV1791813
పపరర: జజవనసల అబదదన షపక

94-5/958

9478 NDX0234054
పపరర: షరకకరర షపక

94-3/312

9481 AP151010066139
పపరర: మసరసన బ షపక
భరస : రజవల షపక
ఇసటట ననస:3-1-74
వయససస:40
లస: ససస స

9461 JBV3022217
పపరర: జమమక షపక

94-3/307

9464 NDX0362699
పపరర: బబబబ షపక

94-3/310

9467 NDX0003459
పపరర: ససభబన షపక

94-3/313

తసడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:3-1-72
వయససస:56
లస: పప
94-3/315

9470 JBV1795194
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-3/316

భరస : జజవనసల అబర న షపక
ఇసటట ననస:3-1-73
వయససస:43
లస: ససస స
94-3/318

9473 NDX0755231
పపరర: షరరఫ పఠరన

94-3/319

తసడడ:డ జజనస పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-73
వయససస:45
లస: పప
94-3/321

9476 NDX2628113
పపరర: కరరషరక పఠరన

94-3/1315

తసడడ:డ షరరఫ పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-73
వయససస:22
లస: ససస స
94-3/322

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-1-74
వయససస:30
లస: ససస స
94-3/324

94-3/304

తసడడ:డ ఛనన బబషర షపక
ఇసటట ననస:3-1-71
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఆదస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-73
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ షరరఫ పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-73
వయససస:20
లస: పప
9480 NDX0234104
పపరర: రజయమ ససలమసనన షపక

94-3/309

తసడడ:డ ఆదస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-73
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:3-1-73
వయససస:49
లస: పప
9477 NDX2637460
పపరర: ఫసరగజ పఠరన

9463 NDX1953703
పపరర: షరరరఫ షపక

9458 AP151010063228
పపరర: కరలలషర వల షపక

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-71
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఉమర వల షపక
ఇసటట ననస:3-1-73
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ననగమల మరర షపక
ఇసటట ననస:3-1-73
వయససస:45
లస: ససస స
9474 NDX0596221
పపరర: ననగబల మరర షపక

94-3/306

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-1-72
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ననగబర మరర షపక
ఇసటట ననస:3-1-73
వయససస:27
లస: ససస స
9471 JBV3022662
పపరర: కరరమబన షపక �

9460 AP151010063215
పపరర: ఖమజజ షపక

94-3/301

తసడడ:డ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:3-1-70
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-71
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-1-72
వయససస:31
లస: పప
9468 NDX1135235
పపరర: సలమక షపక

94-3/303

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:3-1-70
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-71
వయససస:22
లస: పప
9465 NDX0240416
పపరర: చనన
బబషర షపక

9457 JBV3022795
పపరర: రసజజన బ షపక

9455 AP151010063132
పపరర: గరలబ షపక

తసడడ:డ మలమల షపక
ఇసటట ననస:3-1-69
వయససస:66
లస: పప

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:3-1-70
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమస షపక
ఇసటట ననస:3-1-70
వయససస:49
లస: పప
9462 NDX2356228
పపరర: నదదస షపక

94-3/300

తసడడ:డ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-69
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరయమ� షపక
ఇసటట ననస:3-1-70
వయససస:36
లస: ససస స
9459 NDX2224145
పపరర: రరయమజ షపక

9454 AP151010063448
పపరర: గరలసయఖద షపక

9479 NDX0242834
పపరర: షరహహనన షపక

94-3/323

భరస : అనశర షపక
ఇసటట ననస:3-1-74
వయససస:31
లస: ససస స
94-3/325

9482 AP151010066215
పపరర: ఖస్సరరననసర షపక

94-3/326

భరస : సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-74
వయససస:43
లస: ససస స

Page 719 of 722

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-39

9483 AP151010066124
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-3/327

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:3-1-74
వయససస:61
లస: ససస స
9486 NDX2054062
పపరర: షరజర ఖమన పఠరన

94-3/330

94-3/333

94-3/336

94-2/1143

94-3/339

94-3/342

94-33/826

భరస : కకషష ఆకలల
ఇసటట ననస:3-1-78
వయససస:46
లస: ససస స

9496 NDX1879735
పపరర: నడరర హన షపక

9499 JBV3022977
పపరర: సయఖద ఖమససస బ

9502 NDX3088101
పపరర: వరణణ యయరకబబ ఠరలమ

9505 NDX3095262
పపరర: రరజ శశఖర రజడడస యయరకబబ ఠరలమ

94-52/599

9508 NDX0233619
పపరర: తరరపతమక ఆకలల

94-3/337

9511 NDX1646050
పపరర: మలర కరరరర న రరవప ఆకలల
తసడడ:డ కకషష ఆకలల
ఇసటట ననస:3-1-78
వయససస:30
లస: పప

9491 JBV1794411
పపరర: సరయబబబబ షపక

94-3/335

9494 NDX1319433
పపరర: జజన షపక

94-2/671

9497 NDX1879750
పపరర: మబబనన షపక

94-3/338

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:3-1-77
వయససస:26
లస: ససస స
94-3/340

9500 NDX1879776
పపరర: ననగరన సయఖద

94-3/341

తసడడ:డ మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:3-1-77
వయససస:25
లస: పప
94-33/824

9503 NDX3095122
పపరర: వనసకటటశశర రజడడస యయరకబబ ఠరలమ

94-33/825

భసధసవప: వరణణ యయరకబబ ఠరలమ
ఇసటట ననస:3-1-77
వయససస:54
లస: పప
94-33/827

9506 NDX3192929
పపరర: సరయ కలమమరర చసతస

94-33/828

భసధసవప: వరణణ ఇ
ఇసటట ననస:3-1-77,1stfloor,3rdlane
వయససస:48
లస: పప
94-3/343

తసడడ:డ శవయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:3-1-78
వయససస:30
లస: ససస స
94-3/345

94-3/332

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:3-1-75
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రజడడస యయరకబబ ఠరలమ
ఇసటట ననస:3-1-77
వయససస:27
లస: పప

భసధసవప: వరణణ యయరకబబ ఠరలమ
ఇసటట ననస:3-1-77,1stfloor,3rdlane
వయససస:28
లస: పప
9510 AP151010066704
పపరర: రతస మక ఆకలల

94-2/670

భరస : వనసకటటశశర రజడడస యయరకబబ ఠరలమ
ఇసటట ననస:3-1-77
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రజడడస యయరకబబ ఠరర
ఇసటట ననస:3-1-77
వయససస:29
లస: ససస స
9507 NDX3092566
పపరర: సరయననథ రజడడస చసతస

9493 NDX2361954
పపరర: జజహహద షపక

9488 NDX0003095
పపరర: మమబబ ససభబన షపక

తసడడ:డ జజఫర వల
ఇసటట ననస:3-1-74
వయససస:45
లస: పప

భరస : సయఖద మసరసన వల
ఇసటట ననస:3-1-77
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మదదన సయఖద
ఇసటట ననస:3-1-77
వయససస:44
లస: పప
9504 NDX3070695
పపరర: ఇసదస రజడడస యయరకబబ ఠరలమ

94-3/334

తసడడ:డ రరజజ వల షపక
ఇసటట ననస:3-1-77
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష ఆకలల
ఇసటట ననస:3-1-77
వయససస:26
లస: ససస స
9501 NDX0338475
పపరర: మసరసన వల సయఖద

9490 NDX0110403
పపరర: అబబదల నబ షపక

94-3/329

తసడడ:డ జజఫర వల షపక
ఇసటట ననస:3-1-74
వయససస:35
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:3-1-75
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:3-1-75
వయససస:20
లస: పప
9498 NDX1646027
పపరర: పరరశత ఆకలల

94-3/331

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:3-1-74
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ జజన పసరర షపక
ఇసటట ననస:3-1-74
వయససస:23
లస: పప
9495 NDX2628436
పపరర: వనసకట సరయ కరవపరర

9487 JBV1795392
పపరర: రఫస షపక

9485 JBV3023207
పపరర: రహమతషననసర షపక

భరస : జజఫర షపక
ఇసటట ననస:3-1-74
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ జజఫర వల షపక
ఇసటట ననస:3-1-74
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-74
వయససస:35
లస: పప
9492 NDX2054070
పపరర: సపవదన పఠరన

94-3/328

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:3-1-74
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదన పఠరన
ఇసటట ననస:3-1-74
వయససస:23
లస: పప
9489 NDX0240457
పపరర: అనశర షపక

9484 NDX0233692
పపరర: ననసర బ షపక

9509 NDX2199362
పపరర: రగషక షపక

94-3/344

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:3-1-78
వయససస:32
లస: ససస స
94-3/346

9512 NDX0111971
పపరర: శవయఖ ఆకలల

94-3/347

తసడడ:డ కకటయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:3-1-78
వయససస:32
లస: పప
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9513 AP151010063270
పపరర: కకకషష ఆకలల

94-3/348

తసడడ:డ కకటయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:3-1-78
వయససస:52
లస: పప
9516 NDX2233658
పపరర: సరయ కకరస ర కళరస

94-33/3

తసడడ:డ శకధర రరమ కకషష రజడడస కళరస
ఇసటట ననస:3-1-78
వయససస:25
లస: ససస స
9519 NDX0766543
పపరర: ననగమర వల షపక

94-3/351

94-2/672

9525 NDX1437335
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప
ధడళపరళళ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-1-79
వయససస:58
లస: పప

94-2/675

9528 NDX0006544
పపరర: రజయమ షపక

94-3/356

94-3/359

94-3/362

9518 NDX0768440
పపరర: షమమబన షపక

94-3/350

9520 NDX0766626
పపరర: బబజ షపక

భరస : సలస షపవక
ఇసటట ననస:3-1-78/1
వయససస:50
లస: ససస స
94-3/352

9523 NDX1437301
పపరర: వనసకట ససదదప ధడళపరళళ

94-3/365

94-2/673

9524 NDX0115931
పపరర: అమమన సరహహ షపక

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశర రరవప ధడళపరళళ
ఇసటట ననస:3-1-79
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ సరహహ షపక
ఇసటట ననస:3-1-79
వయససస:73
లస: పప

9526 NDX2327138
పపరర: కరరసఊన షపక

9527 JBV3022241
పపరర: గకసరఖ షపక

94-3/354

9529 AP151010066777
పపరర: కరరమమన షపక

9532 AP151010066141
పపరర: బషసరరన షపక

9535 NDX1646035
పపరర: కరససస వల షపక

9538 NDX0002477
పపరర: బషసర షపక

9541 NDX2817468
పపరర: అబబదల గఫపర షపక
తసడడ:డ బషసర షపక
ఇసటట ననస:3-1-79
వయససస:18
లస: పప

94-3/353

94-2/674

94-3/355

భరస : గకస షపక
ఇసటట ననస:3-1-79
వయససస:36
లస: ససస స
94-3/357

9530 NDX0954412
పపరర: రమజజ షపక

94-3/358

తసడడ:డ మహబమబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-79
వయససస:41
లస: ససస స
94-3/360

9533 NDX0233668
పపరర: హహసపసన బ షపక

94-3/361

భరస : మమబబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-79
వయససస:66
లస: ససస స
94-3/363

9536 NDX1920884
పపరర: ననగబల షరరఫ షపక

94-3/364

తసడడ:డ అబబదల నటరర షపక
ఇసటట ననస:3-1-79
వయససస:33
లస: పప
94-3/366

తసడడ:డ కరరమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-79
వయససస:45
లస: పప
94-3/1319

9521 AP151010063119
పపరర: సలస షపక
తసడడ:డ రసడల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:3-1-78/1
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ జలమన బబషర షపక
ఇసటట ననస:3-1-79
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ దరరయమహహసపసన షపక
ఇసటట ననస:3-1-79
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససబబన పపసడదస
ఇసటట ననస:3-1-79
వయససస:29
లస: పప

94-3/349

భరస : దరరయమ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:3-1-79
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:3-1-79
వయససస:25
లస: పప

9540 NDX2717601
పపరర: మహబమబ షపక

9517 NDX1646126
పపరర: మహబమబ బ షపక

భరస : కరరమమ షపక
ఇసటట ననస:3-1-79
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జలమన బబషర షపక
ఇసటట ననస:3-1-79
వయససస:44
లస: ససస స

9537 NDX0339085
పపరర: గకస షపక

94-5/960

భరస : అమన షపక
ఇసటట ననస:3-1-79
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:3-1-79
వయససస:36
లస: ససస స

9534 NDX2162428
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

9515 NDX2655488
పపరర: శక సరయ వనసకట శబరరష కలమమర
ససపత
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-1-78
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సలస షపవక
ఇసటట ననస:3-1-78/1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:3-1-79
వయససస:21
లస: పప

9531 NDX1646043
పపరర: కరరమబన షపక

94-5/959

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:3-1-78/1
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:3-1-78/1
వయససస:29
లస: పప
9522 NDX2361947
పపరర: యబససబ షపక

9514 NDX2659332
పపరర: శక సరయ వనసకట శబరరష కలమమర
ససపత
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప ససపత
ఇసటట ననస:3-1-78
వయససస:21
లస: పప

9539 AP151010063539
పపరర: దరరయమ హహసపసన షపక

94-3/367

తసడడ:డ ఖమససస మహమకద షపక
ఇసటట ననస:3-1-79
వయససస:72
లస: పప
94-3/1457

9542 NDX3059086
పపరర: ఇసరకయల షపక

94-7/945

తసడడ:డ మహబమబ సరహహబ లమతే షపక
ఇసటట ననస:3-1-79
వయససస:35
లస: పప
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94-2/676

భరస : అబబదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:3-1-80
వయససస:24
లస: ససస స
9546 AP151010066174
పపరర: మసరసన బ షపక

94-3/369

94-3/371

94-3/374

9550 AP151010063562
పపరర: మసరసన వల షపక

9553 NDX2327179
పపరర: కరరసఊన షపక

94-3/1461

Deleted
94-33/831

Deleted

తసడడ:డ గగవసదస జలగస
ఇసటట ననస:3-1-82
వయససస:29
లస: పప

ఇతరరలల
మతత స

9556 NDX3196888
పపరర: భబలకడక కకకకసరగకకలమ

94-3/372

9548 NDX3108743
పపరర: కకషష పసడయ పససపపలలటట

94-7/946

9551 NDX2327252
పపరర: శరననజ షపక

94-3/373

తసడడ:డ మసరసనశఅల షపక
ఇసటట ననస:3-1-82
వయససస:24
లస: ససస స
94-3/375

9554 NDX2327310
పపరర: ఖమదర బబషర షపక

94-3/376

తసడడ:డ మసరసనశఅల షపక
ఇసటట ననస:3-1-82
వయససస:22
లస: పప
94-33/829

భరస : గగవసదస కకకకసరగకకలమ
ఇసటట ననస:3-1-82
వయససస:47
లస: ససస స
9559 NDX3132461
పపరర: మగడ శరమక

94-3/368

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:3-1-80
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:3-1-82
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : గగవసదస కకకకసరగకకలమ
ఇసటట ననస:3-1-82
వయససస:47
లస: ససస స

9558 NDX3201571
పపరర: హనసమమన పడసరద జలగస

94-3/370

తసడడ:డ మహహదదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-81
వయససస:54
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:3-1-82
వయససస:41
లస: ససస స
9555 NDX3186293
పపరర: భబలకడక కకకకసరగకకలమ

9547 NDX0111492
పపరర: నజయమక షపక

9545 AP151010066175
పపరర: నలలఫర షపక

భరస : గరలబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-80
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బకరరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-1-80
వయససస:48
లస: పప

భరస : అబబదలఅజజ షపక
ఇసటట ననస:3-1-81
వయససస:50
లస: ససస స
9552 NDX0333104
పపరర: బబ జజన షపక

94-2/677

భరస : హసన అహకద షపక
ఇసటట ననస:3-1-80
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-1-80
వయససస:43
లస: ససస స
9549 JBV3021763
పపరర: రరబయమబ షపక

9544 NDX1703876
పపరర: షరరఫర బ షపక

9557 NDX3209970
పపరర: హనసమమన పడసరద జలగస

94-33/830

తసడడ:డ గగవసదస జలగస
ఇసటట ననస:3-1-82
వయససస:29
లస: పప
94-40/903

భరస : యయబబ
ఇసటట ననస:3-1-82
వయససస:59
లస: ససస స

9560 JBV3022985
పపరర: ఖమసససబ సయఖద

94-3/377

భరస : మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:3-1-83
వయససస:38
లస: ససస స

పపరరషషలల
10,471

ససత సలల
10,938

ఇతరరలల
13

మతత స
21,422

10,471

10,938

13

21,422
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