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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-42

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 11620

నగరపపలక సససస ఉననటటట శపసన సభ
నయజకవరర స ననసబరర మరరయమ పపరర

: 94 - గమసటటరర పశశమ
అననససచక

కకమ ససఖఖ

ఏ.సస./పస.యస. ననస:

1

93 / 53

2

ఓటరర ససఖఖ
పపరరషషలల

ససస ల
స ల

ఇతరరలల

మతస స

1

0

0

1

94 / 1

713

681

0

1,394

3

94 / 2

283

318

0

601

4

94 / 3

108

101

0

209

5

94 / 4

229

221

0

450

6

94 / 5

7

18

0

25

7

94 / 6

32

36

0

68

8

94 / 7

1

1

0

2

9

94 / 8

740

734

0

1,474

10

94 / 9

375

404

0

779

11

94 / 10

82

72

0

154

12

94 / 12

0

2

0

2

13

94 / 13

3

4

0

7

14

94 / 14

1

1

0

2

15

94 / 16

0

1

0

1

16

94 / 17

1

0

0

1

17

94 / 18

3

2

0

5

18

94 / 19

2

1

0

3

19

94 / 20

4

6

0

10

20

94 / 21

1

0

0

1

21

94 / 22

0

1

0

1

22

94 / 23

1

1

0

2

23

94 / 25

1

1

0

2

24

94 / 26

2

1

0

3

25

94 / 27

0

1

0

1

26

94 / 28

0

2

0

2

27

94 / 29

1

4

0

5

28

94 / 30

3

2

0

5

29

94 / 31

4

5

0

9

30

94 / 32

2

3

0

5

31

94 / 33

8

6

0

14

32

94 / 34

3

0

0

3

33

94 / 35

0

1

0

1

34

94 / 37

8

11

0

19

35

94 / 38

3

5

0

8

36

94 / 39

2

5

0

7

37

94 / 40

2

4

0

6

38

94 / 41

0

1

0

1

39

94 / 42

2

0

0

2

40

94 / 44

0

1

0

1

41

94 / 45

1

2

0

3

42

94 / 46

2

0

0

2

43

94 / 47

5

7

0

12

44

94 / 48

2

2

0

4

45

94 / 49

0

2

0

2

46

94 / 50

1

1

0

2

47

94 / 51

1

2

0

3

48

94 / 52

4

2

0

6

49

94 / 53

21

28

0

49

50

94 / 54

0

1

0

1

51

94 / 57

4

3

0

7

52

94 / 58

2

0

0

2

53

94 / 59

1

5

0

6

54

94 / 60

4

2

0

6

55

94 / 61

6

3

0

9

56

94 / 63

0

1

0

1

57

94 / 65

3

1

0

4

58

94 / 66

1

2

0

3

59

94 / 67

1

2

0

3

60

94 / 68

0

1

0

1

61

94 / 69

8

4

0

12

62

94 / 70

6

6

0

12

63

94 / 71

2

0

0

2

64

94 / 72

623

607

1

1,231

65

94 / 73

200

210

0

410

66

94 / 74

129

126

0

255

67

94 / 75

314

298

0

612

68

94 / 76

231

214

1

446

69

94 / 77

522

549

0

1,071

70

94 / 78

608

605

0

1,213

71

94 / 79

5

1

0

6

72

94 / 80

19

33

0

52

73

94 / 81

29

23

0

52

74

94 / 82

0

3

0

3

75

94 / 83

1

1

0

2

76

94 / 85

1

0

0

1

77

94 / 86

0

1

0

1

78

94 / 87

24

14

0

38

79

94 / 88

103

101

0

204

80

94 / 89

152

155

1

308

81

94 / 90

60

48

0

108

82

94 / 91

0

2

0

2

83

94 / 93

1

0

0

1

84

94 / 94

3

0

0

3

85

94 / 95

2

0

0

2

86

94 / 96

1

0

0

1

87

94 / 97

0

1

0

1

88

94 / 98

1

0

0

1

89

94 / 100

1

0

0

1

90

94 / 101

0

1

0

1

91

94 / 103

0

1

0

1

92

94 / 108

1

0

0

1

93

94 / 114

1

0

0

1

94

94 / 117

1

0

0

1

95

94 / 118

3

1

0

4

96

94 / 119

1

1

0

2

97

94 / 124

1

1

0

2

98

94 / 125

0

1

0

1

99

94 / 126

1

3

0

4

100

94 / 129

0

1

0

1

101

94 / 134

1

1

0

2

102

94 / 137

11

10

0

21

103

94 / 140

0

2

0

2

104

94 / 142

0

1

0

1

105

94 / 144

1

0

0

1

106

94 / 160

0

1

0

1

107

94 / 162

0

1

0

1

108

94 / 163

0

1

0

1

109

94 / 168

3

1

0

4

110

94 / 170

1

0

0

1

111

94 / 172

1

1

0

2

112

94 / 174

0

1

0

1

113

94 / 177

0

1

0

1

114

94 / 180

0

1

0

1

115

94 / 192

0

3

0

3

116

94 / 193

1

0

0

1

117

94 / 196

4

1

0

5

118

94 / 198

6

6

0

12

119

94 / 200

2

0

0

2

120

94 / 201

0

1

0

1

121

94 / 210

0

1

0

1

122

94 / 213

3

2

0

5

123

94 / 214

0

1

0

1

124

94 / 218

0

1

0

1

125

94 / 223

1

1

0

2

126

94 / 229

1

0

0

1

127

94 / 233

1

1

0

2

128

94 / 238

0

2

0

2

129

94 / 240

1

0

0

1

130

94 / 245

1

0

0

1

131

95 / 1

1

4

0

5

132

95 / 3

1

0

0

1

133

95 / 4

2

5

0

7

134

95 / 5

2

0

0

2

135

95 / 6

2

3

0

5

136

95 / 8

1

0

0

1

137

95 / 9

1

0

0

1

138

95 / 10

2

0

0

2

139

95 / 12

1

0

0

1

140

95 / 14

0

1

0

1

141

95 / 15

0

1

0

1

142

95 / 17

1

1

0

2

143

95 / 20

1

2

0

3

144

95 / 30

0

1

0

1

145

95 / 60

1

0

0

1

146

95 / 67

1

0

0

1

147

95 / 68

0

1

0

1

148

95 / 78

0

1

0

1

149

95 / 93

0

1

0

1

150

95 / 95

1

0

0

1

151

95 / 143

1

1

0

2

152

95 / 144

1

1

0

2

153

95 / 147

1

0

0

1

154

95 / 156

0

2

0

2

155

95 / 158

1

0

0

1

156

95 / 162

0

1

0

1

157

95 / 166

1

0

0

1

158

95 / 178

0

1

0

1

159

95 / 179

1

1

0

2

160

95 / 180

1

0

0

1

161

95 / 192

1

0

0

1

162

95 / 198

0

1

0

1

163

95 / 219

0

1

0

1

164

95 / 220

1

0

0

1

165

1,094 / 1

1

0

0

1

166

1,094 / 2

2

3

0

5

167

1,094 / 3

1

1

0

2

168

1,094 / 4

0

1

0

1

169

1,094 / 5

1

2

0

3

170

1,094 / 6

1

0

0

1

171

1,094 / 7

1

3

0

4

172

1,094 / 8

3

2

0

5

173

1,094 / 12

2

4

0

6

174

1,094 / 13

3

3

0

6

175

1,094 / 82

3

1

0

4

176

1,094 / 87

1

0

0

1

177

1,094 / 88

1

1

0

2

178

1,094 / 89

1

1

0

2

179

1,094 / 102

2

0

0

2

180

1,094 / 103

8

1

0

9

5,839

5,832

3

11,674

మతస స ఓటరర వవరరలల

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

3177 NDX1136332
పపరర: శవమమ గసగననగగసట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-42
94-9/461

భరస : అసజననయగలల గసగననగగసట
ఇసటట ననస:3-17-731
వయససస:59
లస: ససస స
3180 NDX1128917
పపరర: ఆసజననయగలల గసగననగగసట

94-9/462

తసడడ:డ వ ఎల నరసససహ శరససస స పసలర లటర
ఇసటట ననస:3-17-731
వయససస:26
లస: పప
94-9/464

తసడడ:డ ననగయఖ గసగననగగసట
ఇసటట ననస:3-17-731
వయససస:70
లస: పప
3183 NDX1376698
పపరర: అమరరరధ అసథథన ఆలపరటట

3178 NDX1856774
పపరర: వనసకట సరయ శకరరస పసలర లటర

3181 NDX2050680
పపరర: వనసకట రరవప తషమమల

94-9/463

తసడడ:డ థమస ragidi
ఇసటట ననస:3-17-731
వయససస:57
లస: పప
94-9/465

తసడడ:డ రరమకకటయఖ తషమమల
ఇసటట ననస:3-17-731
వయససస:79
లస: పప
94-9/467

3179 NDX0296079
పపరర: థమస వలసన బబబగ రరగగడడ

3182 NDX2030070
పపరర: కరవఖ యలవరగస

94-9/466

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప యలవరగస
ఇసటట ననస:3-17-732
వయససస:25
లస: ససస స

3184 NDX1038074
పపరర: సరయకకషష యడర

94-9/468

3185 NDX2628063
పపరర: రరహహత మపరరగస

94-9/751

తసడడ:డ పసటర దనమయన alapati
ఇసటట ననస:3-17-738
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రఘగరమమష బబబగ యడర
ఇసటట ననస:3-17-738
వయససస:29
లస: పప

94-8/1402
3186 NDX3033719
పపరర: వనసకట సరసబశవ రరవప
గసగనగగసట
తసడడ:డ ఆసజననయగలల గసగనగగసట
ఇసటట ననస:3-17-740 FLAT NO : 102
వయససస:39
లస: పప

3187 NDX3034790
పపరర: భవరన గసగనగగసట

భరస : వనసకట సరసబశవ రరవప గసగనగగసట
ఇసటట ననస:3-17-740 FLAT NO : 102
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడర
ఇసటట ననస:3-17-740 SATYA SIMPLEX FL
వయససస:35
లస: పప

3189 NDX2471936
పపరర: బసడర ఏడడకకసడలల

3190 NDX2635118
పపరర: అనల కలమమర కకసడడగగసట

3191 NDX2570661
పపరర: లకడమ కలమమరగ కకసడడగగసట

94-9/470

తసడడ:డ చసదడ శశఖర మపరరగస
ఇసటట ననస:3-17-740
వయససస:20
లస: ససస స
94-8/1403

94-9/752

తసడడ:డ బసడర వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-17-740 SATYA SIMPLEX FL
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శశషగగరగ కకసడడగగసట
ఇసటట ననస:3-17-741
వయససస:41
లస: పప

3192 NDX0956748
పపరర: శరరద కకసన sabastian

3193 JBV3037363
పపరర: పసడననసససబబసససయన ఎలమసజవనలల

94-9/471

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప sabastian
ఇసటట ననస:3-17-743
వయససస:62
లస: ససస స
3195 NDX2050714
పపరర: ఆలలఖఖ వటటసకలటట
భరస : జయచసదడ వటటసకలటట
ఇసటట ననస:3-17-746
వయససస:31
లస: ససస స
3198 NDX0074385
పపరర: జయచసదడ వటటసకలటట
తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప వటటసకలటట
ఇసటట ననస:3-17-746
వయససస:34
లస: పప
3201 NDX0778662
పపరర: పపరషచసదడరరవప వటటసకలటట

94-9/479

తసడడ:డ శకరరమగలల వటటసకలటట
ఇసటట ననస:3-17-746
వయససస:65
లస: పప
3204 NDX2028620
పపరర: చసదడ మమళ కసదదమళళ
తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ కసదదమళళ
ఇసటట ననస:3-17-748
వయససస:67
లస: పప

94-9/472

3196 NDX0222299
పపరర: సససరగస వటటసకలటట

94-9/474

3194 JBV3045937
పపరర: లమలల పసడనస

94-9/534

3197 NDX0777227
పపరర: పదమశక వటటసకలటట

94-9/475

భరస : పపరషచసదడరరవప వటటసకలటట
ఇసటట ననస:3-17-746
వయససస:54
లస: ససస స

3199 NDX0926501
పపరర: సరసబశవరరవప యలమసచల

94-9/477

3200 JBV3036779
పపరర: పపరష చసదడ రరవప గణణశన

94-9/478

తసడడ:డ జయరరమరరవప యలమసచల
ఇసటట ననస:3-17-746
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మలర యఖ గణణశన
ఇసటట ననస:3-17-746
వయససస:63
లస: పప

3202 NDX2662724
పపరర: శరత బబలరసకకసడ

3203 NDX2028430
పపరర: లకడమ కరసతమమ కసదదమళళ

94-10/1078

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:3-17-747
వయససస:18
లస: పప
94-9/481

94-28/837

భరస : పసడనస ససబబసససయన
ఇసటట ననస:3-17-743, OPP. MAHENDRA E
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప వటటసకలటట
ఇసటట ననస:3-17-746
వయససస:32
లస: ససస స
94-9/476

94-9/469

భరస : శశషగగరగ రరవప కకసడడగగసట
ఇసటట ననస:3-17-741 C2
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ జజరగర ఎలమసజవనలల
ఇసటట ననస:3-17-743
వయససస:54
లస: పప
94-9/473

3188 NDX2440600
పపరర: శకహరగ రరవప బసడర

3205 NDX2681781
పపరర: లకడమ ససపడజ మగనరసగగ
తసడడ:డ రరసబబబగ మగనరసగగ
ఇసటట ననస:3-17-748
వయససస:21
లస: ససస స

94-9/480

భరస : చసదడ మమళ కసదదమళళ
ఇసటట ననస:3-17-748
వయససస:61
లస: ససస స
94-9/753

3206 NDX3274677
పపరర: మధసబబల మగనరసగగ

94-9/1241

భరస : వనసకట ససబబ రరవప మగనరసగగ
ఇసటట ననస:3-17-748
వయససస:55
లస: ససస స
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94-9/482

భరస : కకసడలరరవప are
ఇసటట ననస:3-17-750
వయససస:51
లస: ససస స
3210 NDX0074542
పపరర: కకసడలరరవప ఆరర

94-9/485

94-9/488

94-9/491

భరస : నదదసఅహమమదదసదదదఖ షపక
ఇసటట ననస:3-17-755
వయససస:47
లస: ససస స
3219 NDX0709873
పపరర: నజబ షపక

94-9/494

94-9/497

94-9/500

94-9/503

భరస : శవ కలమమర మమమళరపలర
ఇసటట ననస:3-17-760
వయససస:37
లస: ససస స

94-9/492

3226 NDX0928200
పపరర: జజఖతఖత పరరచసరగ

3229 JBV3037470
పపరర: భబనస పడసరద గగమమమ

94-9/506

3232 NDX0633032
పపరర: దదవఖతదజ పరలలటట paleti

94-9/495

3235 NDX1042811
పపరర: లత ససరఖదదవర suryadevara
భరస : వదనఖధర suryadevara
ఇసటట ననస:3-17-760
వయససస:45
లస: ససస స

3215 JBV3045127
పపరర: నలలఫర షపక

94-9/490

3218 NDX2030187
పపరర: నహల షపక

94-9/493

3221 JBV3036688
పపరర: ఇమమమ షపక

94-9/496

తసడడ:డ అబగదల నబ షపక
ఇసటట ననస:3-17-755
వయససస:87
లస: పప
94-9/498

3224 AP151010072659
పపరర: కకషషమహన కనకపలర

94-9/499

తసడడ:డ హరననధ రరవప కనకపలర
ఇసటట ననస:3-17-756
వయససస:62
లస: పప
94-9/501

3227 JBV3046059
పపరర: వనసకటటసశరమమ గగమమమ

94-9/502

భరస : నరసససహరరవప గగమమమ
ఇసటట ననస:3-17-757
వయససస:57
లస: ససస స
94-9/504

3230 JBV3037447
పపరర: ఆనసదబబబగ గగమమమ

94-9/505

తసడడ:డ నరసససహరరవప గగమమమ
ఇసటట ననస:3-17-757
వయససస:42
లస: పప
94-9/507

తసడడ:డ అనల బబబగ palite
ఇసటట ననస:3-17-760
వయససస:28
లస: ససస స
94-9/509

94-9/487

తసడడ:డ నదదమ షపక
ఇసటట ననస:3-17-755
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప గగమమమ
ఇసటట ననస:3-17-757
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరగస పరరచసరగ
ఇసటట ననస:3-17-757
వయససస:54
లస: పప
3234 NDX2196989
పపరర: బబ లమర హహమ బసదస

3217 JBV3045119
పపరర: మగసతనజజబగస షపక

3223 AP151010075512
పపరర: రమమదదవ కనకపలర

3212 AP151010075757
పపరర: ననగరతరమమ కరరరమసచ

భరస : ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:3-17-755
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకరరసబబబగ పరరచసరగ
ఇసటట ననస:3-17-757
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరగస బబ లర ననన
ఇసటట ననస:3-17-757
వయససస:37
లస: పప
3231 NDX0920868
పపరర: శకరరసబబబగ పరరచసరగ

94-9/489

భరస : హరననధరరవప కనకపలర
ఇసటట ననస:3-17-756
వయససస:81
లస: ససస స

భరస : ఆనసద బబబగ గగమమమ
ఇసటట ననస:3-17-757
వయససస:43
లస: ససస స
3228 NDX1179589
పపరర: వజయకలమమర బబ లర ననన

3214 JBV3036589
పపరర: రరజజరరమ మహన రరయ
చసదన
తసడడ:డ ససతయఖ చసదన
ఇసటట ననస:3-17-754
వయససస:73
లస: పప

3220 JBV3036670
పపరర: నదదమ అహమమద షపక

94-9/484

భరస : కకటటశశరరరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:3-17-752
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:3-17-755
వయససస:58
లస: పప

భరస : హరననధరరవప కనకపలర
ఇసటట ననస:3-17-756
వయససస:50
లస: ససస స
3225 NDX2050870
పపరర: పపషరసవత గగమమమ

94-9/486

భరస : ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:3-17-755
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ నదనస అహమద షపక
ఇసటట ననస:3-17-755
వయససస:31
లస: పప
3222 AP151010075513
పపరర: కవత కనకపలర

3211 AP151010072517
పపరర: శవశసకర పడవల padavala

3209 AP151010075746
పపరర: పపషరసవత పడవల padavala

భరస : శవశసకర padavala
ఇసటట ననస:3-17-750
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ padavala
ఇసటట ననస:3-17-750
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద కరరరమసచ
ఇసటట ననస:3-17-752
వయససస:35
లస: పప
3216 JBV3045259
పపరర: షసషరదదబగస షపక

94-9/483

తసడడ:డ శవ శసకర padavala
ఇసటట ననస:3-17-750
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ are
ఇసటట ననస:3-17-750
వయససస:33
లస: పప
3213 NDX1928565
పపరర: హహమసత కలమమర కరరరమసచ

3208 NDX0223172
పపరర: పసడయమసక పడతల

3233 NDX0633057
పపరర: శరకవఖ తదజ పరలలటట paleti

94-9/508

భరస : అనల బబబగ paleti
ఇసటట ననస:3-17-760
వయససస:29
లస: ససస స
94-9/510

3236 NDX0633040
పపరర: వనసకట రమణ పరలలటట paleti

94-9/511

భరస : అనల బబబగ palite
ఇసటట ననస:3-17-760
వయససస:53
లస: ససస స
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3237 NDX0928234
పపరర: వటటసకలటట దసరర పడభబవత
vattikuti
భరస : ససబబబరరవప vattikuti
ఇసటట ననస:3-17-760
వయససస:65
లస: ససస స

94-9/512

3240 NDX2197631
పపరర: మమరరసడదయగలల మరగయమల

94-9/515

94-9/518

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ననగసడర
ఇసటట ననస:3-17-760
వయససస:70
లస: పప
3246 NDX2965366
పపరర: మణణకఖమమ అవపల

3241 NDX2196971
పపరర: శవ కలమమర మమమళరపలర

3242 NDX0632588
పపరర: anilbabu paleti

94-9/517

3245 AP151010072331
పపరర: శకనవరససలచచటస ట పసనగలలరర
penagalur
తసడడ:డ భమషయఖ penagalur
ఇసటట ననస:3-17-760
వయససస:80
లస: పప

94-9/519

తసడడ:డ తనతయఖ vattikuti
ఇసటట ననస:3-17-760
వయససస:74
లస: పప
94-9/1053

3247 NDX2965176
పపరర: శకనవరస రరవప వటటసకలటట

3250 JBV3045978
పపరర: రషసదనబబగస సయఖద
భరస : రహమమన సయఖద
ఇసటట ననస:3-17-763
వయససస:63
లస: ససస స

3252 AP151010072696
పపరర: రరహమమన సయఖద

3253 NDX2902427
పపరర: వదనఖ సరగర పడతసపరటట

94-9/523

తసడడ:డ ఖమధరరరషర సయఖద
ఇసటట ననస:3-17-763
వయససస:72
లస: పప
94-9/524

94-9/1054

94-9/521

తసడడ:డ రరమమరరవప ఇనగసటట
ఇసటట ననస:3-17-769
వయససస:65
లస: పప

94-8/1404

3251 AP151010072695
పపరర: రహమమన సయఖద

3254 NDX2749661
పపరర: నరసససహ రరడడడ సరనకకమగమ
తసడడ:డ శత రమ రరడడ సరనకకమగమ
ఇసటట ననస:3-17-769
వయససస:44
లస: పప

3256 NDX0625152
పపరర: ఇనగసటట వజయ లకడమ

3257 NDX1041821
పపరర: ననగవరగరన బబ లలర బబ లలర

94-9/525

3262 NDX1038769
పపరర: ననహహ హ బబ లలర bollu

3265 NDX2660728
పపరర: శత సరనకకమగమ
భరస : నరసససహ రరడడడ సరనకకమగమ
ఇసటట ననస:3-17-769
వయససస:37
లస: ససస స

94-9/522

94-8/1405

94-9/526

భరస : ననహహ హ బబ లలర
ఇసటట ననస:3-17-769
వయససస:55
లస: ససస స
94-9/528

3260 NDX1757774
పపరర: శకనవరస అసగగన

94-9/529

తసడడ:డ ససబబబరరవప అసగగన
ఇసటట ననస:3-17-769
వయససస:47
లస: పప
94-9/531

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ bollu
ఇసటట ననస:3-17-769
వయససస:74
లస: పప
94-9/755

94-9/1055

తసడడ:డ రహమమన సయఖద
ఇసటట ననస:3-17-763
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శవ సతఖ ననరరయణ బడద
ఇసటట ననస:3-17-769
వయససస:34
లస: పప
94-9/530

94-9/520

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ కకసడపననన
ఇసటట ననస:3-17-760 , FLAT-403
వయససస:72
లస: పప

భరస : హరగబబబగ ఇనగసటట
ఇసటట ననస:3-17-769
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష బబబగ dhanekula
ఇసటట ననస:3-17-769
వయససస:30
లస: పప

3248 NDX3116886
పపరర: ససబబరరవప కకసడపననన

తసడడ:డ అసకమమ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:3-17-767, WARD NO. 1
వయససస:57
లస: పప

94-9/527 3259 NDX2092278
3258 NDX1038165
పపరర: కనరరరజజష ధననకలల dhanekula
పపరర: ససబడమణణఖశశర బడద

భరస : శవ సతఖననరరయణ బడద
ఇసటట ననస:3-17-769
వయససస:49
లస: ససస స

94-9/516

3244 NDX0926667
పపరర: ససబబబరరవప వటటసకలటట vattikuti

94-9/535
3249 NDX1038439
పపరర: వదనఖధర ససరఖదదవర
ససరఖదదవర
తసడడ:డ వరససదదవ ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:3-17-760, SRIKARA APARTME
వయససస:50
లస: పప

3264 NDX2642866
పపరర: కమలమ దదవ బడద

94-9/514

తసడడ:డ రసగయఖ palite
ఇసటట ననస:3-17-760
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప వటటసకలటట
ఇసటట ననస:3-17-760
వయససస:39
లస: పప

3261 NDX1325190
పపరర: హరగబబబగ ఇనగసటట

3239 AP151010075322
పపరర: వజయలకడమ పసనగలలరర
pengalur
భరస : శకనవరసస penagalur
ఇసటట ననస:3-17-760
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ మమమళరపలర మధసససధన రరవప
ఇసటట ననస:3-17-760
వయససస:40
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ రరవప అవపల
ఇసటట ననస:3-17-760
వయససస:56
లస: ససస స

3255 NDX1041847
పపరర: వనసకటలకడమ ధననకలల
dhanekula
భరస : రమమష బబబగ dhanekula
ఇసటట ననస:3-17-769
వయససస:49
లస: ససస స

94-9/513

భరస : ramarao nadendla
ఇసటట ననస:3-17-760
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ జగననరథస మరగయమల
ఇసటట ననస:3-17-760
వయససస:33
లస: పప
3243 NDX2429975
పపరర: రరమ రరవప ననగసడర

3238 NDX0633065
పపరర: శవ kumari nadendla

3263 NDX2683415
పపరర: శవ సతఖననరరయణ బడద

94-9/754

తసడడ:డ శకరరమగలల బడద
ఇసటట ననస:3-17-769
వయససస:60
లస: పప
94-9/756

3266 NDX2641561
పపరర: ససబడబ జజఖతసత బడద

94-9/757

తసడడ:డ శవ సతఖననరరయణ బడద
ఇసటట ననస:3-17-769
వయససస:30
లస: ససస స
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3267 NDX3053493
పపరర: ససరరసదడ బబబగ మగపరసళర

94-9/1056

తసడడ:డ ననగజసదడస
ఇసటట ననస:3-17-769
వయససస:61
లస: పప
3270 NDX2796431
పపరర: నరసససహ రరడడడ సరనకకమగమ

94-9/1059

3271 NDX3117629
పపరర: లకడమ పడసన గరరల పటట

94-9/1062

94-9/532

3274 NDX1867367
పపరర: అనసరరధ అసగగన

94-9/1060

94-9/536

3278 NDX2773679
పపరర: మహహశశరగ నకర

3280 NDX2609337
పపరర: మహహశశరగ నకర

94-9/533

94-8/1163

94-8/1748

3285 NDX2536274
పపరర: ఆనసద బబబగ కకట

94-8/1406

తసడడ:డ యకకబ కకట
ఇసటట ననస:3-18-7/3, 2nd lane
వయససస:23
లస: పప
3288 NDX2645448
పపరర: బబలమజ దసదసదపపడడ
తసడడ:డ సతఖననరరయణ దసదసదపపడడ
ఇసటట ననస:3-18-18A
వయససస:32
లస: పప
3291 NDX2092443
పపరర: రరజఖ లకడమ వననగళ

94-8/747

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:3-18-55
వయససస:27
లస: ససస స

3292 NDX2092369
పపరర: లలకజశ వర రరవప వననగళ

94-8/1161

3295 NDX1566886
పపరర: శశశలజ బహహననదస
తసడడ:డ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-18-60
వయససస:33
లస: ససస స

94-8/1164

3284 NDX2546158
పపరర: ఆనసద బబబగ కకట

94-8/1165

3287 NDX2916450
పపరర: శకనవరస కలడడపపడడ

94-8/1407

3290 NDX1909755
పపరర: తనసజ గగదచ

94-8/746

తసడడ:డ రరమ కకషష గగదచ
ఇసటట ననస:3-18-40
వయససస:25
లస: ససస స
94-8/748

తసడడ:డ భమషయఖ వననగళ
ఇసటట ననస:3-18-40
వయససస:68
లస: పప
94-8/750

3281 NDX2566313
పపరర: ారజ నసదదన భవనస

తసడడ:డ ననరరయణ సరశమ
ఇసటట ననస:3-18-17
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రరమ సరశమ యరకబబ తష
ఇసటట ననస:3-18-28/95-1
వయససస:43
లస: పప

భరస : లలకజశ వర రరవప వననగళ
ఇసటట ననస:3-18-40
వయససస:64
లస: ససస స
3294 NDX1136647
పపరర: పడణయ వసత

3289 NDX2548899
పపరర: రవ శశఖర యరకబబ తష

94-6/884

తసడడ:డ యకకబ కకట
ఇసటట ననస:3-18-7/3
వయససస:22
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ లవ
ఇసటట ననస:3-18-13/3
వయససస:77
లస: ససస స
94-5/962

94-8/745

తసడడ:డ రమ దదవ భవనస
ఇసటట ననస:3-18-6
వయససస:18
లస: ససస స

94-8/1409 3283 NDX2183929
3282 NDX2737492
పపరర: సరయ వకకమ శకనవరస అసకరరజ
పపరర: వనసకట ననగ ససరఖ అపరష
అననరపడగడ
తసడడ:డ నరసససమమ మ మమరగస అసకరరజ
తలర : వర లకడమ దదవ అననరపడగడ
ఇసటట ననస:3-18-7
ఇసటట ననస:3-18-7
వయససస:18
లస: పప
వయససస:23
లస: ససస స

3286 NDX3091790
పపరర: సరమమమజమమమ లవ

94-9/1061

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరడడడ నకర
ఇసటట ననస:3-18-6
వయససస:19
లస: ససస స

తలర : సతఖవత నకర
ఇసటట ననస:3-18-6
వయససస:19
లస: ససస స

94-1/942

3275 NDX2410306
పపరర: నరజసదడ ననథ కకపసలర

3277 NDX1795295
పపరర: వనసకటటశశర రరవప సస మరరతష

3279 NDX2566263
పపరర: వనయ కకరణ రరడడడ భవనస

94-9/1058

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మగదదన
ఇసటట ననస:3-17-769
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ననగజసదడ రరవప కకపసలర
ఇసటట ననస:3-17-770
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతస యఖ సస మరరతష
ఇసటట ననస:3-17-772
వయససస:59
లస: పప

తలర : రమదదవ భవనస
ఇసటట ననస:3-18-6
వయససస:20
లస: పప

3272 NDX2883445
పపరర: శకనవరసరరవప మగదదన

భరస : శకనవరస అసగగన
ఇసటట ననస:3-17-769, MAHINDRA ENCLAV
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:3-17-770 BESIDE MAHINDRA
వయససస:26
లస: ససస స
94-8/1162

3269 NDX2883742
పపరర: రమదదవ మగదదన

భరస : వనసకటటశశరరర మగదదన
ఇసటట ననస:3-17-769
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రవకకరణ గరరల పటట
ఇసటట ననస:3-17-769
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప కలరక
ఇసటట ననస:3-17-769 FLAT-404
వయససస:40
లస: పప
3276 NDX1723841
పపరర: తషషరరగక నసతలపరటట

94-9/1057

భరస : వనసకటటశశరరర మగదదన
ఇసటట ననస:3-17-769
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శత రమ రరడడడ సరనకకమగమ
ఇసటట ననస:3-17-769
వయససస:44
లస: పప
3273 NDX3110491
పపరర: రవకకరణ కలరక

3268 NDX2961175
పపరర: రరమ దదవ మగదదన

3293 NDX1457630
పపరర: జగననమహన మమటర

94-8/749

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మమటర
ఇసటట ననస:3-18-48
వయససస:59
లస: పప
94-8/751

3296 NDX1566845
పపరర: అనసరరధ బహహననదస

94-8/752

భరస : ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-18-60
వయససస:55
లస: ససస స
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3297 NDX1566860
పపరర: శవ కకషష బహహననదస

94-8/753

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-18-60
వయససస:35
లస: పప
3300 NDX1740662
పపరర: మమఘన వటటసకలటట

94-8/755

94-8/758

94-8/761

94-8/764

94-9/539

94-8/765

భరస : రవ కలమమర బగరరగగపలర
ఇసటట ననస:3-18-755
వయససస:32
లస: ససస స
3318 AP151010075279
పపరర: అమమణణ మదసదకలరగ

94-8/768

94-8/771

తసడడ:డ పపననరరరవప
ఇసటట ననస:3-18-774
వయససస:52
లస: పప
3324 NDX1438382
పపరర: శరసత శక కరపప
భరస : శసకర బబబగ కరపప
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:40
లస: ససస స

3307 NDX1919119
పపరర: సతసస రరడడడ గసడడ

3310 NDX0587345
పపరర: ససదదప వననరస వననరస

3313 NDX2143717
పపరర: వనలవవలల పరవన velivolu

94-8/762

94-8/757

3305 NDX1378280
పపరర: శరకవణ కలమమర పస సరన

94-8/760

3308 AP151010072054
పపరర: జగన మహనరరడడడ కయకల

94-8/763

తసడడ:డ బయఖపరరడడడ
ఇసటట ననస:3-18-377
వయససస:43
లస: పప
94-9/537

3311 NDX0587378
పపరర: పడవణ వననరస వననరస

94-9/538

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వననరస
ఇసటట ననస:3-18-638
వయససస:36
లస: పప
94-9/540

3314 NDX1897067
పపరర: శవ రరమ కకషష వనలవవలల

94-9/556

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష వనలవవలల velivolu
ఇసటట ననస:3-18-686
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడయఖ వనలవవలల
ఇసటట ననస:3-18-686, SAI DWARAKA APA
వయససస:53
లస: పప

3316 NDX1948787
పపరర: రవ కలమమర బగరరగగపలర

3317 AP151010075413
పపరర: అరరణకలమమరగ ఆకలరరత

94-8/766

3319 NDX1378181
పపరర: రరఘవ కలమఖణ మదసదకలరగ

94-8/769

3320 AP151010072404
పపరర: కకటటశశరరరవప మదసదకలరగ

తసడడ:డ వనసకట ససబడహమణఖ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-18-773
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:3-18-773
వయససస:62
లస: పప

3322 AP151010072336
పపరర: పపననరరరవప ఆకలరరత

3323 NDX1691816
పపరర: మధసర వళ కసఠమననన

3325 NDX0632919
పపరర: సశపర గగడడవరడ
భరస : వనణగగరపరల రరవప
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:39
లస: ససస స

94-8/767

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:3-18-773
వయససస:40
లస: ససస స

94-8/772

తసడడ:డ పపరష యఖ
ఇసటట ననస:3-18-774
వయససస:75
లస: పప
94-8/774

3302 AP151010075045
పపరర: మమమతదయ
డ
కయపర

తసడడ:డ వనసకటపసయఖ
ఇసటట ననస:3-18-377
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ బ పస వ కకషష రరవప
ఇసటట ననస:3-18-755
వయససస:32
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-18-773
వయససస:57
లస: ససస స
3321 AP151010072337
పపరర: ససధనకర ఆకలరరత

94-8/759

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వననరస
ఇసటట ననస:3-18-638
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రతస యఖ వననరస
ఇసటట ననస:3-18-638
వయససస:58
లస: పప
3315 NDX1948779
పపరర: పడతషర బగరరగగపలర

3304 NDX1314756
పపరర: రవసదడ బబబగ బతష
స ల

94-8/754

భరస : బయఖపరరడడడ
ఇసటట ననస:3-18-377
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ లమజర షపక
ఇసటట ననస:3-18-377
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ననగగరరడడడ
ఇసటట ననస:3-18-377
వయససస:68
లస: పప
3312 NDX0587311
పపరర: సతఖననరరయణ వననరస వననరస

94-8/756

తసడడ:డ శవననరరరయణ
ఇసటట ననస:3-18-377
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ హరగబబబగ
ఇసటట ననస:3-18-377
వయససస:31
లస: పప
3309 AP151010072055
పపరర: బయఖపపరరడడడ కయకల

3301 NDX1804302
పపరర: సససలలషర దసడద

3299 NDX1748500
పపరర: ససషసమత మటటరగ

తసడడ:డ రవ కలమమర మటటరగ
ఇసటట ననస:3-18-377
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మహహష గగరగజవవలల
ఇసటట ననస:3-18-377
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:3-18-377
వయససస:26
లస: పప
3306 NDX0920645
పపరర: పరవపలలరగ సతష

94-8/1169

భరస : రమమసజనఉలల గడడ స
ఇసటట ననస:3-18-84/1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరజష బబబగ వటటసకలటట
ఇసటట ననస:3-18-377
వయససస:26
లస: ససస స
3303 NDX1129600
పపరర: శరకవణ కలమమర పస సరన

3298 NDX2659506
పపరర: వనసకట రమణ గడడ స

94-8/770

94-8/773

తసడడ:డ శవ రరమ మమరగస కసఠమననన
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:25
లస: ససస స
94-8/775

3326 NDX0482976
పపరర: పదమ జజఖత రరవపలపలర

94-8/776

భరస : జగదదశ బబబగ రరవపలపలర
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:43
లస: ససస స
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3327 NDX1438465
పపరర: మసజ లత కసకరణనల
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94-8/777

భరస : లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:44
లస: ససస స
94-8/780

భరస : వర పడతనప
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:53
లస: ససస స

3331 NDX2068832
పపరర: చచసచసలకడమ పపవరశడ

94-8/783

భరస : శశషగగరగరరవప
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:55
లస: ససస స

3334 NDX0222471
పపరర: శవ లల గగరగజవవలల

94-8/781

94-8/786

తసడడ:డ శశషగగరగ రరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:26
లస: పప

3337 NDX1378009
పపరర: మహహష కలమమర గసగవరపప

94-8/784

94-8/789

తసడడ:డ వర పడతనప
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:30
లస: పప

3340 NDX0587238
పపరర: శకనవరసరరవప బబ రరక

94-8/787

94-8/792

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కరపప
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:49
లస: పప

3343 NDX1438515
పపరర: లకడమ ననరరయణ కసకరణనల

94-8/790

94-8/795

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:51
లస: పప

3346 NDX0073890
పపరర: రరమమసజననయగలల గసగవరపప

94-8/793

94-8/798

తసడడ:డ వనసకటపసయఖ
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:58
లస: పప

3349 NDX0074088
పపరర: శవరరమమమరగస కసఠమననన

94-8/796

94-8/801

తసడడ:డ చనర బబపయఖ
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:72
లస: పప

3352 NDX0632547
పపరర: రరధనకకషషమమరగస దనసరగ

94-8/799

3355 NDX2835908
పపరర: మమరగయమమన గరగగననన
భరస : పడసరద అనల కలమమర గరగగననన
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:36
లస: ససస స

94-8/788

3341 NDX0632646
పపరర: వనణగగరపరల రరవప గగడడవరడ

94-8/791

3344 NDX0482968
పపరర: జగదదశ బబబగ రరవపలపలర

94-8/794

3347 NDX0477547
పపరర: వర పడతనప రరవ

94-8/797

3350 NDX1378116
పపరర: పడసరద మగవరశ

94-8/800

తసడడ:డ వనసకటపసయఖ
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:70
లస: పప
94-8/802

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:80
లస: పప
94-8/1411

3338 NDX1012624
పపరర: పవన కలమమర పపవరశడ

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ బకకలల
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:60
లస: పప

3351 NDX0632612
పపరర: మహన దనస కరసచసద దనసరగ

94-8/785

తసడడ:డ రరమమహన రరవప రరవపలపలర
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ భబసరరరరవప
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:55
లస: పప

3348 NDX0477505
పపరర: యమ పడసరద

3335 NDX1764019
పపరర: సరసబబడజఖస జజగరర మమడడ

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అపరస రరవప
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:48
లస: పప

3345 NDX1012558
పపరర: శశషగగరగ రరవప పపవరశడ

94-8/782

తసడడ:డ శశషగగరగ రరవప
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:44
లస: పప

3342 NDX0553453
పపరర: శసకర బబబగ కరపప

3332 NDX0224527
పపరర: ననగలకడమ ఎస

భరస : చచదరగ జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:27
లస: పప

3339 NDX0477588
పపరర: నఖల రరవ

94-8/779

భరస : రరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:61
లస: ససస స

3336 NDX1960021
పపరర: భబరత పపవరశడ

3329 NDX0224741
పపరర: కలసన కజ

భరస : శవ రరమ మమరగస
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శశషగగరగ రరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:54
లస: ససస స

3333 JBV3688942
పపరర: చచసచసలకడమ పపవరశడ

తసడడ:డ వనసకటపసయఖ గరగగననన
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:45
లస: పప

94-8/778

భరస : పడభబకర రరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:45
లస: ససస స

3330 NDX0572396
పపరర: జయశక రరవ

3354 NDX2762201
పపరర: పడసరద అనల కలమమర జ ఏ

3328 NDX1960278
పపరర: కకషష వనణణ తతట

3353 NDX2738045
పపరర: భడమరరసబ గసట

94-8/1410

భరస : సతఖననరరయణ గసట
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:62
లస: ససస స
94-8/1412

3356 NDX2890663
పపరర: దదపససశక గసగవరపప

94-8/1413

తసడడ:డ ఆసజననయగలల గసగవరపప
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:23
లస: ససస స

Page 11 of 393

3357 NDX2755692
పపరర: సహహత పరటటరర
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94-8/1414

తసడడ:డ మమరరత కకషష పరటటరర
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:22
లస: ససస స
3360 NDX0956722
పపరర: పదమ జజఖత జరరగగల jarugula

94-9/542

94-8/1749
3358 NDX3282571
పపరర: గగడడవరడ సరయ ససరజ
గగడడవరడ
తసడడ:డ గగడడవరడ వనణగ గరపరల రరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:19
లస: పప

94-9/541
3359 NDX0632935
పపరర: వనసకట ఉమమరజన చతషరజశదసల
chaturvedula
తసడడ:డ శవ శసకర పడసరద chaturvedula
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:39
లస: ససస స

3361 NDX2040087
పపరర: ససబబబయమమ లసకర

3362 NDX0632927
పపరర: ససరఖకలమమరగ చతషరజశదసల
chaturvedula
భరస : శవ శసకర పడసరద chaturvedula
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:68
లస: ససస స

94-9/544

3365 NDX2047893
పపరర: పదనమవత ఉనరస

94-8/803

భరస : జగదదశ బబబగ jarugula
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనణగబబబగ లసకర
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:44
లస: ససస స

94-9/545
3363 NDX0632653
పపరర: వనసకట ననగ సతఖవరర న
చతషరజశదసల
తసడడ:డ శవ శసకర పడసరద chaturvedula
ఇసటట ననస:3-18-776
వయససస:41
లస: పప

3364 NDX2820579
పపరర: కరవఖ శక కరపప
తసడడ:డ శసకర బబబగ కరపప
ఇసటట ననస:3-18-776, WARD NO 1
వయససస:18
లస: ససస స

3366 NDX1780700
పపరర: వజయ లకడమ వసత

3367 NDX2054658
పపరర: వనసకట ససబబయఖ ఉనరస

94-8/804

భరస : రరమకకటట రరడడ వసత
ఇసటట ననస:3-18-777
వయససస:72
లస: ససస స
3369 NDX1908484
పపరర: మమనకర రరడడడ దసడడ

94-8/806

94-8/809

94-8/812

94-8/815

తసడడ:డ రతర కకశశర ననగసడర
ఇసటట ననస:3-18-778
వయససస:20
లస: ససస స

94-8/807

3373 NDX1748542
పపరర: సరయష రరడడడ దసడడ

3376 NDX0632604
పపరర: రవ కలమమర మటటరగ

3379 NDX3142700
పపరర: రరజజశశరగ బబ రక

94-8/1418

3382 NDX3148988
పపరర: మహహశ గగరగజవవలల

94-8/810

3385 NDX3235389
పపరర: వనసకట చసదడ రరవప బబ రక
తసడడ:డ సననసబయ బబ రక
ఇసటట ననస:3-18-778
వయససస:65
లస: పప

3371 NDX1960088
పపరర: అసజల రరమననన

94-8/808

3374 NDX0354050
పపరర: ఇసరమయల షపక

94-8/811

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:3-18-778
వయససస:47
లస: పప
94-8/813

3377 JBV3058641
పపరర: వనసకటటశశరరర పసదవలర 

94-8/814

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:3-18-778
వయససస:65
లస: పప
94-8/1416

3380 NDX3143047
పపరర: రరధదక బబ రక

94-8/1417

భరస : శకనవరసరరవప బబ రక
ఇసటట ననస:3-18-778
వయససస:41
లస: ససస స
94-8/1419

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గగరగజవవలల
ఇసటట ననస:3-18-778
వయససస:36
లస: పప
94-8/1723

94-9/546

భరస : శకధర బబబగ రరమననన
ఇసటట ననస:3-18-778
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకట చసదడ రరవప బబ రక
ఇసటట ననస:3-18-778
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట చసదడ రరవప బబ రక
ఇసటట ననస:3-18-778
వయససస:40
లస: పప
3384 NDX3235330
పపరర: శక సరయ నఠఖ ననగసడర

3370 NDX1959446
పపరర: ననగ దసరర కకడనల

3368 NDX0700419
పపరర: పససచలనరశసహరరడడడ బగససరరడడడ
తసడడ:డ చనరపరరడడడ బమససరరడడడ
ఇసటట ననస:3-18-777
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ బడహహమశశర రరవప మటటరగ
ఇసటట ననస:3-18-778
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:3-18-778
వయససస:73
లస: పప
3381 NDX3140639
పపరర: మగదసద కకషష బబ రక

94-8/805

తసడడ:డ ససతనరరమరరడడడ దసడడ
ఇసటట ననస:3-18-778
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదనడరరడడడ దసడడ
ఇసటట ననస:3-18-778
వయససస:50
లస: పప
3378 NDX1812644
పపరర: రమమశ గగసటటపలర

భరస : వనసకట ససబబయమఖ ఉనరస
ఇసటట ననస:3-18-777
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : మహన కకటటశశర రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:3-18-778
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమరరడడడ దసడడ
ఇసటట ననస:3-18-778
వయససస:50
లస: ససస స
3375 NDX1748534
పపరర: ససతనరరమరరడడడ దసడడ

94-8/1415

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఉనరస
ఇసటట ననస:3-18-777
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమరరడడడ దసడడ
ఇసటట ననస:3-18-778
వయససస:28
లస: ససస స
3372 NDX1748526
పపరర: పడసనరలల మసదనళ

94-9/543

3383 NDX3234515
పపరర: జయపడద దనసరగ

94-8/1722

భరస : రరధకకషష మమరగస దనసరగ
ఇసటట ననస:3-18-778
వయససస:77
లస: ససస స
94-8/1724

3386 NDX3238599
పపరర: అనసరరధ మవశ

94-8/1727

భరస : పడసరద మవశ
ఇసటట ననస:3-18-778
వయససస:58
లస: ససస స
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3387 NDX0633024
పపరర: శకలత మమలలసపరటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-42
94-9/547

భరస : రవ కలమమర మటటరగ
ఇసటట ననస:3-18-778
వయససస:53
లస: ససస స
3390 NDX0633016
పపరర: మమలత దదవ మటటరగ

94-9/550

94-9/552

తసడడ:డ రసగయఖ మదదదననన
ఇసటట ననస:3-18-780
వయససస:64
లస: పప
3399 JBV3044294
పపరర: సతఖవరణణ తతమగలలరగ

94-8/818

94-8/821

94-8/824

3408 NDX1128792
పపరర: హనసమసత రరడడడ సససగగరరడడడ

94-8/827

94-8/1167

తసడడ:డ రరయనర మలర వరపప
ఇసటట ననస:3-18-783
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప తషమమల
ఇసటట ననస:3-18-783
వయససస:41
లస: ససస స

94-9/553

3397 NDX2053262
పపరర: సరగత రరడడడ ససగగరరడడడ

94-8/816

94-8/819

3403 AP151010075451
పపరర: ససశలమమ చసతపలర

94-8/822

94-8/825

3398 AP151010075744
పపరర: వజయ లకడమ తతమగలలరగ

94-8/817

3401 NDX0222190
పపరర: వరణణ ససగగరరడడడ

94-8/820

3404 NDX0642108
పపరర: భబసరరరరవప ఇసటటరగ

94-8/823

3407 AP151010072564
పపరర: రరధనకకషషమమరగస చసతపలర

94-8/826

తసడడ:డ వరఖసశరమ
ఇసటట ననస:3-18-782
వయససస:52
లస: పప

3409 JBV3036399
పపరర: వ.యస.ఆర.ఏ.యల.యన.శరమ
తతమగలలరర
తసడడ:డ పపరరషస తస స
ఇసటట ననస:3-18-782
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తషమమల
ఇసటట ననస:3-18-783
వయససస:20
లస: ససస స

94-9/554

తసడడ:డ ధరమయఖ
ఇసటట ననస:3-18-782
వయససస:42
లస: పప

3406 AP151010072222
పపరర: శకనవరసచకకవరగస చసతపలర

3415 NDX3012226
పపరర: లకడమ రరఢ తషమమల

3395 AP151010072482
పపరర: శవరరమకకషష మదదదననన

తసడడ:డ హనసమసతష రరడడడ
ఇసటట ననస:3-18-782
వయససస:60
లస: ససస స

94-8/828

94-8/1168

తసడడ:డ దచసవ పడసరద మలర వరపప
ఇసటట ననస:3-18-783
వయససస:18
లస: ససస స
94-8/1421

94-8/859

తసడడ:డ వ యస ఆర ఎ యల యన శరమ తతమగ
ఇసటట ననస:3-18-782
వయససస:43
లస: ససస స

3400 JBV3044559
పపరర: శశశలజ తతమగలలరగ

3412 NDX2690980
పపరర: గరయతడ మలర వరపప

3392 NDX2419554
పపరర: వరగరత మటటరగ

తసడడ:డ హనసమసతరరవప మదదదననన
ఇసటట ననస:3-18-780
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వరఖసశరమ
ఇసటట ననస:3-18-782
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:3-18-782
వయససస:69
లస: పప

3414 NDX3012242
పపరర: కకరణమయ తషమమల

3394 AP151010075414
పపరర: కకషషకలమమరగ మదదదననన

భరస : వరఖసశరమ
ఇసటట ననస:3-18-782
వయససస:76
లస: ససస స

3405 JBV3036381
పపరర: వనసకటపపరరషస తస మసరయ
తతమగలలరగ
తసడడ:డ ననరరయణశరమ
ఇసటట ననస:3-18-782
వయససస:52
లస: పప

94-9/549

తసడడ:డ రవ కలమమర మటటరగ
ఇసటట ననస:3-18-778, PRAGNA CLASSIC A
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : పపరరషస తస మ సరయ
ఇసటట ననస:3-18-782
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ననరరయణశరమ
ఇసటట ననస:3-18-782
వయససస:71
లస: ససస స

3411 NDX2691327
పపరర: దచసవ పడసరద మలర వరపప

94-9/551

భరస : హహమసత ననథ ససగగరరడడడ
ఇసటట ననస:3-18-782
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:3-18-782
వయససస:45
లస: ససస స
3402 AP151010075745
పపరర: సరరజ తతమగలలరగ

3391 NDX1689423
పపరర: శకనవరసరరడడడ కలనస

భరస : హనసమసతరరవప మదదదననన
ఇసటట ననస:3-18-780
వయససస:62
లస: ససస స
94-9/555

3389 NDX0632992
పపరర: పడమల దనసరగ

భరస : మహన దనస కరసచసద దనసరగ
ఇసటట ననస:3-18-778
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకజససశర రరడడడ కలనస
ఇసటట ననస:3-18-778
వయససస:40
లస: పప

భరస : శవరరమకకషష మదదదననన
ఇసటట ననస:3-18-780
వయససస:36
లస: ససస స
3396 AP151010072491
పపరర: హనసమసత రరవప మదదదననన

94-9/548

తసడడ:డ రరధనకకషష మమరగస దనసరగ
ఇసటట ననస:3-18-778
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : బడహహమశశర రరవప మటటరగ
ఇసటట ననస:3-18-778
వయససస:72
లస: ససస స
3393 NDX0928382
పపరర: కలమఖణణ మదదదననన

3388 NDX0632984
పపరర: నళన దనసరగ

3410 NDX2695518
పపరర: మమరర కనక దసరర మలర వరపప

94-8/1166

భరస : రరయనర మలర వరపప
ఇసటట ననస:3-18-783
వయససస:84
లస: ససస స
3413 NDX3012218
పపరర: శకనవరసరరవప తషమమల

94-8/1420

తసడడ:డ పపరష చసదడ కరమమశశర రరవప తషమమల
ఇసటట ననస:3-18-783
వయససస:46
లస: పప
94-8/1422

94-8/1423
3416 NDX3012234
పపరర: కరరననఖసవరర సరగరగక తషమమల

భరస : శకనవరసరరవప తషమమల
ఇసటట ననస:3-18-783
వయససస:19
లస: ససస స
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3417 NDX3225505
పపరర: లకడమ అలలఖఖ దనసరగ
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94-8/1715

భరస : ససరజశ కలమమర దనసరగ
ఇసటట ననస:3-18-783
వయససస:30
లస: ససస స
3420 NDX2604668
పపరర: మమరగ కనక దసరర మలర వరపప

94-32/973

94-8/831

94-8/834

94-8/837

94-8/840

94-8/1425

94-8/1707

తసడడ:డ పడసరద నరక
ఇసటట ననస:3-18-787 203
వయససస:49
లస: పప

3430 NDX0072827
పపరర: రరమరరడడడ కజసరగ

3433 AP151010072193
పపరర: గరపరలరరవప చనవర

3436 NDX3139813
పపరర: శక దదవ దసడ

3439 NDX3224169
పపరర: కకషష ససమమననథ వనలదద

94-8/1710

3442 NDX3233467
పపరర: లకడమ తషలశ వనలదద

94-8/838

3445 NDX3073228
పపరర: కకరస గ శశశత నరక
తసడడ:డ జగన మహనరరవప నరక
ఇసటట ననస:3-18-787 203
వయససస:19
లస: ససస స

3425 NDX2110997
పపరర: శక కరసత పపరస

94-8/833

3428 NDX1283464
పపరర: వనణగగరపరల కజదనరగ

94-8/836

3431 NDX2137579
పపరర: పసచచయఖ వనలదద

94-8/839

తసడడ:డ ననగజసదసడడడ
ఇసటట ననస:3-18-787
వయససస:66
లస: పప
94-8/841

3434 NDX3150075
పపరర: జగన మహన రరవప నరరక

94-8/1424

తసడడ:డ పడసరద నరరక
ఇసటట ననస:3-18-787
వయససస:49
లస: పప
94-8/1426

3437 NDX3140035
పపరర: కకషష బడహమస శరఖమమరగ

94-8/1427

తసడడ:డ ససత రరమయఖ శరఖమమరగ
ఇసటట ననస:3-18-787
వయససస:32
లస: పప
94-8/1708

3440 NDX3224334
పపరర: కకషష చచసతనఖ వనలదద

94-8/1709

తసడడ:డ పసచచయ వనలదద
ఇసటట ననస:3-18-787
వయససస:33
లస: పప
94-8/1718

భరస : పసచచయఖ వనలదద
ఇసటట ననస:3-18-787
వయససస:57
లస: ససస స
94-8/1428

94-8/830

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కజదనరగ
ఇసటట ననస:3-18-787
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ వనలదద
ఇసటట ననస:3-18-787
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ జగన మహన రరవప నరరక
ఇసటట ననస:3-18-787
వయససస:19
లస: ససస స
3444 NDX3067378
పపరర: జగన మహనరరవప నరక

94-8/835

భరస : ససధకర దసడ
ఇసటట ననస:3-18-787
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : జగన మహన రరవప నరరక
ఇసటట ననస:3-18-787
వయససస:43
లస: ససస స
3441 NDX3224466
పపరర: కకరస గ శశశత నరరక

3427 AP151010072315
పపరర: ననగజశశరరరవప చనవర

3422 AP151010075494
పపరర: ఆషర రరణణ చనవర

తసడడ:డ వరయఖ పపరస
ఇసటట ననస:3-18-787
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అపసయఖ
ఇసటట ననస:3-18-787
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప దసడ
ఇసటట ననస:3-18-787
వయససస:42
లస: పప
3438 NDX3224037
పపరర: ససమ దసరర నరరక

94-8/832

తసడడ:డ హనసమసత రరడడడ
ఇసటట ననస:3-18-787
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:3-18-787
వయససస:68
లస: పప
3435 NDX3139797
పపరర: ససధకర దసడ

3424 AP151010075495
పపరర: శరరద చనవ

94-29/877

తసడడ:డ గరపరల రరవప చనవర
ఇసటట ననస:3-18-787
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపరలరరవప
ఇసటట ననస:3-18-787
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరయగడడ మమననపలర
ఇసటట ననస:3-18-787
వయససస:58
లస: పప
3432 NDX1748518
పపరర: హరగ హర పడసరద కసభసపరటట

94-8/829

భరస : గరపరలరరవప
ఇసటట ననస:3-18-787
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:3-18-787
వయససస:46
లస: పప
3429 NDX1748468
పపరర: ససరజష మమననపలర

3421 NDX1269968
పపరర: వజయలకడమ కజదనరగ

3419 NDX2618510
పపరర: గరయతడ పడభ మలర వరపప

తసడడ:డ దదవ పడసరద మలర వరపప
ఇసటట ననస:3-18-783 F 303
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనణగగరపరల
ఇసటట ననస:3-18-787
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససరజష మమననపలర
ఇసటట ననస:3-18-787
వయససస:51
లస: ససస స
3426 NDX0002741
పపరర: ససరజష బబబగ వసకరయలపరటట

94-9/761

తసడడ:డ రరయనర మలర వరపప
ఇసటట ననస:3-18-783 F 303
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరయనర మలర వరపప
ఇసటట ననస:3-18-783 F 303
వయససస:79
లస: ససస స
3423 NDX1748450
పపరర: ససధన రరణణ మమననపలర

3418 NDX2679959
పపరర: దదవ పడసరద మలర వరపప

3443 NDX3072147
పపరర: ససమ దసరర నరక

94-9/1065

భరస : జగన మహన రరవప నరక
ఇసటట ననస:3-18-787
వయససస:43
లస: ససస స
94-8/1429

3446 NDX2569176
పపరర: పరరశత చచరరకలరగ

94-29/878

భరస : వనసకటటశశరరర చచరరకలరగ
ఇసటట ననస:3-18-787 F 503
వయససస:52
లస: ససస స
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3447 NDX1042233
పపరర: దదవఖతదజ యడర పరటట
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94-8/842

తసడడ:డ రఘగ రమమష బబబగ యడర పరటట
ఇసటట ననస:3-18-788
వయససస:27
లస: ససస స
3450 NDX1042217
పపరర: వనసకట ససబబమమ చదరరడడ

94-8/845

94-8/848

3456 NDX0222406
పపరర: అరరణన చదరరడడడ

94-8/851

94-8/854

94-8/857

94-8/858

94-8/852

3460 JBV3044260
పపరర: ననగజసదడమమ రరవనల

3463 NDX3068632
పపరర: చపససడడ సరసబశవ రరవప

3466 NDX1714956
పపరర: రజయమ బబగస షపక

94-3/1094

3469 NDX1135169
పపరర: అనరపపరష మటటసపలర

94-8/855

తసడడ:డ పఠరన హహసపసన
ఇసటట ననస:3-19
వయససస:34
లస: పప

3472 NDX1712166
పపరర: జజన పఠరన

94-8/1430

3475 NDX3210457
పపరర: వనసషషవ కకచచరర
తసడడ:డ రరజశశఖర బబబగ కకచచరర
ఇసటట ననస:3-19-2/9
వయససస:24
లస: ససస స

94-8/850

3458 NDX0776971
పపరర: పదమ ననత

94-8/853

3461 NDX0073585
పపరర: మహన కకటటవరరరరరవ కకడనల

94-8/856

3464 NDX3101508
పపరర: లకడమ చపససడడ

94-8/1431

భరస : సరసబశవరరవప చపససడడ
ఇసటట ననస:3-18-791
వయససస:58
లస: ససస స
94-3/1092

3467 NDX1712190
పపరర: మమలన పఠరన

94-3/1093

భరస : జజన పఠరన
ఇసటట ననస:3-19
వయససస:51
లస: ససస స
94-3/1095

3470 NDX1804781
పపరర: గరలబ బ షపక

94-3/1096

భరస : హహసపసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:3-19
వయససస:76
లస: ససస స
94-3/1099

తసడడ:డ హహసపసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:3-19
వయససస:56
లస: పప
94-8/1171

3455 NDX0351429
పపరర: అనసషర కకడనల

తసడడ:డ భవరన పడసరద కకడనల
ఇసటట ననస:3-18-791
వయససస:33
లస: పప

భరస : సతఖ ననరరయణ మతష
స పలర
ఇసటట ననస:3-19
వయససస:68
లస: ససస స
94-3/1097

94-8/847

భరస : వశశశశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-18-791
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : షరగఫ పఠరన
ఇసటట ననస:3-19
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ననసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-19
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఉపసల
ఇసటట ననస:3-19-2
వయససస:21
లస: పప

3457 NDX0351650
పపరర: ససజజత కకడనల

3452 NDX0366211
పపరర: శకనవరసరరవప చదరరడడ

తసడడ:డ భవరన పడసరద
ఇసటట ననస:3-18-791
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ చపససడడ లకమయఖ
ఇసటట ననస:3-18-791
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర కకడసరగ
ఇసటట ననస:3-18-792
వయససస:47
లస: ససస స

3474 NDX2628055
పపరర: సరయ కలమమర ఉపసల

94-8/849

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:3-18-791
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కకడనల
ఇసటట ననస:3-18-791
వయససస:54
లస: పప

3471 NDX1418129
పపరర: షరరఫ పఠరన

3454 JBV3036159
పపరర: ససతనరరమయఖ రరవనల 

94-8/844

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:3-18-788
వయససస:46
లస: పప

భరస : భవరన పడసరద
ఇసటట ననస:3-18-791
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-18-791
వయససస:61
లస: ససస స

3468 NDX1712273
పపరర: గరలబబ షపక

94-8/846

తసడడ:డ మలర యఖ 
ఇసటట ననస:3-18-788
వయససస:76
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:3-18-791
వయససస:41
లస: ససస స

3465 NDX1960294
పపరర: రరజజశశరగ దదవ కకడసరగ

3451 NDX1153246
పపరర: ససతన రరమయఖ రరవపరటట

3449 NDX1136738
పపరర: శకవలర పరటటరర

భరస : మమరరత కకషష
ఇసటట ననస:3-18-788
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:3-18-788
వయససస:28
లస: పప

3453 NDX1129550
పపరర: వనసకట ససబడమణఖ మమరరత
కకషష పరటటరర
తసడడ:డ రరమ ససబడమమణఖస
ఇసటట ననస:3-18-788
వయససస:52
లస: పప

3462 NDX0073551
పపరర: భవరన పడసరద కకడనల

94-8/843

భరస : చసప రరడడడ మదసగగల
ఇసటట ననస:3-18-788
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:3-18-788
వయససస:74
లస: ససస స

3459 NDX0224360
పపరర: బగచచమమ కలసకలగగసట

3448 NDX1960179
పపరర: వరణణ శక మదసగగల

3473 NDX2544682
పపరర: సరయ చరగత ఉపసల

94-8/1170

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఉపసల
ఇసటట ననస:3-19-2
వయససస:22
లస: ససస స
94-8/1432

3476 NDX2892016
పపరర: పడసరద రరవప గరదచ

94-8/1436

తసడడ:డ అదద ననరరయణ గరదచ
ఇసటట ననస:3-19-4
వయససస:50
లస: పప
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3477 NDX2535557
పపరర: పదనమవత వరగరలల
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94-8/860

భరస : వనసకటటశశర రరవప వరగరలల
ఇసటట ననస:3-19-5
వయససస:51
లస: ససస స
3480 NDX0632877
పపరర: ససరజష బబబగ కరవపరగ

94-8/863

94-8/866

94-8/1433

94-8/871

94-8/1174

94-8/1177

94-8/1435

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:3-19-49
వయససస:56
లస: ససస స

3490 NDX2649796
పపరర: మలర శశరగ వరరకరల

3493 NDX3259199
పపరర: మలర జకలరల

3496 NDX2658763
పపరర: భబరత తతకల

3499 NDX2524254
పపరర: గగవసద రరజలల వరస

94-8/1757

3502 NDX3295466
పపరర: జజన అహమద షపక

94-8/1173

3505 NDX0632968
పపరర: ససపసడయ ఉపసల
తసడడ:డ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-19-55
వయససస:30
లస: ససస స

3485 NDX2664845
పపరర: బదడయఖ మమడ

94-8/1172

3488 NDX0632810
పపరర: వననద ననగసడర

94-8/870

3491 NDX2666832
పపరర: రరప సతఖ వరగజదవ అవరశరగ

94-5/965

భరస : వ వ ఎన శశ కలమమర అవరశరగ
ఇసటట ననస:3-19-23/1
వయససస:32
లస: ససస స
94-8/1735

3494 NDX3007069
పపరర: శరఖస కలమమర perisetty

94-8/1434

భసధసవప: భవన భవన
ఇసటట ననస:3-19-24/21
వయససస:36
లస: పప
94-8/1175

3497 NDX2663185
పపరర: ధనలకడమ మసడనల

94-8/1176

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-19-24/31
వయససస:33
లస: ససస స
94-8/912

3500 NDX2524312
పపరర: ననగమలలర శశరగ వరస

94-3/1100

భరస : గగవసద రరజలల వరస
ఇసటట ననస:3-19-35 3 NS LINE
వయససస:54
లస: ససస స
94-8/1758

తసడడ:డ సససదన షపక
ఇసటట ననస:3-19-37c
వయససస:62
లస: పప
94-8/875

94-8/865

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-19-22
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వరస
ఇసటట ననస:3-19-35 3ND LINE
వయససస:69
లస: పప

భరస : జజహర అహమద షపక
ఇసటట ననస:3-19-37C
వయససస:53
లస: ససస స
3504 NDX0617621
పపరర: వజయశక తదళళ

94-8/869

తసడడ:డ శవయఖ తతకల
ఇసటట ననస:3-19-24/26
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ దనసరగ
ఇసటట ననస:3-19-24/31
వయససస:26
లస: పప
3501 NDX3295458
పపరర: షపక మమహరరన బఇవనస

3487 NDX0617589
పపరర: ధనలకడమ ననగసడర

3482 NDX1751958
పపరర: రరసబబబగ సరమననన

తసడడ:డ రరమయఖ మమడ
ఇసటట ననస:3-19-21/C
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:3-19-24/5
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పరమయఖ నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:3-19-24-22/A
వయససస:56
లస: పప
3498 NDX2902575
పపరర: శవయఖ దనసరగ

94-8/867

భరస : ననగబబబగ వరరకరల
ఇసటట ననస:3-19-23
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ కకషష మమరగస అవరశరగ
ఇసటట ననస:3-19-23/1
వయససస:55
లస: ససస స
3495 NDX2650414
పపరర: ఏసస నలల
ర రగ

3484 NDX1136696
పపరర: ననగశకత తయఖగమర

94-8/862

తసడడ:డ కకటయఖ సరమననన
ఇసటట ననస:3-19-13
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-19-22
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనకక రరమయఖ
ఇసటట ననస:3-19-22
వయససస:57
లస: పప
3492 NDX2664027
పపరర: రరకకమణణ కమల అవరశరగ

94-8/864

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:3-19-21
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ భదడయఖ మమడన
ఇసటట ననస:3-19-21/C
వయససస:38
లస: ససస స
3489 NDX0642157
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ననగజసడర

3481 NDX1751966
పపరర: సశరష లత సరమననన

3479 NDX0632885
పపరర: మధసకర బబబగ

తసడడ:డ ససరజష బబబగ
ఇసటట ననస:3-19-11
వయససస:31
లస: పప

భరస : రరసబబబగ సరమననన
ఇసటట ననస:3-19-13
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:3-19-14
వయససస:56
లస: ససస స
3486 NDX2743862
పపరర: లలత కలమమరగ మమడన

94-8/861

భరస : ససరజష బబబగ
ఇసటట ననస:3-19-11
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగగరగరరవప
ఇసటట ననస:3-19-11
వయససస:67
లస: పప
3483 NDX0351940
పపరర: రరధ లసకకరరడడడ

3478 NDX0617720
పపరర: అనససయ దదవ కరవపరగ

3503 NDX1038330
పపరర: వరససబబబగ గరరసటర

94-8/874

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:3-19-47
వయససస:47
లస: పప
94-8/876

3506 NDX0632943
పపరర: ససజజత ఉపసల

94-8/877

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-19-55
వయససస:33
లస: ససస స
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3507 NDX0632950
పపరర: సశరష లత ఈదర
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94-8/878

భరస : బదరర ననరరయణ
ఇసటట ననస:3-19-55
వయససస:34
లస: ససస స
3510 NDX1038587
పపరర: సరయ వరరణ జజనరలగడడ

94-8/881

94-8/884

94-8/887

94-8/890

94-8/893

94-8/896

94-8/899

భరస : హహమసత కలమమర
ఇసటట ననస:3-19-114
వయససస:55
లస: ససస స

3520 NDX1136571
పపరర: రసగమమ తయఖగమర

3523 NDX1136688
పపరర: మమలత కకసడసరర

3526 NDX0777219
పపరర: శక రరజఖలకడమ చససడడ

3529 NDX1900761
పపరర: అనల కలమమరడ డథననడ

94-8/902

3532 NDX1130038
పపరర: వనణగ గరపరల బసడర మమడడ

94-8/891

3535 NDX0928358
పపరర: బబ రర చసదనడవత
భరస : శశషగగరగ రరవప
ఇసటట ననస:3-19-117
వయససస:70
లస: ససస స

3515 NDX1041862
పపరర: లకడమపడసనర గరరసటర

94-8/886

3518 NDX0572248
పపరర: శకలకడమ ధసళపరళళ

94-8/889

3521 NDX1136563
పపరర: బబలమగరస మమ మగనరసగగ

94-8/892

భరస : వనసకట ననరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:3-19-78
వయససస:86
లస: ససస స
94-8/894

3524 NDX1651315
పపరర: అపసలననన పడవణ

94-8/895

తసడడ:డ శకహరగ రరవప
ఇసటట ననస:3-19-85
వయససస:41
లస: పప
94-8/897

3527 NDX0778639
పపరర: వనసకట ససరజష చసడడ

94-8/898

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:3-19-89
వయససస:48
లస: పప
94-8/900

3530 NDX1128859
పపరర: నరసససహరరవప మమలలపరటట

94-8/901

తసడడ:డ రరమ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:3-19-95
వయససస:34
లస: పప
94-8/903

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-19-107
వయససస:41
లస: పప
94-8/905

94-8/883

భరస : ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:3-19-73
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరరరవ డథననడ
ఇసటట ననస:3-19-94
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససదర నరర శసకర రరజ రరదసడ
ఇసటట ననస:3-19-104
వయససస:42
లస: ససస స
3534 NDX0617613
పపరర: ధనలకడమ సజజర

94-8/888

భరస : వనసకట ససరజష
ఇసటట ననస:3-19-89
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రమమశ దనవపలలరగ
ఇసటట ననస:3-19-93
వయససస:40
లస: ససస స
3531 NDX1136431
పపరర: ననగవరగరన రరదసడ

3517 NDX1848292
పపరర: శకనవరస రరవప యయసడస
ర రగ

3512 NDX0632679
పపరర: బదరగ ననరరయణ సరశమ ఈదర

భరస : వరసస బబబగ
ఇసటట ననస:3-19-67
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:3-19-80
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆర కర రరజ
ఇసటట ననస:3-19-87
వయససస:35
లస: పప
3528 NDX1928557
పపరర: ససనత తషమమల

94-8/885

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:3-19-78
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:3-19-78
వయససస:66
లస: పప
3525 NDX1129469
పపరర: ససదర నరర శసకర రరజ రరదసడ

3514 NDX0467050
పపరర: రమమష జజనరలగడడ

94-8/880

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-19-55
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ యయసడస
ర రగ
ఇసటట ననస:3-19-69
వయససస:48
లస: పప

భరస : గణణష రరడడడ
ఇసటట ననస:3-19-78
వయససస:61
లస: ససస స
3522 NDX1129840
పపరర: గణణష రరడడడ మగనరసగగ

94-8/882

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:3-19-55
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకయఖ యయసడస
ర రగ
ఇసటట ననస:3-19-69
వయససస:91
లస: ససస స
3519 NDX1136589
పపరర: హహమలత మగనరసగగ

3511 NDX0950295
పపరర: వసశ కకషష జజనరలగడడ

3509 NDX0468264
పపరర: వలర రరజజశశరగ జజనరలగడడ

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:3-19-55
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ
ఇసటట ననస:3-19-55
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:3-19-55
వయససస:57
లస: పప
3516 NDX2092344
పపరర: రమణమమమ యయసడస
ర రగ

94-8/879

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-19-55
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:3-19-55
వయససస:30
లస: పప
3513 NDX0632695
పపరర: ననగజశశరరరవప ఉపసల

3508 NDX0632976
పపరర: ననగమణణ ఉపసల

3533 NDX2092229
పపరర: శకనవరసరరవప డడకలర

94-8/904

తసడడ:డ ననసచనరయఖ డడకలర
ఇసటట ననస:3-19-113
వయససస:48
లస: పప
94-8/906

3536 NDX0920801
పపరర: జ దసరరరపడసరద

94-8/907

తసడడ:డ హరగబబబగ
ఇసటట ననస:3-19-117
వయససస:31
లస: పప
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3537 NDX0920793
పపరర: జవననన హరగబబబగ
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94-8/908

తసడడ:డ ససతనరతరస
ఇసటట ననస:3-19-117
వయససస:70
లస: పప
3540 NDX0617597
పపరర: హహహమమవత నసబమరర

94-8/911

94-8/913

94-8/1178

94-8/1181

94-8/1438

94-9/560

94-9/563

భరస : గరపరలకకషష మమరగస అనరమననన
ఇసటట ననస:3-19-794 F 101
వయససస:49
లస: ససస స

3550 NDX2698934
పపరర: కరకసత సతఖ పప టర

3553 NDX2028224
పపరర: దదవ చచదరగ గగదచ

3556 NDX2033116
పపరర: లకడమ మవరశ

3559 NDX2043123
పపరర: కకటయఖ చచదరగ గరకకపరటట

94-9/763

3562 NDX2669224
పపరర: ఉమ గడడపపడడ

94-8/1182

3565 NDX1795022
పపరర: శకనవరసరరవప దనసరగ

3545 NDX0587485
పపరర: చచనరకజశవ రరవప మటటరగ

94-8/915

3548 NDX2690394
పపరర: ఫణణ కకషష పప టర

94-8/1180

3551 NDX3134814
పపరర: జగదదశ అలర స

94-8/1437

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అలర స
ఇసటట ననస:3-19-793
వయససస:19
లస: పప
94-9/558

3554 NDX2028414
పపరర: లకడమనఖత దనసరగ

94-9/559

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:3-19-794
వయససస:24
లస: ససస స
94-9/561

3557 NDX2028380
పపరర: శకలకడమ గరకకపరటట

94-9/562

భరస : కకటయఖ చచదరగ గరకకపరటట
ఇసటట ననస:3-19-794
వయససస:53
లస: ససస స
94-9/564

3560 NDX2683118
పపరర: లల లకడమ కలమమరగ మసతడవరదద

94-9/762

భరస : శకరరమ చసదడ మమరగస మసతడవరదద
ఇసటట ననస:3-19-794
వయససస:61
లస: ససస స
94-9/764

3563 JBV2551356
పపరర: డడ.గరపరల కకకషష మమరగస
అనరమననన
తసడడ:డ ఆసజననయగలల అనరమననన
ఇసటట ననస:3-19-794 F 101
వయససస:63
లస: పప

94-9/765

94-9/565

3566 NDX1528662
పపరర: శకరరమ చసదడ మమరగస మసతడవరధద

94-9/566

భరస : కకటటశశర రరవప గడడపపడడ
ఇసటట ననస:3-19-794
వయససస:50
లస: ససస స
94-9/766

94-9/557

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప టర
ఇసటట ననస:3-19-793
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమగలల గరకకపరటట
ఇసటట ననస:3-19-794
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప గడడపపడడ
ఇసటట ననస:3-19-794
వయససస:51
లస: పప
3564 JBV0983668
పపరర: వససమత అనరమననన

94-8/1179

భరస : ససరజసదడ బబబగ మవరశ
ఇసటట ననస:3-19-794
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మవరశ
ఇసటట ననస:3-19-794
వయససస:43
లస: పప
3561 NDX2663730
పపరర: కకటటశశర రరవప గడడపపడడ

3547 NDX2689669
పపరర: ఉదయ శక పప టర

3542 NDX1928698
పపరర: ససహససన తనళళళరగ

తసడడ:డ గరపరల రరవప
ఇసటట ననస:3-19-793
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణతరర గగదచ
ఇసటట ననస:3-19-794
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వదనఖ సరగర పడతసపరటట
ఇసటట ననస:3-19-794
వయససస:27
లస: ససస స
3558 NDX2033108
పపరర: ససరజసదడబబబగ మవరశ

94-8/914

భసధసవప: పప టర
ఇసటట ననస:3-19-793
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:3-19-794
వయససస:25
లస: పప
3555 NDX1522193
పపరర: సరయ కకరస గ పడతసపరటట

3544 NDX0495614
పపరర: మటటరగ రరజఖలకడమ

94-8/910

తసడడ:డ సతఖననరరయణ తనళళళరగ
ఇసటట ననస:3-19-792
వయససస:32
లస: ససస స

భసధసవప: పప టర
ఇసటట ననస:3-19-793
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప నలర పననన
ఇసటట ననస:3-19-793
వయససస:33
లస: పప
3552 NDX3000981
పపరర: వనసకట కకషష తదజ దనసరగ

94-8/1736

భరస : గరపరల రరవప
ఇసటట ననస:3-19-793
వయససస:97
లస: ససస స

భసధసవప: ససశల
ఇసటట ననస:3-19-793
వయససస:72
లస: ససస స
3549 NDX2699171
పపరర: వరజసదడ నలర పననన

3541 NDX3260064
పపరర: రరసప మమరగ జకలరల

3539 NDX1136977
పపరర: అనసరరధ కకరకపరటట

భరస : ననఠయఖ
ఇసటట ననస:3-19-131
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర జకలరల
ఇసటట ననస:3-19-245
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : చచనరకజశవ రరవప
ఇసటట ననస:3-19-793
వయససస:72
లస: ససస స
3546 NDX2692226
పపరర: ససశల యరరక

94-8/909

తసడడ:డ మకతషఖసజయరరవప కటటకరల
ఇసటట ననస:3-19-126
వయససస:51
లస: పప

భరస : శసకర రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:3-19-245
వయససస:48
లస: ససస స
3543 NDX0467845
పపరర: ననగరతరస మటటరగ

3538 NDX2075795
పపరర: వనయమసగర కటటకరల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దనసరగ
ఇసటట ననస:3-19-794M BK RESIDENCY AP
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:3-19-794, BK RESIDENCY APA
వయససస:74
లస: పప
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3567 NDX0600130
పపరర: అవనఖ కలల
ర రగ
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94-8/916

తసడడ:డ యజజ ననరరయణ
ఇసటట ననస:3-19-796
వయససస:32
లస: ససస స
3570 NDX0586735
పపరర: యజజ ననరరయణ కలల
ర రగ

94-8/919

94-8/922

94-8/925

94-8/928

94-8/931

94-8/934

94-8/938

భరస : శక రరమ చసదడ మమరగస
ఇసటట ననస:3-19-801
వయససస:68
లస: ససస స

94-8/926

3578 NDX0466599
పపరర: శవ రరసబబబగ కకసగర

94-8/927

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకసగర
ఇసటట ననస:3-19-800
వయససస:53
లస: పప
94-8/929

3583 NDX1436493
పపరర: పదనమవత వనలచదటట

3586 NDX0494039
పపరర: నడడస పలర రరకకమణణ

3589 NDX0572412
పపరర: వజయ కలకరల

94-8/941

3592 NDX0496000
పపరర: మమలలసపరటట ఉదయశక

94-8/932

3595 NDX0074575
పపరర: భబనసవనసకట పడకరష పసమమమ
తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:3-19-801
వయససస:31
లస: పప

94-8/930

3584 NDX1960039
పపరర: ససమఖ పరడతపత

94-8/933

తసడడ:డ శవరజ పరడతపత
ఇసటట ననస:3-19-801
వయససస:40
లస: ససస స
94-8/935

3587 NDX0224816
పపరర: కకషష కలమమరగ పసమమ

94-8/937

భరస : కకషష రరవప పసమమ
ఇసటట ననస:3-19-801
వయససస:53
లస: ససస స
94-8/939

3590 NDX0495796
పపరర: దదవరపలర భబగఖలకడమ

94-8/940

భరస : మలర కరరరరన రరడడడ
ఇసటట ననస:3-19-801
వయససస:58
లస: ససస స
94-8/942

భరస : లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:3-19-801
వయససస:64
లస: ససస స
94-8/944

3581 NDX0495739
పపరర: దదవరపలర గరతమ
భరస : మలర కరరరరన రరడడడ
ఇసటట ననస:3-19-801
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:3-19-801
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శవరజ
ఇసటట ననస:3-19-801
వయససస:63
లస: ససస స
3594 NDX1242809
పపరర: పస తషకలచ నరమల

94-8/924

భరస : శవ రరమకకకషష రరజ
ఇసటట ననస:3-19-801
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:3-19-801
వయససస:55
లస: ససస స
3591 NDX0928267
పపరర: పస రవ కలమమరగ

3580 NDX0495754
పపరర: దదవరపలర పవతడ

94-8/921

3575 NDX0760512
పపరర: వనసకట శవననరరరయణ
కరశరరజ
తసడడ:డ కర.ఆర.ఎ. శరమ
ఇసటట ననస:3-19-799
వయససస:69
లస: పప

భరస : వనసకట వర పడసరద వనలచదటట
ఇసటట ననస:3-19-801
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : చకకవరగస దనసరగ
ఇసటట ననస:3-19-801
వయససస:43
లస: ససస స
3588 NDX1086602
పపరర: శవరరజజశశరగ నమమగడడ

3577 AP151010072177
పపరర: వనయ కలమమర దనమననన

3572 NDX2145887
పపరర: ససశల దదవ బబ డడడపలర

94-8/923

భరస : మలర కరరరరన రరడడడ
ఇసటట ననస:3-19-801
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:3-19-801
వయససస:36
లస: ససస స
3585 NDX1779968
పపరర: లమవణఖ దనసరగ

3574 NDX2145879
పపరర: మమరరత రరమ బబ డడడపలర

94-8/918

భరస : మమరరత రరమ బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:3-19-799
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-19-800
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:3-19-801
వయససస:28
లస: ససస స
3582 NDX1086586
పపరర: చచసతనఖ నమమగడడ

94-8/920

తసడడ:డ రరఘవ రరమ బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:3-19-799
వయససస:48
లస: పప

భరస : ననగజశశర రరవప దనమననన
ఇసటట ననస:3-19-800
వయససస:75
లస: ససస స
3579 NDX0928424
పపరర: పసమమమ గణమణణ పడశరసత

3571 NDX0462598
పపరర: తపసస కరశరరజ

3569 NDX1438028
పపరర: శకనవరస రరడడ మర రరడడడ

తసడడ:డ గరవసద రరడడడ
ఇసటట ననస:3-19-796
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటస శవననరరయణ
ఇసటట ననస:3-19-799
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ ననరరయణ
ఇసటట ననస:3-19-799
వయససస:68
లస: ససస స
3576 NDX2048008
పపరర: ఇసదదర దదవ దనమననన

94-8/917

భరస : యగర ననరరయణ
ఇసటట ననస:3-19-796
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శకహరగ రరవప
ఇసటట ననస:3-19-796
వయససస:62
లస: పప
3573 NDX0462945
పపరర: ఉదయలకడమ కరశరరజ

3568 NDX0600098
పపరర: ననగరరణణ కలల
ర రగ

3593 NDX0928135
పపరర: బబ డపరటట భబగఖమమ

94-8/943

భరస : కకషష బడహమస
ఇసటట ననస:3-19-801
వయససస:65
లస: ససస స
94-8/945

3596 NDX0073312
పపరర: కకషరషరరవప పసమమమ

94-8/946

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:3-19-801
వయససస:36
లస: పప
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3597 NDX0477638
పపరర: శశధర రరడడడ కర
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94-8/947

తసడడ:డ కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:3-19-801
వయససస:37
లస: పప
94-8/950

తసడడ:డ రరసబబబగ
ఇసటట ననస:3-19-801
వయససస:44
లస: పప
94-8/953

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-19-801
వయససస:81
లస: పప
94-8/1439

94-8/1441

94-8/1443

94-8/1446

94-8/958

3610 NDX3185329
పపరర: గరరన సరయ కలనల

3613 NDX3037066
పపరర: మనసజ వనణగసబబక

3616 NDX2796787
పపరర: పపడథత ఆసథథన కలమమరగ

3619 NDX2773521
పపరర: శరసత పసడయ గటర

94-9/1066

3622 NDX2773828
పపరర: శకకరసత గటర

94-8/1442

3625 NDX1195809
పపరర: మమధవ గగటటసమగకరల
భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:3-19-809
వయససస:46
లస: ససస స

3605 NDX1457952
పపరర: గణణశ సరయ కకరణ తనటటలల

94-8/955

3608 NDX3234291
పపరర: శకవరణణ సససగలమ

94-8/1720

3611 NDX2749620
పపరర: గరరన సరయ కలనల

94-8/1445

తసడడ:డ శశఖర కలనల
ఇసటట ననస:3-19-803 B-34
వయససస:20
లస: పప
94-8/1444

3614 NDX1129790
పపరర: శవ ననగగరరడడడ కకలర

94-8/956

తసడడ:డ కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:3-19-804
వయససస:63
లస: పప
94-8/1447

3617 NDX0352013
పపరర: మమణణకఖకలమమరగ తనతతలల

94-8/957

భరస : పరబడహమస
ఇసటట ననస:3-19-805
వయససస:51
లస: ససస స
94-8/1448

3620 NDX2768141
పపరర: శకత గటర

94-8/1449

భరస : శకకరసత గటర
ఇసటట ననస:3-19-808
వయససస:31
లస: ససస స
94-8/1450

తసడడ:డ సతఖ వర పడసరద గటర
ఇసటట ననస:3-19-808,
వయససస:40
లస: పప
94-8/960

94-8/952

భరస : రరదసడ రరదసడ
ఇసటట ననస:3-19-802
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ వర పడసరద గటర
ఇసటట ననస:3-19-808
వయససస:42
లస: ససస స

భసధసవప: సతఖ వర పడసరద గటర
ఇసటట ననస:3-19-808
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ మరరకడడడ
ఇసటట ననస:3-19-809
వయససస:42
లస: ససస స

94-8/1440

భరస : పపడథత రవకలమమర
ఇసటట ననస:3-19-804 B-33
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వరభదసడడడ
ఇసటట ననస:3-19-805
వయససస:55
లస: పప

3624 NDX1615659
పపరర: శక వరన మరరకడడ

3607 NDX3215472
పపరర: పరవన మమనక రరదడ

3602 NDX0477604
పపరర: కకషరషరరడడడ కర

తసడడ:డ పడబహ
డ మణనద
ఇసటట ననస:3-19-802
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకట రరమకకషష సతఖవవలల
ఇసటట ననస:3-19-803 (old B-34)
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజయఖ
ఇసటట ననస:3-19-804 B-33
వయససస:35
లస: పప

3621 NDX2888071
పపరర: సతఖ వర కలమమరగ గటర

94-8/954

తసడడ:డ శశఖర కలనల
ఇసటట ననస:3-19-803
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరససలల రరడడడ సతఖవవలల
ఇసటట ననస:3-19-803 (Old B-34)
వయససస:42
లస: పప

3618 NDX0463455
పపరర: పరబడహమస తనతతలల

3604 NDX0225268
పపరర: శరకవరణణ టట

94-8/949

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:3-19-801
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ మహహశశర రరజ రరదడ
ఇసటట ననస:3-19-802
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమ కకషష వననససబబక
ఇసటట ననస:3-19-803
వయససస:40
లస: ససస స

3615 NDX2796811
పపరర: పపడథత రవకలమమర

94-8/951

తసడడ:డ పరబడహమసదస
ఇసటట ననస:3-19-802
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరగయమవఅలమ రరజ రరదసడ
ఇసటట ననస:3-19-802
వయససస:46
లస: పప

3612 NDX3135647
పపరర: వనసకట రరమకకషష సతఖవవలల

3601 NDX1780056
పపరర: చకకవరగస దనసరగ

3599 NDX1960542
పపరర: పడభబకర రరవప అదదసకక

తసడడ:డ ఏలర మసద రరవప
ఇసటట ననస:3-19-801
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పడబబకర దనసరగ
ఇసటట ననస:3-19-801
వయససస:46
లస: పప

3603 NDX1242783
పపరర: శక రరమ చసదడ మమరగస పస తషకలచ

3609 NDX3212925
పపరర: మనసజ వననససబబక

94-8/948

తసడడ:డ శక రరమ చసదడ మమరగస
ఇసటట ననస:3-19-801
వయససస:38
లస: పప

3600 NDX1419515
పపరర: వనసకట వర పడసరద వనలచదటట

3606 NDX3146966
పపరర: మహహశశర రరజ రరదసడ

3598 NDX1242767
పపరర: పస తషకలచ మలర కరరరరన మమరగస

3623 NDX1748476
పపరర: శకత గగటటసమగకరల

94-8/959

తసడడ:డ బబబగ గగటటసమగకరల
ఇసటట ననస:3-19-809
వయససస:24
లస: ససస స
94-8/961

3626 NDX0466607
పపరర: బబబగ గగటటసమగకరల

94-8/962

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:3-19-809
వయససస:53
లస: పప
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3627 NDX1666538
పపరర: దసరర షసలమ పపల
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94-8/963

భరస : వ వ యస పడసరద పపల
ఇసటట ననస:3-19-810
వయససస:52
లస: ససస స
3630 NDX0223818
పపరర: శరరధ జసపన

94-8/966

94-8/969

94-8/972

94-8/975

94-3/1103

94-3/1106

94-3/1109

94-8/1452

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ననమగల
ఇసటట ననస:3-20-42
వయససస:52
లస: పప
3654 NDX0236851
పపరర: రరహహణణ కడగరల
భరస : మహన పడసరద కడగరల
ఇసటట ననస:3-20-817
వయససస:42
లస: ససస స

94-8/973

3640 NDX0236463
పపరర: వర లకడమ రరమశశటస ట

3643 AP151010066042
పపరర: లకడమ రరమశశటస ట

3646 NDX0112367
పపరర: శవ రరమశశటస ట

94-3/1101

94-3/1104

94-3/1107

3638 NDX0467837
పపరర: జయలకడమ కటబస

94-8/974

3641 NDX2068766
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-3/1102

3644 NDX1746876
పపరర: రవ రరమశశటస ట

94-3/1105

3647 NDX2068774
పపరర: వల బబషర షపక

94-3/1108

తసడడ:డ సరరదర షపక
ఇసటట ననస:3-20
వయససస:35
లస: పప
94-8/1453

3652 NDX3034667
పపరర: ఉదయ భబణగ ననమగల

94-33/837

తసడడ:డ సససహచలస కడగరల
ఇసటట ననస:3-20-817
వయససస:44
లస: పప

94-8/971

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప రరమశశటస ట
ఇసటట ననస:3-20
వయససస:24
లస: పప

3649 NDX2862027
పపరర: శకనవరస మమరరత పడసనర
కలమమర అసబడడపపడడ
తసడడ:డ ససకలమమర రరజ అసబడడపపడడ
ఇసటట ననస:3-20-6/C, 1 st Line,
వయససస:31
లస: పప

3655 NDX0113233
పపరర: మహన పడసరద కడగల

3635 NDX1748559
పపరర: శశశలజ గసగగననన

భరస : వల బబషర షపక
ఇసటట ననస:3-20
వయససస:31
లస: ససస స

3650 NDX3092285
పపరర: పవన సరయ అనసదనసస

94-8/1451

తసడడ:డ ననగ పడసరద అనసదనసస
ఇసటట ననస:3-20-40/6
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ఏసస పడసరద ననమగల
ఇసటట ననస:3-20-42
వయససస:24
లస: పప
94-3/1110

94-8/968

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-19-815
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప రరమశశటస ట
ఇసటట ననస:3-20
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ రరమశశటస ట
ఇసటట ననస:3-20
వయససస:44
లస: పప
3651 NDX3024981
పపరర: ఏసస పడసరద ననమగల

3637 NDX0352021
పపరర: రసగమమ జకరసపపడడ

3632 NDX0225607
పపరర: ననగజసదడమమ జసపన

భరస : రరమమరరవప గసగగననన
ఇసటట ననస:3-19-813
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప రరమశశటస ట
ఇసటట ననస:3-20
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప రరమశశటస ట
ఇసటట ననస:3-20
వయససస:30
లస: పప
3648 AP151010063471
పపరర: శకనవరసరరవప రరమశశటస ట

94-8/970

భరస : శవ రరమశశటస ట
ఇసటట ననస:3-20
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరరవప రరమశశటస ట
ఇసటట ననస:3-20
వయససస:41
లస: ససస స
3645 NDX0113555
పపరర: ఆసజననయగలల రరమశశటస ట

3634 NDX0073825
పపరర: వనసకట రరవప జసపన

94-8/965

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:3-19-812
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-19-815
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:3-19-815
వయససస:70
లస: పప
3642 AP151010066041
పపరర: లకడమ రరమశశటస ట

94-8/967

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:3-19-812
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ గసగగననన
ఇసటట ననస:3-19-813
వయససస:51
లస: పప
3639 NDX0708859
పపరర: శకనవరసరరవప జకరసపపడడ

3631 NDX0222257
పపరర: కకమల జసపన

3629 NDX0600049
పపరర: భబనసమత దదవ కసచరర పలర

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-19-811
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:3-19-812
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:3-19-812
వయససస:43
లస: పప
3636 NDX1748567
పపరర: రరమమ రరవప గసగగననన

94-8/964

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:3-19-810
వయససస:63
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-19-812
వయససస:33
లస: ససస స
3633 NDX0073650
పపరర: కకటటశశరరరవప జసపన

3628 NDX1179548
పపరర: పడసరద పస వ వ ఎస

3653 NDX2868214
పపరర: రరజజసదడ పడసరద కకలర పర

94-40/978

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:3-20-816
వయససస:59
లస: పప
94-3/1111

3656 NDX3039245
పపరర: కకటటశశరమమ వలలటట

94-8/1454

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-20-817
వయససస:75
లస: ససస స
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3657 NDX0236984
పపరర: హహమలత అనరమననన

94-3/1112

భరస : మహన రరవప అనరమననన
ఇసటట ననస:3-20-819
వయససస:54
లస: ససస స
3660 NDX2728442
పపరర: జలమన షపక

94-3/1469

94-8/1731

94-3/1117

తసడడ:డ రరమయఖ తరరపతగరరగ
ఇసటట ననస:3-20-821
వయససస:56
లస: పప
3669 NDX0235457
పపరర: అసజన కలమమరగ ఆరగ

94-3/1120

94-8/976

94-8/980

94-8/983

తసడడ:డ శరఖస సన
ఇసటట ననస:3-20-825
వయససస:56
లస: పప
3684 NDX1803858
పపరర: రమఖశక సబబబననన
తసడడ:డ రరమమరరవప సబబబననన
ఇసటట ననస:3-21
వయససస:25
లస: ససస స

3668 NDX0235499
పపరర: భబనస ససపసడయ ఆరగ

3670 NDX0339341
పపరర: వనసకట ఫణణకలమమర ఆరగ

3673 NDX2410264
పపరర: శకనవరస కకరణ చసతపరటట

3676 NDX0928341
పపరర: ననపసలర తదజజవత

3679 NDX1457564
పపరర: సతఖ శకజజ రరడనడ

3682 AP151010072536
పపరర: వరయఖ రరవపరటట

3685 JBV3023439
పపరర: కకషషకలమమరగ సబబననన
భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:3-21
వయససస:47
లస: ససస స

94-8/1711

94-3/1116

3667 NDX0235564
పపరర: కకషష ససజనఖ ఆరగ

94-3/1118

94-3/1119

భరస : వనసకట ఫణణకలమమర ఆరగ
ఇసటట ననస:3-20-822
వయససస:33
లస: ససస స
94-3/1121

3671 NDX0338715
పపరర: సససగయఖ ఆరగ

94-3/1122

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఆరగ
ఇసటట ననస:3-20-822
వయససస:64
లస: పప
94-8/977

3674 JBV1802628
పపరర: పపరగషమ వరససరరడడ  

94-8/978

తసడడ:డ పడసనర భదడ పడభగ  
ఇసటట ననస:3-20-824
వయససస:34
లస: ససస స
94-8/981

3677 NDX0000067
పపరర: రవకలమమర మసడవ

94-8/982

తసడడ:డ వనసకరటరరవప
ఇసటట ననస:3-20-824
వయససస:31
లస: పప
94-8/985

3680 NDX1457911
పపరర: శవననగ మణణ రగడడ

94-8/986

భరస : శవరజ
ఇసటట ననస:3-20-825
వయససస:57
లస: ససస స
94-8/988

తసడడ:డ అచచయఖ
ఇసటట ననస:3-20-825
వయససస:82
లస: పప
94-2/283

3665 NDX0243113
పపరర: ఉషరరరణణ తరరపతగరరగ
భరస : శకనవరసరరవప తరరపతగరరగ
ఇసటట ననస:3-20-821
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరజ
ఇసటట ననస:3-20-825
వయససస:26
లస: ససస స
94-8/987

3662 NDX3224805
పపరర: వనసకట ననగ శశఖర దదవకక

తసడడ:డ శకనవరససలల THIRUPATHIGARI
ఇసటట ననస:3-20-821
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననపసలర ఈశశర ననరరయణ
ఇసటట ననస:3-20-824
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ ససత రరమయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:3-20-824
వయససస:40
లస: పప
3681 NDX1457853
పపరర: శవరజ రరడనడ

94-3/1115

తసడడ:డ పడభబకర శరససస స చసతపరటట
ఇసటట ననస:3-20-822/1
వయససస:52
లస: పప

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:3-20-824
వయససస:77
లస: ససస స
3678 NDX1960344
పపరర: సరసబయఖ రరవపరటట

3664 NDX0719583
పపరర: రరగచసదదక
డ తరరపతగరరగ

94-3/1114

తలర : సతఖవత దదవకక
ఇసటట ననస:3-20-820
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సససగయఖ ఆరగ
ఇసటట ననస:3-20-822
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకనవరస కకరణ చసతపరటట
ఇసటట ననస:3-20-822/1
వయససస:43
లస: ససస స
3675 NDX0457549
పపరర: జమల రరవపరటట

94-3/1470

తసడడ:డ సససగయఖ ఆరగ
ఇసటట ననస:3-20-822
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సససగయఖ ఆరగ
ఇసటట ననస:3-20-822
వయససస:62
లస: ససస స
3672 NDX2410272
పపరర: శక లకడమ చసతపరటట

3661 NDX2728434
పపరర: రసజజన బ షపక

3659 NDX1197128
పపరర: శకనవరస మసచకలమపపడడ

తసడడ:డ పపలర యఖ మసచకలపపడడ
ఇసటట ననస:3-20-819
వయససస:37
లస: పప

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:3-20-819
వయససస:33
లస: ససస స

తలర : సతఖవత దదవకక
ఇసటట ననస:3-20-820 FLAT 301
వయససస:35
లస: పప
3666 NDX0240754
పపరర: శకనవరససలల తరరపతగరరగ

94-3/1113

తసడడ:డ జ వ ఎస ఆర కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:3-20-819
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:3-20-819
వయససస:39
లస: పప
3663 NDX3252384
పపరర: వనసకట ననగ శశఖర దదవకక

3658 NDX1137470
పపరర: హరరవరరనరరడడడ గరరర

3683 NDX1651620
పపరర: మహన కలసచనల

94-3/1159

తసడడ:డ గరవసదస కలసచనల
ఇసటట ననస:3-20-853
వయససస:43
లస: పప
94-2/284

3686 AP151010066570
పపరర: సరసమమమ జఖమమ సబబననన

94-2/285

భరస : రసగయఖ
ఇసటట ననస:3-21
వయససస:66
లస: ససస స

Page 22 of 393

3687 JBV3013562
పపరర: రరమమరరవప సబబననన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-42
94-2/286

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:3-21
వయససస:57
లస: పప
3690 NDX3030764
పపరర: వనసకట వర లకడమ ససనత
పపవరశడ
భరస : తరరమల రరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:3-21-1
వయససస:43
లస: ససస స

94-2/1440

94-6/885

3696 NDX1952077
పపరర: శవ నసదదన అనరసరరజ

94-2/290

3694 NDX1901702
పపరర: ససరరష వననరస

94-2/293

94-2/296

3697 AP151010066569
పపరర: వరలకడమ అనరసరరజ

3700 AP151010066568
పపరర: కకషషవనణణ అనరసరరజ

3703 NDX0599811
పపరర: అరరరనదదవ శరఖమమరగ

94-10/801

3706 AP151010078009
పపరర: సతఖననరరయణ పరరచసరగ

తసడడ:డ శక రరమ మమరగస రరవనసతల
ఇసటట ననస:3-22-29
వయససస:25
లస: ససస స
94-3/1162

3712 AP151010066361
పపరర: మహహదసనరసర బబగస షపక

94-2/294

3715 NDX0241356
పపరర: రహసతషలమర షపక
తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:3-23
వయససస:41
లస: పప

3695 NDX0581512
పపరర: వనసకటనరసమమ పప తకమమరగ

94-2/1442

94-2/289

3698 JBV3689593
పపరర: జయపడద అనరసరరజ

94-2/292

3701 NDX1089317
పపరర: లలమ మమధవ సబబననన

94-2/295

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:3-22
వయససస:26
లస: పప
94-10/799

3704 AP151010078010
పపరర: గరపసచసద పరరచసరగ

94-10/800

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-22
వయససస:50
లస: పప
94-10/802

3707 AP151010063726
పపరర: వనసకటససబబబరరవప మటబస

94-2/297

తసడడ:డ రసగననయకలలల
ఇసటట ననస:3-22-1
వయససస:59
లస: పప
94-2/1152

3710 NDX0244368
పపరర: మసరసనబ షపక

94-3/1161

భరస : రహసతషలమర షపక
ఇసటట ననస:3-23
వయససస:33
లస: ససస స
94-3/1164

భరస : సలససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-23
వయససస:50
లస: ససస స
94-3/1166

3692 NDX3028149
పపరర: వనసకట వర లలకజశ కలమమర
పవవరడన
తసడడ:డ తరరమల రరవప పవవరడన
ఇసటట ననస:3-21-1
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ఎ వ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-22
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ ససలలసయమ గరచపరతల
ఇసటట ననస:3-22/A
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఖలలలలమర షపక
ఇసటట ననస:3-23
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:3-23
వయససస:40
లస: పప

94-2/291

తసడడ:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:3-22
వయససస:82
లస: పప

94-47/1104 3709 NDX2636009
3708 NDX2923688
పపరర: చసదడకల సరసశత రరవనసతల
పపరర: బడహమయఖ గరచపరతల

94-2/287

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:3-22
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకరరసబబబగ
ఇసటట ననస:3-22
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ అపసయఖ శరకమమరగ
ఇసటట ననస:3-22
వయససస:69
లస: పప

3714 NDX0980888
పపరర: ఖలలలలమర షపక

94-2/288

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-22
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-22
వయససస:68
లస: పప

3711 NDX0244426
పపరర: రహసతతన షపక

94-2/1441

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-22
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-22
వయససస:37
లస: ససస స

3705 NDX1772129
పపరర: శవ రరసబబబగ శరకమమరగ

3691 NDX3023710
పపరర: వనసకట వర జగదదశ కలమమర
పవవరడన
తసడడ:డ తరరమల రరవప పవవరడన
ఇసటట ననస:3-21-1
వయససస:20
లస: పప

3689 JBV3689601
పపరర: హనసమమయమమ మటబస

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-21-1
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : ససవర ససరరఖ పడకరశ
ఇసటట ననస:3-22
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరవప అనరసరరజ
ఇసటట ననస:3-22
వయససస:59
లస: ససస స

3702 AP151010063388
పపరర: పరసడడరసగరరరవప అనరసరరజ

94-2/1503

తసడడ:డ రరమ రరవప సబబననన
ఇసటట ననస:3-21
వయససస:26
లస: పప

3693 NDX3108941
పపరర: వనసకట వర లలకజశ కలమమర
పపవరశడ
తసడడ:డ తరరమల రరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:3-21/1
వయససస:18
లస: పప

3699 AP151010066337
పపరర: కరతనఖయన అనరసరరజ

3688 NDX2727089
పపరర: లల మమధవ సబబననన

3713 NDX1714816
పపరర: కలర మగళర షపక

94-3/1165

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:3-23
వయససస:25
లస: పప
94-3/1167

3716 JBV3689817
పపరర: నరమలమదదవ మసడవ

94-1/943

భరస : చసదడశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:3-24
వయససస:49
లస: ససస స
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3717 SQX1152651
పపరర: హససనన బబాదగస షపక
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94-48/1038

భరస : సననవపలమర షపక
ఇసటట ననస:3-24-38/4, 6th Line
వయససస:31
లస: ససస స
3720 NDX0952911
పపరర: వజయ లకడమ అసగగరజకలల

94-1/945

94-1/948

94-1/951

94-2/300

94-2/304

94-10/803

94-10/806

94-39/1035

తసడడ:డ వనసకట రరవప బయఖవరపప
ఇసటట ననస:3-26
వయససస:20
లస: ససస స
3744 AP151010066079
పపరర: వజయకలమమరగ తనళళళరగ
భరస : భబసరరరరవప తనళళళరగ
ఇసటట ననస:3-27
వయససస:59
లస: ససస స

94-1/944

3727 JBV3689585
పపరర: జజఖత దనవపలలరగ

3730 NDX1782540
పపరర: ససవర ససరరఖ పడకరశ వననరస

3733 NDX0362681
పపరర: ససతన మహలకడమ కలచభభటబర

3736 NDX0210906
పపరర: బషసరరన షపక

94-1/953

3739 NDX2201184
పపరర: రగయమజ షపక

3722 NDX0108753
పపరర: ధనలకడమ ఎ

94-1/947

3725 JBV3688082
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ననలర లరగ

94-2/298

3728 JBV3689577
పపరర: గరవసదస ారతమమ మరర

94-2/299

భరస : తతమమసయఖ
ఇసటట ననస:3-25
వయససస:70
లస: ససస స
94-2/301

3731 AP151010063293
పపరర: అమల వననద యయనసమగల

94-2/302

తసడడ:డ తతమమసయఖ
ఇసటట ననస:3-25
వయససస:46
లస: పప
94-2/305

3734 NDX0362640
పపరర: ససరఖననరరయణ కలచబబ టర 

94-2/306

తసడడ:డ వరఖససలల
ఇసటట ననస:3-26
వయససస:62
లస: పప
94-10/804

3737 NDX1402247
పపరర: భబగఖ లకడమ చచరరకలరగ

94-10/805

భరస : లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:3-26
వయససస:60
లస: ససస స
94-10/807

3740 NDX1403807
పపరర: లకడమ ననరరయణ చచరరకలరగ

తసడడ:డ ససలమర షపక
ఇసటట ననస:3-26
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:3-26
వయససస:63
లస: పప

94-1/1326
3742 NDX2546109
పపరర: ననగ వనసకట సరయ మహహశ
పప నసకలపరటట
తసడడ:డ సరయ పడసరద పప నసకలపరటట
ఇసటట ననస:3-26/16 kalyana srinivasa
వయససస:20
లస: పప

3743 NDX2199339
పపరర: మమధవ లమత తనళళ
ర రగ
తసడడ:డ భబసరర రరవప తనళళ
ర రగ
ఇసటట ననస:3-27
వయససస:39
లస: ససస స

3745 AP151010063098
పపరర: ఠరగమర లసగ పడసరదస తనళళళరగ

3746 AP151010063097
పపరర: భబసరరరరవప తనళళళరగ

తసడడ:డ భబసరరరరవప తనళళళరగ
ఇసటట ననస:3-27
వయససస:59
లస: పప

94-1/950

తసడడ:డ రరమయఖ ననలర లరగ
ఇసటట ననస:3-25
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససలమర షపక
ఇసటట ననస:3-26
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:3-26
వయససస:24
లస: పప
3741 NDX2590883
పపరర: దదవఖ బయఖవరపప

94-1/949

భరస : ససరఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:3-26
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:3-26
వయససస:28
లస: ససస స
3738 NDX2069525
పపరర: షసషపద వల షపక

3724 NDX1897596
పపరర: భబణగ పడతనప గరమన

తసడడ:డ శక రరస బబబగ వననరస
ఇసటట ననస:3-25
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ లలరదయఖ
ఇసటట ననస:3-25
వయససస:73
లస: పప
3735 NDX2101749
పపరర: ననగమరరబ షపక

3719 NDX1897927
పపరర: లకడమ పడసనర గరమన

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-25
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:3-25
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ థథమమసయఖ
ఇసటట ననస:3-25
వయససస:41
లస: పప
3732 AP151010063511
పపరర: తతమమసయఖ ఎనసమల

94-1/946

తసడడ:డ కరసస వశశననధస గరమన
ఇసటట ననస:3-25
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వరదరరజలల
ఇసటట ననస:3-25
వయససస:54
లస: పప
3729 JBV3012226
పపరర: వయమణణ శకధర యయనసమగల

3721 JBV3690161
పపరర: సరసశత నలబబ లల
భరస : కరసతయఖ
ఇసటట ననస:3-25
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-25
వయససస:54
లస: పప
3726 NDX1089457
పపరర: శరసతయఖ నలబబ లల

94-2/1516

భరస : అహమద షపక
భరస : భబణగ పడతనప గరమన
ఇసటట ననస:3-24, JANDA CHETTU CENTER ఇసటట ననస:3-25
వయససస:25
లస: ససస స
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరస పపడస కలమమర
ఇసటట ననస:3-25
వయససస:54
లస: ససస స
3723 NDX0952929
పపరర: అసగగరజకలల శకనవరస పసడస కల

3718 NDX3252426
పపరర: గరససయ షపక

94-1/954

94-10/808

94-1/952

94-1/955

తసడడ:డ శకరరమయఖ తనళళళరగ
ఇసటట ననస:3-27
వయససస:59
లస: పప
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3747 NDX1614891
పపరర: వజయలకడమ దనసరగ
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94-3/1487

భరస : చసదడ శశఖర రరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:3-27
వయససస:47
లస: ససస స
3750 NDX2618882
పపరర: హరగ కకటస స

94-37/622

94-42/816

94-2/307

94-2/310

94-2/1445

94-3/1170

94-3/1173

భరస : శవ శసకర రరవప పరవపలలరగ
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:53
లస: ససస స

3760 NDX1089341
పపరర: గరపరలరరవప జజససస

3763 NDX2105311
పపరర: గరయతడ హరగదనసస

3766 NDX0596486
పపరర: జగదదశ హరగదనసస

3769 NDX0596445
పపరర: శకరరమచసదడ మమరగస హరగదనసస

94-1/957

3772 NDX1952820
పపరర: వజయ లకడమ పరలపరగస

94-2/311

3775 NDX0842583
పపరర: పదమకలమమరగ మననర మననర
భరస : రమమశ బబబగ మననర
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:54
లస: ససస స

3755 NDX3109121
పపరర: శకరరమగలల బబలరసకకసడ

94-1/1480

3758 NDX1919069
పపరర: లకడమ దదవ బసడడ

94-2/309

3761 NDX2650018
పపరర: ససరజశ కకషష

94-2/1154

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:3-29
వయససస:34
లస: పప
94-3/1168

3764 NDX0615286
పపరర: గరరగ హరగదనసస

94-3/1169

భరస : శకరరమచసదడ మమరగస హరగదనసస
ఇసటట ననస:3-29
వయససస:57
లస: ససస స
94-3/1171

3767 NDX2105303
పపరర: రరమకకషష హరగదనసస

94-3/1172

తసడడ:డ శకరరమచసదడ మమరగస హరగదనస
ఇసటట ననస:3-29
వయససస:42
లస: పప
94-3/1174

3770 NDX0842609
పపరర: నవఖ మననర

94-1/956

తసడడ:డ రమమశ బబబగ మననర
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:29
లస: ససస స
94-1/958

భరస : శకనవరస రరవప కటబస
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:39
లస: ససస స
94-1/960

94-42/26

భరస : లకకమ రరడడ బసడడ
ఇసటట ననస:3-29
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర హరగదనసస
ఇసటట ననస:3-29
వయససస:67
లస: పప

భరస : మణణ పడసరద వలర భననన
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:37
లస: ససస స
3774 NDX2120756
పపరర: శక దదవ పరవపలలరగ

94-2/308

తసడడ:డ శకరరమచసదడమమరగస హరగదనసస
ఇసటట ననస:3-29
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర హరగదనసస
ఇసటట ననస:3-29
వయససస:49
లస: పప
3771 NDX2036920
పపరర: అనసరరధ వలర భననన

3757 NDX1785148
పపరర: శవ శశ మమలలసరగ

3752 NDX2534337
పపరర: సరయ చసదన రరడడడ కరరరమమరర

తసడడ:డ రరమయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:3-29
వయససస:64
లస: పప

భరస : రరమకకషష హరగదనసస
ఇసటట ననస:3-29
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ యమకలబ రరచకలల
ఇసటట ననస:3-29
వయససస:37
లస: పప
3768 NDX1712034
పపరర: శకనవరసరరవప హరగదనసస

94-140/544

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:3-29
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ గజరల
ఇసటట ననస:3-29
వయససస:19
లస: పప
3765 NDX0859116
పపరర: ననగగల మరర రరచకలల

3754 NDX2623957
పపరర: జయమమ కకటస స

94-10/810

తసడడ:డ వర రరడడడ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:3-28
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప మమలలసరగ
ఇసటట ననస:3-29
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమలలసరగ
ఇసటట ననస:3-29
వయససస:47
లస: పప
3762 NDX3150141
పపరర: ససరజశ గరపస రరడడడ గజరల

94-41/1022

భరస : హరగ
ఇసటట ననస:3-28
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకమ రరడడ బసడడ
ఇసటట ననస:3-29
వయససస:25
లస: ససస స
3759 NDX1785015
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మమలలసరగ

3751 NDX3248614
పపరర: నవయమససడ పపరర

3749 NDX1046192
పపరర: కర ఆర ఎసఎస కకషష పప టటస

తసడడ:డ వనసకట గరవసద రరవప
ఇసటట ననస:3-28
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకషషరరవప పపరర
ఇసటట ననస:3-28
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకయ
ఇసటట ననస:3-28
వయససస:67
లస: పప
3756 NDX1903435
పపరర: కరరనఖ బసడడ

94-10/809

భరస : కకషస ర
ఇసటట ననస:3-28
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మధస
ఇసటట ననస:3-28
వయససస:34
లస: పప
3753 NDX3129038
పపరర: పడసరద రరవప కకయ

3748 NDX0975169
పపరర: వనసకట సరవతడ పస టటస

3773 NDX0842666
పపరర: కవత మసడవ మసడవ

94-1/959

భరస : కకరణ కలమమర మసడవ
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:41
లస: ససస స
94-1/961

3776 NDX2036755
పపరర: వజయలకడమ బబ డదపపడడ

94-1/962

భరస : వనసకట రరవప బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:56
లస: ససస స
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3777 NDX0842740
పపరర: వజయ మసడవ మసడవ

94-1/963

భరస : రజన పరమదత మసడవ
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:70
లస: ససస స
3780 NDX2120731
పపరర: మహహసదడ పరవపలలర

94-1/966

94-1/969

94-1/972

94-1/975

94-1/1483

3795 NDX0899401
పపరర: అనల కలమమర తడపపరననన

94-2/315

3785 NDX0830067
పపరర: రమమష బబబగ మననర

94-1/971

3787 NDX2036664
పపరర: వనసకట రరవప బబ డదపపడడ

తసడడ:డ జగననమహన రరవప మననర
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:58
లస: పప
94-1/973

3790 NDX2855872
పపరర: వకలల నలర పననన

3793 NDX1102284
పపరర: గరగననన సరయశక

3796 NDX1089416
పపరర: కకటటశశరరరవప నలర పననన

94-10/812

3799 NDX2139013
పపరర: మగపరసళర మమధవ

94-1/1481

భరస : రరమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:72
లస: ససస స

3802 NDX2139039
పపరర: మగపరసళర సరయ తదజ

94-2/312

3805 NDX2139005
పపరర: మగపరసళర శకనవరసరరవప
తసడడ:డ ససతన రరమయఖ
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:57
లస: పప

94-1/1482
3791 NDX2856615
పపరర: ననగ వనసకట సరయరరస నలర పననన

3794 NDX1101856
పపరర: ససతనకళళఖణణ నలర పననన

94-2/313

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:49
లస: ససస స
94-2/316

3797 NDX1154764
పపరర: రరమమరరవప తడపపరననన

94-2/317

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:63
లస: పప
94-10/813

3800 NDX1552414
పపరర: రరజజశశరగ దదవ మమనస

94-10/814

భరస : రమమష బబబగ
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:66
లస: ససస స
94-10/816

తసడడ:డ మగపరసళర శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:23
లస: పప
94-10/818

94-1/974

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప నలర పననన
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:18
లస: పప

భరస : మగపరసళర శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:53
లస: ససస స
94-10/815

3788 NDX0480731
పపరర: బబబగరరవప మసడవ మసడవ
తసడడ:డ రరజగరపరల రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రఘగ కలమమర
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:49
లస: పప

94-1/970

తసడడ:డ ననగరరజ
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బబమమరరవప
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:31
లస: పప

3804 NDX0640177
పపరర: ననరరయణ సస హహచ

94-1/968

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప నలర పననన
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:23
లస: ససస స

3792 NDX2855815
పపరర: ననగ ససధ సరయ లకడమ
నలర పననన
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప నలర పననన
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:18
లస: ససస స

3801 NDX1222694
పపరర: ననసచనరమమ గరటటసమగకరల

3782 NDX2036854
పపరర: వనసకట రమణ పడసరద
బబ డదపపడడ
తసడడ:డ వనసకట రరవప బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ మసడవ
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:74
లస: పప

3798 NDX1222710
పపరర: పదనమ పడవలర క గరటటసమగకరల

3784 NDX0829887
పపరర: కకరణ కలమమర మసడవ

94-1/965

94-1/967

తసడడ:డ రజన పరమదత మసడవ
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ పరవపలలరగ
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:60
లస: పప
3789 NDX0830182
పపరర: రజన పరమదత మసడవ

3781 NDX0829812
పపరర: దదనకర పడసరద మననర

3779 NDX1952796
పపరర: నరజసదడ పపలలకలరగ

తసడడ:డ శవననరరరయణ పపలలకలరగ
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రమమష బబబగ మననర
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బబబగరరవప మసడవ
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:41
లస: పప
3786 NDX2120749
పపరర: శవ శసకర రరవప పరవపలలరగ

94-1/964

తసడడ:డ ననగరరజ గరననన
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప పరవపలలరగ
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:29
లస: పప
3783 NDX0829929
పపరర: శసకర రరజగరపరల మసడవ

3778 NDX2401727
పపరర: ఓసకరర చచదరగ గరననన

3803 NDX2139021
పపరర: మగపరసళర రరప తదజ

94-10/817

తసడడ:డ మగపరసళర శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:29
లస: పప
94-10/819

3806 NDX1552422
పపరర: రమమష బబబగ మమనస

94-10/820

తసడడ:డ కనరయఖ
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:72
లస: పప
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94-51/2

భరస : జజన ననదచసడర
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:26
లస: ససస స
3810 JBV3688454
పపరర: చసదడశశఖర జజససస

94-2/320

94-2/323

94-1/978

94-1/981

94-2/325

94-2/326

94-2/329

తసడడ:డ వరశసకరరరవప
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:23
లస: ససస స

3820 NDX0779058
పపరర: శశషగగరగ రరవప సప లస

3823 SQX2044089
పపరర: కలరపరటట ససదఖ రరణణ కలరపరటట

3826 NDX1319417
పపరర: ససజజత చసకరపలర

3829 AP151010063260
పపరర: రరమమరరవప ఓబగలశశటస ట

94-1/983

3832 NDX1704627
పపరర: పరవన పసచసమరగస

94-1/982

3835 NDX0935601
పపరర: మసజషర నసదదపరటట
తసడడ:డ హనసమసత రరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:23
లస: ససస స

3815 NDX1102169
పపరర: ననగలకడమ సప లస

94-1/977

3818 JBV3689999
పపరర: గగరరలకడమ సప లస

94-1/980

3821 NDX1775115
పపరర: సశపర పసడయమ పప నరస

94-2/324

భరస : బబల ససబబ రరవప పప నరస
ఇసటట ననస:3-32
వయససస:38
లస: ససస స
95-1/1067

3824 SQX2534287
పపరర: వనసకట ససధ రరణణ గకసథద

95-219/1117

భరస : వనసకట హరగ గకసథద
ఇసటట ననస:3-32
వయససస:41
లస: ససస స
94-2/327

3827 AP151010066268
పపరర: ససత ఓబగలశశటస ట

94-2/328

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:3-33
వయససస:63
లస: ససస స
94-2/330

3830 NDX2654267
పపరర: గణణశశర రరవప దబబడ

94-213/810

తసడడ:డ సతఖస లమతద దబబడ
ఇసటట ననస:3-33
వయససస:32
లస: పప
94-1/984

తలర : పదనమవత పసచసమరగస
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:28
లస: ససస స
94-1/986

94-2/322

భరస : గరపరలరరవప
ఇసటట ననస:3-32
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ పపనరయఖ
ఇసటట ననస:3-33
వయససస:67
లస: పప

తలర : పదనమవత పసచసమరగస
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:26
లస: ససస స
3834 JBV3690047
పపరర: పలర వ పసగలలరగ

94-1/979

భరస : వనణగ చసకరపలర
ఇసటట ననస:3-33
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:3-33
వయససస:47
లస: పప
3831 NDX1704619
పపరర: శశశలజ పసచసమరగస

3817 NDX0240218
పపరర: వససతన వరడనర

3812 NDX1777996
పపరర: వనసకట రరవప మసడలక

భరస : సరసబశవరరవప సప లస
ఇసటట ననస:3-32
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పదనమరరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:3-32
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణగ
ఇసటట ననస:3-33
వయససస:27
లస: ససస స
3828 NDX1013101
పపరర: వనణగ చసకరపలర

94-1/976

తసడడ:డ గరపరలరరవప సప లస
ఇసటట ననస:3-32
వయససస:38
లస: పప

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-32
వయససస:57
లస: ససస స
3825 NDX1155647
పపరర: లకడమ నసదనన చసకరపలర

3814 JBV3689973
పపరర: అనత సప లస

94-2/319

తసడడ:డ ససబబబరరవప మసడలక
ఇసటట ననస:3-31
వయససస:54
లస: పప

భరస : వషష
ష వరడనర
ఇసటట ననస:3-32
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపరలరరవప సప లస
ఇసటట ననస:3-32
వయససస:36
లస: పప
3822 AP151010066241
పపరర: ఇసదదరరదదవ చటటసననన

94-2/321

భరస : శశషగగరగరరవప సప లస
ఇసటట ననస:3-32
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప సప లస
ఇసటట ననస:3-32
వయససస:36
లస: ససస స
3819 NDX0779181
పపరర: సరసబశవ రరవప సప లస సప లస

3811 NDX1404748
పపరర: దనమదరరరవప పససదసరగస

3809 NDX1781138
పపరర: వరరణ రరవప మసడనలకర

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మసడనలకర
ఇసటట ననస:3-31
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ పససదసరగస
ఇసటట ననస:3-31
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ పప నరస
ఇసటట ననస:3-31
వయససస:59
లస: పప
3816 JBV3689981
పపరర: పదనమవత సప లస

94-2/318

భరస : గరపరల రరవప
ఇసటట ననస:3-31
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపరలరరవప
ఇసటట ననస:3-31
వయససస:39
లస: పప
3813 NDX1775487
పపరర: శకననధ పప నరస

3808 NDX0240614
పపరర: శవ పరరశత జజససస

3833 NDX2199255
పపరర: కలసన భమమ రరడడడ

94-1/985

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ భమమ రరడడడ
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:28
లస: ససస స
94-1/987

3836 JBV3689890
పపరర: రజణగకబబయ కతడయ

94-1/988

తసడడ:డ ననగజసదడసససగ
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:23
లస: ససస స
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94-1/989

భరస : ససరజష బబబగ కలదరవలర
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:35
లస: ససస స
3840 JBV3689833
పపరర: ససజజత రరవపరటట

94-1/992

94-1/995

94-1/998

94-1/1021

94-1/1024

94-1/1027

94-1/1030

తసడడ:డ ససరరఖపడకరశ రరవప గరదచ
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:43
లస: పప
3861 NDX1774596
పపరర: మధస కలమమర గరగర

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:43
లస: పప

94-1/999

3850 JBV3688215
పపరర: శకకరసత ఎలశశటస ట

3853 NDX0707661
పపరర: షరహహద అహమద మహమమద

94-1/1033

94-1/1022

94-1/1025

94-1/1028

3859 NDX1952754
పపరర: శకనవరస రరవప దసగగరననన

94-1/1031

3865 JBV3688207
పపరర: శకహరగ ఎలశశటస ట
తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:62
లస: పప

94-1/997

3848 JBV3689353
పపరర: ససశల ఏలశశటస ట

94-1/1009

3851 NDX0778928
పపరర: రరజజశ ననర

94-1/1023

3854 JBV3688165
పపరర: ససరజషరబబగ కలదరవలర

94-1/1026

తసడడ:డ రరసబబబగ కలదరవలర
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:40
లస: పప
3857 NDX0717819
పపరర: వరరరవ రరవపరటట

94-1/1029

తసడడ:డ రరఘవయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:43
లస: పప
3860 NDX1791194
పపరర: శకనవరస రరవప జజనరలగడడ

94-1/1032

తసడడ:డ నరసససహ రరవప జజనరలగడడ
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:49
లస: పప
94-1/1034

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దసడన
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:53
లస: పప
94-1/1036

3845 JBV3690013
పపరర: ససధనరరణణ పరలలటట

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:43
లస: పప

3856 NDX1360056
పపరర: కకరణ కలమమర సససగ రమమష
సససగ
తసడడ:డ మహన సససగ
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:40
లస: పప

3862 NDX1704650
పపరర: శకనవరస పడసరద దసడన

94-1/994

భరస : శకహరగ ఏలశశటస ట
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరయఖ దసగగరననన
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మసగ రరవప గరగర
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:52
లస: పప
3864 NDX0583898
పపరర: సరసబశవరరవప నరరక

3847 NDX1791145
పపరర: రరణణ జజనరలగడడ

3842 NDX0675843
పపరర: ఆమమనన నజద అహమద

భరస : నరజసదడననధ
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమలద అహమమద
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:43
లస: పప
3858 NDX1704643
పపరర: శకనవరస రరవప గరదచ

94-1/996

తసడడ:డ శకహరగ
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ బబ లర యఖ గసటబ
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:40
లస: పప
3855 AP151010063252
పపరర: మననజ కలమమర మదదదపటర

3844 JBV3689874
పపరర: రరహహణణ గగసటటపలర

94-1/991

తసడడ:డ ఖమళద అహమమద
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప జజనరలగడడ
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:33
లస: పప
3852 NDX0480624
పపరర: యగగసధర శకనవరసస గసటబ

94-1/993

భరస : మమధవరరవప
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రవసదడ కలదరవలర
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:40
లస: ససస స
3849 NDX2199263
పపరర: రరజశశఖరరరడడడ వజజడల

3841 JBV3689908
పపరర: ససధనబబయ ఆర.

3839 NDX1704635
పపరర: రరధదక గరదచ

భరస : శకనవరసరరవప గరదచ
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకరణకలమమరసససగ
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రవసదడ
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:40
లస: ససస స
3846 NDX1952440
పపరర: ససతమహలకడమ కలదరవలర

94-1/990

తసడడ:డ శకరరమమమరగస
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వరరరరవప
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:43
లస: ససస స
3843 NDX1952051
పపరర: ససత మహ లకడమ కసటమననన

3838 JBV3689866
పపరర: శకవదఖ కకగసటట

3863 JBV3688173
పపరర: దదవయఖ రరవపరగ

94-1/1035

తసడడ:డ ససతయఖ
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:23
లస: పప
94-1/1037

3866 NDX0001065
పపరర: శకరరమమమరగస కకగసటట

94-1/1038

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:43
లస: పప
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3867 AP151010063566
పపరర: సరసబశవరరవప మదదదపటర

94-1/1039

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:43
లస: పప
3870 NDX2854685
పపరర: ఝనస రరణణ కలదరవలర

94-1/1484

94-6/667

94-6/670

94-6/673

94-6/676

94-6/679

94-6/682

తసడడ:డ శశరరలల కటబరగ
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:22
లస: పప

3880 AP151010066698
పపరర: వజయలకడమ మదదదపటర

3883 AP151010066532
పపరర: హహమకలమమరగ ససఖవరసస

3886 JBV3689932
పపరర: కకషషకలమమరగ వసదదపరటట

3889 NDX2553394
పపరర: సరసబశవ రరడడడ అనరపపరరడడడ

94-89/746

3892 NDX1704676
పపరర: ససమలత వజజమ

94-6/674

3895 NDX2869436
పపరర: శకనవరస రరవప యమలగఅల
తసడడ:డ నరసససహహలల యమలగఅల
ఇసటట ననస:3-38
వయససస:33
లస: పప

3875 JBV3689841
పపరర: పదనమవత వసచసమరగస

94-6/669

3878 NDX0583328
పపరర: పరరశత నరరక

94-6/672

3881 JBV3689858
పపరర: లలమవత కకగసటట

94-6/675

భరస : శకరరమమమరగస
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:43
లస: ససస స
94-6/677

3884 NDX2037290
పపరర: సరయ తడననద జజనరలగడడ

94-6/678

తసడడ:డ శకనవరసరరవప జజనరలగడడ
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:24
లస: పప
94-6/680

3887 JBV3690039
పపరర: పదనమవత పసగలలరగ

94-6/681

భరస : వరశసకరరరవప
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:23
లస: ససస స
94-20/1027

3890 NDX2697340
పపరర: సరవతడ అనసపపరరడడడ

94-57/736

భరస : సరసబశవ రరడ అనరపపరరడడ
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:36
లస: ససస స
94-89/747

భరస : ననగ పడసరద వజజమ
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:43
లస: ససస స
95-8/1326

94-6/666

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:43
లస: ససస స

భసధసవప: ససలల
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:43
లస: పప

భరస : సరయకకషష
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:53
లస: ససస స
3894 SQX2101384
పపరర: జయచసదడ కటబరగ

94-6/671

భరస : హనసమసతరరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదడరరవప పసనరమననన
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:23
లస: ససస స
3891 JBV3689940
పపరర: ససధనరరణణ నళపననన

3877 NDX2178334
పపరర: మమధవ దసడడకల

3872 JBV3689320
పపరర: ఝమనసరరణణ కలదరవలర

భరస : అరరరనరరవప
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:23
లస: పప
3888 JBV3689346
పపరర: శరరద పసనరమననన

94-6/668

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దసగగరననన
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:26
లస: పప
3885 NDX0898189
పపరర: మహహసదడననధ చచదరగ నసదదపరటట

3874 JBV3689916
పపరర: సరరజన రరవపరగ

94-1/1041

భరస : రరసబబబగ కలదరవలర
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : బబజ బబబగ దసడడకల
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:43
లస: ససస స
3882 NDX1704601
పపరర: సరయ కకషష దసగగరననన

94-1/1485

భరస : దదవయఖ
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:47
లస: ససస స
3879 AP151010066439
పపరర: ససశల వసగర వసగర

3871 NDX2854859
పపరర: అలలకఖ పససడనఖల

3869 NDX0382044
పపరర: ఖమలద అబమమద మహమమద

తసడడ:డ మహమమద అమన సరహహబ
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ శకనస కకణణదచన
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : యలర మసద
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:53
లస: ససస స
3876 JBV3689924
పపరర: అరరణకలమమరగ తసడన

94-1/1040

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:66
లస: పప

భరస : రసబబబగ కలదరవలర
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:60
లస: ససస స
3873 JBV3689957
పపరర: శరరద పరమగలపరటట

3868 JBV3688157
పపరర: రరసబబబగ కలదరవలర

3893 NDX2702751
పపరర: సరసబశవ రరడడ అనరపపరరడడడ

94-89/748

తసడడ:డ ఈశశర రరడడడ అనరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:43
లస: పప
94-85/1355

3896 SQX2035640
పపరర: ననగ ససమసత రరమననన

95-3/1095

తసడడ:డ రరస బబబగ రరమననన
ఇసటట ననస:3-38
వయససస:18
లస: పప
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3897 NDX1664813
పపరర: శకనవరస నసబమరగ
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94-2/331

తసడడ:డ పపసడరరకరకడడ నసబమరగ
ఇసటట ననస:3-39
వయససస:27
లస: పప
3900 NDX1926460
పపరర: లకమణ రరడడ వనలగల

94-2/334

94-1/1042

94-1/1045

94-1/1048

94-2/338

94-10/822

94-10/825

తసడడ:డ బసవ శవ శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:3-42
వయససస:25
లస: పప

3910 NDX1012434
పపరర: ససబబరరమయఖ గకసధద

3913 NDX1925751
పపరర: హకదయ రరజ మగటట
ర రగ

3916 NDX1819962
పపరర: ససరఖ కలమమరగ గరకనపపడడ

3919 NDX2046937
పపరర: ససబడహమణఖస కలససమసచ

94-1/1050

3922 NDX0108043
పపరర: పడశరసత దదవ వసత

94-1/1049

3925 NDX0114017
పపరర: బసవ శవ శసకర రరడడడ వసత
తసడడ:డ బసవ పపనరరరడడడ
ఇసటట ననస:3-42
వయససస:25
లస: పప

3905 NDX1017540
పపరర: సరమమమ జఖమగ జ

94-1/1044

3908 NDX1154780
పపరర: ఆనసద కలమమర గకసధద

94-1/1047

3911 NDX1843656
పపరర: పపనరమమ మగనపలర

94-2/337

భరస : పస తషరరజ మగనపలర
ఇసటట ననస:3-40
వయససస:56
లస: ససస స
94-2/339

3914 NDX1820340
పపరర: మమధవ ధసళపళళ

94-10/821

భరస : లకడమ పడసరద ధసళపళళ
ఇసటట ననస:3-40
వయససస:40
లస: ససస స
94-10/823

3917 NDX2046945
పపరర: రతరమమణణకఖస కలససమసచ

94-10/824

తసడడ:డ రరమ చసదసడడడ వరద
ఇసటట ననస:3-40
వయససస:78
లస: ససస స
94-10/826

3920 NDX1772673
పపరర: కరరమగలమర షపక

94-10/827

తసడడ:డ జజన అహమమద షపక
ఇసటట ననస:3-40
వయససస:53
లస: పప
94-1/1051

భరస : శవ శసకర
ఇసటట ననస:3-42
వయససస:25
లస: ససస స
94-1/1053

94-2/336
3902 NDX2524833
పపరర: కకమమనబబ యన సరయ లకడమ
యగగత కకమమనబబ యన
తసడడ:డ కకమమనబబ యన శకనవరసరరవప కకమమనబ
ఇసటట ననస:3-39-8/5A
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గకసధద
ఇసటట ననస:3-40
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రసగననయకలలల కలససమసచ
ఇసటట ననస:3-40
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ బసవశవ శసకర రరడడడ వసత
ఇసటట ననస:3-42
వయససస:27
లస: ససస స
3924 NDX0114462
పపరర: అనసష వసత

94-1/1046

భరస : ఆసజననయగలల గరకనపపడడ
ఇసటట ననస:3-40
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహమణఖస కలససమసచ
ఇసటట ననస:3-40
వయససస:26
లస: పప
3921 NDX1319391
పపరర: శరకవణణ వసత

3907 NDX1704924
పపరర: సరయ తదజ వడర

94-2/333

భరస : వనసకట కకటయఖ జ
ఇసటట ననస:3-40
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ మగటట
ర రగ
ఇసటట ననస:3-40
వయససస:60
లస: పప

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:3-40
వయససస:51
లస: ససస స
3918 NDX1819905
పపరర: దదపక రసగ కలససమసచ

94-1/1043

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ గకసధద
ఇసటట ననస:3-40
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప డడకరర
ఇసటట ననస:3-40
వయససస:28
లస: పప
3915 NDX1772772
పపరర: ఫసరరజ బబగస షపక

3904 NDX1017342
పపరర: వనసకటలకడమ గకసధద

తసడడ:డ వషష
ష వడర
ఇసటట ననస:3-40
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబగ
ఇసటట ననస:3-40
వయససస:39
లస: పప
3912 NDX1925686
పపరర: గరతమ వజయ వరరన డడకరర

94-2/335

భరస : ససబడహమణఖస గకసధద
ఇసటట ననస:3-40
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వషష
ష వడర
ఇసటట ననస:3-40
వయససస:22
లస: పప
3909 NDX1012509
పపరర: వషష
ష వడర

3901 NDX2046184
పపరర: వనసకట రరడడడ బబ నస
న

3899 NDX1924225
పపరర: రమమశ కలరరక

తసడడ:డ వనసకట రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:3-39
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వర రరడడడ బబ నస
న
ఇసటట ననస:3-39
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:3-40
వయససస:45
లస: ససస స
3906 NDX2369692
పపరర: దదలప వడర

94-2/332

తసడడ:డ వనసకరటరతరస కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:3-39
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరడడడ వనలగల
ఇసటట ననస:3-39
వయససస:56
లస: పప
3903 NDX1016799
పపరర: ససధనరరణణ జ

3898 NDX1615246
పపరర: ససరజసదడ కలమమర కలల
ర రగ

3923 NDX2361970
పపరర: అశశక బబబగ గగటస స

94-1/1052

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గగటస స
ఇసటట ననస:3-42
వయససస:22
లస: పప
94-1/1054

3926 NDX1417642
పపరర: చచసతనఖ ఆలలకస

94-2/340

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:3-42
వయససస:31
లస: ససస స

Page 30 of 393

3927 NDX2091858
పపరర: లకడమ కలపసస
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94-2/341

భరస : జననరరన కలపసస
ఇసటట ననస:3-42
వయససస:40
లస: ససస స
3930 NDX1761858
పపరర: భబనస చసదస యమరర గడడ

94-2/344

94-2/347

94-3/1178

94-3/1181

94-2/349

95-5/780

94-1/1056

తసడడ:డ రరమసరశమ మదదదరరల
ఇసటట ననస:3-46
వయససస:43
లస: పప

3940 JBV3012390
పపరర: సససదనసరహహబ షపక

3943 NDX0240531
పపరర: బబల శశరమమ ఎనసమగల

3946 SQX2290435
పపరర: అసకరల శకనవరస

3949 NDX0240390
పపరర: లకడమ ససజజత మమదరమమటర

94-1/1059

3952 NDX0610006
పపరర: లకమణ కలమమర వనలవలర 

94-3/1182

3955 NDX0441923
పపరర: కరకసత గరసదద
తసడడ:డ శశషగగరగరరవప
ఇసటట ననస:3-46
వయససస:31
లస: ససస స

3935 NDX1750844
పపరర: కకషష పసడయమ చకకరరరల

94-3/1177

3938 NDX0003285
పపరర: మసరసన వల షపక

94-3/1180

3941 NDX2466969
పపరర: రరజఖలకడమ దనసరగ

94-2/348

భరస : పకథదశ సరగర యనసమగల
ఇసటట ననస:3-44
వయససస:22
లస: ససస స
94-2/350

3944 NDX1154947
పపరర: పకధదశ సరగర యనమల

94-2/351

తసడడ:డ అసథథన రరజ
ఇసటట ననస:3-44
వయససస:28
లస: పప
95-180/832

3947 NDX0240424
పపరర: లకడమ మమదరమమటర

94-1/1055

భరస : శకననధ చచదరగ
ఇసటట ననస:3-46
వయససస:43
లస: ససస స
94-1/1057

3950 NDX2386118
పపరర: పడవణ వనమగల

94-1/1058

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:3-46
వయససస:26
లస: పప
94-1/1060

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-46
వయససస:50
లస: పప
94-1/1062

94-2/346

తసడడ:డ సయఖద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-43
వయససస:34
లస: పప

భరస : గరపరల రరవప
ఇసటట ననస:3-46
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-46
వయససస:40
లస: పప
3954 NDX0779199
పపరర: వరయఖ మదదదరరల

94-3/1179

తసడడ:డ అసకరల మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:3-45
వయససస:18
లస: పప

భరస : సహనసడడ రరవ
ఇసటట ననస:3-46
వయససస:50
లస: ససస స
3951 NDX0779090
పపరర: శవ కకటటశశర రరవప

3937 JBV1792936
పపరర: రరహమమన షపక

3932 NDX1926544
పపరర: లకకమ రరడడ బసడడ

భరస : ససబబ రరవప బబ డ
ఇసటట ననస:3-43
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : జజజయఖ ఎనసమగల
ఇసటట ననస:3-44
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప ఫణణదపప
ఇసటట ననస:3-44
వయససస:18
లస: పప
3948 NDX2030518
పపరర: దసరరర భవరన రరవ

94-3/1176

తసడడ:డ ఆలసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-43
వయససస:61
లస: పప

భరస : ఏసటటన రరజ
ఇసటట ననస:3-44
వయససస:47
లస: ససస స
3945 SQX2097756
పపరర: రరమకకషష ఫణణదపప

3934 NDX0332973
పపరర: నసరర హన షపక

94-2/343

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ బసడడ
ఇసటట ననస:3-42
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సససదనసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-43
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:3-43
వయససస:51
లస: పప
3942 NDX0362715
పపరర: రమన యమనసమమలమ

94-2/345

భరస : రహహమన షపక
ఇసటట ననస:3-43
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : షససదనసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-43
వయససస:55
లస: ససస స
3939 NDX1616954
పపరర: ససబబ రరవప బబ డ

3931 NDX2143584
పపరర: పసరరగగ ససధనకర బబబగ

3929 NDX1417618
పపరర: సరసబబడజఖస యసపరరల

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-42
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:3-42
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ మనరవ
ఇసటట ననస:3-42
వయససస:48
లస: పప
3936 AP151010066346
పపరర: హబబగనరసర షపక

94-2/342

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:3-42
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ
ఇసటట ననస:3-42
వయససస:31
లస: పప
3933 NDX1406389
పపరర: రసగరరరవప మనరవ

3928 NDX1417626
పపరర: అశశక ఆలలకస

3953 NDX0778951
పపరర: గరపరలరరవప మమదరమమటర

94-1/1061

తసడడ:డ రసగననయకలలల మమదరమమటర
ఇసటట ననస:3-46
వయససస:43
లస: పప
94-2/352

3956 NDX1926247
పపరర: షహననజ షపక

94-2/353

తలర : పరఖరర జనర షపక
ఇసటట ననస:3-46
వయససస:32
లస: ససస స
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3957 JBV3689569
పపరర: మమరర ససదరగరన ననలపరటట

94-2/354

భరస : పరఖటటక
డ బబరరరడ జజసఫ
ఇసటట ననస:3-46
వయససస:40
లస: ససస స

94-2/355

భరస : శకనవరసరరవప తలశల
ఇసటట ననస:3-46
వయససస:50
లస: ససస స

3960 NDX1649948
పపరర: జ యమ సససదరగ

94-2/357

భరస : యన యల రరజ
ఇసటట ననస:3-46
వయససస:72
లస: ససస స

3961 NDX1926122
పపరర: రగయమజదదదన కరరరమసచ

94-2/360

తసడడ:డ సససదర రరజన
ఇసటట ననస:3-46
వయససస:50
లస: పప

3964 NDX2110963
పపరర: సహనసడడ రరవ

94-2/358

94-2/363

తసడడ:డ ఎన లలరరద సరశమ
ఇసటట ననస:3-46
వయససస:72
లస: పప

3967 JBV3688447
పపరర: సససదర రరజన ననలపరటట

94-2/361

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:3-46
వయససస:25
లస: పప
3972 NDX2602084
పపరర: కవత ఆవపల

3970 NDX2666097
పపరర: జయసత ఆవపల

94-2/364

భరస : శకనవరస రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:3-47
వయససస:42
లస: ససస స

3973 NDX2667228
పపరర: శకనవరస రరవప ఆవపల

94-5/987

94-2/366

తసడడ:డ కకకససఫర గగటబసల
ఇసటట ననస:3-48
వయససస:26
లస: ససస స
3978 NDX1924530
పపరర: టట యస సతఖ సరయ
మణణకసఠ తలర స
తసడడ:డ వజయ కలమమర తలర స
ఇసటట ననస:3-48
వయససస:26
లస: పప

94-2/369

3976 NDX1836875
పపరర: ఆఫసడన శరహహసస షపక

3965 AP151010063607
పపరర: వనసకటటశశరరర చచరరకలమలర

94-2/362

3968 NDX2669109
పపరర: శరరష వసకరయలపరటట

94-3/1333

3971 NDX2655652
పపరర: హహమసత ఆవపల

94-25/796

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అవపల
ఇసటట ననస:3-47
వయససస:23
లస: పప
94-60/1043

తసడడ:డ జయ రరమ కకషష ఆవపల
ఇసటట ననస:3-47
వయససస:52
లస: పప

3975 NDX1902858
పపరర: చసదదక
డ గగటబసల

94-2/359

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:3-46
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:3-47
వయససస:21
లస: పప
94-32/979

3962 NDX2110971
పపరర: వనసకటటశ రరవ

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:3-46
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ లలరరర సరశమ
ఇసటట ననస:3-46
వయససస:77
లస: పప
94-200/1383

94-2/356

తసడడ:డ సహనసడడ రరవ
ఇసటట ననస:3-46
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప రరవ
ఇసటట ననస:3-46
వయససస:56
లస: పప

3966 NDX1649955
పపరర: యన యల రరజ

3959 JBV3690559
పపరర: సససదరమమ ననలపరటట

భరస : సససదర రరజన
ఇసటట ననస:3-46
వయససస:71
లస: ససస స

తలర : బబబగ సరహహబ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:3-46
వయససస:31
లస: పప

3963 JBV3688439
పపరర: పరఖటటక
డ బబరరరడ జజసఫ ననలపరటట

3969 NDX2880144
పపరర: పడవణ వనమగల

3958 NDX1319425
పపరర: ఇసదదరర దదవ తలశల

3974 NDX1925272
పపరర: ఆశర మమనక రరవపరటట

94-2/365

తసడడ:డ భబసరర రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:3-48
వయససస:25
లస: ససస స
94-2/367

3977 NDX1923540
పపరర: లలత శవ జజఖత తతట

తసడడ:డ మహమమద ఖలలలర రహమమన షపక
ఇసటట ననస:3-48
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:3-48
వయససస:52
లస: ససస స

3979 NDX2441111
పపరర: దదనకర జసజనస

3980 NDX2601128
పపరర: ససధన రరణణ షపక

94-2/451

94-2/368

94-81/799

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జసజనస
ఇసటట ననస:3-48 6TH LINE PRAGADAKOT
వయససస:21
లస: పప

భరస : జయ రరస
ఇసటట ననస:3-48-46/C TEMPLE TOWERS
వయససస:50
లస: ససస స

94-1/1065

3983 NDX2718039
పపరర: వనసకటపసయఖ కకతస

తసడడ:డ ఈశశర వర పడసరద పపససలలరగ
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:45
లస: ససస స

3982 NDX2223865
పపరర: ససత మహ లకమమమ
పపససలలరగ
భరస : బడహమయఖ పపససలలరగ
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:78
లస: ససస స

3984 NDX2223857
పపరర: ఈశశర వర పడసరద పపససలలరగ

3985 NDX2718047
పపరర: వనసకట మహదదవయఖ కకతస

94-1/1068

3981 NDX2223873
పపరర: ననగలకడమ పపససలలరగ

తసడడ:డ బడహమయఖ పపససలలరగ
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:50
లస: పప

94-1/1064

94-1/1067

తసడడ:డ సససదయఖ
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:64
లస: పప

94-1/1066

తసడడ:డ వనసకట మహ దదవయఖ
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:44
లస: పప
3986 NDX2855351
పపరర: ససతనరరవమమ నల

94-1/1491

భరస : వరసజననయగలల నల
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:58
లస: ససస స
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94-1/1492

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అవపల
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:51
లస: పప
3990 NDX2856128
పపరర: రరమ శవయఖ నల

94-1/1495

94-1/1498

94-4/1016

94-4/1019

94-4/1022

94-4/1025

94-4/1028

తసడడ:డ ససస ద యఖ కక త
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:66
లస: పప

4000 NDX1100809
పపరర: ససనత చరరమమమళళ

4003 NDX0613869
పపరర: రమణమమ పసటర

4006 NDX1102359
పపరర: చరసజవ ఆతమకలరగ

4009 NDX1089895
పపరర: యశశసత కకషష కరరరటట

94-4/1031

4012 NDX0480715
పపరర: శకనవరసరరవప కకడనల

94-4/1020

4015 NDX1089622
పపరర: ననరరయణరరవప చరరమమమళళ
తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:68
లస: పప

3995 NDX2200236
పపరర: పర వ న కర మ నన న

94-4/1015

3998 NDX2200103
పపరర: ఆ దద ల కకరక దన మగ లల రగ

94-4/1018

4001 NDX2200210
పపరర: నన గ లకడమ పపసస లల రగ

94-4/1021

భరస : ఈ శశ ర వ ర పడసరద పప సస లల రగ
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:45
లస: ససస స
94-4/1023

4004 NDX1101401
పపరర: లకడమకలమమరగ చరరమమమళళ

94-4/1024

భరస : ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:63
లస: ససస స
94-4/1026

4007 NDX1016740
పపరర: సరమమమ జఖస చరరమమమళళ

94-4/1027

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:70
లస: ససస స
94-4/1029

4010 NDX2200228
పపరర: వనస క టపస యఖ కక త

94-4/1030

తసడడ:డ మహదచ వ యఖ కకత
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:36
లస: పప
94-4/1032

4013 NDX2200129
పపరర: ఈ శశ ర వరర పడసరద పపసస లల
రగ
తసడడ:డ బడహమ యఖ పప సస లల రగ
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:50
లస: పప

94-4/1035

4016 NDX2545846
పపరర: లకడమ సరయ మమఘన పపససలల
ారరర
తసడడ:డ ఈశశర వరపడసరద పపససలలారరర
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:46
లస: పప
94-4/1034

94-1/1497

భరస : రరమగ దన మమ లల రగ
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అపస రరవప దమగమలల రగ
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:38
లస: పప
4014 NDX2200244
పపరర: వనస క ట మ హ దచ వయఖ కక త

94-4/1017

భరస : గరవరర నరరవప
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : బడహమ యఖ పప సస లల రగ
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:78
లస: ససస స
4011 NDX2200095
పపరర: రరమగ దన మగ లల రగ

3997 NDX1102383
పపరర: పరవన మలర పసదద

3992 NDX2772242
పపరర: బడహమ తదజ పపససలలరర

భరస : వనసకటపస యఖ కకత
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : అపరసరరవప
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:63
లస: ససస స
4008 NDX2200111
పపరర: సస త మహ లకడమ పపసస లల రగ

94-3/1334

భరస : కరరరటట కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ననగ పడసరద గమడసరర
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:54
లస: ససస స
4005 NDX1101617
పపరర: కకషషతషలసస కర

3994 NDX2704625
పపరర: అదద లకడమ దమగలలరగ

94-1/1494

తసడడ:డ ఈశశర వరపడసరద పపససలలరర
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:18
లస: పప

భరస : శశష మగనసదడ
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:42
లస: ససస స
4002 NDX1926817
పపరర: వరన శక పసచసమరగస

94-1/1496

భరస : రరమగ దమగలలరగ
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:29
లస: ససస స
3999 NDX0480988
పపరర: గరతనశక కకడనల

3991 NDX2855302
పపరర: శకలత నల

3989 NDX2856185
పపరర: పదనమవత అవపల

భరస : రసగరరరవప అవపల
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరమమహనరరవప నల
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:18
లస: పప
3996 NDX1235902
పపరర: అనత పరకరలపరటట

94-1/1493

తసడడ:డ వరసజననయగలల నల
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వరసజననయగలల నల
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:38
లస: పప
3993 NDX2855542
పపరర: సరయ వససత అవపల

3988 NDX2856144
పపరర: రరమ మహన రరవప నల

94-4/1033

94-5/988
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94-6/688

తసడడ:డ అపసరరవప దమగలలరగ
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:37
లస: పప
4020 NDX3184694
పపరర: శశశలలసదడ కకడనల

94-77/938

4018 NDX3200557
పపరర: శక హరర కరకరర

4021 NDX2120822
పపరర: మమఘన చచదరగ కరరరటట

4022 NDX1710277
పపరర: శరణఖ మగరరకలటర

4023 NDX1710319
పపరర: అపరష మసథన

4024 NDX1710251
పపరర: శక రరమ ససర సరఖ కకట

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ మమరగస మసథన
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల మగరళ కకకషష కకట
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:26
లస: ససస స

4026 NDX2718054
పపరర: సససదన భలర స

4027 NDX2120848
పపరర: వనజ సరహహ

తసడడ:డ రరజజశశర రరజ భలర స
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:28
లస: ససస స
4029 NDX0612879
పపరర: అనసరరధ పరకరలపరటట
భరస : వనసకటటశశరరరవప పరకరలపరటట
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:23
లస: ససస స
4032 NDX1704718
పపరర: ఎసపస రర రరణణ తలతతటట

94-1/1080

94-1/1083

94-1/1086

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప గరదచ
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:29
లస: పప

94-1/1075

4036 NDX1710269
పపరర: మసగమమ కరటడగడడ

4039 NDX0210930
పపరర: కలరరక పదమజ

94-1/1089

4042 NDX1710236
పపరర: పరరరర గరగకపరటట

94-1/1078

4045 NDX0779017
పపరర: ఈశశర చచనసరపరటట
తసడడ:డ దదశరయ చచనసరపరటట
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:23
లస: పప

4028 NDX0775288
పపరర: కనశక చచనసరపరటట

94-1/1076

4031 NDX1088343
పపరర: జజఖత సససగ

94-1/1079

భరస : హరరననమ
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:37
లస: ససస స
94-1/1081

4034 NDX1319458
పపరర: మరగయమ ససవరష లత మసదగగరగ

94-1/1082

భరస : పడకరశరరవప తదలక
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:48
లస: ససస స
94-1/1084

4037 NDX0775510
పపరర: పదమజ చచనసరపరటట

94-1/1085

భరస : దదశరయ చచనసరపరటట
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:23
లస: ససస స
94-1/1087

4040 NDX1710285
పపరర: సరసశత మసథన

94-1/1088

భరస : ససతనరరమమజజగగ శరససస స మసథన
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:27
లస: ససస స
94-1/1090

తసడడ:డ శకనవరస గరగకపరటట
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:24
లస: పప
94-1/1092

94-1/1073

తసడడ:డ దదశరయ చచనసరపరటట
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ససదరరన
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప తదలక
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:22
లస: పప
4044 NDX1952069
పపరర: ససరగ వరరన గరదచ

4033 NDX1710582
పపరర: రరమ ససత మసథన

4025 NDX1710244
పపరర: మమనక గరగకపరటట
తసడడ:డ శకనవరస గరగకపరటట
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బబలవనసకటటశశర రరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప యమరర గడడ
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:55
లస: ససస స
4041 NDX2178342
పపరర: పడదదప చసదడ తదలక

94-1/1072

భరస : ససరఖననరరయణ మమరగస మసథన
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరప రరజ రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:52
లస: ససస స
4038 NDX1704726
పపరర: అసజననదదవ యమరర గడడ

4030 NDX2197516
పపరర: ససజనఖ చరరమమమళర

94-1/1070

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మగరరకలటర
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప చరరమమమళర
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:37
లస: ససస స

తలర : వసదనస తలతతటట
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:40
లస: ససస స
4035 NDX1704692
పపరర: కకషష కలమమరగ రరళళబసడడ

94-1/1069

భరస : పరడఫపల సరహహ
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:35
లస: ససస స
94-1/1077

94-77/937

తసడడ:డ శశశలలసదడ కకడనల
ఇసటట ననస:3-51 FLAT NUMBER 401
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడల రరవప కరరరటట
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:23
లస: ససస స

94-1/1074

4019 NDX3217692
పపరర: రరగ శక సరయ మమలక కకడనల

తసడడ:డ రరమ కకషష కరకరర
ఇసటట ననస:3-51 FLAT NUMBER 401
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వషష
ష వరరన కకడనల
ఇసటట ననస:3-51 FLAT NUMBER 503
వయససస:61
లస: పప
94-1/1071

94-77/936

4043 NDX1580258
పపరర: మనష కలరరక

94-1/1091

తసడడ:డ ససదరరన కలరరక
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:28
లస: పప
94-1/1093

4046 NDX0609941
పపరర: శకకరసత పరకరలపరటట

94-1/1094

తసడడ:డ గరవరర నరరవప పరకరలపరటట
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:23
లస: పప
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4047 NDX2120830
పపరర: పరడఫపల కలమమర సరహహ

94-1/1095

తసడడ:డ రతనరకర సరహహ
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:35
లస: పప
4050 NDX1229707
పపరర: పడకరశరరవప తదలక

94-1/1098

4051 NDX1088681
పపరర: హరనమ సససగ

94-1/1101

4054 NDX0122002
పపరర: ననగజశశరరరవప గరదచ

తసడడ:డ ససబబబరరవప మసథన
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:27
లస: పప

4057 NDX2856177
పపరర: గరయతడ దదవ గరడద

95-166/2

4060 NDX2685725
పపరర: శకనవరసరరవప మగపసరరజ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప మగపసరరజ
ఇసటట ననస:3-53
వయససస:44
లస: పప

4062 NDX2859403
పపరర: వనణగ మగపసరరజ

4063 NDX2699577
పపరర: కలమఖణణ పప టర

94-18/822

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మగపసరరజ
ఇసటట ననస:3-53
వయససస:19
లస: పప

భరస : గణణశ బబబగ నరక
ఇసటట ననస:3-53
వయససస:61
లస: ససస స
4068 NDX2427383
పపరర: ససరత మమదవ

94-1/1105

తసడడ:డ బసవరరవప తలశల
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:51
లస: పప

94-1/1499

4069 NDX2507879
పపరర: పడమల మదమసచ

94-1/1108

4072 NDX2507853
పపరర: శకనవరసరరవప మమధమసచ

94-2/1159

4075 NDX2856201
పపరర: శకనవరససలల ససనరస
తసడడ:డ యగజశశర పడసరద
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:41
లస: పప

94-1/1103

4058
పపరర: లల కకషష శక బసడరర

94-53/861

4061 NDX3002938
పపరర: సరగత అడప

94-10/1317

భరస : ససరరసదడ అడప
ఇసటట ననస:3-53
వయససస:35
లస: ససస స
94-126/750

4064 NDX2620458
పపరర: ససభబన షపక

94-126/751

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:3-53
వయససస:66
లస: పప
94-126/753

4067 NDX2749919
పపరర: సరతశక పపలగస

94-1/1500

తసడడ:డ గగవసద రరడడడ పపలగస
ఇసటట ననస:3-53 FLAT N 1B POINEER
వయససస:18
లస: పప
94-1/1106

4070 NDX2223832
పపరర: వసశ కకషష రరచకకసడ

94-1/1107

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:22
లస: పప
94-1/1109

తసడడ:డ వనసకయఖ మధసమసచ
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:38
లస: పప
94-1/1532

4055 JBV3698289
పపరర: ససదరరన కలరరక

తలర : పడసనర లకడమ బసడరర
ఇసటట ననస:3/52
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ మదమసచ
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:23
లస: పప
4074 NDX2855328
పపరర: శకనవరసరరవప తలశల

4066 NDX2552164
పపరర: భమలకడమ గమడసరర

94-1/1100
4052 NDX1710293
పపరర: ససరఖననరరయణ మమరగస మసథన

తసడడ:డ తనతయఖ
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:25
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మగపసరరజ
ఇసటట ననస:3-53
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర మమదవ
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:36
లస: ససస స
4071 NDX2223824
పపరర: శరకవణ కలమమర రరచకకసడ

94-1/1102

భరస : గగపయఖ పప టర
ఇసటట ననస:3-53
వయససస:77
లస: ససస స
94-126/752

94-1/1097

తసడడ:డ ససతనరరమజజగగ శరససస స మసథన
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:27
లస: పప

భరస : నగజశశరరరవప గరడద
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:48
లస: ససస స

4059 SQX1968874
పపరర: గరపస వషష
ష మలకల

4065 NDX2701761
పపరర: యమగన నరక

94-1/1099

తసడడ:డ పస తషరరజ గరదచ
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:26
లస: పప
94-1/1104

4049 NDX0609974
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పరకరలపరటట

తసడడ:డ గరవరర నరరవప పరకరలపరటట
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ గగరదదప
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ జయరధన రరవప జజల
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:35
లస: పప
4056 NDX1710301
పపరర: ససతనరరమజజగగ శరససస స మసథన

94-1/1096

తసడడ:డ ససబబరరవప చరరమమమళర
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శశరరయఖ తదలక
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:47
లస: పప
4053 NDX2069046
పపరర: భమషణ బబబగ జజల

4048 NDX2197508
పపరర: ననగజశశర రరవప చరరమమమళర

4073 NDX2507861
పపరర: రరమగ మధసమసచ

94-1/1110

తసడడ:డ వనసకయఖ మధసమసచ
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:45
లస: పప
94-1/1533

4076 NDX2855260
పపరర: రరజఖ లకడమ మదమసచ

94-1/1534

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:35
లస: ససస స
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4077 NDX2856219
పపరర: శశభ రరణణ ససనరస
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94-1/1535

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:34
లస: ససస స
4080 NDX1780874
పపరర: కలససమ దదవననన

94-2/372

94-2/375

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:53
లస: ససస స
4089 NDX1782029
పపరర: కకషష కలమమరగ చనపరరల

94-2/381

94-2/384

తసడడ:డ కకషష బడహమస చనపరరల
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:79
లస: పప
4098 NDX1089986
పపరర: భబరర వ రరమ మమనస

94-4/1037

తసడడ:డ అమమయఖ
ఇసటట ననస:3-57 WARD1
వయససస:41
లస: పప

4087 NDX0775304
పపరర: భగవననశశరగ దనవపలలరగ

94-2/379

94-2/382

94-75/1292

4102 NDX2692952
పపరర: శవ కలమమరగ వనలగ

94-2/385

4105 NDX0342709
పపరర: బసవపపనరమమ కరవపరగ
భరస : ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:3-59
వయససస:73
లస: ససస స

94-2/377

4088 NDX0775494
పపరర: వనసకరయమమ

94-2/380

4091 NDX1779547
పపరర: వనసకట రవసదడ బబబగ దదవననన

94-2/383

4094 NDX2120897
పపరర: రసగ రరవప దనవపలలరగ

94-2/386

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ దనవపలలరగ
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:66
లస: పప
94-2/642

4097 NDX1089994
పపరర: భబరదనశజ మమనస

94-4/1036

తసడడ:డ వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:26
లస: పప
94-4/1038

4100 NDX2697415
పపరర: అమమయఖ వనలగ

94-30/1036

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనలలగర
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:65
లస: పప
94-201/623

భరస : అమమయఖ వనలగ
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:55
లస: ససస స
94-1/1331

4085 NDX1774059
పపరర: పదమ చనపరరల

తసడడ:డ సరసబశవరరవప దదవననన
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:44
లస: పప

4093 NDX1781575
పపరర: నరసససహ రరవప చనపరరల

4099 NDX1089788
పపరర: శకనవరసరరవప పప సకరల

94-2/374

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:73
లస: ససస స

4090 NDX1952895
పపరర: నవన కలమమర పపతకస

4096 NDX2120905
పపరర: వనసషషవ నమషర బసడర

4082 NDX0108787
పపరర: పదమజ గగతస కకసడ

భరస : నరసససహ రరవప చనపరరల
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనస మకరరన
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:29
లస: ససస స
4104 NDX2706323
పపరర: వననద బబబగ వనలగ

94-2/376

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బసడర
ఇసటట ననస:3.57
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:28
లస: పప
4101 NDX2976926
పపరర: లకడమ మకరరన

4084 NDX0775551
పపరర: పదమజ మదదదరరల

తసడడ:డ ససరఖ పడకరశ రరవప చనపరరల
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:58
లస: పప
94-2/387

94-2/371

భరస : కకశశర చరదనరగ
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప పపతకస
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:54
లస: పప
4095 NDX1774133
పపరర: ససరరఖ పడకరశ రరవప చనపరరల

94-2/373

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ససరరఖ పడకరశ రరవప చనపరరల
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:76
లస: ససస స
4092 NDX0898023
పపరర: శకహరగ పరతననన

4081 NDX0943852
పపరర: అనసపమ యడర

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:48
లస: ససస స
94-2/378

4079 NDX0109363
పపరర: దదవఖశక గదచద

తసడడ:డ శశషగగరగ రరవప
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరజజష కలమమర
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : లకకమ రరడడ మదదదరరడడడ
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:47
లస: ససస స
4086 NDX0107862
పపరర: సరసబబడజఖస పపటటకస

94-2/370

తసడడ:డ వనసకట రరవప మమడడరళళ
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకట రవసదడ బబబగ దదవననన
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:39
లస: ససస స
4083 NDX1952499
పపరర: పదమజ మదదదరరడడడ

4078 NDX2162386
పపరర: తదజశక మమడడరళళ

4103 NDX2830206
పపరర: కణక దసరర కకతస మమసస

94-2/1457

తసడడ:డ చలపత రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:3-57/3
వయససస:21
లస: ససస స
94-2/388

4106 NDX0115972
పపరర: బసవయఖ ఉపపల

94-2/389

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:3-59
వయససస:47
లస: పప
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4107 NDX0583526
పపరర: ససరగబబబగ ఉపసల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-42
94-2/390

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:3-59
వయససస:69
లస: పప
94-2/393

భరస : యమసశసతన రరవప
ఇసటట ననస:3-60
వయససస:36
లస: ససస స
94-2/396

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:3-60
వయససస:47
లస: పప
94-103/444

4119 NDX1901637
పపరర: అశశక రరడడడ ససరవరస

4114 NDX1381540
పపరర: యశశసత రరవప బబ మమడడ

4117 NDX0582072
పపరర: మసజల నమమగడడ

94-2/401

4120 NDX0582924
పపరర: శసకర నమమగడడ

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:3-61
వయససస:71
లస: పప

4123 JBV3689544
పపరర: అనలమదదవ మగవరశ

94-2/1163

4126 NDX2200483
పపరర: న బ సహహ బ షపక
తసడడ:డ సససద షపక
ఇసటట ననస:3-66
వయససస:55
లస: పప

4128 NDX2855492
పపరర: వనదవత మమగగలలరగ

4129 NDX2855468
పపరర: అరరణ సరయ మమగగలలరగ

94-1/1542

భరస : వనసకట రమమరరవప
ఇసటట ననస:3-68/1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వరబబబగ
ఇసటట ననస:3-69
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వరబబబగ
ఇసటట ననస:3-69
వయససస:56
లస: ససస స

94-2/399

4132 NDX1385079
పపరర: అనసరరధ ఆవల

94-2/402

4135 NDX1385087
పపరర: దసరర ననగజసదడ పడసరద ఆవల
తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:3-69
వయససస:39
లస: పప

4115 JBV3688421
పపరర: వరససదదవరచనరగ వశశబడహమ

94-2/398

4118 NDX0582015
పపరర: వజయలకడమ నమమగడడ

94-2/400

4121 NDX1803536
పపరర: వనసకట రరమరరడడడ ససరవరస

94-2/403

తసడడ:డ సరజశశశరరరడడడ ససరవరస
ఇసటట ననస:3-61
వయససస:51
లస: పప
94-2/405

4124 NDX2671451
పపరర: శశఖర కటబబటటసనన

94-2/1162

తసడడ:డ జగన కటబబటటసనన
ఇసటట ననస:3-62
వయససస:18
లస: పప
94-4/1039

4127 NDX2855443
పపరర: వనసకట రరమ రరవప మమగగలలరగ

94-1/1541

తసడడ:డ మమరస యఖ
ఇసటట ననస:3-68/1
వయససస:52
లస: పప
94-1/1543

4130 NDX1385111
పపరర: శరరష చససడసరర

94-10/828

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:3-69
వయససస:28
లస: ససస స
94-10/830

భరస : దసరర ననగజసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:3-69
వయససస:33
లస: ససస స
94-10/832

94-2/395

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-61
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప
ఇసటట ననస:3-68/1
వయససస:21
లస: పప
94-10/829

4112 NDX0583336
పపరర: కరకసత కలమమర వశశబడహమ

తసడడ:డ కరలపస
ఇసటట ననస:3-60
వయససస:54
లస: పప

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప
ఇసటట ననస:3-62
వయససస:48
లస: ససస స

భసధసవప: దదప భవన
ఇసటట ననస:3-64 Sri Trinadha Nilayam
వయససస:34
లస: పప

4134 NDX0108324
పపరర: కలమఖణణ పసరరమమళర

94-2/397

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-61
వయససస:47
లస: పప
94-2/404

94-2/392

తసడడ:డ వరససదదవరచనరగ
ఇసటట ననస:3-60
వయససస:29
లస: పప

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:3-61
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరడడ ససరవరస
ఇసటట ననస:3-61
వయససస:25
లస: పప

4131 NDX0209163
పపరర: హహమబసదస పసరరమళళ

94-2/394

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:3-60
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ బడహమస వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:3-60
వయససస:26
లస: ససస స

4125 NDX2545713
పపరర: మగరళమహన కకలమరగ

4111 JBV3689551
పపరర: శకలసతల వశశబడహమ

4109 NDX0240523
పపరర: సరశత వశశ బడమమ మ

తసడడ:డ వరసస
ఇసటట ననస:3-60
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వరససదదవరచనరగ
ఇసటట ననస:3-60
వయససస:47
లస: ససస స

4113 NDX0898064
పపరర: యమననదద రరవప బబ మమడడ

4122 NDX0582841
పపరర: వనసకటటశశర రరవప నమమగడడ

94-2/391

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:3-59
వయససస:81
లస: పప

4110 NDX1229715
పపరర: శశశలబబటట బబ మమడడ

4116 NDX2037928
పపరర: వజయ లకడమ వరససరరడడ

4108 NDX0338160
పపరర: ననరరయణ రరవప కరవపరగ

4133 NDX1919564
పపరర: లకడమ అసగగరజకలల

94-10/831

భరస : లల కకషష
ఇసటట ననస:3-69
వయససస:45
లస: ససస స
94-10/833

4136 NDX1385095
పపరర: నరసససహరరవప చససడసరర

94-10/834

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:3-69
వయససస:42
లస: పప
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4137 NDX1919549
పపరర: లల కకషష అసగగరజకలల
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94-10/835

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-69
వయససస:51
లస: పప
4140 SQX1843044
పపరర: తరరమల దదవ కటబరగ

95-1/9

94-2/407

94-1/1111

94-1/1114

94-2/409

94-2/412

4150 NDX1012483
పపరర: పరమమశశర రరవప గగసటటపలర

4153 NDX2068881
పపరర: మరరస ఆనసద కలమమరగ పలలర

4156 NDX2091809
పపరర: శకధర సతఖ సరయ తషరగ

94-2/1165

4159 NDX2633808
పపరర: పవన కలమమర బసడనరరపలర

94-2/452

4162 AP151010063330
పపరర: రరమచసదడరరవప కతస రగశశటస ట
తసడడ:డ ఆదదననరరయణ రరవప కతస రగశశటస ట
ఇసటట ననస:3-78
వయససస:76
లస: పప

4164 NDX1838285
పపరర: ససజన మరరకడడడ

4165 NDX1843540
పపరర: ఐశశరరఖ కకసరరజ

94-2/416

తసడడ:డ వజయ రరమ రరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:3-78
వయససస:26
లస: ససస స

94-2/406

4145 NDX2677987
పపరర: పసరమమ బబ రగగరరరళళ

94-39/1036

4148 NDX0240168
పపరర: వజయలకడమ గగసటటపలర

94-1/1113

భరస : పరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-75/1
వయససస:51
లస: ససస స
94-1/1115

4151 JBV3688181
పపరర: మలర ఖమరరరనరరవప ససఖవరసస

94-1/1116

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:3-75/1
వయససస:42
లస: పప
94-2/410

4154 NDX1843235
పపరర: శకనవరస ఏలస

94-2/411

తసడడ:డ రమణయఖ ఏలస
ఇసటట ననస:3-76
వయససస:26
లస: పప
94-2/413

4157 NDX1360171
పపరర: శకనవరసస బబబగ మమమత

94-2/414

తసడడ:డ మరసరహహబ
ఇసటట ననస:3-76
వయససస:49
లస: పప
94-2/1166

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:3-76/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస బబబగ మమమత
ఇసటట ననస:3-76, SRI ANJANEYA APTS, F
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వరపడసరదరరడడడ మరరకడడడ
ఇసటట ననస:3-78
వయససస:25
లస: ససస స

94-1/1112

తసడడ:డ ఆసజననయగలల తషరగ
ఇసటట ననస:3-76
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:3-76/1
వయససస:32
లస: ససస స
4161 NDX2468031
పపరర: భబనస పడకరష మమమత

4147 JBV3689882
పపరర: వరణణ ససఖవరసస

4142 NDX1926452
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పస ద

తసడడ:డ మగననరయఖ
ఇసటట ననస:3-75
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఇసరసక పడసరద పలలర
ఇసటట ననస:3-76
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎన చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:3-76
వయససస:46
లస: పప
4158 NDX2633741
పపరర: అనసరరధ బసడనరరపలర

94-2/408

తసడడ:డ గరపయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:3-75/1
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ గరవసద రరవప భటటసపస డ లల
ఇసటట ననస:3-76
వయససస:27
లస: ససస స
4155 NDX2091783
పపరర: నలర మతష రమమశ

4144 NDX1926437
పపరర: ఖమజజ రహహమన పఠరన

95-4/934

తసడడ:డ ససబబ రరవప పస ద
ఇసటట ననస:3-75
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప
ఇసటట ననస:3-75/1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనకకకషష రరజ ఉపసలపరటట
ఇసటట ననస:3-75/1
వయససస:35
లస: పప
4152 NDX1901595
పపరర: గరమత దదవ భటటసపస డ లల

95-1/1106

తసడడ:డ ననయబ రససల పఠరన
ఇసటట ననస:3-75
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-75/1
వయససస:35
లస: ససస స
4149 NDX0583104
పపరర: వనసకట రరమరరజ ఉపసలపరటట

4141 SQX2106565
పపరర: పడవలర క మగవశ

4139 SQX2102671
పపరర: పపరయఖ పర

తసడడ:డ నరరసదడ పర
ఇసటట ననస:3-69
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ లకమణ రరవప మగవశ
ఇసటట ననస:3-70
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ పస ల రరడడడ ససదర స
ఇసటట ననస:3-75
వయససస:34
లస: పప
4146 NDX0240200
పపరర: శరఖమల గగసటటపలర

94-10/836

తసడడ:డ ఆదదమగన
ఇసటట ననస:3-69
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కటబరగ
ఇసటట ననస:3-70
వయససస:21
లస: ససస స
4143 NDX2046218
పపరర: పడతనప రరడడడ ససదర స

4138 NDX1385129
పపరర: వరబబబగ పసరరమమళర

4160 NDX2636249
పపరర: వనసకట తనర హరగత పపలపరటట

94-2/1167

భరస : ససధనకర మమరగస పపలపరటట
ఇసటట ననస:3-76-16 FLAT NO 302
వయససస:38
లస: ససస స
94-1/1117

4163 NDX1703082
పపరర: శక తషలసస యడర పలర

94-2/415

తసడడ:డ రమమష యడర పలర
ఇసటట ననస:3-78
వయససస:24
లస: ససస స
94-2/417

4166 NDX1901694
పపరర: పడథసఖష మపరరగర

94-2/418

తసడడ:డ చచడదసశర రరవప మపరరగర
ఇసటట ననస:3-78
వయససస:27
లస: ససస స
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4167 NDX2046192
పపరర: శరరష నసబమరర
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94-2/419

భరస : రరజజశ నసబమరర
ఇసటట ననస:3-78
వయససస:29
లస: ససస స
4170 NDX1359934
పపరర: ధనలకడమ గరటటసపరటట

94-2/422

94-2/425

94-2/428

94-2/431

94-2/426

4177 NDX1926528
పపరర: హహమసత కలమమర తనదదబబ యర

4180 NDX1901744
పపరర: నరసససహ రరవప దనచదపలర

94-2/434

4183 NDX2054351
పపరర: రవసదడ కరసతమననన

94-2/429

4186 NDX1952200
పపరర: శరఖమల దదవ పస తషరరజ

94-2/424

4175 AP151010066305
పపరర: కలససమ కలమమరగ కతస రగశశటస ట

4178 NDX1926023
పపరర: ససవర కకషష పడసరద రరయపపడడ

94-2/432

4181 NDX2091767
పపరర: వనసకట చసదడ శశఖర కకతస కకట

94-2/435

4184 NDX1925728
పపరర: శకనవరస మణణ ససఘమరరస

94-2/438

4187 NDX2068899
పపరర: షరరఖ ఖమన సససస దదయమ
తసడడ:డ అబగదల మజద సససస దదయమ
ఇసటట ననస:3-79
వయససస:26
లస: పప

94-2/440
4188 NDX1952192
పపరర: వనసకట లకడమ నరసససహరరవప
పస తషరరజ
తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ లలట పస తషరరజ
ఇసటట ననస:3-79
వయససస:54
లస: పప

4189 JBV3689171
పపరర: ఆదదలకడమ పలకర

4190 JBV3689163
పపరర: ససతనరరవమమ పలకర

తసడడ:డ రమణనరరడడడ
ఇసటట ననస:3-81
వయససస:54
లస: ససస స

4191 JBV3688033
పపరర: రమణనరరడడడ పలకర

4192 NDX2162352
పపరర: శక దసరర బబయ మగజరర

4194 JBV3022027
పపరర: ససనత మగజరర
భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:3-83
వయససస:40
లస: ససస స

94-1/1118

4195 JBV3022019
పపరర: తషలససభబయ మగజరర
భరస : కకసడథజ రరవప
ఇసటట ననస:3-83
వయససస:58
లస: ససస స

94-2/436

94-2/439

94-1/1119

భరస : రమణనరరడడడ
ఇసటట ననస:3-81
వయససస:54
లస: ససస స
94-1/1121

తలర : ససనత మగజరర
ఇసటట ననస:3-83
వయససస:23
లస: ససస స
94-1/1123

94-2/433

తసడడ:డ పదమననభయఖ ససఘమరరస
ఇసటట ననస:3-78
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకట లకడమ నరసససహరరవప పస తషరరజ
ఇసటట ననస:3-79
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసరరరడడడ
ఇసటట ననస:3-81
వయససస:54
లస: పప

94-2/430

తసడడ:డ కలమమర జ సససదరస కకతస కకట
ఇసటట ననస:3-78
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ రరవప కతస రగశశటస ట
ఇసటట ననస:3-78
వయససస:79
లస: పప

94-1/1120

94-2/427

తసడడ:డ మహన రరవప రరయపపడడ
ఇసటట ననస:3-78
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శశషగగరగ రరవప కరసతమననన
ఇసటట ననస:3-78
వయససస:53
లస: పప
94-2/437

4172 NDX1360098
పపరర: బబల ననగవనణణ పరమగ

భరస : రరమచసదడ రరవప కతస రగశశటస ట
ఇసటట ననస:3-78
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ చరసజవనశశర రరవప దనచదపలర
ఇసటట ననస:3-78
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అరరణనచలస
ఇసటట ననస:3-78
వయససస:34
లస: పప
4185 AP151010066330
పపరర: రరమచసదడ రరవప కతస రగశశటస ట

4174 NDX1926148
పపరర: వనసకటటసససమమ అకరల

94-2/421

భరస : శకనవరస బబబగ మఎసమథద
ఇసటట ననస:3-78
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససపత కలమమర తనదదబబ యర
ఇసటట ననస:3-78
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సససదరయఖ అసదనఅమల
ఇసటట ననస:3-78
వయససస:37
లస: పప
4182 NDX1359942
పపరర: పడవణ కలమమర గరటటసపరటట

94-2/423

భరస : రరమచసదడరరడడడ అకరల
ఇసటట ననస:3-78
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:3-78
వయససస:30
లస: పప
4179 NDX1784637
పపరర: వజయ రరజజశ అసదనఅమల

4171 NDX1926502
పపరర: రరఘవమమ పరలపరగస

4169 NDX1926312
పపరర: మమధవ కకమమమరరడడ

భరస : పస యస పడవణ కలమమర రరడడ కకమమమరరడడ
ఇసటట ననస:3-78
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససబబబ రరవప పరలపరగస
ఇసటట ననస:3-78
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:3-78
వయససస:63
లస: ససస స
4176 NDX2046200
పపరర: రరజజశ నసబమరర

94-2/420

భరస : పడతనప రరడడ ససదర స
ఇసటట ననస:3-78
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పడవణ కలమమర
ఇసటట ననస:3-78
వయససస:34
లస: ససస స
4173 NDX1925041
పపరర: అమరజసససస కరకలమమనస

4168 NDX2046234
పపరర: చసదడకళ ససదర స

4193 JBV3689189
పపరర: శకదదవ గరజల

94-1/1122

భరస : చచసతనఖ కలమమర గజజల
ఇసటట ననస:3-83
వయససస:27
లస: ససస స
94-1/1124

4196 NDX1483957
పపరర: శసకర రరడడడ కకపపసల

94-1/1125

తసడడ:డ సరసబ రరడడ
ఇసటట ననస:3-83
వయససస:46
లస: పప
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94-1/1126

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:3-83
వయససస:47
లస: పప

4198 NDX1704494
పపరర: సరయ దదపక మగజరర

94-2/441

తలర : ససనత మగజరర
ఇసటట ననస:3-83
వయససస:24
లస: పప

4200 NDX2054377
పపరర: మమరరత దదవ మమలలసపరటట

94-1/1127

భరస : హరగ పడసరద రరవప మమలలసపరటట
ఇసటట ననస:3-84
వయససస:59
లస: ససస స

4201 JBV3023371
పపరర: లకడమరరజఖస మగమమననన

4199 AP151010390198
పపరర: ననరరయణమమ యలవరగస

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:3-83
వయససస:70
లస: ససస స
94-1/1128

భరస : వనసకటనరసయఖ మగమమననన
ఇసటట ననస:3-84
వయససస:54
లస: ససస స

4202 JBV1793967
పపరర: వకరకసత మగమమననన

94-1/1129

తసడడ:డ వనసకటనరసయఖ మగమమననన
ఇసటట ననస:3-84
వయససస:54
లస: పప

94-1/1130 4204 JBV3013521
94-1/1131 4205 NDX2068972
4203 NDX2054369
పపరర: హరగ పడసరద రరవప మమలలసపరటట
పపరర: వనసకటనరసయఖ మగమమననన
పపరర: హహన
హ దవ వపడత

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ మమలలసపరటట
ఇసటట ననస:3-84
వయససస:63
లస: పప
4206 NDX0441931
పపరర: దదపర తనలమ

తసడడ:డ రరడయఖ
డడ
ఇసటట ననస:3-84
వయససస:54
లస: పప
94-1/1133

భరస : హరర వరదన తనళళ
ఇసటట ననస:3-85
వయససస:59
లస: ససస స
4209 JBV3013208
పపరర: హరరవరరనరరడడడ తనళళ

94-1/1136

94-1/1139

4213 JBV3012242
పపరర: భబసరరరరవప చగగరరపరటట

94-1/1142

4216 NDX2120681
పపరర: హనసమసత రరవప అసదచ

తసడడ:డ వరజశ లసగస పసచసమరగస
ఇసటట ననస:3-89
వయససస:68
లస: పప

4219 NDX0898205
పపరర: షపక మసరసన వల

తసడడ:డ హనసమయఖ నననరబబ యన
ఇసటట ననస:3-91
వయససస:41
లస: పప

Deleted

భరస : రరజరరవప బగరగక
ఇసటట ననస:3-91
వయససస:75
లస: ససస స

94-1/1140

4225 NDX3207610
పపరర: నవరతరస బగరగక

94-1/1143

94-1/1138

4214 NDX2120699
పపరర: లలమవత అసదచ

94-1/1141

4217 NDX2120764
పపరర: వనసకట సరశమ నసదస

94-1/1144

తసడడ:డ నరసససహస నసదస
ఇసటట ననస:3-87
వయససస:58
లస: పప
94-4/1040

4220 JBV3689155
పపరర: యశశద నననరబబ యన

94-1/1145

భరస : దననసజననయగలల నననరబబ యన
ఇసటట ననస:3-91
వయససస:41
లస: ససస స
94-1/1562

4223 NDX3185279
పపరర: వనయ మనసస కటస

94-2/1459

తలర : అరరణ కరసత శక కటస
ఇసటట ననస:3-91
వయససస:19
లస: ససస స
94-78/1094

Deleted

భరస : రరజరరవప బగరగక
ఇసటట ననస:3-91
వయససస:75
లస: ససస స

4211 JBV3690526
పపరర: ససధఖ చగగరరపరటట

భరస : హనసమసత రరవప అసదచ
ఇసటట ననస:3-87
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : కణక రతర రరజ బగరగక
ఇసటట ననస:3-91
వయససస:48
లస: ససస స
94-12/1416

94-1/1135

తసడడ:డ భబసరరరరవప
ఇసటట ననస:3-86
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ మబబగలమర
ఇసటట ననస:3-90
వయససస:38
లస: పప

94-1/1146 4222 NDX3200623
4221 JBV3688025
పపరర: ధననసజననయగలల నననరబబ యన
పపరర: అరరణ కరసత శక బగరగక

4224 NDX3202074
పపరర: నవరతరస బగరగక

94-1/1137

తసడడ:డ అసకర రరవప అసదచ
ఇసటట ననస:3-87
వయససస:65
లస: పప
94-1/1561

4208 JBV3689197
పపరర: సశరరపరరణణ తనళళ తనళళ
భరస : ననరపరరడడడ తనళళ
ఇసటట ననస:3-85
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరసరరవప
ఇసటట ననస:3-86
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకట సరశమ నసదస
ఇసటట ననస:3-87
వయససస:58
లస: ససస స
4218 NDX3126901
పపరర: కకటట ససబడహమణఖస పసచసమరగస

94-1/1134

తసడడ:డ శశషసరరడడడ తనళళ
ఇసటట ననస:3-85
వయససస:59
లస: పప

భరస : భబసరరరరవప
ఇసటట ననస:3-86
వయససస:58
లస: ససస స
4215 NDX2120780
పపరర: హససవనణణ నసదస

4210 AP151010063350
పపరర: ననరపరరడడడ తనళళ తనళళ

94-1/1132

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వపడత
ఇసటట ననస:3-85
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప వపడత
ఇసటట ననస:3-85
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరపరరడడడ
ఇసటట ననస:3-85
వయససస:59
లస: పప
4212 JBV3021532
పపరర: పడససననసబ చగగరరపరటట

4207 NDX2068964
పపరర: శరరద వపడత

94-142/2

4226 SQX1894468
పపరర: ససనల కలమమర సస డనదనసస

95-95/2

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప సస డనదనసస
ఇసటట ననస:3/91
వయససస:37
లస: పప
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4227 NDX2735298
పపరర: హరగ పడసరద రరవప మమడడపరక

94-1/1563

తసడడ:డ వశశననథస మమడడపరక
ఇసటట ననస:3-92
వయససస:54
లస: పప
4230 NDX1845876
పపరర: వనసకట రమణన రరడడ దదవగగరగ

4228 NDX1845843
పపరర: ససనత దదవగగరగ

94-2/442

భరస : వనసకట రమణన రరడడ దదవగగరగ
ఇసటట ననస:3-92
వయససస:56
లస: ససస స
94-2/444

తసడడ:డ మమకక రరడడడ దదవగగరగ
ఇసటట ననస:3-92
వయససస:59
లస: పప

4231 NDX2828283
పపరర: శరరద మమమద పక

94-6/718

తసడడ:డ చనర హనసమసత రరవప మమడసరగ
ఇసటట ననస:3-92
వయససస:41
లస: పప
4236 SQX1692730
పపరర: రరమగలల రరడడ

4234 NDX2690139
పపరర: ససజనఖ ననయగడడ

94-2/443

తసడడ:డ పడసరద రరవప పసడడగగ
ఇసటట ననస:3-92
వయససస:44
లస: పప
94-2/1460

భరస : పడసరద రరవప మమమద పక
ఇసటట ననస:3-92
వయససస:47
లస: ససస స

4233 NDX2627313
పపరర: భగత మమడసరగ

4229 NDX1923680
పపరర: అశశక కలమమర పసడడగగ

4232 NDX3052511
పపరర: ననగ తదజ మమడడపరక

94-2/1461

తసడడ:డ హరరపస
డ రదరరవ
ఇసటట ననస:3-92
వయససస:22
లస: పప
94-6/719

తలర : సతఖవత మగపరసల
ఇసటట ననస:3-92
వయససస:33
లస: ససస స

4235 NDX2693703
పపరర: ననగ తదజ మమడడపరక

94-6/720

తసడడ:డ హరగ పడసరద రరవప మమడడపరక
ఇసటట ననస:3-92
వయససస:22
లస: పప

95-220/1

తసడడ:డ మలర శశర రరవప రరడడ
ఇసటట ననస:3-92
వయససస:32
లస: పప

1
NDX2677961
పపరర: థదన
డ నఠరక మరరఖల
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94-2/949

భరస : శకనస మరరఖల
ఇసటట ననస:1-0
వయససస:30
లస: ససస స
4
NDX3110616
పపరర: లకడమ ననరరయణ కరలమపపడడ

94-8/1298

94-1/3

94-8/1300

భరస : వననకస రమణ యసడసరగ
ఇసటట ననస:1-2-18,
వయససస:49
లస: ససస స

8
NDX2369676
పపరర: శకకరసత రరడడడ లగగసరరగ

11
NDX3110657
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కరరర పపడడ

94-1/1400

14
NDX3036738
పపరర: వనసకటపసయఖ యసడసరగ

94-1/4

17
SQX1900794
పపరర: ననగజసదడస పస తషరరజ
భరస : వనసకటటశశర రరవప పస తషరరజ
ఇసటట ననస:1-2-19
వయససస:51
లస: ససస స

6
NDX2733988
పపరర: పదనమవత సప నస ననన

94-1/1404

9
NDX3110558
పపరర: వససమత కరలమపపడడ

94-8/1299

భరస : లకడమ ననరరయణ కరలమపపడడ
ఇసటట ననస:1-2-12
వయససస:61
లస: ససస స
94-1/1399

12
NDX1829821
పపరర: శశశలజ పపటస

94-2/1

తసడడ:డ వనసకట శవ రరమకకషష రరడడడ పపటస
ఇసటట ననస:1-2-13/A
వయససస:30
లస: ససస స
94-1/1401

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:1-2-18
వయససస:81
లస: పప
94-77/698

94-168/1250

భరస : శకనవరసరరవప సప నస ననన
ఇసటట ననస:1-2-3 PRESIDENCY APT
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ కరరర పపడడ
ఇసటట ననస:1-2-12 , 2 LINE
వయససస:41
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప పపరగర
ఇసటట ననస:1-2-17, flat no-16,
వయససస:66
లస: ససస స
16
NDX3046844
పపరర: నరమల దదవ యసడసరగ

94-1/1403

తసడడ:డ శకనవరససలల రరడడ లగగసరగ
ఇసటట ననస:1-2-9
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప కరలమపపడడ
ఇసటట ననస:1-2-12
వయససస:34
లస: ససస స
13
NDX2833622
పపరర: రరజఖస పపరగర

5
NDX2733954
పపరర: శకనవరసరరవప సప నస ననన

3
NDX3257664
పపరర: వజయ మగ

తసడడ:డ ససబబరరవప మగ
ఇసటట ననస:1-2-1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ బడహమనసదస సప నస ననన
ఇసటట ననస:1-2-3 PRESIDENCY APT
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శకకరసత లమగగసరగ
ఇసటట ననస:1-2-9
వయససస:30
లస: ససస స
10
NDX3110632
పపరర: శక వలర కరలమపపడడ

94-1/1396

భరస : ఖదర వల
ఇసటట ననస:1-1-1993
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ కరలమపపడడ
ఇసటట ననస:1-2-02
వయససస:66
లస: పప
7
NDX2386993
పపరర: వజయ కలమమరగ లమగగసరగ

2
NDX2853216
పపరర: జజనబ షపక

15
NDX3046406
పపరర: వనసకట రమణ యసడసరగ

94-8/1302

తసడడ:డ వనననకటబఈహ యసడసరగ
ఇసటట ననస:1-2-18
వయససస:57
లస: పప
95-30/1

18
SQX2334183
పపరర: ఇసతయమజ మహమమద

95-192/935

భసధసవప: బబజబబబగ షపక
ఇసటట ననస:1-2-23/6
వయససస:45
లస: పప
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19
NDX3034147
పపరర: ఆదదలకడమ వనమననన
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94-1/1402

20
NDX1381565
పపరర: రమమకరసత రరడడడ కజసరగ

తసడడ:డ లకడమ నరసససహహలల ననయగడడ వనమననన
ఇసటట ననస:1-2-23, SREEGRUHA FOODS
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కననర రరడడడ కజసరగ
ఇసటట ననస:1-2-24/1
వయససస:32
లస: పప

22
NDX3135530
పపరర: నననర సరహహబ షపక

23
NDX3069358
పపరర: శవ శసకరయఖ శవరరతడ

94-8/1303

తసడడ:డ మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:1-2-26 D
వయససస:78
లస: పప
25
NDX2842961
పపరర: హనషర మసదనడ

94-4/1419

94-8/1308

94-118/369

29
NDX3184496
పపరర: లకడమ ససజనఖ మలర డడ

32
NDX0746305
పపరర: పడశరసత పసడన

94-118/412

35
NDX3108768
పపరర: లకడమ కసఠమమ కరవపరగ

38
NDX1715939
పపరర: శక రరమ మమరగస అదనదల

భరస : శక రరమ మమరగస అదనదల
ఇసటట ననస:1-2-56/2
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయఖ అదనదల
ఇసటట ననస:1-2-56/2
వయససస:69
లస: పప

94-2/1368
40
NDX3147287
పపరర: పవన సరయ కలమమర
బబ మమశశటస ట
తసడడ:డ వజయ మగరళమహన రరవప బబ మమశశటస
ఇసటట ననస:1-2-56/3,FLAT NO 202
వయససస:19
లస: పప

41
NDX1952788
పపరర: వర లకడమ కవడడ
తసడడ:డ నరసససహ రరవప కనడడ
ఇసటట ననస:1-2-57
వయససస:35
లస: ససస స

43
NDX1666629
పపరర: లకడమ శశర ఆర కర యరకగగసటర

44
NDX2745982
పపరర: మననర ననగరసదడ పడసరద

94-8/252

తసడడ:డ రతనరకర యరకగగసటర
ఇసటట ననస:1-2-57, flat # D2
వయససస:26
లస: ససస స
46
NDX2751097
పపరర: హనసమసతరరవప కకనకసచ
తసడడ:డ మధసససధనరరవప కకనకసచ
ఇసటట ననస:1-2-60/3
వయససస:33
లస: పప

94-8/1309

94-118/388

47
NDX2746030
పపరర: సరయ కకరణ వపడత
తసడడ:డ శకనవరస రరవప వపడత
ఇసటట ననస:1-2-61
వయససస:18
లస: పప

94-8/1305

27
NDX3200003
పపరర: వరలకడమ వడచడ సపపడడ

94-8/1307

30
NDX2383438
పపరర: మజహ ర రబబబన షపక

94-1/6

33
NDX0746347
పపరర: మహన వసశ పసడన

94-118/390

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:1-2-53/2
వయససస:34
లస: పప
94-1/1410

36
NDX3100179
పపరర: పకథదశ కరవపరగ

94-1/1411

తసడడ:డ రవచసదడ కరవపరగ
ఇసటట ననస:1-2-56
వయససస:20
లస: పప
94-1/8

39
NDX2757508
పపరర: పవన కలమమర అడనడల

94-1/1412

తసడడ:డ శక రరమ మమరగస అడనడల
ఇసటట ననస:1-2-56/2
వయససస:36
లస: పప
94-1/385

42
NDX2777605
పపరర: నజమ షపక

94-4/1421

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:1-2-57/1
వయససస:24
లస: ససస స
94-1/1413

తసడడ:డ మననర జగననమహన రరవప
ఇసటట ననస:1-2-58/A
వయససస:54
లస: పప
94-1/1414

24
NDX3156064
పపరర: ససపసడయ గగసడనల

భరస : బలమలలదదదన షపక
ఇసటట ననస:1-2-52/A,SRINIVAS APPARTM
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : పడసరద రరవప కరవపరగ
ఇసటట ననస:1-2-56
వయససస:67
లస: ససస స
94-1/7

94-3/1280

భరస : ససబబ రరవప వడచడసపపడడ
ఇసటట ననస:1-2-47
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:1-2-53/2
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బగచచ కకటయఖ
ఇసటట ననస:1-2-53/2
వయససస:62
లస: పప
37
NDX0203166
పపరర: అనరపపరషమమ అదనదల

94-4/1420

భరస : రరజ శశఖర మలర డడ
ఇసటట ననస:1-2-47
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:1-2-53/2
వయససస:54
లస: ససస స
34
NDX0746362
పపరర: సరసబశవరరవప పసడన

26
NDX2852614
పపరర: అజజరరదదదన షపక

21
NDX2717650
పపరర: మగరళ హనసమమన పడసరద
గనపసశశటస ట
తసడడ:డ శకనవరసరరవప గనపసశశటస ట
ఇసటట ననస:1-2-26
వయససస:18
లస: పప

తలర : వజయ లకడమ సజర
ఇసటట ననస:1-2-37/a
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగల షరరఫ
ఇసటట ననస:1-2-45/2
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరన మలర డడ
ఇసటట ననస:1-2-47
వయససస:42
లస: పప
31
NDX0746289
పపరర: అనసరరధ పసడన

94-1/1408

తసడడ:డ వరభదడయఖ శవరరతడ
ఇసటట ననస:1-2-34/A
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శసభగ పడసరద మసదనడ
ఇసటట ననస:1-2-40
వయససస:20
లస: ససస స
28
NDX3192770
పపరర: రరజ శశఖర మలర డడ

94-1/5

45
NDX3194461
పపరర: నరజశ ఓరరగసటట

94-83/497

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:1-2-60
వయససస:27
లస: పప
94-1/1415

48
NDX3051380
పపరర: రమఖ యమరర గడడ

94-77/699

తసడడ:డ వనస ఏ చచదరగ యమరర గడడ
ఇసటట ననస:1-2-66/2/a
వయససస:32
లస: ససస స
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49
NDX3260726
పపరర: నవరతరస బగరగక
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94-163/1533

భరస : రరజరరవప
ఇసటట ననస:1-2-71/1
వయససస:76
లస: ససస స
52
NDX2973303
పపరర: రరహహల సరసదన వడచడ

94-1/1417

94-1/1418

94-2/976

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గవన
ఇసటట ననస:1-2-84 1ST LINE
వయససస:19
లస: పప
94-4/1424

70
NDX2733699
పపరర: బబబగరరవప కకగసటట

94-1/1425

94-1/1426

తలర : అశశన పససడడర
ఇసటట ననస:1-2-94
వయససస:18
లస: పప

94-4/1423

63
NDX3032521
పపరర: కకతస పలర గరతస సరయ

94-1/1420

94-1/1422

94-2/3

94-2/977

69
NDX2847937
పపరర: వనసకట వశశ శరసత మనరవ

94-2/1369

72
NDX2471712
పపరర: కవఖ కరమననన

94-2/4

తసడడ:డ కర వ ఎస ఆర కర ఎస వర పడసరద
ఇసటట ననస:1-2-92/A EAST ROAD 7/3 TH
వయససస:20
లస: ససస స
94-1/1427

75
NDX3187986
పపరర: పవన దసరర వనననరల ససదదపలర

94-1/1428

తసడడ:డ చసదడ మహన రరవప ససదదపలర
ఇసటట ననస:1-2-93A/1, NANDANA VANAM
వయససస:37
లస: ససస స
94-125/490

Deleted

భరస : జజన మలస న పసడపరగస
ఇసటట ననస:1-2-94
వయససస:49
లస: ససస స

94-1/1423

భరస : రరజశశఖర మనరవ
ఇసటట ననస:1-2-92/8
వయససస:24
లస: ససస స

71
NDX2583300
పపరర: యశశసత రరడడడ కకకలరరగ

77
JBV1090646
పపరర: జజఖతసత దదవ డథకకబగరక

66
NDX2798601
పపరర: రరజశశఖర మనరవ
తసడడ:డ వాసరయఖ మనరవ
ఇసటట ననస:1-2-92/8
వయససస:32
లస: పప

68
NDX2380996
పపరర: ఈశశర వర పడసరద పపససలలరగ

74
NDX3181435
పపరర: ఝమనస పసయఖల

94-1/1421

భసధసవప: కకతస పలర శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:1-2-92/4
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రరజ పసయఖల
ఇసటట ననస:1-2-93a/1
వయససస:23
లస: ససస స
94-2/1514

60
NDX3033677
పపరర: వనసకట రమణ పల

62
NDX3186855
పపరర: కకతస పలర కకశశర

తసడడ:డ ధనససజయ రరడడడ కకకలరరగ
ఇసటట ననస:1-2-92/19-1 Flat 19/2
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ బబబగరరవప కకగసటట
ఇసటట ననస:1-2-92/A F NO 403
వయససస:58
లస: ససస స
76
NDX3249240
పపరర: లల అసజన పససడడర

94-4/1422

తసడడ:డ బడహమయఖ పపససలలరగ
ఇసటట ననస:1-2-92/8
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససత రరమయఖ కకగసటట
ఇసటట ననస:1-2-92/8 F NO 403
వయససస:67
లస: పప
73
NDX2733707
పపరర: పపషసలత కకగసటట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:1-2-84
వయససస:19
లస: పప

భరస : రసగరరరవప కననరకసటట
ఇసటట ననస:1-2-92/8
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప మమరరళర
ఇసటట ననస:1-2-92/8
వయససస:20
లస: ససస స

94-1/1419

భరస : వనసకట సరశమ పడసరద పల
ఇసటట ననస:1-2-89/1 FLAT NO 302
వయససస:51
లస: ససస స

65
NDX2855211
పపరర: సశరష కలమమరగ కననరకసటట

94-1/1424

57
NDX2732865
పపరర: మణణకసఠ గవన

తసడడ:డ వనసకట రమణ పల
ఇసటట ననస:1-2-89/1 FLAT NO 302
వయససస:55
లస: పప

64
NDX3217544
పపరర: అనసపమ జశటట

67
NDX3215217
పపరర: యశశశన మమరరళర

94-1/1288

59
NDX3023348
పపరర: వనసకట సరశమ పడసరద పల

తసడడ:డ కకతస పలర శవశసకర రరవప
ఇసటట ననస:1-2-92/4
వయససస:46
లస: పప

భరస : గరతస పడసరద జశటట
ఇసటట ననస:1-2-92/4
వయససస:48
లస: ససస స

94-2/974

తసడడ:డ గరపరల కకషష జజగగ
ఇసటట ననస:1-2-77, kamalesh regency
వయససస:34
లస: పప

56
NDX2631836
పపరర: గగరగధర గవన

తసడడ:డ వనసకట సరశమ పడసరద పల
ఇసటట ననస:1-2-89/1 FLAT NO 302
వయససస:20
లస: ససస స
94-3/1378

94-1/1416

94-66/1036 54
53
NDX2897940
NDX2552396
పపరర: మహహసదడననథ చచదరగ నసదదపరటట
పపరర: సతఖననథ జజగగ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గవన
ఇసటట ననస:1-2-84
వయససస:18
లస: పప

58
NDX2550861
పపరర: మణణకరసట గవన

51
NDX2967776
పపరర: శక సతఖ దదపసస కసటటపపడడ

తసడడ:డ రసబబబగ కసటటపపడడ
ఇసటట ననస:1-2-73/A
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:1-2-77/17
వయససస:30
లస: పప

భరస : సరసబశవ గగటటసమగకరల
ఇసటట ననస:1-2-81
వయససస:62
లస: ససస స

61
NDX3020328
పపరర: అనసష పల

94-2/973

తసడడ:డ రరస చసదడ రరవప జవరశజ
ఇసటట ననస:1-2-72
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వడచడ
ఇసటట ననస:1-2-77
వయససస:18
లస: పప
55
NDX2809374
పపరర: వనసకట రతరస గగటటసమగకరల

50
NDX2654457
పపరర: వనసకట మహనకకషష జవరశజ

78
NDX3099637
పపరర: ససనసద మసడవ

94-1/1429

భరస : సతఖననరరయణ మసడవ
ఇసటట ననస:1-2-94/2
వయససస:34
లస: ససస స
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79
NDX2645893
పపరర: జయసత చచదరగ టటప
డ ససననన

94-2/978

తసడడ:డ రవ టటప
డ ససననన
ఇసటట ననస:1-2-94/2
వయససస:20
లస: పప
82
NDX2387041
పపరర: బబల పకదదశ రరజ పస తషరరజ

94-2/11

తసడడ:డ చసదడ శశఖర పస తషరరజ
ఇసటట ననస:1-2-98, FLAT NO 4A
వయససస:22
లస: పప
85
NDX2854263
పపరర: వసశ భబరర వ దనసరగ

94-2/5

94-2/1372

94-2/1506

81
NDX2973089
పపరర: నలన జశటట

తసడడ:డ పరటటక
డ బబరరరరడ జజసఫ ననలపరటట
ఇసటట ననస:1-2-94/B
వయససస:22
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర బబబగ జశటట
ఇసటట ననస:1-2-97
వయససస:36
లస: ససస స

83
NDX1614883
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప దనసరగ

84
NDX1614859
పపరర: వసశ హరగక దనసరగ

94-1/1430

భసధసవప: వజయలకడమ
ఇసటట ననస:1-2-99
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:1-2-99
వయససస:25
లస: ససస స
88
NDX2854479
పపరర: పరసడడ రసగరరరవప అనరసరరజ

80
NDX2441350
పపరర: పరటటక
డ బబల హరరష ననలపరటట

94-2/1370

94-2/1371

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:1-2-99
వయససస:26
లస: ససస స

86
NDX2356350
పపరర: భబరత కలమమర వనమమరగ

94-1/9

87
NDX2854511
పపరర: కకషషవనణణ అనరసరరజ

94-2/1505

తసడడ:డ వ వ కజ వ దసరర పడసరద వనమమరగ
ఇసటట ననస:1-2-103
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప అనరసరరజ
ఇసటట ననస:1-2-104
వయససస:80
లస: ససస స

89
NDX2854495
పపరర: వర లకడమ అనరసరరజ

90
NDX2853455
పపరర: కరతనఖయన అనరసరరజ

94-2/1507

94-4/1416

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప అనరసరరజ
ఇసటట ననస:1-2-104
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప అనరసరరజ
ఇసటట ననస:1-2-104
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప అనరసరరజ
ఇసటట ననస:1-2-104
వయససస:76
లస: ససస స

94-8/1717
91
NDX3229788
పపరర: వనసకట వర జగదదశ కలమమర
పపవరశడ
తలర : వనసకట వర లకడమ ససనత పపవరశడ
ఇసటట ననస:1-2-105
వయససస:20
లస: పప

92
NDX2956662
పపరర: మణణ గరపరల వటటసకలటట

93
NDX3297546
పపరర: గణపత రరవప పరటటరగ

తసడడ:డ ససబబ రరవప వటటసకలటట
ఇసటట ననస:1-9-5-3600 FLAT-102
వయససస:30
లస: పప

94
NDX3033552
పపరర: పరరర సరరధద మటస పలర

95
NDX3039575
పపరర: సశరష లత పదమననభగన

94-8/1346

తసడడ:డ రరమమ రరవప
ఇసటట ననస:1-9-30, D-37
వయససస:40
లస: పప
97
NDX2640654
పపరర: ననగజశశర రరవప తతట

94-2/1068

94-8/4

తసడడ:డ శకహరగ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:1-10-4/1
వయససస:22
లస: ససస స

101
NDX2462018
పపరర: వనసకట రరమయఖ గరపప

94-8/1133

104
NDX2755247
పపరర: కకషష కలమమర వలర భననన
తసడడ:డ ననరరయణ రరవప వలర భననన
ఇసటట ననస:1-10-4
వయససస:65
లస: పప

94-8/7

96
NDX2649937
పపరర: కకమల పప నరగసటట

94-8/1131

తసడడ:డ శవ కకటటశశరరరవప పప నరగసటట
ఇసటట ననస:1-9-38
వయససస:20
లస: ససస స
94-8/3

99
NDX2385680
పపరర: జజనకక తసవడ

94-82/1

భరస : లకమణ రరవప తసవడ
ఇసటట ననస:1-9-41/D
వయససస:61
లస: ససస స
94-8/5

తసడడ:డ లసగయఖ గరపప
ఇసటట ననస:1-9-44
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ససతలమపప
ఇసటట ననస:1-9-44
వయససస:60
లస: పప
106
NDX2401826
పపరర: శక హరగరత తనళళ
ర రర

94-8/1347

తసడడ:డ ససభదడ రరవప తసవడ
ఇసటట ననస:1-9-41/D
వయససస:66
లస: పప

భరస : ససవర రరమ కకషష ససతలపప
ఇసటట ననస:1-9-44
వయససస:49
లస: ససస స
103
NDX2609816
పపరర: శవ రరమ కకషష ససతలమపప

98
NDX2385532
పపరర: లకమణ రరవప తసవడ

94-8/1759

తసడడ:డ అపసలననయగడడ పరతతరగ
ఇసటట ననస:1-9-13
వయససస:41
లస: పప

భరస : పరరర సరరధద
ఇసటట ననస:1-9-30, D-37
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకకనడడ తతట
ఇసటట ననస:1-9-41/a
వయససస:76
లస: పప
100
NDX2386308
పపరర: కకటటశశరమమ ససతలపప

94-57/909

102
NDX2530533
పపరర: అజయకలమమర

94-8/6

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:1-9-44
వయససస:23
లస: పప
94-8/1257

105
NDX2755577
పపరర: సశరష లత వలర భననన

94-8/1258

భరస : ననరరయణ రరవప వలర భననన
ఇసటట ననస:1-10-4
వయససస:61
లస: ససస స

94-61/1023 108
107
NDX2998441
NDX2530616
పపరర: వనసకట ననగజశశర రరవప చససడసరగ
పపరర: తషలశ తరరమలకకసడ

భసధసవప: వససత లకడమ చససడసరగ
ఇసటట ననస:1-10-5/1A, FLAT 201
వయససస:63
లస: పప

94-2/18

భరస : రమణయఖ తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:1-10-394
వయససస:33
లస: ససస స
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94-8/1259

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:1-11-9 B-29, 500
వయససస:22
లస: ససస స
112
NDX2480598
పపరర: శవననగజసదడ రరడడడ పప లమమర

94-1/45

94-8/1265

94-8/1268

121
NDX3126125
పపరర: హర వనసకట గరపస కకషష
కలనరలమగసటబర
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కలనరలమగసటబర
ఇసటట ననస:1-13-6,4TH LANE
వయససస:35
లస: పప

94-8/1271

124
NDX2291938
పపరర: జజఖత చరరగమరగ

94-1/1797

119
NDX3136231
పపరర: శవ రరమ కకషష పవపలలరగ

122
NDX2961506
పపరర: నరసససహరరవప బబలరసకకసడ

94-8/733

94-8/1269

94-8/1251

131
NDX2755742
పపరర: కవఖ శక కరపప

94-8/9

94-8/735

భరస : లకడమ ననరరయణ సరమననన
ఇసటట ననస:1-13-14
వయససస:41
లస: ససస స

94-8/1261

94-8/1262

భరస : రరమకకటయఖ కననరదనరర
ఇసటట ననస:1-13-20
వయససస:66
లస: ససస స
94-8/1264

137
NDX3253416
పపరర: శరత చసదడ గగసజపలర
తసడడ:డ భబసరర రరవప గగసజపలర
ఇసటట ననస:1-13-51
వయససస:31
లస: పప

120
NDX3114451
పపరర: మసగమమ పవపలలరగ

94-8/1270

123
NDX2441665
పపరర: అనసత లకడమ రరవనల

94-8/8

126
NDX0966226
పపరర: శవకలమమరగ తనటట

94-8/10

129
NDX1013879
పపరర: లకడమ మహన రరవప గగలర పపడడ

94-8/738

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:1-13-8
వయససస:59
లస: పప

Deleted

134
NDX2820314
పపరర: హనసమమయమమ కననరదనరర

94-8/1267

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:1-13-8
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర బబబగ కరపప
ఇసటట ననస:1-13-13
వయససస:18
లస: ససస స
94-8/12

117
NDX2961571
పపరర: హరగరత చవర

భరస : ఈశశర చసద రరవనల
ఇసటట ననస:1-13-7 G M C NO 3-18-788
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : లకడమ మహనరరవప
ఇసటట ననస:1-13-8
వయససస:57
లస: ససస స
94-8/1272

94-4/1733

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష పవపలలరగ
ఇసటట ననస:1-13-5f
వయససస:80
లస: ససస స

125
NDX2383495
పపరర: వరలకడమ పరకలపరటట

128
NDX1017672
పపరర: పదనమవత గగలర పపడడ

114
NDX3270410
పపరర: శరత చసదడ గగసజపలర

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప చవర
ఇసటట ననస:1-13-5
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : పస ససవర కకటటశశర రరవప పప టర
ఇసటట ననస:1-13-8
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ మహన రరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:1-13-8
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పరమ రరడడడ వసగల
ఇసటట ననస:1-13-20, s v n colony
వయససస:70
లస: పప

94-8/1266

తసడడ:డ కకసడయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:01-13-07
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ మహనరరవప
ఇసటట ననస:1-13-8
వయససస:29
లస: ససస స

136
NDX3164811
పపరర: పసదద నరసససహ రరడడడ వసగల

116
NDX2985547
పపరర: కకషష చచసతనఖ వనలదద

94-82/810

తసడడ:డ భబసరర రరవప గగసజపలర
ఇసటట ననస:1-13-5
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ పవపలలరగ
ఇసటట ననస:1-13-5f
వయససస:96
లస: పప

భరస : పసలల చరరగమరగ
ఇసటట ననస:1-13-8
వయససస:25
లస: ససస స

133
NDX2498673
పపరర: పపణఖవత సరమననన

94-4/1720

తసడడ:డ పసచచయఖ వనలదద
ఇసటట ననస:1-13-5
వయససస:33
లస: పప

118
NDX2838589
పపరర: ఉమ వససత సరయ కకషష
గసగగననన
తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:1-13-5/F
వయససస:20
లస: పప

130
XNC0149393
పపరర: ననగ కకషష చచసతనఖ గగలర పపడడ

113
NDX3246972
పపరర: ననగజశశర రరవప చవర

111
NDX3013067
పపరర: రతర మణణ తనతతలల

భరస : వర భదడ చనరరఖలల తనతతలల
ఇసటట ననస:1-12-2
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలరరవ చవర
ఇసటట ననస:1-13-5
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ సససదసలల శశటస టపలర
ఇసటట ననస:1-13-5
వయససస:40
లస: పప

127
NDX1016591
పపరర: యమమన మణణచసదన జ

94-8/1260

తసడడ:డ కరరగయమవఅలమ రరజ రరదసడ
ఇసటట ననస:1-12-2
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ పప లమమర
ఇసటట ననస:1-12-542
వయససస:37
లస: పప
115
NDX3100674
పపరర: కకషసయఖ శశటస టపలర

110
NDX2753267
పపరర: మహహశశర రరజ రరదసడ

132
NDX2498723
పపరర: కకరస గ నసదన సరమననన

94-8/11

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ సరమననన
ఇసటట ననస:1-13-14
వయససస:20
లస: ససస స
135
NDX2766400
పపరర: శసకర రరడడడ వసగల

94-8/1263

తసడడ:డ పసదద నరసససహ రరడడడ వసగల
ఇసటట ననస:1-13-20
వయససస:43
లస: పప
94-8/1732

138
NDX2999464
పపరర: వగననశశరగ దదవ చదనసపత

94-8/1273

భరస : శవ కకటటశశరరవప చదనసపత
ఇసటట ననస:1-14-1
వయససస:61
లస: ససస స
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139
NDX3123908
పపరర: ఆదదతఖ అకకరనదస దడడడ అలమ

94-8/1274

తసడడ:డ మజల
ఇసటట ననస:1-14-2
వయససస:22
లస: పప
142
NDX2939221
పపరర: సరయ కకషష కకసరరజ

94-26/1084

94-4/608

94-4/611

146
JBV1802354
పపరర: కకటటశశరమమ గరవసదస 

149
NDX1251933
పపరర: శకనవరసరరవప మమడ

94-4/614

152
NDX0108910
పపరర: శవకలమమరర కలసచనపలర

94-4/609

భరస : కకటటశశర రరవప పమడడ
ఇసటట ననస:1-15-4 FLAT 502
వయససస:68
లస: ససస స

155
NDX2961332
పపరర: ఆసజననయగలల పరమడ

144
NDX2199933
పపరర: ఝ నస కల వవశరపప

94-4/607

147
NDX0241265
పపరర: మమరస మమ కసదసకలరగ

94-4/610

భరస : భకకలల
ఇసటట ననస:1-14-673
వయససస:53
లస: ససస స
94-4/612

150
JBV1793157
పపరర: వనసకటరమణ తసగగరరల 

94-4/613

భరస : దదనయఖ 
ఇసటట ననస:1-14-680
వయససస:40
లస: ససస స
94-4/615

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:1-14-693
వయససస:40
లస: ససస స
94-2/1367

94-8/1275

భరస : వజయ కలమమర కల వడపప
ఇసటట ననస:1-14-516
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:1-14-679
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ లలయఖ
ఇసటట ననస:1-14-691
వయససస:33
లస: ససస స
154
NDX2961340
పపరర: పసరమమ పమడడ

94-21/659

భరస : చలపత 
ఇసటట ననస:1-14-603
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ భకకలల
ఇసటట ననస:1-14-673
వయససస:33
లస: పప
151
JBV1795327
పపరర: మరగయమమ ఆదదమగళళ

143
NDX2623262
పపరర: ససభబన పఠరన

141
NDX2986636
పపరర: చచసతనఖ పరవపలలరగ

భరస : హరగశ పరవపలలరగ
ఇసటట ననస:1-14-4/2
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగల మర
ఇసటట ననస:1-14-266
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప 
ఇసటట ననస:1-14-595
వయససస:33
లస: పప
148
NDX0115196
పపరర: సరసబశవరరవప కసదసకలరగ

94-8/13

తసడడ:డ ససరజష కలమమర గసగ
ఇసటట ననస:1-14-4
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమణ చచదరగ కకసరరజ
ఇసటట ననస:1-14-118
వయససస:19
లస: పప
145
JBV3012796
పపరర: రరజజసదపడసరద పస గగల

140
NDX2376093
పపరర: మధసర లమలస వలర క గసగ

153
NDX2963791
పపరర: హహమ లత పమడడ

94-1/1397

భరస : ఆసజననయగలల పమడడ
ఇసటట ననస:1-15-4 FLAT-502
వయససస:49
లస: ససస స
94-8/1276

తలర : పసరమమ పరమడ
ఇసటట ననస:1-15-4 flat no507
వయససస:51
లస: పప

156
NDX3064268
పపరర: అదద లకడమ ఉయమఖరర

94-8/1277

భరస : జగననమహర రరవప ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:1-16-4
వయససస:58
లస: ససస స

157
NDX3073426
పపరర: వనసకట శవరరస కకషషపడసరద
ఉయమఖరర
తసడడ:డ జగననమహన రరవప ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:1-16-4
వయససస:44
లస: పప

94-8/1278

158
NDX3132768
పపరర: వనసకట శవరరస కకషషపడసరద
ఉయమఖరర
తసడడ:డ జగననమహన రరవప ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:1-16-4
వయససస:44
లస: పప

94-8/1279

159
NDX3122314
పపరర: వనసకట శవరరస కకషషపడసరద
ఉయమఖరర
తసడడ:డ జగననమహన రరవప ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:1-16-4
వయససస:44
లస: పప

94-8/1280

160
NDX3065851
పపరర: శవ పరరశత యయనసగ

94-8/1281

161
NDX3268646
పపరర: యయససమణణ బతష
స ల

94-8/1740

162
NDX2742500
పపరర: మమరస మమ ఠమమసపటస ట

94-8/1282

భరస : రవ యయనసగ
ఇసటట ననస:1-16-4
వయససస:29
లస: ససస స
163
NDX3275138
పపరర: ఠమమసపటస ట మమరస మమ

భరస : సతఖననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:1-17-22/8
వయససస:40
లస: ససస స
94-8/1746

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:1-17-22/23
వయససస:25
లస: ససస స
166
NDX2742997
పపరర: పసదద రరజ తమమశశటస ట
తసడడ:డ బబబగ తమమశశటస ట
ఇసటట ననస:1-17-26
వయససస:38
లస: పప

164
NDX2924439
పపరర: మరగయమమ దదవనలమ

భరస : రరమయఖ ఠమమసపటస ట
ఇసటట ననస:1-17-22/23
వయససస:75
లస: ససస స
94-8/1283

భరస : శరసబయఖ దదవనలమ
ఇసటట ననస:1-17-26
వయససస:52
లస: ససస స
94-8/1285

167
NDX2749232
పపరర: మసగయఖ దదవనలమ
తసడడ:డ శరసబయఖ దదవనలమ
ఇసటట ననస:1-17-26
వయససస:31
లస: పప

165
NDX2749349
పపరర: రరమగలమమ బసడరర

94-8/1284

భరస : ఎడడకకసడలల బసడరర
ఇసటట ననస:1-17-26
వయససస:43
లస: ససస స
94-8/1286

168
NDX2742922
పపరర: మసగ తమమశశటస ట

94-8/1287

భరస : పసదద రరజ తమమశశటస ట
ఇసటట ననస:1-17-26
వయససస:31
లస: ససస స
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94-8/1288

తసడడ:డ ఎసస దదవళర
ఇసటట ననస:1-17-26
వయససస:18
లస: పప
172
NDX2742351
పపరర: లకడమ బతషల

94-8/1290

94-8/1292

173
NDX3265758
పపరర: పస లయఖ శవరరతడ

తసడడ:డ లకడమ బబబగ కకసడమమ
ఇసటట ననస:1-17-51/A
వయససస:46
లస: ససస స

94-8/1293

179
SQX2400158
పపరర: సస రర రరజ పపలపరటట

95-9/816

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప యమస
ఇసటట ననస:1-18-6, FLAT NO 204,
వయససస:28
లస: పప

95-14/1013

94-4/616

177
NDX2879575
పపరర: లకడమ బబబగ యయరరకగసడనర

94-8/1294

180
NDX2681260
పపరర: వనసకటటశశరరర అరవటట

94-57/666

185
NDX2582997
పపరర: సరసబశవరరవప పరమగలపరటట

188
NDX2462513
పపరర: సరయ కకషష మమధవపసదద

183
NDX2609329
పపరర: కరగశరమ చచదరగ యరకగగసటర

94-25/758

తసడడ:డ పసదద వనసకటటశశరరర యరకగగసటర
ఇసటట ననస:1-18-1/A
వయససస:21
లస: ససస స
94-4/1261

భసధసవప: శవకలమమరగ మమమమలపఅల
ఇసటట ననస:1-19-2, D-2
వయససస:44
లస: పప

187
NDX2471795
పపరర: కనకవలర మమధవపసదద

94-8/1291

తసడడ:డ రమణ అరవటట
ఇసటట ననస:1-17-223
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకనవరస మరర
ఇసటట ననస:1-17-449/13a
వయససస:30
లస: ససస స
94-4/1260

174
NDX2742930
పపరర: ఏసస కలమమరగ గగడడవరడ

తసడడ:డ శవయఖ యయరరగసడనర
ఇసటట ననస:1-17-51/a
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ బబల సససదర రరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:1-17-187/1
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రరమమనసజలల మమననపలర
ఇసటట ననస:1-17-369/1
వయససస:44
లస: పప

94-8/1289

భరస : రమణయఖ గగడడవరడ
ఇసటట ననస:1-17-34/3
వయససస:35
లస: ససస స

176
NDX2862134
పపరర: మణణకరసత చలర

94-53/705 182
181
NDX2956266
SQX2477511
పపరర: బ వ ఏల ఏస సస కకరణ మమననపలర
పపరర: వనసకట మకర జజఖత పపరస

184
NDX2551471
పపరర: హరర కలమమర యమస

94-8/1738

తసడడ:డ నగరజ చలర
ఇసటట ననస:1-17-37/1
వయససస:20
లస: పప
94-8/1295

171
NDX2742377
పపరర: బబ డయఖ దదవళర

తసడడ:డ శరసబయఖ దదవళర
ఇసటట ననస:1-17-27/7
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ శవరరతడ
ఇసటట ననస:1-17-29/2
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరజ చలమర
ఇసటట ననస:1-17-37/1
వయససస:20
లస: పప
178
NDX2879625
పపరర: కకసడమమ యయరరకగసడనర

94-8/1741

తసడడ:డ బకలల
ఇసటట ననస:1-17-26
వయససస:52
లస: పప

భరస : కకటయఖ బతషల
ఇసటట ననస:1-17-27/7
వయససస:23
లస: ససస స
175
NDX2819696
పపరర: మణణకసఠ చలమర

170
NDX3270097
పపరర: ఎసస దదవళర

186
NDX3162518
పపరర: జరటట బసదస మహహత

94-8/1296

తసడడ:డ జరటట మధస బబబగ
ఇసటట ననస:1-19-23
వయససస:20
లస: ససస స
94-4/617

189
NDX2771541
పపరర: వనసకట ననగరరజ కకలల
ర రర

94-8/1306

భరస : శకకకషష సదస
ర రర పడసరద మమధవపసదద
ఇసటట ననస:1-19-26
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శక కకషష సదస
ర రర పడసరద మమధవపసదద
ఇసటట ననస:1-19-26 SVN COLONY
వయససస:26
లస: పప

భసధసవప: అనల కలమమర కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:1-24-6 ( New 3-14-663 )
వయససస:50
లస: పప

190
NDX2668812
పపరర: నరసససహ రరవప గగసటటపలర

191
NDX2522720
పపరర: నరసససహ రరవప నరక

192
NDX2480556
పపరర: లత థనమస

94-1/1287

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:1-25-6
వయససస:72
లస: పప
193
NDX2480564
పపరర: థనమస ససబబసససయన
ఎలమనగగవలల
తసడడ:డ ససబబసససయన ఎలమనగగవలల
ఇసటట ననస:1-25-21
వయససస:63
లస: పప
196
NDX3135860
పపరర: సరరజన నసతలపత
భరస : కకషష రరవప నసతలపత
ఇసటట ననస:1-31-13,
వయససస:66
లస: ససస స

94-1/47

భసధసవప: నరసససహ రరవప నరక
ఇసటట ననస:1-25-7
వయససస:81
లస: పప
94-1/49

194
SQX2108199
పపరర: నవఖ సరయ చసత

భరస : థనమస ససబబసససయన
ఇసటట ననస:1-25-21
వయససస:59
లస: ససస స
95-93/619

తసడడ:డ తరరమల వనసకట రమణ చసత
ఇసటట ననస:1-25-121
వయససస:23
లస: ససస స
94-8/1313

197
NDX3192705
పపరర: షరకకరర అసజమ మహమమద
తసడడ:డ వనయతషలమర మహమమద
ఇసటట ననస:1-31-13, FLAT NO 303
వయససస:21
లస: ససస స

94-1/48

195
NDX2609741
పపరర: వనసషషవ గసధస

94-2/972

తసడడ:డ అపసరరవప గసధస
ఇసటట ననస:1-25A
వయససస:21
లస: ససస స
94-8/1314

198
NDX3121753
పపరర: వనయతషలమర మహమమద

94-8/1315

తసడడ:డ ఫజలలలమర మహమమద
ఇసటట ననస:1-31-13,FLAT NO 303
వయససస:51
లస: పప
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199
NDX3106705
పపరర: శకనవరస రరవప పలర మలర

94-8/1316

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పలర మలర
ఇసటట ననస:1-31-14,3RD LANE
వయససస:42
లస: పప
202
NDX3004082
పపరర: రవ నసదన బబ దసలలరర

94-4/1450

94-8/1320

94-4/1460

94-8/1324

94-4/1465

94-129/1

94-218/984

తసడడ:డ శవ రరడడడ ఒసగరలల
ఇసటట ననస:2
వయససస:43
లస: పప

212
NDX2842383
పపరర: అపసరరవప కకరగతల

215
NDX3151628
పపరర: కకషష చచసతనఖ ఇతనఖల

218
NDX2685774
పపరర: షరహహన కరశర షపక

221
NDX2613735
పపరర: లమవణఖ మలర

94-2/19

94-78/1073

94-3/1397

207
NDX3004116
పపరర: కలమఖణణ బబ దసలలరర

94-4/1451

210
NDX3062353
పపరర: చకకధర నలమమలల

94-8/1323

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:1-32-44
వయససస:30
లస: పప
94-8/1325

213
NDX3081973
పపరర: దసరర జజఖత వలమససన నసబమరగ

94-4/1466

తసడడ:డ శకమననరరరయణ నసబమరగ
ఇసటట ననస:1-32-50/8
వయససస:23
లస: ససస స
94-8/1327

216
NDX2717643
పపరర: జగపత బబబగ గగరరకల

94-3/1284

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గగరరకల
ఇసటట ననస:1-32-50/96
వయససస:20
లస: పప
94-4/1308

219
NDX2685782
పపరర: శబబర అహమద

94-4/1309

తసడడ:డ అమరరదదదన
ఇసటట ననస:1-77-2
వయససస:21
లస: పప
94-119/738

తసడడ:డ రమమశ మలర
ఇసటట ననస:1-195
వయససస:19
లస: ససస స

తలర : ననగ మలలర శశరగ బబ రరక
ఇసటట ననస:1E
వయససస:73
లస: ససస స
226
NDX2977379
పపరర: ససబబ రరడడడ ఒసగరలల

94-8/1322

తసడడ:డ అమరరథదన షపక
ఇసటట ననస:1-77-2
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వ వ పసడడ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:1-126
వయససస:21
లస: ససస స
223
NDX2531762
పపరర: లకడమ సరసబడజఖస కకళర

209
NDX3189594
పపరర: నరరయణమమ రవపలపలర

204
NDX3217957
పపరర: హహమసత కలమమర బదత

భరస : రవ నసదన బబ దసలలరర
ఇసటట ననస:1-32-23/8
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:1-32-50/82
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ మహరగర అవరశరగ
ఇసటట ననస:1-72-47
వయససస:39
లస: ససస స
220
NDX3272499
పపరర: ససత శక లలతనసబక మమడసరగ

94-8/1321

తసడడ:డ లకమయమ కకరగతల
ఇసటట ననస:1-32-48
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష కమమమల
ఇసటట ననస:1-32-50/46
వయససస:19
లస: పప
217
NDX2497519
పపరర: ససబబలకడమ అవరశరగ

206
NDX2863868
పపరర: లకడమ పడథసఖష బబ టటటశశటటట

94-4/1449

తసడడ:డ ససధనకరరరవప బదత
ఇసటట ననస:1-32-9
వయససస:34
లస: పప

భసధసవప: కకటటశశరరవప రవపలపలర
ఇసటట ననస:1-32-32/A
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:1-32-44
వయససస:28
లస: పప
214
NDX2853513
పపరర: తరరణ కలమమర కమమమల

94-8/1326

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బబ టటటశశటటట
ఇసటట ననస:1-32-16
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బగససరరడడడ
ఇసటట ననస:1-32-30
వయససస:60
లస: పప
211
NDX2900207
పపరర: శవరరమకకషష నలమమలల

203
NDX2992717
పపరర: శరకవణణ సససహదదడ

201
NDX3074036
పపరర: మధస కలమమర అదచదపలర

తసడడ:డ మమధవరరవప
ఇసటట ననస:1-32-2/3
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమమర సససహదదడ
ఇసటట ననస:1-32-5
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బబ టటటశశటటట
ఇసటట ననస:1-32-16
వయససస:21
లస: పప
208
NDX2852465
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ పసటస ట

94-8/1317

తసడడ:డ అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:1-31-16
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరధకకషష బబ దసలలరర
ఇసటట ననస:1-32-2/8
వయససస:32
లస: పప
205
NDX2863850
పపరర: భబరర వ సరయ బబ టటటశశటటట

200
NDX2827046
పపరర: శసషసద వల షపక

222
NDX2638443
పపరర: వనసకటటశశరరర శసగసపలర

94-2/1069

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ శసగసపలర
ఇసటట ననస:1-B
వయససస:78
లస: పప

224
NDX2385557
పపరర: రరమగ వననరకకట

94-76/1

225
NDX2652915
పపరర: యయకమబబరర దదవ గగడద

తసడడ:డ కకషష ర వననరకకట
ఇసటట ననస:1ST LANE 59TH WARD
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అపసరరవప గగడద
ఇసటట ననస:1St Line,
వయససస:18
లస: ససస స

227
NDX2886588
పపరర: వనసకయమమ మమకకనపటట

228
NDX2886570
పపరర: ననగలకడమ మమకకనపటట

94-72/1230

భరస : సరసబశవరరవప మమకకనపటట
ఇసటట ననస:2NDLANE 3RDCROSSROAD
వయససస:41
లస: ససస స

94-2/1070

94-72/1231

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మమకకనపటట
ఇసటట ననస:2NDLANE 3RDCROSSROAD
వయససస:21
లస: ససస స
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229
NDX2886562
పపరర: కరరగసక మమకకనపటట
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94-72/1232

230
NDX2934941
పపరర: సరసబశవరరవప మమకకనపటట

94-78/1085

231
NDX2643633
పపరర: ననగ రరణణ ఆరగకటర

94-2/1131

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమకకనపటట
ఇసటట ననస:2NDLANE 3RDCROSSROAD
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ బబ డయఖ మమకకనపటట
ఇసటట ననస:2NDLANE 4THCROSS ROAD
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మరగయదనసస
ఇసటట ననస:2ND LINE
వయససస:20
లస: ససస స

232
NDX1388446
పపరర: రరధన రరణణ పరవపలలరగ

233
NDX1042613
పపరర: సరరజన దదవ దడపసలపపడడ

234
NDX2286896
పపరర: వనసకట ససలలచన దదవరగగరగ

94-8/92

భరస : వనణగ బబబగ
ఇసటట ననస:3-4-259
వయససస:45
లస: ససస స
235
NDX2441533
పపరర: ససరజసదడ బబబగ కలపరల

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-4-259
వయససస:57
లస: ససస స
94-8/95

తసడడ:డ భబసరర రరవప కలపరల
ఇసటట ననస:3-4-259
వయససస:54
లస: పప
238
NDX2709475
పపరర: పదమ వత కలపరల

94-8/1194

94-8/1491

94-8/1713

94-8/98

94-8/101

భరస : శవ రరమ కకషషయఖ మగపరసళళ
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:64
లస: ససస స

94-9/773

245
NDX3234150
పపరర: శకనవరస రరవప కకట

248
NDX1437681
పపరర: దదవఖ పలర పస తష

251
NDX0351577
పపరర: ఫణణ పసడయ తషమమల

94-8/104

254
JBV3045069
పపరర: రరధనరరణణ తషమమల

94-8/1719

257
NDX1437673
పపరర: ధరణణ కలమమరగ కకరగటబల
భరస : రరధ కకషష
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:69
లస: ససస స

94-8/1490

243
NDX3215019
పపరర: శక మణణకసఠ కకట

94-8/1492

246
NDX3237484
పపరర: వనసకట కకటటశశరరరవప కకట

94-8/1726

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకట
ఇసటట ననస:3-4-260
వయససస:48
లస: పప
94-8/99

249
NDX2053247
పపరర: పడతతఖష లసగసశశటస ట

94-8/100

భరస : వనసకట ననగ రవ లసగసశశటస ట
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:31
లస: ససస స
94-8/102

252
NDX2119759
పపరర: మలర క గరగగననన

94-8/103

భరస : శవరరమ కకషషయఖ మగపరసళర
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:49
లస: ససస స
94-8/105

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:52
లస: ససస స
94-8/108

240
NDX2755940
పపరర: భవన గరర పటట

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:3-4-260
వయససస:21
లస: పప

తలర : రరధ రరణణ
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససరజష బబబగ ననరరర
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:51
లస: ససస స
256
NDX1437806
పపరర: గకహ లకడమ మగపరసళళ

242
NDX2702389
పపరర: ససరరసదడ బబబగ కలపరల

94-8/97

భసధసవప: ఆరఎఎ రరవప గరర పటట
ఇసటట ననస:3-4-259
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమస
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమస
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:31
లస: ససస స
253
NDX1437764
పపరర: ససనత గగసజపలర

94-8/1489

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకట
ఇసటట ననస:3-4-260
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవ రరవప గరగగననన
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:28
లస: ససస స
250
NDX1437699
పపరర: అనసష పలర పస తష

239
NDX3080405
పపరర: భవన గరరర పరటట

237
NDX2286920
పపరర: జజగరరమరరడడడ దదవగగరగ
తసడడ:డ మమకకరరడడడ దదవగగరగ
ఇసటట ననస:3-4-259
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ భబసరర రరవప కలపరల
ఇసటట ననస:3-4-259
వయససస:53
లస: పప

భరస : ససబబరరవప కకటస
ఇసటట ననస:3-4-260
వయససస:71
లస: ససస స
247
NDX2119775
పపరర: ననహ గరగగననన

94-8/96

భరస : రమమరరవప
ఇసటట ననస:3-4-259
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ జయరరమ రరడడడ దదవగగరగ
ఇసటట ననస:3-4-259
వయససస:40
లస: పప
244
NDX3225448
పపరర: లలమవత కకటస

236
NDX1038462
పపరర: సతఖననరరయణ దడపసలపపడడ

94-8/94

భరస : జయరరమరరడడడ దదవరగగరగ
ఇసటట ననస:3-4-259
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వర భదడయఖ
ఇసటట ననస:3-4-259
వయససస:64
లస: పప

భసధసవప: ససఏనదరర బబబగ కలపరల
ఇసటట ననస:3-4-259
వయససస:20
లస: ససస స
241
NDX3130994
పపరర: రరమకకషష దదవగగరగ

94-8/93

255
NDX1437657
పపరర: వజయ శక కజసరన

94-8/107

భరస : శక పరరర సరరధద
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:56
లస: ససస స
94-8/109

258
NDX1577354
పపరర: రమమదదవ అడడససమలర

94-8/110

భరస : చన అసకకనడడ అడడససమలర
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:77
లస: ససస స
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259
NDX1437814
పపరర: నపపన గరగగననన
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94-8/111

తసడడ:డ వనసకట శవ రరవప
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:25
లస: పప
262
NDX1437624
పపరర: కరరరస క కజసరన

94-8/114

94-8/117

94-8/121

94-8/124

94-8/1493

94-8/1496

94-9/1070

భరస : శకనవరస రరవప గరడడపరగస
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:40
లస: ససస స

272
NDX2712412
పపరర: గరతమ గరడడపరగస

275
NDX3177151
పపరర: ససతనరరమయఖ చకటట

278
NDX3195088
పపరర: శరరష చకటట

281
NDX3208428
పపరర: ససతనరరమయఖ చకటట

94-9/1073

284
NDX3188893
పపరర: శరరష చకటట

94-8/1195

287
AP151010075187
పపరర: రరజజ ససరఖదదవర
భరస : వనసకటదసరరరపడసరద
ఇసటట ననస:3-4-262
వయససస:72
లస: ససస స

267
JBV3036654
పపరర: వనసకటససతనరరసబబబగ సససకర

94-8/120

270
NDX1437780
పపరర: శవ రరమ కకషషయఖ మగపరసళళ

94-8/123

273
NDX2714525
పపరర: వనసకటటష గరడడపరగస

94-8/1196

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నసతలపత
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:20
లస: పప
94-8/1494

276
NDX3206224
పపరర: ససతనరరమయఖ చకటట

94-8/1495

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:42
లస: పప
94-8/1497

279
NDX3211075
పపరర: శరరష చకటట

94-8/1498

భరస : ససతనరరమయఖ చకటట
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:38
లస: ససస స
94-9/1071

282
NDX3186046
పపరర: ససతనరరమయఖ చకటట

94-9/1072

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:42
లస: పప
94-9/1074

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:38
లస: ససస స
94-124/768

94-8/116

తసడడ:డ వరయఖ మగపరసళళ
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:42
లస: పప
286
NDX2586519
పపరర: నరరయణమమ గరడడపరగస

94-8/122

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:42
లస: పప
283
NDX3197639
పపరర: ససతనరరమయఖ చకటట

269
NDX0477380
పపరర: యస యల ఆర కర పడసరద

264
NDX1437707
పపరర: మగరళ కకషష రరజ గగపరల వపపప

తసడడ:డ ననగమలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:42
లస: పప
280
NDX3197076
పపరర: ససతనరరమయఖ చకటట

94-8/118

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరడడపరగస
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:42
లస: పప
277
NDX3170107
పపరర: ససతనరరమయఖ చకటట

266
NDX1437640
పపరర: శక పరరర సరరధద కజసరన

94-8/113

తసడడ:డ రరజజ గగపరల
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ననగమలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ససతన రరమయఖ
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:76
లస: పప
274
NDX3190865
పపరర: ససతనరరమయఖ చకటట

94-8/115

తసడడ:డ శవ రరమ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ పలర పస తష వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:61
లస: పప
271
NDX1437665
పపరర: రరధ కకషష కకరగటబల

263
NDX2053239
పపరర: వనసకట ననగ రవ లసగసశశటస ట

261
NDX1437632
పపరర: కరశక కజసరన

తసడడ:డ పరరర సరరధద
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకదసడ రరమయఖ లసగసశశటస ట
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమయఖ గరగగననన
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:54
లస: పప
268
NDX1607342
పపరర: పలర పస తష బడహమస

94-8/112

తసడడ:డ ససరజష బబబగ
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పరరర సరరధద
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:32
లస: పప
265
NDX2119767
పపరర: వనసకట శవ రరవప గరగగననన

260
NDX1437731
పపరర: అభనవ ననరరర

285
NDX2586527
పపరర: శకనవరస రరవప గరడడపరగస

94-124/767

తసడడ:డ రరమకకటయఖ గరడడపరగస
ఇసటట ననస:3-4-261
వయససస:46
లస: పప
94-8/125

288
NDX0351551
పపరర: సరరజన మగరక

94-8/126

భరస : నరసజన రరడడడ
ఇసటట ననస:3-4-262
వయససస:64
లస: ససస స
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289
AP151010072166
పపరర: వనసకటదసరరరపడసరద ససరఖదదవర

94-8/127

తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:3-4-262
వయససస:50
లస: పప
292
AP151010075193
పపరర: శశభబరరణణ ననరపననన

94-8/130

94-8/133

94-8/136

296
NDX1136654
పపరర: సరసబబడజఖస గగసటటపలర

299
AP151010072629
పపరర: ఉమమపత అనసమగల

94-8/139

302
NDX3150448
పపరర: బబజ వల షపక

భసధసవప: లల రరణణ నసకవరపప
ఇసటట ననస:3-4-265
వయససస:54
లస: పప
94-8/141

భరస : ననగజశశరరరవప గసగగననన
ఇసటట ననస:3-4-265
వయససస:53
లస: ససస స
310
NDX1179670
పపరర: అఖల V

94-8/144

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-4-265
వయససస:46
లస: పప
316
AP151010072630
పపరర: శసకరరరవప కకతస పలర
తసడడ:డ అపసయఖ
ఇసటట ననస:3-4-265
వయససస:67
లస: పప

94-8/137

94-8/1499

300
NDX1129022
పపరర: బసవయఖ గగసటటపలర

94-2/1449

309
NDX2197672
పపరర: వనసకట రవన గసగగననన

తసడడ:డ బడహమనసదశరమ
ఇసటట ననస:3-4-265
వయససస:70
లస: పప

94-8/1714

306
NDX1136605
పపరర: కకషషవనణణ అరకరరన

308
AP151010075234
పపరర: మమధవలత వసకరయలపరటట

317
AP151010072737
పపరర: మగరళకకషష వనలమమరగ

94-8/138

303
NDX3225497
పపరర: కరగమమబ షపక

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-4-265
వయససస:46
లస: ససస స

314
NDX2197649
పపరర: ననగజశశరరరవప గసగగననన

94-8/135

భరస : బబజ వల షపక
ఇసటట ననస:3-4-264-a-4
వయససస:34
లస: ససస స

94-8/142

94-8/140

94-8/143

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప గసగగననన
ఇసటట ననస:3-4-265
వయససస:28
లస: పప
94-8/145

312
NDX1514190
పపరర: శవరజ అడపరల

94-8/146

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:3-4-265
వయససస:34
లస: పప
94-8/148

తసడడ:డ రరమసరశమ గసగగననన
ఇసటట ననస:3-4-265
వయససస:55
లస: పప
94-8/150

297
AP151010075374
పపరర: కమలమమ అనసమగల

తసడడ:డ రరస లసగజశశర రరవప నసకరవరవరపప
ఇసటట ననస:3-4-265
వయససస:20
లస: ససస స

311
NDX2197664
పపరర: వనసకట భరత గసగగననన

94-8/132

తసడడ:డ సససదర రరమయఖ
ఇసటట ననస:3-4-264
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప గసగగననన
ఇసటట ననస:3-4-265
వయససస:30
లస: పప
94-8/147

294
AP151010072143
పపరర: రమమష బబబగ ననరపననన

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-4-264
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-4-265
వయససస:54
లస: ససస స

తలర : మమధవలత
ఇసటట ననస:3-4-265
వయససస:27
లస: పప
313
NDX1129980
పపరర: ససబబబరరవప మకరన

94-8/134

తసడడ:డ కదనర వల షపక
ఇసటట ననస:3-4-264-a-4
వయససస:37
లస: పప

94-2/1448 305
304
NDX2961373
NDX2961357
పపరర: రరమ లసగజశశర రరవప నసకవరపప
పపరర: యమగన నసకరవరవరపప

94-8/129

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:3-4-263
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-4-264
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:3-4-264
వయససస:89
లస: పప

307
NDX2197656
పపరర: పదనమవత గసగగననన

94-8/131

భరస : బసవయఖ
ఇసటట ననస:3-4-264
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:3-4-264
వయససస:45
లస: పప
301
NDX0457531
పపరర: ననగజశశర రరవప అనసమగల

293
AP151010072202
పపరర: రరకజష ననరపననన

291
AP151010075194
పపరర: ససషమ ననరపననన

భరస : రమమష బబబగ
ఇసటట ననస:3-4-263
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష బబబగ
ఇసటట ననస:3-4-263
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:3-4-264
వయససస:47
లస: ససస స
298
NDX1129782
పపరర: వనసకట నరసససహ గగసటటపలర

94-8/128

తసడడ:డ వనలలగగసడన రరడడడ
ఇసటట ననస:3-4-262
వయససస:72
లస: పప

భరస : రమమష బబబగ
ఇసటట ననస:3-4-263
వయససస:57
లస: ససస స
295
AP151010075508
పపరర: వజయలకడమ భమమ

290
NDX0463448
పపరర: ననరరయణ రరడడడ మమరక

315
AP151010072270
పపరర: రరమమసజననయగలల భమమ

94-8/149

తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:3-4-265
వయససస:57
లస: పప
94-8/151

318
JBV3036902
పపరర: ససరఖపడకరశరరవప భమమ

94-8/152

తసడడ:డ రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:3-4-265
వయససస:87
లస: పప
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94-8/1197

తసడడ:డ జననరరన రరవప తనతననన
ఇసటట ననస:3-4-265
వయససస:62
లస: పప
322
NDX2649226
పపరర: పదమ వనాదమగలపలర

94-9/774

భరస : రమమశ బబబగ తనతననన
ఇసటట ననస:3-4-265
వయససస:57
లస: ససస స
325
NDX2610269
పపరర: మననరమ దదవ గరవరడ

94-8/1201

94-8/1502

తసడడ:డ గసగధర రరవప ననగళర
ఇసటట ననస:3-4-269
వయససస:64
లస: ససస స
331
NDX2961423
పపరర: జజనస రరణణ అల

94-2/1451

334
NDX0611426
పపరర: సతఖననరరయణ దసదసదకలరర
duddukuru
తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ duddukuru
ఇసటట ననస:3-4-274
వయససస:73
లస: పప

94-8/155

94-8/158

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:3-4-277
వయససస:58
లస: పప

326
NDX2609733
పపరర: చసదన నసకవరపప

94-8/1199

భరస : గసగధర రరవప ననగళర
ఇసటట ననస:3-4-269
వయససస:64
లస: ససస స

329
NDX2402089
పపరర: గసగరధర రరవప ననగళర

330
NDX2961027
పపరర: జజనస రరణణ ఆల

335
NDX1748344
పపరర: నవఖ రరణణ కటకస

338
NDX0002758
పపరర: వనసకటటసశరరర కరటకస

341
AP151010075518
పపరర: అరరణ నలసరరజ

94-8/161

344
NDX1283308
పపరర: శకనవరస రరవప దనవపలలరగ

94-13/242

347
NDX1847997
పపరర: ససబబ రరవప జరరగగల
తలర : వరయఖ జరరగగల
ఇసటట ననస:3-4-277
వయససస:51
లస: పప

94-8/1501

94-2/1450

భరస : ససరఖ ననరరయణ ఆల
ఇసటట ననస:3-4-273
వయససస:54
లస: ససస స
94-9/30

333
NDX0611400
పపరర: లకడమ ననరరయణ దసదసదకలరర

94-9/31

తసడడ:డ సతఖననరరయణ duddukuru
ఇసటట ననస:3-4-274
వయససస:43
లస: పప
94-8/153

336
NDX0002816
పపరర: పదనమవత కటకస

94-8/154

భరస : వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:3-4-276
వయససస:48
లస: ససస స
94-8/156

339
NDX0000315
పపరర: శకలకడమ గరల

94-8/157

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-4-277
వయససస:44
లస: ససస స
94-8/159

342
NDX1740340
పపరర: వనసకట ససబబమమ గరల

94-8/160

భరస : జయ రరమయఖ గరల
ఇసటట ననస:3-4-277
వయససస:68
లస: ససస స
94-8/162

తసడడ:డ వర రరఘవయ
ఇసటట ననస:3-4-277
వయససస:32
లస: పప
94-8/164

94-8/1200

327
NDX2961654
పపరర: కరమమశశరగ ననగళర

తసడడ:డ రరమలసగజశశరరరవప నసకవరపప
ఇసటట ననస:3-4-265 F 402
వయససస:23
లస: ససస స

332
NDX0611467
పపరర: కకటటశశరమమ దసదసదకలరర

94-8/1751

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గరవరడ
ఇసటట ననస:3-4-265 F101
వయససస:54
లస: పప

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:3-4-277
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:3-4-277
వయససస:33
లస: పప
346
NDX0000075
పపరర: మదన మహనరరవప రరగస

324
NDX2616662
పపరర: శకనవరస రరవప గరవరడ

94-8/1198

తసడడ:డ ససబబశశటస ట కటకస
ఇసటట ననస:3-4-276
వయససస:71
లస: పప

భరస : మదన మహనరరవప
ఇసటట ననస:3-4-277
వయససస:47
లస: ససస స
343
NDX1438051
పపరర: శవ రరమ కకషష ఆదసరగ

323
NDX2610228
పపరర: మసజల గరవరడ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కటకస
ఇసటట ననస:3-4-276
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కటకస
ఇసటట ననస:3-4-276
వయససస:27
లస: పప
340
NDX0000349
పపరర: వనజజకడ రరగస

భరస : దదనకర రరవప యరర గడడ
ఇసటట ననస:3-4-265
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ duddukuru
ఇసటట ననస:3-4-274
వయససస:71
లస: ససస స
94-9/32

321
NDX3284734
పపరర: అరరణ యరర గడడ

తసడడ:డ రరమ లసగజశశర రరవప నసకరవరరపప
ఇసటట ననస:3-4-265
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ననగళర
ఇసటట ననస:3-4-269
వయససస:77
లస: పప

భరస : ససరఖననరరయణ హససబసడ
ఇసటట ననస:3-4-273
వయససస:53
లస: ససస స

337
NDX1748351
పపరర: ససడజన కలమమర కటకస

94-8/1500

భరస : శకనవరస రరవప గరవరడ
ఇసటట ననస:3-4-265 F 101
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరవరడ
ఇసటట ననస:3-4-265 F101
వయససస:23
లస: ససస స
328
NDX3139953
పపరర: కరమమశశరగ ననగళర

320
NDX2961365
పపరర: లల రరణణ నసకరవరరపప

345
NDX0000190
పపరర: శకనవరసరరవప గరల

94-8/163

తసడడ:డ జయరరమయఖ
ఇసటట ననస:3-4-277
వయససస:49
లస: పప
94-8/1202

348
NDX1847971
పపరర: పదనమవత జరరగగల

94-8/1203

భరస : ససబబబరరవప జరరగగల
ఇసటట ననస:3-4-277
వయససస:49
లస: ససస స
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349
NDX1848029
పపరర: బబలల మహహసదడ జరరగగల

94-8/1204

తసడడ:డ ససబబబరరవప జరరగగల
ఇసటట ననస:3-4-277
వయససస:29
లస: పప
94-8/1504

భరస : సరసబశవ రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:3-4-277
వయససస:52
లస: ససస స
94-8/1507

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:3-4-277
వయససస:31
లస: ససస స
94-9/1075

భరస : వనసకటటశశర రరవప సజర
ఇసటట ననస:3-4-277
వయససస:67
లస: ససస స
94-10/1316

364
NDX1577339
పపరర: హరర రరగస

94-8/167

359
NDX3164472
పపరర: అవననశ కరకరర

362
NDX0351015
పపరర: వదనఖవత గగసటటపలర 

365
NDX0445056
పపరర: రరమమరరవప గగసటటపలర 

94-8/170

368
NDX0466532
పపరర: వనసకటటశశరరర వనజజసడర

94-9/1076

తసడడ:డ దనసయఖ
ఇసటట ననస:3-4-280
వయససస:58
లస: పప

371
NDX0572008
పపరర: బబలకలమమరగ అగగరహహ తడస

94-8/165

భరస : వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:3-4-281
వయససస:60
లస: ససస స

374
NDX0339986
పపరర: వనసకటరరమయఖ గగతస కకసడ

94-8/168

377
NDX2997716
పపరర: దసరర దదవ మరగక
భరస : రరమలసగయఖ మరగక
ఇసటట ననస:3-4-286
వయససస:60
లస: ససస స

94-9/775

360
NDX3063963
పపరర: హరగరత పరరచసరగ

94-9/1077

363
NDX1777772
పపరర: చనణణకఖ రరగస

94-8/166

366
NDX0466540
పపరర: ససరఖస వనజజసడర

94-8/169

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-4-279
వయససస:38
లస: పప
94-8/171

369
NDX2890788
పపరర: బల కకషష ఉనరవ

94-8/1509

తసడడ:డ శవ శసకరరరవప ఉనరవ
ఇసటట ననస:3-4-279
వయససస:34
లస: పప
94-9/33

372
NDX0477133
పపరర: శశషష కలమమర అగగరహహ తడస

94-9/34

తసడడ:డ లకడమనరసససహ చనరరఖలల అగగరహహ తడస
ఇసటట ననస:3-4-280
వయససస:35
లస: పప
94-8/174

తసడడ:డ ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:3-4-281
వయససస:68
లస: పప
94-2/314

357
NDX2665297
పపరర: హహమ సకజన బబ గర వరపప

తసడడ:డ మదన మహన రరవప రసగస
ఇసటట ననస:3-4-278
వయససస:25
లస: పప

భరస : శశషష కలమమర అగగరహహ తడస
ఇసటట ననస:3-4-280
వయససస:32
లస: ససస స
94-8/173

94-8/1506

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:3-4-277
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:3-4-279
వయససస:60
లస: పప
94-8/172

354
NDX3150885
పపరర: శశషష కలమమరగ సజర

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:3-4-277
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ భగజసగయఖ
ఇసటట ననస:3-4-278
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ శకహరగరరవప
ఇసటట ననస:3-4-279
వయససస:50
లస: పప

భరస : రరమలసగయఖ
ఇసటట ననస:3-4-286
వయససస:59
లస: ససస స

94-8/1508

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:3-4-278
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ మదన మహన రరవప రరగస
ఇసటట ననస:3-4-278
వయససస:27
లస: పప

376
JBV3023322
పపరర: దసరరరదదవ మరగక

356
NDX3052479
పపరర: ననగ కకషష తడవనణణ మననర

94-8/1503

భరస : శకనవరస రరవప సజర
ఇసటట ననస:3-4-277
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:3-4-277
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ భమచచసయమ మననర
ఇసటట ననస:3-4-277
వయససస:34
లస: పప

373
NDX0374389
పపరర: లకకషక రతర కలమమరగ గగతస కకసడ

94-8/1505

భరస : వసశ కకషష మననర
ఇసటట ననస:3-4-277
వయససస:27
లస: ససస స

358
NDX3151891
పపరర: లలత కలమమరగ సజర

370
NDX1179647
పపరర: అసకమమ చచధరర K

353
NDX3085388
పపరర: శకనవరస రరవప పరరచసరగ

351
NDX3165776
పపరర: పసచచయఖ ఇనసపపడడ

తసడడ:డ వనసకటరతరస ఇనసపపడడ
ఇసటట ననస:3-4-277
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పరరచసరగ
ఇసటట ననస:3-4-277
వయససస:49
లస: పప

355
NDX3165081
పపరర: దసరర భవన కరకరర

367
NDX0445015
పపరర: హనసమసతరరవప వనజసడర

94-8/1205

తసడడ:డ ససబబబరరవప జరరగగల
ఇసటట ననస:3-4-277
వయససస:27
లస: పప

352
NDX3175122
పపరర: ఉష రరణణ కరకరర

361
NDX3124526
పపరర: వసశ కకషష మననర

350
NDX1848037
పపరర: ససరజసదడ బబబగ జరరగగల

375
JBV3013463
పపరర: రరమలసగయఖ మరగక

94-2/303

తసడడ:డ వశశశసశరరరరవ
ఇసటట ననస:3-4-286
వయససస:43
లస: పప
94-8/1510

378
NDX1129659
పపరర: శశషష పవన శకనవరససల

94-9/35

తసడడ:డ శకమననరరరయణ ధదకడతషలల
ఇసటట ననస:3-4-286
వయససస:30
లస: పప
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94-8/175

తసడడ:డ బబడమమ ననదస మమదరమమటర
ఇసటట ననస:3-4-288
వయససస:25
లస: ససస స
382
NDX2410280
పపరర: శవ పరరశత కరకలమమనస

94-8/178

94-8/181

94-8/184

94-8/187

94-8/190

94-8/192

94-8/195

తసడడ:డ పడతనప రరడడడ కరటసరన
ఇసటట ననస:3-4-296
వయససస:43
లస: పప

392
AP151010075037
పపరర: ససబబలకడమ రరళళబసడడ

395
JBV3037421
పపరర: వనసకరటరమణయఖ గరరసటర

398
NDX1457812
పపరర: వనణగగరపరల రరవప బసడర

401
NDX0777169
పపరర: అరరణకలమమరగ గడడడ పరటట

94-8/198

404
JBV3036647
పపరర: ససబబబరరయగడడ కడప

94-8/188

407
NDX2410256
పపరర: ననగ లకడమ కసదమమడడ
భరస : ఏసస కసదమమడడ
ఇసటట ననస:3-4-298
వయససస:33
లస: ససస స

387
NDX1778127
పపరర: బడహమనసదఎస మమదరమమటర

94-8/183

390
JBV3045036
పపరర: పపజత మమదల

94-8/186

393
NDX0194142
పపరర: జగదదశశర రరవప కకరళళ

94-8/189

తసడడ:డ రసగర రరవప
ఇసటట ననస:3-4-289
వయససస:63
లస: పప
94-8/191

396
NDX3213485
పపరర: రరధకకషష తషమమల

94-8/1511

భరస : పరమమశశరరరవ తషమమల
ఇసటట ననస:3-4-293
వయససస:60
లస: ససస స
94-8/193

399
NDX2441467
పపరర: బనత దనమమరర

94-8/194

భరస : శకనవరస రరవప దనమమరర
ఇసటట ననస:3-4-295
వయససస:47
లస: ససస స
94-8/196

402
JBV3044401
పపరర: లకకషకదదవ కడప

94-8/197

భరస : ససబబబరరయగడడ
ఇసటట ననస:3-4-295
వయససస:69
లస: ససస స
94-8/199

తసడడ:డ చచనరయఖ
ఇసటట ననస:3-4-295
వయససస:83
లస: పప
94-9/37

94-8/180

తసడడ:డ ససరజసదడబబబగ
ఇసటట ననస:3-4-289
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకషషమమరగస
ఇసటట ననస:3-4-295
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దనమమరర
ఇసటట ననస:3-4-295
వయససస:23
లస: పప
406
NDX2244895
పపరర: ఉమ మహహశశర రరడడ కరటసరన

94-8/185

తసడడ:డ ససబబబ రరవప లలటట
ఇసటట ననస:3-4-294
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరయగడడ
ఇసటట ననస:3-4-295
వయససస:53
లస: ససస స
403
NDX2441491
పపరర: రజవసత దనమమరర

389
NDX0222810
పపరర: మసజ కజరళళ

384
NDX1778192
పపరర: దతష
స భబరర వ మమదరమమటర

తసడడ:డ బబవయఖ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:3-4-288
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-4-293
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనణగగరపరల రరవప
ఇసటట ననస:3-4-294
వయససస:38
లస: ససస స
400
NDX1042365
పపరర: ససనత కడప

94-8/182

భరస : కరశవశశననధస
ఇసటట ననస:3-4-289
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ వపయమరర
ఇసటట ననస:3-4-293
వయససస:47
లస: ససస స
397
JBV3705621
పపరర: ససజజత బసడర

386
NDX2410249
పపరర: వనసకటటశశరరర కరకలమమనస

94-8/177

తసడడ:డ బడహమనదస మమదరమమటర
ఇసటట ననస:3-4-288
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ జగదదశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-4-289
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససరజసదడబబబగ
ఇసటట ననస:3-4-289
వయససస:55
లస: ససస స
394
NDX1778762
పపరర: లమవణఖ తషమమల

94-8/179

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:3-4-288
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ గరపరలరరవప
ఇసటట ననస:3-4-288
వయససస:54
లస: పప
391
AP151010075532
పపరర: ససజజత మమదల

383
NDX0222430
పపరర: శశకళ మగససనసరగ

381
NDX1778309
పపరర: అనసరరధ మదడమమటర

భరస : బడహమనసదస మదడమమటర
ఇసటట ననస:3-4-288
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:3-4-288
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:3-4-288
వయససస:24
లస: పప
388
NDX0466557
పపరర: హరర వరర న రరవప వటటసకలటట

94-8/176

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:3-4-288
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:3-4-288
వయససస:43
లస: ససస స
385
NDX2075720
పపరర: చకకధర చచదరగ కరకలమమనస

380
NDX0225557
పపరర: మగససనసర వనదన కరమగడడ

405
NDX2244903
పపరర: మమధవ కరటసరన

94-9/36

భరస : ఉమ మహహశశర రరడడ కరటసరన
ఇసటట ననస:3-4-296
వయససస:32
లస: ససస స
94-8/200

408
NDX2401800
పపరర: సరసబబడజఖస కకసదమమరగ

94-8/201

భరస : యమదయఖ కకసదమమరగ
ఇసటట ననస:3-4-298
వయససస:52
లస: ససస స
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409
NDX2410330
పపరర: ఏసస కకసడమమరగ
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94-9/38

తసడడ:డ అదదయఖ కకసదమమరగ
ఇసటట ననస:3-4-298
వయససస:35
లస: పప
412
NDX2755015
పపరర: శకనవరస అననరబతష
స న

94-2/1497

94-8/202

94-8/205

94-8/208

94-8/211

94-8/214

94-8/217

తసడడ:డ కకషషమమరగస
ఇసటట ననస:3-4-304
వయససస:30
లస: పప

422
NDX0928523
పపరర: గగసటటపలర శరకవన

425
NDX0467662
పపరర: లకడమ యన ఆర గగసటటపలర 

428
AP151010075281
పపరర: ఉమమదదవ పసటర టరగ

431
NDX0928069
పపరర: గగసటటపలర రతరకళళఖణమమ

94-8/220

434
AP151010075359
పపరర: భవరనదదవ రరయడడ

94-8/209

437
NDX0920728
పపరర: గగసటటపలర ససనల కలమమర
తసడడ:డ పరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-4-304
వయససస:39
లస: పప

417
NDX1779109
పపరర: దదవరరడడడ తదజశశ

94-8/204

420
NDX0920199
పపరర: ననగదదవ పసడయ నలస

94-8/207

423
NDX0703785
పపరర: ననగరగబక కలసపటర

94-8/210

తసడడ:డ వనసకట గరవసదరరవప
ఇసటట ననస:3-4-304
వయససస:33
లస: ససస స
94-8/212

426
NDX1748336
పపరర: వజయ లకడమ ఓననస రర

94-8/213

భరస : వనసకట ససబబయఖ ఓననస రర
ఇసటట ననస:3-4-304
వయససస:44
లస: ససస స
94-8/215

429
NDX1959412
పపరర: జయపడధ అరరణకలమమర

94-8/216

భరస : అరరణకలమమర రరమచసదడన
ఇసటట ననస:3-4-304
వయససస:56
లస: ససస స
94-8/218

432
JBV3045796
పపరర: కమలపసడయ కలసపటర

94-8/219

భరస : వనసకటగరవసదరరవప
ఇసటట ననస:3-4-304
వయససస:59
లస: ససస స
94-8/221

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:3-4-304
వయససస:76
లస: ససస స
94-8/223

94-8/1514

తసడడ:డ కకషష మమరగస
ఇసటట ననస:3-4-304
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-4-304
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : పకకరరరడడడ
ఇసటట ననస:3-4-304
వయససస:72
లస: ససస స
436
NDX0926485
పపరర: మహహసదడ కలమమర నలమ

94-8/206

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:3-4-304
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వర రరవప
ఇసటట ననస:3-4-304
వయససస:57
లస: ససస స
433
AP151010075168
పపరర: సతనఖవత మమలగగసడర 

419
NDX0928473
పపరర: గగసటటపలర పడతమ

414
NDX2755650
పపరర: వనసకట పరడఠగహ అననరబతష
స న

తసడడ:డ సరసబ మమరగస దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:3-4-304
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరవప
ఇసటట ననస:3-4-304
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ మమలమగగనననన
ఇసటట ననస:3-4-304
వయససస:50
లస: ససస స
430
NDX0467654
పపరర: కనఖకలమమరగ గగసటటపలర

94-8/203

భరస : ససనల కలమమర గగసటటపలర
ఇసటట ననస:3-4-304
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరవప
ఇసటట ననస:3-4-304
వయససస:33
లస: ససస స
427
NDX0900530
పపరర: ససశల మమలమగగనననన

416
NDX0722496
పపరర: పడసరద పసనసగగసడ

94-8/1512

భరస : శకకరసత ఏ
ఇసటట ననస:3-4-301
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరవప
ఇసటట ననస:3-4-304
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట గరవసదరరవప
ఇసటట ననస:3-4-304
వయససస:32
లస: ససస స
424
NDX0467696
పపరర: పడణణత గగసటటపలర

94-8/1513

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:3-4-303
వయససస:63
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల వరగకలలర
ఇసటట ననస:3-4-304
వయససస:28
లస: ససస స
421
NDX0703827
పపరర: ననగరననన దదవఖ కలసపటర

413
NDX2755635
పపరర: సరఠజ గరరగ దమగలలరగ

411
NDX3210762
పపరర: వనణగ బబబగ మవశ

తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరగస మవశ
ఇసటట ననస:3-4-299
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శశషగగరగ రరవప డడ
ఇసటట ననస:3-4-301
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరవప
ఇసటట ననస:3-4-303
వయససస:32
లస: ససస స
418
NDX1778937
పపరర: రమమదదవ వరగకలలర

94-9/39

తసడడ:డ ఏసస బగ కకసడమగడడ
ఇసటట ననస:3-4-298
వయససస:57
లస: పప

భసధసవప: వనసకట పడతభ అననరబతష
స న
ఇసటట ననస:3-4-301
వయససస:46
లస: పప
415
NDX0928176
పపరర: గగసటటపలర పడణణత

410
NDX2410348
పపరర: ఆదచయఖ కకసడమగడడ

435
NDX1779026
పపరర: ససదదప కలమమర పస నరగననన

94-8/222

తసడడ:డ శవ కకటటశశరరరవప పప నరగసటట
ఇసటట ననస:3-4-304
వయససస:26
లస: పప
94-8/224

438
AP151010072707
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ మమలమగగనననన

94-8/225

తసడడ:డ పకకరర రరడడడ మమలమగగనననన
ఇసటట ననస:3-4-304
వయససస:57
లస: పప
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439
NDX0920751
పపరర: గగసటటపలర వరరరవప
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94-8/226

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-4-304
వయససస:60
లస: పప
442
NDX0074526
పపరర: కకకషషమమరగస ననల

94-8/229

94-8/232

94-8/235

94-8/238

94-8/239

94-6/684

94-8/241

తసడడ:డ శక రరమ మమరగస కకలగరన
ఇసటట ననస:3-4-313
వయససస:52
లస: పప

452
NDX3252848
పపరర: రగహన షపక

455
NDX3260924
పపరర: మగజర మల షపక

458
NDX2704609
పపరర: ఉమ మహశశరగ ననరపననన

461
NDX0928168
పపరర: పస నవఖ

94-8/244

464
NDX1395335
పపరర: శకకరనస కకలగనన

94-2/1517

467
NDX2054682
పపరర: కకషష పడసరద పసలర లరగ

447
AP151010072492
పపరర: శశషయఖ రరయడడ

94-8/234

450
MLJ0747485
పపరర: పసటరరబబగ తతడడచరర 

94-8/237

453
NDX3250909
పపరర: కరగమగనరసర షపక

94-4/1724

భరస : ఖదర వల షపక
ఇసటట ననస:3-4-308
వయససస:49
లస: ససస స
94-8/1737

456
NDX2694941
పపరర: ఉమ లకడమ పపలకకసడ

94-5/985

భరస : శకనవరస బబబ పపలకకసడ
ఇసటట ననస:3-4-309
వయససస:53
లస: ససస స
94-9/776

459
NDX1748401
పపరర: అమరరరథ కకడద

94-8/240

తసడడ:డ కకషష మమరగస కకడద
ఇసటట ననస:3-4-312
వయససస:44
లస: పప
94-8/242

462
NDX0225623
పపరర: లకడమ దదవ కకలగరన

94-8/243

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:3-4-313
వయససస:44
లస: ససస స
94-8/245

తసడడ:డ రరమయఖ కకలగనన
ఇసటట ననస:3-4-313
వయససస:27
లస: పప
94-8/247

94-8/231

తసడడ:డ ఏససదననస 
ఇసటట ననస:3-4-306
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:3-4-313
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పసదద అబగబలల ససకలరరతడ
ఇసటట ననస:3-4-313
వయససస:65
లస: ససస స
466
NDX2410231
పపరర: రరమయఖ కకలగరన

94-8/236

భరస : ననగరసదడ బబబగ ననరపననన
ఇసటట ననస:3-4-309
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ కకలగరన
ఇసటట ననస:3-4-313
వయససస:25
లస: ససస స
463
NDX1740688
పపరర: వమల కలమమరగ ససకలరరతడ

449
NDX0778795
పపరర: తపసప యలమరపడగడ

444
JBV3037181
పపరర: వనసకటటర వసదరరవ కలసపటర

తసడడ:డ శసకరయఖ
ఇసటట ననస:3-4-305
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ కదనర వల షపక
ఇసటట ననస:3-4-308
వయససస:27
లస: పప

భసధసవప: ఉమ లకడమ పపలకకసడ
ఇసటట ననస:3-4-309
వయససస:57
లస: పప
460
NDX1395343
పపరర: అనసశర కకలగరన

94-8/233

తసడడ:డ మహబగ షపక
ఇసటట ననస:3-4-308
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర శరమ గరదదరరజ
ఇసటట ననస:3-4-308
వయససస:42
లస: పప
457
NDX2701597
పపరర: శకనవరస బబబ పపలకకసడ

446
AP151010072476
పపరర: శకధర రరయడడ

94-8/228

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప 
ఇసటట ననస:3-4-304
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ సతఖమమరగస
ఇసటట ననస:3-4-306
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:3-4-306
వయససస:72
లస: పప
454
NDX2441707
పపరర: వజయకలమమర గరదదరరజ

94-8/230

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:3-4-305
వయససస:49
లస: పప

భరస : సససదరరకజ
ఇసటట ననస:3-4-306
వయససస:79
లస: ససస స
451
AP151010072183
పపరర: నసదగరపరల మరగయమల

443
NDX1960328
పపరర: అరరణ కలమమర రరమ చసదడన

441
AP151010072634
పపరర: చసదడశశఖర పసటర టరగ

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:3-4-304
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రరమ చసదడన
ఇసటట ననస:3-4-304
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:3-4-305
వయససస:48
లస: పప
448
AP151010075333
పపరర: ధనలకడమ పపషరసల

94-8/227

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:3-4-304
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:3-4-304
వయససస:60
లస: పప
445
AP151010072329
పపరర: వధనఖధర రరయడడ

440
AP151010072299
పపరర: శకనవరస పసటర టరగ

465
NDX2092112
పపరర: పదమ ససదదప పసలర లరగ

94-8/246

తసడడ:డ కకషష పడసరద పసలర లరగ
ఇసటట ననస:3-4-313
వయససస:27
లస: పప
94-8/248

తసడడ:డ లలట. ససతనరరమమసజననయగలల పసలర లరగ
ఇసటట ననస:3-4-313
వయససస:58
లస: పప

468
NDX1890947
పపరర: పసదద అబగబలల ససకలరరతడ

94-8/249

తసడడ:డ పలర యఖ ససకలరరతడ
ఇసటట ననస:3-4-313
వయససస:69
లస: పప
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469
NDX2520955
పపరర: దసస గరర కరరసననయక
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94-8/250

తసడడ:డ నననర సరహహబ కరరసననయక
ఇసటట ననస:3-4-314
వయససస:77
లస: పప
472
NDX2416634
పపరర: మమధవ తనళళ
ర రర

470
NDX2665974
పపరర: మహమమద యమనసస కరరస

తసడడ:డ దసస గరర కరరస
ఇసటట ననస:3-4-314
వయససస:47
లస: పప
94-8/490

భరస : శక హరగ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:3-4-314 , B-2
వయససస:51
లస: ససస స

473
NDX0496315
పపరర: జజససస రరఘవనసదడ లకడమ

తసడడ:డ రరమ కకషష దదవభకలసన
ఇసటట ననస:3-4-316
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరగస రరవపపడడ
ఇసటట ననస:3-4-317
వయససస:45
లస: పప
481
NDX2626448
పపరర: ఊరగమళ ససరజ

94-6/686

94-8/254

94-8/257

482
NDX2626455
పపరర: కకషష చచసతనఖ ససరజ

485
NDX1457655
పపరర: కకకషషవనణణ చడడపస తష

488
NDX0224923
పపరర: హహమమమలన వరవలకకలనస

94-8/260

491
NDX1908708
పపరర: రతనరకర మధసకర యయరకగగసటర

494
NDX2917979
పపరర: పరమమశశర రరవప నసదదపరటట

తసడడ:డ లలట డన. ససబబ రరవప ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:3-4-317
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:3-4-317
వయససస:74
లస: పప

496
NDX2821411
పపరర: అకజరశశర రరవప పపలకకసడ

497
NDX2755262
పపరర: రరమ కకషష పడసరద శరణగ

తసడడ:డ పపలర రరవప పపలకకసడ
ఇసటట ననస:3-4-317
వయససస:72
లస: పప

94-6/687

94-8/1517

తసడడ:డ లకమయఖ శరణగ
ఇసటట ననస:3-4-317
వయససస:70
లస: పప

94-8/1206

477
NDX2744068
పపరర: కలససమ కలమమరగ పసలర లరగ

94-3/1492

480
NDX2626430
పపరర: యలర మసదయఖ ససరజ

94-6/685

483
NDX0617670
పపరర: ననరపననన ఆలలఖఖ

94-8/253

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-4-317
వయససస:33
లస: ససస స
94-8/255

486
NDX1136852
పపరర: పడమల పపరగకకసడ

94-8/256

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-4-317
వయససస:41
లస: ససస స
94-8/258

489
NDX0617696
పపరర: రమమదదవ ననరపననన

94-8/259

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-4-317
వయససస:52
లస: ససస స
94-8/261

తసడడ:డ రతనరకర యయరకగగసటర
ఇసటట ననస:3-4-317
వయససస:27
లస: పప
94-8/263

474
NDX2661965
పపరర: సరయ వనసకట అనసదదప
దదవభకలసన
తసడడ:డ రరమకకషష దదవభకలసన
ఇసటట ననస:3-4-316
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మమరగస ససరజ
ఇసటట ననస:3-4-317
వయససస:54
లస: పప

భరస : రతనరకర
ఇసటట ననస:3-4-317
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : అకజరశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-4-317
వయససస:67
లస: ససస స
493
NDX1959974
పపరర: బడనరగ పడసరద ససరఖదదవర

94-3/1494

భరస : ననగజశశర రరవప చడడపస తష
ఇసటట ననస:3-4-317
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పడసరద బదదడ
ఇసటట ననస:3-4-317
వయససస:45
లస: ససస స
490
NDX0900449
పపరర: శశష గరరగ కలమమరగ పపలకకసడ

479
NDX2739993
పపరర: శకదదవ రవపపడడ

94-37/13

భరస : కకషష పడసరద పసలర లరగ
ఇసటట ననస:3-4-317
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర మసదయఖ ససరజ
ఇసటట ననస:3-4-317
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-4-317
వయససస:33
లస: ససస స
487
NDX0951681
పపరర: వరణణ ససరఖదదవర

94-2/1452

భరస : చచదరగ రవపపడడ
ఇసటట ననస:3-4-317
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : యలర మసదయఖ ససరజ
ఇసటట ననస:3-4-317
వయససస:54
లస: ససస స
484
NDX0956763
పపరర: మమఘన ననరపననన

94-8/251

భరస : పరమమశశర రరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:3-4-317
వయససస:58
లస: ససస స
94-3/1493

471
NDX2520963
పపరర: నసరజహన కరరసననయక

భరస : దసస గరర కరరసననయక
ఇసటట ననస:3-4-314
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:3-4-315
వయససస:35
లస: ససస స

94-16/1091 476
475
NDX2652139
NDX2837524
పపరర: మమనక సరయ లకడమ దదవభకలసన
పపరర: పపషరససజల నసదదపరటట

478
NDX2743946
పపరర: చచదరగ రరవపపడడ

94-9/777

492
NDX1457762
పపరర: ననగజశశర రరవప చడడపస తష

94-8/262

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-4-317
వయససస:48
లస: పప
94-8/1515

495
NDX3021805
పపరర: అకజరశశర రరవప పపలకకసడ

94-8/1516

తసడడ:డ పపలర రరవప పపలకకసడ
ఇసటట ననస:3-4-317
వయససస:72
లస: పప
94-8/1518

498
NDX2914414
పపరర: ఉమ దదవ శరణగ

94-8/1519

భరస : రరమ కకషష పడసరద శరణగ
ఇసటట ననస:3-4-317
వయససస:66
లస: ససస స
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499
NDX2755536
పపరర: ఉమ దదవ శరణగ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-42
94-8/1520

భరస : రరమ కకషష పడసరద శరణగ
ఇసటట ననస:3-4-317
వయససస:66
లస: ససస స
502
NDX2582823
పపరర: కకషష మహన భబషఖస

94-29/887

94-9/778

భరస : కకటటశశర రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:3-4-317 F 403
వయససస:45
లస: ససస స
508
NDX2934321
పపరర: అసజమమ ఈదర

94-8/1522

94-8/1525

94-2/141

94-2/144

94-1/78

94-1/81

తసడడ:డ శరఖమలయఖ జజససస
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:48
లస: పప
526
NDX1089739
పపరర: రరమకకషషబబబగ చమట
తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప చమట
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:62
లస: పప

507
NDX2934107
పపరర: బడహమనసదస ఈదర

94-20/1028

512
NDX2940369
పపరర: పపషరససజల నసదదపరటట

515
NDX1926288
పపరర: మమణణకఖస మమదరమమటర

518
NDX1089796
పపరర: కళళఖణ చకకవరగస చమట

521
NDX1089978
పపరర: శకకరసత అయనసపపడడ

94-8/1523

94-8/1521

510
NDX2934123
పపరర: హహమబసదస ఈదర

94-8/1524

తసడడ:డ బడహమనసదస ఈదర
ఇసటట ననస:3-4-317 F.NO 100
వయససస:34
లస: ససస స
94-8/1526

513
NDX1925298
పపరర: ససషసత ఒసగరలల

94-2/140

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఒసగరలల
ఇసటట ననస:3-4-318
వయససస:26
లస: ససస స
94-2/142

516
NDX1926155
పపరర: మసరసనమమ కరమతషలలమహ

94-1/76

519
NDX1089770
పపరర: శసకరరరవప కకననర

94-1/77

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకననర
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:37
లస: పప
94-1/79

522
NDX1089952
పపరర: భబసరరరచనరఖ దడసతభకలసన

తసడడ:డ మదనమహనరరవప అయనసపపడడ
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖపడభబకరస దడసతభకలసన
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:41
లస: పప

524
NDX1089937
పపరర: బసవ పపనరయఖ కకసరరజ

525
NDX1089754
పపరర: ననగజశశరరరవప రరవపరటట

527
NDX1089804
పపరర: దదవపడసరద ఉపసల
తసడడ:డ ననగయఖ ఉపసల
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:65
లస: పప

94-2/143

భరస : హరగ రరస సససహ మహన
ఇసటట ననస:3-4-318
వయససస:73
లస: ససస స

94-1/82

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:52
లస: పప
94-1/84

94-8/1207

తసడడ:డ అసజయఖ ఈదర
ఇసటట ననస:3-4-317 F.NO 100
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషషబబబగ చమట
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖపడభబకరస దడసతభకలసన
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:38
లస: పప
523
NDX1704569
పపరర: పపలమర రరవప జజససస

506
NDX2573830
పపరర: శనసమక పసడయ గగసటటపలర

భరస : వరయఖ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:3-4-318
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆతమననద రరడడడ అనరపరరడడడ
ఇసటట ననస:3-4-318
వయససస:32
లస: పప
520
NDX1089960
పపరర: ఏ ఎస శశఖర దడసతభకలసన

తలర : శశకళ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:3-4-317 F 403
వయససస:20
లస: ససస స

509
NDX2934347
పపరర: నలమ ఈదర

94-34/16

504
NDX2642759
పపరర: బసదస కళళఖణణ గగసటటపలర

భరస : కకషష మహన భబషఖస
ఇసటట ననస:3-4-317 F102 VIJAYA HOMES
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పరమమశశరరరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:3-4-317 F.No 501
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కసచరర గగసట
ఇసటట ననస:3-4-318
వయససస:49
లస: ససస స
517
NDX1926387
పపరర: భబరత రరడడడ అనరపరరడడడ

94-8/1208

భరస : వజయ కలమమర పరతతరగ
ఇసటట ననస:3-4-317 F.No 100
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:3-4-317 F.No 501
వయససస:74
లస: పప
514
NDX1926510
పపరర: వరలకడమ కకటచచరర

503
NDX2642635
పపరర: శకలకడమ భబషఖస

501
NDX2412781
పపరర: వనయ కలమమర శరణగ

తసడడ:డ రరమకకషష పడసరద శరణగ
ఇసటట ననస:3-4-317
వయససస:43
లస: పప

తలర : శశకళ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:3-4-317 F 403
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బడహమనసదస ఈదర
ఇసటట ననస:3-4-317 F.No 100
వయససస:51
లస: ససస స
511
NDX2935765
పపరర: పరమమశశరరరవప నసదదపరటట

94-9/40

తసడడ:డ లకమయఖ శరణగ
ఇసటట ననస:3-4-317
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప భబషఖస
ఇసటట ననస:3-4-317 F 102
వయససస:41
లస: పప
505
NDX2655439
పపరర: శశకళ గగసటటపలర

500
NDX2410322
పపరర: రరమ కకషష పడసరద శరణగ

94-1/80

94-1/83

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరవపరటట
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:56
లస: పప
94-1/85

528
NDX0935593
పపరర: మహహశశరరరవప ననదచసడర

94-1/86

తసడడ:డ కలటటసబరరవప ననదచసడర
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:67
లస: పప
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529
JBV3688017
పపరర: దడరపడసరద మమదదనడడ
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94-1/87

తసడడ:డ రరమకకషష మమదదనడడ
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:69
లస: పప
532
NDX2856029
పపరర: శక వదన జశటట

94-1/1486

94-2/146

94-2/149

94-2/152

94-2/155

94-2/158

94-2/714

భరస : శకకరసత అయనసపపడడ
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:37
లస: ససస స

542
NDX1360080
పపరర: లకడమ హహమలత రరవ

545
NDX2116201
పపరర: రవ తదజ సరదస

548
JBV3688462
పపరర: పడభబకర రరవప దనవపలలరగ

551
NDX1803650
పపరర: శక కనఖ చనపలమడడగగ

94-2/717

554
NDX1101260
పపరర: అసజల కకననర

94-2/153

557
NDX0239723
పపరర: శరరశర కకసరరజ
భరస : బసవపపనరయఖ కకసరరజ
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:42
లస: ససస స

537
NDX1923979
పపరర: లకడమ పడససన జజనరభటర

94-2/148

540
NDX1892125
పపరర: సశరష లత దదవ బబలననన

94-2/151

543
NDX1793521
పపరర: ససదదప కలమమర సరదస

94-2/154

తసడడ:డ ఉమమహహశశరరరవప సరదస
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:24
లస: పప
94-2/156

546
NDX1901942
పపరర: వరసస ననలర లరగ

94-2/157

తసడడ:డ వనసకటబడవప ననలర లరగ
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:33
లస: పప
94-2/160

549
NDX1793190
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప సరదస

94-2/653

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ సరదస
ఇసటట ననస:3.4.319
వయససస:56
లస: పప
94-2/715

552
NDX1016971
పపరర: పపజత రరవపరటట

94-2/716

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:28
లస: ససస స
94-2/718

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:32
లస: ససస స
94-2/720

94-2/145

భరస : ససబబ రరవప బబలననన
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప చనపలమడడగగ
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ చచసచయఖ పస నసరరర
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:32
లస: ససస స
556
NDX1102102
పపరర: కవత అయనసపపడడ

94-2/150

తసడడ:డ సతఖననరరయణ దనవపలలరగ
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ పపలమరరరవప జజససస
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:22
లస: ససస స
553
NDX0239814
పపరర: మహలకడమ పస నసరరర

539
NDX1845413
పపరర: కకరణమయళ ననసరరర

534
NDX1925652
పపరర: ససరరష చనవల

భరస : మహనసద కకషష పడసరద జజనరభటర
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమ మహహశశరరరవప సరదస
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససధదర బ వ
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:35
లస: పప
550
NDX2427359
పపరర: శకవదన జజససస

94-2/147

భరస : మగకజసశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:90
లస: ససస స

తసడడ:డ హబబగలర షపక
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:26
లస: పప
547
NDX2037118
పపరర: కకరణ కలమమర బ

536
NDX1902163
పపరర: లకడమ దదపసస ఇసటటరగ

94-1/89

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చనవల
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎస సస రరయగలల ననసరరర
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససధదర బ వ
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:64
లస: ససస స
544
NDX2162246
పపరర: జజవద షపక

94-1/1487

భరస : శకనవరసరరవప ఇసటటరగ
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:47
లస: ససస స
541
NDX2037027
పపరర: ఉమ ససధదర బ

533
NDX2856003
పపరర: రరజ హమసకర జశటట

531
NDX1089135
పపరర: ససరఖపడభబకరస దడసతభకలసన

తసడడ:డ ఆకజయలసగస దడసతభకలసన
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పపలర రరవప జశటట
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ససధదర గగసత
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:24
లస: ససస స
538
NDX1897166
పపరర: మమధవ లత చసతలపపడడ

94-1/88

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప నలర పననన
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ పపలర రరవప జశటట
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:21
లస: ససస స
535
NDX1902908
పపరర: చనర లమవణఖ గగసత

530
NDX0778993
పపరర: బబబగరరవప నలర పననన

555
JBV3023041
పపరర: సకజన మమదదనడడ

94-2/719

తసడడ:డ దడరపడసరద మమదదనడడ
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:36
లస: ససస స
94-2/721

558
NDX0842500
పపరర: కవత కనపరగస అనరసననన

94-2/722

భరస : సరసబశవరరవప అనరసననన
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:43
లస: ససస స
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559
NDX2425304
పపరర: అరరణన కలమమరగ అలమర

94-2/723

భరస : పపలమరరరవప జజససస అలమర
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:44
లస: ససస స
562
NDX0239756
పపరర: అరరణన థసమమమలమ

94-2/726

94-2/729

94-2/732

94-2/735

94-2/738

94-8/266

94-1/1489

భరస : వరససదదవరరవప
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:31
లస: ససస స

572
NDX0935643
పపరర: ననగజశశరర ననదదసడర

575
NDX1704551
పపరర: శసతనన పరశతననన

578
NDX2525038
పపరర: అసకమమ రరవప వరగన

581
NDX1740431
పపరర: శవ లల కకలమర

94-8/269

584
NDX1457648
పపరర: తడవనణణ కకలమర

94-2/736

587
NDX1438366
పపరర: లకడమ పరరశత యకలరరగస
భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:44
లస: ససస స

567
NDX0239590
పపరర: ఉదయ శక గడదడ

94-2/731

570
JBV3023454
పపరర: శవకలమమరగ అనరమననన

94-2/734

573
NDX0239822
పపరర: ననగ వజయలకడమ దడసతభకలసన

94-2/737

భరస : ససరఖ పడభబకర దడసతభకలసన
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:61
లస: ససస స
94-2/739

576
NDX1179860
పపరర: ససరజష R

94-8/265

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:31
లస: పప
94-1/90

579
NDX2782969
పపరర: శకలత మమమళరపలర

94-1/1488

భరస : రరమరరవప మమమళరపలర
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:51
లస: ససస స
94-8/267

582
NDX2053270
పపరర: రజవత రరవ

94-8/268

తసడడ:డ రరజశశఖర రరవ
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:26
లస: ససస స
94-8/270

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:27
లస: ససస స
94-8/272

94-2/728

భరస : సరసబశవరరవప అనరమననన
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ బబబగ
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:27
లస: ససస స
586
NDX1438291
పపరర: పసడయమసక గరసడర

94-2/733

తసడడ:డ మగకజసశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ చలమర
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:20
లస: ససస స
583
NDX1438333
పపరర: లహరగ యరరక

569
NDX0239699
పపరర: రసగవలర అననర

564
NDX1319409
పపరర: రరమ దదవ కకసడడగగసట

భరస : బగచచయఖ గడదడ
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ మహన పరశతననన
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అకజరశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-4-320
వయససస:46
లస: పప
580
NDX3039724
పపరర: భబరర వ చలర

94-2/730

భరస : మహహశశర రరవప ననదదసడర
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వర రరఘవపలల కకతస పల
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:84
లస: ససస స
577
NDX1129667
పపరర: శకనవరసరరవప పపలకకసడ

566
JBV3690492
పపరర: వజయలకడమ చమట

94-2/725

భరస : పపనరయఖ చచదరగ కకసడడగగసట
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : సరసబబశవ రరవప అననర
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : దదవ పడసరద ఉపపసల
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:61
లస: ససస స
574
NDX0239566
పపరర: కమలమ కకతస పల

94-2/727

భరస : రరమకకకషషబబబగ చమట
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శవ ననగజశశర రరవప ఉపపసటటరర
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:59
లస: ససస స
571
NDX0239624
పపరర: ననగబబలమ ఉపపసల

563
NDX0239707
పపరర: లకడమ రరవపరటట

561
NDX0239640
పపరర: ఇసదదరర పరశతననన

భరస : చసదడ మహన పరశతననన
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ననగజశశర రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : చదసచయఖ పస నసరరర
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:56
లస: ససస స
568
NDX0239673
పపరర: అనరపపరరష ఉపపసటటరర

94-2/724

భరస : దడరపడసరద మమదదనడడ
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:3-4-319
వయససస:52
లస: ససస స
565
NDX0239772
పపరర: ససకననఖ కలమమరర పస నసరరర

560
JBV3022399
పపరర: అనత మమదదనడడ

585
NDX1438580
పపరర: ససధఖ మమనక ఇకలరరగస

94-8/271

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:28
లస: ససస స
94-8/273

588
NDX2053254
పపరర: రతర కలమమరగ రవ

94-8/274

భరస : రరజశశఖర రవ
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:50
లస: ససస స
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94-8/275

భరస : చసదడ బబబగ
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:51
లస: ససస స
592
NDX2145895
పపరర: పకథదశ రరజ రరవ

94-8/278

94-8/281

94-8/284

94-8/287

94-8/290

94-8/1529

94-8/285

602
NDX1457739
పపరర: సరసబశవ రరవప కకలమర

605
NDX2746683
పపరర: రరమరరవప మమమళరపలర

608
NDX2746691
పపరర: మహన కలమమర మమమళరపలర

94-8/1532

611
NDX3094208
పపరర: అసకమమరరవప ఇకలరరగస

94-8/288

614
NDX2389252
పపరర: ధన లకడమ అడడ గడ

భరస : వనసకట ననగ లసగజశశర రరవప అడడ గడ
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బబలమజ అడడ గడ
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:40
లస: ససస స

616
NDX2389310
పపరర: వనసకట ననగ లసగజశశర రరవప
అడడ గడ
తసడడ:డ ఆసజననయగలల అడడ గడ
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:46
లస: పప

617
NDX2525459
పపరర: భబరర వ కకషష ఇకలరరగస

94-37/19

597
NDX1438432
పపరర: వనసకటటశశర రరవప యకలరరగస

94-8/283

600
NDX2137561
పపరర: రరజశశఖర రరవ

94-8/286

603
NDX1438259
పపరర: లలమనసదరరవప మసడవ

94-8/289

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:65
లస: పప
94-8/1527

606
NDX3040532
పపరర: కకసడయఖ చలమర

94-8/1528

తసడడ:డ ననగయఖ చలమర
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:43
లస: పప
94-8/1530

609
NDX2746709
పపరర: జజఖత మమమళరపలర

94-8/1531

తసడడ:డ రరమరరవప మమమళరపలర
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:29
లస: ససస స
94-9/1078

తసడడ:డ శరసబయఖ
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:64
లస: పప
94-37/14

94-8/280

తలర : వరమమ
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరవప మమమళరపలర
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరవప మమమళరపలర
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:28
లస: ససస స
613
NDX2389203
పపరర: ససత మహలకడమ అడడ గడ

599
NDX1438416
పపరర: భబసరరర రరవప పసదద

594
NDX1438614
పపరర: యశశసత రఘగ ఇకలరరగస

తసడడ:డ కకషష మమరగస
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ జననరర నస మమమళరపలర
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:58
లస: పప

భరస : కకసడయఖ చలమర
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:39
లస: ససస స
610
NDX2746675
పపరర: మమనక మమమళరపలర

94-8/282

తసడడ:డ బబ రకయఖ
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:65
లస: పప
607
NDX3039740
పపరర: వనసకట ససధ చలమర

596
NDX1438242
పపరర: వరససదదవ రరవప గరసడర

94-8/277

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ బసవ కలటటసబ రరవప
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:60
లస: పప
604
NDX1740332
పపరర: రరసబబబగ భభగరదసల

94-8/279

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:54
లస: పప
601
NDX1438283
పపరర: చసదడబబబగ య రరక

593
NDX1438317
పపరర: రరమ కకషష మనరవ

591
NDX1740324
పపరర: బబల వలర కలమమరగ బగగర

భరస : రరసబబబగ భభగరదసల
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపస కకషష
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శశషష బబబగ
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:27
లస: పప
598
NDX1438457
పపరర: శశషష బబబగ ఆవపల

94-8/276

భరస : లలమనసదరరవప
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజశశఖర రరవ
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:23
లస: పప
595
NDX1438531
పపరర: నఖల ఆవపల

590
NDX1438606
పపరర: వజయ లకడమ మసడవ

612
NDX3136777
పపరర: పడభబకరరదదవ ఇకలరరగస

94-9/1079

భరస : అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:63
లస: ససస స
94-37/16

615
NDX2389229
పపరర: బబలమజ అడడ గడ

94-37/17

తసడడ:డ ఆసజననయగలల అడడ గడ
ఇసటట ననస:3-4-321
వయససస:41
లస: పప
94-8/291

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఇకలరరగస
ఇసటట ననస:3-4-321 FLAT NO 403 4TH FL
వయససస:20
లస: పప

618
NDX2258663
పపరర: లకడమ ససకనఖ ONTEDDU

94-61/768

భరస : వనసకట SIVA రరడడడ ONTEDDU
ఇసటట ననస:3-4-321 , A401
వయససస:27
లస: ససస స
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94-8/492
619
NDX2273795
పపరర: శక సరయ రఘగ కలమమర
ఇకలరరగస
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఇకలరరగస
ఇసటట ననస:3-4-321, FLAT NO 403, 4TH F
వయససస:22
లస: పప

620
NDX1437939
పపరర: వనసకట ననగ సరయ కకషష
వనమగలపలర
తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:26
లస: ససస స

94-8/293

622
NDX1438168
పపరర: మమనక మగససనసరర

623
NDX1763425
పపరర: రరజజ ఉడత

94-8/296

94-8/295

తసడడ:డ వనసకట రమణ మమరగస
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:27
లస: ససస స
625
NDX2048040
పపరర: గరతమ ఫణణ
భరస : వనసకటటశశర రరవప ఫణణ
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:35
లస: ససస స
628
NDX1438077
పపరర: ఆశర కలమమరగ చనపల

94-8/301

94-8/304

94-8/307

94-8/310

94-8/313

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:31
లస: పప

94-8/305

638
NDX2121135
పపరర: వనసకరయమమ ఏలలరగ

641
NDX1558727
పపరర: రవ తదజ రరమశశటస ట

94-8/316

644
NDX1437897
పపరర: సతఖ పడహరషర వపటటకలరగ

94-8/308

647
NDX1437871
పపరర: హరరష గగపరస వపటటకలరగ
తసడడ:డ చసదడ శశఖర గగపరస
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:34
లస: పప

630
NDX1558735
పపరర: పదనమవత రరమశశటస ట

94-8/303

633
NDX2069400
పపరర: ధన లకడమ ఆవపల

94-8/306

636
NDX1438200
పపరర: లకడమ జసపన

94-8/309

భరస : అనసతయఖ
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:62
లస: ససస స
94-8/311

639
NDX0192575
పపరర: శవ ననగజసదడస వడర మమడడ

94-8/312

భరస : హనసమమన పడసరద
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:64
లస: ససస స
94-8/314

642
NDX1437970
పపరర: శక రరమ చచదరగ

94-8/315

తసడడ:డ సదనశవ రరవప
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:28
లస: పప
94-8/317

తసడడ:డ చసదడ శశఖర గగపరస
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:30
లస: పప
94-8/319

94-8/300

భరస : సరధశవ రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ మమరగస
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:29
లస: పప
646
NDX1151430
పపరర: గరపసకకషష గరరసటర

635
NDX1437962
పపరర: శశష కలమమరగ నమమగడడ

627
NDX1437921
పపరర: ససనత వనమగలపలర

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ సప సటటననన
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : గగరవయఖ
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:66
లస: ససస స
643
NDX1438150
పపరర: గరపస కకషష మగససనసరర

94-8/302

భరస : ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకటరతరస
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:63
లస: ససస స
640
NDX0928457
పపరర: యస ననగమణణ

632
NDX1269760
పపరర: శరసత వసగమరర

94-8/297

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కమలమ రరవప
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర గగపరస
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:57
లస: ససస స
637
NDX1269943
పపరర: వనసకటరతరమమ పసనరసటట

94-8/299

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:51
లస: ససస స
634
NDX1437855
పపరర: ససలలఖమ వపటటకలరగ

629
AP151010075360
పపరర: జజఖతసత రరయడడ

624
NDX2048016
పపరర: ననగ జజఖత నరనన
భరస : వనసకట చచసతనఖ నరనన
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససబడహమణణఖశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:47
లస: ససస స
631
AP151010075241
పపరర: కనకదసరర ఇకలరరగస

626
NDX1269935
పపరర: కకషష కలమమరగ పసనరసటట

94-8/294

తసడడ:డ అనసతయఖ
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : భబనస చసదడ ఉడత
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:28
లస: ససస స
94-8/298

621
NDX1438192
పపరర: జసపన మమనస

645
NDX1558719
పపరర: రరఘవనసదడ కలమమర రరమశశటస ట

94-8/318

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:31
లస: పప
94-8/320

648
NDX1779182
పపరర: భబణగ చసదర ఉడత

94-8/321

తసడడ:డ సరబబ ససవర రరవప ఉడత
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:34
లస: పప
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94-8/322

తసడడ:డ మహన రరవప నరనన
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:37
లస: పప
94-8/325

655
NDX1437830
పపరర: చసదడ శశఖర గగపరస వపటటకలరగ

94-8/328

94-8/331

94-8/334

94-8/336

94-8/339

94-8/342

662
NDX3093093
పపరర: ఉననదదవ పనసకకలల

665
NDX0222109
పపరర: మమధసరగ పసరర

668
NDX0928481
పపరర: కకడనల భమలకడమ

671
NDX0193979
పపరర: ననగరరజ కరపర

94-8/345

674
JBV3037066
పపరర: సరయకకషస ర పసదద రరజ

94-8/1533

677
AP151010501109
పపరర: లమవణఖ కకసడసరర
భరస : ససరజష బబబగ
ఇసటట ననస:3-4-324
వయససస:41
లస: ససస స

657
NDX1283506
పపరర: కమలమకర రరవప వసగమరర

94-8/330

660
NDX1437947
పపరర: ననగజశశర రరవప నమమగడడ

94-8/333

663
NDX1700153
పపరర: అనసపమ పస పపరగ

94-8/335

భరస : మనరకసటట వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:3-4-323
వయససస:34
లస: ససస స
94-8/337

666
NDX0223099
పపరర: వజయ ససశల కపరస

94-8/338

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:3-4-323
వయససస:46
లస: ససస స
94-8/340

669
JBV3045952
పపరర: సరయకకషష చసతన  

94-8/341

భరస : కకషషమహన  
ఇసటట ననస:3-4-323
వయససస:53
లస: ససస స
94-8/343

672
NDX1437988
పపరర: సయఖద అహమద హహసపసన

94-8/344

తసడడ:డ సరహహబ జజన
ఇసటట ననస:3-4-323
వయససస:55
లస: పప
94-8/346

తసడడ:డ నరశసహరరవప
ఇసటట ననస:3-4-323
వయససస:62
లస: పప
94-8/348

94-8/327

తసడడ:డ మమధవరరవప
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-4-323
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:3-4-323
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకటరమణ  
ఇసటట ననస:3-4-324
వయససస:35
లస: ససస స

94-8/332

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:3-4-323
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససరజసదడ బబబగ
ఇసటట ననస:3-4-323
వయససస:55
లస: ససస స

676
JBV3044591
పపరర: భబరత గరపప  

659
NDX1748377
పపరర: వరరసజననయగలల ఏలలరగ

654
NDX1378074
పపరర: లకడమపత కలమమర కరళహససస

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:3-4-323
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శవశసకర బబబగ  
ఇసటట ననస:3-4-323
వయససస:47
లస: ససస స

673
NDX0073437
పపరర: ససరజసదడ బబబగ తరగగరపపల

94-8/329

భరస : హరగననథ
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమహన  
ఇసటట ననస:3-4-323
వయససస:34
లస: ససస స

670
NDX0222844
పపరర: రతనరవత పరనస
ర లలరగ

656
NDX1558701
పపరర: వనసకటటశశర రరవప రరమశశటస ట

94-8/324

తసడడ:డ వర రరఘవ శరమ
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ దదవయఖ ఏలలరగ
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శశషచలపత రరవప
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:70
లస: పప

667
JBV1802834
పపరర: అనరపపరష కకషషస శశటస ట  

94-8/326

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రరమమ రరవప పపనసకకలలర
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:63
లస: పప

664
JBV3045945
పపరర: శరలన చసతన  

653
NDX1438184
పపరర: అనసతయఖ జసపన

651
NDX1438085
పపరర: ససబడహమణణఖశశర రరవప చనపల

తసడడ:డ ససజవ రరవప
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:58
లస: పప

661
NDX0165365
పపరర: హనసమమన పడసరద వడర మమడడ

94-8/323

తసడడ:డ వనసకట రతరస
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:44
లస: పప

652
NDX1437905
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప
వనమగలపలర
తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప
ఇసటట ననస:3-4-322
వయససస:52
లస: పప

658
NDX2441673
పపరర: హరగననధ పపనసకకలలర

650
NDX1283274
పపరర: శవశసకర రరవప పసనరసటట

675
JBV3037314
పపరర: కకకషషమహన చసతన

94-8/347

తసడడ:డ గరవరద నరరవప 
ఇసటట ననస:3-4-323
వయససస:63
లస: పప
94-8/349

678
AP151010075460
పపరర: ననగమణణ గరపప

94-8/350

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-4-324
వయససస:46
లస: ససస స
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679
AP151010075173
పపరర: శవకలమమరగ లలటస ల

94-8/351

భరస : భబసరరరరవప
ఇసటట ననస:3-4-324
వయససస:52
లస: ససస స
682
NDX1491588
పపరర: గరపప ననగరరజ ససతనలపప

94-8/354

94-8/357

94-8/360

94-8/363

94-8/366

94-8/370

94-8/373

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరగస
ఇసటట ననస:3-4-326
వయససస:37
లస: పప

692
NDX1513978
పపరర: హహమసత కలమమర జలర పలర

695
NDX0762120
పపరర: వనసకటటశశర ననయక కరటబడవత

698
NDX1283365
పపరర: సనత కలమమర వరగరలల

701
NDX0643312
పపరర: రమమదదవ వరగకలర

94-8/376

704
NDX0641639
పపరర: ససధదర కలమమర వరగకలర

94-8/364

707
NDX0463471
పపరర: ససధనకర కకడచల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-4-326
వయససస:57
లస: పప

687
JBV3045283
పపరర: మమధవ నకర

94-8/359

690
NDX0222950
పపరర: హహమగగరగ కలమమరగ కజ

94-8/362

693
NDX1517871
పపరర: లకడమ ననథ సతషపత

94-8/365

తసడడ:డ శసకర రరవప సతషపత
ఇసటట ననస:3-4-325
వయససస:32
లస: పప
94-8/367

696
NDX0509463
పపరర: వనసకట కకషరషరరవప గమడపరటట

94-8/368

తసడడ:డ దడరయఖ
ఇసటట ననస:3-4-325
వయససస:54
లస: పప
94-8/371

699
NDX0073908
పపరర: ననగజశశరరరవప తతట

94-8/372

తసడడ:డ అసకకనడడ
ఇసటట ననస:3-4-325
వయససస:77
లస: పప
94-8/374

702
NDX1438069
పపరర: భబణగ అవననష తషబబటట

94-8/375

తసడడ:డ జననరరన రరవప
ఇసటట ననస:3-4-326
వయససస:30
లస: పప
94-8/377

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరగస
ఇసటట ననస:3-4-326
వయససస:32
లస: పప
94-8/379

94-8/356

భరస : మమమలయఖ
ఇసటట ననస:3-4-325
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : రరధనకకషషమమరగస
ఇసటట ననస:3-4-326
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరగస
ఇసటట ననస:3-4-326
వయససస:31
లస: పప
706
NDX0642181
పపరర: కకటట బడహమస వరగకలర

94-8/361

తసడడ:డ జవర రతరస
ఇసటట ననస:3-4-325
వయససస:66
లస: పప

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:3-4-326
వయససస:52
లస: ససస స
703
NDX0641944
పపరర: కలమమర సరశమ వరగకలర

689
NDX1270032
పపరర: ఎలజ బబత రరణణ మగకరరల

684
NDX1513911
పపరర: గరత పసడయమసక జలర పలర

భరస : జననరర న
ఇసటట ననస:3-4-325
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమననయక
ఇసటట ననస:3-4-325
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ననగభమషణస
ఇసటట ననస:3-4-325
వయససస:66
లస: పప
700
NDX0351536
పపరర: భవరన కకడచల

94-8/358

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప జలర పలర
ఇసటట ననస:3-4-325
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మమమమళళయఖ
ఇసటట ననస:3-4-325
వయససస:34
లస: పప
697
NDX0168542
పపరర: కనసమమరగ మమమళరయఖ

686
NDX0222570
పపరర: వరన బబయ కజ

94-8/353

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప జలర పలర
ఇసటట ననస:3-4-325
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సనత కలమమర
ఇసటట ననస:3-4-325
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-4-325
వయససస:71
లస: ససస స
694
NDX0905000
పపరర: పడసరద బబబగ కజ హహచ కజ

94-8/355

భరస : వనసకటటశశర ననయక
ఇసటట ననస:3-4-325
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప జలర పలర
ఇసటట ననస:3-4-325
వయససస:51
లస: ససస స
691
NDX0225334
పపరర: పడససననసబ టట

683
NDX2145911
పపరర: వనసకట రమణ గరపప

681
NDX1779281
పపరర: గరపస ననగరరజ ససతలపప

తసడడ:డ శవ రరమకకషష ససతలపప
ఇసటట ననస:3-4-324
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ గరపప
ఇసటట ననస:3-4-324
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ సనత కలమమర
ఇసటట ననస:3-4-325
వయససస:28
లస: ససస స
688
NDX1513945
పపరర: ననగ శక వరన జలర పలర

94-8/352

భరస : వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:3-4-324
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:3-4-324
వయససస:25
లస: పప
685
NDX1270040
పపరర: ససససమత వరగరలల

680
AP151010075458
పపరర: ననగజశశరమమ గరపప

705
NDX0641670
పపరర: పడసనరసజననయగలల వరగకలర

94-8/378

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరగస
ఇసటట ననస:3-4-326
వయససస:34
లస: పప
94-8/380

708
NDX0642132
పపరర: రరధనకకషషమమరగస వరగకలర

94-8/381

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:3-4-326
వయససస:70
లస: పప
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94-8/382

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరగస పస గగల
ఇసటట ననస:3-4-328
వయససస:26
లస: ససస స
712
NDX1378272
పపరర: మమధవత గరజల

94-8/385

94-8/388

94-8/392

94-8/395

94-8/398

94-8/401

94-8/404

భరస : వనసకటటశశర రరవప టడఇగరపపల
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:57
లస: ససస స

716
NDX1748328
పపరర: రజయమ ససలమసనన సయయఖద

తసడడ:డ మగతస యఖ
ఇసటట ననస:3-4-328
వయససస:36
లస: పప
94-8/389

719
NDX1748302
పపరర: పపరగషమ పప తత
స రగ

722
NDX1666694
పపరర: శకవలర తతడడచచరర

725
NDX1959651
పపరర: సతఖవత జనస

728
JBV3045317
పపరర: పదనమ ఆళళ

731
NDX1269802
పపరర: మసజల అకకరరరజ

94-8/407

734
NDX1270024
పపరర: జజఖత బబ సతష

94-8/393

737
NDX1959388
పపరర: సరరశన తమమనదద
భరస : రవసదడ బబబగ పప నరస
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:58
లస: ససస స

94-8/390

720
NDX1269851
పపరర: ఛనయ శక అకకరరరజ

94-8/394

తసడడ:డ వషష
ష పడసరద
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:27
లస: ససస స
94-8/396

723
NDX1748294
పపరర: భబరర వ పప తత
స రగ

94-8/397

తసడడ:డ రసగరరరవప పప తత
స రగ
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:29
లస: ససస స
94-8/399

726
NDX1740464
పపరర: పడసనర మగనసకలలర

94-8/400

భరస : వనణగ గగపరల మగనసకలలర
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:41
లస: ససస స
94-8/402

729
JBV3045325
పపరర: అమత ఆళళ

94-8/403

భరస : వజయ కలమమర ఆళళ
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:45
లస: ససస స
94-8/405

732
NDX0225284
పపరర: చనమసడదశశరగ కకసడడబబ యన

94-8/406

భరస : వనసకట గణణశ కకసడడబబ యన
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:50
లస: ససస స
94-8/408

భరస : సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:53
లస: ససస స
94-8/410

717
NDX1959305
పపరర: ససరరష జనస
భరస : రరస బబబగ జనస
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వషష
ష పడసరద
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : అహమద హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:52
లస: ససస స
736
NDX1777376
పపరర: పదనమవత టడఇగరపపల

94-8/387

భరస : మధసససధననడవప ఆళళ
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అనసత రరమయఖ ననలర లరగ
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:48
లస: ససస స
733
NDX1758798
పపరర: మలర కర సయఖద

714
NDX1378256
పపరర: వనసకట గరరకకటట

భరస : రరస బబబగ జనస
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రతన కలమమర కరర పపడడ
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:44
లస: ససస స
730
NDX2047943
పపరర: రమణ ననలర లరగ

94-8/386

తసడడ:డ పసటర బబబగ తతడడచచరర
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నరస రరడడడ నవపశలలరగ
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:31
లస: ససస స
727
NDX1777491
పపరర: నలమ కకషష కరర పపడడ

713
NDX1740381
పపరర: దదపక చచదరగ గగటటసపరటట

తసడడ:డ రసగరరరవప పప తత
స రగ
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:28
లస: ససస స
724
NDX1666272
పపరర: జజనస నవపశలలరగ

94-8/384

తసడడ:డ అహమద హహసపసన సయయఖద
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసససధన రరవప అలమర
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:25
లస: ససస స
721
NDX1270016
పపరర: మమనక బబ సతష

711
NDX1139922
పపరర: డడ యస యస యస శవదసరర
పస గగల
తసడడ:డ రరధనకకషషమమరగస పస గగల
ఇసటట ననస:3-4-328
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప గగటటసపరటట
ఇసటట ననస:3-4-328
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-4-328
వయససస:53
లస: పప
718
NDX1740555
పపరర: పదమజ అలమర

94-8/383

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:3-4-328
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససరఖ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:3-4-328
వయససస:75
లస: ససస స
715
NDX1142009
పపరర: రరధనకకషషమమరగస పస గగల

710
NDX1437616
పపరర: మనవత చచదరగ గగటటసపరటట

735
NDX1748286
పపరర: రరజఖలకడమ పప తత
స రగ

94-8/409

భరస : రసగరరరవప పప తత
స రగ
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:56
లస: ససస స
94-8/411

738
NDX0224691
పపరర: రజన కజ

94-8/412

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:66
లస: ససస స
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739
JBV3045291
పపరర: సశరరజఖలకడమ ఆళళ
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94-8/413

భరస : నరగససహరరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:72
లస: ససస స
94-8/416

తసడడ:డ అహమమద హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:23
లస: పప
94-8/419

94-8/422

94-8/425

94-8/428

94-8/431

94-8/434

తసడడ:డ సతఖ సరయ బబబ మగనగరల
ఇసటట ననస:3-4-343
వయససస:27
లస: ససస స

752
NDX0444919
పపరర: వజయకలమమర ఆళళ

755
NDX1960492
పపరర: రవసదడ బబబగ పప నరస

758
NDX0073221
పపరర: వనసకట గణణశ కకసడడబబ యన

761
NDX1777616
పపరర: వనసకటటసశర రరవప అరరమసడర

94-8/1209

764
NDX2697258
పపరర: లకడమ తడపపరననన

94-8/426

767
NDX2521169
పపరర: మమరగ రరజజశశరగ పప దదల
భరస : సస మయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:3-4-343
వయససస:47
లస: ససస స

747
NDX1666553
పపరర: ననసర రరడడడ నవపశలలరగ

94-8/421

750
NDX1740449
పపరర: వనణగ గగపరల మగనసకలలర

94-8/424

753
NDX0431460
పపరర: మధసససధనరరవప ఆళళ

94-8/427

తసడడ:డ నరశసహరరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:50
లస: పప
94-8/429

756
NDX1748310
పపరర: అహమద హహసపసన సయయఖద

94-8/430

తసడడ:డ సరహహబ
జజన సయయఖద
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:55
లస: పప
94-8/432

759
NDX1748278
పపరర: రసగరరరవప పప తత
స రగ

94-8/433

తసడడ:డ కకషషమమరగస పప తత
స రగ
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:62
లస: పప
94-8/435

762
AP151010072627
పపరర: వనసకటలకడమనరశసహరరవప ఆళళ

94-8/436

తసడడ:డ అసజయఖ ఆళళ
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:75
లస: పప
94-8/1210

భరస : హనసమమన పడసరద తడపపరననన
ఇసటట ననస:3-4-343
వయససస:53
లస: ససస స
94-26/1030

94-8/418

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మగనసకలలర
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శక కకషష మమరగస అరరమసడర
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల తడపపరననన
ఇసటట ననస:3-4-343
వయససస:62
లస: పప
766
NDX2614527
పపరర: శరణఖ మగనగరల

94-8/423

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప కకసడడబబ యన
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ననగజసదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:62
లస: పప
763
NDX2698637
పపరర: హనసమమన పడసరద తడపపరననన

749
NDX1777319
పపరర: రతన కలమమర గగటటసపరటట

744
NDX1377944
పపరర: అసజన పడసరదస ఆళళ

తసడడ:డ రరమరరడడడ నవపశలలరగ
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ పప నరస
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమగలల
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:55
లస: పప
760
NDX1283373
పపరర: సరసబ రరడడడ బబ సతష

94-8/420

తసడడ:డ నరశసహరరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ ననలర లరగ
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:54
లస: పప
757
NDX1283597
పపరర: వషష
ష పడసరద అకకరరరజ

746
NDX1666652
పపరర: వ కకషష సరయ టటడడచర
ద రర

94-8/415

తసడడ:డ మధసససధననడవప ఆళళ
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ గగటటసపరటట
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ నరశసహరరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:47
లస: పప
754
NDX2054666
పపరర: అనసత రరమయఖ ననలర లరగ

94-8/417

తసడడ:డ పసటర బబబగ తతడడచచరర
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:43
లస: పప
751
NDX0431197
పపరర: జననరరన ఆళళ

743
NDX1283662
పపరర: జయసత కలమమర కకసడడబబ యన

741
NDX1740357
పపరర: వజడమ కలచపపడడ

భరస : జజరగమయ మగకరరల
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట గణణశ కకసడడబబ యన
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప ననలవనలర
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:29
లస: పప
748
NDX0444927
పపరర: శకనవరసరరవప గరవరగశశటస ట

94-8/414

భరస : చచననర రరడడ గగజజల
ఇసటట ననస:3-4-329
వయససస:76
లస: ససస స

742
NDX2145903
పపరర: రమజ సరహహబ సయఖద

745
NDX1517863
పపరర: మణణకసఠ మహహశ ననలవనలర

740
NDX1666116
పపరర: అరరణన గగజజల

765
NDX2659621
పపరర: వనసకట చసదడ శశఖర చతరరల

94-8/1211

తసడడ:డ పసద చనరయఖ చతరరల
ఇసటట ననస:3-4-343
వయససస:33
లస: పప
94-37/20

768
NDX2521151
పపరర: దదవఖ తదజ శవరరజ కమల
మననరస
తసడడ:డ సస మయఖ
ఇసటట ననస:3-4-343
వయససస:20
లస: పప

94-37/21
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769
NDX2614626
పపరర: నగజశశరరరవప తనటట
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94-37/628

భసధసవప: శకనవరసరరవప తనటట
ఇసటట ననస:3-4-343
వయససస:74
లస: పప
772
NDX2889939
పపరర: ససధనరరణణ వరగకలలర

94-37/743

773
NDX2744480
పపరర: శలస తడపపరననన

94-37/22

776
NDX2529444
పపరర: వనసకట సతఖ వర పడసరదరరవప
కరటడపరటట
తసడడ:డ ససబబరరవప కరటడపరటట
ఇసటట ననస:3-4-343 Flat No 207
వయససస:72
లస: పప

భరస : వనసకట ననగరరరరన రయ
ఇసటట ననస:3-4-343 FNO 113 KANCHAN T
వయససస:32
లస: ససస స

779
NDX2571321
పపరర: యగరనసద కలమఖణ చకకవరగస
తడపపరననన
తసడడ:డ హనసమమన పడసరద తడపపరననన
ఇసటట ననస:3-4-343 ,F NO. 306
వయససస:27
లస: పప

781
NDX1269778
పపరర: నవఖ తదజ మదమసచ

782
NDX1042415
పపరర: ననగజజఖత నసబమరగ

94-37/23

94-8/438

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:27
లస: ససస స
784
NDX1042399
పపరర: దదవఖ నసబమరగ
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:29
లస: ససస స
787
NDX1041813
పపరర: తరరమలలశశరగ వటటసకలటట

94-8/444

94-8/447

తసడడ:డ బబపరరరవప
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:61
లస: ససస స

94-37/631

788
NDX1041953
పపరర: మహలకడమ ఇకలరరగస

791
NDX1042142
పపరర: ననగపదమ మదమసచ

94-8/450

794
NDX1042357
పపరర: రరమససతన ఉయమఖరర

94-8/439

797
NDX1377951
పపరర: ఉషర రరణణ కననఖధర
భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:68
లస: ససస స

94-38/1020

94-37/632
777
NDX2592640
పపరర: ననగ సరయ వనసషషవ ససగతడ
ఉనరవ
తసడడ:డ వనసకట ననగ గరపరల కకషష ఉనరవ
ఇసటట ననస:3-4-343 FLOAT 209
వయససస:19
లస: ససస స

780
NDX2048065
పపరర: హరగత కకడచల

94-8/437

783
NDX1088392
పపరర: రరజరరజజశశరగ కకడసరగ

94-8/440

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:29
లస: ససస స
94-8/442

786
NDX1042639
పపరర: రరపరరరణణ పరరచసరగ

94-8/443

తసడడ:డ ససరజష బబబగ
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:33
లస: ససస స
94-8/445

789
NDX2092120
పపరర: పదనమవత కరపర

94-8/446

భరస : అరరరనరరవప కరపర
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:44
లస: ససస స
94-8/448

792
NDX0225318
పపరర: శకదదవ మగనరసగగ

94-8/449

భరస : సస మ శశఖర
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:51
లస: ససస స
94-8/451

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:59
లస: ససస స
94-8/453

774
NDX2911956
పపరర: వజయ లకడమ జపపడడ

తసడడ:డ వనసకటరరవప కకడచల
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:55
లస: ససస స
796
NDX1041920
పపరర: రరజరరజజశశరగ కకతస పలర

94-223/832

భరస : భబనస పడకరష
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అరరరన రరవప కరపర
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:44
లస: ససస స
793
NDX1041755
పపరర: ససబబబయమమ నసబమరగ

785
NDX0222711
పపరర: తదజశశ మగనరసగగ

94-37/630

భరస : బబబగ రరవప
ఇసటట ననస:3-4-343
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సస మ శశఖర
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:35
లస: ససస స
790
NDX1740407
పపరర: పదనమవత కరపర

94-37/744

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నసబమరగ
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:29
లస: ససస స
94-8/441

771
NDX2583250
పపరర: వనసషషవ భబణగ హరగరత వకరలగడడ

తలర : వనసదదహహ
ఇసటట ననస:3-4-343
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : హనసమమన పడసరద
ఇసటట ననస:3-4-343
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకట సతఖ వర పడసరదరరవప కరటడపరటట
ఇసటట ననస:3-4-343 Flat No207
వయససస:59
లస: ససస స
778
NDX2475002
పపరర: లకడమ ససజనఖ రయ

94-37/629

తసడడ:డ వనసకట గగరవయఖ
ఇసటట ననస:3-4-343
వయససస:59
లస: పప

భరస : వరపడసరద
ఇసటట ననస:3-4-343
వయససస:48
లస: ససస స
775
NDX2529436
పపరర: సరసశత కరటడపరటట

770
NDX2598746
పపరర: పసద చనరయఖ చతరరల

795
NDX1042530
పపరర: వజయలకడమ పరరచసరగ

94-8/452

భరస : ససరజష బబబగ
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:59
లస: ససస స
94-8/454

798
NDX1042316
పపరర: ససతనమహలకడమ నసననర

94-8/455

భరస : రరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:71
లస: ససస స
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799
NDX2121150
పపరర: వరసససధరరదదవ కసటసననన

94-8/456

భరస : అజయకలమమర కసటసననన
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:72
లస: ససస స
802
NDX1038728
పపరర: ననగయఖ చచదరగ కకడసరగ

94-8/459

94-8/462

94-8/465

94-8/468

94-8/471

94-8/474

94-8/477

భరస : రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:3-4-831
వయససస:61
లస: ససస స

815
NDX1038520
పపరర: వనసకటటశశరరరవప నసబమరగ

818
NDX1038108
పపరర: ససరజశ బబబగ పరరచసరగ

821
NDX1804666
పపరర: హరగక గదచద

94-8/479

824
NDX0002832
పపరర: వరణణ దదవ భకలసన

827
AP151010075761
పపరర: భబగఖలకడమ యడర పలర
భరస : జయ శసకర పడసరద
ఇసటట ననస:3-4-831
వయససస:62
లస: ససస స

94-8/464

94-8/467

94-8/469

813
NDX1805474
పపరర: వనసకట రరవప కకడచల

94-8/470

తసడడ:డ ససజవయఖ కకడచల
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:60
లస: పప
94-8/472

816
NDX1038546
పపరర: సతఖననరరయణ వపయమఖరర

94-8/473

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:62
లస: పప
94-8/475

819
NDX2121143
పపరర: అజయకలమమర కసటసననన

94-8/476

తసడడ:డ చలపత రరవప కసటసననన
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:73
లస: పప
94-8/478

822
NDX2759793
పపరర: కలసన నసనర

94-8/1534

భరస : వనసకట రరవప నసనర
ఇసటట ననస:3-4-427 F.No 305
వయససస:69
లస: ససస స
94-8/480

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:3-4-813
వయససస:37
లస: ససస స
94-8/482

807
NDX1960443
పపరర: వసశ కకషష కనఖధనరర

810
NDX1777194
పపరర: వనసకట శవ కకటటశశర రరవప
చదలవరడ
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటటశశర రరవప గదచద
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమయఖ
ఇసటట ననస:3-4-748
వయససస:51
లస: పప
826
NDX0000455
పపరర: ససజజత కరసడడడ

812
NDX0194001
పపరర: సస మ శశఖర మగనరసగగ

94-8/461

94-8/466

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:79
లస: పప
823
NDX1388438
పపరర: వనణగ బబబగ పరవపలలరగ

809
NDX1038652
పపరర: శకనవరసరరవప వటటసకలటట

804
NDX1038637
పపరర: శకహరర మదమసచ

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప కనఖధనరర
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:66
లస: పప
820
NDX1038744
పపరర: రరమకకషషయఖ నసననర

94-8/463

తసడడ:డ రరమదనసస
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ కరపర
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:61
లస: పప
817
NDX1038819
పపరర: బబపరరరవప కకతస పలర

806
NDX1038603
పపరర: రవకలమమర కకతస పలర

94-8/458

తసడడ:డ చసదడశశఖరరరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:55
లస: పప
814
NDX1740415
పపరర: అరరరన రరవప కరపర

94-8/460

తసడడ:డ బబపరరరవప
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:44
లస: పప
811
NDX1038090
పపరర: చసదడశశఖరరరవప మదమసచ

803
NDX0193862
పపరర: హహమసత కలమమర మగనరసగగ

801
NDX1457580
పపరర: ససభబష నసబమరగ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సస మ శశఖర
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససరజష బబబగ
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:34
లస: పప
808
NDX1038629
పపరర: భబనసపడకరష యకలరరగస

94-8/457

తసడడ:డ వనసకట గరపరల రరవప కకఠరరర
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:3-4-347
వయససస:30
లస: పప
805
NDX1038264
పపరర: జతదసదడ కలమమర పరరచసరగ

800
NDX1283654
పపరర: భరత కకఠరరర

825
NDX2163913
పపరర: వనజ మమచవరపప

94-8/481

భరస : బగచచబబబగ మమచవరపప
ఇసటట ననస:3-4-831
వయససస:50
లస: ససస స
94-8/483

828
NDX0002840
పపరర: అనససయమదదవ లసగగననన

94-8/484

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-4-831
వయససస:66
లస: ససస స
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94-8/485

తసడడ:డ రరఘవ రరవప కరసడడడ
ఇసటట ననస:3-4-831
వయససస:34
లస: పప
94-8/488

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:3-4-831
వయససస:63
లస: పప
94-160/489

833
NDX2700698
పపరర: పవన రవ కలమమర నసజరలర

94-4/1360

94-1/91

భరస : శకనవరసరరవప మమచనరస
ఇసటట ననస:3-5-129
వయససస:38
లస: ససస స
94-2/165

భరస : మధసససధన రరవప కససకలరగస
ఇసటట ననస:3-5-349
వయససస:50
లస: ససస స

94-4/879

845
NDX1360007
పపరర: నతషర కకతస పలర

848
NDX2427086
పపరర: శకనవరసరరవప మమచనరస

851
NDX1614776
పపరర: సరశత పపఛల

94-77/939

94-1/95

854
NDX2789329
పపరర: అమరజసదడ సప నస ననన

840
SQX2080950
పపరర: లమవణఖ అదదసకక

95-4/913

843
NDX2527729
పపరర: శకకరసత రరడడడ గగదదటట

94-1/92

94-2/161

846
NDX1359991
పపరర: ధనసజయ రరవప కకతస పలర

94-1/93

తసడడ:డ తరరపతయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:3-5-71/1
వయససస:56
లస: పప
94-2/163

849
NDX2162261
పపరర: అలయమ ససలమసనన మహమమద

94-2/164

భరస : జజవద అహమద మహమమద
ఇసటట ననస:3-5-140
వయససస:32
లస: ససస స
94-4/880

852
NDX1614800
పపరర: బసవ రరజ పపఛల

94-4/881

తసడడ:డ ససరఖరరవ పపఛల
ఇసటట ననస:3-5-214
వయససస:30
లస: పప
94-1/1501

855
JBV3689809
పపరర: ససనత పస టటసట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సప నస ననన
ఇసటట ననస:3-5-348 FLAT-5, DOOR NO.1వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పప టటసట
ఇసటట ననస:3-5-349
వయససస:42
లస: ససస స

857
NDX1775388
పపరర: రసగమమ పప నరస

858
NDX0489849
పపరర: సతఖవత పసనరసటట

భరస : శకననధ పప నరస
ఇసటట ననస:3-5-349
వయససస:58
లస: ససస స

94-9/42

తసడడ:డ వనసకటపస రరడడడ గగదదటట
ఇసటట ననస:3-5-60-2/188
వయససస:53
లస: పప

భరస : బసవ రరజ పపఛల
ఇసటట ననస:3-5-214
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ చనరబబబయ పససటల
ఇసటట ననస:3-5-336
వయససస:64
లస: పప
856
JBV3688868
పపరర: పడమల పరల కససకలరగస

842
NDX2534774
పపరర: పవన కలమమర

94-73/666

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ అదదసకక
ఇసటట ననస:3-5
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మమచనరస
ఇసటట ననస:3-5-129
వయససస:46
లస: పప

భరస : అబగదలమర మహమమద
ఇసటట ననస:3-5-140
వయససస:51
లస: ససస స
853
NDX3095775
పపరర: పససటల ససబబ రరవప

95-4/912

తసడడ:డ ధనసజయ రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:3-5-71/1
వయససస:30
లస: ససస స
94-2/162

834
NDX2697365
పపరర: కనకదసరర వజయ గగజవరరర

తసడడ:డ రమమష బబబగ
ఇసటట ననస:3-5
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమ పడసరద ఇపసటపప
ఇసటట ననస:3-5-25
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ధనసజయ రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:3-5-71/1
వయససస:29
లస: ససస స

850
NDX2162253
పపరర: ఆయయశర బబగమ మహమమద

94-9/41

తసడడ:డ సరయ బబబగ అతతస ట
ఇసటట ననస:3-5
వయససస:20
లస: పప

భరస : అనసత కకటటశశర రరవప వపగరర రళళ
ఇసటట ననస:3-5-20
వయససస:37
లస: ససస స

847
NDX2426112
పపరర: ననగజజఖత మమచనరస

94-245/1066

837
NDX1558800
పపరర: సరయ శశరసక గగసటటపలర

839
SQX2083459
పపరర: రరజజశ అతతస ట

841
NDX2667939
పపరర: శకదదవ వపగరరళళ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-4-831
వయససస:46
లస: పప

836
NDX0777110
పపరర: పపషస మసజరగ వరససరరడడ వరససరరడడడ

838
AP151010072348
పపరర: రవసదడబబబగ వరససరరడడ వరససరరడడడ
తసడడ:డ దనశరదదననయగడడ వరససరరడడ
ఇసటట ననస:3-5
వయససస:72
లస: పప

94-8/487

భరస : వనసకటరరడడడ గగజవరరర
ఇసటట ననస:3-4-B
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రవసదడబబబ వరససరరడడ
ఇసటట ననస:3-5
వయససస:64
లస: ససస స

94-9/43

831
NDX0002733
పపరర: రరమకకషష దదవభకలసన

తసడడ:డ సతఖననరరయణ నసజరలర
ఇసటట ననస:3/4 ASHOK NAGAR , OPP HP
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసతఖననరరయణ రరడడడ గగజవరరర
ఇసటట ననస:3-4-B
వయససస:35
లస: ససస స

844
NDX1360015
పపరర: రమఖ కకతస పలర

94-8/486

తసడడ:డ రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:3-4-831
వయససస:34
లస: పప

832
JBV1796416
పపరర: రరఘవరరవప కరసడడడ

835
NDX2701431
పపరర: అనత గగజవరరర

830
NDX0695189
పపరర: భబరత బబ షన కరసడడ

94-1/96

94-1/94

94-1/97

భరస : శకరరమగలల పసనరసటట
ఇసటట ననస:3-5-349
వయససస:75
లస: ససస స
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94-1/98

860
NDX1522094
పపరర: పవన కలమమర కననరకసటట

94-1/99

861
NDX0240994
పపరర: రరమమహన రరవప కననరకసటట

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప కననరకసటట
ఇసటట ననస:3-5-349
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప కననరకసటట
ఇసటట ననస:3-5-349
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వససత రరవప కననరకసటట
ఇసటట ననస:3-5-349
వయససస:52
లస: పప

862
NDX2855062
పపరర: శకపత రరజ మగనపల

863
AP151010066168
పపరర: సరమమమ జఖలకడమ చదలవరడ
చదలవరడ
భరస : గరపసచసద చదలవరడ
ఇసటట ననస:3-5-350
వయససస:71
లస: ససస స

864
AP151010063213
పపరర: శకనవరస చదలవరడ చదలవరడ

94-1/1502

భసధసవప: దసరర శరకవసత మగనపల
ఇసటట ననస:3-5-349
వయససస:45
లస: పప
865
JBV3012283
పపరర: శకధర చదలవరడ చదలవరడ

94-1/103

తసడడ:డ గరపసచసద చదలవరడ
ఇసటట ననస:3-5-350
వయససస:49
లస: పప

866
NDX3152725
పపరర: శరరష కలకరపల

94-1/101

94-1/1503

తసడడ:డ ననగయఖ పరశస
ఇసటట ననస:3-5-352
వయససస:48
లస: పప
874
NDX1089382
పపరర: ససధదర బబబగ మమళళ

94-1/110

94-1/108

875
NDX2782308
పపరర: శవ పలర

94-1/1504

తసడడ:డ పలర దదవదననస
ఇసటట ననస:3-5-355
వయససస:23
లస: పప
94-1/1506

తసడడ:డ చలపత రరవప
ఇసటట ననస:3-5-355/1
వయససస:65
లస: పప
880
SWD5622147
పపరర: ఆసజననయ దదవ డడనస భకలసన

872
AP151010066129
పపరర: లకడమరజనకలమమరగ నలర గటర

878
NDX2855112
పపరర: శరరష కకసరరజ

881
NDX2789899
పపరర: సరయ కకషష రరవపరటట

870
AP151010066197
పపరర: భబగఖలకడమ పరశస పరశస

873
NDX1012806
పపరర: శరత చసదడ ననయగడడ నలర గటర
నలర గటర
తసడడ:డ గసగమమ ననయగడడ నలర గటర
ఇసటట ననస:3-5-354
వయససస:72
లస: పప
876
NDX2855609
పపరర: ససవరచల దదవ గరగగననన

94-1/1507

94-1/1510

882
NDX1710368
పపరర: నషసత వనననర
భరస : కరరరస క చచసతనఖ వనననర
ఇసటట ననస:3-5-356
వయససస:33
లస: ససస స

883
JBV3688876
పపరర: శకలత వననర

884
JBV3687688
పపరర: కరరరస క చచసతనఖ వననర

885
NDX1319441
పపరర: మసగగ రరడడడ వననర

886
JBV3688884
పపరర: హహమలత ఆళళ
తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-5-357
వయససస:56
లస: ససస స

94-1/113

తసడడ:డ మసగగరరడడడ వననర
ఇసటట ననస:3-5-356
వయససస:34
లస: పప
94-1/115

887
JBV3690237
పపరర: ఝమనసరరణణ ఉనరవ
భరస : శవససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-5-357
వయససస:27
లస: ససస స

94-1/1508

తసడడ:డ ససధకర
ఇసటట ననస:3-5-355/1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశరరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:3-5-355/1 RATNA TOWERS
వయససస:28
లస: పప

భరస : మసగగరరడడడ వననర
ఇసటట ననస:3-5-356
వయససస:55
లస: ససస స

94-1/109

94-1/1505

879
NDX3059227
పపరర: సరయ తనశజజ కకడచల

భసధసవప: ససరఖ పడభబకరస డడనస భకలసన
ఇసటట ననస:3-5-355/1 flat 203, ratnaa tow
వయససస:34
లస: ససస స
94-1/112

94-1/106

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:3-5-355/1
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : బసవ పపనరయఖ కకసరరజ
ఇసటట ననస:3-5-355/1
వయససస:41
లస: ససస స
94-1/1509

94-2/1454

భరస : మధసససధనరరవప పరశస
ఇసటట ననస:3-5-352
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : శరత చసదడననయగడడ నలర గటర
ఇసటట ననస:3-5-354
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మమళళ
ఇసటట ననస:3-5-354/1
వయససస:32
లస: పప
877
NDX2854586
పపరర: సరసబశవరరవప అననర

94-1/105

తసడడ:డ చచసచయఖ అయననల
ఇసటట ననస:3-5-351
వయససస:75
లస: పప
94-1/107

867
NDX3153897
పపరర: శరరష కలకరపల
భరస : శకధర చదలవరడ
ఇసటట ననస:3-5-350
వయససస:42
లస: ససస స

94-1/104 869
868
AP151010066193
AP151010063079
పపరర: తషలసమమ అయననల అయననల
పపరర: పపలమరరరవప అయననల అయననల

871
AP151010063238
పపరర: మధసశశధనరరవప పరశస

94-1/102

తసడడ:డ గరపసచసద చదలవరడ
ఇసటట ననస:3-5-350
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకధర చదలవరడ
ఇసటట ననస:3-5-350
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పపలమరరరవప అయననల
ఇసటట ననస:3-5-351
వయససస:66
లస: ససస స

94-1/100

94-1/111

94-1/114

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ రరడడ వననర
ఇసటట ననస:3-5-356
వయససస:56
లస: పప
94-1/116

888
JBV3688892
పపరర: ఝమనసరరణణ అళళ

94-1/117

భరస : ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-5-357
వయససస:27
లస: ససస స
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889
JBV3022886
పపరర: శవపరరశత పసచసమరగస

94-1/118

భరస : కకటటససబడహమణఖస పసచసమరగస
ఇసటట ననస:3-5-357
వయససస:59
లస: ససస స
892
NDX2823060
పపరర: నగజశశరరరవప పసనరక

94-1/1511

94-1/123

94-1/126

94-1/129

94-1/132

94-1/135

94-1/138

భరస : మలలర శశరరరవప నలర పననన
ఇసటట ననస:3-5-368
వయససస:53
లస: ససస స

902
JBV3690542
పపరర: రరధదకరరమఖ మమదదరరజ

905
NDX0582767
పపరర: కకరణ కలమమర ఉయమఖరర

908
JBV3688009
పపరర: ననగజశశర రరవప మమదదరరజ

911
NDX1229673
పపరర: ససబబబయమమ దథపసలమపపడడ

94-1/141

914
NDX2855526
పపరర: హనసమయఖ పప టకమమరర

94-1/130

917
NDX1761668
పపరర: వరససత రమఖ మననర
తసడడ:డ నరజసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:27
లస: ససస స

897
JBV3687696
పపరర: సతఖననరరయణ సజజద

94-1/125

900
JBV3012994
పపరర: కకకషషమననయగడడ పసరమననన

94-1/128

903
JBV3689122
పపరర: అనరపపరష మమదదరరజ

94-1/131

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-5-365
వయససస:54
లస: ససస స
94-1/133

906
NDX1089424
పపరర: దదలప కలమమర మగరరకలటర

94-1/134

తసడడ:డ తరరమలయఖ మగరరకలటర
ఇసటట ననస:3-5-365
వయససస:35
లస: పప
94-1/136

909
NDX0581611
పపరర: శభదడ దదవ మటటరగ

94-1/137

భరస : దదవరరజ ననయగడడ
ఇసటట ననస:3-5-367
వయససస:70
లస: ససస స
94-1/139

912
NDX2120715
పపరర: హహమ తదజ అరగ

94-1/140

తసడడ:డ ససబబబరరవప అరగ
ఇసటట ననస:3-5-368
వయససస:23
లస: పప
94-1/1512

తసడడ:డ ననరయఖ
ఇసటట ననస:3-5-368
వయససస:73
లస: పప
94-6/690

94-1/122

తసడడ:డ ననరరయణననయగడడ పసరమననన
ఇసటట ననస:3-5-360
వయససస:65
లస: పప

భరస : మగరలధర రరవప
ఇసటట ననస:3-5-368
వయససస:73
లస: ససస స

తలర : పపషరసవత
ఇసటట ననస:3-5-368
వయససస:50
లస: పప
916
NDX2705275
పపరర: లకడమ నలర పననన

94-1/127

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:3-5-365
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:3-5-367
వయససస:58
లస: పప
913
NDX1229657
పపరర: ససబబబరరవప ఆరర

899
AP151010063032
పపరర: శకహరర పసరమననన

894
JBV3690229
పపరర: శశభబరరణణ జలకసటట

తసడడ:డ వనసకటరతరస సజజద
ఇసటట ననస:3-5-359
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-5-365
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-5-365
వయససస:35
లస: పప
910
NDX0582825
పపరర: సరసబశవరరవప బతష
స ల

94-1/124

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-5-365
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమమశశర రరవప బలర
ఇసటట ననస:3-5-365
వయససస:27
లస: పప
907
NDX1012533
పపరర: కకషష ధదరజ మమదదరరజ

896
JBV3012663
పపరర: హహమచసద సజజర

94-1/121

భరస : బడహమనసదరరడడడ
ఇసటట ననస:3-5-358
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకకషషమననయగడడ పసరమననన
ఇసటట ననస:3-5-360
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససరజష కలమమర గగసడనల
ఇసటట ననస:3-5-363
వయససస:61
లస: ససస స
904
NDX1483932
పపరర: ససరజసదడ కలమమర బలర

94-1/1795

తసడడ:డ సతఖననరరయణ సజజర
ఇసటట ననస:3-5-359
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకషషమననయగడడ పసరమననన
ఇసటట ననస:3-5-360
వయససస:63
లస: ససస స
901
JBV3688967
పపరర: వజయలకడమ గగసడనల

893
NDX2199082
పపరర: వజయశక బబ యన

891
NDX1012798
పపరర: శవ ససబబబరరవప ఉనరవ

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ
ఇసటట ననస:3-5-357
వయససస:56
లస: పప

భరస : ననగజశశరరరవప పసనరక
ఇసటట ననస:3-5-357
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ సజజర
ఇసటట ననస:3-5-359
వయససస:55
లస: ససస స
898
AP151010066023
పపరర: శకజయసత పసరమననన

94-1/120

తసడడ:డ మననరపలర మగతస ననన
ఇసటట ననస:3-5-357
వయససస:38
లస: పప

భసధసవప: వజయశక బబ యన
ఇసటట ననస:3-5-357
వయససస:35
లస: పప
895
JBV3688900
పపరర: పదనమవత సజజర

890
NDX1783472
పపరర: నరసససహ రరవప మగతస ననన

94-1/142

915
NDX2700169
పపరర: శవనగ మలర శశర రరవప
నలమననన
తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:3-5-368
వయససస:60
లస: పప

94-6/689

918
NDX1101625
పపరర: వజయ మగమమననన

94-1/143

తసడడ:డ నరజసదడబబబగ
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:30
లస: ససస స
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919
NDX0240044
పపరర: భవఖ చచదరగ పరలలటట
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94-1/144

తసడడ:డ పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:31
లస: ససస స
922
NDX0935676
పపరర: అనరపపరష మనరవ

94-1/147

94-1/150

94-1/153

94-1/156

94-1/159

94-1/162

94-1/165

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:64
లస: పప

932
NDX1190313
పపరర: ససబబబయమమ బసడనరరపలర

935
NDX0959205
పపరర: గరతమ ఉపపసల

938
NDX1190214
పపరర: అమరజసదడ శశసఠగననన

941
NDX0722751
పపరర: మగరళకకషష బచచల

94-1/168

944
NDX0829770
పపరర: శకనవరస చసదడశశఖర కరకలమమనస

94-1/157

947
NDX0829986
పపరర: గసగరధర రరవప ననతనన
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:68
లస: పప

927
JBV3690427
పపరర: వరలకడమ ననతనన

94-1/152

930
NDX0341933
పపరర: శవ కలమమరగ పరలలటట

94-1/155

933
NDX1483890
పపరర: భబరర వ ఉపపసల

94-1/158

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:25
లస: పప
94-1/160

936
NDX0638122
పపరర: భబరర వ చచదరగ పరలలటట

94-1/161

తసడడ:డ పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:32
లస: పప
94-1/163

939
NDX0830398
పపరర: కరశలమష బబసడమమరగలసక

94-1/164

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:39
లస: పప
94-1/166

942
AP151010150135
పపరర: శకధర దదవరపలర

94-1/167

తసడడ:డ శవ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:26
లస: పప
94-1/169

తసడడ:డ అమమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:48
లస: పప
94-1/171

94-1/149

భరస : పడభబకర
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మనరవ
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:62
లస: పప
946
NDX0638064
పపరర: పడభబకరరరవప పరలలటట

94-1/154

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:40
లస: పప
943
NDX0897959
పపరర: గరపసకకషష మనరవ

929
JBV1793413
పపరర: లకడమ దదవరపలర

924
NDX1952689
పపరర: పదమజ మననర

భరస : గసగరధరరరవప
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:34
లస: పప
940
NDX1761569
పపరర: అమరజసదడ శశసఠగననన

94-1/151

భరస : వరయఖ బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప దరగర
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:25
లస: పప
937
NDX1190222
పపరర: వసశకకషష బసడనరరపలర

926
JBV1793421
పపరర: రమమదదవ మగమమననన

94-1/146

భరస : నరజసదడ పడసరద మననర
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శవననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:70
లస: ససస స
934
NDX1790857
పపరర: ధరమ తదజ దరగర

94-1/148

భరస : నరజసదడబబబగ
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:60
లస: ససస స
931
JBV3690443
పపరర: జయలకడమ గరరసటర

923
NDX0722306
పపరర: శకదదవ బచచల

921
NDX0842781
పపరర: ససనత కరకలమమనస

భరస : శకనవరస చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మగరళకకషష
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటరతరఫణణసదడ
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:51
లస: ససస స
928
NDX1952044
పపరర: ధన లకడమ శశసఠగననన

94-1/145

భరస : మగతనఖల రరవప
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : గరపసకకషష
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:42
లస: ససస స
925
JBV3690435
పపరర: పదమ కకకర

920
NDX0842658
పపరర: కకటబ సతదస మమమ బబసడ మమరగలసక

945
JBV3687977
పపరర: శకనవరసరరవప బసడనరరపలర

94-1/170

తసడడ:డ వరయఖ బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:53
లస: పప
94-1/172

948
JBV3687969
పపరర: వరయఖ బసడనరరపలర

94-1/174

తసడడ:డ వనసకటపసయఖ బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:85
లస: పప
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949
NDX3156015
పపరర: సప నస ననన ససబబరరవప
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94-1/1513

తసడడ:డ సప నస ననన అమరయఖ
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:70
లస: పప
952
NDX2855625
పపరర: పడమల రరణణ చచనసరపరటట

94-1/1516

94-1/1519

94-2/1455

94-9/779

94-1/175

94-1/178

94-1/181

తసడడ:డ కకశశర బబబగ యలవరగస
ఇసటట ననస:3-5-370/1
వయససస:26
లస: ససస స

962
NDX2694479
పపరర: నరరసదడ పడసరద మననర

965
NDX0640771
పపరర: సరయ కలమమరగ పరలపరటట

968
NDX1704585
పపరర: సరయ భబసరర మహసత

971
NDX1154756
పపరర: మసరసన వల పఠరన

94-1/184

974
NDX0115261
పపరర: శకనవరస మహసత

94-100/913

977
NDX1710384
పపరర: శక శశశలజ చగగరరపరటట
భరస : కరళదనసస చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:3-5-370/1
వయససస:48
లస: ససస స

957
NDX2856482
పపరర: సతఖ ససదదప గడదడ

94-1/1521

960
NDX3127867
పపరర: సప నస ననన ధనలకడమ

94-8/1535

963
NDX2424265
పపరర: సరయ శరత దదవననన

94-1/440

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప దదవననన
ఇసటట ననస:3-5-369,F.NO.401, SAI MITRA
వయససస:22
లస: పప
94-1/176

966
NDX0109603
పపరర: రరగగణణ మహసత

94-1/177

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:3-5-370
వయససస:54
లస: ససస స
94-1/179

969
NDX0116319
పపరర: పడశరసత మహసత

94-1/180

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:3-5-370
వయససస:31
లస: పప
94-1/182

972
NDX0582569
పపరర: శకహరగ రరవప ఓగగరగ

94-1/183

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:3-5-370
వయససస:27
లస: పప
94-1/185

తసడడ:డ భబసరర
ఇసటట ననస:3-5-370
వయససస:60
లస: పప
94-1/187

94-1/1518

భరస : సప నస ననన ససబబరరవప
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ దనవపత ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:3-5-370
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ మమరగస పరలపరట
ఇసటట ననస:3-5-370
వయససస:62
లస: పప
976
NDX1710392
పపరర: సపరహ పరవపలలరగ

94-6/691

తసడడ:డ శకనవరస మహసత
ఇసటట ననస:3-5-370
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గరనసగగసటర
ఇసటట ననస:3-5-370
వయససస:62
లస: పప
973
NDX0638106
పపరర: ననగ కకరణ కలమమర పరలపరట

959
NDX2612604
పపరర: శకనవరస రరవప కటబస

954
NDX2856243
పపరర: లకడమ పడసనర దదవననన

తసడడ:డ వనసకట రరస పడసరద గడదడ
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:25
లస: పప

భరస : ననగ కకరణ కలమమర పరలపరటట
ఇసటట ననస:3-5-370
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ చచదరగ గగతస
ఇసటట ననస:3-5-370
వయససస:24
లస: పప
970
NDX2068956
పపరర: నరజసదడ గరనసగగసటర

94-1/1520

భసధసవప: నరనదరర పడసరద
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకహరగరరవప
ఇసటట ననస:3-5-370
వయససస:27
లస: ససస స
967
NDX1803437
పపరర: రవతదజ గగతస

956
NDX3081965
పపరర: ససధ లకడమ శశసఠగననన

94-1/1515

భరస : ఉమమహహశశరరరవప దదవననన
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప కటబస
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:48
లస: పప

భసధసవప: సరగత
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:42
లస: ససస స
964
NDX0581207
పపరర: ననగమణణ ఒగగరగ

94-1/1517

తసడడ:డ ససబబరరవప శశసఠగననన
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమరగస గడదడ
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:53
లస: పప
961
NDX2705473
పపరర: సరగత ఉపపసల

953
NDX2856227
పపరర: ఉమమహహశశరరరవప దదవననన

951
NDX2725182
పపరర: శశరజఖ లమవప

భరస : శవరరమయఖ లమవప
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప సప నస ననన
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:37
లస: ససస స
958
NDX2854396
పపరర: వనసకట రరస పడసరద గడదడ

94-1/1514

తసడడ:డ చచదరయఖ లమవప
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:3-5-369
వయససస:54
లస: ససస స
955
NDX2855054
పపరర: ససధన లకడమ శశసఠగననన

950
NDX2725141
పపరర: శవరరమయఖ లమవప

975
AP151010063277
పపరర: భబసరర మహసత

94-1/186

తసడడ:డ దదవరకర మహసత
ఇసటట ననస:3-5-370
వయససస:84
లస: పప
94-1/188

978
NDX1258649
పపరర: కలమఖణణ కకడసరర

94-1/189

భరస : రరధనకకషష వనసకట
ఇసటట ననస:3-5-370/1
వయససస:47
లస: ససస స
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979
NDX1360023
పపరర: ననగ మలలర శశరగ కకతస పలర

94-1/190

భరస : ధనసజయ రరవప
ఇసటట ననస:3-5-370/1
వయససస:47
లస: ససస స
982
NDX1710400
పపరర: సరమమమ జఖస పరవపలలరగ

94-1/193

94-1/196

94-1/199

94-1/202

94-1/205

989
NDX1155738
పపరర: సరమమమ జఖస పసరవల

992
NDX0830091
పపరర: ససధనకర పసరవల

995
JBV3687985
పపరర: ససరజష నలర పననన

94-1/208

998
NDX1763847
పపరర: వజయ లకడమ పరలపరగస

1001 JBV3022381
పపరర: వరమణణ ఉపపసకకసడసరగ

భరస : శవరరస పడసరద గగపరస నడమమనసరగ
ఇసటట ననస:3-5-372
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప ఉపపసకకసడసరగ
ఇసటట ననస:3-5-372
వయససస:27
లస: ససస స

1003 NDX1790899
పపరర: వనసకరయమమ మదమసచ

1004 NDX1791004
పపరర: అరరణ కలమమరగ వటటసకకసడ

94-1/214

భరస : పపననర రరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:3-5-372
వయససస:66
లస: ససస స
1006 NDX1926494
పపరర: లకమణన యస
తసడడ:డ సససగరరస యస టట
ఇసటట ననస:3-5-372
వయససస:48
లస: పప

94-1/200

94-1/203

1007 NDX1089192
పపరర: తరరమలయఖ మగరరకలటర
తసడడ:డ వనసకట రరవప మగరరకలటర
ఇసటట ననస:3-5-372
వయససస:60
లస: పప

987
NDX1417576
పపరర: లకడమ కలమమరగ కకలశశటస ట

94-1/198

990
NDX2375947
పపరర: సరయ కకరణ నలర పననన

94-1/201

993
NDX1417592
పపరర: వనసకటటశశరరర కకలశశటస ట

94-1/204

తసడడ:డ పసద వనసకట గగరవయఖ
ఇసటట ననస:3-5-371
వయససస:55
లస: పప
94-1/206

996
NDX0580829
పపరర: ననగమలలర శశరగ పగడనల

94-1/207

భరస : వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:3-5-372
వయససస:30
లస: ససస స
94-1/209

999
NDX1902445
పపరర: చతడ ఎల

94-1/210

భరస : లకమణన యస
ఇసటట ననస:3-5-372
వయససస:43
లస: ససస స
94-1/212

1002 NDX1101690
పపరర: ఝమనస లకడమ మగరరకలటర

94-1/213

భరస : తరరమలయఖ మగరరకలటర
ఇసటట ననస:3-5-372
వయససస:56
లస: ససస స
94-1/215

భరస : ననగజశశర రరవప వటటసకకసడ
ఇసటట ననస:3-5-372
వయససస:68
లస: ససస స
94-1/217

94-1/195

తసడడ:డ ససరజష నలర పననన
ఇసటట ననస:3-5-371
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పరలపరగస
ఇసటట ననస:3-5-372
వయససస:27
లస: ససస స
94-1/211

984
NDX1437590
పపరర: శకనవరస రరవప అనల

భరస : వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:3-5-371
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-5-371
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప ఉపపసకకసడసరగ
ఇసటట ననస:3-5-372
వయససస:27
లస: ససస స
1000 NDX1102268
పపరర: ససధన రరణణ నడమమనసరగ

94-1/197

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-5-371
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-5-371
వయససస:58
లస: పప
997
JBV3022373
పపరర: ననగమసజష ఉపపసకకసడసరగ

986
AP151010066002
పపరర: శరఖమల దదవ నలర పననన

94-1/192

తసడడ:డ రరదన కకషష అనల
ఇసటట ననస:3-5-370/1
వయససస:51
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-5-371
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరజష
ఇసటట ననస:3-5-371
వయససస:29
లస: పప
994
NDX0830026
పపరర: శసకరస కనగరల

94-1/194

భరస : ససరజష నలర పననన
ఇసటట ననస:3-5-371
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శసకరస
ఇసటట ననస:3-5-371
వయససస:57
లస: ససస స
991
NDX0830042
పపరర: మహహష నలర పననన

983
NDX1710376
పపరర: కరళదనసస చగగరరపరటట

981
NDX2199313
పపరర: ఆశబతషల షససక

భరస : ఇకకసభబషర షససక
ఇసటట ననస:3-5-370/1
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:3-5-370/1
వయససస:48
లస: పప

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:3-5-371
వయససస:37
లస: ససస స
988
NDX0842625
పపరర: దయమకడ కనగరల

94-1/191

భరస : శకనవరస రరవప అనల
ఇసటట ననస:3-5-370/1
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కకశశర బబబగ యలవరగస
ఇసటట ననస:3-5-370/1
వయససస:66
లస: ససస స
985
JBV3689767
పపరర: అజత పసరవల

980
NDX1437608
పపరర: ససజన అనల

1005 NDX1775024
పపరర: హహహమమవత వనలలవవలల

94-1/216

భరస : సరయ పడసరద వనలలవవలల
ఇసటట ననస:3-5-372
వయససస:71
లస: ససస స
94-1/218

1008 NDX1901678
పపరర: సససగరరరమ st

94-1/219

తసడడ:డ ససతనసబరస ఎల
ఇసటట ననస:3-5-372
వయససస:79
లస: పప
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94-4/882

భరస : శకనవరస జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:3-5-372
వయససస:37
లస: ససస స
1012 NDX2213452
పపరర: ఉమమమహహశశర రరవప
బసడర మమడడ
తసడడ:డ వనసకటరతరస బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:3-5-372
వయససస:42
లస: పప
1015 NDX0898148
పపరర: రవచసదడ కరవపరగ

94-77/940

94-1/222

94-1/225

94-1/228

94-1/230

94-1/233

94-1/236

తసడడ:డ చననరరశశఖరరరవప పసదద
ఇసటట ననస:3-5-380
వయససస:48
లస: పప

94-1/226

1022 NDX2627404
పపరర: నకకత రరడడడ కసదసల

1025 NDX0645739
పపరర: ఐశశరఖ దసదచదసపపడడ

1028 NDX1845272
పపరర: సతఖవత సస మమపలర

1031 JBV3689783
పపరర: రమమదదవ అనరసరరడడడ

94-1/239

1034 JBV3689213
పపరర: కరజజమ జన పసదద

94-6/692

1037 NDX0637991
పపరర: ఫణణసదడ వఠల రరడడడ గరగగల
తసడడ:డ మహహశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:3-5-380
వయససస:66
లస: పప

1017 JBV3688991
పపరర: రరజకలమమరగ కకసడన

94-1/224

1020 NDX0239764
పపరర: దదవపకజ రరబబన కకసడన

94-1/227

1023 NDX0943910
పపరర: తనసజ కలరపరటట

94-1/229

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:3-5-380
వయససస:31
లస: ససస స
94-1/231

1026 NDX0943928
పపరర: తదజశశ కలరపరటట

94-1/232

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:3-5-380
వయససస:32
లస: ససస స
94-1/234

1029 JBV1792753
పపరర: రరధదక బబ డడడ

94-1/235

భరస : వజయ శకనవరస బబ డడడ
ఇసటట ననస:3-5-380
వయససస:40
లస: ససస స
94-1/237

1032 NDX0416057
పపరర: చసదడమమ దసదచదసపపడడ

94-1/238

భరస : వనసకటరమణ దసదచదసపపడడ
ఇసటట ననస:3-5-380
వయససస:31
లస: ససస స
94-1/240

భరస : చసదడశశఖరరరవప పసదద
ఇసటట ననస:3-5-380
వయససస:55
లస: ససస స
94-1/242

94-1/221

తసడడ:డ రరబబన పరల
ఇసటట ననస:3-5-378
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-5-380
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మహహశశర రరడడడ గరగగల
ఇసటట ననస:3-5-380
వయససస:47
లస: ససస స
1036 NDX0582593
పపరర: మమహర బబబగ పసదద

1019 JBV3687795
పపరర: ససరజన రరబబన కకసడన

94-73/814

భరస : రరబబననసల
ఇసటట ననస:3-5-378
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప సస మమపలర
ఇసటట ననస:3-5-380
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-5-380
వయససస:25
లస: ససస స
1033 JBV3689296
పపరర: అనరపపరష గరగగల

94-1/223

తసడడ:డ వనసకటరమణ దసదచదసపపడడ
ఇసటట ననస:3-5-380
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:3-5-380
వయససస:34
లస: ససస స
1030 JBV3689791
పపరర: వనజ ఎస.వ.

1016 AP151010063060
పపరర: పడసరదరరవప కరవపరగ

1011 NDX2213460
పపరర: రజన కలమమరగ బసడర మమడడ

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:3-5-374
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:3-5-379
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరమణ దసదచదసపపడడ
ఇసటట ననస:3-5-380
వయససస:31
లస: ససస స
1027 JBV3689304
పపరర: చచసతనఖసడవసత గరగగల

1014 AP151010066128
పపరర: లకడమ కరసతమమ కరవపరగ

94-1/220

తసడడ:డ రరబబననసల
ఇసటట ననస:3-5-378
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:3-5-378
వయససస:78
లస: పప
1024 NDX0645705
పపరర: సససదరఖ దసదచదసపపడడ

1013 JBV3688850
పపరర: పదమజజరరణణ కరవపరగ

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ
ఇసటట ననస:3-5-374
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ రరబబననసల
ఇసటట ననస:3-5-378
వయససస:35
లస: పప
1021 JBV3687787
పపరర: రరబబననసల కకసడన

భరస : ఉమమమహహశశర రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:3-5-372
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రవచసదడ
ఇసటట ననస:3-5-374
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:3-5-374
వయససస:52
లస: పప
1018 JBV3687803
పపరర: మహహసదడ కకసడన

94-4/883
1010 NDX1089440
పపరర: మగరళ వనసకట ససబబబరరవప
నడమమనసరగ
తసడడ:డ శవరరస పడసరద గగపరస నడమమనసరగ
ఇసటట ననస:3-5-372
వయససస:30
లస: పప

1035 NDX0943894
పపరర: లకడమ కలరపరటట

94-1/241

భరస : హనసమసత రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:3-5-380
వయససస:57
లస: ససస స
94-1/243

1038 JBV1792746
పపరర: వజయ శకనవరస బబ డడడ

94-1/244

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బబ డడడ
ఇసటట ననస:3-5-380
వయససస:45
లస: పప
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1039 NDX1845355
పపరర: శకనవరసరరవప సస మమపలర

94-1/245

తసడడ:డ బడహమయఖ సస మమపలర
ఇసటట ననస:3-5-380
వయససస:48
లస: పప
1042 NDX0897991
పపరర: హనసమసత రరవప కలరపరటట

94-1/248

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ కలరపరటట
ఇసటట ననస:3-5-380
వయససస:67
లస: పప
1045 NDX2696169
పపరర: శరణఖ సస మమపలర

94-1/246

94-35/883

1048 AP151010066091
పపరర: శవనసదస మగదదన

తసడడ:డ అకరయఖ పసదద
ఇసటట ననస:3-5-380
వయససస:48
లస: పప

1043 NDX0631440
పపరర: నషర బబష మహమమద

1044 NDX0631408
పపరర: ఆససఫర మహమమద

94-1/1522

1046 NDX2471639
పపరర: అరవసద పరలడడగగ

భరస : ససబబబరరవప మగదదన
ఇసటట ననస:3-5-381
వయససస:69
లస: ససస స

1049 NDX2120855
పపరర: దమయసత మమనస

94-1/249

94-1/254

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప దసపరటట
ఇసటట ననస:3-5-381
వయససస:38
లస: పప
1054 AP151010063074
పపరర: ససబబబరరవప మగదదన

1052 NDX1012582
పపరర: మలర ఖమరరరన రరవప యమ

94-1/252

తసడడ:డ హనసమయఖ మగదదన
ఇసటట ననస:3-5-381
వయససస:78
లస: పప

1055 AP151010066100
పపరర: శరరద అనరపరరడడడ

1047 NDX1017698
పపరర: రరజత యమ

94-1/250

1050 NDX1012467
పపరర: యమ యస శరత చసదడ

94-1/255

1053 NDX1568502
పపరర: రరమ కకటటశశరరరవప దసపరటట

94-1/258

1056 AP151010063147
పపరర: వనణగగరపరలరరడడ అనరపరరడడడ

తలర : ససతన మహలకడమ మగనరసగగ
ఇసటట ననస:3-5-383
వయససస:29
లస: ససస స
1060 NDX1155217
పపరర: రరజఖలకడమ ఉడతన
భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-5-383
వయససస:48
లస: ససస స
1063 NDX0219915
పపరర: ససతనమహలకడమ మగనరసగగ

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ మగనరసగగ
ఇసటట ననస:3-5-383
వయససస:30
లస: పప

1061 AP151010066523
పపరర: నలమ మసతచన

94-1/266

1064 AP151010066055
పపరర: వజయలకడమ మసతచన

94-1/264

1067 NDX1949389
పపరర: మహన రరవప దనమరర
తసడడ:డ ఆదదననరరయణ దనమరర
ఇసటట ననస:3-5-383
వయససస:42
లస: పప

94-1/262

1062 NDX0220020
పపరర: పదనమవత జజససస 

94-1/265

భరస : పరసధనమయఖ
ఇసటట ననస:3-5-383
వయససస:50
లస: ససస స
94-1/267

భరస : అతషఖతరరమరరజ మసతచన
ఇసటట ననస:3-5-383
వయససస:59
లస: ససస స
94-1/269

1059 NDX1155357
పపరర: పదనమవత రరమశశటస ట

భరస : వనసకటదనస
ఇసటట ననస:3-5-383
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అచసఖతరరమరరజ మసతచన
ఇసటట ననస:3-5-383
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : లకడమననరరయణ మగనరసగగ
ఇసటట ననస:3-5-383
వయససస:51
లస: ససస స
1066 NDX0898049
పపరర: అవననష మగనరసగగ

94-1/261

భరస : మహన రరవప దనమరర
ఇసటట ననస:3-5-383
వయససస:38
లస: ససస స
94-1/263

94-1/259

తసడడ:డ కకటటరరడడడ అనరపరరడడడ
ఇసటట ననస:3-5-381/1
వయససస:47
లస: పప
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1058 NDX1949397
పపరర: లకడమ దనమరర

94-1/256

తసడడ:డ మగకలసదస దసపరటట
ఇసటట ననస:3-5-381
వయససస:74
లస: పప

భరస : వనణగగరపరలరరడడ
ఇసటట ననస:3-5-381/1
వయససస:47
లస: ససస స

94-1/260

94-1/253

తసడడ:డ మలర ఖమరరరన రరవప
ఇసటట ననస:3-5-381
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:3-5-381
వయససస:47
లస: పప
94-1/257

94-1/1523

భరస : మలర ఖమరరరన రరవప
ఇసటట ననస:3-5-381
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబయఖ మమనస
ఇసటట ననస:3-5-381
వయససస:47
లస: ససస స

1051 NDX1608373
పపరర: జజన వనససర దసపరటట

94-1/247

భరస : నషర బబష మహమమద
ఇసటట ననస:3-5-380
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప పరలడడగగ
ఇసటట ననస:3-5-381
వయససస:50
లస: ససస స
94-1/251

1041 NDX0239798
పపరర: చసదడశశఖరరరవప పసదద

తసడడ:డ హనసమసతరరవప దసడచడమపపడడ
ఇసటట ననస:3-5-380
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ కమల బబష మహమమద
ఇసటట ననస:3-5-380
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సస మమపలర
ఇసటట ననస:3-5-380
వయససస:18
లస: ససస స

1057 NDX1773663
పపరర: పపజ మగనరసగగ

1040 NDX0647628
పపరర: వనసకటరమణ దసదచదసపపడడ

1065 NDX1155399
పపరర: ససబబమమమ మమసఅననమ

94-1/268

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:3-5-383
వయససస:48
లస: ససస స
94-1/270

1068 NDX0779207
పపరర: లకడమ ననరరయణ బసడనరర

94-1/271

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:3-5-383
వయససస:48
లస: పప
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1069 JBV3687845
పపరర: అచసఖతరరమరరజ మసతచన
మసతచన
తసడడ:డ రరమరరజ మసతచన
ఇసటట ననస:3-5-383
వయససస:67
లస: పప

94-1/272

1072 NDX2356400
పపరర: రరజజసదడ పడసరద కరవపరగ

94-1/275

94-1/278

94-1/281

94-1/284

94-1/286

94-1/289

94-2/654

తసడడ:డ పరమమశశరరరవప మటటసపలర
ఇసటట ననస:3-5-389
వయససస:47
లస: పప

1076 NDX1704544
పపరర: పసడత చచనసరపరటట

తసడడ:డ లకమయఖ నసనర
ఇసటట ననస:3-5-385
వయససస:68
లస: పప
94-1/279

1079 NDX1704536
పపరర: శకధర చచనసరపరటట

1082 NDX3171824
పపరర: పసడత చచనసరపరటట

1085 JBV3690005
పపరర: సరసబబడజఖస కలకలటర 

1088 NDX0480871
పపరర: వజయలకడమ సశరష

1091 JBV3690336
పపరర: లఖత బబ సతష

94-1/294

1094 NDX1704932
పపరర: గరవరరన చచనసరపరటట

94-1/282

1097 JBV3013083
పపరర: మధసససధనకరరరడడడ బబ సతష
తసడడ:డ వనసకటరరడడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:3-5-389
వయససస:53
లస: పప

94-1/280

1080 NDX1704510
పపరర: వనసకటటశశరరర చచనసరపరటట

94-1/283

తసడడ:డ శశషయఖ చచనసరపరటట
ఇసటట ననస:3-5-386
వయససస:65
లస: పప
94-2/1456

1083 NDX1710020
పపరర: వగజరత మమదరమమటర

94-1/285

భరస : ససజవరరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:3-5-388
వయససస:75
లస: ససస స
94-1/287

1086 NDX0580712
పపరర: ఆదదలకడమ వజజర

94-1/288

భరస : జగపత రరవప
ఇసటట ననస:3-5-388
వయససస:75
లస: ససస స
94-1/290

1089 NDX1952259
పపరర: సరసబశవ రరవప కరసతమననన

94-1/291

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కరసతమననన
ఇసటట ననస:3-5-388
వయససస:40
లస: పప
94-1/292

1092 JBV3022639
పపరర: వజయలకడమ బబ సతష

94-1/293

భరస : మదసససధనకరరరడడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:3-5-389
వయససస:51
లస: ససస స
94-1/295

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర చచనసరపరటట
ఇసటట ననస:3-5-389
వయససస:34
లస: పప
94-1/297

1077 JBV3689015
పపరర: సతఖవత ఉపసలపరటట
భరస : రరధనకకషషసరరజ
ఇసటట ననస:3-5-386
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసససధనకరరకడడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:3-5-389
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ మటటసపలర
ఇసటట ననస:3-5-389
వయససస:26
లస: పప
1096 NDX1709999
పపరర: సరసబయఖ మటటసపలర

94-1/277

భరస : ససబబబరరవప సశరష
ఇసటట ననస:3-5-388
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదరరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:3.5.388
వయససస:72
లస: పప
1093 NDX1798810
పపరర: పరమమశశర రరవప మటటసపలర

1074 NDX2178359
పపరర: ససధనకర రరవప నసనర

భరస : శకనవరసమమరగస
ఇసటట ననస:3-5-388
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : భమమశశర రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:3-5-388
వయససస:75
లస: ససస స
1090 NDX1710046
పపరర: ససజవరరవప మమదరమమటర

94-1/276

భరస : శకధర చచనసరపరటట
ఇసటట ననస:3-5-386
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప కరసతమననన
ఇసటట ననస:3-5-388
వయససస:36
లస: ససస స
1087 NDX0480905
పపరర: ససధనరరణణ మసడవ

1073 NDX2178367
పపరర: వనసకరటరతరస నసనర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చచనసరపరటట
ఇసటట ననస:3-5-386
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరమరరజ
ఇసటట ననస:3-5-386
వయససస:35
లస: పప
1084 NDX1952283
పపరర: ససజజత కరటమననన

94-1/274

భరస : శకధర చచనసరపరటట
ఇసటట ననస:3-5-386
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర చచనసరపరటట
ఇసటట ననస:3-5-386
వయససస:60
లస: ససస స
1081 JBV3687852
పపరర: రరధనకకషషరరజ ఉపసలపరటట

1071 NDX1208230
పపరర: సరజశశశరరరవప పస లవరపప
పస లవరపప
తసడడ:డ వరరరఘవయఖ పస లవరపప
ఇసటట ననస:3-5-384
వయససస:68
లస: పప

భరస : ససధనకర రరవప నసనర
ఇసటట ననస:3-5-385
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రవకలమమర
ఇసటట ననస:3-5-386
వయససస:35
లస: ససస స
1078 NDX1704528
పపరర: సరవతడ చచనసరపరటట

94-1/273

తసడడ:డ వరరరరడడడ దసగరరసపపడడ
ఇసటట ననస:3-5-384
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ యగజశశర రరవప కరవపరగ
ఇసటట ననస:3-5-384 WARD NO 1
వయససస:48
లస: పప
1075 NDX0109009
పపరర: వజజత బబ పపసడడ

1070 NDX0624296
పపరర: మహహసదడ రరడడడ దసగరరసపపడడ

1095 NDX2030476
పపరర: వనణగ జజమలర మగడడ

94-1/296

తసడడ:డ లకడమ నరసయఖ జజమలర మగడడ
ఇసటట ననస:3-5-389
వయససస:35
లస: పప
94-1/298

1098 NDX3165412
పపరర: లమలతఖ బబ సతష

94-1/1524

తసడడ:డ మధసససధనకర రరడడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:3-5-389
వయససస:26
లస: ససస స
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1099 NDX1926106
పపరర: ఎన యస యస పస
చసదడమగఖ పమమ
భరస : రరమదదవ సతనఖనసద జ పమమ
ఇసటట ననస:3-5-389
వయససస:46
లస: ససస స
1102 NDX3275880
పపరర: లమలతఖ బబ సతష

94-2/166

94-77/1146

94-1/301

94-1/303

94-1/306

94-1/1526

94-2/170

94-2/173

94-2/176

తసడడ:డ శకహరగ బబ లలర దసదల
ఇసటట ననస:3-5-391
వయససస:27
లస: పప
1126 NDX0239970
పపరర: రచన నమమగడడ
తలర : వసససధర నమమగడడ
ఇసటట ననస:3-5-392
వయససస:30
లస: ససస స

94-1/304

1112 JBV3687860
పపరర: బబలకకటయఖ ఆకలల

1115 NDX2856060
పపరర: రరఘవనసదడ రరవప ఆకలల

1118 NDX1404755
పపరర: అసజన పసడయమసక నరర

1121 NDX1902700
పపరర: గరగకపరటట ససరజష గరగకపరటట
శకనవరసరరవప
తసడడ:డ గరగకపరటట ససరజష గరగకపరటట
ఇసటట ననస:3-5-391
వయససస:24
లస: పప
1124 NDX2991842
పపరర: నరమల దసడ

94-1/307

1127 JBV3689056
పపరర: వసససధర నమమగడడ నమమగడడ
భరస : వనసకటటశశరరరవప నమమగడడ
ఇసటట ననస:3-5-392
వయససస:76
లస: ససస స

1107 NDX1634840
పపరర: వరసస పరనసగసటట

94-2/169

1110 JBV3687886
పపరర: పరమమష కలమమర ఆకలల

94-1/305

1113 NDX2856045
పపరర: రరధకకషష మమరగస ఆకలల

94-1/1525

తసడడ:డ శవ రరమయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:3-5-391
వయససస:73
లస: పప
94-1/1527

1116 NDX2856078
పపరర: శవ జజఖతఖత ఆకలల

94-1/1528

భరస : రరఘవనసదడ రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:3-5-391
వయససస:33
లస: ససస స
94-2/171

1119 NDX1664656
పపరర: శకహరగ దసడమమడడ

94-2/172

తసడడ:డ వనసకట అపరసరరవప దసడమమడడ
ఇసటట ననస:3-5-391
వయససస:28
లస: ససస స
94-2/174

1122 NDX1856618
పపరర: నవన కలమమర పచచ

94-2/175

తసడడ:డ వనసగయఖ పచచ
ఇసటట ననస:3-5-391
వయససస:25
లస: పప
94-63/1053

భరస : కకటయఖ దసడ
ఇసటట ననస:3-5-391
వయససస:61
లస: ససస స
94-1/308

94-1/300

తసడడ:డ బబలకకటయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:3-5-391
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ అసజ రరడడడ నరర
ఇసటట ననస:3-5-391
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : జననరరన రరవప పస లర శశటస ట
ఇసటట ననస:3-5-391
వయససస:49
లస: ససస స
1123 NDX1924936
పపరర: గరపరలకకషష బబ లలర దసదల

1109 JBV3689031
పపరర: అనసషర ఆకలల

1104 AP151010066260
పపరర: లకడమ మసతచన

తసడడ:డ మగనరరవ పరనసగసటట
ఇసటట ననస:3-5-390
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరగస ఆకలల
ఇసటట ననస:3-5-391
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వరసస పరనసగసటట
ఇసటట ననస:3-5-391
వయససస:25
లస: ససస స
1120 NDX1855958
పపరర: జయలకడమ పదనమవత పస లర శశటస ట

94-1/302

తసడడ:డ కకటయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:3-5-391
వయససస:86
లస: పప

తసడడ:డ శక రమగలల గరరర పరటట
ఇసటట ననస:3-5-391
వయససస:57
లస: పప
1117 NDX1634873
పపరర: లమవణఖ పరనసగసటట

1106 AP151010063274
పపరర: బబపసరరజ మసతచన

94-2/168

భరస : బబపసరరజ
ఇసటట ననస:3-5-390
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : అశశక కలమమర ఆకలల
ఇసటట ననస:3-5-391
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల కకటయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:3-5-391
వయససస:52
లస: పప
1114 NDX2978773
పపరర: సరసబశవ రరవప గరరర పరటట

94-1/299

తసడడ:డ రరమభదడరరజ మసతచన
ఇసటట ననస:3-5-390
వయససస:66
లస: పప

భరస : పరమహహష కలమమర ఆకలల
ఇసటట ననస:3-5-391
వయససస:41
లస: ససస స
1111 JBV3687878
పపరర: అశశక కలమమర ఆకలల

1103 NDX0107979
పపరర: ససజనఖ బబ పపసడడ

1101 NDX1521062
పపరర: కకటర నరసససహ రరవప

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:3-5-389
వయససస:46
లస: పప

భరస : రవ శసకర బబబగ
ఇసటట ననస:3-5-390
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపసరరజ మసతచన
ఇసటట ననస:3-5-390
వయససస:42
లస: పప
1108 JBV3689023
పపరర: పదమ ఆకలల

94-2/167

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:3-5-389
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసససధనకర రరడడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:3-5-389
వయససస:26
లస: ససస స
1105 AP151010063323
పపరర: శకనవరసరరజ మసతచన

1100 NDX1900456
పపరర: ఫరతమమ షపక

1125 NDX2978815
పపరర: జజఖతరమయ గరరర పరటట

94-77/941

భరస : సరసబశవరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:3-5-391
వయససస:40
లస: ససస స
94-1/309

1128 NDX1764274
పపరర: రమఖ చరరమమమళర

94-1/310

తసడడ:డ రవసదడ బబబగ చరరమమమళర
ఇసటట ననస:3-5-393
వయససస:24
లస: ససస స
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1129 NDX2145606
పపరర: వరససమత బబ డడడ
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94-1/311

భరస : గగరరశ బబ డడడ
ఇసటట ననస:3-5-393
వయససస:28
లస: ససస స
1132 JBV3690393
పపరర: జయశక మమవళళపలర

94-1/314

94-1/317

94-1/320

94-1/323

94-1/326

94-1/329

94-1/332

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరగకపరటట
ఇసటట ననస:3-5-399
వయససస:50
లస: పప

1142 NDX1783464
పపరర: వనసవనసకటటశశర రరడడడ ననవల

1145 JBV3689007
పపరర: పడమల రరవపరగ రరవపరగ

1148 JBV3687811
పపరర: మమలకకసడనరరడడడ రరవపరగ

1151 AP151010063595
పపరర: సతష రరమననన

94-1/335

1154 NDX1437400
పపరర: ససమసత గరగకపరటట గరగకపరటట

94-1/324

1157 NDX0108548
పపరర: ననగభవరన ననగ
భరస : మసరసన ననగ
ఇసటట ననస:3-5-400
వయససస:47
లస: ససస స

1137 NDX1774372
పపరర: కకషష పడసరద ననవల

94-1/319

1140 NDX1875410
పపరర: గరపరల కకషష కలల
ర రగ

94-1/322

1143 JBV3687902
పపరర: పపరష చసదడరరవప బబ లర ననన

94-1/325

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ బబ లర ననన
ఇసటట ననస:3-5-393
వయససస:74
లస: పప
94-1/327

1146 JBV3687829
పపరర: వనసకటకకషరషరరడడడ రరవపరగ

94-1/328

తసడడ:డ మమలకకసడనరరడడడ రరవపరగ
ఇసటట ననస:3-5-396
వయససస:34
లస: పప
94-1/330

1149 AP151010066001
పపరర: దసరరర రరణణ రరమననన

94-1/331

భరస : జయరరమ ననయగడడ రరమననన
ఇసటట ననస:3-5-398
వయససస:62
లస: ససస స
94-1/333

1152 AP151010063002
పపరర: జయరరమ ననయగడడ రరమననన

94-1/334

తసడడ:డ కకషషమ ననయగడడ రరమననన
ఇసటట ననస:3-5-398
వయససస:69
లస: పప
94-1/336

1155 NDX1437285
పపరర: దదననష చచదరగ గరగకపరటట
గరగకపరటట
తసడడ:డ రమమష గరగకపరటట
ఇసటట ననస:3-5-399
వయససస:26
లస: పప

94-1/337

94-1/339

1158 NDX1710509
పపరర: సనమ త మమడడద

94-1/340

తసడడ:డ రమమష గరగకపరటట
ఇసటట ననస:3-5-399
వయససస:25
లస: పప
94-1/338

94-1/316

తసడడ:డ ననరరయణ కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:3-5-393
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ జయరరమ ననయగడడ రరమననన
ఇసటట ననస:3-5-398
వయససస:41
లస: పప

భరస : రమమష గరగకపరటట
ఇసటట ననస:3-5-399
వయససస:50
లస: ససస స
1156 NDX0115857
పపరర: రమమష గరగకపరటట గరగకపరటట

94-1/321

తసడడ:డ అసకకరరడడడ రరవపరగ
ఇసటట ననస:3-5-396
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ జయరరమ ననయగడడ రరమననన
ఇసటట ననస:3-5-398
వయససస:40
లస: పప
1153 NDX2199347
పపరర: పదమశక గరగకపరటట

1139 NDX0778944
పపరర: శకననద చచదరగ మమదరమమటర

1134 NDX1781773
పపరర: రరజజ రరజజశశరగ ననవల

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ ననవల
ఇసటట ననస:3-5-393
వయససస:29
లస: పప

భరస : మమలకకసడనరరడడడ రరవపరగ
ఇసటట ననస:3-5-396
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలకకసడనరరడడడ రరవపరగ
ఇసటట ననస:3-5-396
వయససస:35
లస: పప
1150 AP151010063598
పపరర: రరజజశ రరమననన

94-1/318

తసడడ:డ రరమసరశమ రరడడ ననవల
ఇసటట ననస:3-5-393
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:3-5-393
వయససస:24
లస: పప
1147 JBV3687837
పపరర: మధసససధనరరడడడ రరవపరగ

1136 JBV3689114
పపరర: సశరరజఖ లకడమ బబ లర ననన బబ లర ననన

94-1/313

భరస : వనసకటటసశర రరడడడ ననవల
ఇసటట ననస:3-5-393
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపరలరరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:3-5-393
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పసదద బసవయఖ నసతకకర
ఇసటట ననస:3-5-393
వయససస:47
లస: పప
1144 NDX1764357
పపరర: చచదరగ జజగరర మమడడ

94-1/315

భరస : పపరష చసదడరరవప బబ లర ననన
ఇసటట ననస:3-5-393
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దసడ
ఇసటట ననస:3-5-393
వయససస:31
లస: పప
1141 JBV3687894
పపరర: శకధర రరవప నసతకకర

1133 JBV3689064
పపరర: ససజజత నసతకకర

1131 NDX1875394
పపరర: జయశక కలల
ర రగ

భరస : గరపరల కకషష కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:3-5-393
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకధర రరవప నసతకకర
ఇసటట ననస:3-5-393
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప దసడ
ఇసటట ననస:3-5-393
వయససస:50
లస: ససస స
1138 NDX0778894
పపరర: నవన కలమమర దసడ

94-1/312

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దసడ
ఇసటట ననస:3-5-393
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటససరజష బబబగ
ఇసటట ననస:3-5-393
వయససస:38
లస: ససస స
1135 NDX0580761
పపరర: శవకలమమరగ దసడ

1130 NDX0583450
పపరర: అనసష దసడ

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మమడడద
ఇసటట ననస:3-5-401
వయససస:26
లస: ససస స
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1159 NDX2054385
పపరర: శకపసడయమ బ
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94-1/341

భరస : కకరణ కలమమర బ
ఇసటట ననస:3-5-401
వయససస:31
లస: ససస స
1162 JBV3689759
పపరర: లకడమ అసగలకలదసరర

94-1/344

94-1/347

94-1/350

94-1/353

94-1/356

94-1/359

94-1/1530

భరస : ననగజశశర
ఇసటట ననస:3-5-403
వయససస:46
లస: ససస స

1172 NDX1710590
పపరర: అనల కలమమర మదమసచ

1175 NDX1229574
పపరర: మగరర హరగ రరవప కరకలమమనస

1178 NDX1710079
పపరర: భమషయఖ మగవరశ

1181 NDX2612836
పపరర: ననగ భవన కమమ

94-1/362

1184 NDX1710095
పపరర: వరర న కలమమరగ కరసససకకట

94-1/354

1187 JBV3690294
పపరర: గరతనసజల కకరగటబల
భరస : చసదడశశఖర కకరగటబల
ఇసటట ననస:3-5-403
వయససస:47
లస: ససస స

1167 NDX1437434
పపరర: హహమసత కలమమర యయరక

94-1/349

1170 NDX0641746
పపరర: యశశరర కలమమర పరవపలలరగ

94-1/352

1173 NDX0344432
పపరర: వనసకట ససబబయఖ యరరక

94-1/355

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:3-5-401
వయససస:52
లస: పప
94-1/357

1176 AP151010072135
పపరర: శకనవరసరరవప పరవపలలరగ

94-1/358

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:3-5-401
వయససస:71
లస: పప
94-1/360

1179 NDX2856102
పపరర: వనసకటటశశరరర తలల
ర రగ

94-1/1529

తసడడ:డ చయమననర తలల
ర రగ
ఇసటట ననస:3-5-401
వయససస:59
లస: పప
94-6/693

1182 NDX1437558
పపరర: రరజజ కతడ

94-1/361

తసడడ:డ జజససదనస
ఇసటట ననస:3-5-403
వయససస:27
లస: ససస స
94-1/363

భరస : శకనవరసరరవప కరసససకకట
ఇసటట ననస:3-5-403
వయససస:36
లస: ససస స
94-1/365

94-1/346

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-5-401
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వరససబబబగ కమమ
ఇసటట ననస:3-5-401
వయససస:38
లస: ససస స

తలర : కలల
ర రగ రరమగలమమ కతడయ
ఇసటట ననస:3-5-403
వయససస:27
లస: ససస స
1186 JBV3690310
పపరర: హహమలత సలమరపలర

94-1/351

తసడడ:డ పసచచయఖ మగవరశ
ఇసటట ననస:3-5-401
వయససస:79
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర తలల
ర రగ
ఇసటట ననస:3-5-401
వయససస:53
లస: ససస స
1183 NDX1101484
పపరర: రరజజ కతడయ

1169 NDX1208693
పపరర: వనసకయఖ చచదరగ పరవపలలరగ

1164 NDX1229566
పపరర: ఊషర రరన కరకలమమనస

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:3-5-401
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససతన రరమయమఖ
ఇసటట ననస:3-5-401
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ మగవరశ
ఇసటట ననస:3-5-401
వయససస:76
లస: పప
1180 NDX2856094
పపరర: కకటటశశరమమ తలల
ర రగ

94-1/348

తసడడ:డ చనర బబపరరరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:3-5-401
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహస మమడడద
ఇసటట ననస:3-5-401
వయససస:58
లస: పప
1177 NDX1710053
పపరర: రరమమరరవప మగవరశ

1166 NDX1710061
పపరర: పసచచమమ మగవరశ

94-1/343

భరస : మగరరరర రరవప
ఇసటట ననస:3-5-401
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-5-401
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ననగభమషణస మగవశ
ఇసటట ననస:3-5-401
వయససస:42
లస: పప
1174 NDX1710483
పపరర: కకటటశశర రరవప మమడడద

94-1/345

భరస : ననగభమషణస మగవరశ
ఇసటట ననస:3-5-401
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట గణణశ కకనడ బబ ఈనన
ఇసటట ననస:3-5-401
వయససస:29
లస: పప
1171 NDX1704908
పపరర: శకనవరస రరవప మగవశ

1163 NDX0354654
పపరర: పదమజ యరక

1161 NDX1704916
పపరర: అసబక దదవ మగవశ

భరస : శకనవరస రరవప మగవశ
ఇసటట ననస:3-5-401
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:3-5-401
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-5-401
వయససస:62
లస: ససస స
1168 NDX1483973
పపరర: వనసకట గణణశ కకనడ బబ ఈనన

94-1/342

భరస : అనల కలమమర మదమసచ
ఇసటట ననస:3-5-401
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బబలశసకర
ఇసటట ననస:3-5-401
వయససస:42
లస: ససస స
1165 AP151010075261
పపరర: కమల పరవపలలరగ

1160 NDX1838186
పపరర: వనల మదమసచ

1185 JBV3021300
పపరర: కరరణ మసచననన

94-1/364

తసడడ:డ లకడమననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:3-5-403
వయససస:37
లస: ససస స
94-1/366

1188 NDX0109041
పపరర: శవ లకడమ దసదచదసపపడడ
దసదచదసపపడడ
భరస : సతఖననరరయణ దసదచదసపపడడ
ఇసటట ననస:3-5-403
వయససస:47
లస: ససస స

94-1/367
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94-1/368

భరస : యమకకబగ కతడయ
ఇసటట ననస:3-5-403
వయససస:48
లస: ససస స
1192 JBV1799733
పపరర: పడమలమకలమమరగ దసదచదసపపడడ

94-1/371

1193 JBV3021102
పపరర: వజయ లకడమ అవపతష అవపతష

94-1/374

1196 JBV1790369
పపరర: శశఖర మసచననన

94-1/372

తసడడ:డ గరటయఖ కరసససకకట
ఇసటట ననస:3-5-403
వయససస:45
లస: పప

1199 NDX1229483
పపరర: చసదడ శశకర కకరగటల

94-1/370

1194 JBV3690302
పపరర: శశషరరతరస కకరగటబల

94-1/373

భరస : ససదరరనరరవప కకరగటబల
ఇసటట ననస:3-5-403
వయససస:72
లస: ససస స
94-1/375

1197 JBV3012168
పపరర: రరజ కమల రరడడడ అవపతష
అవపతష
తసడడ:డ ననగగరరడడడ అవపతష
ఇసటట ననస:3-5-403
వయససస:40
లస: పప

94-1/376

94-1/378

1200 JBV3012044
పపరర: ననగగ రరడడడ అవపతష అవపతష

94-1/379

తసడడ:డ లకడమననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:3-5-403
వయససస:35
లస: పప
94-1/377

1191 JBV1790393
పపరర: ననగరరజ కలమమరగ మసచననన

భరస : లకడమననరరయణ రరవప మసచననన
ఇసటట ననస:3-5-403
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ననగగరరడడడ అవపతష
ఇసటట ననస:3-5-403
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వరయఖ దసదచదసపపడడ
ఇసటట ననస:3-5-403
వయససస:86
లస: ససస స
1198 NDX1710087
పపరర: శకనవరసరరవప కరసససకకట

94-1/369

తసడడ:డ జజకబ సససగ
ఇసటట ననస:3-5-403
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కకషషసరగర దసదచదసపపడడ
ఇసటట ననస:3-5-403
వయససస:56
లస: ససస స
1195 JBV1802008
పపరర: సతఖవత దసదచదసపపడడ

1190 NDX1437533
పపరర: మరగయమమ కతడ

తసడడ:డ ససదరరన రరవప కకరగటబల
ఇసటట ననస:3-5-403
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ బససవ రరడడడ  అవపతష
ఇసటట ననస:3-5-403
వయససస:61
లస: పప

1201 JBV1799725
పపరర: కకకషషసరగర దసదచదసపపడడ
దసదచదసపపడడ
తసడడ:డ వరయఖ దసదచదసపపడడ
ఇసటట ననస:3-5-403
వయససస:62
లస: పప

94-1/380

1202 JBV1790351
పపరర: లకడమ ననరరయణ రరవప
మసచననన
తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:3-5-403
వయససస:63
లస: పప

94-1/381

1203 NDX1089861
పపరర: సతఖననరరయణ దసదచసపపడడ
దసదచసపపడడ
తసడడ:డ వరయఖ దసదచసపపడడ
ఇసటట ననస:3-5-403
వయససస:67
లస: పప

94-1/382

1204 JBV1793090
పపరర: ససపపరషననరరయణ శరఖమమరగ

94-1/383

1205 NDX1773630
పపరర: ననగమణణ కమడడ

94-1/384

1206 NDX0108001
పపరర: పడశరసత గగతస కకసడ

94-1/386

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:3-5-406
వయససస:80
లస: పప
1207 NDX2120814
పపరర: వరణణ చచసచస లకడమ తషమమల

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కమడడ
ఇసటట ననస:3-5-435
వయససస:31
లస: ససస స
94-1/387

భరస : శకనవరసస తషమమల
ఇసటట ననస:3-5-435
వయససస:42
లస: ససస స
1210 NDX1360148
పపరర: పడభబవత కటబస

94-1/390

తసడడ:డ ననగభమషణస కమడడ
ఇసటట ననస:3-5-435
వయససస:56
లస: పప

1211 NDX2069020
పపరర: ససదరరర రరవపరటట

94-1/393

1214 NDX1437541
పపరర: సతష బబబగ గగతస కకసడ

94-1/391

1217 NDX2120806
పపరర: శకనవరసస తషమమల
తసడడ:డ శవ రరమ శశషయఖ తషమమల
ఇసటట ననస:3-5-435
వయససస:56
లస: పప

94-1/389

1212 NDX1360122
పపరర: హరగ కకరణ కటబస

94-1/392

తసడడ:డ శవరజ
ఇసటట ననస:3-5-435
వయససస:33
లస: పప
94-1/394

తసడడ:డ లకడమ కరసతన రరవప
ఇసటట ననస:3-5-435
వయససస:49
లస: పప
94-1/396

1209 NDX1952804
పపరర: కనక దసరర కవడడ
భరస : నరసససహ రరవప కవడడ
ఇసటట ననస:3-5-435
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబష రరవపరటట
ఇసటట ననస:3-5-435
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మమణణకరఖల రరవప మమడడబబ డడ
ఇసటట ననస:3-5-435
వయససస:39
లస: పప
1216 NDX1773614
పపరర: నరసససహ రరవప కమడడ

94-1/388

భరస : ససభబష రరవపరటట
ఇసటట ననస:3-5-435
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శవరజ
ఇసటట ననస:3-5-435
వయససస:62
లస: ససస స
1213 NDX1952770
పపరర: తనరక రరమ ససత మమడడబబ యన

1208 NDX1710327
పపరర: వజయలకడమ రరవపరటట

తసడడ:డ భవరన పడసరద
ఇసటట ననస:3-5-435
వయససస:40
లస: ససస స

1215 NDX1710335
పపరర: ససభబష రరవపరటట

94-1/395

తసడడ:డ వరయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:3-5-435
వయససస:53
లస: పప
94-1/397

1218 NDX1360130
పపరర: శవరజ కటబస

94-1/398

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-5-435
వయససస:60
లస: పప
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1219 NDX0935585
పపరర: భవరన పడసరద వనలగపపడడ

94-1/399

తసడడ:డ వనసకట రతరస
ఇసటట ననస:3-5-435
వయససస:73
లస: పప
1222 NDX0582429
పపరర: సరదదక మహమమద

94-1/401

94-1/404

94-1/407

94-1/410

94-1/413

94-1/416

94-1/419

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:3-5-491
వయససస:43
లస: పప

1232 AP151010063495
పపరర: అశశక కలమమర మమరరగగ

1235 NDX1952374
పపరర: ఆలలఖఖ దసదస
ద కలరర

1238 JBV3689270
పపరర: రరపర కలల
ర రగ

1241 NDX2046325
పపరర: వరణణ కలమమరగ కలల
ర రగ

94-1/422

1244 NDX0717827
పపరర: ససమసత కలల
ర రగ కలల
ర రగ

94-1/411

1247 NDX0239830
పపరర: ననగజశశరరరవప దసదసదకలరర
తసడడ:డ అనసతరరమయఖ దసదసదకలరర
ఇసటట ననస:3-5-491
వయససస:45
లస: పప

1227 JBV3690146
పపరర: జయసత చనమకలర

94-1/406

1230 NDX0582791
పపరర: అవననష మమరరగగ

94-1/409

1233 AP151010063729
పపరర: చసదడశశఖర రరడడడ కకదసడ

94-1/412

తసడడ:డ కకదసడ రరడడడ కకదసడ
ఇసటట ననస:3-5-479
వయససస:77
లస: పప
94-1/414

1236 JBV3690070
పపరర: వరసవ కకలర

94-1/415

భరస : సరసబశవరరవప కకలర
ఇసటట ననస:3-5-491
వయససస:35
లస: ససస స
94-1/417

1239 JBV3689262
పపరర: సరవతడ దసదదకలరగ

94-1/418

భరస : ననగజశశరరరవప దసదదకలరగ
ఇసటట ననస:3-5-491
వయససస:46
లస: ససస స
94-1/420

1242 NDX1774851
పపరర: వజయ లకడమ చనరస

94-1/421

తసడడ:డ రరమయఖ చచదరగ చనరస
ఇసటట ననస:3-5-491
వయససస:68
లస: ససస స
94-1/423

తసడడ:డ ససబబబరరవప కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:3-5-491
వయససస:41
లస: పప
94-1/425

94-1/403

తసడడ:డ అశశక కలమమర
ఇసటట ననస:3-5-479
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:3-5-491
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప దసదసదకలరగ
ఇసటట ననస:3-5-491
వయససస:27
లస: పప
1246 NDX1710350
పపరర: నరసససహ రరవప తతట

94-1/408

భరస : నశరసత కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:3-5-491
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప కకలర
ఇసటట ననస:3-5-491
వయససస:55
లస: ససస స
1243 NDX1150911
పపరర: అననశష దసదసదకలరగ

1229 NDX1013218
పపరర: అశశక కలమమర మమరరగగ

1224 AP151010066237
పపరర: ససజజత గగలర

భరస : కకషరషరరడడడ చనమకలర
ఇసటట ననస:3-5-479
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప దసదస
ద కలరర
ఇసటట ననస:3-5-491
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప తతట
ఇసటట ననస:3-5-491
వయససస:35
లస: ససస స
1240 JBV3690062
పపరర: లకడమ కకలర

94-1/405

తసడడ:డ మసరసనరరవప మమరరగగ
ఇసటట ననస:3-5-479
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప తనళళళరగ
ఇసటట ననస:3-5-490
వయససస:36
లస: ససస స
1237 NDX1710343
పపరర: నరమల కలమమరగ తతట

1226 AP151010066037
పపరర: భబరత మమరరగగ మమరరగగ

94-1/400

భరస : నరసససహరరవప గగలర
ఇసటట ననస:3-5-461
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అశశక కలమమర మమరరగగ
ఇసటట ననస:3-5-479
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వరరరఘవరరవప తలలరరగ
ఇసటట ననస:3-5-479
వయససస:44
లస: పప
1234 JBV3689254
పపరర: రరధ మమధవ తనళళళరగ

94-1/402

భరస : అశశక కలమమర మమరరగగ
ఇసటట ననస:3-5-479
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖరరరడడడ కకదసడ
ఇసటట ననస:3-5-479
వయససస:69
లస: ససస స
1231 JBV3688132
పపరర: శకనవరస రరవప తనలల
ర రగ

1223 NDX2120863
పపరర: వనసకట రరడడడ కలల
ర రగ

1221 NDX0583930
పపరర: అమర మహమమద

తసడడ:డ సససదన
ఇసటట ననస:3-5-441
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బబల రరడడడ కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:3-5-441
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరరడడడ చనమకలర
ఇసటట ననస:3-5-479
వయససస:27
లస: ససస స
1228 AP151010066038
పపరర: పదనమవత కకదసడ

94-6/694

తసడడ:డ చలపత రరవప
ఇసటట ననస:3-5-435 F504
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ సతనసర
ఇసటట ననస:3-5-441
వయససస:29
లస: పప
1225 NDX1017581
పపరర: అనసష చనమకలర

1220 NDX2623130
పపరర: సరసబశవరరవప అననర

1245 AP151010063714
పపరర: నశరసత కలల
ర రగ

94-1/424

తసడడ:డ ససబబబరరవప కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:3-5-491
వయససస:42
లస: పప
94-1/426

1248 JBV3689288
పపరర: వశరలమకడ కసటటపపడడ

94-1/427

భరస : రరసబబబగ కసటటపపడడ
ఇసటట ననస:3-5-495
వయససస:49
లస: ససస స

Page 82 of 393

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-42

1249 NDX0480665
పపరర: వనసకటబడరరవప యలమసచల

94-1/428

తసడడ:డ జగర యఖ యలమసచల
ఇసటట ననస:3-5-497
వయససస:66
లస: పప
1252 AP151010066075
పపరర: వనసకరయమమ పపరస

94-1/430

94-1/433

94-1/436

94-1/439

94-9/44

తసడడ:డ కకసడలల
ఇసటట ననస:3/6
వయససస:18

94-9/47

94-95/903

94-1/441

తసడడ:డ చనసద సర
ఇసటట ననస:3-6-362
వయససస:48
లస: పప
1276 NDX0113951
పపరర: మసరసన మదమసచ
తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-6-370/1
వయససస:66
లస: పప

94-1/437

1262 NDX2644904
పపరర: హరగరణణ శరఖమమరర

1265 NDX0900472
పపరర: ససజన ననరపననన

1268 NDX2961282
పపరర: వనసకట రరమ రరవప దదవననన

1271 NDX2665271
పపరర: శకనవరస బబబగ పససపపలలటట

94-5/933

1257 JBV3687779
పపరర: శకనవరసరరడడడ పపణనఖల

1260 NDX1012855
పపరర: భబరర వ దచసదసకలరగ

94-9/45

1266 AP151010075036
పపరర: ననగరరజకలమమరగ ననరపననన

94-7/950

94-9/46

భరస : దదవనసదసడడడ
ఇసటట ననస:3-6
వయససస:54
లస: ససస స
94-9/1081

1269 NDX2961274
పపరర: పదనమవత దదవననన

94-9/1082

భరస : వనసకట రరమ రరవప దదవననన
ఇసటట ననస:3-6
వయససస:70
లస: ససస స
94-6/697

1272 NDX2092435
పపరర: నహర ననరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప ననరర
ఇసటట ననస:3-6-24
వయససస:32
లస: పప

1274 JBV3690484
పపరర: ససజజత మదమగదద

1275 NDX2036177
పపరర: ససశల పస తతరగ

తసడడ:డ సతఖస
ఇసటట ననస:3-6-370/1
వయససస:58
లస: పప

94-1/438

1263 NDX3173739
పపరర: లకడమ శరరష బచననబబ ఈనన

తసడడ:డ అమకత రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:3-6-12, D2, SREE NILAYAM
వయససస:46
లస: పప

1277 NDX1258664
పపరర: రరధనకకషష వనసకట కకడసరర

94-1/435

భరస : రరమచసదర రరవప బచననబబ ఈనన
ఇసటట ననస:3-6
వయససస:24
లస: ససస స

94-1/442

భరస : మసరసననడవప
ఇసటట ననస:3-6-370/1
వయససస:66
లస: ససస స
94-1/444

94-1/432

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరగస దచసదసకలరగ
ఇసటట ననస:3-5-577
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప దదవననన
ఇసటట ననస:3-6
వయససస:74
లస: పప

లస: పప

1273 NDX0114959
పపరర: మసరసనశల షపక

1259 AP151010066694
పపరర: లకడమ దచసదసకలరగ

1254 AP151010063078
పపరర: వనసకటబడవప పపరస

తసడడ:డ చసదనడరరడడడ పపణనఖల
ఇసటట ననస:3-5-575
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ దదవనసదసడడడ
ఇసటట ననస:3-6
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపయఖ
ఇసటట ననస:3-6
వయససస:65
లస: పప
1270 NDX2866317
పపరర: శవరకకషష వనమగల

94-1/434

తసడడ:డ శకనవరస పడసరద శరఖమమరర
ఇసటట ననస:3-06
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవనసదసడడడ
ఇసటట ననస:3-6
వయససస:36
లస: ససస స
1267 AP151010072109
పపరర: దదవనసదసడడడ ననరపననన

1256 JBV3022316
పపరర: వరర న పపణనఖల

94-1/429

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ పపరస
ఇసటట ననస:3-5-540
వయససస:72
లస: పప

భరస : రరధనకకషషమమరగస దచసదసకలరగ
ఇసటట ననస:3-5-577
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ అలల
ర రయఖరరజ దచసదసకలరగ
ఇసటట ననస:3-5-577
వయససస:61
లస: పప
1264 NDX1198902
పపరర: లకకషక ససధఖ ననరపననన

94-1/431

భరస : చసదనడరరడడడ పపణనఖల
ఇసటట ననస:3-5-575
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ పపణనఖల
ఇసటట ననస:3-5-575
వయససస:60
లస: పప
1261 AP151010063682
పపరర: రరధనకకకషషమమరగస దచసదసకలరగ

1253 AP151010063077
పపరర: శవరజ పపరస

1251 JBV3021946
పపరర: అపరష పపరస

భరస : శవరజ పపరస
ఇసటట ననస:3-5-540
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప పపరస
ఇసటట ననస:3-5-540
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప పడగల
ఇసటట ననస:3-5-572
వయససస:32
లస: పప
1258 AP151010063310
పపరర: చసదనడరరడడడ పపణనఖల పపణనఖల

94-1/1531

తసడడ:డ లలకరదదతనఖ
ఇసటట ననస:3-5-514
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకటబడవప పపరస
ఇసటట ననస:3-5-540
వయససస:66
లస: ససస స
1255 NDX0582536
పపరర: వనసకట నరసయఖ పడగల

1250 NDX3171147
పపరర: ఆశష చచదరగ అలర

94-8/493

94-1/443

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పస తతరగ
ఇసటట ననస:3-6-370/1
వయససస:60
లస: ససస స
94-1/445

1278 AP151010063724
పపరర: మహహశశరరరడడడ గరగగల

94-1/446

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:3-6-370/1
వయససస:66
లస: పప
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1279 NDX2036235
పపరర: రరజజసదడ ననయగడడ పస తతరగ

94-1/447

తసడడ:డ మగన రరడడ పస తతరగ
ఇసటట ననస:3-6-370/1
వయససస:66
లస: పప
1282 NDX1654608
పపరర: ఫణణసదడ నరహరగ

94-2/179

94-2/182

94-2/185

94-1/449

భరస : ససపపరషననరరయణ
ఇసటట ననస:3-6-406
వయససస:70
లస: ససస స
1294 JBV3688058
పపరర: శకనవరసరరవప ససరఖదదవర

94-1/452

94-2/190

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప బబ పపసడడ
ఇసటట ననస:3-6-407
వయససస:36
లస: పప
1300 NDX2054336
పపరర: భబసరర రరమ రరడడడ చరసరన

94-2/192

భరస : చచసచస రరఘవరరడడడ దసవపశరగ
ఇసటట ననస:3-6-415
వయససస:50
లస: ససస స

1289 NDX1923615
పపరర: ఎన వ ఎల ఆర మననహర
తనళళరగ
తసడడ:డ ననగ గసగరధరరరవప తనళళరగ
ఇసటట ననస:3-6-405
వయససస:37
లస: పప

94-2/187

1292 JBV3688041
పపరర: నవన బబబగ శరఖమమరగ

94-1/450

94-1/1536

1298 NDX1902379
పపరర: రరజశశఖర నరరక

94-2/191

1307 NDX0220160
పపరర: వజయలకడమ కకతస పలర
భరస : మగరహరగరరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:3-6-415
వయససస:59
లస: ససస స

94-2/184

1290 JBV1793215
పపరర: ననగవలర శరఖమమరగ

94-1/448

1293 NDX0240085
పపరర: వనయ ససరఖదదవర

94-1/451

1296 NDX1901934
పపరర: ఖమదర బబబగ తనతనబబ యర

94-2/189

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర తనతబబ యర
ఇసటట ననస:3-6-407
వయససస:29
లస: పప
1299 JBV3690518
పపరర: బబలతడపపరసససదరగ చరసరన

94-1/453

భరస : భబసరరరకమరరడడడ
ఇసటట ననస:3-6-410
వయససస:59
లస: ససస స
94-1/454

1302 NDX0114181
పపరర: జజగర రరవప ఓమమడనరపప

94-1/455

తసడడ:డ సససహచలస ఓమమడనరపప
ఇసటట ననస:3-6-413
వయససస:41
లస: పప
94-1/456

తసడడ:డ వజయవనసకట అపరసరరవప
ఇసటట ననస:3-6-415
వయససస:38
లస: ససస స
94-1/458

1287 NDX1901587
పపరర: లకడమ బబ డ

భరస : శకనవరసరరవ ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:3-6-407
వయససస:41
లస: ససస స
94-2/188

1304 JBV3690211
పపరర: తనసజ ననమన

94-2/181

భరస : నవన బబబగ
ఇసటట ననస:3-6-406
వయససస:38
లస: ససస స

1295 NDX1783134
పపరర: హరగ ననగ సరయ కకరణ
ససరఖదదవర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:3-6-407
వయససస:24
లస: పప

1301 NDX2162378
పపరర: శక వరసవ చపలమమడడగగ

1284 NDX1836966
పపరర: ససససతనరరవప ననలటటరగ

భరస : కకషష బబ డ
ఇసటట ననస:3-6-405
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప చపలమమడడగగ
ఇసటట ననస:3-6-413
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససరఖ పడకరశ
ఇసటట ననస:3-6-413
వయససస:53
లస: ససస స
1306 NDX0108381
పపరర: లకడమ దసవపశరగ

94-2/183

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర నరరక
ఇసటట ననస:3-6-407
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ చరసరన
ఇసటట ననస:3-6-410
వయససస:77
లస: పప
1303 NDX2855971
పపరర: రమదదవ కకటపరటట

1286 NDX1924449
పపరర: దదపసస మమనక తదజవథ

94-2/178

తసడడ:డ శరమమఖల ననలటటరగ
ఇసటట ననస:3-6-402
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ససపపరషననరరయణ
ఇసటట ననస:3-6-406
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-6-407
వయససస:59
లస: పప
1297 NDX1900969
పపరర: కకటటశశర రరవప బబ పపసడడ

94-2/180

తసడడ:డ బ శకరరస ననయక
ఇసటట ననస:3-6-405
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పసరరమమళ బబబగ
ఇసటట ననస:3-6-405
వయససస:40
లస: ససస స
1291 JBV1793082
పపరర: మననహరగ శరఖమమరగ

1283 NDX1924308
పపరర: శకనవరస రరవప కసరననన

1281 NDX1924282
పపరర: గరపసననథ రరడడ తయఖగమర

తసడడ:డ పపరష రరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:3-6-402
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మహన రరవప కసరననన
ఇసటట ననస:3-6-402
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వర ననగ రరడడడ కరరరమగడడ
ఇసటట ననస:3-6-405
వయససస:24
లస: ససస స
1288 NDX2075530
పపరర: రజఖ పపలచచరర

94-2/177

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బసడర
ఇసటట ననస:3-6-402
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకనర రరవప నరహరగ
ఇసటట ననస:3-6-402
వయససస:37
లస: పప
1285 NDX1778630
పపరర: వనసకట శకత కరరరమగడడ

1280 NDX1778432
పపరర: శలస బసడర

1305 NDX1229772
పపరర: అరరణన చసతన రజడడ

94-1/457

భరస : నరగసరజడడడ
ఇసటట ననస:3-6-415
వయససస:44
లస: ససస స
94-1/459

1308 JBV3023157
పపరర: శవమమల ననమన

94-1/460

భరస : వజయవనసకటఅపరసరరవప
ఇసటట ననస:3-6-415
వయససస:38
లస: ససస స
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1309 NDX1776436
పపరర: చనర పపలర యఖ కలల
ర రగ

94-1/461

తసడడ:డ కకసడయఖ కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:3-6-415
వయససస:29
లస: పప
1312 NDX2162311
పపరర: వనణగ బబబగ మసదసరగ

94-1/464

94-1/467

94-1/470

94-6/699

94-8/495

94-8/498

94-8/501

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప తనళళరగ
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:24
లస: పప

1322 NDX2703536
పపరర: పదమజ వరససరరడడ

1325 NDX1269869
పపరర: దదవక మదమసచ

1328 NDX1270065
పపరర: ససజజత నలర మతష

1331 NDX1513820
పపరర: మసగమమ ఓరరగసటట

94-8/504

1334 NDX1270099
పపరర: వజయలకడమ కననరగసటట

94-6/700

1337 NDX1748427
పపరర: అశశక తషమమమటట
తసడడ:డ ననరరయణ తషమమమటట
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:24
లస: పప

1317 NDX0582478
పపరర: చచసతనఖ పసనరమననన

94-1/469

1320 NDX2691434
పపరర: ససబబ రరవప కకడనల

94-6/698

1323 NDX1314723
పపరర: హససమతచచదరగ తనళళళరర

94-8/494

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:25
లస: ససస స
94-8/496

1326 NDX1513838
పపరర: ననగ లకడమ జసగర

94-8/497

భరస : రమమశ బబబగ జసగర
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:44
లస: ససస స
94-8/499

1329 NDX1195825
పపరర: వజయలకడమ కరటడగడడ

94-8/500

భరస : బబసరర రరవప
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:51
లస: ససస స
94-8/502

1332 NDX1314731
పపరర: జజజ న రరజఖలకడమ కకడనల

94-8/503

భరస : ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:57
లస: ససస స
94-8/505

భరస : రరజజసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:63
లస: ససస స
94-8/507

94-1/466

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకడనల
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:63
లస: పప

భరస : అసకయఖ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : అసకయఖ
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:57
లస: ససస స
1336 NDX1908104
పపరర: వనసకట పడజశల తనళళరగ

94-1/1332

భరస : ననగమలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:51
లస: ససస స
1333 NDX1378124
పపరర: మసగమమ ఒరరగసటట

1319 NDX2627602
పపరర: సససదన వరససరరడడడ

1314 NDX1229780
పపరర: నరసస రజడడడ చసతన రజడడడ

తసడడ:డ చతస రసజన దనస పసనరమననన
ఇసటట ననస:3-6-417
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకట భగజసగ రరవప
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:44
లస: ససస స
1330 NDX1314715
పపరర: రరధ యడర పరటట

94-1/468

భరస : శకధర వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగమలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:27
లస: ససస స
1327 NDX1269885
పపరర: రరధన రరణణ ననరజర

1316 AP151010066534
పపరర: అరరణకలమమరగ పసనరమననన

94-1/463

తసడడ:డ వనసకట రజడడడ
ఇసటట ననస:3-6-415
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శకధర వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపరల రరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:54
లస: పప
1324 NDX1270073
పపరర: నఖల నలర మతష

94-1/465

భరస : చతస రసజన దనస పసనరమననన
ఇసటట ననస:3-6-417
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమనస
ఇసటట ననస:3-6-417
వయససస:61
లస: పప
1321 NDX2690295
పపరర: శకధర వరససరరడడడ

1313 JBV3013190
పపరర: అశశనకలమమర ననమన

1311 NDX0115782
పపరర: భరత రరడడడ దసవపశరగ

తసడడ:డ రరఘవరరడడడ దసవపశరగ
ఇసటట ననస:3-6-415
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వజయవనసకటఅపరసరరవప
ఇసటట ననస:3-6-415
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససరయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:3-6-415
వయససస:62
లస: పప
1318 NDX1089267
పపరర: కకషరషరరవప మమనస మమనస

94-1/462

తసడడ:డ రరఘవ రరడడడ దసవపశరగ
ఇసటట ననస:3-6-415
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరగస మసదసరగ
ఇసటట ననస:3-6-415
వయససస:38
లస: పప
1315 NDX0114561
పపరర: మగరహరగరరవప కకతస పలర

1310 NDX0115709
పపరర: చచసతనఖ రరడడడ దసవపశరగ

1335 NDX1748435
పపరర: హహమసత చచదరగ ననరరర

94-8/506

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప ననరరర
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:24
లస: పప
94-8/508

1338 NDX1528597
పపరర: గరతమ నలర మతష

94-8/509

తసడడ:డ ననగమలలర సశర రరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:25
లస: పప
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1339 NDX1283340
పపరర: ననగ సరయ రరమ నరజర

94-8/510

తసడడ:డ వనసకట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:25
లస: పప
94-8/513

1345 NDX1283589
పపరర: ననగమలలర శశర రరవప నలర మతష

94-8/516

94-8/519

94-8/522

94-8/525

94-8/526

94-6/705

1352 NDX1179738
పపరర: అసకయఖ O

1355 NDX2836104
పపరర: శరరష ఓరరగసటట

1358 NDX2472538
పపరర: అనసత లకడమ మవశ

1361 NDX1718792
పపరర: శకలకడమ యమగసటట

94-6/702

1364 NDX2608982
పపరర: కకషష మమరగస యమగసటట

94-8/523

1367 NDX2608065
పపరర: రతస యఖ చచరరకలరగ
తసడడ:డ భబసరర రరవప చచరరకలరగ
ఇసటట ననస:3-6-421 F501
వయససస:49
లస: పప

1347 NDX1283316
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప నరజర

94-8/518

1350 NDX1513796
పపరర: అసకయఖ ఓరరగసటట

94-8/521

1353 NDX1179597
పపరర: రరమచసదడ రరవప V

94-8/524

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:66
లస: పప
94-8/1537

1356 NDX3149424
పపరర: శరరష ఓరరగసటట

94-8/1538

భరస : మగరళమహన ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:29
లస: ససస స
94-8/531

1359 NDX2607729
పపరర: తనసజ యనమదల

94-8/1212

తసడడ:డ సరసబశవరరవప యనమదల
ఇసటట ననస:3-6-421
వయససస:19
లస: ససస స
94-5/993

1362 NDX1718826
పపరర: శరసతకకరణ యమగసటట

94-6/701

భరస : కకషష మమరగస యమగసటట
ఇసటట ననస:3-6-421 F203
వయససస:47
లస: ససస స
94-8/1213

తసడడ:డ యమననర సయమ యమగసటట
ఇసటట ననస:3-6-421 F203
వయససస:56
లస: పప
94-6/703

94-8/515

తసడడ:డ కకటయఖ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మమరగస యమగసటట
ఇసటట ననస:3-6-421 F203
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరగస యమగసటట
ఇసటట ననస:3-6-421 F203
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససబబరరవప పరవపలలరగ
ఇసటట ననస:3-6-421 F501
వయససస:71
లస: ససస స

94-8/520

భరస : రఘగ బబబగ మవశ
ఇసటట ననస:3-6-418 ward no 1
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసరర రరవప
ఇసటట ననస:3-6-421F202
వయససస:43
లస: ససస స

1366 NDX2616068
పపరర: ససబబయమమ పరవపలలరగాస

1349 NDX1150796
పపరర: భబసరర రరవప గగసజపలర

1344 NDX1513846
పపరర: రమమశ బబబగ జసగర

తసడడ:డ ననగజశశర రరవ
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:53
లస: పప

భరస : మగరళమహన ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:29
లస: ససస స

భసధసవప: అనసత లకడమ మవశ
ఇసటట ననస:3-6-418 Waard No 1
వయససస:60
లస: పప

1363 NDX2609055
పపరర: భబరర వ సరయ తదజ యమగసటట

94-8/517

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ కలటటసబ రరవప
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:67
లస: పప

1360 NDX2610194
పపరర: రరణణ బతస ననన

1346 NDX1179761
పపరర: రరసబబబమ V

94-8/512

తసడడ:డ ససరరఖ ననరరయణ జసగర
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రతయఖ
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమకకషష కకకతపఅల
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:61
లస: పప

1357 NDX2472520
పపరర: రఘగ బబబగ మవశ

94-8/514

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ చలపత రరవప తనళళరగ
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:56
లస: పప

1354 NDX1283563
పపరర: రరజజసదడ పడసరద కననరగసటట

1343 NDX1283324
పపరర: లకమయఖ జజససస

1341 NDX1378132
పపరర: మగరళ మహన ఒరరగసటట

తసడడ:డ అసకయఖ
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతరస
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:51
లస: పప

1351 NDX1779778
పపరర: అనల కలమమర కకకతపఅల

94-8/511

తసడడ:డ రరసబబబమ
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:31
లస: పప

1342 NDX1283357
పపరర: వనసకట భగజసగ రరవప
మదమసచ
తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:3-6-418
వయససస:44
లస: పప

1348 NDX1314749
పపరర: మలర కరరరరన రరవప తనళళరగ

1340 NDX1179662
పపరర: వనసకటటష U

1365 NDX2611044
పపరర: ససబబరరవప పవపలలరగ

94-5/994

తసడడ:డ రరఘవయఖ పవపలలరగ
ఇసటట ననస:3-6-421 F501
వయససస:75
లస: పప
94-6/704

1368 NDX2608032
పపరర: రరహహణణ చచరరకలరగ

94-6/706

భరస : రతస యఖ చచరరకలరగ
ఇసటట ననస:3-6-421F501
వయససస:40
లస: ససస స
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1369 NDX2611507
పపరర: సకజన చచరరకలరగ
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94-8/1214

తసడడ:డ రతస యఖ చచరరకలరగ
ఇసటట ననస:3-6-421 F501
వయససస:18
లస: ససస స
1372 JBV3045192
పపరర: మనసరలమ దడడడ ల

94-8/528

94-8/1539

94-1/471

94-2/194

94-1/473

94-1/476

94-1/479

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:3-6-435
వయససస:69
లస: పప

1382 NDX1776246
పపరర: శవరజ పరలలటట

1385 NDX0239871
పపరర: రరధదక కజసరగ

1388 JBV1794189
పపరర: సశరరపరరణణ మసదడ

1391 NDX0816678
పపరర: నహరగక నమమల

94-1/482

1394 NDX2162360
పపరర: లకడమ నరసమమ వడచడసపపడడ

94-2/195

1397 AP151010063590
పపరర: లకడమ కరసతనరరవప యయసదసరగ
తసడడ:డ రరగవయఖ యయసదసరగ
ఇసటట ననస:3-6-435
వయససస:85
లస: పప

1377 NDX3096484
పపరర: రరధదక గసగర

94-8/1541

1380 NDX2143592
పపరర: తతక మగతనఖలమమ

94-2/193

1383 NDX1490002
పపరర: శరసతరరమ అనసమకకసడ

94-2/196

తసడడ:డ లలట రరమ మమరగస అనసమకకసడ
ఇసటట ననస:3-6-427
వయససస:74
లస: పప
94-1/474

1386 NDX1381557
పపరర: కననర రరడడడ కజసరగ

94-1/475

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కజసరగ
ఇసటట ననస:3-6-429
వయససస:29
లస: పప
94-1/477

1389 AP151010066287
పపరర: కమలమమ మసదడ

94-1/478

భరస : ససతనరరమయఖ మసదడ
ఇసటట ననస:3-6-431
వయససస:76
లస: ససస స
94-1/480

1392 AP151010066750
పపరర: శశశలబబల గరగకపరస గరగకపరస

94-1/481

భరస : శశషయఖ గరగకపరస
ఇసటట ననస:3-6-433
వయససస:59
లస: ససస స
94-1/483

భరస : ససవర రరమ రరవప వడచడసపపడడ
ఇసటట ననస:3-6-435
వయససస:64
లస: ససస స
94-1/485

94-8/530

భరస : పసరరగగ ససధనకర బబబగ
ఇసటట ననస:3-6-427
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ నమమల
ఇసటట ననస:3-6-433
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధడయఖ నమమల
ఇసటట ననస:3-6-433
వయససస:66
లస: పప
1396 AP151010063245
పపరర: ససరజష గగలర 

94-1/472

భరస : రవచసదడ పడసరద మసదడ
ఇసటట ననస:3-6-431
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : పరపరరరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:3-6-431
వయససస:29
లస: ససస స
1393 AP151010063591
పపరర: శశషయఖ నమమల నమమల

1379 NDX1952713
పపరర: ససరరఖ కలమమరగ అనసమకకసడ

1374 NDX0466615
పపరర: గరపసచసద బబ దనదల

భరస : ససరజశ కలమమర గసగర
ఇసటట ననస:3-6-425
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : కననరరరడడడ కజసరగ
ఇసటట ననస:3-6-429
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శసభగపడసరద మసదడ
ఇసటట ననస:3-6-431
వయససస:42
లస: ససస స
1390 AP151010066466
పపరర: తషలశమమ పపవరశడ

94-8/1540

తసడడ:డ అనల బబబగ పరలలటట
ఇసటట ననస:3-6-427
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కననర రరడడ కజసరగ
ఇసటట ననస:3-6-429
వయససస:29
లస: ససస స
1387 AP151010066291
పపరర: మలర క మసదడ

1376 NDX3120086
పపరర: ససరజశ కలమమర గసగర

94-8/527

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:3-6-422
వయససస:58
లస: పప

భరస : శరసతరసమగ అనసమకకసడ
ఇసటట ననస:3-6-427
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : ననగ చసదడ శశఖర బబ యపరటట
ఇసటట ననస:3-6-427
వయససస:44
లస: ససస స
1384 NDX1757576
పపరర: శకత కజసరగ

94-8/529

తసడడ:డ ఆదయఖ గసగర
ఇసటట ననస:3-6-425
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప పససటటల
ఇసటట ననస:3-6-427
వయససస:59
లస: ససస స
1381 NDX1901728
పపరర: శశభ రరణణ నసతషలపరటట

1373 NDX0467852
పపరర: రరజఖలకడమ దడదనదల

1371 NDX1042019
పపరర: రమఖ దడదనదల

తసడడ:డ గరపసచసద
ఇసటట ననస:3-6-422
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:3-6-422
వయససస:76
లస: ససస స

భసధసవప: ససరజశ కలమమర గసగర
ఇసటట ననస:3-6-425
వయససస:73
లస: ససస స
1378 NDX2223782
పపరర: శవ ననగలకడమ పససటటల

94-9/780

తసడడ:డ ససభబష రరవపరటట
ఇసటట ననస:3-6-421 F 503
వయససస:21
లస: పప

భరస : గరపసచసద
ఇసటట ననస:3-6-422
వయససస:46
లస: ససస స
1375 NDX3106358
పపరర: జజనకక దదవ గసగర

1370 NDX2682003
పపరర: శకజజ రరవపరటట

1395 AP151010066549
పపరర: వనసకరయమమమ యయసదసరగ

94-1/484

భరస : లకడమ కరసతనరరవప యయసదసరగ
ఇసటట ననస:3-6-435
వయససస:69
లస: ససస స
94-2/197

1398 NDX3059623
పపరర: పదమజ కకడచల

94-8/1371

భరస : మననహర
ఇసటట ననస:3/6/435
వయససస:52
లస: ససస స
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1399 NDX2731107
పపరర: అనసష వనలగపపడడ
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94-2/1498

1400 NDX2750180
పపరర: ససతనరరమయఖ వనలగపపడడ

94-4/1614

భరస : వనసకట రమణ వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:3-6-435 sai venkata apt
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతరస వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:3-6-435 sai venkata apt
వయససస:65
లస: పప

1402 NDX2847747
పపరర: వనసకట రమణ వనలగపపడడ

1403 NDX0901165
పపరర: శకనవరసరరవప చలచస

94-1/1537

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:3-6-435 sai venkat apt
వయససస:36
లస: పప

1401 NDX2852515
పపరర: రరజశక వనలగపపడడ

భరస : ససతనరరమయఖ వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:3-6-435 sai venkata apt
వయససస:53
లస: ససస స
94-1/486

1404 NDX2361939
పపరర: శక హరగత చలచస

94-1/537

1406 NDX0901173
పపరర: లకడమపడసనర రరణణ చలచస

94-1/538

1407 NDX2855229
పపరర: రరజజశశరగ సససగగ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చలచస
ఇసటట ననస:3-6-435,E2 SAI VENKATA RES
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-6-435,E2 SAI VENKATA RES
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : జగర యఖ
ఇసటట ననస:3-6-436
వయససస:50
లస: ససస స

1408 NDX2855146
పపరర: జగర యఖ సససగగ

1409 NDX1952861
పపరర: వనసకట రరజఖ లకడమ కకమమశశటస ట

1410 NDX2069038
పపరర: హహమ బసదస ననరగశశటస ట

94-1/1539

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:3-6-436
వయససస:50
లస: పప
1411 NDX2054401
పపరర: వజయ లకడమ గసగగననన

94-1/489

94-1/492

1417 NDX1952887
పపరర: రరజజ రరజజశశరగ కకమమశశటస ట

94-1/495

94-1/490

1415 NDX2068980
పపరర: కళళవత ననరగశశటస ట

1418 NDX1952739
పపరర: కసస
స రగ మవశ

94-1/493

తసడడ:డ బలమలలదదదన షపక
ఇసటట ననస:3-6-438
వయససస:22
లస: పప

1421 NDX2383446
పపరర: మహమమద ఆమ షపక

94-1/496

తసడడ:డ లలరరర రరజ ననరగశశటస ట
ఇసటట ననస:3-6-438
వయససస:32
లస: పప

1424 NDX1798521
పపరర: పపడమ కలమమర కకమమశశటస ట

94-1/499

1427 NDX1781005
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడ ఆరగమసడ
తసడడ:డ ననగగరరడడడ ఆరగమసడ
ఇసటట ననస:3-6-438
వయససస:47
లస: పప

1416 NDX1704882
పపరర: రజణగక దదవ గసజ

94-1/494

1419 NDX1952879
పపరర: వనసకట రతరస కకమమశశటస ట

94-1/497

1422 NDX1798604
పపరర: వరరణ కకమమశశటస ట

94-1/500

తసడడ:డ శకనవరస కకమమశశటస ట
ఇసటట ననస:3-6-438
వయససస:25
లస: పప
94-1/502

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప కకమమశశటస ట
ఇసటట ననస:3-6-438
వయససస:38
లస: పప
94-1/504

94-1/491

భరస : ననగజశశర రరవప కకమమశశటస ట
ఇసటట ననస:3-6-438
వయససస:91
లస: ససస స

తసడడ:డ బలమలలదదదన షపక
ఇసటట ననస:3-6-438
వయససస:23
లస: పప
94-1/501

1413 NDX2054344
పపరర: వరన జలమదద

భరస : చసదడ శశఖర రరడడ గసజ
ఇసటట ననస:3-6-438
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ననగయఖ మవశ
ఇసటట ననస:3-6-438
వయససస:68
లస: ససస స
94-1/498

94-1/488

భరస : మహన రరవప జలమదద
ఇసటట ననస:3-6-438
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : లలరరర రరజ ననరగశశటస ట
ఇసటట ననస:3-6-438
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : మలలర శశర రరవప కకమమశశటస ట
ఇసటట ననస:3-6-438
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ హసమగలమర పఠరన
ఇసటట ననస:3-6-438
వయససస:45
లస: పప

1412 NDX1952556
పపరర: ససదఖ రరణణ అరగమసడ

94-1/1538

తసడడ:డ లలరరర రరజ ననరగశశటస ట
ఇసటట ననస:3-6-438
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర రరడడడ ఆరగమసడ
ఇసటట ననస:3-6-438
వయససస:44
లస: ససస స

1414 NDX1952515
పపరర: భగవన రతర కలమమరగ
కకమమశశటస ట
భరస : సతఖ శకనవరస కకమమశశటస ట
ఇసటట ననస:3-6-438
వయససస:48
లస: ససస స

1420 NDX2383453
పపరర: మహమమద ఆరగఫపలలమహ షపక

94-1/487

భరస : పపడమ కలమమర కకమమశశటస ట
ఇసటట ననస:3-6-438
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప గసగగననన
ఇసటట ననస:3-6-438
వయససస:41
లస: ససస స

1426 NDX1654566
పపరర: హసన అల పఠరన

94-1/536

తసడడ:డ లకడమకరసతయఖ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప చలచస
ఇసటట ననస:3-6-435 SAI VENKATA RESIDE ఇసటట ననస:3-6-435, E2 SAI VENKATA RE
వయససస:52
లస: పప
వయససస:21
లస: ససస స

1405 NDX1914416
పపరర: శక నఖత చలచస

1423 NDX2068998
పపరర: శకకరసత ననరగశశటస ట

94-75/1293

1425 NDX2054393
పపరర: వనసకట రరవప గసగగననన

94-1/503

తసడడ:డ శశషయఖ గసగగననన
ఇసటట ననస:3-6-438
వయససస:44
లస: పప
94-1/505

1428 NDX1952549
పపరర: సతఖ శకనవరస కకమమశశటస ట

94-1/506

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప కకమమశశటస ట
ఇసటట ననస:3-6-438
వయససస:51
లస: పప
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94-1/507

తసడడ:డ హషస షపక
ఇసటట ననస:3-6-438
వయససస:52
లస: పప
1432 NDX1704874
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ గసజ

94-1/510

94-1/513

94-1/516

94-1/519

94-26/1031

94-1/523

94-1/526

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-6-600
వయససస:63
లస: పప

94-1/517

1442 NDX0122663
పపరర: వజయ సరరధద వనలగ

1445 NDX1764225
పపరర: శశకళ కకమమశశటస ట

1448 NDX2199180
పపరర: శరకవణణ నలర బబ తష

1451 NDX2199206
పపరర: వనసకటటశశరరరవప నలర బబ తష

94-2/198

1454 NDX2033322
పపరర: గసగమమ మమలపసదద

1457 NDX2954287
పపరర: చకకవరగస పప టట
ర రగ
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:3-6-1063
వయససస:34
లస: పప

94-1/518

94-1/520

1443 NDX2855179
పపరర: శక వనసకట సరయ మమఘల
ఆతమకలరగ
తసడడ:డ పసచచయఖ ఆతమకలరగ
ఇసటట ననస:3-6-440
వయససస:19
లస: ససస స

94-1/521

1446 AP151010066300
పపరర: శశషరరతరస పసదద ననన

94-1/1540

94-1/522

భరస : హరగబబబగ
ఇసటట ననస:3-6-441
వయససస:57
లస: ససస స
94-1/524

1449 NDX2199198
పపరర: ససభబషసన నలర బబ తష

94-1/525

భరస : వనసకటటశశరరరవప నలర బబ తష
ఇసటట ననస:3-6-442
వయససస:52
లస: ససస స
94-1/527

1452 NDX2552438
పపరర: శక చకక పసడత వరర న కలమమమమరర

94-5/995

తసడడ:డ శశషరదదడ శశఖర కలమమమమరర
ఇసటట ననస:3-6-474,gmc.no 620
వయససస:19
లస: ససస స
94-2/199

భరస : రమణ మమలపసదద
ఇసటట ననస:3-6-519
వయససస:73
లస: ససస స
94-10/726

1440 NDX2145614
పపరర: పసచచయఖ ఆతమకలరగ
తసడడ:డ ససబబబరరవప ఆతమకలరగ
ఇసటట ననస:3-6-440
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప నలర బబ తష
ఇసటట ననస:3-6-442
వయససస:58
లస: పప

భరస : కకషష చచసతనఖ గరపరరజ
ఇసటట ననస:3-6-519
వయససస:40
లస: ససస స
1456 NDX1608472
పపరర: రరధనకకషష మమరగస కసదసల

1439 JBV3687944
పపరర: అశశక వనలగ

94-1/515

భరస : వజయ సరరధద
ఇసటట ననస:3-6-440
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప నలర బబ తష
ఇసటట ననస:3-6-442
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కకబబబర
ఇసటట ననస:3-6-442
వయససస:63
లస: ససస స
1453 NDX1925405
పపరర: ససమవలర గరపరరజ

1437 JBV3689098
పపరర: అమమమజ వనలగ

భరస : సతఖ శకనవరస కకమమశశటస ట
ఇసటట ననస:3-6-441
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖననయగడడ పసదద ననన
ఇసటట ననస:3-6-441
వయససస:61
లస: పప
1450 NDX2199172
పపరర: ససబబబయమమ కకబబరగ

94-1/514

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ
ఇసటట ననస:3-6-440
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బబలరరడడడ
ఇసటట ననస:3-6-440
వయససస:64
లస: పప
1447 AP151010063464
పపరర: హరగబబబగ పసదద ననన

94-1/512
1434 NDX1903195
పపరర: ననగ సరయ పడసనర
నలబబ తషల
తసడడ:డ లలట ససవర శసకర NALABOTHULA
ఇసటట ననస:3-6-440
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ సరరధద
ఇసటట ననస:3-6-440
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అమరయఖ
ఇసటట ననస:3-6-440
వయససస:26
లస: పప
1444 NDX2716983
పపరర: వనసకట రరడడడ కలల
ర రగ

1436 JBV3689106
పపరర: హహమబసదస కకసడమగడడ

94-1/509

94-1/511

భరస : చసదడశశఖర కకసడమగడడ
ఇసటట ననస:3-6-440
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:3-6-440
వయససస:24
లస: పప
1441 JBV3687951
పపరర: చసదడ శశఖర మపరగస

1433 NDX1798646
పపరర: మలలర శశర రరవప కకమమశశటస ట

1431 NDX2069061
పపరర: లలరరర రరజ ననరగశశటస ట

తసడడ:డ ఇనరయఖ ననరగశశటస ట
ఇసటట ననస:3-6-438
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప కకమమశశటస ట
ఇసటట ననస:3-6-438
వయససస:64
లస: పప

భరస : పసచచయఖ ఆతమకలరగ
ఇసటట ననస:3-6-440
వయససస:39
లస: ససస స
1438 JBV3687936
పపరర: పరవన రరఘవ రరడడ కలల
ర రగ

94-1/508

తసడడ:డ శశ రరవప కలమమర జలమదద
ఇసటట ననస:3-6-438
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రరమమహన రరడడ గసజ
ఇసటట ననస:3-6-438
వయససస:64
లస: పప
1435 JBV3690203
పపరర: గరకషమ ఆతమకలరగ

1430 NDX1952721
పపరర: మహన రరవప జజలమదద

1455 NDX1897125
పపరర: సఈద మసరసన షపక

94-2/200

తసడడ:డ లలట జజన షపక
ఇసటట ననస:3-6-519
వయససస:38
లస: పప
94-4/1613

1458 NDX1017813
పపరర: జజఖతరమయ ఆలపరటట

94-1/528

భరస : ససరజష బబబగ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:3-6-4230
వయససస:29
లస: ససస స
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1459 NDX0109165
పపరర: గసగరదదవ నననరబబ యన

94-1/529

భరస : బడహమనసదస నననరబబ యన
ఇసటట ననస:3-6-4230
వయససస:29
లస: ససస స
1462 NDX1952176
పపరర: సరరజన భమననన

94-1/532

94-1/535

94-9/49

94-33/854

94-1/542

94-1/545

94-1/548

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:47
లస: ససస స

1472 NDX3097722
పపరర: కకపరవరస థసపఅల

1475 NDX1761783
పపరర: జసశసత యమరర గడడ

1478 JBV3688066
పపరర: వనసకటకకషషమమరగస ససరఖదదవర

1481 NDX0107912
పపరర: ససజజత కర

94-1/551

1484 JBV3687738
పపరర: వనసకటరరడడడ యరకస

94-33/855

1487 NDX0775478
పపరర: ససనత ననదచలర
భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:47
లస: ససస స

1467 JBV3044625
పపరర: ససపపరష కలరరక కలరరక

94-9/48

1470 NDX3080132
పపరర: దదలప కలమమర థసపఅల

94-33/853

1473 NDX2128263
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప పససతచల

94-1/539

తసడడ:డ పపళర రరవప
ఇసటట ననస:3-7-384
వయససస:63
లస: పప
94-1/543

1476 AP151010180872
పపరర: అసకమమ చచదరగ యమరర గడడ

94-1/544

తసడడ:డ రరమయఖ యమరర గడడ
ఇసటట ననస:3-7-444
వయససస:60
లస: పప
94-1/546

1479 NDX0109520
పపరర: దదవఖ కర

94-1/547

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:3-7-450
వయససస:63
లస: ససస స
94-1/549

1482 JBV3688959
పపరర: శశషమమసబ యరకస

94-1/550

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:3-7-450
వయససస:75
లస: ససస స
94-1/552

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:3-7-450
వయససస:85
లస: పప
94-1/554

94-1/534

భసధసవప: కకప వరస థసపఅల
ఇసటట ననస:3-7-207
వయససస:50
లస: పప

భరస : పడసరద కర
ఇసటట ననస:3-7-450
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ డదవడ కరజల
ఇసటట ననస:3-7-450
వయససస:63
లస: పప
1486 NDX0775445
పపరర: కవత శరఖమమరగ

94-74/871

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:3-7-448
వయససస:85
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మగదనదనన
ఇసటట ననస:3-7-450
వయససస:31
లస: ససస స
1483 NDX0114470
పపరర: పడసరద కరజల

1469 NDX2975662
పపరర: ననగ మలర శశరగ రరవపరటట

1464 NDX1012772
పపరర: ససరజష బబబగ ఆలపరటట

భరస : పడసరదరరవప  కలరరక
ఇసటట ననస:3-7
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమమ చచదరగ యమరర గడడ
ఇసటట ననస:3-7-444
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటకకషషమమరగస
ఇసటట ననస:3-7-448
వయససస:73
లస: ససస స
1480 NDX2075522
పపరర: శరకవరణణ మగదనదనన

94-76/942

భరస : దదలప కలమమర
ఇసటట ననస:3-7-207
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అసకమమ చచదరగ యమరర గడడ
ఇసటట ననస:3-7-444
వయససస:53
లస: ససస స
1477 JBV3689205
పపరర: అభయపడదనసబ ససరఖదదవర

1466 NDX3047313
పపరర: మహనమమ డడ

94-1/531

తసడడ:డ పడసరద రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:3-6-4230
వయససస:29
లస: పప

భరస : అపస రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:3/7
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : దదలప కలమమర థసపఅల
ఇసటట ననస:3-7-207
వయససస:38
లస: ససస స
1474 AP151010180754
పపరర: వజయలకడమ యమరర గడడ

94-1/533

భరస : ఏస ఏ గఫపర డడ
ఇసటట ననస:3-6 SAO RESIDENCY
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ కలరరక
ఇసటట ననస:3-7
వయససస:55
లస: పప
1471 NDX3177748
పపరర: కకపరవరస థసపఅల

1463 NDX0369223
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప మసడవ

1461 NDX0220467
పపరర: ససగగణ కలమమరగ కకమమననన

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-6-4230
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ
ఇసటట ననస:3-6-4230
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ నననరబబ యన
ఇసటట ననస:3-6-4230
వయససస:29
లస: పప
1468 JBV3036407
పపరర: పడసరదరరవ కలరరక

94-1/530

భరస : యయసయఖ మటటసపలర
ఇసటట ననస:3-6-4230
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అసకమమరరవప భమననన
ఇసటట ననస:3-6-4230
వయససస:75
లస: ససస స
1465 NDX0114421
పపరర: బడహమనసదస నననరబబ యన

1460 NDX0582361
పపరర: చసదడమత మటటసపలర

1485 NDX2068907
పపరర: ససమ పసడయమ కలల
ర రగ

94-1/553

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:25
లస: ససస స
94-1/555

1488 NDX0108597
పపరర: భబరర వ అమత

94-1/556

తసడడ:డ వనణగగరపరల కకషష
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:47
లస: ససస స
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1489 NDX0480947
పపరర: వణ అలలకస అలలకస
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94-1/557

భరస : సతఖననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:47
లస: ససస స
1492 NDX2068915
పపరర: పడసనర లకడమ కలల
ర రగ

94-1/560

భరస : శకనవరస రరవప కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:46
లస: ససస స
1495 NDX0842682
పపరర: అమమణణ నలర గగలర

94-1/563

94-1/566

94-1/569

94-1/572

94-1/575

94-1/578

భరస : జగదదశ బబబగ గగజర నప
ట పడడ
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:38
లస: ససస స

94-1/567

1502 NDX2414456
పపరర: రజన కరసత మకరపరటట

1505 NDX0830109
పపరర: శకనవరసరరవప మమమలమ

1508 NDX1326941
పపరర: ననగజశశరరరవప సలర పలర

1511 NDX0898106
పపరర: లకడమ సతఖననరరయణ కలరరక

94-1/581

1514 NDX0778902
పపరర: వనసకటయఖ బబ యపరటట

94-1/570

1517 NDX2068931
పపరర: జగదదష బబబగ గగజర నప
ట పడడ

1497 NDX0775379
పపరర: ససరరఖ వత లకకరజ

94-1/565

1500 NDX0108449
పపరర: హహమలత దడపసలపపడడ

94-1/568

1503 NDX0115410
పపరర: వనణగ గరపరల కకషష ఆమత

94-1/571

తసడడ:డ భబవననరరయణ
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:44
లస: పప
94-1/573

1506 NDX0779140
పపరర: ననగ చసదడ శశఖర బబ యపరటట

94-1/574

తసడడ:డ వనసకయఖ బబ యపరటట
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:47
లస: పప
94-1/576

1509 NDX0779074
పపరర: ససరఖననరరయణ శరఖమమరగ

94-1/577

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:47
లస: పప
94-1/579

1512 NDX1764126
పపరర: సతఖననరరయణ ఆలలకస

94-1/580

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ ఆలలకస
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:47
లస: పప
94-1/582

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:78
లస: పప
94-2/202

94-1/562

భరస : వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:65
లస: పప
1516 NDX2068949
పపరర: శశశలజ కకలమర

1499 NDX2410298
పపరర: రరధ రరజఖస మకరపరత

1494 NDX0775411
పపరర: ననగ శవమణణ శరఖమమరగ

భరస : వనసకటటశశరరర లకకరజ
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వరసరశమ సలర పలర
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:64
లస: పప
1513 NDX0779132
పపరర: వనసకటటశశరరర లకకరజ

94-1/564

తసడడ:డ శశషగగరగ రరవప
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:47
లస: పప
1510 NDX0500272
పపరర: పపరషచసదడ రరవప గననగణణశన

1496 NDX0549378
పపరర: పపరషచసదడరరవప గగణణషషన

94-1/559

భరస : ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపనయఖ మకరపరటట
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అసకయఖ
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:47
లస: పప
1507 NDX0876714
పపరర: రరజశశఖర రరవప రవ

94-1/561

భరస : బబపనయఖ మకరపరత
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:72
లస: ససస స
1504 NDX0779165
పపరర: తరరపతయఖ ననదచళర

1493 NDX0220053
పపరర: హహమలత గగళరపలర

1491 NDX0842716
పపరర: కకకషషవనణణ మమమలమ మమమలమ

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ ఆలలకస
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:47
లస: ససస స
1501 NDX0775346
పపరర: వనయశక చదలవరడ

94-1/558

భరస : ననగజశశరరరవప గగళరపలర
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : యలర మసదయఖ నలర గగలర
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:57
లస: ససస స
1498 NDX1764423
పపరర: ధన లకడమ ఆలలకస

1490 NDX0775320
పపరర: వషష
ష పసడయ బబ యపరటట
బబ యపరటట
తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:40
లస: ససస స

1515 NDX2120871
పపరర: ననగ దదపసక కలల
ర రగ

94-2/201

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:23
లస: ససస స
94-2/655

తసడడ:డ పసద హనసమసత రరవప గగజర నప
ట పడడ
ఇసటట ననస:3.7.451
వయససస:38
లస: పప

1518 NDX0640995
పపరర: శకలత గణణశన

94-4/884

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:36
లస: ససస స
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1519 NDX1016468
పపరర: ససధనరరణణ గణణశన
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94-4/885

భరస : పపరషచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:51
లస: ససస స
1522 AP151010066017
పపరర: అనససయ పరతతరగ

94-1/540

94-1/584

1526 NDX1399626
పపరర: హరర వరర న చనవర

94-1/587

1529 NDX2046242
పపరర: శరసత కలమమరగ పసలలర ల

94-1/590

1532 NDX1642256
పపరర: అననశష రరడడడ కలశరన
తసడడ:డ బడహమ రరడడ
ఇసటట ననస:3-7-453
వయససస:31
లస: పప

1534 JBV3687704
పపరర: కకదసడరరమశశషవరకలమమర
మగససనసరగ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మగససనసరగ
ఇసటట ననస:3-7-453
వయససస:57
లస: పప

94-1/593

1535 NDX1229699
పపరర: హహమవత కకట

1537 JBV3688934
పపరర: ససతనరరవమమ కకటబ

94-1/596

భరస : గరపరలకకషరషరరడడడ కకటబ
ఇసటట ననస:3-7-454
వయససస:44
లస: ససస స
94-1/599

తసడడ:డ మలమరరరడడడ
ఇసటట ననస:3-7-454
వయససస:70
లస: పప

94-1/588

94-1/602

1544 JBV3687712
పపరర: గరపరలకకషరషరరడడడ కకట

94-1/591

1547 NDX0350934
పపరర: మమధవ పరవపలలరగ
భరస : కకషష కలమమర
ఇసటట ననస:3-7-455
వయససస:52
లస: ససస స

1527 JBV1792704
పపరర: శకనవరసరరవప చనవర

94-1/586

1530 NDX0239913
పపరర: ససనత కలసస

94-1/589

1533 JBV3687720
పపరర: బడహమరరడడడ కలసస

94-1/592

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:3-7-453
వయససస:52
లస: పప
94-1/594

1536 JBV3690187
పపరర: శకవశరలకడమ కకటబ

94-1/595

భరస : జయభబరతరరడడడ కకటబ
ఇసటట ననస:3-7-454
వయససస:38
లస: ససస స
94-1/597

1539 JBV3688926
పపరర: మమణణకఖమమ కకటబ

94-1/598

భరస : సరసబరరడడడ కకటబ
ఇసటట ననస:3-7-454
వయససస:69
లస: ససస స
94-1/600

1542 NDX1229475
పపరర: జయభరతన రజడడడ కకటబ

94-1/601

తసడడ:డ సరసబ రజడడడ కకటబ
ఇసటట ననస:3-7-454
వయససస:41
లస: పప
94-1/603

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:3-7-454
వయససస:46
లస: పప
94-1/605

94-1/583

భరస : బడహమరరడడడ
ఇసటట ననస:3-7-453
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ రజడడడ KOTAH
ఇసటట ననస:3-7-454
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస వల
ఇసటట ననస:3-7-454
వయససస:45
లస: పప
1546 NDX0239665
పపరర: సరసబరరడడడ కకట

1541 NDX1229681
పపరర: జనడననన రజడడడ KOTA

1524 NDX0123091
పపరర: రరజఖలకడమ చనవర

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ చనవర
ఇసటట ననస:3-7-452
వయససస:46
లస: పప

భరస : శశషసరరడడడ కకట
ఇసటట ననస:3-7-454
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అజయ కలమమర
ఇసటట ననస:3-7-454
వయససస:26
లస: పప
1543 NDX0583492
పపరర: ససభబన సయఖద

94-1/585

భరస : జననరర తరరవప KOTAH
ఇసటట ననస:3-7-454
వయససస:30
లస: ససస స
1538 JBV3023421
పపరర: రరకకమణణ కకట

94-4/887

భరస : శకనవరసరరవప చనవర
ఇసటట ననస:3-7-452
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కరరణనకర పసలలర ల
ఇసటట ననస:3-7-453
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : యమ కర ఆర యస వరకలమమర మగససనస
ఇసటట ననస:3-7-453
వయససస:50
లస: ససస స

1540 NDX1437426
పపరర: అభలమష మదసదకలరగ

94-1/541

తసడడ:డ ససబబ రరవప చనవర
ఇసటట ననస:3-7-452
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ బడహమ రరడడ
ఇసటట ననస:3-7-453
వయససస:26
లస: ససస స
1531 JBV3688918
పపరర: ననగజజఖత మగససనసరగ

1523 AP151010063050
పపరర: కలరసగజశశరరవప పరతతరగ

1521 NDX1012988
పపరర: పపరషచసదదశ
డ శర రరవప గణణశన

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ బడసదనవన కకకషషమమరగస పరతతరగ
ఇసటట ననస:3-7-451 FLAT 401
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబబరరవప చనవర
ఇసటట ననస:3-7-452
వయససస:45
లస: ససస స
1528 NDX1406645
పపరర: అమకత కలశస

94-4/886

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-7-451
వయససస:71
లస: పప

భరస : కలరసగజశశరరరవప పరతతరగ
ఇసటట ననస:3-7-451 FLAT 401
వయససస:51
లస: ససస స
1525 NDX2046259
పపరర: వజయ భబరత చనవర

1520 NDX0116152
పపరర: వనసకట రరమయఖ డడపసలపపడడ

1545 JBV3013240
పపరర: శశషసరరడడడ కకట

94-1/604

తసడడ:డ ఆదదరరడడడ
ఇసటట ననస:3-7-454
వయససస:40
లస: పప
94-8/532

1548 NDX0477745
పపరర: శకహరర బ

94-8/533

తసడడ:డ లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:3-7-455
వయససస:29
లస: పప
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1549 NDX0074245
పపరర: హరరష పరవపలలరగ
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94-8/534

తసడడ:డ కకషష కలమమర
ఇసటట ననస:3-7-455
వయససస:41
లస: పప
1552 NDX2361921
పపరర: కలససమ కలమమరగ పసదద ననన

94-1/606

1553 NDX2361913
పపరర: మధస బబబగ పసదద ననన

94-9/781

1556 NDX2594638
పపరర: ససమఖ కకసడసరగ

94-1/607

1559 NDX1740365
పపరర: మమహర జజఖత మమరరరగ

1554 NDX2458123
పపరర: మహన బబబగ పసదద ననన

94-30/1037

1557 NDX1780635
పపరర: ససధఖ రరణణ కకవపశరగ

94-8/539

భరస : మసగగరరడడడ
ఇసటట ననస:3-7-459
వయససస:81
లస: ససస స

94-8/541
1561 NDX1907981
పపరర: కకరణ కలమమర రరమ లసగ రరడడ
మమరరరగ
తసడడ:డ వనసకట వజయ భబసరర రరడడ మమరరరగ
ఇసటట ననస:3-7-459
వయససస:26
లస: పప

1562 NDX1780486
పపరర: వ యస హనసమసత కకరణ
రరడడడ కకవపరగ
తసడడ:డ బగలర వనసకట రరడడ కకవపరగ
ఇసటట ననస:3-7-459
వయససస:36
లస: పప

94-8/542

1563 NDX0226589
పపరర: వనసకటటశశరరర కకడసరగ

1564 NDX1774711
పపరర: సరశత తతకల

1565 NDX2036409
పపరర: ఇసదదరర దదవ పస లశశటస ట

94-1/609

1567 NDX2036359
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పస లశశటస ట
తసడడ:డ కకషషమమరగస పస లశశటస ట
ఇసటట ననస:3-7-460
వయససస:54
లస: పప
1570 NDX1777947
పపరర: సససధస షరహహ వనసగళ

94-8/544

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-7-460
వయససస:33
లస: పప

94-1/1544

94-8/547

1574 AP151010075293
పపరర: భబరత వసగల

94-8/545

1577 NDX0761593
పపరర: దసరరరపడసరద కలకటర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-7-460
వయససస:34
లస: పప

94-1/610

1569 NDX3069994
పపరర: మహన రరడడడ అరగమసడ

94-1/1545

1572 NDX2047984
పపరర: రరధదక వసగల

94-8/546

భరస : శసకర రరడడడ వసగల
ఇసటట ననస:3-7-460
వయససస:35
లస: ససస స
94-8/548

భరస : పసదద నరసససహ రరడడ వసగల
ఇసటట ననస:3-7-460
వయససస:64
లస: ససస స
94-8/550

1566 NDX2036466
పపరర: హహమసత సరయ పస లశశటస ట

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:3-7-460
వయససస:52
లస: పప

భరస : సరయ పడకరశ మసచకసటట
ఇసటట ననస:3-7-460
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషష రరవప
ఇసటట ననస:3-7-460
వయససస:57
లస: ససస స
1576 NDX0761429
పపరర: భవరనపర సరద కలకటర

1571 NDX1780965
పపరర: ససజనఖ మసచకసటట

94-8/543

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పస లశశటస ట
ఇసటట ననస:3-7-460
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:3-7-460
వయససస:52
లస: పప

భరస : జగదదశశర రరడడడ వసగల
ఇసటట ననస:3-7-460
వయససస:34
లస: ససస స
1573 NDX0221051
పపరర: పడభబవత దదవ చటటసననన

1568 NDX3067899
పపరర: మహన రరడడడ అరగమసడ

94-8/540

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:3-7-459
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప పస లశశటస ట
ఇసటట ననస:3-7-460
వయససస:52
లస: ససస స
94-1/611

94-8/537

1560 AP151010075664
పపరర: ససతనరరమమమ గగరకస

భరస : వనసకట వజయ భబసరర రరడడ మమరరరగ
ఇసటట ననస:3-7-459
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససరజశ బబబగ తతకల
ఇసటట ననస:3-7-460
వయససస:28
లస: ససస స

94-13/243

భరస : వ యస ఎన హహచ కకరణ కలమమర రరడ
ఇసటట ననస:3-7-459
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మసగ దదవ
ఇసటట ననస:3-7-459
వయససస:31
లస: ససస స

94-1/608

94-8/536

తసడడ:డ మహన బబబగ పసదద ననన
ఇసటట ననస:3-7-456
వయససస:63
లస: పప

తలర : మమలత కకసడసరగ
ఇసటట ననస:3-7-457
వయససస:24
లస: ససస స
94-8/538

1551 NDX0466656
పపరర: కకషష కలమమర పరవపలలరగ

తసడడ:డ శవ రరమ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:3-7-455
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ రమణయఖ పసదద ననన
ఇసటట ననస:3-7-456
వయససస:63
లస: పప

భసధసవప: మమలత కకసడసరగ
ఇసటట ననస:3-7-457
వయససస:53
లస: పప
1558 NDX0222745
పపరర: రమఖ మమలలపరటట

94-8/535

తసడడ:డ కకషష కలమమర
ఇసటట ననస:3-7-455
వయససస:43
లస: పప

భరస : మధస బబబగ పసదద ననన
ఇసటట ననస:3-7-456
వయససస:62
లస: ససస స
1555 NDX2664993
పపరర: శశషయఖ కకసడసరగ

1550 NDX0466680
పపరర: జగదదష పరవపలలరగ

1575 NDX0073031
పపరర: శవ కకషష చటటసననన

94-8/549

తసడడ:డ కరశవశశశశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-7-460
వయససస:30
లస: పప
94-8/551

1578 NDX1780809
పపరర: సరయపడకరష మసచకసటట

94-8/552

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప మసచకసటట
ఇసటట ననస:3-7-460
వయససస:37
లస: పప
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1579 NDX1778036
పపరర: జగదదసశర రరడడడ వసగల

94-8/553

తసడడ:డ నరగససహ రరడడడ వసగల
ఇసటట ననస:3-7-460
వయససస:42
లస: పప

94-8/554

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-7-460
వయససస:46
లస: పప

1582 NDX0072249
పపరర: కరశవశశశశశర రరవప చటటసననన

94-8/556

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:3-7-460
వయససస:63
లస: పప

1583 AP151010072161
పపరర: పసదదదనరశసహరరడడడ వసగల

94-8/1544

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:3-7-460
వయససస:52
లస: పప

1586 NDX3107281
పపరర: ననగ కరశక రరడడడ అరగమసడ

94-8/557

94-1/612

తసడడ:డ ససబడమణఖస గగలర 
ఇసటట ననస:3-7-461
వయససస:69
లస: పప

1589 NDX1701458
పపరర: వనసగమమ చనవర

94-8/1545

94-8/560

తసడడ:డ పసద ననరర సస రరడడ అనరపరరడడడ
ఇసటట ననస:3-7-462
వయససస:87
లస: పప

1592 JBV3044690
పపరర: ధనలకడమ అసగగరజకలల

94-8/558

94-8/563

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:3-7-463
వయససస:69
లస: పప

1595 AP151010072531
పపరర: వనసకటటశశరరర ననతనన

94-8/561

94-1/1547

భరస : పడసరద రరడడడ
ఇసటట ననస:3-7-466
వయససస:53
లస: ససస స

1598 NDX2855583
పపరర: హరర రరడడడ భమరరడడడ

94-8/564

94-2/1458

తసడడ:డ రమ రరడడడ పపననఖలమ
ఇసటట ననస:3-7-466
వయససస:47
లస: పప

1601 NDX2627305
పపరర: లకడమ ననగనబబ యన

94-1/1548

భరస : గగరగధర రరడడడ పపననఖలమ
ఇసటట ననస:3-7-466
వయససస:37
లస: ససస స
1606 NDX2746998
పపరర: లకడమ ననగనబబ యన
భరస : ఆదదననరరయణ మపపరగ
ఇసటట ననస:3-7-466,FLOT NO 402
వయససస:49
లస: ససస స

1604 NDX2628410
పపరర: ననరరయణ సరశమ దదవభకలసన

94-6/707

1607 NDX3111358
పపరర: అనసష మపపరగ
తసడడ:డ ఆదదననరరయణ మపపరగ
ఇసటట ననస:3-7-466,FLOT NO 402
వయససస:25
లస: ససస స

94-8/559

1593 AP151010072584
పపరర: మలర ఖమరరరనరవప ననతనన

94-8/562

1596 NDX2855963
పపరర: శరకవణణ తమమనడడ

94-1/1546

1599 NDX2855955
పపరర: మనక పప నరస

94-1/1549

1602 NDX2612539
పపరర: శకదదవ దదవభకలసన

94-6/708

భరస : ననరరయణ దదవభకలసన
ఇసటట ననస:3-7-466
వయససస:45
లస: ససస స
94-8/1215

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ దదవభకలసన
ఇసటట ననస:3-7-466 F 301
వయససస:69
లస: పప
94-1/1550

1590 AP151010075071
పపరర: రరజఖలకడమ అనరపరరడడ

తసడడ:డ రవసదడ బబబగ
ఇసటట ననస:3-7-466
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఆదదననరరయణ మపపరగ
ఇసటట ననస:3-7-466
వయససస:49
లస: ససస స
94-78/1093

94-8/1546

భరస : రవసదడ బబబగ
ఇసటట ననస:3-7-466
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరడడడ
ఇసటట ననస:3-7-466
వయససస:28
లస: పప

1600 NDX3130077
పపరర: గగరగధర రరడడడ పపననఖలమ

1587 NDX3037017
పపరర: సరవతడ అరగమసడ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-7-463
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:3-7-463
వయససస:71
లస: పప

1597 NDX2855567
పపరర: రరమ దదవ భమరరడడడ

94-8/1543

భరస : సతఖననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:3-7-462
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-7-463
వయససస:65
లస: ససస స

1594 JBV3036498
పపరర: ససబబబరరవప అసగగవనకలల

1584 NDX3070067
పపరర: మహన రరడడడ అరగమసడ

భరస : మహన రరడడడ
ఇసటట ననస:3-7-460, FLAT 502,
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మమల కకసడయఖ చనవర
ఇసటట ననస:3-7-462
వయససస:59
లస: ససస స

1591 NDX2048081
పపరర: సతఖననరరయణ రరడడ అనరపరరడడడ

94-8/555

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:3-7-460
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరడడడ
ఇసటట ననస:3-7-460
వయససస:21
లస: పప

1588 NDX0122564
పపరర: నరసససహరరవప గగలమర

1581 JBV3036720
పపరర: వనసకటటశశరరరవ కలకటర

తసడడ:డ శవరరమకకషస యఖ 
ఇసటట ననస:3-7-460
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ పరమరరడడడ
ఇసటట ననస:3-7-460
వయససస:69
లస: పప

1585 NDX3121647
పపరర: మహన రరడడడ అరగమసడ

1603 NDX3037843
పపరర: గరవరరన పపననఖలమ

1580 JBV3036837
పపరర: శకవనసకటటశశరరరవప కకలమర

1605 NDX2628667
పపరర: హనసమమయమమ దదవభకలసన

94-8/1216

భరస : ననరరయణ సరశమ దదవభకలసన
ఇసటట ననస:3-7-466 F 301
వయససస:61
లస: ససస స
94-1/1551

1608 NDX2746766
పపరర: సరయ ససదదప మపపరగ

94-1/1552

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ మపపరగ
ఇసటట ననస:3-7-466,FLOT NO 402
వయససస:24
లస: పప
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1609 AP151010066071
పపరర: శవ కరసడడడ కరసడడడ

94-1/613

భరస : శకనవరసరరవప కరసడడడ
ఇసటట ననస:3-7-470
వయససస:42
లస: ససస స

1610 NDX0000356
పపరర: లలహహత పరశతననన

భరస : వనసకట కలటటసబరరవప పరశతననన
ఇసటట ననస:3-7-470
వయససస:48
లస: ససస స

1612 NDX2120772
పపరర: ససభబష పరశతననన

94-1/616

1613 AP151010063038
పపరర: చచసతనఖ గరరర పరటట

తసడడ:డ వనసకట కలటటసబ రరవప పరశతననన
ఇసటట ననస:3-7-470
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:3-7-470
వయససస:43
లస: పప

1615 AP151010063039
పపరర: శకనవరసరరవప కరసడడడ

1616 NDX1229749
పపరర: వనసకట కలటటసబ రరవప
పరశతననన
తసడడ:డ శశసరగగరర పరశతననన
ఇసటట ననస:3-7-470
వయససస:58
లస: పప

94-1/619

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ కరసడడడ
ఇసటట ననస:3-7-470
వయససస:25
లస: పప
1618 NDX2610095
పపరర: భవన పడసరద బసడర

94-6/711

తసడడ:డ రవ కలమమర బసడర
ఇసటట ననస:3-8
వయససస:21
లస: పప
94-9/52

1624 NDX2951796
పపరర: రరజ శశఖర పవపలలరగ

1625 NDX2627271
పపరర: ససగగణ కకతస కకట

94-114/934

తసడడ:డ చన సరసబ శవ రరవప పవపలలరగ
ఇసటట ననస:3-8
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మహహశ బబబగ చదవననన
ఇసటట ననస:3-8-15
వయససస:21
లస: ససస స
94-1/621

94-1/622

తసడడ:డ ఆసజననయగలల కసఠసననన
ఇసటట ననస:3-8-471
వయససస:23
లస: ససస స
1636 JBV3689239
పపరర: మమత ననలర లరగ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప ననలర లరగ
ఇసటట ననస:3-8-471
వయససస:23
లస: ససస స

1628 NDX2655835
పపరర: వనసకట లకడమ చదవననన

1631 NDX1830042
పపరర: లకడమ శరకవరణణ పపటస

94-9/50

1617 NDX2068923
పపరర: సరసబయఖ రరచకకసడ

94-61/3

94-9/51

1623 NDX3006160
పపరర: ననగ జజఖత పవపలలరగ

94-67/1115

భరస : రరజశశఖర పవపలలరగ
ఇసటట ననస:3-8
వయససస:36
లస: ససస స
94-6/712

1626 NDX2662260
పపరర: సరయ కలమమర కకతస కకట

94-9/782

భసధసవప: హరగశ కకతస కకట
ఇసటట ననస:3-8-14
వయససస:23
లస: పప
94-5/998

1629 NDX2626745
పపరర: సరయ ససదదప పపల

94-6/713

తసడడ:డ ననగబబబగ పపల
ఇసటట ననస:3-8-20
వయససస:21
లస: పప
94-4/888

1632 NDX0613810
పపరర: సతఖ పడససననసబ కనగసటట
భరస : లలకననథస కనగసటట
ఇసటట ననస:3-8-470
వయససస:62
లస: ససస స

1634 NDX0240127
పపరర: సమత ననలర లరగ

1635 NDX0240242
పపరర: అనసశర పపసటటలమ

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-8-471
వయససస:23
లస: ససస స

94-2/203

1620 NDX2092526
పపరర: శక రరమ మసదనడ

తసడడ:డ వనసకట శవ రరమకకషష రరడడడ పపటస
ఇసటట ననస:3-8-461
వయససస:33
లస: ససస స

1637 JBV3689221
పపరర: శకదదవ ననలర లరగ

94-1/618

తసడడ:డ వజయ కలమమర మసదనడ
ఇసటట ననస:3-8
వయససస:26
లస: పప

94-1/623

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-8-471
వయససస:23
లస: ససస స
94-1/625

1614 JBV3688074
పపరర: బబబగ గరరర పరటట

తసడడ:డ ననగయఖ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:3-8
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మహహశ బబబగ చదవననన
ఇసటట ననస:3-8-15
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వజజర
ఇసటట ననస:3-8-380
వయససస:35
లస: పప
1633 NDX2223881
పపరర: సరయ పదమజ కసఠసననన

94-1/620

భరస : ససబడమణఖస కకతస కకట
ఇసటట ననస:3-8-14
వయససస:40
లస: ససస స
94-5/997

94-1/615

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:3-7-470
వయససస:25
లస: పప

1622 NDX2508612
పపరర: కలమమరగ షరలన బసడనరర పలర
భరస : రరధన కకషష మమరగస బసడనరర పలర
ఇసటట ననస:3-8
వయససస:35
లస: ససస స

1630 NDX0583294
పపరర: జగపత రరవప వజజర

94-1/617

1619 NDX1607367
పపరర: నరమల దదవ మసదనడ

తసడడ:డ జగన మహన రరవప మసదనడ
ఇసటట ననస:3-8
వయససస:56
లస: పప

1611 AP151010066029
పపరర: అరరణ గరరర పరటట గరరర పరటట

భరస : సరసబశవరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:3-7-470
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర రరవప మసదనడ
ఇసటట ననస:3-8
వయససస:49
లస: ససస స

1621 NDX1607375
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప మసదనడ

1627 NDX2611374
పపరర: వనసకట లకడమ చదవననన

94-1/614

94-4/889

94-1/624

భరస : ఆదద శశషష
ఇసటట ననస:3-8-471
వయససస:32
లస: ససస స
94-1/626

1638 NDX2386159
పపరర: తదజశశ కలమమర కసఠమననన

94-1/627

తసడడ:డ ఆసజననయగలల కసఠమననన
ఇసటట ననస:3-8-471
వయససస:29
లస: పప
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1639 JBV3688090
పపరర: చసదడ శశఖర ననలర లరగ
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94-1/628

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ననలర లరగ
ఇసటట ననస:3-8-471
వయససస:23
లస: పప
1642 NDX2856508
పపరర: శక లకడమ కసఠమమరన

94-1/1555

94-1/630

94-6/714

94-1/634

94-1/637

94-1/640

94-1/643

తసడడ:డ చసదడ శశఖర మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:26
లస: ససస స

1652 NDX0480962
పపరర: సరవతడ కకమటటగగసడర

1655 NDX1437319
పపరర: ఆసడనళళ
ర అకయస

1658 AP151010063186
పపరర: వకసర ఉనరవ

1661 NDX0354027
పపరర: లకడమశసకర భబసరపపననన

94-52/100

1664 NDX2432565
పపరర: లకడమ శసకర బబసరపననన

94-1/635

1667 NDX1704817
పపరర: శక వనదన శరకవఖ మమడక
డ కసడ
తసడడ:డ చసదడ శశఖర మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:26
లస: ససస స

94-1/629

1647 JBV3688116
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప ఆరరమళళ

94-1/632

1650 NDX0219485
పపరర: ససజనఖ మదదదననన

94-1/633

1653 AP151010066125
పపరర: మణణ ఉనరవ

94-1/636

భరస : వకసర ఉనరవ
ఇసటట ననస:3-8-476
వయససస:50
లస: ససస స
94-1/638

1656 NDX0116582
పపరర: పరపయఖ చచదరగ మదదదననన
మదదదననన
తసడడ:డ తతమమసయఖ
ఇసటట ననస:3-8-476
వయససస:32
లస: పప

94-1/639

94-1/641

1659 NDX0114629
పపరర: తతమమసయఖ మదదదననన మదదదననన

94-1/642

తసడడ:డ బబల జజజయఖ మదదదననన
ఇసటట ననస:3-8-476
వయససస:61
లస: పప
94-1/1800

1662 NDX2432607
పపరర: పరవన బబసరపననన

94-52/99

భరస : లకడమ శసకర బబసరపననన
ఇసటట ననస:3-8-478
వయససస:36
లస: ససస స
94-52/101

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బబసరపననన
ఇసటట ననస:3-8-478
వయససస:45
లస: పప
94-1/644

1644 JBV3689247
పపరర: పరరశత రతరకలమమరగ
మగమమననన
భరస : వనసకట ససబబబరరవప మగమమననన
ఇసటట ననస:3-8-472
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ తతమమసయఖ మదదదననన
ఇసటట ననస:3-8-476
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప భఇరరపపననన
ఇసటట ననస:3-8-478
వయససస:43
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప బబసరపననన
ఇసటట ననస:3-8-478
వయససస:64
లస: ససస స
1666 NDX1704809
పపరర: శకవనదన కరవఖ మమడడకకసడ

94-6/715

తసడడ:డ మజరస ఉనరవ
ఇసటట ననస:3-8-476
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ అకయస
ఇసటట ననస:3-8-476
వయససస:62
లస: పప
1663 NDX2432581
పపరర: వజయలకడమ బబసరపననన

1649 NDX2612653
పపరర: గగవసదమమ నలర మతష

94-1/1554

తసడడ:డ గరపరలరరవప అరరమలర
ఇసటట ననస:3-8-472
వయససస:63
లస: పప

భరస : ససదరరన బబబగ అకయస
ఇసటట ననస:3-8-476
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-8-476
వయససస:45
లస: పప
1660 NDX1437293
పపరర: ససదరరన బబబగ అకయస

94-1/631

భరస : శకనస కకమటటగగసడర
ఇసటట ననస:3-8-476
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : తతమమసయఖ
ఇసటట ననస:3-8-476
వయససస:53
లస: ససస స
1657 NDX0480681
పపరర: శకనస కకమటటగగసడర

1646 JBV3688124
పపరర: రరకజష చచదరగ ఆరరమళళ

భరస : వనసకట రతరస నలర మతష
ఇసటట ననస:3-8-472
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ఆనసదనబబగ
ఇసటట ననస:3-8-476
వయససస:36
లస: ససస స
1654 NDX0220210
పపరర: మమరగ ససరఖకలమమరగ మదదదననన

94-1/1556

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప ఆరరమళళ
ఇసటట ననస:3-8-472
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:3-8-472
వయససస:61
లస: పప
1651 JBV3690088
పపరర: ససజనఖ మదదదననన

1643 NDX2855906
పపరర: ననగ యశశసత కసఠమమరన

1641 NDX2776300
పపరర: సతఖననరరయణ చనగల

తసడడ:డ కలరమయఖ
ఇసటట ననస:3-8-471
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల కసఠమమరన
ఇసటట ననస:3-8-471
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప ఆరరమళళ
ఇసటట ననస:3-8-472
వయససస:28
లస: పప
1648 NDX2610699
పపరర: వనసకటరతరస నలర మతష

94-1/1553

తసడడ:డ బసగరరరరవ కసఠమమరన
ఇసటట ననస:3-8-471
వయససస:64
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల కసఠమమరన
ఇసటట ననస:3-8-471
వయససస:42
లస: ససస స
1645 JBV3688108
పపరర: ఫణణ కకరణ ఆరరమళళ

1640 NDX2855948
పపరర: ఆసజననయగలల కసఠమమరన

1665 NDX2432615
పపరర: సరసబశవరరవప బబసరపననన

94-52/102

తసడడ:డ ననగయఖ బబసరపననన
ఇసటట ననస:3-8-478
వయససస:69
లస: పప
94-1/645

1668 NDX0108969
పపరర: పడతతఖష పస దదటట

94-1/646

తసడడ:డ వజయ కలమమర పస దదటట
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:29
లస: ససస స
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1669 NDX2069012
పపరర: అనసష తతటకలర
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94-1/647

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప తతటకలర
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:26
లస: ససస స
1672 NDX0110098
పపరర: వనషర గసటబ

94-1/650

94-1/653

94-1/656

94-1/659

94-1/662

94-1/665

94-1/668

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:64
లస: ససస స

1682 NDX0108076
పపరర: వజయ లకడమ పరమరగస

1685 NDX0481077
పపరర: ననగభవరన చచరరకలరగ చచరరకలరగ

1688 NDX1704791
పపరర: పడమలమ రరణణ యడర పలర

1691 NDX2069053
పపరర: మమధవ తతటకలర

94-1/671

1694 NDX1875428
పపరర: వజయకలమమరర చససడడ

94-1/660

1697 NDX1359926
పపరర: వజయ లకడమ గసటబ
భరస : బబ లర యఖ గసటబ
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:65
లస: ససస స

1677 JBV3690138
పపరర: సరగత కకడసత

94-1/655

1680 NDX2036540
పపరర: మమధవ కకతనసగళర

94-1/658

1683 NDX1101666
పపరర: శకదదవ అయనసపపడడ

94-1/661

భరస : గరపరలకకషషమమరగస అయనసపపడడ
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:62
లస: ససస స
94-1/663

1686 JBV3690104
పపరర: అనసరరధ తయఖగమర

94-1/664

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:62
లస: ససస స
94-1/666

1689 NDX2199289
పపరర: లకడమ చనననరమలలర

94-1/667

భరస : శకహరగ రరవప చనననరమలలర
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:50
లస: ససస స
94-1/669

1692 AP151010066252
పపరర: పదనమవత ఒసటటదద స

94-1/670

భరస : జననరద న రరడద డ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:52
లస: ససస స
94-1/672

భరస : మసగయఖ చససడడ
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:32
లస: ససస స
94-1/674

94-1/652

భరస : రమమష కకతనసగళర
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ననగజశశర రరవప తతటకలర
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వజయ బబబగ కకట
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:62
లస: ససస స
1696 NDX0480863
పపరర: వరలకడమ యలమసచల

94-1/657

భరస : చసదడ శశఖర మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వజయకలమమర
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:52
లస: ససస స
1693 JBV3690112
పపరర: వజయ babu కకట

1679 NDX1799099
పపరర: అనతన దదవ గకసథద

1674 NDX1952085
పపరర: లకడమ మమదరమమటర

భరస : వనణగగరపరలలడ డడడ
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:37
లస: ససస స

తలర : సససగగ మసరసన రరవప చచరరకలరగ
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వరరసజననయగలల
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:50
లస: ససస స
1690 NDX0109397
పపరర: సశరరప లత పస దదటట

94-1/654

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:45
లస: ససస స
1687 NDX0109082
పపరర: పదనమవత చససడడ

1676 NDX1790766
పపరర: పడతతఖష కనగసటట

94-1/649

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పససడడర
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వజయభబసరర వటటసకలటట
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:62
లస: ససస స
1684 AP151010066253
పపరర: వజయలకడమ ఒసటటదద స ఒసటటదద స

94-1/651

తసడడ:డ లలకననథస కనగసటట
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ నలబబ లల
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:26
లస: ససస స
1681 NDX0580662
పపరర: ససతనదదవ వటటసకలటట

1673 JBV3690120
పపరర: బసదసమమధవ ఉనరవ

1671 NDX2199305
పపరర: నరజష చనననరమలలర

తసడడ:డ శకహరగ రరవప చనననరమలలర
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వకసర
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ జననరరనరరడడడ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:35
లస: ససస స
1678 NDX1710012
పపరర: భవరన నలబబ లల

94-1/648

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గసటబ
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:32
లస: ససస స
1675 JBV3689312
పపరర: రరధదక ఒసటటదద స

1670 NDX0109421
పపరర: శరరష గసటబ

1695 NDX0775544
పపరర: వజయశక కకట

94-1/673

భరస : వజయబబబగ కకట
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:62
లస: ససస స
94-1/675

1698 NDX0615336
పపరర: రరధ వటటసకలటట

94-1/676

భరస : రరమకకకషష వర పడసరద వటటసకలటట
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:62
లస: ససస స
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1699 NDX2036607
పపరర: రరజఖ లకడమ కకతనసగళర
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94-1/677

1700 NDX1875436
పపరర: ససబబబయమమ మగదనదనన

భరస : ససరరఖ ననరరయణ మమరగస కకతగరలర
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : బసవయఖ మగదనదనన
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:85
లస: ససస స

1702 NDX1776089
పపరర: కకవద ఒసటటదద స

1703 NDX2223774
పపరర: నరజశ చచనరమలలర

94-1/680

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:26
లస: పప
1705 AP151010063041
పపరర: వనణగగరపరలరరడడడ కకదసడ

94-1/683

94-1/686

94-1/689

94-1/692

94-1/695

94-4/892

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:39
లస: ససస స

1715 NDX1710475
పపరర: ననగజశశర రరవప తతటకలర

1718 NDX1844027
పపరర: షహననజ షపక

1721 NDX1830133
పపరర: సరయ ససజజన పపటస

94-4/895

1724 NDX1403203
పపరర: షరహహన పఠరన

94-1/690

1727 NDX1655002
పపరర: ననగ పదమజ గరడడస
భరస : చచననర కజశవ రరడడ మదస
ద రగ
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:45
లస: ససస స

1707 AP151010063309
పపరర: శకనవరసరరడడడ ఒసటటదద స

94-1/685

1710 NDX0582411
పపరర: వజయభబసరర వటటసకలటట

94-1/688

1713 NDX0830364
పపరర: వజయ బబబగ కకట

94-1/691

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకట
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:62
లస: పప
94-1/693

1716 NDX1359918
పపరర: బబ లర యఖ గసటబ

94-1/694

తసడడ:డ కకటయఖ గసటబ
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:73
లస: పప
94-4/890

1719 NDX1402916
పపరర: నశకన సయఖద

94-4/891

తసడడ:డ మహబమబ సయఖద
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:26
లస: ససస స
94-4/893

1722 NDX0775387
పపరర: లకడమ లమవణఖ వనమమ

94-4/894

తసడడ:డ వరససదదవ గగపరస
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:33
లస: ససస స
94-4/896

తలర : ఫససదన పఠరన
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:37
లస: ససస స
94-4/898

94-1/682

తసడడ:డ రరమకకకషష వరపడసరద వటటసకలటట
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవ రరమకకషష రరడడడ పపటస
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చసద భబషర
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:34
లస: ససస స
1726 NDX1017375
పపరర: అరరణ చదరరడడడ

94-1/687

తసడడ:డ జరసనసల అబడ న షపక
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప అనసత
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:27
లస: ససస స
1723 NDX0941757
పపరర: నససమమ షపక

1712 AP151010063020
పపరర: జననరర నరరడడడ ఒసటటదద స ఒసటటదద స

1704 NDX1779919
పపరర: శకకరసత ఒసటటదద స

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రరజజ రరవప తతటకలర
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ దదవల రరవప
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:62
లస: పప
1720 NDX1654756
పపరర: వనసకట లకడమ అనసత

94-1/684

తసడడ:డ సరసబరరడడడ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ చనరబబబయ
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:42
లస: పప
1717 NDX0582445
పపరర: రరమకకకషష వర పడసరద వటటసకలటట

1709 NDX1089333
పపరర: గరపరలకకషషమమరగస అయనసపపడడ

94-1/679

తసడడ:డ జననరరన రరడడడ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప అయనసపపడడ
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ రరమదసడడ చనననరమలలర
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:57
లస: పప
1714 NDX0337964
పపరర: లలకననదస కననరగసటట

94-1/681

తసడడ:డ గరపయఖ నలబబ లల
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:56
లస: పప
1711 NDX2199297
పపరర: శకహరగ రరవప చనననరమలలర

1706 NDX1710004
పపరర: ససతనరరమయఖ నలబబ లల

1701 NDX1778200
పపరర: వశరల పస డదటట

తలర : సశరరప లత పస డదటట
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకహరగ రరవప చనరమలలర
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరడడడ కకదసడ
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:42
లస: పప
1708 NDX1704783
పపరర: చసదడ శశఖర మమడడకకసడ

94-1/678

1725 NDX0640912
పపరర: అజత గణణశన

94-4/897

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:39
లస: ససస స
94-4/899

1728 NDX1926924
పపరర: నసదదన మమమననన

94-4/900

భరస : శకనవరసరరవ యడర పఅల
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:46
లస: ససస స
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1729 NDX1655028
పపరర: శకలకడమ మగపరసళర
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94-4/901

భరస : లకడమ ననరరయణ మగపరసళర
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:51
లస: ససస స
1732 NDX1904532
పపరర: చరణ తదజ కకడచల

94-4/904

94-4/907

94-4/910

94-4/913

94-4/916

94-4/919

94-1/1557

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:3-8-480
వయససస:30
లస: ససస స

1745 NDX0116715
పపరర: భబవననరరయణ ఆమత

1748 NDX2626794
పపరర: సతఖ పడససననసబ కరణణగసటట

1751 NDX2491264
పపరర: పదమ రరవపరటట

94-1/1559

1754 NDX2856706
పపరర: సతఖవనణణ ననగసడర

1757 NDX1155191
పపరర: నరజజ డడ
భరస : మలర కరరరరన రరవప డసడ
ఇసటట ననస:3-8-480
వయససస:49
లస: ససస స

94-4/909

94-4/912

94-4/914

1743 NDX2092005
పపరర: ససబడమణఖఎస కకతనస

94-4/915

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప కకతనస
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:61
లస: పప
94-4/917

1746 NDX0115741
పపరర: తరరపతయఖ ననదచసడర 

94-4/918

తసడడ:డ దదవయఖ
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:71
లస: పప
94-6/716

1749 NDX2856722
పపరర: శకనవరస మమదరమమటర

94-1/1558

తసడడ:డ పడసరదరరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:3-8-479 FLAT NO 8
వయససస:40
లస: పప
94-8/565

1752 NDX2493195
పపరర: జగన మహన రరవప రరవపరటట

94-8/608

తసడడ:డ వనసకట రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:3-8-479,F.NO:3 KAMALESH R
వయససస:65
లస: పప
94-1/1560

భరస : బబలససబడహమణఖస ననగసడర
ఇసటట ననస:3-8-480
వయససస:65
లస: ససస స
94-4/920

1737 NDX0899476
పపరర: జజఖత ఫణణ చసదడశశఖర గసటబ

1740 NDX0623330
పపరర: వనసకట శవ కకటటశశర రరవప
చదలవరడ
తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:48
లస: పప

భరస : జగన మహన రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:3-8-479 F.NO-3
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరయగడడ
ఇసటట ననస:3-8-480
వయససస:70
లస: పప
1756 NDX0917823
పపరర: సససదన బచసచ

1742 NDX0115071
పపరర: వరరసజననయగలల మగదదదన

94-4/906

94-4/911

భరస : లలకననథస కరణణగసటట
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:61
లస: ససస స

భసధసవప: మధవ కకథగఅలమ
ఇసటట ననస:3-8-479 FLAT NO 14
వయససస:52
లస: పప
1753 NDX2856664
పపరర: బబలససబడహమణఖస ననగసడర

1739 NDX0115584
పపరర: కకశశర చచదరగ గగతస కకసడ

1734 NDX0623512
పపరర: శవ భబరర వ మగదదన

తసడడ:డ బబ లర యఖ
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మగతస యఖ
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:72
లస: పప
1750 NDX2856755
పపరర: రమమశ కకథగఅలమ

94-4/908

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శశషగగరగ రరవప
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:60
లస: పప
1747 NDX0623306
పపరర: బగచచయఖ చచదరగ మగవశ

1736 NDX1654889
పపరర: అయఖప రరడడడ చకలరగ

94-4/903

తసడడ:డ వరరసజననయగలల
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరజజసదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ననరయఖ
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:53
లస: పప
1744 NDX0917609
పపరర: నరసససహ రరవప బచసచ

94-4/905

తసడడ:డ ససవర రరడడ
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:46
లస: పప
1741 NDX0623322
పపరర: కరసతనరరవప పరలలకలరగ

1733 NDX0779033
పపరర: సరయ ససపత కలమమర వనమ

1731 NDX0775353
పపరర: సరమమమ జఖస దడపసలపపడడ

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వరససదదవ గగపరస
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:31
లస: పప
1738 NDX0897892
పపరర: శకధర బబబగ రరమననన

94-4/902

భరస : వనసకట శవ రరమకకషష రరడడడ పపటస
ఇసటట ననస:3-8-479
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ కకడచల
ఇసటట ననస:3-08-479
వయససస:24
లస: పప
1735 NDX0115600
పపరర: గరతమ కలమమర పపటటకపప

1730 NDX1829946
పపరర: రతర కలమమరగ పపటస

1755 NDX2649036
పపరర: సతఖ వనణణ ననగసడర

94-2/1169

భరస : బబల ససబడమణఖస ననగసడర
ఇసటట ననస:3-8-480
వయససస:65
లస: ససస స
94-4/921

1758 NDX1155183
పపరర: వనసకట మమధవ కకటబ

94-4/922

భరస : ససధనకర గగపరస
ఇసటట ననస:3-8-480
వయససస:49
లస: ససస స
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పపరర: రమమదదవ బచసచ
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94-4/923

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:3-8-480
వయససస:56
లస: ససస స
1762 NDX0115162
పపరర: శక కరసత గదచద

94-4/926

94-4/929

94-4/932

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-8-480
వయససస:58
లస: పప
1771 NDX0917666
పపరర: శశషగగరగ రరవప బచసచ
తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:3-8-480
వయససస:81
లస: పప
1774 NDX0904961
పపరర: సరసబశవ రరవప కకగసటట

94-8/566

94-8/569

94-8/572

తసడడ:డ రరజబబపనయఖ
ఇసటట ననస:3-8-484
వయససస:66
లస: పప

1769 NDX0114314
పపరర: శశషగగరగరరవప గదచద

94-4/933

1775 NDX0000372
పపరర: రమమదదవ పపవరశడ

1778 NDX0920967
పపరర: అలలర క శసకర

1781 NDX0000034
పపరర: సరసబశవరరవప పపవరశడ

94-8/575

1784 NDX0466797
పపరర: నవన నరరక

1787 NDX3034808
పపరర: శకనవరస మమరగస భబగవతషల
తసడడ:డ శవ పడసరద భబగవతషల
ఇసటట ననస:3-8-484
వయససస:72
లస: పప

94-4/928

1767 NDX1154897
పపరర: ససధనకర గగపరస కకటబ

94-4/931

1770 NDX0611921
పపరర: గరవసద రరడడడ దడడనడ

94-4/934

తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:3-8-480
వయససస:75
లస: పప
94-5/999

1773 NDX2491256
పపరర: జగన మహన రరవప రరవపరటట

94-213/2

తసడడ:డ వనసకట రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:3-8-480
వయససస:65
లస: పప
94-8/567

1776 NDX0000331
పపరర: జజనకక ఆవపల

94-8/568

భరస : రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:3-8-483
వయససస:71
లస: ససస స
94-8/570

1779 NDX0000117
పపరర: గరకలల పపవరశడ

94-8/571

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-8-483
వయససస:37
లస: పప
94-8/573

1782 AP151010075400
పపరర: ఉదయలకడమ నరక

94-8/574

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-8-484
వయససస:55
లస: ససస స
94-8/576

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-8-484
వయససస:36
లస: పప
94-8/578

1764 NDX1012012
పపరర: సరసబశవరరవప చదరరడడ

తసడడ:డ చన ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-8-480
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-8-483
వయససస:63
లస: పప

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:3-8-484
వయససస:83
లస: ససస స
1786 AP151010072481
పపరర: సరసబశవరరవప నరక

94-4/930

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-8-483
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:3-8-483
వయససస:38
లస: పప
1783 AP151010075353
పపరర: సతఖమననహరగ రరవపరటట

1766 NDX0115543
పపరర: వనసకట ససరఖననరరయణ మమరగస
పరమరగస
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-8-480
వయససస:52
లస: పప

1772 NDX2649002
పపరర: బల ససబడమణఖస ననగసడర

94-4/925

తసడడ:డ కకషషమమరగస
ఇసటట ననస:3-8-480
వయససస:43
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-8-483
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-8-483
వయససస:35
లస: పప
1780 NDX0920959
పపరర: తతళళపపడడ చసదడ

94-4/927

తసడడ:డ ససబబరరయగడడ ననగసడర
ఇసటట ననస:3-8-480
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:3-8-482
వయససస:40
లస: పప
1777 NDX0000257
పపరర: గరతమ పపవరశడ

1763 NDX0917658
పపరర: నసచల బచసచ

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:3-8-480
వయససస:62
లస: పప
94-4/935

1761 NDX0917534
పపరర: మలర క చచదరగ గడడపపడడ

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-8-480
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:3-8-480
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ బకకలల
ఇసటట ననస:3-8-480
వయససస:50
లస: పప
1768 NDX0899468
పపరర: పపరషచసదడ రరవప జసపన

94-4/924

భరస : గరవసద రరడడడ
ఇసటట ననస:3-8-480
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగగరగరరవప
ఇసటట ననస:3-8-480
వయససస:32
లస: పప
1765 NDX0115576
పపరర: మసరసననడవప సససగగ

1760 NDX0611913
పపరర: సశరరజఖలకడమ దడడనడ

1785 NDX0466821
పపరర: శకకరసత నరరక

94-8/577

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-8-484
వయససస:37
లస: పప
94-8/1547

1788 AP151010075666
పపరర: జయభబరతదదవ గరకనపపడడ

94-8/579

భరస : లకడమనరశసహరరవప
ఇసటట ననస:3-8-485
వయససస:76
లస: ససస స
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1789 JBV3045275
పపరర: హహమలత వటటసకలటట
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94-8/580

భరస : గరపరలకకకషషమమరగస
ఇసటట ననస:3-8-485
వయససస:77
లస: ససస స
1792 NDX0467951
పపరర: ససషమ కరసడడగగసట

94-8/583

94-8/586

94-8/589

94-8/592

94-8/595

భరస : వనసకట రతస యఖ నలర మతష
ఇసటట ననస:3-8-488
వయససస:56
లస: ససస స
94-8/598

1810 NDX1242742
పపరర: వసకమమమడడ గరతన

94-8/601

94-8/590

1802 NDX1691154
పపరర: ననగమణణ వనమమరగ

94-8/604

94-8/593

1797 NDX0466847
పపరర: శకనవరసరరవప కరసడడగగసట

1800 JBV3036217
పపరర: శవరజ పడతసపరటట

1803 NDX0223230
పపరర: శక లకడమ అతస లలరగ

94-8/594

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-8-488
వయససస:50
లస: ససస స

1805 JBV3046042
పపరర: భకస పసడయసబ అతస లలరగ

1806 NDX0904938
పపరర: వనణగమమధవ నలర మతష

1808 AP151010072639
పపరర: వనసకట రతస యఖ నలర మతష

1811 JBV3044419
పపరర: ససభదడ వసకమమమడడ

1814 NDX0761387
పపరర: మమరతమమమ నసతకకర

1817 NDX1101773
పపరర: ససశల మగతస ననన
భరస : దసరరర పడసరదరరవప మగతస ననన
ఇసటట ననస:3-8-493
వయససస:37
లస: ససస స

94-8/588

94-8/591

భరస : వనసకట కకటట వర దసరరరపడసరద వనమమరగ
ఇసటట ననస:3-8-488
వయససస:39
లస: ససస స
94-8/596

94-8/597

తసడడ:డ వనసకట రతస యఖ
ఇసటట ననస:3-8-488
వయససస:66
లస: పప
94-8/599

1809 JBV3037306
పపరర: లకమణరరవప అతస లలరగ

94-8/600

తసడడ:డ వనసకటరతరస
ఇసటట ననస:3-8-488
వయససస:82
లస: పప
94-8/602

1812 AP151010075351
పపరర: లలతన వసకమమమడడ

94-8/603

భరస : వనసకట కకషషమమరగస
ఇసటట ననస:3-8-489
వయససస:73
లస: ససస స
94-8/605

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:3-8-490
వయససస:72
లస: ససస స
94-1/696

94-8/585

తసడడ:డ అసకమమచచదరగ 
ఇసటట ననస:3-8-486
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:3-8-489
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకషషమమరగస
ఇసటట ననస:3-8-489
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడ
ఇసటట ననస:3-8-493
వయససస:33
లస: ససస స

1799 NDX0778530
పపరర: వనసకట ససబబయఖ మగపరసళళ

1794 NDX0777185
పపరర: అనసరరధ మగపరసళళ

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-8-486
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ నలర మతష
ఇసటట ననస:3-8-488
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:3-8-489
వయససస:26
లస: ససస స

1816 NDX0842765
పపరర: సపరహలత కలనసననన

94-8/587

భరస : లకమణరరవప
ఇసటట ననస:3-8-488
వయససస:75
లస: ససస స

1807 NDX1691147
పపరర: వనసకట కకటట వర దసరరర పడసరద
వనమమరగ
తసడడ:డ నరసససహరరవప వనమమరగ
ఇసటట ననస:3-8-488
వయససస:50
లస: పప

1813 AP151010072496
పపరర: వనసకటరరమయఖ వసకమమమడడ

1796 NDX0477687
పపరర: నరసససహరరవప యమ

94-8/582

భరస : వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:3-8-486
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:3-8-486
వయససస:52
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:3-8-488
వయససస:37
లస: ససస స
1804 AP151010075549
పపరర: వజయ లకడమ నలర మతష

94-8/584

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:3-8-486
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:3-8-486
వయససస:51
లస: పప
1801 NDX0900415
పపరర: పదమజ కకగసటట

1793 NDX0572495
పపరర: శకదదవ అతస లలరగ

1791 NDX0467944
పపరర: ససమఖ పతస పరటట

తసడడ:డ శవరజ
ఇసటట ననస:3-8-486
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-8-486
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-8-486
వయససస:75
లస: ససస స
1798 NDX0477711
పపరర: శకనవరసరరవప ఎ

94-8/581

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:3-8-486
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-8-486
వయససస:39
లస: ససస స
1795 NDX0777045
పపరర: చలకమమ దనమచరర

1790 NDX0776997
పపరర: అనసషర మగపరసళళ

1815 AP151010072258
పపరర: రమమష దనవపలలరగ

94-8/606

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:3-8-492
వయససస:46
లస: పప
94-1/697

1818 NDX0842724
పపరర: శవ ననగ హహమమవత కలమమరగ
బతస ననన
భరస : రవసదడ
ఇసటట ననస:3-8-493
వయససస:33
లస: ససస స

94-1/698
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1819 NDX0830125
పపరర: పడశరసత కలనసననన
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94-1/699

తసడడ:డ రవసదడ
ఇసటట ననస:3-8-493
వయససస:33
లస: పప
1822 JBV3688140
పపరర: రరసబబబగ కసటటపపడడ

94-1/702

94-14/1010

భరస : తళరపలర పసద గరపస
ఇసటట ననస:3-8-788
వయససస:18
లస: ససస స
1828 NDX2664373
పపరర: అహమద షపక

94-8/1218

94-1/1567

94-8/1548

94-8/1549

94-8/613

భరస : గరపరలకకషష
ఇసటట ననస:3-9-501/3
వయససస:47
లస: ససస స

94-8/607

భరస : యగగసధర శకనవరసస గసటబ గగతనస
ఇసటట ననస:3-8-497
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మలర కజసవ రరవప
ఇసటట ననస:3-8-788
వయససస:53
లస: ససస స

1826 NDX2579050
పపరర: లహరగ పరరసరరజదద

1827 NDX2664415
పపరర: ననససన ససలమసనన షపక

94-38/784

1829 NDX2910776
పపరర: శశభ రరణణ కకసగర

1832 NDX2812691
పపరర: వనసకట రరమ కకషష కకసగర

1835 NDX1457689
పపరర: రమణ శవరరతడ

1838 NDX1760371
పపరర: భమలకడమ దదవళర

1841 NDX1129089
పపరర: శవ కకటటశశరరరవప దదవళళ

94-8/616

1844 AP151010072257
పపరర: సతఖననరరయణ ననరపననన

94-1/1565

1847 NDX0073429
పపరర: ఏసస బగ తమమశశటస ట
తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:3-9-501/3
వయససస:31
లస: పప

1830 NDX2856797
పపరర: పడతషఖష కకసగర

94-1/1566

తసడడ:డ వనసకట రరమ కకషష
ఇసటట ననస:3-9-499 FF 2
వయససస:27
లస: ససస స
94-1/1564

1833 NDX2854404
పపరర: రరజజశశరగ నమమగడడ

94-2/1510

భరస : సరసబశవ రరవప నమమగడడ
ఇసటట ననస:3-9-499 F NO FF2
వయససస:64
లస: ససస స
94-8/609

1836 NDX1128875
పపరర: శక హరరష కకలమరర

94-8/610

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-9-501
వయససస:27
లస: పప
94-8/611

1839 NDX1136191
పపరర: గరతనసజల దదవళళ

94-8/612

భరస : ననగరరజ దదవళళ
ఇసటట ననస:3-9-501/1
వయససస:31
లస: ససస స
94-8/614

1842 NDX1129766
పపరర: ననగరరజ దదవళళ

94-8/615

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:3-9-501/1
వయససస:33
లస: పప
94-8/617

తసడడ:డ బబపయఖ
ఇసటట ననస:3-9-501/2
వయససస:65
లస: పప
94-8/619

94-8/1217

భరస : మహమమద ఖహజజ
ఇసటట ననస:3-9-16
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల దదవళళ
ఇసటట ననస:3-9-501/1
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఏసస
ఇసటట ననస:3-9-501/2
వయససస:33
లస: ససస స
1846 JBV3044930
పపరర: రజణగకర మసదడ

1824 NDX0928093
పపరర: యడర పరటట రరధ

భరస : శవ కకషష దదవళర
ఇసటట ననస:3-9-501/1
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-9-501/1
వయససస:57
లస: ససస స
1843 NDX0223982
పపరర: రరమగలమమ వనమగల

94-1/703

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-9-501/
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉలగజశశర రరవప జలర
ఇసటట ననస:3-9-501
వయససస:23
లస: పప
1840 AP151010075215
పపరర: వరలకడమ ననరపపననన

1823 NDX0722330
పపరర: వనతన చచదరగ గగతనస

తసడడ:డ శవ పడసరద రరవప కకసగర
ఇసటట ననస:3-9-499 F NO. FF2
వయససస:54
లస: పప

భరస : రవ యయనసగ
ఇసటట ననస:3-9-500
వయససస:30
లస: ససస స
1837 NDX2773570
పపరర: చనర కకటటశశర రరవప జలర

94-1/701

భరస : వనసకట రరమ కకషష కకసగర
ఇసటట ననస:3-9-499 FF 2
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమ కకషష కకసగర
ఇసటట ననస:3-9-499 FF 2
వయససస:23
లస: ససస స
1834 NDX3139714
పపరర: శవ పరవత యయనసగ

1821 NDX0116681
పపరర: సతఖననరరయణ చచదరగ
కలనసననన
తసడడ:డ చనర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:3-8-493
వయససస:33
లస: పప

భసధసవప: లహరగ పరశతరరడడడ
ఇసటట ననస:3-9
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమద ఖమజజ
ఇసటట ననస:3-9-16
వయససస:21
లస: పప
1831 NDX2856813
పపరర: ససమఖ కకసగర

94-1/700

తసడడ:డ పపలమరరరవప మగతస ననన
ఇసటట ననస:3-8-493
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కసటటపపడడ
ఇసటట ననస:3-8-495
వయససస:58
లస: పప
1825 NDX2925881
పపరర: ఫరణణధమ సరయ గరవరరన

1820 NDX1089234
పపరర: దసరరరపడసరదరరవప మగతస ననన

1845 NDX1136720
పపరర: వనసకట రమణ కలసచనల

94-8/618

భరస : సససహచలస
ఇసటట ననస:3-9-501/3
వయససస:41
లస: ససస స
94-8/620

1848 NDX0462630
పపరర: కకషరషకలమమరగ మసదడ

94-8/621

భరస : కకషస ర బబబగ
ఇసటట ననస:3-9-501/4
వయససస:42
లస: ససస స
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1849 NDX1136670
పపరర: నరజ కకలమరర
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94-8/622

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-9-501/4
వయససస:50
లస: ససస స
1852 AP151010072076
పపరర: శరత బబబగ మసదడ

94-8/625

94-8/628

94-8/631

94-8/634

94-8/637

94-8/640

94-8/643

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:3-9-501/9
వయససస:57
లస: పప

1862 NDX0073056
పపరర: పడసరద తమమశశటస ట

1865 JBV3036290
పపరర: వనసకటరమణనరరవప కరవపరగ

1868 NDX0226217
పపరర: ససవరరస చలమర

1871 NDX1128511
పపరర: శసకర చలమర

94-8/646

1874 NDX1129519
పపరర: పడభగదనసస బతష
స ల

94-8/635

1877 NDX1457671
పపరర: పగగడయఖ తమమశశటస ట
తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:3-9-501/9
వయససస:66
లస: పప

1857 NDX1457705
పపరర: అసకమమ బసడనరర

94-8/630

1860 JBV3037496
పపరర: ససతనరరమయఖ వనమగల

94-8/633

1863 JBV3044757
పపరర: శకలకకష క కరవపరగ  

94-8/636

భరస : వనసకటరమణనరరవప  
ఇసటట ననస:3-9-501/7
వయససస:39
లస: ససస స
94-8/638

1866 AP151010072362
పపరర: వనసకటససబడమణణఖశశరరరవప
కరవపరగ
తసడడ:డ వనణగగరపరలరతరస
ఇసటట ననస:3-9-501/7
వయససస:54
లస: పప

94-8/639

94-8/641

1869 NDX1608449
పపరర: శరరదన దదవ దసపసటర

94-8/642

భరస : ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:3-9-501/8
వయససస:60
లస: ససస స
94-8/644

1872 NDX1457721
పపరర: ససబబబ రరవప చలమర

94-8/645

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:3-9-501/8
వయససస:59
లస: పప
94-8/647

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:3-9-501/9
వయససస:28
లస: పప
94-8/649

94-8/627

తసడడ:డ కకషస యఖ 
ఇసటట ననస:3-9-501/5
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:3-9-501/8
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:3-9-501/9
వయససస:51
లస: ససస స
1876 NDX1129212
పపరర: ఆసజననయగలల బతష
స ల

94-8/632

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:3-9-501/8
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప చలమర
ఇసటట ననస:3-9-501/8
వయససస:27
లస: పప
1873 NDX0222919
పపరర: రమణ ఐ

1859 JBV3037546
పపరర: శకనవరస రరవప వనమగల

1854 AP151010072075
పపరర: కకషష పడసరద మసదడ

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:3-9-501/5
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరతరస 
ఇసటట ననస:3-9-501/7
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వ వనసకట రతరస కరవపరగ
ఇసటట ననస:3-9-501/7
వయససస:64
లస: పప
1870 NDX1910067
పపరర: లకడమ బబబగ చలమర

94-8/629

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల తమమశశటస ట
ఇసటట ననస:3-9-501/6
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-9-501/7
వయససస:35
లస: పప
1867 NDX2162642
పపరర: వ ఆర చచదరగ కరవపరగ

1856 NDX1910034
పపరర: అసకమమ బసడనరర

94-8/624

తసడడ:డ ససదరరనరరవప
ఇసటట ననస:3-9-501/4
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ 
ఇసటట ననస:3-9-501/5
వయససస:48
లస: పప

భరస : పసదవనసకటరతరస  
ఇసటట ననస:3-9-501/6
వయససస:55
లస: ససస స
1864 NDX1558826
పపరర: చలమర రరమయఖ

94-8/626

భరస : శకనస బసడనరర
ఇసటట ననస:3-9-501/5
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప  
ఇసటట ననస:3-9-501/5
వయససస:44
లస: ససస స
1861 JBV3045721
పపరర: ననగవనణమమ చదపపరగ  

1853 NDX1129444
పపరర: శకనవరస రరవప కరలమరర

1851 NDX2092542
పపరర: బబల యయసస దదవళర

తసడడ:డ యయసస దదవళర
ఇసటట ననస:3-9-501/4
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:3-9-501/4
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-9-501/4
వయససస:80
లస: పప
1858 JBV3046125
పపరర: లకడమ ససనత వనమగల  

94-8/623

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-9-501/4
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదరరనరరవప
ఇసటట ననస:3-9-501/4
వయససస:52
లస: పప
1855 AP151010072016
పపరర: ససదరరనరరవప మసదడ

1850 AP151010090012
పపరర: కమమదసల రమణ

1875 NDX1129428
పపరర: దదవదనసస బతష
స ల

94-8/648

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:3-9-501/9
వయససస:29
లస: పప
94-8/650

1878 NDX3033511
పపరర: అశశక తమమశశటస ట

94-8/1553

తసడడ:డ కకసడలల తమమశశటస ట
ఇసటట ననస:3-9-501/9
వయససస:24
లస: పప
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1879 NDX3033537
పపరర: లకడమ కలసచల
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94-8/1554

భరస : ఏడడకకసడలల కలసచల
ఇసటట ననస:3-9-501/9
వయససస:18
లస: ససస స
1882 NDX0600320
పపరర: శక ససమఖ మమచరరజ

94-8/653

94-8/1550

94-8/1551

భరస : రమణయఖ గగడడవరడ
ఇసటట ననస:3-9-501/13
వయససస:35
లస: ససస స
1891 NDX2856342
పపరర: వనర వనసకట శకనవరసరరవప
పలర పస తష
తసడడ:డ వనరరవనననసరయమ పలర పస తష
ఇసటట ననస:3-9-507
వయససస:49
లస: పప
1894 NDX2145937
పపరర: లకడమ పడసనర నలమరన

94-1/1568

94-8/658

94-8/661

94-8/665

తసడడ:డ వర బడహమయఖ బబ ననపలర
ఇసటట ననస:3-10
వయససస:66
లస: పప

1887 NDX2441657
పపరర: చనర కకటటశశర రరవప జలర

94-8/657

1889 NDX2860310
పపరర: సరశమ అచచ

1890 NDX2762805
పపరర: దతనసతదయ
డ
తమమశశటస ట

94-144/838

1892 NDX2242063
పపరర: రవ తదజ దనడకకరరస

1895 NDX2109966
పపరర: దదవసపన నలమరన

1898 NDX1949686
పపరర: బడవరసబ గరనసగగసటర

1901 NDX1705658
పపరర: జగననరథ మసగళ

1904 NDX2137884
పపరర: కకషష కలమమరగ బబ ననపలర

1907 NDX2519478
పపరర: తడననథ కలమమర దదవశశటస ట
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దదవశశటస ట
ఇసటట ననస:3-10
వయససస:20
లస: పప

94-8/1552

తసడడ:డ రమమరరవప తమమశశటస ట
ఇసటట ననస:3-9-501/25
వయససస:20
లస: పప
94-3/1070

1893 NDX2856383
పపరర: ననచనరస పలర పస తష

94-1/1569

భరస : వనరర వనసకయఖ పలర పస తష
ఇసటట ననస:3-9-507 JKC CollegeRoad
వయససస:82
లస: ససస స
94-8/659

1896 NDX2075696
పపరర: పడసరద నలమరన

94-8/660

తసడడ:డ నరసససహహలల ననయగడడ నలమరన
ఇసటట ననస:3-9-510
వయససస:45
లస: పప
94-8/663

1899 NDX1949678
పపరర: రరసబబబగ గరనసగగసటర

94-8/664

తసడడ:డ లకమయఖ గరనసగగసటర
ఇసటట ననస:3-9-550
వయససస:54
లస: పప
94-8/666

1902 NDX1705633
పపరర: మగరళ మసగళ

94-8/667

తసడడ:డ ఈరనర మసగళ
ఇసటట ననస:3-9-551
వయససస:52
లస: పప
94-3/1072

భరస : భబవననరరయణ బబ ననపలర
ఇసటట ననస:3-10
వయససస:58
లస: ససస స
94-3/1074

94-8/655

తసడడ:డ ఉలగజశశర రరవప జలర
ఇసటట ననస:3-9-501/12 BACKSIDE CHINA
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మగరళ మసగళ
ఇసటట ననస:3-9-551
వయససస:25
లస: పప
94-3/1071

1884 NDX2441608
పపరర: ఉలగజశశర రరవప జలర

భరస : ఉలగజశశరరరవప జలర
ఇసటట ననస:3-9-501/12 BACKSIDE CHINA
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరసబబబగ గరనసగగసటర
ఇసటట ననస:3-9-550
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ భబవననరరయణ బబ ననపలర
ఇసటట ననస:3-10
వయససస:34
లస: ససస స
1906 NDX2138031
పపరర: భబవననరరయణ బబ ననపలర

94-8/656

భరస : పడసరద నలమరన
ఇసటట ననస:3-9-510
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మగరళ మసగళ
ఇసటట ననస:3-9-551
వయససస:52
లస: ససస స
1903 NDX2137868
పపరర: రరధదక బబ ననపలర

1886 NDX2441632
పపరర: సరసబబడజఖస జలర

94-8/652

తసడడ:డ వనసకయఖ జలర
ఇసటట ననస:3-9-501/12
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఇసదస శశఖర డడ
ఇసటట ననస:3-9-507
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద నలర న
ఇసటట ననస:3-9-510 F.NO-402
వయససస:20
లస: పప
1900 NDX1705641
పపరర: ససనత మసగళ

94-8/654

తసడడ:డ గగరరవపలల అచచ
ఇసటట ననస:3-9-501/13
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద నలమరన
ఇసటట ననస:3-9-510
వయససస:22
లస: ససస స
1897 NDX2487049
పపరర: సరయ పడదదప నలర న

1883 JBV3044344
పపరర: వరలకడమ జజనరలగడడ 

1881 NDX1128578
పపరర: రమణయఖ ఆరవనటట

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:3-9-501/11
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అపరసరరవప
ఇసటట ననస:3-9-501/12
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉలగజశశర రరవప జలర
ఇసటట ననస:3-9-501/12
వయససస:23
లస: పప
1888 NDX2760320
పపరర: ఏససకలమమరగ గగడడవరడ

94-8/651

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:3-9-501/10
వయససస:33
లస: పప

తలర : ఉషరవరణణ
ఇసటట ననస:3-9-501/12
వయససస:34
లస: ససస స
1885 NDX2880201
పపరర: చనర కకటటశశర రరవప జలర

1880 NDX1128974
పపరర: సరసబయఖ బసడనరగ

1905 NDX2137876
పపరర: రరజజష బబ ననపలర

94-3/1073

తసడడ:డ భబవననరరరయణ బబ ననపలర
ఇసటట ననస:3-10
వయససస:35
లస: పప
94-38/15

1908 NDX2588333
పపరర: మహహశ బబబగ గగడన

94-47/982

తసడడ:డ శశఖర బబబగ గగడన
ఇసటట ననస:3-10-4/c
వయససస:18
లస: పప
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1909 NDX2477552
పపరర: శక లకడమ మరరసపలర
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94-47/1

భసధసవప: ననగ కకషష మరరసపలర
ఇసటట ననస:3-10-6/2
వయససస:23
లస: పప
1912 NDX2573921
పపరర: లకడమ పడసనర బబసడపపడడ

1910 NDX2569820
పపరర: వజయ లకడమ కసససరగ

భరస : శశష సససదర
ఇసటట ననస:3-10-6/4
వయససస:40
లస: ససస స
94-47/985

తసడడ:డ లకడమ నరసససహ రరవప బబసడపపడడ
ఇసటట ననస:3-10-7
వయససస:18
లస: ససస స

1913 NDX2568491
పపరర: శతనరరవమమ మమమలపరపప

తసడడ:డ   
ఇసటట ననస:3-10-23
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-10-51
వయససస:26
లస: పప
1921 NDX1952812
పపరర: సరయ రమఖ కకలర

94-1/706

94-1/709

94-1/712

94-1/715

భరస : సరసబశవరరవప వననగళళ
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:50
లస: ససస స

1925 NDX1952853
పపరర: తదజశక యడర పలర

1928 NDX1710459
పపరర: ససజనఖ బబ యపరటట

1931 NDX1710442
పపరర: శరరదన దదవ పప టటస

94-1/718

1934 NDX0941732
పపరర: మసజషర వడచడ వడచడ

94-1/707

1937 NDX1791103
పపరర: తరరమల దదవ యలవరగస
భరస : ససధనకర రరవప యలవరగస
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:51
లస: ససస స

1917 NDX2924199
పపరర: నరమల మటటసపలర

94-47/1102

1920 NDX2419224
పపరర: ససమశక వననగళళ

94-1/705

1923 NDX1791061
పపరర: అభయ యలవరగస

94-1/708

భరస : శకకరసత యలవరగస
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:30
లస: ససస స
94-1/710

1926 NDX2419182
పపరర: లకడమ వసగపరటట

94-1/711

భరస : సరసబశవరరవప వసగపరటట
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:35
లస: ససస స
94-1/713

1929 NDX1774547
పపరర: ససవర పరరశత గరగర

94-1/714

భరస : మధస కలమమర గరగర
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:41
లస: ససస స
94-1/716

1932 NDX1554121
పపరర: శకలత పరశతస

94-1/717

భరస : నరగసస రరడడడ
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:32
లస: ససస స
94-1/719

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:24
లస: ససస స
94-1/721

94-47/981

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వననగళళ
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వ కజ ఆర బలరరమ కకషష పప టటస
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమ కకషష
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:44
లస: ససస స
1936 NDX2419232
పపరర: లకడమ తషలసస వననగళళ

94-1/704

భరస : రవ బబబగ బబ యపరటట
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కకపపరగ
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:32
లస: ససస స
1933 NDX1437574
పపరర: అనసరరధ వననరస వననరస

1922 NDX0108670
పపరర: ఇసదసష కసచటట

1914 NDX2616506
పపరర: చసదన సరయ పససడనఖల

భరస : బడహమయఖ మటటసపలర
ఇసటట ననస:3-10-31/A
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సతష యడర పలర
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వరసరశమ దనసరగ
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:55
లస: ససస స
1930 NDX1158955
పపరర: వదనఖవత కకపపరగ

94-6/641

తసడడ:డ శరత చసదడ
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర గగతస
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:32
లస: ససస స
1927 NDX1710418
పపరర: వనసకరయమమ దనసరగ

1919 NDX1774240
పపరర: గరయతడ గగటటసపరటట

94-47/984

తసడడ:డ ససరజశ బబబగ పససడనఖల
ఇసటట ననస:3-10-23
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రతనరకర గగటటసపరటట
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకననధ కకలర
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:28
లస: ససస స
1924 NDX1774315
పపరర: చనరమమలల గగతస

94-47/980

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-10-26/A
వయససస:24
లస: పప
94-4/936

1911 NDX2543106
పపరర: శశష సససదర కసససరగ

తసడడ:డ రఘగననథ బబబగ కసససరగ
ఇసటట ననస:3-10-6/4వయససస:41
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:3-10-11/5
వయససస:64
లస: ససస స

94-47/1101 1916 NDX2627230
1915 NDX2881324
పపరర:   
పపరర: వనసకట తదజశశ ససకర

1918 NDX1089366
పపరర: వనణగగరపరల ఈదర

94-47/983

1935 NDX1952846
పపరర: నరమద కకలర

94-1/720

భరస : శకననధ కకలర
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:50
లస: ససస స
94-1/722

1938 NDX1559717
పపరర: పదనమవత పరశతస

94-1/723

భరస : వనసకట ససబబ రరడడ
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:32
లస: ససస స
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94-1/724

భరస : శరత చసద
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:24
లస: ససస స
1942 NDX2386134
పపరర: రవతదజ దనడకకరస

94-1/727

94-1/730

తసడడ:డ బబడమమ యఖ బబచనన
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:23
లస: పప
1948 NDX0116996
పపరర: కకరణ కసచదటట కసచదటట

94-1/733

94-1/736

94-1/739

94-1/742

94-1/745

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగటటసపరటట
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:39
లస: పప

94-1/734

1958 NDX2386126
పపరర: ఇసదసశశఖర దనడకకరస

1961 NDX1774455
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడ మతటట

94-1/748

1964 NDX1704734
పపరర: రరమ కకషష చచదరగ గగదచ

94-1/737

1967 NDX1559733
పపరర: నరగసస రరడడడ పరశతస
తసడడ:డ లకకమ రరడడ
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:35
లస: పప

1947 NDX2419240
పపరర: ససనసద వననగళళ

94-1/732

1950 NDX1791046
పపరర: శకకరసత యలవరగస

94-1/735

1953 NDX1774174
పపరర: అనల కలమమర గగతస

94-1/738

తసడడ:డ రరమ కకషష గగతస
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:40
లస: పప
94-1/740

1956 NDX1710434
పపరర: వ కజ ఆర బలరరమ కకషష పప టటస

94-1/741

తసడడ:డ వనసకట గరవసద రరవప పప టటస
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:55
లస: పప
94-1/743

1959 NDX1437566
పపరర: వనసకట రరమకకషష వననరస

94-1/744

తసడడ:డ పరసడడరసగర రరవప
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:50
లస: పప
94-1/746

1962 NDX0001008
పపరర: శకనవరసమమరగస కలకటర

94-1/747

తసడడ:డ శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:26
లస: పప
94-1/749

తసడడ:డ వనసకట రతరస గగదచ
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:55
లస: పప
94-1/751

94-1/729

తసడడ:డ ససధనకర రరవప యలవరగస
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బబల రరడడడ మతటట
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ వననగళళ
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:53
లస: పప
1966 NDX1089473
పపరర: రరసబబబగ గగటటసపరటట

1955 NDX1710467
పపరర: రవ బబబగ బబ యపరటట

1944 NDX2178383
పపరర: దదననశ కలమమర కకపపరగ

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వననగళళ
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ యలర సశశటస ట దనడకకరస
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:33
లస: పప
1963 NDX2419216
పపరర: సరసబశవరరవప వననగళళ

94-1/731

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ యపరటట
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ కకటట వజజర
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:47
లస: పప
1960 JBV3688298
పపరర: లలకరదదతఖ ఆళళ

1946 NDX2507838
పపరర: శవ శసకర రరడడడ ఆళర

1952 NDX1710426
పపరర: వరసరశమ దనసరగ

94-1/726

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకపపరగ
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ పసదద పసచచయఖ దనసరగ
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప యడర పఅల
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:43
లస: పప
1957 NDX1704668
పపరర: ననగ పడసరద వజజర

94-1/728

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరడడ
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ చచసచయఖ వసగపరటట
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:38
లస: పప
1954 NDX1952762
పపరర: సతష యడర పలర

1943 NDX2178375
పపరర: లల సరయ శసకర రరడడ
పరశతస
తసడడ:డ నరగస రరడడడ పరశతస
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:22
లస: పప

1949 NDX1559725
పపరర: రవ శసకర రరడడడ పరశతస

1941 NDX1704684
పపరర: జజఖత దనవపలలరగ

భరస : పడభబకర రరవప దనవపలలరగ
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరడడడ ఆళర
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శరత చసద
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:24
లస: పప
1951 NDX2419190
పపరర: సరసబశవరరవప వసగపరటట

94-1/725

భరస : చచసచయఖ వసగపరటట
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసదసశశఖర దనడకకరస
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:22
లస: పప
1945 NDX2120798
పపరర: రరహహల సరయ బబచనన

1940 NDX2419208
పపరర: మలలర శశరగ వసగపరటట

1965 NDX0899286
పపరర: శకనవరసరరవప వడచడ వడచడ

94-1/750

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:24
లస: పప
94-1/752

1968 NDX1553685
పపరర: వనసకట ససబబ రరడడ పరశతస

94-1/753

తసడడ:డ లకకమ రరడడ
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:32
లస: పప
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1969 NDX0116798
పపరర: శరత చసద కసచదటట కసచదటట

94-1/754

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:61
లస: పప
1972 NDX1090026
పపరర: వనసకట అభననష గరటటసపరటట

94-2/204

94-4/938

94-4/941

94-4/944

94-6/642

94-6/645

94-1/758

తసడడ:డ వనమమ రరడడడ ఆళర
ఇసటట ననస:3-10-510 F.NO-4B
వయససస:53
లస: పప
1993 NDX2223766
పపరర: శక కలమమరగ రరవప బసడనరరపలర

94-1/760

భరస : సరసబశవరరవప బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:69
లస: ససస స
1996 NDX3110806
పపరర: పరవణణ లకడమ మమనక ఘసట
తసడడ:డ శవ రరమకకషష రరవప ఘసట
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:20
లస: ససస స

1979 NDX0623298
పపరర: రఫసయగలమరఖమన మహమమద

1982 NDX0623538
పపరర: ఆలఖమన మహమమద

1985 NDX2614055
పపరర: రసగమమ పప నరస

1988 NDX2614006
పపరర: శకననథ పప నరస

94-4/942

94-4/937

1977 NDX1101500
పపరర: మమధసరగ గగటటసపరటట

94-4/940

1980 NDX1013820
పపరర: శకనవరస తషమమల

94-4/943

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:49
లస: పప
94-4/945

1983 NDX3119385
పపరర: కజశవ రరవప పరశతననన

94-87/1635

తసడడ:డ భబసరర రరవప పరశతననన
ఇసటట ననస:3-10-510 5C
వయససస:53
లస: పప
94-6/643

1986 NDX2618460
పపరర: బల ససబబరరవప పప నరస

94-6/644

తసడడ:డ శకననథ పప నరస
ఇసటట ననస:3-10-510 F 1C
వయససస:38
లస: పప
94-6/646

1989 NDX0295311
పపరర: శక లకడమ అళళ

94-1/757

తసడడ:డ బసవయఖ పప నరస
ఇసటట ననస:3-10-510 F 1C HERITAGE
వయససస:63
లస: పప

భరస : వరర రరడడడ ఆళర
ఇసటట ననస:3-10-510 F.NO-4B
వయససస:46
లస: ససస స

1991 NDX2486561
పపరర: ససపసడయ పరశతస

1992 NDX3136512
పపరర: హహమ బసదస రవ

94-1/759

94-39/1187

తసడడ:డ నరగస రరడడడ పరశతస
ఇసటట ననస:3-10-510 F.NO:9 KAMALESH
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సశరరజఖ లకడమ రవ
ఇసటట ననస:3-10-510 , 5 C
వయససస:50
లస: ససస స

1994 NDX2223808
పపరర: సరసబశవరరవప బసడనరరపలర

1995 NDX3126364
పపరర: నవఖ బతస న

94-1/761

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:77
లస: పప
94-1/1461

1974 NDX2200053
పపరర: మలర క ఆళళ

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకననథ పప నరస
ఇసటట ననస:3-10-510 F 1C
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : బబల ససబబబరరవప పప నరస
ఇసటట ననస:3-10-510 F 1C
వయససస:33
లస: ససస స
1990 NDX0294462
పపరర: వరర రరడడడ ఆళర

94-4/939

తసడడ:డ గరస ఖమన
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కకలర
ఇసటట ననస:3-10-510 F 1B
వయససస:55
లస: పప
1987 NDX2618403
పపరర: సశపర పసడయ పప నరస

1976 NDX1017649
పపరర: సరళ తషమమల

94-1/756

తసడడ:డ వర రరడడడ ఆ ళళ
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆలఖమన
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వమగ రరడడడ ఆ ళళ
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:53
లస: పప
1984 NDX2618528
పపరర: శకననథ కకలర

94-2/1424

భరస : ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వరర రరడడడ ఆళళ
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:23
లస: పప
1981 NDX2200079
పపరర: వర రరడడడ ఆళళ

1973 NDX3217502
పపరర: కకరస గ దవపలలరగ

1971 AP151010063220
పపరర: ససబబబరరవప కసచదటట కసచదటట

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:24
లస: పప

భరస : రరకజశ బబబగ దవపలలరగ
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబగ
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:27
లస: ససస స
1978 NDX2200061
పపరర: శవ శసకర రరడడడ ఆళళ

94-1/755

తసడడ:డ వనసకరటరమణయఖ బ
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబగ
ఇసటట ననస:3-10-510
వయససస:26
లస: పప
1975 NDX1101328
పపరర: ఆషర తదజశశన గగటటసపరటట

1970 NDX2037167
పపరర: వనసకట ససధదర బ

తసడడ:డ బడహమయఖ బతస న
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:24
లస: ససస స

94-2/1425 1998 NDX1101591
1997 NDX3136900
పపరర: శక వనసకట ససరఖ పవన తదజ పప టటస
పపరర: రతరకలమమరగ సరదదననన

తసడడ:డ వనసకట కకటట రతరస బలరరమయఖ పప టటస
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:18
లస: పప

94-1/1460

94-4/946

భరస : రమమష బబబగ
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:27
లస: ససస స

Page 107 of 393

1999 NDX1101286
పపరర: మమన మదసదకలరగ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-42
94-4/947

తసడడ:డ అజయ కలమమర
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:28
లస: ససస స
2002 NDX1017458
పపరర: వజజత పస

94-4/950

94-4/953

94-4/956

94-4/959

94-4/962

94-4/965

94-4/968

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:50
లస: పప

2012 NDX1101575
పపరర: శశశలకలమమరగ యలమసచల

2015 NDX2200285
పపరర: రర హహ ల సర య బబ చ న

2018 NDX1206945
పపరర: ససనల బసడనరరపలర

2021 NDX1012749
పపరర: రమమష ఈ

94-4/971

2024 NDX2200152
పపరర: సరస బ శ వ రరవప వన న గళళ

94-4/960

2027 NDX1090034
పపరర: రవసదడ పడసరద వనజరసడర
తసడడ:డ వనసకటపయఖ
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:52
లస: పప

2007 NDX2200087
పపరర: శక లకడమ ఆళళ

94-4/955

2010 NDX1101674
పపరర: ససబబరరవమమ ననగభరరస

94-4/958

2013 NDX2200301
పపరర: భబ వరన వన ధ పస గగ లల రగ

94-4/961

తసడడ:డ వననక ట మగరళ కకషష పస గగ లల రర
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:21
లస: పప
94-4/963

2016 NDX2200293
పపరర: వ రరణ తదజ గదచర

94-4/964

తసడడ:డ నగరగశశ రరవప గదచద
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:23
లస: పప
94-4/966

2019 NDX2356673
పపరర: రవ కకరణ గమడపరటట

94-4/967

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గమడపరటట
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:34
లస: పప
94-4/969

2022 NDX1090075
పపరర: ఉదయ భబసరర ఉపసల

94-4/970

తసడడ:డ సససహహసదడ కలమమర బబబగ
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:37
లస: పప
94-4/972

తసడడ:డ లల కజ శశ ర రరవప వన న గ ళళ
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:43
లస: పప
94-4/974

94-4/952

భరస : వషష
ష మమరగస
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మగరళ మహనరరవప
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:40
లస: పప
2026 NDX1190263
పపరర: వనసకట మగరళకకషష పసగగలలరగ

94-4/957

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వషష
ష మమరగస
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:34
లస: పప
2023 NDX1089101
పపరర: రమమష బబబగ సరదదననన

2009 NDX1101567
పపరర: రసగమమ బసడనరరపలర

2004 NDX2200277
పపరర: వ ధఖ వత కకవపరర

భరస : వర రరడడడ ఆగగ పప గగ
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమ యఖ బబ చ న
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:28
లస: పప
2020 NDX1090109
పపరర: శకకరసత ననగభబసరర

94-4/954

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకవప రగ
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:22
లస: పప
2017 NDX1013911
పపరర: శరత బబబగ ఈదర

2006 NDX1017391
పపరర: గకహలకడమ ఈదర

94-4/949

భరస : శకనవరసరరవప కకవప రగ
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : లల కజ శశ ర రరవప వన న గ ళళ
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:61
లస: ససస స
2014 NDX2200160
పపరర: దద నన ష కల మమ ర కకవపరర

94-4/951

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : అజయ కలమమర
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:51
లస: ససస స
2011 NDX2200145
పపరర: రరజఖ లకడమ వన న గళళ

2003 NDX2200269
పపరర: నన గ సస జ న శక వన న గళళ

2001 NDX1101914
పపరర: శవరసజన పసగగలలరగ

భరస : వనసకట మగరళకకషష
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సర బ శ వ రరవప వన న గ ళళ
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : బడహమయఖ
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:43
లస: ససస స
2008 NDX1101997
పపరర: మమధవరరణణ మదసదకలరగ

94-4/948

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:35
లస: ససస స
2005 NDX1101518
పపరర: రతరకలమమరగ బబచన

2000 NDX1206960
పపరర: ససషసమత బసడనరరపలర

2025 NDX1090018
పపరర: శకనవరసరరవప అలపరగస

94-4/973

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:47
లస: పప
94-4/975

2028 NDX1089648
పపరర: బడహమయఖ బబచన

94-4/976

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:53
లస: పప
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2029 NDX1089168
పపరర: అజయ కలమమర మదసదకలరగ

94-4/977

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:54
లస: పప
2032 NDX1089853
పపరర: సరసబశవరరవప పరటటబసడర

94-4/980

94-4/983

94-9/927

94-8/1376

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ ఘసట
ఇసటట ననస:3-10-511 FLAT-16
వయససస:49
లస: పప
2044 NDX1017052
పపరర: మమనక ససహహచ

94-4/986

94-4/989

94-4/992

తసడడ:డ బడహహమశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-10-512
వయససస:33
లస: పప

94-1/1462

94-4/995

94-4/982

2037 NDX2200251
పపరర: ఖ ల ద అ హమ ద మ హ మమ
ద
తసడడ:డ ammen mohammed
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:73
లస: పప
2040 NDX2667848
పపరర: దదవఖ ఉలర సకల

2042 NDX0585745
పపరర: జజగగ గరపరలకకషష జజగగ

2043 NDX0565093
పపరర: జజగగ రతర కలమమరగ జజగగ

94-78/40

2045 NDX1017136
పపరర: వదనఖ యస

2048 NDX1016955
పపరర: లకడమ తషలసస రరవ

2051 NDX1017003
పపరర: మలర శశరగ మదస
ద రగ

2054 NDX1013127
పపరర: వసశకకషష ఆర

2057 NDX1345172
పపరర: బసగరరరబబబగ కకలర
తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:3-10-512
వయససస:40
లస: పప

94-4/985

94-4/1347

భరస : సతఖననథ జజగగ
ఇసటట ననస:3-10-511 flat14 blk2
వయససస:27
లస: ససస స
94-78/38

భరస : గరపరల కకషష జజగగ
ఇసటట ననస:3-10-511, FLAT 14,
వయససస:72
లస: ససస స
94-4/987

2046 NDX1017078
పపరర: వజజత మమనస

94-4/988

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:3-10-512
వయససస:42
లస: ససస స
94-4/990

2049 NDX1017151
పపరర: వనసకరయమమ ససహహచ

94-4/991

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:3-10-512
వయససస:52
లస: ససస స
94-4/993

2052 NDX1017516
పపరర: వజయకలమమరగ బబ లలర

94-4/994

భరస : రరజజసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:3-10-512
వయససస:66
లస: ససస స
94-4/996

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-10-512
వయససస:32
లస: పప
94-4/998

2034 NDX1089523
పపరర: వషష
ష మమరగస ననగభబసరర

తసడడ:డ ధనససజయ రరడడడ కకకలరరగ
ఇసటట ననస:3-10-511 BLOCK 2 NO.19
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకట ససరఖ ననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:3-10-512
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచ రరడడడ వనలలసల
ఇసటట ననస:3-10-512
వయససస:25
లస: పప
2056 NDX1013291
పపరర: హరగకకషష చలలకలరగ

2039 NDX2780393
పపరర: యశశసత రరడడడ కకకలరరగ

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-10-512
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ చచదరగ
ఇసటట ననస:3-10-512
వయససస:63
లస: ససస స
2053 NDX1655051
పపరర: ససతతష రరడడడ వనలలసల

94-4/984

భరస : వజయ శసకర
ఇసటట ననస:3-10-512
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అపరసరరవప
ఇసటట ననస:3-10-512
వయససస:44
లస: ససస స
2050 NDX1017771
పపరర: గరరగ కకమమననన

2036 NDX1012061
పపరర: బబల ససబడహమణఖస ననగసడర

94-4/979

తసడడ:డ ధనయఖ
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ జజగగ
ఇసటట ననస:3-10-511, FLAT 14
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:3-10-512
వయససస:27
లస: ససస స
2047 NDX1017045
పపరర: ససధనఖ రరవపల

94-4/981

తసడడ:డ ససబబరరయగడడ
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:69
లస: పప

భరస : అసకమమ రరజ తమమ శశటస ట
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:38
లస: ససస స
2041 NDX3117587
పపరర: శవరరస కకషష రరవప ఘసట

2033 NDX1089275
పపరర: ససబబబరరవప యలమసచల

2031 NDX1206937
పపరర: రరమమరరవప బసడనరరపలర

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ భమ ష యఖ వన న గ ళళ
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:67
లస: పప
2038 NDX3126224
పపరర: జయ తమమ శశటస ట

94-4/978

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:3-10-511
వయససస:63
లస: పప
2035 NDX2200178
పపరర: లల కజ శశ ర రరవప వన న గళళ

2030 NDX1012681
పపరర: సరసబశవరరవప ఈదర

2055 NDX1013051
పపరర: అశశక రరవ

94-4/997

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-10-512
వయససస:32
లస: పప
94-4/999

2058 NDX1012210
పపరర: వజయ శసకర

94-4/1000

తసడడ:డ జ యస రరమమమరగస
ఇసటట ననస:3-10-512
వయససస:44
లస: పప
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2059 NDX1013069
పపరర: వజయ కలమమర మమనస

94-4/1001

తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:3-10-512
వయససస:50
లస: పప
2062 NDX1345180
పపరర: నరసససహ రరవప కకలర

94-4/1004

94-4/1007

94-9/54

94-1/1463

94-1/1466

94-1/1469

94-1/1472

తసడడ:డ అపసరరవప రరవపల
ఇసటట ననస:3-11-518
వయససస:18
లస: ససస స

94-223/1398

2072 NDX2855799
పపరర: నగజశశరరరవప నసదదపరటట

2075 NDX2855740
పపరర: జజఖతరమయ గగసటటరర

2078 NDX3108388
పపరర: సమనసఖ కససకలరగస

2081 NDX3086790
పపరర: హహమ బసదస అచసట

94-6/637

2084 NDX2702314
పపరర: రరమ కలమమరగ నసదదపరటట

94-1/1464

2087 NDX2917854
పపరర: ననయనకర కససకలరగస
తలర : ససధకర కససకలరగస
ఇసటట ననస:3-11-518
వయససస:18
లస: ససస స

2070 NDX2668606
పపరర: గగవసదమమ అవపల

94-9/702

2073 NDX2855187
పపరర: కసససరగ పవపలలరగ

94-1/1465

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-11-518
వయససస:58
లస: ససస స
94-1/1467

2076 NDX3046448
పపరర: ససధకర కససకలరగస

94-1/1468

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కససకలరగస
ఇసటట ననస:3-11-518
వయససస:51
లస: పప
94-1/1470

2079 NDX2855690
పపరర: కరణ నమమగడడ

94-1/1471

తసడడ:డ శసకర నమమగడడ
ఇసటట ననస:3-11-518
వయససస:19
లస: పప
94-1/1473

2082 NDX2671246
పపరర: అకరవలర రరవపల

94-5/940

తసడడ:డ అపస రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:3-11-518
వయససస:18
లస: ససస స
94-6/650

తలర : ననగజశశర రరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:3-11-518
వయససస:62
లస: ససస స
94-6/652

94-9/53

భరస : నరసయఖ అవపల
ఇసటట ననస:3-11-06
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అచసట
ఇసటట ననస:3-11-518
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ లలకరదదతనఖ అలర
ఇసటట ననస:3/11/518
వయససస:18
లస: పప
2086 NDX2633766
పపరర: అకరవల రరవపల

2069 NDX3279080
పపరర: ససబబమమ గగసడర పలర

94-4/1006

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-11
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధకర కససకలరగస
ఇసటట ననస:3-11-518
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మనరవ
ఇసటట ననస:3-11-518
వయససస:18
లస: పప
2083 NDX2627396
పపరర: ఆశష చచదరగ అలర

2067 NDX0777243
పపరర: పదనమవత మదసదల

భరస : వనసకటటశశర రరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:3-11-518
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ససధకర కససకలరగస
ఇసటట ననస:3-11-518
వయససస:45
లస: ససస స
2080 NDX2855294
పపరర: భబణగ పడకరశ మనరవ

94-4/1008

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:3-11-518
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ గగసటటరర
ఇసటట ననస:3-11-518
వయససస:57
లస: పప
2077 NDX2855088
పపరర: భబరర వ కససకలరగస

2064 NDX1013986
పపరర: వనసకట ససరఖననరరయణ రరడడ
మదసదరగ
తసడడ:డ కజశవరరడడడ
ఇసటట ననస:3-10-512
వయససస:73
లస: పప

భరస : రసగయఖ గగసడర పలర
ఇసటట ననస:3-11
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:3-11-518
వయససస:68
లస: పప
2074 NDX2855674
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గగసటటరర

2066 NDX1013473
పపరర: వరభదడ రరవప గగసటటపలర

94-4/1003

94-4/1005

తసడడ:డ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:3-10-512
వయససస:85
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-11
వయససస:52
లస: పప
2071 NDX2854933
పపరర: ననగజశశర రరవప నసదదపరటట

2063 NDX1013275
పపరర: సరసబశవరరవప రరవ

2061 NDX1013994
పపరర: అపరసరరవప రరవపల

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-10-512
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:3-10-512
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:3-10-512
వయససస:74
లస: పప
2068 NDX0509505
పపరర: శకనవరసరరవప మదసదల

94-4/1002

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:3-10-512
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమగలల
ఇసటట ననస:3-10-512
వయససస:59
లస: పప
2065 NDX1190289
పపరర: రరజజసదడ పడసరద బబ లలర

2060 NDX1012236
పపరర: సతష బబలశశటస ట

2085 NDX2694701
పపరర: హరరర పరగటబల

94-6/651

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పరగటబల
ఇసటట ననస:3-11-518
వయససస:20
లస: ససస స
94-9/928

2088 NDX3046653
పపరర: సతఖననరరయణ పరవపలలరగ

94-10/1313

తసడడ:డ వనసకయఖ పరవపలలరగ
ఇసటట ననస:3-11-518
వయససస:66
లస: పప
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2089 NDX2655165
పపరర: శకనవరస రరవప అచసట

94-14/867

తసడడ:డ శక జ శతనరరమయఖ అచసట
ఇసటట ననస:3-11-518
వయససస:46
లస: పప
2092 NDX2704633
పపరర: జయ లకడమ నసదదపరటట

94-38/760

94-1/762

94-9/57

94-9/60

94-1/763

94-9/61

94-1/766

తసడడ:డ అనల మణణ కలమమర గరరపరటట
ఇసటట ననస:3-12-384
వయససస:27
లస: ససస స

2102 NDX2929297
పపరర: దదవరరడడడ సతఖననరరయణ

2105 NDX2639946
పపరర: యహహషషవ ససదదపస గగ

2108 NDX1101898
పపరర: దదవఖ లమవప లమవప

2111 NDX1102128
పపరర: పడమల లమవప లమవప

94-1/769

2114 NDX2145648
పపరర: షబన పఠరన

94-45/617

2117 NDX1922740
పపరర: లమవణఖ వటటసకలసట
భరస : నరజశ వటటసకలసట
ఇసటట ననస:3-12-384
వయససస:33
లస: ససస స

2097 NDX0494062
పపరర: సతచస నపలర భబరత sattenapalli

94-9/56

2100 NDX2106061
పపరర: సశరరజఖ లకడమ ఉసడవలర

94-9/59

2103 NDX3285855
పపరర: ధనలకడమ దదవరరడడడ

94-45/751

భరస : సతఖననరరయణ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:3-12
వయససస:32
లస: ససస స
94-17/913

2106 NDX2646172
పపరర: పడమల పప లచదరర

94-18/733

తసడడ:డ డననయయల పప లచదరర
ఇసటట ననస:3-12-13
వయససస:20
లస: ససస స
94-1/764

2109 NDX0583419
పపరర: రమఖ తతకల

94-1/765

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప తతకల
ఇసటట ననస:3-12-384
వయససస:24
లస: ససస స
94-1/767

2112 JBV3689429
పపరర: హహహమమవత నలర పననన

94-1/768

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-12-384
వయససస:62
లస: ససస స
94-2/205

తసడడ:డ ననగమర వరల పఠరన
ఇసటట ననస:3-12-384
వయససస:24
లస: ససస స
94-2/207

94-86/1087

భరస : వనసకట చచసనసలల ఉసడవలర
ఇసటట ననస:3-12
వయససస:82
లస: ససస స

భరస : ఆదదశశషయఖ
ఇసటట ననస:3-12-384
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప తతకల
ఇసటట ననస:3-12-384
వయససస:24
లస: పప
2116 NDX1925793
పపరర: ససత ననహ జజఏ శబబ గరరపరటట

94-9/58

తసడడ:డ ఆదదశశషయఖ
ఇసటట ననస:3-12-384
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ననగరరరరన
ఇసటట ననస:3-12-384
వయససస:24
లస: ససస స
2113 NDX0582965
పపరర: ననగజశశరరరవప తతకల

2099 NDX2039965
పపరర: చసదడకళ సతచస నపలర

2094 SAA0194209
పపరర: పపణఖవత రరమననన

తసడడ:డ భబసరర రరవప sattenapalli
ఇసటట ననస:3-12
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస ససదదపస గగ
ఇసటట ననస:3-12-10
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ మలర పసదదద
ఇసటట ననస:3-12-164
వయససస:71
లస: పప
2110 NDX1102060
పపరర: నసదదన గరరసటర

94-9/55

తసడడ:డ దదవరరడడడ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-12
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బడహమయఖ రరమససటస ట
ఇసటట ననస:3-12-9/4
వయససస:33
లస: పప
2107 NDX0466896
పపరర: వనసకటరరమయఖ మలర పసదదద

2096 NDX2075753
పపరర: గరయతడ శశఖరతస ల

94-32/967

భరస : గరతస పపవరశడ
ఇసటట ననస:3-11-518
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : భబసరర రరవప సతచస నపలర
ఇసటట ననస:3-12
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ subbarao sattenapalli
ఇసటట ననస:3-12
వయససస:52
లస: పప
2104 NDX2462463
పపరర: నవనసరమమర రరమససటస ట

94-66/1005

తలర : ఉమ దదవ శశఖరతస ల
ఇసటట ననస:3-12
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖఎస శశఖరథదల
ఇసటట ననస:3-12
వయససస:47
లస: ససస స
2101 NDX0509497
పపరర: bhaskararao sattenapalli

2093 NDX2675049
పపరర: తడపపరరసబ అచసట

2091 NDX2572907
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప గగమమడడ

తసడడ:డ వనసకటబడవప గగమమడడ
ఇసటట ననస:3-11-518
వయససస:68
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ఆచసట
ఇసటట ననస:3-11-518
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:3-12
వయససస:29
లస: ససస స
2098 NDX1558743
పపరర: ఉమ దదవ శశఖరతల శశఖరథదల

94-29/870

భరస : వనసకట ససబబ రరవప గగమమడడ
ఇసటట ననస:3-11-518
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ పరగటబల
ఇసటట ననస:3-11-518
వయససస:45
లస: ససస స
2095 NDX2381879
పపరర: సరసశత ఆవపల

2090 NDX2573053
పపరర: జయశక గగమమడడ

2115 NDX1902031
పపరర: సససగ రరడడడ ససషమ రరడడ

94-2/206

తసడడ:డ సససగ రరడడడ చలమ రరడడ
ఇసటట ననస:3-12-384
వయససస:27
లస: ససస స
94-2/208

2118 NDX1784884
పపరర: ఆలలఖఖ అసదనఅమల

94-2/209

తసడడ:డ సససదరయఖ అసదనఅమల
ఇసటట ననస:3-12-384
వయససస:34
లస: ససస స
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2119 NDX1784769
పపరర: అనరపపరష దదవ అసదనఅమల

94-2/210

భరస : సససదరయఖ అసదనఅమల
ఇసటట ననస:3-12-384
వయససస:70
లస: ససస స
2122 NDX1787201
పపరర: సససదరయఖ అసదనఅమల

2120 NDX1902528
పపరర: వజయ దసరర రరవప మమమడడ

94-2/211

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:3-12-384
వయససస:24
లస: పప

2121 NDX1925835
పపరర: అఖల సససఫసన వనససర గరరపరటట

94-2/212

తసడడ:డ అనల మణణ కలమమర గరరపరటట
ఇసటట ననస:3-12-384
వయససస:25
లస: పప

94-2/213

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ అసదనఅమల
ఇసటట ననస:3-12-384
వయససస:72
లస: పప

4237 NDX2199321
పపరర: తషలసస చటటస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-42
94-1/1147

తసడడ:డ రవ కలమమర చటటస
ఇసటట ననస:3-92/1
వయససస:21
లస: ససస స
4240 NDX1016708
పపరర: లకడమ పదమజ రజడడ

94-1/1150

94-1/1154

94-1/1334

4244 NDX1012640
పపరర: శకనవరస రరవప వపనరవ

4247 NDX2630721
పపరర: ఝనస రరణణ బబ డచసపపడడ

94-5/1000

4250 NDX2637650
పపరర: ససదదపసస బబ డచసపపడడ

94-1/1155

4253 NDX2540326
పపరర: అయయషర పరవన షపక

4242 NDX1012608
పపరర: ససరఖతదజ వపనరవ

4245 NDX1782995
పపరర: బబల మగరళ మసద

94-1/1335

94-5/1001

4251 NDX2540615
పపరర: వనసకటటశశరరర కమదసల

94-5/1004

4254 NDX2670768
పపరర: దదపసస మమడసరగ

4255 NDX1922716
పపరర: దథడ ణన రరజజసదడ పడసరద అలపరటట

4256 NDX1777749
పపరర: శశయ
క
చచదరగ లమవప

4257 NDX1777459
పపరర: తదజససశన కకలర

తసడడ:డ అసకమమ చచదరగ లమవప
ఇసటట ననస:3-96
వయససస:25
లస: పప

94-1/1157

తసడడ:డ అసకమమ చచదరగ లమవప
ఇసటట ననస:3-96
వయససస:27
లస: ససస స
94-1/1159

4259 NDX2390979
పపరర: వనసకటటసశరరర కరమదసల
తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కరమదసల
ఇసటట ననస:3-96
వయససస:38
లస: పప

94-5/1002

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కమదసల
ఇసటట ననస:3-92, J K C COLLAGE ROAD
వయససస:32
లస: పప

భరస : భగత మమడసరగ
ఇసటట ననస:3-93, 103
వయససస:36
లస: ససస స

4258 NDX1775248
పపరర: వనసకట అభలమష లమవప

94-1/1336

తసడడ:డ శశషయఖ బబ డచసపపడడ
ఇసటట ననస:3-92 BHAVANEES
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ జన బబష షపక
ఇసటట ననస:3-92, J K C COLLAGE ROAD
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరఖపడకరశ రరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:3-94
వయససస:61
లస: పప

94-1/1156

4248 NDX2630739
పపరర: రరకజష బబ డచసపపడడ

భరస : వనసకటటశశరరర కమదసల
ఇసటట ననస:3-92, J K C COLLAGE ROAD
వయససస:30
లస: ససస స
94-2/445

94-1/1152

తసడడ:డ ససరరఖ ననరరయణ శరససస స మసద
ఇసటట ననస:3-92/1
వయససస:63
లస: పప

భరస : రరకజష బబ డచసపపడడ
ఇసటట ననస:3-92 BHAVANEES
వయససస:33
లస: ససస స
94-5/1003

94-1/1149

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వపనరవ
ఇసటట ననస:3-92/1
వయససస:29
లస: పప

భరస : శశషయఖ బబ డచసపపడడ
ఇసటట ననస:3-92 BHAVANEES
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శశషయఖ బబ డచసపపడడ
ఇసటట ననస:3-92 BHAVANEES
వయససస:57
లస: ససస స
4252 NDX2540631
పపరర: ధన లకడమ కమదసల

94-1/1151

తసడడ:డ ననరరయణ వపనరవ
ఇసటట ననస:3-92/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపసయఖ బబ డచసపపడడ
ఇసటట ననస:3-92 bhavanees
వయససస:62
లస: పప
4249 NDX2644862
పపరర: ఝనస రరణణ బబ డచసపపడడ

4241 NDX1229491
పపరర: పడణవ తదజ వపనరవ

4239 JBV3688975
పపరర: హహమగరరగ వరలకడమ

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:3-92/1
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-92/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బగలర వరభదసడడడ
ఇసటట ననస:3-92/1
వయససస:27
లస: పప
4246 NDX2630705
పపరర: శశషయఖ బబ డచసపపడడ

94-1/1148

భరస : చచసచస పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:3-92/1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:3-92/1
వయససస:29
లస: ససస స
4243 JBV3687761
పపరర: పడసరద అసదచ

4238 NDX1437392
పపరర: ససశల వనటపరలలస

94-9/784

94-1/1158

తసడడ:డ హరరన బబపస రరడడ కకలర
ఇసటట ననస:3-96
వయససస:31
లస: ససస స
94-1/1160

4260 NDX2855401
పపరర: అమరననథ రరమననధస

94-1/1570

భసధసవప: వజయ లకడమ
ఇసటట ననస:3-96
వయససస:65
లస: పప
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4261 NDX2855427
పపరర: వజయ లకడమ రరమననధస

94-1/1571

భరస : అమరననథ
ఇసటట ననస:3-96
వయససస:55
లస: ససస స
4264 NDX3028701
పపరర: రరమచసదడ పడభగ అరగరమమలమ

4262 NDX2856268
పపరర: శశకరసత రరమననధస

తసడడ:డ అమరననథ
ఇసటట ననస:3-96
వయససస:35
లస: పప
94-1/1573

4265 NDX2535565
పపరర: రతర కలమమరగ సరదదననన

తసడడ:డ అపసరరవప అరగరమమలమ
ఇసటట ననస:3-96 FLOT502 MPRES
వయససస:44
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప సరదదననన
ఇసటట ననస:3-96 F.NO-101
వయససస:53
లస: ససస స

4267 NDX2953834
పపరర: నగరన షపక

4268 AP151010066735
పపరర: శరరదనదదవ ఉపసల ఉపసల

94-134/761

తసడడ:డ గరస
ఇసటట ననస:3-98
వయససస:20
లస: ససస స
4270 NDX0239541
పపరర: రరశయఖ ఉపసల

94-1/1164

94-168/7

94-1/1166

94-1/1169

94-1/1172

భరస : రమమశ బబబగ కకపపసల
ఇసటట ననస:3-112
వయససస:30
లస: ససస స

94-168/5

4280 NDX1798752
పపరర: సససదరమమ గవన

4283 SQX2045789
పపరర: పడథనఖథ చచదరగ దనసరగ

94-1/1320

4286 NDX2660959
పపరర: వనసకట మమనక మమనస

94-5/1005

4289 SQX2050003
పపరర: సరశత గసధస
తసడడ:డ ఎడడకకసడలల గసడస
ఇసటట ననస:3/112
వయససస:19
లస: ససస స

4269 AP151010066734
పపరర: సరమమమ జఖమగ ఉపసల

94-1/1163

4272 NDX2337707
పపరర: బబజ షపక

94-168/6

4275 NDX1952317
పపరర: రరప సరయ కటస మమరగ

94-1/1165

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కటస మమరగ
ఇసటట ననస:3-100
వయససస:24
లస: ససస స
94-1/1167

4278 JBV3689080
పపరర: శవపరరశత గవన

94-1/1168

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-103
వయససస:24
లస: ససస స
94-1/1170

4281 JBV3687928
పపరర: శకనవరసరరవప గవన

94-1/1171

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-103
వయససస:24
లస: పప
95-6/818

4284 NDX3232162
పపరర: రజన కలమమరగ గగడడపలర

94-39/1397

భరస : హరగ పడసరద గగడడపలర
ఇసటట ననస:3-105
వయససస:37
లస: ససస స
94-3/1301

తసడడ:డ బగలర యఖ మమనస
ఇసటట ననస:3-110A
వయససస:19
లస: ససస స
94-174/798

94-1/1574

తసడడ:డ సససదసలల షపక
ఇసటట ననస:3-99
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఫరడనసససచ దరగ దనసరగ
ఇసటట ననస:3-103
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ అశశక పపరస
ఇసటట ననస:3-110
వయససస:20
లస: ససస స
4288 NDX2612174
పపరర: హహమ కకపపసల

4277 JBV3687910
పపరర: రతస యఖ కటస మమరర

4266 NDX3034501
పపరర: వజయ దసరర అరగర మమలమ

భరస : రరశయఖ ఉపసల
ఇసటట ననస:3-99
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర గవన
ఇసటట ననస:3-103
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:3-103
వయససస:24
లస: పప
4285 NDX2636025
పపరర: సససధసరగ పపరస

94-1/1162

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:3-100
వయససస:80
లస: పప

భరస : కరశవశశననథస
ఇసటట ననస:3-103
వయససస:50
లస: ససస స
4282 NDX0239731
పపరర: వనసకటటశశరరర గవన

4274 NDX2633378
పపరర: పసదద ససబడహమణఖస యనరస

94-6/721

భరస : రరమచసదడ పడభగ అరగర మమలమ
ఇసటట ననస:3-96 FNO502MPRES
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప యనరస
ఇసటట ననస:3-99B
వయససస:18
లస: పప

భరస : రతస యఖ కటస మమరర
ఇసటట ననస:3-100
వయససస:73
లస: ససస స
4279 JBV3690195
పపరర: జయలకడమ గమన

94-1/1161

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:3-99
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ చనర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:3-99
వయససస:46
లస: పప
4276 JBV3689072
పపరర: వరమమ కటస మమరర

4271 NDX2336436
పపరర: మరర షపక

4263 NDX2606549
పపరర: ననగమణణ వపరరర పటరస

భరస : శకనస వపరరర పటరస
ఇసటట ననస:3-96
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరశయఖ ఉపసల
ఇసటట ననస:3-99
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ ఉపసల
ఇసటట ననస:3-99
వయససస:80
లస: పప
4273 NDX2338622
పపరర: కరరమగలమర షపక

94-1/1572

4287 NDX3167723
పపరర: జవరశడడ జవహర లమల

94-3/1441

తసడడ:డ బబబగ రరజజసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:3-111/27
వయససస:52
లస: పప
95-1/1033

4290 NDX2284651
పపరర: మసరసన వరల ఖమన పఠరన

94-3/1183

తసడడ:డ పపశ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:3-113
వయససస:60
లస: పప
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4291 SQX2025393
పపరర: ససధఖ రరణణ మమకల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-42
95-4/859

Deleted

భరస : శవరరస పడసరద మమకల
ఇసటట ననస:3-118
వయససస:34
లస: ససస స

4294 NDX0108282
పపరర: దదల కరలష పఠరన పఠరన

94-1/1174

తసడడ:డ జజన పఠరన
ఇసటట ననస:3-123
వయససస:41
లస: ససస స
4297 NDX0116038
పపరర: జజన పఠరన

94-1/1177

94-18/954

94-90/1091

94-10/837

94-90/1095

95-156/865

భరస : మమబమససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-142
వయససస:33
లస: ససస స

4301 NDX2384261
పపరర: అరరణ జజఖత అమమలఖ

4304 NDX2944387
పపరర: లలత కలమమరగ పసలర

4307 NDX2628568
పపరర: పరపరరవప ఉపపస

4310 NDX2467504
పపరర: అయఖపస రరడడడ

4313 SQX2097830
పపరర: సరరదర షపక

94-9/958

4316 NDX1037845
పపరర: జజఖత ఆకలల

94-48/19

4319 NDX0233767
పపరర: భబసరరనరసర షపక
భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-142
వయససస:33
లస: ససస స

94-1/1176

4299 NDX3229630
పపరర: రరమయఖ కరర

94-18/955

4302 NDX2606374
పపరర: వనసకటటష ఆకరశఅపప

94-48/947

తసడడ:డ శవ శసకర ఆకరశపప
ఇసటట ననస:3-126-10a
వయససస:24
లస: పప
94-90/1092

4305 NDX2880672
పపరర: ఆరరఫర షపక

94-90/1093

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:3-126-10/B52
వయససస:38
లస: ససస స
94-4/1352

4308 NDX2873651
పపరర: కకటటశశర రరవప బటటసల

94-90/1094

తసడడ:డ పసచచయఖ బటటసల
ఇసటట ననస:3-126-104/195
వయససస:53
లస: పప
94-9/567

4311 NDX2382059
పపరర: నరజసదడ కలమమర శలస

94-9/568

తసడడ:డ చచనరయఖ శలస
ఇసటట ననస:3-126-111/B
వయససస:28
లస: పప
95-6/820

4314 NDX2570539
పపరర: పడవలర క రరడడడ బసస రరడడడ

94-44/584

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ బసస రరడడడ
ఇసటట ననస:3-134 FLAT-112
వయససస:21
లస: ససస స
94-3/1184

భరస : రరమగ ఆకలల
ఇసటట ననస:3-142
వయససస:28
లస: ససస స
94-3/1186

4296 NDX0109488
పపరర: గరలబ పఠరన

తసడడ:డ లకమయఖ కరర
ఇసటట ననస:3-125
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అజమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:3-132
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ బబ డయఖ కలమవథ
ఇసటట ననస:3-141
వయససస:22
లస: పప
4318 JBV3021961
పపరర: అనసషర షపక

95-1/1044

తసడడ:డ ననగగ రరడడడ
ఇసటట ననస:3-126-111/b
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వరసజననయగలల చలర
ఇసటట ననస:3-127/107,
వయససస:18
లస: ససస స
4315 NDX2827954
పపరర: మలర కరర
ర న ననయక కలమవథ

4298 SQX2030260
పపరర: గగపసవఅల షపక

95-60/3

భరస : హహసపసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:3-123
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ ఉపపస
ఇసటట ననస:3-126-10D/151
వయససస:30
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప బటటసల
ఇసటట ననస:3-126-104/195
వయససస:48
లస: ససస స
4312 SQX2331924
పపరర: ససత మహ లకడమ చలర

94-1/1175

భరస : సరమయయలల రరజ పసలర
ఇసటట ననస:3-126-10/A/9
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ ఉపపతళళ
ఇసటట ననస:3-126-10B/74
వయససస:29
లస: పప
4309 NDX2855914
పపరర: మమరగ బటటసల

4295 NDX0109652
పపరర: మమలన పఠరన

4293 SQX1820000
పపరర: వనసకట రరవప ఉపసతల

తసడడ:డ పసదద కకససయఖ ఉపసతల
ఇసటట ననస:3-122
వయససస:55
లస: పప

భరస : పడసరద బబబగ అమమలఖ
ఇసటట ననస:3-126-10/57
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బబసజమన పసలర
ఇసటట ననస:3-126-10/A/9
వయససస:67
లస: పప
4306 NDX2386332
పపరర: రరమమరరవప ఉపపతళళ

భరస : రరమయఖ చకటట
ఇసటట ననస:3-121
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవఅల షపక
ఇసటట ననస:3-123
వయససస:19
లస: పప

భరస : రరమయఖ కరర
ఇసటట ననస:3-125/C
వయససస:20
లస: ససస స
4303 NDX2944171
పపరర: శరమగఖయయల రరజ పసలర

94-1/1173

భరస : జజన పఠరన
ఇసటట ననస:3-123
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:3-123
వయససస:41
లస: పప
4300 NDX3229606
పపరర: జజఖత కరర

4292 NDX2539856
పపరర: రజన చకటట

4317 NDX1037860
పపరర: శవకలమమరగ ఆకలల

94-3/1185

భరస : కకషస ర ఆకలల
ఇసటట ననస:3-142
వయససస:31
లస: ససస స
94-3/1187

4320 NDX0241364
పపరర: మసరసన బ షపక

94-3/1188

భరస : ఆదసషఫస షపక
ఇసటట ననస:3-142
వయససస:66
లస: ససస స

Page 114 of 393

4321 NDX0235903
పపరర: కకటటశశరగ రరమశశటస ట
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94-3/1189

భరస : వనసకట పసచచయఖ రరమశశటస ట
ఇసటట ననస:3-142
వయససస:76
లస: ససస స
4324 NDX0239962
పపరర: వనసకట దనస రరమశశటస ట

94-3/1192

94-3/1194

94-3/1197

94-3/1200

94-213/1005

94-3/1203

94-3/1206

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:3-148
వయససస:44
లస: ససస స

4334 NDX0113399
పపరర: చనసద బబషర షపక

4337 NDX2852531
పపరర: హహసససన బ షపక

4340 NDX0239921
పపరర: నబ షపక

4343 NDX2138015
పపరర: తహహరర షపక

94-3/1209

4346 NDX0241075
పపరర: కమగరరన బ షపక

94-3/1201

4349 NDX2138072
పపరర: పరఖరర జజన షపక
భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:3-148
వయససస:46
లస: ససస స

4329 NDX0234658
పపరర: షబనన షపక

94-3/1196

4332 NDX1691329
పపరర: సతష కమతస

94-3/1199

4335 NDX1358233
పపరర: రజజక షపక

94-3/1202

తసడడ:డ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-144
వయససస:49
లస: పప
94-4/1605

4338 NDX2710903
పపరర: భబగఖ లకడమ సస మరరతష

94-13/1203

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:3-145
వయససస:18
లస: ససస స
94-3/1204

4341 NDX0709782
పపరర: యయససరతరస బసదరర

94-3/1205

భరస : లకడమననరరయణ బసదరర
ఇసటట ననస:3-146
వయససస:49
లస: ససస స
94-3/1207

4344 NDX2137975
పపరర: ఖతజజ షపక

94-3/1208

భరస : అబగదల నభ షపక
ఇసటట ననస:3-148
వయససస:26
లస: ససస స
94-3/1210

భరస : జజనబబషర షపక
ఇసటట ననస:3-148
వయససస:41
లస: ససస స
94-3/1212

94-4/1356

తసడడ:డ శకరరమగలల కమతస
ఇసటట ననస:3-144
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కజజర బబషర షపక
ఇసటట ననస:3-148
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : జజన సససదన పటబన
ఇసటట ననస:3-148
వయససస:38
లస: ససస స
4348 NDX2069194
పపరర: సరరసజ షపక

94-3/1198

తసడడ:డ ససదర స సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-146
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:3-147/1
వయససస:21
లస: పప
4345 NDX2137900
పపరర: షరకకర పటబన

4331 NDX1691311
పపరర: గరపస కమతస

4326 NDX2691913
పపరర: నగగఆలమరర షపక

భరస : మహబమబ భబషర షపక
ఇసటట ననస:3-144
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:3-145
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమననరరయణ బసదరర
ఇసటట ననస:3-146
వయససస:29
లస: ససస స
4342 NDX2387082
పపరర: నరజసదడ రరజవరపప

94-3/1195

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:3-144
వయససస:46
లస: పప

భరస : ననగ రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:3-144
వయససస:25
లస: ససస స
4339 NDX0709931
పపరర: గరతమ బసదరర

4328 NDX1358258
పపరర: జజన బ షపక

94-3/1191

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-142
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమగలల కమతస
ఇసటట ననస:3-144
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన కర
ఇసటట ననస:3-144
వయససస:40
లస: పప
4336 NDX2887735
పపరర: పవన బతష
స ల

94-3/1193

భరస : రజజక షపక
ఇసటట ననస:3-144
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శక రరమగలల కమతస
ఇసటట ననస:3-144
వయససస:43
లస: ససస స
4333 NDX0847970
పపరర: దనసస కర

4325 NDX0112060
పపరర: సరసబశవరరవప అమత

4323 AP151010063137
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:డ ఆదసషపస షపక
ఇసటట ననస:3-142
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ అమత
ఇసటట ననస:3-142
వయససస:68
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:3-144
వయససస:29
లస: ససస స
4330 NDX2138189
పపరర: పదమ కమతస

94-3/1190

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:3-142
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ రరమశశటస ట
ఇసటట ననస:3-142
వయససస:54
లస: పప
4327 NDX1712083
పపరర: మమలన బ షపక

4322 NDX0980938
పపరర: రరమగ ఆకలల

4347 NDX0374504
పపరర: జజన బ షపక

94-3/1211

భరస : జజనబబషర షపక
ఇసటట ననస:3-148
వయససస:41
లస: ససస స
94-3/1213

4350 NDX0241034
పపరర: శరసతకలమమరగ చదబబ లల

94-3/1214

భరస : శకనవరసరరవప చదబబ లల
ఇసటట ననస:3-148
వయససస:47
లస: ససస స
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4351 NDX2137926
పపరర: హహసపసన బ పటబన
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94-3/1215

భరస : ఖమజజ పటబన
ఇసటట ననస:3-148
వయససస:58
లస: ససస స
4354 NDX2138163
పపరర: జజన సససదన పఠరన

94-3/1218

94-3/1221

94-170/1

95-10/593

94-9/731

95-6/2

94-8/998

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప అబమబరగ
ఇసటట ననస:3-165
వయససస:36
లస: పప

4364 NDX2745214
పపరర: మనషర బ షపక

4367 NDX2680239
పపరర: నఖల బబ దసదలలరగ బబ దసదలలరగ

4370 SQX1844737
పపరర: బబల గసగరధనరగసలక వననరస

4373 JBV3045648
పపరర: అనససయ చదకలరగ

94-8/1001

4376 NDX2599223
పపరర: పసదదదసటట
ర పపట

94-3/1450

4379 NDX1136506
పపరర: ఇసదసమత కడడయమల
భరస : వనసకటటసశర రరవప కడడయమల
ఇసటట ననస:3-165
వయససస:51
లస: ససస స

4359 NDX2137850
పపరర: జజన సరహహబ మఘల

94-3/1223

4362 NDX2631265
పపరర: శకకరసత జవజ

94-3/1311

4365 NDX2675627
పపరర: హరరవరర న గదచద

94-196/839

తసడడ:డ ఆతమ రరవప గదచద
ఇసటట ననస:3-157
వయససస:18
లస: పప
94-9/732

4368 NDX3238565
పపరర: శరలన వననరస

94-10/1501

తసడడ:డ బల గసగధర తలక వననరస
ఇసటట ననస:3-162
వయససస:22
లస: ససస స
95-10/11

4371 NDX2387058
పపరర: వనసకట ససశల తరణదసస

94-2/446

తసడడ:డ బబలయఖ తరణదసస
ఇసటట ననస:3-164
వయససస:28
లస: ససస స
94-8/999

4374 JBV3037033
పపరర: వసశకకషర చదకలరగ

94-8/1000

తసడడ:డ కకకషషమమరగస
ఇసటట ననస:3-164
వయససస:44
లస: పప
94-140/534

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:3-164
వయససస:34
లస: ససస స
94-3/1453

94-3/1220

తసడడ:డ బలరరజ జవజ
ఇసటట ననస:3-151
వయససస:18
లస: పప

భరస : కకషషమమరగస
ఇసటట ననస:3-164
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:3-164
వయససస:81
లస: పప
4378 NDX2834992
పపరర: ననగజశశర రరవప అబమబరగ

94-4/1358

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ వననరస
ఇసటట ననస:3-162
వయససస:67
లస: పప

భరస : ఫరలల
ర ణ రరవప
ఇసటట ననస:3-164
వయససస:43
లస: ససస స
4375 JBV3036928
పపరర: కకకషషమమరగస చదకలరగ

4361 NDX2637742
పపరర: రరచచల రరణణ జలద

4356 NDX2054484
పపరర: కరరమగలమర షపక

తసడడ:డ షఫస సరహహబ మఘల
ఇసటట ననస:3-148
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప బబ దసదలలరగ
ఇసటట ననస:3-161
వయససస:22
లస: పప

భరస : వ బ జ తలక వననరస
ఇసటట ననస:3-162
వయససస:57
లస: ససస స
4372 NDX0224246
పపరర: లత కలన

94-3/1222

తసడడ:డ మలమర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-155
వయససస:20
లస: ససస స

తలర : బశకనబ షపక
ఇసటట ననస:3-161
వయససస:23
లస: పప
4369 SQX1844182
పపరర: ససజజత వననరస

4358 JBV1792183
పపరర: శకనవరసరరవప చదబబడ లల

94-3/1217

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-148
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జలద
ఇసటట ననస:3-149/1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ దనదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-151
వయససస:31
లస: పప
4366 NDX2704906
పపరర: రగయమజ షపక

94-3/1219

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ చదబబడ లల
ఇసటట ననస:3-148
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వషష
ష ననరరయణ రరడడడ పసటస ట
ఇసటట ననస:3-148
వయససస:20
లస: పప
4363 SQX2008704
పపరర: శసషషదదదన షపక

4355 NDX2138114
పపరర: కరరమగలమర షపక

4353 JBV1797182
పపరర: మహమమద రఫస షపక

తసడడ:డ కరగమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:3-148
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మగసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:3-148
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ గరల సహహరర షపక
ఇసటట ననస:3-148
వయససస:52
లస: పప
4360 NDX2503308
పపరర: కరరరస క కలమమర రరడడడ పసటస ట

94-3/1216

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:3-148
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఖమజజ పఠరన
ఇసటట ననస:3-148
వయససస:43
లస: పప
4357 JBV3012325
పపరర: జజనభబషర షపక

4352 NDX2137959
పపరర: షఫస షపక

4377 NDX2728046
పపరర: శశషమగనసదడ మలర పసదద

94-3/1452

తసడడ:డ చచదరగ మలర పసదద
ఇసటట ననస:3-165
వయససస:41
లస: పప
94-8/1002

4380 JBV3044245
పపరర: ననగశక కలపరసల

94-8/1003

భరస : తనఖగరరజ
ఇసటట ననస:3-165
వయససస:52
లస: ససస స
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4381 NDX0496257
పపరర: లసకర రరజఖలకడమ
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94-8/1004

భరస : ఎల యస ఆర ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:3-165
వయససస:70
లస: ససస స
4384 NDX1467399
పపరర: ననగ బబల కకషష కడడయమల

94-8/1007

94-8/1010

4390 AP151010072052
పపరర: వనసకటటశశరరర పస తషకలచ

94-8/1013

94-8/1391

94-10/839

94-8/1155

94-8/1154

4394 NDX3167046
పపరర: సకజన కకగసటట

4397 NDX1929019
పపరర: సతఖననరరయణ తలలరగ

4400 NDX2649564
పపరర: శకనవరస రరవప వనలగర

94-8/1015

4403 JBV1791920
పపరర: చసదడశశఖరరరడడడ మమలగగసడర

94-8/1392

తసడడ:డ బబల గసగరధర తలక
ఇసటట ననస:3-167
వయససస:30
లస: ససస స

4406 NDX1723932
పపరర: శవ కలమమరగ దనసరగ

94-10/840

4409 NDX1766601
పపరర: ససధనకర వడర మమన
తసడడ:డ వనసకరటరరవ వడర మమన
ఇసటట ననస:3-167
వయససస:65
లస: పప

94-8/1012

4392 NDX3190204
పపరర: రరమచసదడరరవప అబమబరగ

94-8/1390

4395 NDX1929027
పపరర: పదనమవత తలలరగ

94-10/838

4398 NDX2658425
పపరర: రరజ రరణణ వనలమగర

94-5/956

భరస : శకనవరస రరవప వనలమగర
ఇసటట ననస:3-165 F 201
వయససస:47
లస: ససస స
94-8/1156

4401 NDX1740605
పపరర: ససషమ తషరర పరటట

94-8/1014

తసడడ:డ రవ శసకర తషరర పరటట
ఇసటట ననస:3/166
వయససస:25
లస: ససస స
94-8/1016

4404 JBV1801752
పపరర: రతనరరరడడడ సససగరరరడడడ

94-8/1017

తసడడ:డ ఫరడనసస
ఇసటట ననస:3/166
వయససస:50
లస: పప
94-10/842

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:3-167
వయససస:44
లస: ససస స
94-10/844

4389 NDX0457507
పపరర: వనసకట కకషష పస తషకలచ

భరస : సతఖననరరయణ తలలరగ
ఇసటట ననస:3--165
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పకకరరరరడడడ
ఇసటట ననస:3/166
వయససస:47
లస: పప
94-10/841

94-8/1009

తసడడ:డ నగజశశరరరవప అబమబరగ
ఇసటట ననస:3-165
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వనలగర
ఇసటట ననస:3-165 F 201
వయససస:51
లస: పప

భరస : చసదడశశఖరరరడడడ
ఇసటట ననస:3/166
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : బబల గసగరధర తలక
ఇసటట ననస:3-167
వయససస:59
లస: ససస స

4391 NDX2654465
పపరర: పదనమవత తనళళ
ర రగ

4386 NDX2054674
పపరర: ససదర నరర శసకర రరజ రరదసడ

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:3-165
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ సససగయఖ తలలరగ
ఇసటట ననస:3-165
వయససస:59
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప వనలగ
ఇసటట ననస:3-165 F 201
వయససస:76
లస: ససస స

4408 NDX0975094
పపరర: ససజజత వననరస

94-8/1011

భరస : నగజశశరరరవప కకగసటట
ఇసటట ననస:3-165
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ తనళళరగ
ఇసటట ననస:3-165
వయససస:33
లస: పప

4405 NDX0975185
పపరర: వనసశరల వననరస

4388 JBV3036142
పపరర: తనఖగరరజ కలపరసల

94-8/1006

తసడడ:డ కరగయవపల రరజ రరదసడ
ఇసటట ననస:3-165
వయససస:46
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ తనళళ
ర రగ
ఇసటట ననస:3-165
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : నగజశశరరరవప కకగసటట
ఇసటట ననస:3-165
వయససస:30
లస: ససస స

4402 JBV3044492
పపరర: శరరద మమలగగసడర

94-8/1008

తసడడ:డ ననగజసదడస
ఇసటట ననస:3-165
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-165
వయససస:80
లస: పప

4399 NDX2655157
పపరర: ససగగణవత వనలగ

4385 NDX1038140
పపరర: రవకకరణ కడడయమల

4383 JBV3044237
పపరర: కకషష తషలశమమ కలపరసల

భరస : ననగజసదడస
ఇసటట ననస:3-165
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప కడడయమల
ఇసటట ననస:3-165
వయససస:28
లస: పప

4387 NDX0587691
పపరర: వనసకట లకడమనరసససహ సతఖ
పడసరద లసకర
తసడడ:డ ససతనరరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:3-165
వయససస:48
లస: పప

4396 NDX1929035
పపరర: ససవర కకషష తనళళరగ

94-8/1005

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-165
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప కడడయమల
ఇసటట ననస:3-165
వయససస:25
లస: పప

4393 NDX3085230
పపరర: సకజన కకగసటట

4382 AP151010075122
పపరర: ససరఖకమల పస తషకలచ

4407 NDX1928862
పపరర: గరత శనగల

94-10/843

భరస : రరమ మహన శనగల
ఇసటట ననస:3-167
వయససస:50
లస: ససస స
94-10/845

4410 NDX1046309
పపరర: బబలగసగరధర తలక వననరస

94-10/846

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ
ఇసటట ననస:3-167
వయససస:67
లస: పప
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4411 NDX1766445
పపరర: ససబబలకడమ వడర మమన
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94-10/847

భరస : ససధనకర వడర మమన
ఇసటట ననస:3-168
వయససస:62
లస: ససస స
4414 NDX2179688
పపరర: ననగ మణణ పపల

94-10/848

94-13/244

భరస : చసదడ శశఖర రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:3-174
వయససస:59
లస: ససస స
4423 NDX2638500
పపరర: ససధ రరణణ మమడ

94-10/1072

94-10/1314

భరస : వనసకటబడవ
ఇసటట ననస:3-176
వయససస:42
లస: ససస స
4432 NDX1608019
పపరర: గసగగననన వనసకటబడవ

94-10/929

4421 NDX2321529
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప గగసటటపలర

94-10/852

94-10/1077

94-3/1455

94-8/1397

తసడడ:డ రరమ కకషష ఆరమళర
ఇసటట ననస:3-176 BRUNDAVAN PRIDE
వయససస:25
లస: ససస స

4419 NDX2764090
పపరర: శకనవరసరరడడడ కరరరటట

94-3/1454

4422 NDX2764116
పపరర: లకడమ కరరరటట

94-10/1460

4425 NDX2821700
పపరర: కరమరరజ బబ గగయమ

94-3/1456

తసడడ:డ దసదచసయ బబ గగయమ
ఇసటట ననస:3-175, C-47
వయససస:37
లస: పప

4427 NDX3139540
పపరర: శవరకకషష యనరస

94-7/944

4428 NDX1829698
పపరర: నరమల సకజన గగత

94-10/925

తసడడ:డ జజసఫ సతష బబబగ గగత
ఇసటట ననస:3-176
వయససస:26
లస: ససస స

4430 NDX1963371
పపరర: సరయ శశరసక కకతస పలర

4436 NDX1061142
పపరర: శకధర బబబగ రరవపరటట

94-31/880

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:3-174
వయససస:30
లస: ససస స

4424 NDX2821718
పపరర: కరమరరజ బబ గగయమ

4433 NDX1829615
పపరర: జజసఫ సతష బబబగ గగత

4416 NDX2572949
పపరర: నఖత మరర
స రర

తసడడ:డ పపలమరరరడడడ కరరరటట
ఇసటట ననస:3-174
వయససస:36
లస: పప

94-10/927

4431 NDX1608126
పపరర: రరయపరటట యశవరర న

94-10/928

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:3-176
వయససస:42
లస: పప
94-10/930

తసడడ:డ చనరయఖ గగత
ఇసటట ననస:3-176
వయససస:56
లస: పప

భరస : శక రరమ మమరగస రరవపరటట
ఇసటట ననస:3-176/501
వయససస:54
లస: ససస స
4438 NDX3105368
పపరర: మమధసరగ ఆరమళర

94-10/850

తసడడ:డ శకరరమ చసదడ మమరగస కకతస పలర
ఇసటట ననస:3-176
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పసదద బడహమ ననయగడడ
ఇసటట ననస:3-176
వయససస:46
లస: పప
4435 NDX2579266
పపరర: పదనమవత రరవపరటట

4418 NDX2179878
పపరర: గరతబబల పరరచసరగ

తసడడ:డ కకటటరతరస యనరస
ఇసటట ననస:3-176
వయససస:21
లస: పప
94-10/926

94-3/1225

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మరర
స రర
ఇసటట ననస:3-170
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ దసదచసయ బబ గగయమ
ఇసటట ననస:3-175, C-47
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ దసదచసయ బబ గగయమ
ఇసటట ననస:3-175, C-47
వయససస:37
లస: పప
4429 NDX1608027
పపరర: గసగగననన శకదదవ

94-10/849

తసడడ:డ కకటయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:3-174
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసఫ హససబసడ
ఇసటట ననస:3-175
వయససస:21
లస: ససస స
4426 NDX2808624
పపరర: కరమరరజ బబ గగయమ

4415 NDX2179753
పపరర: కకశశర కలమర పపల

భరస : గరపసచసద పరరచసరగ
ఇసటట ననస:3-172
వయససస:46
లస: ససస స
94-10/851

4413 NDX1702332
పపరర: కకశశర పర

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప పర
ఇసటట ననస:3-168/1
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకసడల రరవప పపల
ఇసటట ననస:3-170
వయససస:57
లస: పప

భరస : హరగ హర పడసరద కసభసపరటట
ఇసటట ననస:3-171/2
వయససస:57
లస: ససస స
4420 NDX2321602
పపరర: అరరణన గగసటటపలర

94-3/1224

భరస : కకశశర పరర
ఇసటట ననస:3-168/1
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకశశర కలమమర పపల
ఇసటట ననస:3-170
వయససస:50
లస: ససస స
4417 NDX1804922
పపరర: రజన కసభసపరటట

4412 NDX1702324
పపరర: వనసకట రమణ పరర

4434 NDX2606259
పపరర: శక రరమ మమరగస రరవపరటట

94-10/1076

తసడడ:డ ఈశశరయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:3-176/501
వయససస:63
లస: పప
94-10/1504

4437 NDX1061134
పపరర: నలమ యమరర గడడ

94-10/1505

తసడడ:డ శకరరమమమరగస
ఇసటట ననస:3-176/501, Flat No-501
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకధర బబబగ
ఇసటట ననస:3-176/501, Flat No-501
వయససస:35
లస: ససస స

4439 NDX3105350
పపరర: ననగ పదమ ఆరమమలమ

4440 NDX3105335
పపరర: వనసషషవ ఆరమళర

94-9/1046

భరస : రరమ కకషష ఆరమమలమ
ఇసటట ననస:3-176 BRUNDAVAN PRIDE
వయససస:43
లస: ససస స

94-9/1047

తసడడ:డ రరమ కకషష ఆరమళర
ఇసటట ననస:3-176 BRUNDAVN PRIDE
వయససస:23
లస: ససస స
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4441 NDX2628402
పపరర: రరమకకషష అరమలర
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94-10/1073

తసడడ:డ వరయఖ అరమలర
ఇసటట ననస:3-176 F 401
వయససస:49
లస: పప
4444 NDX2876670
పపరర: శకనవరస రరవప మమనసకకసడ

94-9/1049

94-10/1461

94-3/1318

94-8/1399

94-9/1052

94-2/447

94-3/1459

భరస : పపడమ కలమమర వరససరరడడ
ఇసటట ననస:3-181
వయససస:49
లస: ససస స

4457 NDX3120813
పపరర: మధవ వనస

94-8/1400

94-117/653

4466 SQX2079093
పపరర: ససశయమ శక మగతష
స రగస

94-10/1462

4469 SQX2050193
పపరర: కకరస గ కకసడచపస గగ
తసడడ:డ శవయఖ కకసడచపస గగ
ఇసటట ననస:3-181
వయససస:20
లస: ససస స

94-3/1317

4452 NDX3089125
పపరర: బబలససబడమణఖస ననగళర

94-8/1398

4455 NDX3066669
పపరర: హరగరత ననగళర

94-8/1401

4458 SQX1807130
పపరర: ననగజశశర రరవప కకపపసరరవపరర

95-12/1

తసడడ:డ కకటయఖ కకపపసరరవపరర
ఇసటట ననస:3-178
వయససస:46
లస: పప
94-2/448

4461 NDX2728202
పపరర: శకనవరస రరవప చచరరకలరగ

94-3/1458

తసడడ:డ కకకషషయఖ చచరరకలరగ
ఇసటట ననస:3-180
వయససస:51
లస: పప
94-3/1460

4464 NDX2647055
పపరర: శకవరణణ రరడడడ చమహరర

94-5/961

భరస : కకషష రరడడడ చమహరర
ఇసటట ననస:3-180
వయససస:40
లస: ససస స
95-4/860

తసడడ:డ ససజవరరవప మగతష
స రగస
ఇసటట ననస:3-180-149/2
వయససస:20
లస: ససస స
94-9/1063

4449 NDX2545192
పపరర: అశశక కలమమరగ చనగసటట

తసడడ:డ బల ససబడహమణఖస ననగళర
ఇసటట ననస:3-177-202
వయససస:21
లస: ససస స

4460 NDX2381002
పపరర: దతస సరయ మలర కరరరరన బతష
స ల

4463 NDX2728228
పపరర: వసశ కకకషష చచరరకలరగ

94-9/1051

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ననగళర
ఇసటట ననస:3-177-202
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చచరరకలరగ
ఇసటట ననస:3-180
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ననగగలపలర
ఇసటట ననస:3-180
వయససస:62
లస: పప
4468 NDX3015989
పపరర: రరఘవ లకడమ వరససరరడడ

94-9/750

తసడడ:డ తడమమరరసలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:3-178-55
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప చచరరకలరగ
ఇసటట ననస:3-180
వయససస:47
లస: ససస స
4465 NDX2653541
పపరర: నరసససహరరవప ననగగలపలర

4451 NDX2545242
పపరర: పసడయసకర చనగసటట

4454 NDX3090172
పపరర: సరయ తదజ ననగళర

4446 NDX2876613
పపరర: ఈశశర మమనసకకసడ

భరస : రసబబబగ చనగసటట
ఇసటట ననస:3-177-201
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వనస
ఇసటట ననస:3-177-202
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదకకషసయఖ ఉపసతల
ఇసటట ననస:3-178-46
వయససస:66
లస: పప
4462 NDX2728251
పపరర: ససమత దదవ చచరరకలరర

94-3/1316

తసడడ:డ బల ససబడహమణఖస ననగళర
ఇసటట ననస:3-177-202
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప యరర గడడ
ఇసటట ననస:3-177-202
వయససస:95
లస: పప
4459 NDX2458537
పపరర: వనసకటరరవప ఉపసతల

4448 NDX2545168
పపరర: రసబబబగ చనగసటట

94-9/749

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:3-177
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రసబబబగ చనగసటట
ఇసటట ననస:3-177-201
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ యరర గడడ
ఇసటట ననస:3-177-202
వయససస:54
లస: పప
4456 NDX3133824
పపరర: కకరణ కలమమర యరర గడడ

94-9/1050

తసడడ:డ ససబబరరవప చనగసటట
ఇసటట ననస:3-177-201
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రసబబబగ చనగసటట
ఇసటట ననస:3-177-201
వయససస:22
లస: ససస స
4453 NDX3064201
పపరర: సరసబ శవ రరవప యరర గడడ

4445 NDX3192895
పపరర: వరరసజమమ జజజల

4443 NDX2689727
పపరర: ననగ రరహహత మమనసకకసడ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:3-177
వయససస:22
లస: ససస స

భసధసవప: కకషష కకశశర జజజల
ఇసటట ననస:3-177
వయససస:51
లస: ససస స

తలర : వరరసజమమ జజజల
ఇసటట ననస:3-177
వయససస:29
లస: పప
4450 NDX2549509
పపరర: మనశర చనగసటట

94-9/748

భరస : శకనవరస రరవప మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:3-177
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:3-177
వయససస:52
లస: పప
4447 NDX3174877
పపరర: కకషష కకశశర జజజల

4442 NDX2705994
పపరర: అనరపపరష మమనసకకసడ

4467 NDX2670065
పపరర: లకడమ ననగగలపలర

94-9/758

భరస : నరసససహ రరవప ననగగలపలర
ఇసటట ననస:3-180, 6/3
వయససస:57
లస: ససస స
95-4/861

4470 NDX2635761
పపరర: అరరణ పససననన

94-9/759

భరస : రవసదడబబబగ పససననన
ఇసటట ననస:3-181 F 201
వయససస:43
లస: ససస స
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4471 NDX2635712
పపరర: రవసదడ బబబగ పససననన
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94-9/760

తసడడ:డ గరసధద చచదరగ పససననన
ఇసటట ననస:3-181 F201
వయససస:49
లస: పప
4474 NDX2720605
పపరర: మగరహరగ రరవప బతస ననన

94-3/1462

94-33/753

94-5/963

94-3/1228

94-3/1231

94-13/245

94-89/4

భరస : శశషయఖ రయడడ
ఇసటట ననస:3/230
వయససస:78
లస: ససస స

4484 NDX2427185
పపరర: చసదడశశఖర నరరక

4487 NDX2642155
పపరర: భబరర వ వనలగపపడడ

4490 NDX0071035
పపరర: గరపసకరరరణణ పరవపలలరగ

4493 NDX3185287
పపరర: జజన బబబగ కరకలమమనస

94-47/1285

4496 NDX3245529
పపరర: జజన బబబగ కరకలమమనస

94-3/1229

4499 NDX2861276
పపరర: భగఖమమ మమడడకకసడ

94-3/1517

94-3/1321

4482 NDX2425965
పపరర: ససజజత నరరక

94-3/1227

4485 NDX2425940
పపరర: రసగరరరవప నరరక

94-3/1230

4488 NDX2965192
పపరర: కకషష కరసత నరక

94-9/1064

తసడడ:డ రసగ రరవప నరక
ఇసటట ననస:3-184
వయససస:21
లస: పప
94-13/246

4491 NDX1805789
పపరర: మగరళమహన ఓరరగసటట

94-13/247

తసడడ:డ అసకయఖ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:3-192/1
వయససస:37
లస: పప
94-46/820

4494 NDX3204237
పపరర: జజన బబబగ కరకలమమనస

94-46/821

తసడడ:డ జజన రరబబరస కరకలమమనస
ఇసటట ననస:3-204/4
వయససస:45
లస: పప
94-48/1162

4497 NDX2075332
పపరర: రరధదక రయడడ

94-8/1018

భరస : శకధర రయడడ
ఇసటట ననస:3/230
వయససస:35
లస: ససస స
94-101/987

Deleted

భరస : అచచయఖ మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:3/267
వయససస:59
లస: ససస స

4479 NDX2635035
పపరర: రరజజష బతస ననన

తసడడ:డ వనయ కలమమర నరరక
ఇసటట ననస:3-184
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ జజన రరబబరస కరకలమమనస
ఇసటట ననస:3-204/4
వయససస:26
లస: పప
94-8/1019

94-8/1408

భరస : రసగరరరవప నరరక
ఇసటట ననస:3-184
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన రరబబరస కరకలమమనస
ఇసటట ననస:3-204/4
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ జజన రరబబరస కరకలమమనస
ఇసటట ననస:3-204/4
వయససస:51
లస: పప
4498 NDX2075639
పపరర: భవరన దదవ రయడడ

94-3/1226

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-186
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : చసదడమమళ అబమబరగ
ఇసటట ననస:3-192/1
వయససస:56
లస: ససస స
4495 NDX3251279
పపరర: చనర బబబగ కరకలమమనస

4481 NDX2427284
పపరర: భవఖ వనలగపపడడ

4476 NDX3135688
పపరర: ఉదయ సససధస భబషఖస

తసడడ:డ మగరహరగరరవప బతస ననన
ఇసటట ననస:3-183 F102
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:3-184
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప వనలరపపడడ
ఇసటట ననస:3-184
వయససస:22
లస: ససస స
4492 NDX2394765
పపరర: వజయలకడమ అబమబరగ

94-134/754

తసడడ:డ రసగరరరవప నరరక
ఇసటట ననస:3-184
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ననగభమషణస వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:3-184
వయససస:54
లస: పప
4489 NDX2180875
పపరర: భవఖ వనలగపపడడ

4478 NDX2777597
పపరర: జగననరథస దచయఖస

94-3/1320

భరస : వనణగ గరపరల భబషఖస
ఇసటట ననస:3-183
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజసరశరరవ వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:3-184
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ననగజసరశరరవ వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:3-184
వయససస:44
లస: ససస స
4486 NDX2427193
పపరర: ననగజశశర రరవప వనలగపపడడ

94-3/1463

తసడడ:డ వరబదసడడడ
ఇసటట ననస:3-183
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరజజష బతస ననన
ఇసటట ననస:3-183 F102
వయససస:35
లస: ససస స
4483 NDX2427219
పపరర: జయలకడమ వనలగపపడడ

4475 NDX2728020
పపరర: ససతనరరవమమ బతస ననన

4473 NDX2635084
పపరర: ససభబగఖ లకడమ బతస ననన

భరస : సతఖననరరయణ బతస ననన
ఇసటట ననస:3-183
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మగరహరగ రరవప బతస ననన
ఇసటట ననస:3-183
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మగరహరగరరవప బతస ననన
ఇసటట ననస:3-183
వయససస:38
లస: పప
4480 NDX2635522
పపరర: వససతరజఖ బతస ననన

94-10/1463

భసధసవప: మధవ మగపరసళర
ఇసటట ననస:3-181, Flat No- 502
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ బతస ననన
ఇసటట ననస:3-183
వయససస:65
లస: పప
4477 NDX2583383
పపరర: సతఖననరరయమనర బతస ననన

4472 NDX2981009
పపరర: శకనవరస రరవప మగపరసళర

4500 NDX1514216
పపరర: చనసదదన మగతస ననన

94-8/1020

తసడడ:డ రరమ రరవప మగతస ననన
ఇసటట ననస:3/291
వయససస:26
లస: ససస స
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4501 NDX2498657
పపరర: బబనత బబహరర
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94-8/1021

తసడడ:డ బబన బబహరర
ఇసటట ననస:3-291
వయససస:28
లస: ససస స
4504 NDX1514232
పపరర: అదద ససశల మగతస ననన

94-8/1024

94-8/1027

94-8/1030

94-8/1033

94-8/1036

94-8/1039

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ మగపరసళ
ఇసటట ననస:3/291
వయససస:44
లస: పప
4522 NDX0778829
పపరర: ఖమదర బబషర షపక

94-8/1042

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:3-291
వయససస:62
లస: పప

94-8/1031

4514 NDX2498707
పపరర: లలకజష మగతస ననన

94-8/1034

94-8/1045

94-8/1037

4520 NDX0889543
పపరర: శకనవరసరరవప మదసద

94-8/1040

4526 NDX1779364
పపరర: రసగ రరవప తషమమల

4529 NDX2666501
పపరర: పస తననన అనసరరధ
భరస : శకనవరసస పస తననన
ఇసటట ననస:3-291
వయససస:39
లస: ససస స

94-8/1029

4512 NDX0223321
పపరర: దయమమత ఎస

94-8/1032

4515 NDX1960013
పపరర: గరపసననథ మగతస ననన

94-8/1035

4518 NDX2498699
పపరర: బన బబహరర

94-8/1038

తసడడ:డ బబ బబనర బబహరర
ఇసటట ననస:3-291
వయససస:30
లస: పప
4521 NDX0073494
పపరర: నరసససహరరవప మగతస ననన

94-8/1041

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:3/291
వయససస:48
లస: పప
94-8/1043

4524 NDX1514240
పపరర: రరమ రరవప మగతస ననన

94-8/1044

తసడడ:డ గగరవయఖ మగతస ననన
ఇసటట ననస:3/291
వయససస:55
లస: పప
94-8/1046

తసడడ:డ బడహమయఖ తషమమల
ఇసటట ననస:3/291
వయససస:78
లస: పప
94-9/767

4509 NDX1780304
పపరర: దసరర దదవ తషమమల

తసడడ:డ రరమమరరవప మగతస ననన
ఇసటట ననస:3/291
వయససస:24
లస: పప

4517 NDX1283522
పపరర: వజయ ఆదద శవననరరరయణ
ఆవపలమసద
తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:3/291
వయససస:28
లస: పప

4523 NDX1283548
పపరర: వనసకటరరవప ఆవపలమసద

94-8/1026

భరస : గగణవయఖ
ఇసటట ననస:3/291
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3/291
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ దథబబ బబహరర
ఇసటట ననస:3-291
వయససస:58
లస: పప
4528 NDX2673341
పపరర: పడసరద మగపసలననన

4511 AP151010180735
పపరర: సరమమమ జఖస ఆవపలమసద

4506 NDX0777094
పపరర: ఖమజజ మసరసనబ షపక

భరస : రసగ రరవప తషమమల
ఇసటట ననస:3/291
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ మరగయనర
ఇసటట ననస:3/291
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ సరహహబ
ఇసటట ననస:3/291
వయససస:51
లస: పప
4525 NDX2498681
పపరర: బబ బబనర బబహరర

94-8/1028

తసడడ:డ నరసససహరరవప మగతస ననన
ఇసటట ననస:3-291
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:3/291
వయససస:30
లస: పప
4519 NDX2075621
పపరర: శవరజ మగపరసళ

4508 NDX0351510
పపరర: వనసకట రతరస ఆవపలమసద

94-8/1023

భరస : ఖమదర భబషర
ఇసటట ననస:3/291
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3/291
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ మగతస ననన
ఇసటట ననస:3-291
వయససస:20
లస: పప
4516 NDX0778811
పపరర: రవ శసకర ఆవపలమసద

94-8/1025

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:3/291
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప యమరర గడనడ
ఇసటట ననస:3/291
వయససస:68
లస: ససస స
4513 NDX2498665
పపరర: రరకజష మగతస ననన

4505 NDX2498715
పపరర: బబసస బబహరర

4503 NDX1514224
పపరర: శశదదవ మగపరసళ

భరస : శవరజ మగపరసళ
ఇసటట ననస:3/291
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బబ బబనర బబహరర
ఇసటట ననస:3-291
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : బబసరర రరవప పసదద
ఇసటట ననస:3/291
వయససస:47
లస: ససస స
4510 NDX1514257
పపరర: రరజజశశరగ యమరర గడనడ

94-8/1022

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:3/291
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరమ రరవప మగతస ననన
ఇసటట ననస:3/291
వయససస:44
లస: ససస స
4507 NDX1779422
పపరర: పదమవ పసదద

4502 NDX0224329
పపరర: అనససరఖ ఎస

4527 NDX2673085
పపరర: ససతనరరవమమ మగపసలననన

94-8/1756

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:3-291
వయససస:58
లస: ససస స
94-9/768

4530 NDX2672210
పపరర: శకనవరసస పస తననన

94-9/769

తసడడ:డ బబలయఖ పస తననన
ఇసటట ననస:3-291
వయససస:37
లస: పప
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4531 NDX2645224
పపరర: శకనస బబపనర
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94-9/770

తసడడ:డ బబహర బబపనర
ఇసటట ననస:3-291
వయససస:32
లస: పప
4534 NDX1438101
పపరర: రరదడ మమధవ నసకవరపప

94-8/1049

94-8/1052

94-8/1055

94-49/855

94-20/12

94-20/15

94-20/18

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:3-499-2
వయససస:19
లస: ససస స

4544 SQX2097103
పపరర: వనడ పడణణత నలర గగసడ

4547 NDX0285783
పపరర: సరశత యడర పలర 

4550 NDX0756783
పపరర: హరగకకషష యడర పలర యడర పలర

4553 NDX1925256
పపరర: రరజఖలకడమ గరననఎస

94-6/683

4556 NDX1155514
పపరర: మసరసన బ షపక

95-5/769

4559 NDX2382174
పపరర: అకబర షపక
తసడడ:డ జజన సససదన షపక
ఇసటట ననస:3-499/14/6/A
వయససస:26
లస: పప

4539 NDX0467738
పపరర: ననగలకడమ వనజజసడర 

94-8/1054

4542 NDX1666728
పపరర: వనసకట ససబబయఖ ఒసటరర

94-8/1057

4545 NDX1795543
పపరర: పపషస అలపరటట

94-20/11

భరస : నరజసదడ అలపరటట
ఇసటట ననస:3-327
వయససస:28
లస: ససస స
94-20/13

4548 NDX0759290
పపరర: రరకకమణణ దదవ యడర పలర  యడర పలర

94-20/14

భరస : కకటటశశరరరవప యడలపల
ఇసటట ననస:3-327
వయససస:52
లస: ససస స
94-20/16

4551 NDX0754838
పపరర: కకటటశశరరరవప యడర పలర
యడర పలర
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ యడలపల
ఇసటట ననస:3-327
వయససస:55
లస: పప

94-20/17

94-2/449

4554 NDX2162394
పపరర: దసరర పడసరద మరగయమల

94-2/450

తసడడ:డ జగననరథరరవప మరగయమల
ఇసటట ననస:3-391
వయససస:36
లస: పప
94-1/1178

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:3-442
వయససస:47
లస: ససస స
94-50/524

94-8/1051

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఒసటరర
ఇసటట ననస:3/299
వయససస:57
లస: పప

భరస : రమమశ ససదస
ఇసటట ననస:3-391
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ధరమ రరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:3-396
వయససస:43
లస: పప
4558 NDX2710515
పపరర: రరషసణణ షపక

94-8/1056

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప యడలపల
ఇసటట ననస:3-327
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప మనరవ
ఇసటట ననస:3-329
వయససస:24
లస: ససస స
4555 NDX2626778
పపరర: నవన దనసరగ

4541 NDX1283480
పపరర: వసశ కకషష సరయ తతడడచరర

4536 NDX1666314
పపరర: రరగ ససశల యయరరక

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:3/296
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ యడలపల
ఇసటట ననస:3-327
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగమలలర శశర రరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:3-327
వయససస:32
లస: పప
4552 NDX1851261
పపరర: మహహశశరగ మనరవ

94-8/1053

తసడడ:డ కకశశర బబబగ నలర గగసడ
ఇసటట ననస:3-311
వయససస:18
లస: పప

భరస : అశశక కలమమర యడలపల
ఇసటట ననస:3-327
వయససస:32
లస: ససస స
4549 NDX0755140
పపరర: మగరళ ఆలపరటట అలపరటట

4538 NDX1457788
పపరర: వశశతదజ చరసజవ పపల

94-8/1048

తసడడ:డ వనసకటటశశర సరశమ యయరరక
ఇసటట ననస:3/294
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పసటర బబబగ
ఇసటట ననస:3/298
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఏల వ ఏస శరమ
ఇసటట ననస:3-299-21,fno 4
వయససస:79
లస: ససస స
4546 NDX1036987
పపరర: పసడయమసక యడర పలర యడర పలర

94-8/1050

తసడడ:డ వరససదదవ రరవప పపల
ఇసటట ననస:3/295
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప నరనన
ఇసటట ననస:3/297
వయససస:52
లస: పప
4543 NDX3199395
పపరర: వజయలకడమ శరమ లకరరరజ

4535 NDX1438093
పపరర: రరమయఖ నసకవరపప

4533 NDX1438127
పపరర: భమలకడమ నసకవరపప

భరస : శవ పడసరద
ఇసటట ననస:3/293
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అపసయఖ
ఇసటట ననస:3/293
వయససస:98
లస: పప

తసడడ:డ వరససదదవ రరవప పపల
ఇసటట ననస:3/295
వయససస:27
లస: ససస స
4540 NDX1437715
పపరర: ససరజష బబబగ నరనన

94-8/1047

తసడడ:డ రరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:3/292
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:3/293
వయససస:81
లస: ససస స
4537 NDX1457663
పపరర: వశశ శరసత పపల

4532 NDX0928077
పపరర: భబమమ శకహరగత

4557 NDX1154962
పపరర: జజకకర బబష షపక

94-1/1179

తసడడ:డ షరరఫ
ఇసటట ననస:3-442
వయససస:47
లస: పప
94-50/9

4560 JBV3023348
పపరర: రరజజశశరగ కకలగరన

94-3/1232

భరస : వనసకటబడవప కకలగరన
ఇసటట ననస:3-805
వయససస:64
లస: ససస స
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4561 NDX0338806
పపరర: సదనశవరరవప కకలగరన

94-3/1233

తసడడ:డ వనసకటరరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:3-805
వయససస:36
లస: పప
4564 SQX2048726
పపరర: అనసష బబ మమ

94-3/1234

తసడడ:డ వనసకటబడవప కకలగరన
ఇసటట ననస:3-805
వయససస:47
లస: పప
95-4/941

తసడడ:డ అసజరరడడడ బబ మమ
ఇసటట ననస:3-969
వయససస:19
లస: ససస స
4567 NDX2915643
పపరర: పడవణ కలమమర బగరరజపరటట

4562 AP151010063065
పపరర: రరఘవరరవప కకలగరన

4565 NDX2037068
పపరర: యమమన చసదడ బ

94-2/453

4568 NDX2915494
పపరర: వజయ కలమమరగ బగరరజపరటట

94-77/942

భరస : మధసససదన రరవప బగరరజపరటట
ఇసటట ననస:3b , om sai sannidhi
వయససస:65
లస: ససస స

4570 NDX3068509
పపరర: కకషష ససమసత నలర మతష

4571 NDX2664191
పపరర: కరరగసక నసవపశల

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:3c morya residency
వయససస:31
లస: పప
4573 NDX3158060
పపరర: అపరసరరవప గసగమరర
తసడడ:డ నరసససహయఖ గసగమరర
ఇసటట ననస:3rd Floor -D
వయససస:63
లస: పప
4576 NDX2913176
పపరర: శకనవరస జసపన

94-75/1318

తలర : శశద
క దవ జసపన
ఇసటట ననస:4-5-2/15
వయససస:36
లస: పప
4579 NDX3264272
పపరర: మహహసదడ బబలమజ మసడదపపడడ

94-53/850

4580 NDX3054194
పపరర: వనసకట శవ పరరశత దదవననన

94-2/656

94-72/1267

4583 NDX3084340
పపరర: సతఖననరరయణ రరడడ పసటస ట

94-72/1269

94-72/1273

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరడడడ పసటస ట
ఇసటట ననస:4-5-4/3
వయససస:18
లస: పప
4588 AP151010174188
పపరర: బబల శశషరదదడ శశఖర ఘసటబ
తసడడ:డ అచచయఖ ఘసటబ
ఇసటట ననస:4-5-4/3A
వయససస:47
లస: పప

4586 NDX3059839
పపరర: పకథదశ మదసదకలరగ

94-72/1271

4589 NDX3104627
పపరర: సశపర కసదదమళర
భరస : శవ కసదదమళర
ఇసటట ననస:4-5-4/3C
వయససస:38
లస: ససస స

95-15/1152

4575 SQX2045300
పపరర: వనసకట హనస జమగమగన

95-6/817

తసడడ:డ దసరర పడసరద జమగమగన
ఇసటట ననస:3 RD LINE
వయససస:19
లస: పప
4578 NDX2993319
పపరర: జయ పడకరశ దమ

94-72/1268

4581 NDX3032364
పపరర: పదనమవత వనలగ

94-72/1270

4584 NDX3084894
పపరర: జజఖత పసటస ట

94-72/1272

భరస : సతఖననరరయణ రరడడ పసటస ట
ఇసటట ననస:4-5-4/3
వయససస:40
లస: ససస స
94-72/1274

తసడడ:డ శకధర మదసదకలరగ
ఇసటట ననస:4-5-4/3
వయససస:18
లస: పప
94-72/4

4572
పపరర: సససధసర తమరగ

భరస : మసగ బబబర వనలగ
ఇసటట ననస:4-5-4/2A
వయససస:49
లస: ససస స

తలర : ససభబషసణణ
తసడడ:డ రరమ రరడడడ పసటస ట
ఇసటట ననస:4-5-4/2A, 3RDLINE, NAVABHA ఇసటట ననస:4-5-4/3
వయససస:22
లస: ససస స
వయససస:45
లస: పప
4585 NDX2886430
పపరర: పడణయ కలమమర రరడడడ పసటస ట

94-77/943

తసడడ:డ భబసరర రరవప దమ
ఇసటట ననస:4-5-4/2
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప దదవననన
ఇసటట ననస:4-5-4/2/a
వయససస:40
లస: ససస స
94-79/1

4569 NDX2960649
పపరర: కవత బగరరజపరటట

భరస : వనసకట వరరణ తమరగ
ఇసటట ననస:3D/6
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగబబబగ
ఇసటట ననస:4-5-4
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరజజసదడ పడసరద మసడదపపడడ
ఇసటట ననస:4-5-4/2/1
వయససస:18
లస: పప
4582 NDX2372845
పపరర: అఖల వషష
ష మలకఅలమ

94-8/1219

4574 NDX2526937
పపరర: ఈశశర చసదడ సరయ
పమడడమగకరల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప పమడడమగకరల
ఇసటట ననస:3rd floor, House no 301
వయససస:20
లస: పప
4577 NDX3125465
పపరర: కకరణ కకషష చవటపలర

94-19/573

భరస : పడవణ కలమమర బగరరజపరటట
ఇసటట ననస:3b , Om Sai Sannidhi
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ తషలశ రరస నసవపశల
ఇసటట ననస:3C, Royal Palms
వయససస:19
లస: పప
94-77/945

4566 NDX2693562
పపరర: అనసష అసదచ
తసడడ:డ శరసబయఖ అసదచ
ఇసటట ననస:3-13168/3
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసససదన రరవప బగరరజపరటట
ఇసటట ననస:3b Om Sai Sannidhi
వయససస:40
లస: పప
94-2/1462

94-3/1235

తసడడ:డ రరఘవయఖ కకలగరన
ఇసటట ననస:3-805
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ ససధదర బ
ఇసటట ననస:3-5401
వయససస:31
లస: పప
94-77/944

4563 AP151010063081
పపరర: వనసకటబడవప కకలగరన

4587 NDX2458206
పపరర: వనయ కలమమర రరడడ పసటస ట

94-79/2

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరడడ పసటస ట
ఇసటట ననస:4-5-4/3
వయససస:20
లస: పప
94-72/1275

4590 NDX2924918
పపరర: హహమసత కలమమర చచనసరపలర

94-78/1221

తసడడ:డ నరసససహ రరవప చచనసరపలర
ఇసటట ననస:4-5-4/4
వయససస:23
లస: పప
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94-78/1222

తసడడ:డ నరసససహ రరవప చచనసరపలర
ఇసటట ననస:4-5-4/4
వయససస:19
లస: పప
4594 NDX3254323
పపరర: దదపసస యరకసశశటస ట

94-90/1153

94-72/1279

94-72/1281

తసడడ:డ సరయపడసరద కస
ఇసటట ననస:4-5-4/9
వయససస:19
లస: పప
4603 NDX2883254
పపరర: సతఖ వరణణ ఆతతట
భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:4-5-4/50
వయససస:50
లస: ససస స
4606 NDX3044054
పపరర: ససబబ రరవప రరయపరటట

94-74/960

94-72/1282

94-53/687

94-53/5

భరస : లకమయఖ పసటస ట
ఇసటట ననస:4-5-8/12/B
వయససస:32
లస: ససస స

4601 NDX3269768
పపరర: ననగ మలలర శశర రరవప పసనపరల

4602 NDX2882827
పపరర: శవ కస

4607 NDX2639490
పపరర: హరరరఠ మగపసననన

4610 NDX2886554
పపరర: సతఖ ససదదప కరనసమలర

4613 NDX2552669
పపరర: రజఖలకడమ అలర

4616 NDX2392702
పపరర: మహహశశరగ కటకసశశటస ట

4619 NDX2467488
పపరర: హహహమమవత మగపసననన
భరస : పరగపపరరషనసద మగపసననన
ఇసటట ననస:4-5-8/12B
వయససస:46
లస: ససస స

94-72/1278

4599 NDX2883049
పపరర: శవ కస
తసడడ:డ సరయ పడసరద కస
ఇసటట ననస:4-5-4/9
వయససస:19
లస: పప

94-72/1419

94-72/1280

94-77/1025

తసడడ:డ సరయ పడసరద కస
ఇసటట ననస:4-5-4/9
వయససస:19
లస: పప
94-74/958

4605 NDX3086022
పపరర: మలర కరరరరన రరవప కలనశశటస ట

94-76/1026

తసడడ:డ పసచచయఖ కలనశశటస ట
ఇసటట ననస:4-5-4/66
వయససస:55
లస: పప
94-53/686

4608 NDX3181898
పపరర: మహలకడమ బబలరసకకసడ

94-75/1390

భరస : వనసకటరరయగడడ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:4-5-8/6
వయససస:64
లస: ససస స
94-72/1283

4611 NDX2830586
పపరర: సతఖననరరయణ కరనసమలర

94-77/1028

తసడడ:డ రరమ రరవప కరనసమలర
ఇసటట ననస:4-5-8/11A
వయససస:60
లస: పప
94-53/688

4614 NDX2540425
పపరర: వనసకట ననగరరరరన రరడడడ అలర

94-53/689

తసడడ:డ శవ రరడడడ అలర
ఇసటట ననస:4-5-8/12
వయససస:33
లస: పప
94-72/5

తసడడ:డ శసకర రరవప కటకసశశటస ట
ఇసటట ననస:4-5-8/12A
వయససస:24
లస: ససస స
94-53/6

4596 NDX3063757
పపరర: మమధవ చరరమమమళర

భరస : ననగ మలర శశర రరవప పసనసనఅలమ
ఇసటట ననస:4-5-4/9
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : శవ రరడడడ
ఇసటట ననస:4-5-8/12
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప కటకసశశటస ట
ఇసటట ననస:4-5-8/12A
వయససస:20
లస: పప
4618 NDX2418325
పపరర: అదద లకడమ పసటస ట

94-53/853

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:4-5-8/11A
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:4-5-8/12
వయససస:59
లస: పప
4615 NDX2532984
పపరర: హనసమమన పడసరద కటకసశశటస ట

4598 NDX3267911
పపరర: భవన దదవ పసనసనఅలమ

4604 NDX3125705
పపరర: అపరష కలనశశటస ట

94-72/1277

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చరరమమమళర
ఇసటట ననస:4-5-4/8B
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పరగపపరనసద మగపసననన
ఇసటట ననస:4-5-8
వయససస:18
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ కరనసమలర
ఇసటట ననస:4-5-8/11A
వయససస:47
లస: ససస స
4612 NDX2540409
పపరర: శవ రరడడడ అలర

94-53/4

భరస : మలర కరరరరన కలనశశటస ట
ఇసటట ననస:4-5-4/66
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ రరయపరటట
ఇసటట ననస:4-5-5/9
వయససస:67
లస: పప
4609 NDX2886596
పపరర: ఆదదలకడమ కరనసమలర

4595 NDX2381341
పపరర: సరయ శక ననరజర

తసడడ:డ మసరసన రరవప పసనపరల
ఇసటట ననస:4-5-4/9
వయససస:53
లస: పప
94-78/1223

4593 NDX3068913
పపరర: చసదడ ససగజ

భరస : రమణ సససగమల
ఇసటట ననస:4-5-4/5
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప ననరజర
ఇసటట ననస:4-5-4/8
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరజ కలమమర నసతలపరటట
ఇసటట ననస:4-5-4/8B
వయససస:33
లస: ససస స
4600 NDX2882835
పపరర: శవ కస

94-72/1276

తసడడ:డ పసచచయఖ సససగమల
ఇసటట ననస:4-5-4/5
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప యరకసశశటస ట
ఇసటట ననస:4-5-4/5C
వయససస:32
లస: ససస స
4597 NDX2886364
పపరర: అనసష గగతనస

4592 NDX3132602
పపరర: రమణ సససగమల

4617 NDX2537967
పపరర: మహహశశరగ కటకసశశటస ట

94-72/6

తసడడ:డ శసకర రరవప కటకసశశటస ట
ఇసటట ననస:4-5-8/12a
వయససస:24
లస: ససస స
94-53/7

4620 NDX2447936
పపరర: కరరణ మగపసననన

94-53/8

భరస : సతఖపరల లలట మగపసననన
ఇసటట ననస:4-5-8/12B
వయససస:75
లస: ససస స
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4621 NDX2702025
పపరర: వనసకటశశర రరవప బబబబలమ

94-76/676

తసడడ:డ ననరరయణ బబబబలమ
ఇసటట ననస:4-5-8/13
వయససస:63
లస: పప
4624 NDX2875334
పపరర: మధవ దనరపననన

94-72/1284

భరస : సరసబశవ రరవప దనరపననన
ఇసటట ననస:4-5-8/14
వయససస:30
లస: ససస స
4627 NDX2879435
పపరర: అభషపక లసక

94-78/1224

94-72/1286

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మదసదల
ఇసటట ననస:4-5-8/18B
వయససస:31
లస: పప
4633 NDX3087780
పపరర: జయ చసదడ మసడవ

94-72/1287

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గరగగననన
ఇసటట ననస:4-5-10/8
వయససస:45
లస: పప
4639 NDX2357739
పపరర: కకషష చచసతనఖ ఉపసల

4625 NDX2975316
పపరర: హరగ పడసరద మననర

4626 NDX2975324
పపరర: అరరణ కలమమరగ మననర

4631 NDX3144060
పపరర: పరరశత మదసదల

4632 NDX3167491
పపరర: గరతస మమకపరటట

4637 NDX2902112
పపరర: కకపరరరర సససధస సరయ పపలవరగర

4640 NDX2648251
పపరర: నరసససహ రరవప కలసభ

4642 NDX2447902
పపరర: వనసకట యశశసత గగడడగగలలరగ

4643 NDX2653244
పపరర: వనసకట శవ పడసరద నసవపశశటస ట

94-53/12

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగడడగగలలరగ
ఇసటట ననస:4-5-14/4
వయససస:35
లస: పప

భరస : గరసధద ఏ ఏస ఏమ అననరస
ఇసటట ననస:4-5-14/4
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పపరరషస తస స రరడడడ హరదగజరగ
ఇసటట ననస:4-5-15/2
వయససస:68
లస: ససస స

94-73/857

4646 NDX2647253
పపరర: భబరర వ నసవపశశటస ట

94-72/1288

4649 NDX2885432
పపరర: హరగ పడణయ కకషష తదజ
యయనసగసటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-5-15/2
వయససస:20
లస: పప

94-73/858

4635 NDX3263852
పపరర: ఝనస లకడమ మమరతదఖతన

94-53/847

భసధసవప: ససలల
ఇసటట ననస:4-5-10/8
వయససస:64
లస: ససస స
94-74/881

4638 NDX2902864
పపరర: హహమసత రరడడడ తపససరరడడడ

94-74/880

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ తపససరరడడడ
ఇసటట ననస:4-5-10/10 FLAT NO 301
వయససస:18
లస: పప
94-2/1204

4641 NDX2652717
పపరర: పదనమవత కలసభ

94-53/646

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:4-5-14/1
వయససస:36
లస: ససస స
94-53/647

4644 NDX2646388
పపరర: వనసకట రమణ కలమమరగ
నసవపశశటస ట
భరస : వనసకట శవ పడసరద నసవపసపత
ఇసటట ననస:4-5-14/4
వయససస:57
లస: ససస స

94-53/648

94-76/664

4647 NDX2959328
పపరర: పపరరషస తస స రరడడడ హరద గజరగ

94-74/883

తసడడ:డ వనసకట శవ పడసరద నసవపశశటస ట
ఇసటట ననస:4-5-14/4
వయససస:30
లస: ససస స
94-74/884

94-72/1285

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మమకపరటట
ఇసటట ననస:4-5-8/21A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ నసవపసపత
ఇసటట ననస:4-5-14/4
వయససస:61
లస: పప
94-75/1315

4629 NDX3151750
పపరర: కకటటశశర రరవప మదసదల
తసడడ:డ రరశయఖ మదసదల
ఇసటట ననస:4-5-8/18/B
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:4-5-14/1
వయససస:39
లస: పప

4648 NDX2959310
పపరర: హహమమదదవ గగతస కకసడ

94-53/10

తసడడ:డ వనసకట శవ దసరర పడసరద కకరటబల
ఇసటట ననస:4-5-8/15
వయససస:22
లస: పప

4634 NDX2859387
పపరర: ససమఖ గమడసరర

94-73/856

భరస : హరగ పడసరద మననర
ఇసటట ననస:4-5-8/14
వయససస:44
లస: ససస స

4628 NDX2478303
పపరర: శక సరయ సదస
ర ణ చచదరగ కకరటబల

తసడడ:డ సతఖ సరయ కకషష పడసరద ఉపసల
ఇసటట ననస:4-5-11 D BLOCK 203
వయససస:22
లస: పప

4645 NDX2964328
పపరర: హరగత అననరస

94-73/855

తసడడ:డ ఏమ వ కజశవ రరవప పపలవరగర
ఇసటట ననస:4-5-10/8
వయససస:24
లస: పప
94-53/11

94-79/3

తసడడ:డ వనసకయఖ ససఖవరశ
ఇసటట ననస:4-5-8/13/A GP HARMONY AP
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకధర గమడసరర
ఇసటట ననస:4-5-8/22 /A
వయససస:28
లస: ససస స
94-72/1254

4623 NDX2393189
పపరర: శకనవరస రరవప ససఖవరశ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససఖవరశ
ఇసటట ననస:4-5-8/13/A GP HARMONY AP
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప మదసదల
ఇసటట ననస:4-5-8/18B
వయససస:58
లస: ససస స

తలర : రరమససత మసడవ
ఇసటట ననస:4-5-8/22
వయససస:21
లస: పప
4636 NDX3000833
పపరర: హరగ పడసరద గరగగననన

94-53/9

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మననర
ఇసటట ననస:4-5-8/14
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కకశశర బబబగ లసక
ఇసటట ననస:4-5-8/14A
వయససస:19
లస: పప
4630 NDX3147386
పపరర: రవసదడ మదసదల

4622 NDX2384428
పపరర: సరయ చరణణ ససఖవరశ

తసడడ:డ ససతనరరమ రరడడ
ఇసటట ననస:4-5-15/2
వయససస:69
లస: పప
94-74/885

4650 NDX3047073
పపరర: హరగ పడణయ కకషష తదజ
యయనసగసటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప యయనసగసటట
ఇసటట ననస:4-5-15/2
వయససస:20
లస: పప

94-74/886

Deleted
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4651 NDX3184900
పపరర: ఆఖల బతన
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94-75/1316

తసడడ:డ పడసరద బతన
ఇసటట ననస:4-5-15/5
వయససస:24
లస: పప
4654 NDX3255734
పపరర: భవన చసద బతషల

94-74/1056

4655 NDX2912129
పపరర: మణణకఖస కరకరర మగడడ

94-74/887

94-72/7

భరస : శకహరగ మగరరగగడడ
ఇసటట ననస:4-5-17/403
వయససస:55
లస: ససస స
94-2/454

4661 NDX2526580
పపరర: శకహరగ మగరరగగడడ

94-74/888 4667 NDX3110038
4666 NDX3134103
పపరర: వనసకట సరసబ శవ రరవప పససడచల
పపరర: వనసకట రమణ పససడచల

Deleted

తసడడ:డ కరశననధసన శవ రరమ పడసరద
ఇసటట ననస:4-5-19/1
వయససస:41
లస: పప

94-72/1258

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దనవపలలరగ
ఇసటట ననస:4-5-21/1
వయససస:19
లస: పప
4675 NDX2631521
పపరర: ససనతన అనసమలశశటస ట

94-77/1021

94-76/666

4676 NDX3221348
పపరర: మగసటబజ షపక

94-74/889

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:4-5-26/7, FLAT NO.102
వయససస:40
లస: ససస స

4679 NDX1701417
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ కకతస

94-53/13

4665 NDX2932259
పపరర: కరరరస క యమరర గడడ

94-78/1220

94-74/1065
4668 NDX3275930
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప కరశననధసన

తసడడ:డ కరశననధసన శవ రరమ పడసరద
ఇసటట ననస:4-5-19/1
వయససస:41
లస: పప
94-72/1257

4671 NDX2864098
పపరర: నఖలరరజ యలవరగర

94-76/955

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యలవరగర
ఇసటట ననస:4-5-20/1
వయససస:18
లస: పప
94-76/956

4674 NDX2630481
పపరర: కరమమశశరరరవప అనమలశశటస ట

94-76/665

తసడడ:డ వనసకటరతరస అనమలశశటస ట
ఇసటట ననస:4-5-26/1
వయససస:43
లస: పప
94-73/934

భరస : హహసపన మసజ
ఇసటట ననస:4-5-26/7
వయససస:46
లస: ససస స
94-73/373

4662 NDX2526614
పపరర: పపజ మగరరగగడడ

తసడడ:డ అశశక యమరర గడడ
ఇసటట ననస:4-5-18/B
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యలవరగర
ఇసటట ననస:4-5-20/1
వయససస:18
లస: ససస స
4673 NDX3109675
పపరర: పవన కలమమర అతస లలరగ

94-72/1256

తసడడ:డ శకహరగ మగరరగగడడ
ఇసటట ననస:4-5-17/403 Ramakrishna Towe
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశరరవప అతస లలరగ
ఇసటట ననస:4-5-25/1
వయససస:38
లస: పప

భరస : కరమమశశర రరవప అనసమలశశటస ట
ఇసటట ననస:4-5-26/1
వయససస:39
లస: ససస స
4678 NDX1501759
పపరర: రజన కకతస

94-72/8

భరస : సరసబశవ రరవప పససడచల
ఇసటట ననస:4-5-19/1
వయససస:42
లస: ససస స

94-75/1502 4670 NDX2864056
4669 NDX3269602
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప కరశననధసన
పపరర: నకరకరత యలవరగర

94-76/954

భసధసవప: వనసకటటశశర రరడడడ దసగరరసపపడడ
ఇసటట ననస:4-5-16/b
వయససస:68
లస: పప

భరస : అశశక యమరర గడడ
ఇసటట ననస:4-5-18/B
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగననయకలలల పససడచల
ఇసటట ననస:4-5-19/1
వయససస:54
లస: పప

4656 NDX2891455
పపరర: ససజవ కలమమర కరకరర మగడడ

94-37/752 4659 NDX2929388
4658 NDX2877066
పపరర: సతఖననరరయణ రరడడ దసగరరసపపడడ
పపరర: వర రరడడడ దసగరరసపపడడ

4664 NDX2833887
పపరర: రరణగక యమరర గడడ

94-74/882

తసడడ:డ ఇజజడయల కరకరర మగడడ
ఇసటట ననస:4-5-16/9
వయససస:57
లస: పప

భసధసవప: శకహరగ మగరరగగడడ
ఇసటట ననస:4-5-17/403
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ పసదదద రరడడడ బగససరరడడడ
ఇసటట ననస:4-5-18
వయససస:64
లస: పప

4672 NDX2993467
పపరర: వశశననథ దనవపలలరగ

94-72/1255

తసడడ:డ వర రరడడడ దసగరరసపపడడ
ఇసటట ననస:4-5-16/b
వయససస:29
లస: పప

4660 NDX2526556
పపరర: సరసశత పపష

4653 NDX2882033
పపరర: ఉమ మహహశశరగ బతషల

తలర : తదజశశన బతషల
ఇసటట ననస:4-5-15/11
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ససజవ కలమమర కరకరర మగడడ
ఇసటట ననస:4-5-16/9
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప యయమననన
ఇసటట ననస:4-5-16/A
వయససస:35
లస: ససస స

4663 NDX1664631
పపరర: వనసకటరరడడడ బగససరరడడడ

94-75/1317

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ కలనల
ఇసటట ననస:4-5-15/5B
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ననగమలలర శశర రరవప బతషల
ఇసటట ననస:4-5-15/11
వయససస:29
లస: పప
4657 NDX2951382
పపరర: ససజజత యయమననన

4652 NDX2911113
పపరర: ఫణణసదడ కలమమర కలనల

4677 NDX2538148
పపరర: రరహనన షపక

94-75/1

తసడడ:డ హహసపన మసజ షపక
ఇసటట ననస:4-5-26/7
వయససస:22
లస: ససస స
94-73/377

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకతస
ఇసటట ననస:4-5-26/7, FLAT NO.102
వయససస:42
లస: పప

94-72/1259
4680 NDX2860179
పపరర: వరసజననయగలల యలమసచల

తసడడ:డ ససత రరమయఖ యలమసచల
ఇసటట ననస:4-5-26/24
వయససస:60
లస: పప
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4681 NDX2860211
పపరర: అనసత కలమమరగ యలమసచల

94-75/1320

భరస : వరసజననయగలల యలమసచల
ఇసటట ననస:4-5-26/24
వయససస:54
లస: ససస స
4684 NDX2840635
పపరర: ససజయ కకషష మరగక

94-74/890

94-76/957

4685 NDX2262418
పపరర: ససనతన మమడడద

4688 NDX2979110
పపరర: లకడమ పదనమవత తచననరటట

94-75/2

తసడడ:డ లకమయఖ చరరమమమళర
ఇసటట ననస:4-5-26/50E
వయససస:56
లస: పప

94-72/1260

4694 NDX0371476
పపరర: రఘగననథ రరవప బబలననన

4686 NDX2820652
పపరర: లకమయఖ కకయ

94-73/826

4689 NDX2978666
పపరర: శకనవరస రరడడడ తచననరటట

94-74/891

భసధసవప: లకడమ పదనమవత తచననరటట
ఇసటట ననస:4-5-26/47
వయససస:49
లస: పప
94-73/827

భరస : వనసకటటశశర రరవప చరరమమమళర
ఇసటట ననస:4-5-26/50E
వయససస:52
లస: ససస స
94-76/107

94-73/825

తసడడ:డ ననగయఖ కకయ
ఇసటట ననస:4-5-26/37/2
వయససస:76
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ తచననరటట
ఇసటట ననస:4-5-26/47
వయససస:40
లస: ససస స

94-72/1261 4691 NDX2983799
4690 NDX2983476
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చరరమమమళర
పపరర: లల పసడయ దరరసన చరరమమమళర

4683 NDX3037298
పపరర: అనసష దడనవలర

భరస : శకకరసత దడనవలర
ఇసటట ననస:4-5-26/36
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నరజసదడ రరడడడ మమడడద
ఇసటట ననస:4-5-26/37
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ కకయ
ఇసటట ననస:4-5-26/37/2
వయససస:70
లస: ససస స

4693 NDX1272061
పపరర: రమమ దదవ బబలననన

94-75/1093

తసడడ:డ లకమయఖ గగసజపలర
ఇసటట ననస:4-5-26/30
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వశ బబబగ కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:4-5-26/36 4/2 LINE
వయససస:21
లస: పప
4687 NDX2782480
పపరర: ససత భబరత కకయ

4682 NDX2609675
పపరర: జశశసత గగసజపలర

4692 NDX3084720
పపరర: లహరగ నసవరలమ

94-75/1321

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-5-26/a
వయససస:19
లస: ససస స
94-76/606

4695 NDX2993673
పపరర: మధస బబబగ యరక

94-74/892

భరస : రఘగనద రరవప
ఇసటట ననస:4-5-26/C AND 4-5-26/D,
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప బబలననన
ఇసటట ననస:4-5-26/C & 4-5-26/D
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ యరక
ఇసటట ననస:4-5-26E
వయససస:32
లస: పప

4696 NDX2993616
పపరర: ఊహ రరణణ కరమననన

4697 NDX3140092
పపరర: పపరషమమ దడపసలపపడడ

4698 NDX2929347
పపరర: సరయ షణగమక శకనవరస
దడపసలపపడడ
తసడడ:డ హరగననథ దడపసలపపడడ
ఇసటట ననస:4-5-26E
వయససస:19
లస: పప

94-74/893

భరస : మధస బబబగ యరక
ఇసటట ననస:4-5-26E
వయససస:24
లస: ససస స
4699 NDX3056082
పపరర: శవ ననగమమ దనవపలలరగ

భరస : హరననథ దడపసలపపడడ
ఇసటట ననస:4-5-26/E
వయససస:39
లస: ససస స
94-72/1262

భరస : సరసబశవ రరవప దనవపలలరగ
ఇసటట ననస:4-5-27
వయససస:69
లస: ససస స
4702 NDX3189206
పపరర: బసగరరయఖ ఏలలరగ

94-76/958

భరస : రరమశరమ కరగక
ఇసటట ననస:4-5-27/5
వయససస:65
లస: ససస స

4703 NDX3006517
పపరర: రవసదడ బబబగ చగగరరపరటట

94-73/830

4706 NDX2972057
పపరర: రరమశరమ కరగక

94-73/828

4709 NDX3164563
పపరర: ససషమ గగటస పలర
భరస : రసబబబగ గగటస పలర
ఇసటట ననస:4-5-27/8
వయససస:32
లస: ససస స

94-75/1495

4704 NDX3006491
పపరర: సశరష లకడమ చగగరరపరటట

94-73/829

భరస : రవసదడ బబబగ చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:4-5-27/5
వయససస:57
లస: ససస స
94-74/894

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ కరగక
ఇసటట ననస:4-5-27/5
వయససస:67
లస: పప
94-76/959

94-75/1323

భరస : బసగరరయఖ
ఇసటట ననస:4-5-27
వయససస:53
లస: ససస స

భసధసవప: సశరష లకడమ చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:4-5-27/5
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ రరధన కకషష మమరగస గలమర
ఇసటట ననస:4-5-27/5
వయససస:36
లస: పప
4708 NDX3033107
పపరర: లకడమ కరగక

94-75/1324 4701 NDX3242849
4700 NDX3166048
పపరర: వ ఆర ఏల ఏమ దదకఠ
పపరర: అసజన ఇకలమమల ఏలలరగ
డ ఏలలరగ

తసడడ:డ బసగరరయఖ ఏలలరగ
ఇసటట ననస:4-5-27
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ ఏలలరగ
ఇసటట ననస:4-5-27
వయససస:64
లస: పప
4705 NDX2796209
పపరర: రరమచసదడ రరవప గలమర

94-75/1322

4707 NDX2900306
పపరర: మమధవ పసడడగగరరళర

94-75/1325

భరస : రరమచసదడ రరవప గలమర
ఇసటట ననస:4-5-27/5
వయససస:34
లస: ససస స
94-74/895

4710 NDX2387066
పపరర: భబరత రరడడడ అలమర

94-3/1236

తసడడ:డ శకననధ రరడడ అలమర
ఇసటట ననస:4-5-27/63A, 3RD LANE
వయససస:28
లస: పప
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94-53/799

భరస : రరఢ కకషష రరడడడ మమక
ఇసటట ననస:4-5-28
వయససస:54
లస: ససస స
4714 NDX3217163
పపరర: కకవడ మణణ దదవనసదర

94-75/1327

Deleted
94-75/1332

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ రరడడడ యకరసటట
ఇసటట ననస:4-5-29/2
వయససస:21
లస: ససస స
4720 NDX3007234
పపరర: ఈశశర రరవప ఓరరగసటట

4715 NDX3095106
పపరర: జశశసత పకథదశ కసదదమళర

94-76/968

4721 NDX3004033
పపరర: ససదదప లసక

94-76/982

4724 NDX2573483
పపరర: సరయ వనసకట చచనసరపరటట
తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:4-5-29/6
వయససస:19
లస: పప

4726 NDX2976033
పపరర: పపరషచసదడ రరవప పలశదద

4727 NDX3078334
పపరర: పలశదద ససధనరరణణ రరణణ పలశదద

94-74/932

తసడడ:డ అదద శశషయఖ పలశదద
ఇసటట ననస:4-5-29/7
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదశశషయఖ
ఇసటట ననస:4-5-29/7
వయససస:42
లస: పప
94-76/990

4735 NDX3088739
పపరర: అభనవ జజగరర మమడడ

94-74/901

4733 NDX2759439
పపరర: శక రరజ ఎరరబసడడ

4736 NDX2599587
పపరర: శకలత కసచరర

Deleted

4739 NDX3255510
పపరర: శఓఈఘ వనమవరపప
తసడడ:డ ఏష౿థష వనమవరపప
ఇసటట ననస:4-5-29/21/B8
వయససస:53
లస: ససస స

4719 NDX3005329
పపరర: జయమమ ఓరరగసటట

94-76/967

4722 NDX2934206
పపరర: మగరళమహన రరవప
చచనసరపరటట
భసధసవప: పదనమవత చచనసరపరటట
ఇసటట ననస:4-5-29/6
వయససస:43
లస: పప

94-76/981

94-80/865

4725 NDX3035912
పపరర: ససధనరరణణ పలశదద

94-73/836

భరస : పపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:4-5-29/7
వయససస:41
లస: ససస స
94-74/933

94-75/1340
4728 NDX3078839
పపరర: palvadi purna Chandra Rao
పలశదద
తసడడ:డ పలశదద పపరష చసదడ రరవప పలశదద ఆదదశశష
ఇసటట ననస:4-5-29/7
వయససస:42
లస: పప

94-76/988

94-76/989
4731 NDX3035896
పపరర: వనసకటకకషష సరయ ఉదయ వరరన
పలశదద
తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:4-5-29/7
వయససస:18
లస: పప

94-76/991

4734 NDX2697753
పపరర: ఇసదదరర దదవ కకయ

94-75/1098

భరస : శకనవరస రరవప కకయ
ఇసటట ననస:4-5-29/8
వయససస:45
లస: ససస స
94-76/667

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:4-5-29/16
వయససస:19
లస: ససస స
94-74/1052

94-75/3

94-74/927

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఎరరబసడడ
ఇసటట ననస:4-5-29/7
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ పపసయఖ
ఇసటట ననస:4-5-29/12
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ యయససదనస వనమవరపప
ఇసటట ననస:4-5-29/21/B8
వయససస:53
లస: ససస స

4730 NDX2959724
పపరర: ససధనరరణణ పలవరదద

4716 NDX2262517
పపరర: శకలకడమ కకలర పర

భరస : బడమమయఖ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:4-5-29/3/38/11
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడ రరవప పలవరదద
ఇసటట ననస:4-5-29/7
వయససస:41
లస: ససస స

4732 NDX2928604
పపరర: వనసకట కకషష సరయ ఉదయ
వరధన పలవరదద
తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప పలవరదద
ఇసటట ననస:4-5-29/7
వయససస:18
లస: పప

4738 NDX3225042
పపరర: మరగయమమ వనమవరపప

94-76/966

భరస : పలశదద ససధనరరణణ రరణణ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:4-5-29/7
వయససస:41
లస: ససస స
94-76/987

94-74/896

భరస : వనసకటరమణనరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:4-5-29/2
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ డదవడ లసక
ఇసటట ననస:4-5-29/5c
వయససస:21
లస: పప

భరస : మగరళమహన రరవప చచనసరపరటట
ఇసటట ననస:4-5-29/6
వయససస:39
లస: ససస స

4729 NDX3036092
పపరర: పపరషచసదడ రరవప పలశదద

94-74/897

తసడడ:డ పపలర రరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:4-5-29/
వయససస:19
లస: పప
4718 NDX3007184
పపరర: బడహమయఖ ఓరరగసటట

4713 NDX3214061
పపరర: కకవడ మణణ దదవనసదర

భరస : రరజజసధర సససగ దదవనసదర
ఇసటట ననస:4-5-28/3
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరయఖ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:4-5-29/3/38/11
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ బడహమయఖ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:4-5-29/3/38/11
వయససస:27
లస: పప
4723 NDX2932309
పపరర: పదనమవత చచనసరపరటట

94-75/1326

తసడడ:డ రరఢ కకషష రరడడడ మమక
ఇసటట ననస:4-5-28
వయససస:31
లస: పప

భరస : రరజజసధర సససగ దదవనసదర
ఇసటట ననస:4-5-28/3
వయససస:64
లస: ససస స

4717 NDX2934149
పపరర: లకడమ మకదసల యకరసటట

4712 NDX2951788
పపరర: హరగ కకషష మమక

4737 NDX3263290
పపరర: రరమ రరవప వక

94-75/1501

తసడడ:డ రరజ రరవప వక
ఇసటట ననస:4-5-29/20 Flat No. 503
వయససస:52
లస: పప
94-74/1055

4740 NDX3174323
పపరర: వనసకట శవ పడదదప తనళళ
ర రగ

94-74/907

తసడడ:డ చన గగరవయఖ తనళళ
ర రగ
ఇసటట ననస:4-5-29/25C
వయససస:34
లస: పప
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94-74/908

భరస : ననగజశశర రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:4-5-29/30/14
వయససస:46
లస: ససస స
4744 NDX2888238
పపరర: మమఘననథ పస సరన

4742 NDX2384352
పపరర: లకడమ మమనక కజళస

94-53/14

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కజళస
ఇసటట ననస:4-5-29/31
వయససస:22
లస: ససస స
94-77/1023

తసడడ:డ వర పడసరద పస సరన
ఇసటట ననస:4-5-29/31
వయససస:19
లస: పప

4745 NDX2607554
పపరర: తనమయ చచదరగ చదరరడడడ

94-76/970

4748 NDX2932572
పపరర: గరతన కకషష సరయ వనజరసడర

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ చచదరగ కసదదమళర
ఇసటట ననస:4-5-29/38
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనజరసడర
ఇసటట ననస:4-5-29/38
వయససస:21
లస: పప

4750 NDX3092400
పపరర: కకషష కలమమరగ మదమసచ

4751 NDX3056884
పపరర: ససధనఖ మదమసచ

94-74/943

94-53/658

4746 NDX2841914
పపరర: వరయఖ కసదదమళర

94-76/971

94-75/1345

4749 NDX3057379
పపరర: రరమ మహన రరవప
మమదమసచ
తసడడ:డ రరమ కకటయఖ మమదమసచ
ఇసటట ననస:4-5-29-38/1A
వయససస:55
లస: పప

94-74/942

4752 NDX2574572
పపరర: పవన కలమమర రరడడ చసటట

94-76/669

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:4-5-29-38/1A
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపస రరడడడ చసటట
ఇసటట ననస:4-5-29/38/4
వయససస:20
లస: పప

4753 NDX3249232
పపరర: అనసష కలర

4754 NDX3215373
పపరర: లకడమ గగసడ

4755 NDX3149333
పపరర: హరగక కసచరర

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరడడడ కలర
ఇసటట ననస:4-5-29/38/4A1
వయససస:25
లస: ససస స
4756 NDX3209376
పపరర: లకడమ గగసడ

Deleted

భరస : గరలలశశర రరవప గగసడ
ఇసటట ననస:4-5-29/38/4B
వయససస:64
లస: ససస స
4759 NDX2545960
పపరర: దదపక శరఖమమరగ

94-75/1094

4757 NDX2551372
పపరర: శరఖమమరగ దదపక

తసడడ:డ రమమశ
ఇసటట ననస:4-5-29/38/11
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ లకమణ రరవప
ఇసటట ననస:4-5-29-38/11B
వయససస:20
లస: ససస స

94-74/913

94-77/1024

4766 NDX2449114
పపరర: పవన కలమమర మగపసలననన

4769 NDX2533636
పపరర: వసశ కకషష మనరవ
తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ మనరవ
ఇసటట ననస:4-5-29/38/11B
వయససస:33
లస: పప

94-76/975

4764 NDX2917268
పపరర: కకషషవనణణ కసదదమళర

94-53/801

భరస : వరయఖ కసదదమళర
ఇసటట ననస:4-5-29/38/11
వయససస:38
లస: ససస స
94-76/3

తసడడ:డ లకమణ బబబగ మగపసలననన
ఇసటట ననస:4-5-29/38/11
వయససస:23
లస: పప
94-53/662

94-75/636

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-5-29/38/9A
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకట రరమరరజ తతక చచస
ఇసటట ననస:4-5-29/38/10
వయససస:36
లస: ససస స
94-74/909

4758 NDX0184234
పపరర: వకరస శరఖమమరగ

4761 NDX3085834
పపరర: గరత కకషష సరయ వనజరసడర

4763 NDX3002482
పపరర: వదనఖవత తతక చచస

4768 NDX2644912
పపరర: లకడమ నఖత తషమమల

94-53/659

4760 NDX3097078
పపరర: మణణదదప నలల
ర రగ

4762 NDX2611440
పపరర: ననగపరసచజనఖ వఠల వరగశశటస ట
తసడడ:డ ననగజశశర రరవప వరగశశటస ట
ఇసటట ననస:4-5-29/38/10
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:4-5-29/38/4B
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:4-5-29/38/7
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-5-29/38/9A
వయససస:18
లస: పప

94-76/668

94-74/912

తసడడ:డ శసఖఆమమరగ ఉమ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:4-5-29/38/7
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప శరఖమమరగ
ఇసటట ననస:4-5-29/38/7
వయససస:22
లస: పప

4765 NDX2731263
పపరర: బటటసల శక శశ కరసత

94-74/911

భరస : గరలలశశర రరవప గగసడ
ఇసటట ననస:4-5-29/38/4B
వయససస:64
లస: ససస స
94-75/1337

94-53/800

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ చచదరగ కసదదమళర
ఇసటట ననస:4-5-29/38
వయససస:43
లస: పప

భరస : రరమ మహన రరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:4-5-29-38/1A
వయససస:46
లస: ససస స
94-77/1108

94-76/969

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కజలస
ఇసటట ననస:4-5-29/31
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:4-5-29/34
వయససస:19
లస: ససస స

4747 NDX2917391
పపరర: వరయఖ కసదదమళర

4743 NDX2757383
పపరర: లకడమ హరగక కజలస

4767 NDX2610327
పపరర: సశరష కలమమరగ కకలమరగ

94-73/671

భరస : వర పడసరద కకలమరగ
ఇసటట ననస:4-5-29/38/11A
వయససస:36
లస: ససస స
94-73/1

4770 NDX2740652
పపరర: ననహ మమధవరపప

94-73/835

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ మమధవరపప
ఇసటట ననస:4-5-29/38/11 F.NO. 501
వయససస:26
లస: ససస స
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4771 NDX2935245
పపరర: వనసకట కకషషయఖ మమధవరపప

94-75/1333

4772 NDX2935674
పపరర: శరగమల మమధవరపప

94-75/1334

4773 NDX2936243
పపరర: ససరఖ తదజ మమధవరపప

94-75/1335

తసడడ:డ ససబబ రరయగడడ మమధవరపప
ఇసటట ననస:4-5-29/38/11 F.NO. 501
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకట కకషషయఖ మమధవరపప
ఇసటట ననస:4-5-29/38/11 F.NO. 501
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ మమధవరపప
ఇసటట ననస:4-5-29/38/11 F.NO. 501
వయససస:30
లస: పప

4774 NDX2780625
పపరర: శకదదవ రరచపపడడ

4775 NDX3205531
పపరర: జయభరత చదకలరగ

4776 NDX2781342
పపరర: శవననగ మహహశ వనమగల

94-76/972

భరస : రవచసదడ ఉపపసటటరగ
ఇసటట ననస:4-5-29/38/11 F NUMBER 1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర శశర రరవప చదకలరగ
ఇసటట ననస:4-5-29/38/13
వయససస:32
లస: పప

4777 NDX2781391
పపరర: ఫణణత చచదరగ వనమగల

4778 DFL2078756
పపరర: ననగ లకడమ తచలకపలర

94-76/974

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:4-5-29/38/14
వయససస:23
లస: ససస స
4780 NDX2372852
పపరర: చసదడశశఖర రరవప మకరపరటట

94-81/2

తసడడ:డ చచసచయఖ చదబబడ లల
ఇసటట ననస:4-5-29/41
వయససస:19
లస: ససస స
4786 NDX3076452
పపరర: వనసకట ధనశ బబబగ శరగగగరగ

94-75/1339

94-89/7

94-89/10

భరస : పడతనప రరడడడ సగగల
ఇసటట ననస:4-5-29/44
వయససస:44
లస: ససస స
4795 NDX0193631
పపరర: లకమమమ కజ

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మరగకపపడడ
ఇసటట ననస:4-5-29/44
వయససస:41
లస: పప

4787 NDX3099470
పపరర: పడసరద రరవప చలర

94-76/976

94-89/13

4796 NDX1791160
పపరర: వనసకట నశరసతరరడడడ సస మసన

94-72/1263

4799 NDX1795279
పపరర: శకనవరస రరవప ఆవపల
తసడడ:డ ననగజశశర రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:4-5-29/44
వయససస:45
లస: పప

94-89/795

4785 NDX3054202
పపరర: శకదదవ శరగగగరగ

94-75/1338

4788 NDX3053352
పపరర: పదమ చలర

94-72/1264

భరస : పడసరద రరవప చలర
ఇసటట ననస:4-5-29/43/A
వయససస:50
లస: ససస స
94-89/8

4791 NDX1793208
పపరర: సతఖ వనసకట ససపరరష వనలననన

94-89/9

భరస : ససధనకర బబబగ వనలననన
ఇసటట ననస:4-5-29/44
వయససస:40
లస: ససస స
94-89/11

4794 NDX1789728
పపరర: వజయ లకడమ సస మసన

94-89/12

భరస : పపరగ రరడడడ సస మసన
ఇసటట ననస:4-5-29/44
వయససస:52
లస: ససస స
94-89/14

తసడడ:డ పపరగ రరడడడ సస మసన
ఇసటట ననస:4-5-29/44
వయససస:26
లస: పప
94-89/16

4782 NDX2599371
పపరర: రరహహల శకకకసడ

తసడడ:డ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:4-5-29/41A
వయససస:40
లస: ససస స

4790 NDX0527549
పపరర: ఆరరగఖ అనసపమననయగడడ
తతసడపననన
భరస : బబరరరరడ హకదయరరజ తతసదపననన
ఇసటట ననస:4-5-29/44
వయససస:37
లస: ససస స
4793 NDX0193615
పపరర: పదనమవత కజ

94-89/1006

తసడడ:డ వననసగగపరలమచనరరఖలల శకకకసడ
ఇసటట ననస:4-5-29/38D
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరమచసదడ రరడడడ కజ
ఇసటట ననస:4-5-29/44
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పసచచ రరడడడ కజ
ఇసటట ననస:4-5-29/44
వయససస:81
లస: ససస స
4798 NDX1928193
పపరర: తసగరళర మరగకపపడడ

94-53/15

తసడడ:డ ససబబరరవప చలర
ఇసటట ననస:4-5-29/43/A
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ మమధవ రరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:4-5-29/44
వయససస:25
లస: ససస స
4792 NDX0623645
పపరర: సగగల మమరగ అనసరరధ సగగల

4781 NDX2525194
పపరర: నరజష ఆదదమమలస

4784 NDX3162062
పపరర: హరగరత చచదరగ చదబబడ లల

4779 NDX2194751
పపరర: గణణష తచలకపలర
తసడడ:డ కరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:4-5-29/38/20B
వయససస:36
లస: పప

తలర : వజయలకడమ చదబబడ లల
ఇసటట ననస:4-5-29/41
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషష శరగగగరగ
ఇసటట ననస:4-5-29/41A
వయససస:20
లస: పప
4789 NDX1864785
పపరర: హహమ బసదస మమదరమమటర

94-74/910

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఆదదమమలస
ఇసటట ననస:4-5-29/38/23
వయససస:24
లస: పప
94-74/1050

94-76/973

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:4-5-29/38/14
వయససస:26
లస: పప

భరస : గణణష తచలకపలర
ఇసటట ననస:4-5-29/38/20B
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణరరవప మకరపరటట
ఇసటట ననస:4-5-29/38/22
వయససస:43
లస: పప
4783 NDX3223286
పపరర: హరగరత చచదరగ చదబబడ లల

94-75/1336

4797 NDX1789819
పపరర: వనసకట కరరగసక రరడడడ సస మసన

94-89/15

తసడడ:డ పపరగ రరడడడ సస మసన
ఇసటట ననస:4-5-29/44
వయససస:28
లస: పప
94-89/17

4800 NDX0928705
పపరర: గసగరరరడడడ కర కర

94-89/18

తసడడ:డ శకహరగ రరడడడ కర
ఇసటట ననస:4-5-29/44
వయససస:47
లస: పప

Page 130 of 393

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-42

4801 NDX0622712
పపరర: పడతనప రరడడడ సగగల సగగల

94-89/19

తసడడ:డ శక రరడడడ సగగల
ఇసటట ననస:4-5-29/44
వయససస:50
లస: పప
4804 NDX3046554
పపరర: పసరర రరడడడ మదదసరన

4802 NDX1789660
పపరర: పపరగ రరడడడ సస మసన

94-89/20

తసడడ:డ హనమ రరడడడ సస మసన
ఇసటట ననస:4-5-29/44
వయససస:63
లస: పప
94-76/977

4803 NDX3264025
పపరర: ననగ కకషష సరయ కలమమర కజత

94-74/1061

తలర : ననగ పడసనర కలమమరగ కజత
ఇసటట ననస:4-5-29/48/8
వయససస:19
లస: పప

4805 NDX2401123
పపరర: నరజష పరరచసరగ

94-53/16

4806 NDX2370807
పపరర: సలమమ బబగస షపక

94-53/17

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరడడడ మదదసరన
ఇసటట ననస:4-5-29/48/8 FLAT NO 306
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శవననరరరయణ పరరచసరగ
ఇసటట ననస:4-5-29/48/8 F NO:105 DHAR
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద షపక
ఇసటట ననస:4-5-29/48/8, F NO 504, DHA
వయససస:22
లస: ససస స

4807 NDX2370815
పపరర: మహమమద ససరజ షపక

4808 NDX2428753
పపరర: అఖల కరవపరగ

4809 NDX2872935
పపరర: వనలల వశరశమతడ బసడరర

94-53/18

తసడడ:డ మహమమద షపక
ఇసటట ననస:4-5-29/48/8, F NO 504, DHA
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కరవపరగ
ఇసటట ననస:4-5-29/49B
వయససస:22
లస: పప

4810 NDX2964070
పపరర: సరసబశవరరవప తసగరళ

4811 NDX2866192
పపరర: శకలత కసదదమళర

94-76/978

తసడడ:డ ససబబ రరయగడడ తసగరళ
ఇసటట ననస:4-5-29/51
వయససస:60
లస: పప
4813 NDX2866333
పపరర: పపలర రరవప కసదదమళర

94-76/979

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదవనసడనర
ఇసటట ననస:4-5-29/51A
వయససస:34
లస: పప
4819 NDX3011228
పపరర: దదనకర లసక

94-74/921

94-76/980

94-74/922

తసడడ:డ జజనసన యమమరగస
ఇసటట ననస:4-5-29/56B
వయససస:20
లస: పప

94-74/919

94-74/1067

4823 NDX2615771
పపరర: ససజనఖ రరవనళర

4829 NDX3038114
పపరర: జజనసన యమమరగస
తసడడ:డ జజసఫ యమమరగస
ఇసటట ననస:4-5-29/56B
వయససస:49
లస: పప

94-74/917

4818 NDX3191491
పపరర: మమరగ దదవనసడనర

94-74/920

భరస : వనసకటటశశర రరవప దదవనసడనర
ఇసటట ననస:4-5-29/51A
వయససస:32
లస: ససస స
4821 NDX3289766
పపరర: సససదసలల గగననడ బబ యనన

94-74/1071

భసధసవప: శకనస దడసతగగన
ఇసటట ననస:4-5-29/51/C
వయససస:37
లస: పప
94-76/670

4824 NDX0232777
పపరర: దసరర కరనసగరలల

94-2/769

తసడడ:డ పడభబకర కరనసగరలల
ఇసటట ననస:4-5-29/55B
వయససస:33
లస: ససస స
94-74/923

తసడడ:డ కకషష చవర
ఇసటట ననస:4-5-29/56/8/2
వయససస:46
లస: పప
94-53/660

4815 NDX3182813
పపరర: వనసకటటశశర రరవప దదవనసడనర

Deleted

4817 NDX3182912
పపరర: మమరగ దదవనసడనర

4826 NDX3004199
పపరర: నరసససహరరవప చవర

94-74/916

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదవనసడనర
ఇసటట ననస:4-5-29/51A
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పస తషరరజ రరవనళళ
ఇసటట ననస:4-5-29/52 Patel Road
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతరరవప
ఇసటట ననస:4-5-29/56
వయససస:19
లస: ససస స
4828 NDX2648582
పపరర: పసరక సరలమ యమమరగస

95-6/916

భసధసవప: శకనస డడననన గగన
ఇసటట ననస:4-5-29/51/C
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప దదల
ఇసటట ననస:4-5-29/51C
వయససస:23
లస: పప
4825 NDX3013109
పపరర: పదనమవత దదవళర

4814 SQX2045466
పపరర: నసదదన

4820 NDX3285939
పపరర: అసజమమ గగనడ గగన

4812 NDX2866234
పపరర: జరశశసత పకథదశ కసదదమళర
తసడడ:డ పపలర రరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:4-5-29/51-3
వయససస:19
లస: పప

భరస : వననరటటసవరరర రరవప దదవనసడనర
ఇసటట ననస:4-5-29/51A
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ డదవడ లసక
ఇసటట ననస:4-5-29/51c
వయససస:19
లస: పప
4822 NDX3144250
పపరర: జయదదప పప దదల

94-74/915

తసడడ:డ కమ
ఇసటట ననస:4-5-29-51/9A
వయససస:18
లస: ససస స
94-74/918

94-74/914

తసడడ:డ సరయ బబబ బసడరర
ఇసటట ననస:4-5-29/50
వయససస:19
లస: పప

భరస : పపలర రరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:4-5-29/51-3
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపయఖ కసదదమళర
ఇసటట ననస:4-5-29/51-3
వయససస:46
లస: పప
4816 NDX3182474
పపరర: వనసకటటశశర రరవప దదవనసడనర

94-75/4

4827 NDX3004223
పపరర: జయమమ చవర

94-74/944

భరస : నరగససహరరవప చవర
ఇసటట ననస:4-5-29-56/8/2
వయససస:42
లస: ససస స
94-74/924

4830 NDX3042652
పపరర: పడవణ కలమమరగ యమమరగస

94-74/925

భరస : జజనసన యమమరగస
ఇసటట ననస:4-5-29/56B
వయససస:39
లస: ససస స
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94-1/1183

తసడడ:డ శవ ససబబబరరవప వపనరవ
ఇసటట ననస:4-5-29/57 K
వయససస:28
లస: ససస స
4834 NDX2913192
పపరర: అరరణ దడడడ

94-74/926

94-74/945

94-74/931

94-76/986

94-72/1265

94-75/1341

94-213/64

4844 NDX2467272
పపరర: ససనత చరపపరరడడడ

4847 NDX3007960
పపరర: శవరరమకకషష పడసరద బబననల

4850 NDX3007929
పపరర: కకటట రతస మమ బబననల

4853 MLJ3693629
పపరర: అపసమమ వనలదసడడ

94-77/1115

Deleted
94-75/1096

భరస : వనసకట రరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:4-5-29/73/A, G-1, 3 STAIR
వయససస:33
లస: ససస స

4856 NDX2906386
పపరర: తదజ శక అసబటట

94-53/19

తసడడ:డ మమఖన సససగ ఠరకలర
ఇసటట ననస:4-5-29/73B
వయససస:63
లస: పప

4839 NDX2810075
పపరర: మలర శశరగ పగగలర

94-76/984

4842 NDX2552966
పపరర: హరగరణణ జశటట

94-53/661

4845 NDX2467363
పపరర: కకషష రరడడడ చరపపరరడడడ

94-53/20

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ చరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:4-5-29/69
వయససస:31
లస: పప
94-72/1266

4848 NDX3008638
పపరర: శకనవరస కలమఖణ బబననల

94-73/837

తసడడ:డ చసదడశశఖర బబననల
ఇసటట ననస:4-5-29/70
వయససస:21
లస: ససస స
94-76/992

4851 NDX3008752
పపరర: కకటటశశరగ బబననల

94-76/993

భరస : చసదడశశఖర బబననల
ఇసటట ననస:4-5-29/70
వయససస:42
లస: ససస స
94-213/68

4854 NDX3263704
పపరర: కకతస మమసస హరగరత కకతస మమసస

94-74/1059

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:4-5-29/71
వయససస:18
లస: ససస స
94-73/838

తలర : వనసకటరరవమమ అసబటట
ఇసటట ననస:4-5-29/73/A/5
వయససస:19
లస: ససస స
4859 NDX2552461
పపరర: రరమ సససగ ఠరకలర

94-74/928

తలర : ఈశశరమమ కకతస
ఇసటట ననస:4-5-29/67/1
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవ
ఇసటట ననస:4-5-29/70
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:4-5-29/71
వయససస:18
లస: ససస స

4858 NDX2548287
పపరర: లకడమ నరసమమ కసదసల

94-76/985

భరస : కకషషమమరగస బబననల
ఇసటట ననస:4-5-29/70
వయససస:91
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ చచసబబటట
ఇసటట ననస:4-5-29/70
వయససస:27
లస: పప
4855 NDX3263639
పపరర: కకతస మమసస హరగరత కకతస మమసస

4841 NDX2996924
పపరర: అలస ఫ బబష మహమమద

4836 NDX3096815
పపరర: నవన కలమమర కకసడపలర

భరస : వననరయయమయమ పగగలర
ఇసటట ననస:4-5-29/63G
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర బబననల
ఇసటట ననస:4-5-29/70
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ బబల శశరయఖ ననరగశశటస ట
ఇసటట ననస:4-5-29/70
వయససస:42
లస: ససస స
4852 NDX1797895
పపరర: రమమశ కలమమర చచసబబటట

94-74/930

భరస : వనసకట తరరపతరరడడడ చరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:4-5-29/69
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర బననల
ఇసటట ననస:4-5-29/70
వయససస:49
లస: పప
4849 NDX2901460
పపరర: రరజకలమమరగ ననరగశశటస ట

4838 NDX3085636
పపరర: భరత దవపలలరగ

94-59/872

తసడడ:డ అమరలసగయఖ కకసడపలర
ఇసటట ననస:4-5-29/60A
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల మహమమద
ఇసటట ననస:4-5-29/66 A-1
వయససస:55
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర రరయపరటట
ఇసటట ననస:4-5-29/68A
వయససస:36
లస: ససస స
4846 NDX3008844
పపరర: చసదడ శశఖర బననల

94-76/983

తలర : కకషషవనణణ దవపలలరగ
ఇసటట ననస:4-5-29/63a
వయససస:18
లస: పప

భరస : అలస ఫ బబష మహమమద
ఇసటట ననస:4-5-29/66 A-1
వయససస:49
లస: ససస స
4843 NDX3206075
పపరర: శశషష లత రరయపరటట

4835 NDX3192416
పపరర: దసలపలర జజఖత

4833 NDX2631901
పపరర: అరరణ దడడడ

భరస : మలర కరరరరన రరవప దడడడ
ఇసటట ననస:4-5-29/59
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : దసలపలర శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-5-29/60/1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శత రరమయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:4-5-29-61A
వయససస:30
లస: పప
4840 NDX3008216
పపరర: సరయరర బబగగమ మహమమద

94-76/4

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:4-5-29/58
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన రరవప దడడడ
ఇసటట ననస:4-5-29/59 BA
వయససస:45
లస: ససస స
4837 NDX3210358
పపరర: గరపస కకషష బబలరసకకసడ

4832 NDX2534790
పపరర: శకవదఖ రరవపరటట

4857 NDX2548279
పపరర: వనసకట రరడడడ కసదసల

94-75/1095

తసడడ:డ రరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:4-5-29/73/A, G-1, 3 STAIR
వయససస:42
లస: పప
94-73/672

4860 NDX2561488
పపరర: రరకకమణణ బబయ ఠరకలర

94-75/1097

భరస : రరమ సససగ ఠరకలర
ఇసటట ననస:4-5-29/73B
వయససస:55
లస: ససస స
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4861 NDX3168549
పపరర: సదనశవ రరవప గగరగజవవలల

94-74/934

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:4-5-29/75
వయససస:45
లస: పప
4864 NDX3181427
పపరర: దదవనసదడ బసడరర

94-74/935

4865 NDX3207347
పపరర: దదవనసదడ బసడరర

94-76/995

4868 NDX3208659
పపరర: లకడమ పడసరద రరవప ననరపననన

94-74/936

భరస : లకడమ పడసరద రరవప నననపననన
ఇసటట ననస:4-5-29/81
వయససస:58
లస: ససస స

4871 NDX2262277
పపరర: అపరస రరవప మగపరసళర

4866 NDX3204526
పపరర: దదవనసదడ బసడరర

94-76/996

4869 NDX3204666
పపరర: లకడమ పడసరద రరవప ననరపననన

94-75/5

4872 NDX1395665
పపరర: జజసఫ లకమణ తదజ మమదరమమటర

4876 NDX2977635
పపరర: పపజత వరగరన

4878 NDX2468924
పపరర: ననగలకడమ మమరరళళ

94-75/8

తసడడ:డ వనణగ మమధవ ననలకలడడటట
ఇసటట ననస:4-5-29/86
వయససస:22
లస: పప
4882 NDX2646412
పపరర: మమనక అలవల

4880 NDX2468916
పపరర: శకనవరసరరవప మమరరళళ

94-75/1101

4883 NDX2437531
పపరర: ననహహమయమ చలమర

4886 NDX2975068
పపరర: నరసససహ నవన కసచబబ టర

తసడడ:డ వనసకట ననగ మహన యలమసచ
ఇసటట ననస:4-5-29/90
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ హరగ ననరరయణ కసచబబ టర
ఇసటట ననస:4-5-29/94
వయససస:28
లస: పప

4888 NDX2481968
పపరర: రరహహణణ మనస ఆలపరటట

4889 NDX2481976
పపరర: పలర వ ఆలపరటట

తసడడ:డ కకరణ బబబగ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:4-5-29/99
వయససస:20
లస: ససస స

94-75/9

94-75/11

తసడడ:డ కకరణ బబబగ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:4-5-29/99
వయససస:43
లస: ససస స

94-74/937

94-75/7

4881 NDX2648566
పపరర: దదపసక అలవల

94-75/1100

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ అలవల
ఇసటట ననస:4-5-29/86
వయససస:21
లస: ససస స
94-75/10

తసడడ:డ సరమమల జజన చలక
ఇసటట ననస:4-5-29/89
వయససస:26
లస: పప
94-74/940

4875 NDX3040755
పపరర: రవ పడకరశ వధద

భరస : శకనవరస రరవప మమరరళళ
ఇసటట ననస:4-5-29/86
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ మమరరళళ
ఇసటట ననస:4-5-29/86
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ అలవల
ఇసటట ననస:4-5-29/86
వయససస:18
లస: ససస స
4885 NDX2983070
పపరర: ఫణణ శక యలమసచ

94-75/6

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమరరళర
ఇసటట ననస:4-5-29/86
వయససస:20
లస: ససస స

4879 NDX2262400
పపరర: అఖల సరయ ననలకలడడటట

94-75/224

తసడడ:డ శశషగగరగ రరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:4-5-29/84
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప వధద
ఇసటట ననస:4-5-29/85
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నరరసదడ వరగరన
ఇసటట ననస:4-5-29/85
వయససస:18
లస: ససస స

94-76/997

తసడడ:డ కకషషయఖ ననరపననన
ఇసటట ననస:4-5-29/81
వయససస:66
లస: పప

94-76/671 4874 NDX2392934
94-76/7
4873 NDX2702611
పపరర: వనసకట వజయ కకషష మసగళపలర
పపరర: వనకరసత వజయ కకషష
మసగళసపలర
తసడడ:డ జగదదశ తలక మసగళపలర
తసడడ:డ జగదదశ తలక మసగళసపలర
ఇసటట ననస:4-5-29/84A
ఇసటట ననస:4-5-29-84\A. 4\3 VIDYANAG
వయససస:22
లస: పప
వయససస:23
లస: పప

4877 NDX2468932
పపరర: శకలత మమరరళళ

94-75/1342

Deleted

తసడడ:డ అబమబ రరమగలల మగపరసళర
ఇసటట ననస:4-5-29/84
వయససస:47
లస: పప

94-74/938

94-73/2

తసడడ:డ ఆసజననయగలల బసడరర
ఇసటట ననస:4-5-29/78B5
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ ననరపననన
ఇసటట ననస:4-5-29/81
వయససస:66
లస: పప
94-76/998

4863 NDX2535474
పపరర: హరరష రరడడడ కడడదసల

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కడడదసల
ఇసటట ననస:4-5-29/77A
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల బసడరర
ఇసటట ననస:4-5-29/78B5
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల బసడడడ
ఇసటట ననస:4-5-29/78 B5
వయససస:25
లస: పప
4870 NDX3205713
పపరర: లకడమ నననపననన

94-76/994

తసడడ:డ సదనశవ రరవప
ఇసటట ననస:4-5-29/75
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:4-5-29/78 b5
వయససస:25
లస: పప
4867 NDX3211232
పపరర: దదవనసదడ బసడరర

4862 NDX3168275
పపరర: ససధఖ రరణణ గగరగజవవలల

94-73/839

94-74/939
4884 NDX2980795
పపరర: వనసకట ననగ మహన
యలమసచ
తసడడ:డ జయ దదవ మహన పడసరద యలమసచ
ఇసటట ననస:4-5-29/90
వయససస:58
లస: పప

4887 NDX2533669
పపరర: కకషరష రరడడడ కకటట

94-74/1

తసడడ:డ భషమ రరడడడ కకటట
ఇసటట ననస:4-5-29/98
వయససస:33
లస: పప
94-75/12

4890 NDX2481984
పపరర: కకరణ బబబగ ఆలపరటట

94-75/13

తసడడ:డ ససధకర ఆలపరటట
ఇసటట ననస:4-5-29/99
వయససస:48
లస: పప
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94-75/1343

తసడడ:డ కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:4-5-29/99/A
వయససస:18
లస: పప
4894 NDX3103330
పపరర: రమఖ కకషష యడర పరటట

94-76/961

94-74/898

94-74/1058

94-77/1110

4901 NDX3141363
పపరర: నవన రరజ రరవపపడడ

94-74/900

94-76/962

94-75/1329

4902 NDX3154945
పపరర: ననరరయణ చచసతనఖ పరరచసరర

94-76/963

తసడడ:డ శకనవరస పరరచసరర
ఇసటట ననస:4-5-29/111
వయససస:21
లస: పప
94-76/5

భసధసవప: ససధఖ
ఇసటట ననస:4-5-29/119/7
వయససస:26
లస: పప

94-77/1116

94-76/6

94-74/899

4908 NDX2388114
పపరర: వనసకట కలమమరగ మమకల

94-53/21

భరస : వనసకటటశశర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:4-5-29/119/7
వయససస:35
లస: ససస స

4910 NDX2900231
పపరర: శరత బబబగ వరగన

94-76/964

భసధసవప: శరత
ఇసటట ననస:4-5-29/119/7
వయససస:26
లస: పప

4912 NDX1949447
పపరర: వనణగ శసకర రరమననన

4905 NDX3117637
పపరర: లకమణ రరవప వనగగరరడడ
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:4-5-29/119
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరశయఖ చచతషరగ
ఇసటట ననస:4-5-29/119/1
వయససస:65
లస: పప
94-75/1330

94-74/658

4899 NDX2883684
పపరర: నకసససహ సరసశత సరయ తదజ
జసపన
తసడడ:డ ననగజశశర రరవప జసపన
ఇసటట ననస:4-5-29/110
వయససస:20
లస: పప

4904 NDX2392926
పపరర: అనసష గగసడపననన

4907 NDX3265543
పపరర: చన వనసకటటశశరరర చచతషరగ

4896 NDX2672673
పపరర: తదజశశన రరడడ బతనగరరర

94-75/1328

భరస : కకరణ కలమమర గగసడపననన
ఇసటట ననస:4-5-29/115
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరఘవ వనగగరరడడడ
ఇసటట ననస:4-5-29/119
వయససస:24
లస: ససస స
4909 NDX2882637
పపరర: శరత బబబగ వరగన

4898 NDX3177227
పపరర: సరయ శరరశణణ జసపన

94-76/960

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:4-5-29/108
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమసజనఉలల రరవపపడడ
ఇసటట ననస:4-5-29/111
వయససస:20
లస: పప

భరస : రరవపపడడ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:4-5-29/111
వయససస:43
లస: ససస స
4906 NDX3047032
పపరర: పడశరసత వనగగరరడడడ

94-53/654

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప జసపన
ఇసటట ననస:4-5-29/110
వయససస:22
లస: ససస స

భసధసవప: నలమ రరవపపడడ
ఇసటట ననస:4-5-29/111
వయససస:51
లస: పప
4903 NDX3252533
పపరర: నలమ రరవపపడడ

4895 NDX2620995
పపరర: ససరరఖ బతనగరరర

4893 NDX2775963
పపరర: ఉమమ వనసకట లకడమ చరడన

భరస : హనసమసత రరవప చరడన
ఇసటట ననస:4-5-29/104
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:4-5-29/108
వయససస:40
లస: ససస స

భసధసవప: ససరరఖ బతనగరరర
ఇసటట ననస:4-5-29/108
వయససస:48
లస: పప
4900 NDX3259082
పపరర: రమమసజనఉలల రరవపపడడ

94-76/1098

తసడడ:డ తరరపతయఖ వనసపరటట
ఇసటట ననస:4-5-29/100 flat no202
వయససస:44
లస: పప

భరస : అమరననథ యడర పరటట
ఇసటట ననస:4-5-29/104
వయససస:30
లస: ససస స
4897 NDX3112745
పపరర: వనసకట ససబబరరడడడ బతనగరరర

4892 NDX1797465
పపరర: వనసకటటశశరరర వనసపరటట

4911 NDX3146123
పపరర: ననగజశశర రరవప తలల
ర రగ

94-74/902

తసడడ:డ ససదదప తలల
ర రగ
ఇసటట ననస:4-5-29/120
వయససస:59
లస: పప

4913 NDX3145984
పపరర: భవరన మమకకననన

94-73/831

4914 NDX3146040
పపరర: రరజజష మమకకననన

94-73/832

తసడడ:డ వనసకటరరవప రరమననన
ఇసటట ననస:4-5-29/121 NEW DOOR NO 17
వయససస:46
లస: పప

భరస : గగరరదదవ పడసరద బబబగ మమకకననన
ఇసటట ననస:4-5-29/125
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరరదదవ పడసరద బబబగ మమకకననన
ఇసటట ననస:4-5-29/125
వయససస:33
లస: పప

4915 NDX3148020
పపరర: శరరష మమకకననన

4916 NDX3055159
పపరర: వనసకట రతరస నలల
ర రగ

94-76/965
4917 NDX3145679
పపరర: గగరరదదవ పడసరద బబబగ మమకకననన

94-73/833

తసడడ:డ గగరరదదవ పడసరద బబబగ మమకకననన
ఇసటట ననస:4-5-29/125
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:4-5-29/125
వయససస:70
లస: ససస స

94-74/903
4918 NDX2782696
పపరర: జజనరలగడడ వసధఖ రరణణ
జజనరలగడడ
భసధసవప: జజనరలగడడ వనసకట ననగజశశర రరవప న
ఇసటట ననస:4-5-29/127
వయససస:65
లస: ససస స

4919 NDX2570695
పపరర: పడసనర ఇపసస
తసడడ:డ రమమశ ఇపసస
ఇసటట ననస:4-5-29-128
వయససస:18
లస: ససస స

94-75/1331

తసడడ:డ రరశయఖ మమకకననన
ఇసటట ననస:4-5-29/125
వయససస:63
లస: పప
94-66/1027

4920 NDX3220332
పపరర: శక సరయ కకషష కరసత పతసవ

94-74/1048

తసడడ:డ గరపసననథ
ఇసటట ననస:4-5-29/135
వయససస:19
లస: పప
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4921 NDX3062544
పపరర: వనసకట భబణగ పడకరశ ధనరర

94-74/904

భసధసవప: కరమమశశరగ కపసగసతషల
ఇసటట ననస:4-5-29/139
వయససస:47
లస: పప

4922 NDX3095817
పపరర: కరమమశశరగ కపసగసతషల

94-74/905

భరస : వనసకట భబణగ పడకరశ ధనరర
ఇసటట ననస:4-5-29/139
వయససస:38
లస: ససస స

4927 NDX2523538
పపరర: శవ ననగజశశరగ ఉయమఖరర

94-53/22

భరస : శవ ననగరసదడ రరడడడ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:4-5-29/145
వయససస:55
లస: ససస స
94-53/657

భరస : రరస గరపరల పడసరదస
ఇసటట ననస:4-5-29/145
వయససస:61
లస: ససస స
94-76/999

తసడడ:డ శరత బబబగ
ఇసటట ననస:4-5-31
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ససజవరరవప 
ఇసటట ననస:4-5-29/141
వయససస:50
లస: ససస స

4928 NDX2610426
పపరర: నవన కలమమర పడసరదస

4929 NDX2610442
పపరర: రరసగరపరల పడసరదస

94-53/655

4931 NDX2483360
పపరర: ససరజశ రరడడడ ఉయమఖరర

4934 NDX3070596
పపరర: రమఖ కరరసరల

94-76/673

తసడడ:డ శవ పడసరద నలర పననన
ఇసటట ననస:4-5-31/8
వయససస:19
లస: పప

4937 NDX3149523
పపరర: గరగగల వనసకట శవ రరడడ

94-89/21

4940 NDX2884369
పపరర: రరమ నరరక

4932 NDX2957801
పపరర: వనసకయఖ తషరక

94-76/1002

తసడడ:డ శవ పడసరద నలర పననాదన
ఇసటట ననస:4-5-31/8
వయససస:19
లస: పప
94-76/1003

4938 NDX2940880
పపరర: షపక అమతతర రరహమన

94-76/1005

4941 NDX2634590
పపరర: పడణణత రరడడడ మమకకరరడడడ
తసడడ:డ లకకమరరడడడ
ఇసటట ననస:4-5-31/16
వయససస:21
లస: పప

4942 NDX2996890
పపరర: హనసమసత రరవప చచవపల

4943 NDX3170040
పపరర: సతఖననరరయణ రరడడ వక

4944 NDX1500421
పపరర: వనజ యడనల

4945 NDX2482057
పపరర: సరయ నవన యడనల
తసడడ:డ వర పడసరదరరవప యడనల
ఇసటట ననస:4-5-31/C
వయససస:20
లస: పప
4948 NDX2482016
పపరర: పసదద హహసససన రరడడడ కరటసరన
తసడడ:డ శవర రరడడడ కరటసరన
ఇసటట ననస:4-5-31/D
వయససస:42
లస: పప

94-76/1001

తసడడ:డ రరఘవ రరడడడ వక
ఇసటట ననస:4-5-31/20
వయససస:69
లస: పప
94-76/9

4946 NDX1500397
పపరర: వర పడసరద రరవప యడనల

4949 NDX3138302
పపరర: గసగర భవన తరరవథద
భరస : పడసరద రరవప తరరవథద
ఇసటట ననస:4-5-32
వయససస:55
లస: ససస స

94-78/838

94-76/8

భరస : వర పడసరద రరవప యడనల
ఇసటట ననస:4-5-31/C
వయససస:44
లస: ససస స
94-76/10

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:4-5-31/C
వయససస:48
లస: పప
94-76/12

94-76/1006

భరస : షపక అబగదల మహమమద
ఇసటట ననస:4-5-31/9B plot 63
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర రరవప నరరక
ఇసటట ననస:4-5-31/9 gokula house
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రమగలల చచవపల
ఇసటట ననస:4-5-31/18B
వయససస:49
లస: పప

94-74/929

94-76/672
4935 NDX2585693
పపరర: వనసకట వరరణ సరయ నలర పననాదన

తసడడ:డ ననరరయణ నరరక
ఇసటట ననస:4-5-31/9 gogula house
వయససస:41
లస: పప
94-76/1000

94-53/656

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:4-5-29/638
వయససస:34
లస: పప

భసధసవప: గరగగల జయ లకడమ
ఇసటట ననస:4-5-31/9
వయససస:61
లస: పప
94-76/1004

94-72/151

తసడడ:డ ససబబ రరవప పడసరదస
ఇసటట ననస:4-5-29/145
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ పరడనసస కసవయర కరరసరల
ఇసటట ననస:4-5-31/4
వయససస:31
లస: ససస స

4936 NDX2606200
పపరర: నలర పననన వనసకట వరరణ సరయ

4926 JBV1221795
పపరర: శకకకషష అటట
ర రగ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చచసచసపససటబయలమ
ఇసటట ననస:4-5-29/141
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శవ ననగరసదడ రరడడడ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:4-5-29/145
వయససస:33
లస: పప

4933 NDX2718690
పపరర: శక లఖత పవపలలరగ

4939 NDX2884393
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప నరరక

94-72/120

తసడడ:డ ససబబ రరవప పడసరదస
ఇసటట ననస:4-5-29/145
వయససస:66
లస: పప

4930 NDX2616613
పపరర: వమల దదవ పడసరదస

94-73/834

తసడడ:డ రరమలసగస పససడచల
ఇసటట ననస:4-5-29/140
వయససస:84
లస: పప

94-74/906 4925 NDX0945253
4924 NDX3124831
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప పససడచాదల
పపరర: ససజవరరవప చచసచసపససటబఖల

తసడడ:డ సరసబమమరగస పససడచాదల
ఇసటట ననస:4-5-29/140
వయససస:84
లస: పప

4923 NDX3168630
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప పససడచల

4947 NDX2618866
పపరర: ననగ పడవణ యడనల

94-76/674

తసడడ:డ వర పడసరద రరవప యడనల
ఇసటట ననస:4-5-31/C NEW HO NO 17-11
వయససస:18
లస: పప
94-75/1361

4950 NDX2992709
పపరర: కకరణ కలమమర ఆలపరటట

94-75/1362

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:4-5-32
వయససస:33
లస: పప
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94-73/841

తసడడ:డ అసజరరడడడ మమరరవ
ఇసటట ననస:4-5-32/1/72
వయససస:25
లస: ససస స
4954 NDX3005394
పపరర: పదనమవత బతస న

94-75/1372

94-73/843

94-53/845

94-75/1363

94-75/1365

94-81/950

94-73/847

4964 NDX2980811
పపరర: తరరపఠమమ ఏలలరగ

4967 NDX2776813
పపరర: శవ శసకర రరవప కలరకలల

4970 NDX2877181
పపరర: వనసకట సరయ తదజ కలరరకలల

94-73/842

4973 NDX3087277
పపరర: ససరఖ కసటస రరదదరరజ

94-74/948

94-76/1008

94-74/949

94-75/1367

94-75/1385

4965 NDX2959708
పపరర: శవమమ జసపన

94-75/1364

4968 NDX3041365
పపరర: లకకత భవనస

94-75/1366

4971 NDX2694198
పపరర: సరఈసపనదరర కలమమర తతట

94-72/1009

4974 NDX2945681
పపరర: శకనవరస రరడడడ గగరర

94-75/1368

తసడడ:డ జయ రమ రరడడడ గగరర
ఇసటట ననస:4-5-32/17/2
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కరటడపత వనసకట సరయ దసరర పడసరద దసర
ఇసటట ననస:4-5-32/17c, G-2
వయససస:21
లస: పప
4978 NDX2783546
పపరర: వదనఖదర మమససన

4979 NDX3151206
పపరర: కలరకలల ససపత కలరకలల

94-76/1012

తసడడ:డ కలరకలల శకనవరస రరవప రరవప
ఇసటట ననస:4-5-32/22
వయససస:26
లస: పప

4962 NDX3157765
పపరర: సరకడ బసక

తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప తతట
ఇసటట ననస:4-5-32/17
వయససస:53
లస: పప

94-75/1369

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమససన
ఇసటట ననస:4-5-32/20A
వయససస:27
లస: పప

94-75/1384

భరస : మణణకసట రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:4-5-32/15A
వయససస:22
లస: ససస స

4976 NDX3203494
పపరర: వనణగ గరపరల కకషష వర పడసరద
కకమగమల
తసడడ:డ ససబడహమణఖస కకమగమల
ఇసటట ననస:4-5-32/19
వయససస:44
లస: పప

94-76/1011

4959 NDX3096310
పపరర: నలస చచదరగ

భరస : శకనస జసపరన
ఇసటట ననస:4-5-32/15
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరజ రరదదరరజ
ఇసటట ననస:4-5-32/17
వయససస:56
లస: ససస స
94-76/1009

94-74/950

భరస : శశరవ బసక
ఇసటట ననస:4-5-32/9
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప కలరకలల
ఇసటట ననస:4-5-32/15C
వయససస:18
లస: పప

తలర : ససరఖకరసతస రరదదరరజ
ఇసటట ననస:4-5-32/17
వయససస:22
లస: పప
4975 NDX3075785
పపరర: సరయ తదజ కరటడపత

4961 NDX3207750
పపరర: శవ కలమమర బసక

4956 NDX3104445
పపరర: మనరయ

భరస : మహన కలమమర చచదరగ
ఇసటట ననస:4-5-32/8
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలరకలల
ఇసటట ననస:4-5-32/15
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:4-5-32/15A
వయససస:27
లస: ససస స
4972 NDX3087442
పపరర: రవ కకరణ రరడడడ గరడద

94-76/1022

భరస : వనసకటటశశరరరవప ఏలలరగ
ఇసటట ననస:4-5-32/15
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస జసపన
ఇసటట ననస:4-5-32/15
వయససస:18
లస: ససస స
4969 NDX2760841
పపరర: పడతమ భవనస

4958 NDX2979474
పపరర: సశపర కసదసల

94-75/1371

తసడడ:డ పపసయఖ
ఇసటట ననస:4-5-32/4
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మతలమల బసక
ఇసటట ననస:4-5-32/9
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ తరక రరజజసదడపస
డ రద అటట
ర రగ
ఇసటట ననస:4-5-32/11
వయససస:43
లస: పప
4966 NDX2913184
పపరర: దసరర భవన జసపన

94-75/1373

భరస : రఘగ కసదసల
ఇసటట ననస:4-5-32/7
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మతలమల బసక
ఇసటట ననస:4-5-32/9
వయససస:60
లస: పప
4963 NDX2904688
పపరర: శవ కలమమర అటట
ర రగ

4955 NDX3005337
పపరర: హరర వవనక బతస న

4953 NDX2970804
పపరర: కకటటశశరరవప బతన

తసడడ:డ ననగజశశరరవప బతన
ఇసటట ననస:4-5-32/2
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరవప బతస న
ఇసటట ననస:4-5-32/2
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహమణఖస అతష
స లలరగ
ఇసటట ననస:4-5-32/5
వయససస:64
లస: పప
4960 NDX3256351
పపరర: శవ కలమమర బసక

94-75/1370

తసడడ:డ నగజశశరరరవప బతస న
ఇసటట ననస:4-5-32/2
వయససస:45
లస: పప

భరస : కకటటశశరరవప బతస న
ఇసటట ననస:4-5-32/2
వయససస:40
లస: ససస స
4957 NDX3073020
పపరర: నగజశశరరరవప అతష
స లలరగ

4952 NDX3007218
పపరర: కకటటశశర రరవప బతస న

4977 NDX3036670
పపరర: పడతభ కలరపరటట

94-76/1010

భరస : ఉమమపత రరడడడ కలరపరటట
ఇసటట ననస:4-5-32/19
వయససస:57
లస: ససస స
4980 NDX3174380
పపరర: ససపత కలరకలల

94-76/1013

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-5-32/22
వయససస:26
లస: పప
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4981 NDX2942316
పపరర: శవరనసద రరడడడ కలరపరటట

94-76/1014

తసడడ:డ బల ననగగ రరడడడ
ఇసటట ననస:4-5-32/23-A
వయససస:22
లస: పప
4984 NDX2996973
పపరర: రమదదవ తతరగకకకసడ

94-76/1015

94-76/1016

94-76/1018

94-81/5

94-76/1017

94-81/806

94-76/1019

94-81/4

4989 NDX2593630
పపరర: సరయ పడవణ నలల
ర రగ

94-81/802

4994 NDX2420487
పపరర: రరయప రరడడడ యయరరవ

4997 NDX2449171
పపరర: సరశత గగళరపలర

4992 NDX2865830
పపరర: కకరసన గగననడ బబ యనన

94-76/1020

తసడడ:డ శవ రరస పడసరద గగననడబబ యనన
ఇసటట ననస:4-5-32/61
వయససస:22
లస: ససస స
94-81/6

4995 NDX2538965
పపరర: కకషష

94-1/1184

తసడడ:డ రసగ రరవప
ఇసటట ననస:4-5-32/63
వయససస:29
లస: పప
94-81/7

భరస : ససడజన కలమమర అరర లపపడడ
ఇసటట ననస:4-5-32/68
వయససస:39
లస: ససస స
94-81/808

4986 NDX2468312
పపరర: ససబడహమణఖస అతష
స లలరగ

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:4-5-32/60
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శశ రగ రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:4-5-32/61
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ కరశ వశశశశశర రరడడ
ఇసటట ననస:4-5-32/67C
వయససస:20
లస: పప
4999 NDX2552263
పపరర: కలమమర హరర బబ మమదదవర

4991 NDX2865939
పపరర: భవన గగననడ బబ యనన

94-76/14

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప అతష
స లలరగ
ఇసటట ననస:4-5-32/45
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరస పడసరద గగననడబబ యనన
ఇసటట ననస:4-5-32/61
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరయప రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:4-5-32/61
వయససస:35
లస: పప
4996 NDX2614329
పపరర: వనడ మణణకరసత రరడడడ అరరమళళ

94-81/3

తసడడ:డ రరస మమరగస కలశ
ఇసటట ననస:4-5-32/54/2
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వర సరశఏమ గగననడబబ యనన
ఇసటట ననస:4-5-32/61
వయససస:54
లస: పప
4993 NDX2420495
పపరర: ససదదప రరడడడ యయరరవ

4985 NDX2393353
పపరర: ఇజజజ షపక

4988 NDX2959740
పపరర: దదలప శవ సరయ కలశ

4983 NDX2482032
పపరర: వనసకటటశశర రరవప దనసరగ

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:4-5-32/41
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద బబషర షపక
ఇసటట ననస:4-5-32/45
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సతస రరజ మగతనఖల
ఇసటట ననస:4-5-32/52
వయససస:34
లస: పప
4990 NDX2866309
పపరర: శవ రరస పడసరద గగననడబబ యనన

94-76/13

భరస : వనసకటటశశరరరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:4-5-32/41
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప గగమమడడదల
ఇసటట ననస:4-5-32/42
వయససస:32
లస: ససస స
4987 IDS0907347
పపరర: దసరర రవ కలమమర మగతనఖల

4982 NDX2482040
పపరర: ససశల దనసరగ

4998 NDX2622199
పపరర: చనరగసరమ కనసకకలల

94-81/807

తసడడ:డ ఆసజననయ పడసరద కరనసకకలల
ఇసటట ననస:4-5-32/68
వయససస:22
లస: ససస స

94-81/809 5001 NDX2604841
5000 NDX2552065
పపరర: హకధద సరయ అఖల బబ మమదదవర
పపరర: జజహరవ బబ మమదదవర

94-76/675

తసడడ:డ బల రరమ రరవప బబ మమదదవర
ఇసటట ననస:4-5-32/68 FLAT NO.202
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బల రరమ రరవప బబ మమదదవర
ఇసటట ననస:4-5-32/68 FLAT NO.202
వయససస:21
లస: పప

భరస : బల రరమ రరవప బబ మమదదవర
ఇసటట ననస:4-5-32/68, FLAT NO.202
వయససస:46
లస: ససస స

5002 NDX3193810
పపరర: లకడమ పపలగస

5003 NDX2707909
పపరర: శక లకడమ సస మరరతష

5004 NDX2778967
పపరర: తదజ వకరలగడడ

94-76/1021

తసడడ:డ శవరరమ రరడడడ పపలగస
ఇసటట ననస:4-5-32/69
వయససస:30
లస: ససస స
5005 NDX2630788
పపరర: హహమహరరరన మననర

భరస : వనసకటటశశర రరవప సస మరరతష
ఇసటట ననస:4-5-33, HOUSE 7054
వయససస:35
లస: ససస స
94-72/1010

భసధసవప: అసకలల లసక
ఇసటట ననస:4-5-b/14
వయససస:19
లస: పప
5008 NDX3012960
పపరర: అఫసయమ ఫయమజ షపక
భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:4-18-8 F.NO.T-1
వయససస:39
లస: ససస స

94-89/796

5006 SQX1387175
పపరర: శసకర కటబస

తసడడ:డ శరసబయఖ వకరలగడడ
ఇసటట ననస:4-5-37/69
వయససస:21
లస: పప
95-67/2

తసడడ:డ వరనర కటబస
ఇసటట ననస:4-7-1110
వయససస:27
లస: పప
94-72/1241

5009 NDX2592202
పపరర: మహమమద యమససన షపక
తసడడ:డ గరస మహహయగదదదన బబషర షపక
ఇసటట ననస:4-18-35, FLAT NO.203
వయససస:20
లస: పప

94-76/1024

5007 SQX2334530
పపరర: అనత కకరగర పటట

95-68/912

తసడడ:డ మజస
ఇసటట ననస:4-8-144
వయససస:19
లస: ససస స
94-89/773

5010 NDX3088200
పపరర: పవన మగసడడడ

94-78/1100

తసడడ:డ రమమరరవప మగసడడడ
ఇసటట ననస:4-18-38(72)
వయససస:38
లస: ససస స
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94-76/947

తసడడ:డ వనసకట రమణ పసససపరటట
ఇసటట ననస:4-18-39/4
వయససస:29
లస: ససస స
5014 NDX3198470
పపరర: అబగదలల ఫరరరనన బబగమ షపక

94-75/1304

94-88/56

5026 NDX2385615
పపరర: చసదన సరయ కకషష నరరక

94-77/953

5018 NDX2469013
పపరర: కళళఖణ చకకవరగస ఆలపరటట

5021 NDX2646057
పపరర: రరజ ఠగమమనసదట

94-77/954

94-80/22

5024 NDX3127693
పపరర: వనసకట వలర పడసనర బతనచల

94-88/57

5016 NDX3185592
పపరర: అబగదలల ఫరరరనన బబగమ షపక

5019 NDX2881852
పపరర: సరశత కనసరర

94-78/820

94-78/1102

5022 NDX2901221
పపరర: అజతదశ మమకర

94-78/1103

తసడడ:డ వనణగ గరపరల మమకర
ఇసటట ననస:4-19-1/16
వయససస:28
లస: పప
94-77/955

5025 NDX2404259
పపరర: సరసబశవరరవప కకలమర

తసడడ:డ లకమయఖ కకలమర
ఇసటట ననస:4-19-3
వయససస:65
లస: పప

5027 NDX3214772
పపరర: మలర శశరగ ససరగశశటస ట

5028 NDX3217023
పపరర: మలర శశరగ ససరగశశటస ట

94-77/993

94-90/19

Deleted

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:4-19-1/17
వయససస:45
లస: ససస స

5030 NDX3183829
పపరర: గరతస పరలడడగగ

94-77/994

భరస : వనసకటరరవప ససరగశశటస ట
ఇసటట ననస:4-19-6
వయససస:52
లస: ససస స
94-77/996

5031 NDX2394195
పపరర: కకషషమమమ గగసటటపలర

94-88/58

తసడడ:డ రరజలయఖ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:4-19-6/4
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రమణయఖ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:4-19-6/4
వయససస:23
లస: పప

94-77/997
5032 NDX3103967
పపరర: ఇ వ ఏన శశశలజ ననయగడడ
యరకసశశటస ట
భరస : ఎరకసశశటస ట సరయపడసరద యరకసశశటస ట
ఇసటట ననస:4-19-6/5B
వయససస:41
లస: ససస స

5033 NDX3124252
పపరర: ననగ సరయ కకరసన యరకసశశటస ట

తసడడ:డ సరయపడసరద ఇ వ ఏన శశశలజ ననయగడడ
ఇసటట ననస:4-19-6/5B
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ససరజశ బబబగ గరరసటర
ఇసటట ననస:4-19-6/6
వయససస:32
లస: ససస స

5035 JBV3612850
పపరర: ససరజశ బబబగ గరరసటర

5036 NDX3096799
పపరర: శశషష బబబగ మలమబబసటట

5037 NDX3139326
పపరర: ఎరకయఖ బబబగ మలమబబసటట

94-78/1134

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరరసటర
ఇసటట ననస:4-19-6/6
వయససస:41
లస: పప
5038 NDX3105236
పపరర: మధవ మలమబబసటట
భరస : శశషష బబబగ మలమబబసటట
ఇసటట ననస:4-19-7/1
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకషష గగసటటపలర
ఇసటట ననస:4-19-6/5
వయససస:43
లస: ససస స
94-77/998

94-77/1002

తసడడ:డ భబసరర మలమబబసటట
ఇసటట ననస:4-19-7/1
వయససస:31
లస: పప
94-77/1004

5034 JBV3612868
పపరర: నళన గరరసటర

94-54/845

Deleted

94-77/1003

తసడడ:డ భబసరర మలబసటట
ఇసటట ననస:4-19-7/1
వయససస:27
లస: పప

94-77/1005 5040 NDX2555209
5039 NDX3138468
పపరర: లకడమ తరరపటమమ మలమబబసటట
పపరర: యరకయఖ బబబగ మలమబబసటట

భరస : ఎరకయఖ బబబగ మలమబబసటట
ఇసటట ననస:4-19-7/1
వయససస:26
లస: ససస స

94-77/957

భరస : శకకరసత చలసరన
ఇసటట ననస:4-19-1/10
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప ససరగశశటస ట
ఇసటట ననస:4-19-6
వయససస:52
లస: ససస స
94-77/995

94-78/1101

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:4-19-1/9
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటష ఠగమమనసదట
ఇసటట ననస:4-19-1/13
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరవప నరరక
ఇసటట ననస:4-19-4/B
వయససస:21
లస: పప
5029 NDX3189909
పపరర: రమణయఖ పరలడడగగ

94-77/956

తసడడ:డ రరస మహన రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:4-19-1/9
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శశషగగరగ రరవప మమకల
ఇసటట ననస:4-19-1/13
వయససస:30
లస: పప
5023 NDX3128329
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప
ఆవపలమసద
తసడడ:డ రరమ యగగ ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:4-19-1/17
వయససస:50
లస: పప

5015 NDX3216637
పపరర: ఫరరరనన బబగమ షపక

5013 NDX3121126
పపరర: నరసససహ రరవప మమడ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమడ
ఇసటట ననస:4-19-1
వయససస:55
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:4-19-1/9
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరమమహన రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:4-19-1/9
వయససస:66
లస: ససస స
5020 NDX3191384
పపరర: కకరణ కలమమర మమకల

94-1/1342

తసడడ:డ మణణయఖ చవల
ఇసటట ననస:4-18/V2
వయససస:31
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:4-19-1/9
వయససస:21
లస: ససస స
5017 NDX2469021
పపరర: శకలకడమ ఆలపరటట

5012 NDX2627644
పపరర: శకనవరస రరవప చవల

94-90/975

తసడడ:డ భబసరర రరవప మలమబబసటట
ఇసటట ననస:4-19-7/1
వయససస:26
లస: పప
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5041 NDX3053923
పపరర: హనసమసతష రరవప కలరక

94-77/1006

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:4-19-7/c
వయససస:54
లస: పప
5044 NDX3241767
పపరర: ససదరరగఠర మగతస వరపప

94-77/1104

94-89/23

94-77/975

94-77/978

Deleted
94-78/1131

భరస : హరగ పడసరద
ఇసటట ననస:4-19-26
వయససస:42
లస: ససస స
5059 NDX3172103
పపరర: ఆదదశశషమమ మగతస ననన

94-77/986

94-77/227

94-77/988

Deleted

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ కసదదమళర
ఇసటట ననస:4-19-40A
వయససస:18
లస: పప

94-77/976

5054 NDX2653277
పపరర: అనల కలమమర ననలర లరగ

5060 NDX2611572
పపరర: లకడమ సరహహత వడల

5063 NDX2628691
పపరర: సరసఖఖ చనగరర మమడడ

94-77/990

5066 NDX2460954
పపరర: గల లకడమ సరయ మమనక

94-78/828

భరస : రరజజష బసడనరర
ఇసటట ననస:4-19-42
వయససస:36
లస: ససస స

94-89/25

5052 NDX3198801
పపరర: తరరమమలమ కకట

94-77/977

5055 NDX2645844
పపరర: పరమగరథన

94-78/829

తసడడ:డ మగతయ
ఇసటట ననస:4-19-20
వయససస:27
లస: ససస స
94-77/984

5058 NDX3198587
పపరర: నరసససహరరవప మగతస ననన

94-77/985

తసడడ:డ పపలర రరవప మగతస ననన
ఇసటట ననస:4-19-30/a
వయససస:43
లస: పప
94-233/992

5061 NDX2463875
పపరర: పరవపలలరగ మధసన

94-233/2

తసడడ:డ పరవపలలరగ రమమశ పరవపలలరగ ససధ
ఇసటట ననస:4-19-34
వయససస:23
లస: పప
94-8/1222

5064 NDX2888428
పపరర: ససబబ రరవప ఉనరవ

94-77/987

భసధసవప: వజయ లకడమ ఉనరవ
ఇసటట ననస:4-19-40/1
వయససస:61
లస: పప
94-80/23

తసడడ:డ గల వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:4-19-40/1
వయససస:21
లస: ససస స
5069 NDX1763524
పపరర: ననగమలలర శశరగ బసడనరర

5049 NDX2469799
పపరర: సరసబ రరడడడ మగనరసగగ

Deleted

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ననలర లరగ
ఇసటట ననస:4-19-17/a
వయససస:25
లస: పప
5057 NDX3139854
పపరర: సరసబశవ రరవప పరలడడగగ

94-77/974

భరస : శకనవరసస కకట
ఇసటట ననస:4-19-13/1B, 1st Lane
వయససస:57
లస: ససస స

తలర : అరవసద లకడమ చనగరర మమడడ
ఇసటట ననస:4-19-40/1
వయససస:19
లస: పప

భరస : ససబబ రరవప ఉనరవ
ఇసటట ననస:4-19-40/1
వయససస:49
లస: ససస స

5068 NDX3044070
పపరర: అసజన కకషష కసదదమళర

5051 NDX3217932
పపరర: తరరమమలమ కకట

5046 NDX2910362
పపరర: లకడమ దపససన

తసడడ:డ ననగగ రరడడడ మగనరసగగ
ఇసటట ననస:4-19-13/1/A
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర వడల
ఇసటట ననస:4-19-30/A
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ పరవపలలరగ
ఇసటట ననస:4-19-34,
వయససస:31
లస: పప
5065 NDX2888410
పపరర: వజయ లకడమ ఉనరవ

94-89/24

తసడడ:డ రరఘవయఖ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:4-19-30/A
వయససస:68
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప మగతస ననన
ఇసటట ననస:4-19-30/a
వయససస:32
లస: ససస స
5062 NDX0077222
పపరర: పపప ఢడశ పరవపలలరగ

5048 NDX2394625
పపరర: సరయ రరహహత చసతపలర

94-77/972

భరస : తరరపత రరడడడ దపససన
ఇసటట ననస:4-19-13/1A
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస కకట
ఇసటట ననస:4-19-13/1B, 1st Lane
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస కకట
ఇసటట ననస:4-19-13/1B, 1st Lane
వయససస:57
లస: ససస స
5056 NDX3040029
పపరర: సరల గరగగననన

94-78/1109

తలర : రరధ రరణణ చసతపలర
ఇసటట ననస:4-19-13/1/A
వయససస:23
లస: పప

భసధసవప: తరరమల కకట
ఇసటట ననస:4-19-13/1B, 1st Lane
వయససస:58
లస: పప
5053 NDX3161783
పపరర: తరరమమలమ కకట

5045 NDX3155520
పపరర: శశశలజ కకలల
ర రర

5043 NDX3024973
పపరర: మమనక మగతస వరపప

భరస : ససదర నరర మగతస వరపప
ఇసటట ననస:4-19-12/A
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కజ ఏస పస సరగర కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:4-19-12/c
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : సరసబ రరడడడ మగనరసగగ
ఇసటట ననస:4-19-13/1/A
వయససస:55
లస: ససస స
5050 NDX3184124
పపరర: శకనవరసస కకట

94-77/1007

తసడడ:డ హనసమమత రరవప
ఇసటట ననస:4-19-7/c
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడస మగతస వరపప
ఇసటట ననస:4-19-12/A
వయససస:28
లస: పప
5047 NDX2469781
పపరర: ననగ జజఖత మగనరసగగ

5042 NDX3055472
పపరర: రరజఖ లకడమ కలరక

5067 NDX2575504
పపరర: తదజసశన బబ దసదలలరగ

94-80/861

తసడడ:డ రవసదడననథ బబ దసదలలరగ
ఇసటట ననస:4-19-40/1
వయససస:20
లస: ససస స
94-89/26

5070 NDX2469047
పపరర: పదమజ ననమల

94-88/59

భరస : రమణ రరవప ననమల
ఇసటట ననస:4-19-43
వయససస:42
లస: ససస స
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94-88/60

తసడడ:డ కజశవరరవప ననమల
ఇసటట ననస:4-19-43
వయససస:44
లస: పప
5074 NDX2942084
పపరర: సరయ రవతదజ కరలలగమరర

94-77/991

94-77/1113

94-74/876

5073 NDX2429264
పపరర: రరగ లకడమ కజశన

5078 NDX3259439
పపరర: అసకమమరరవప ఆవపలమసద

5081 NDX2904647
పపరర: శసకర పసచచయఖ పప దదల

94-88/62

5084 NDX2859270
పపరర: శరరశణణ ఘసటసరల

94-77/1114

94-78/1133

5079 NDX3027281
పపరర: రమదదవ బదదననన

94-77/992
5082 NDX3062932
పపరర: వనసకట శవ సరయ కలమమర కతచస ర

94-90/1104

94-77/1001

5085 NDX3001336
పపరర: మలర యఖ పగగలర

5088 NDX2385607
పపరర: గరపసకకషష ససగగలసపటర

94-2/947
5089 NDX2678258
పపరర: వర వనసకట దసరరర పడసరద
బగరరజపరటట
తసడడ:డ మదసససధన రరవప బగరరజపరటట
ఇసటట ననస:04-19-76
వయససస:49
లస: పప

5090 NDX2619583
పపరర: మమలత కకడనల

భరస : వర వనసకట దసరర పడసరద బగరరజపరటట
ఇసటట ననస:04-19-76
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ తనడడకకసద
ఇసటట ననస:4-19-78
వయససస:36
లస: ససస స

5092 NDX2382240
పపరర: వనసకయఖ తనడడకకసద

5093 NDX2382257
పపరర: వనసకయఖ తనడడకకసద

5094 NDX3192564
పపరర: కలనశశటస ట ససధదర బబబగ

తసడడ:డ కకషషమమరగస తనడడకకసద
ఇసటట ననస:4-19-78
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససధదర బబబగ
ఇసటట ననస:4-19-84
వయససస:45
లస: ససస స
5098 NDX2905313
పపరర: గగన పపచచల
తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:4-19-85
వయససస:18
లస: ససస స

94-88/1188

94-88/65

5091 NDX2382448
పపరర: మమరరత కలమమరగ తనడడకకసద

94-78/1135

94-78/1137 5097 NDX3188661
5096 NDX3179538
పపరర: గరయతడ శక ననగ సరయ కలనశశటస ట
పపరర: కకనసపత వనసకట లకడమ పవన

5099 NDX2898534
పపరర: వనననరపపసఅలమ హనసమసత
రరవప
తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:4-19-86
వయససస:54
లస: పప

94-88/63

తసడడ:డ కరఎనవ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:4-19-84
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ససధదర బబబగ కలనశశటస ట
ఇసటట ననస:4-19-84
వయససస:21
లస: పప
94-78/1139

94-80/24

తసడడ:డ రరమగలల ససగగలసపటర
ఇసటట ననస:4-19-74
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరగస తనడడకకసద
ఇసటట ననస:4-19-78
వయససస:49
లస: పప
94-78/1136

94-77/999

తసడడ:డ పపసయఖ పగగలర
ఇసటట ననస:4-19-61/a
వయససస:68
లస: పప

భరస : శవ రరమ కకషష కకట
ఇసటట ననస:4-19-67
వయససస:56
లస: ససస స

94-88/64

94-90/1103

తసడడ:డ చకకవరగస కతచస ర
ఇసటట ననస:4-19-52B
వయససస:21
లస: పప

Deleted

5087 NDX3114782
పపరర: పదనమవత కకట

94-77/1112

భరస : హరగబబబగ బదదననన
ఇసటట ననస:4-19-50 FLAT 502
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ కలమమర ఘసటసరల
ఇసటట ననస:4-19-57/B
వయససస:21
లస: ససస స
94-77/1000

5076 NDX3256740
పపరర: మణణకఖమమ ఆవపలమసద

తసడడ:డ మలయఖ పగగలర
ఇసటట ననస:4-19-61/A
వయససస:58
లస: ససస స

5095 NDX3174240
పపరర: కకనసపత పడమల

94-89/27

భరస : వనసకటటశశరరర ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:4-19-49/E
వయససస:50
లస: ససస స

భసధసవప: రజన దదవ
ఇసటట ననస:4-19-51
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ చదరరడడడ
ఇసటట ననస:4-19-57
వయససస:66
లస: పప
5086 NDX3000825
పపరర: చసదడ పగగలర

94-78/1132

తసడడ:డ చనవనసకటటశశరరర ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:4-19-49/E
వయససస:28
లస: పప

భరస : హరగబబబగ బదదననన
ఇసటట ననస:4-19-50 PLOT 502
వయససస:35
లస: ససస స
5083 NDX2381689
పపరర: రరజజసదడ బబబగ చదరరడడ

5075 NDX3019346
పపరర: గరపస కకషష మగపరళర
భసధసవప: ససధకర చససడడ
ఇసటట ననస:4-19-48
వయససస:24
లస: పప

భరస : అసకమమరరవప ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:4-19-49/E
వయససస:22
లస: ససస స
5080 NDX3034741
పపరర: రరమ దదవ బదదననన

94-88/61

తసడడ:డ చలపత రరవప కజశన
భరస : ననగరరజ కజశన
ఇసటట ననస:4-19-43 HOUSE NO 9 11TH LIN ఇసటట ననస:4-19-43 HOUSE NO 9 11TH LIN
వయససస:39
లస: పప
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకయఖ కరలలగమరర
ఇసటట ననస:4-19-46/A
వయససస:18
లస: పప
5077 NDX3256773
పపరర: వసశ కకషషకలమరగ కలరచదటట

5072 NDX2429207
పపరర: ననగరరజ కజశన

94-78/1138

తసడడ:డ ససధదర బబబగ
ఇసటట ననస:4-19-84
వయససస:19
లస: ససస స
94-58/845

5100 NDX3070273
పపరర: కరరరస క రరమ యమరర గడడ

94-77/1008

తసడడ:డ ససరజసదడ బబబగ యమరర గడడ
ఇసటట ననస:4-19-87
వయససస:19
లస: పప
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5101 NDX2881282
పపరర: యరర గడడ కరరగసక రరస యరర గడడ

94-90/1105

5102 NDX3051398
పపరర: మననజ చనగసటట

తసడడ:డ యరర గడడ ససరరసదడ బబబగ యరర గడడ
ఇసటట ననస:4-19-87
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటటశశర రరవప చనగసటట
ఇసటట ననస:4-19-90
వయససస:42
లస: పప

5104 NDX3107737
పపరర: ననగరసదడమమ పస టట

5105 NDX3069903
పపరర: ససవరష మటస పలర

94-77/1011

భరస : వనసకట ససబబ రరవప పస టట
ఇసటట ననస:4-19-94/1
వయససస:52
లస: ససస స
5107 NDX2695591
పపరర: సరయ శకకర చగగరరపరటట

94-81/800

Deleted
94-77/959

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:4-19-105
వయససస:46
లస: ససస స
5113 NDX3220894
పపరర: ననగ రరజ వనమగల

94-78/1328

94-77/961

94-77/1103

తసడడ:డ వనసకట రరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:4-19-110/a
వయససస:20
లస: పప
5122 NDX2958833
పపరర: కకషష తదజ కకనకసచ

94-77/963

భరస : ననగరరజ శశటస ట మనసరన
ఇసటట ననస:4-19-115/4A
వయససస:69
లస: ససస స

94-78/821

5117 NDX3189982
పపరర: జజఖత వనసకట పవన కలమమర
కసదదమళర
తసడడ:డ వనసకట రరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:4-19-110/a
వయససస:21
లస: పప
5120 NDX2975241
పపరర: అనసరరధ కసదదమళర

5123 NDX3151115
పపరర: వదనఖలత పపలజల

94-77/965

5126 NDX2993178
పపరర: మనన కలమమరగ మమలలసపరటట

94-2/1465

5129 NDX2646016
పపరర: పప సపరపత మనసరన
తసడడ:డ ననగరరజ శశటస ట మనసరన
ఇసటట ననస:4-19-115/4a
వయససస:40
లస: పప

5109 NDX3107042
పపరర: వశరల కసచరర

94-77/958

5112 NDX2579829
పపరర: సరయ తదజ గడదడ

94-61/990

5115 NDX3209731
పపరర: వనసకట కకషష చచసతనఖ కసదదమళర

94-77/960

తసడడ:డ వనసకట రరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:4-19-110/a
వయససస:37
లస: పప
94-77/962

5118 NDX3219631
పపరర: లమవణఖ కసదదమళర

94-77/1102

భరస : వనసకట కకషష చచసతనఖ కసదదమళర
ఇసటట ననస:4-19-110/a
వయససస:34
లస: పప
94-78/1104

5121 NDX2966935
పపరర: భబనసపడకరశ కకలమమలమ

94-78/1105

తసడడ:డ రమమరరవప కకలమమలమ
ఇసటట ననస:4-19-110/D
వయససస:23
లస: పప
94-77/964

5124 NDX2435147
పపరర: లకడమ మగనగరల

94-78/3

భరస : శకనవరసరరవప మగనగరల
ఇసటట ననస:4-19-115
వయససస:48
లస: ససస స
94-77/966

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మమలలసపరటట
ఇసటట ననస:4-19-115/3
వయససస:30
లస: ససస స
94-78/822

94-77/1013

తలర : అనసరరధ గడదడ
ఇసటట ననస:4-19-109
వయససస:21
లస: పప

భరస : అశశతర ననరరయణ కకన
ఇసటట ననస:4-19-115
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదర రరవప గగరగజవవలల
ఇసటట ననస:4-19-115/3
వయససస:32
లస: పప
5128 NDX2651248
పపరర: సతఖమమ మనసరన

5114 NDX2826873
పపరర: అపరసజత జరటస ట

5106 NDX3044534
పపరర: రమమశ బబబగ మటస పలర

తసడడ:డ శవశసకర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:4-19-104
వయససస:21
లస: పప

తలర : అనల కలమమర కసదదమళర
ఇసటట ననస:4-19-110/a
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వరసజననయగలల కకనకసచ
ఇసటట ననస:4-19-111/1
వయససస:18
లస: పప
5125 NDX3094828
పపరర: భబరర వ గగరగజవవలల

94-77/1148

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బజజరర
ఇసటట ననస:4-19-103, Ground Floor
వయససస:47
లస: పప
5111 NDX2608461
పపరర: వనసకట ననగరరరరన కకసడ

94-77/1010

తసడడ:డ పరసడడ రసగర రరవప మటస పలర
ఇసటట ననస:4-19-94/1,
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జరటస ట
ఇసటట ననస:4-19-110/A
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప కజ
ఇసటట ననస:4-19-110/a
వయససస:35
లస: పప
5119 NDX3221769
పపరర: గరతస శవ కలమమర కసదదమళర

94-77/1012

తసడడ:డ వనసకట రతరస కకసడ
ఇసటట ననస:4-19-106/1A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరజ వనమగల
ఇసటట ననస:4-19-109
వయససస:21
లస: పప
5116 NDX2976678
పపరర: అనల కలననర కసదదమళర

5108 NDX2030443
పపరర: సస మ శశఖర బజజరర

5103 NDX3070026
పపరర: కజ శకవరసవ చనగసటట

భరస : మననజ చనగసటట
ఇసటట ననస:4-19-90
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబగ మటస పలర
ఇసటట ననస:4-19-94/1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:4-19-94,
వయససస:19
లస: పప
5110 NDX2997922
పపరర: వనసకట రతరస బబలరసకకసడ

94-77/1009

5127 NDX3114865
పపరర: పవన బసడర

94-77/967

తసడడ:డ బగచచయఖ
ఇసటట ననస:4-19-115/3
వయససస:26
లస: ససస స
94-78/823

5130 NDX2654762
పపరర: భబగఖలకడమ మనసరన

94-78/824

భరస : పప సపరపత మనసరన
ఇసటట ననస:4-19-115/4A
వయససస:34
లస: ససస స
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5131 NDX2420446
పపరర: సపరహ నకకత మదదదననన
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94-78/4

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ మదదదననన
ఇసటట ననస:4-19-115/7
వయససస:21
లస: ససస స
5134 NDX2894152
పపరర: ఆనసద బబబగ పరమగలపరటట

94-77/968

94-78/1107

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:4-19-117/10
వయససస:57
లస: పప
5143 NDX2615524
పపరర: వజయ లకడమ చచనసరపరటట

94-77/969

94-78/825

5138 NDX2894178
పపరర: లకడమ పడసనర పరమగలపరటట

94-80/960

94-77/970

Deleted

5147 NDX3163862
పపరర: వర బడహమయఖ వనమవరపప

94-75/1305

94-78/1112

తసడడ:డ శవ కకటట ననగయఖ వనమవరపప
ఇసటట ననస:4-19-120/2E
వయససస:58
లస: పప

94-78/1346
5149 NDX3272895
పపరర: సరసబశవ రరవప
యమలలమచదరరవప
తసడడ:డ కకటటశశరరవప యమలలమచదరరవప
ఇసటట ననస:4-19-120/2f
వయససస:37
లస: పప

5150 NDX3275435
పపరర: ససజజత యమలలమచదరరవప

భరస : సరసబశవరరవప యమలలమచదరరవప
ఇసటట ననస:4-19-120/2F
వయససస:33
లస: ససస స

5152 NDX2391472
పపరర: శకనవరసరరవప పరనస
ర లలరగ

5153 NDX2394211
పపరర: అననశష పరనస
ర లలరగ

తసడడ:డ చనవనసకయఖ పరనస
ర లలరగ
ఇసటట ననస:4-19-120-2F/1
వయససస:47
లస: పప
5155 NDX3255270
పపరర: కవత మతషకలరగ

5156 NDX2371169
పపరర: రరశమమ మసడవ

భరస : శకనవరసరరవప చలచస
ఇసటట ననస:4-19-120/216
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : లచమయఖ మసడవ
ఇసటట ననస:4-19-121/1
వయససస:67
లస: ససస స

94-78/8
5158 NDX2393056
పపరర: యజజ ననరరయణ sastry
durbha
తసడడ:డ దదవరకర శరససస స దసరర
ఇసటట ననస:4-19-121/1, FLAT NO:103
వయససస:52
లస: పప

5159 NDX2394922
పపరర: ససబబ లకడమ కలమమరగ దసరర

94-78/1108

5142 NDX2192722
పపరర: ననగ ససవర రరవప సససపప

94-77/971

5145 NDX3202587
పపరర: వర బడహమయఖ వనమమవరరపఊ

94-78/1110

5148 NDX3189776
పపరర: బ

94-78/1113

తసడడ:డ వ
ఇసటట ననస:4-19-120/2E VIKAS NAGAR
వయససస:58
లస: పప
94-90/1157

5151 NDX2448793
పపరర: ఆదదతఖ పరనస
ర లలరగ

94-61/43

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పరనస
ర లలరగ
ఇసటట ననస:4-19-120-2F/1
వయససస:24
లస: పప
94-88/66

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పరనస
ర లలరగ
ఇసటట ననస:4-19-120-2F/1
వయససస:22
లస: పప
94-90/1154

5139 NDX2932424
పపరర: వనసకటటశశరరర పసబబల

తసడడ:డ శవ కకటట ననగయఖ వనమమవరరపఊ
ఇసటట ననస:4-19-120/2E
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శవ కకటట ననగయఖ వనమవరపప
ఇసటట ననస:4-19-120/2e
వయససస:58
లస: పప

94-61/44

94-78/1106

తసడడ:డ రరమమరరవప సససపప
ఇసటట ననస:4-19-118, 5th Lane,
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శవ కకటట ననగయఖ వనమవరపప
ఇసటట ననస:4-19-120/2E
వయససస:58
లస: పప
94-78/1111

5136 NDX2894194
పపరర: సరసబడజఖస పరమగలపరటట

తసడడ:డ మలర యఖ పసబబల
ఇసటట ననస:4-19-117/1
వయససస:30
లస: పప

5141 NDX2192698
పపరర: ససభదడ దదవ సససపప

5144 NDX3195948
పపరర: వర బడహమయఖ వనమవరపప

94-78/6

భరస : శవయఖ పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:4-19-115/A
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : రరమ రరవప సససపప
ఇసటట ననస:4-19-118, 5th Lane
వయససస:77
లస: ససస స

భసధసవప: రసబబబగ చచనసరపరటట
ఇసటట ననస:4-19-120/1ab
వయససస:69
లస: ససస స
5146 NDX3205481
పపరర: వర బడహమయఖ వనమవరపప

5135 NDX2919835
పపరర: ఏకననథ వసశ పపనర

భరస : ఆనసద బబబగ పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:4-19-115/A
వయససస:32
లస: ససస స
94-96/559

5133 NDX2420453
పపరర: బబలకకటటశశర రరవప కకగసటట

తసడడ:డ రసగయఖ కకగసటట
ఇసటట ననస:4-19-115/7C
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ వనణగ గరపరల రరవప పపనర
ఇసటట ననస:4-19-115/A
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనణగ గరపరల రరవప పపనర
ఇసటట ననస:4-19-115/A
వయససస:46
లస: ససస స
5140 NDX2606143
పపరర: శకనవరస రరవప వలల
ర రర

94-78/5

భరస : మగసలయఖ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:4-19-115/7
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:4-19-115/A
వయససస:44
లస: పప
5137 NDX2962769
పపరర: సరయ లకడమ బగకరపటరస

5132 NDX2420438
పపరర: ఉమ మహహశశరగ యయనసగసటట

5154 NDX3234366
పపరర: శకనవరస రరవప చలచనస

94-75/1493

తసడడ:డ వనసకట రసగస చలచనస
ఇసటట ననస:4-19-120/216
వయససస:40
లస: పప
94-78/7

5157 NDX2385425
పపరర: యజజ ననరరయణ శరససస స దసరర

94-73/8

తసడడ:డ దదవరకర శరససస స దసరర
ఇసటట ననస:4-19-121/1, FLAT NO:103
వయససస:52
లస: పప
94-90/20

భరస : యజజ ననరరయణ శరససస ట దసరర
ఇసటట ననస:4-19-121/1, FLAT NO:103
వయససస:49
లస: ససస స

5160 NDX2384683
పపరర: లకడమ బసడర మమడడ

94-61/45

భరస : కకషష రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:4-19-121/C/1
వయససస:59
లస: ససస స
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5161 NDX2435170
పపరర: లకడమ పడసనర వపననరస

94-78/9

భరస : గరపసననధ వపనరస
ఇసటట ననస:4-19-123/A
వయససస:29
లస: ససస స
5164 NDX2415784
పపరర: ననగ మలలర శశరగ జలదస

94-78/10

94-90/21

94-77/979

భరస : వనసకట రతరస
ఇసటట ననస:4-19-130/1
వయససస:48
లస: ససస స
5173 NDX2816122
పపరర: ననగరరరరన పవపలలరగ

94-78/1119

94-77/980

94-78/11

94-77/981

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పప ఠరగసటబర
ఇసటట ననస:4-19-135/1/B
వయససస:20
లస: పప
5188 NDX3029196
పపరర: కకటటశశర రరవప గగజరరర పపడడ
తసడడ:డ శదదయఖ గగజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:4-19-135/2/2
వయససస:68
లస: పప

5169 NDX3130457
పపరర: తరరణ బబబగ నసగనస

94-78/1116

5171 NDX3161304
పపరర: ఆదయఖ చటడ గడడ

5172 NDX3153269
పపరర: వనసకటటశశరమమ చనటడగడడ

94-78/1117

5174 NDX2772440
పపరర: మహహశ బబబగ జజనరలగడడ

5177 NDX3109493
పపరర: కకషష వసశ చవల

5180 NDX2400224
పపరర: ససజనఖ కకడనల

5183 NDX2267961
పపరర: జయ కకషస ర కకలర

5186 NDX3037652
పపరర: పడవలర క లకడమ భడమరరసబ మమడ

5189 NDX3018595
పపరర: హహహమవత గగజరరర పపడడ
భరస : కకటటశశర రరవప గగజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:4-19-135/2/2
వయససస:62
లస: ససస స

94-78/1118

తసడడ:డ ఆదయఖ
ఇసటట ననస:4-19-130/1
వయససస:33
లస: ససస స
94-78/1120

5175 NDX3260379
పపరర: శకనవరస రరవప చవల

94-73/939

తసడడ:డ కకషష మమరగస చవల
ఇసటట ననస:4-19-130/2A
వయససస:51
లస: పప
94-78/1121

5178 YDR0501032
పపరర: నహరగక ఐనవవలల

94-78/1122

భరస : శకకరసత పపసపరటట
ఇసటట ననస:4-19-131/A
వయససస:26
లస: ససస స
94-90/22

5181 NDX3158797
పపరర: జగత వరససరరడడడ

94-78/1123

భరస : పడశరసత వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:4-19-135
వయససస:29
లస: ససస స
94-89/28

5184 NDX3033099
పపరర: జగత వరససరరడడడ

94-78/1125

భరస : పడశరసత వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:4-19-135/1A
వయససస:29
లస: ససస స
94-77/982

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమడ
ఇసటట ననస:4-19-135/1/B/1
వయససస:20
లస: ససస స
94-78/1126

94-78/1115

తసడడ:డ తరరణ బబబగ
ఇసటట ననస:4-19-130
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ మధసససధన రరవప కకలర
ఇసటట ననస:4-19-135/1
వయససస:41
లస: పప
94-78/1124

5166 AEJ1774398
పపరర: రవ శసకర రరడడడ జసగ

తసడడ:డ ఏన ఏస పరరగ పపరష రరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:4-19-129/A/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సరసబ ససవర రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:4-19-134
వయససస:35
లస: ససస స

భసధసవప: ససనత చదబబడ లల
ఇసటట ననస:4-19-135/1
వయససస:34
లస: పప
5185 NDX2834836
పపరర: సరయతదజ పప ఠరగసటబర

94-90/973

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చవల
ఇసటట ననస:4-19-130/2A
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:4-19-134
వయససస:45
లస: పప
5182 NDX2998615
పపరర: శకకరసత పససటబఖల

5168 NDX2587384
పపరర: నఖల వషష
ష మలకల

94-78/826

తసడడ:డ కకటటరరడడడ జసగ
ఇసటట ననస:4-19-128
వయససస:35
లస: పప

తలర : మధవ జజనరలగడడ
ఇసటట ననస:4-19-130/1
వయససస:23
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప చవల
ఇసటట ననస:4-19-130/2A
వయససస:45
లస: ససస స
5179 NDX2400190
పపరర: సరసబ ససవర రరవప కకడనల

94-77/973

తసడడ:డ ఆదయఖ
ఇసటట ననస:4-19-130/1
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప పవపలలరగ
ఇసటట ననస:4-19-130/1
వయససస:31
లస: పప
5176 NDX3071594
పపరర: ఉష శక మదచదల

5165 NDX3045150
పపరర: ననగరసదడమమ మగరకకసడ

5163 NDX2645778
పపరర: అనసష కలదదసడడ

తసడడ:డ బసగరరకజ కలదదసడడ
ఇసటట ననస:4-19-124/1
వయససస:21
లస: ససస స

భసధసవప: మగరళ కకషష గగసటటపలర
ఇసటట ననస:4-19-128
వయససస:67
లస: ససస స

తలర : ససభబషసణణ
ఇసటట ననస:4-19-129/A/1
వయససస:22
లస: ససస స
5170 NDX3155884
పపరర: వనసకట రతరస చటడ గడడ

94-78/1114

భరస : రమణ వనమసరణణ
ఇసటట ననస:4-19-123/A2
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : వవనకరనసద జలదస
ఇసటట ననస:4-19-127A/17-56
వయససస:37
లస: ససస స
5167 NDX2371193
పపరర: అఖల వషష
ష మలకఅలమ

5162 NDX3015922
పపరర: ససజససడ వనమసరణణ

5187 NDX3135555
పపరర: చసదడ శశఖర మమడ

94-77/983

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమడ
ఇసటట ననస:4-19-135/1/B/1
వయససస:18
లస: పప
94-78/1127

5190 NDX2372886
పపరర: ససధన రరణణ మమగగలలరగ

94-90/23

భరస : వరయఖ మమగగలలరగ
ఇసటట ననస:4-19-136/1 FRIENDS RESIDEN
వయససస:39
లస: ససస స
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5191 NDX2645968
పపరర: అభనయ మనససశన ఏ

94-78/827

తసడడ:డ కసకక కసకక
ఇసటట ననస:4-19-137
వయససస:20
లస: ససస స
5194 NDX2913796
పపరర: అలలఖఖ చసతమననన

94-74/875

94-78/1130

94-57/745

94-81/936

94-77/989

95-158/252

94-78/1209

94-3/1495

తసడడ:డ రమణయఖ తనరరర
ఇసటట ననస:4-20-12
వయససస:43
లస: పప
5218 NDX3214640
పపరర: చసదడశశఖర తనరరర
తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:4-20-12
వయససస:42
లస: పప

94-89/775

94-75/1307

5207 NDX2415735
పపరర: రరధనకకషష పపలపరటట

5210 NDX2930030
పపరర: రరమ దదవ దదవశశటస ట

5213 NDX2959690
పపరర: ససనత డడకర

94-89/30

5199 NDX2577195
పపరర: రహహమమ సయద

94-89/774

5202 NDX2904761
పపరర: కలమఖణ చకకవరగస పసదద

94-76/949

5205 NDX1867565
పపరర: వనసకటబకకటటసశరరరరవ సస మ
ాదపఅల
తసడడ:డ చసదడయఖ సస మ ాదపఅల
ఇసటట ననస:4-19-379
వయససస:30
లస: పప

94-90/24

5208 NDX2266286
పపరర: గరపయఖ చనమకలరగ

94-78/12

తసడడ:డ రరమయఖ చనమకలరగ
ఇసటట ననస:4-19-1379/3
వయససస:73
లస: పప
94-78/1095

5211 NDX2924173
పపరర: మలర కరరరరన రరవప దదవశశటస ట

94-78/1210

5214 NDX2887412
పపరర: అలలకస జరనత పప నసరరగ

భరస : పప నసరరగ శరమగఖయయల జజబ డడకర
ఇసటట ననస:4-20-7
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శరమగఖయయల జజబ పప నసరరగ
ఇసటట ననస:4-20-7
వయససస:20
లస: పప

5216 NDX3208949
పపరర: నరరసదడ రరడడడ యయరజకదఅలమ

5217 NDX3217593
పపరర: కలమఖణ బబబగ పసలర

5219 NDX3186509
పపరర: అశశక దదవసడర
తసడడ:డ ఏసస కకపరదననస దదవసడర
ఇసటట ననస:4-20-12
వయససస:28
లస: పప

94-78/1190

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దదవశశటస ట
ఇసటట ననస:4-20-4
వయససస:70
లస: పప

94-3/1496

తసడడ:డ చనర రరడడడ యయరజకదఅలమ
ఇసటట ననస:4-20-12
వయససస:29
లస: పప
94-8/1560

94-78/1129

తసడడ:డ రమమశ బబబగ పసదద
ఇసటట ననస:4-19-138/D
వయససస:38
లస: పప

భరస : శరత కలమమర దదవశశటస ట
ఇసటట ననస:4- 20- 4
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : జయరరవప డడకర
ఇసటట ననస:4-20-7
వయససస:73
లస: ససస స
5215 NDX3178332
పపరర: శశఖర తనరరర

5204 NDX2993442
పపరర: చసదడ మమళ మగపసరరజ

5196 NDX2881647
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకమమమరర

తసడడ:డ సయద అబగదల కరరస
ఇసటట ననస:4-19-138/B
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడ రసగ వఠల పపలపరటట
ఇసటట ననస:4-19-961/1
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలవకకలనస
ఇసటట ననస:4-19 BUDAMPADU
వయససస:47
లస: పప
5212 NDX2911055
పపరర: దననమమ డడకర

94-89/29

తసడడ:డ ససబబయఖ మగపసరరజ
ఇసటట ననస:4-19-138/E
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ రమగలల బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:4-19-405
వయససస:49
లస: పప
5209 MLJ2663342
పపరర: వనసకటపయఖ కలవకకలనస

5198 NDX2394559
పపరర: రబబబన సరహహబ సయఖద

5201 NDX2576767
పపరర: అబగదల కరరస సయద

94-76/948

తసడడ:డ తరరపత రరవప కకమమమరర
ఇసటట ననస:4-19-138/A
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ లమతద సయద అబగదల షషకలర
ఇసటట ననస:4-19-138/C
వయససస:59
లస: పప

భరస : కలమఖణ చకకవరగస పసదద
ఇసటట ననస:4-19-138/D
వయససస:32
లస: ససస స
5206 NDX3006194
పపరర: ససతనరరమయఖ బబలరసకకసడ

94-78/1128

తసడడ:డ మహబమబ సయఖద
ఇసటట ననస:4-19-138/B
వయససస:48
లస: పప

భరస : సయద అబగదల కరరస
ఇసటట ననస:4-19-138/C
వయససస:53
లస: ససస స
5203 NDX2973188
పపరర: శశశత పసదద

5195 NDX3129947
పపరర: మహహమ చససచస

5193 NDX3145125
పపరర: రరజజశశర పడసరద పప టట
స రగ

తసడడ:డ ససతనరరమసజననయగలల పప టట
స రగ
ఇసటట ననస:4-19-137 A/1
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ మమలమఖదదడ చససచస
ఇసటట ననస:4-19-138
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకమమమరర
ఇసటట ననస:4-19-138/A
వయససస:51
లస: ససస స
5200 NDX2653681
పపరర: మమలక బబగగమ సయద

94-74/874

భరస : రరజజశశర పడసరద పప టట
స రగ
ఇసటట ననస:4-19-137 A/1
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ససదదప మననర
ఇసటట ననస:4-19-137/A3
వయససస:27
లస: ససస స
5197 NDX2881670
పపరర: ఉషరరణణ కకమగమారరగ

5192 NDX3123734
పపరర: వసససధర పప టట
స రగ

94-78/1211

94-4/1618

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పసలర
ఇసటట ననస:4-20-12
వయససస:31
లస: పప
94-65/1187

5220 NDX2266195
పపరర: దదవఖ తదజ మటబపస తషల

94-78/13

తసడడ:డ భగవథ సశరరప మటబపస తషల
ఇసటట ననస:4-20-12
వయససస:31
లస: ససస స
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5221 NDX2266260
పపరర: మమరర రస వజయ కలమమరగ
మటబపస తషల
భరస : భగవథ సశరరప మటబపస తషల
ఇసటట ననస:4-20-12
వయససస:58
లస: ససస స
5224 NDX2602910
పపరర: పపడమయఖ చసదడగగరగ

94-78/14

94-78/830

94-78/1140

94-78/1143

94-78/1146

94-78/1149

94-89/33

94-89/36

భసధసవప: వసశకకషష బబ బమబరగ
ఇసటట ననస:4-20-17/b
వయససస:50
లస: ససస స

5234 NDX2966349
పపరర: కకషష గసధస

5237 NDX1465070
పపరర: బబలమమ చదనకచరర

5240 NDX1793851
పపరర: హరర వరర న చచరరకలరగ

5243 NDX1509779
పపరర: వజయ రరజ ససవరష కరసత

94-78/1152

5246 NDX2939072
పపరర: ఆశ జగగసట

94-78/1147

5249 NDX3198827
పపరర: గణణశ గగలర మమడడ

5229 NDX2842672
పపరర: వజయకలమమరగ మటపస తషల

94-78/1142

5232 NDX2846897
పపరర: దదవఖతదజ మటపస తషల

94-78/1145

5235 NDX3019163
పపరర: నరసససహ రరడడడ మమల

94-78/1148

తసడడ:డ పససచల రరడడడ మమల
ఇసటట ననస:4-20-14/2
వయససస:59
లస: పప
94-89/31

5238 NDX1509720
పపరర: ధనలకడమ కనసదట

94-89/32

భరస : ససవర రరమకకషష ఆరమలమర
ఇసటట ననస:4-20-15
వయససస:49
లస: ససస స
94-89/34

5241 NDX1465088
పపరర: ననగజశశర రరవప చదనకచరర

94-89/35

తసడడ:డ ననరరయణ చదనకచరర
ఇసటట ననస:4-20-15
వయససస:28
లస: పప
94-89/37

5244 NDX3110194
పపరర: రరజఖ లకడమ వనగశన

94-78/1151

తసడడ:డ శకనవరసరరజ వనగశన
ఇసటట ననస:4-20-16
వయససస:22
లస: ససస స
94-78/1153

తలర : హహమనళన జగగసట
ఇసటట ననస:4-20-17/A
వయససస:37
లస: ససస స
94-89/776

94-78/832

తసడడ:డ భగవత సశరరప మటపస తషల
ఇసటట ననస:4-20-12
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ ససవరష కరసత
ఇసటట ననస:4-20-15
వయససస:64
లస: పప

తలర : హహమనళన జగగసట
ఇసటట ననస:4-20-17/A
వయససస:46
లస: ససస స
5248 NDX2579803
పపరర: లకడమ బబ బమబరగ

94-78/1144

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చచరరకలరగ
ఇసటట ననస:4-20-15
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప చసదడగగరగ
ఇసటట ననస:4-20-15
వయససస:29
లస: పప
5245 NDX2744258
పపరర: అమకత వలర జగగసట

5231 NDX3178522
పపరర: రవకలమమర యనమల

5226 NDX2610145
పపరర: ధదరజ చసదడగగరగ

భరస : భగవత సశరరప మటపస తషల
ఇసటట ననస:4-20-12
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ చదనకచరర
ఇసటట ననస:4-20-15
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వజయ రరజ ససవరషకరసత
ఇసటట ననస:4-20-15
వయససస:62
లస: ససస స
5242 NDX1788241
పపరర: కకరణ చసదడగగరగ

94-78/1141

తసడడ:డ రరమకకటయఖ గసధస
ఇసటట ననస:4-20-14/2
వయససస:69
లస: పప

భరస : నరసససహ రరడడడ మమల
ఇసటట ననస:4-20-14/2
వయససస:54
లస: ససస స
5239 NDX1509761
పపరర: ననగమణణ బడడగగ

5228 NDX2734671
పపరర: రరజఖలకడమ శరకమమరగ

94-78/475

తసడడ:డ యయససరతరస చసదడగగరగ
ఇసటట ననస:4-20-12
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ నరససమహమ
ఇసటట ననస:4-20-12
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకషష గసధస
ఇసటట ననస:4-20-14/2
వయససస:70
లస: ససస స
5236 NDX3040912
పపరర: దడరసరనమమ మమల

94-78/831

భరస : శరఖససససదరరరవప శరకమమరగ
ఇసటట ననస:4-20-12
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప వనలననన
ఇసటట ననస:4-20-12
వయససస:54
లస: పప
5233 NDX2966885
పపరర: సరసశత గసధస

5225 NDX2617934
పపరర: సకజన చసదడగగరగ

5223 NDX2410116
పపరర: ఏసస రతరస చసదడగగరగ

తసడడ:డ పపడమయఖ చసదడగగరగ
ఇసటట ననస:4-20-12
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ యయససరతరస చసదడగగరగ
ఇసటట ననస:4-20-12
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ థనమస మటపస తషల
ఇసటట ననస:4-20-12
వయససస:58
లస: పప
5230 NDX2732782
పపరర: వనసకటటశశరరర వనలననన

94-78/15

తసడడ:డ థథమమశ మటబపస తషల
ఇసటట ననస:4-20-12
వయససస:59
లస: పప

భసధసవప: యయససరతరస చసదడగగరగ
ఇసటట ననస:4-20-12
వయససస:81
లస: పప
5227 NDX2842706
పపరర: భగవతసతరరప మటపస తషల

5222 NDX2266146
పపరర: భగవత సశరరప మటబపస తషల

5247 NDX2846129
పపరర: తషలశ బబ బమబరగ

94-78/1154

భరస : వసశ కకషష బబ బమబరగ
ఇసటట ననస:4-20-17/b
వయససస:18
లస: ససస స
94-78/1155

తసడడ:డ మదన మహన రరవప గగలర మమడడ
ఇసటట ననస:4-20-20
వయససస:50
లస: పప

5250 NDX2420479
పపరర: సరరజన మమకల

94-78/28

భరస : మగరళధర మమకల
ఇసటట ననస:4-20-20\A, FLAT NO.401
వయససస:39
లస: ససస స
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94-78/16

భరస : వనసకటరరవప కసదదమళళ
ఇసటట ననస:4-20-20/A,F.NO:501
వయససస:46
లస: ససస స
5254 NDX2424729
పపరర: వనసకట రరవప కసదదమళళ

94-78/19

5252 NDX2424711
పపరర: రరమకకటటశశర రరవప కసదదమళళ

5255 NDX2962363
పపరర: శకకకశరడస మరరస పలర

5256 NDX2864429
పపరర: శశషమమ మరరస పలర

5257 NDX3005972
పపరర: శశషమమ మరరసపఅల

5258 NDX3076825
పపరర: శకనవరసరరవప జజనరలగడడ

5260 NDX3059615
పపరర:  
తసడడ:డ  
ఇసటట ననస:4-20-23
వయససస:57
లస: పప
5263 NDX2531044
పపరర: కరరగసక కసచరర

5261 NDX2266005
పపరర: అసజల దదవ రరయగడడ

94-90/25

94-78/21

5264 NDX2482099
పపరర: కకరస గ కసచరర

94-78/1157

భరస : శక కకషష
ష డడ
ఇసటట ననస:4-20-23
వయససస:48
లస: ససస స
94-78/1159

5259 NDX2905636
పపరర: రరమలకడమ పస నసగగపరటట

94-78/1160

భరస : శవ పడసరద
ఇసటట ననస:4-20-23
వయససస:35
లస: ససస స
94-78/20

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:4-20-23/1
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష కసచరర
ఇసటట ననస:4-20-23/1
వయససస:25
లస: పప
5266 NDX2449148
పపరర: మమరగయమ జజన

94-78/1156

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:4-20-23
వయససస:42
లస: పప
94-90/1106

94-78/18

తసడడ:డ వనసకట రరవప కసదదమళళ
ఇసటట ననస:4-20-20/A,F.NO:501 INDRAPR
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కజసయఖ
ఇసటట ననస:4-20-23
వయససస:58
లస: పప

భరస : శకకకశరడస మరరసపఅల
ఇసటట ననస:4-20-23
వయససస:47
లస: ససస స

5253 NDX2424703
పపరర: పవన కలమమర కసదదమళళ

తసడడ:డ వనసకట రరవప కసదదమళళ
ఇసటట ననస:4-20-20/A,F.NO:501 INDRAPR
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పకకరయఖ కసదదమళళ
ఇసటట ననస:4-20-20/A,F.NO:501 INDRAPR
వయససస:54
లస: పప
94-78/1158

94-78/17

5262 NDX3169943
పపరర: యమమన బరరదసరరజ

94-78/1161

తసడడ:డ ససరర బబబగ బరరదసరరజ
ఇసటట ననస:4-20-23/1
వయససస:21
లస: ససస స
94-78/22

5265 NDX3089802
పపరర: అసజల దదవ రరయడడ

94-77/1014

తసడడ:డ కకషష కసచరర
ఇసటట ననస:4-20-23/1 204 Mayuri Palace
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప రరయడడ
ఇసటట ననస:4-20-23/1 F NO 102
వయససస:66
లస: ససస స

5267 NDX2547214
పపరర: కరరగసక కసచరర

94-78/1162
5268 NDX2993145
పపరర: వనసకట గగరర పడసరద థసననగర సటబర

94-78/833

భరస : ససజత కజ ననయర
ఇసటట ననస:4-20-23/1,FLAT NO 201
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష కసచరర
ఇసటట ననస:4-20-23/1, FLAT NO.204
వయససస:24
లస: పప

5269 NDX2951317
పపరర: లకడమ భబణగ థనసగసటబర

94-78/1164 5271 NDX2964344
94-78/1165
5270 NDX2932655
పపరర: కజ ఏమ అఖల చకకవరగస థనసగసటబర
పపరర: కజ ఏమ అఖల చకకవరగస థనసగసటబర

94-78/1163

భరస : వనసకట గగరర పడసరద థనసగసటబర
ఇసటట ననస:4-20-24/A
వయససస:41
లస: ససస స
5272 TMO1519158
పపరర: పసయమష దసరర కరకరర

తసడడ:డ వనసకటగగరరపడసరద థనసగసటబర
ఇసటట ననస:4-20-24/A
వయససస:19
లస: పప
94-78/1166

భరస : హహమసత
ఇసటట ననస:4-20-27/1
వయససస:29
లస: ససస స
5275 NDX2993376
పపరర: బబబగ రరవప కలపరల

తసడడ:డ యజజ ననరరయణ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:4-20-28/4
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట గగరర పడసరద థనసగసటబర
ఇసటట ననస:4-20-24/A
వయససస:19
లస: పప
94-88/1369

తసడడ:డ అమమయఖ మగపరసళర
ఇసటట ననస:4-20-27/A
వయససస:38
లస: పప
94-78/1168

తసడడ:డ జజన కలపరల
ఇసటట ననస:4-20-28/4
వయససస:22
లస: పప
5278 NDX3265600
పపరర: సరయ భబరత దసరర గగసటటపలర

5273 NDX3109162
పపరర: ససధదర మగపరసళర

5276 NDX3004298
పపరర: మమఘన కలపరల

5279 NDX3128147
పపరర: మణణకరసత సరయ ససదదరథ
బతష
స ల
తసడడ:డ పపరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:4-20-28/a
వయససస:21
లస: పప

5274 NDX2993343
పపరర: సశరష లత పప సప స

94-78/1167

తసడడ:డ జజన పప సప స
ఇసటట ననస:4-20-28/4
వయససస:46
లస: ససస స
94-78/1169

తసడడ:డ బబబగరరవప కలపరల
ఇసటట ననస:4-20-28/4
వయససస:21
లస: ససస స
94-89/1072

తసడడ:డ నరసససహ మమరగస థసననగర సటబర
ఇసటట ననస:4-20-24/A
వయససస:44
లస: పప

5277 NDX2997393
పపరర: జజన దదనకరన కలపరల

94-78/1170

తసడడ:డ బబబగ రరవప కలపరల
ఇసటట ననస:4-20-28/4
వయససస:19
లస: పప
94-78/1171

5280 NDX2404192
పపరర: పదనమవత ఓడదల

94-89/38

భరస : అచచరరడడడ ననరర
ఇసటట ననస:4-20-29/1
వయససస:44
లస: ససస స
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5281 NDX2685832
పపరర: దదలప కలమమర దవపలలరగ

94-4/1366

తసడడ:డ వరయఖ దవపలలరగ
ఇసటట ననస:4-20-30
వయససస:18
లస: పప

5282 NDX3093341
పపరర: హరగ బబబగ సరమననన

94-78/1172

తసడడ:డ శక కకషష
ఇసటట ననస:4-20-30
వయససస:39
లస: పప

5284 NDX3041316
పపరర: వజయ శశఖర బబబగ ఆతతట

94-78/1173

తసడడ:డ ఆబబల ఆతతట
ఇసటట ననస:4-20-31/1
వయససస:68
లస: పప

5285 NDX3021045
పపరర: రరజజశశరగ చగపసర

94-78/1176

భరస : దదపక ఆతతట
ఇసటట ననస:4-20-31/1
వయససస:32
లస: ససస స

5288 NDX2976231
పపరర: రరకజశ బలలససపత

94-78/1174

94-73/818

తసడడ:డ కననఖదనరర ఉమమహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:4-20-33
వయససస:22
లస: ససస స
5293 NDX2862860
పపరర: కననఖదనరర అనసహఖ

5286 NDX3041308
పపరర: దదపక ఆతతట

94-78/1175

తసడడ:డ వజయ శశఖర బబబగ ఆతతట
ఇసటట ననస:4-20-31/1
వయససస:39
లస: పప
94-72/1242

తసడడ:డ బమయఖ బలలససపత
ఇసటట ననస:4-20-32/A
వయససస:18
లస: పప

5290 NDX2796779
పపరర: కననఖదనరర మమనక

94-89/39

భరస : రరజజశ కలమమర ఇడచడస
ఇసటట ననస:4-20-31
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వజయ శశఖర బబబగ ఆతతట
ఇసటట ననస:4-20-31/1
వయససస:63
లస: ససస స

5287 NDX3033891
పపరర: సశరరప రరణణ మమదహవరరర

5283 NDX1411065
పపరర: మమధసరగ ఇడచడ స

5289 NDX2927622
పపరర: లకడమ బననదరవపరర

94-78/1177

భరస : కకషష బననదరవపరర
ఇసటట ననస:4-20-32/A
వయససస:52
లస: ససస స

94-78/1178 5292 NDX2862829
5291 NDX2862811
పపరర: కననఖదనరర ఉమమహహశశరరరవప
పపరర: కననఖదనరర అనసరరధ

తసడడ:డ కననఖదనరర పరపరరవప
ఇసటట ననస:4-20-33
వయససస:51
లస: పప

94-78/1179

భరస : కననఖదనరర ఉమమహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:4-20-33
వయససస:47
లస: ససస స

94-78/1180

తసడడ:డ కననఖదనరర ఉమమహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:4-20-33
వయససస:18
లస: ససస స

7423 JBV2676948
పపరర: ససషసమత యడర పలర
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94-59/1270

తసడడ:డ లకమణసరశమ యడర పలర
ఇసటట ననస:16-9-476
వయససస:34
లస: ససస స
7426 NDX0257196
పపరర: లకడమ పరరచసరగ

94-77/328

94-77/331

భరస : వననద కలమమర గగతనస
ఇసటట ననస:16-9-480 FLAT NO 44
వయససస:33
లస: ససస స

94-77/329

7430 NDX2415263
పపరర: కరవఖ హనసమసతష

94-77/333

7433 NDX2403780
పపరర: హహమలత హనసమసతష

94-59/25

7436 NDX0534909
పపరర: వననద కలమమర గగతనస
తసడడ:డ చనర రరడడయఖ ననయగడడ గగతనస
ఇసటట ననస:16-9-480 FLAT NO 44
వయససస:42
లస: పప

7428 NDX0830471
పపరర: వరపడసరద పరరచసరగ

94-77/330

7431 NDX2415354
పపరర: హహమలత హనసమసతష

94-59/26

భరస : కళళఖణ రరవప హనసమసతష
ఇసటట ననస:16-9-479
వయససస:61
లస: ససస స
94-77/334

భరస : కళళఖణ రరవప హనసమసతష
ఇసటట ననస:16-9-479
వయససస:61
లస: ససస స
94-77/336

94-77/894

తసడడ:డ ససబబబరరవప పరరచసరగ
ఇసటట ననస:16-9-477
వయససస:33
లస: పప

భరస : తనరకజశశర రరవప బబలగ
ఇసటట ననస:16-9-479
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కళళఖణ రరవప హనసమసతష
ఇసటట ననస:16-9-479
వయససస:38
లస: ససస స
7435 NDX0534891
పపరర: శశశతశక గగతనస

7427 NDX0830638
పపరర: పడణవ కలమమర పరరచసరగ

7425 NDX2983997
పపరర: ననగరరరరన గగటటసపరటట

తసడడ:డ దనమదర ననయగడడ గగటటసపరటట
ఇసటట ననస:16-9-476
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప పరరచసరగ
ఇసటట ననస:16-9-477
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనగకటటశశరరరవప పరరచరగ
ఇసటట ననస:16-9-477
వయససస:58
లస: పప
7432 NDX2403772
పపరర: కరవఖ హనసమసతష

94-77/893

తసడడ:డ దనమదర ననయగడడ
ఇసటట ననస:16-9-476
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనగకట ససబబబరరవప పరరచసరగ
ఇసటట ననస:16-9-477
వయససస:50
లస: ససస స
7429 NDX0360057
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప పరరచరగ

7424 NDX2888634
పపరర: ననగరరరరన గగటటసపరటట

7434 NDX2403798
పపరర: కళళఖణ రరవప హనసమసతష

94-77/335

తసడడ:డ హహచ ఎ ననయగడడ హనసమసతష
ఇసటట ననస:16-9-479
వయససస:71
లస: పప
94-77/337

7437 NDX0178764
పపరర: శకలకమమమ కకసజజటట

94-77/338

భరస : కకటటశశరరరవప మమమలమగరగ
ఇసటట ననస:16-9-482
వయససస:51
లస: ససస స
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7438 NDX0185884
పపరర: కకటటశశరరరవప మమమలమగరగ

94-77/339

తలర : లకమయఖ మమమలమగరగ
ఇసటట ననస:16-9-482
వయససస:62
లస: పప
7441 JBV3142163
పపరర: శశషర రతరస వజజర

94-77/340

7442 JBV3133345
పపరర: రసగరరరవప వజజర

94-77/898

7445 NDX2996874
పపరర: సరయ శకకర చగగరరపరటట

7448 NDX2265866
పపరర: లకడమ తరరపతమమ మలబసటట

భరస : పపలమర రరవప అలయస కలమఖణ దనమరర
ఇసటట ననస:16-9-488
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఎరకయఖ బబబగ మలబసటట
ఇసటట ననస:16-9-491
వయససస:26
లస: ససస స

7450 NDX0179036
పపరర: శశదదవ కలరరక

7451 NDX0187609
పపరర: హనసమసతరరవప కలరరక

94-77/344

భరస : హనసమసతరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:16-9-491
వయససస:46
లస: ససస స
7453 NDX2265783
పపరర: యరకయఖ బబబగ మలబసటట

94-77/425

94-76/712

94-77/346

94-78/997

94-77/342

7449 NDX0181826
పపరర: రరజఖలకడమ కలరరక

94-77/343

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:16-9-491
వయససస:30
లస: ససస స
94-77/345

94-77/349

7463 NDX0676361
పపరర: శకమననరరరయణ చటటసననన

94-76/710

7466 NDX2118967
పపరర: సమమ త రరవ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరవ
ఇసటట ననస:16-9-504
వయససస:23
లస: ససస స

94-77/900

7455 NDX2852960
పపరర: హససన బబగగమ షపక

94-76/711

భరస : ఇకబబల మహమమద
ఇసటట ననస:16-9-493
వయససస:51
లస: ససస స
94-76/713

7458 NDX2857050
పపరర: ఇకబబల మహమమద

94-76/714

తసడడ:డ అహమద అల మహమమద
ఇసటట ననస:16-9-493
వయససస:23
లస: పప
94-77/347

7461 NDX0692434
పపరర: రమమదదవ జరరగగల

94-77/348

భరస : శకమననరరరయణ చటటసననన
ఇసటట ననస:16-9-500
వయససస:42
లస: ససస స
94-77/350

తసడడ:డ శకరరమగలల చటటసననన
ఇసటట ననస:16-9-500
వయససస:52
లస: పప
94-78/1334

7452 NDX3036639
పపరర: హనసమసతష రరవప కలరక
తసడడ:డ ససబబ రరవప కలరక
ఇసటట ననస:16-9-491
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శకమననరరరయణ చటటసననన
ఇసటట ననస:16-9-500
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప చచనసరపరటట
ఇసటట ననస:16-9-500
వయససస:46
లస: పప
7465 NDX3251782
పపరర: ససధనకర రరవప ననయగడడ
పపవరశడ
తసడడ:డ శవ రరమయఖ పపవరశడ
ఇసటట ననస:16-9-501,10 th lane
వయససస:64
లస: పప

7460 NDX1810838
పపరర: సరహహత చటటసననన

94-77/897

7446 NDX2997195
పపరర: పపలర రరవప అలయస కలమఖణ
దనమరర
తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప దనమరర
ఇసటట ననస:16-9-488
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఫసరరజ అల మహమమద
ఇసటట ననస:16-9-493
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ననగగరరబ షపక
ఇసటట ననస:16-9-500
వయససస:24
లస: ససస స
7462 NDX0346544
పపరర: ససరజష చచనసరపరటట

7457 NDX2950715
పపరర: తబసససస మహమమద

7443 NDX2751949
పపరర: ససజజత కకపపసల

94-77/899

తసడడ:డ ఉమర షపక
ఇసటట ననస:16-9-493
వయససస:72
లస: ససస స

తలర : ఇకబబల అల మహమమద
ఇసటట ననస:16-9-493
వయససస:37
లస: పప
7459 NDX1809948
పపరర: షహహదన షపక

7454 NDX2856979
పపరర: అనసససమమ బబగగమ షపక

94-77/896

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:16-9-488
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:16-9-491
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ భబసరర రరవప మలబసటట
ఇసటట ననస:16-9-491,
వయససస:27
లస: పప
7456 NDX2857084
పపరర: ఫసరరజ అల మహమమద

94-77/341

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:16-9-488
వయససస:19
లస: పప
94-78/998

7440 NDX2735850
పపరర: నలన గరరసటర

భరస : ససరజశ బబబగ గరరసటర
ఇసటట ననస:16-9-482
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరషరరవప వజజర
ఇసటట ననస:16-9-483
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ కసకక కకపపసల
ఇసటట ననస:16-9-488
వయససస:41
లస: పప
7447 NDX2996866
పపరర: అరరణ దనమరర

94-77/895

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరరసటర
ఇసటట ననస:16-9-482
వయససస:41
లస: పప

భరస : రగగరరరవప వజజర
ఇసటట ననస:16-9-483
వయససస:66
లస: ససస స
7444 NDX2736924
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ కకపపసల

7439 NDX2735868
పపరర: ససరజశ బబబగ గరరసటర

7464 NDX3249190
పపరర: ససజజత పపవరశడ

94-78/1333

భరస : ససధకర రరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:16-9-501,10 TH LANE
వయససస:62
లస: ససస స
94-77/351

7467 NDX1230093
పపరర: ససలరగస రరవ

94-77/352

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరవ
ఇసటట ననస:16-9-504
వయససస:26
లస: ససస స
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7468 NDX1117472
పపరర: మసజల రరవ
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94-77/353

భరస : శకనవరస రరవప రరవ
ఇసటట ననస:16-9-504
వయససస:48
లస: ససస స
7471 NDX3127149
పపరర: ధనలకడమ బబ డ

94-77/901

94-77/902

94-77/357

94-77/360

94-77/363

94-77/366

94-77/369

తసడడ:డ శవరసజననయగలల కలరపరటట
ఇసటట ననస:16-9-509
వయససస:54
లస: పప

7481 NDX2210995
పపరర: వనసకట సరశత పససటటల

7484 NDX0702795
పపరర: ససనత వరసస

7487 NDX2210870
పపరర: రరధదకర బబ సదలపరటట

7490 NDX2211399
పపరర: శక హరరష వరసస

94-77/372

7493 NDX2211373
పపరర: మహహష బబబగ లసగ

94-77/361

7496 NDX2142420
పపరర: కకషష మమరగస వరసస
తసడడ:డ పపలర యఖ వరసస
ఇసటట ననస:16-9-509
వయససస:55
లస: పప

7476 NDX1743096
పపరర: అఖలలష చటటసననన

94-77/1133

7479 NDX2210888
పపరర: తదజససశన కలరపరటట

94-77/359

7482 NDX2211365
పపరర: శకదదవ పసకకరల

94-77/362

భరస : ససజవ ననయగడడ పసకకరల
ఇసటట ననస:16-9-509
వయససస:37
లస: ససస స
94-77/364

7485 NDX2211381
పపరర: బబల సరసశత గగసటటరర

94-77/365

భరస : మహహష బబబగ లసగ
ఇసటట ననస:16-9-509
వయససస:44
లస: ససస స
94-77/367

7488 NDX0537530
పపరర: జజఖతకలమమరగ వనమగలపలర

94-77/368

భరస : రమమష బబబగ వనమగలపలర
ఇసటట ననస:16-9-509
వయససస:51
లస: ససస స
94-77/370

7491 NDX0495093
పపరర: ఆసజననయ చచదరగ పససటటల

94-77/371

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పససటటల
ఇసటట ననస:16-9-509
వయససస:32
లస: పప
94-77/373

తసడడ:డ రరఘవయఖ లసగ
ఇసటట ననస:16-9-509
వయససస:48
లస: పప
94-77/375

94-77/356

తసడడ:డ శకనవరస కలరపరటట
ఇసటట ననస:16-9-509
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరగస వరసస
ఇసటట ననస:16-9-509
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససరజసదడ బబబగ రరవ
ఇసటట ననస:16-9-509
వయససస:39
లస: పప
7495 NDX2211001
పపరర: శకనవరస కలరపరటట

94-77/358

భరస : శకనవరస కలరపరటట
ఇసటట ననస:16-9-509
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : భబసరరరరవప దసడన
ఇసటట ననస:16-9-509
వయససస:65
లస: ససస స
7492 NDX2211340
పపరర: పడదదప కలమమర రరవ

7478 AP151010180304
పపరర: రఘగననథ బబబగ దసడన

7473 AP151010177571
పపరర: రతరకలమమరగ చటటసననన

తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప చటటసననన
ఇసటట ననస:16-9-507
వయససస:29
లస: పప

భరస : కకషష మమరగస వరసస
ఇసటట ననస:16-9-509
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పససటటల
ఇసటట ననస:16-9-509
వయససస:48
లస: ససస స
7489 NDX1294313
పపరర: రమమదదవ దసడన

94-77/1131

భరస : ఆసజననయ చచదరగ పససటటల
ఇసటట ననస:16-9-509
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : పడదదప కలమమర రరవ
ఇసటట ననస:16-9-509
వయససస:39
లస: ససస స
7486 NDX0727404
పపరర: అరరణ కలమమరగ పససటటల

7475 NDX1062678
పపరర: శవ కకటటశశరరరవప చటటసననన

94-77/355

తసడడ:డ శవకకటటశశరరరవప చటటసననన
ఇసటట ననస:16-9-507
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప దసడన
ఇసటట ననస:16-9-508
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ గగరరవర రరడడడ అనరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:16-9-509
వయససస:28
లస: ససస స
7483 NDX2211357
పపరర: మమలన రరవ

94-78/412

తసడడ:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:16-9-507
వయససస:60
లస: పప

భరస : రఘగననథ బబబగ దసడన
ఇసటట ననస:16-9-508
వయససస:52
లస: ససస స
7480 NDX2210862
పపరర: శవలల అనరపపరరడడడ

7472 NDX2529097
పపరర: వనసకటటష బబ డ

7470 NDX1809864
పపరర: రరతమమ తదరరటట

భరస : కకటటసససరరవ తదరరటట
ఇసటట ననస:16-9-505
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ బకమయఖ బబ డ
ఇసటట ననస:16-9-505
వయససస:40
లస: పప

భరస : అఖలలశ నలర పననన
ఇసటట ననస:16-9-507
వయససస:25
లస: ససస స
7477 AP151010180303
పపరర: రమమదదవ దసడన

94-77/354

తసడడ:డ వనసకట బసవయఖ రరవ
ఇసటట ననస:16-9-504
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకటటష బబ డ
ఇసటట ననస:16-9-505
వయససస:38
లస: ససస స
7474 NDX3023371
పపరర: లకడమ మమధసరగ నలర పననన

7469 NDX1103597
పపరర: శకనవరస రరవప రరవ

7494 NDX0585885
పపరర: రమమష బబబగ వనమగలపలర

94-77/374

తసడడ:డ కకదసడరరమయఖ వనమగలపలర
ఇసటట ననస:16-9-509
వయససస:52
లస: పప
94-77/376

7497 NDX0727453
పపరర: శకనవరస రరవప పససటటల

94-77/377

తసడడ:డ యలమసదయఖ పససటటల
ఇసటట ననస:16-9-509
వయససస:54
లస: పప
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పపరర: భబసరరరరవప దసడన
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94-77/378

తసడడ:డ రరమసరశమ దసడన
ఇసటట ననస:16-9-509
వయససస:71
లస: పప
7501 NDX3154697
పపరర: రవసదడ బబబగ ననరరయణస

94-77/903

తసడడ:డ కకటయఖ నమమగడడ
ఇసటట ననస:16-9-509
వయససస:72
లస: పప
94-77/905

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ననరరయణస
ఇసటట ననస:16-9-511
వయససస:37
లస: పప
7504 NDX2465177
పపరర: పసచచమమ జజససస

7499 NDX2729879
పపరర: వరయఖ నమమగడడ

7502 NDX3073269
పపరర: పదమ బబరరడడడ

7505 NDX2265932
పపరర: హరగత దదవ మగవశ

94-77/904

భరస : సతష వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:16-9-509
వయససస:34
లస: ససస స
94-77/906

భరస : శకనవరస రరడడడ బబరరడడడ
ఇసటట ననస:16-9-511
వయససస:32
లస: ససస స
94-77/379

7500 NDX2729911
పపరర: లలత వరససరరడడడ

7503 NDX3157484
పపరర: పవన ననరరయణస

94-77/907

భరస : రవసదడ బబబగ ననరరయణస
ఇసటట ననస:16-9-511
వయససస:31
లస: ససస స
94-77/380

7506 NDX2265924
పపరర: కకషష పడసరద మగవశ

94-77/381

భరస : రరమ రరవప జజససస
ఇసటట ననస:16-9-511 SRI BHARATHI NILAY
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : కకషష పడసరద మగవశ
ఇసటట ననస:16-9-512
వయససస:37
లస: ససస స

7507 NDX0360065
పపరర: వనసకట లకడమ పడసనర కకమమనడడ

94-78/414 7509 NDX2192615
7508 NDX0360073
పపరర: వనసకట రమమశ బబబగ కకమమనడడ
పపరర: శకరరమచసదడ మమరగస ఆళళ

94-78/413

భరస : వనసకట రమమష బబబగ kommineedi
ఇసటట ననస:16-9-516
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకమమనడడ
ఇసటట ననస:16-9-516
వయససస:44
లస: పప

7510 NDX2263309
పపరర: తదజససశ జపలర

7511 NDX0260083
పపరర: శశశలజ జపలర jupalli

94-77/382

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప జపలర
ఇసటట ననస:16-9-517
వయససస:22
లస: ససస స
7513 NDX2538411
పపరర: గరతస జపలర

94-78/417

94-78/420

7517 NDX1571034
పపరర: కకటట రరడడడ ఈదన ఈదన

94-78/422

7520 NDX0179481
పపరర: మమధవ నలర మతష

94-78/418

7515 NDX2044477
పపరర: సరయ పడసరద కకసన

94-78/419

94-78/421

7518 NDX2624690
పపరర: జవన చచదరగ కరరరటట

94-78/788

తసడడ:డ నరసససహహలల కరరరటట
ఇసటట ననస:16-9-521
వయససస:19
లస: పప
94-78/423

7521 NDX1435115
పపరర: చచసతనఖ నలర మతష

94-78/424

తసడడ:డ రరమ రరవప nallamothu
ఇసటట ననస:16-9-527
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకట శకనవరసరరవప beesabathi
ఇసటట ననస:16-9-531
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : peddamahanandi bisabathuni
ఇసటట ననస:16-9-531
వయససస:71
లస: ససస స

7524 NDX0083790
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప
బసరబతష
స న
తసడడ:డ పసదద మహనసదద bisabathuni
ఇసటట ననస:16-9-531
వయససస:49
లస: పప

7525 NDX0083782
పపరర: పసదద మహనసదద బసరబతష
స న

7526 NDX2621043
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బసరబతషన

7527 NDX2647097
పపరర: పసడత సరయ శక కకమమనడడ

తసడడ:డ రసగయఖ bisabathuni
ఇసటట ననస:16-9-531
వయససస:74
లస: పప

94-78/426

94-78/429

తసడడ:డ పసదద మహనసదద బసరబథసన
ఇసటట ననస:16-9-531
వయససస:39
లస: పప

94-78/416

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప కకసన
ఇసటట ననస:16-9-520
వయససస:24
లస: పప

భరస : రరమమరరవప nallamothu
ఇసటట ననస:16-9-527
వయససస:49
లస: ససస స
7523 NDX0259986
పపరర: బసస బబల వరమమ బసరబతష
స న

7512 NDX0253203
పపరర: వనసకటటశశరరరవప జపలర jupalli
తసడడ:డ అపసయఖ jupalli
ఇసటట ననస:16-9-517
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శశషస రరడడడ eda
ఇసటట ననస:16-9-520
వయససస:56
లస: పప

భరస : బబల కకటటశశరరరవప కకగసటట
ఇసటట ననస:16-9-523
వయససస:65
లస: ససస స
7522 NDX0349753
పపరర: రరధనరరణణ బసరబతష
స న

94-78/415

భరస : కకటటరరడడడ eda
ఇసటట ననస:16-9-520
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట రరడడడ ఇడన
ఇసటట ననస:16-9-520
వయససస:26
లస: పప
7519 NDX2420461
పపరర: ఉదయ లకడమ కకగసటట

7514 NDX1571067
పపరర: ససనత ఈదన ఈదన

94-88/273

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:16-9-516
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప jupalli
ఇసటట ననస:16-9-517
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప జపలర
ఇసటట ననస:16-9-517
వయససస:21
లస: పప
7516 NDX1409870
పపరర: సరయ పడతక రరడడడ ఇడన

తసడడ:డ వరరసజననయగలల మగవశ
ఇసటట ననస:16-9-512
వయససస:41
లస: పప

94-78/427

94-78/789

94-78/428

94-78/790

తసడడ:డ వనసకట రమమశ బబబగ కకమమనడడ
ఇసటట ననస:16-9-531
వయససస:18
లస: ససస స
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7528 AP151010180006
పపరర: ఉషరరరణణ మమమననన

94-77/383

భరస : వనసకటటశశరరరవప మమమననన
ఇసటట ననస:16-9-536
వయససస:52
లస: ససస స
7531 NDX2608818
పపరర: తరరపత రరడడడ మలర సపరటట

94-77/681

7532 AP151010180709
పపరర: ననగరరజకలమమరగ నలల
ర రగ

94-77/388

7535 NDX0565234
పపరర: రరమలకడమ గసట
భరస : చచసచ రరడడడ గసట
ఇసటట ననస:16-9-544
వయససస:40
లస: ససస స

7537 JBV2981827
పపరర: చచగచరరడడడ గగట

7538 NDX2211423
పపరర: ససజజత చదలవరడ

94-77/391

తసడడ:డ బబలరరడడడ గసట
ఇసటట ననస:16-9-544
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:16-9-545
వయససస:42
లస: పప
7543 NDX1117027
పపరర: శకలకడమ అడడససమలర

94-77/396

94-77/399

94-77/402

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప కలలగమరగ
ఇసటట ననస:16-9-549
వయససస:46
లస: పప

94-77/390

94-77/392

7539 NDX2211431
పపరర: సతష చదలవరడ

94-77/393

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:16-9-545
వయససస:36
లస: పప
94-77/395

7550 NDX1843714
పపరర: అసజన తతటటస సపపడడ

94-77/405

7553 AP151010180104
పపరర: అసజమమ కలలగమరగ

94-77/397

7556 NDX1230192
పపరర: మమఘన కననరగసటట
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కననరగసటట
ఇసటట ననస:16-9-551
వయససస:27
లస: ససస స

94-77/908

7545 NDX2210920
పపరర: మహహష అడడససమలర

94-77/398

తసడడ:డ ససరజష అడడససమలర
ఇసటట ననస:16-9-547
వయససస:22
లస: పప
94-77/400

7548 NDX1103373
పపరర: ససరజష అడడససమలర

94-77/401

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అడడససమలర
ఇసటట ననస:16-9-547
వయససస:43
లస: పప
94-77/403

7551 NDX0257642
పపరర: రజనదదవ పప దదల

94-77/404

భరస : శగకర పసచచయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:16-9-548
వయససస:51
లస: ససస స
94-77/406

భరస : ననగజశశరరరవప కలలగమరగ
ఇసటట ననస:16-9-549
వయససస:72
లస: ససస స
94-77/408

7542 NDX2874519
పపరర: బసగరరయఖ నల
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నల
ఇసటట ననస:16-9-546
వయససస:71
లస: పప

భరస : వనణగ బబబగ తతటటస సపపడడ
ఇసటట ననస:16-9-548
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవసరరవప కలలగమరగ
ఇసటట ననస:16-9-549
వయససస:42
లస: ససస స
7555 AP151010180025
పపరర: శకనవరసరరవప కలలగమరగ

7547 NDX1890756
పపరర: మహహష అడడససమలర

94-77/387

7536 NDX0184473
పపరర: బబలమజ పవన కలమమర రరడడ
గసటబ
తసడడ:డ చచసచచ రరడడడ గసట
ఇసటట ననస:16-9-544
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససరజష అడడససమలర
ఇసటట ననస:16-9-547
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అడడససమలర
ఇసటట ననస:16-9-547
వయససస:73
లస: పప
7552 AP151010180026
పపరర: ఝమనసరరణణ కలలగమరగ

7544 NDX0257865
పపరర: కనకరతరస అడడససమలర

7533 AP151010180708
పపరర: రవసదడననథ నలల
ర రగ

94-77/389

భరస : సరగబశవరరవప అడడససమలర
ఇసటట ననస:16-9-547
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరజష అడడససమలర
ఇసటట ననస:16-9-547
వయససస:22
లస: పప
7549 NDX0252908
పపరర: సరసబశవరరవప అడడససమలర

7541 NDX2211415
పపరర: సరసబశవ రరవప చదలవరడ

94-77/385

తసడడ:డ వనసకటబపసయఖ నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:16-9-541
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ జగమయఖ చదలవరడ
ఇసటట ననస:16-9-545
వయససస:79
లస: పప

భరస : ససరజష అడడససమలర
ఇసటట ననస:16-9-547
వయససస:45
లస: ససస స
7546 NDX2211290
పపరర: మహదదవ అడడససమలర

94-77/386

భరస : సరసబశవరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:16-9-545
వయససస:68
లస: ససస స
94-77/394

7530 AP151010180004
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మమమననన

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప మమమననన
ఇసటట ననస:16-9-536
వయససస:58
లస: పప

భరస : రవసదడననథ నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:16-9-541
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : బబలమజ పవన కలమమర రరడడ ఘసటబ
ఇసటట ననస:16-9-544
వయససస:34
లస: ససస స

7540 NDX2211407
పపరర: హనసమసత రరవప చదలవరడ

94-77/384

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకనకసచ
ఇసటట ననస:16-9-536
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పసద వర రరడడడ మలర సపరటట
ఇసటట ననస:16-9-537
వయససస:59
లస: పప
7534 NDX2042133
పపరర: శక లకడమ ఘసటబ

7529 NDX1809989
పపరర: సరయ వనసకట కకనకసచ

7554 AP151010180505
పపరర: కనకయఖ కలలగమరగ

94-77/407

తసడడ:డ నగజసశరరరవప కలలగమరగ
ఇసటట ననస:16-9-549
వయససస:44
లస: పప
94-77/409

7557 NDX0349852
పపరర: ఉమమదదవ కననరగగటట

94-77/410

భరస : సరగబశవరరవప కననరగసటట
ఇసటట ననస:16-9-551
వయససస:47
లస: ససస స
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7558 NDX0565291
పపరర: కరరపరససససమత కసడవలర

94-77/411

భరస : వజయ కలమమర కసడవలర
ఇసటట ననస:16-9-552
వయససస:33
లస: ససస స
94-77/414

7564 NDX1522722
పపరర: వరలకడమ పరవపలలరగ

94-77/416

94-77/419

94-88/275

7563 NDX1526328
పపరర: మమధవ దదవ జరరగగల

7565 NDX1522375
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప జరరగగల

7568 JBV2981314
పపరర: తరరపత రరడడడ దదవరరడడడ

7571 NDX2752699
పపరర: రరజ రరజజశశరగ ఘసటసరల

94-72/340

7574 NDX2449106
పపరర: గరపరల కకషష నరగశశటట

94-77/417

తసడడ:డ రవ కలమమర మగకకస పరటట
ఇసటట ననస:16-10-59
వయససస:18
లస: ససస స
94-77/427

7577 NDX2930402
పపరర: షహహలమ ఖమన

7566 NDX1230200
పపరర: భబవన దదవరజడడడ దదవరరడడడ

94-77/420

7569 NDX1742601
పపరర: ననగలకడమ కకకషససపరటట

94-88/274

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరడడ కకకషససపరటట
ఇసటట ననస:16/9/560
వయససస:26
లస: ససస స
94-78/999

94-77/910
7572 NDX3009867
పపరర: చనర వనసకటటశశరరర ఆవపలమసద

తసడడ:డ నరసయఖ ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:16-9-660
వయససస:56
లస: పప
94-72/341

7575 NDX2652378
పపరర: కకరణ అనసమగల

94-60/974

తసడడ:డ బడహమస అనసమగల
ఇసటట ననస:16-10-15
వయససస:21
లస: పప
94-77/709

7578 NDX1289768
పపరర: పడభ రరణణ పస టట

భరస : మగససబ షరహహ షపక
ఇసటట ననస:16-10-560,Flat number 101
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరజజసదడ మమలలసరర
ఇసటట ననస:16-10-561
వయససస:39
లస: ససస స

7580 NDX1289776
పపరర: రరజజసదడ మమలలసరర

7581 NDX1385582
పపరర: ససధనకర పప ద

94-77/428

94-77/426

94-77/429

భరస : మదన మహనరరవప మమలలసరర
ఇసటట ననస:16-10-561
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ మదన మహన రరవప మమలలసరర
ఇసటట ననస:16-10-561
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప ద
ఇసటట ననస:16-10-561
వయససస:43
లస: పప

7582 NDX2263390
పపరర: సతఖ లకడమ మమదనల

7583 NDX2263358
పపరర: ఉష రరణణ మమదనల

7584 NDX2263317
పపరర: పసద ననగజశశర రరవప మమదనల

94-77/430

తసడడ:డ పసద ననగజశశర రరవప మమదనల
ఇసటట ననస:16-10-564
వయససస:31
లస: ససస స
7585 NDX2940856
పపరర: వనసకటపసయఖ చససడసరగ
తసడడ:డ ననగ భమషణస చససడసరగ
ఇసటట ననస:16-10-565 F.No 303
వయససస:59
లస: పప

94-77/431

భరస : పసద ననగజశశర రరవప మమదనల
ఇసటట ననస:16-10-564
వయససస:50
లస: ససస స
94-77/710

7586 NDX2940831
పపరర: భవన దదవ కమమ
భరస : వనసకటపసయఖ చససడసరగ
ఇసటట ననస:16-10-565 F.No 303
వయససస:53
లస: ససస స

94-77/418

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:16-9-559
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప నరగశశటట
ఇసటట ననస:16-10
వయససస:53
లస: పప
94-77/653

94-77/415

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప జరరగగల
ఇసటట ననస:16-9-558
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయకలమమర ఘసటసరల
ఇసటట ననస:16-9-600
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజల గరరసటర
ఇసటట ననస:16-10
వయససస:29
లస: పప

7579 NDX1843631
పపరర: ససజన రరణణ మమలలసరర

94-77/909

తసడడ:డ వనగకటరరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:16-9-559
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ శసకర పసచచయఖ
ఇసటట ననస:16/9/560
వయససస:30
లస: ససస స

7576 NDX2632636
పపరర: సరయ పరవన మగకకస పరటట

7562 NDX2729796
పపరర: వరలకడమ కకసగర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జరరగగల
ఇసటట ననస:16-9-558
వయససస:65
లస: పప

భరస : తరరపతరరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:16-9-559
వయససస:61
లస: ససస స

7573 NDX0095984
పపరర: రరజ వరర న గరరసటర

94-77/413
7560 NDX1537929
పపరర: సరవన ససనత కలమమర
కసడవలర
తసడడ:డ కలకపరనసద వజయ కలమమర కసడవలర
ఇసటట ననస:16-9-552
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర కకసగర
ఇసటట ననస:16-9-553
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వరయఖ పరవపలలరగ
ఇసటట ననస:16-9-558
వయససస:75
లస: ససస స

7570 NDX1560011
పపరర: సరహహత పప దదల

94-77/412

భరస : వజయకలమమర కసడవలర
ఇసటట ననస:16-9-552
వయససస:57
లస: ససస స

7561 AP151010180092
పపరర: కకపరనసదస వజయకలమమర
కసడవలర
తసడడ:డ కకపరనసదస కసడవలర
ఇసటట ననస:16-9-552
వయససస:62
లస: పప

7567 JBV2981306
పపరర: తరరపతమమ దదవరరడడడ

7559 AP151010180088
పపరర: ఆషరలత కసడవలర

94-77/432

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప మమదనల
ఇసటట ననస:16-10-564
వయససస:57
లస: పప
94-77/711

94-77/712
7587 NDX2686236
పపరర: ననగ వనసకట హకషసకజశ చససడసరగ

తసడడ:డ వనసకటపసయఖ
ఇసటట ననస:16-10-565 F.No 303
వయససస:20
లస: పప
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7588 NDX2940120
పపరర: శరరష రరణణ కలనపరరజ
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94-77/713

భరస : ననగరజ కలనపరరజ
ఇసటట ననస:16-10-565 F.No 304
వయససస:37
లస: ససస స
94-77/433

7594 NDX0692285
పపరర: గరయతడ పప నకరల

94-77/436

94-77/439

94-77/718

94-77/440

తలర : మమధవ జజనరలగడడ
ఇసటట ననస:16-10-571
వయససస:28
లస: ససస స
94-77/443

94-77/446

భరస : కకటటశశరరరవప యయళళ
ఇసటట ననస:16-10/574
వయససస:70
లస: ససస స

94-77/715

7601 NDX0051920
పపరర: శకనవరసరరవప చసతలపరటట
చసతలపరటట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చసతలపరటట
ఇసటట ననస:16-10-570 F.No 202
వయససస:53
లస: పప

94-76/706

7604 AP151010180569
పపరర: వసససదర అలపరగస

94-77/441

7607 NDX1847955
పపరర: వనయ రరజ జజనరలగడడ

7610 JBV2982015
పపరర: చగదడ జజఖత దనసరగ

94-77/449

7613 JBV2981777
పపరర: బగచచబబబగ దనసరగ

7616 NDX1117449
పపరర: రరజఖలకడమ జసధనఖల జసధనఖల
భరస : రవకలమమర జసధనఖల
ఇసటట ననస:16-10-576
వయససస:59
లస: ససస స

7596 AP151010180464
పపరర: రరమతషలసమమ పప నకల

94-77/438

7599 NDX2939460
పపరర: ఇసదడజత మసతడవరదద

94-77/716

7602 NDX3013505
పపరర: శకకర చసతలపరటట

94-77/717

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చసతలపరటట
ఇసటట ననస:16-10-570 F.No 202
వయససస:18
లస: పప
7605 NDX1847930
పపరర: మమధవ జజనరలగడడ

94-77/442

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర బకకర
ఇసటట ననస:16-10-571
వయససస:46
లస: ససస స
94-77/444

7608 NDX0798991
పపరర: కకషష గగసటటపలర

94-77/445

తసడడ:డ వరయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:16-10-571
వయససస:58
లస: పప
94-77/447

7611 JBV2981785
పపరర: కరమమశశరగ దనసరగ

94-77/448

భరస : బగచచబబబగ దనసరగ
ఇసటట ననస:16-10-573
వయససస:69
లస: ససస స
94-77/450

తసడడ:డ బబపయఖ చచదరగ దనసరగ
ఇసటట ననస:16-10-573
వయససస:77
లస: పప
94-78/887

94-77/435

తసడడ:డ వనసకట అపసయఖ శరమ మసతడవరదద
ఇసటట ననస:16-10-570 F 402
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరస ససదద నరద దనసరగ
ఇసటట ననస:16-10-573
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బగచచబబబగ దనసరగ
ఇసటట ననస:16-10-573
వయససస:45
లస: పప
7615 NDX3096294
పపరర: యశశద దదవ యయళళ

7598 NDX3044971
పపరర: సరయ అఖల కకడసరగ

7593 NDX0692400
పపరర: బలరరమ ససగదరగ పస నకల

భరస : వరశసకరరరవప పప నకల
ఇసటట ననస:16-10-567
వయససస:62
లస: ససస స

తలర : మమధవ జజనరలగడడ
ఇసటట ననస:16-10-571
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమగలల అలపరగస
ఇసటట ననస:16-10-571
వయససస:62
లస: పప
7612 JBV2982007
పపరర: శకనవరస ససదద నరర దనసరగ

94-77/437

భరస : ససబబబరరవప అలపరగస
ఇసటట ననస:16-10-571
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప అలపరగస
ఇసటట ననస:16-10-571
వయససస:57
లస: ససస స
7609 AP151010180029
పపరర: ససబబబరరవప అలపరగస

7595 NDX2211126
పపరర: సమత పప నకల

94-78/888

తసడడ:డ వర శసకరరరవప పప నకరల
ఇసటట ననస:16-10-567
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప కకడసరగ
ఇసటట ననస:16-10-570
వయససస:23
లస: పప

భరస : ఇసదడజత మసతడవరదద
ఇసటట ననస:16-10-570 F402
వయససస:37
లస: ససస స

7606 AP151010180568
పపరర: లకడమ అలపరగస

94-77/434

తసడడ:డ వరశసకర రరవప పరనకరల
ఇసటట ననస:16-10-567
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బలరరమయఖ పప నకల
ఇసటట ననస:16-10-567
వయససస:66
లస: పప

7603 NDX1847989
పపరర: చచసతనఖ జజనరలగడడ

7592 AP151010180542
పపరర: ససఖదదవ పరశతననన

7590 NDX2981389
పపరర: రరజఖ లకడమ ఉపపస

భరస : శసకర రరవప ఉపపస
ఇసటట ననస:16-10-565,f no 404
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప పరశతననన
ఇసటట ననస:16-10-566
వయససస:69
లస: పప

భరస : వరశసకరరరవప పప నకరల
ఇసటట ననస:16-10-567
వయససస:40
లస: ససస స

7600 NDX2939080
పపరర: సరశతశక మసతడవరదద

94-77/714

తసడడ:డ నగరజ కలనపరరజ
ఇసటట ననస:16-10-565 F.No 304
వయససస:18
లస: ససస స

7591 AP151010180543
పపరర: కననఖకలమమరగ పరశతననన
పరశతననన
భరస : ససఖ దదవ పరశతననన
ఇసటట ననస:16-10-566
వయససస:65
లస: ససస స

7597 AP151010180446
పపరర: వరశసకరరరరవప పప నకల

7589 NDX2739944
పపరర: పసడతక కలనపరరజ

7614 NDX2002483
పపరర: కకటటశశర రరవప యయళళ

94-77/451

తసడడ:డ చన పపనరయఖ యయళళ
ఇసటట ననస:16-10-574
వయససస:77
లస: పప
94-77/452

7617 NDX1584649
పపరర: జగపత బబబగ మమననపలర

94-77/453

తసడడ:డ సరహహబ మమననపలర
ఇసటట ననస:16-10-576
వయససస:24
లస: పప
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94-77/454

తసడడ:డ లకడమనరసససహశరససస స జసధనఖల
ఇసటట ననస:16-10-576
వయససస:61
లస: పప
94-77/457

7624 NDX1230184
పపరర: వ ససబబమమ కకళళ

94-77/460

94-77/721

94-77/461

94-77/464

7628 NDX2729531
పపరర: శకలత మసదడపప

7631 NDX2193894
పపరర: రరమ దదవ లమవప

7634 NDX2935385
పపరర: ననగ పకథదశ పసగగలలరగ

7637 NDX0902049
పపరర: తషలసస దదవ కసదదమళర

94-89/840

7640 NDX2523983
పపరర: వరయఖ బతష
స ల
తసడడ:డ లకమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:16-11
వయససస:75
లస: పప

7642 SQX2439693
పపరర: లకమమమ బటటసల

7643 NDX0902759
పపరర: శసకర ససబబబరరవప కసదదమళళ

95-156/801

భరస : వరయఖ బటటసల
ఇసటట ననస:16-11
వయససస:65
లస: ససస స

94-77/462

7646 NDX0192989
పపరర: చసదడస కలరజచట
తసడడ:డ చన కకటయఖ
ఇసటట ననస:16-11-587
వయససస:59
లస: పప

7626 NDX2729507
పపరర: శకధర మసదడపప

94-77/720

7629 NDX2612521
పపరర: సరయ భవన గగసటటపలర

94-77/652

7632 NDX1230176
పపరర: ససధనకర పసగగలలరగ

94-77/463

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పసగగలలరగ
ఇసటట ననస:16-10-579
వయససస:47
లస: పప
94-77/723

94-77/467

7635 NDX1306570
పపరర: గరతమ బబ పపసడడ

94-77/465

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప బబ పపసడడ
ఇసటట ననస:16-10-580
వయససస:26
లస: ససస స
7638 NDX1023860
పపరర: ననగజశశరరరవప కసదదమళర

94-77/468

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ కసదదమళర
ఇసటట ననస:16-10-581
వయససస:67
లస: పప
94-1/1210

7641 NDX2761583
పపరర: వనసకట సససధసష అలర

94-72/1028

భరస : వనసకట ననగరరరరన రరడడడ అలర
ఇసటట ననస:16-11
వయససస:27
లస: ససస స
94-77/470

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ కసదదమళళ
ఇసటట ననస:16-11-586
వయససస:63
లస: పప
94-77/472

94-77/459

తసడడ:డ ససధకర గగసటటపలర
ఇసటట ననస:16-10-578 F 102
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:16-10-581
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరజ కలనపరరజ
ఇసటట ననస:16-10-656 F.No 304
వయససస:45
లస: పప

భరస : కరసతనరరవప ఎరకమలర
ఇసటట ననస:16-11-587
వయససస:65
లస: ససస స

94-77/722

Deleted

94-77/466

7623 AP151010180531
పపరర: సరసబశవరరవప పస తతగగసట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మసదడపప
ఇసటట ననస:16-10-578
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససధకర పసగగలలరగ
ఇసటట ననస:16-10-579
వయససస:19
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప మగవరశ
ఇసటట ననస:16-10-580
వయససస:57
లస: ససస స

7645 NDX0179192
పపరర: వనసకరయమమ ఎరకమలర

94-77/719

భరస : వర శశఖర రరవప లమవప
ఇసటట ననస:16-10-579
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ చనర వనసకయఖ లమవప
ఇసటట ననస:16-10-579
వయససస:54
లస: పప

7639 NDX2940153
పపరర: ననగరజ కలనపరరజ

7625 NDX2962595
పపరర: ననగ పకథదశ పసగగలలరగ

94-77/456

తసడడ:డ కకషషయఖ పస తతగగసట
ఇసటట ననస:16-10-577
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మసదడపప
ఇసటట ననస:16-10-578
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ససధనకర పసగగలలరగ
ఇసటట ననస:16-10-579
వయససస:41
లస: ససస స

7636 AP151010180448
పపరర: వజయలకడమ మగవరశ

94-77/458

తసడడ:డ ససధకర పనగమలలరర
ఇసటట ననస:16-10-578
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససధకర పసగగలలరగ
ఇసటట ననస:16-10-578
వయససస:19
లస: పప

7633 NDX2189877
పపరర: వర శశఖర రరవప లమవప

7622 NDX1023969
పపరర: కకషష పడసరద పస తషగగసట

7620 NDX2263382
పపరర: సదననసదమమ ఆరరమసద

భరస : శసకర పడసరద ఆరరమసద
ఇసటట ననస:16-10-577
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పస తషగగసట
ఇసటట ననస:16-10-577
వయససస:33
లస: పప

భరస : కకషషయఖ కకళళ
ఇసటట ననస:16-10-578
వయససస:68
లస: ససస స

7630 NDX1230168
పపరర: ససతనరరమమమ పసగగలలరగ

94-77/455

భరస : సరసబశవ రరవప పస తషగగసట
ఇసటట ననస:16-10-577
వయససస:58
లస: ససస స

7621 NDX1024538
పపరర: తదజ అవననష పస తషగగసట
పస తషగగసట
తసడడ:డ సరసబశవరరవప పస తషగగసట
ఇసటట ననస:16-10-577
వయససస:30
లస: పప

7627 NDX2916179
పపరర: ననగ పకథదశ పసగగలలరగ

7619 AP151010180534
పపరర: వజయలకడమ పస తషగగసట

7644 NDX0180430
పపరర: రరధ కలరజచటట

94-77/471

భరస : చసదడస కలరజచత
ఇసటట ననస:16-11-587
వయససస:49
లస: ససస స
94-77/473

7647 NDX2908960
పపరర: పదమ లల కలసచద

94-77/724

భరస : బబబగ రరవప కలసచద
ఇసటట ననస:16-11-587,
వయససస:61
లస: ససస స
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7648 NDX2434967
పపరర: గగరర బడహమస కలరజచటట

94-77/474

తసడడ:డ చసదడస కలరజచటట
ఇసటట ననస:16-11-589
వయససస:26
లస: పప
7651 NDX2131068
పపరర: ససవర పరరశత మపరరగర

94-77/477

94-77/480

94-77/483

94-77/486

94-77/654

94-77/490

94-77/493

తసడడ:డ భబసరరరరవప ననలర లరగ
ఇసటట ననస:16-11-599
వయససస:32
లస: పప

7661 NDX2211266
పపరర: రవసదడ ననథ కలరరక

7664 NDX2658185
పపరర: అరరణ వరససరరడడడ

7667 AP151010180516
పపరర: అనల కరరరటట

7670 NDX0203091
పపరర: వరససత కరరరటట

94-77/494

7673 NDX0181362
పపరర: కళళఖణణ ననలర లరగ

94-77/487

7676 NDX0186676
పపరర: భబసరరరరవప ననలర లరగ
తసడడ:డ శవయఖ ననలర లరగ
ఇసటట ననస:16-11-599
వయససస:59
లస: పప

7656 NDX2118983
పపరర: చకకధర మపరరగర

94-77/482

7659 NDX1103787
పపరర: వనసకట కకరణ బబబగ కలరరక

94-77/485

7662 NDX1103951
పపరర: శవ రరమకకషషయఖ యడర పలర

94-77/488

తసడడ:డ ససబబబరరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:16-11-591
వయససస:68
లస: పప
94-22/644

7665 NDX1843755
పపరర: చసదడ భబరత అలల
ర రర

94-77/489

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ మమరగస అలల
ర రర
ఇసటట ననస:16-11-594
వయససస:23
లస: ససస స
94-77/491

7668 AP151010180233
పపరర: నరజష కరరరటట

94-77/492

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కరరరటట
ఇసటట ననస:16-11-594
వయససస:40
లస: పప
94-77/1140

7671 NDX2646800
పపరర: ససబబరరవప ససదదరరడడ

94-77/655

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ససదదరరడడడ
ఇసటట ననస:16-11-596
వయససస:53
లస: పప
94-77/495

భరస : భబసరరరరవప ననలర లరగ
ఇసటట ననస:16-11-599
వయససస:50
లస: ససస స
94-77/497

94-77/479

తసడడ:డ రవసదడననధ కలరరక
ఇసటట ననస:16-11-591
వయససస:43
లస: పప

భరస : అనల కలమమర కరననటట
ఇసటట ననస:16-11-594
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసరరరరవప ననలర లరగ
ఇసటట ననస:16-11-599
వయససస:30
లస: ససస స
7675 NDX0183780
పపరర: భబరర వ సరయ ననలర లరగ

94-77/484

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కరరరటట
ఇసటట ననస:16-11-594
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బదడయఖ కరరరటట
ఇసటట ననస:16-11-594
వయససస:67
లస: పప
7672 NDX0181313
పపరర: మహసత ననలర లరగ

7658 NDX1103902
పపరర: శకనవరస బబబగ కలరరక

7653 NDX1117548
పపరర: గరతనసజల యడర పలర

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప మపరరగర
ఇసటట ననస:16-11-591
వయససస:29
లస: పప

భరస : రవశసకర వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:16-11-593
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప కరరరటట
ఇసటట ననస:16-11-594
వయససస:57
లస: ససస స
7669 AP151010180126
పపరర: సరసబశవరరవప కరరరటట

94-77/481

తసడడ:డ పసదదనర కలరరక
ఇసటట ననస:16-11-591
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప మపరరగస
ఇసటట ననస:16-11-591
వయససస:34
లస: పప
7666 NDX0083014
పపరర: అరరణ కరరరటట

7655 NDX1117555
పపరర: అపసమమ యడర పలర

94-77/476

భరస : శవరరమకకషష యడర పలర
ఇసటట ననస:16-11-591
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడననధ కలరరక
ఇసటట ననస:16-11-591
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకఏశశరరర మపరరగర
ఇసటట ననస:16-11-591
వయససస:58
లస: పప
7663 NDX2632990
పపరర: దదననశశర మపరరగస

94-77/478

భరస : ససబబబరరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:16-11-591
వయససస:92
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమ కకషషయఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:16-11-591
వయససస:36
లస: పప
7660 NDX2124485
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప మపరరగర

7652 NDX2211282
పపరర: వననద రరణణ అనసమలల

7650 NDX1117498
పపరర: కకషషవనణణ యడర పలర

భరస : ససతతష యడర పలర
ఇసటట ననస:16-11-591
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప అనసమలల
ఇసటట ననస:16-11-591
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : రవసదడ ననథ కలరరక
ఇసటట ననస:16-11-591
వయససస:61
లస: ససస స
7657 NDX1103803
పపరర: ససతతష యడర పలర

94-77/475

తసడడ:డ వనణగ మమధవ పసదద
ఇసటట ననస:16-11-591
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబ రరవప మపరరగర
ఇసటట ననస:16-11-591
వయససస:55
లస: ససస స
7654 NDX2211274
పపరర: మమచమమ కలరరక

7649 NDX1810499
పపరర: శరకవఖ పసదద

7674 NDX0177402
పపరర: వనసకరయమమ ననలర లరగ

94-77/496

భరస : శవయఖ ననలర లరగ
ఇసటట ననస:16-11-599
వయససస:91
లస: ససస స
94-77/498

7677 NDX2646636
పపరర: శరకవణణ ననలర లరగ

94-77/656

భరస : భబరర వ సరయ ననలర లరగ
ఇసటట ననస:16-11-599
వయససస:25
లస: ససస స
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94-77/499

భరస : సససదన షపక
ఇసటట ననస:16-11-600
వయససస:54
లస: ససస స
7681 NDX2616936
పపరర: లకడమ కరసతమమ వడర మమడడ

94-77/657

94-77/503

94-77/506

94-77/509

94-77/512

7688 NDX0252692
పపరర: వనసకటటశశరరవప మననర

7691 NDX2211118
పపరర: ధరణణకకషష కకలగసటట

7694 AP151010180165
పపరర: జయరరమరరడడడ పరమగలపరటట

94-77/514

7697 NDX1928623
పపరర: వనసకటటసశర రరవప కకలర

7700 AP151010180514
పపరర: వనసకరయమమ అటట
ర రగ

తలర : లకడమ పడససననసబ గడడడ పరటట
ఇసటట ననస:16-11-608(old-4-19-1/22)
వయససస:51
లస: పప

భరస : చలమమ రరడడడ అటట
ర రగ
ఇసటట ననస:16-11-609
వయససస:59
లస: ససస స

7702 NDX2150258
పపరర: ససదర నరర రరడడడ అలమర

7703 NDX0348268
పపరర: భబవన వపనరస వపనరస

94-72/342

తసడడ:డ ససవర రరడడడ ఆళర
ఇసటట ననస:16-11 NAVABHARATH NAGER
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప వపనరస
ఇసటట ననస:16-12
వయససస:35
లస: ససస స

7705 NDX1038827
పపరర: వనసకట వజయలకడమ బబలననన

7706 AP151010180520
పపరర: వజయలకడమ వపనరస వపనరస

భరస : వనసకటబడవప బబలననన
ఇసటట ననస:16-12
వయససస:52
లస: ససస స

94-77/507

94-78/432

భరస : రరమమరరవప vunnam
ఇసటట ననస:16-12
వయససస:53
లస: ససస స

94-77/502

7686 NDX0252684
పపరర: లకడమకకరణ మననర

94-77/505

7689 AP151010180422
పపరర: పడభబకరలకడమ వజజడల

94-77/508

భరస : వరర రరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:16-11-606
వయససస:62
లస: ససస స
94-77/510

7692 AP151010180530
పపరర: మలర శశరగ పరమగలపరటట

94-77/511

భరస : జయరరమ రరడడడ పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:16-11-607
వయససస:56
లస: ససస స
94-77/513

7695 NDX2947729
పపరర: గరమసత వర సరయ కకలర

94-9/889

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకలర
ఇసటట ననస:16-11-608
వయససస:20
లస: పప
94-77/515

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకలర
ఇసటట ననస:16-11-608
వయససస:46
లస: పప
94-94/1176

7683 NDX1811414
పపరర: కలసమ శక గరజల

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మననర
ఇసటట ననస:16-11-601
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:16-11-607
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరవప కకలర
ఇసటట ననస:16-11-608
వయససస:48
లస: ససస స
7699 NDX2275527
పపరర: మగరళ భబసరర యలవరగస

94-77/504

భరస : పవన కలమమర కకలగసటట
ఇసటట ననస:16-11-607
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల కకలసగసటట
ఇసటట ననస:16-11-607
వయససస:44
లస: పప
7696 NDX1928631
పపరర: పడశరసత యలవరగర

7685 NDX0346585
పపరర: ససదదప మననర

94-77/501

భరస : శకనవరస రరవప గరజల
ఇసటట ననస:16-11-601
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరస రరవప మననర
ఇసటట ననస:16-11-601
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ అమమరరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:16-11-606
వయససస:63
లస: పప
7693 NDX2211100
పపరర: పవన కలమమర కకలగసటట

94-77/658

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మననర
ఇసటట ననస:16-11-601
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అపరసరరవప గరజల
ఇసటట ననస:16-11-601
వయససస:52
లస: పప
7690 AP151010180404
పపరర: వరరరరడడడ వజజడల

7682 NDX2617066
పపరర: వజయ లకడమ గరనసగగసటర

7680 NDX2001527
పపరర: సససదన షపక

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:16-11-600
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:16-11-600
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప మననర
ఇసటట ననస:16-11-601
వయససస:58
లస: ససస స
7687 NDX1811505
పపరర: శకనవరస రరవప గరజల

94-77/500

తసడడ:డ సససదన షపక
ఇసటట ననస:16-11-600
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:16-11-600
వయససస:32
లస: ససస స
7684 NDX0349217
పపరర: మమరర ససగగణ వపయమఖరర

7679 NDX2001410
పపరర: మసరసన వల షపక

7698 NDX2275535
పపరర: లకడమ పడససననసబ గడడడ పరటట

94-1/1796

తసడడ:డ వరయఖ చచదరగ
ఇసటట ననస:16-11-608(old 4-19-1/22)
వయససస:77
లస: ససస స
94-77/516

7701 AP151010180504
పపరర: చలమమరరడడడ అటట
ర రగ

94-77/517

తసడడ:డ భగవరన రరడడడ అటట
ర రగ
ఇసటట ననస:16-11-609
వయససస:66
లస: పప
94-78/430

7704 NDX1038678
పపరర: ససనత వపనరస వపనరస

94-78/431

భరస : పడసరదరరవప వపనరస
ఇసటట ననస:16-12
వయససస:38
లస: ససస స
94-78/433

7707 NDX0347708
పపరర: గరపసననధ వపనరస వపనరస

94-78/434

తసడడ:డ రరమమరరవప వపనరస
ఇసటట ననస:16-12
వయససస:32
లస: పప
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7708 NDX1024066
పపరర: పడసరదరరవప వపనరస వపనరస

94-78/435

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వపనరస
ఇసటట ననస:16-12
వయససస:40
లస: పప
7711 JBV2981330
పపరర: వజయ లకడమ చచనసరపరటట

94-78/747

94-77/520

94-38/721

94-77/525

7723 NDX1795758
పపరర: గగరగజ కలమమరగ మనరవ

94-77/528

94-77/734

94-77/523

7721 NDX0184572
పపరర: శకధర రరడడడ యమసపరటట

7724 NDX1716176
పపరర: మగరళ కకషష మనరవ

7727 NDX2210938
పపరర: సరయ హరషసత మదసకలరగ

94-77/533

7730 AP151010180349
పపరర: కమలమదదవ చలసరన

94-77/526

భరస : శకనవరస రరవప చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:16-12-622
వయససస:52
లస: ససస స

7733 NDX1230085
పపరర: మహహష చగగరరపరటట

94-77/529

7736 NDX0192559
పపరర: నవన అమమననన
తసడడ:డ శకరరమకకషష అమమననన
ఇసటట ననస:16-12-623
వయససస:32
లస: పప

94-77/522

7719 NDX2001303
పపరర: శకకరసత రరడడడ చదరరడడడ

94-77/524

7722 NDX1795626
పపరర: సకజన మనరవ

94-77/527

7725 NDX1795824
పపరర: సరసబశవ రరవప మనరవ

94-77/530

తసడడ:డ ససరయఖ మనరవ
ఇసటట ననస:16-12-618
వయససస:68
లస: పప
94-77/531

7728 NDX0083105
పపరర: వజయలకడమ మదసకలరగ

94-77/532

భరస : శవననరరరయణ మదసకలరగ
ఇసటట ననస:16-12-620
వయససస:47
లస: ససస స
94-77/534

7731 AP151010180204
పపరర: ససతనరరసబబబగ చలసరన

94-77/535

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చలసరన
ఇసటట ననస:16-12-621
వయససస:62
లస: పప
94-77/537

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:16-12-622
వయససస:27
లస: పప
94-77/539

7716 JBV2981801
పపరర: లకడమ చనరస

భరస : మగరళ కకషష మనరవ
ఇసటట ననస:16-12-618
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససతనరరసబబబగ చలసరన
ఇసటట ననస:16-12-621
వయససస:57
లస: ససస స
94-77/536

94-77/519

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ చదరరడడడ
ఇసటట ననస:16-12-614
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శవననరరరయణ మదసకలరగ
ఇసటట ననస:16-12-620
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప మదసకలరగ
ఇసటట ననస:16-12-620
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకరరమ కకషష అమమననన
ఇసటట ననస:16-12-623
వయససస:54
లస: ససస స

7718 NDX2001279
పపరర: ననగ మలలర శశరగ చదరరడడడ

7713 JBV2981066
పపరర: పదనమవత జజనరల

భరస : రఘగననధరరవప చనరస
ఇసటట ననస:16-12-612
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మనరవ
ఇసటట ననస:16-12-618
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మదన మహన రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:16-12-618
వయససస:28
లస: ససస స

7735 NDX0177527
పపరర: దదవకరరరణణ అమమననన

94-77/521

తసడడ:డ కకసడన రరడడడ యమసపరటట
ఇసటట ననస:16-12-616
వయససస:41
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప మనరవ
ఇసటట ననస:16-12-618
వయససస:61
లస: ససస స

7732 NDX0691998
పపరర: జజఖత చగగరరపరటట

7715 JBV2981819
పపరర: అపరష చనరస

94-78/437

భరస : వనసకటరరడడడ జజనరల
ఇసటట ననస:16-12-611
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకకరసత రరడడడ చదరరడడడ
ఇసటట ననస:16-12-614
వయససస:36
లస: ససస స

7720 NDX0181131
పపరర: ఇసదదర పసడయ ననగ దరగరన
యమసపరటట
భరస : శకధర రరడడడ యమసపరటట
ఇసటట ననస:16-12-616
వయససస:33
లస: ససస స

7729 NDX0083808
పపరర: శవననరరరయణ మదసకలరగ

94-78/438

తసడడ:డ రఘగననధరరవప చనరస
ఇసటట ననస:16-12-612
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమమర మమకల
ఇసటట ననస:16-12-613
వయససస:25
లస: ససస స

7726 NDX3106309
పపరర: పపజ కసదసల

7712 NDX2415818
పపరర: ససజత నలల
ర రగ

7710 AP151010180040
పపరర: రరమమవరరవప వపనరస వపనరస

తసడడ:డ గరపయఖ వపనరస
ఇసటట ననస:16-12
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ససబబననయగడడ నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:16-12-187
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శశషసరరడడడ జజనరల
ఇసటట ననస:16-12-611
వయససస:58
లస: పప
7717 NDX2703791
పపరర: రరజ మమకల

94-78/436

తసడడ:డ హనసమసత బబలననన
ఇసటట ననస:16-12
వయససస:56
లస: పప

భరస : వరయఖ వపనరస
ఇసటట ననస:16.12
వయససస:67
లస: ససస స
7714 JBV2981033
పపరర: వనసకటరరడడడ జజనరల

7709 NDX1023902
పపరర: వనసకటబడవప బబలననన బబలననన

7734 NDX0675751
పపరర: శకనవరసరరవప చగగరరపరటట

94-77/538

తసడడ:డ మదదదరరలల చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:16-12-622
వయససస:57
లస: పప
94-77/540

7737 NDX0185561
పపరర: శకరరమకకషష అమమననన

94-77/541

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అమమననన
ఇసటట ననస:16-12-623
వయససస:61
లస: పప
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94-77/659

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గదచద
ఇసటట ననస:16-12-624
వయససస:24
లస: ససస స
7741 NDX2263341
పపరర: అసజ బబబగ ససగలసపటర

94-77/544

7742 NDX2109909
పపరర: వనసకటయఖ అరవటట

94-77/548

7745 NDX1442193
పపరర: ససశల కకరగటబల

94-77/545

7748 NDX1847849
పపరర: వనసకట కనక ససధ కరజ

94-77/543

7743 AP151010180142
పపరర: నరమలమదదవ మమడ

94-77/549

7746 NDX1442185
పపరర: రమమష కకరగటబల

94-77/550

తసడడ:డ రరమ చసదడయఖ కకరగటబల
ఇసటట ననస:16-12-661
వయససస:60
లస: పప
94-77/552

7749 AP151010180178
పపరర: వనజ కనకమమడల కనకమమడల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:16-12-662
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:16-12-662
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప కనకమమడల
ఇసటట ననస:16-12-662
వయససస:59
లస: ససస స

94-77/554
7750 NDX1847872
పపరర: హహమసత వనసకట వగజరశ
తషరరమమళళ
తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:16-12-662
వయససస:24
లస: పప

94-77/555
7751 NDX1847922
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప
తతరరమమళ
తసడడ:డ వనసకట హనసమసత రరవప తతరరమమళ
ఇసటట ననస:16-12-662
వయససస:61
లస: పప

7752 NDX1320779
పపరర: ననగ పడదదప గణణశన
తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ గణణశన
ఇసటట ననస:16-12-665
వయససస:28
లస: పప

7753 NDX2977460
పపరర: రరధరరణణ గరణణశన

7754 SAA0912106
పపరర: శరకవణణ గణణశన

7755 NDX0570580
పపరర: వనసకట రరమయఖ గననససన

94-77/735

భరస : వనసకటరరమయఖ గరణణశన
ఇసటట ననస:16-12-665
వయససస:50
లస: ససస స
7756 JBV2982171
పపరర: శవ కలమమరగ మగపసవరపప
భరస : మలలర శశరరరవప మగపసవరపప
ఇసటట ననస:16-12-666
వయససస:53
లస: ససస స
7759 NDX3067469
పపరర: శక హరగ రరవప గగసటటపలర

94-77/736

తసడడ:డ చనకకటటరరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:16-12-667
వయససస:60
లస: పప

94-77/558

7760 NDX3066842
పపరర: జజనస లకడమ గగసటటపలర

94-77/739

7763 NDX3051307
పపరర: శశశత గగసటటపలర

94-77/737

7766 AP151010180347
పపరర: అమమణణ దదవ కకడనల
భరస : బగచచయఖ కకడనల
ఇసటట ననస:16-12-668
వయససస:71
లస: ససస స

94-90/1155

7758 JBV2982163
పపరర: మలలర శశరరరవప మగపసవరపప

94-77/559

7761 NDX3067329
పపరర: మలర కరరరరనరరవప గగసటటపలర

94-77/738

తసడడ:డ శకహరగరరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:16-12-666
వయససస:45
లస: పప
94-77/740

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:16-12-666
వయససస:18
లస: ససస స
94-77/560

94-77/556

తసడడ:డ రరశయఖ మగపసవరపప
ఇసటట ననస:16-12-666
వయససస:57
లస: పప

భరస : శక హరగ రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:16-12-666
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరనరరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:16-12-666
వయససస:39
లస: ససస స
7765 AP151010180080
పపరర: రరమసరశమరరడడ చలమర

7757 NDX0437277
పపరర: శరకవణ మగపసవరపప

94-77/553

తసడడ:డ మలర యఖ గననశన
ఇసటట ననస:16-12-665
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప మగపసవరపప
ఇసటట ననస:16-12-666
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శతనరరమయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:16-12-666
వయససస:78
లస: పప
7762 NDX3067055
పపరర: ససరఖ కకరణమయ గగసటటపలర

94-78/892

భరస : ననగ పడదదప గణణశన
ఇసటట ననస:16-12-665
వయససస:23
లస: ససస స
94-77/557

94-77/547

భరస : శకనవరస రరవప మమడ
ఇసటట ననస:16-12-659
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : రమమష కకరగటబల
ఇసటట ననస:16-12-661
వయససస:58
లస: ససస స
94-77/551

7740 NDX2265718
పపరర: గరపస కకషష ససగలసపటర

తసడడ:డ రరమగలల ససగలసపటర
ఇసటట ననస:16-12-625
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ చచనరయఖ అరవటట
ఇసటట ననస:16-12-625
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రమమష కకరగటబల
ఇసటట ననస:16-12-661
వయససస:30
లస: ససస స
7747 NDX2403764
పపరర: కరవఖ చగగరరపరటట

94-77/660

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గదచద
ఇసటట ననస:16-12-624
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రరమగలల ససగలసపటర
ఇసటట ననస:16-12-625
వయససస:28
లస: పప
7744 NDX1442144
పపరర: ఫణణ దదపసక కకరగటబల

7739 NDX2612489
పపరర: చచసతనఖ సరయ గదచద

7764 NDX3130648
పపరర: రరమసరశమ రరడడ చలర

94-8/1340

తసడడ:డ చనర కకటట రరడడ
ఇసటట ననస:16-12-667
వయససస:62
లస: పప
94-77/561

7767 AP151010180091
పపరర: బగచచయఖ కకడనల

94-77/562

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ కకడనల
ఇసటట ననస:16-12-668
వయససస:65
లస: పప
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7768 AP151010180265
పపరర: ఇసదదరరదదవ వసత

94-77/563

భరస : రరమకకషరష రరడడడ వసత
ఇసటట ననస:16-12-670
వయససస:55
లస: ససస స
7771 AP151010180115
పపరర: పపరరకడడడ మదసగగల

94-77/566

7772 AP151010180263
పపరర: ససజజత పపటటకస

94-77/569

7775 NDX0675926
పపరర: లకడమ నరససగహరరడడడ లగకపస తష

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ వననరపపస
ఇసటట ననస:16-12-673
వయససస:81
లస: పప
94-77/574

భరస : వరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:16-12-676
వయససస:33
లస: ససస స
7783 JBV2981124
పపరర: శవ ననగరరజ బతష
స ల

94-77/577

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:16-12-676
వయససస:41
లస: పప
7789 NDX1811562
పపరర: లకడమ అపరష కకతస పలర

94-77/583

భరస : బలరస చచదరగ ఏ
ఇసటట ననస:16-12-684
వయససస:35
లస: ససస స
7795 NDX2624575
పపరర: లకడమ నసత
భరస : అయధఖ రరమయఖ నసత
ఇసటట ననస:16-12-688
వయససస:44
లస: ససస స

94-78/893

94-77/664

7779 NDX0257139
పపరర: అనసరరధ బతష
స ల

7781 NDX0901983
పపరర: రమమదదవ బతష
స ల

7782 NDX2265940
పపరర: పరరశతమమ నసదనఖల

94-77/575

7790 NDX2131076
పపరర: వరగరత సరయ పసదద

94-77/578

94-77/573

94-77/576

7785 NDX0252726
పపరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల

94-77/579

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:16-12-676
వయససస:39
లస: పప
94-77/581

7788 NDX2263457
పపరర: లసగయఖ నసదనఖల

94-77/582

తసడడ:డ ననరరయణ నసదనఖల
ఇసటట ననస:16-12-676
వయససస:71
లస: పప
94-77/584

7791 NDX2646404
పపరర: బలరరస చచదరగ ఏ

94-77/661

తసడడ:డ మలర ఖమరరరన రరవప
ఇసటట ననస:16-12-684
వయససస:39
లస: పప

7793 NDX3182631
పపరర: వర వనసకట సతఖననరరయణ
గగనసరరర
తసడడ:డ తనత రరవప గగనసరరర
ఇసటట ననస:16-12-688
వయససస:58
లస: పప

94-73/701

7796 NDX2624542
పపరర: బబ స బబబగ నసత

94-77/665

తసడడ:డ అయధఖ రరమయఖ నసత
ఇసటట ననస:16-12-688
వయససస:35
లస: పప

94-77/571

భరస : లసగయఖ నసదనఖల
ఇసటట ననస:16-12-676
వయససస:59
లస: ససస స

తలర : లకడమ అపరష కకతస పలర
ఇసటట ననస:16-12-684
వయససస:23
లస: పప
94-77/662

7776 AP151010180058
పపరర: లకడమ వననరపపస

భరస : శవననగరరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:16-12-676
వయససస:33
లస: ససస స

7787 NDX0252700
పపరర: ననగజశశరరరవప బతష
స ల

94-77/568

భరస : వనసకటననరరయణ రరడడడ వననరపపస
ఇసటట ననస:16-12-673
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ వరదయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:16-12-676
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:16-12-684
వయససస:46
లస: ససస స
7792 NDX2658177
పపరర: ససజనఖ తతటకలర

94-77/570

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:16-12-676
వయససస:37
లస: పప
94-77/580

7773 AP151010180275
పపరర: వరననరరయణ పపటటకస

తసడడ:డ వజయ భబసరర రరడడడ వననరపపస
ఇసటట ననస:16-12-673
వయససస:26
లస: ససస స

7784 NDX0252734
పపరర: వరయఖ బతష
స ల

94-77/565

తసడడ:డ పపనరయఖ పపటటకస
ఇసటట ననస:16-12-671
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:16-12-676
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:16-12-676
వయససస:37
లస: పప
7786 NDX0252718
పపరర: యగవరరజ బతష
స ల

94-77/567

తసడడ:డ రరమరరడడడ లసకపస తష
ఇసటట ననస:16-12-672
వయససస:59
లస: పప

94-77/572 7778 NDX3182094
7777 AP151010180024
పపరర: వనసకటననరరయణరరడడడ వననరపపస
పపరర: మమనక రరడడడ వననరపపస

7770 AP151010180266
పపరర: రరమకకషరషరరడడడ వసత

తసడడ:డ సరసబరరడడడ వసత
ఇసటట ననస:16-12-670
వయససస:59
లస: పప

భరస : వరననరరయణ పపటటకస
ఇసటట ననస:16-12-671
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : లకడమ నరససగహరరడడడ లసకపస తష
ఇసటట ననస:16-12-672
వయససస:54
లస: ససస స

7780 NDX0257121
పపరర: ససభబషసణణ బతష
స ల

94-77/564

భరస : పపరరకడడడ మదసగగల
ఇసటట ననస:16-12-670
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరరడడడ మదసగగల
ఇసటట ననస:16-12-670
వయససస:77
లస: పప
7774 NDX0256917
పపరర: ననగమణణ లగకపస తష

7769 AP151010180348
పపరర: భబరతమమ మదసగగల

7794 NDX2611747
పపరర: అయధఖ రరమగలల నసత

94-77/663

తసడడ:డ బడహమయఖ నసత
ఇసటట ననస:16-12-688
వయససస:57
లస: పప
7797 NDX2624484
పపరర: అజయ బబబగ నసత

94-77/666

తసడడ:డ అయధఖ రరమయఖ నసత
ఇసటట ననస:16-12-688
వయససస:32
లస: పప
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94-77/741
7798 NDX3211083
పపరర: వర వనసకట ససయమథనఖ ననరరయణ
గగనసరరర
తసడడ:డ తనత రరవప గగనసరర
ఇసటట ననస:16-12-688
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ మగనరయమఖ ఈదర
ఇసటట ననస:16-12-688
వయససస:53
లస: పప

7801 NDX3102746
పపరర: అరరణ కలమమరగ ఈదర

7802 NDX2735843
పపరర: సరయ మమనశఠర ఈదర

94-77/744

భరస :   
ఇసటట ననస:16-12-688
వయససస:46
లస: ససస స
94-78/895

7807 NDX1916941
పపరర: శరకవణణ యయనగసడర

94-78/439

94-78/442

94-78/896

94-77/747

94-77/587

94-78/440

7814 NDX3163656
పపరర: రజన దదవ అబమబరగ

7817 NDX0259325
పపరర: శవ రసజన కసదదమళళ

7820 NDX2415669
పపరర: కలభబషసణణ దనసరగ

94-77/590

7823 NDX2415644
పపరర: ననగజశశర రరవప దనసరగ

94-78/443

7826 JBV1221589
పపరర: రరమగ వరననల
తసడడ:డ మమరరర డదయగలల వరననల
ఇసటట ననస:16-13-637
వయససస:52
లస: పప

7806 NDX3098035
పపరర: రజన దదవ అబమబరగ

94-74/685

7809 NDX0177428
పపరర: మమధసరగ యయనగసడర

94-78/441

7812 AP151010180041
పపరర: కకషరషరరవప యయనగసడర

94-78/444

తసడడ:డ మలర యఖ yanigandla
ఇసటట ననస:16-13
వయససస:58
లస: పప
94-78/897

7815 NDX2631513
పపరర: రరజశశఖర మగథమమసటటస

94-77/667

తలర : ఉషరరణణ మగథమమసటటస
ఇసటట ననస:16-13-37
వయససస:21
లస: పప
94-77/585

7818 NDX0832444
పపరర: వనసకటబడవప కసదదమళళ

94-77/586

తసడడ:డ రరఘవయఖ కసదదమళళ
ఇసటట ననస:16-13-632
వయససస:58
లస: పప
94-77/588

7821 NDX1149392
పపరర: అరరణతదజజ కనసకలలర

94-77/589

తసడడ:డ శశషరచలమగ కనసకలలర
ఇసటట ననస:16-13-636
వయససస:28
లస: పప
94-77/591

తసడడ:డ సరసబశవరరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:16-13-636
వయససస:65
లస: పప
94-77/592

94-78/894

తసడడ:డ కకషరషరరవప yanigandla
ఇసటట ననస:16-13
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:16-13-636
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ కనసకలలర
ఇసటట ననస:16-13-636
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరమగ వరననల
ఇసటట ననస:16-13-637
వయససస:47
లస: ససస స

7811 NDX0253351
పపరర: వనసకట రమణ పసనసమమచచ

7803 NDX3155033
పపరర: వర వనసకట సతఖననరరయణ
గగనసరరర
తసడడ:డ తనత రరవప గగనసరరర
ఇసటట ననస:16-12-688
వయససస:58
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప అబమబరగ
ఇసటట ననస:16-13
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:16-13-632
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శశషరచలస కకనకకలలర
ఇసటట ననస:16-13-636
వయససస:57
లస: ససస స

7825 JBV1223718
పపరర: రరణణ వరననల

94-74/684

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:16-13
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ యగయఖ కకనకసచ
ఇసటట ననస:16-13-64
వయససస:43
లస: పప

7822 NDX0902734
పపరర: శశషరచలస కనసకలలర

7808 NDX1272103
పపరర: కకమల అబమబరగ abburi

94-77/743

Deleted

భరస : హనసమసతరరవప penumetchu
ఇసటట ననస:16-13
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప అబమబరగ
ఇసటట ననస:16-13
వయససస:47
లస: ససస స

7819 NDX1038777
పపరర: సరయకలమమర కకనకకలలర

94-77/745

తసడడ:డ శకనవరస రరవప abburi
ఇసటట ననస:16-13
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప yanigandla
ఇసటట ననస:16-13
వయససస:49
లస: ససస స

7816 NDX2958700
పపరర: వరసజననయగలల కకనకసచ

7805 NDX3097268
పపరర: పపషస రరజ మమకల

7800 NDX3210085
పపరర: ససబబ లకడమ గగనసరరర

భరస : జ వ వ సతఖ ననరరయణ గగనసరరర
ఇసటట ననస:16-12-688
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కలపస రరజ మమకల
ఇసటట ననస:16-13
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరవప యయనగసడర
ఇసటట ననస:16-13
వయససస:27
లస: ససస స

7813 NDX2811594
పపరర: రజన దదవ అబమబరగ

94-77/742

తసడడ:డ రతర రరవప ఈదర
ఇసటట ననస:16-12-688
వయససస:20
లస: ససస స

7804 NDX3210481
పపరర: వర వనసకట సతఖ
ననరరయమనసరరఖనన గగనసరరర
తసడడ:డ తనత రరవప గగనసరరర
ఇసటట ననస:16-12-688
వయససస:58
లస: పప

7810 AP151010180521
పపరర: లకడమపరరశత యయనగసడర

7799 NDX3072956
పపరర: రతర రరవప ఈదర

7824 NDX2483311
పపరర: కల భబషసణణ దనసరగ

94-88/276

భరస : ననగజశశర రరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:16-13-636
వయససస:58
లస: ససస స
94-77/593

7827 NDX2800613
పపరర: ఆనసద కలమమర వరరషలమ

94-77/746

తసడడ:డ రరమగ వరరషలమ
ఇసటట ననస:16-13-637
వయససస:23
లస: పప
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94-77/594

భరస : అలపర రరడడడ కసకణనల
ఇసటట ననస:16-13-638
వయససస:56
లస: ససస స
7831 NDX0259432
పపరర: నటరరజకలమమరగ తచలదదవపలపలర

94-77/597

94-77/600

94-77/602

94-77/605

94-77/607

94-77/610

94-77/750

భరస : అదద శశషష పససటటల
ఇసటట ననస:16-13-653
వయససస:31
లస: ససస స

7841 NDX3143732
పపరర: హహమలత బన

7844 NDX0259226
పపరర: వరలకడమ అనర

7847 NDX2001444
పపరర: సతఖననరరయణ పపవరశడ

7850 NDX3101649
పపరర: సరసశత ఈదర

94-77/753

7853 NDX3115391
పపరర: లకడమ ఈదర

94-77/749

7856 NDX0259267
పపరర: శకదదవ జరటస ట
భరస : వనగకటటశశరరర జరటస ట
ఇసటట ననస:16-13-653
వయససస:51
లస: ససస స

7836 NDX2909117
పపరర: వనసకటరతరస కకనకసచ

94-77/748

7839 NDX1810705
పపరర: హరగరత చసకరపలర

94-77/604

7842 NDX2211092
పపరర: ఉష పపవరశడ

94-77/606

భరస : శరకవణ మమమననన
ఇసటట ననస:16-13-650
వయససస:27
లస: ససస స
94-77/608

7845 NDX1810655
పపరర: సరయ రఘగ రరస పపవరశడ

94-77/609

తసడడ:డ సతఖ ననరరయమణ పపవరశడ
ఇసటట ననస:16-13-650
వయససస:24
లస: పప
94-77/611

7848 NDX0253039
పపరర: సరగబశవరరవప అనర

94-77/612

తసడడ:డ వనగకటటశశరరరవప అనర
ఇసటట ననస:16-13-650
వయససస:75
లస: పప
94-77/751

7851 NDX3101961
పపరర: చసదడ శశఖర ఈదర

94-77/752

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ ఈదర
ఇసటట ననస:16-13-651
వయససస:48
లస: పప
94-77/754

భరస : చసదడ శశఖర ఈదర
ఇసటట ననస:16-13-651
వయససస:40
లస: ససస స
94-77/613

94-77/599

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప చసకరపలర
ఇసటట ననస:16-13-647-1
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : లకడమ ననరరయణ ఈదర
ఇసటట ననస:16-13-651
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవ రరవప బబ లర
ఇసటట ననస:16-13-651
వయససస:47
లస: పప
7855 NDX2265916
పపరర: అనసష పససటటల

94-77/603

తసడడ:డ వనసకటరరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:16-13-650
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ ఈదర
ఇసటట ననస:16-13-651
వయససస:88
లస: పప
7852 NDX3074440
పపరర: బబలమజ బబ లర

7838 AP151010180334
పపరర: రరమమరరవప మమలలపపరగ

7833 NDX0364026
పపరర: చగదడశశఖర తచలదదవలపలర

భరస : వరసజననయగలల కకనకసచ
ఇసటట ననస:16-13-645
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప అనర
ఇసటట ననస:16-13-650
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అననర
ఇసటట ననస:16-13-650
వయససస:41
లస: పప
7849 NDX3074572
పపరర: లకడమ ననరరయణ ఈదర

94-77/601

భరస : చసదడరరడడడ అమర
ఇసటట ననస:16-13-648
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ పపవరశడ
ఇసటట ననస:16-13-650
వయససస:54
లస: ససస స
7846 NDX2150498
పపరర: బబల అరవసద అననర

7835 NDX2002202
పపరర: శక కరసత రరడడడ మనరస

94-77/596

తసడడ:డ నరసససహయఖ తచలదదవరలపలర
ఇసటట ననస:16-13-641
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ మమలలపపరగ
ఇసటట ననస:16-13-646
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ననగససవరరవ సససపప
ఇసటట ననస:16-13-648
వయససస:28
లస: పప
7843 NDX2211084
పపరర: వనసకట రమణ పపవరశడ

94-77/598

తసడడ:డ గరపరల కకషష రరడడడ మనరస
ఇసటట ననస:16-13-645
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరమమరరవప మమలలపపరగ
ఇసటట ననస:16-13-646
వయససస:57
లస: ససస స
7840 NDX2189935
పపరర: రరహహల సససపప

7832 NDX1188754
పపరర: నరసససహ మమరగస తచలదదవలపలర

7830 NDX2042034
పపరర: రరమమ రరవప కకరగరమరర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకరగరమరర
ఇసటట ననస:16-13-639
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ చగదడశశఖర తచలదదవరలపలర
ఇసటట ననస:16-13-641
వయససస:40
లస: పప

భరస : గరపరలకకషరష రరడడడ మనరస
ఇసటట ననస:16-13-645
వయససస:55
లస: ససస స
7837 AP151010180335
పపరర: వనజజకడ మమలలపపరగ

94-77/595

భరస : రరమమ రరవప కకరగరమరర
ఇసటట ననస:16-13-639
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర తచలదదవపలపలర
ఇసటట ననస:16-13-641
వయససస:42
లస: ససస స
7834 AP151010180719
పపరర: శవరతర కలమమరగ మనరస

7829 NDX2042109
పపరర: కకటటశశరమమ కకరగరమరర

7854 NDX3101813
పపరర: మలర శశరగ దదవ బబ లర

94-77/755

భరస : బబలమజ బబ లర
ఇసటట ననస:16-13-651
వయససస:36
లస: ససస స
94-77/614

7857 NDX1406876
పపరర: శవ రరమ కకషష పడసరద జరటస ట

94-77/615

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జరటస ట
ఇసటట ననస:16-13-653
వయససస:28
లస: పప
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7858 NDX2265908
పపరర: అదద శశషష పససటటల
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94-77/616

తసడడ:డ రసగయఖ పససటటల
ఇసటట ననస:16-13-653
వయససస:38
లస: పప
7861 AP151010180508
పపరర: వమలమదదవ కననరగసటట

94-77/619

94-77/622

94-77/625

7865 NDX0253054
పపరర: వజయ గదచద

7868 NDX0537738
పపరర: వర రరఘవయఖ పరగమ

94-78/446

7871 NDX2074417
పపరర: రరకజశ గదచద

94-77/623

7874 NDX2816130
పపరర: రరమ చసదడ రరవప నమమగడడ

భరస : కరరస బబగ అఫసర
ఇసటట ననస:16-16-260
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నమమగడడ
ఇసటట ననస:16-17-412
వయససస:49
లస: పప

94-78/902
7876 NDX2814838
పపరర: వర ననగ లకడమ కలమఖణణ జజఖత
వలల
ర రగ
భరస : వర వనసకట సతఖ శకనవరస వసరరరవ వలల
ర ర
ఇసటట ననస:16-19
వయససస:36
లస: ససస స

7877 NDX2715209
పపరర: దసరర రమమశ కలవల
తసడడ:డ రమమరరవప
ఇసటట ననస:16-19-50
వయససస:25
లస: పప

7879 NDX2189398
పపరర: రరగ ససధ చచనసరపరటట

7880 NDX2189406
పపరర: దసరర పడసరద రరవప చచనసరపరటట

94-72/343

7863 NDX2210987
పపరర: సరయ తదజ గదచద

94-77/621

7866 AP151010180125
పపరర: వరరరఘవయఖ గదచద

94-77/624

తసడడ:డ ససబబయఖ గదచద
ఇసటట ననస:16-13-656
వయససస:72
లస: పప
94-77/626

7869 NDX2074409
పపరర: శరకవణణ గదచద

94-78/445

తసడడ:డ రసగ రరవప గదచద
ఇసటట ననస:16-14
వయససస:31
లస: ససస స
94-78/447

తసడడ:డ రసగ రరవప గదచద
ఇసటట ననస:16-14
వయససస:34
లస: పప
94-2/1058

94-77/618

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ గదచద
ఇసటట ననస:16-13-656
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ పరగమ
ఇసటట ననస:16-13-657
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : రసగ రరవప గదచద
ఇసటట ననస:16-14
వయససస:54
లస: ససస స
7873 NDX2708808
పపరర: బబగగమ అఫసర

94-77/620

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ గదచద
ఇసటట ననస:16-13-656
వయససస:62
లస: పప

భరస : వర రరఘవయఖ పరగమ
ఇసటట ననస:16-13-657
వయససస:64
లస: ససస స
7870 NDX2074391
పపరర: శక దదవ గదచద

7862 AP151010180739
పపరర: అనరపపరష మమ కననరగసటట

7860 AP151010180740
పపరర: అనసరరద గదచద

భరస : వరరరఘవయఖ గదచద
ఇసటట ననస:16-13-656
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడరరవప కననరగసటట
ఇసటట ననస:16-13-656
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప కననరగసటట
ఇసటట ననస:16-13-656
వయససస:57
లస: పప
7867 NDX0533646
పపరర: కరతనఖయన పరగమ

94-77/617

తసడడ:డ కలమమరసరశమ జరటస ట
ఇసటట ననస:16-13-653
వయససస:55
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప కననరగసటట
ఇసటట ననస:16-13-656
వయససస:48
లస: ససస స
7864 AP151010180550
పపరర: కకటటశశరరరవప కననరగసటట

7859 NDX0371302
పపరర: వనగకటటశశరరర జరటస ట

7872 NDX2074425
పపరర: రసగ రరవప గదచద

94-78/448

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గదచద
ఇసటట ననస:16-14
వయససస:61
లస: పప
94-78/901

7875 NDX1024439
పపరర: రవతదజ యమరర గడడ yarlagadda

94-78/449

తసడడ:డ శకనవరసరరవప yarlagadda
ఇసటట ననస:16-19
వయససస:29
లస: పప
94-72/973

7878 NDX1797630
పపరర: గరపస బతష
స ల

94-88/277

తసడడ:డ యగవ రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:16/19/120
వయససస:25
లస: పప
94-72/344

7881 NDX2189380
పపరర: సరయ కళళఖణ చచనసరపరటట

94-72/345

భరస : దసరర పడసరద రరవప చచనసరపరటట
ఇసటట ననస:16-19-419 GP HARMONY
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప చచనసరపరటట
ఇసటట ననస:16-19-419 GP HARMONY
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ దసరర పడసరద రరవప చచనసరపరటట
ఇసటట ననస:16-19-419 GP HARMONY FLAT
వయససస:27
లస: పప

7882 NDX1103738
పపరర: ఉషరరరణణ వనళళ

7883 NDX1098664
పపరర: దనమదరస చచదరగ వనళళ

7884 NDX2124121
పపరర: ధన లకడమ వనజజసడర

94-72/346

94-72/347

94-72/348

భరస : దనమదరస చచదరగ వనళళ
ఇసటట ననస:16-19-419 GP HORMONY APP
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరయఖ వనళళ
ఇసటట ననస:16-19-419 GP HORMONY APP
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప వనజజసడర
ఇసటట ననస:16-19-419 GP HORMONY APP
వయససస:69
లస: ససస స

7885 NDX1098672
పపరర: ససదదప వనళళ

7886 NDX2124139
పపరర: ససబబబరరవప వనజజసడర

7887 NDX1024413
పపరర: పడతనప ననయగడడ లమవనటట

94-72/349

తసడడ:డ దనమదరస చచదరగ వనళళ
ఇసటట ననస:16-19-419 GP HORMONY APP
వయససస:32
లస: పప

94-72/350

తసడడ:డ లకమయఖ వనజననన
ఇసటట ననస:16-19-419 GP HORMONY APP
వయససస:75
లస: పప

94-78/450

తసడడ:డ పడతనప ననయగడడ
ఇసటట ననస:16-20
వయససస:34
లస: పప
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పపరర: ససజనఖ చచనసరపరటట
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94-78/451

భరస : కకషష చచనసరపరటట
ఇసటట ననస:16-22
వయససస:59
లస: ససస స
7891 NDX2994408
పపరర: ససజనఖ చచనసరపరటట

94-78/952

94-61/1025

94-78/457

94-240/597

94-78/460

94-78/464

భరస : రవ చసదడ ధసళపళ
ఇసటట ననస:16-49
వయససస:38
లస: ససస స

7898 JBV1220342
పపరర: సరసబశవ రరవప ధననకలల

7901 NDX2694792
పపరర: కకటయఖ జజటస టబబ ఈనన

7904 NDX2519635
పపరర: కళళవత వనమగల

తసడడ:డ అసజయఖ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:16-49
వయససస:51
లస: పప
7915 NDX2959906
పపరర: రరణగక దదవ చరక
భరస : శకనవరస రరవప చరక
ఇసటట ననస:16-59-512
వయససస:42
లస: ససస స

94-78/458

94-8/1126

7899 NDX0534156
పపరర: రమఖ పసడయ దనసరగ. dasari

7902 NDX2617058
పపరర: రరషమ షపక

94-78/462

7905 NDX2002608
పపరర: బసధస మమధవ బరరదసరరజ

7907 NDX0826115
పపరర: తతనసగగసటర లకడమ భబనస

7908 NDX2002640
పపరర: అసజననదదవ బసడర మమడడ

7916 NDX2393049
పపరర: శకనవరస రరవప చసతల
తసడడ:డ సససహచలస చసతల
ఇసటట ననస:16-63
వయససస:51
లస: పప

94-78/459

94-78/772

భరస : ససరగబబబగ బరరదసరరజ
ఇసటట ననస:16-49
వయససస:37
లస: ససస స

7913 NDX2265981
పపరర: ససధనకర రరవప అలపరటట

94-78/456

తసడడ:డ చసద బబష
ఇసటట ననస:16-31-36/20
వయససస:24
లస: ససస స

94-78/465

94-78/463

94-78/466

భరస : శకనవరస రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:16-49
వయససస:41
లస: ససస స
94-78/468

7911 NDX2001709
పపరర: ససరగ బబబగ బరరదసరరజ

94-78/469

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరజ బరరదసరరజ
ఇసటట ననస:16/49
వయససస:51
లస: పప
94-78/471

తసడడ:డ అమమయఖ అలపరటట
ఇసటట ననస:16-49
వయససస:70
లస: పప
94-77/779

7896 JBV1222439
పపరర: శరసత కలమమరగ ధననకలల

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప dasari
ఇసటట ననస:16-25
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససధనకర రరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:16-49
వయససస:65
లస: ససస స
94-78/470

94-78/454

భరస : సరసబశవరరవప dhanekula
ఇసటట ననస:16-24
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : వనసకట గగరరపడసరద తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:16-49
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప భమననన
ఇసటట ననస:16-49
వయససస:57
లస: ససస స

7893 NDX2002863
పపరర: రరసబబబగ చచనసరపరటట

భరస : దసరర ారవప వనమగల
ఇసటట ననస:16-40 SADASIVA NAGAR
వయససస:23
లస: ససస స

94-78/467 7910 NDX2265999
7909 NDX2265973
పపరర: వనసకట రతర కలమమరగ బమననన
పపరర: మమధసరగ అలపరటట

7912 NDX2002681
పపరర: శకనవరస రరవప బసడర మమడడ

94-78/455

తసడడ:డ వరయఖ జజటస టబబ ఈనన
ఇసటట ననస:16-31-30/13
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ చనరబబబయ ససబబననన
ఇసటట ననస:16-31-110
వయససస:42
లస: పప
7906 NDX2001477
పపరర: షరగమల ధసళపళ

7895 NDX0534958
పపరర: రరజఖలకడమ ధనకలల

94-78/951

తసడడ:డ వరయఖ చచనసరపరటట
ఇసటట ననస:16-22/1
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శశషగగరగరరవప dhanekula
ఇసటట ననస:16-24
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ గగరవయఖ బబ మమశశటస ట
ఇసటట ననస:16-25
వయససస:34
లస: పప
7903 NDX1856592
పపరర: శకకరసత ససబబననన

94-78/453

భరస : ససనల కలమమర dhanekula
ఇసటట ననస:16-24
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప dhanekula
ఇసటట ననస:16-24
వయససస:49
లస: పప
7900 NDX2606895
పపరర: దసరర పడసరద బబ మమశశటస ట

7892 NDX1038579
పపరర: శశశలజ చచనసరపరటట చచనసరపరటట

7890 NDX2992311
పపరర: కకషష చచనసరపరటట

తసడడ:డ వరయఖ చచనసరపరటట
ఇసటట ననస:16-22
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరసబబబగ chennuparti
ఇసటట ననస:16-22/1
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప మరగశశటస ట
ఇసటట ననస:16-23-151
వయససస:20
లస: పప
7897 JBV1220201
పపరర: ససనల కలమమర ధననకలల

94-78/452

తసడడ:డ వరయఖ చచనసరపరటట
ఇసటట ననస:16-22
వయససస:45
లస: పప

భరస : కకషష చచనసరపరటట
ఇసటట ననస:16-22
వయససస:41
లస: ససస స
7894 NDX3177425
పపరర: సరయ రవ తదజ మరగశశటస ట

7889 NDX1998832
పపరర: కకషష చచనసరపరటట

7914 NDX3174398
పపరర: అరరణకలమరగ గటబ

94-83/502

భరస : శకనవరసరరవప గటబ
ఇసటట ననస:16-50/2
వయససస:40
లస: ససస స
94-77/627

7917 NDX2392967
పపరర: సరయ శరరశణణ జసపన

94-77/628

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప జసపన
ఇసటట ననస:16-64
వయససస:23
లస: ససస స
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7918 NDX0257360
పపరర: సరమమమ జఖస వనలగర
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94-77/630

భరస : మహనరరవప వనలగ
ఇసటట ననస:16-65
వయససస:60
లస: ససస స
94-77/632

తసడడ:డ ఎన భగజసగ రరవప నసవపశల
ఇసటట ననస:16-66
వయససస:57
లస: పప
94-3/1423

94-214/951

7928 NDX0836015
పపరర: షపక షరరనన

94-1/1213

7931 NDX2886380
పపరర: సతఖననరరయణ కకట

94-89/226

7934 NDX0193904
పపరర: గసగర రతరస కజ
భరస : కకషష కజ
ఇసటట ననస:16/149
వయససస:50
లస: ససస స

94-89/229
7936 NDX0193086
పపరర: ననగ వనసకటలకడమరతరకలమమరగ
కనసమమరగ
భరస : వనసకట ససరఖననరరయణ మమరగస కనసమమర
ఇసటట ననస:16/149
వయససస:56
లస: ససస స

7937 NDX0193045
పపరర: సరమమమ జఖస కజ
భరస : బడహమ చనరగ కజ
ఇసటట ననస:16/149
వయససస:86
లస: ససస స

7939 NDX0180810
పపరర: కరరగసక

7940 NDX0192229
పపరర: తనఖగరరజ

94-89/232

తసడడ:డ బబబగరరవప
ఇసటట ననస:16/149
వయససస:31
లస: పప

భరస : ససరఖననరయణ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:16-153
వయససస:55
లస: ససస స

94-10/987

7926 NDX3137528
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ గగసటక

94-77/791

తసడడ:డ తరరపతయఖ గగసటక
ఇసటట ననస:16-73-371
వయససస:61
లస: పప
94-1/1211

94-89/235

94-72/352

94-72/1065

94-1/1212

7932 NDX2886372
పపరర: లకడమ కలమమరగ కకట

94-72/1066

భరస : సతఖననరరయణ కకట
ఇసటట ననస:16-149
వయససస:56
లస: ససస స
94-89/227

7935 NDX0192906
పపరర: ససజజత పరమగలపరటట

94-89/228

భరస : సరసబశవ రరవప పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:16/149
వయససస:55
లస: ససస స
94-89/230

7938 NDX0179978
పపరర: భబరత కలమమర పరమగలపరటట

94-89/231

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చచదరగ పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:16/149
వయససస:31
లస: పప
94-89/233

7941 NDX0186429
పపరర: కకషష

94-89/234

తసడడ:డ బడమయఖ చనరగ
ఇసటట ననస:16/149
వయససస:53
లస: పప

7943 NDX0182923
పపరర: వనసకట ససరఖననరరయణ
కనసమమరగ
తసడడ:డ వనసకటరరవప కనసమమరగ
ఇసటట ననస:16/149
వయససస:68
లస: పప

94-89/236

7946 NDX1206333
పపరర: వసశకకషష బసడర మమడడ

94-72/353

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:16-153
వయససస:34
లస: పప

7929 NDX0841627
పపరర: షపక రఫస
తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:16-89
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సస మయమజలల
ఇసటట ననస:16/149
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ దదవయఖ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:16/149
వయససస:55
లస: పప
7945 AP151010177604
పపరర: లకడమ బసడర మమడడ

94-77/634

తసడడ:డ శక కకషష మమరగస కకట
ఇసటట ననస:16-149
వయససస:59
లస: పప

భరస : తనఖగ రరజ బ
ఇసటట ననస:16/149
వయససస:41
లస: ససస స

7942 NDX0190256
పపరర: రరమమరరవప పడతసపరటట

7923 NDX2416485
పపరర: కకషష మహన రరవప
కనమరర పపడడ
తసడడ:డ సతఖననరరయణ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:16-72
వయససస:51
లస: పప

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:16-89
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ సరహహబ
ఇసటట ననస:16-89
వయససస:41
లస: పప
7933 NDX0192997
పపరర: సరవతడ బ

7925 NDX2628675
పపరర: జగదదశ రరజననన

94-77/668

94-77/633

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరజననన
ఇసటట ననస:16-73
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:16-74
వయససస:56
లస: ససస స
7930 NDX0841585
పపరర: షపక అబగదల సలమస

7922 NDX2368363
పపరర: లకడమ మమడసరన

7920 NDX2646511
పపరర: పÜ కకశశర కలమమర రరడడడ

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:16-65/1
వయససస:40
లస: పప

భరస : చచనరకజశవపలల మమడసరన
ఇసటట ననస:16-67
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకమననరరరయణ తమమడడ
ఇసటట ననస:16-73
వయససస:19
లస: పప
7927 NDX3261229
పపరర: శశషమమ ససరవరపప

94-77/631

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప వనలగ
ఇసటట ననస:16-65
వయససస:64
లస: పప

7921 NDX2393130
పపరర: బసగరరర బబబగ నసవపశల

7924 NDX3072972
పపరర: భబనస పడకరశ తమమడడ

7919 NDX0521377
పపరర: మహన రరవప వనలగ

7944 NDX2034981
పపరర: నసదన కకశశర బసడనలలమడడ

94-72/351

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:16-153
వయససస:34
లస: ససస స
7947 AP151010174548
పపరర: ససరఖననరరయణ బసడర మమడడ

94-72/354

తసడడ:డ ససబబయఖ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:16-153
వయససస:62
లస: పప

Page 164 of 393

7948 NDX2210052
పపరర: వరసవ కకడనల
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94-72/355

7949 AP151010177656
పపరర: పదమలకడమ బబ మమడనల

94-72/357

7950 NDX0469247
పపరర: వనసకటరతరమమ బబ మమడనల

94-72/358

భరస : పరరరసరరధద కకడనల
ఇసటట ననస:16-153 RING ROAD SURYA DE
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరజజ శకనవరస బబ మమడనల
ఇసటట ననస:16-156
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ మమరగస బబ మమడనల
ఇసటట ననస:16-156
వయససస:78
లస: ససస స

7951 NDX1206390
పపరర: ససరజసదడ శకరరమ బబ మమడనల

7952 NDX1206358
పపరర: వనసకటరరజశకనవరస బబ మమడనల

7953 NDX0894667
పపరర: బబ మమడనల ననరరయణ మమరగస

94-72/359

94-72/360

94-72/361

తసడడ:డ ననరరయణమమరగస బబ మమడనల
ఇసటట ననస:16-156
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పపరష యఖ బబ మమడనల
ఇసటట ననస:16-156
వయససస:48
లస: పప

94-72/362
7954 NDX0945279
పపరర: వనసకటశకమననరరరయణ
బబ మమడనల
తసడడ:డ భబనసమమరగస భబనసమమరగస
ఇసటట ననస:16-157 NAVABHARATH NAGAR
వయససస:55
లస: పప

7955 NDX2168228
పపరర: భబణగ మమరగస బబ మమడనల

తసడడ:డ కకటట రతరస బబ మమడనల
ఇసటట ననస:16-157 NAVABHARATH NAGAR
వయససస:88
లస: పప

94-72/364
7956 NDX2114387
పపరర: వనసకట శక భబనస పడకరష
బబ మమడనల
తసడడ:డ శకమననరరరయణ బబ మమడనల
ఇసటట ననస:16-157 NAVABHARATH NAGER
వయససస:30
లస: పప

7957 NDX2114379
పపరర: శశశలజ బబ మమడనల

7958 NDX0945246
పపరర: శకనవరస బబ మమడనల

7959 NDX0945238
పపరర: రరమకకకషష బబ మమడనల

94-72/365

తసడడ:డ కకటటరతరస బబ మమడనల
ఇసటట ననస:16-156 NAVABHARATH NAGER
వయససస:90
లస: పప
94-72/363

94-72/366

94-72/367

భరస : శకమన ననరరయణ బబ మమడనల
ఇసటట ననస:16-157 NAVABHARATH NAGET
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశవశశననదస బబ మమడనల
ఇసటట ననస:16-158NAVABHARATH NAGER
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ కరశవశశనసదస బబ మమడనల
ఇసటట ననస:16-158NAVABHARATH NAGER
వయససస:56
లస: పప

7960 NDX0945212
పపరర: కరశవశశననదస బబ మమడనల

7961 NDX1661694
పపరర: పపన దదవ బగజకచ

7962 NDX1661710
పపరర: ససకల చసద బగజకచ

94-72/368

తసడడ:డ కకటటరతరస బబ మమడనల
ఇసటట ననస:16-158NAVABHARATH NAGER
వయససస:80
లస: పప

భరస : ససకల చసద బగజకచ
ఇసటట ననస:16-159
వయససస:65
లస: ససస స

7963 NDX2577872
పపరర: పవన శసకర మమడ

7964 NDX2894830
పపరర: రరవప మహలకడమ నసరససకర

94-94/948

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ మమడ
ఇసటట ననస:16-227/4
వయససస:20
లస: పప
7966 NDX2590172
పపరర: గగణవరర న పససపపలలటట

94-89/699

94-77/647

94-76/147

భరస : రవసదడ కలమమర చసదడ
ఇసటట ననస:17-1-182
వయససస:49
లస: ససస స
7975 NDX2124287
పపరర: వజయలకడమ అలపరటట
భరస : ససధనకర అలపరటట
ఇసటట ననస:17-2-192
వయససస:66
లస: ససస స

94-97/746

94-78/476

7970 NDX1847823
పపరర: వనసకట హరర వరర న రరడడ
ఇలల
ర రగ
తసడడ:డ వరససదదవ రరడడ ఇలల
ర రగ
ఇసటట ననస:16|62
వయససస:36
లస: పప

94-77/648

7973 NDX2262897
పపరర: అరరణన పసడపరరగర

94-76/148

7976 NDX2124238
పపరర: ససధనకర అలపరటట
తసడడ:డ గరపయఖ అలపరటట
ఇసటట ననస:17-2-192
వయససస:70
లస: పప

94-98/644

7968 NDX2192516
పపరర: రచన యడర పలర

94-88/278

భరస : శకనవరసరరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:16/9125
వయససస:38
లస: ససస స
7971 AP151010180707
పపరర: వరససదదవరరడడడ ఇలల
ర రగ ఇలల
ర రగ

94-77/649

తసడడ:డ కజశవరరడడడ ఇలల
ర రగ
ఇసటట ననస:16|62
వయససస:63
లస: పప

భరస : మలర కరరరరన రరడడడ పసడపరరగర
ఇసటట ననస:17-1-458
వయససస:38
లస: ససస స
94-75/137

7965 NDX2914315
పపరర: ఉపపసదడ గరరసటర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరరసటర
ఇసటట ననస:16-412
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడన బగరగక
ఇసటట ననస:16-2125
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వరససదదవరరడడడ ఇలల
ర రగ
ఇసటట ననస:16|62
వయససస:53
లస: ససస స
7972 NDX1920322
పపరర: పదనమవత చసదడ

7967 NDX1917964
పపరర: అనసరరధ బగరగక

94-72/370

తసడడ:డ జసరడజ బగజకచ
ఇసటట ననస:16-159
వయససస:70
లస: పప

భరస : బల కకటటశశర రరవప నసరససకర
ఇసటట ననస:16-278
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:16-479/A
వయససస:18
లస: పప
7969 AP151010180528
పపరర: ఉషరరరణణ ఇలల
ర రగ ఇలల
ర రగ

94-72/369

7974 NDX1570937
పపరర: సససధసరగ మసచకలపపడడ

94-76/149

తసడడ:డ గణణశ బబబగ
ఇసటట ననస:17-1-1190
వయససస:27
లస: ససస స
94-75/138

7977 SQX2403178
పపరర: గసగర కసదచన

95-198/1246

భరస : సససహచలస కసదచన
ఇసటట ననస:17-2-193
వయససస:36
లస: ససస స
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7978 NDX3104247
పపరర: జతదసదడ గగపస లకలమరపప

94-76/787

తసడడ:డ సతఖననరరయణ లకలమరపప
ఇసటట ననస:17-2-195
వయససస:30
లస: పప
7981 NDX0890590
పపరర: కకవ ననగలకడమ

94-74/158

భరస : బసవనశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-2-196
వయససస:43
లస: ససస స
7984 NDX0894451
పపరర: కకవ బసవనశశరరరవప

94-74/161

94-76/208

తసడడ:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:17-2-196
వయససస:81
లస: పప
7993 NDX2482065
పపరర: సరయ కకషష కరసత పపరర
తసడడ:డ అపరసరరవప పపరర
ఇసటట ననస:17-2-198
వయససస:27
లస: పప
7996 NDX2261774
పపరర: సతఖవత పపరర

94-74/165

94-76/215

భరస : ససజవరరవప
ఇసటట ననస:17-2-204
వయససస:57
లస: ససస స

94-74/162

7988 NDX1105121
పపరర: చసదడశశఖర రరవప ఉపసల

7991 NDX2481935
పపరర: అపరసరరవప పపరర

7994 NDX3112380
పపరర: ననగలకడమ కకలమమరర

7997 NDX1388222
పపరర: ధనలకడమ పలలర రర

8000 NDX2996114
పపరర: రరజజశశరగ కకసడ

94-74/167

8003 NDX2996106
పపరర: శకనవరస రరడడడ కకసడ

94-76/209

8006 NDX0947960
పపరర: ససధదర మవశ
తసడడ:డ ససజవ రరవప మవశ
ఇసటట ననస:17-2-204
వయససస:37
లస: పప

94-76/207

7989 NDX0180547
పపరర: ససధదశ ఉపసల

94-76/210

తసడడ:డ రరమమరరవప ఉపసల
ఇసటట ననస:17-2-196
వయససస:56
లస: పప
94-74/163

7992 NDX2613883
పపరర: సతఖవత పపరర

94-74/607

భరస : అపసరరవప పపరర
ఇసటట ననస:17-2-198
వయససస:48
లస: ససస స
94-74/787

7995 NDX3137098
పపరర: కకషష కకలమమరర

94-76/788

తసడడ:డ రసగరరరవప కకలమమరర
ఇసటట ననస:17-2-199
వయససస:28
లస: పప
94-76/213

7998 NDX1388230
పపరర: శశరసక రరడడడ పలలర రర

94-76/214

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరడడడ పలలర రర
ఇసటట ననస:17-2-201
వయససస:29
లస: పప
94-73/756

8001 NDX0181255
పపరర: మసరసనమమ పగగలర

94-74/166

భరస : లకమణ పగగలర
ఇసటట ననస:17/2/204
వయససస:28
లస: ససస స
94-74/788

తసడడ:డ గరత రరడడడ
ఇసటట ననస:17-2-204
వయససస:53
లస: పప
94-76/216

7986 NDX0184416
పపరర: అనల కలమమరగ ఉపసల
భరస : ససధదశ ఉపసల
ఇసటట ననస:17-2-196
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:17-2-204
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:17/2/204
వయససస:55
లస: పప
8005 AP151010177532
పపరర: ననగరతరస మవరశ

7985 NDX0894592
పపరర: కకవ ససబబబరరవప

94-74/160

తసడడ:డ ససధదష ఉపసల
ఇసటట ననస:17/2/196
వయససస:28
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర రరడడడ పలలర రర
ఇసటట ననస:17-2-201
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ పలలర రర
ఇసటట ననస:17-2-201
వయససస:62
లస: పప
8002 NDX0096073
పపరర: దసరర యఖ మగషససపలర 

7983 NDX0786749
పపరర: రరమమరరవప చచదరగ ఉపసల

94-74/159

భరస : కకషష కకలమమరర
ఇసటట ననస:17-2-199
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అపరసరరవప పపరర
ఇసటట ననస:17-2-200
వయససస:49
లస: ససస స
7999 NDX1388214
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ పలలర రర

7982 NDX0890608
పపరర: కకవ సరమమమ జఖస

తసడడ:డ లసగయఖ పపరర
ఇసటట ననస:17-2-198
వయససస:52
లస: పప
94-76/212

94-74/157

తసడడ:డ ఆదదబబబగ
ఇసటట ననస:17-2-196
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధదశ ఉపసల
ఇసటట ననస:17-2-196
వయససస:27
లస: పప
94-76/211

7980 NDX0189696
పపరర: వరతసలఖ మమమళరపలర

తసడడ:డ కనసమమరగ కకసడలల
ఇసటట ననస:17-2-195/2 NEAR SAIBABATE
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:17-2-196
వయససస:72
లస: పప

భరస : పపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:17-2-196
వయససస:68
లస: ససస స
7990 NDX0184382
పపరర: పపరషచసదడరరవప సససకర

94-76/206

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:17-2-196
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:17-2-196
వయససస:49
లస: పప
7987 NDX0183145
పపరర: సరయ రరగలకడమ సససకర

7979 NDX2449130
పపరర: కనసమమరగ శకలత

8004 NDX3054095
పపరర: ననగ రతరమ మవశ

94-75/1185

భరస : ససజవ రరవప మవశ
ఇసటట ననస:17-2-204
వయససస:59
లస: ససస స
94-76/217

8007 AP151010174580
పపరర: ససజవరరవప మవరశ

94-76/218

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:17-2-204
వయససస:60
లస: పప
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94-76/219

తసడడ:డ రరమగలల మగషససపలర
ఇసటట ననస:17-2-204
వయససస:67
లస: పప
8011 NDX0495135
పపరర: ససధఖశక యడర పరటట

94-76/222

94-76/225

94-76/228

8015 NDX1360734
పపరర: మగనసరరర శకశస ల
శ స

8018 AP151010174581
పపరర: అశశకలరమమర యడర పరటట

94-76/231

8021 NDX3215142
పపరర: ట చ

94-76/226

8024 NDX2428829
పపరర: భబరత కకకషషసశశటస ట

8013 AP151010177628
పపరర: సశరరపరరణణ యడర పరటట

94-76/224

8016 NDX0495143
పపరర: యడర పరటట అమరరరథ

94-76/227

తసడడ:డ అశశక కలమమర
ఇసటట ననస:17-2-207
వయససస:35
లస: పప
94-76/229

8019 AP151010177310
పపరర: శకమననహరగ జజగరర మమడడ

94-76/230

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-2-208
వయససస:77
లస: ససస స
94-75/1186

తసడడ:డ ద ద
ఇసటట ననస:17-2-209
వయససస:52
లస: పప
94-76/233

94-76/221

భరస : అశశక కలమమర
ఇసటట ననస:17-2-207
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:17-2-207
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ నరగసససహస
ఇసటట ననస:17-2-208
వయససస:82
లస: పప
8023 NDX2428761
పపరర: వరరణ తదజ కకకషషసశశటస ట

94-76/223

తసడడ:డ సతఖస
ఇసటట ననస:17-2-207
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ దదవనసదనర ఆవపలలలల
ఇసటట ననస:17-2-207
వయససస:40
లస: పప
8020 JBV3701810
పపరర: ననగజశశరరరవప జజగరర మమడడ

8012 NDX1360593
పపరర: అలవనలల మగనసరరర

8010 NDX1433127
పపరర: శకనవరస రరవప కలరరక

తసడడ:డ సరసబమమరగస కలరరక
ఇసటట ననస:17-2-206
వయససస:52
లస: పప

భరస : సతఖస
ఇసటట ననస:17-2-207
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అశశక కలమమర
ఇసటట ననస:17-2-207
వయససస:31
లస: పప
8017 NDX1727348
పపరర: బబబగ ఆవపలలలల

94-76/220

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:17-2-205
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ అశశక కలమమర
ఇసటట ననస:17-2-207
వయససస:34
లస: ససస స
8014 NDX1074129
పపరర: యడర పరటట అరరణ తదజ

8009 NDX0425462
పపరర: మహన రరవప చరరమమమళళ

8022 NDX2428803
పపరర: ససజన కకకషషసశశటస ట

94-76/232

తసడడ:డ శవ రరమ పడసరద కకకషషసశశటస ట
ఇసటట ననస:17-2-209 SAI HOMES OPP. PA
వయససస:27
లస: ససస స
94-76/234

8025 NDX2428811
పపరర: ససబబరరవమమ కకకషషసశశటస ట

94-76/235

తసడడ:డ శవ రరమ పడసరద కకకషషసశశటస ట
ఇసటట ననస:17-2-209 SAI HOMES OPP. PA
వయససస:29
లస: పప

భరస : శవరరస పడసరద కకకషషసశశటస ట
ఇసటట ననస:17-2-209 SAI HOMES OPP PA
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : కకషషమమరగస కకకషషసశశటస ట
ఇసటట ననస:17-2-209 SAI HOMES OPP PA
వయససస:78
లస: ససస స

94-76/789
8026 NDX2730513
పపరర: వరజర ససబబసససయన కకÓకజర కకÓ
ాసవనల
తసడడ:డ కజ జజ వరజర
ఇసటట ననస:17-2-209, SAI HOMES
వయససస:44
లస: పప

94-76/790
8027 NDX2730356
పపరర: భబరత ససబబసససయన కకÓకజర కకÓ
ాసవనల
భరస : వరజర ససబబసససయన కజ
ఇసటట ననస:17-2-209, SAI HOMES
వయససస:41
లస: ససస స

8028 NDX2923084
పపరర: బబసనస జజసఫ
తలర : అలయమమ
ఇసటట ననస:17-2-209, SAI HOMES
వయససస:29
లస: పప

8029 NDX0907501
పపరర: బటస గగరగ ససరజఖ

8030 NDX0495150
పపరర: బటస గగరగ వనసకటససబబబరరడడడ

8031 NDX0595439
పపరర: రరధ సవరళళ

94-76/236

భరస : వనసకట ససబబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:17-2-211
వయససస:42
లస: ససస స
8032 NDX1433267
పపరర: నవఖ చచదరగ పరరచసరగ

తసడడ:డ గరల రరడడడ
ఇసటట ననస:17-2-211
వయససస:49
లస: పప
94-76/238

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:17-2-213
వయససస:27
లస: ససస స
8035 NDX0947952
పపరర: ససధనరరణణ జసపన
భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:17-2-213
వయససస:42
లస: ససస స

94-76/237

8033 NDX0178707
పపరర: వసశ వణ ఆవపల

8036 AP151010177177
పపరర: ఉమమదదవ జసపన
భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-2-213
వయససస:51
లస: ససస స

94-73/274

భరస : మగరళకకషష
ఇసటట ననస:17-2-212
వయససస:45
లస: ససస స
94-76/239

తసడడ:డ అపరసరరవప
ఇసటట ననస:17-2-213
వయససస:30
లస: ససస స
94-76/241

94-76/791

8034 NDX0873075
పపరర: జసపన హరగక

94-76/240

భరస : శకనవరస పడభబకర శరఖసడడలమఖ
ఇసటట ననస:17-2-213
వయససస:35
లస: ససస స
94-76/242

8037 AP151010177173
పపరర: రరజఖలకడమ కసచభటర 

94-76/243

భరస : హరగననరరయణ
ఇసటట ననస:17-2-213
వయససస:55
లస: ససస స
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8038 AP151010177175
పపరర: నరమల జసపన

94-76/244

భరస : ఆసజననయశరమ
ఇసటట ననస:17-2-213
వయససస:61
లస: ససస స
8041 JBV3701844
పపరర: రవశసకర జసపన

94-76/247

94-76/250

94-76/253

94-73/277

94-73/280

94-73/283

94-74/168

తసడడ:డ కరశ వశశననధస
ఇసటట ననస:17-2-217
వయససస:61
లస: పప

8051 NDX1110527
పపరర: సతష చసదడ పరవపలలరగ

8054 NDX1373604
పపరర: ననహననగ కకళళ

8057 NDX0183970
పపరర: ససజజత కకడనల

8060 NDX1806902
పపరర: ససధఖ కకలమర

94-73/286

8063 NDX1373596
పపరర: నసదదపరటట జయ లకడమ

94-73/278

8066 NDX2048560
పపరర: శసకర రరవప కకలర
తసడడ:డ వనసకరటరరమయఖ కకలర
ఇసటట ననస:17-2-217
వయససస:64
లస: పప

8046 AP151010174271
పపరర: ఆసజననయశరమ జసపన

94-76/252

8049 NDX1109347
పపరర: సరరజన పరవపలలరగ

94-73/276

8052 NDX1110436
పపరర: దదననష బబబగ పరవపలలరగ

94-73/279

తసడడ:డ వజయకలమమర
ఇసటట ననస:17-2-215
వయససస:41
లస: పప
94-73/281

8055 NDX0185587
పపరర: శకలకడమ కకలమర

94-73/282

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:17-2-216
వయససస:49
లస: ససస స
94-73/284

8058 NDX0094623
పపరర: శకనవరస కకళర

94-73/285

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:17-2-216
వయససస:54
లస: పప
94-74/169

8061 NDX1500512
పపరర: వససమత బబలననన

94-74/170

భరస : అవధవరయఖ బబలననన
ఇసటట ననస:17-2-216
వయససస:87
లస: ససస స
94-73/287

భరస : హరగ పడసరద
ఇసటట ననస:17-2-217
వయససస:53
లస: ససస స
94-73/289

94-76/249

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:17-2-215
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : పపరష చసద కకలమర
ఇసటట ననస:17-2-216
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ హరగపస
డ రద
ఇసటట ననస:17-2-217
వయససస:30
లస: ససస స
8065 NDX0999367
పపరర: హరగపస
డ రద నసదదపరటట

94-73/275

భరస : వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:17-2-216
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస కకలమర
ఇసటట ననస:17-2-216
వయససస:26
లస: ససస స
8062 NDX1033877
పపరర: రరహహత నసదదపరటట

8048 JBV2969616
పపరర: నగరనపసడయమసక చగగరరపరటట

8043 JBV3701877
పపరర: చసదడశశఖర వలవనటట

తసడడ:డ గగరరలసగశరససస స
ఇసటట ననస:17-2-213
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:17-2-216
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:17-2-216
వయససస:60
లస: ససస స
8059 NDX1500082
పపరర: ననహ ననగ కకలమర

94-76/251

తసడడ:డ వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:17-2-215
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:17-2-215
వయససస:69
లస: పప
8056 NDX0595546
పపరర: వనసకరయమమ చలమర

8045 AP151010174319
పపరర: పడసరదరరవప బసడర మమడడ

94-76/246

తసడడ:డ వ.ఏస.ఏస. కలటటసబ శరససస స
ఇసటట ననస:17-2-213
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడబబబగ  
ఇసటట ననస:17-2-214
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయకలమమర
ఇసటట ననస:17-2-215
వయససస:37
లస: పప
8053 NDX1110477
పపరర: వజయకలమమర పరవపలలరగ

94-76/248

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:17-2-213
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ గగరరలసగ శరససస స
ఇసటట ననస:17-2-213
వయససస:74
లస: పప
8050 NDX1110428
పపరర: మధసకర పరవపలలరగ

8042 JBV3701869
పపరర: ససధనకర జసపన

8040 NDX1433259
పపరర: వవనక పరరచసరగ

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:17-2-213
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరమశరససస స
ఇసటట ననస:17-2-213
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ గగరరలసగశరససస స
ఇసటట ననస:17-2-213
వయససస:62
లస: పప
8047 JBV3701851
పపరర: వనసకటరరమశరససస స జసపన

94-76/245

తసడడ:డ హరగననరరయణ కసచబబ టర
ఇసటట ననస:17-2-213
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయశరమ
ఇసటట ననస:17-2-213
వయససస:35
లస: పప
8044 AP151010174272
పపరర: ననగజశశరరరవప జసపన

8039 NDX2041762
పపరర: ఈశశర పడదదప కసచబబ టర

8064 NDX0999300
పపరర: సరయ కకరణ నసదదపరటట

94-73/288

తసడడ:డ హరగపస
డ రద
ఇసటట ననస:17-2-217
వయససస:27
లస: పప
94-73/290

8067 NDX2262228
పపరర: శక చచదరగ సససకర

94-75/139

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సససకర
ఇసటట ననస:17-2-217
వయససస:22
లస: ససస స
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94-75/140

భరస : శకనవరస రరవప సససకర
ఇసటట ననస:17-2-217
వయససస:44
లస: ససస స
8071 NDX0426437
పపరర: మసరసనమమ జజలదద

94-73/292

94-73/639

94-74/171

94-74/789

8078 NDX1501312
పపరర: ననగ మణణ చలమర

94-74/172

8081 NDX1827221
పపరర: ననగమలర సవరర చలమర

94-75/1187

8084 NDX2998193
పపరర: చలమర సరసబ రరడడ

94-75/143

94-72/449

8087 NDX0470088
పపరర: మమధవ కడడయమల

94-73/294

8076 NDX2996825
పపరర: శరకవణణ చలర

94-73/758

తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:17-2-218
వయససస:25
లస: ససస స
8079 NDX1915521
పపరర: హరగ కకషష చలమర

94-74/173

8082 NDX1826967
పపరర: వరరరరడడడ చలమర

94-75/144

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:17-2-218
వయససస:54
లస: పప
94-75/1188

తసడడ:డ చలమర బబ సస రరడడడ
ఇసటట ననస:17-2-218
వయససస:45
లస: పప
94-76/793

8073 NDX0572735
పపరర: సరసబరరడడడ చలమర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చలమర
ఇసటట ననస:17-2-218
వయససస:27
లస: పప

భరస : వరరరరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:17-2-218
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:17-2-218
వయససస:53
లస: పప
8089 NDX0426072
పపరర: ఉష కడడయమల కడడయమల

94-73/757

భరస : శకనవరసరరవ
ఇసటట ననస:17-2-218
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:17-2-218
వయససస:46
లస: ససస స
8086 NDX2996940
పపరర: వర రరడడడ చలర

8075 NDX2839595
పపరర: చలమర లకడమ

94-73/291

తసడడ:డ బబ సస రరడడడ
ఇసటట ననస:17-2-218
వయససస:46
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:17-2-218
వయససస:23
లస: ససస స
8083 NDX3000858
పపరర: వనసకటరరవమమ చలర

94-73/293

భరస : చలమర సరసబ రరడడ
ఇసటట ననస:17-2-218
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:17-2-218
వయససస:24
లస: ససస స
8080 NDX3009156
పపరర: లకడమపడసనర చలర

8072 NDX1827072
పపరర: వనసకట రరవమమ చలమర

8070 NDX0438119
పపరర: ససజనఖ జజలమదద

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:17-2-218
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:17-2-218
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ చలమర సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:17-2-218
వయససస:19
లస: పప
8077 NDX1748799
పపరర: లకడమపడసనర చలమర

94-75/141

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సససకర
ఇసటట ననస:17-2-217
వయససస:49
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:17-2-218
వయససస:61
లస: ససస స
8074 NDX2612158
పపరర: చలమర లకకమ రరడడ

8069 NDX2468908
పపరర: శకనవరస రరవప సససకర

8085 NDX2996965
పపరర: ననగమలలర శశరగ చలర

94-76/792

భరస : వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:17-2-218
వయససస:77
లస: ససస స
94-72/447

8088 NDX2058031
పపరర: అపరష కడడయమల

94-72/448

భరస : కళళఖణబబబగ కడడయమల
ఇసటట ననస:17-2-223VIDHYA NAGER 3LIN
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకషష కకశశర కడడయమల
ఇసటట ననస:17-2-223VIDHYA NAGER 3LIN
వయససస:41
లస: ససస స

8090 NDX1204502
పపరర: కకషషకకషస ర కడడయమల

8091 NDX1204676
పపరర: వజయబబబగ కడడయమల

94-72/450

94-72/451

భరస : వజయబబబగ కడడయమల
ఇసటట ననస:17-2-223VIDHYA NAGER 3LIN
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయబబబగ కడడయమల
ఇసటట ననస:17-2-223VIDHYA NAGER 3LIN
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరరయణ కడడయమల
ఇసటట ననస:17-2-223VIDHYA NAGER 3LIN
వయససస:72
లస: పప

8092 NDX0899773
పపరర: చచరరకలరగ మహలకమమమ

8094 NDX1718958
పపరర: అనసష మదదపలర

భరస : ధరణణధరగరపరలకకషషమమరగస ఇనసకకలలర
ఇసటట ననస:17-2-224VIDHYA NAGER 3LIN
వయససస:68
లస: ససస స

94-72/453
8093 NDX1088087
పపరర: ధరణణధర గరపరలకకషషమమరగస
ఇనసకకలలర
తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప ఇనసకకళళళ
ఇసటట ననస:17-2-224VIDHYA NAGER 3LIN
వయససస:62
లస: పప

భరస : సరహహతఖ నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:17-2-225
వయససస:33
లస: ససస స

8095 AP151010177355
పపరర: ససమ నలల
ర రగ

8096 AP151010177356
పపరర: నరమల నలల
ర రగ

8097 JBV2728939
పపరర: సరహహతఖ నలల
ర రగ  

94-72/452

94-72/454

భరస : వనసకటకకకషషపడసరద నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:17-2-225VIDHYA NAGER 3LIN
వయససస:41
లస: ససస స

94-72/455

భరస : వనసకతకకకషషపడసరద నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:17-2-225VIDHYA NAGER 3LIN
వయససస:56
లస: ససస స

94-53/65

94-72/456

తసడడ:డ వనసకటకకషష పడసరద  నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:17-2-225VIDHYA NAGER 3LIN
వయససస:38
లస: పప
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8098 AP151010174268
పపరర: చచసచసరరమమననయగడడ నలల
ర రగ

94-72/457

8099 AP151010174267
పపరర: వనసకటకకషషపడసరద నలల
ర రగ

94-72/458

8100 NDX0572933
పపరర: వనసకట శకకరసత హరద గగరగ

94-72/459

తసడడ:డ వనసకటకకషషపడసరద నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:17-2-225VIDHYA NAGER 3LIN
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖననయగడడ నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:17-2-225VIDHYA NAGER 3LIN
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ పపరరషస తస మ రరడడడ హరదగజరగ
ఇసటట ననస:17-2-226VIDHYA NAGER 3LIN
వయససస:36
లస: పప

8101 NDX1163229
పపరర: రఘగవసశ అవననష B బబ డడడ

8102 NDX0095588
పపరర: హరగననథ బబబగ బబ మగమ

8103 NDX3021623
పపరర: రరమ కకషష రరడడడ బబ మగమ

94-72/460

94-72/461

తసడడ:డ హరరననధ బబబగ బబ డడడ
ఇసటట ననస:17-2-227VIDHYA NAGER 3LIN
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమగలల బబ డడడ
ఇసటట ననస:17-2-227VIDHYA NAGER 3LIN
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ మలర శశర రరడడడ బబ మగమ
ఇసటట ననస:17-3
వయససస:54
లస: పప

8104 NDX3009511
పపరర: రరధదక మదసగగల

8105 NDX0204347
పపరర: అనసషర యమరర గడనడ

8106 NDX0629428
పపరర: ఝమనస యమరర గడడ

94-75/1194

భరస : ననరరయణ మదసగగల
ఇసటట ననస:17-3
వయససస:40
లస: ససస స
8107 NDX0183939
పపరర: ననగ చచసతనఖ వనస

తసడడ:డ ననగ చచసతనఖ యమరర గడడ
ఇసటట ననస:17-3-89
వయససస:33
లస: ససస స
94-89/239

తసడడ:డ శకనవరస వనస
ఇసటట ననస:17-3-89
వయససస:36
లస: పప
8110 NDX0096339
పపరర: యలవరగస సశరష కరసత

94-89/237

8108 NDX0656041
పపరర: ననగ చచసతనఖ యమరర గడడ

8111 NDX0095455
పపరర: కజశవ రతర మహహష యలవరగస

94-89/238

భరస : శకనవరస యమరర గడడ
ఇసటట ననస:17-3-89
వయససస:61
లస: ససస స
94-89/240

తసడడ:డ శకనవరస యమరర గడడ
ఇసటట ననస:17-3-89
వయససస:40
లస: పప
94-72/469

94-75/1192

8109 NDX0180968
పపరర: శరకవరణణ యలవరగస

94-72/468

భరస : సశరష కరసత యమలవరగస
ఇసటట ననస:17-3-228 VIDHYA NAGER 4LIN
వయససస:34
లస: ససస స
94-72/470

94-72/471
8112 NDX0096008
పపరర: రరమ మహనరరవప యలవరగస

తసడడ:డ రరస మహన రరవప యమలవరగస
ఇసటట ననస:17-3-228 VIDHYA NAGER 4LIN
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరమమహన రరవప యమలవరగస
ఇసటట ననస:17-3-228 VIDHYA NAGER 4LIN
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప యమలవరగస
ఇసటట ననస:17-3-228 VIDHYA NAGER 4LIN
వయససస:69
లస: పప

8113 NDX2174480
పపరర: ఆతమకలరగ ఉదయ కకరణ రరడడడ

8114 NDX3002698
పపరర: మలర కరరరరన రరవప పప టట
ర రగ

8115 NDX2844090
పపరర: హహమలత పప టట
ర రగ

94-72/472

తసడడ:డ ఆతమకలరగ రసగరరరడడడ ఆతమకలరగ
ఇసటట ననస:17-3-229
వయససస:29
లస: పప
8116 NDX3112091
పపరర: రమణమమ పగడనల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:17-3-231
వయససస:54
లస: పప
94-76/796

భరస : పసదద రరడడడ పగడనల
ఇసటట ననస:17-3-231
వయససస:36
లస: ససస స
8119 JBV2969780
పపరర: ఇసదదరరరణణ కలసదన

94-73/295

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:17/3/236
వయససస:72
లస: ససస స

94-76/797

8120 NDX1198324
పపరర: తరరపతమమ చనగస

94-73/298

8123 JBV2727568
పపరర: కకటటశశరరరవ గటటస

94-73/296

8126 NDX0350470
పపరర: ననగ రరమ కకషష తడడవరయ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:17/3/236
వయససస:48
లస: పప

94-76/798

8121 JBV2969665
పపరర: సరవతడ అసకరళళ

94-73/297

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:17-3-234
వయససస:66
లస: ససస స
94-73/299

8124 NDX0892018
పపరర: తడడవరయ
ననగదసరర హహమరరఘవయఖ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:17/3/236
వయససస:43
లస: ససస స

94-73/302

94-73/303
8127 NDX0095257
పపరర: ననగ మమరరత వజయ భగవరన
తడడవరయ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:17/3/236
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:17-3-235
వయససస:50
లస: పప
94-73/301

8118 NDX2952372
పపరర: మమఘన పప టట
ర రగ
తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:17-3-231
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:17-3-234
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ 
ఇసటట ననస:17-3-234
వయససస:73
లస: పప
8125 NDX0189571
పపరర: భబనసమత తనడవరయ

8117 NDX2851616
పపరర: మమనవ పప టట
ర రగ

94-76/795

భరస : మలర కరరరరన రరవప పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:17-3-231
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:17-3-231
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కకషషకకషస ర
ఇసటట ననస:17-3-234
వయససస:55
లస: ససస స
8122 JBV2728459
పపరర: రరమయఖ  అసతనళళ

94-76/794

94-73/300
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8128 NDX0095547
పపరర: శకనవరసరరవప తడడవరయ

94-73/304

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:17/3/236
వయససస:78
లస: పప
8131 NDX0567594
పపరర: కసచబటర హరగననరరయణ

94-76/254

94-75/150

94-75/153

94-76/257

94-210/203

94-76/260

94-76/262

తసడడ:డ పసదదఅపససశశటస ట పసదపససకక
ఇసటట ననస:17-3-254
వయససస:63
లస: పప

8135 NDX2403749
పపరర: నరసససహ రరడడడ ఉడడమగల

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:17-3-241
వయససస:26
లస: పప
94-75/151

8138 NDX0873190
పపరర: కమలకలమమరగ కలడడతపపడడ

8141 WXW0009092
పపరర: వనసకట రమణ మగలర పపడడ

8144 NDX1633347
పపరర: శక సపరహ కసదదమళళ

94-76/265

94-76/255

8139 NDX0495127
పపరర: పడణణత బబబగ కలడడతపపడడ

94-76/799

8142 NDX2657583
పపరర: పపజ శకలకడమ ససరఖదదవర

8153 AP151010174446
పపరర: శరఖస కకలమర

8156 NDX2959401
పపరర: ననరరణమమ తసగగలమ
భరస : వనసకట సరశమ తసగగలమ
ఇసటట ననస:17-3-256
వయససస:64
లస: ససస స

94-76/256

94-76/632

భరస : పడణణత బబబగ కలడడతపపడడ
ఇసటట ననస:17-3-245, 4TH LINE
వయససస:33
లస: ససస స
94-76/258

8145 AP151010177408
పపరర: కకపరరరవప కసదదమళర

94-76/259

భరస : కకపరరరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:17-3-248
వయససస:41
లస: ససస స

94-74/175 8148 NDX0566547
8147 NDX0180869
పపరర: రరమ ససబబలకడమ మమమళరపలర 
పపరర: అబమబరగ ననగలకడమ

8150 NDX1785601
పపరర: రమణమమ మగకలర

94-75/152

తసడడ:డ రవసదడ బబబగ
ఇసటట ననస:17-3-245
వయససస:38
లస: పప

94-76/261

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:17-3-250
వయససస:35
లస: ససస స
94-76/263

8151 AP151010177514
పపరర: శకదదవ కకలమర

94-76/264

భరస : శరఖమ
ఇసటట ననస:17-3-251
వయససస:47
లస: ససస స
94-76/266

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-3-251
వయససస:53
లస: పప
94-75/154

8136 NDX2403723
పపరర: కకటటశశరరరడడడ ఉడడమగల
తసడడ:డ రరమకకషరషరరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:17-3-242
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర మగకలర
ఇసటట ననస:17-3-251
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ యమననదయఖ మగకలర
ఇసటట ననస:17-3-251
వయససస:46
లస: పప
8155 NDX2363737
పపరర: సతఖననరరయణ పసదపపసకక

94-75/149

భరస : ఆదదబబబగ
ఇసటట ననస:17-3-250
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:17-3-250
వయససస:40
లస: పప
8152 NDX1786567
పపరర: వనసకటటశశరరర మగకలర

8133 NDX1439778
పపరర: శశ కకరణ నలర పననన

తసడడ:డ కకప రరవప కసదదమళళ
ఇసటట ననస:17-3-248
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:17-3-248
వయససస:55
లస: పప
8149 NDX0566620
పపరర: అబమబరగ శకధర

94-75/148

తసడడ:డ బడహమనసదస మగలర పపడడ
ఇసటట ననస:17-3-245a
వయససస:50
లస: పప

భరస : కకటయఖ బబవ
డ రజ
ఇసటట ననస:17-3-246
వయససస:53
లస: ససస స
8146 AP151010174253
పపరర: కకపరరరవప కసదదమళళ

8132 NDX1439745
పపరర: ససమఖ నలర పననన

భరస : రవసదడబబబగ
ఇసటట ననస:17-3-245
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ పపసడరరకరకయఖ
ఇసటట ననస:17-3-245
వయససస:71
లస: పప
8143 NDX0732875
పపరర: వరలకడమ బబవ
డ రజ

94-73/305

తసడడ:డ రరమకకషరషరరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:17-03-242
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ నరగసరరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:17-3-242
వయససస:69
లస: పప
8140 NDX0873158
పపరర: రవసదడబబబగ కలడడతపపడడ

8130 NDX2261675
పపరర: లకడమ నరససమహ రరవప
కరటడగడడ
తసడడ:డ ననగ భమషణ రరవప కరటడగడచడ
ఇసటట ననస:17-3-237
వయససస:93
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:17-3-241
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమకకషరషరరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:17-3-242
వయససస:63
లస: ససస స
8137 NDX2403715
పపరర: రరమకకషరషరరడడడ ఉడడమగల

94-75/147

తసడడ:డ రరజజ రరడడడ ఏరరవ
ఇసటట ననస:17-3-236
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:17-3-238
వయససస:65
లస: పప
8134 NDX2403731
పపరర: ఉమమమహహశశరగ ఉడడమగల

8129 NDX1346360
పపరర: బబల అనసష ఏరరవ

8154 AP151010174468
పపరర: కకటటశశరరరవప కకలమర

94-76/267

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:17-3-251
వయససస:78
లస: పప
94-74/790

8157 NDX1284934
పపరర: లలతన రరశతష

94-75/155

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:17-3-256
వయససస:39
లస: ససస స
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94-75/156

భరస : రమణయఖ ఏలలరర
ఇసటట ననస:17-3-256
వయససస:41
లస: ససస స
8161 NDX1285022
పపరర: జయమమ జజననరడ

94-75/159

94-75/162

94-75/165

94-75/168

94-75/171

94-73/759

94-74/792

తసడడ:డ ఈశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-3-259
వయససస:28
లస: ససస స

8171 NDX1284884
పపరర: రవసదర రరడడడ పససతల

8174 NDX1284751
పపరర: నరసససహ రరవప పరడగల

8177 NDX3111457
పపరర: హరగ చసదన మనరవ

8180 NDX2890523
పపరర: వనసకటపసయఖ చరరమమమళర

94-75/174

8183 NDX0649624
పపరర: వనసకటరమణయఖ ననత

94-75/169

8186 NDX1000306
పపరర: శక ననగమలర క మలననన
తసడడ:డ ఈశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-3-259
వయససస:31
లస: ససస స

8166 NDX1164920
పపరర: నరజశ ఆరసడ

94-75/164

8169 NDX1284959
పపరర: శకనస మసరలమ

94-75/167

8172 NDX1284983
పపరర: శసకర రరవప రరశతష

94-75/170

తసడడ:డ కలరరమ ననయడడ
ఇసటట ననస:17-3-256
వయససస:47
లస: పప
94-75/172

8175 NDX2616175
పపరర: పదమశక ననత

94-57/670

భరస : వనసకటరమణయఖ ననత
ఇసటట ననస:17-3-259
వయససస:51
లస: ససస స
94-73/760

8178 NDX3181906
పపరర: పడససననసబ మగరకకసడ

94-74/791

భరస : పసచచయఖ మగరకకసడ
ఇసటట ననస:17-3-259
వయససస:89
లస: ససస స
94-74/793

8181 NDX2262335
పపరర: రతరసపశత కససకలరగస

94-75/173

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కససకలరగస
ఇసటట ననస:17-3-259
వయససస:20
లస: ససస స
94-75/175

తసడడ:డ యమననదద
ఇసటట ననస:17-3-259
వయససస:56
లస: పప
94-76/268

94-75/161

తసడడ:డ పససడడపలర
ఇసటట ననస:17-3-256
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రమణయఖ చరరమమమళర
ఇసటట ననస:17-3-259
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ
ఇసటట ననస:17-3-259
వయససస:29
లస: పప
8185 NDX1000090
పపరర: దదవఖ శవమమధసరగ మలననన

94-75/166

తసడడ:డ రరఘవ రరవప మనరవ
ఇసటట ననస:17-3-259
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:17-3-259
వయససస:75
లస: పప
8182 NDX0564799
పపరర: గరతమ కలమమర ననత

8168 NDX1285014
పపరర: కకషష ఉతస రరవలర

8163 NDX1284793
పపరర: గరరర ననయగడడ కకలర మడ

తసడడ:డ పరససరరమ
ఇసటట ననస:17-3-256
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ చనర సరవయ
ఇసటట ననస:17-3-256
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ అసకమమరరవప నరరలశశటస ట
ఇసటట ననస:17-3-259
వయససస:66
లస: పప
8179 NDX3079563
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పరమగలపరటట

94-75/163

తసడడ:డ సరయ రరడడడ
ఇసటట ననస:17-3-256
వయససస:39
లస: పప

తలర : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:17-3-256
వయససస:47
లస: పప
8176 NDX2828457
పపరర: రరమకకషష నరరలశశటస ట

8165 NDX1284967
పపరర: మహహష మపరగస

94-75/158

తసడడ:డ లకమయ
ఇసటట ననస:17-3-256
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సతఖస
ఇసటట ననస:17-3-256
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరధన మమరగస
ఇసటట ననస:17-3-256
వయససస:37
లస: పప
8173 NDX1285105
పపరర: పడసరద మకకరన

94-75/160

తలర : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:17-3-256
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ చసటట బబబగ
ఇసటట ననస:17-3-256
వయససస:32
లస: పప
8170 NDX1285048
పపరర: పస లననయడడ గరజల

8162 NDX1284819
పపరర: పడసరద తలకటటరగ

8160 NDX1395029
పపరర: ఆదదశశషమమ మకరరన

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:17-3-256
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ చసటట బబబగ
ఇసటట ననస:17-3-256
వయససస:25
లస: పప

తలర : వనసకట ననయడడ
ఇసటట ననస:17-3-256
వయససస:27
లస: పప
8167 NDX1284892
పపరర: నవన తలకరటటరగ

94-75/157

భరస : ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:17-3-256
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : యయరకయ
ఇసటట ననస:17-3-256
వయససస:57
లస: ససస స
8164 NDX1285139
పపరర: దనసజయ రరవప కలశశటస ట

8159 NDX1284850
పపరర: ససరఖ వత గరరగ

8184 NDX3182268
పపరర: శవ శక మగససనసరర

94-75/1199

భరస : చన అపసరరవప మగససనసరర
ఇసటట ననస:17-3-259
వయససస:58
లస: ససస స
94-76/269

8187 NDX1000207
పపరర: పదనమవత మనరవ

94-76/270

భరస : రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:17-3-259
వయససస:40
లస: ససస స
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94-76/271

భరస : భమ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:17-3-259
వయససస:52
లస: ససస స
8191 NDX1000074
పపరర: అనససయమమ పరమగలపరటట

94-76/274

94-76/277

94-76/800

94-76/803

94-76/633

94-76/283

94-76/286

94-76/279

8198 NDX2867646
పపరర: చన అపసరరవప మగససనసరర

తసడడ:డ పరసధనమయఖ
ఇసటట ననస:17-3-259
వయససస:58
లస: పప
94-76/801

8201 NDX3081007
పపరర: హరగ చసదన మనరవ

8204 NDX0976944
పపరర: వసససధరర దదవ గడడడ పరటట

8207 NDX1433184
పపరర: వనసకట ననగపరగమళ వసకదనరర

8210 NDX0873281
పపరర: అశశక కలమమర ససదదరరడడడ

94-76/289

8213 NDX0492702
పపరర: శకహరగ రరవప ససదదరరడడడ
తసడడ:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:17-3-264
వయససస:55
లస: పప

94-76/634

భసధసవప: బల సతఖ రరహహణణ రతరశక బచసచ
ఇసటట ననస:17-3-264
వయససస:57
లస: పప

8199 NDX2867653
పపరర: శవ శక మగససనసరర

94-76/804

8202 NDX2388163
పపరర: ససజత మసడవ

94-76/280

భరస : శశఖర బబబగ మసడవ
ఇసటట ననస:17-3-262
వయససస:34
లస: ససస స
94-76/281

8205 NDX0976951
పపరర: సరసబశవరరవప గడడడపరటట

94-76/282

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:17-3-263
వయససస:81
లస: పప
94-76/284

8208 NDX0873307
పపరర: కకటటశశరమమ ససదదరరడడడ

94-76/285

భరస : శక హరగరరవప
ఇసటట ననస:17-3-264
వయససస:51
లస: ససస స
94-76/287

8211 NDX0873299
పపరర: శవ పడసరద ససదదరరడడడ

94-76/288

తసడడ:డ శక హరగ రరవప
ఇసటట ననస:17-3-264
వయససస:33
లస: పప
94-76/290

8214 NDX1433168
పపరర: కకషష శశష సరయ వసకదనరర

94-76/291

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గగపరస వసకదనరర
ఇసటట ననస:17-3-264
వయససస:76
లస: పప

94-89/701 8217 NDX1748815
8216 NDX2591808
పపరర: బల సతఖ రరహహణణ రతర శక బచసచ
పపరర: మలర క గగసటక

భరస : ననగజశశర రరవప రరచమమడడగగ
ఇసటట ననస:17-3-264
వయససస:53
లస: ససస స

94-76/802

భరస : చనర అపసరరవప మగససనసరర
ఇసటట ననస:17-3-259
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శక హరగ రరవప
ఇసటట ననస:17-3-264
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకషష శశష సరయ వసకదనరర
ఇసటట ననస:17-3-264
వయససస:48
లస: పప
8215 NDX2668028
పపరర: నగజశశరరరవప రరచమమడడగగ

8196 NDX1000116
పపరర: రరఘవరరవప మనరవ

భరస : ససరజష కలమమర వసకదనరర
ఇసటట ననస:17-3-264
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకషష శశష సరయ వసకదనరర
ఇసటట ననస:17-3-264
వయససస:68
లస: ససస స
8212 NDX1433143
పపరర: ససరజష కలమమర వసకదనరర

94-76/278

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:17-3-263
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప రరచమడడగగ
ఇసటట ననస:17-3-264
వయససస:22
లస: ససస స
8209 NDX1433150
పపరర: కకషష వనణణ వసకదనరర

94-76/276

తసడడ:డ రరఘవ రరవప మనరవ
ఇసటట ననస:17-3-259
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవనశశర రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:17-3-262
వయససస:40
లస: పప
8206 NDX2150472
పపరర: వనసశరల నఖత రరచమడడగగ

8193 NDX0999995
పపరర: ఎస కర సస పస రమణ చచదరగ
వనలననన
తసడడ:డ భమ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:17-3-259
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ చలమయఖ మగససనసరర
ఇసటట ననస:17-3-259
వయససస:66
లస: పప

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:17-3-259
వయససస:51
లస: ససస స
8203 NDX2612828
పపరర: శశఖర బబబగ మసడవ

8195 NDX1000769
పపరర: ఈశశరరరవప మలననన

94-76/273

94-76/275

తసడడ:డ బబబగరరవప
ఇసటట ననస:17-3-259
వయససస:58
లస: పప

భరస : పసచచయమ మగరకకసడ
ఇసటట ననస:17-3-259
వయససస:85
లస: ససస స
8200 NDX3176278
పపరర: శక దదవ నరరలశశటస ట

8192 NDX1000348
పపరర: వనసకట ససదదప చచదరగ వనలననన

8190 NDX1000322
పపరర: రరజజశశరగ చరరమమమళర

భరస : వనసకటపసయఖ
ఇసటట ననస:17-3-259
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ భమ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:17-3-259
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:17-3-259
వయససస:32
లస: పప
8197 NDX2867711
పపరర: పడససననసబ మగరకకసడ

94-76/272

భరస : ఈశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-3-259
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:17-3-259
వయససస:72
లస: ససస స
8194 NDX1000058
పపరర: రరజశశఖర మనరవ

8189 NDX1000280
పపరర: శభశక మలననన

94-74/176

భరస : చసదడ పడకరశ రరడడడ తనడడపరగస వపపల
ఇసటట ననస:17/3/265
వయససస:38
లస: ససస స
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94-74/177

8219 NDX1727249
పపరర: రరఘవ వనగగరరడడడ

భరస : వనసకట జయపడకరశ రరడడడ తనడడపరగస
ఇసటట ననస:17/3/265
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వనగగరరడడడ
ఇసటట ననస:17/3/265
వయససస:33
లస: పప

8221 NDX2096189
పపరర: వనసకట జయపడకరశ రరడడడ
తనడడపరగస
తసడడ:డ సరసబ రరడడడ తనడడపరగస
ఇసటట ననస:17/3/265
వయససస:72
లస: పప

94-74/180

8222 NDX0783662
పపరర: హరగత వదద

8224 NDX0783647
పపరర: లకడమరరజఖస వదద

94-75/178

94-76/805

94-74/181

94-75/184

94-75/187

94-75/190

భరస : శవకలమమర
ఇసటట ననస:17-3-287
వయససస:52
లస: ససస స

94-89/241

8231 NDX0948299
పపరర: మకదసలమరరణణ కసచరర

8234 NDX0948281
పపరర: ననగ సతష కసచరర

8237 NDX0948315
పపరర: వజయకలమమరగ దనవపలలరగ

8240 NDX0948018
పపరర: ససజనఖ తషమమ

94-75/193

8243 NDX1074467
పపరర: అఅభషపక జననజ

94-75/182

8246 NDX0566497
పపరర: బతష
స ల నరమల
భరస : శవ మననహర రరవప
ఇసటట ననస:17-3-287
వయససస:63
లస: ససస స

8229 NDX2363729
పపరర: మలర కరరరరన దడడర

94-75/181

8232 NDX0785469
పపరర: పదనమవత పస

94-75/183

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:17-3-277
వయససస:54
లస: ససస స
94-75/185

8235 AP151010174476
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గసగగననన

94-75/186

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:17-3-277
వయససస:62
లస: పప
94-75/188

8238 NDX0948224
పపరర: ఈశశర చసద గరగగననన

94-75/189

తసడడ:డ బబపయఖ
ఇసటట ననస:17-3-279
వయససస:74
లస: పప
94-75/191

8241 JBV3701653
పపరర: మనన జననజజ

94-75/192

భరస : పపషరర
ఇసటట ననస:17-3-285
వయససస:52
లస: ససస స
94-75/194

తసడడ:డ పపషరర జననజ
ఇసటట ననస:17-3-285
వయససస:35
లస: పప
94-75/196

94-75/180

తసడడ:డ గగరవయఖ దడడర
ఇసటట ననస:17-3-275
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ కరసతనరరవప
ఇసటట ననస:17-3-284
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పపషరర
ఇసటట ననస:17-3-285
వయససస:33
లస: పప
8245 NDX0425397
పపరర: సశరరపవరణణ బసడర

8228 NDX0410027
పపరర: ససరజష బబబగ చలమర

8226 NDX0783639
పపరర: వర వనసకటటశశర రరవప వదద
తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:17-3-270
వయససస:65
లస: పప

భరస : ఈశశర చసద
ఇసటట ననస:17-3-279
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ కరసతనరరవప
ఇసటట ననస:17-3-284
వయససస:30
లస: ససస స
8242 NDX0948158
పపరర: అశమ జజననజ

94-75/179

తసడడ:డ బబలకకషష
ఇసటట ననస:17-3-277
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఈశశర చసద
ఇసటట ననస:17-3-279
వయససస:45
లస: ససస స
8239 NDX0948307
పపరర: లమవణఖ తషమమ

8225 NDX0783597
పపరర: వజయ కకషష వదద

94-75/177

భరస : వజయ కకషష
ఇసటట ననస:17-3-270
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననగసతష
ఇసటట ననస:17-3-277
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-3-277
వయససస:56
లస: ససస స
8236 NDX0948323
పపరర: వననద కలమమర గరగగననన

8223 NDX0783449
పపరర: భబరర వ వదద

తసడడ:డ కలటటసబరరవప చలమర
ఇసటట ననస:17-3-273/2
వయససస:33
లస: పప

భరస : వశఖపటరస రరవప గసగగననన
ఇసటట ననస:17/3/277
వయససస:60
లస: ససస స
8233 AP151010177242
పపరర: శశశలజ గసగగననన

94-75/176

తసడడ:డ వర వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:17-3-270
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వధద
ఇసటట ననస:17-3-270
వయససస:40
లస: పప
8230 NDX1500231
పపరర: శశశలజ గసగగననన

94-74/179
8220 NDX1748864
పపరర: చసదడ పడకరశ రరడడడ తనడడపరగస
వపపల
తసడడ:డ జయపడకరశ రరడడడ తనడడపరగస వనసకట
ఇసటట ననస:17/3/265
వయససస:42
లస: పప

భరస : రవ పడకరశ
ఇసటట ననస:17-3-270
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వరవనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:17-3-270
వయససస:51
లస: ససస స
8227 NDX2927564
పపరర: రవ పడకరష వధద

94-74/178

8244 NDX1074277
పపరర: పపషరర జననజ

94-75/195

తసడడ:డ కలరరదసరమమర
ఇసటట ననస:17-3-285
వయససస:59
లస: పప
94-75/197

8247 NDX0178293
పపరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల

94-75/199

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:17-3-287
వయససస:46
లస: పప
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94-75/200 8249 AP151010174332
8248 NDX0425355
పపరర: మహనశశషష శవ కలమమర బళళ
పపరర: శవమహనరరవప బతష
స ల

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ బళళ
ఇసటట ననస:17-3-287
వయససస:58
లస: పప
8251 NDX1001304
పపరర: శరరషర జరరబగల

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:17-3-287
వయససస:64
లస: పప
94-75/202

తసడడ:డ శరత బబబగ
ఇసటట ననస:17-3-290
వయససస:38
లస: ససస స
8254 NDX3219938
పపరర: లకడమ మధసలక జరరబగల

94-76/1092

94-75/207

94-75/210

94-75/213

8266 NDX0567800
పపరర: అటట
ర రగ వశశశసశరరరవప

94-75/216

8258 NDX0948026
పపరర: శకనవరసరరవప రరయల

8261 AP151010177151
పపరర: లకడమ ననరపననన

8264 NDX0565465
పపరర: అనల కలమమర అటట
ర రగ

8267 AP151010177035
పపరర: అరరణనదదవ గరగగననన

94-75/208

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:17-3-296
వయససస:58
లస: పప

8270 AP151010177398
పపరర: భవరన అడపర

94-75/211

8273 NDX2792877
పపరర: పదమశక పసనసమతస

తసడడ:డ లమతద ఆసజననయ రరజ పసనసమతస
ఇసటట ననస:17-3-302
వయససస:65
లస: పప

భరస : పడభబకర రరజ పసనసమతస
ఇసటట ననస:17-3-302
వయససస:56
లస: ససస స

8275 NDX1789603
పపరర: జయశక పసనసమతస

8276 NDX2696029
పపరర: అలలఖఖ కకయ

94-74/182

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకయ
ఇసటట ననస:17-3-302
వయససస:18
లస: ససస స

8256 JBV3701687
పపరర: వనసకరయమమ రరయల

94-75/206

8259 NDX1365410
పపరర: వనలననన వజయ భబసరర

94-75/209

8262 NDX0568188
పపరర: కసస
స రగ అటట
ర రగ

94-75/212

భరస : వశశశశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-3-295
వయససస:69
లస: ససస స
94-75/214

8265 AP151010174161
పపరర: లకడమపడసరదరరవప ననరపననన

94-75/215

తసడడ:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:17-3-295
వయససస:60
లస: పప
94-75/217

8268 AP151010177033
పపరర: భమషమమ గరగగననన

94-75/218

భరస : పపననరరరవప
ఇసటట ననస:17-3-296
వయససస:85
లస: ససస స
94-76/292

భరస : కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:17-3-300
వయససస:57
లస: ససస స
94-73/761

94-75/204

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:17-3-291
వయససస:49
లస: పప

భరస : అసకకనడడ పడసరద
ఇసటట ననస:17-3-296
వయససస:56
లస: ససస స
94-75/219

8253 NDX0406686
పపరర: హనసమసత రరవప జరరబగల

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-3-291
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వశశశశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-3-295
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ మమరగస
ఇసటట ననస:17-3-295
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర రరజ పసనసమతస
ఇసటట ననస:17/3/302
వయససస:35
లస: ససస స

94-75/205

భరస : లకడమపడసరదరరవప
ఇసటట ననస:17-3-295
వయససస:55
లస: ససస స

8263 NDX0783415
పపరర: లలమ మమధవ మననహర
ననరపననన
తసడడ:డ లకడమ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:17-3-295
వయససస:33
లస: పప

8272 NDX2792703
పపరర: పడభబకర రరజ పసనసమతస

8255 NDX1365618
పపరర: వనలననన జజఖతసత

94-73/935

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:17-3-290
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-3-291
వయససస:46
లస: పప

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:17-3-295
వయససస:36
లస: ససస స

8269 AP151010174326
పపరర: అసకకనడడపడసరద వలలటట

94-75/203

భరస : వజయ భబసరర
ఇసటట ననస:17-3-291
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-3-291
వయససస:38
లస: పప
8260 NDX0567784
పపరర: అటట
ర రగ లమవణఖ

8252 JBV3701661
పపరర: లకడమ మధసళక

8250 NDX3232808
పపరర: రసగ రరయ చచదరగ జరరబగల

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:17-3-290
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:17-3-290
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:17-3-290
వయససస:59
లస: ససస స
8257 NDX0948000
పపరర: శరత బబబగ రరయల

94-75/201

8271 NDX0493957
పపరర: కరకసతరరడడడ అడపర

94-76/293

తసడడ:డ కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:17-3-300
వయససస:53
లస: పప
94-73/762

8274 NDX2792844
పపరర: భబరత పసనసమతస

94-73/763

తసడడ:డ పడభబకర రరజ పసనసమతస
ఇసటట ననస:17-3-302
వయససస:27
లస: ససస స
94-75/1053

8277 NDX2755007
పపరర: శకనవరస రరవప కకయ

94-75/1201

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప కకయ
ఇసటట ననస:17-3-302
వయససస:53
లస: పప
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94-75/1202

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకయ
ఇసటట ననస:17-3-302
వయససస:26
లస: పప
8281 NDX1285220
పపరర: లల ఆనసద కలమమర బమననన

94-75/222

8282 NDX2262475
పపరర: పవన కలమమర మమదరమమటర

94-76/295

8285 NDX2189836
పపరర: పరశతసబ బమడటట

8288 NDX2689339
పపరర: చసదదక
డ బదత

తసడడ:డ ఏమ ఆర కజ ఏల నరసససహ మమరగస
ఇసటట ననస:17-3-304
వయససస:53
లస: పప

భరస : జగదదశ తలక
ఇసటట ననస:17-3-304
వయససస:50
లస: ససస స

8290 NDX1662114
పపరర: అమమలఖ చచదరగ అలపరటట

8291 NDX2020279
పపరర: యశశమతడ కకతస

94-74/183

తసడడ:డ రరజజసదడ పడసరద అలపరటట
ఇసటట ననస:17/3/305
వయససస:27
లస: ససస స
8293 NDX1074525
పపరర: శరసత కకతస పలర

94-76/298

94-76/301

94-75/227

భరస : కకషష కకషస ర
ఇసటట ననస:17-3-306
వయససస:56
లస: ససస స

8300 NDX1580597
పపరర: శక కకషష అదదసకక

94-76/303

8303 NDX0890723
పపరర: మరరకడడడ వనసకటలకడమ

8306 NDX0977512
పపరర: సరమమమ జఖస ననలకలదదటట
భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:17-3-306
వయససస:63
లస: ససస స

8286 NDX2189828
పపరర: గగరగ పడసరద బమడటట

94-76/297

8289 NDX2689370
పపరర: వనసకట వజయ కకషష
మసగళసపలర
తసడడ:డ జగదదశ తలక
ఇసటట ననస:17-3-304
వయససస:22
లస: పప

94-76/637

94-74/184

8292 NDX2019942
పపరర: కకకషషవనణణ చసతలపపడడ

94-75/225

భరస : రమణన రరడడడ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:17-3-305
వయససస:34
లస: ససస స
94-76/299

8295 JBV3701752
పపరర: వనసకటససబబమమ కరవపరగ

94-76/300

భరస : రరఘవయఖ చచదరగ
ఇసటట ననస:17-3-305
వయససస:65
లస: ససస స
94-72/473

8298 NDX2124386
పపరర: ససనత ననలకలదదత

94-75/226

భరస : వనణగమమధవ రరవప ననలకలదదత
ఇసటట ననస:17-3-306
వయససస:42
లస: ససస స
94-75/228

8301 NDX2434793
పపరర: ససనతన ననలకలడడటట

94-76/302

భరస : మమధవరరవప ననలకలడడటట
ఇసటట ననస:17-3-306
వయససస:22
లస: ససస స
94-76/304

భరస : బససవరరడడడ
ఇసటట ననస:17-3-306
వయససస:37
లస: ససస స
94-76/306

94-76/294

94-76/636

తసడడ:డ పపరయఖ అదదసకక
ఇసటట ననస:17-3-306
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ బససవరరడడడ
ఇసటట ననస:17-3-306
వయససస:30
లస: ససస స
8305 NDX0649376
పపరర: ఇసదదర రరణణ కలసదన

8297 NDX2505873
పపరర: తరరణ రరజ కలసదన

8283 AP151010177383
పపరర: అలఫస స పపదథట

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప బగధనటట
ఇసటట ననస:17-3-304
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ కకషష కకషస ర కలసదన
ఇసటట ననస:17-3-306
వయససస:32
లస: పప

భరస : శక కకషష అదదసకక
ఇసటట ననస:17-3-306
వయససస:46
లస: ససస స
8302 NDX0892059
పపరర: మరరకడడడ నహరగక

94-76/296

భరస : రరజజసదడ పడసరద ఆలపరటట
ఇసటట ననస:17-3-305
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:17-3-305
వయససస:57
లస: పప
8299 NDX1580589
పపరర: ససధ అదదసకక

8294 AP151010177399
పపరర: మమధవ ఆలపరటట

94-75/221

భరస : శశషగగరగ రరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:17-3-303
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ సతచదననడ మమరగస కకతస
ఇసటట ననస:17-3-305
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:17-3-305
వయససస:42
లస: ససస స
8296 NDX0494021
పపరర: రరజజసదడపస
డ రద ఆలపరటట

94-75/223

భరస : గగరగ పడసరద బమడటట
ఇసటట ననస:17-3-304
వయససస:69
లస: ససస స
94-76/635

8280 NDX1285246
పపరర: మమదరమమటర రవతదజ

తసడడ:డ శశషగగరర రరవప
ఇసటట ననస:17-3-303
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శశషగగరగరరవప మమదరమమటటన
ఇసటట ననస:17-3-303
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:17-3-303
వయససస:53
లస: పప
8287 NDX2689313
పపరర: జగదదశ తలక మసగళసపలర

94-75/220

భరస : అపరస రరవప మగపరసళర
ఇసటట ననస:17-3-303
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శక రరమయఖ
ఇసటట ననస:17-3-303
వయససస:52
లస: పప
8284 AP151010174282
పపరర: శశషగగరగ రరవప మమదరమమటర

8279 NDX2262509
పపరర: ససజనఖ మగపరళర

8304 NDX1436469
పపరర: నరమల అలవరల

94-76/305

భరస : శకనవరస రరడడడ అలవరల
ఇసటట ననస:17-3-306
వయససస:44
లస: ససస స
94-76/307

8307 NDX1436477
పపరర: వనసకరయమమమ అలవరల

94-76/308

భరస : ససబబబరరడడడ అలవరల
ఇసటట ననస:17-3-306
వయససస:70
లస: ససస స
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8308 NDX2434801
పపరర: అఖల సరయ ననలకలడడటట

94-76/309

8309 NDX1257401
పపరర: అదదసకక హరరష

తసడడ:డ వనణగ మమధవ రరవప ననలకలడడటట
ఇసటట ననస:17-3-306
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శక కకషష
ఇసటట ననస:17-3-306
వయససస:28
లస: పప

8311 NDX0894949
పపరర: మరరకడడడ బససవరరడడడ

8312 NDX2434785
పపరర: వనణగ మమధవరరవప ననలకలడడటట

94-76/312

తసడడ:డ గరవసదరరడడద
ఇసటట ననస:17-3-306
వయససస:51
లస: పప
94-76/315

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:17-3-306
వయససస:78
లస: పప
94-74/794

తసడడ:డ ససబబరరవప మలలసపరటట
ఇసటట ననస:17-3-307
వయససస:44
లస: ససస స

8315 NDX2696144
పపరర: పడశరసత ననలకలడడత

8318 AP151010177268
పపరర: ససబబబయమమ చససడసరగ

94-75/1054

8321 NDX2608974
పపరర: ఉదయ కకషష చలక

94-89/702

భరస : ససజత కలమమర యలమసచల
ఇసటట ననస:17-3-314
వయససస:35
లస: ససస స
8326 NDX0894626
పపరర: కపసగసతష నరహరగ శరససస స

94-76/316

94-73/308

8327 NDX1203934
పపరర: మహనమగరళ కపసగసతష

94-75/1055

8330 AP151010174178
పపరర: శసకరసరయబబబగ కపసగసతష

భరస : శసకర సరయ బబబగ కపసగసతష
ఇసటట ననస:17/3/316
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:17/3/316
వయససస:56
లస: పప

94-75/1203
8332 NDX2772820
పపరర: వనసకట రరమ కరరగసకజయన
కపసగసతష
తసడడ:డ శసకర సరయ బబబగ కపసగసతష
ఇసటట ననస:17-3-316,WARD-4
వయససస:27
లస: పప

8333 NDX0351528
పపరర: కకషష కలమమరగ రరయపస డ లల
భరస : రరమకకకషష శరససస స
ఇసటట ననస:17/3/317
వయససస:67
లస: ససస స

8335 AP151010177137
పపరర: శవకలమమరగ కకడసరర

8336 AP151010174061
పపరర: మధసబబబగ కకడసరర

94-72/475

భరస : మహనరరవప కకడసరర
ఇసటట ననస:17-3-319 VIDHYA NAGER 4LIN
వయససస:64
లస: ససస స

8316 NDX3124328
పపరర: ససబబరరవప మలలసపరటట

94-73/764

8319 NDX2527679
పపరర: భబసరర చలక

94-75/229

8322 NDX0887992
పపరర: శకనవరసరరవప గదచద

94-76/317

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:17-3-313
వయససస:45
లస: పప
94-73/306

8325 NDX0890616
పపరర: కపసగసతష లలత

94-73/307

భరస : మహన మగరళ
ఇసటట ననస:17/3/315
వయససస:45
లస: ససస స
94-73/309

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:17/3/315
వయససస:49
లస: పప
94-73/311

94-76/314

తసడడ:డ ససబబరరవప చలక
ఇసటట ననస:17-3-309
వయససస:46
లస: పప

భరస : వరరసజననయగలల
ఇసటట ననస:17/3/314
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన మగరళ
ఇసటట ననస:17/3/315
వయససస:31
లస: పప
8329 AP151010177392
పపరర: లకడమ కపసగసతష

8324 NDX0426163
పపరర: అనసతకలమమరగ యలమసచల

8313 NDX0565960
పపరర: కకషష కకషస ర కలసదన

తసడడ:డ హరగ రరవప మలలసపరటట
ఇసటట ననస:17-3-307
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ భబసరర చలక
ఇసటట ననస:17-3-309
వయససస:21
లస: పప
94-72/1196

94-76/311

తసడడ:డ రరశయఖ
ఇసటట ననస:17-3-306
వయససస:68
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:17-3-307
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప చలక
ఇసటట ననస:17-3-309
వయససస:45
లస: పప
8323 NDX3102993
పపరర: ససజనఖ కకనసడసలమ

94-76/313

తసడడ:డ వనణగ మమధవ రరవప ననలకలడడత
ఇసటట ననస:17-3-306
వయససస:19
లస: పప

8317 NDX3053899
పపరర: శవ పరరశత మలలసపరటట

8310 NDX1436451
పపరర: శకనవరస రరడడ అలవరల

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ అలవరల
ఇసటట ననస:17-3-306
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ననలకలడడటట
ఇసటట ననస:17-3-306
వయససస:52
లస: పప

8314 NDX0977520
పపరర: సరసబశవరరవప ననలకలదదటట

8320 NDX2608941
పపరర: భబసరర చలక

94-76/310

8328 NDX0787044
పపరర: పదనమవత కపసగసతష

94-73/310

భరస : మహనమగరళ
ఇసటట ననస:17/3/316
వయససస:45
లస: ససస స
94-73/312

8331 NDX2189620
పపరర: లకడమ మమనస కపసగసతష

94-75/230

తసడడ:డ శసకర సరయ బబబగ కపసగసతష
ఇసటట ననస:17-3-316
వయససస:26
లస: ససస స
94-73/313

8334 NDX1369065
పపరర: ససపసడయ కకడసరర

94-72/474

భరస : మధస బబబగ కకడసరర
ఇసటట ననస:17-3-319 VIDHYA NAGER 4LIN
వయససస:30
లస: ససస స
94-72/476

తసడడ:డ మహనరరవప కకడసరర
ఇసటట ననస:17-3-319 VIDHYA NAGER 4LIN
వయససస:39
లస: పప

8337 AP151010174062
పపరర: మహనరరవప కకడసరర

94-72/477

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకడసరర
ఇసటట ననస:17-3-319 VIDHYA NAGER 4LIN
వయససస:66
లస: పప
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94-1/863

తసడడ:డ పడభబకర రరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:17-3-320
వయససస:34
లస: ససస స
8341 NDX1887803
పపరర: మమనకర జజనరలగడడ

8339 NDX2481778
పపరర: వనసకట యశశసత గగడడగగలలరగ

94-72/478

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:17-3-320
వయససస:35
లస: పప
94-72/480

8342 AP151010177663
పపరర: రరజజదదవ గగడడగగలలరగ

8340 NDX2505816
పపరర: వనసకట యసశసత గగడడగగలలరగ

94-72/479

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగడడగగలలరగ
ఇసటట ననస:17-3-320
వయససస:35
లస: పప
94-72/481

8343 AP151010174651
పపరర: వనసకటటశశరరర గగడడగగలలరగ

94-72/482

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జజనరలగడడ
ఇసటట ననస:17-3-320 VIDHYA NAGER 4LIN
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర గగడడగగలలరగ
ఇసటట ననస:17-3-320 VIDHYA NAGER 4LIN
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ అలల
ర రయఖ గగడడగగలలరగ
ఇసటట ననస:17-3-320 VIDHYA NAGER 4LIN
వయససస:64
లస: పప

8344 NDX0381020
పపరర: రజన కకటబ

8345 NDX0381079
పపరర: ననగమణణ కకటబ

8346 NDX0364323
పపరర: శవకలమమర కకట

94-75/231

భరస : శవకలమమర
ఇసటట ననస:17-3-321
వయససస:31
లస: ససస స
8347 NDX0789214
పపరర: శరరష బబ లలర

94-75/232

భరస : శవకలమమర
ఇసటట ననస:17-3-321
వయససస:52
లస: ససస స
94-72/484

8348 AP151010177008
పపరర: పదమ బబ లలర

94-72/483

తసడడ:డ బబపనయఖ కకట
ఇసటట ననస:17-3-321 VIDHYA NAGER 4LIN
వయససస:64
లస: పప
94-72/485

8349 AP151010174023
పపరర: సరసబశవరరవప బబ లలర

94-72/486

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బబ లలర
ఇసటట ననస:17-3-321 VIDHYA NAGER 4LIN
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప బబ లలర
ఇసటట ననస:17-3-321 VIDHYA NAGER 4LIN
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప బబ లలర
ఇసటట ననస:17-3-321 VIDHYA NAGER 4LIN
వయససస:67
లస: పప

8350 NDX0470013
పపరర: నసకతతట మననజజ 

8351 AP151010177330
పపరర: మసజల నసకతతట

8352 NDX0663203
పపరర: యశశధన నసకతతట

94-72/487

94-72/488

94-72/489

తసడడ:డ పపరయఖ నసకతతట
ఇసటట ననస:17-3-322 VIDHYA NAGER 4LIN
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పపరయఖ నసకతతట
ఇసటట ననస:17-3-322 VIDHYA NAGER 4LIN
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరయఖ నసకతతట
ఇసటట ననస:17-3-322 VIDHYA NAGER 4LIN
వయససస:33
లస: పప

8353 AP151010174237
పపరర: పపరయఖ నసకతతట

8354 JBV2969400
పపరర: కరతనఖయన చరరల

8355 NDX1204627
పపరర: ననగరరరరన చరరల

94-72/490

94-72/491

94-72/492

తసడడ:డ పసద కకసడయఖ నసకతతట
ఇసటట ననస:17-3-322 VIDHYA NAGER 4LIN
వయససస:84
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప  చరల
ఇసటట ననస:17-3-323 VIDHYA NAGER 4LIN
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప చరల
ఇసటట ననస:17-3-323 VIDHYA NAGER 4LIN
వయససస:36
లస: పప

8356 NDX1204577
పపరర: చరసజవ చరరల

8357 JBV2727808
పపరర: కకటటశశరరరవప చరరల  

8358 NDX0469940
పపరర: శకవలర  కకతత
స రర

94-72/493

94-72/494

94-72/495

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప చరల
ఇసటట ననస:17-3-323 VIDHYA NAGER 4LIN
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర  చరల
ఇసటట ననస:17-3-323 VIDHYA NAGER 4LIN
వయససస:57
లస: పప

భరస : కళళనధద కకతత
స రర
ఇసటట ననస:17-3-326 VIDHYA NAGER 4LIN
వయససస:54
లస: ససస స

8359 NDX1204643
పపరర: కలమనధద కకతత
స రర

8360 NDX2728590
పపరర: భమషయఖ పప సడసరగ

8361 NDX2728624
పపరర: జయలకడమ కసససరగ గడదడ

94-72/496

తసడడ:డ జననరరనగగపరస కకతత
స రర
ఇసటట ననస:17-3-326 VIDHYA NAGER 4LIN
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ పప సడసరగ
ఇసటట ననస:17-3 FLOT NO 103
వయససస:65
లస: పప

8362 NDX0873471
పపరర: మగరళకకషష బబ లర శశటస ట

8363 NDX1033513
పపరర: తదజససశన అమరగననన

94-72/497

తసడడ:డ వరససదదవరరవప బబ లర ససటస ట
ఇసటట ననస:17-3 SATHYA SAI APP
వయససస:52
లస: పప
8365 NDX1034073
పపరర: బగలలర మమ అమరగననన

94-72/500

భరస : నరసససహరరవప అమరననన
ఇసటట ననస:17-3 SATHYA SAI APP 1FLOR
వయససస:77
లస: ససస స

94-72/1193

94-72/1194

భరస : వనసకటటశశరరరవప గడదడ
ఇసటట ననస:17-3 FLOT NO 103
వయససస:44
లస: ససస స
94-72/498

8364 NDX1034115
పపరర: లకడమ అమరగననన

94-72/499

తసడడ:డ రమమష బబబగ అమరగననన
ఇసటట ననస:17-3 SATHYA SAI APP 1FLOR
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబగ అమరననన
ఇసటట ననస:17-3 SATHYA SAI APP 1FLOR
వయససస:48
లస: ససస స

94-72/501
8366 NDX1610808
పపరర: హరగ కరరణనకర రరడడ
పరమగలపరటట
తసడడ:డ జయ రరమ రరడడ పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:17-3 SATHYA SAI APP 1FLOR
వయససస:54
లస: పప

8367 NDX1000066
పపరర: రమమష బబబగ అమరననన

94-72/502

తసడడ:డ నరసససహరరవప అమరననన
ఇసటట ననస:17-3 SATHYA SAI APP 1FLOR
వయససస:56
లస: పప
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94-72/503

8369 NDX0621458
పపరర: శక హరగ రరడడడ బగససరరడడడ

94-72/504

8370 NDX1888827
పపరర: రజత కలమమరగ బగససరరడడ

94-72/505

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ బగససరరడడడ
ఇసటట ననస:17-3 SATHYA SAI APP 2FLOR
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ బగససరరడడడ
ఇసటట ననస:17-3 SATHYA SAI APP 2FLOR
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటరరడడడ బగససరరడడడ
ఇసటట ననస:17-3 SATHYA SAI APP 3FLOR
వయససస:54
లస: ససస స

8371 NDX0999557
పపరర: శకకరసత రరడడడ దథసకరయల

8372 NDX0999490
పపరర: బలరరమరరడడడ శరగసరరడడడ

8373 NDX1033323
పపరర: అనసరరధ దథసకరయల

94-72/506

94-72/507

94-72/508

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరడడడ దథసకరయల
ఇసటట ననస:17-3 SATHYA SAI APP 3FLOR
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ననగగరరడడడ సరగరసరరడడడ
ఇసటట ననస:17-3 SATHYA SAI APP 3FLOR
వయససస:67
లస: పప

భరస : శకకరసత రరడడ దథసకరయల
ఇసటట ననస:17-3 SATHYA SAI APP 303PL
వయససస:41
లస: ససస స

8374 NDX1500587
పపరర: పపరషచసదడ రరవప ననలర లరగ

8375 NDX1500561
పపరర: సతఖననరరయణ మదసగగల

8376 NDX1034107
పపరర: శరఖమల దదవ సగస రరడడ

94-72/509

94-72/510

94-72/511

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ననలర లరగ
ఇసటట ననస:17-3 SATHYA SAI APP VIDHYA
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ మదసగగల
ఇసటట ననస:17-3 SATHYA SAI APP VIDHYA
వయససస:50
లస: పప

భరస : బలరరమ రరడడ సగస రరడడడ
ఇసటట ననస:17-3 SATYA SAI ENCLAVE
వయససస:60
లస: ససస స

8377 NDX2728640
పపరర: గజయ నఖత గడదడ

8378 NDX1408716
పపరర: జయలకడమ సశయసపరకలల

8379 NDX1233956
పపరర: జయ లకడమ

94-72/1195

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గడదడ
ఇసటట ననస:17-3, FLOT NO 103
వయససస:19
లస: ససస స
8380 NDX2019652
పపరర: అనరపపరష కకమమనబబ యన

భరస : వ కర వశశననధ శరససస స జననరభటర
ఇసటట ననస:17/4/27
వయససస:60
లస: ససస స
94-73/317

భరస : ససబబ రరవప కకమమనబబ యన
ఇసటట ననస:17/4/27
వయససస:59
లస: ససస స
8383 NDX1234012
పపరర: వర భదడయఖ జనరభబతనర

94-73/320

94-73/324

94-73/327

భరస : శకనవరసరరవ
ఇసటట ననస:17/4/29
వయససస:42
లస: ససస స

94-73/321

8387 NDX0188912
పపరర: దదపసక పసడయమ బబ యపరటట

8390 NDX0190397
పపరర: రరమతషలసస బబ యపరటట

94-73/330

8393 NDX0999805
పపరర: వనసకట సరశమ బబ యపరటట

94-73/325

8396 JBV2727790
పపరర: శకనవరసరరవప గరగగననన
తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:17/4/29
వయససస:48
లస: పప

8385 NDX1233998
పపరర: జజ వ కజ శరససస స

94-73/322

8388 NDX1033745
పపరర: యమమన బబ యపరటట

94-73/326

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:17/4/28
వయససస:31
లస: ససస స
94-73/328

8391 NDX0999821
పపరర: వజయ కలమమర బబ యపరటట

94-73/329

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:17/4/28
వయససస:32
లస: పప
94-73/331

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:17/4/28
వయససస:61
లస: పప
94-73/333

94-73/319

తసడడ:డ వర బధడయఖ
ఇసటట ననస:17/4/27
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:17/4/28
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:17/4/28
వయససస:32
లస: పప
8395 JBV1224401
పపరర: వమలకలమమరగవరణణ గరగగననన

8384 NDX0003327
పపరర: ససబబబరరవప కకమమనబబ యన

8382 NDX1408682
పపరర: వర భదడ కరశఖప జననరభటర
తసడడ:డ వ కర వశశననధ శరససస స జననరభటర
ఇసటట ననస:17/4/27
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:17/4/28
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మలర యఖ అయననల
ఇసటట ననస:17/4/28
వయససస:35
లస: ససస స
8392 NDX0999193
పపరర: శకనవరస బబ యపరటట

94-73/318

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:17/4/27
వయససస:62
లస: పప

భరస : శకనవరస చచదరగ బబ యపరటట
ఇసటట ననస:17/4/28
వయససస:29
లస: ససస స
8389 NDX2120566
పపరర: అరరణ అయననల

8381 NDX1408674
పపరర: వరభదడ రణదదవ జననరభటర

94-73/316

భరస : జజ వ కజ శరససస స
ఇసటట ననస:17/4/27
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వ కర వశశననధ శరససస స జననరభటర
ఇసటట ననస:17/4/27
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శరససస స
ఇసటట ననస:17/4/27
వయససస:30
లస: పప
8386 NDX2131043
పపరర: రరప శక బబ యపరటట

94-73/315

8394 NDX0999078
పపరర: వనసకట సరశమ బబ యపరటట

94-73/332

తసడడ:డ వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:17/4/28
వయససస:65
లస: పప
94-73/334

8397 NDX0182246
పపరర: పదనమవత తదలలకలటర

94-73/335

భరస : తడపపరరసత కజశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:17/4/31
వయససస:49
లస: ససస స
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పపరర: శశదదప రరడడడ తదలలకలటర
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94-73/336

తసడడ:డ తడపపరరసతకజశశర రరడడడ తదలలకలటర
ఇసటట ననస:17/4/31
వయససస:27
లస: పప
8401 NDX2671733
పపరర: ససత పసతసగగ

94-2/1061

94-78/795

94-72/512

94-72/515

భరస : అమర ననధ polisetty
ఇసటట ననస:17-4-336, 4/1
వయససస:50
లస: ససస స
8416 NDX1570770
పపరర: మగరళ కకషరష ననలర లరగ

94-72/518

94-72/991

8411 NDX2695641
పపరర: శరరద రగశశకర పస లశశటస ట

8414 NDX1887670
పపరర: ససరజఖ మగరక

94-72/1198

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ బబ యపరటట
ఇసటట ననస:17-4-328
వయససస:60
లస: పప
94-72/513

8409 NDX0082875
పపరర: రఘగరరమ చదలవరడ

94-72/514

తసడడ:డ జయరరస బబబగ చదలవరడ
ఇసటట ననస:17-4-333
వయససస:42
లస: పప
94-72/992

తసడడ:డ అమరననథ పస లశశటస ట
ఇసటట ననస:17-4-336
వయససస:19
లస: ససస స
94-51/720

8403 NDX2606804
పపరర: శకనవరస రరడడడ కరగక

94-72/1197 8406 NDX2743060
8405 NDX2728483
పపరర: ససబబ రరవప కకమమన బబ యన
పపరర: వనసకట సరశమ బబ యపరటట

8408 NDX2400547
పపరర: ఝమనస లకడమ కకసడడశశటస ట

94-73/338

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరడడ కరగక
ఇసటట ననస:17-4-176
వయససస:47
లస: పప

భరస : శశష ఫణణ కకసడడశశటస ట
ఇసటట ననస:17-4-333
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ చదలవరడ
ఇసటట ననస:17-4-333
వయససస:72
లస: పప
8413 NDX0556993
పపరర: హహమ నరజ పస లశశటస ట

94-2/1060

తసడడ:డ కకటయఖ కకమమన బబ యన
ఇసటట ననస:17-4-327
వయససస:62
లస: పప

భరస : రఘగరరమ చదలవరడ
ఇసటట ననస:17-4-333
వయససస:36
లస: ససస స
8410 NDX0082867
పపరర: జయ రరసబబబగ చదలవరడ

8402 NDX2606887
పపరర: లకడమ పడసనర కరగక

8400 NDX0424564
పపరర: తడపపరరసతకజశశర రరడడడ తదలలకలటర

తసడడ:డ యలమర రరడడడ తదలలకలటర
ఇసటట ననస:17/4/31
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కరగక
ఇసటట ననస:17-4-176
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ కరగక
ఇసటట ననస:17-4-176
వయససస:41
లస: ససస స
8407 NDX0189761
పపరర: శరరష చదలవరడ

94-73/337

తసడడ:డ తడపపరరసతకజశశర రరడడడ తదలలకలటర
ఇసటట ననస:17/4/31
వయససస:29
లస: పప

భరస : రఘగరరమ శరమ
ఇసటట ననస:17-4-97
వయససస:50
లస: ససస స
8404 NDX2606861
పపరర: లల పదనమవత కరగక

8399 NDX0464719
పపరర: వసశ రరడడడ తదలలకలటర

8412 NDX1348358
పపరర: అమర ననధ పస లశశటస ట

94-51/719

తసడడ:డ వనసకట బబపనయఖ polisetty
ఇసటట ననస:17-4-336, 4/1
వయససస:53
లస: పప
94-72/516

8415 AP151010177662
పపరర: ఝమనసలకడమ మమరగసననన

94-72/517

భరస : కరలలశ మగరక
ఇసటట ననస:17-4-337 VIDHYA NAGER 4/1
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సతఖనరరరయణ మమరగసననన
ఇసటట ననస:17-4-338 VIDHYA NAGER 4/1
వయససస:63
లస: ససస స

8417 AP151010174079
పపరర: సతఖననరరరయణ మమరగసననన

8418 NDX2825347
పపరర: పడసనర లకడమ గగగగననన

94-72/519

94-72/1199

తసడడ:డ రరజశశఖర ననలర లరగ
ఇసటట ననస:17-4-338 VIDHYA NAGER 4/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ మమరగసననన
ఇసటట ననస:17-4-338 VIDHYA NAGER 4/1
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ హరగ పడసరద గరగగననన
ఇసటట ననస:17-4-338, ITC BACK SIDE
వయససస:19
లస: ససస స

8419 NDX1887654
పపరర: పడతమ మమడడకకసదసరగ

8420 NDX1882258
పపరర: సరసబశవ రరవప మమడడకకసడసరగ

8421 NDX0350306
పపరర: హహమరరణణ మదదదననన

94-72/575

94-72/576

94-72/577

భరస : సరసబశవ రరవప మమడడకకసదసరగ
ఇసటట ననస:17-4-341 1FLOR 001 FLOT LAK
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమడడకకసడసరగ
ఇసటట ననస:17-4-341 1FLOR 001 FLOT LAK
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటససబబయఖ మదదదననన
ఇసటట ననస:17-4-341 2FLOR 1O1 FLOT LA
వయససస:41
లస: ససస స

8422 NDX0350868
పపరర: అకరమమ మదదదననన

8423 NDX0737692
పపరర: నరమలమ దదవ సస మమరగ

8424 NDX1894808
పపరర: పడశరసత మదదదననన

94-72/578

94-72/579

94-72/580

భరస : తనతయఖ మదదదననన
ఇసటట ననస:17-4-341 2FLOR 1O1 FLOT LA
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : శవరరమపడసరద సస మమరగ
ఇసటట ననస:17-4-341 3FLOR 2O1 FLOT LA
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ మదదదననన
ఇసటట ననస:17-4-341 3FLOR 2O1 FLOT LA
వయససస:26
లస: పప

8425 NDX0737858
పపరర: శవరరమపడసరద సస మమరగ

8426 NDX3071222
పపరర: వనసకట రరడడడ మగనరసగగ

8427 NDX1439448
పపరర: ససజజత బసడర మమడడ

94-72/581

తసడడ:డ లకడమదనసస సస మమరగ
ఇసటట ననస:17-4-341 3FLOR 2O1 FLOT LA
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరడడడ
ఇసటట ననస:17-4-341 F NO 302
వయససస:54
లస: పప

94-72/1200

94-72/520

భరస : ససరజష బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:17-4-341 VIDHYA NAGER 4/1L
వయససస:34
లస: ససస స
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8428 NDX1439505
పపరర: ససరజష బసడర మమడడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-42
94-72/521

8429 NDX3065901
పపరర: శక దదవ మమననరగర

తసడడ:డ గరరయఖ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:17-4-341 VIDHYA NAGER 4/1L
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:17-4-341, FNO 302
వయససస:51
లస: ససస స

8431 NDX2825362
పపరర: లకడమ తపససరరడడ

8432 NDX2852622
పపరర: హహమసత కలమమర తపససరరడడ

94-72/1202

94-76/809

8430 NDX2825354
పపరర: నరసససహరరడడడ తపససరరడడడ

94-72/1201

తసడడ:డ వరరరరడడడ తపససరరడడడ
ఇసటట ననస:17-4-341,VIGNESWARA F-301
వయససస:43
లస: పప
94-72/1203

8433 NDX2858017
పపరర: వనసకట బససవ రరడడడ వజజడల

94-72/1204

భరస : నరసససహరరడడడ తపససరరడడడ
ఇసటట ననస:17-4-341,VIGNESWARA,F-301
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరడడడ తపససరరడడడ
ఇసటట ననస:17-4-341,VIGNESWARA,F-301
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:17-4-341,VIGNESWARA,F-402
వయససస:45
లస: పప

8434 NDX2857845
పపరర: రరజజరరణణ వజజడల

8435 NDX0947697
పపరర: అనసరరధ నసవపశల

8436 NDX2074177
పపరర: ధన లకడమ నసవపశల

94-72/1205

భరస : వనసకట బససవ రరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:17-4-341,VIGNESWARA,F-402
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:17/4/343
వయససస:44
లస: ససస స

8437 NDX0945204
పపరర: శకనవరసరరవప నసవపశల

8438 NDX2738169
పపరర: వరగరణణ చచదరగ నసవపశల

94-73/341

తసడడ:డ లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:17/4/343
వయససస:46
లస: పప
8440 NDX2612901
పపరర: హరగరత భమననన

94-72/993

8441 NDX2209955
పపరర: హరగరత భమననన

94-73/340

భరస : ననరరయణ లకడమ
ఇసటట ననస:17/4/343
వయససస:61
లస: ససస స
94-74/795

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నసవపశల
ఇసటట ననస:17-4-343
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల భమననన
ఇసటట ననస:17-4-345 F 5
వయససస:20
లస: ససస స
8443 NDX0424028
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కలసదసల

94-73/339

8439 NDX2873461
పపరర: లహరగ నసవపశల

94-75/1207

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నసవపశల
ఇసటట ననస:17-4-343
వయససస:19
లస: ససస స
94-72/522

8442 NDX0425637
పపరర: పదమ లలమకలమరగ కలసదసల

94-72/523

తసడడ:డ ఆసజననయగలల భమననన
భరస : వనసకటటశశరరరవప కలసదసల
ఇసటట ననస:17-4-345 PRAGNA APRTMEMT ఇసటట ననస:17-4-345 PRAGNA SOLITAIRE
వయససస:22
లస: ససస స
వయససస:46
లస: ససస స
94-72/524

8444 NDX2209880
పపరర: పదమ మగతననన

94-72/525

8445 NDX2209898
పపరర: వనసకయఖ మగతననన

94-72/526

తసడడ:డ రరమమరరవప కలసదసల
ఇసటట ననస:17-4-345 PRAGNA SOLITAIRE
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకయఖ మగతస ననన
ఇసటట ననస:17-4-346 VIDHYANAGAR 4/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మగతస ననన
ఇసటట ననస:17-4-346 VIDHYANAGAR 4/1
వయససస:47
లస: పప

8446 NDX1033646
పపరర: వనజ యలవరగస

8447 NDX0998914
పపరర: శక రసజత యలవరగర

8448 NDX0999896
పపరర: రరజజశ యలవరగస

94-72/527

94-72/528

94-72/529

భరస : వజయ కలమమర యలవరగస
ఇసటట ననస:17-4-346 VIDHYA NAGER 4/1
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ కలమమర యలవరగర
ఇసటట ననస:17-4-346 VIDHYA NAGER 4/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమమర యలవరగస
ఇసటట ననస:17-4-346 VIDHYA NAGER 4/1
వయససస:29
లస: పప

8449 NDX1610840
పపరర: లకడమ రరడచడ తష

8450 NDX0890368
పపరర: రరడచడ తష శవ పరరశత

8451 NDX0572701
పపరర: అశశక కలమమర రరడచడ తష

94-72/530

94-72/531

94-72/532

తసడడ:డ మధసససధన రరవప రరడచడ తష
ఇసటట ననస:17-4-347 VIDHYA NAGER 4/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మధసససధన రరవప రరడచడ తష
ఇసటట ననస:17-4-347 VIDHYA NAGER 4/1
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసససధన రరవప రరడచడ తష
ఇసటట ననస:17-4-347 VIDHYA NAGER 4/1
వయససస:29
లస: పప

8452 NDX0424069
పపరర: పపరషచసదడ రరవప గరరసటర 

8453 NDX0572644
పపరర: మధసససధన రరవప రరడచడ తష

8454 NDX1109115
పపరర: వజజ త నసతలపరటట

94-72/533

94-72/534

94-72/535

తసడడ:డ సససగయఖ గరరసటర
ఇసటట ననస:17-4-347 VIDHYA NAGER 4/1
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రరమగలల రరడచడ తష
ఇసటట ననస:17-4-347 VIDHYA NAGER 4/1
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:17-4-348
వయససస:27
లస: ససస స

8455 NDX2150290
పపరర: మలలర శశరర నలలమలల

8456 JBV2969236
పపరర: జననరగరన నసతలపరటట

8457 JBV2969228
పపరర: అసజనకలమమరగ నసతలపరటట

భరస : నరసససహ రరవప నలలమలల
ఇసటట ననస:17-4-348
వయససస:39
లస: ససస స

94-72/536

భరస : శకనవరసరరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:17-4-348
వయససస:47
లస: ససస స

94-72/537

94-72/538

భరస : తరరపతయఖ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:17-4-348
వయససస:70
లస: ససస స
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8458 JBV2727782
పపరర: శకనవరసరరవప నసతలపరటట

94-72/539

తసడడ:డ తరరపతయఖ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:17-4-348
వయససస:55
లస: పప
8461 NDX1162726
పపరర: ససజజతన జసపన

8459 JBV2727543
పపరర: తరరపతయఖ నసతలపరటట

94-72/540

తసడడ:డ వరయఖ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:17-4-348
వయససస:79
లస: పప
94-72/541

8462 NDX1162940
పపరర: వరరగజజ నలబబ తష

8460 NDX2676690
పపరర: తచల
స లకఖ నలబబ తష

94-72/995

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:17-4-349
వయససస:20
లస: పప
94-72/542

8463 NDX1163039
పపరర: అరరణన కలమమరర జసపన

94-72/543

భరస : ససబబబరరవప జసపన
ఇసటట ననస:17-4-349/1 VIDHYA NAGER 4
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప నలర బబ తష
ఇసటట ననస:17-4-349/1 VIDHYA NAGER 4
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప జసపన
ఇసటట ననస:17-4-349/1 VIDHYA NAGER 4
వయససస:53
లస: ససస స

8464 NDX1163021
పపరర: సశరరజఖస నలర బబ తష

8465 NDX1165091
పపరర: శకనవరసరరవప నలర బబ తష

8466 NDX1165109
పపరర: రతస యఖ నలర బబ తష

94-72/544

94-72/545

94-72/546

భరస : రతస యఖ నలర బబ తష
ఇసటట ననస:17-4-349/1 VIDHYA NAGER 4
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ నలర బబ తష
ఇసటట ననస:17-4-349/1 VIDHYA NAGER 4
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ నలర బబ తష
ఇసటట ననస:17-4-349/1 VIDHYA NAGER 4
వయససస:82
లస: పప

8467 NDX2017508
పపరర: రరకకమణణ దదవ బబనవతష

8468 NDX2017482
పపరర: అమర ననయక బబనవతష

8469 NDX1432863
పపరర: జయ శక మలర వరపప

94-72/547

భరస : అమర ననయక బబనవతష
ఇసటట ననస:17-4-350
వయససస:48
లస: ససస స
8470 NDX2209906
పపరర: లకడమ తడవనణణ కరరరసపపడడ

తసడడ:డ నననదననయర బబనవతష
ఇసటట ననస:17-4-350
వయససస:56
లస: పప
94-72/549

భరస : వనసకట చచసతనఖ మసదలపప
ఇసటట ననస:17-4-352
వయససస:35
లస: ససస స
8473 NDX0595041
పపరర: ననగ ససలలచన మసదలపప

94-72/548

8471 NDX1619164
పపరర: రవ చసదన వనలననటట

భరస : వజయ రరజ కలమమర
ఇసటట ననస:17-4-351
వయససస:37
లస: ససస స
94-75/240

తసడడ:డ ననగరరరరన రరవప వనలననటట
ఇసటట ననస:17-4-352
వయససస:26
లస: ససస స
94-72/551

8474 NDX0522706
పపరర: వనసకట చచసతనఖ మసదలపప

94-75/239

8472 NDX0644211
పపరర: నళన మసదలపప

94-72/550

తసడడ:డ శవననరరరయణ మసదలపప
ఇసటట ననస:17-4-352 VIDHYA NAGER 4/1
వయససస:31
లస: ససస స
94-72/552

8475 JBV2729101
పపరర: శకమననరరరయణ మసదలపప

94-72/553

భరస : శవననరరరయణ మసదలపప
ఇసటట ననస:17-4-352 VIDHYA NAGER 4/1
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శవననరరరయణ మసదలపప
ఇసటట ననస:17-4-352 VIDHYA NAGER 4/1
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మసదలపప
ఇసటట ననస:17-4-352 VIDHYA NAGER 4/1
వయససస:61
లస: పప

8476 AP151010330083
పపరర: నవససధ కలల
ర రగ

8477 NDX0350561
పపరర: ధనలకడమ కలల
ర రగ

8478 NDX1109941
పపరర: తదజజ కకషష కలల
ర రగ

94-72/554

94-72/555

భరస : చసదడశశఖర కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:17-4-353 VIDHYA NAGER 4/1
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససరజష కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:17-4-353 VIDHYA NAGER 4/1
వయససస:51
లస: ససస స

8479 NDX0348367
పపరర: ససరజష కలల
ర రగ

8480 NDX1759069
పపరర: చసదడ శశఖర కలల
ర రగ

94-72/557

తసడడ:డ శవకలమమర కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:17-4-353 VIDHYA NAGER 4/1
వయససస:54
లస: పప

8481 NDX0075697
పపరర: సతఖవత తడపపరననన

94-72/556

తసడడ:డ చసదడ శశఖర కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:17-4-353 VIDHYA NAGER 4/1
వయససస:28
లస: పప

94-72/558

తసడడ:డ శవకలమమర కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:17-4-353 VIDHYA NAGER 4/1
వయససస:56
లస: పప
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భరస : సస మయఖ తడపపరననన
ఇసటట ననస:17-4-354 LAKSHMI VIGENESW
వయససస:43
లస: ససస స

94-72/560
8482 NDX1457176
పపరర: వనసకట ససదదప బబబగ
తడపపరననన
తసడడ:డ సస మయఖ తడపపరననన
ఇసటట ననస:17-4-354 LAKSHMI VIGENESW
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అయయశశరరరవప తడపపరననన
ఇసటట ననస:17-4-354 LAKSHMI VIGENESW
వయససస:54
లస: పప

8484 NDX0469528
పపరర: దదవనసదడ బబబగ కకసరననన

8485 NDX0183350
పపరర: సశరరపరరణణ కరసరననన

8486 JBV2969996
పపరర: శరసతకలమమరగ కకకతస పలర 

94-72/559

94-72/562

తసడడ:డ రరధనకకషష మమరగస కకసరననన
ఇసటట ననస:17-4-354 VIDHYA NAGER 4/1
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:17/4/355
వయససస:66
లస: ససస స

94-73/342

8483 NDX0075721
పపరర: సస మయఖ తడపపరననన

94-72/561

94-73/343

భరస : ననగజశశరరరవప 
ఇసటట ననస:17/4/355
వయససస:82
లస: ససస స
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94-73/344

భరస : ననగజశశర రరవప కకకతస పలర
ఇసటట ననస:17/4/355
వయససస:85
లస: ససస స
8490 NDX1915281
పపరర: మసజషర పరమగలపరటట

94-73/347

94-73/350

94-73/353

94-73/356

94-73/359

94-73/363

94-73/366

భరస : చసదడయఖ
ఇసటట ననస:17-4-357
వయససస:51
లస: ససస స

8500 NDX2019447
పపరర: పపడమ లత చసదక

8503 NDX1720151
పపరర: సతష దనకకజ

8506 NDX1915125
పపరర: రరమమహన రరవప దనకకజ

8509 NDX2019470
పపరర: బససత కలమమర చసదక

94-73/369

8512 NDX0523225
పపరర: మరగయదనసస జజగగరగ

94-73/357

8515 NDX1619180
పపరర: శరత మమఘన వనలననటట
తసడడ:డ ననగరరరరన రరవప వనలననటట
ఇసటట ననస:17-4-357
వయససస:25
లస: ససస స

8495 NDX1720169
పపరర: గగరగ కలమమరగ దనకకజ

94-73/352

8498 NDX0189662
పపరర: జజనకక లకడమ కకసడబబ లల

94-73/355

8501 NDX0184051
పపరర: వనసకరయమమ కకసడబబ లల

94-73/358

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:17/4/357
వయససస:74
లస: ససస స
94-73/361

8504 NDX0906305
పపరర: వజయకలమమర జజగగరగ

94-73/362

తసడడ:డ జజజయఖ
ఇసటట ననస:17/4/357
వయససస:37
లస: పప
94-73/364

8507 NDX0894618
పపరర: పరమగలపరటట చసదడయఖ

94-73/365

తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:17/4/357
వయససస:58
లస: పప
94-73/367

8510 NDX0789073
పపరర: జజజయఖ జజగగరగ

94-73/368

తసడడ:డ మరగయ దనసస
ఇసటట ననస:17/4/357
వయససస:64
లస: పప
94-73/370

తసడడ:డ ఇనరయఖ
ఇసటట ననస:17/4/357
వయససస:89
లస: పప
94-74/188

94-73/349

భరస : ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:17/4/357
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మగనర లమల చసదక
ఇసటట ననస:17/4/357
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ కరసటడగగసట
ఇసటట ననస:17/4/357
వయససస:66
లస: పప
8514 NDX0182758
పపరర: వజయలకడమ పరమగలపరటట

94-73/354

తసడడ:డ వనసకటటర సశర రరవప దనకకజ
ఇసటట ననస:17/4/357
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకసడబబ లల
ఇసటట ననస:17/4/357
వయససస:61
లస: పప
8511 NDX1396804
పపరర: వనసకటటశశరరర కరసటడగగసట

8497 NDX0190207
పపరర: పవన కలమమరగ వనలననటట

8492 NDX2150316
పపరర: ఖససబ చసదక

భరస : రరమమహన రరవప దనకకజ
ఇసటట ననస:17/4/357
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమహన రరవప దనకకజ
ఇసటట ననస:17/4/357
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:17/4/357
వయససస:55
లస: పప
8508 NDX2019611
పపరర: ననగజశశర రరవప కకసడబబ లల

94-73/351

భరస : బససత కలమమర చసదక
ఇసటట ననస:17/4/357
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : మరగయదనసస
ఇసటట ననస:17/4/357
వయససస:80
లస: ససస స
8505 NDX0094755
పపరర: ననగరరరరన రరవప వనలననటట

8494 NDX0906347
పపరర: శశశలజ జజగగరగ

94-73/346

భరస : చసదక అమత
ఇసటట ననస:17/4/357
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననగరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:17/4/357
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కరసటడగగసట
ఇసటట ననస:17/4/357
వయససస:57
లస: ససస స
8502 NDX0595108
పపరర: ఆగగరసమమ జజబగగగరగ

94-73/348

తసడడ:డ జజజయఖ
ఇసటట ననస:17/4/357
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : జజజయఖ
ఇసటట ననస:17/4/357
వయససస:54
లస: ససస స
8499 NDX0182857
పపరర: శకదదవ కరసటడగగసట

8491 NDX1915190
పపరర: మననజజ పరమగలపరటట

8489 NDX1580407
పపరర: జజఖతక దడడడ

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ దడడడ
ఇసటట ననస:17/4/356
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడయఖ పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:17/4/357
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజయఖ
ఇసటట ననస:17/4/357
వయససస:35
లస: ససస స
8496 NDX0787291
పపరర: నరమలకకటటశశరగ జజగగరగ

94-73/345

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:17/4/355
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:17/4/357
వయససస:27
లస: ససస స
8493 NDX0906313
పపరర: ససనత జజగగరగ

8488 NDX0094995
పపరర: ససబబబరరవప కరసరననన

8513 NDX0182824
పపరర: శశశలజ రరవపల

94-74/187

భరస : పరరచసరర వసశ కకషష
ఇసటట ననస:17-4-357
వయససస:32
లస: ససస స
94-75/241

8516 NDX0977645
పపరర: రరమమహన రరవప దనకకజ

94-75/242

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:17-4-357
వయససస:56
లస: పప
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94-75/1209

8518 NDX2764934
పపరర: రవసదడ బబబగ పస తసశశటస ట

భరస : రవసదడ బబబగ పస తస శశటస ట
ఇసటట ననస:17-4-357,FLAT NO.10
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ పస తసశశటస ట
ఇసటట ననస:17-4-357,F.NO.10
వయససస:37
లస: పప

8520 NDX3246881
పపరర: హహసపన మసజ షపక

8521 NDX1812693
పపరర: ఇసదనడణణ తచలర మ

94-72/1405

తసడడ:డ ఖససస మసజ
ఇసటట ననస:17-4-358
వయససస:57
లస: పప
8523 NDX2058114
పపరర: జజఖత తచలర

94-73/374

94-73/378

94-73/767

94-76/323

8530 NDX1752469
పపరర: ఆదద రరడడడ వడచడ

8533 NDX1556184
పపరర: పపప దదష చకకవత మకరపరటట

94-76/810

8536 NDX2435154
పపరర: మగరళ కకషష కరరడడ

94-73/379

8539 NDX1033265
పపరర: శశభబరరణణ చచదరగ

94-73/372

8525 NDX1812727
పపరర: శకనవరస తచలర మ

94-73/376

8528 NDX3038163
పపరర: సరయ కకషష రరడడడ అవపతష

94-73/766

తసడడ:డ ససబబరరడడడ అవపతష
ఇసటట ననస:17-4-358
వయససస:20
లస: పప
94-75/243

8531 NDX1918327
పపరర: చనణకఖ తతట

94-76/322

తసడడ:డ రమమశ బబబగ తతట
ఇసటట ననస:17-4-358
వయససస:24
లస: పప
94-76/324

8534 NDX2611523
పపరర: వశరల జజనరలగడడ

94-76/638

తసడడ:డ శకనవరసరరవప జజనరలగడడ
ఇసటట ననస:17-4-358
వయససస:21
లస: పప
94-78/339

తసడడ:డ ననగ లసగస కరరడడ
ఇసటట ననస:17-4-358
వయససస:38
లస: పప
94-72/582

8522 NDX1772970
పపరర: పరరశన ససలమసనన షపక

తసడడ:డ హరగబబబగ తచలర మ
ఇసటట ననస:17/4/358
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ తషలసస మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:17-4-358
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడ రరడడడ పడనల
ఇసటట ననస:17-4-358
వయససస:56
లస: పప
8538 NDX1033398
పపరర: శకత పటబరయక చచదరగ

94-73/375

తసడడ:డ రరఘవ రరడడ వడచడ
ఇసటట ననస:17-4-358
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:17-4-358
వయససస:27
లస: పప
8535 NDX2993418
పపరర: శకనవరస రరడడడ పడనల

8527 NDX2058106
పపరర: హరగబబబగ తచలర

94-72/996

తసడడ:డ హహసపసన మసజ షపక
ఇసటట ననస:17/4/358
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ తచలర
ఇసటట ననస:17/4/358
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరడడడ అవపతష
ఇసటట ననస:17-4-358
వయససస:20
లస: పప
8532 NDX1556200
పపరర: అమర చసదడ రరడడడ పడనల

94-73/371

భరస : ఆదద రరడడడ వడచడ
ఇసటట ననస:17/4/358
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:17/4/358
వయససస:54
లస: పప
8529 NDX3038346
పపరర: సరయ కకషష రరడడడ అవపతష

8524 NDX1740829
పపరర: లలతన రరడడడ వడచడ

8519 NDX2611473
పపరర: జయససధ జజనరలగడడ

భరస : శకనవరసరరవప జజనరలగడడ
ఇసటట ననస:17-4-358
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ హరగబబబగ తచలర మ
ఇసటట ననస:17/4/358
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : హరగ బబబగ తచలర
ఇసటట ననస:17/4/358
వయససస:47
లస: ససస స
8526 NDX1772947
పపరర: రమమష బబబగ తతట

94-75/1208

8537 NDX3219227
పపరర: జరరనన షపక

94-78/1327

తసడడ:డ హహఊససససన మసజ
ఇసటట ననస:17-4-358
వయససస:28
లస: ససస స
94-72/583

8540 NDX1000025
పపరర: ససరజసదడ పటబరయక బబ దరగ

94-72/584

తసడడ:డ శరసత సశరరప పటబరయక బబ దరగ
ఇసటట ననస:17-4-358 3FLOR 201 PLAT PA
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శరసత సశరరప పటబరయక బబ దరగ
ఇసటట ననస:17-4-358 3FLOR 201 PLAT PA
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసత సశరరప పటబరయక బబ దరగ
ఇసటట ననస:17-4-358 3FLOR 201 PLAT PA
వయససస:31
లస: పప

94-72/585
8541 NDX1000082
పపరర: శరసత సశరరప పటబరయక
బబ దనరగ
తసడడ:డ శరసత సశరరప పటబరయక బబ దనరగ బబ ద
ఇసటట ననస:17-4-358 3FLOR 201 PLAT PA
వయససస:62
లస: పప

8542 NDX2624468
పపరర: శకనవరసరరవప జజనరలగడడ

8543 NDX1555772
పపరర: శవ కలమమరగ మకరపరటట

94-72/564
8544 NDX1555814
పపరర: తషలసస మలలర సశర రరవప
మకరపరటట
తసడడ:డ పపనరయఖ మగకరపరటట
ఇసటట ననస:17-4-358 PATNAIAK TOWERS
వయససస:63
లస: పప

94-72/997

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ జజనరలగడడ
ఇసటట ననస:17-4-358A
వయససస:52
లస: పప
8545 NDX1555764
పపరర: ససబబయఖమమ పడనల

94-72/563

భరస : తషలసస మలలర శశర రరవప మగకరపరటట
ఇసటట ననస:17-4-358 PATNAIAK TOWERS
వయససస:56
లస: ససస స
94-72/565

భరస : శకనవరస రరడడ పడనల
ఇసటట ననస:17-4-358 PATNAIAK TOWERS
వయససస:54
లస: ససస స

8546 NDX1555756
పపరర: రఘగ రరమ రరడడ పడనల

94-72/566

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ పడనల
ఇసటట ననస:17-4-358 PATNAIAK TOWERS
వయససస:26
లస: పప
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94-72/1206

8548 NDX3030038
పపరర: శకనవరస మరపఅల

94-77/918

8549 NDX0184028
పపరర: పపజత యలమసచల

భరస : శకనవరస మరపఅల
ఇసటట ననస:17-4-358, PATNAIAK TOWERS
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ మరపఅల
ఇసటట ననస:17-4-358, PATNAIK TOWERS
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వర భదడ పడసరద
ఇసటట ననస:17/4/359
వయససస:31
లస: ససస స

8550 NDX0350413
పపరర: శకదదవ యలమసచల

8551 NDX0348979
పపరర: వరభదడపస
డ రద యలమసచల

8552 NDX0753434
పపరర: శా్వనత చలర గరల

94-73/381

భరస : వరభదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:17-4-359
వయససస:50
లస: ససస స
8553 NDX0753442
పపరర: మమధవ పసడనఖల

తసడడ:డ రరధనకకషష మమరగస
ఇసటట ననస:17/4/359
వయససస:58
లస: పప
94-73/384

భరస : కళళఖణ చకకవరగస
ఇసటట ననస:17/4/362
వయససస:40
లస: ససస స
8556 AP151010177431
పపరర: లకడమ అసబటట

94-73/387

94-73/390

94-73/393

94-73/396

94-73/399

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:17/4/364
వయససస:24
లస: పప

94-73/391

8563 NDX1436600
పపరర: రజఖ అలవరల

8566 NDX1162742
పపరర: సరమమమ జఖస కకలర

8569 NDX0524538
పపరర: హనసమసతరరవప కకలమర

94-73/768

8572 NDX2835171
పపరర: దదపక రరడడడ మగలర సగగ

94-73/394

8575 NDX2020485
పపరర: వరర సరశమ కసచరర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కసచరర
ఇసటట ననస:17/4/364
వయససస:45
లస: పప

94-73/389

8561 JBV2727873
పపరర: కకషష కరసత ఉపపసటటరగ 

94-73/392

8564 NDX0789354
పపరర: అనసరరధ కకలమర

94-73/395

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:17-4-364
వయససస:43
లస: ససస స
94-73/397

8567 NDX1165117
పపరర: శకనవరస రరవప కకలమర

94-73/398

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:17-4-364
వయససస:41
లస: పప
94-73/400

8570 NDX1165083
పపరర: వనసకటటశశరరర కకలర

94-73/401

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:17-4-364
వయససస:76
లస: పప
94-73/769

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ మగలర సగగ
ఇసటట ననస:17-4-364
వయససస:20
లస: పప
94-74/190

8558 NDX0789339
పపరర: హహమలత అసబటట

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప 
ఇసటట ననస:17-4-363
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:17-4-364
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలర
ఇసటట ననస:17-4-364
వయససస:21
లస: ససస స
8574 NDX1840231
పపరర: రవతదజ కకలమర

8560 NDX1500504
పపరర: రఘగననధ రరడడ వపయమఖరర

94-73/386

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:17/4/363
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:17-4-364
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ యగగరరడడడ మగలర సగగ
ఇసటట ననస:17/4/364
వయససస:49
లస: పప
8571 NDX3202843
పపరర: నమమత కకలర

94-73/388

తసడడ:డ కజశరరడడడ అలవరల
ఇసటట ననస:17/4/364
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:17-4-364
వయససస:46
లస: ససస స
8568 NDX2053775
పపరర: శకనవరసరరడడడ మగలర సగగ

8557 NDX1500488
పపరర: మలలర శశరగ వపయమఖరర

8555 NDX0749200
పపరర: రరజజసదడ కలమమర చలర గరల
తసడడ:డ ననగజశశర రరజ
ఇసటట ననస:17/4/362
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సవరరరమరఏదదద వపయమఖరర
ఇసటట ననస:17-4-363
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరరడడడ వపయమఖరర
ఇసటట ననస:17-4-363
వయససస:61
లస: పప
8565 NDX1162734
పపరర: వనసకటరమనమమ కకలమర

94-73/385

తసడడ:డ కకటటరరడడడ కకసడన
ఇసటట ననస:17-4-363
వయససస:56
లస: ససస స

తలర : లకడమ అసబటట
ఇసటట ననస:17-4-363
వయససస:26
లస: పప
8562 NDX1500496
పపరర: శవరరమరరడడడ వపయమఖరర

8554 NDX0753467
పపరర: ననగమలలర శశరగ చలర గరల

94-73/383

భరస : రరజజసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:17/4/362
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననగజశశర రరజ
ఇసటట ననస:17/4/362
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:17-4-363
వయససస:56
లస: ససస స
8559 NDX2106939
పపరర: శక శవరన చరణ యలమసచ

94-73/382

94-73/380

8573 NDX2020303
పపరర: ఆనసద జజఖత కసచరర

94-74/189

భరస : వరర సరశమ కసచరర
ఇసటట ననస:17/4/364
వయససస:43
లస: ససస స
94-74/191

8576 NDX2860419
పపరర: రజఖ అలవరల

94-75/1210

భరస : శకనవరసరరడడడ అలవరల
ఇసటట ననస:17-4-364
వయససస:48
లస: ససస స
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94-76/811

తసడడ:డ యగగరరడడడ మగలర సగగ
ఇసటట ననస:17-4-364
వయససస:48
లస: పప
8580 NDX2649580
పపరర: భబరర వ వపరసల

8578 NDX2938892
పపరర: రజఖ అలవల

భరస : శకనవరస రరడడడ ఏమ
ఇసటట ననస:17-4-364
వయససస:40
లస: ససస స
94-73/641

8581 AP151010177119
పపరర: జజఖత కకతస పలర 

తసడడ:డ వజయ భబసరర రరడడడ వపరసల
ఇసటట ననస:17-4-364 FLAT NO.401
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శవసరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:17/4/368
వయససస:43
లస: ససస స

8583 NDX0655357
పపరర: కకతస పలర శక మననహర రరడడడ

8584 AP151010174096
పపరర: శవసరసబరరడడడ కకతస పలర

94-73/404

తసడడ:డ కకతస పలర శవ సరసబరరడడ
ఇసటట ననస:17/4/368
వయససస:30
లస: పప
8586 NDX1109552
పపరర: కకరస క
గ ధసళపరళళ

94-73/407

94-73/409

94-73/412

94-73/405

8593 AP151010177546
పపరర: శరసతకలమమరగ మసదడపప

94-73/415

8596 NDX1916610
పపరర: రమఖ యయళళ

94-73/770

8599 NDX3044609
పపరర: పడహలమద వటటసకలటట

భరస : సతష చసధ గరగగననన
ఇసటట ననస:17-4-373 VIDHYA NAGER 4/1
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయ పడసరద వటటసకలటట
ఇసటట ననస:17-4-375
వయససస:25
లస: పప

8601 NDX0789529
పపరర: శరయపడససన వటటసకలటట

8602 AP151010174149
పపరర: ఆసజననయపడసరద వటటసకలటట

94-72/568

94-73/403

8585 AP151010174560
పపరర: ననగగరరడడడ కకతస పలర

94-73/406

8588 AP151010177114
పపరర: ననగరతరమమ కకడనల

94-73/408

భరస : రరజజసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:17/4/370
వయససస:61
లస: ససస స
94-73/410

8591 NDX0095612
పపరర: వజయ పససటల

94-73/411

తసడడ:డ బబబగ
ఇసటట ననస:17/4/371
వయససస:29
లస: పప
94-73/413

8594 JBV2728848
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప యయళళ

94-73/414

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:17/4/372
వయససస:57
లస: పప
94-75/244

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప యయళళ
ఇసటట ననస:17-4-372
వయససస:25
లస: ససస స
94-72/567

8582 NDX2019595
పపరర: ససదదప రరడడడ కకతస పలర

తసడడ:డ అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:17/4/368
వయససస:84
లస: పప

భరస : పపనరయఖ
ఇసటట ననస:17/4/372
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:17/4/372
వయససస:75
లస: పప
8598 NDX0438176
పపరర: కకకషష కలమమరగ గరగగననన

8590 AP151010177106
పపరర: ఇసదదర పససటటల

94-73/640

తసడడ:డ శవ సరసబ రరడడ కకతస పలర
ఇసటట ననస:17/4/368
వయససస:29
లస: పప

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:17-4-371
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:17/4/371
వయససస:52
లస: పప
8595 AP151010174440
పపరర: పపనరయఖ మసదడపప

94-73/402

తసడడ:డ భమషయఖ రరయవరపప
ఇసటట ననస:17-4-369
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ బబబగ
ఇసటట ననస:17/4/371
వయససస:27
లస: ససస స
8592 AP151010174126
పపరర: బబబగ పససటటల

8587 NDX2910883
పపరర: ససబబరరవప రరయవరపప

8579 NDX2649572
పపరర: మమధవ లత వపరసల

తసడడ:డ వజయ భబసరర రరడడడ వపరసల
ఇసటట ననస:17-4-364 FLAT NO.401
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగరరడడడ
ఇసటట ననస:17/4/368
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససధనకర బబబగ
ఇసటట ననస:17/4/369
వయససస:28
లస: ససస స
8589 NDX1244243
పపరర: లకడమ మనక పససటటల

94-76/812

8597 NDX1916636
పపరర: ససమఖ యయళళ

94-75/245

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప యయళళ
ఇసటట ననస:17-4-372
వయససస:27
లస: ససస స
94-72/1207

8600 NDX3044302
పపరర: మనససశన వటటసకలటట

94-76/813

తసడడ:డ ఆసజననయ పడసరద వటటసకలటట
ఇసటట ననస:17-4-375
వయససస:23
లస: ససస స
94-72/569

8603 NDX0425595
పపరర: వజయలకడమ గగరగజవవలల

94-72/570

భరస : ఆసజననయపడసరదస వటటసకలటట
ఇసటట ననస:17-4-375 VIDHYA NAGER 4/1
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరకవప వటటసకలటట
ఇసటట ననస:17-4-375 VIDHYA NAGER 4/1
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరజజసదడపస
డ రద గరరగజవవలల
ఇసటట ననస:17-4-376 VIDHYA NAGER 4/1
వయససస:60
లస: ససస స

8604 NDX0424002
పపరర: శకకరసత
గగరగజవవలల

8605 NDX0431312
పపరర: కరరగసక గగరగజవవలల

8606 NDX0469502
పపరర: శశధర గగరగజవవలల

94-72/571

తసడడ:డ రరజజసదడపస
డ రద గరరగజవవలల
ఇసటట ననస:17-4-376 VIDHYA NAGER 4/1
వయససస:34
లస: పప

94-72/572

తసడడ:డ రరజజసదడపస
డ రద గరరగజవవలల
ఇసటట ననస:17-4-376 VIDHYA NAGER 4/1
వయససస:36
లస: పప

94-72/573

తసడడ:డ రరజజసదడపస
డ రద గరరగజవవలల
ఇసటట ననస:17-4-376 VIDHYA NAGER 4/1
వయససస:37
లస: పప
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8607 NDX0423996
పపరర: రరజజసదడపస
డ రద గగరగజవవలల

94-72/574

8608 NDX2120541
పపరర: వనత పడసరద ననరపననన

తసడడ:డ సస మయఖ గరరగజవవలల
ఇసటట ననస:17-4-376 VIDHYA NAGER 4/1
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస పడసరద ననరపననన
ఇసటట ననస:17/4/377
వయససస:23
లస: ససస స

8610 JBV1222330
పపరర: ససనసదదన ననరపననన

8611 JBV2969723
పపరర: కకషషశక పరమగలపరటట

94-73/418

భరస : శకనవరసపడసరద  
ఇసటట ననస:17/4/377
వయససస:47
లస: ససస స
8613 NDX0707315
పపరర: వరజన చచదరగ ననరపననన

94-73/421

94-73/424

94-73/427

94-73/430

94-78/796

94-73/423

94-73/425

8618 AP151010177266
పపరర: శశషషకలమమరగ కలల
ర రగ

94-73/426

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:17/4/378
వయససస:56
లస: ససస స
94-73/428

8626 NDX2660421
పపరర: పడతతఖష అబమబరగ

94-73/432

8629 AP151010174266
పపరర: బగచచబబబగ కకసడడగగసట

94-73/431

8632 NDX1830448
పపరర: గరపసచసద తడపపరననన

94-73/429

8624 NDX2649853
పపరర: సడవసత అబమబరగ

94-72/998

భరస : వనసకయఖ చచదరగ అబమబరగ
ఇసటట ననస:17-4-383
వయససస:39
లస: ససస స
94-78/797

8627 NDX3091097
పపరర: రరజఖ లకడమ కకసడడగగసట

94-72/1208

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:17-4-384
వయససస:69
లస: ససస స
94-73/433

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:17/4/384
వయససస:46
లస: పప
94-72/586

8621 NDX0426288
పపరర: హరగత కలరరక
భరస : కళళధర
ఇసటట ననస:17/4/380
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ చచదరగ అబమబరగ
ఇసటట ననస:17-4-383
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ బగచచ బబబగ
ఇసటట ననస:17/4/384
వయససస:41
లస: ససస స
8631 NDX1830471
పపరర: శక రసజన తడపపరననన

8623 NDX0788984
పపరర: కళళధర కలరరక

94-73/420

8615 JBV2727741
పపరర: మలర కరరరరనపడసరదస
పరమగలపరటట 
తసడడ:డ గరపరలకకషషయఖ 
ఇసటట ననస:17/4/377
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమచసదడ మమరగస
ఇసటట ననస:17/4/380
వయససస:45
లస: పప

భరస : బసవయఖ చచదరగ మగతస ననన
ఇసటట ననస:17-4-383
వయససస:56
లస: ససస స
8628 NDX0185322
పపరర: శరరష కకసడడగగసట

8620 AP151010174039
పపరర: రరజశశఖర కలల
ర రగ

8612 AP151010177487
పపరర: వససమత దదవ ననరపననన

94-73/422

తసడడ:డ బబపయఖ
ఇసటట ననస:17/4/378
వయససస:65
లస: పప

భరస : శకరరమచసదడమమళ
ఇసటట ననస:17/4/380
వయససస:64
లస: ససస స
8625 NDX2663250
పపరర: ననగరరజ కలమమరగ మగతస ననన

8617 NDX1163013
పపరర: లకడమ కరసరగడడ

94-73/417

భరస : మలర ఖమరరరనపడసరదస
ఇసటట ననస:17/4/377
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:17/4/378
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:17/4/378
వయససస:40
లస: పప
8622 NDX0426270
పపరర: వనజ కలరరక

94-73/419

తసడడ:డ మలర కరరరరనపడసరద
ఇసటట ననస:17/4/377
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:17/4/378
వయససస:31
లస: ససస స
8619 NDX1164953
పపరర: రరమనయమఖ కరసరగడడ

8614 JBV2727287
పపరర: శకనవరసపడసరద ననరపననన

8609 NDX0613901
పపరర: శకదసరర పరమగలపరటట

భరస : మలర ఖమరరరన పడసరద
ఇసటట ననస:17/4/377
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరర నరరవప 
ఇసటట ననస:17/4/377
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస పడసరద
ఇసటట ననస:17/4/377
వయససస:28
లస: పప
8616 NDX0595462
పపరర: అనసషర ననరరర

94-73/416

8630 NDX3155256
పపరర: బగచచబబబగ కకనడ రగసతన

94-73/771

తసడడ:డ మహనరరవప కకనడ రగసతన
ఇసటట ననస:17-4-384
వయససస:50
లస: పప
94-72/587

8633 NDX0095703
పపరర: శకనవరస తడపపరననన

94-72/588

భరస : గరపసచసద తడపపరననన
ఇసటట ననస:17-4 VIDHYA NAGER 1LINE
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరగస తడపపరననన
ఇసటట ననస:17-4 VIDHYA NAGER 1LINE
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరగస తడపపరననన
ఇసటట ననస:17-4 VIDHYA NAGER 1LINE
వయససస:52
లస: పప

8634 NDX2210011
పపరర: ససమత తడపపరననన

8635 NDX2209807
పపరర: ససశల దదవ తడపపరననన

8636 AP151010177331
పపరర: రరజఖలకడమ కకసడడగగసట

94-72/589

భరస : శకనవరసస తడపపరననన
ఇసటట ననస:17-4 VIDHYA NAGER MAIN RO
వయససస:46
లస: ససస స

94-72/590

భరస : రరధన కకషష మమరగస తడపపరననన
ఇసటట ననస:17-4 VIDHYA NAGER MAIN RO
వయససస:69
లస: ససస స

94-73/606

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:17/4&384
వయససస:66
లస: ససస స
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8637 NDX0095034
పపరర: శకమననరరరయణ పరవపలలరగ

94-73/434

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:17-5
వయససస:92
లస: పప
8640 NDX2492817
పపరర: రమ యయనసగసటట

94-73/440

94-73/443

తసడడ:డ వర పడసరద రరడడడ
ఇసటట ననస:17/5/388
వయససస:32
లస: ససస స
8649 NDX1752790
పపరర: తషలసస కళరస

94-75/249

94-137/35

94-72/1209

94-73/448

తసడడ:డ వనసకటపస రరడడడ గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:17-5-390
వయససస:23
లస: పప

94-73/445

8653 NDX2360790
పపరర: మలలసశరర రరవప గరనసగగసటర

8656 AP151010177179
పపరర: సరరజనదదవ అసబటట

8659 NDX1389303
పపరర: కరవఖ గగరరకపరటట

94-73/451

8662 NDX1109156
పపరర: శవ ననగ మలలర శశరగ గరజల

94-75/250

8665 NDX1500447
పపరర: రరమశక చచసతనఖ గరజల
తసడడ:డ రరమబడహహమశశర రరవప గరజల
ఇసటట ననస:17-5-390
వయససస:26
లస: పప

8645 NDX2261196
పపరర: అనరరధ ఆలపరటట

94-72/591

8648 NDX1074509
పపరర: కకషషచచసతనఖ బతష
స ల

94-75/198

8651 NDX1752840
పపరర: ననగ పడసరద కకమర

94-75/251

తసడడ:డ వనసకరటరమణ కకమర
ఇసటట ననస:17-5-388
వయససస:54
లస: పప
94-137/616

8654 NDX2314698
పపరర: కలసన గగణగగగటర

94-137/617

భరస : మలలర సశర రరవప గరనసగగసటర
ఇసటట ననస:17-5-388
వయససస:66
లస: ససస స
94-73/446

8657 JBV2727691
పపరర: శసకరరరడడడ అసబటట

94-73/447

తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:17-5-389
వయససస:67
లస: పప
94-73/449

8660 JBV1223882
పపరర: హహమబసదస వరగకలటట

94-73/450

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:17-5-390
వయససస:37
లస: ససస స
94-73/452

భరస : రరమబడహహమశశర రరవప
ఇసటట ననస:17-5-390
వయససస:53
లస: ససస స
94-73/454

94-73/442

తసడడ:డ శవమమహననడవప
ఇసటట ననస:17-5-388
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపరసరరడడడ
ఇసటట ననస:17-5-390
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటపరస రరడడడ
ఇసటట ననస:17-5-390
వయససస:51
లస: ససస స
8664 NDX2131050
పపరర: చసదడ కరసత రరడడ గగరరకపరటట

8650 NDX1556101
పపరర: రవ చసదడ ఉపపటటరగ

8642 NDX2492809
పపరర: రమమష బబబగ గరగగననన

భరస : వనసకట రమణ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:17-5-388
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:17-5-389
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ బడహహమశశర రరవప
ఇసటట ననస:17-5-390
వయససస:28
లస: ససస స
8661 NDX0189100
పపరర: ససత మహలకడమ గరరకపరటట

94-73/643

తసడడ:డ గరపరలరరవప గగణగగగసటర
ఇసటట ననస:17-5-388
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ ననగ పడసరద కకమర
ఇసటట ననస:17-5-388, Flat A3
వయససస:27
లస: పప
8658 NDX1109214
పపరర: సససదన గరజల

8644 NDX2638898
పపరర: నవయమధర గణ సరయ గరగగననన

8647 NDX1720201
పపరర: వనసకట రమణ ఆలపరటట

94-75/1212

తసడడ:డ రరమ కకషష గరగగననన
ఇసటట ననస:17-5-387
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:17-5-388
వయససస:51
లస: పప

భరస : ననగ పడసరద కకమర
ఇసటట ననస:17-5-388
వయససస:50
లస: ససస స
8655 NDX1997263
పపరర: హరర వరర న కకమర

94-73/441

తసడడ:డ గరపరల కకషష ఆలపరటట
ఇసటట ననస:17-5-388
వయససస:61
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ రరడడ కళరస
ఇసటట ననస:17-5-388
వయససస:53
లస: ససస స
8652 NDX2314664
పపరర: ఉమ దదవ కకమర

8641 JBV1220789
పపరర: భబరత మనరవ 

తసడడ:డ రమమశ బబబగ గరగగననన
ఇసటట ననస:17-5-387
వయససస:18
లస: పప
94-73/444

8639 NDX2736114
పపరర: కకషషమహన కసదరస

తసడడ:డ తడననథ శసకర కసదరస
ఇసటట ననస:17-5
వయససస:34
లస: పప

భరస : రతరపడకరశరరవప 
ఇసటట ననస:17-5-387
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపరలకకకషషయఖ 
ఇసటట ననస:17-5-387
వయససస:77
లస: పప
8646 NDX0303586
పపరర: శవ ననగ సరశత కళస

94-73/642

తసడడ:డ రరమ శరసససట లల ఏ
ఇసటట ననస:17-5
వయససస:38
లస: పప

భరస : రమమష బబబగ గరగగననన
ఇసటట ననస:17-5-387
వయససస:36
లస: ససస స
8643 JBV1390244
పపరర: రతర పడకరశ రరవప మనరవ

8638 NDX2557403
పపరర: ఫణణసదడ రరజ అవనగడడ

8663 JBV1223890
పపరర: సరరజనదదవ వరగకలటట

94-73/453

భరస : వనసకటససబబబరరడడడ 
ఇసటట ననస:17-5-390
వయససస:55
లస: ససస స
94-73/455

8666 JBV2727709
పపరర: అశశక వరగకలటట  

94-73/456

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరడడడ  
ఇసటట ననస:17-5-390
వయససస:33
లస: పప
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8667 NDX0095117
పపరర: వనసకటపరస రరడడడ గగరరకపరటట

94-73/457

తసడడ:డ కకటట రరడడడ గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:17-5-390
వయససస:56
లస: పప
8670 NDX1007731
పపరర: గరయతడ బసడనరర

94-73/460

94-73/463

భరస : ససబబ రరవప కకయ
ఇసటట ననస:17-5-394
వయససస:44
లస: ససస స
8679 NDX1897281
పపరర: ససబబబరరవప కకయయ

94-73/461

8674 NDX2592038
పపరర: లకడమ ససజనఖ కకయయ

8677 NDX3117009
పపరర: సరశత దదవళర

94-108/624

94-72/594

8672 NDX0431270
పపరర: సతషచసదడ పపదథట

94-31/779

94-72/1211

8680 NDX2177914
పపరర: సతఖవత పసడడకకటట

8678 NDX2931558
పపరర: రరహహత కకయ

Deleted

94-72/592

8681 NDX2189331
పపరర: కళళఖణ చకకవరగస పసడడకకటట

తసడడ:డ తలక బబబగ పసడడకకటట
ఇసటట ననస:17-5-394 GIRIJA APPER 4FLO
వయససస:24
లస: పప

8683 NDX2209856
పపరర: తనశ పసడడకకటట

8684 JBV2969806
పపరర: రరజజరరణణ తలర పననన

94-72/595

8691 NDX0470377
పపరర: మసజల ఆరరమళళ

94-73/471

భరస : సతషసడ
డ డడ 
ఇసటట ననస:17-5-396
వయససస:39
లస: ససస స
8694 NDX2019686
పపరర: అశశక గసజ
తసడడ:డ ననచనరయఖ గసజ
ఇసటట ననస:17-5-396
వయససస:55
లస: పప

94-73/466

భరస : బబలశశరగ
ఇసటట ననస:17-5-395
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ మమకరపత
ఇసటట ననస:17-5-395
వయససస:31
లస: పప

8689 JBV2728871
పపరర: బబలనరజసదడ పడసరద తలర పననన

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప  
ఇసటట ననస:17-5-395
వయససస:49
లస: పప

94-73/469

8692 NDX2019843
పపరర: వనసకట రమణ రగకరస

94-73/472

8695 AP151010177041
పపరర: వనసకటరతర ఈదన
భరస : ససబబరరడడడ
ఇసటట ననస:17-5-397
వయససస:42
లస: ససస స

94-73/464



8687 NDX2062073
పపరర: సరమమమ జఖస ననరజర

94-73/467

భరస : ససబబరరమయఖ
ఇసటట ననస:17-5-395
వయససస:70
లస: ససస స
8690 NDX1145317
పపరర: నరరక శవ జజఖత

94-73/470

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:17-5-396
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అశశక గసజ
ఇసటట ననస:17-5-396
వయససస:55
లస: ససస స
94-73/474

94-72/593

భరస : తలక బబబగ పసడడకకటట
ఇసటట ననస:17-5-394 GIRIJA APPER 4FLO
వయససస:44
లస: ససస స

8686 AP151010177511
పపరర: లకడమ సరరజన పపతతట

94-73/468

94-78/1011

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకయ
ఇసటట ననస:17-5-394
వయససస:18
లస: ససస స

8685 NDX2062065
పపరర: శవననగ మలలర శశరగ మమకపరటట

8688 NDX1584722
పపరర: శరకవణగరమమర మమకరపత

94-72/999

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకయ
ఇసటట ననస:17-5-394
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ తలక బబబగ పసడడకకటట
భరస : బబలనరజసదపడసరద
ఇసటట ననస:17-5-394 SRI GIRIGA APTMT 4 ఇసటట ననస:17-5-395
వయససస:22
లస: ససస స
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ మమకపరటట
ఇసటట ననస:17-5-395
వయససస:53
లస: ససస స

94-73/462

8675 NDX2622157
పపరర: రరహహత కకయ

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పసడడకకటట
ఇసటట ననస:17-5-394 GIRIJA APPER 4FLO
వయససస:54
లస: పప
94-73/465

94-73/459

తసడడ:డ బబలశశరయఖ
ఇసటట ననస:17-5-393
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల దదవళర
ఇసటట ననస:17-5-394
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ పపనర రరవప కకయయ
ఇసటట ననస:17-5-394
వయససస:47
లస: పప
8682 NDX2177906
పపరర: తలక బబబగ పసడడకకటట

8671 NDX1007871
పపరర: వనసకరయమమ బసడనరర

భరస : ససబబ రరవప కకయయ
ఇసటట ననస:17-5-394
వయససస:44
లస: ససస స
94-72/1210

8669 JBV2727717
పపరర: వనసకటససబబబరరడడడ వరగకలటట 

తసడడ:డ ఓబగలరరడడడ 
ఇసటట ననస:17-5-390
వయససస:65
లస: పప

భరస : సస మరరజ
ఇసటట ననస:17-5-393
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజయఖ
ఇసటట ననస:17-5-393
వయససస:67
లస: పప
8676 NDX1856568
పపరర: లకడమ ససజనఖ కకయ

94-73/458

తసడడ:డ దశరధ రరమమరరవప గరజల
ఇసటట ననస:17-5-390
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ సస మరరజ
ఇసటట ననస:17-5-393
వయససస:29
లస: ససస స
8673 AP151010174427
పపరర: బబలశశరయఖ పపదథట

8668 NDX1110451
పపరర: రరమ బడహహమశశర రరవప గరజల

8693 NDX1145648
పపరర: నరరక శకనవరస రరవప

94-73/473

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:17-5-396
వయససస:47
లస: పప
94-73/475

8696 AP151010177057
పపరర: శవమమ జసగర

94-73/476

భరస : ససతనరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:17-5-397
వయససస:61
లస: ససస స
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8697 NDX2189448
పపరర: శకకర కకషష గదచద
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94-73/477

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గదచద
ఇసటట ననస:17-5-397
వయససస:22
లస: పప
8700 JBV2727196
పపరర: ససబబబరరడడడ ఈదన

94-73/480

94-75/253

94-73/483

తసడడ:డ కకషషయఖ చనవరల
ఇసటట ననస:17-5-400
వయససస:45
లస: పప
8709 NDX2792810
పపరర: శకనవరస రరవప రరసటల

94-73/773

94-73/485

94-73/488

94-73/491

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:17-5-404
వయససస:74
లస: పప
8721 AP151010177448
పపరర: శరరదనదదవ పస పపరగ

తసడడ:డ శవననరరరయణ
ఇసటట ననస:17-5-405
వయససస:45
లస: పప

8707 NDX2524957
పపరర: పదనమవత చనవరల

94-73/484

8713 AP151010177236
పపరర: నరమల ససరఖదదవర

94-73/494

8708 NDX3050135
పపరర: రవ శశఖర కలచపపడడ

94-76/815

94-73/775

94-73/486

8714 NDX0595058
పపరర: రరజజశశరగ కకతస పలర

94-73/487

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-5-404
వయససస:65
లస: ససస స

8719 NDX0595413
పపరర: ఝమనస రరణణ ననరరర

94-73/492

తసడడ:డ చలపత రరవప
ఇసటట ననస:17-5-405
వయససస:58
లస: పప

94-73/644

8711 NDX2793040
పపరర: ఝనస రరమలసగ సరయ కకషష
రరసటల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరసటల
ఇసటట ననస:17-5-401
వయససస:18
లస: పప

94-73/489

8725 NDX0523472
పపరర: మహనరరవప ననరరర

8705 NDX2649432
పపరర: మననకరసఈ టట

94-73/774

8717 NDX0522433
పపరర: ననగజశశరరరవప కకతస పలర

94-73/490

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:17-5-404
వయససస:72
లస: పప
8720 NDX0595397
పపరర: కకషషకలమమరగ ననరరర

94-73/493

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:17-5-405
వయససస:52
లస: ససస స
94-73/495

భరస : మధసససధనరరవప
ఇసటట ననస:17-5-405
వయససస:69
లస: ససస స
94-73/497

94-75/252

తసడడ:డ రరమయఖ కలచపపడడ
ఇసటట ననస:17-5-400
వయససస:57
లస: పప

8716 AP151010174041
పపరర: యగజసదడవనసకటరమణ
ససరఖదదవర
తసడడ:డ శరఖససససదరరరవప
ఇసటట ననస:17-5-404
వయససస:43
లస: పప

8722 JBV2969178
పపరర: కసస
స రగ వటటసకలటట

8702 NDX1439596
పపరర: జతదసదడననధ రరడడ
ఈదన

తసడడ:డ టట టట
ఇసటట ననస:17-5-399,4/2
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:17-5-405
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శవననరరరయణ
ఇసటట ననస:17-5-405
వయససస:61
లస: ససస స
8724 AP151010174346
పపరర: లకడమననరరయణ పస పపరగ

94-73/482

భరస : శరఖమ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:17-5-404
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణసరశమ ఉటటస
ఇసటట ననస:17-5-404
వయససస:29
లస: పప
8718 JBV2728921
పపరర: శరఖససససదరరరవప ససరఖదదవర

8704 NDX2261683
పపరర: బబలమజ సరయ పవన రరడడ
తదననటట
తసడడ:డ శకనవరస రరడడ తదననటట
ఇసటట ననస:17-5-399
వయససస:23
లస: పప

8710 NDX2793073
పపరర: వరమమ రరసటల

94-73/479

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ
ఇసటట ననస:17-5-397
వయససస:25
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప రరసటల
ఇసటట ననస:17-5-401
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : లకడమ ననరరయణ ఉటటస
ఇసటట ననస:17-5-404
వయససస:23
లస: ససస స
8715 NDX2403681
పపరర: లకడమననరరయణ ఉటటస

94-73/481

భరస : శకనసవరస రరవప చనవల
ఇసటట ననస:17-5-400
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజరరవప రరసటల
ఇసటట ననస:17-5-401
వయససస:47
లస: పప
8712 NDX2403699
పపరర: నవన ఉటటస

8701 JBV2727121
పపరర: ససతనరరమరరడడడ జసగర

8699 JBV2727436
పపరర: సతష రరడడడ ఆరరమళళ

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:17-5-397
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:17-5-397
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ మమల
ఇసటట ననస:17-5-397
వయససస:31
లస: పప
8706 NDX2524783
పపరర: శకనసవరస రరవప చనవరల

94-73/478

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ ఈద
ఇసటట ననస:17-5-397
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:17-5-397
వయససస:50
లస: పప
8703 NDX1379684
పపరర: శరకవణ కలమమర మమకపరటట

8698 NDX2189455
పపరర: దదననష ననథ రరడడ ఈద

8723 NDX0086694
పపరర: ససతభబరత కకయ

94-73/496

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:17-5-405
వయససస:70
లస: ససస స
94-73/498

8726 JBV2727485
పపరర: శవననరరరయణ పస పపరగ

94-73/499

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:17-5-405
వయససస:70
లస: పప
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8727 NDX0095190
పపరర: లకమయఖ లలమ
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94-73/500

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:17-5-405
వయససస:76
లస: పప
8730 NDX1284702
పపరర: మమనక అపససరరడడడ

94-75/255

94-75/258

94-75/261

94-73/502

94-73/505

94-73/508

94-73/776

Deleted
94-73/513

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:17-5-407
వయససస:53
లస: ససస స
8754 NDX2792695
పపరర: ననగరరరరన ససథనపరపప
తసడడ:డ పపరయఖ ససథనపరపప
ఇసటట ననస:17-5-407
వయససస:28
లస: పప

94-75/262

8740 AP151010177262
పపరర: ససధనరరన దదననవలర

8743 NDX0572669
పపరర: శకకరనస దథణవలర

8746 AP151010174277
పపరర: అశశకరబబగ దథనవలర 

8749 NDX1915257
పపరర: ననగమణణ సససకర

94-73/503

94-73/506

8755 NDX2794725
పపరర: అనసష వలర పప
భరస : వజయ శరరరధద వలర పప
ఇసటట ననస:17-5-407
వయససస:21
లస: ససస స

94-75/260

8738 NDX0595124
పపరర: పడశరసత దథనవలర

94-73/501

8741 AP151010177036
పపరర: మననకడ దదననవలర

94-73/504

8744 NDX0424630
పపరర: రవ శసకర దదననవలర

94-73/507

తసడడ:డ అశశక బబబగ
ఇసటట ననస:17-5-406
వయససస:36
లస: పప
94-73/509

8747 NDX0424598
పపరర: రరసబబబగ దథనవలర 

94-73/510

తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:17-5-406
వయససస:65
లస: పప
94-73/511

8750 NDX1109610
పపరర: వజయలకడమ దడడడ పననన

94-73/512

భరస : బబబగ రరజజసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:17-5-407
వయససస:51
లస: ససస స
94-73/514

తసడడ:డ వనసకరటరరవ సససకర
ఇసటట ననస:17-5-407
వయససస:41
లస: పప
94-73/777

8735 NDX1284736
పపరర: ససదరరన అపససరరడడడ

భరస : అశశక బబబగ
ఇసటట ననస:17-5-406
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : హరగ బబబగ సససకర
ఇసటట ననస:17-5-407
వయససస:30
లస: ససస స
8752 NDX1580456
పపరర: హరగ బబబగ సససకర

94-75/257

తసడడ:డ శసకరబబబగ
ఇసటట ననస:17-5-406
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:17-5-406
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వశ బబబగ మరగక
ఇసటట ననస:17-5-406
వయససస:21
లస: పప

8751 AP151010177267
పపరర: సశరష లత దదవననన

8737 NDX1284868
పపరర: పడతనప రరడడడ తచపసరరడడడ

8732 NDX1284710
పపరర: జయమమ అపససరరడడ

తసడడ:డ పడతనప రరడడడ
ఇసటట ననస:17-5-405
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అశశక బబబగ దథణవలర
ఇసటట ననస:17-5-406
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:17-5-406
వయససస:57
లస: పప
8748 NDX2797363
పపరర: ససజయ కకషష మరగక

94-75/259

భరస : శసకర బబబగ
ఇసటట ననస:17-5-406
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:17-5-406
వయససస:60
లస: ససస స
8745 AP151010174306
పపరర: శసకరరబబగ దథనవలర 

8734 NDX1478842
పపరర: జగదదష గగడడపరటట

94-75/254

భరస : పడతనప రరడడడ
ఇసటట ననస:17-5-405
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అపసయమఖ
ఇసటట ననస:17-5-405
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరబబగ  
ఇసటట ననస:17-5-406
వయససస:34
లస: ససస స
8742 NDX0426304
పపరర: వజయలకడమ దథనవలర

94-75/256

తసడడ:డ ఎబబననజజర
ఇసటట ననస:17-5-405
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఈరయఖ
ఇసటట ననస:17-5-405
వయససస:50
లస: పప
8739 JBV1223726
పపరర: సరశత దథనవలర 

8731 NDX1478925
పపరర: వజయ గగడడపరటట

8729 NDX1478917
పపరర: షపబరరణణ గగడడపరటట

తసడడ:డ ఎబబననజజర
ఇసటట ననస:17-5-405
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఎబబననజర
ఇసటట ననస:17-5-405
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరశమ బబ యపరటట
ఇసటట ననస:17-5-405
వయససస:55
లస: ససస స
8736 NDX1478883
పపరర: ఎబబననజజర గగడడపరటట

94-74/192

తసడడ:డ ననగయఖ పసతల
ఇసటట ననస:17-5-405
వయససస:25
లస: పప

భరస : ససదరరన
ఇసటట ననస:17-5-405
వయససస:28
లస: ససస స
8733 NDX1916826
పపరర: రరమ తషలసమమ బబ యపరటట

8728 NDX2137744
పపరర: రరజజశ పసతల

8753 AP151010174094
పపరర: పడసరద దదవననన

94-73/515

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:17-5-407
వయససస:62
లస: పప
94-73/778

8756 NDX0595140
పపరర: ఉమమదదవ పపసల

94-73/516

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:17-5-408
వయససస:68
లస: ససస స
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8757 AP151010174054
పపరర: లకడమశకధరరకడడడ పపపసల

94-73/517

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:17-5-408
వయససస:46
లస: పప
8760 AP151010177619
పపరర: కమలకలమమరగ అసచచ

94-73/520

94-73/523

94-73/526

8769 NDX2074151
పపరర: వజయ ననగ లకడమ అలలర

94-73/529

94-73/645

94-73/779

94-73/527

8770 NDX0581702
పపరర: బబల వనసకట ససరజష ఏలలచరగ

8773 NDX2630473
పపరర: శవననరరరయణ పపసలపత

8776 NDX2792711
పపరర: వజయ లకడమ ఉయమఖరర

94-73/782

8779 NDX3112810
పపరర: భబసరర కలసదదటట

94-73/530

తసడడ:డ బల వనసకట ససరజశ యయలలచరర
ఇసటట ననస:17-5-413
వయససస:19
లస: పప

8782 NDX1162866
పపరర: యయలమమసచల ననగలకడమ

94-73/646

8785 AP151010174562
పపరర: రరమలకమయఖ యలమసచల
తసడడ:డ ససతనరరమగలల
ఇసటట ననస:17-5-414
వయససస:64
లస: పప

94-73/525

8768 NDX2019637
పపరర: వరణణశక కజసరపప

94-73/528

8771 NDX2019678
పపరర: కమమలలష కలమమర కజసరరపప

94-73/531

8774 NDX2540391
పపరర: శకనవరసరరడడడ ఉయమఖరర

94-73/647

తసడడ:డ రరమకకషషరరడడడ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:17-5-413
వయససస:41
లస: పప
94-73/780

8777 NDX2794741
పపరర: వరపడసరద రరడడడ కలర స

94-73/781

తసడడ:డ ససరరరడడడ కలర స
ఇసటట ననస:17-5-413
వయససస:56
లస: పప
94-73/783

8780 NDX3112752
పపరర: తడవనణణ కలసదదటట

94-73/784

భరస : భబసరర కలసదదటట
ఇసటట ననస:17-5-413
వయససస:26
లస: ససస స
94-73/534

తసడడ:డ రరమలకమయఖ
ఇసటట ననస:17-5-414
వయససస:32
లస: ససస స
94-73/536

8765 AP151010174241
పపరర: శకనవరసస పససడదల

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ కజసరరపప
ఇసటట ననస:17-5-413
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలసదదటట
ఇసటట ననస:17-5-413
వయససస:28
లస: పప
94-73/785

94-73/522

భరస : కమమలలష కలమమర కజసరపప
ఇసటట ననస:17-5-413
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష రరడడడ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:17-5-413
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వరపడసరద రరడడడ కలర స
ఇసటట ననస:17-5-413
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రరమలకమయఖ
ఇసటట ననస:17-5-414
వయససస:60
లస: ససస స

8767 NDX0581892
పపరర: అపరష ఏలలచరగ

8762 AP151010174004
పపరర: పపరష చసదనడరరవప అసచచ

తసడడ:డ శకరరమమమరగస
ఇసటట ననస:17-5-412
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప పపసలపత
ఇసటట ననస:17-5-413
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ లకమరరడడడ యరకస
ఇసటట ననస:17-5-413
వయససస:82
లస: పప

8784 JBV1223015
పపరర: వజయలకడమ యలమసచల

94-73/524

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:17-5-413
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడడడ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:17-5-413
వయససస:68
లస: పప

8781 NDX2862761
పపరర: బల వనసకట కరశక యయలలచరర

8764 NDX0348623
పపరర: రరఘవనసదడ మమదనసస

94-73/519

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:17-5-409
వయససస:64
లస: పప

భరస : బబల వనసకట ససరజష ఏలలచరగ
ఇసటట ననస:17-5-413
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : నరసస రరడడడ అలలర
ఇసటట ననస:17-5-413
వయససస:52
లస: ససస స

8778 NDX2793024
పపరర: పదనమవత కలర స

94-73/521

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:17-5-412
వయససస:31
లస: పప

8766 JBV2728202
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప
మమడసస
తసడడ:డ కకషషయఖ మమడసస
ఇసటట ననస:17-5-412
వయససస:57
లస: పప

8775 NDX2793065
పపరర: సరసబరరడడడ యరకస

8761 NDX0426247
పపరర: వరభదనడవత గగసజ పలర

8759 NDX0426239
పపరర: సపరహలతన గగసజ పలర

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:17-5-409
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:17-5-409
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:17-5-410
వయససస:76
లస: పప

8772 NDX2540359
పపరర: రరమకకషషరరడడడ ఉయమఖరర

94-73/518

తసడడ:డ రరమచసదనడరరడడడ
ఇసటట ననస:17-5-408
వయససస:68
లస: పప

భరస : పపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:17-5-409
వయససస:58
లస: ససస స
8763 JBV2727345
పపరర: మదననమహననడవప ఉపరసల

8758 AP151010174058
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ పపపసల

8783 NDX0351403
పపరర: శకదదవ మమదనసస

94-73/535

భరస : యస.వ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:17-5-414
వయససస:49
లస: ససస స
94-73/537

8786 NDX1772913
పపరర: కరరగసకజయ దసగర రరజ

94-73/538

తసడడ:డ నరసససహమమరగస దసగర రరజ
ఇసటట ననస:17-5-415
వయససస:24
లస: పప
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8787 AP151010174435
పపరర: నరసససహరరవప పససడదల

94-73/539

తసడడ:డ శకరరమమమరగస
ఇసటట ననస:17/5/415
వయససస:42
లస: పప
8790 NDX0426213
పపరర: శశశలజ రరణణ పససడదల

94-73/540

94-73/545

94-73/548

8794 NDX2434710
పపరర: వనసకట పదనమవత నలర పననన

8797 NDX2261741
పపరర: శవన సరరధద బబబగ కకమమననన

94-73/648

8800 NDX2612976
పపరర: వనసకట పదనమవత నలర పననాదన

94-73/546

8803 NDX2261766
పపరర: మమధవ లత మగదదనస

8792 NDX1163203
పపరర: ఉమమశసకర చవర

8795 NDX2434728
పపరర: ససతమమ నలర పననన

94-73/549

94-73/649

8801 NDX2612893
పపరర: ససరఖననరరయణ నలర పననాదన

94-73/577

8804 AP151010177107
పపరర: ససజజత కరకలమమనస

8805 JBV2727766
పపరర: చనరయఖ కరకలమమనస

8806 NDX2035419
పపరర: అసకమ పసదదరగ

8807 NDX1580365
పపరర: అరరణకలమమరగ కసచరర

భరస : పసద మలర యఖ
ఇసటట ననస:17/5/422
వయససస:86
లస: ససస స
8811 NDX1808932
పపరర: రరషణ కసచరర

భరస : పపరరషస తస స కజశన
ఇసటట ననస:17-5-429
వయససస:76
లస: ససస స

8809 NDX1580340
పపరర: అనసరరప కసచరర

94-74/193

8812 NDX2825388
పపరర: ధరమతదజ బడడగగ

94-73/556

8815 NDX2700573
పపరర: రవ కలమమర బడడగగ
తసడడ:డ సరశమ బ.వ
ఇసటట ననస:17-5-429
వయససస:63
లస: పప

94-73/554

8810 NDX1165026
పపరర: శసకర రరవప కసచరర

94-73/557

తసడడ:డ పసద మలర యఖ
ఇసటట ననస:17-5-422
వయససస:56
లస: పప
94-72/1212

తసడడ:డ రవ కలమమర బడడగగ
ఇసటట ననస:17-5-429
వయససస:27
లస: పప
94-73/651

94-73/551

భరస : శసకర రరవప కసచచరర
ఇసటట ననస:17-5-422
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప కసచచరర
ఇసటట ననస:17-5-422
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:17-5-422
వయససస:26
లస: పప
8814 NDX2703585
పపరర: వజయ లకడమ కజశన

94-73/553

భరస : బడహమస పసదదరగ
ఇసటట ననస:17-5-422
వయససస:31
లస: ససస స
94-73/555

94-73/650

తసడడ:డ అమమయఖ నలర పననన
ఇసటట ననస:17-5-417
వయససస:67
లస: పప

భరస : చనరయఖ
ఇసటట ననస:17-5-420
వయససస:60
లస: ససస స

8808 NDX1162783
పపరర: ససతరరవమమమ కసచరర

94-73/550

తసడడ:డ అమమయఖ నలర పననన
ఇసటట ననస:17-5-417
వయససస:68
లస: పప

భరస : ససవర సరరధద బబబగ కకమమననన
ఇసటట ననస:17-5-417, SANTHI NIVAS
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:17-5-420
వయససస:67
లస: పప

94-73/547

8798 NDX2434702
పపరర: ససరరఖ ననరరయణ నలర పననన

భరస : శకనవరస రరడడడ బబ య
ఇసటట ననస:17-5-417, SANTHI NIVAS
వయససస:38
లస: ససస స
94-73/552

94-73/543

తలర : అమమయఖ నలర పననన
ఇసటట ననస:17-5-417
వయససస:96
లస: ససస స

భరస : ససరఖననరరయణ నలర పననన
ఇసటట ననస:17-5-417
వయససస:68
లస: ససస స
94-73/576

94-75/264

తసడడ:డ వరయమఖ
ఇసటట ననస:17/5/416
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ససత రరమమరరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:17-5-417
వయససస:47
లస: పప

భరస : అమమయఖ నలర పననాదన
ఇసటట ననస:17-5-417
వయససస:95
లస: ససస స
8802 NDX2261758
పపరర: ధన లకడమ బబ య

94-73/542

భరస : ససరఖ ననరరయణ నలర పననన
ఇసటట ననస:17-5-417
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ బబ య
ఇసటట ననస:17-5-417
వయససస:43
లస: పప
8799 NDX2612935
పపరర: ససతమమ నలర పననాదన

8791 AP151010177141
పపరర: రరఘవమమ పససడచల

8789 NDX1916313
పపరర: రమణ కలమమరగ దసగర రరజ

భరస : నరసససహ మమరగస దసగర రరజ
ఇసటట ననస:17-5-415
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శకరరమమమరగస
ఇసటట ననస:17/5/416
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:17/5/416
వయససస:75
లస: పప
8796 NDX2261717
పపరర: శకనవరస రరడడడ బబ య

94-75/263

భరస : డడ ఎన మమరగస దసగర రరజ
ఇసటట ననస:17-5-415
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:17/5/416
వయససస:45
లస: ససస స
8793 AP151010174070
పపరర: శకరరమమమరగస పససడదల

8788 NDX1725292
పపరర: గరయతడ దసగర రరజ

8813 AP151010177218
పపరర: వజయలకడమ కజసవ

94-73/558

భరస : పపరరషస తస మ
ఇసటట ననస:17-5-429
వయససస:75
లస: ససస స
94-73/652

8816 NDX2691830
పపరర: రరమ దదవ బడడగగ

94-73/653

భరస : రవ కలమమర బడడగగ
ఇసటట ననస:17-5-429
వయససస:48
లస: ససస స
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94-73/786

తసడడ:డ రవ కలమమర
ఇసటట ననస:17-5-429
వయససస:27
లస: పప
8820 NDX0191536
పపరర: కకషష పడసరద కకలర

94-73/561

94-78/1012

94-73/565

94-72/1214

8827 NDX1864207
పపరర: వనసకటశవరరవప కరటడగడడ

8830 NDX2612000
పపరర: వనసకట రరడడడ అలలర

94-73/656

8833 NDX2612042
పపరర: వకరశ రరడడడ అలలర

94-73/658

8836 NDX2528388
పపరర: ససధ రరణణ గదదద
భరస : ససరఖ ననరరయణ గదదద
ఇసటట ననస:17-5-436,F.NO.3
వయససస:37
లస: ససస స

8838 NDX0437855
పపరర: నలమ ఉమమననన

8839 NDX2038983
పపరర: అవసతక వపమమననన

94-73/567

తసడడ:డ వరయఖ చచదరగ
ఇసటట ననస:17-5-437
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ చచదరగ
ఇసటట ననస:17-5-437
వయససస:39
లస: పప
8844 NDX2469278
పపరర: సరయ శక మదమసచ
తసడడ:డ శకనవరస బబబగ మదమసచ
ఇసటట ననస:17-5-438
వయససస:20
లస: ససస స

94-73/566

8842 NDX1863910
పపరర: ఆదదననరరయణ చససడసరర

94-73/654

8845 NDX0191676
పపరర: హహహమమవత ఘటస మననన
భరస : శకనవరస బబబగ
ఇసటట ననస:17-5-438
వయససస:51
లస: ససస స

8825 NDX1918764
పపరర: పడతమ మమలలసరగ

94-73/564

8828 NDX3122025
పపరర: రమఖ మసడపరటట

94-72/1213

8831 NDX2611796
పపరర: రరజజశశరగ అలలర

94-73/655

భరస : వనసకట రరడడడ అలలర
ఇసటట ననస:17-5-436
వయససస:43
లస: ససస స
94-73/657

8834 NDX2995629
పపరర: ననగజశశర రరవప ససకకననమ

94-76/816

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ససకకననమ
ఇసటట ననస:17-5-436
వయససస:41
లస: పప
94-73/578

8837 NDX2539591
పపరర: ససరఖ ననరరయణ గదదద

94-73/579

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గదదద
ఇసటట ననస:17-5-436,F.NO.3
వయససస:45
లస: పప
94-73/568

8840 NDX0647461
పపరర: మసజలమదదవ ఉమమననన

94-73/569

భరస : వరయఖ చచదరగ
ఇసటట ననస:17-5-437
వయససస:55
లస: ససస స
94-73/571

తసడడ:డ రరమమసజననయగలల చససడసరర
ఇసటట ననస:17-5-437
వయససస:51
లస: పప
94-73/573

94-74/798

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:17-5-436
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వననద కలమమర వపమమననన
ఇసటట ననస:17-5-437
వయససస:37
లస: ససస స
94-73/570

8822 NDX3053691
పపరర: కనకదసరర అతస లలరగ

భరస : సతష మమలలసరగ
ఇసటట ననస:17-5-435
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ అలలర
ఇసటట ననస:17-5-436
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కనపరరగర
ఇసటట ననస:17-5-436 SRI NILAYAM APP
వయససస:23
లస: ససస స

8841 JBV2727162
పపరర: వననద కలమమర ఉమమననన

94-73/563

తసడడ:డ వనసకట రరమరరడడడ అలలర
ఇసటట ననస:17-5-436
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ అలలర
ఇసటట ననస:17-5-436
వయససస:25
లస: ససస స
8835 NDX2541423
పపరర: తషలశ హహమజ కనపరరగర

8824 NDX0086637
పపరర: పడతతఖష కరటడగడడ 

94-73/560

భరస : లకడమ ననరరయణ అతస లలరగ
ఇసటట ననస:17-5-434
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ భబపయఖ కరటడగడడ
ఇసటట ననస:17-5-435
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరడడడ
ఇసటట ననస:17-5-436
వయససస:20
లస: ససస స
8832 NDX2611812
పపరర: వరర అలలర

94-73/562

తసడడ:డ వనసకటశవరరవప
ఇసటట ననస:17-5-435
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటశవరరవప
ఇసటట ననస:17-5-435
వయససస:55
లస: ససస స
8829 NDX3132925
పపరర: మమఘన మసడపరటట

8821 AP151010174280
పపరర: వనమమరరడడడ జలకసటట

8819 AP151010177377
పపరర: లకడమ జజలకసటట

భరస : వనమమరరడడడ
ఇసటట ననస:17-5-433
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ అకకరరరడడడ
ఇసటట ననస:17-5-433
వయససస:76
లస: పప

భరస : లకడమ ననరరయణ అతస లలరగ
ఇసటట ననస:17-5-434
వయససస:60
లస: ససస స
8826 NDX0086710
పపరర: లలమకలమమరగ కరటడగడడ 

94-73/559

భరస : కకలర కకషషపడసరద
ఇసటట ననస:17-5-433
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ కకలర
ఇసటట ననస:17--5-433
వయససస:59
లస: పప
8823 NDX3016094
పపరర: కణక దసరర అతస లలరగ

8818 NDX0178160
పపరర: ఆసడనల మకరపరటట

8843 JBV2727352
పపరర: వరయఖ చచదరగ ఉమమననన

94-73/572

తసడడ:డ అబబయఖ
ఇసటట ననస:17-5-437
వయససస:60
లస: పప
94-73/574

8846 NDX0191908
పపరర: శకనవరస బబబగ మదమసచ

94-73/575

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:17-5-438
వయససస:52
లస: పప
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94-74/194

భరస : వనసకట పవన కలమమర
ఇసటట ననస:17/6
వయససస:36
లస: ససస స
8850 NDX1501940
పపరర: అసకమమ బతష
స ల

94-75/268

94-72/596

94-75/269

8854 NDX2387769
పపరర: శరరధ కకటటరర

94-72/599

8857 NDX1725474
పపరర: ననగజశశరగ ఈదర

94-72/597

8860 AP151010174218
పపరర: రరమగరపరల ఈదరర

8852 NDX1623165
పపరర: పపననరరరవప ఘసటబ

94-75/270

8855 NDX2296267
పపరర: ధనససజయ రరడడడ కకటటరర

94-72/598

తసడడ:డ రరఘవరరడడడ కకటటరర
ఇసటట ననస:17-6-443
వయససస:52
లస: పప
94-75/271

భరస : వనసకటటశశరరర ఈదర
ఇసటట ననస:17-6-443
వయససస:69
లస: ససస స
94-72/600

94-2/1062

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ ఘసటబ
ఇసటట ననస:17-6-442
వయససస:67
లస: పప

భరస : ధనససజయ రరడడడ కకటటరర
ఇసటట ననస:17-6-443
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-6-443
వయససస:59
లస: పప
8859 NDX0789222
పపరర: రరమససత ఈదర

8851 NDX1623132
పపరర: సరళ కలమమరగ ఘసటబ

8849 NDX2663243
పపరర: లమవణఖ జజఖత

తసడడ:డ ఏససపరదస
ఇసటట ననస:17-6-21
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పపనర రరవప ఘసటబ
ఇసటట ననస:17-6-442
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ధనససజయరరడడడ కకటటరర
ఇసటట ననస:17-6-443
వయససస:21
లస: ససస స
8856 NDX0572842
పపరర: వశశశసశరరరవప వనచనచ

94-74/196

తసడడ:డ మగరళ మహన
ఇసటట ననస:17-6
వయససస:50
లస: పప

భరస : వర బబబగ బతష
స ల
ఇసటట ననస:17-6-442
వయససస:46
లస: ససస స
8853 NDX2296259
పపరర: గగనపడజజ కకటటరర

8848 NDX0094946
పపరర: ఉమమపత తషమమల

8858 NDX2189349
పపరర: జయ చసదడ మసడవ

94-72/625

తసడడ:డ వరసస మసడవ
ఇసటట ననస:17-6-443 1/3LINE NAVABHAR
వయససస:22
లస: పప
94-72/601

8861 NDX2074011
పపరర: లకడమ చచసతనఖ దనసరగ

94-72/602

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఈదర
ఇసటట ననస:17-6-443 NAVABHARATH NAG
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఈదర
ఇసటట ననస:17-6-443 NAVABHARATH NAG
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరస దనసరగ
ఇసటట ననస:17-6-445 NAVABHARATH NAG
వయససస:40
లస: ససస స

8862 JBV3044328
పపరర: మమధసరగ మమకపరటట

8863 NDX0425363
పపరర: దసరరరకలమమరగ దనసరగ

8864 NDX2074029
పపరర: శకనవరస దనసరగ

94-72/603

94-72/604

94-72/605

భరస : వనసకటటశశరరరవప మమకపరటట
ఇసటట ననస:17-6-445 NAVABHARATH NAG
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససరఖననరరయణ దనసరగ
ఇసటట ననస:17-6-445 NAVABHARATH NAG
వయససస:64
లస: ససస స

8865 JBV3036183
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మమకపరటట

94-72/607 8867 NDX1502070
8866 NDX0423855
పపరర: వనసకట ససరఖననరరయణ దనసరగ
పపరర: కకష
క షవనణణ తరరమలకకసడ

94-72/606

తసడడ:డ వనసకట ససరఖననరరయణ దనసరగ
ఇసటట ననస:17-6-445 NAVABHARATH NAG
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ పకకరయఖ మమకపరటట
ఇసటట ననస:17-6-445 NAVABHARATH NAG
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర దనసరగ
ఇసటట ననస:17-6-445 NAVABHARATH NAG
వయససస:67
లస: పప

భరస : కనక
ఇసటట ననస:17-6-446
వయససస:27
లస: ససస స

8868 NDX0425413
పపరర: లల బబ లశశటస ట

8869 NDX2392710
పపరర: శశధర కకవ

8870 NDX1088202
పపరర: సశరష లత కకవ

94-72/608

తసడడ:డ ససబబబరరవప బబ లశశటస ట
ఇసటట ననస:17-6-446 NAVABHARATH NAG
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వవనకరన0ద కకవ
ఇసటట ననస:17-6-448
వయససస:43
లస: పప

8871 NDX2625754
పపరర: అనసప చసదడ బబ లర ననన

8872 NDX2649986
పపరర: ససమన బబ లర ననన

94-72/1000

తసడడ:డ అపరస రరవప బబ లర ననన
ఇసటట ననస:17-6-449
వయససస:38
లస: పప
8874 NDX3044682
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కలమరగ
తసడడ:డ ససబబరరవప కలమరగ
ఇసటట ననస:17-6-449
వయససస:65
లస: పప

94-72/609

8875 NDX3047990
పపరర: పదనమవత కలమరగ
భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:17-6-449
వయససస:56
లస: ససస స

94-72/610

భరస : వవనకరనసద కకవ
ఇసటట ననస:17-6-448 NAVABHARATH NAG
వయససస:61
లస: ససస స
94-72/1001

భరస : అనసప చసదడ బబ లర ననన
ఇసటట ననస:17-6-449
వయససస:27
లస: ససస స
94-74/799

94-75/272

8873 NDX3091469
పపరర: పడణవ కరలరర

94-72/1216

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కరలరర
ఇసటట ననస:17-6-449
వయససస:24
లస: ససస స
94-74/800

8876 NDX0437871
పపరర: లకడమ తనసజజ దదవరభకలసన

94-72/611

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప దదవభకలసన
ఇసటట ననస:17-6-450
వయససస:35
లస: ససస స
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8877 NDX0182089
పపరర: అరరణన కలమమరగ దదవభకలసన

94-72/612

భరస : ననగజశశర రరవప దదవభకలసన
ఇసటట ననస:17-6-450
వయససస:59
లస: ససస స
8880 NDX0423699
పపరర: ననగజశశర రరవప దదవరభకలసన

94-72/615

8881 NDX3098498
పపరర: చదతన కరరటటరగ

94-72/1218

8884 NDX2760080
పపరర: భబవన పసదద

94-72/1217

8887 JBV1391861
పపరర: ననగజశశరరరవప బబ లలర  

94-72/614

8882 NDX3051877
పపరర: శరరద దదవభకలసన

94-76/817

భరస : శవరరస కకషష దదవభకలసన
ఇసటట ననస:17-6-450
వయససస:81
లస: ససస స
94-72/1219

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసదద
ఇసటట ననస:17-6-451
వయససస:22
లస: పప
94-72/617

8879 NDX0423624
పపరర: రరజజష బబబగ దదవరభకలసన

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప దదవభకలసన
ఇసటట ననస:17-6-450
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరజజశ బబబగ దదవభతషన
ఇసటట ననస:17-6-450
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పసదద
ఇసటట ననస:17-6-451
వయససస:48
లస: ససస స
8886 NDX0095620
పపరర: శకనవరసరరవప పసదద 

94-72/613

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప దదవభకలసన
ఇసటట ననస:17-6-450
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష దదవభకలసన
ఇసటట ననస:17-6-450
వయససస:61
లస: పప
8883 NDX2807006
పపరర: శక లత పసదద

8878 NDX0423665
పపరర: రరకజశ బబబగ దదవరభకలసన

8885 NDX1369123
పపరర: అవననష పసదద

94-72/616

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసదద
ఇసటట ననస:17-6-451 NAVABHARATH NAG
వయససస:27
లస: పప
94-72/618

8888 NDX1109735
పపరర: సరరజ సస లసకక

94-72/619

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పసదదద
ఇసటట ననస:17-6-451 NAVABHARATH NAG
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ బబ లలర
ఇసటట ననస:17-6-451 NAVABHARATH NAG
వయససస:77
లస: పప

భరస : గణపత రరజ సస లసకక
ఇసటట ననస:17-6-457 NAVABHARATH NAG
వయససస:67
లస: ససస స

8889 NDX1110113
పపరర: గణపత రరజ సస లసకక

8890 NDX0086546
పపరర: సరసబబడజఖస కటబస

8891 NDX0431247
పపరర: మహహసదడ కటబస

94-72/620

94-72/621

94-72/622

తసడడ:డ జసరరజ సస లసకక
ఇసటట ననస:17-6-457 NAVABHARATH NAG
వయససస:71
లస: పప

భరస : అనసత కకటటశశరరరవప కటబస
ఇసటట ననస:17-6-458 NAVABHSTATH NAG
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ అనసతకకటటశశరరరవప కటబస
ఇసటట ననస:17-6-458 NAVABHSTATH NAG
వయససస:39
లస: పప

8892 NDX0075705
పపరర: అనసతకకటటశశరరరవప కటబస

8893 NDX1882225
పపరర: వవనకరనసద కకవ

8894 NDX2210169
పపరర: కరలసన నలల
ర రగ

94-72/623

94-72/624

తసడడ:డ కకషషయఖ కటబస
ఇసటట ననస:17-6-458 NAVABHSTATH NAG
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ చచసచస రరమమ ననయగడడ కకవ
ఇసటట ననస:17-6-458 NAVABHSTATH NAG
వయససస:73
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:17-7వయససస:34
లస: ససస స

8895 NDX0890350
పపరర: చదకలబబ యన శకలకడమపడసనర

8896 NDX0894493
పపరర: చదకలబబ యన వననద బబబగ

8897 NDX1389782
పపరర: నవఖ కరవపరగ

94-74/198

భరస : వననద బబబగ
ఇసటట ననస:17-7
వయససస:50
లస: ససస స
8898 NDX1149483
పపరర: పవన కలమమరర కరవపరగ

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:17-7
వయససస:62
లస: పప
94-75/279

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:17-7
వయససస:43
లస: ససస స
8901 NDX2392769
పపరర: మమరగ కమల పసడయమ కలపరరగర

తసడడ:డ అజయ కలమమర లసకర
ఇసటట ననస:17-7-460
వయససస:26
లస: పప

8899 NDX1208206
పపరర: శకనవరస రరవప కరవపరగ

94-72/633

8902 NDX3287778
పపరర: దనమమ కలచపపడడ

94-75/281

8905 NDX2209831
పపరర: వవనక లసకర

8900 NDX1149509
పపరర: సదనశవ రరవప కరవపరగ

94-75/283

తసడడ:డ సరసబయఖ కరవపరగ
ఇసటట ననస:17-7
వయససస:69
లస: పప
94-72/1447

తలర : సససఫసన బబబగ బటటసల
ఇసటట ననస:17-7-423
వయససస:68
లస: ససస స
94-72/634

94-75/277

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:17-7
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సదనశవ రరవప
ఇసటట ననస:17-7
వయససస:47
లస: పప

భరస : రసజత కలమమర కలపరరగర
ఇసటట ననస:17-7-423
వయససస:38
లస: ససస స
8904 NDX1839440
పపరర: వననద బబబగ లసకర

94-74/200

94-72/632

8903 NDX2908648
పపరర: సససఫసన బబబగ బటటసల

94-76/818

భసధసవప: ససలల
ఇసటట ననస:17-7-423
వయససస:34
లస: పప
94-72/635

తసడడ:డ అజజయ కలమమర లసక
ఇసటట ననస:17-7-460 NAVABHARATH NAG
వయససస:24
లస: పప

8906 NDX2210177
పపరర: ససబబబరరవప నలల
ర రగ

94-72/636

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:17-7-460 NAVABHARATH NAG
వయససస:43
లస: పప
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94-72/637

8908 AP151010177349
పపరర: జజఖత లసకర

94-72/638

8909 NDX0425108
పపరర: వజయ లసకర

94-72/639

తసడడ:డ పరకకరయఖ లసకర
ఇసటట ననస:17-7-460 NAVABHARATH NAG
వయససస:74
లస: పప

భరస : అజయ కలమమర లసక
ఇసటట ననస:17-7-460 NAVABHARATH NAG
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కకశశర బబబగ లసక
ఇసటట ననస:17-7-460 NAVABHARATH NAG
వయససస:46
లస: ససస స

8910 AP151010177216
పపరర: ససరఖకలమమరగ లసకర

8911 NDX1373570
పపరర: వననద బబబగ లసకర

8912 AP151010174290
పపరర: అజయ కలమమర లసకర

94-72/640

94-72/641

94-72/642

భరస : ససబబబరరవప లసక
ఇసటట ననస:17-7-460 NAVABHARATH NAG
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ అజయ కలమమర లసక
ఇసటట ననస:17-7-460 NAVABHARATH NAG
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప లసక
ఇసటట ననస:17-7-460 NAVABHARATH NAG
వయససస:52
లస: పప

8913 AP151010174122
పపరర: కకశశర బబబగ లసకర

8914 AP151010174193
పపరర: ససదరరనరరవప లసకర

8915 NDX2777142
పపరర: శక ససధఖ మననర

94-72/643

94-72/644

తసడడ:డ ససబబబరరవప లసక
ఇసటట ననస:17-7-460 NAVABHARATH NAG
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప లసక
ఇసటట ననస:17-7-460 NAVABHARATH NAG
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ హరగ పడసరద
ఇసటట ననస:17-7-461
వయససస:23
లస: ససస స

8916 NDX0094680
పపరర: శకహరర బబ మగమ

8917 NDX0094607
పపరర: లలకననథ వనసకట రమణ
బబ మగమ
తసడడ:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:17/7/462
వయససస:60
లస: పప

94-74/202

8918 NDX2096262
పపరర: వసరసత బబ మగమ

8920 JBV1224336
పపరర: ససభబషసణణ కకపపసరరవపరగ

94-75/284

94-74/201

తసడడ:డ లలకననథ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:17/7/462
వయససస:32
లస: పప
8919 NDX1790600
పపరర: వశశశసశర కకషన మలర క
కకపపసరరవపరగ
తసడడ:డ రమమశ బబబగ కకపపసరరవపరగ
ఇసటట ననస:17-7-463
వయససస:27
లస: పప

94-73/580

8922 NDX2358232
పపరర: ససధ రరణణ పడతపత

94-74/203

భరస : వరయఖ చచదరగ పడతపత
ఇసటట ననస:17-7-464
వయససస:52
లస: ససస స
8925 NDX0178970
పపరర: తనరక రరకజశ బసడర మమడడ
తసడడ:డ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-7-465
వయససస:35
లస: పప
8928 NDX0493825
పపరర: పడవణ రరజజష బసడర మమడడ

94-75/290

భరస : రరజజసదడబబబగ
ఇసటట ననస:17-7-468
వయససస:57
లస: ససస స

8929 NDX0493809
పపరర: భబనస పడకరష బసడర మమడడ

94-75/293

8932 NDX0564179
పపరర: ససదదప తనకరలమ

94-75/288

8935 JBV1224260
పపరర: లలత జమగమల
భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:17-7-468
వయససస:70
లస: ససస స

8924 NDX1074152
పపరర: పదమజ గమడవలర

94-75/286

8927 JBV1224328
పపరర: వనసకటలకడమ బసడర మమడడ

94-75/289

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-7-466
వయససస:52
లస: ససస స
94-75/291

8930 JBV2728129
పపరర: ననగజశశరరరవప బసడర మమడడ

94-75/292

తసడడ:డ బబబమరరవప
ఇసటట ననస:17-7-466
వయససస:59
లస: పప
94-75/294

తసడడ:డ భబననజరరవప
ఇసటట ననస:17-7-467
వయససస:34
లస: పప
94-75/295

94-75/285

భరస : కకశశర బబబగ
ఇసటట ననస:17-7-465
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:17-7-466
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:17-7-467
వయససస:49
లస: ససస స
8934 JBV1224286
పపరర: బబబసరరజన మమదల

94-74/204

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-7-465
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-7-466
వయససస:29
లస: పప
8931 JBV1222116
పపరర: లకడమ బసడర మమడడ

8926 NDX1074137
పపరర: కకశశర బబబగ గమడవలర

8921 JBV2728301
పపరర: రమమష బబబగ కకపపసరరవపరగ
తసడడ:డ సతఖననరరరయణ
ఇసటట ననస:17-7-463
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పడతపత
ఇసటట ననస:17-7-464
వయససస:58
లస: పప
94-75/287

94-76/325

భరస : బర త రమణ బబ మగమ
ఇసటట ననస:17-7-462
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : రమమషరబబగ
ఇసటట ననస:17-7-463
వయససస:52
లస: ససస స
8923 NDX2358224
పపరర: వరయఖ చచదరగ పడతపత

94-72/1220

8933 NDX1257377
పపరర: చసదడ సతష బసడర మమడడ

94-76/326

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:17-7-467
వయససస:26
లస: పప
94-75/296

8936 JBV3701620
పపరర: శకనవరసరరవప బసడర మమడడ

94-75/297

తసడడ:డ బబబమరరవప
ఇసటట ననస:17-7-468
వయససస:57
లస: పప
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8937 AP151010177068
పపరర: వనసకటససబబమమ మలర సపరటట

94-75/298

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:17-7-469
వయససస:79
లస: ససస స
8940 NDX0565408
పపరర: రరజ కలమమరగ పససమరగస

94-75/301

94-74/207

94-75/303

94-72/645

94-75/307

94-76/329

94-75/310

భరస : రరమమహన
ఇసటట ననస:17-7-474
వయససస:46
లస: ససస స

8950 NDX1432970
పపరర: లకడమ శవ పరరశత బబ మమడడ

8953 NDX1432996
పపరర: రరజజసదడ పడసరద బబ మమడడ

8956 NDX0522508
పపరర: సరసబశవరరవప కకతస పలర 

8959 NDX0434407
పపరర: అశశసత కరమమపలర

94-76/330

94-75/315

8962 NDX2732576
పపరర: మమకకననన గరయతడ

8945 AP151010177509
పపరర: వజయలకడమ కకడనల

8948 NDX1887415
పపరర: సతష బబబగ కకడనల

94-75/302

94-76/327

94-75/305

8951 JBV3701638
పపరర: అనసరరధ మమకకననన

94-75/306

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:17-7-472
వయససస:46
లస: ససస స
94-75/308

8954 NDX1917394
పపరర: లకడమ శవపరరశత బబ మమడడ

94-76/328

భరస : రరజజసదడ పడసరద బబ మమడడ
ఇసటట ననస:17-7-472
వయససస:41
లస: ససస స
94-74/209

8957 JBV2969798
పపరర: సరమమమ జఖస కరమమపలర

94-75/309

భరస : లకడమపడసరద
ఇసటట ననస:17-7-473
వయససస:52
లస: ససస స
94-75/311

8960 NDX0434605
పపరర: లకకషక పడసరద కరమమపలర

94-75/313

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-7-473
వయససస:59
లస: పప
94-75/1215

8963 NDX1701508
పపరర: లకడమ ఐశశరఖ పరవపలలరగ

తసడడ:డ మమకకననన శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:17-7-473 GAYATHRI NILAYAM
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ మహన
ఇసటట ననస:17-7-474
వయససస:30
లస: ససస స

8965 AP151010177125
పపరర: ఉషరరరణణ పరవపలలరగ

8966 NDX0948273
పపరర: ససతనరరవమమ పరవపలలరగ

భరస : రరజజసదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:17-7-474
వయససస:61
లస: ససస స

94-74/206

తసడడ:డ శశ శశఖర రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:17-7-471
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ లకకష కపడ సరదస
ఇసటట ననస:17-7-473
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమకకననన
ఇసటట ననస:17-7-473
వయససస:26
లస: పప
8964 JBV3701646
పపరర: పరరశత పరవపలలరగ

94-75/304

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:17/7/473
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ లకకషక పడసరదస
ఇసటట ననస:17-7-473
వయససస:33
లస: పప
8961 NDX1633453
పపరర: పపడమ చసద మమకకననన

8947 NDX1074178
పపరర: శశ శశఖరరరవ కకడనల

8942 NDX1520650
పపరర: సయఖద బగషడ సయఖద

భరస : శశరజఖమరరవప
ఇసటట ననస:17-7-471
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపస చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:17-7-472
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ గరపస చసదడరరవప బబ మమడడ
ఇసటట ననస:17-7-472
వయససస:47
లస: పప
8958 NDX0434480
పపరర: ఫణణసదడ కరమమపలర

94-74/208

భరస : రరజజసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:17-7-472
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:17-7-472
వయససస:30
లస: పప
8955 NDX1917386
పపరర: రరజజసదడ పడసరద బబ మమడడ

8944 NDX1838970
పపరర: చనర రరడడపస మమసదఖస

94-75/300

భరస : యస ఎస ఆరగఫ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:17/7/471
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:17-7-471
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ రరజజసదడ పడసరద బబ మమడడ
ఇసటట ననస:17-7-472
వయససస:20
లస: పప
8952 NDX0649525
పపరర: భబరర వ మమకకననన

94-74/205

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ మమసదఖస
ఇసటట ననస:17/7/471
వయససస:51
లస: పప

భరస : శశరజఖమరరవప
ఇసటట ననస:17-7-471
వయససస:59
లస: ససస స
8949 NDX2505782
పపరర: దదననష బబ మమడడ

8941 NDX1807249
పపరర: లల కకకషషవనణణ కకడనల

8939 AP151010174050
పపరర: ససబబబరరవప మలర సపరటట

తసడడ:డ భబవయఖ
ఇసటట ననస:17-7-469
వయససస:87
లస: పప

భరస : సతష బబబగ కకడనల
ఇసటట ననస:17/7/471
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పటటల
ఇసటట ననస:17/7/471
వయససస:47
లస: పప
8946 AP151010177044
పపరర: ఝమనసరరణణ కకడనల

94-75/299

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:17-7-469
వయససస:54
లస: పప

భరస : వజయ భబసరర
ఇసటట ననస:17-7-470
వయససస:44
లస: ససస స
8943 NDX0522672
పపరర: వజయభబసరర చససడసరర

8938 AP151010174051
పపరర: గసగరధరరరవప మలర సపరటట

94-75/316

94-75/314

94-75/317

భరస : వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:17-7-474
వయససస:85
లస: ససస స
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8967 NDX0493833
పపరర: రరమ మహన పరవపలలరగ

94-75/318

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:17-7-474
వయససస:55
లస: పప
8970 NDX0948067
పపరర: ససనలమ రరణణ చలలకలరగ

94-75/321

94-75/324

94-75/326

94-75/329

94-75/332

94-74/211

94-75/337

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:17-7-481
వయససస:67
లస: పప

8980 NDX0566240
పపరర: నలల
ర రగ ననగమలలర సశరరరరవప

8983 AP151010177372
పపరర: రమమదదవ మగనరసగగ

8986 NDX2223352
పపరర: ననగ శరకవణణ ససరఖదదవర

8989 JBV3700887
పపరర: శకనవరసరరవప ససరఖదదవర

94-76/331

8992 AP151010177045
పపరర: కకషషకలమమరగ ఉడతన
భరస : రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:17-7-481
వయససస:56
లస: ససస స

94-75/343

94-75/323

8975 NDX1520684
పపరర: హరగక వనలగపపడడ

94-75/325

8978 NDX1074202
పపరర: అరరణకలమమరగ కకఠరరగ

94-75/328

భరస : అచచయఖ
ఇసటట ననస:17-7-478
వయససస:74
లస: ససస స
94-75/330

8981 NDX1074160
పపరర: శకనవరసరరవప కకఠరరగ

94-75/331

తసడడ:డ అచచయఖ
ఇసటట ననస:17-7-478
వయససస:46
లస: పప
94-75/333

8984 AP151010174081
పపరర: సరలమన మగనరసగగ

94-75/334

తసడడ:డ ననగజసదడస
ఇసటట ననస:17-7-479
వయససస:67
లస: పప
94-75/335

8987 NDX1397844
పపరర: గరత ససరఖ కలమమరగ ససరఖదదవర

94-75/336

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:17-7-480
వయససస:25
లస: ససస స
94-75/339

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:17-7-480
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ అమమనర
ఇసటట ననస:17-7-480
వయససస:62
లస: ససస స
8994 AP151010174071
పపరర: రరమచసదడరరవప ఉడతన

94-75/327

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:17-7-480
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:17-7-480
వయససస:44
లస: ససస స
8991 NDX1257385
పపరర: ససభబగఖమమ అవరగననన

8977 JBV1224245
పపరర: భబగఖలకడమ నలల
ర రగ

8972 NDX0873265
పపరర: రరకజష తతబబటట

భరస : బబలమజ
ఇసటట ననస:17-7-478
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సరలమన
ఇసటట ననస:17-7-479
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:17/7/480
వయససస:23
లస: ససస స
8988 JBV3700846
పపరర: వజయ లకడమ ససరఖదదవర

94-74/210

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:17-7-478
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ అచచయఖ
ఇసటట ననస:17-7-478
వయససస:50
లస: పప
8985 NDX2020105
పపరర: ససససమత ససరఖదదవర

8974 NDX2261816
పపరర: అవననశ నలల
ర రగ

94-75/320

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:17-7-477
వయససస:33
లస: పప

భరస : ననగమలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:17-7-478
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ జననరరన రరవప జజససస
ఇసటట ననస:17-7-478
వయససస:23
లస: పప
8982 NDX1074111
పపరర: సదనశవరరవప కకఠరరగ

94-75/322

తసడడ:డ ననగమ ల సశర రరవప నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:17-7-478
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:17-7-478
వయససస:38
లస: ససస స
8979 NDX2150431
పపరర: శక హరర జజససస

8971 NDX0626358
పపరర: ససబబబయమమ తతబబటట

8969 NDX0873315
పపరర: రమమదదవ తతబబటట

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:17-7-477
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:17-7-477
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:17-7-477
వయససస:63
లస: పప
8976 NDX1204858
పపరర: వనసకటలకడమ కకఠరరగ

94-75/319

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:17-7-474
వయససస:64
లస: పప

భరస : భరతషడడ
ఇసటట ననస:17-7-477
వయససస:63
లస: ససస స
8973 NDX0626622
పపరర: తరరపత రరవప తషబబటట

8968 AP151010174148
పపరర: రరజజసదడపస
డ రద పరవపలలరగ

8990 NDX2540953
పపరర: ససససమత ససరఖదదవర

94-75/1056

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:17-7-480
వయససస:23
లస: ససస స
94-75/341

8993 NDX0493635
పపరర: ఫణణ కకరణ సరయ ఉడత

94-75/342

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:17-7-481
వయససస:40
లస: పప

94-75/1057 8996 NDX3121522
8995 NDX2702264
పపరర: వకటబ తరరపత రరడడడ చచరపప రరడడడ
పపరర: కకటటశశర రరవప కరఎలఎస
కకతస మమసస
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ చచరపప రరడడడ
తసడడ:డ రరమయఖ కకతస మమసస
ఇసటట ననస:17-7-481
ఇసటట ననస:17-7-483
వయససస:43
లస: పప
వయససస:48
లస: పప

94-73/788
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94-74/212

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:17/7/483
వయససస:53
లస: ససస స
9000 NDX2261840
పపరర: మమనక గడడపపడడ

8998 NDX1501064
పపరర: వనసకటటసశరరర చలమర

తసడడ:డ చనర గరపయఖ
ఇసటట ననస:17/7/483
వయససస:58
లస: పప
94-74/214

9001 NDX2261824
పపరర: అనసశర గడడపపడడ

తసడడ:డ హనసమసత రరవప గడడపపడడ
ఇసటట ననస:17-7-484
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప గడడపపడడ
ఇసటట ననస:17-7-484
వయససస:28
లస: ససస స

94-74/217
9003 NDX1788498
పపరర: ననగ వనసకట సతఖననరరయణ
బబదదననడడ
తసడడ:డ వనసకట కకటటశశరరరవప బబదదననడడ
ఇసటట ననస:17/7/484
వయససస:45
లస: పప

9004 NDX2261832
పపరర: హనసమసత రరవప గడడపపడడ
తసడడ:డ కకటయఖ గడడపపడడ
ఇసటట ననస:17-7-484
వయససస:54
లస: పప

9006 NDX2813277
పపరర: దదలఫ కలమమర గగటటసమగకరల

9007 NDX2867315
పపరర: అశశన కలమమరగ నసతలపత

94-74/801

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగటటసమగకరల
ఇసటట ననస:17-7-484
వయససస:51
లస: పప
9009 NDX0493643
పపరర: రరమ పరఖశ బబయ బబ సదదల

94-75/344

94-75/347

94-75/350

94-75/353

9016 NDX0887984
పపరర: ససతనరరమ సససహ బబ సదదల

9019 NDX2124436
పపరర: సపరహ లత కలరగకడ

94-76/333

94-75/358

9022 NDX1580381
పపరర: పపరషచసదడరరవప గగసడన

9002 NDX1787953
పపరర: కలసనన సతఖ దదవ బబదదననడడ

94-74/216

94-74/219
9005 NDX1788324
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప బబదదననడడ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బబదదననడడ
ఇసటట ననస:17/7/484
వయససస:69
లస: పప
94-76/819

9008 NDX2631299
పపరర: గగటటసమగకరల దదలఫ కలమమర

94-60/979

తసడడ:డ గగటటసమగకరల వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:17-7-484 VIDYA NAGAR 4/4
వయససస:51
లస: పప
94-75/345

9011 NDX1074244
పపరర: శకలసతల బబయ రరజపపట

94-75/346

భరస : సరసయవరద సససగ
ఇసటట ననస:17-7-485
వయససస:51
లస: ససస స
94-75/348

9014 NDX0887976
పపరర: ఝమనస లకడమ బబయ బబ సదదల

94-75/349

భరస : హహరరమమన సససగ
ఇసటట ననస:17-7-485
వయససస:65
లస: ససస స
94-75/351

9017 JBV3701612
పపరర: బబలచసదడవరర న సససగ బబ సదదల

94-75/352

తసడడ:డ .హహరరమమన సససగ
ఇసటట ననస:17-7-485
వయససస:46
లస: పప
94-75/354

భరస : రతర రరడడడ కలరగకడ
ఇసటట ననస:17-7-487
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:17-7-487
వయససస:48
లస: పప
9024 NDX0492322
పపరర: యల యన పడసరద
పరమగలపరటట
తసడడ:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:17-8
వయససస:48
లస: పప

94-74/218

తసడడ:డ హహరరమమన సససగ
ఇసటట ననస:17-7-485
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఓసకరర సససగ
ఇసటట ననస:17-7-485
వయససస:59
లస: పప
9021 NDX1662163
పపరర: లసగరరరవ అసబటట

9013 NDX0182378
పపరర: గరతన బబయ రరజ వపత

94-77/919

భరస : ననగ వనసకట సతఖననరరయణ బబదదననడడ
ఇసటట ననస:17/7/484
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరజజ లకమణ సససగ
ఇసటట ననస:17-7-485
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ససతనరరస సససగ
ఇసటట ననస:17-7-485
వయససస:75
లస: ససస స
9018 NDX0887414
పపరర: ససమమఖద సససగ రరజ పపత

94-74/215

భరస : బబలచసదడ వరర న
ఇసటట ననస:17-7-485
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : చసదడమమళ
ఇసటట ననస:17-7-485
వయససస:53
లస: ససస స
9015 JBV3701604
పపరర: హహరరమమన సససగ బబ సదదల

9010 NDX1074186
పపరర: పదనమవత బబయ బబ సదదల

8999 NDX3177557
పపరర: కకతస మమసస మసజల కకతస మమసస

భరస : కకటటశశరరరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:17-7-483
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : దదలప కలమమర గగటటసమగకరల
ఇసటట ననస:17-7-484
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమ సససగ
ఇసటట ననస:17-7-485
వయససస:35
లస: ససస స
9012 NDX1502799
పపరర: బబ డపరటట రమమదదవ

94-74/213

9020 NDX1662189
పపరర: వనసకరటబరరవమమ అసబటట

94-76/332

భరస : లసగరరరవ అసబటట
ఇసటట ననస:17-7-487
వయససస:38
లస: ససస స
94-73/582

9023 NDX1074954
పపరర: వజయలకడమ పరమగలపరటట

తసడడ:డ వనసకట గరలఈశశరరరవప గగసడన
ఇసటట ననస:17-8
వయససస:45
లస: పప

భరస : లకడమనరసససహ పడసరద
ఇసటట ననస:17-8
వయససస:41
లస: ససస స

9025 NDX2951408
పపరర: వనసకట శరసత కలమమర నరజళళ

9026 NDX2268332
పపరర: వజయ నరమల మగళరపపడడ

94-75/1216

తసడడ:డ వనసకట హరగ పడసరద రరవప నరజళళ
ఇసటట ననస:17-8
వయససస:28
లస: పప

94-75/356

94-89/242

భరస : శవలసగ పడసరద మగళరపపడడ
ఇసటట ననస:17-8-58 G P PEARL FL NO 20
వయససస:54
లస: ససస స
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9027 NDX2698777
పపరర: వనసకటటశశర రరవప రరవపరగ

94-6/590

తసడడ:డ శరసబయఖ రరవపరగ
ఇసటట ననస:17-8-497
వయససస:55
లస: పప
9030 NDX2777878
పపరర: ససషసమథ కలచబబ టర

94-72/1221

94-78/1017

94-31/781

94-78/1020

94-78/485

94-75/361

భరస : భమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:17-8-502
వయససస:62
లస: ససస స
9048 NDX1818402
పపరర: కకషష పడసరద ససరఖదదవర

9037 NDX2960870
పపరర: శకకరసత నథనన

9040 NDX0535187
పపరర: అశశన పచచల patchalla

94-78/483

94-75/362

9051 NDX2523009
పపరర: శసకర రరడడడ పరమగలపరటట

9052 NDX2523520
పపరర: లకడమ ససజజత పరమగలపరటట

94-78/488

తసడడ:డ వనసకటపస రరడడడ పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:17-8-511
వయససస:57
లస: పప

9055 NDX0096131
పపరర: శకనవరసరరవప నలల
ర రగ
తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:17/8/516
వయససస:49
లస: పప

94-31/780

9038 NDX2838050
పపరర: వశశశశశర రరవప చదబబడ లల

94-78/1019

9041 NDX0535559
పపరర: వజయలకడమ పచచల patchalla

94-78/484

9044 NDX0347468
పపరర: వరరణ మతడ చససడసరర

94-78/487

తసడడ:డ శరఖమ సససదర చససడసరర
ఇసటట ననస:17-8-500/1
వయససస:29
లస: పప
9047 NDX1817800
పపరర: వజయ రరజజశశరగ ససరఖదదవర

94-75/338

భరస : కకషష పడసరద ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:17-8-507
వయససస:53
లస: ససస స
94-73/659

9050 NDX2691749
పపరర: శసకర రరడడడ పరమగలపరటట

94-75/1058

తసడడ:డ వనసకటపస రరడడడ పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:17-8-511
వయససస:56
లస: పప
94-78/489

భరస : శసకర రరడడడ పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:17-8-511
వయససస:54
లస: ససస స
94-74/221

9035 NDX2694107
పపరర: శకకరసత

భరస : శవశసకర patchalla
ఇసటట ననస:17-8-500
వయససస:52
లస: ససస స

9046 NDX1229046
పపరర: భమమశశర రరవప తనళళళరగ

9049 NDX2694131
పపరర: వనసకట రరజజశశరగ పరమగలపరటట

94-78/1016

భసధసవప: పడమమలత చదబబడ లల
ఇసటట ననస:17-8-499
వయససస:61
లస: పప

94-78/486

తసడడ:డ శసకర రరడడడ పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:17-8-511
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:17/8/516
వయససస:44
లస: ససస స

94-31/1005

తసడడ:డ వరభదడయఖ
ఇసటట ననస:17-8-502
వయససస:68
లస: పప
94-75/340

9032 NDX2734903
పపరర: బతతల సయద

తసడడ:డ ససబబరరవప పససటబఖల
ఇసటట ననస:17-8-499
వయససస:34
లస: పప

9043 NDX0535823
పపరర: శవ శసకర రరవప పచచల
patchala
తసడడ:డ చలపతరరవప patchala
ఇసటట ననస:17-8-500
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ జజశల నరసససహ రరవప ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:17-8-507
వయససస:64
లస: పప

9054 NDX0189738
పపరర: బగజరమమ నలల
ర రగ

94-78/1018

తసడడ:డ శవశసకర patchalla
ఇసటట ననస:17-8-500
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప patchalla
ఇసటట ననస:17-8-500
వయససస:31
లస: పప
9045 NDX1228956
పపరర: బబబ కలమఖన తషళళళరగ

9034 NDX2849016
పపరర: షరదనబ ససహహహల సయయద

94-38/723

భరస : మహహదదదన సయద
ఇసటట ననస:17-8-497
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరధర రరవప నథనన
ఇసటట ననస:17-8-499
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వసపశసరశఈ రరవప చదబబడ లల
ఇసటట ననస:17-8-499
వయససస:36
లస: ససస స
9042 NDX0535591
పపరర: కకషష కకశశర పచచల patchalla

94-78/1015

తసడడ:డ మహహదదదన సయయద
ఇసటట ననస:17-8-497
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వశశశశశరరరవప చదబబడ లల
ఇసటట ననస:17-8-499
వయససస:33
లస: ససస స
9039 NDX3016821
పపరర: హహమ బసదస చదబబడ లల

9031 NDX2759868
పపరర: పసర మహహదద న సయద

9029 NDX2702447
పపరర: రరజజశశరగ రరవపరగ

భరస : వనసకటటశశర రరవప రరవపరగ
ఇసటట ననస:17-8-497
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమమమ సయఖద
ఇసటట ననస:17-8-497
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మహహదదదన షససక
ఇసటట ననస:17-8-497
వయససస:19
లస: పప
9036 NDX2698751
పపరర: ససనత

94-6/591

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప రరవపరగ
ఇసటట ననస:17-8-497
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఉమ కరసత రరవపరగ
ఇసటట ననస:17-8-497
వయససస:23
లస: ససస స
9033 NDX2734895
పపరర: షరదనబ ససహహహల షపక

9028 NDX2697563
పపరర: ఉమమకరసత రరవపరగ

9053 NDX2518918
పపరర: శసకర రరడడడ పరమగలపరటట

94-78/490

తసడడ:డ వనసకటపస రరడడడ పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:17-8-511 VIDHAYA NAGAR
వయససస:57
లస: పప
94-74/222

9056 NDX0873448
పపరర: నరమలజజఖత భవనస

94-75/363

భరస : మరరకడడడ
ఇసటట ననస:17-8-516
వయససస:42
లస: ససస స
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94-75/364

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:17-8-516
వయససస:47
లస: ససస స

9058 NDX0873620
పపరర: మరరకడడడ భవనస

తసడడ:డ చనరపరరడడడ
ఇసటట ననస:17-8-516
వయససస:46
లస: పప

94-75/367 9061 NDX0565085
9060 NDX0565010
పపరర: అబబరరజ సరయ అనల కలమమర
పపరర: అబబరరజ ఎస వ యస శరమ

తసడడ:డ ఏ వ యస శరమ
ఇసటట ననస:17-8-518
వయససస:37
లస: పప
9063 NDX0363903
పపరర: అనతన కకమమననన kommineni

94-75/365

భరస : శకనవరసరరవప kommineni
ఇసటట ననస:17-8-522
వయససస:51
లస: ససస స

9064 NDX0261735
పపరర: జజఖతరమయ కకమమననన
kommineni
తసడడ:డ గరపసచసద kommineni
ఇసటట ననస:17-8-522
వయససస:55
లస: ససస స

94-75/368

9062 NDX0825745
పపరర: జజగరర మమడడ చచసతనఖ తషలసస
jagarlamudi
తసడడ:డ శకనవరసరరవప jagarlamudi
ఇసటట ననస:17-8-522
వయససస:28
లస: ససస స

94-78/491

94-78/493

9065 NDX0535120
పపరర: పదమశక కకమమననన kommineni

94-78/494

తసడడ:డ గరపసచసద kommineni
ఇసటట ననస:17-8-522
వయససస:56
లస: ససస స

94-78/495 9067 NDX0536904
94-78/496
9066 NDX1038611
పపరర: పడమల దనరపపననన darapuneni
పపరర: అఖలలష చసతమననన
chinthamaneni
భరస : చనర కకషష darapuneni
తసడడ:డ సతఖననరరయణ పడసరద chintamaneni
ఇసటట ననస:17-8-522
ఇసటట ననస:17-8-522
వయససస:64
లస: ససస స
వయససస:30
లస: పప

9069 NDX0798926
పపరర: జజగరర మమడడ శకనవరస రరవప
jagarlamudi
తసడడ:డ వరయఖ jagarlamudi
ఇసటట ననస:17-8-522
వయససస:58
లస: పప

94-78/498

9072 NDX0261701
పపరర: లకడమ కలమమరగ కకమమననన
kommineni
భరస : గరపసచసద kommineni
ఇసటట ననస:17-8-524
వయససస:73
లస: ససస స

94-78/501

9075 NDX2523512
పపరర: వర లకడమ గగసటక

94-78/504

9078 NDX2523645
పపరర: కకషష కకశశర రరడడడ చరపపరరడడడ

తసడడ:డ శశభననదదడ రరడడడ రరడడడ బతష
స న
ఇసటట ననస:17-8-528
వయససస:78
లస: పప

9074 NDX2523033
పపరర: వనసకట పపరష హరగపసడయ
చరఅపపరరడడడ
తసడడ:డ రరమ రరడడడ చరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:17-8-525
వయససస:29
లస: ససస స

94-78/503

94-78/505

9077 NDX2523637
పపరర: దదననశ రరడడడ గగసటక

94-78/506

9079 NDX2523769
పపరర: బబ జజవరర న రరడడడ చరఅపపరరడడడ

తసడడ:డ రమమశ రరడడడ గగసటక
ఇసటట ననస:17-8-525
వయససస:30
లస: పప
94-78/508

తసడడ:డ రరమ రరడడడ చరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:17-8-525
వయససస:23
లస: పప
94-89/244

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ చరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:17-8-525
వయససస:55
లస: పప
9084 NDX2508992
పపరర: ననరరయణ రరడడడ రరడడడ బతష
స న

9076 NDX2523496
పపరర: మమధసరగ పలపల

9082 NDX2508950
పపరర: పదమ రరడడడ బతష
స న

9085 NDX1434315
పపరర: బబల సససధస చసదడ
తసడడ:డ దసరర పడసరద చసదడ
ఇసటట ననస:17-8-528
వయససస:26
లస: ససస స

9080 NDX1795709
పపరర: పపరష చసదడ రరవప పప తత
స రగ

94-89/243

తసడడ:డ ససత రరమమసజననయగలల పప తత
స రగ
ఇసటట ననస:17-8-525
వయససస:66
లస: పప
94-75/369

భరస : శవరరమ కకటటరరడడ రరడడడ బతష
స న
ఇసటట ననస:17-8-528
వయససస:37
లస: ససస స
94-75/371

94-78/500

94-78/502

తసడడ:డ రమమశ రరడడడ గగసటక
ఇసటట ననస:17-8-525
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రమ రరడడడ చరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:17-8-525
వయససస:26
లస: పప
9081 NDX2523041
పపరర: రరమ రరడడడ చరఅపపరరడడడ

9073 NDX0347278
పపరర: చసదడ శశఖర పప తత
స రగ

94-78/497

భరస : చసదడ శశఖర pothuri
ఇసటట ననస:17-8-524
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల pothuri
ఇసటట ననస:17-8-524
వయససస:57
లస: పప

94-78/507

9068 NDX0535963
పపరర: రరహహల చసతమననన
chinthamaneni
తసడడ:డ జజఖతరమయ chintamaneni
ఇసటట ననస:17-8-522
వయససస:31
లస: పప

94-78/499 9071 NDX0261628
9070 NDX0360149
పపరర: గరపసచసద కకమమననన kommineni
పపరర: ననగ ససజజత పప తత
స రగ

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ kommineni
ఇసటట ననస:17-8-522
వయససస:77
లస: పప

భరస : రమమశ రరడడడ గగసటక
ఇసటట ననస:17-8-525
వయససస:50
లస: ససస స

94-75/366

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:17-8-516
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమమరరవప
ఇసటట ననస:17-8-518
వయససస:66
లస: పప
94-78/492

9059 NDX0605865
పపరర: రరమకకకషష పడతసపరటట

9083 NDX2508976
పపరర: శవ ననగజసదడస రరడడడ బతష
స న

94-75/370

భరస : ననరరయణ రరడడడ రరడడడ బతష
స న
ఇసటట ననస:17-8-528
వయససస:71
లస: ససస స
94-78/509

9086 NDX1434299
పపరర: మమధవ చసదడ

94-78/510

భరస : దసరర పడసరద చసదడ
ఇసటట ననస:17-8-528
వయససస:45
లస: ససస స
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9087 NDX1362508
పపరర: శవరరమ కకటటరరడడ రరడడడబతష
స న

94-78/511

తసడడ:డ ననరరయణరరడడడ రరడడడబతష
స న
ఇసటట ననస:17-8-528
వయససస:47
లస: పప
9090 NDX1105436
పపరర: అనరపపరష కరణస

94-76/336

94-76/339

94-78/513

9099 NDX3100245
పపరర: వనణగ గరపరల రరడడ తషమమమరర

94-74/802

94-78/517

9097 JBV1390053
పపరర: రరమకకకషష పడసరద యలమసచ

9100 NDX2266054
పపరర: శరకవరణణ పప దదలల

9103 NDX2266120
పపరర: సతఖవత పప దదలల

94-78/520

9106 NDX1256494
పపరర: మహన రరవప జజగరర మమడడ

94-78/514

తసడడ:డ ఈశశర రరడడడ తషమమమరర
ఇసటట ననస:17-8-537
వయససస:45
లస: పప

9109 NDX2699148
పపరర: ఏషసత సరయ తషమమమరర

94-78/515

భరస : హనసమగతరరవప kongara
ఇసటట ననస:17-8-538
వయససస:70
లస: ససస స

9112 NDX2875219
పపరర: చసదడ డడప కకసగర

94-78/518

భరస : హహమమత మల మసడథత
ఇసటట ననస:17-08-538/2, FLAT 2B
వయససస:58
లస: ససస స

9115 NDX2847176
పపరర: ససమత జరసన మసడథత

94-78/512

9098 NDX3062098
పపరర: మహహశ పప తత
స రగ

94-76/820

9101 NDX2266062
పపరర: ససవరష కలమమరగ పప దదలల

94-78/516

9104 NDX2168913
పపరర: చచసతనఖ పసనరమననన

94-78/519

తసడడ:డ పడసరద పసనరమననన
ఇసటట ననస:17-8-537
వయససస:34
లస: పప
94-78/521

9107 NDX2266179
పపరర: పకకరయఖ పప దదలల

94-78/522

తసడడ:డ శవరరమకకషష పప దదలల
ఇసటట ననస:17-8-537
వయససస:68
లస: పప
94-78/800

9110 NDX0692012
పపరర: పదమజ కకసగర

94-78/523

భరస : ఉమమ మహహశశర రరవప kongara
ఇసటట ననస:17-8-538
వయససస:45
లస: ససస స
94-78/1021

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప కకసగర
ఇసటట ననస:17-8-538
వయససస:21
లస: పప
94-89/845

9095 JBV1220532
పపరర: కలససమకలమమరగ కకరకపరటట

భరస : శకనవరసరరవప పప దదలల
ఇసటట ననస:17-8-537
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణగ గరపరల రరడడ తషమమమరర
ఇసటట ననస:17-8-537
వయససస:18
లస: ససస స
94-78/524

94-76/338

భసధసవప: రరజజశశర పడసరద పప తత
స రగ
ఇసటట ననస:17-8-533
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ jagarlamudi
ఇసటట ననస:17-8-537
వయససస:65
లస: పప
94-78/799

9092 NDX2096312
పపరర: సరశమ కజత

భరస : రరమకకషషపడసరద యలమసచ
ఇసటట ననస:17-8-531
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : పకకరయఖ పప దదలల
ఇసటట ననస:17-8-537
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ పకకరయఖ పప దదలల
ఇసటట ననస:17-8-537
వయససస:45
లస: పప

9114 NDX2732626
పపరర: ససశల దదవ మసడథత

94-76/340

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పప దదలల
ఇసటట ననస:17-8-537
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప jagarlamudi
ఇసటట ననస:17-8-537
వయససస:65
లస: ససస స

9111 NDX0692111
పపరర: ససబబబయమమ కకసగర

9094 NDX1105212
పపరర: చసచయఖ కరణస

94-76/335

తసడడ:డ అపరసరరవప కజత
ఇసటట ననస:17-8-531
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరగస యలమసచ
ఇసటట ననస:17-8-531
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ ఈశశర రరడడడ తషమమమరర
ఇసటట ననస:17-8-537
వయససస:45
లస: పప

9108 NDX2700243
పపరర: వనణగగగపరల రరడడడ తషమమమరర

94-76/337

తసడడ:డ వనసకటపసయఖ
ఇసటట ననస:17-8-531
వయససస:81
లస: పప

9096 NDX0534214
పపరర: కకషష చచసతనఖ యలమసచ
yalamanchi
తసడడ:డ రరమకకకషషపడసరద yalamanchi
ఇసటట ననస:17-8-531
వయససస:29
లస: పప

9105 NDX2266187
పపరర: శకనవరస రరవప పప దదలల

9091 NDX1105022
పపరర: గరపరలకకషష తతకల

9089 NDX1105196
పపరర: రరధ వలలటట

భరస : పపరషచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:17-8-531
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:17-8-531
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:17-8-531
వయససస:46
లస: పప

9102 NDX1256486
పపరర: ఝమనస లకడమ జజగరర మమడడ

94-76/334

భరస : గరపరలకకషష
ఇసటట ననస:17-8-531
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : చసచయఖ
ఇసటట ననస:17-8-531
వయససస:73
లస: ససస స
9093 NDX1190040
పపరర: పపరషచసదడ రరవప వలలటట

9088 NDX1105170
పపరర: లత తతకల

9113 NDX2847184
పపరర: రజఖమ జరసన మసదడఠ

94-76/715

భరస : కమలలశ మసడథత
ఇసటట ననస:17-08-538/2, FLAAT 3B
వయససస:31
లస: ససస స
94-93/1388

తసడడ:డ హహమమత మల మసడథత
ఇసటట ననస:17-08-538/2, FLAT 3B
వయససస:31
లస: పప

9116 NDX2847168
పపరర: కమలలశ మసడడత

94-76/821

తసడడ:డ హహమమత మల మసడథత
ఇసటట ననస:17-8-538/2, FLAT NO.2B
వయససస:33
లస: పప
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94-78/527

9118 NDX2419646
పపరర: ఆశష కలమమర జరసన

94-78/528

9119 NDX2417590
పపరర: లలత దదవ

94-78/525

తసడడ:డ ససరజష కలమమర జరసన
తసడడ:డ ససరజష కలమమర జరసన
భరస : ససరజష కలమమర మహన లమల జ
ఇసటట ననస:17-8-538/2, JAIN VILLA 2ND F ఇసటట ననస:17-8-538/2, JAIN VILLA 2ND F ఇసటట ననస:17-8-538/2, JAINVILLA, 2ND F
వయససస:21
లస: ససస స
వయససస:23
లస: పప
వయససస:50
లస: ససస స
94-78/526 9121 NDX1549601
9120 NDX2417574
పపరర: ససరజష కలమమర మహన లమల జ
పపరర: ససధన గరతమ గగసటటపలర

తసడడ:డ మహన లమల
ఇసటట ననస:17-8-538/2, JAINVILLA, 2ND F
వయససస:51
లస: పప

భరస : పవన కలమమర గగసటటపలర
ఇసటట ననస:17-8-540
వయససస:31
లస: ససస స

9123 NDX1533125
పపరర: పదనమవత గగసటటపలర

9124 NDX1548264
పపరర: పవన కలమమర గగసటటపలర

94-78/531

భరస : ససబబబరరవప guntupalli
ఇసటట ననస:17-8-540
వయససస:55
లస: ససస స
9126 NDX1529314
పపరర: ససబబబరరవప గగసటటపలర

94-78/534

94-78/537

94-76/341

భరస : వరయఖ చచదరగ కకలసరన
ఇసటట ననస:17-8-544
వయససస:55
లస: ససస స

94-78/533

9128 NDX0840942
పపరర: శకనవరసరరడడడ కరసస kasu

94-78/536

తసడడ:డ రరమరరడడడ kasu
ఇసటట ననస:17-8-541
వయససస:54
లస: పప
94-78/1022

9131 SQX1919562
పపరర: బగషరడ సయయద

95-78/31

భరస : ఆరగఫ హహసపసన సయయద
ఇసటట ననస:17-8-541
వయససస:47
లస: ససస స
94-78/538

9134 NDX0829424
పపరర: ఝమనస రరణణ చససడసరర

94-78/539

భరస : శరఖమ సససదర చససడసరర
ఇసటట ననస:17-8-542
వయససస:55
లస: ససస స

9136 NDX1024330
పపరర: వజయ కలమమర ననతనన
nathani
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప nathani
ఇసటట ననస:17-8-542
వయససస:28
లస: పప

94-78/541

9137 NDX1024280
పపరర: అజయ కలమమర ననతనన
nathani
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప nathani
ఇసటట ననస:17-8-542
వయససస:29
లస: పప

94-78/542

94-78/543

9139 NDX0347625
పపరర: శరఖమ సససదర తషససడడరర

94-78/544

9140 NDX1434489
పపరర: శరకవఖ కలరరక

94-78/545

94-78/546

భరస : శకనవరసరరవప kurra
ఇసటట ననస:17-8-543
వయససస:51
లస: ససస స
9144 NDX0261420
పపరర: రజన కకలసరన

9133 NDX1038694
పపరర: జయశక ననతనన nathani

9125 NDX0363911
పపరర: ఆరరా్ హహసపసన

94-78/540

తసడడ:డ నరసయఖ nathani
ఇసటట ననస:17-8-542
వయససస:57
లస: పప
9141 NDX0261396
పపరర: ససపపరషలకడమ కలరరక kurra

94-78/535

భరస : కకటటశశరరరవప nathani
ఇసటట ననస:17-8-542
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమ సససదర టటససడసరర
ఇసటట ననస:17-8-542
వయససస:26
లస: పప
9138 NDX1024629
పపరర: కకటటశశరరరవప ననతనన nathani

9130 NDX2938769
పపరర: బగషడ సయద

94-78/530

తసడడ:డ మహబమబ hussen
ఇసటట ననస:17-8-540
వయససస:49
లస: పప

భరస : సయద ఆరరఫ హహసపన
ఇసటట ననస:17-8-541
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ సయఖద
ఇసటట ననస:17-8-541 vidhya nagar
వయససస:50
లస: పప
9135 NDX1583773
పపరర: చదతన మతడ టటససడసరర

94-78/532

భరస : శకనవరస రరడడ కరసస
ఇసటట ననస:17-8-541
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సలమరవపదదదన సయయద
ఇసటట ననస:17-8-541
వయససస:22
లస: ససస స
9132 NDX2522563
పపరర: సలమవపదదదన సయఖద

9127 NDX2001386
పపరర: వజయ లకడమ కరసస

9122 NDX0826206
పపరర: సయఖద షమస shamim
భరస : సలమవపదదదన shamim
ఇసటట ననస:17-8-540
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:17-8-540
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:17-8-540
వయససస:65
లస: పప
9129 NDX2524338
పపరర: రరబనన ఆఫసడన సయయద

94-78/529

తసడడ:డ జజజ న ససజవ రరవప టటససడసరర
ఇసటట ననస:17-8-542
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప kurra
ఇసటట ననస:17-8-543
వయససస:25
లస: ససస స

9142 NDX1103571
పపరర: కలరరక మణణరరప kurra

9143 NDX0253849
పపరర: శకనవరసరరవప కలరరక kurra

94-78/547

తసడడ:డ శకనవరసరరవప kurra
ఇసటట ననస:17-8-543
వయససస:27
లస: పప
94-78/549

9145 NDX2420404
పపరర: శకనవరస నరజసదడ కకలసరన
తసడడ:డ వరయఖ చచదరగ కకలసరన
ఇసటట ననస:17-8-544
వయససస:31
లస: పప

94-78/548

తసడడ:డ ధరమయఖ kurra
ఇసటట ననస:17-8-543
వయససస:56
లస: పప
94-78/550

94-78/551
9146 NDX0535450
పపరర: చలపత రరవప పచల patchalla

తసడడ:డ శవశసకర రరవప patchalla
ఇసటట ననస:17-8-544
వయససస:34
లస: పప
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9147 NDX2420396
పపరర: వరయఖ చచదరగ కకలసరన

94-78/552

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకలసరన
ఇసటట ననస:17-8-544
వయససస:57
లస: పప
9150 NDX2815934
పపరర: మధవ దనరపననన

94-78/1023

94-78/557

94-78/1024

94-78/1028

94-78/1031

94-78/1026

94-2/1063

భరస : మలయమదదడ చససచస
ఇసటట ననస:17-8-555
వయససస:34
లస: ససస స

9154 NDX0832253
పపరర: నరరక రరధనకకషష narra

భరస : రరధనకకషష narra
ఇసటట ననస:17-8-548
వయససస:61
లస: ససస స
94-78/558

9157 NDX2030427
పపరర: వదనఖవత బజజరర

9160 NDX2746899
పపరర: రరవనళర జగదదష

9163 NDX2848737
పపరర: గదచద శకనవరస రరవప

9166 NDX2742708
పపరర: మహనరరవప పసనసమలర

9169 NDX2581049
పపరర: రరఢ కకషష మమరగస మరగకపపడడ

94-78/565

9172 NDX0185231
పపరర: ససరజష చచనసరపరటట

94-78/560

9175 NDX2934792
పపరర: వనసకట లకడమ వరనపలర
భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:17-8-555
వయససస:33
లస: ససస స

94-78/559

9158 NDX2906279
పపరర: రరవనళర తరరపతయఖ

94-78/1027

తసడడ:డ రరవనళర శశషయఖ
ఇసటట ననస:17-8-552/1
వయససస:51
లస: పప
94-78/1029

9161 NDX2865046
పపరర: రరవనళర జయసత

94-78/1030

తసడడ:డ రరవనళర తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:17-8-552/1
వయససస:29
లస: ససస స
94-78/1025

9164 NDX2853745
పపరర: ననగ వనసకట శకరరమ గదచద

94-19/634

Deleted

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గదచద
ఇసటట ననస:17-8-552 GRD FLR
వయససస:20
లస: పప
94-78/1032

9167 NDX2742633
పపరర: శరరద పన దనరపప

94-78/1033

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:17-8-553
వయససస:40
లస: ససస స
94-32/931

9170 NDX2573566
పపరర: ససషమ మరగకపపడడ

94-32/932

తసడడ:డ రరథన కకషష మమరగస మరగకపపడడ
ఇసటట ననస:17-8-555
వయససస:20
లస: ససస స
94-78/566

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప చచనసరపరటట
ఇసటట ననస:17-8-555
వయససస:47
లస: పప
94-78/802

9155 NDX2150555
పపరర: ససససరర కకమమమరగ
తసడడ:డ వనసకటఏశశర రరవప కకమమమరగ
ఇసటట ననస:17-8-552
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప మరగకపపడడ
ఇసటట ననస:17-8-555
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససరజష చచనసరపరటట
ఇసటట ననస:17-8-555
వయససస:46
లస: ససస స
9174 NDX2663862
పపరర: ససజన చససచస

94-78/556

తసడడ:డ వనసకట శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:17-8-553
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరఢ కకషష మమరగస మరగకపపడడ
ఇసటట ననస:17-8-555
వయససస:46
లస: ససస స
9171 NDX2415800
పపరర: ఉషర రరణణ చచనసరపరటట

9152 NDX0828350
పపరర: నరరక ఇసదదర narra

తసడడ:డ గదచద గరలఅహ
ఇసటట ననస:17-8-552 GRD FLA
వయససస:49
లస: పప

భరస : గదచద శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:17-8-552 GRD FLR
వయససస:42
లస: ససస స
9168 NDX2642593
పపరర: మసజ వరణణ మరగకపపడడ

94-78/555

తసడడ:డ రరవనళర తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:17-8-552/1
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరవనళర తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:17-8-552/1
వయససస:26
లస: పప
9165 NDX2737864
పపరర: గదచద ససధన

9151 NDX0827717
పపరర: నరరక అశశన narra

భరస : సస మశశఖర బజజరర
ఇసటట ననస:17-8-552/1
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరవనళర తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:17-8-552/1
వయససస:45
లస: ససస స
9162 NDX2906048
పపరర: రరవనళర సతష

94-78/554

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ narra
ఇసటట ననస:17-8-548
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గడదడ
ఇసటట ననస:17-8-552
వయససస:20
లస: పప
9159 NDX2782753
పపరర: రరవనళర రమణ

9149 NDX1024462
పపరర: చచనరకకషష దనరపపననన
darapuneni
తసడడ:డ పస తయఖ darapuneni
ఇసటట ననస:17-8-546
వయససస:67
లస: పప

భరస : సతష narra
ఇసటట ననస:17-8-548
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనకకకషష narra
ఇసటట ననస:17-8-548
వయససస:42
లస: పప
9156 NDX2813624
పపరర: ననగ వనసకట శకరరస గడదడ

94-78/553

తసడడ:డ చచననర కకషష దనరపననన
ఇసటట ననస:17-8-546
వయససస:41
లస: పప

భరస : సరసబ శవ రరవప దనరపననన
ఇసటట ననస:17-8-546
వయససస:31
లస: ససస స
9153 NDX0675785
పపరర: ననగ సతష నరరక

9148 NDX1337112
పపరర: సరసబశవ రరవప దనరపననన

9173 NDX2664761
పపరర: మలమఖదదడ చససచస

94-78/801

తసడడ:డ ననయగడమమ చససచస
ఇసటట ననస:17-8-555
వయససస:43
లస: పప
94-78/1034

9176 NDX2813368
పపరర: వనసకట లకడమ వనపలర

94-78/1035

భరస : వనసకట రమణ వరనపలర
ఇసటట ననస:17-8-555
వయససస:32
లస: ససస స
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94-78/1036

తసడడ:డ ససరజశ చచనసరపరటట
ఇసటట ననస:17-8-555
వయససస:18
లస: పప
9180 NDX2371136
పపరర: ససధనరరణణ మమగగలలరగ

9178 NDX2664209
పపరర: రరమలకడమ రరవనళళ

94-78/803

భరస : వనసకట ననరరయణ రరవనళళ
ఇసటట ననస:17-8-555 1A
వయససస:39
లస: ససస స
94-78/624

9181 NDX2371128
పపరర: వరయఖ మమగగలలరగ

9179 NDX2664340
పపరర: వనసకట ననరరయణ రరవనళళ

తసడడ:డ శశషయఖ రరవనళళ
ఇసటట ననస:17-8-555 F 1A
వయససస:47
లస: పప
94-78/625

9182 NDX0261578
పపరర: రరజత కకడనల కకడనల

భరస : వరయఖ మమగగలలరగ
ఇసటట ననస:17-8-555, FLAT NO:2B, FRIEN
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పరశతనలల మమగగలలరగ
ఇసటట ననస:17-8-555, FLAT NO:2B, FRIEN
వయససస:47
లస: పప

భరస : వరభదడ రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:17-8-556
వయససస:34
లస: ససస స

9183 NDX0180695
పపరర: సశపర ససధ కకడనల

9184 JBV2981132
పపరర: రరకజశ బబబగ కకడనల

9185 JBV2981116
పపరర: వరభదడరరవ కకడనల

94-78/568

భరస : రరకజష బబబగ kodali
ఇసటట ననస:17-8-556
వయససస:35
లస: ససస స
9186 NDX2815314
పపరర: శకనవరస రరవప చటటపస టట
తసడడ:డ ననరరయణ చటటపస టట
ఇసటట ననస:17-8-557
వయససస:46
లస: పప
9189 NDX2816254
పపరర: శకనవరస రరడడడ డడననపత

94-78/1040

94-78/1043

94-78/573

94-78/576

తసడడ:డ లకడమననరయణ లసకర
ఇసటట ననస:17-8-562
వయససస:80
లస: పప

9193 NDX1399451
పపరర: సరశత శక పరసస

9196 NDX0564492
పపరర: శకలకడమ యకరసటట

9199 NDX0192591
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ యకరసటట

94-78/1045

9202 JBV2981561
పపరర: బబరత లసకర లసకర

94-78/571

9205 NDX1399444
పపరర: శకత శక పరసస
తసడడ:డ పస లయఖ పరసస
ఇసటట ననస:17-8-562/1
వయససస:27
లస: ససస స

94-78/1039

9191 NDX2816262
పపరర: సరరజన గగజరరర పపడడ

94-78/1042

9194 NDX2266211
పపరర: గరతమ గడడపరరరన

94-78/572

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గడడపరరరన
ఇసటట ననస:17-8-561
వయససస:23
లస: ససస స
94-78/574

9197 NDX2266245
పపరర: వనసకటటశ గడడపరరరన

94-78/575

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గడడపరరరన
ఇసటట ననస:17-8-561
వయససస:21
లస: పప
94-78/577

9200 NDX3021409
పపరర: పసదద రరడడడ యకరసటట

94-78/1044

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ యకరసటట
ఇసటట ననస:17-8-561
వయససస:52
లస: పప
94-78/578

భరస : రవచసద లసకర లసకర
ఇసటట ననస:17-8-562
వయససస:44
లస: ససస స
94-78/580

9188 NDX3032190
పపరర: లకడమ చటటపస తష

భరస : కకటటశశర రరవప గగజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:17-8-558
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ వనధద రరడడడ yakkanti
ఇసటట ననస:17-8-561
వయససస:77
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:17-8-561
వయససస:40
లస: ససస స
9204 AP151010180101
పపరర: సతఖననరయణ లసకర లసకర

94-78/1041

భరస : పసదదదరరడడడ yakkanti
ఇసటట ననస:17-8-561
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటయఖ గడడపరరరన
ఇసటట ననస:17-8-561
వయససస:46
లస: పప
9201 NDX2930485
పపరర: మమధసరగ శరస దనసస

9190 NDX2816247
పపరర: లకడమ పసడయసకర డడననపత

94-78/570

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:17-8-557
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పస లయఖ పరసస
ఇసటట ననస:17-8-560
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప గడడపతస
ఇసటట ననస:17-8-561
వయససస:40
లస: ససస స
9198 NDX2266237
పపరర: శకనవరస రరవప గడడపరరరన

94-78/1038

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ డడననపత
ఇసటట ననస:17-8-557/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ గగజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:17-8-558
వయససస:75
లస: పప
9195 NDX2266229
పపరర: ననరరయణమమ గడడపరరరన

9187 NDX2871077
పపరర: లకడమ చటటపస టట

94-78/567

తసడడ:డ వనగకటటశఅవరరరవప kodali
ఇసటట ననస:17-8-556
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చటటపస టట
ఇసటట ననస:17-8-557
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బల వనసకట రరడడడ డడననపత
ఇసటట ననస:17-8-557/1
వయససస:54
లస: పప
9192 NDX2815488
పపరర: కకటటశశర రరవప గగజరరర పపడడ

94-78/569

తసడడ:డ వరభదనడరరవప kodali
ఇసటట ననస:17-8-556
వయససస:35
లస: పప
94-78/1037

94-78/804

9203 AP151010180880
పపరర: రవచసద లసకర లసకర

94-78/579

తసడడ:డ సతఖననరయణ లసకర లసకర
ఇసటట ననస:17-8-562
వయససస:52
లస: పప
94-78/581

9206 NDX0253773
పపరర: పస లయఖ పరశస

94-78/583

తసడడ:డ పసదదయఖ పరశస
ఇసటట ననస:17-8-562/1
వయససస:56
లస: పప
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94-78/626

భరస : పస లయఖ పరశస
ఇసటట ననస:17-8-562/1
వయససస:49
లస: ససస స
9210 NDX2001311
పపరర: మరగయమమ గగటటస

94-78/586

94-78/589

94-78/592

94-78/595

94-78/598

94-78/601

94-78/1048

తసడడ:డ వరయఖ పపవరశడ
ఇసటట ననస:17-8-568
వయససస:71
లస: పప

9220 NDX0077073
పపరర: శరరద దదవ పపసపరటట

9223 NDX0832154
పపరర: శకకరసత పపసపరటట

9226 NDX2815280
పపరర: శకనస డడననన గగన

9229 NDX2830941
పపరర: రరజరత డడనన గరన

94-89/245

9232 NDX2416030
పపరర: శశశత మగళరపపడడ

94-78/596

9235 NDX2268233
పపరర: కకటటశశర రరవప అసబటట
తసడడ:డ శక రరమగలల అసబటట
ఇసటట ననస:17-8-568
వయససస:80
లస: పప

9215 NDX1435347
పపరర: ననగజశశర రరవప కలరగసటట

94-78/591

9218 AP151010180100
పపరర: కమల లసకర లసకర

94-78/594

9221 NDX2002194
పపరర: మలలర శశరగ దసతగగసటర

94-78/597

భరస : రరమగలల దసతగగసటర
ఇసటట ననస:17-8-564
వయససస:61
లస: ససస స
94-78/599

9224 NDX0077263
పపరర: మగరళ కకషష పపసపరటట

94-78/600

తసడడ:డ లకడమ నరసససహస పపసపరటట
ఇసటట ననస:17-8-564
వయససస:59
లస: పప
94-78/1046

9227 NDX2815090
పపరర: దసరర యఖ డడనన గరణణ

94-78/1047

తసడడ:డ రమగలల డడనన గరణణ
ఇసటట ననస:17-8-564
వయససస:30
లస: పప
94-78/1049

9230 NDX3118502
పపరర: చసదన గటటసపరటట

94-78/1050

తసడడ:డ బబబగరరవప చసదన
ఇసటట ననస:17-8-568
వయససస:35
లస: ససస స
94-89/246

భరస : శవలసగ పడసరద మగళరపపడడ
ఇసటట ననస:17-8-568
వయససస:29
లస: ససస స
94-89/248

94-78/588

భరస : సతఖననరయణ లసకర
ఇసటట ననస:17-8-563/1
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : శకనస డడనన గరన
ఇసటట ననస:17-8-564
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ బబబగ కసచదటట
ఇసటట ననస:17-8-568
వయససస:26
లస: ససస స
9234 NDX2268175
పపరర: వనసకటటసశర రరవప పపవరశడ

94-78/593

తసడడ:డ రమగలల డడననన గగన
ఇసటట ననస:17-8-564
వయససస:32
లస: పప

భరస : దసరర యఖ డడనన గరణణ
ఇసటట ననస:17-8-564
వయససస:29
లస: ససస స
9231 NDX2268167
పపరర: హహమ బసదస కసచదటట

9217 NDX2168723
పపరర: శకనవరస రరవప లసకకటట

9212 NDX2002475
పపరర: ససనల గగటటస

తసడడ:డ గగరవయఖ కలరగసటట
ఇసటట ననస:17-8-563
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ మగరళ కకషష పపసపరటట
ఇసటట ననస:17-8-564
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరమగలల దసతగగసటర
ఇసటట ననస:17-8-564
వయససస:71
లస: పప
9228 NDX2814721
పపరర: ససతతశ డడనస గణణ

94-78/590

భరస : మగరళ కకషష పపసపరటట
ఇసటట ననస:17-8-564
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ మగరళ కకషష పపసపరటట
ఇసటట ననస:17-8-564
వయససస:29
లస: పప
9225 NDX2001352
పపరర: రరమగలల దసతగగసటర

9214 NDX2001253
పపరర: రరమగ గగటటస

94-78/585

తసడడ:డ దనస గగటటస
ఇసటట ననస:17-8-563
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప లసకకటట
ఇసటట ననస:17-8-563
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ రరమగలల దసతగగసటర
ఇసటట ననస:17-8-564
వయససస:23
లస: ససస స
9222 NDX1447581
పపరర: రవ తదజ పపసపరటట

94-78/587

తసడడ:డ దనస గగటటస
ఇసటట ననస:17-8-563
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ గగరవయఖ గగటటస
ఇసటట ననస:17-8-563
వయససస:44
లస: పప
9219 NDX2001295
పపరర: సరయ కలమమరగ దసతగగసటర

9211 NDX2168749
పపరర: శశషరరతరస లసకకటట

9209 NDX1435388
పపరర: రరజ కలరగసటట

భరస : ననగజశశర రరవప కలరగసటట
ఇసటట ననస:17-8-563
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప లసకకటట
ఇసటట ననస:17-8-563
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ దనస గగటటస
ఇసటట ననస:17-8-563
వయససస:32
లస: పప
9216 NDX2001204
పపరర: దనస గగటటస

94-78/584

భరస : ససనల గగటటస
ఇసటట ననస:17-8-563
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : దనస గగటటస
ఇసటట ననస:17-8-563
వయససస:53
లస: ససస స
9213 NDX2002012
పపరర: వనసకటబడవప గగటటస

9208 NDX2002343
పపరర: ఝమనస గగటటస

9233 NDX2268241
పపరర: అనరపపరష అసబటట

94-89/247

భరస : కకటటశశర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:17-8-568
వయససస:73
లస: ససస స
94-89/249

9236 NDX2268134
పపరర: హరగత కసచదటట

94-89/250

తసడడ:డ సరయ బబబగ కసచదటట
ఇసటట ననస:17-8-568
వయససస:24
లస: ఇ

Page 207 of 393

9237 NDX2268308
పపరర: సరశత మగళరపపడడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-42
94-89/251

9238 JBV2929883
పపరర: ఆదదలకడమ పపవరశడ

94-89/255

9239 NDX0077511
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పపవరశడ

94-89/256

తసడడ:డ శవలసగ పడసరద మగళరపపడడ
ఇసటట ననస:17-8-568 GP PEARL FL NO 20
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:17-8-568,f.no:101 G p Pearls a
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:17-8-568,f.no:101 G p Pearls a
వయససస:71
లస: పప

9240 NDX1435180
పపరర: నకకల వషష
ష మలకల

9241 NDX2001634
పపరర: ససభబససన వశరమలకల

94-78/604

94-78/607

తసడడ:డ నతనఖ సతఖ పరర పపరష రరవప వషష
ష మమలక
ఇసటట ననస:17-8-569
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వ ఎన యస పరగపపరష రరవప వశరమ
ఇసటట ననస:17-8-569
వయససస:50
లస: ససస స

9242 NDX1383280
పపరర: నతఖ సతనఖ పరగపపరష రరవప
వషష
ష మలకల
తసడడ:డ శక కకషషయఖ వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:17-8-569
వయససస:59
లస: పప

9243 NDX2037852
పపరర: అరరణ కలమమరగ కకటబరర

9244 NDX2037878
పపరర: కకటటశశరరరవప కకటరర

9245 NDX1117167
పపరర: ససజజత కకడనల కకడల

94-78/602

94-78/605

భరస : కకటటశశర రరవప కకటబరర
ఇసటట ననస:17-8-573
వయససస:58
లస: ససస స
9246 AP151010180214
పపరర: చసదనడవళ చదసగలశశటస ట

94-78/608

9247 NDX2435097
పపరర: రరహహత కలమమర కకడనల

భరస : రరమకకషష కకడల
ఇసటట ననస:17-8-574
వయససస:44
లస: ససస స
94-78/609

తసడడ:డ రరమ కకషష కకడనల
ఇసటట ననస:17-8-574
వయససస:21
లస: పప
94-78/611

తసడడ:డ రసగననయకలలల కకడల
ఇసటట ననస:17-8-574
వయససస:52
లస: పప
9252 NDX0179655
పపరర: కకటటశశరమమ గళళళ

94-78/606

తసడడ:డ బబలయఖ కకటరర
ఇసటట ననస:17-8-573
వయససస:72
లస: పప

భరస : ససతనరరమయఖ చదసగలశశటస ట
ఇసటట ననస:17-8-574
వయససస:65
లస: ససస స
9249 NDX1103431
పపరర: రరమకకషష కకడనల కకడల

94-78/603

9250 AP151010180213
పపరర: ససతనరరమయఖ చసగలశశటస ట

భరస : కకటటశశరరరవప galla
ఇసటట ననస:17-8-576
వయససస:56
లస: ససస స

9253 NDX0184531
పపరర: కకటటశశరరరవప గళళళ galla

94-78/610

తసడడ:డ రరమకకషష కకడనల
ఇసటట ననస:17-8-574
వయససస:23
లస: పప
94-78/612

తసడడ:డ శశషయఖ చసగలశశటస ట
ఇసటట ననస:17-8-575
వయససస:68
లస: పప
94-78/614

9248 NDX2435113
పపరర: రసజత కలమమర కకడనల

9251 NDX0839282
పపరర: భబరర వ గలమర galla

94-78/613

భరస : కకటటశశర రరవప galla
ఇసటట ననస:17-8-576
వయససస:37
లస: ససస స
94-78/615

తసడడ:డ లకమయఖ galla
ఇసటట ననస:17-8-576
వయససస:64
లస: పప

9254 NDX0180323
పపరర: కళ వపయమఖరర

94-78/616

తసడడ:డ రరమమరరవప vuyuru
ఇసటట ననస:17-8-577
వయససస:30
లస: ససస స

9255 AP151010180706
పపరర: వరహహన అయనసపపడడ
అయనసపపడడ
తసడడ:డ ససబబబరరవప అయనసపపడడ
ఇసటట ననస:17-8-577
వయససస:40
లస: ససస స

94-78/617

9256 AP151010180023
పపరర: యమమన పపరష తచలకస
అయనసపపడడ అయనసపపడడ
భరస : ససబబబరరవప అయనసపపడడ
ఇసటట ననస:17-8-577
వయససస:63
లస: ససస స

94-78/618

9257 AP151010180020
పపరర: ససధదర అయనసపపడడ
అయనసపపడడ
తసడడ:డ ససబబబరరవప అయనసపపడడ
ఇసటట ననస:17-8-577
వయససస:41
లస: పప

9258 NDX0184143
పపరర: ramarao vuyuru vuyuru

94-78/620

9259 AP151010180021
పపరర: ససబబబరరవప అయనసపపడడ
అయనసపపడడ
తసడడ:డ రరమకకటయఖ అయనసపపడడ
ఇసటట ననస:17-8-577
వయససస:69
లస: పప

94-78/621

94-78/622
9260 NDX1117126
పపరర: తరరపతమమ పరపసననన papineni

9262 NDX2268118
పపరర: వజయ మమరరత కలమమరగ
ససరగగస
భరస : వ ఎన ఎస ఎస శశఖర ససరగగస
ఇసటట ననస:17-8-768
వయససస:34
లస: ససస స

94-89/252

9265 NDX1520551
పపరర: వనసకట సతఖ హరగక ననరరళర

94-72/646

తసడడ:డ శకరరమగలల vuyuru
ఇసటట ననస:17-8-577
వయససస:54
లస: పప
9261 AP151010180022
పపరర: పసడమలత చచబబడ లల chebrolu

94-78/623

భరస : వశశశశశరరరవప chebrolu
ఇసటట ననస:17-8-582
వయససస:28
లస: ససస స
9264 NDX2268266
పపరర: కకటటశశర రరవప గలమర
తసడడ:డ లకమయఖ గలమర
ఇసటట ననస:17-8-768
వయససస:65
లస: పప

94-89/254

94-78/619

భరస : ససబబబరరవప papineni
ఇసటట ననస:17-8-581
వయససస:62
లస: ససస స
9263 NDX2268258
పపరర: కకటటశశరగ గలమర

94-89/253

భరస : కకటటశశర రరవప గలమర
ఇసటట ననస:17-8-768
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట హరగ పడసరద రరవప ననరరళర
ఇసటట ననస:17-8 VIDHYA NAGER 1LINE
వయససస:27
లస: ససస స

9266 NDX2017565
పపరర: శరణఖ ననరరళర

94-72/647

భరస : వనసకట శరసత కలమమర ననరరళర
ఇసటట ననస:17-8 VIDHYA NAGER 1LINE
వయససస:28
లస: ససస స
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9267 AP151010177660
పపరర: వరణణ ననరరళళ

భరస : హరగపస
డ రద ననరజళర
ఇసటట ననస:17-8 VIDHYA NAGER 1LINE
వయససస:51
లస: ససస స

94-72/649
9268 NDX0094672
పపరర: వనసకట హరగ పడసరదరరవప
ననరజళళ
తసడడ:డ సరశమగలల ననరజళర
ఇసటట ననస:17-8 VIDHYA NAGER 1LINE
వయససస:53
లస: పప

భరస : రరమ రరజ
ఇసటట ననస:17/9
వయససస:32
లస: ససస స

9270 JBV3701265
పపరర: హరగణణ ననగ శరఖమల గదచద

9271 NDX1001403
పపరర: అరరణకలమమరగ దనవపలలరగ

9272 NDX0873349
పపరర: శకలతన గవన

94-72/648

94-75/372

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:17-9
వయససస:35
లస: ససస స
9273 NDX1918897
పపరర: వనసకట ననగరతరస ననగస

భరస : రమమష దనవపలలరగ
ఇసటట ననస:17-9
వయససస:42
లస: ససస స
94-75/378

9274 JBV3701240
పపరర: వజయకలమమరగ గదచద

భరస : వరరసజననయ సరసబశవ రరవప ననగస
ఇసటట ననస:17-9
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వర వససత రరవప
ఇసటట ననస:17-9
వయససస:62
లస: ససస స

9276 NDX1001106
పపరర: రమమష దనవపలలరగ

9277 NDX0873323
పపరర: వనసకటరమణ గవన

94-75/384

తసడడ:డ వరయఖ దనవపలలరగ
ఇసటట ననస:17-9
వయససస:47
లస: పప
9279 NDX1433234
పపరర: తదజససశ కకకతస పలర

94-76/342

94-89/257

94-78/629

భరస : వనగకట ననరరయణ kanneganti
ఇసటట ననస:17-9-581
వయససస:79
లస: ససస స
9288 JBV2981975
పపరర: రరదదక కగదదమళర

94-78/632

తసడడ:డ సతఖ పడసరద వరససరరడడ
ఇసటట ననస:17-9-584
వయససస:31
లస: ససస స

94-75/386

94-78/635

94-76/344

94-75/382

9278 JBV3701257
పపరర: వర వససత రరవప గదచద

9281 NDX2003994
పపరర: ననగజసదడస కకల

94-76/346

94-78/627

9284 JBV2981140
పపరర: ధన లకడమ కకడనల

94-78/628

భరస : వరభదడరరవప కకడనల
ఇసటట ననస:17-9-581
వయససస:51
లస: ససస స

94-78/630 9287 NDX0253906
9286 NDX1103399
పపరర: ససబబబరరవప పరపసననన papineni
పపరర: వనగకట ననరరయణ కననరగగటట

9289 NDX2415792
పపరర: చనర వనసకటటష కసదదమళళ

9292 NDX0253807
పపరర: శవ శగకరరరవప కగదదమళర

9295 NDX0261495
పపరర: రమమదదవ వరససరరడడడ
భరస : సతఖ పడసరద వరససరరడడ
ఇసటట ననస:17-9-584
వయససస:55
లస: ససస స

94-75/388

భరస : రరఘవపలల కకల
ఇసటట ననస:17-9
వయససస:75
లస: ససస స

94-78/631

తసడడ:డ కమలననభయఖ kanneganti
ఇసటట ననస:17-9-581
వయససస:85
లస: పప
94-78/633

9290 NDX2415826
పపరర: భబరత జజనరలగడడ

94-78/634

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ జజనరలగడడ
ఇసటట ననస:17-9-582
వయససస:23
లస: పప
94-78/636

9293 AP151010180019
పపరర: వశశశశశరరరవప చచబబడ లల
chebrolu
తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ chebrolu
ఇసటట ననస:17-9-582
వయససస:60
లస: పప

94-78/637

94-78/639

9296 NDX0346940
పపరర: పడశరసత వరససరరడడడ

94-78/640

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ chebrolu
ఇసటట ననస:17-9-582
వయససస:52
లస: పప
94-78/638

9275 NDX2020022
పపరర: పపప దదశష కకరకపరటట

తసడడ:డ అదద శశషయఖ
ఇసటట ననస:17-9
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప కసదదమళళ
ఇసటట ననస:17-9-582
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శసకర kandimalla
ఇసటట ననస:17-9-582
వయససస:32
లస: పప
9294 NDX0179986
పపరర: శరకవఖ వరససరరడడడ

9283 NDX1337187
పపరర: సరయ సడవసత వరసస రరడడడ
vasireddy
తసడడ:డ శకనవరసస vasireddy
ఇసటట ననస:17-9-579
వయససస:30
లస: పప

94-75/376

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:17-9
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ papineni
ఇసటట ననస:17-9-581
వయససస:59
లస: పప

భరస : శవశగకరరరవప kandimalla
ఇసటట ననస:17-9-582
వయససస:50
లస: ససస స
9291 NDX1024371
పపరర: సతష కసదదమళళ kandimalla

94-75/380

తసడడ:డ వనసకటపరస రరడడడ
ఇసటట ననస:17-9
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసగయఖ చచదరగ
ఇసటట ననస:17-9-147
వయససస:41
లస: పప
9285 NDX0261446
పపరర: సరమమమ జఖస కననరగగటట

9280 NDX0179523
పపరర: శరకవణణ గగడడబసడర 

94-74/223

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:17-9
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వరభదడయఖ
ఇసటట ననస:17-9
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ దచసవరదదనస
ఇసటట ననస:17-9
వయససస:26
లస: ససస స
9282 NDX0190595
పపరర: తరరమల శకనవరస కజ

94-75/374

9269 NDX1500819
పపరర: అసజమమ అలమమరగ

తసడడ:డ సతఖ పడసరద వరససరరడడ
ఇసటట ననస:17-9-584
వయససస:34
లస: పప

Page 209 of 393

9297 NDX0253922
పపరర: సతఖ పడసరద వరససరరడడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-42
94-78/641

తసడడ:డ ససబబబరరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:17-9-584
వయససస:62
లస: పప
9300 NDX2870855
పపరర: శవ కకషష మమగసటట

94-78/1051

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమగసటట
ఇసటట ననస:17-9-585
వయససస:30
లస: పప
9303 NDX2701795
పపరర: అదద కరమమశశరగ వసగవవలల

94-78/806

94-78/807

94-78/1054

94-78/1057

94-78/1060

94-78/1052

9310 NDX2813871
పపరర: కవత ఒలలటట

9313 NDX2815389
పపరర: చచసతనఖ దదపసస మమమళరపలర

9316 NDX2815454
పపరర: పసడత ఒలలటట

94-89/258

94-78/646

9319 NDX2741619
పపరర: మమలకకసడయఖ ఒలలటట

94-78/1055

9308 NDX2815413
పపరర: అసకమమ చచదరగ మమమళరపలర

94-78/1053

9311 NDX2815330
పపరర: యగగసధర మమమళరపలర

94-78/1056

తసడడ:డ అసకమమ చచదరగ మమమళరపలర
ఇసటట ననస:17-9-590/1
వయససస:38
లస: పప
94-78/1058

9314 NDX2813525
పపరర: శకశరమ కసదచపప

94-78/1059

భరస : ససదదప మమమళరపలర
ఇసటట ననస:17-9-590/1
వయససస:30
లస: ససస స
94-78/1061

94-78/1063

9317 NDX2811669
పపరర: మమఘన ఒలలటట

94-78/1062

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ ఒలలటట
ఇసటట ననస:17-9-590/1
వయససస:18
లస: పప
9320 NDX2933455
పపరర: తదజశశ ఒలలటట

94-78/1064

తసడడ:డ పరపయఖ ఒలలటట
ఇసటట ననస:17-9-590/1 VIKAS PARADISE
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ ఒలలటట
ఇసటట ననస:17-9-590/1 VIKAS PARADISE
వయససస:22
లస: ససస స

9322 NDX1117258
పపరర: వజయ నలర మలల nallamol

94-78/648
9323 AP151010180376
పపరర: లలతనసబ శరకమమరగ శరకమమరగ

94-78/647

భరస : శకనవరస nallaolu
ఇసటట ననస:17-9-591
వయససస:49
లస: ససస స
94-78/649

94-78/645

తసడడ:డ ససబబయఖ మమమళరపలర
ఇసటట ననస:17-9-590/1
వయససస:64
లస: పప

Deleted

భరస : శకనవరసరరవప jasti
ఇసటట ననస:17-9-591
వయససస:41
లస: ససస స
9324 AP151010180609
పపరర: ససపత కలమమర శరఖమమరగ
శరకమమరగ.
తసడడ:డ రరదకకషషమమరగస శరకమమరగ
ఇసటట ననస:17-9-591
వయససస:44
లస: పప

9307 NDX2815272
పపరర: ససబబమమ ఒలలటట

9305 NDX2415834
పపరర: అమర చసదడ రరడడడ బబణన
తసడడ:డ కకసడనరరడడడ బబణన
ఇసటట ననస:17-9-590/1
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ ఒలలటట
ఇసటట ననస:17-9-590/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడన రరడడడ బబణన
ఇసటట ననస:17-9-590/1
వయససస:44
లస: పప
9321 NDX1117522
పపరర: శరఖమల జజససస jasti

94-78/644

భరస : యగగసధర మమమళరపలర
ఇసటట ననస:17-9-590/1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ ఒలలటట
ఇసటట ననస:17-9-590/1
వయససస:22
లస: పప
9318 NDX2416048
పపరర: అమర చసదడ రరడడడ బబణన

9304 NDX2415842
పపరర: హహమలత బబణన

94-78/805

తసడడ:డ ససబబయఖ వసగవవలల
ఇసటట ననస:17-9-587
వయససస:72
లస: పప

భరస : మమలకకసడయఖ ఒలలటట
ఇసటట ననస:17-9-590/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమమ చచదరగ మమమళరపలర
ఇసటట ననస:17-9-590/1
వయససస:35
లస: పప
9315 NDX2815025
పపరర: తదజశశ ఒలలటట

9302 NDX2697472
పపరర: ననగభగషణస వసగవవలల

94-79/606

తసడడ:డ పరపయఖ ఒలలటట
ఇసటట ననస:17-9-590/1
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : అసకమమ చచదరగ మమమళరపలర
ఇసటట ననస:17-9-590/1
వయససస:57
లస: ససస స
9312 NDX2815512
పపరర: ససదదప మమమళరపలర

9301 NDX2924363
పపరర: సరసబశవరరవప చరరమమమళర

భరస : అమర చసదడ రరడడడ బబణన
ఇసటట ననస:17-9-590/1
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ ఒలలటట
ఇసటట ననస:17-9-590/1
వయససస:20
లస: ససస స
9309 NDX2813640
పపరర: వజయ లకడమ మమమళరపలర

భరస : వనసకట సరయ ససరఖ ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:17-9-585
వయససస:43
లస: ససస స

94-78/643
9299 NDX2371102
పపరర: వనసకట సరయ ససరఖ
ననరరయణ రరవప పస లలరగ
తసడడ:డ రరమకకషష పరమ హసస పస లలరగ
ఇసటట ననస:17-9-585
వయససస:48
లస: పప

94-78/642

తసడడ:డ రరమయఖ చరరమమమళర
ఇసటట ననస:17-9-585
వయససస:63
లస: పప

భరస : ననగభగషణస
ఇసటట ననస:17-9-587
వయససస:68
లస: ససస స
9306 NDX2657252
పపరర: పసడత ఒలలటట

9298 NDX2371110
పపరర: ననగ వలర పస లలరగ

9325 AP151010180290
పపరర: చసదడశశఖర శరఖమమరగ
శరకమమరగ.
తసడడ:డ రరదకకషషమమరగస శరకమమరగ
ఇసటట ననస:17-9-591
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరదకకషషమమరగస శరకమమరగ
ఇసటట ననస:17-9-591
వయససస:62
లస: ససస స
94-78/650

9326 AP151010180608
పపరర: రరదకకషరషమమరగస శరకమమరగ
శరకమమరగ.
తసడడ:డ రరఘవయఖ శరకమమరగ
ఇసటట ననస:17-9-591
వయససస:69
లస: పప

94-78/651
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9327 NDX2689362
పపరర: ససబబ లకడమ లసగగశశటస ట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-42
94-76/640

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:17-9-593
వయససస:38
లస: ససస స
9330 NDX0261115
పపరర: కలససమ కసదదమళళ

94-78/653

భరస : భబసరర కసదదమళళ
ఇసటట ననస:17-9-595
వయససస:54
లస: ససస స
9333 NDX2970606
పపరర: అనత లకడమ ననగస

94-78/1065

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ననగస
ఇసటట ననస:17-9-596
వయససస:19
లస: ససస స
9336 NDX0253500
పపరర: వరససదదవరరవప పసచసమరగస
panchumarthi
తసడడ:డ రరమకకకషషయఖ panchumarthi
ఇసటట ననస:17-9-598
వయససస:66
లస: పప

94-78/658

9339 NDX2428837
పపరర: బడహమయఖ మసచకలపపడడ

94-78/660

9328 NDX3034246
పపరర: శకనవరస లసగగశశటస ట

తసడడ:డ భబసరర kandimalla
ఇసటట ననస:17-9-595
వయససస:31
లస: ససస స

9331 NDX0649178
పపరర: కసదదమళళ పాకధదశరరజ
కసదదమళళ
తసడడ:డ భబసరర kandimalla
ఇసటట ననస:17-9-595
వయససస:29
లస: పప

94-78/654

9332 NDX0253732
పపరర: భబసరర కసదదమళళ

9334 NDX0692186
పపరర: కళళఖణణ శరఖమమరగ

94-78/656

9338 NDX2428845
పపరర: కకషష వనణణ మసచకలపపడడ

భరస : లలమ శసకర కరరరమసచ
ఇసటట ననస:17-9-602
వయససస:59
లస: ససస స
94-78/670

తసడడ:డ అనసతయఖ చనవర
ఇసటట ననస:17-9-602
వయససస:66
లస: పప
9354 NDX2630499
పపరర: వశశననథ కకలల
ర రగ

9340 NDX2001816
పపరర: వనసకటటసశరరర నగనర

9341 NDX1435081
పపరర: లకడమ రరజశక పస తన

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప కకలల
ర రగ
ఇసటట ననస:17-9-602
వయససస:44
లస: పప

94-78/661

9346 NDX2058395
పపరర: వజయ కలమమరగ మదదదననన

9349 NDX2058411
పపరర: శక కకషష మమరగస మదదదననన

9352 NDX2058361
పపరర: లలమ శసకర కరరరమసచ

9355 NDX2630192
పపరర: వనణగకలమమరగ కకలల
ర రగ
భరస : వశశననథ కకలల
ర రగ
ఇసటట ననస:17-9-602
వయససస:36
లస: ససస స

94-78/662

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పస తన
ఇసటట ననస:17-9-602
వయససస:27
లస: ససస స
94-78/664

9344 NDX1038843
పపరర: రమమదదవ రగసపసచరర రగసపసచరర

94-78/665

భరస : అనసత కలమమర రగసపసచరర
ఇసటట ననస:17-9-602
వయససస:48
లస: ససస స
94-78/668

9347 NDX1742577
పపరర: శక రరస పస తన

94-78/669

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పస తన
ఇసటట ననస:17-9-602
వయససస:24
లస: పప
94-78/671

94-78/672
9350 NDX1024314
పపరర: అనసతకలమమర రగసపసచరర
rompicharla
తసడడ:డ కకషషమమచనరరఖలల rompicharla
ఇసటట ననస:17-9-602
వయససస:66
లస: పప

94-78/674

9353 NDX2058387
పపరర: శకనవరససలల మదదదననన

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:17-9-602
వయససస:68
లస: పప
94-78/809

94-78/659

భరస : బడహమయఖ మసచకలపపడడ
ఇసటట ననస:17-9-600 FLAT NO 202 2ND F
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరససలల మదదదననన
ఇసటట ననస:17-9-602
వయససస:49
లస: పప
94-78/673

94-78/657

తసడడ:డ బడహమయఖ మసచకలపపడడ
ఇసటట ననస:17-9-600 FLATNO 202
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకనవరససలల మదదదననన
ఇసటట ననస:17-9-602
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:17-9-602
వయససస:25
లస: పప
9351 JBV2689545
పపరర: బబ సస చనవర చనవర

94-78/808

భరస : శకనవరసరరవప పస తన
ఇసటట ననస:17-9-602
వయససస:47
లస: ససస స
94-78/667

9335 NDX0260901
పపరర: అరరణ కలమమరగ పసచమరగస

9337 NDX2543833
పపరర: నసద సరయ మసచకలపపడడ

9343 NDX0022418
పపరర: పదమ పస తన పప తన

9348 NDX1655184
పపరర: సరయ ససదదప కరటడగడడ

తసడడ:డ ఆదద బబబగ కసదదమళళ
ఇసటట ననస:17-9-595
వయససస:58
లస: పప

భరస : వరససదదవరరవప panchumarthi
ఇసటట ననస:17-9-598
వయససస:64
లస: ససస స

9342 NDX2058403
పపరర: వసరసత మదదదననన

9345 NDX2058379
పపరర: లకడమ కరరరమసచ

94-78/652

94-78/655

భరస : వనసకట చగదడశశఖరరరవప శరఖమమరగ
ఇసటట ననస:17-9-598
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బబ సతష నగనర
ఇసటట ననస:17-9-601
వయససస:40
లస: పప

భరస : శక కకషష మమరగస మదదదననన
ఇసటట ననస:17-9-602
వయససస:41
లస: ససస స

9329 NDX0348656
పపరర: లకడమ సససధసరగ కసదదమళళ

తసడడ:డ వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:17/9/593 G2 LN NILAYAM
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మసచకలపపడడ
ఇసటట ననస:17-9-600 FLAT NO 202 2ND
వయససస:46
లస: పప
94-78/663

94-77/913

94-78/675

తసడడ:డ పటబసబ రరమయఖ మదదదననన
ఇసటట ననస:17-9-602
వయససస:76
లస: పప
94-78/810

9356 NDX2630440
పపరర: వనసకటరమణ కకలల
ర రగ

94-78/811

తసడడ:డ వశశననథ కకలల
ర రగ
ఇసటట ననస:17-9-602
వయససస:18
లస: ససస స
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పపరర: దసరర చవర
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94-78/1066

భరస : బబ స చవర
ఇసటట ననస:17-9-602
వయససస:67
లస: ససస స
9360 NDX0029322
పపరర: రమమదదవ యమరర గడడ

94-78/1347

94-78/678

9361 NDX0022483
పపరర: శకనవరసరరవప పస తన

94-76/716

94-75/400

భరస : సరయబబబబ
ఇసటట ననస:17-10-605
వయససస:43
లస: ససస స
94-75/406

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:17-10-606
వయససస:34
లస: పప
9384 NDX0948182
పపరర: నరమల కరటడగడడ
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:17-10-608
వయససస:47
లస: ససస స

9370 NDX1847229
పపరర: ఆషర రరణణ వరభదసడన

94-75/398

9373 NDX0887851
పపరర: ఉమమ మహహశశర రరడడ మగటట
ర రగ

9376 JBV3701323
పపరర: వజయలకడమ బసడనరర

9379 AP151010174339
పపరర: కకషరషరరవప బసడనరర

9382 NDX1204825
పపరర: వజయ భబసరర తసగరళళ

94-75/401

9385 NDX0948240
పపరర: శకనవరస రరవప కరటడగడడ
తసడడ:డ సససదరరరమయఖ
ఇసటట ననస:17-10-608
వయససస:50
లస: పప

9368 NDX2003424
పపరర: వనసకట చసదడ శశఖర పప తత
స రగ

94-76/351

9371 NDX0492744
పపరర: రరధదక మగటట
ర రగ

94-75/399

9374 NDX0887877
పపరర: వనసకట రరడడడ వరభదసడన

94-75/402

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ
ఇసటట ననస:17-10-604
వయససస:49
లస: పప
94-75/404

9377 JBV3701315
పపరర: వనసకటరమణ బసడనరర

94-75/405

తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:17-10-605
వయససస:47
లస: పప
94-75/407

9380 NDX1809450
పపరర: రజవత తసగరళర

94-74/224

భరస : భబనస పడకరష తసగరళర
ఇసటట ననస:17/10/606
వయససస:32
లస: ససస స
94-75/409

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:17-10-606
వయససస:35
లస: పప
94-75/410

94-75/392

భరస : ఉమమమహహశశర రరడడ
ఇసటట ననస:17-10-604
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:17-10-605
వయససస:81
లస: పప
94-75/408

94-78/677

తసడడ:డ బబబగ రరజజసదడ పడసరద పప తత
స రగ
ఇసటట ననస:17-10
వయససస:40
లస: పప

భరస : కకకషష రరరవప
ఇసటట ననస:17-10-605
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:17-10-605
వయససస:49
లస: పప
9381 NDX1204833
పపరర: బబనసపడకరష తసగరళళ

94-76/349

తసడడ:డ రరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-604
వయససస:46
లస: పప
94-75/403

9362 NDX2420420
పపరర: ససజనఖ లకడమ రరవపరటట

భరస : మగరళ కకషష యలమసచ
ఇసటట ననస:17-10
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ వరభదసడన
ఇసటట ననస:17-10-604
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-604
వయససస:44
లస: ససస స

9378 NDX1075001
పపరర: సరయబబబబ బసడనరర

94-75/390

భరస : పడసరద రరడడడ
ఇసటట ననస:17-10
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : షపక ఫయమజ
ఇసటట ననస:17-10-31/5
వయససస:27
లస: ససస స

9375 NDX0492470
పపరర: పడసనరలకడమ బసడనరర

94-78/676

9365 NDX0725382
పపరర: లకడమ తరజజఖత మమరరలర

9367 AP151010177542
పపరర: ససనత వపసల

9372 NDX0887893
పపరర: వనసకరయమమ వరభదసడన

భసధసవప: బబ స చవర
ఇసటట ననస:17-9-602,C1,
వయససస:44
లస: ససస స

9364 NDX0184127
పపరర: ససమఖ కకషష యలమసచ

9366 JBV3701299
పపరర: వనసకటససబబబరరవప గడడడపరటట
తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:17-10
వయససస:39
లస: పప

94-76/822

భరస : ససరజష బబబగ
ఇసటట ననస:17-9-602,SRI PADMA NIVAS A
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మగరళకకషష
ఇసటట ననస:17-10
వయససస:30
లస: ససస స

94-75/394

9359 NDX2892560
పపరర: లకడమ కకల

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ పస తన
ఇసటట ననస:17-9-602,F.NOC2,SRI PADMA
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ లకడమననథ కడడయమల
ఇసటట ననస:17-9-602,SRI PADMA NIVAS A
వయససస:39
లస: పప

9369 NDX3091642
పపరర: షపక షబన

94-78/1067

భసధసవప: బబ స చవర
ఇసటట ననస:17-9-602
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:17-9-602,Flat No-E 1
వయససస:59
లస: ససస స
9363 NDX2420412
పపరర: ససరజష బబబగ కడడయమల

9358 NDX3139888
పపరర: దసరర కకల

9383 NDX2120558
పపరర: అణగ గరయతడ బటటస

94-73/583

తసడడ:డ జయరరస బటటస
ఇసటట ననస:17-10-608
వయససస:23
లస: ససస స
94-75/411

9386 NDX0180059
పపరర: రరకజష తతకల

94-75/412

తసడడ:డ రవసదడబబబగ
ఇసటట ననస:17-10-610
వయససస:29
లస: ససస స
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94-75/413

తసడడ:డ రవసదడబబబగ
ఇసటట ననస:17-10-610
వయససస:33
లస: ససస స
94-75/416

భరస : అపరసరరవప
ఇసటట ననస:17-10-610
వయససస:51
లస: ససస స
94-75/419

భరస : అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:17-10-610
వయససస:78
లస: ససస స
94-75/422

తసడడ:డ అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:17-10-610
వయససస:57
లస: పప
9399 NDX0186809
పపరర: శకదదవ దదవ

94-74/225

తసడడ:డ వర భదడచనరగ
ఇసటట ననస:17-10-611
వయససస:31
లస: ససస స

9394 JBV2727030
పపరర: ససరజసదడబబబగ తతకలమ

94-75/427

94-75/420

తసడడ:డ వర భదనడచనరగ
ఇసటట ననస:17-10-611
వయససస:34
లస: పప

94-75/423

94-76/717

9400 NDX0351825
పపరర: కరమమశశరగ దదవ

94-75/425

భరస : నరరసదడ రరడడడ మమడడద
ఇసటట ననస:17-10-613
వయససస:32
లస: ససస స

9406 NDX1502377
పపరర: శవ పరరశత యరరకకలల

తసడడ:డ మమలస లల ట వజయయసదడ రరవప
ఇసటట ననస:17-10-614
వయససస:43
లస: పప

9409 NDX3128121
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప గగరగపరగస

94-75/428

తసడడ:డ ఖససస సరహహబ
ఇసటట ననస:17-10-620
వయససస:18
లస: పప

9412 NDX1890921
పపరర: పపటస బసగరరస ఓరరస

94-75/430

9415 NDX1500926
పపరర: ననగజశశర రరవప ఒరరస
తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:17/10/620/1
వయససస:33
లస: పప

9398 JBV1390566
పపరర: అసకమమ రరవప తతకల

94-75/424

9401 JBV3701331
పపరర: సరరజన దదవ

94-75/426

9404 NDX0351692
పపరర: శకనవరసరరవప దదవ

94-75/429

9407 NDX1502401
పపరర: వనసకటటశశర రరవప యరరకకలల

94-75/431

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:17-10-614
వయససస:38
లస: పప
94-76/718

9410 NDX3128899
పపరర: దసరర భవన గగరగపరగస

94-76/719

భరస : ససబబ రరవప గగరగపరగస
ఇసటట ననస:17-10-617
వయససస:32
లస: ససస స
94-74/226

భరస : ననగరరజ ఓరరస
ఇసటట ననస:17/10/620/1
వయససస:28
లస: ససస స
94-74/228

94-75/421

తసడడ:డ వరభదనడచనరగ
ఇసటట ననస:17-10-612
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అమమరరజ గగరగపరగస
ఇసటట ననస:17-10-617
వయససస:38
లస: పప
94-73/706

9395 NDX1000728
పపరర: శకనవరసరరవప రరవపరటట

భరస : వరభదనడచనరగ
ఇసటట ననస:17-10-611
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:17-10-614
వయససస:34
లస: ససస స
94-76/1106

94-75/418

తసడడ:డ అపసయఖ
ఇసటట ననస:17-10-610
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:17-10-611
వయససస:70
లస: పప

9405 NDX2867901
పపరర: ససనత మమడడద

9392 NDX0182196
పపరర: దసరర ఉలర సగగసట

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:17-10-610
వయససస:47
లస: పప

9397 AP151010174300
పపరర: వనణగగరపరల వనసకట అబపరస
రరవప తతకల
తసడడ:డ అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:17-10-610
వయససస:58
లస: పప

9403 NDX0351411
పపరర: వరభదనడచనరగ దదవ

94-75/415

భరస : శరససస స
ఇసటట ననస:17-10-610
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:17-10-611
వయససస:39
లస: ససస స

9402 NDX0179879
పపరర: నటరరజ దదవ

భరస : బడహమయఖ
ఇసటట ననస:17/10/620/1
వయససస:56
లస: ససస స

94-75/417

తసడడ:డ వ . జ. వ అపరసరరవప
ఇసటట ననస:17-10-610
వయససస:36
లస: పప

9396 JBV1390459
పపరర: రవసదడబబబగ తతకల

9414 NDX1501072
పపరర: శవమమ ఒరరస

9391 JBV1221613
పపరర: శకలకడమ తతకల

9389 NDX1000744
పపరర: రరజజశశరగ రరవపరటట

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:17-10-610
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రవసదడబబబగ
ఇసటట ననస:17-10-610
వయససస:54
లస: ససస స

9393 JBV1221076
పపరర: ససతనమహలకడమ తతకల

9411 NDX2799211
పపరర: ససశద మసరసన వల షపక

94-75/414

తసడడ:డ వ జ వ అపరసరరవప
ఇసటట ననస:17-10-610
వయససస:34
లస: ససస స

9390 AP151010177397
పపరర: తతకల లకడమ

9408 NDX3292315
పపరర: మమలస ససనసద బబబగ

9388 JBV1221449
పపరర: వజయశక తతకల

9413 NDX1500934
పపరర: వర కలమమరగ ఒరరస

94-74/227

భరస : ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:17/10/620/1
వయససస:35
లస: ససస స
94-74/229

9416 NDX1500942
పపరర: ససరజష ఒరరస

94-74/230

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:17/10/620/1
వయససస:35
లస: పప
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9417 NDX0492561
పపరర: పరవన చదకలరగ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-42
94-75/432

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:17-10-624
వయససస:31
లస: ససస స
9420 JBV3701349
పపరర: సతఖననరరరయణ చదకలరగ

94-75/435

94-75/438

94-75/439

94-75/442

94-75/445

94-76/354

94-75/448

తసడడ:డ రరశయఖ
ఇసటట ననస:17-10-641
వయససస:83
లస: పప

9430 NDX2262202
పపరర: సతఖ సరయ అశకత భవనస

9433 AP151010174270
పపరర: రసగరరరడడడ తయఖగమర

9436 NDX1785791
పపరర: పపరష తయఖగమర

9439 NDX0873273
పపరర: శకదదవ దదవ

94-75/451

9442 NDX0738179
పపరర: కరకసత కలమమర మమమననన

94-75/443

9445 NDX2020055
పపరర: అభగర భవనస
తసడడ:డ శకనవరస రరడడ భవనస
ఇసటట ననస:17-10-643
వయససస:24
లస: ససస స

9425 NDX1236470
పపరర: చరళ రరడడడ మరరళర

94-53/70

9428 AP151010177401
పపరర: గరయతడదదవ బదస
ద రగ

94-75/441

9431 NDX0424879
పపరర: శకనవరసరరడడడ భవనస

94-75/444

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-634
వయససస:47
లస: పప
94-75/446

9434 NDX1785684
పపరర: ససదదపసస తయఖగమర

94-76/353

భరస : వననద రరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:17-10-635
వయససస:31
లస: ససస స
94-76/355

9437 NDX2262657
పపరర: కలసన దదవ కసప

94-75/447

భరస : భరత కలమమర కసప
ఇసటట ననస:17-10-636
వయససస:38
లస: ససస స
94-75/449

9440 NDX0462408
పపరర: తదజససశ మమమననన

94-75/450

తసడడ:డ రవకలమమర
ఇసటట ననస:17-10-641
వయససస:34
లస: ససస స
94-75/452

తసడడ:డ రవకలమమర
ఇసటట ననస:17-10-641
వయససస:39
లస: పప
94-75/454

94-75/437

భరస : నరగససరరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-632
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వరభదడ రరవప
ఇసటట ననస:17-10-641
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:17-10-641
వయససస:51
లస: ససస స
9444 NDX0424762
పపరర: రరమమనసజయఖ జసపన

94-75/440

భరస : రసగర రరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:17-10-635
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరవప కసప
ఇసటట ననస:17-10-636
వయససస:40
లస: పప
9441 AP151010177420
పపరర: పరరశతదదవ మమమననన

9427 AP151010177403
పపరర: గరవసదమమ ఉయమఖరగ

9422 JBV3701380
పపరర: రరజజష రరడడడ కకసడన

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-632
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-635
వయససస:64
లస: పప

భరస : రసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-635
వయససస:40
లస: ససస స
9438 NDX2262566
పపరర: భరత కలమమర కసప

94-53/69

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ భవనస
ఇసటట ననస:17-10-634
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-635
వయససస:36
లస: పప
9435 AP151010177325
పపరర: వనత తయఖగమర

9424 NDX1236512
పపరర: పదనమవత తతనసగగసటర

94-75/434

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-631
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటటడ
డ డడ
ఇసటట ననస:17-10-632
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-634
వయససస:44
లస: ససస స
9432 NDX0351809
పపరర: వననద రరడడడ తయఖగమర

94-75/436

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:17-10-632
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడమరరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-632
వయససస:43
లస: ససస స
9429 NDX0424911
పపరర: కకషషకలమమరగ భవనస

9421 JBV3701398
పపరర: శవపరరశత కకసడన

9419 NDX0492520
పపరర: హరర వరర న చదకలరగ

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ చదకలరగ
ఇసటట ననస:17-10-624
వయససస:35
లస: పప

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-631
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-631
వయససస:64
లస: పప
9426 AP151010177402
పపరర: రజవత మమరరళళ

94-75/433

భరస : సతఖననరరరయణ
ఇసటట ననస:17-10-624
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటకకటయఖ
ఇసటట ననస:17-10-624
వయససస:55
లస: పప
9423 AP151010174274
పపరర: కకటటరరడడడ కకసడన

9418 JBV3701356
పపరర: శవకలమమరగ చదకలరగ

9443 NDX2124402
పపరర: రవ కలమమర మమమననన

94-75/453

తసడడ:డ వనసకట రతరస మమమననన
ఇసటట ననస:17-10-641
వయససస:67
లస: పప
94-74/231

9446 NDX0186866
పపరర: పపరష  తయఖగమర

94-74/232

భరస : రసగర రరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-643
వయససస:57
లస: ససస స
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9447 NDX0181446
పపరర: శశషరరతరస నసరర 
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94-74/233

భరస : పపరయఖ
ఇసటట ననస:17-10-643
వయససస:76
లస: ససస స
9450 NDX1501528
పపరర: పదమ బతషలల

94-74/236

94-74/239

94-74/242

94-74/245

94-87/1292

94-75/457

94-75/459

తలర : అసజన దదవ
ఇసటట ననస:17-10-650
వయససస:47
లస: పప

9460 NDX1500991
పపరర: శకనస గగసజ

9463 NDX0873612
పపరర: కరరరస క ఆర

9466 NDX2481711
పపరర: దదపసస తనడసకక

9469 NDX2434769
పపరర: దదపసస తనడసకక

94-76/358

9472 NDX2434777
పపరర: ఆదదలకడమ తనడసకక

94-74/246

9475 NDX1568221
పపరర: మగరళ బబబగ దడడడడ
తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:17-10-650
వయససస:48
లస: పప

9455 NDX1882548
పపరర: గగపరల చలమర

94-74/241

9458 NDX1500900
పపరర: శవయఖ దదవసడర

94-74/244

9461 NDX1501437
పపరర: ససబబబరరవప ఎరర

94-74/247

తసడడ:డ యగయఖ
ఇసటట ననస:17/10/643/1
వయససస:51
లస: పప
94-75/455

9464 NDX0873547
పపరర: వసశకకషష మమనస

94-75/456

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-10-648
వయససస:36
లస: పప
94-72/650

9467 NDX1001338
పపరర: రజన వడర మమడడ

94-75/458

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:17-10-650
వయససస:37
లస: ససస స
94-76/356

9470 NDX1568213
పపరర: తషలసస దడడడడ

94-76/357

భరస : శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:17-10-650
వయససస:37
లస: ససస స
94-76/359

భరస : కకషష కలమమర తనడసకక
ఇసటట ననస:17-10-650
వయససస:61
లస: ససస స
94-76/361

94-74/238

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:17/10/643//1
వయససస:32
లస: పప

భరస : శశఖర శరమ
ఇసటట ననస:17-10-650
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : యగగసధర పడసరద
ఇసటట ననస:17-10-650
వయససస:39
లస: ససస స
9474 NDX1568189
పపరర: శవ శసకర రరవప దడడడడ

94-74/243

తసడడ:డ కకషష కలమమర తనడసకక
ఇసటట ననస:17-10-650
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ హరగబబబగ
ఇసటట ననస:17-10-650
వయససస:43
లస: పప
9471 NDX1568239
పపరర: రరజజ లత దడడడడ

9457 NDX1500983
పపరర: గరపస గగసజ

9452 NDX1501452
పపరర: కకసడమమ ఎరర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చలమర
ఇసటట ననస:17/10/643/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడ ననధ ఠరగమర
ఇసటట ననస:17-10-648
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-10-648
వయససస:39
లస: పప
9468 NDX1000629
పపరర: శవయఖ వడర మమడడ

94-74/240

తసడడ:డ వభయఖ
ఇసటట ననస:17/10/643/1
వయససస:46
లస: పప

భరస : నగరజ ఈరర
ఇసటట ననస:17-10-643/1
వయససస:25
లస: ససస స
9465 NDX0873380
పపరర: ధరణణకకషష మమనస

9454 NDX1501577
పపరర: వనసకట రతరస బతషలల

94-74/235

భరస : ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:17/10/643/1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:17/10/643/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:17/10/643/1
వయససస:37
లస: పప
9462 NDX2708675
పపరర: కలమమరగ ఈరర

94-74/237

భరస : వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:17/10/643/1
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:17/10/643/1
వయససస:26
లస: పప
9459 NDX1500884
పపరర: సరసబశవ రరవప దదవళర

9451 NDX1501320
పపరర: గరవసదమమ గగనజ

9449 NDX1500876
పపరర: ధనలకడమ దదవళర

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:17/10/643/1
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:17/10/643/1
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : హరగపస
డ రద రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:17/10/643/1
వయససస:58
లస: ససస స
9456 NDX1501478
పపరర: రవ ఈరర

94-74/234

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-643
వయససస:71
లస: పప

భరస : రరస బబబగ
ఇసటట ననస:17/10/643/1
వయససస:37
లస: ససస స
9453 NDX1727330
పపరర: వరన కకడనల

9448 NDX0095505
పపరర: వనసకట ససబబబరరడడడ తయఖగమర

9473 NDX1568171
పపరర: అసజన దదవ దడడడడ

94-76/360

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:17-10-650
వయససస:69
లస: ససస స
94-76/362

9476 NDX1568197
పపరర: యగగసధర పడసరద దడడడడ

94-76/363

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:17-10-650
వయససస:50
లస: పప
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94-76/364

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:17-10-650
వయససస:55
లస: పప
9480 NDX1727637
పపరర: రరమకకషష చనవర

94-74/250

94-75/461

94-75/464

94-75/466

94-74/689

9495 JBV1392570
పపరర: వనర వనసకట సతఖననరరయణ
పస తననన
తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:17-10-662
వయససస:54
లస: పప

94-75/469

9498 NDX2985711
పపరర: వనసకటటశశరరర బబ లర

94-76/720

94-75/465

9490 NDX1501601
పపరర: శకనస బతషలల

9493 NDX1918582
పపరర: లల ఫణణ శక గగడడపపడడ

94-76/365

94-74/253

9488 NDX1661876
పపరర: పడదదప చసద గసగవరపప

9491 GXQ2430569
పపరర: మగరళ కకషష రరవప కకససరర

94-75/467

9494 JBV1222462
పపరర: ఝమనసరరణణ పప నకల
భరస : రసగయఖ
ఇసటట ననస:17-10-662
వయససస:68
లస: ససస స

9496 JBV1392083
పపరర: రసగయఖ పప నకల

9497 NDX2985687
పపరర: ఉష రరణణ బబ లర

9502 NDX2428787
పపరర: శవ ససబబబ రరవప వపనరవ

9505 AP151010177517
పపరర: రరణణతడథర పరగళళ
భరస : జయపరల
ఇసటట ననస:17-10-668
వయససస:61
లస: ససస స

94-75/463

94-74/252

94-74/688

భసధసవప: సరగజ కకససరర
ఇసటట ననస:17-10-662
వయససస:75
లస: పప

94-75/470

94-75/468

94-74/690

భరస : వనసకటటశశరరర బబ లర
ఇసటట ననస:17-10-663
వయససస:42
లస: ససస స
94-76/721

9500 NDX2984029
పపరర: రరషరమ బబ లర

94-76/722

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ లర
ఇసటట ననస:17-10-663
వయససస:22
లస: ససస స
94-76/366

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ వపనరవ
ఇసటట ననస:17-10-666
వయససస:55
లస: పప
94-75/472

9485 NDX2124428
పపరర: పడశరసత పప దదల

భరస : వనసకట లకడమ నరసససహరరవప గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:17-10-662
వయససస:39
లస: ససస స

9499 NDX2984128
పపరర: ససషమ బబ లర

94-75/460

తసడడ:డ శకధర గసగవరపప
ఇసటట ననస:17-10-653
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ లర
ఇసటట ననస:17-10-663
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శవ ససబబబ రరవప వపనరవ
ఇసటట ననస:17-10-666
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:17-10-667
వయససస:41
లస: పప

9487 NDX1229061
పపరర: శకనవరస రరవప పప దదల

9482 NDX1228972
పపరర: అనత పప దదల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప దదల
ఇసటట ననస:17-10-652
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:17-10-662
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ బబ లర
ఇసటట ననస:17-10-663
వయససస:48
లస: పప

9504 NDX1365394
పపరర: లకడమ ననరరయణ మగవశ

94-75/462

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:17/10/656/1
వయససస:41
లస: పప

భరస : మగరళ కకషష రరవప కకససరర
ఇసటట ననస:17-10-662
వయససస:67
లస: ససస స

9501 NDX2428795
పపరర: ఝమనస రరణణ వపనరవ

9484 NDX2492833
పపరర: ససదదప లసక

94-74/249

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:17-10-652
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పపనరయఖ
ఇసటట ననస:17-10-652
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శకహరర రరవప
ఇసటట ననస:17-10-656
వయససస:53
లస: పప
9492 GXQ2430551
పపరర: సరగజ కకససరర

94-74/251

తసడడ:డ డదవడ లసక
ఇసటట ననస:17-10-652
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ డదవడ లసక
ఇసటట ననస:17-10-652
వయససస:24
లస: పప
9489 NDX1118702
పపరర: హనసమసత రరవప కకరకపరటట

9481 NDX1244011
పపరర: డదవడ లసకర

9479 NDX1244045
పపరర: కకటటశశరమమ లసకర

భరస : డదవడ
ఇసటట ననస:17/10/652
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ బగలర యఖ
ఇసటట ననస:17/10/652
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ డదవడ లసక
ఇసటట ననస:17-10-652
వయససస:20
లస: పప
9486 NDX2492825
పపరర: నవన లసక

94-74/248

తసడడ:డ నరసససహరరవప చనవర
ఇసటట ననస:17-10-651
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప చనవర
ఇసటట ననస:17-10-652
వయససస:26
లస: పప
9483 NDX2492841
పపరర: దదనకర లసక

9478 NDX1727488
పపరర: సరయలకడమ చనవర

9503 NDX2146836
పపరర: ఇసదదర మగవశ

94-75/471

భరస : లకడమ ననరరయణ మగవశ
ఇసటట ననస:17-10-667
వయససస:36
లస: ససస స
94-75/473

9506 NDX0179648
పపరర: సరఈ శకనవరస మగనరసగగ

94-75/474

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:17-10-669
వయససస:31
లస: పప
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9507 AP151010174210
పపరర: వనసకటటశశరరర మగనరసగగ

94-75/475

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:17-10-669
వయససస:62
లస: పప
9510 AP151010177006
పపరర: నరమలమ దదవ కకసడన

94-75/478

94-75/481

94-75/483

94-75/486

94-75/489

94-75/492

94-74/254

భరస : తరరమల
ఇసటట ననస:17/10/683/1
వయససస:25
లస: ససస స

9520 NDX0493023
పపరర: బబలకకషరషరరడడడ మదన

9523 NDX0493056
పపరర: ఆసదడ వరణణ కకడనల

9526 NDX2074235
పపరర: మహహశశరగ గదచద

9529 JBV1223932
పపరర: లకడమదదవ బతష
స ల

94-74/257

9532 NDX1500868
పపరర: మలర కరరరరన రరవప దదవళర

94-75/487

9535 NDX1075019
పపరర: చచసతనఖ గరరర పరటట
తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:17-10-688
వయససస:35
లస: ససస స

9515 NDX1883199
పపరర: ససనతన చచరరకలపలర

94-76/367

9518 NDX0351569
పపరర: గరవరర న మదన

94-75/485

9521 NDX0351478
పపరర: రరజగరపరలలడ డడడ మమదన

94-75/488

తసడడ:డ సససదర రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-674
వయససస:62
లస: పప
94-75/490

9524 NDX0185116
పపరర: సరయ శవ కకషష కకడనల

94-75/491

తసడడ:డ హరగ పడసరద రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:17-10-676
వయససస:34
లస: పప
94-75/493

9527 NDX2074243
పపరర: శకనవరస రరవప గదచద

94-75/494

తసడడ:డ భబసరర రరవప గదచద
ఇసటట ననస:17-10-683
వయససస:48
లస: పప
94-74/255

9530 NDX1500918
పపరర: అసజమమ వలపప

94-74/256

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:17/10/683/1
వయససస:60
లస: ససస స
94-74/258

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:17/10/683/1
వయససస:40
లస: పప
94-74/260

94-75/480

భరస : రరజగరపరలలడ డడడ
ఇసటట ననస:17-10-674
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:17/10/683/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపయఖ
ఇసటట ననస:17/10/683/1
వయససస:29
లస: పప
9534 NDX1500785
పపరర: కలమమరగ దదవళర

94-75/484

భరస : శకనవరస రరవప గదచద
ఇసటట ననస:17-10-683
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరర రరవప
ఇసటట ననస:17/10/683/1
వయససస:33
లస: ససస స
9531 NDX1500777
పపరర: తరరమల దదవళర

9517 NDX0567008
పపరర: మదన ఉమమమలలర శశరగ

9512 NDX1074715
పపరర: కరరరస క కకసడన

భరస : రవ కకరణ చచరరకలపలర
ఇసటట ననస:17-10-673
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : హరగపస
డ రద రరవప
ఇసటట ననస:17-10-676
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ధరమ రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:17-10-676
వయససస:60
లస: పప
9528 NDX1501387
పపరర: ననగ లకడమ ఒరరస

94-75/482

తసడడ:డ రరజగరపరలరరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-674
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ హరగపస
డ రద రరవప
ఇసటట ననస:17-10-676
వయససస:32
లస: ససస స
9525 NDX2058213
పపరర: హరగపస
డ రద రరవప కకడనల

9514 NDX1395624
పపరర: ససనత చచరరకలపలర

94-75/477

తసడడ:డ శవరరమ పడసరదరరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-672
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-674
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-674
వయససస:32
లస: పప
9522 NDX0493122
పపరర: సరయ పసడయ కకడనల

94-75/479

భరస : రవ కకరణ
ఇసటట ననస:17-10-673
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బబలకకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-674
వయససస:35
లస: ససస స
9519 NDX0424986
పపరర: మగరళ కకషష మదన

9511 JBV3701448
పపరర: ససససమత కకసడన

9509 NDX0179226
పపరర: శరససస స ఉలర సగగసట

తసడడ:డ సస మయఖ
ఇసటట ననస:17-10-670
వయససస:67
లస: పప

భరస : శవపడసరదచడ
డ డడ
ఇసటట ననస:17-10-672
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-672
వయససస:62
లస: పప
9516 NDX1502435
పపరర: వజయ శరసత మదన

94-75/476

తసడడ:డ శరససస స
ఇసటట ననస:17-10-670
వయససస:41
లస: పప

భరస : శవరరమ పడసరద రరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-672
వయససస:53
లస: ససస స
9513 JBV3701422
పపరర: శవరరసపడసరదరరడడడ కకసడన

9508 NDX0179556
పపరర: సరయరరస ఉలర సగగసట

9533 JBV1392042
పపరర: రమమష బతష
స ల

94-74/259

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప  
ఇసటట ననస:17/10/683/1
వయససస:49
లస: పప
94-75/495

9536 JBV1223536
పపరర: మలలర శశరగ గరరర పరటట

94-75/496

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:17-10-688
వయససస:53
లస: ససస స
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9537 NDX2262244
పపరర: పసరస పసస యమరగర
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94-75/497

తసడడ:డ ఝనసన యమరగర
ఇసటట ననస:17-10-688
వయససస:21
లస: పప
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5294 NDX3157104
పపరర: నలమ చచదరగ మగపరసల

94-72/1243

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప యడర
ఇసటట ననస:4-20-33/ 1 4h lane
వయససస:43
లస: ససస స
5297 NDX2928042
పపరర: కననరకసటట హహమజ

94-90/1107

5298 NDX3095502
పపరర: సరసబడజఖస కకసడవటట

94-90/31

5301 NDX2886513
పపరర: అనసమలల కవఖ
తసడడ:డ అనసమలల భవన పడసరద
ఇసటట ననస:4-20-34
వయససస:22
లస: ససస స

5303 NDX2458974
పపరర: ససమ బసధస గరపసశశటస ట

5304 NDX2553097
పపరర: గరపసశశటస ట రరమ మహన

94-90/27

తసడడ:డ మహనరరవ గరపసశశటస ట
ఇసటట ననస:4-20-34/1
వయససస:33
లస: ససస స
94-90/28

తసడడ:డ కలమమర కనర
ఇసటట ననస:4-20-34/2
వయససస:21
లస: పప
5309 NDX3050200
పపరర: ససరరసదడ శశరగ కనర

94-78/1183

భరస : దదననశ కలమమర కకడవల
ఇసటట ననస:4-20-36/3/A
వయససస:25
లస: ససస స

94-72/1245

94-73/819

94-90/977

94-90/979

5305 NDX2553204
పపరర: గరపసశశటస ట హహమ బసదస

94-90/980

భరస : వనసకట ససబబరరవప మనరస
ఇసటట ననస:4-20-34/2
వయససస:62
లస: ససస స

5310 NDX2993590
పపరర: సరసబశవరరవప పసదద

5311 NDX2429249
పపరర: అనసశర చసతగగసటర

5316 NDX2930238
పపరర: గరవరరన రరవప వడర మమడడ

5319 NDX3170198
పపరర: ససజజత మగవశ
భరస : ససభబశవ రరవప
ఇసటట ననస:4-20-36/3/a
వయససస:23
లస: ససస స

94-90/26

94-90/978

భసధసవప: వనసకట రమణయఖ మనరస
ఇసటట ననస:4-20-34/2
వయససస:66
లస: పప
94-78/1184

94-89/40

తసడడ:డ నరజశ చసతగగసటర
ఇసటట ననస:4-20-36-3-201
వయససస:21
లస: ససస స
94-72/1247

5314 NDX2969608
పపరర: దదననశ కలమమర కకడవల

94-72/1248

తసడడ:డ పస తషరరజ కకడవల
ఇసటట ననస:4-20-36/3/A
వయససస:28
లస: పప
94-78/1185

భసధసవప: కకషష కలమమరగ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:4-20-36/3/A
వయససస:69
లస: పప
94-78/1187

5302 NDX1886151
పపరర: భవరన పడసరద అనసమలల

తసడడ:డ రరమ కకటటశశరరరవప అనసమలల
ఇసటట ననస:4-20-34
వయససస:57
లస: పప

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:4-20-36/3/A
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : పస తషరరజ కకడవల
ఇసటట ననస:4-20-36/3/A
వయససస:50
లస: ససస స
5318 NDX2963999
పపరర: ససనసద కకడవల

తలర : జయసత బబ యపరటట
ఇసటట ననస:4-20-33/A
వయససస:20
లస: ససస స

5308 NDX2574911
పపరర: శకలకడమ మనరస

5313 NDX3061165
పపరర: యశశద తతకల

94-78/1181

94-90/976

5307 NDX2574838
పపరర: వనసకట ససబబరరవప మనరస

5312 NDX3099702
పపరర: సరసబశవరరవప మగవశ
తసడడ:డ అసకమమ రరవప మగవశ
ఇసటట ననస:4-20-36/3/A
వయససస:69
లస: పప

5299 NDX2565000
పపరర: తదజశశ బబ యపరటట

తసడడ:డ గరపసశశటస ట మహన రరవప
ఇసటట ననస:4-20-34/1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరతరస పసదద
ఇసటట ననస:4-20-36/3
వయససస:70
లస: పప

5315 NDX2950285
పపరర: లకడమ కలమమరగ కకడవల

94-78/1182

తసడడ:డ వనణగగరపరల సరశమ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:4-20-34/1
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనలసగరన జజసఫ కలమమర
ఇసటట ననస:4-20-34/2, 4th line navab
వయససస:21
లస: పప
94-72/1246

5296 NDX2928000
పపరర: కననరకసటట సరయ పసడయ

తసడడ:డ కననరకసటట ససత రరమయఖ
ఇసటట ననస:4-20-33/2
వయససస:20
లస: ససస స

భసధసవప: వణనధనరగ కకసడవటట
ఇసటట ననస:4-20-33/3
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరష మననర
ఇసటట ననస:4-20-33, 4F, RIVIERA SUITES
వయససస:22
లస: ససస స

5306 NDX2538007
పపరర: మహహసదడ కనర

94-72/1244

తసడడ:డ కననరకసటట శక శసకర రరవప
ఇసటట ననస:4-20-33/2
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కననరకసటట ససత రరమయఖ
ఇసటట ననస:4-20-33/2
వయససస:22
లస: ససస స
5300 NDX2381754
పపరర: రగషసత మననర

5295 NDX2886455
పపరర: కననరకసటట ససత రరమయఖ

5317 NDX2866739
పపరర: కకషష కలమమరగ వడర మమడడ

94-78/1186

భరస : గరవరరన రరవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:4-20-36/3/A
వయససస:63
లస: ససస స
94-78/1188

5320 NDX2268068
పపరర: వర వనసకట సతఖననరరయణ
నలల
ర రగ
తసడడ:డ పపలర యఖ నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:4-20-36/3/A
వయససస:58
లస: పప

94-89/41
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5321 NDX2692663
పపరర: సరసబశవరరవప మగవశ

94-89/777

భసధసవప: అసకమమ రరవప మగవశ
ఇసటట ననస:4-20-36/3/A1
వయససస:69
లస: పప
94-57/746

తసడడ:డ రమణనరరడడడ
ఇసటట ననస:4-20-38/1/A
వయససస:26
లస: పప
94-78/1193

94-78/1194

5328 NDX2531614
పపరర: నవన కకననరర

5331 NDX2973840
పపరర: ఉష రరణణ చదలవరడ

94-77/1015

5334 NDX3211000
పపరర: ధరమతదజ తషమమల

94-89/42

తసడడ:డ నసస రరజ మమరఖ
ఇసటట ననస:4-20-49
వయససస:20
లస: పప
5339 NDX2276178
పపరర: అచచ రరడడడ ననర

94-72/1250

94-89/43

94-78/1196

94-89/779

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మనరవ
ఇసటట ననస:4-20-50/3, 4TH LINE
వయససస:44
లస: పప

94-78/1199

94-78/23

5346 NDX2540144
పపరర: ససషమ మగపససరగ

94-89/778

5349 NDX3107885
పపరర: ఉష కకరణ జవరశదద
భరస : గసగధర రరవప జవరశదద
ఇసటట ననస:4-20-51
వయససస:67
లస: ససస స

5332 NDX2978385
పపరర: శకనవరస రరవప చదలవరడ

94-78/1195

5335 NDX3129376
పపరర: ధరమ తదజ తషమమల

94-78/1197

5338 NDX3092525
పపరర: హహహమవత పసనరమననన

94-78/1200

5341 NDX3041217
పపరర: శకనవరస రరవప కరరసరల

94-78/1201

భసధసవప: మధవ లత కరరసరల
ఇసటట ననస:4-20-49/1A
వయససస:52
లస: పప
94-90/981

5344 NDX3042876
పపరర: శక చసదన యయసడస
ర రగ

94-78/1202

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యయసడస
ర రగ
ఇసటట ననస:4-20-49/2
వయససస:19
లస: ససస స
94-78/24

తసడడ:డ రరజజశ బబబగ మగపససరగ
ఇసటట ననస:4-20-50/2
వయససస:21
లస: ససస స
94-78/835

94-72/1249

భరస : శవననరరరయణ పసనరమననన
ఇసటట ననస:4-20-49/1
వయససస:55
లస: ససస స

భసధసవప: శవననరరరయణ పసనరమననన
ఇసటట ననస:4-20-49/1A
వయససస:52
లస: పప

తలర : అమకత వలర మగపససరగ
ఇసటట ననస:4-20-50/2
వయససస:21
లస: పప
5348 NDX2541282
పపరర: మహన కకషష మనరవ

5343 NDX2597573
పపరర: శకనవరస రరవప కరరసరల

5329 NDX2983518
పపరర: చసద మమలక షపక

తసడడ:డ మధసససధన రరవప తషమమల
ఇసటట ననస:4-20-44
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనళళసకనర రరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:4-20-49/1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరరసరల
ఇసటట ననస:4-20-49/1A
వయససస:21
లస: ససస స
5345 NDX2540136
పపరర: అమత జజఏల మగపససరగ

5340 NDX2002244
పపరర: మరగయ కలమమరగ యయరరవ

94-78/1192

తసడడ:డ కకషష రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:4-20-42/C
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పసనరమననన
ఇసటట ననస:4-20-49/1
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ ననర
ఇసటట ననస:4-20-49/1
వయససస:46
లస: పప
5342 NDX2605780
పపరర: నహరగకర కరరసరల

5337 NDX3090883
పపరర: శవననరరరయణ పసనరమననన

5326 NDX3102407
పపరర: వరససత బబ రక

తసడడ:డ గరసప బబష షపక
ఇసటట ననస:4-20-41/A/3
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మధసససదన రరవప తషమమల
ఇసటట ననస:4-20-44
వయససస:23
లస: పప
94-78/1198

94-78/1189

భరస : అనల కలమమర బబ రక
ఇసటట ననస:4-20-40/1
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:4-20-42/C
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసససధన రరవప తషమమల
ఇసటట ననస:4-20-44
వయససస:22
లస: పప
5336 NDX2811883
పపరర: వసశ మమరఖ

94-78/1191

తసడడ:డ రరమ మహనరరవప కకననరర
ఇసటట ననస:4-20-41A
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ గరసప బబష షపక
ఇసటట ననస:4-20-41/A/3
వయససస:29
లస: పప
5333 NDX3151875
పపరర: గరసధద తషమమల

5325 NDX3042926
పపరర: అనల కలమమర బబ రక బబ రక

5323 NDX2951853
పపరర: కకషష పడవణ కకట

తసడడ:డ కకషష బబబగ కకట
ఇసటట ననస:4-20-36/A
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద రరవప బబ రక బబ రక
ఇసటట ననస:4-20-40/1
వయససస:39
లస: పప

భరస : నగజశశరరరవప ఉపసల
ఇసటట ననస:4-20-40/A
వయససస:52
లస: ససస స
5330 NDX2983450
పపరర: మసజ ననయక షపక

94-76/950

భరస : వర సపఖరర రరవప కనపరగస
ఇసటట ననస:4-20-36a
వయససస:56
లస: ససస స

5324 NDX2643559
పపరర: శవరనసదరరడడడ బతష
స ల

5327 NDX2966943
పపరర: ననగమణణ ఉపసల

5322 NDX2951341
పపరర: జయ లకడమ కనపరగస

5347 NDX2541290
పపరర: పడశరసత వననగళర

94-78/834

భరస : మహన కకషష మనరవ
ఇసటట ననస:4-20-50/3, 4TH LANE
వయససస:39
లస: ససస స
94-78/1203

5350 NDX3107133
పపరర: గసగధర రరవప జవరశదద

94-78/1204

తసడడ:డ రరమయఖ జవరశదద
ఇసటట ననస:4-20-51
వయససస:67
లస: పప
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94-78/1205

తసడడ:డ గసగధర రరవప జవరశదద
ఇసటట ననస:4-20-51
వయససస:42
లస: పప
5354 NDX2743284
పపరర: శవ లకడమ కకలర

94-78/1207

5355 NDX2381721
పపరర: కలసదన తదజ సబబననన

94-78/1208

5358 NDX2435014
పపరర: మమనస రరజననన
తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరజననన
ఇసటట ననస:4-20-61/4
వయససస:21
లస: ససస స

5360 NDX2434991
పపరర: శకనవరస రరవప రరజననన

5361 NDX3105608
పపరర: మలలర శశరగ గసగగననన

94-78/27

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప రరజననన
ఇసటట ననస:4-20-61/4
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ తడపననన
ఇసటట ననస:4-20-64
వయససస:54
లస: ససస స
5366 NDX2562015
పపరర: శరరష కకనకకననన

5364 NDX2561769
పపరర: ససజయ లసక

94-89/780

5367 NDX3273158
పపరర: జగదదశ బతస ననన

94-78/25

5370 NDX0569699
పపరర: చసదడబబ ససబబబగ మమద

94-8/1561

94-72/1239

తసడడ:డ శవననగజశశరరరవప వపమమననన
ఇసటట ననస:4 monarch apartment
వయససస:21
లస: పప
5375 NDX2643799
పపరర: శకకరసత రరడడడ బబ గగరరడడడ

94-2/1215

తసడడ:డ ననరప రరడడడ
ఇసటట ననస:4TH LINE
వయససస:22
లస: ససస స
5378 NDX0941765
పపరర: మణణకలమరగ ఎరరక
భరస : రరధనకకకషష
ఇసటట ననస:5d, Sri Srujana fortune
వయససస:47
లస: ససస స

5373 NDX3098928
పపరర: హరగ కకషష రజవపరగ

94-78/836

5359 NDX2435006
పపరర: శకదదవ రజననన

94-78/26

5362 NDX3058260
పపరర: రరమ కకషష బసడర మమడడ

94-77/1016

5365 NDX2268043
పపరర: శక వనసకటటసశర పడసరద వసగవవలల

94-89/45

తసడడ:డ ననగభమషణస వసగవవలల
ఇసటట ననస:4-20-68
వయససస:51
లస: పప
94-76/1099

5368 NDX2449288
పపరర: కమల బతష
స ల

94-89/46

భరస : మధసబబబగ వరససరరడడ
ఇసటట ననస:4-20-71/1A , 3RD LANE
వయససస:46
లస: ససస స
94-89/491

5371 NDX3117488
పపరర: రసగననథ బబబగ పరరగర పటట

94-8/1555

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరరగరపటట
ఇసటట ననస:4 LINE
వయససస:43
లస: పప
94-77/1032

5374 NDX2854990
పపరర: ఈశశర పడసరద గదద

94-1/1578

తసడడ:డ వనసకట ససబగబ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:4TH FLOOR COLOUD HOMES
వయససస:37
లస: పప

భసధసవప: లకడమ
ఇసటట ననస:4th lane,SVN Colony,Guntu
వయససస:64
లస: పప

5376 FYY4715033
పపరర: శకదదవ నసఠర

5377 NDX2961712
పపరర: గరయతడ శకవఖ నసఠర

94-3/1497

భరస : వనసకట ససబబరరవప నసఠర
ఇసటట ననస:5/1 A 24
వయససస:49
లస: ససస స
94-4/1097

94-72/1251

తసడడ:డ నరసససహ రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:4-20-63/1 Near JKCCollege
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకరటరరవప రరడడడ
తసడడ:డ రరమమరరవప మమడ
ఇసటట ననస:4-20-258/A1, 4/1 LANE CROS ఇసటట ననస:4-20-290/1
వయససస:46
లస: పప
వయససస:37
లస: పప
5372 NDX2910305
పపరర: దదననశ వపమమననన

5356 NDX3124096
పపరర: సరసబశవ రరవప పప టట
ర రగ

భరస : శకనవరస రరవప రజననన
ఇసటట ననస:4-20-61/4
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:4-20-68A
వయససస:23
లస: పప
94-90/29

94-78/1206

భసధసవప: నరమల పదమ
ఇసటట ననస:4-20-59, 6TH CROSS ROAD
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ రసబబబగ లసక
ఇసటట ననస:4-20-68
వయససస:31
లస: పప

భరస : ససజయ లసక
ఇసటట ననస:4-20-68
వయససస:26
లస: ససస స
5369 NDX2362838
పపరర: రరసబబబగ రరడడడ

94-89/44

భరస : గగరరసరశమ గసగగననన
ఇసటట ననస:4-20-63/1
వయససస:44
లస: ససస స
94-90/1156

5353 NDX2863090
పపరర: ఉమ గడడపపడడ

భరస : కకటటశశరరవప గడడపపడడ
ఇసటట ననస:4-20-56
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ శశఖర సబబననన
ఇసటట ననస:4-20-58/A
వయససస:22
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:4-20-59, 6TH CROSS ROAD,
వయససస:55
లస: ససస స

5363 NDX3273919
పపరర: వరససత తడపననన

94-1/1576

తసడడ:డ శవరరస పడసరద కకలర
ఇసటట ననస:4-20-56
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకట కకషష కకశశర కకలర
ఇసటట ననస:4-20-56
వయససస:47
లస: ససస స
5357 NDX2937928
పపరర: నరమల పదమ గటటననన

5352 NDXD116392
పపరర: వనసకట కకషష కకశశర కకలర

5379 NDX3217825
పపరర: ననగ హహమసత తననరరర

94-3/1498

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప నసఠర
ఇసటట ననస:5/1 A 24, flat no. 202
వయససస:24
లస: ససస స
94-2/1504

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తననరరర
ఇసటట ననస:6-61/3 WARD NUMBER1
వయససస:20
లస: పప

94-90/996
5380 NDX2576544
పపరర: గరరగ లకడమ తరపతమమ అవలపత

తసడడ:డ కసయఖ
ఇసటట ననస:6-66-70
వయససస:19
లస: ససస స
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5381 NDX2178409
పపరర: జజజ న చరగత కకరసన మమకల

94-2/551

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ మమకల
ఇసటట ననస:6-84-1
వయససస:22
లస: ససస స
5384 NDX0583849
పపరర: గసగయఖ మమకల

94-2/559

94-4/1370

94-81/959

94-8/1574

5391 NDX3046216
పపరర: వనసకట చసదడ రరవప బబ రక

5394 NDX2243335
పపరర: మసరసన బ షపక

94-1/1194

5397 NDX0585273
పపరర: లలకడమ తలశల

Deleted
94-80/990

5400 NDX3206323
పపరర: చసదడ శశఖర వనమగల

94-4/1048

94-80/27

94-1/1365
5405 NDX2605392
పపరర: వర వనసకట శకకరసత
బలబబతయమన
తసడడ:డ శకనవరససలల బలబబతయమన
ఇసటట ననస:7-6-342/6/C 2ND LINE
వయససస:22
లస: పప

5406 NDX2587202
పపరర: పదనమవత రరపస లల
భరస : లకడమ ననరరయణ రరపస లల
ఇసటట ననస:7-6-351
వయససస:40
లస: ససస స

5408 NDX2527174
పపరర: అరరణ కలమమర పపలపరక

5409 NDX3243383
పపరర: ససశల కకసడదపరటట

94-1/1195

తసడడ:డ మసరసన రరవప కకసడదపరటట
ఇసటట ననస:7-6-1004
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మణణ పడతనప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:6-94/1
వయససస:21
లస: పప
5389 NDX3179173
పపరర: జనన తప

94-1/1584

5392 NDX3045036
పపరర: మగదసదకకషష బబ రక

94-8/1573

5395 NDX2705408
పపరర: భబరర వ కకమగమరగ

94-3/1341

5398 NDX2538353
పపరర: సరయ కకషష రరడడడ అవపతత

94-72/10

తసడడ:డ ససబబరరడడడ అవపతత
ఇసటట ననస:7-4-358
వయససస:21
లస: పప
94-80/988

94-80/991

Deleted

తసడడ:డ శసకర రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:7-6-2
వయససస:25
లస: ససస స

94-4/1371

భరస : ససబబ రరవప కకమగమరగ
ఇసటట ననస:7-2-44/45
వయససస:34
లస: ససస స

Deleted

5403 NDX3166519
పపరర: జజనకక మణణ పడభ వనమగల

5386 NDX2671360
పపరర: ననగ వసశ కకషష కరకలమమనస

తసడడ:డ వనసకట చసదడ రరవప బబ రక
ఇసటట ననస:7
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:7-6-1/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ చనరయఖ మణణక
ఇసటట ననస:7-6-1/71
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమ కలమమర
ఇసటట ననస:7-6-847/1
వయససస:31
లస: పప

94-8/1572

భరస : సదనశవరరవప
ఇసటట ననస:7-3-331/1
వయససస:46
లస: ససస స
94-80/987

94-2/557

భరస : కకస బహదసర తప
ఇసటట ననస:6/A
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అదబగల షపక
ఇసటట ననస:7-2-14
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:7-6-1/1
వయససస:29
లస: పప
5402 NDX3161759
పపరర: అభషపక మణణక

94-89/826

తసడడ:డ శరసబయఖ బబ రక
ఇసటట ననస:7
వయససస:66
లస: పప

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:7-2-231/155
వయససస:35
లస: ససస స
5399 NDX3210911
పపరర: చసదడ శశఖర వనమగల

5388
పపరర: పడశరసత వరససరరడడడ
తసడడ:డ సతఖ పడసరద వరససరరడడ
ఇసటట ననస:06-538
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప బబ రక
ఇసటట ననస:7
వయససస:41
లస: ససస స
5396 NDX2540060
పపరర: కలచపపడడ అదచమమ

94-78/1235

Deleted

తసడడ:డ యస బహదసర తప
ఇసటట ననస:6/A
వయససస:39
లస: పప
5393 NDX3045630
పపరర: రరధదక బబ రక

5385 NDX2981470
పపరర: దదవఖ చసతమల

5383 NDX0583823
పపరర: సతఖననరరయణ మమకల

తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:6-84-1
వయససస:98
లస: పప

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

తసడడ:డ అసజ రరడడడ బమతషకలరగ
ఇసటట ననస:6-182
వయససస:19
లస: పప
5390 NDX3180775
పపరర: కకస బహదసర తప

94-2/553

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:6-84-1
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:6-84-1
వయససస:78
లస: పప
5387 NDX2630135
పపరర: శవ వనసకటపస రరడడడ బమతషకలరగ

5382 NDX0583237
పపరర: వనసకట సరమమమ జఖస మమకల

94-81/820

5401 NDX3194677
పపరర: చసదడ శశఖర వనమగల

94-80/989

Deleted

తసడడ:డ శసకర రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:7-6-1/1
వయససస:29
లస: పప

5404 NDX3211273
పపరర: జజనకక మణణ పడభ వనమగల

94-80/992

Deleted

తసడడ:డ శసకర రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:7-6-2
వయససస:25
లస: ససస స

5407 NDX2697191
పపరర: లకడమ ననరరయణ రరపస లల

94-81/821

తసడడ:డ మగతనఖలలర రరపస లల
ఇసటట ననస:7-6-351/33/C
వయససస:42
లస: ససస స
94-2/1513

5410 NDX2460111
పపరర: వనసకటటశశరరర మసగళగగరగ

94-1/1196

భసధసవప: రమమష బబబగ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:7-6-8146/153
వయససస:58
లస: పప
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5411 NDX2880706
పపరర: మరగయమమ డథలమ
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94-89/1021

భరస : గలయఖ డథలమ
ఇసటట ననస:7-8-403
వయససస:63
లస: ససస స
5414 NDX2587525
పపరర: లమశఖ ఒలలటట

94-90/997

94-4/1632

94-8/1231

94-8/1061

5418 NDX2628543
పపరర: శకనవరస మలలరల

5421 NDX2244655
పపరర: వననద కలమమర వనలపపరర

5424 NDX2657856
పపరర: పడభగ బయఖవరపప

94-8/1225

5427 NDX2663912
పపరర: లకడమ కలమమరగ ఏన

94-76/1035

5430 NDX2938967
పపరర: శరఖస ఏ ఏస సససదరగ మదచదల
తసడడ:డ శరమగఖయయల జజన మదచదల
ఇసటట ననస:7-17-192/1
వయససస:46
లస: ససస స

5432 NDX2990612
పపరర: జయమమ మదచదల

5433 NDX2664894
పపరర: సరసశత కసదచపప

94-72/1301

భరస : డననయల మదచదల
ఇసటట ననస:7-17-252/1
వయససస:78
లస: ససస స
94-80/879

తసడడ:డ కకసడల రరవప గరళళ
ఇసటట ననస:7-17-404
వయససస:21
లస: పప

5436 NDX2552289
పపరర: పసచచయఖ గరజల

94-8/1059

5439 NDX2607315
పపరర: వనసకట రరజజశ కలమమర గగగగరలస
తలర : మహలకడమ గగగగరలస
ఇసటట ననస:7-17-418/1
వయససస:40
లస: పప

5422 NDX2244648
పపరర: రరజజరరవప పస తతగగసట

94-8/1060

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ పస తతగగసట
ఇసటట ననస:7-17-67
వయససస:64
లస: పప
94-8/1234

5425 NDX2961936
పపరర: భబనసశక బబ డడడ

94-78/1238

తసడడ:డ ననసచనరయఖ బబ డడడ
ఇసటట ననస:7-17-87
వయససస:20
లస: ససస స
94-8/1226

5428 NDX2630002
పపరర: లకడమ సరయ పసడయ జసజనస

94-8/1227

తసడడ:డ జతదసదడ పడసరద జసజనస
ఇసటట ననస:7-17-174
వయససస:20
లస: ససస స
94-8/1575

5431 NDX2685840
పపరర: కరకసత కలమమర అచచ

94-3/1340

తసడడ:డ వనసకట రరవప అచచ
ఇసటట ననస:7/17/251
వయససస:19
లస: పప
94-8/1228

5434 NDX2646933
పపరర: శకనవరస పపలలవరరర

94-8/1229

తసడడ:డ వనసగయఖ పపలలవరరర
ఇసటట ననస:7-17-326
వయససస:35
లస: పప
94-80/880

తసడడ:డ పనయఖ గరజల
ఇసటట ననస:7-17-343/1 7/7
వయససస:31
లస: పప
94-8/1063

94-2/1357

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చదసబబటట
ఇసటట ననస:7-17-4
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అపసరరవప కసదచపప
ఇసటట ననస:7-17-317/1
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననరరయణ సగరరర
ఇసటట ననస:7-17-343/1 7/7
వయససస:37
లస: ససస స
5438 NDX2532554
పపరర: భబరర వ గరళర

5419 NDX2651834
పపరర: మలర శశరగ చదసబబటట

భరస : ససనల కలమమర పస
ఇసటట ననస:7-17-174
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదదదశశరస నటటసవ
ఇసటట ననస:7-17-180 NEW 32-17-1527
వయససస:67
లస: పప

5435 NDX2552339
పపరర: సగరరర పసచచమమ

94-4/1372

తసడడ:డ పసచచయఖ బయఖవరపప
ఇసటట ననస:7-17-84/4/1
వయససస:31
లస: పప

భరస : బదడయఖ
ఇసటట ననస:7-17-123/1
వయససస:20
లస: ససస స
5429 NDX3051042
పపరర: సతఖననరరయణ రరవప నటటసవ

94-2/1234
5416 NDX2646396
పపరర: వనసకట ననగ సరయ పవన
కరకలమమనస
తసడడ:డ వ ఏస ఏన ఏస శకనవరస కరకలమమనస
ఇసటట ననస:7-11-208/1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర వనలపపరర
ఇసటట ననస:7-17-35
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ చన సరసబయఖ దనసరగ
ఇసటట ననస:7-17-84/1
వయససస:40
లస: పప
5426 NDX2649143
పపరర: ససజజత మదదదరరల

94-2/1233

భసధసవప: చనయ పరరశత మలలరల
ఇసటట ననస:7/16/269/7
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ చదసబబటట
ఇసటట ననస:7-17-4
వయససస:35
లస: పప
5423 NDX2461994
పపరర: వనసకటటశశరరర దనసరగ

5415 NDX2686301
పపరర: మణణఠజజజ నరరడర

94-90/1135
5413 NDX2932614
పపరర: వనసకట బబలకకషష పడసరద పపలవరగర

తసడడ:డ రమమరరవప పపలవరగర
ఇసటట ననస:7-11-64
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ అనలలరమమర నరరడర
ఇసటట ననస:7-11-200
వయససస:20
లస: పప

తలర : ననగయఖ మసదలపప
ఇసటట ననస:7-16-188/1
వయససస:35
లస: పప
5420 NDX2661288
పపరర: శకనవరసరరవప చదసబబటట

94-89/807

తసడడ:డ ఏడడ కకసడలల కలసచనల
ఇసటట ననస:7-8-814
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ నరసససహస ఒలలటట
ఇసటట ననస:7-11-77
వయససస:18
లస: ససస స
5417 NDX2990406
పపరర: మలర శశర రరవప మసదలపప

5412 NDX2578417
పపరర: గణణశ కలమమర కలసచనల

5437 NDX2609485
పపరర: పపడథత లకడమ తరరపరతమమ

94-8/1230

తసడడ:డ పపడథత వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:7-17-355
వయససస:24
లస: ససస స
94-8/1232

5440 NDX2584571
పపరర: రతర గగగగరలస

94-8/1233

భరస : వనసకట రరజజశ కలమమర గగగగరలస
ఇసటట ననస:7-17-418/1
వయససస:36
లస: ససస స
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పపరర: ససబబమమ వడర మమడడ
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94-8/1064

భరస : రమణయఖ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:7-17-433
వయససస:73
లస: ససస స
94-78/33

భరస : యగజశశర రరవప mallipeddi
ఇసటట ననస:7-171
వయససస:39
లస: ససస స
94-72/1302

భసధసవప: శకనవరస చకకవరగస చలచదమమ
ఇసటట ననస:8
వయససస:77
లస: ససస స
5450 NDX1261239
పపరర: లలతన పడసరద

94-89/97

94-4/1376

తసడడ:డ శకనస గరదచల
ఇసటట ననస:8-19/1
వయససస:18
లస: పప
5456 NDX2686582
పపరర: వనసకట లకడమ పలర

94-3/1345

94-8/1576

94-89/696

తసడడ:డ అసకమమ రరవప మమగగలలరగ
ఇసటట ననస:14-5-875
వయససస:36
లస: పప

94-3/1343

5452 NDX2707958
పపరర: హరరవరర న వషష
ష మలకల

5455 NDX2686293
పపరర: నవఖ కకషష బచసచ

94-2/1252

5466 NDX1402940
పపరర: ససభబన షపక

5469 NDX3157740
పపరర: వనసకట లకడమ ననమగననమ
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:14-9-130
వయససస:30
లస: ససస స

94-2/1358

94-4/1377

94-89/808 5458 NDX2648061
5457 NDX2686756
పపరర: చలర వనసకటరమణ వనసకటరమణ
పపరర: రరమమసజననయగలల ఈసర

5463 NDX3050192
పపరర: వజయ భబసరర రరడడడ రజపరల

94-72/1304

తసడడ:డ మగరళ బచసచ
ఇసటట ననస:8-21-5
వయససస:19
లస: ససస స
94-2/1253

తసడడ:డ వజయ లకడమ ఈసర
ఇసటట ననస:8-33-124
వయససస:38
లస: పప
94-1/1367

5461 NDX2610020
పపరర: రసబబబగ అనరపక

94-2/1258

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఆనరపక
ఇసటట ననస:8-645
వయససస:20
లస: పప
94-76/691

94-4/1051

తసడడ:డ అబగదల జబబబర షపక
ఇసటట ననస:13-54-6
వయససస:45
లస: పప
94-90/1010

5449 NDX3077864
పపరర: శకనవరస చకకవరగస చలచదమమ

5454 NDX2644458
పపరర: సతఖననరరయణ మలలర

5460 NDX2638757
పపరర: రహహమత షపక

94-78/35

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ. షరరరనస
ఇసటట ననస:7-171
వయససస:69
లస: పప

తలర : ననగమణణ వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:8-13-10/2
వయససస:21
లస: పప

Deleted

94-4/1050

5446 NDX0623371
పపరర: ననగజశశర రరవప షరరరనస

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యమలమమమసడనళళ
ఇసటట ననస:8-10-90
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరవర రరడడడ
ఇసటట ననస:11/935
వయససస:35
లస: పప

భరస : పపరషచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:13-54-6
వయససస:61
లస: ససస స
5468 NDX3002771
పపరర: పడశరసత కలమమర మమగగలలరగ

5451 NDX2631497
పపరర: ససహన యమలమమమసడనళళ

94-2/565

తలర : జయ లకడమ చలచదమమ
ఇసటట ననస:8
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ హహసససన బబష షపక
ఇసటట ననస:8/115
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మమటట
ఇసటట ననస:11-701
వయససస:24
లస: ససస స
5465 NDX0941724
పపరర: శవ కలమమరగ గళరఎస

94-72/1303

భరస : శకనవరసరరవప శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:8-25-32
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ద
ఇసటట ననస:8-77
వయససస:38
లస: పప
5462 NDX2603124
పపరర: పవన మమరమజ

94-78/34

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మలలర
ఇసటట ననస:8-20-12/4
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:8-21-17b
వయససస:22
లస: ససస స
5459 NDX3199551
పపరర: క జ

5445 NDX0193144
పపరర: యగజశశర రరవప మలర పసదద .
mallipeddi
తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ. mallipeddi
ఇసటట ననస:7-171
వయససస:46
లస: పప
5448 NDX3078698
పపరర: శకనవరస చకకవరగస చలచదమమ

5443 NDX2524486
పపరర: పవనతదజ తనళళ

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తనళళ
ఇసటట ననస:7-63A
వయససస:20
లస: పప

తలర : జయ లకడమ చలచదమమ
ఇసటట ననస:8
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రరధనకకషష మమరగస
ఇసటట ననస:8-8-526
వయససస:59
లస: పప
5453 NDX2631125
పపరర: అరవసద గరదచల

94-81/962

తసడడ:డ మహన కరక
ఇసటట ననస:7-17-449/3/F
వయససస:32
లస: పప

5444 NDX0177873
పపరర: ససజజత. మలర పసదదద.

5447 NDX3078565
పపరర: జయ లకడమ చలచదమమ

5442 NDX2943942
పపరర: సతనఖనసదస కరక

5464 NDX2596344
పపరర: అసకమమ రరవప వనలలపప

94-90/898

తసడడ:డ ననరరయణ వనలలపప
ఇసటట ననస:12-11-749/A
వయససస:19
లస: పప
5467 NDX2678878
పపరర: హసరర బబనస మహమమద

94-2/1049

తసడడ:డ యగసఫ మహమమద
ఇసటట ననస:14-02-105
వయససస:18
లస: ససస స
94-78/878

5470 NDX2600526
పపరర: దసరర పడసరద రరవప ఆలపరటట

94-89/698

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:14-0197/a
వయససస:32
లస: పప
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94-2/1057

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ అబగబ
ఇసటట ననస:15-97-3
వయససస:26
లస: పప
5474 JBV2727097
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వటటసకలటట 

94-72/15

తసడడ:డ శకరరమయఖ 
ఇసటట ననస:16-1-1
వయససస:74
లస: పప
5477 JBV1222777
పపరర: రరజవన కకతస పలర 

94-72/17

భరస : హరగబబబగ

ఇసటట ననస:16-1-2
వయససస:43
లస: ససస స
5480 JBV1222785
పపరర: సరయలకడమ కకసడబబ లల

94-72/20

94-72/23

తసడడ:డ వరయఖ పప లకస
ఇసటట ననస:16-1-6O
వయససస:51
లస: పప
5489 NDX2058064
పపరర: ససత బబజగమ

94-72/25

94-72/26

తసడడ:డ పపనరయఖ గరరసటర
ఇసటట ననస:16-1-11
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ హరగ బబబగ కకతస పలర
ఇసటట ననస:16-1-2
వయససస:24
లస: ససస స

5478 NDX0431171
పపరర: హరగబబబగ కకతస పలర 

5479 NDX1467498
పపరర: నవన కకసడబబ లల

94-72/18

5481 NDX1403716
పపరర: జజజ న చచసతనఖ కకసదబబ లల

5484 NDX2630184
పపరర: నగజశశరరరవప నసబమరగ

5487 NDX2360808
పపరర: భయ లకడమ దదగగమరగస

5490 NDX2360824
పపరర: వరసవ బబజగస

5493 NDX0999789
పపరర: రతర కలమమర మరగక

94-72/29

5496 NDX1109198
పపరర: శశశత గరరసటర

94-72/21

5499 NDX1088079
పపరర: పపనరయఖ గరరసటర
తసడడ:డ పరసదనమయఖ గరరసటర
ఇసటట ననస:16-1-11
వయససస:67
లస: పప

94-72/16

94-72/19

5482 NDX0999813
పపరర: కకషష పడసరద కకసడబబ లల

94-72/22

తసడడ:డ బసవపపనరయఖ కకసడబబ లల
ఇసటట ననస:16-1-4
వయససస:56
లస: పప
94-72/963

5485 NDX2998730
పపరర: రజన నసబమరగ

94-72/1070

భరస : ననగజశశర రరవప నసబమరగ
ఇసటట ననస:16-1-6
వయససస:43
లస: ససస స
94-137/19

5488 NDX2360782
పపరర: చసదడ మమళ దదగగమరగస

94-137/20

తసడడ:డ ఆచత రరవప దదగగమరగస
ఇసటట ననస:16-1-7
వయససస:39
లస: పప
94-137/21

5491 NDX2360816
పపరర: లకడమ పడసనర బబజగస

94-137/22

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప బబజగస
ఇసటట ననస:16-1-9
వయససస:22
లస: ససస స
94-72/27

5494 NDX0999664
పపరర: రవ కలమమర యమ

94-72/28

తసడడ:డ మగతస యఖ మరగక
ఇసటట ననస:16-1-10
వయససస:34
లస: పప
94-72/30

భరస : పకధదశ గరరసటర
ఇసటట ననస:16-1-11
వయససస:31
లస: ససస స
94-72/33

94-72/14

తసడడ:డ కకషష పడసరద కకసడబబ లల
ఇసటట ననస:16-1-4
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మగతస యఖ మరగక
ఇసటట ననస:16-1-10
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఏససరతరస మరగక
ఇసటట ననస:16-1-10
వయససస:68
లస: పప
5498 NDX0788950
పపరర: పకధదశ గరరసటర 

5476 NDX1888637
పపరర: సరయ చరగత కకతస పలర

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప బబజగస
ఇసటట ననస:16-1-9
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మగతస యఖ మరగక
ఇసటట ననస:16-1-10
వయససస:55
లస: ససస స
5495 NDX0422170
పపరర: మగతస యఖ మరగక

94-72/1034
5475 NDX3208048
పపరర: వనసకట లలతననసద వనయ
కలమమర నలర గగసడ
తసడడ:డ వనసకట పటబసభ రమమరరవప నలర గగసడ
ఇసటట ననస:16-1-1-62
వయససస:34
లస: పప

భరస : చసదడ మమళ దదగగమరగస
ఇసటట ననస:16-1-7
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశర రరవప బబజగమ
ఇసటట ననస:16-1-9
వయససస:40
లస: ససస స
5492 NDX1109719
పపరర: ననరరయణమమ మరగక

భరస : వనసకటటశశరరరవప వటటసకలటట
ఇసటట ననస:16-1-1
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ నసబమరగ
ఇసటట ననస:16-1-6
వయససస:56
లస: పప
94-72/24

5473 AP151010177482
పపరర: హహమకలమమరగ వటటసకలటట

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:16-1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కకషష పడసరద కకసడబబ లల
ఇసటట ననస:16-1-4
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ దనమ
ఇసటట ననస:16-1-5
వయససస:78
లస: పప
5486 NDX0793976
పపరర: శరభబరరవప పస లకస

94-72/1027

తసడడ:డ ననగరతస యఖ కకతపలర
ఇసటట ననస:16-1-2
వయససస:51
లస: పప

భరస : కకషషపడసరద  కకసడబబ లల
ఇసటట ననస:16-1-4
వయససస:47
లస: ససస స
5483 NDX0422113
పపరర: ననగయఖ దనమమ

5472 NDX2775369
పపరర: రససల షపక

5497 NDX1109651
పపరర: ఉషరరరణణ గరరసటర

94-72/31

భరస : పపనరయఖ చచదరగ గరరసటర
ఇసటట ననస:16-1-11
వయససస:62
లస: ససస స
94-72/34

5500 NDX3029279
పపరర: సబత దదవ ససరపననన

94-72/1029

భరస : వరజసదడ ససరపననన
ఇసటట ననస:16-1-11
వయససస:60
లస: ససస స
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94-72/1030

భరస : శవ రరస పడసరద గరరసటర
ఇసటట ననస:16-1-11
వయససస:57
లస: ససస స

94-72/1031

తసడడ:డ శవ రరస పడసరద గరరసటర
ఇసటట ననస:16-1-11
వయససస:30
లస: ససస స

5504 FZZ4686465
పపరర: శవ రరస పడసరద గరరసటర

94-78/889

తసడడ:డ పరసధనమయఖ గరరసటర
ఇసటట ననస:16-1-11
వయససస:62
లస: పప
5507 NDX2928687
పపరర: వరర మదమసచ

5502 FYY4922530
పపరర: శక రసగ పపజత గరరసటర

5505 NDX0654988
పపరర: రమమష బబబగ మమకకననన

5508 NDX1884692
పపరర: శక హరరర మదమసచ

94-72/1032

తసడడ:డ శవ రరస పడసరద గరరసటర
ఇసటట ననస:16-1-11
వయససస:24
లస: పప
94-34/1070

తసడడ:డ రరమమహన రరవప
ఇసటట ననస:16-1-13
వయససస:44
లస: పప
94-72/1033

5503 TDZ1111376
పపరర: పరసథస ననగ పడశరసత గరరసటర

94-75/19

5506 NDX1740795
పపరర: బబల రవ చసదడ శశఖర బబబగ
మదమసచ
తసడడ:డ బగజసగరరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:16-1-13
వయససస:49
లస: పప

94-72/35

5509 NDX1884957
పపరర: ఉషర రరణణ ననతనన

94-75/20

తసడడ:డ బ.ఆర.సస.ఏస.బబబమ మదమసచ
ఇసటట ననస:16-1-13
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల రవచసదడ శశఖర బబబగ మదమసచ
ఇసటట ననస:16-1-13
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బబల రవ చసదడ శశఖర బబబగ మదమసచ
ఇసటట ననస:16-1-13
వయససస:51
లస: ససస స

5510 NDX1467415
పపరర: ఉదయ భబరత మమనసకకసడ

94-72/266
5511 NDX1467472
పపరర: అనల కలమమర చచదరగ
మమనసకకసడ
తసడడ:డ హనసమసత రరవప మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:16-1-13 1ST FLOR
వయససస:29
లస: పప

94-72/267
5512 NDX1467431
పపరర: హనసమసత రరవప మమనసకకసడ

94-72/265

భరస : హనసమసత రరవప మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:16-1-13 1ST FLOR
వయససస:57
లస: ససస స
5513 NDX2210037
పపరర: అపరష మకకననన

94-72/36

5514 NDX2660611
పపరర: హనసమసతరరవప మమనసకకసడ

భరస : రమమష బబబగ మకకననన
ఇసటట ననస:16-1-13 SIRI HEIGHT PLAT 401
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతయఖ మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:16-1-14
వయససస:66
లస: పప

5516 NDX2036656
పపరర: జజఖత వపడత

5517 NDX2470615
పపరర: వననగళర వజయ లకడమ

94-72/37

భరస : వయనర రరవప కకదనటట
ఇసటట ననస:16-1-16
వయససస:60
లస: ససస స
5519 JBV2969707
పపరర: మమధవ మననర
భరస : సతషషరమమర  మమననర
ఇసటట ననస:16-1-17
వయససస:40
లస: ససస స
5522 AP151010174175
పపరర: హరగకకషష మననర

94-72/43

తసడడ:డ రరమ రరడడడ చలలకలరగ
ఇసటట ననస:16-1-24
వయససస:34
లస: పప

94-72/38

5518 AP151010177423
పపరర: అనసరరధ మననర

5520 AP151010177422
పపరర: వజయలకడమ మననర

5523 AP151010174176
పపరర: సతష కలమమర మననర

94-72/46

5526 NDX2017821
పపరర: పదమజ షరరబగ

94-72/41

5529 NDX2017813
పపరర: కకషష మమరగస షరరబగ
తసడడ:డ కరశయఖ షరరబగ
ఇసటట ననస:16-1-24
వయససస:51
లస: పప

5521 AP151010174084
పపరర: రరజశశఖర మననర

94-72/42

తసడడ:డ వనసకటతరరపతరరవప మమననర
ఇసటట ననస:16-1-17
వయససస:44
లస: పప
94-72/44

5524 AP151010174177
పపరర: యదసనసద కకషస ర మననర

94-72/45

తసడడ:డ వనసకట తరరపత రరవప మమననర
ఇసటట ననస:16-1-17
వయససస:50
లస: పప
94-72/48

భరస : కకషష మమరగస షరరబగ
ఇసటట ననస:16-1-24
వయససస:45
లస: ససస స
94-72/50

94-72/39

భరస : యదసనసదన కకషస ర మమననర
ఇసటట ననస:16-1-17
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటతరరపతరరవప మమననర
ఇసటట ననస:16-1-17
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ చనరననగయఖ మననర
ఇసటట ననస:16-1-17
వయససస:68
లస: పప
5528 NDX2062040
పపరర: ససరజసదనడ రరడడడ చలలకలరగ

94-23/595
5515 NDX2590420
పపరర: అనల కలమమర చచదరగ
మమనసకకసడ
తసడడ:డ హనసమసత రరవప మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:16-1-14
వయససస:29
లస: పప

భరస : తరరపతరరవప మమననర
ఇసటట ననస:16-1-17
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటతరరపతరరవప మమననర
ఇసటట ననస:16-1-17
వయససస:46
లస: పప
5525 AP151010174065
పపరర: వనసకటతరరపతరరవప మననర

94-9/664

భరస : వ యస ఆర కజ పడసరద
ఇసటట ననస:16-1-16
వయససస:66
లస: ససస స
94-72/40

తసడడ:డ ససతయఖ మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:16-1-13 1ST FLOR
వయససస:66
లస: పప

5527 NDX2062032
పపరర: పరరశత చలలకలరగ

94-72/49

భరస : రరమ రరడడ చలలకలరగ
ఇసటట ననస:16-1-24
వయససస:49
లస: ససస స
94-72/51

5530 NDX2058023
పపరర: రరమ రరడడ చలలకలరగ

94-72/52

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ చలలకలరగ
ఇసటట ననస:16-1-24
వయససస:56
లస: పప
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5531 NDX1882464
పపరర: మసగ బబబర వనలగ
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94-72/268

5532 NDX1936493
పపరర: లకడమ యరకసరరడడడ

94-72/269

5533 NDX1936394
పపరర: ననగగరరడడడ చదరరడడడ

94-72/270

తసడడ:డ కకషష మమరగస వనలగ
ఇసటట ననస:16-1-24 1FLOR 104 PLOT VAS
వయససస:53
లస: పప

భరస : ననగగరరడడడ చదరరడడడ
ఇసటట ననస:16-1-24 3FLOR 302 PLOT VAS
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ చదరరడడడ
ఇసటట ననస:16-1-24 3FLOR 302 PLOT VAS
వయససస:46
లస: పప

5534 FLR1583657
పపరర: సరసబశవరరవప ఆలలకస

5535 FLR1583624
పపరర: వజయ లకడమ బబలరసకకసడ

5536 NDX2533396
పపరర: సరయ శరసడడలఖ షరరబగ

94-72/944

తసడడ:డ కజశవరరవప
ఇసటట ననస:16-1-24 F 201
వయససస:45
లస: పప
5537 NDX2533503
పపరర: చతరళ షరరబగ

భరస : సరసబశవరరవప ఆలలకస
ఇసటట ననస:16-1-24 F 201
వయససస:42
లస: ససస స
94-72/54

తసడడ:డ కకషష మమరగస షరరబగ
ఇసటట ననస:16-1-24 Flat no 503
వయససస:23
లస: ససస స
5540 NDX1916032
పపరర: వనసకట అనసష కరళసగగ

94-72/57

5538 NDX1857491
పపరర: శకనవరస రరవప ధననకలల

తసడడ:డ జజఖత కకటటశశరరరవప మసడవ
ఇసటట ననస:16-1-26
వయససస:47
లస: పప
94-77/725

భరస : శవ రరమ పడసరద ఆరర
ఇసటట ననస:16-1-26
వయససస:47
లస: ససస స
5555 NDX3101003
పపరర: నరరసదడ కరలరర

తసడడ:డ శవ రరమ పడసరద ఆరర
ఇసటట ననస:16-1-26
వయససస:23
లస: ససస స

94-77/8

5550 NDX3105871
పపరర: రరహహణణ కవపరర

5553 NDX3101110
పపరర: రవ కలమమర గటటస

94-77/731

5556 NDX3101136
పపరర: నరమద కలరగ

94-77/11

5559 NDX1863936
పపరర: వణన సడవసత ఆరర
తసడడ:డ శవ రరమ పడసరద ఆరర
ఇసటట ననస:16-1-26
వయససస:25
లస: ససస స

94-77/9

5548 NDX2001824
పపరర: గసగరధర రరవప కరటడగడడ

94-77/12

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:16-1-26
వయససస:58
లస: పప
94-77/726

5551 NDX3064334
పపరర: రమమష బబబగ కరలరర

94-77/727

తసడడ:డ నరసససహస కరలరర
ఇసటట ననస:16-1-26
వయససస:55
లస: పప
94-77/729

5554 NDX3050242
పపరర: రరజజశశరగ గటటస

94-77/730

భరస : రవకలమమర గటటస
ఇసటట ననస:16-1-26
వయససస:30
లస: ససస స
94-77/732

తసడడ:డ రమమష బబబగ కలరగ
ఇసటట ననస:16-1-26
వయససస:25
లస: ససస స
94-77/1123

5545 NDX2503647
పపరర: జయయష మసడవ
తసడడ:డ యతన మసడవ
ఇసటట ననస:16-1-26
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కనకయఖ గటటస
ఇసటట ననస:16-1-26
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ బబబగ కరలరర
ఇసటట ననస:16-1-26
వయససస:25
లస: పప
5558 NDX1861054
పపరర: ససససమత ఆరర

5547 NDX0095745
పపరర: శవ రరమ పడసరద ఆరర

94-72/1403

Deleted

భరస : రమమశ బబబగ కవపరర
ఇసటట ననస:16-1-26
వయససస:56
లస: ససస స
94-77/728

94-72/56

తసడడ:డ కనకయఖ గటటస
ఇసటట ననస:16-1-26
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప ఆరర
ఇసటట ననస:16-1-26
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ పరపరరవప కవపరర
ఇసటట ననస:16-1-26
వయససస:64
లస: పప
5552 NDX3065992
పపరర: వజయ కలమమరగ ఆరర

94-72/1396

భరస : కకటటశశరరరవప మసడవ
ఇసటట ననస:16-1-26
వయససస:66
లస: ససస స
94-77/10

5539 NDX1887613
పపరర: శక ఆశర ధనకలలమ

5542 NDX3242799
పపరర: రవ కలమమర గటటస

5544 NDX1434174
పపరర: జజఖతరమయ మసడవ

5549 NDX3050580
పపరర: రమమశ బబబగ కవపరర

94-72/55

5541 NDX3219904
పపరర: వజయ శక పసఊలచదరర ర

5543 NDX2001758
పపరర: వజయ కరటడగడడ
భరస : గసగరధర రరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:16-1-26
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరగస షరరబగ
ఇసటట ననస:16-1-24 Flat No. 503
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప ధనకలలమ
ఇసటట ననస:16-1-24 VASANTHA KUNGA AP
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ తమమ రరవప
ఇసటట ననస:16-1-26
వయససస:53
లస: ససస స

94-77/7

94-72/53

తసడడ:డ రసగర రరవప ధననకలల
ఇసటట ననస:16-1-24 NAVABHARATH NAGE
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మమరగస కరళసగగ
ఇసటట ననస:16-1-24 VASANTHA KUNJA 50
వయససస:26
లస: ససస స

5546 NDX1434109
పపరర: యతనరర ననథ మసడవ

94-72/945

5557 NDX3049251
పపరర: తదజససశ కరటడగడడ

94-77/733

తసడడ:డ గసగరధర రరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:16-1-26
వయససస:24
లస: ససస స
94-77/1124

5560 NDX3142429
పపరర: రరజజశశరగ గటటస

94-78/890

భరస : రవ కలమమర గటటస
ఇసటట ననస:16-1-26
వయససస:29
లస: ససస స
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5561 NDX3070984
పపరర: పదనమవత కకడనల
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94-72/1035

భరస : దదవ పడసరద కకడనల
ఇసటట ననస:16-1-26, fno 501
వయససస:53
లస: ససస స
5564 NDX0187559
పపరర: శకలత కకసడసరన

94-72/58

94-72/61

94-72/271

94-72/272

భరస : యస యస శశఖర ఆళళ
ఇసటట ననస:16-1-32 2TH FLOR
వయససస:52
లస: ససస స
5576 NDX2859148
పపరర: బబబగ మగపరసళర

94-72/1037

94-72/62

5571 NDX0628826
పపరర: పదమ పస పపరగ

94-72/1040

94-72/64

94-72/60

5569 NDX0521963
పపరర: బబలరరడడడ కకసడసరన

94-72/63

5572 NDX1713685
పపరర: హరర దనమమ

94-72/65

భరస : రరధనకకకషష పప పపరగ
ఇసటట ననస:16-1-30 NAVABHARATH NAGE
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసరర రరవప దనమమ
ఇసటట ననస:16-1-30 NAVABHARATH NAGE
వయససస:25
లస: పప

5574 NDX2017920
పపరర: ససతనమహ లకడమ కలరగక

5575 NDX2017953
పపరర: ససబబబరరవప కలరగక

94-72/66

5577 NDX2859080
పపరర: ననగమమరర గగసడనల

5580 NDX0187617
పపరర: సరళ రరవనళర

5583 NDX1951657
పపరర: శకధర కరణస

94-72/67

తసడడ:డ రరఘవయఖ కలరగక
ఇసటట ననస:16-1-33
వయససస:78
లస: పప
94-72/1038

5578 NDX2859023
పపరర: వజయ లకడమ మగపరసళర

94-72/68

5581 NDX0095786
పపరర: ననగజశశరరరవప రరవనళర

94-72/69

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ రరవనల
ఇసటట ననస:16-1-34
వయససస:76
లస: పప
94-72/71

5584 NDX2676310
పపరర: పవన కకషష శరఖమమరర

భరస : శకధర కరణస
ఇసటట ననస:16-1-34 NAVABHARATH NAGE
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కరణస
ఇసటట ననస:16-1-34 NAVABHARATH NAGE
వయససస:46
లస: పప

భసధసవప: దదననశ శరఖమమరర
ఇసటట ననస:16-1-35
వయససస:19
లస: పప

5585 NDX0947721
పపరర: పరరశత ఘసటబ

5586 JBV1224377
పపరర: పదమజ ఘసటబ

5587 AP151010177291
పపరర: ససతనరతరస ఘసటబ

94-72/72

భరస : బబల శశషరదదడ శశఖర ఘసటబ
ఇసటట ననస:16-1-38
వయససస:38
లస: ససస స
5588 NDX2168251
పపరర: వనసకట మహహశ కలమమర
చచలరబబ యన
తసడడ:డ వనసకటటసశరరర చచలరబబ యన
ఇసటట ననస:16-1-38
వయససస:49
లస: పప

94-72/75

94-72/1039

తసడడ:డ వరయఖ మగపరసళర
ఇసటట ననస:16-1-33
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ననగజశశర రరవప రరవనల
ఇసటట ననస:16-1-34
వయససస:72
లస: ససస స
94-72/70

5566 NDX2261188
పపరర: భబరత దదవ దనమమ

తసడడ:డ బబ సత రరడడడ కకసడసరన
ఇసటట ననస:16-1-30
వయససస:54
లస: పప

భరస : బబబగ మగపరసళర
ఇసటట ననస:16-1-33
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ మగపరసళర
ఇసటట ననస:16-1-33
వయససస:18
లస: పప
5582 NDX1951665
పపరర: ననగ భబరర వ ధననకలల

5568 NDX2261170
పపరర: జయ పడకరశ దనమమ

94-78/891

భరస : భబసరర రరవప దనమమ
ఇసటట ననస:16-1-30
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప కలరగక
ఇసటట ననస:16-1-33
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ మగపరసళర
ఇసటట ననస:16-1-33
వయససస:25
లస: పప
5579 NDX2858983
పపరర: డదవడ మగపరసళర

94-72/59

తసడడ:డ భబసరర రరవప దనమమ
ఇసటట ననస:16-1-30
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప దనమ
ఇసటట ననస:16-1-30 2TH FLOR
వయససస:52
లస: పప
5573 NDX0595611
పపరర: అరరణ ఆళళ

5565 NDX1887506
పపరర: దదపసస వనజజసడల

5563 NDX3082328
పపరర: వజయ కకషష కకసడపననన

తసడడ:డ మమలయఖ
ఇసటట ననస:16-1-26, f no 501
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరజ వనజజసడల
ఇసటట ననస:16-1-30
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బబలరరడడడ కకసడసరన
ఇసటట ననస:16-1-30
వయససస:45
లస: ససస స
5570 NDX0094730
పపరర: భబసరరరరవప దనమమ

94-72/1036

భరస : రరమయఖ మలలసపరటట
ఇసటట ననస:16-1-26,FNO501
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలరరడడడ కకసడసరన
ఇసటట ననస:16-1-30
వయససస:29
లస: ససస స
5567 NDX0595074
పపరర: లకడమ కకసడసరన

5562 NDX3082435
పపరర: భబరత దదవ మలలసపరటట

94-72/73

భరస : జగదదశశరలకడమనరసససహరరవప  
ఇసటట ననస:16-1-38
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : అచచయఖ ఘసట
ఇసటట ననస:16-1-38
వయససస:76
లస: ససస స

5589 NDX3284403
పపరర: జగదదశశరలకడమనరసససహరరవప
ఘసట
తసడడ:డ అచచయఖ ఘసట
ఇసటట ననస:16-1-38
వయససస:51
లస: పప

5590 NDX2825651
పపరర: వనసకటటశశరరర కసభసపరటట

94-72/76

94-72/946

94-72/74

94-72/1041

తసడడ:డ వనసకయఖ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:16-1-38
వయససస:42
లస: పప
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94-72/1042
5591 NDX3099389
పపరర: అచసఖతననసద కలమమర
పమడడమగకరల
తసడడ:డ వననకస రరమయఖ పమడడమగకరల
ఇసటట ననస:16-1-39
వయససస:62
లస: పప

5594 NDX1725607
పపరర: వజయ కలమమర తనళళళరగ

94-75/23

తసడడ:డ శరమమఖల తనళళళరగ
ఇసటట ననస:16-1-39
వయససస:47
లస: పప
5597 NDX0669309
పపరర: పదనమవత జజససస 

94-172/1295

భరస : వనసకటకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:16-1-39
వయససస:52
లస: ససస స
5600 NDX2505790
పపరర: పడవణ కలమమర తనళళ
ర రగ

94-72/78

94-137/23

94-72/80

94-72/83

94-72/86

5598 NDX0668103
పపరర: వనసకటకకషరషరరవప జజససస 

94-172/1296

94-72/79

94-72/89

94-137/643

5610 NDX1894493
పపరర: పరమమశశర రరవప కకసడపరటటరగ

5616 NDX1951640
పపరర: శవ కలమమర పససడడర

5619 NDX0595496
పపరర: నరజ ఆళళ
భరస : ఆసజననయగలల ఆళళ
ఇసటట ననస:16-1-40 FLATE 303
వయససస:54
లస: ససస స

5602 NDX3215688
పపరర: శకనవరససలల అతన

94-73/702

5605 NDX2638518
పపరర: షపక అఫరసనన అననసరగ

94-72/947

తసడడ:డ మహమమద రగయమజ అననసరగ
ఇసటట ననస:16-1-40 F 402
వయససస:22
లస: ససస స
94-72/81

5608 NDX1894527
పపరర: ససధఖ కకసడపరటటరగ

94-72/82

భరస : పరమమశశర రరవప కకసడపరటటరగ
ఇసటట ననస:16-1-40 FLATE 104
వయససస:48
లస: ససస స
94-72/84

5611 NDX0627000
పపరర: సరహహత కకషష జజనరలగడడ

94-72/85

తసడడ:డ వనసకట శశషయఖ జజనరలగడడ
ఇసటట ననస:16-1-40 FLATE 201
వయససస:32
లస: ససస స
94-72/87

5614 NDX1162999
పపరర: తషలససదదవ చససడసరగ

94-72/88

భరస : పపరషచసదడ రరవప చససడసరగ
ఇసటట ననస:16-1-40 FLATE 202
వయససస:59
లస: ససస స
94-72/90

తసడడ:డ పస వ హనసమమన పససడడర
ఇసటట ననస:16-1-40 FLATE 202
వయససస:53
లస: పప
94-72/92

94-72/77

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:16-1-40
వయససస:47
లస: పప

5607 NDX0773523
పపరర: లలమదదవ బఫర

5613 NDX0621128
పపరర: వనసకట శశషయఖ జజనరలగడడ

5599 NDX2017789
పపరర: సపరహ లత జకలరల
భరస : యయసస బబబగ జకలరల
ఇసటట ననస:16-1-40
వయససస:36
లస: ససస స

5601 NDX2505840
పపరర: పవన కలమమర తనళళ
ర రగ

5604 NDX3207040
పపరర: సతఖ ననరరయణ కలసదసరగస

94-78/898

తసడడ:డ వనసకట ససరఖనయమన ననమల
ఇసటట ననస:16-1-39
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ జజనరలగడడ
ఇసటట ననస:16-1-40 FLATE 201
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప చససడసరగ
ఇసటట ననస:16-1-40 FLATE 202
వయససస:35
లస: పప
5618 NDX0647719
పపరర: చసదడ ననగ పవన కలమమర
జజససస 
తసడడ:డ వనసకట కకషరషరరవప జజససస
ఇసటట ననస:16-1-40 FLATE 302
వయససస:33
లస: పప

5596 NDX3021466
పపరర: సతఖననరరయణ ననమల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకసడపరటటరగ
ఇసటట ననస:16-1-40 FLATE 104
వయససస:54
లస: పప

భరస : వనసకట శశషయఖ జజనరలగడడ
ఇసటట ననస:16-1-40 FLATE 201
వయససస:59
లస: ససస స
5615 NDX0642173
పపరర: భబరవ చససడసరగ

5595 NDX1885369
పపరర: మహమమద రగయమజ అననసరగ
షపక
తసడడ:డ మహమమద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:16-1-39
వయససస:53
లస: పప

భరస : శరసతలమల బఫరర
ఇసటట ననస:16-1-40 FLATE 102
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమమశశరరరవప కకసదపరతతరగ
ఇసటట ననస:16-1-40 FLATE 104
వయససస:27
లస: పప
5612 NDX0626978
పపరర: రమమదదవ జజనరలగడడ 

94-75/24

భరస : శవ ననగజశశ రరవప కసదదమళళ
ఇసటట ననస:16-1-39
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమ మమరగస కలసదసరగస
ఇసటట ననస:16-1-40
వయససస:58
లస: పప

భరస : అరవసద బఫర
ఇసటట ననస:16-1-40 FLATE 102
వయససస:33
లస: ససస స
5609 NDX2168244
పపరర: రవ తదజ కకసదపరతతరగ

94-75/22
5593 NDX1885393
పపరర: మహమమద ఖమససస అననసరగ
షపక
తసడడ:డ మహమమద రగయమజ అననసరగ షపక
ఇసటట ననస:16-1-39
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమమర తనళళ
ర రగ
ఇసటట ననస:16-1-40
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ జకలరల
ఇసటట ననస:16-1-40
వయససస:39
లస: పప
5606 NDX0773531
పపరర: డడసపపల బఫర

94-75/21

తసడడ:డ వనసకటబదదడ
ఇసటట ననస:16-1-39
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమమర తనళళ
ర రగ
ఇసటట ననస:16-1-40
వయససస:20
లస: పప
5603 NDX2360832
పపరర: యయసస బబబగ జకలరల

5592 NDX1725375
పపరర: సశపర కసదదమళళ

5617 NDX0524082
పపరర: పపరష చసదడ రరవప చససడసరగ

94-72/91

తసడడ:డ వనసకయఖ చససడసరగ
ఇసటట ననస:16-1-40 FLATE 202
వయససస:68
లస: పప
94-72/93

5620 NDX0595488
పపరర: వనసకరయమమ ఆళళ

94-72/94

భరస : ససబబయఖ ఆళళ
ఇసటట ననస:16-1-40 FLATE 303
వయససస:78
లస: ససస స
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94-72/95

తసడడ:డ ఆసజననయగలల తనళళ
ఇసటట ననస:16-1-40 FLATE 303
వయససస:32
లస: పప
5624 NDX1761874
పపరర: పదమజ వనననరలకసటట

94-72/98

94-72/101

భరస : శకనవరససలల అతన
ఇసటట ననస:16-1-40 F NO 502
వయససస:46
లస: ససస స
5633 NDX1713727
పపరర: రరజ శశఖర చపససడడ

5625 NDX1233642
పపరర: దదవరఖసజల కరరరటట

94-72/99

5628 NDX1894550
పపరర: పదనమవత చపససడడ

94-72/102

5631 NDX2676625
పపరర: అసర స అననసరగ షపక

5634 NDX0773986
పపరర: అరవసద బబఫరర

5626 NDX0627034
పపరర: పదనమవత రరమననడడ

94-72/100

5629 NDX3211562
పపరర: అనసరరధ అతన

94-72/1043

భరస : శకనవరససలల అతన
ఇసటట ననస:16-1-40 F NO 502
వయససస:46
లస: ససస స
94-72/948

భరస : మహమమద రగయమజ అననసరగ షపక
ఇసటట ననస:16-1-40 royal fort
వయససస:47
లస: ససస స
94-72/104

94-72/97

భరస : నరసససహరరవప రరమననడడ
ఇసటట ననస:16-1-40 FLATE 404
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర చపససడడ
ఇసటట ననస:16-1-40 FLATE 503
వయససస:47
లస: ససస స
94-78/899

5623 NDX0523761
పపరర: ఆసజననయగలల ఆళళ

తసడడ:డ ససబబయఖ తనళళ
ఇసటట ననస:16-1-40 FLATE 303
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ నరససమమ రరవప కటబరటట
ఇసటట ననస:16-1-40 FLATE 404
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ నరససమమ రరవప కటబరటట
ఇసటట ననస:16-1-40 FLATE 404
వయససస:27
లస: పప
5630 NDX3208592
పపరర: అనసరరధ అతన

94-72/96

తసడడ:డ ఆసజననయగలల తనళళ
ఇసటట ననస:16-1-40 FLATE 303
వయససస:33
లస: పప

భరస : వజయకలమమర వనననరలకసటట
ఇసటట ననస:16-1-40 FLATE 403
వయససస:49
లస: ససస స
5627 NDX1234145
పపరర: ధదరజ కలమమర కరరరటట

5622 NDX0523704
పపరర: ససమసత ఆళళ

5632 NDX1713701
పపరర: శవ ననగజశశరరవప కసదదమళళ

94-72/103

తసడడ:డ అమమయఖ కసదదమళళ
ఇసటట ననస:16-1-40 ROYAL PORT APP
వయససస:48
లస: పప
94-72/105

5635 NDX0774299
పపరర: శరసతలమల బఫర

94-72/106

తసడడ:డ వనసకయఖ చపససడడ
ఇసటట ననస:16-1-40 ROYAL PORT APP
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శరసతలమల బఫరర
తసడడ:డ హససస మల బఫర
ఇసటట ననస:16-1-40 ROYAL PORT APP FLO ఇసటట ననస:16-1-40 ROYAL PORT APP FLO
వయససస:37
లస: పప
వయససస:66
లస: పప

5636 NDX2825933
పపరర: నరసససహరరవప కరరరటట

5637 NDX2826030
పపరర: అమకత వరర న చపససడడ

94-72/1044

94-72/1045

5638 NDX2825941
పపరర: అపపరశ చపససడడ

94-72/1046

తసడడ:డ ననరరయణ కరరరటట
ఇసటట ననస:16-1-40, ROYAL FORT,F-404
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరజశశఖర చపససడడ
ఇసటట ననస:16-1-40, ROYAL FORT,F-503
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరజశశఖర చపససడడ
ఇసటట ననస:16-1-40, ROYAL FORT,F-503
వయససస:19
లస: ససస స

5639 AP151010177289
పపరర: లకడమ మసదలపప

5640 NDX0524496
పపరర: నరజన మసదలపప

5641 JBV2728590
పపరర: బసగరరరబబబగ మసదనలపప

94-72/107

భరస : బసగరరరబబబగ మసదలపప
ఇసటట ననస:16-1-41
వయససస:47
లస: ససస స
5642 NDX2314276
పపరర: దసరర మదస

తసడడ:డ బసగరరర బబబగ మసడలపప
ఇసటట ననస:16-1-41
వయససస:28
లస: పప
94-137/24

భరస : వరయఖ మదస
ఇసటట ననస:16-1-41
వయససస:47
లస: ససస స
5645 NDX2124154
పపరర: దదప అసబటట

భరస : హనసమమరరడడడ బబరరడడడ
ఇసటట ననస:16-1-43
వయససస:67
లస: ససస స

5643 NDX2314334
పపరర: గరపస మదస

94-72/112

5646 NDX1109602
పపరర: అనరపపరష అసబటట

94-137/25

5649 NDX1110303
పపరర: హనసమమరరడడడ బబరరడడడ
తసడడ:డ వరరరరడడడ బబరరడడడ
ఇసటట ననస:16-1-43
వయససస:71
లస: పప

5644 NDX1830653
పపరర: పడదదప మమగసటట

94-72/110

తసడడ:డ మధసససధన రరవప మమగసటట
ఇసటట ననస:16-1-41 FLATE 201
వయససస:33
లస: పప
94-72/113

భరస : కకటటశశర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:16-1-42
వయససస:72
లస: ససస స
94-72/115

94-72/109

తసడడ:డ గరసధద
ఇసటట ననస:16-1-41
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వరయమ మదస
ఇసటట ననస:16-1-41
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:16-1-42
వయససస:39
లస: ససస స
5648 NDX1109123
పపరర: లలమవత బబరరడడడ

94-72/108

5647 NDX1110311
పపరర: కకటటశశర రరవప అసబటట

94-72/114

తసడడ:డ శకరరమగలల అసబటట
ఇసటట ననస:16-1-42
వయససస:79
లస: పప
94-72/116

5650 NDX2973378
పపరర: వజయ కలమమర బదనగమ

94-72/1047

తసడడ:డ లకమణ రరవప బదనగమ
ఇసటట ననస:16-1-43
వయససస:46
లస: పప
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94-72/1048

భరస : వజయ కలమమర బదనగమ
ఇసటట ననస:16-1-43
వయససస:37
లస: ససస స
5654 NBT0938217
పపరర: సతఖ రరస పప దపత

94-72/1051

94-72/119

తసడడ:డ రరధనకకకషష
ఇసటట ననస:16-1-46
వయససస:54
లస: పప
5660 ZZB0218487
పపరర: వనసకట గగరగ రవ శసకర తనటట

94-72/1053

తసడడ:డ వనసకట గగరగ రవ శననకర
ఇసటట ననస:16-1-46
వయససస:22
లస: ససస స
5666 NDX1901132
పపరర: లకడమ కకలమర

94-75/27

94-75/30

94-72/122

తసడడ:డ వనసకయఖ చచదరగ పపవరశడ
ఇసటట ననస:16-1-46 F1
వయససస:23
లస: పప

5659 NDX3069473
పపరర: హహమమస వల షపక

94-72/949

94-72/951

94-72/1054

94-72/1052

5664 NDX1618935
పపరర: లకడమ పడదదపసస బబ మమడనల

5667 NDX1725698
పపరర: వజయ లకడమ శవదననస

5670 NDX2705648
పపరర: మగరళమహన మమక

5673 JBV1392612
పపరర: తరరపతయఖ నసకవరపప

5676 NDX2625150
పపరర: అవననష నలల
ర రగ

5679 NDX1652511
పపరర: వనసకయఖ చచదరగ పపవరడ
తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప పపవరడ
ఇసటట ననస:16-1-46 F1
వయససస:51
లస: పప

5662 ZZB0707747
పపరర: హహహమ తనటట

94-72/1055

తసడడ:డ వనసకట గగరగ రవ శసకర తనటట
ఇసటట ననస:16-1-46
వయససస:24
లస: ససస స
94-75/25

5665 NDX1501791
పపరర: శకత గగమమడడ

94-75/26

తసడడ:డ బబబగ రరవప
ఇసటట ననస:16-1-46
వయససస:28
లస: ససస స
94-75/28

5668 NDX1725672
పపరర: రరజకలమమరగ కకసదబబ లల

94-75/29

భరస : పసచచయఖ కకసదబబ లల
ఇసటట ననస:16-1-46
వయససస:64
లస: ససస స
94-79/559

5671 NDX2017946
పపరర: శరకవణ కలమమర కకలమర

94-72/121

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:16-1-46 A
వయససస:26
లస: పప
94-72/123

5674 NDX2650000
పపరర: అపరసరరవప నలల
ర రగ

94-72/950

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:16-1-46 B2
వయససస:49
లస: పప
94-72/952

తసడడ:డ అపరసరరవప నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:16-1-46 B2
వయససస:23
లస: పప
94-72/125

94-72/118

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:16-1-46
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నసకరవరవప
ఇసటట ననస:16-1-46 B2
వయససస:68
లస: పప

భరస : అపరసరరవప నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:16-1-46 B2
వయససస:45
లస: ససస స
5678 NDX1879651
పపరర: భబరత తదజ పపవరశడ

5658 NDX2612646
పపరర: అఫసయమ ఫయమజ షపక

తసడడ:డ రరడ కకషష మమక
ఇసటట ననస:16-1-46
వయససస:49
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ  నసకరవరవప
ఇసటట ననస:16-1-46 B2
వయససస:63
లస: ససస స
5675 NDX2622033
పపరర: భబగఖ లకడమ నలల
ర రగ

భరస : వరరరరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:16-1-46
వయససస:67
లస: ససస స

5661 ZZB0246447
పపరర: ససధఖ లకడమ తనటట

94-72/1050

5656 NDX0469221
పపరర: సరరజన దదవ గరదచ

తసడడ:డ కకషరష రరవప సపతల
ఇసటట ననస:16-1-45 NAVABHARATH NAGE
వయససస:70
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబయఖ శవదననస
ఇసటట ననస:16-1-46
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకలమర
ఇసటట ననస:16-1-46
వయససస:55
లస: పప
5672 JBV1223056
పపరర: గరవరరనమమ నసకవరపప

94-72/117

తసడడ:డ రరమ కకషష బబ మమడనల
ఇసటట ననస:16-1-46
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశర రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:16-1-46
వయససస:52
లస: ససస స
5669 NDX1885658
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకలమర

5655 NDX2168343
పపరర: షససద బబబగ సపతల

భరస : వనసకట గగరగ రవ శసకర తనటట
ఇసటట ననస:16-1-46
వయససస:48
లస: ససస స
94-72/1056

5653 NDX3103348
పపరర: శక దదవ గరమన

తసడడ:డ కమలమకర రరవప గరమన
ఇసటట ననస:16-1-44
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:16-1-46
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అకరయఖ తనటట
ఇసటట ననస:16-1-46
వయససస:49
లస: పప
5663 NDX2913762
పపరర: దమయసత తనటట

94-72/1049

తసడడ:డ లకమయఖ మదదదమడడగగ
ఇసటట ననస:16-1-43
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ జయమమణణరరజ పప దపత
ఇసటట ననస:16-1-45
వయససస:39
లస: పప
5657 NDX0754036
పపరర: ససరజష బబబగ బసడనరర

5652 NDX2928752
పపరర: జవన కలమమర మదదదమడడగగ

5677 NDX1403724
పపరర: రవసదడ బబబగ అమరరననన

94-72/124

తసడడ:డ అపరసరరవప అమరరననన
ఇసటట ననస:16-1-46 F
వయససస:53
లస: పప
94-72/126

5680 NDX1403708
పపరర: హరగరత అమరగననన

94-72/127

తసడడ:డ రవసదడ బబబగ అమరగకకననన
ఇసటట ననస:16-1-46 F2
వయససస:25
లస: ససస స
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5681 NDX1403682
పపరర: సరయ సడవసత అమరగననన

94-72/128

తసడడ:డ రవసదడ బబబగ
ఇసటట ననస:16-1-46 F2
వయససస:28
లస: ససస స
5684 JBV2969061
పపరర: రరజరతరస దదవ

94-72/132

5685 JBV2727055
పపరర: బబబగరరవప గగమమడడ  

94-72/135

5688 NDX3160918
పపరర: ససభబషసణ కకడనల

94-72/133

5691 NDX1882423
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప ననరరర

94-72/131

5686 JBV2727048
పపరర: ననగభమషణస దదవ  

94-72/134

తసడడ:డ ససబబయఖ 
ఇసటట ననస:16-1-46 F5
వయససస:69
లస: పప
94-72/1057

భరస : మధస ససధన రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:16-1-46 F NO G3
వయససస:57
లస: ససస స
94-72/136

5683 NDX0899740
పపరర: గగమమడడ లకడమ ససలలచన

భరస : బబబగరరవప గగమమడడ
ఇసటట ననస:16-1-46 F5
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవరరవప  
ఇసటట ననస:16-1-46 F5
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:16-1-46 F5
వయససస:71
లస: పప
5690 NDX1882498
పపరర: రరకకమణణ దదవ ననరరర

94-72/129

భరస : రవసదడ బబబగ అమరరననన
ఇసటట ననస:16-1-46 F2
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ననగభమషణస  
ఇసటట ననస:16-1-46 F5
వయససస:63
లస: ససస స
5687 JBV2727014
పపరర: వరరరరడడడ గరదచ

5682 NDX0258988
పపరర: ససవర బసగరరర అమరరననన

5689 NDX2905941
పపరర: ససభబషసణ కకడనల

94-77/756

తసడడ:డ మధస ససధననన రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:16-1-46 F NO G3
వయససస:58
లస: ససస స
94-72/137

5692 NDX1233683
పపరర: సతఖననరరయణ రజడడ గరగర రజడడడ

94-72/138

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప ననరరర
ఇసటట ననస:16-1-46 NAVABHARATH APP
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడయగడడ ననరరర
ఇసటట ననస:16-1-46 NAVABHARATH APP
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రజడడ గరగగననన
ఇసటట ననస:16-1-46 NAVABHARATH APP
వయససస:64
లస: పప

5693 NDX1647777
పపరర: రరజజ రరజజశశరగ పపవరశడ

5694 NDX1540336
పపరర: వషష
ష శక ననరజర

5695 NDX1740845
పపరర: లలమవత రరయసస

94-72/139

94-72/141

94-72/140

భరస : వనసకయఖ చచదరగ పపవరశడ
ఇసటట ననస:16-1-46 NAVABHARATH APP F
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప నరనన
ఇసటట ననస:16-1-46 NAVABHARATH APP G
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ రరయసస
ఇసటట ననస:16-1-46 NAVABHARATH APP G
వయససస:75
లస: ససస స

5696 NDX0183590
పపరర: బడహహమణణ ఆవపల

5697 NDX0095067
పపరర: నవన యడర పలర 

5698 NDX0724054
పపరర: అనరపపరష మమ కరగక

94-72/142

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:16-1-46 NAVABHARATH APP S
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పసద రమమశ
ఇసటట ననస:16-1-46 S2
వయససస:31
లస: పప

5699 NDX0469312
పపరర: పసదదరమమష యడర పలర

5700 NDX1740761
పపరర: పవన కలమమర కకలమర

94-72/145

తసడడ:డ హనసమసతరరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:16-1-46 S4
వయససస:61
లస: పప
5702 NDX2016815
పపరర: మమలమల షపక

94-72/148

భరస : యలర మసదయఖ చనగసటట
ఇసటట ననస:16-1-46,FLAT NO G4
వయససస:61
లస: ససస స

94-72/146

94-72/955

5706 NDX1610857
పపరర: నససమ షపక

94-72/953

5709 NDX2826071
పపరర: ఈశశరమమ యడర పలర

94-72/147

5704 NDX2618114
పపరర: రరషన షపక

94-72/954

తసడడ:డ హహమస వల షపక
ఇసటట ననస:16-1-46 T1
వయససస:20
లస: పప
94-72/149

భరస : జలమన షపక shaik
ఇసటట ననస:16-1-46 T2
వయససస:61
లస: ససస స
94-72/1060

5701 NDX0469361
పపరర: హహసపసన షపక
తసడడ:డ మమలమల shaik
ఇసటట ననస:16-1-46 T1
వయససస:42
లస: పప

భరస : హహమస షపక
ఇసటట ననస:16-1-46 T1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ హహమస వల షపక
ఇసటట ననస:16-1-46 T1
వయససస:18
లస: పప
5708 NDX2728475
పపరర: ససబబబయమమ చనగసటట

5703 NDX2619302
పపరర: మహబగనరసర షపక

94-72/144

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:16-1-46 S3
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:16-1-46 S6
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:16-1-46 T1
వయససస:72
లస: పప
5705 NDX2618155
పపరర: రరహమన షపక

94-72/143

5707 NDX1610832
పపరర: జలమన షపక

94-72/150

తసడడ:డ ససలమర సరహహబ
ఇసటట ననస:16-1-46 T2
వయససస:71
లస: పప
94-72/1058

భరస : హనసమసతరరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:16-1-46, NAVABHARATA, S-2
వయససస:82
లస: ససస స

5710 NDX2826055
పపరర: రరధదదవ యడర పలర

94-72/1059

భరస : పసద రమమశ యడర పలర
ఇసటట ననస:16-1-46, NAVABHARATA,S-2
వయససస:53
లస: ససస స
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5711 NDX0490623
పపరర: మలలర శశరగ ధసళపరళళ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-42
94-72/956

భరస : రరజగరపరల
ఇసటట ననస:16-1-46,PLOT NO-G4
వయససస:44
లస: ససస స
5714 NDX3047321
పపరర: ననగ లకడమ మమధవరపప

5712 NDX2607299
పపరర: ససమసత ధసళపరళళ

తసడడ:డ రరజ గరపరల ధసళపరళళ
ఇసటట ననస:16-1-46,PLOT NO-G4
వయససస:20
లస: పప

భరస : ససభబషచసదర బబ సస మమధవరపప
ఇసటట ననస:16-1-48
వయససస:49
లస: ససస స

5715 NDX3120425
పపరర: ససభబషచసదర బబ సస
మమధవరపప
తసడడ:డ నరసససహహలల మమధవరపప
ఇసటట ననస:16-1-48
వయససస:49
లస: పప

5717 NDX2976785
పపరర: శశశత వనలననన

5718 JBV3088994
పపరర: వజయ లకడమ భబసరపననన

94-72/1061

94-72/1064

భరస : వజయ శశఖర ఉపపసటటరగ
ఇసటట ననస:16-1-48 f-501
వయససస:31
లస: ససస స
5720 JBV3088986
పపరర: సరసబశవరరవప భబసరపపననన

94-72/957

94-72/155

5713 NDX2607265
పపరర: ససరజఖ ధసళపరళళ

94-72/958

తసడడ:డ రరజ గరపరల ధసళపరళళ
ఇసటట ననస:16-1-46,PLOT NO-G4,
వయససస:22
లస: ససస స
94-72/1062

5716 NDX2977031
పపరర: వజయ శశఖర ఉపపసటటరర

94-72/1063

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఉపపసటటరర
ఇసటట ననస:16-1-48 f-501
వయససస:33
లస: పప
94-72/152

5719 NDX0039107
పపరర: వససతలకడమ అననర

94-72/153

భరస : సరసబశవరరవప భఇరరపపననన
ఇసటట ననస:16-1-48 IMPERIAL HEIGHTS
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : రరజజసదడపస
డ రద అననర
ఇసటట ననస:16-1-48 IMPERIAL HEIGHTS
వయససస:49
లస: ససస స

5721 NDX0039115
పపరర: రరజజసదడపస
డ రద అననర

5722 NDX0333930
పపరర: భబసరపననన పరవన

94-72/156

94-72/157

తసడడ:డ ననగయఖ భఇరరపపననన
ఇసటట ననస:16-1-48 IMPERIAL HEIGHTS
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ అననర
ఇసటట ననస:16-1-48 IMPERIAL HEIGHTS
వయససస:71
లస: పప

భరస : లకడమ శసకరస భఇరరపపననన
ఇసటట ననస:16-1-48 IMPERIAL HEIGHTS 5
వయససస:32
లస: ససస స

5723 NDX0789370
పపరర: శకకళళ నరరల

5724 NDX2261204
పపరర: శవ పరరశత యనమదల

5725 NDX2261154
పపరర: రరమమరరవప యనమదల

94-72/158

భరస : సతఖననరరయణరరడడడ నరరల
ఇసటట ననస:16-1-49
వయససస:57
లస: ససస స
5726 NDX2948404
పపరర: శక లకడమ బసడరర

భరస : రరమమరరవప యనమదల
ఇసటట ననస:16-1-51
వయససస:54
లస: ససస స
94-72/1067

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బసడరర
ఇసటట ననస:16-1-51
వయససస:18
లస: ససస స
5729 NDX1951426
పపరర: సరయ పడతక పససడడర

94-72/163

తసడడ:డ శవ కలమమర పససడడర
ఇసటట ననస:16-1-51 FLATE 202
వయససస:25
లస: పప
5732 NDX1713677
పపరర: సశపసరక మమకపస తషల

94-72/159

94-72/166

5727 NDX1894436
పపరర: శకవలర మమగసటట

తసడడ:డ ననరరయణ యనమదల
ఇసటట ననస:16-1-51
వయససస:25
లస: పప
94-72/161

5728 NDX2017912
పపరర: అశశన పససడడర

94-72/162

భరస : మధసససధన రరవప మమగసటట
ఇసటట ననస:16-1-51 FLATE 201
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శవ కలమమర పససడడర
ఇసటట ననస:16-1-51 FLATE 202
వయససస:50
లస: ససస స

94-72/164
5730 NDX1713693
పపరర: మగరళ సరయ అవననష
శవదననస
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ శవదననస
ఇసటట ననస:16-1-51 LAKSHMI ANKLVE
వయససస:26
లస: పప

5731 NDX1713719
పపరర: వనసకట ససబబయఖ శవదననస

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప శవదననస
ఇసటట ననస:16-1-51 LAKSHMI ANKLVE
వయససస:54
లస: పప

5733 NDX1713578
పపరర: పపరగషమ మమకపస తషల

5734 NDX1109206
పపరర: ననగవనణణ కకడనల

94-72/167

భరస : అజయ కలమమర మమకపస తషల
ఇసటట ననస:16-1-51 LAKSHMI ANKLVE 102
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససతతష కలమమర కకడనల
ఇసటట ననస:16-1-52
వయససస:44
లస: ససస స

5735 NDX1369164
పపరర: తరరపతమమ మగషససపలర

5736 NDX1109149
పపరర: పదమజ వడర మమడడ వడర మమడడ

5737 NDX1109834
పపరర: వజయకలమమరగ కకడనల

భరస : సతస యఖ మగషససపలర
ఇసటట ననస:16-1-52
వయససస:49
లస: ససస స
5738 NDX1369180
పపరర: శకనస మగషససపలర
తసడడ:డ సతస యఖ మగషససపలర
ఇసటట ననస:16-1-52
వయససస:26
లస: పప

94-72/170

భరస : ననగజశశర రరవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:16-1-52
వయససస:53
లస: ససస స
94-72/172

5739 NDX1369149
పపరర: రరసబబబగ మగషససపలర
తసడడ:డ సతస యఖ మగషససపలర
ఇసటట ననస:16-1-52
వయససస:27
లస: పప

94-72/165

94-72/168

తసడడ:డ అజయ కలమమర మమకపస తషల
ఇసటట ననస:16-1-51 LAKSHMI ANKLVE 102
వయససస:24
లస: ససస స
94-72/169

94-72/160

94-72/171

భరస : శకరరమ మహనరరవప కకడనల
ఇసటట ననస:16-1-52
వయససస:64
లస: ససస స
94-72/173

5740 NDX1369156
పపరర: నరసజన మగషససపలర

94-72/174

తసడడ:డ సతస యఖ మగషససపలర
ఇసటట ననస:16-1-52
వయససస:29
లస: పప
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5741 NDX1964858
పపరర: ససధదర కలమమర వడర మమడడ

94-72/175

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:16-1-52
వయససస:33
లస: పప
5744 NDX1882035
పపరర: అజయ కలమమర మమకపస తషల

94-72/178

94-72/181

భసధసవప: ససరజశ బబబగ అసబటట
ఇసటట ననస:16-1-52
వయససస:21
లస: పప
5753 NDX2314383
పపరర: కలమమరగ కకడసరర

94-137/27

94-72/184

భరస : సరసబశవరరవప పప నరగసటట
ఇసటట ననస:16-1-57
వయససస:55
లస: ససస స
5762 NDX0793117
పపరర: వరయఖ పస లకస పప లసకక

94-72/188

94-72/190

భరస : కకటటశశరరరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:16-1-61
వయససస:80
లస: ససస స

5749 NDX2611093
పపరర: ససనత ససగగరన

5754 NDX2314474
పపరర: పపడమ సరగర కకడసరర

5757 NDX1001163
పపరర: రరజజష యలవరగస

5760 NDX2611283
పపరర: ససరజశ బబబగ అసబటట

5763 NDX3178936
పపరర: చసదదక
డ లకడమ దడరడర

5766 NDX2639052
పపరర: పవన సరయ పస లకస

5769 NDX0999920
పపరర: మణణ కరరగసక వనలవనలర
తసడడ:డ శకనవరస వనలవనలర
ఇసటట ననస:16-1-61
వయససస:32
లస: పప

94-72/180

94-72/960

94-137/26 5752 NDX1088186
5751 NDX2314375
పపరర: వనసకట ససబబ రరడడ అనరపపరరడడడ
పపరర: దసరర కాగడబబ లల

94-72/182

భరస : పడసరదస కకసడబబ లల
ఇసటట ననస:16-1-55
వయససస:58
లస: ససస స
94-137/28

5755 NDX1109560
పపరర: వనసకటలకడమ పస లకస

94-72/183

భరస : వరరసజననయగలల పప లకస
ఇసటట ననస:16-1-56
వయససస:65
లస: ససస స
94-75/32

5758 NDX1001080
పపరర: శకరసజత యలవరగస

94-75/33

తసడడ:డ వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:16-1-56
వయససస:28
లస: పప
94-72/962

5761 NDX2306595
పపరర: రవ కకరణ రరడడడ అవపతష

94-72/187

తసడడ:డ హరగ కకషరష రరడడడ అవపతష
ఇసటట ననస:16-1-59
వయససస:48
లస: పప
94-72/1068

5764 NDX3148699
పపరర: భరత శకనవరస దడరడర

94-72/1069

తసడడ:డ ససరజశ దడరడర
ఇసటట ననస:16-1-59
వయససస:18
లస: పప
94-72/964

తసడడ:డ శరభ రరవప పస లకస
ఇసటట ననస:16-1-60
వయససస:18
లస: పప
94-72/192

5746 NDX1894410
పపరర: మధసససధన రరవప మమగసటట

భరస : ససరజశ బబబగ అసబటట
ఇసటట ననస:16-1-52
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససరజశ దడరడర
ఇసటట ననస:16-1-59
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శరభరరవప పప లసకక
ఇసటట ననస:16-1-60
వయససస:47
లస: ససస స
5768 NDX0424341
పపరర: ఆదచమమ గసటటపలర

94-72/959

భసధసవప: ససనత ససగగరన
ఇసటట ననస:16-1-58
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శరభయఖ పప లసకక
ఇసటట ననస:16-1-59
వయససస:81
లస: పప
5765 NDX0424275
పపరర: లకడమ కలమమరగ పలకస

5748 NDX2611234
పపరర: శవ పరరశత ససగగరన

తసడడ:డ వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:16-1-56
వయససస:28
లస: పప
94-72/185

94-72/177

తసడడ:డ గగరవయఖ మమగసటట
ఇసటట ననస:16-1-52
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ యయససరరసఠరస కకడసరర
ఇసటట ననస:16-1-55
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శరభయఖ పప లకస
ఇసటట ననస:16-1-56
వయససస:67
లస: పప
5759 NDX0789446
పపరర: జజఖత పప నరగసటట

94-72/179

తసడడ:డ రరమ ససబబ రరడడ అనరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:16-1-53
వయససస:68
లస: పప

భరస : సరగర కకడసరర
ఇసటట ననస:16-1-55
వయససస:47
లస: ససస స
5756 NDX1110519
పపరర: వరరసజననయగలల పస లకస

5745 NDX1110279
పపరర: ననగజశశర రరవప వడర మమడడ

భసధసవప: ససనత ససగగరన
ఇసటట ననస:16-1-52
వయససస:55
లస: ససస స
94-72/961

5743 NDX1369172
పపరర: సతస యఖ మగషససపలర

తసడడ:డ రరమగలల మగషససపలర
ఇసటట ననస:16-1-52
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:16-1-52
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:16-1-52
వయససస:71
లస: పప
5750 NDX2613669
పపరర: రవ తదజ బలమర

94-72/176

తసడడ:డ రరసమహననడవప
ఇసటట ననస:16-1-52
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ మమకపస తషల
ఇసటట ననస:16-1-52
వయససస:54
లస: పప
5747 AP151010174097
పపరర: శకరరసమహననడవప కకడనల

5742 AP151010174098
పపరర: ససతతషషరమమర కకడనల

5767 NDX0438101
పపరర: జసశసతలకడమ వనలవనలర

94-72/191

తసడడ:డ శకనవరస వనలవనలర
ఇసటట ననస:16-1-61
వయససస:33
లస: ససస స
94-72/193

5770 NDX0423277
పపరర: కకటటశశరరరవప గగసటటపలర 

94-72/194

తసడడ:డ రరమయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:16-1-61
వయససస:88
లస: పప
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5771 NDX3187069
పపరర: వనసకట అనసరరధ నలర గగసడ

భరస : వనసకట పటబసభ రమమరరవప నలర గగసడ
ఇసటట ననస:16-1-62
వయససస:60
లస: ససస స

94-72/1072
5772 NDX3205150
పపరర: వనసకట లలతననసద వనయ
కలమమర నలర గగసడ
తసడడ:డ వనసకట పటబసభ రమమరరవప నలర గగసడ
ఇసటట ననస:16-1-62
వయససస:34
లస: పప

94-72/1073
5773 NDX3158631
పపరర: వనసకట లలతననసద వనయ
కలమమర నలర గగసడ
తసడడ:డ వనసకట పటబసభ రమమరరవప నలర గగసడ
ఇసటట ననస:16-1-62
వయససస:34
లస: పప

5774 NDX2870152
పపరర: కలమఖణ కకషష కరరరస క గణణశన

5775 NDX1382175
పపరర: మమధవ బబ లర ననన

5776 NDX1382167
పపరర: శకనవరస రరవప బబ లర ననన

94-72/1071

94-78/900

తసడడ:డ రమమశ గణణశన
ఇసటట ననస:16-1-62
వయససస:18
లస: పప
5777 FYY0358101
పపరర: వనసకటటశశర రరవప జసపరల

భరస : శకనవరస రరవప బబ లర ననన బబ లర ననన
ఇసటట ననస:16-1-64
వయససస:46
లస: ససస స
94-72/197

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చన
ఇసటట ననస:16-1-64
వయససస:42
లస: పప
5780 NDX3075041
పపరర: శక కర సరయ బబ లర ననన

94-72/1075

94-72/200

94-72/203

భరస : రసగరరరవప ననరరకకసడ
ఇసటట ననస:16-1-71
వయససస:65
లస: ససస స

94-72/199

94-72/201

5785 NDX1523969
పపరర: చరగషమ కలదదరగ

94-72/202

5787 NDX2150308
పపరర: కకషష మహన ననగళర

తసడడ:డ భబసరర కలదదరగ
ఇసటట ననస:16-1-67
వయససస:27
లస: ససస స
94-72/204

5788 AGZ1537968
పపరర: శశష రరవప యమమజజల

94-72/1076

తసడడ:డ వ ఏల నరసససహ మమరగస
ఇసటట ననస:16-1-68
వయససస:77
లస: పప

5790 NDX3082575
పపరర: వనసకట లలతన సససధసారరగ
యమమజజల
తసడడ:డ శకనవరస యమమజజల
ఇసటట ననస:16-1-68
వయససస:21
లస: ససస స

94-72/1078

5791 NDX1716143
పపరర: వ ఎస ఎస జయ లకడమ
యమమజల
భరస : శకనవరస యమమజల
ఇసటట ననస:16-1-68
వయససస:46
లస: ససస స

94-72/1431

94-72/1432

5793 NDX1716127
పపరర: వనసకట సమర కలమమర
యమమజల
తసడడ:డ శకనవరస యమమజల
ఇసటట ననస:16-1-68
వయససస:24
లస: పప

94-72/1442

5794 NDX0630178
పపరర: పదమజ అగగరగగసడనల

94-72/205

94-72/966

తసడడ:డ అలల
ర రయఖ మగడడ
ఇసటట ననస:16-1-69
వయససస:37
లస: పప
5798 AP151010177241
పపరర: జవకరరరణణ ననరరకకసడ

5782 NDX0999342
పపరర: రరమకకటటశశర రరవప మమకకననన
మమకకననన
తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప మమకకననన
ఇసటట ననస:16-1-66
వయససస:28
లస: పప

94-72/1077

తసడడ:డ శశష రరవప యమమజల
ఇసటట ననస:16-1-68
వయససస:50
లస: పప
5795 NDX2553865
పపరర: కకసడయఖ మగడడ

5784 NDX0999227
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప మమకకననన

94-72/1074

94-72/198

తసడడ:డ మధసససధన రరవప ననగళర
ఇసటట ననస:16-1-68
వయససస:64
లస: పప

భరస : శశష రరవప యమమజజల
ఇసటట ననస:16-1-68
వయససస:68
లస: ససస స
5792 NDX1716101
పపరర: శకనవరస యమమజల

5781 NDX1034032
పపరర: దమయసత మమకకననన

5779 FZZ7140494
పపరర: వనదవత జసపరల
భరస : వనసకటటశరరరవప
ఇసటట ననస:16-1-64
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ మమకకననన
ఇసటట ననస:16-1-66
వయససస:65
లస: పప

భరస : భబసరర kudiri
ఇసటట ననస:16-1-67
వయససస:56
లస: ససస స
5789 AGZ1538511
పపరర: శశషరరతరస యమమజజల

94-72/965

భరస : వనసకట ససబబబరరవప మమకకననన
ఇసటట ననస:16-1-66
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప మమకకననన
ఇసటట ననస:16-1-66
వయససస:39
లస: పప
5786 NDX1523977
పపరర: ఉష కలదదరగ

5778 NDX2650182
పపరర: వనదవత జసపరల

94-72/196

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ లర ననన బబ లర ననన
ఇసటట ననస:16-1-64
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:16-1-64
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ లర ననన
ఇసటట ననస:16-1-64
వయససస:21
లస: పప
5783 NDX0999888
పపరర: రరసబబబగ మమకకననన

94-72/195

5796 NDX2551075
పపరర: చచసతనఖ జజఖత మగడడ

భరస : శశషగగరగరరవప అగగరగగసడనల
ఇసటట ననస:16-1-69
వయససస:52
లస: ససస స
94-72/967

భరస : కకసడయఖ మగడడ
ఇసటట ననస:16-1-69
వయససస:33
లస: ససస స
94-72/207

5799 AP151010174302
పపరర: అనల కలమమర ననరరకకసడ
తసడడ:డ రసగరరరవప ననరరకకసడ
ఇసటట ననస:16-1-71
వయససస:46
లస: పప

5797 NDX0351361
పపరర: ససజనఖ ననరరకకసడ

94-72/206

భరస : అనలలరమమర ననరరకకసడ
ఇసటట ననస:16-1-71
వయససస:43
లస: ససస స
94-72/208

5800 NDX2360857
పపరర: ఎన శకనసవరస నరరకకసడ

94-137/29

తసడడ:డ అనల కలమమర నరరకకసడ
ఇసటట ననస:16-1-71
వయససస:21
లస: పప
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5801 NDX2615755
పపరర: శకనవరస ననరరకకసడ
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94-72/968

తసడడ:డ అనల కలమమర ననరరకకసడ
ఇసటట ననస:16-1-71 1 floor
వయససస:20
లస: పప
5804 NDX2209799
పపరర: రరజఖలకడమ కళళఖణపప

94-72/211

5802 NDX2209781
పపరర: జజగజశశర రరవప కళళఖణపప

94-72/209

తసడడ:డ జజగజశశర రరవప కళళఖణపప
ఇసటట ననస:16-1-71 NAABHARATH NAGER
వయససస:27
లస: ససస స

5805 NDX2610749
పపరర: ససరగర ననరరకకసడ

5806 NDX0438069
పపరర: శకలకడమ రరయపరటట

94-72/969

తసడడ:డ అనల కలమమర ననరరకకసడ
ఇసటట ననస:16-1-71 UR
వయససస:19
లస: ససస స

5807 NDX0424531
పపరర: రరయపరటట రరమ తషలశమమ

5808 NDX1206309
పపరర: వనసకట కకటటశశర పడసరద
రరయపరటట
తసడడ:డ ససబబబరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:16-1-73
వయససస:44
లస: పప

94-72/214

5811 NDX2044436
పపరర: ససబడమణఖ శరససస స బలర

94-72/217

భరస : రరయపరటట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:16-1-73
వయససస:61
లస: ససస స
5810 NDX2033520
పపరర: కనక దసరర బలర

94-72/216

భరస : ససబడమణఖ శరససస స బలర
ఇసటట ననస:16-1-74
వయససస:41
లస: ససస స
5813 NDX0424606
పపరర: ససరఖకలమమరగ కకరగటబల
భరస : పపడమచసద కకరటబల
ఇసటట ననస:16-1-75
వయససస:80
లస: ససస స
5816 NDX1885914
పపరర: నరసససహ రరవప కకపణనథద

94-75/34

94-75/36

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:16-1-76
వయససస:65
లస: పప
5822 NDX0188698
పపరర: లమవణఖ వడచడ 

94-72/275

5817 NDX2209963
పపరర: షణగమఖ కకరగటలమ

5809 NDX0423418
పపరర: ససబబబరరవప రరయపరటట

94-72/215

తసడడ:డ లసగయఖ రరయపరటట
ఇసటట ననస:16-1-73
వయససస:64
లస: పప
5812 NDX0424663
పపరర: ఫణణలకడమ కకరగటబల

94-72/218

భరస : గరపసచసద కకరటబల
ఇసటట ననస:16-1-75
వయససస:42
లస: ససస స
94-72/220

తసడడ:డ పపడమ చసద కకరటబల
ఇసటట ననస:16-1-75
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమగలల కకపణనథద
ఇసటట ననస:16-1-75
వయససస:47
లస: పప
5819 NDX1752436
పపరర: ననగ మలర కరరరరన రరవప కలరరక

5814 NDX0423467
పపరర: గరపసచసద కకరగటబల

94-72/212

తసడడ:డ ససబబబరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:16-1-73
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపసయఖ బలర
ఇసటట ననస:16-1-74
వయససస:47
లస: పప
94-72/219

94-72/210

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప కళళఖణపప
ఇసటట ననస:16-1-71 NAABHARATH NAGER
వయససస:56
లస: పప

భరస : జజగజశశర రరవప కళళఖణపప
ఇసటట ననస:16-1-71 NAABHARATH NAGER
వయససస:51
లస: ససస స
94-72/213

5803 NDX2209971
పపరర: జజఖత బసస కళళఖణపప

5815 NDX0423509
పపరర: పపడమచసద కకరగటబల

94-72/221

తసడడ:డ శశషగగరగరరవప కకరటబల
ఇసటట ననస:16-1-75
వయససస:73
లస: పప
94-72/222

5818 NDX1772335
పపరర: రమమష బబబగ ఘసటబ

తసడడ:డ గరపస చసద కకరగటలమ
ఇసటట ననస:16-1-75 NAVABHARATH NAGE
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ బబల రరమయఖ ఘసటబ
ఇసటట ననస:16-1-76
వయససస:62
లస: పప

5820 NDX1761742
పపరర: రరజఖ లకడమ ఘసటబ

5821 NDX0595603
పపరర: జజఖత కసబబల

94-72/273

94-75/35

94-72/274

భరస : రమమశ బబబగ ఘసటబ
ఇసటట ననస:16-1-76 1 FLOR C1 SURYODAY
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ కసబబల
ఇసటట ననస:16-1-76 2 FLOR B2 SURYODA
వయససస:31
లస: ససస స

5823 NDX0094763
పపరర: పవన వడచడ

5824 NDX0188615
పపరర: భబరత దదవ వడచడ 

94-72/276

94-72/277

భరస : పవన వడదడ
ఇసటట ననస:16-1-76 2 FLOR B2 SURYODA
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమ పడసరద వడదడ
ఇసటట ననస:16-1-76 2 FLOR B2 SURYODA
వయససస:43
లస: పప

భరస : శవ రరమ పడసరద వడదడ
ఇసటట ననస:16-1-76 2 FLOR C2 SURYODA
వయససస:63
లస: ససస స

5825 NDX0423558
పపరర: వనసకటటశశరరరరవ గరగగననన

5826 NDX0424804
పపరర: రసజత మడసపట

5827 NDX0424747
పపరర: మమయ మడసపట

94-72/278

94-72/279

94-72/280

తసడడ:డ నరసససహస గరగగననన
ఇసటట ననస:16-1-76 2 FLOR C2 SURYODA
వయససస:86
లస: పప

తసడడ:డ రరజగరపరల మడసపట
ఇసటట ననస:16-1-76 3FLOR A3 SURYO DA
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరజగరపరల మడసపట
ఇసటట ననస:16-1-76 3FLOR A3 SURYO DA
వయససస:68
లస: ససస స

5828 JBV2728756
పపరర: రరజగరపరలన మమడసపత  

5829 NDX1888777
పపరర: పపషస మసజరగ కలరరక

5830 NDX0212696
పపరర: ఉషర రరణణ మననర

94-72/281

తసడడ:డ మనన మడసపట
ఇసటట ననస:16-1-76 3FLOR A3 SURYO DA
వయససస:79
లస: పప

94-72/282

భరస : ననగ మలర కరరరరన రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:16-1-76 3 FLOR C3 SURYODA
వయససస:56
లస: ససస స

94-72/283

భరస : సతఖననరరయణ మమరగస మననర
ఇసటట ననస:16-1-76 3 FLOR C3 SURYODA
వయససస:61
లస: ససస స
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5831 NDX0095471
పపరర: ననగజసదర మననర
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94-72/284

5832 NDX1325646
పపరర: అనసత లకడమ నసదదపరటట

94-72/285

5833 NDX1325638
పపరర: శవ కలమమర రజడడ నసదదపరటట

94-72/286

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమరగస లలట మననర
ఇసటట ననస:16-1-76 3 FLOR C3SURYODAY
వయససస:37
లస: పప

భరస : యలర మసద రజడడడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:16-1-76 4 FLOR A4 SURYODA
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర మసద రజడడడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:16-1-76 4 FLOR A4 SURYODA
వయససస:37
లస: పప

5834 NDX2043925
పపరర: రరధన కకషష మననరరగ

5835 NDX0783407
పపరర: లకడమ భబవన జరరబగల

5836 JBV2969871
పపరర: అరరణకలమమరగ జరరగగల

94-72/287

94-72/288

94-72/289

తసడడ:డ లకమయఖ మననరరగ
ఇసటట ననస:16-1-76 4 FLOR C4 SURYODA
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ సతష బబబగ జరరబగల
ఇసటట ననస:16-1-76 5 FLOR B5 SURYODA
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సతషరబబగ  జరరగగల
ఇసటట ననస:16-1-76 5 FLOR B5 SURYODA
వయససస:52
లస: ససస స

5837 JBV2729135
పపరర: సతష బబబగ జరరబగల

5838 NDX0188672
పపరర: పడసనర వపసరర 

5839 NDX0096099
పపరర: ఏడడకకసడలల వపరర

94-72/290

94-72/223

94-72/224

తసడడ:డ ఆసజననయగలల జరరబగల
ఇసటట ననస:16-1-76 5 FLOR B5 SURYODA
వయససస:58
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల వపసరర
ఇసటట ననస:16-1-76 GROUND SURYA 0 DA
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ లలట వపసరర
ఇసటట ననస:16-1-76 GROUND SURYA 0 DA
వయససస:37
లస: పప

5840 NDX0572891
పపరర: రరమయఖ కసబబల

5841 NDX2043917
పపరర: వజయ లకడమ మననరరగ

5842 NDX1882092
పపరర: పలర వ మసడవ

94-72/225

94-72/226

94-72/227

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కసబబల
ఇసటట ననస:16-1-76 GROUND SURYA 0 DA
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరధ కకషష మననరరగ
ఇసటట ననస:16-1-76 SURYODAYA APARTM
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : రరజజష మసడవ
ఇసటట ననస:16-1-76 SURYO DAYA APP
వయససస:31
లస: ససస స

5843 NDX2424166
పపరర: లకడమ పడసనర పససటబఖల

5844 NDX1033554
పపరర: భబరర వ కరసర

5845 NDX0999847
పపరర: సరయ పడసరద కరసర

94-72/291

94-72/228

94-72/229

భరస : సతఖ ననరరయణ పససటబఖల
ఇసటట ననస:16-1-77, F-C4, SURYODAYA A
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సరయ పడసరద కసర
ఇసటట ననస:16-1-78 NAVABHARATH NAGE
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సససగరరరవప కసర
ఇసటట ననస:16-1-78 NAVABHARATH NAGE
వయససస:51
లస: పప

5846 NDX2728566
పపరర: వరర రరడడడ దసగరరసపపడడ

5847 NDX2783082
పపరర: వమల దసగరరసపపడడ

5848 NDX2865640
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ దసగరరసపపడడ

94-72/1079

తసడడ:డ పసదద వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:16-1-80
వయససస:68
లస: పప
5849 NDX2778256
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ దసగరరసపపడడ

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:16-1-80
వయససస:33
లస: ససస స
94-72/1082

తసడడ:డ వర రరడడడ దసగరరసపపడడ
ఇసటట ననస:16-1-80
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వరర రరడడడ
ఇసటట ననస:16-1-80
వయససస:29
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ వర రరడడడ దసగరరసపపడడ
ఇసటట ననస:16/1/80
వయససస:29
లస: పప

94-72/1087

తసడడ:డ ససబబరరవప లసగగననన
ఇసటట ననస:16-1-81,
వయససస:43
లస: పప
5858 NDX0185363
పపరర: హహహమమవత మసదడపప

94-72/1085

భరస : గరవరరన రరవప మససడదపప
ఇసటట ననస:16-1-82 NAVABHARATH NAGA
వయససస:52
లస: ససస స

5859 JBV2727360
పపరర: శకకరసత బబబగ మసదడపప

5854 NDX2886539
పపరర: ససశల కకలమరర

94-72/1086

తసడడ:డ ససబబబ రరవప కకలమరర
ఇసటట ననస:16-1-81 FLAT NO 501
వయససస:68
లస: ససస స
94-72/1088

భరస : శవరజ మసదడపప
ఇసటట ననస:16-1-82
వయససస:60
లస: ససస స
94-72/231

94-72/1084

తసడడ:డ ససధకర రరడడడ బబజవరడ
ఇసటట ననస:16-1-80
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ కకలమరర
ఇసటట ననస:16-1-81 FLAT NO 501
వయససస:71
లస: పప
5856 NDX3213295
పపరర: అసజమమ మసదడపప

94-72/1081

తసడడ:డ వర రరడడడ
ఇసటట ననస:16-1-80
వయససస:33
లస: పప

94-72/1083 5851 NDX2886505
5850 NDX2728541
పపరర: సతఖననరరయణ రరడడ దసగర సపపడడ
పపరర: శక లకడమ బబజవరడ

94-78/881 5853 NDX2886521
5852 NDX2877678
పపరర: సతఖననరరయణ రరడడడ దసగరరసపపడడ
పపరర: ససబబబ రరవప కకలమరర

5855 NDX2886604
పపరర: వనణగ కలమమర లసగగననన

94-72/1080

5857 JBV1222553
పపరర: శకలత మసదడపప

94-72/230

తసడడ:డ గరవరద నరరవప మసదలపప
ఇసటట ననస:16-1-82 NAVABHARATH NAGA
వయససస:34
లస: ససస స
94-72/232

తసడడ:డ గరవరద నరరవప మసడదపప
ఇసటట ననస:16-1-82 NAVABHARATH NAGA
వయససస:33
లస: పప

5860 NDX0792077
పపరర: రఘగరరమయఖ ఎస

94-72/233

తసడడ:డ శవరజ ఎస
ఇసటట ననస:16-1-82 NAVABHARATH NAGA
వయససస:42
లస: పప
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5861 JBV1391937
పపరర: గరవరరన రరవప మసదడపప

94-72/234

5862 NDX1772699
పపరర: శరకవణణ కలసభబ

94-72/235

5863 NDX1772749
పపరర: ననగ మలలర సవరర కలసభ

94-72/236

తసడడ:డ వనసకటనరసయఖ మసడదపప
ఇసటట ననస:16-1-82 NAVABHARATH NAGA
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడ బబబగ కలసభబ
భరస : రవసదడ బబబగ కలసభబ
ఇసటట ననస:16-1-82 RAMAKRISHNA GROU ఇసటట ననస:16-1-82 RAMAKRISHNA GROU
వయససస:26
లస: ససస స
వయససస:47
లస: ససస స

5864 NDX1772582
పపరర: ననగ సససధస కలసభబ

5865 NDX1772632
పపరర: రవసదడబబబగ కలసభబ

94-72/237

తసడడ:డ రవసదడ బబబగ కలసభబ
ఇసటట ననస:16-1-82 VIDHYA NAGER 1LINE
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ భగజసగరరవప కలసభబ
ఇసటట ననస:16-1-82 VIDHYA NAGER 1LINE
వయససస:52
లస: పప

94-72/240 5868 NDX2612307
5867 NDX0424325
పపరర: రరమమహనరరవప పరలడడగగ
పపరర: సరశరరచష చదకలరగ

తసడడ:డ రరమయఖ పరలడగగ
ఇసటట ననస:16-1-83 NAVABHARATH NAGA
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ పవన కలమమర చదకలరగ
ఇసటట ననస:16-01-84
వయససస:32
లస: పప

5870 NDX2612240
పపరర: నరజ తదలపస డ లల

5871 NDX2886471
పపరర: వనసకట రరవప గసటబ

94-72/971

భరస : పవన కలమమర చదకలరగ
ఇసటట ననస:16-1-84
వయససస:58
లస: ససస స
5873 JBV1223650
పపరర: ససభబషసణణదదవ బబ లమర

94-72/1091

94-72/241

94-72/244

5877 NDX2481604
పపరర: శవ లకడమ ససకర

5880 NDX2261162
పపరర: ననగరరజ సససకర

94-137/31

94-72/248

94-72/242

94-72/245

94-72/970

5872 NDX2886497
పపరర: అపసమమ గసటబ

94-72/1090

5875 NDX3046547
పపరర: మలర కరరరరన రరవప బబ లర

94-72/1093

5878 NDX2505808
పపరర: శవ లకడమ సససకర

94-72/243

5881 NDX2314524
పపరర: శవ లకడమ సససకర

94-137/30

భరస : కజశవ రరవప సససకర
ఇసటట ననస:16-1-86
వయససస:50
లస: ససస స

94-72/249

5889 NDX0469627
పపరర: పడతభ నసతలపరటట

94-72/1094

5869 NDX2612281
పపరర: పవన కలమమర చదకలరగ

భరస : కజశవరరవప సససకర
ఇసటట ననస:16-1-86
వయససస:50
లస: ససస స

5886 NDX1088111
పపరర: రరజజశ కలమమర నసతలపరటట

5888 NDX2772689
పపరర: అనసష గగతనస

భరస : రరస మహనరరవప పరలడగగ
ఇసటట ననస:16-1-83 NAVABHARATH NAGA
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బబ లర
ఇసటట ననస:16-1-84,
వయససస:63
లస: పప

94-72/246

తసడడ:డ ససరజసదడ బబబగ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:16-1-90
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరజ కలమమర నసతలపరటట
ఇసటట ననస:16-1-90
వయససస:33
లస: ససస స

94-72/1092

5883 NDX1652545
పపరర: వనసకట రఘగ రరమ రరడడ
జజనరల
తసడడ:డ మహన రరడడ జజనరల
ఇసటట ననస:16-1-88
వయససస:56
లస: పప

భరస : రఘగరరమరరడడడ జజనరల
ఇసటట ననస:16-1-88 NAVABHARATH NAGA
వయససస:49
లస: ససస స

94-72/239

భరస : వనసకట రరవప గసటబ
ఇసటట ననస:16-1-84
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ కజశవరరవప సససకర
ఇసటట ననస:16-1-86
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ సససకర
ఇసటట ననస:16-1-86
వయససస:53
లస: పప
5885 NDX2209948
పపరర: నరమల జజనరలగడడ

94-72/1089

భరస : కజశవ రరవప ససకర
ఇసటట ననస:16-1-86
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కజశవ రరవప
ఇసటట ననస:16-1-86
వయససస:28
లస: పప
5882 NDX2314581
పపరర: కజశవరరవప సససకర

5874 NDX2886489
పపరర: శకకరసత గసటబ

5866 NDX0063925
పపరర: ససతరరవమమ పరలడడగగ

తసడడ:డ వనసకయఖ చదకలరగ
ఇసటట ననస:16-1-84
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప గసటబ
ఇసటట ననస:16-1-84
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కజశవ రరవప సససకర
ఇసటట ననస:16-1-86
వయససస:30
లస: ససస స
5879 NDX2481588
పపరర: ససకర ననగరరరరన

94-72/942

తసడడ:డ వనసకట ససబబయమఖ గసటబ
ఇసటట ననస:16-1-84
వయససస:66
లస: పప

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప  బబ లమర
ఇసటట ననస:16-1-84
వయససస:57
లస: ససస స
5876 NDX2261212
పపరర: జయశక సససకర

94-72/238

5884 NDX2077015
పపరర: సరయ మననగర జజనరల

94-72/247

తసడడ:డ రఘగ రరస రరడడ జజనరల
ఇసటట ననస:16-1-88 NAVABHARATH NAGA
వయససస:26
లస: ససస స
5887 NDX2552917
పపరర: రరజ కలమమర నసతలపరటట

94-72/972

తసడడ:డ ససరజసదడ బబబగ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:16-1-90
వయససస:36
లస: పప
94-72/250

తసడడ:డ ససరజసదడ బబబగ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:16-1-90 NAVABHARATH NAGE
వయససస:34
లస: ససస స

5890 NDX0469494
పపరర: వనదవత నసతలపరటట

94-72/251

భరస : ససరజసదడ బబబగ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:16-1-90 NAVABHARATH NAGE
వయససస:57
లస: ససస స
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5891 NDX0469452
పపరర: ససరజసదడ నసతలపరటట

94-72/252

5892 NDX0841916
పపరర: సరరజన ఈమన

94-72/253

5893 AP151010174315
పపరర: శకనవరసరరవప ఈమన

94-72/254

తసడడ:డ హనసమసత రరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:16-1-90 NAVABHARATH NAGE
వయససస:57
లస: పప

భరస : సదననసదరరవప ఈమన
ఇసటట ననస:16-1-91 NAVABHARATH NAGE
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ సదననసదరరవప ఈమన
ఇసటట ననస:16-1-91 NAVABHARATH NAGE
వయససస:47
లస: పప

5894 AP151010174156
పపరర: సదననసదరరవప ఈమన

5895 NDX2726339
పపరర: ససనత నలర పరటట

5896 NDX2531887
పపరర: హరగ తడవనదద పకలరరగస

94-72/255

తసడడ:డ వరరసరశమ ఈమన
ఇసటట ననస:16-1-91 NAVABHARATH NAGE
వయససస:77
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:16-1-93
వయససస:38
లస: ససస స

94-72/258 5898 NDX2531911
5897 NDX2531846
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ పకలరరగస
పపరర: వనసకట లకడమ పకలరరగస

తసడడ:డ తడమమరరసలల పకలరరగస
ఇసటట ననస:16-1-97
వయససస:45
లస: పప
5900 NDX2531853
పపరర: హరగ తడవనదద పకలరరగస

94-137/32

5901 NDX2531903
పపరర: వనసకట లకడమ పకలరరగస

భరస : వ.ఆర.కర. లకమణరరవప వరమమచననన
ఇసటట ననస:16-1-100
వయససస:60
లస: ససస స

5904 JBV2728624
పపరర: జయకరసత వరమమచననన

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ వనలరసకక
ఇసటట ననస:16-1-100
వయససస:89
లస: పప
94-78/39

తసడడ:డ గరపరల రరవప ఉపపసటటరగ
ఇసటట ననస:16-2-102
వయససస:34
లస: పప
5912 NDX0570648
పపరర: రరజజసదడపస
డ రద అచచసటట
తసడడ:డ నరసససహరరవప అచచసటట
ఇసటట ననస:16-2-104
వయససస:57
లస: పప
5915 NDX2858389
పపరర: అనసరరప కకట

94-78/905

భరస : మగగపతరరవప యరకగగగటర
ఇసటట ననస:16-2-106
వయససస:62
లస: ససస స

94-72/262

94-78/883

5905 AP151010174550
పపరర: రరధనకకషషలకమణరరవప
వరమమచననన
తసడడ:డ మమధవరరవప వరమమచననన
ఇసటట ననస:16-1-100
వయససస:69
లస: పప
5908 NDX0655779
పపరర: మగమ ధసల జజగగ
తలర : రతరకలమమరగ జజగగ
ఇసటట ననస:16-2-102
వయససస:34
లస: ససస స

5910 NDX0571620
పపరర: తనసజ ఆచసటట

5911 NDX0571679
పపరర: ససశల అచచసటట

94-89/111

5916 NDX2190676
పపరర: హహమసత మమకకననన

5919 NDX0254128
పపరర: శవ పడసరద యరకగగగటర
తసడడ:డ మగగపతరరవప యరకగగగటర
ఇసటట ననస:16-2-106
వయససస:41
లస: పప

94-75/37

94-72/263

94-78/37

94-89/112

తసడడ:డ రరజజసదడపస
డ రద అచచసటట
ఇసటట ననస:16-2-104
వయససస:51
లస: ససస స
94-78/903

5914 NDX3016789
పపరర: ససధ రరణణ కకట

94-78/904

భరస : ఆసజననయగలల ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:16-2-105
వయససస:49
లస: ససస స
94-90/61

తసడడ:డ వరయఖ మమకకననన
ఇసటట ననస:16-2-105
వయససస:31
లస: పప
94-78/42

5902 NDX2189570
పపరర: భవరన శరరష మదమసచ

తసడడ:డ వజయ కలమమర బబ లలర దసద
ఇసటట ననస:16-02-19, 4/3 cross road
వయససస:22
లస: పప

5913 NDX2858405
పపరర: ఆసజననయగలల కకట

94-72/260

తసడడ:డ శకనవరస బబబగ మదమసచ
ఇసటట ననస:16-1-99
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకట
ఇసటట ననస:16-2-105
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల కకట
ఇసటట ననస:16-2-105
వయససస:30
లస: పప
5918 NDX0262485
పపరర: మలలర శశరగ యరకగగగటర

94-137/33

తసడడ:డ రరజజసదడపస
డ రద అచచసటట
ఇసటట ననస:16-2-104
వయససస:28
లస: ససస స
94-89/113

5899 NDX2531929
పపరర: సరయ రమణణ పకలరరగస
తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ పకలరరగస
ఇసటట ననస:16-1-97
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనకకషషలకమణరరవప వరమమచననన
ఇసటట ననస:16-1-100
వయససస:40
లస: పప

94-72/264 5907 NDX2928547
5906 AP151010174063
పపరర: లకడమననరరయణ వనలరసకక వనలరసకక
పపరర: వసశ పడజశల బబ లలర దసద

5909 NDX0345736
పపరర: అసజత ఉపపసటటరగ ఉపపసటటరగ

94-72/259

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ పకలరరగస
ఇసటట ననస:16-1-97
వయససస:44
లస: ససస స
94-72/261

94-72/257

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ పకలరరగస
ఇసటట ననస:16-1-97
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ పకలరరగస
ఇసటట ననస:16-1-97
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ పకలరరగస
ఇసటట ననస:16-1-97
వయససస:20
లస: పప
5903 AP151010177608
పపరర: ఉమమరరణణ వరమమచననన

94-72/1095

5917 NDX1569138
పపరర: యరకగగసటర నలమ

94-78/41

భరస : శవ పడసరద యరకగగసటర
ఇసటట ననస:16-2-106
వయససస:26
లస: ససస స
94-78/43

5920 NDX0254136
పపరర: మగగపతరరవప యరకగగగటర

94-78/44

తసడడ:డ సరగబయఖ యరకగగసటర
ఇసటట ననస:16-2-106
వయససస:70
లస: పప
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94-78/1332

తసడడ:డ రరశయఖ వటటసకలటట
ఇసటట ననస:16-2-106
వయససస:55
లస: ససస స
5924 NDX2150506
పపరర: దనడకవఅల అసబటట

94-78/46

94-78/49

భరస : శకనవరస ససబరననన
ఇసటట ననస:16-2-110
వయససస:40
లస: ససస స
5933 NDX1723155
పపరర: వరయఖ మసదలపప

5931 NDX1723114
పపరర: రరజఖలకడమ సబబననన

94-89/117

94-78/50

94-89/115

94-78/53

5940 NDX3291622
పపరర: షషాసరరశాచసఖ రహమన ఖమన

94-78/906

తసడడ:డ అజజల రహమమన ఖమన
ఇసటట ననస:16-2-115
వయససస:44
లస: పప
94-78/54

5929 AP151010180720
పపరర: వనసకటడమయఖ రవపరటట

5932 NDX1723130
పపరర: శకనవరస సబబననన

94-89/116

5935 NDX0263483
పపరర: సరశత ససలమసనన

94-78/55

94-78/58

5938 NDX0364414
పపరర: అజజల రహమమన ఖమన

94-89/1080

5941 NDX1398545
పపరర: అయయషర ఫరరమన

94-78/52

తసడడ:డ షఫసఖ ఉర రహమన ఖమారన
ఇసటట ననస:16-2-115(OLD 4-20-45/A)
వయససస:18
లస: పప

భరస : అతఖసర రహమమన ఖమన
ఇసటట ననస:16-2-115(OLD#4-20-45/A)
వయససస:30
లస: ససస స

5943 NDX0263392
పపరర: జజకకరరనరసర బబాదగమ

5944 NDX1038496
పపరర: ఫణణససడ తషమమల

94-78/56

94-78/60

భరస : అజజల రహమమన ఖమన
ఇసటట ననస:16-2-115 (OLD#4-20-45/A)
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : మధసససధనరరవ తషమమల
ఇసటట ననస:16-2-116
వయససస:46
లస: ససస స

5945 NDX0263202
పపరర: సతఖవత పరవపలలరగ

5946 NDX1024207
పపరర: మధసససధనరరవ తషమమల

5947 NDX0254367
పపరర: ససబబబరరవప పరవపలలరగ

భరస : ససబబబరరవప pavuluri
ఇసటట ననస:16-2-116
వయససస:58
లస: ససస స
5948 NDX2869204
పపరర: జజహరవ పపలలర ల
తసడడ:డ చకకపరణణ పపలలర ల
ఇసటట ననస:16-2-119
వయససస:23
లస: ససస స

94-78/907

94-78/59

తసడడ:డ మహమమద ఖమన
ఇసటట ననస:16-2-115
వయససస:70
లస: పప

భరస : షఫసఖ ఉర రహమమన ఖమన
ఇసటట ననస:16-2-115(OLD #4-20-45/A)
వయససస:39
లస: ససస స
94-78/61

94-78/51

భరస : ఫజజలలల రహమమన ఖమన sulltana
ఇసటట ననస:16-2-115
వయససస:56
లస: ససస స

5937 NDX0254532
పపరర: ఫజలలల రహమమన ఖమన

5939 NDX3069622
పపరర: షఫసఖ ఉర రహమమన ఖమన

94-78/48

తసడడ:డ చనరబబబయ సబబననన
ఇసటట ననస:16-2-110
వయససస:43
లస: పప

5934 NDX1117217
పపరర: ననజ నన సయఖద

తసడడ:డ మహమమద ఖమన khan
ఇసటట ననస:16-2-115
వయససస:64
లస: పప

5926 JBV2982130
పపరర: అనసత లకడమ గగడవరగస

తసడడ:డ గసగయఖ రవపరటట
ఇసటట ననస:16-2-109
వయససస:87
లస: పప

భరస : ఇరరలన ఖమన
ఇసటట ననస:16-2-115
వయససస:32
లస: ససస స
94-78/57

94-78/45

భరస : వనసకట ససబబయఖ గగడవరగస
ఇసటట ననస:16-2-109
వయససస:46
లస: ససస స

5928 JBV2982023
పపరర: వనసకట ససబబరరజ గగడవరగస

తసడడ:డ ఫజలలల రహమమన ఖమన khan
ఇసటట ననస:16-2-115
వయససస:38
లస: పప

5942 NDX0263459
పపరర: నసరర హన తబసససస

94-78/47

భరస : చనరబబబయ సబబననన
ఇసటట ననస:16-2-110
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రరశయఖ మసదలపప
ఇసటట ననస:16-2-110
వయససస:83
లస: పప
5936 NDX0254557
పపరర: ఇరరలననన న khan

5925 NDX0830828
పపరర: బతష
స ల పపరయఖ

తసడడ:డ యజజ ననరరయణ రరజ గగడవరగస
ఇసటట ననస:16-2-109
వయససస:26
లస: పప
94-89/114

5923 NDX2150571
పపరర: ససమ భబణగ బతష
స ల

తసడడ:డ పపరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:16-2-108
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమగలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:16-2-108
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటడమయఖ రవపరటట
ఇసటట ననస:16-2-109
వయససస:80
లస: ససస స
5930 NDX0202689
పపరర: కలమగదదన ససబబననన

94-78/1337

భరస : అపసరరవప ఉపరర
ఇసటట ననస:16-2-106
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : చనర అకరయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:16-2-108
వయససస:66
లస: ససస స
5927 AP151010180721
పపరర: చటటస మమరవపరటట

5922 NDX3261021
పపరర: పపజజఖలకడమ ఉపరర

94-78/62

తసడడ:డ అచసఖత రరస గరసధద తషమమల
ఇసటట ననస:16-2-116
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ సరగబశవరరవప pavuluri
ఇసటట ననస:16-2-116
వయససస:69
లస: పప

5949 NDX2869170
పపరర: సరయ అదదశత పపలలర ల

5950 NDX1039304
పపరర: నవఖ శక నలల
ర రగ

తసడడ:డ చకకపరణణ పపలలర ల
ఇసటట ననస:16-2-119
వయససస:19
లస: పప

94-78/908

94-78/63

94-78/64

తసడడ:డ సతఖననరరయణ నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:16-2-120
వయససస:31
లస: ససస స
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5951 NDX1039379
పపరర: ససశల కలమమరగ నలల
ర రగ

94-78/65

భరస : సతఖననరరయణ నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:16-2-120
వయససస:57
లస: ససస స
94-78/68

తసడడ:డ సతఖననరరయణ dandamudi
ఇసటట ననస:16-2-122
వయససస:42
లస: పప
94-78/71

భరస : సససగ రరవప mekula
ఇసటట ననస:16-2-123
వయససస:66
లస: ససస స
94-78/74

భరస : హరగహర పడసరద manchiklpudi
ఇసటట ననస:16-2-124
వయససస:54
లస: ససస స
94-78/77

94-76/24

94-37/592

94-78/75

5964 NDX1256411
పపరర: రరమమహనరరవప కకననరర

5967 NDX1917972
పపరర: వనసకట రరడడడ బగరగక

5970 NDX2058510
పపరర: పడవలర క మమకర

94-78/752

5973 NDX2934933
పపరర: లకమమమ పరలలగగళర

94-78/78

Deleted

భరస : పసదద కశరరడడడ
ఇసటట ననస:16-2-128
వయససస:88
లస: ససస స

94-78/914

5976 NDX2934909
పపరర: మసరసన రరడడడ పరలమగమలమర

94-78/79

తసడడ:డ మగనర అహమద
ఇసటట ననస:16-2-129
వయససస:34
లస: పప

94-78/73

5962 NDX1256684
పపరర: పదనమవత కకరగటబల koritale

94-78/76

5965 JBV2676856
పపరర: రరజజశశరగ చటట
స రగ

94-76/23

5968 NDX2002806
పపరర: శకరరమగలల చటట
స రగ

94-78/80

తసడడ:డ చసదడయఖ చటట
స రగ
ఇసటట ననస:16-2-125
వయససస:72
లస: పప
94-78/81

5971 NDX2058502
పపరర: అరరణన మమకర

94-78/82

భరస : హనమరరడడడ మమకర
ఇసటట ననస:16-2-128
వయససస:43
లస: ససస స
94-78/909

5974 NDX2934883
పపరర: లకమమమ పరలలగగళర

94-78/910

భరస : పసదద కశరరడడడ
ఇసటట ననస:16-2-128
వయససస:88
లస: ససస స
94-78/912

తసడడ:డ కసయఖ
ఇసటట ననస:16-2-128
వయససస:45
లస: పప
5979 NDX0370080
పపరర: నజర అహమద

5959 NDX0254326
పపరర: సససగరరరవప మమకలల mekula

భరస : శకరరమగలల
ఇసటట ననస:16-2-125
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : పసదద కశరరడడడ
ఇసటట ననస:16-2-128
వయససస:88
లస: ససస స
94-78/911

94-78/70

భరస : రరమ చసదడయఖ koritale
ఇసటట ననస:16-2-124
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ హనమరరడడడ మమకర
ఇసటట ననస:16-2-128
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ పసద అచచయఖ మమగగలలరగ
ఇసటట ననస:16-2-128
వయససస:42
లస: పప

భరస : మసరసన రరడడడ
ఇసటట ననస:16-2-128
వయససస:37
లస: ససస స

5961 NDX1256445
పపరర: జయపడద కకననరర koneru

5956 NDX1861849
పపరర: జజఖతఖత సస మమపలర

తసడడ:డ చసపసరయఖ mekula
ఇసటట ననస:16-2-123
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ పసదరరమ రరడడడ బగరగక
ఇసటట ననస:16-2-125
వయససస:48
లస: పప

భరస : చన బడహమయఖ మమగగలలరగ
ఇసటట ననస:16-2-128
వయససస:35
లస: ససస స

5978 NDX2930493
పపరర: వసధఖ పరలమగమలమర

94-78/72

తసడడ:డ వనసకటపసయఖ koneru
ఇసటట ననస:16-2-124
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ చసధరయఖ చటట
స రగ
ఇసటట ననస:16-2-125
వయససస:72
లస: పప

5975 NDX2930501
పపరర: లకమమమ పరలలగగళర

5958 NDX1861518
పపరర: శకనవరస రరవప సస మమపలర

94-78/67

భరస : శకనవరస రరవప సస మమపలర
ఇసటట ననస:16-2-123
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రరమమహన రరవప koneru
ఇసటట ననస:16-2-124
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమహన రరవప koneru
ఇసటట ననస:16-2-124
వయససస:43
లస: పప

5972 NDX2656676
పపరర: చన బడహమయఖ మమగగలలరగ

94-78/69

తసడడ:డ ససబబబరరవప సస మమపలర
ఇసటట ననస:16-2-123
వయససస:53
లస: పప

5960 NDX0263178
పపరర: సతఖవత మసచకలపపడడ

5969 NDX2579217
పపరర: రరమ దదవ మమగగలలరగ

5955 JBV2981868
పపరర: వనసకటటశశరరరవప దగడమమడడ

5953 JBV2981850
పపరర: ననగ శరరమణణ దగడమమడడ

భరస : సరగబశవరరవప dandamudi
ఇసటట ననస:16-2-122
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సరగబశవరరవప dandamudi
ఇసటట ననస:16-2-122
వయససస:42
లస: పప

5957 NDX0349357
పపరర: మమధసరరదదవ

5966 NDX2262921
పపరర: శకరరమగలల చటట
స రగ

94-78/66

భరస : తరరమల శకనవరస కకట
ఇసటట ననస:16-2-122
వయససస:39
లస: ససస స

5954 JBV2981892
పపరర: సరగబశవరరవప దగడమమడడ

5963 AP151010180443
పపరర: నవన కకననరర koneru

5952 JBV2981843
పపరర: హహమలత కకట

5977 NDX2814473
పపరర: మసరసన రరడడడ పరలమగమలమర

94-78/913

తసడడ:డ కసయఖ పరలమగమలమర
ఇసటట ననస:16-2-128
వయససస:44
లస: పప
94-78/83

5980 NDX0370015
పపరర: మగనర అహమద

94-78/84

తసడడ:డ నజర అహమద
ఇసటట ననస:16-2-129
వయససస:65
లస: పప
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5981 NDX1583922
పపరర: సఫపర జఇననబ
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94-89/139

భరస : నజర అహమద
ఇసటట ననస:16-2-129
వయససస:28
లస: ససస స
94-78/86

తసడడ:డ శవ పడసరదరరవప borra
ఇసటట ననస:16-2-131
వయససస:35
లస: పప
94-78/916

భరస : పపలమర రరవప కకర
ఇసటట ననస:16-2-132
వయససస:75
లస: ససస స
94-72/1096

5993 NDX1103720
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కసచదటట

5996 NDX2691491
పపరర: దదవ సససదన కననఖదర

94-78/91

94-78/917

5999 NDX3097912
పపరర: భవన పడసరద చరరమమమళర

5991 NDX1117340
పపరర: పదమకలమమరగ కసచదటట

5994 NDX2690634
పపరర: రవసదడ బబబగ కననఖధనర

94-78/755

5997 NDX2693695
పపరర: రరశన తదజ కననఖధనర

94-78/89

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చరరమమమళర
ఇసటట ననస:16-2-134
వయససస:49
లస: పప

94-78/753

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చరరమమమళర
ఇసటట ననస:16-2-134
వయససస:19
లస: పప

94-78/756

భరస : దసరరర రరవప యమగసటట
ఇసటట ననస:16-2-134
వయససస:50
లస: ససస స

5992 NDX2371144
పపరర: గరపస రరఘవనసదడ కసచదటట

5995 NDX2690071
పపరర: రవ తదజ కననఖధనర

6003 NDX1799610
పపరర: శకదదవ వపనరస

6006 NDX1794156
పపరర: అనరపపరష అబమబరగ

94-78/90

94-78/754

5998 NDX2630911
పపరర: దదపసక వపనరస

94-78/757

94-78/920 6001 NDX3128378
6000 NDX3128345
పపరర: రవసధడ పకథదశ రరజ చరరమమమళర
పపరర: సరయ లకమణ చరరమమమళర

భరస : వనసకట రరవప అబమబరర
ఇసటట ననస:16-2-134
వయససస:51
లస: ససస స
94-89/124

94-78/918

తసడడ:డ బబపనయఖ వపనరస
ఇసటట ననస:16-2-134
వయససస:21
లస: ససస స
94-78/921

తసడడ:డ భవన పడసరద చరరమమమళర
ఇసటట ననస:16-2-134
వయససస:25
లస: పప
94-89/119

భరస : బబపనయఖ వపనరస
ఇసటట ననస:16-2-134
వయససస:40
లస: ససస స
94-89/121

5989 NDX2884534
పపరర: లలకరర పపజత

తసడడ:డ రవసదడ బబబగ కననఖధనర
ఇసటట ననస:16-2-134
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ భవన పడసరద చరరమమమళర
ఇసటట ననస:16-2-134
వయససస:27
లస: పప
94-78/922

94-78/88

తసడడ:డ వనసకటటసశరరరరవ కసచదటట
ఇసటట ననస:16-2-134
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడ బబబగ కననఖధనర
ఇసటట ననస:16-2-134
వయససస:22
లస: పప
94-78/919

5986 AP151010180540
పపరర: శవపడసరదరరవప బబ రరక borra

తసడడ:డ లలకరర కకటట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:16-2-132
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ పరప రరవప కననఖధనర
ఇసటట ననస:16-2-134
వయససస:52
లస: పప

భరస : రవతదజ కననఖదర
ఇసటట ననస:16-2-134
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర రరడడడ పసదల
ఇసటట ననస:16-2-134
వయససస:55
లస: ససస స

5988 NDX2903144
పపరర: లలకరర శశశలజ

94-78/85

తసడడ:డ బసవయఖ borra
ఇసటట ననస:16-2-131
వయససస:65
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప కసచదటట
ఇసటట ననస:16-2-134
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ కసచదటట
ఇసటట ననస:16-2-134
వయససస:56
లస: పప

6008 NDX0203117
పపరర: కరసలఖ పసదల

94-78/87

భరస : లలకరర శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:16-2-132
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : భవన పడసరద కకసడ
ఇసటట ననస:16-2-134
వయససస:50
లస: ససస స

6005 NDX1752071
పపరర: ధనలకడమ యమగసటట

5985 AP151010180114
పపరర: ససరజష బబబగ బబ రరక borra

5983 AP151010180392
పపరర: అనససరఖమమ బబ రరక borra

భరస : శవపడసరదరరవప borra
ఇసటట ననస:16-2-131
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శవపడసరదరరవప borra
ఇసటట ననస:16-2-131
వయససస:41
లస: పప

5987 NDX3105038
పపరర: బగలలర మమమయ కకర

6002 NDX3097888
పపరర: వనసకటటష చరరమమమలమ

94-78/915

భరస : నజర అహమద
ఇసటట ననస:16-2-129, 6th Line,
వయససస:27
లస: ససస స

5984 NDX0369827
పపరర: అనల కలమమర borra

5990 NDX3098134
పపరర: శక మహ లకడమ కకసడ

5982 NDX3120276
పపరర: సఫపర జరసనబ

6004 NDX1666561
పపరర: అననర పపరష బతష
స ల

94-89/120

భరస : రమణ రరడడడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:16-2-134
వయససస:47
లస: ససస స
94-89/122

6007 NDX1794123
పపరర: కరమమశశరగ మసతడవరదద

94-89/123

భరస : చసదడ శశఖర మసతడవరదద
ఇసటట ననస:16-2-134
వయససస:54
లస: ససస స

94-89/125 6010 NDX1916727
94-89/126
6009 NDX1377456
పపరర: రసగలకడమ పసమమసరన పసమమసరన
పపరర: సతఖననరరయణ శవ మసతడవరదద

భరస : నరసససహ రరవప పసమమసరన
ఇసటట ననస:16-2-134
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర మసతడవరదద
ఇసటట ననస:16-2-134
వయససస:27
లస: పప
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6011 NDX1795329
పపరర: వకరస వనలరసకక
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94-89/127

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనలరసకక
ఇసటట ననస:16-2-134
వయససస:28
లస: పప
6014 NDX1411271
పపరర: మగరళ బసడనరరపలర

94-89/130

94-89/133

94-89/136

94-78/92

94-78/95

6035 NDX1860593
పపరర: సతఖననశష కడడయమల

94-78/98

తసడడ:డ రతరస ననయగడడ మమదనల
ఇసటట ననస:16-2-141
వయససస:57
లస: పప

6021 NDX1260991
పపరర: రవసదడ ననథ బబనగలర పరటట

94-89/137

6022 NDX1801357
పపరర: అవననష యమగసటట

6024 AP151010180099
పపరర: గరరగబబయ సససదద

6027 NDX2002871
పపరర: ససరజష బబబగ చసదడ

6030 NDX1932079
పపరర: వనసకటటశశర రరవప నసకవరపప

94-78/99

94-78/102

94-78/93

94-78/96

94-89/138

94-78/94

6028 AP151010180098
పపరర: వనసకటటశశరరరవప సససధద

94-78/97

6031 NDX2189893
పపరర: శరరశణణ ఘసటసరల

94-77/13

తసడడ:డ వజయ కలమమర ఘసటసరల
ఇసటట ననస:16-2-138
వయససస:22
లస: ససస స
94-78/100

6036 NDX3106978
పపరర: శకహరగ రరవప గగసటటపలర

94-78/923

తసడడ:డ రమణయఖ బబ లన
ఇసటట ననస:16-2-141
వయససస:73
లస: పప

6025 NDX2002947
పపరర: సరయ తదజ చసదడ

తసడడ:డ వరరజరరవప sindhe
ఇసటట ననస:16-2-135
వయససస:78
లస: పప

6033 AP151010180805
పపరర: కకటటశశరమమ వడర మమడడ
vadlamudi
భరస : సరసబశవరరవప vadlamudi
ఇసటట ననస:16-2-138
వయససస:84
లస: ససస స

6039 NDX1716044
పపరర: జయ రరమయఖ బబ లన

94-90/62

తసడడ:డ ససరజష బబబగ చసదడ
ఇసటట ననస:16-2-135
వయససస:24
లస: పప

6034 NDX1860494
పపరర: ససదర నరర కడడయమల

94-78/101

తసడడ:డ రరజజసదడ పడసరద కడడయమల
ఇసటట ననస:16-2-138
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:16-2-140
వయససస:74
లస: పప
94-90/64

94-89/135

తసడడ:డ దసరరర రరవప యమగసటట
ఇసటట ననస:16-2-134
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ నసకవరపప
ఇసటట ననస:16-2-136
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రరజజసదడ పడసరద కడడయమల
ఇసటట ననస:16-2-138
వయససస:31
లస: పప
6038 NDX2059211
పపరర: శకనవరససలల మమదనల

6019 NDX0570689
పపరర: వనసకట సరయ రరమ చసదడ
మహన వరరక
తసడడ:డ రరమ మహనరరవప వరరక
ఇసటట ననస:16-2-134
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవ రరవప చసదడ
ఇసటట ననస:16-2-135
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ chundi
ఇసటట ననస:16-2-135
వయససస:82
లస: పప
6032 AP151010180177
పపరర: వవనకవరగదన వడర మమడడ
vadlamudi
భరస : రరజజసదడపస
డ రద vadlamudi
ఇసటట ననస:16-2-138
వయససస:64
లస: ససస స

94-89/134

భరస : వనసకటటశశరరరవప snde
ఇసటట ననస:16-2-135
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర chundi
ఇసటట ననస:16-2-135
వయససస:43
లస: పప
6029 AP151010180065
పపరర: వనసకటటశశరరర చససడడ

94-89/132
6016 NDX0657320
పపరర: వనలమసగన జజసఫ కలమమర కననర
కననర
తసడడ:డ శశరఖయఖ కననర
ఇసటట ననస:16-2-134
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ జయ పడసరద లసగస
ఇసటట ననస:16-2-134
వయససస:65
లస: పప

భరస : ససధనకర chundi
ఇసటట ననస:16-2-135
వయససస:30
లస: ససస స
6026 AP151010180307
పపరర: ససదనకర చససడడ

6018 NDX1752063
పపరర: దసరరర రరవప యమగసటట

94-89/129

94-89/131

తసడడ:డ చనర ననగయఖ యమగసటట
ఇసటట ననస:16-2-134
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:16-2-134
వయససస:65
లస: పప
6023 NDX0263533
పపరర: ససభబషసణణ చసగడడ

6015 NDX1795527
పపరర: అపరస రరవప వరవలర

6013 NDX0191114
పపరర: అసజ దనచపలర

తసడడ:డ వనసకటయఖ దచపలర
ఇసటట ననస:16-2-134
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప వరవలర
ఇసటట ననస:16-2-134
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రఘగననథస వపనరస
ఇసటట ననస:16-2-134
వయససస:53
లస: పప
6020 NDX0180422
పపరర: రరమమరరవప యస

94-89/128

తసడడ:డ గరపరల కకషష జజగగ
ఇసటట ననస:16-2-134
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:16-2-134
వయససస:36
లస: పప
6017 NDX1799644
పపరర: బబపనయఖ వపనరస

6012 NDX1525239
పపరర: జసశసత జజగగ

6037 NDX1716077
పపరర: ససపపరష బబ లన

94-90/63

భరస : జయ రరమయఖ బబ లన
ఇసటట ననస:16-2-141
వయససస:69
లస: ససస స
94-90/65

6040 NDX3047735
పపరర: రరతశక మననర

94-77/757

తసడడ:డ హరరష మననర
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:18
లస: పప
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6041 NDX1447557
పపరర: పసడతక జరసన చరపరడ
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94-78/103

తసడడ:డ జయసతలమల చరపరడ
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:27
లస: ససస స
6044 NDX1843409
పపరర: నటబషర బగజకచ

94-78/106

94-78/109

94-78/112

భరస : శకనవరస రరవప కకలర
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:49
లస: ససస స
6053 NDX1861989
పపరర: వర లకడమ మసచకలపపడడ

94-78/115

94-78/118

94-78/121

తసడడ:డ చన ననగజశశరరరవప అలర స
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:46
లస: పప
6062 NDX2001725
పపరర: శకనవరస రరవప కకలర

94-78/124

94-78/127

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ ఒసగరలల
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:67
లస: పప

94-78/108

6049 NDX1843508
పపరర: భబరత దదవ చసకరపలర

94-78/111

భరస : సరసబశవ రరవప చసకరపలర
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:48
లస: ససస స

6051 NDX2415875
పపరర: లలత దదవ బగజకచ

6052 NDX2266203
పపరర: ననగమణణ ఆలపరరగర

94-78/113

6054 NDX2415883
పపరర: లకడత బగజకచ

6057 NDX1894782
పపరర: దదననశ తరగగరపపల

94-78/114

భరస : పడభబకర రరవప పరలపరగస
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:62
లస: ససస స
94-78/116

6055 NDX1447565
పపరర: అశశన చరపరడ జరసన

94-78/117

తసడడ:డ జయసతలమల chopra
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:26
లస: పప
94-78/119

6058 NDX1862078
పపరర: వనసకట శవ రరమ కకషష కకలర

94-78/120

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప తరగగరపపల
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలర
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:30
లస: పప

6060 NDX2266153
పపరర: కకసడలరరవప దనసరగ

94-78/122

6061 NDX1764084
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప
తరగగరపపల
తసడడ:డ పరసదనమగలల తరగగరపపల
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:56
లస: పప

94-78/123

94-78/125

6064 NDX1024488
పపరర: రరజజశశరరరవప ధసళపరళళ
ధసళపరళళ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప ధసళపరళళ
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:64
లస: పప

94-78/126

94-78/128

6067 NDX2669075
పపరర: తదజశశ మగపరసల

94-78/758

6063 NDX2415891
పపరర: కరసతలమల బగజకచ

6066 NDX1861609
పపరర: పసచచయఖ మసచకలపపడడ
తసడడ:డ రరమమసజయఖ మసచకలపపడడ
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:78
లస: పప

94-78/924

6046 NDX2266161
పపరర: ససధనరరణణ దనసరగ

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప తరగగరపపల
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వరగరచనసద బగజకచ
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరశమ లలట ఆలపరరగర
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:66
లస: పప
6068 NDX3194560
పపరర: శవ రరడడడ ఒసగరలల

94-78/110

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర లలట దనసరగ
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ కకలర
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:56
లస: పప
6065 NDX2266112
పపరర: పడభబకర రరవప ఆలపరరగర

6048 NDX1894774
పపరర: రరధ తరగగరపపల

94-78/105

భరస : కకసడనలమడవప దనసరగ
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కరసతలమల బగజకచ
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:21
లస: పప

తలర : హహమబసదస గసగగననన
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:26
లస: పప
6059 NDX2415859
పపరర: గగరగ బబబగ అలర స

94-78/107

భరస : కరసతలమల బగజకచ
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ మసచకలపపడడ
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:73
లస: ససస స
6056 NDX1843623
పపరర: వషష
ష తదజ గసగగననన

6045 NDX2002715
పపరర: సరశత కకలర

6043 NDX1843458
పపరర: వరయగషస బగజకచ

తసడడ:డ కనలమల బగజకచ
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలర
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : గగరగబబబగ అలమరస
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:44
లస: ససస స
6050 NDX2002954
పపరర: అరరణన కకలర

94-78/104

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలర
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కనలమల బగజకచ
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:29
లస: ససస స
6047 NDX2403806
పపరర: లకడమ సరగత కలమమరగ అలమరస

6042 NDX2002988
పపరర: శశశతన కకలర

6069 NDX3177607
పపరర: ననగ రతరమమ ఒసగరలల
భరస : శవ రరడడడ ఒసగరలల
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప మగపరసల
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:20
లస: పప
94-78/925

6070 NDX1624346
పపరర: మనకర జరసన

94-89/140

తసడడ:డ జయసతలమల చరపరడ
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:29
లస: ససస స
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పపరర: కలషతబ జరసన చరపరడ
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94-89/141

భరస : పపషసరరజ చరపరడ
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:30
లస: ససస స
6074 NDX1261049
పపరర: వననరటటశశరమమమ రరడడడ

94-89/144

94-89/147

94-89/150

94-89/153

94-89/156

94-89/159

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరగస
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:59
లస: పప
6092 NDX1751131
పపరర: కకరరటట నరరక

94-90/68

భరస : రరజజశశర రరవప ధసళపరళళ
ఇసటట ననస:16-2-142 2C
వయససస:59
లస: ససస స

94-89/151

6084 NDX0180745
పపరర: శకనవరస కరసడడనఖ జజ

6087 NDX1723411
పపరర: శవ ననగమలలర శశర రరవప
కననఖదరగ
తసడడ:డ పరపరరరవప కననఖదరగ
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:50
లస: పప
6090 NDX1845694
పపరర: దదవఖ తరరమగరర

6093 NDX1751164
పపరర: హరరష మననర

94-78/760

6096 NDX2668648
పపరర: ససబబరరవప తగగరగస

94-89/154

6099 NDX2616969
పపరర: కకటటశశర రరవప పరతతరగ
తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:16-2-142 F 1B
వయససస:76
లస: పప

6079 NDX0204776
పపరర: షకకల షపక

94-89/149

6082 NDX1752055
పపరర: వనయశక మననర

94-89/152

6085 NDX1792531
పపరర: వనసకట రరవప తనరరర

94-89/155

తసడడ:డ ససబబ రరవప తనరరర
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:44
లస: పప
94-89/157

6088 NDX1624163
పపరర: జయసతలమల చరపరడ

94-89/158

తసడడ:డ రగఖమబచసద చరపరడ
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:53
లస: పప
94-90/66

6091 NDX1801258
పపరర: మమధసరగ కనఖదనరగ

94-90/67

భరస : శవననగమలలర శశర రరవప కనఖదనరగ
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:44
లస: ససస స
94-90/69

6094 NDX2641470
పపరర: శకనవరసరరవప నరరక

94-78/759

తసడడ:డ నగజశశరరరవప నరరక
ఇసటట ననస:16-2-142 1C
వయససస:53
లస: పప
94-78/761

తసడడ:డ అసకయఖ తగగరగస
ఇసటట ననస:16-2-142 2B
వయససస:79
లస: పప
94-78/763

94-89/146

తసడడ:డ మధసససధన రరవప మననర
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసససధన రరవప మననర
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప నరరక
ఇసటట ననస:16-2-142 1C
వయససస:45
లస: ససస స
6098 NDX2649945
పపరర: వనసకట రమణ ధసళపరళళ

6081 NDX0571943
పపరర: శశశలజ కకటపరటట

6076 NDX1792945
పపరర: వజడ కలమమరగ తనరరర

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ససబబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నరరక
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:26
లస: పప
6095 NDX2636595
పపరర: లకడమ కసతస నరరక

94-89/148

తసడడ:డ రవ కలమమర జజ
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రగఖమబచసద చరపరడ
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:46
లస: పప
6089 NDX0187567
పపరర: రరఘవరరవప కజ

6078 NDX1792432
పపరర: అనతన చగగరరపరటట

94-89/143

భరస : వనసకట రరవప తనరరర
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరఘవరరవప కకటపటట
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రరధనకకకషష మమరగస
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:81
లస: ససస స
6086 NDX1583823
పపరర: రరజజసదడ కలమమర

94-89/145

భరస : గగరరశ చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : జయసతలమల చరపరడ
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:52
లస: ససస స
6083 NDX0204644
పపరర: పడహరద దదవ కజ

6075 NDX1793695
పపరర: పడమల పస తషనసరగ

6073 NDX0205310
పపరర: ఫర హత షపక

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : దశరథ పస తషనసరగ
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరజజసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:43
లస: ససస స
6080 NDX1624312
పపరర: మసజదదవ

94-89/142

తసడడ:డ రరఘవ రరవప
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : హనసమయఖ
ఇసటట ననస:16-2-142
వయససస:33
లస: ససస స
6077 NDX1583849
పపరర: ససశలదదవ

6072 NDX0203273
పపరర: ఫణణ శశశత కజ

6097 NDX2669018
పపరర: ససనయన తగగరగస

94-78/762

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:16-2-142 2B
వయససస:74
లస: ససస స
94-52/520

6100 NDX2674737
పపరర: అలవనలల మసగమమ పరతతరగ

94-78/764

భరస : కకటటశశర రరవప పరతతరగ
ఇసటట ననస:16-2-142 F 1B
వయససస:62
లస: ససస స
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6101 NDX2674851
పపరర: శకకరసత పరతతరగ
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94-78/765

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:16-2-142 F 1B
వయససస:43
లస: పప
6104 NDX3129418
పపరర: వరయఖ మమకకననన

94-78/926

94-90/71

94-78/882

94-90/73

94-78/132

94-78/930

94-78/133

6111 NDX3126141
పపరర: వజయ లకడమ మగపరసల

94-78/928

6114 NDX0825885
పపరర: వజయలకడమ మగవరశ

6117 NDX1716093
పపరర: వనసకట లకడమ వరర వళళ

6120 NDX2268092
పపరర: రరసబబబగ రరడడ

6123 NDX0829077
పపరర: యమరర గడడ బసదసకకప

94-78/136

6126 NDX2001667
పపరర: వనలనరన రరడడడ ఉడడమగల

94-78/130

తసడడ:డ కజశవ రరడడడ బబ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:16-2-150 NAVABHARAT NAGA
వయససస:53
లస: పప

6129 NDX2518934
పపరర: నషసత రరడడడ బబ మమరరడడడ

94-90/70

6109 NDX0832279
పపరర: చనవర ససబడహమణఖస

94-78/129

94-78/929
6112 NDX3181773
పపరర: వజయ భబసరర రరడడడ మదసగగల

94-78/131
6115 NDX0799106
పపరర: ఉపపటటరగ హహమసత ఉపపసటటరగ

తసడడ:డ గరపరల రరవప ఉపపసటటరగ
ఇసటట ననస:16-2-147
వయససస:30
లస: పప
94-90/74

6118 NDX1886235
పపరర: ఝమనస అనసమలల

94-90/75

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పసచసమరగస
ఇసటట ననస:16-2-147
వయససస:54
లస: ససస స
94-89/160

6121 NDX2941540
పపరర: కకశశర బబబగ పరలలటట

94-89/841

తసడడ:డ ఆసజననయగలల పరలలటట
ఇసటట ననస:16-2-148
వయససస:41
లస: పప
94-78/134

6124 NDX0828624
పపరర: యమరర గడడ ఝమనస

94-78/135

భరస : శకనవరస యమరర గడడ
ఇసటట ననస:16-2-149
వయససస:61
లస: ససస స
94-78/137

6127 NDX2518926
పపరర: పలర వ బబ మమరరడడడ

94-78/766

Deleted

తసడడ:డ కసప రరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:16-2-149
వయససస:46
లస: పప
94-78/138

6106 NDX1801571
పపరర: అలలఖఖ యమగసటట

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:16-2-146
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస యమరర గడడ
ఇసటట ననస:16-2-149
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస యమరర గడడ
ఇసటట ననస:16-2-149
వయససస:40
లస: పప
6128 NDX2518959
పపరర: పడతనప రరడడడ బబ మమరరడడడ

94-73/703

తసడడ:డ కర వ వ పడసరద చనవర
ఇసటట ననస:16-2-146
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప రరడడ
ఇసటట ననస:16-2-148
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస యమరర గడడ
ఇసటట ననస:16-2-149
వయససస:31
లస: ససస స
6125 NDX0830786
పపరర: యమరర గడడ ననగచచసతనఖ

94-90/72

భరస : అపరస రరవప వరర వళళ
ఇసటట ననస:16-2-147
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పరలలటట కకశశర బబబగ
ఇసటట ననస:16-2-148
వయససస:34
లస: ససస స
6122 NDX0828491
పపరర: యమరర గడడ అనసప

6108 NDX1715970
పపరర: వనసకట రరవప అబమబరగ

భరస : చసదడమమళ మగవరశ
ఇసటట ననస:16-2-147
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప మగవరశ
ఇసటట ననస:16-2-147
వయససస:69
లస: పప
6119 NDX2941532
పపరర: శవ లకడమ పసనరక

6103 NDX3093960
పపరర: ఆదదతఖ మమకకననన

తసడడ:డ దసరరర రరవప యమగసటట
ఇసటట ననస:16-2-145/3
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అమననసయమ మగపరసల
ఇసటట ననస:16-2-146
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:16-2-146
వయససస:66
లస: పప
6116 NDX0798835
పపరర: మగవశ చసదడమమళ మగవరశ

94-78/927

తసడడ:డ వనసకటయఖ అబమబరగ
ఇసటట ననస:16-2-145/3
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శదదయఖ మగపరసళర
ఇసటట ననస:16/2/146
వయససస:73
లస: పప
6113 NDX1846759
పపరర: పరరశతయఖ అవరజరన

6105 NDX3124898
పపరర: రతర కలమమరగ మమకకననన
భరస : వరయఖ మమకకననన
ఇసటట ననస:16-2-144
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప అబమబరగ
ఇసటట ననస:16-2-145/3
వయససస:34
లస: పప
6110 NDX3133345
పపరర: అమమయఖ మగపరసళర

94-77/758

తసడడ:డ రరమలసగసరశమ నలర మతష
తసడడ:డ వరయఖ మమకకననన
ఇసటట ననస:16-2-142 FNO-E-5 RIVIERA SU ఇసటట ననస:16-2-144
వయససస:58
లస: పప
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ మమకకననన
ఇసటట ననస:16-2-144
వయససస:63
లస: పప
6107 NDX1715954
పపరర: వనసకట పడసరద అబమబరగ

6102 NDX2806826
పపరర: వనసకట కకషషయఖ నలర మతష

తసడడ:డ పడతనప రరడడడ బబ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:16-2-150
వయససస:25
లస: ససస స
94-78/139

తసడడ:డ పడతనపరరడడడ బబ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:16-2-150 NAVABHARAT NAGA
వయససస:27
లస: ససస స

6130 NDX2816163
పపరర: సరరజన మమడ

94-78/931

భరస : రరమ రరవప మమడ
ఇసటట ననస:16-2-151
వయససస:60
లస: ససస స
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6131 NDX1802934
పపరర: హరరష మలర ననన
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94-90/76

తసడడ:డ శవననరరరయణ మలర ననన
ఇసటట ననస:16-2-151
వయససస:26
లస: పప
94-78/141

భరస : ససజవ రరడడడ konda
ఇసటట ననస:16-2-153
వయససస:51
లస: ససస స
94-78/144

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ కకసడన
ఇసటట ననస:16-2-153
వయససస:59
లస: పప
94-77/759

తసడడ:డ ససబబబరరవప సససకర
ఇసటట ననస:16-2-157
వయససస:51
లస: పప

6138 NDX0263228
పపరర: భబరత దదవ మమకల mekala

6141 NDX3071263
పపరర: మమధవలత సససకర

94-77/1125

6146 NDX3028503
పపరర: మధవ లత ససకర

94-78/145

94-78/933

94-77/760

94-78/934

6150 NDX3023520
పపరర: సరసబశవరరవప యడర

94-78/767

తసడడ:డ చసదడయఖ tanniru
ఇసటట ననస:16-2-162/1
వయససస:78
లస: పప

6153 NDX1801837
పపరర: శకమననరరరయమణ తమమడడ

94-72/1098

భరస : రరహహణణకలమమర పరలవలస
ఇసటట ననస:16-2-169/2
వయససస:27
లస: ససస స

6156 NDX2002780
పపరర: శవకలమమరగ నమమల

94-77/762

6159 NDX3106622
పపరర: ఉమమహహశశరరరవప
కÆèÍÚÄÚÏÜ
తసడడ:డ పరపరరవప కÆèÍÚÄÚÏÜ
ఇసటట ననస:16-2-170
వయససస:51
లస: పప

6142 NDX3065539
పపరర: కరరరస క సససకర

94-77/761

6145 NDX3031416
పపరర: శకనవరస రరవప ససకర

94-78/932

6148 NDX2356210
పపరర: ససత కలమమరగ అవరజరన

94-78/146

6151 NDX3030806
పపరర: ననగ మధసర లమలమస యడర

94-77/763

భరస : సరసబశవరరవప యడర
ఇసటట ననస:16-2-162
వయససస:64
లస: ససస స
94-90/78

6154 NDX3087004
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బసడడ

94-72/1099

తసడడ:డ ననరరయణ బసడడ
ఇసటట ననస:16-2-169
వయససస:54
లస: పప
94-78/149

భరస : ఆసజననయగలల నమమల
ఇసటట ననస:16-2-169/2
వయససస:63
లస: ససస స
94-78/151

94-72/1097

భరస : పరశతయఖ అవరజరన
ఇసటట ననస:16-2-158
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవపపనరయఖ తమమడడ
ఇసటట ననస:16-2-163
వయససస:48
లస: పప
94-78/148

6139 NDX3024098
పపరర: కరరగసక ససకర

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:16-2-157
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ సససహచలస యడర
ఇసటట ననస:16-2-162
వయససస:69
లస: పప
94-78/147

94-78/143

తసడడ:డ శకనవరసరరవప సససకర
ఇసటట ననస:16-2-157
వయససస:25
లస: పప

భరస : గగవసద రరజలల దనమచరర
ఇసటట ననస:16-2-158
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:16-2-158
వయససస:59
లస: పప
6152 NDX0799171
పపరర: తనరరర ససబబబరరవప tanniru

6147 NDX3021847
పపరర: పపషరసవత దనమచరర

6136 NDX0346817
పపరర: రమమష గగతనస gutha

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:16-2-157
వయససస:25
లస: పప

భసధసవప: కసఠ మణణ గగననడపపణణన
ఇసటట ననస:16-2-157
వయససస:62
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:16-2-157
వయససస:47
లస: ససస స
6149 NDX3021888
పపరర: గగవసద రరజలల దనమచరర

6144 NDX2701969
పపరర: కకటటవరర పడసరద గగననడపపణణన

94-78/140

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ gutha
ఇసటట ననస:16-2-153
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప సససకర
ఇసటట ననస:16-2-157
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సససకర
ఇసటట ననస:16-2-157
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ nimmala
ఇసటట ననస:16-2-169/2
వయససస:63
లస: పప

94-78/142

భరస : సరసబశవరరవప mekala
ఇసటట ననస:16-2-154
వయససస:77
లస: ససస స

6140 NDX3047230
పపరర: శకనవరసరరవప సససకర

6158 NDX0799155
పపరర: నమమల ఆసజననయగలల

6135 NDX1434547
పపరర: సరత రరడడడ కకసడన

6133 NDX0083071
పపరర: జజనకక గగతనస gutha

భరస : రమమష gutha
ఇసటట ననస:16-2-153
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవ రరడడడ కకసడన
ఇసటట ననస:16-2-153
వయససస:27
లస: పప

6137 NDX1434521
పపరర: ససజవ రరడడడ కకసడన

6155 NDX2024727
పపరర: యమమన పరలవలస

94-90/77

తసడడ:డ ససవర శసకర రరవప మలననన
ఇసటట ననస:16-2-151
వయససస:52
లస: పప

6134 NDX1434505
పపరర: పదమజ కకసడన

6143 NDX1715996
పపరర: గరతస సససకర

6132 NDX2097278
పపరర: శవననరరరయణ మలననన

6157 NDX2024719
పపరర: రరహహణణకలమమర పరలవలస

94-78/150

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప పరలవలస
ఇసటట ననస:16-2-169/2
వయససస:38
లస: పప
94-77/764

6160 NDX3074002
పపరర: అనసరరధ కననఖదనరర

94-77/765

భరస : ఉమమమహహశశర రరవప కననఖదనరర
ఇసటట ననస:16-2-170
వయససస:46
లస: ససస స
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6161 NDX3133303
పపరర: మమనక కననఖదనరర
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94-77/766

6162 NDX3101441
పపరర: అనసహఖ కననఖదనరర

94-77/767

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప కననఖదనరర
ఇసటట ననస:16-2-170
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప కననఖదనరర
ఇసటట ననస:16-2-170
వయససస:18
లస: ససస స

6164 NDX3049533
పపరర: మనరతర మమదల

6165 NDX2074334
పపరర: లకడమ మమనస బకకర

94-72/1101

భరస : చచసతనఖ మమదల
ఇసటట ననస:16-2-175
వయససస:31
లస: ససస స
6167 NDX2074342
పపరర: సతఖననరరయణ పడసరద బకకర
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ బకకర
ఇసటట ననస:16-2-175
వయససస:56
లస: పప
6170 NDX3049350
పపరర: చచసతనఖ మమదల

94-78/935

94-78/937

94-78/940

94-89/164

6182 NDX1260975
పపరర: ననగజశశర రరవప ననలకలదదటట

94-89/167

94-77/770

6177 NDX1794909
పపరర: సరయ తషలసస భమననన

6180 NDX1794966
పపరర: వనసకట రమణ భమననన

6183 NDX2492858
పపరర: రరజజశశరగ బతష
స ల

94-78/938

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ చటస
ఇసటట ననస:16-2-180
వయససస:19
లస: ససస స

6186 NDX1842997
పపరర: పడమల కలనషసటస ట
భరస : ససధదర బబబగ కలనషసటస ట
ఇసటట ననస:16-2-181
వయససస:45
లస: ససస స

94-77/771

6172 NDX2816304
పపరర: కకషష కలమమరగ ఎలర

94-78/936

6175 NDX2814077
పపరర: హహమజ కననరగసటట

94-89/162

94-78/939

6178 NDX1260983
పపరర: ససజనఖ ననలకలడడత ననలకలడడత

94-89/163

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప ననలకలడడత
ఇసటట ననస:16-2-176
వయససస:33
లస: ససస స
94-89/165

6181 NDX0182352
పపరర: దశరథ పస తషనసరగ

94-89/166

తసడడ:డ రరమ చసదసడ పస తషనసరగ
ఇసటట ననస:16-2-176
వయససస:38
లస: పప
94-78/152

6184 NDX2492866
పపరర: గరపస రరడడడ బతష
స ల

94-78/153

తసడడ:డ రరమ రరడడడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:16-2-180
వయససస:71
లస: పప
94-77/17

6187 NDX1842922
పపరర: ససధదర బబబగ కలనషసటస ట

94-77/18

తసడడ:డ పడసరద రరవప కలనషసటస ట
ఇసటట ననస:16-2-181
వయససస:53
లస: పప

94-77/772 6190 NDX2912533
6189 NDX2912392
పపరర: వనసకట రరమ తషలశమమ కరకరన
పపరర: రమమష కరకరన

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:16-2-181
వయససస:65
లస: ససస స

94-77/769

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ కననరగసటట
ఇసటట ననస:16-2-176
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : గరపస రరడడడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:16-2-180
వయససస:66
లస: ససస స
94-78/768

6169 NDX2726560
పపరర: రఘగవర పడతనప వనలగపపడడ

భరస : వనసకట రరవప ఎలర
ఇసటట ననస:16-2-176
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : కకషష రరవప భమననన
ఇసటట ననస:16-2-176
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:16-2-176
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబ రరవప బబ డడపపడడ
ఇసటట ననస:16-2-181
వయససస:90
లస: ససస స

6174 NDX2815249
పపరర: శరరష కననరకసటట

94-77/15

తసడడ:డ లకమణ రరవప వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:16-2-175
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ హరగ హరపడసరద భమననన
ఇసటట ననస:16-2-176
వయససస:24
లస: ససస స

6179 NDX1260967
పపరర: శరసత కలమమరగ ననలకలడడత
ననలకలడడత
భరస : ననగజశశర రరవప ననలకలడడత
ఇసటట ననస:16-2-176
వయససస:55
లస: ససస స

6188 NDX2914166
పపరర: మణణకయమమమ బబ డడపపడడ

94-77/768

భరస : ససతనరరమయఖ కననరకసటట
ఇసటట ననస:16-2-176
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ కననరకసటట
ఇసటట ననస:16-2-176
వయససస:20
లస: ససస స

6185 NDX2629475
పపరర: భవఖ రరడడడ చటస

6171 NDX2807212
పపరర: కననరకసటట శరరష

6166 NDX2074359
పపరర: భవరన బకకర
భరస : సతఖననరరయణ పడసరద బకకర
ఇసటట ననస:16-2-175
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కననరకసటట ససత రరమయఖ
ఇసటట ననస:16-2-176
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శక శసకర రరవప కననరకసటట
ఇసటట ననస:16-2-176
వయససస:49
లస: పప
6176 NDX2815199
పపరర: సరయ పసడయ కననరకసటట

94-77/14

భరస : పపరరషస తస స ననయగడడ ఆరర
ఇసటట ననస:16-2-175
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రతరగగరగ బబబగ మమదల
ఇసటట ననస:16-2-175
వయససస:34
లస: పప
6173 NDX2815066
పపరర: ససత రరమయఖ కననరకసటట

6168 NDX3102431
పపరర: ఉమమహహశశరగ ఆరర

94-72/1100

తసడడ:డ కకషష రరవప భమననన
ఇసటట ననస:16-2-175
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పడసరద బకకర
ఇసటట ననస:16-2-175
వయససస:27
లస: ససస స
94-77/16

6163 NDX3097052
పపరర: హరగ హర పడసరద భమననన

94-78/941

తసడడ:డ రరమకకటయఖ కరకరన
ఇసటట ననస:16-2-181
వయససస:66
లస: పప
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6191 NDX2813681
పపరర: చసదడయఖ రరచకకసడ
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94-78/942

తసడడ:డ కకటయఖ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:16-2-181
వయససస:39
లస: పప
6194 NDX3213428
పపరర: అకలల సరయ పరటటబసడర

94-78/943

94-78/945

6195 NDX2813467
పపరర: సరయ తదజ రరచకకసడ

94-78/155

6200 NDX1918079
పపరర: వర శశఖర రరవప కనపరగస

94-78/158

6198 AP151010180109
పపరర: కకషషబబబగ కకట

94-78/946

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కనపరగస
ఇసటట ననస:16-2-183
వయససస:59
లస: పప

94-78/156

6204 NDX2429215
పపరర: రరమలకడమ వనమమరగ

94-78/154

6199 NDX2044469
పపరర: హరగక కకతస మమసస

94-78/157

భరస : ననగ సససదనరరవప గగపరస కకతస మమసస
ఇసటట ననస:16-2-183
వయససస:32
లస: ససస స
94-78/947

తసడడ:డ కకషష బబబగ కకట
ఇసటట ననస:16-2-183
వయససస:32
లస: పప
94-89/197

6196 AP151010180110
పపరర: లలతలకడమ కకట
భరస : కకషషబబబగ kota
ఇసటట ననస:16-2-182
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప kota
ఇసటట ననస:16-2-182
వయససస:57
లస: పప
6201 NDX3140951
పపరర: కకషష పడవణ కకట

94-78/944

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:16-2-181
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:16-2-181
వయససస:19
లస: పప

6197 AP151010180111
పపరర: కననఖకలమమరగ చచరరకలరగ
cherukuri
భరస : వనసకటకకషషయఖ cherukuri
ఇసటట ననస:16-2-182
వయససస:72
లస: ససస స

6193 NDX3214160
పపరర: అకలల సరయ పరటటబసడర

Deleted

భరస : చసదడయఖ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:16-2-181
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:16-2-181
వయససస:20
లస: పప

6203 NDX2425130
పపరర: గగరగజజకలమమరగ వనమమరగ

6192 NDX2813434
పపరర: వరణణ రరచకకసడ

6202 NDX2268084
పపరర: ససనతన వమమలపలర

94-89/168

భరస : మహన కకషష వనమగళపలర
ఇసటట ననస:16-2-184
వయససస:40
లస: ససస స
94-89/198

6205 NDX2425122
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వనమమరగ

94-89/199

భరస : వనసకటటశశరరరవప వనమమరగ
ఇసటట ననస:16-2-184, SRIYA RESIDENCY
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వ ససరఖననరరయణ వనమమరగ
ఇసటట ననస:16-2-184, SRIYA RESIDENCY
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససరఖననరరయణ వనమమరగ
ఇసటట ననస:16-2-184, SRIYA RESIDENCY
వయససస:57
లస: పప

6206 NDX1950923
పపరర: సరహహత యరకబబ తషల

6207 NDX2005560
పపరర: కకరసన వపనరస

6208 NDX2143600
పపరర: రగషసత చలమర

94-89/169

తసడడ:డ అసకకరరడడడ యరకబబ తషల
ఇసటట ననస:16-2-185
వయససస:24
లస: ససస స
6209 NDX1752014
పపరర: ససతతషసన అడడవ

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వపనరస
ఇసటట ననస:16-2-185
వయససస:24
లస: ససస స
94-89/172

తసడడ:డ శరఖమ అడడవ
ఇసటట ననస:16-2-185
వయససస:25
లస: ససస స
6212 NDX1950931
పపరర: వజయ లకడమ ఆవపదసరగ

94-89/175

తసడడ:డ ససభబష రరడడడ మమరస ల
ఇసటట ననస:16-2-185
వయససస:26
లస: పప

94-89/173

6213 NDX1793109
పపరర: శరరష రరడడడ మమరస ల

94-89/178

6216 NDX1752030
పపరర: లకడమ శశభబరరణణ మగనగపరటట
భరస : శరఖమ అడడవ
ఇసటట ననస:16-2-185
వయససస:59
లస: ససస స

94-89/181

6211 NDX1261072
పపరర: అమకతన వరససరరడడ

94-89/176

6214 NDX1723049
పపరర: ససధఖ రరణణ కసచననధమ

94-89/177

భరస : వనసకట ఆనసద కసచననధమ
ఇసటట ననస:16-2-185
వయససస:53
లస: ససస స
94-89/179

6217 NDX0571760
పపరర: కకటట రతరస పసరరగ

94-89/180

భరస : సరసబశవరరవప పసరదగ
ఇసటట ననస:16-2-185
వయససస:70
లస: ససస స

94-89/182 6220 NDX1950907
6219 NDX1723031
పపరర: సరయ అనసత ననగ కసచననధమ
పపరర: నరసససహ రరడడడ చలమర

తసడడ:డ వనసకటఆనసద కసచననధమ
ఇసటట ననస:16-2-185
వయససస:28
లస: పప

94-89/174

భరస : మననజ కలమమర
ఇసటట ననస:16-2-185
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససభబష రరడడడ మమరస ల
ఇసటట ననస:16-2-185
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరయరరస వరరక
ఇసటట ననస:16-2-185
వయససస:55
లస: ససస స
6218 NDX1792994
పపరర: ససదర నరర రరడడడ మమరస ల

6210 NDX1795261
పపరర: శకత మమరస ల

94-89/171

భరస : నరసససహ రరడడడ
ఇసటట ననస:16-2-185
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబష రరడడ మమరస ల
ఇసటట ననస:16-2-185
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అసజరరడడడ ఆవపదసరగ
ఇసటట ననస:16-2-185
వయససస:42
లస: ససస స
6215 NDX0205344
పపరర: యమమన వరగక

94-89/170

94-89/183

తసడడ:డ మమలకకసడ రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:16-2-185
వయససస:28
లస: పప
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పపరర: రరజశశఖర రరడడడ చలమర
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94-89/184

తసడడ:డ మమలకకసడ రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:16-2-185
వయససస:30
లస: పప
6224 NDX1764332
పపరర: శకకరసత పసదద

94-89/187

94-89/190

తసడడ:డ నరసర రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:16-2-185
వయససస:55
లస: పప
6233 NDX1751974
పపరర: శరఖమ అడడవ

94-89/196

94-77/19

94-78/950

తసడడ:డ హహమ బసదస గసగగననన
ఇసటట ననస:16-2-187
వయససస:22
లస: పప
6242 NDX0262881
పపరర: అసజమమ ఈవపరగ

94-78/160

94-57/73

భరస : వనసకటటశశరరరవప కరతరపప
ఇసటట ననస:16-2-193
వయససస:47
లస: ససస స

6231 NDX1723072
పపరర: వనసకటబనసద కసచననధమ

94-89/194

94-78/948

6229 NDX1950949
పపరర: అసజరరడడడ ఆవపదసరగ

94-89/192

6232 NDX1792937
పపరర: ససభబష రరడడ మమరస ల

94-89/195

94-76/707
6235 NDX2984003
పపరర: పదమ శక తరరమల రరవప గసగగననన

తసడడ:డ హహమ బసదస గసగగననన
ఇసటట ననస:16-2-187
వయససస:53
లస: పప

6237 NDX2434934
పపరర: ససబబబ ననయగడడ నలల
ర రగ

94-77/20

6238 NDX2994853
పపరర: హహమ బసదస గసగగననన

94-78/949

తసడడ:డ రరఘవయఖ ననయగడడ నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:16-2-187
వయససస:47
లస: పప

భరస : పస తరరమల రరవప గసగగననన
ఇసటట ననస:16-2-187
వయససస:46
లస: ససస స

6240 NDX3005964
పపరర: సరసబశవ రరవప చసకరపలర

6241 NDX2002772
పపరర: శవ కలమమరగ చదరరడడ

6243 JBV1220193
పపరర: అషస క కలమమర తల ససల

94-89/842

94-78/159

భరస : రరజజసదడ బబబగ చదరరడడ
ఇసటట ననస:16-2-189
వయససస:54
లస: ససస స
94-78/161

6244 NDX0254243
పపరర: ససతనరరమయఖ ఈవపరగ

భరస : వజయ భబసరర రరవప కసబబల
ఇసటట ననస:16-2-193
వయససస:51
లస: ససస స

94-78/162

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:16-2-189
వయససస:80
లస: పప

94-72/1399 6247 NDX3233285
6246 NDX3233194
పపరర: వజయ భబసరర రరవప కసబబల
పపరర: దసరర దటస కసబబల

6249 NDX3247889
పపరర: దసరర దటస కసబబల

94-89/189

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ మమరస ల
ఇసటట ననస:16-2-185
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ పస తష రరజ కసబబల
ఇసటట ననస:16-2-193
వయససస:60
లస: ససస స
94-78/163

6226 NDX2059088
పపరర: ససరజష బబబగ కరమననన

తసడడ:డ కకటటరరడడడ ఆవపదసరగ
ఇసటట ననస:16-2-185
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ talasil
ఇసటట ననస:16-2-189
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శక కకకషషస (లలట) కరతరపప
ఇసటట ననస:16-2-193
వయససస:54
లస: పప
6248 NDX2424695
పపరర: అరరణకలమమరగ కరతరపప

94-89/191

తసడడ:డ భబరత దదవ చసకరపలర
ఇసటట ననస:16-2-187
వయససస:73
లస: పప

భరస : ససతనరరమయఖ evuri
ఇసటట ననస:16-2-189
వయససస:75
లస: ససస స
6245 NDX1743518
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కరతరపప

6228 NDX1261080
పపరర: మననజ కలమమర వరససరరడడ

6234 NDX3076403
పపరర: లవయఖ కరమననన

94-89/186

తసడడ:డ రరమ రరవప కరమననన
ఇసటట ననస:16-2-185
వయససస:51
లస: పప

భరస : ససరజశ బబబగ కరమననన
ఇసటట ననస:16-2-186
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససబబబ ననయగడడ నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:16-2-187
వయససస:41
లస: ససస స
6239 NDX2995561
పపరర: వనసకట అఖల గసగగననన

94-89/188

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ కసచననధమ
ఇసటట ననస:16-2-185
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రరధనకకషష మమరగస అడడవ
ఇసటట ననస:16-2-185
వయససస:61
లస: పప
6236 NDX2434926
పపరర: లకడమ పడసనర నలల
ర రగ

6225 NDX1752006
పపరర: జగదదశశర రరడడడ వవదసదల

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:16-2-185
వయససస:43
లస: పప
94-89/193

6223 NDX1723593
పపరర: సరయ శకకరసత కసచననధస

తసడడ:డ వనసకటబనసద కసచననధస
ఇసటట ననస:16-2-185
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకక రరడడడ వవదసదల
ఇసటట ననస:16-2-185
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప కకననరర
ఇసటట ననస:16-2-185
వయససస:43
లస: పప
6230 NDX1950972
పపరర: మమలకకసడన రరడడ చలమర

94-89/185

తసడడ:డ శరఖమ అడడవ
ఇసటట ననస:16-2-185
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పసదద
ఇసటట ననస:16-2-185
వయససస:35
లస: పప
6227 NDX1789181
పపరర: నవన కకననరర

6222 NDX1752022
పపరర: ససతతష అడడవ

94-72/1400

భరస : వజయ భబసరర రరవప కసబబల
ఇసటట ననస:16-2-193
వయససస:51
లస: ససస స
94-78/1330

94-78/1331
6250 NDX3247921
పపరర: వజయ భబసరర రరవప కసబబల

తసడడ:డ పస తషరరజ కసబబల
ఇసటట ననస:16-2-193
వయససస:60
లస: పప
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94-78/164

భరస : శరత కలమమర kanagala
ఇసటట ననస:16-2-194
వయససస:60
లస: ససస స
6254 JBV1220151
పపరర: సతఖననరరయణ మగతస ననన

94-78/165

తసడడ:డ కలటటసబరరవప kanagala
ఇసటట ననస:16-2-194
వయససస:71
లస: పప
94-78/167

తసడడ:డ కకటయఖ muthinine
ఇసటట ననస:16-2-195
వయససస:65
లస: పప
6257 NDX2461333
పపరర: బగవనన ససరజసదడ ననమల

6252 NDX0675611
పపరర: శరత కలమమర కనగరల

94-78/168

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ననమల
ఇసటట ననస:16-2-200
వయససస:22
లస: పప

6255 NDX3108974
పపరర: సపరహ లత

94-89/839

తసడడ:డ వనసకట రరవప మగపసలననన
ఇసటట ననస:16-2-201
వయససస:59
లస: పప
6266 NDX3090917
పపరర: హనసమసత రరవప అమర

6258 NDX2533123
పపరర: గరవరరన సరయ వసశ ననమల

6259 NDX2638146
పపరర: సతఖననరరయణ ననమల

94-78/169

తసడడ:డ వనసకటపసయఖ అమర
ఇసటట ననస:16-2-210
వయససస:62
లస: పప
6269 NDX3175304
పపరర: పరసడడరసగ రరవప కకసరరజ

94-72/1102

94-72/1105

తసడడ:డ ఇసరసక రరవనలమ
ఇసటట ననస:16-2-216
వయససస:61
లస: పప

94-78/175

94-78/176
6265 NDX1460922
పపరర: సససడరజసశర రరవప కరలపరతపప

6270 NDX3178860
పపరర: సరవతడ కకసరరజ

6273 NDX2002129
పపరర: సశపర జజలమదద

94-77/23

6276 NDX3102761
పపరర: గగన పపతచఅలమ

94-78/954

6279 NDX1039064
పపరర: శరసత కకసడన కకసడన
తసడడ:డ అపరసరరవప కకసడన
ఇసటట ననస:16-2-218
వయససస:38
లస: ససస స

6268 NDX3089521
పపరర: హరగశ కలమమర అమరర

94-78/955

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:16-2-210
వయససస:32
లస: పప
94-72/1103

6271 NDX3168150
పపరర: ఆసజననయగలల కకసరరజ

94-72/1104

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:16-2-211
వయససస:35
లస: పప
94-77/21

6274 NDX2168665
పపరర: చచసతనఖ పస పపరగ

94-77/22

తలర : సశపర పస పపరగ
ఇసటట ననస:16-2-214
వయససస:23
లస: పప
94-77/773

తసడడ:డ నగజశశరరరవప పపతచఅలమ
ఇసటట ననస:16-2-216
వయససస:18
లస: ససస స
94-78/181

94-78/173

తసడడ:డ ససత రరమ రరవప కరలపరతపప
ఇసటట ననస:16-2-204
వయససస:70
లస: పప

భరస : గరపసననథ జజలమదద
ఇసటట ననస:16-2-214
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసససధన రరవప జలమదద
ఇసటట ననస:16-2-214
వయససస:43
లస: పప
6278 NDX2223600
పపరర: కకషస ర బబబగ రరవనలమ

6262 NDX0264036
పపరర: ననరరయణమమ మగపసలననన
mupplaneni
భరస : రరమమరరవప mupplaneni
ఇసటట ననస:16-2-201
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వర సరశమ
ఇసటట ననస:16-2-211
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:16-2-211
వయససస:33
లస: పప
6275 NDX2002087
పపరర: గరపసననథ జలమదద

94-78/172

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:16-2-210
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపయఖ
ఇసటట ననస:16-2-211
వయససస:65
లస: పప
6272 NDX3168028
పపరర: ఫణణ కలమమర కకసరరజ

6264 NDX1460963
పపరర: ననగ కలమమరగ కరలపరతపప

6267 NDX3092087
పపరర: శవ పరరశత అమరర

94-78/769

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ ననమల
ఇసటట ననస:16-2-200
వయససస:48
లస: పప

భరస : సససడరజసశర రరవప కరలపరతపప
ఇసటట ననస:16-2-204
వయససస:66
లస: ససస స
94-78/953

94-72/1413

భరస : వనసకట రరడడడ మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:16-2-200
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : శశషగగరగరరవప tagirisi
ఇసటట ననస:16-2-201
వయససస:39
లస: ససస స
94-78/174

6256 NDX3254612
పపరర: తరరపటమమ మమదదరరడడ

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:16-02-199, 4/3 CROSS ROAD
వయససస:41
లస: ససస స

94-78/171 6261 NDX1038553
6260 NDX0651612
పపరర: అరరణ గరయతడ మగపసలననన
పపరర: ధనలకడమ తగగరగశ tagirisa

6263 NDX0675876
పపరర: రరమమరరవప మగపసలననన

94-78/166

భరస : సతఖననరరయణ muthineni
ఇసటట ననస:16-2-195
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ననమల
ఇసటట ననస:16-2-200
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప mupplaneni
ఇసటట ననస:16-2-201
వయససస:29
లస: ససస స

6253 JBV1220144
పపరర: ససధనశక మగతస ననన

6277 NDX2223576
పపరర: షరకకనన రరవనలమ

94-78/177

తసడడ:డ కకషస ర బబబగ రరవనలమ
ఇసటట ననస:16-2-216
వయససస:21
లస: ససస స
94-77/24

6280 NDX0828699
పపరర: వనసకట రరజఖలకడమ కకసడన

94-77/25

భరస : ననగమలర ఖమరరరన రరవప కకసడన
ఇసటట ననస:16-2-218
వయససస:49
లస: ససస స
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6281 NDX1038967
పపరర: వనసకట జయపడద కకసడన

94-77/26

భరస : అపరసరరవప కకసడన
ఇసటట ననస:16-2-218
వయససస:79
లస: ససస స
6284 NDX0185058
పపరర: జననరరనరరవప పపవరశడ

94-77/29

94-77/774

94-77/777

94-78/184

భరస : సరసబశవరరవప కరమమచటట
ఇసటట ననస:16-2-220
వయససస:43
లస: ససస స

6289 NDX3027703
పపరర: శశషష కలమమరగ తమలసపటస ట

94-77/776

భరస : సపశఆనసద రరడడడ తమలసపత
ఇసటట ననస:16-2-220
వయససస:50
లస: ససస స
94-78/182

6292 NDX2138536
పపరర: రరప చసదస గమడసరర

94-78/183

తసడడ:డ వనసకటబడవప గమడసరర
ఇసటట ననస:16-2-220
వయససస:30
లస: ససస స
94-78/185

6295 NDX2050698
పపరర: ననగ లకడమ వరసకక

94-78/186

భరస : వనసకటటసశర రరవప వరసకక
ఇసటట ననస:16-2-220
వయససస:48
లస: ససస స
94-78/189

94-78/190

6300 NDX2266013
పపరర: రరస మహన రరవప దసదన

94-78/191

6301 NDX2266039
పపరర: శవ ననగ ససధనకర రరవప
దసదన
తసడడ:డ సససదర రరవప దసదన
ఇసటట ననస:16-2-220
వయససస:51
లస: పప

94-78/192

94-78/194

6304 NDX2703965
పపరర: శశషష కలమమర తమలసపత

94-78/770

తసడడ:డ సతఖననరరయణ దసదన
ఇసటట ననస:16-2-220
వయససస:51
లస: పప
94-78/193

6303 NDX1256510
పపరర: సససదర రరవప దసడన
తసడడ:డ అనసత రరమయఖ దసడన
ఇసటట ననస:16-2-220
వయససస:74
లస: పప

94-78/771

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప దసడన
ఇసటట ననస:16-2-220
వయససస:19
లస: పప
6308 NDX3151677
పపరర: కరమమశశరగ కరమమచటట

94-72/1106

94-78/188 6298 NDX2117175
6297 NDX2177971
పపరర: జయశక సరయ కకషష కకసడడగగసట
పపరర: మగరళ మహన రరడడ
తమలశశటస ట
తసడడ:డ ఆనసద కలమమర కకసడడగగసట
తసడడ:డ శశష నసదన రరడడ తమలశశటస ట
ఇసటట ననస:16-2-220
ఇసటట ననస:16-2-220
వయససస:24
లస: పప
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సత రరడడడ తమలశశటస ట
ఇసటట ననస:16-2-220
వయససస:59
లస: పప
6305 NDX2667657
పపరర: సరయ చరణ దసడన

6294 NDX1117407
పపరర: పదనమవత దసడన

6286 NDX3160553
పపరర: సరసబశవ రరవప కరమమచటట

94-78/187

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఆతమకలరగ
ఇసటట ననస:16-2-220
వయససస:51
లస: పప
6302 NDX2117183
పపరర: శశష నసదన రరడడ తమలశశటస ట

94-77/775

భరస : రరసమహనరరవప దసడన
ఇసటట ననస:16-2-220
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరరవప దసడన
ఇసటట ననస:16-2-220
వయససస:50
లస: ససస స
6299 NDX2058452
పపరర: శకనవరస రరవప ఆతమకలరగ

6291 NDX2050722
పపరర: మమధసరగ వరసకక

94-77/28

తసడడ:డ పరరశతశస గమరరకలలల
ఇసటట ననస:16-2-220
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప వరసకక
ఇసటట ననస:16-2-220
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప గమడసరర
ఇసటట ననస:16-2-220
వయససస:31
లస: ససస స
6296 NDX1117084
పపరర: ససజజత దసడన

94-5/874

భరస : గరవరర న రరవప జసపన
ఇసటట ననస:16-2-220
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ జసపల
ఇసటట ననస:16-2-220
వయససస:40
లస: ససస స
6293 NDX2138569
పపరర: శవ బసదస గమడసరర

6285 NDX2662807
పపరర: లకడమ ససదదప దసడన

6288 NDX3043734
పపరర: మసజలత జసపన

6283 JBV2981652
పపరర: ససతన శకలసతల పపవరశడ

భరస : జననరర నరరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:16-2-219
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమహన రరవప దసడ
ఇసటట ననస:16-2-220
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జసపన
ఇసటట ననస:16-2-220
వయససస:55
లస: పప
6290 NDX3101086
పపరర: వజయ లకడమ జసపల

94-77/27

తసడడ:డ జననరర న రరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:16-2-219
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ పపవరశడ
ఇసటట ననస:16-2-219
వయససస:88
లస: పప
6287 NDX3048279
పపరర: గరవరరన రరవప జసపన

6282 NDX0258236
పపరర: శకలకడమ పపవరశడ

6306 NDX2806685
పపరర: సరసబశవ రరవప పరలడడగగ

భరస : సపశఆనసద రరడడడ
ఇసటట ననస:16-2-220
వయససస:49
లస: ససస స
94-78/956

తసడడ:డ రరగవయఖ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:16-2-220
వయససస:68
లస: పప
94-78/958

6309 NDX2814382
పపరర: సరయ చరణ దడసడ

6307 NDX2735314
పపరర: చచసతనఖ చచలర రరడడడ తమలసపటస ట

94-78/957

తసడడ:డ సపశఆనసద రరడడడ తమలసపటస ట
ఇసటట ననస:16-2-220
వయససస:58
లస: పప
94-78/959

తసడడ:డ రరస మగరళమహన రరవప దడసడ
ఇసటట ననస:16-2-220
వయససస:19
లస: పప

6310 NDX2266328
పపరర: లకడమ పడసనర తలమరర

94-78/197

భరస : రరమ రరజ తలమరర
ఇసటట ననస:16-2-220,F.NO.203 B-BLOCK
వయససస:45
లస: ససస స
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94-78/198

6312 NDX2168590
పపరర: ననగ లకడమ మకరర

తసడడ:డ గగరపస తలమరర
ఇసటట ననస:16-2-220,F.NO.203 B-BLOCK
వయససస:49
లస: పప

భరస : డదగర రరజజజ వసక
ఇసటట ననస:16-2-222/2
వయససస:37
లస: ససస స

6314 NDX3191087
పపరర: వనసకట ససబబరరవప బబ డచపపడడ

6315 NDX3196581
పపరర: రరజఖ లకడమ బబ డచపపడడ

94-78/960

తసడడ:డ వనసకయఖ బబ డచపపడడ
ఇసటట ననస:16-2-222/2
వయససస:43
లస: పప
6317 NDX2928471
పపరర: పపననఖలమ రరధదక

94-77/778

94-90/79

94-78/201

94-78/204

94-78/207

94-40/632

తసడడ:డ సబబబ రరవప
ఇసటట ననస:16-3-228 F 102
వయససస:51
లస: పప

6327 NDX2435162
పపరర: గరతమ హరర పపలకకసడ

6330 AP151010180236
పపరర: శవ కలమమరగ బసడర

6333 NDX2615938
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వరగన

94-78/962

6336 NDX2596419
పపరర: సరగత మననర

94-78/202

6339 NDX2616217
పపరర: నలమ బబ లలర పలర
భరస : రమమష బబబగ
ఇసటట ననస:16-3-228 F 102
వయససస:41
లస: ససస స

6319 AP151010180444
పపరర: దనలకడమ పసదద

94-78/196

6322 NDX1855917
పపరర: శకనవరస ససబబననన

94-78/200

6325 NDX0469775
పపరర: శకవలర  పపలకకసడ

94-78/203

భరస : పసచచయఖ పపలకకసడ
ఇసటట ననస:16-3-226
వయససస:47
లస: ససస స
94-78/205

6328 NDX0469569
పపరర: పసచచయఖ పపలకకస

94-78/206

తసడడ:డ గరపరలరతరస పపలకకసడ
ఇసటట ననస:16-3-226
వయససస:55
లస: పప
94-78/208

6331 AP151010180163
పపరర: రరమమరరవప బసడర

94-78/209

తసడడ:డ వరయఖ బసడర
ఇసటట ననస:16-3-227
వయససస:68
లస: పప
94-78/773

6334 NDX2623833
పపరర: వనసకట నరసమమ వరగన

94-78/774

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:16-3-228
వయససస:30
లస: ససస స
94-40/633

6337 NDX2616928
పపరర: కకషష కలమమరగ మననర

94-78/775

Deleted

భరస : రఘగరరస జజలమదద
ఇసటట ననస:16-3-228 F 101
వయససస:36
లస: ససస స
94-40/634

94-76/619

తసడడ:డ చనరబబబయ ససబబననన
ఇసటట ననస:16-3-110
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ బడహమస
ఇసటట ననస:16-3-228
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప పరపసననన
ఇసటట ననస:16-3-228
వయససస:78
లస: పప
6338 NDX2597466
పపరర: రమమష బబబగ బబ లలర పలర

94-78/199

భరస : రరమమరరవప బసడర
ఇసటట ననస:16-3-227
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష బబబగ
ఇసటట ననస:16-3-228
వయససస:19
లస: ససస స
6335 NDX2811859
పపరర: రగయఖ బసడర

6324 NDX1662221
పపరర: ససషసమథ పపలకకసడ

6316 NDX2707628
పపరర: పపననఖల బడహమరరడడడ

భరస : వనసకటబడవప పసదద
ఇసటట ననస:16-2-260
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ పపలకకసడ
ఇసటట ననస:16-3-226
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ పపలకకసడ
ఇసటట ననస:16-3-226
వయససస:81
లస: పప
6332 NDX2581874
పపరర: అనసహఖ బబ లలర పలర

94-78/195

తసడడ:డ పసచచయఖ పపలకకసడ
ఇసటట ననస:16-3-226
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : గరపరలరతరస పపలకకసడ
ఇసటట ననస:16-3-226
వయససస:72
లస: ససస స
6329 NDX0469551
పపరర: గరపరలరతరస పపలకకస

6321 NDX1861070
పపరర: రరజఖ లకడమ సబబననన

94-76/26

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:16-2-222/3
వయససస:41
లస: పప

భరస : చననరబయఖ సబబననన
ఇసటట ననస:16-3-110
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబబబరరవప అకకరననన
ఇసటట ననస:16-3-225
వయససస:71
లస: ససస స
6326 NDX0469692
పపరర: అఖలమసడదశశరగ పపలకకసడ

94-78/961

తసడడ:డ యగరననరరయణ chlasani
ఇసటట ననస:16-2-241
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ అబగల రరడడడ పపల
ఇసటట ననస:16-2-517
వయససస:45
లస: పప
6323 AP151010180506
పపరర: రరజజశశరగ అకకరననన

6318 AP151010180809
పపరర: కకశశర చలసరన chalasani

6313 NDX2168558
పపరర: డదగర రరజజజ వసక

తసడడ:డ రరమమసజననయగలల వసక
ఇసటట ననస:16-2-222/2
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబరరవప బబ డచపపడడ
ఇసటట ననస:16-2-222/2
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : బడహమరరడడడ
ఇసటట ననస:16-2-222/3
వయససస:38
లస: ససస స
6320 NDX1739343
పపరర: వనసకటబడమ రరడడడ పపల

94-76/25

భరస : వనసకటటశశర రరవప మననర
ఇసటట ననస:16-3-228 f 101
వయససస:63
లస: ససస స
94-78/776

6340 NDX2616449
పపరర: వనసకట రమణ పపచనచకయల

94-78/777

తసడడ:డ అపరసరరవప
ఇసటట ననస:16-3-228 F 302
వయససస:58
లస: పప
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6341 NDX2596997
పపరర: పడభబవత పపచనచకరయల

94-162/1245

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:16-3-228 F 302
వయససస:55
లస: ససస స
6344 NDX2400521
పపరర: శవ రతర కలమమరగ కకలర

6342 NDX2616571
పపరర: మగరళధర మమకల

తసడడ:డ కలరరబ సససకనర మమకల
ఇసటట ననస:16-3-228 F 401
వయససస:45
లస: పప
94-40/577

6345 NDX2024685
పపరర: సరశత గసగవరపప

భరస : బబల శశషస రరడడ కకలర
ఇసటట ననస:16-3- 228,FLAT NO:502
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష గసగవరపప
ఇసటట ననస:16-3-231
వయససస:30
లస: ససస స

6347 NDX0177469
పపరర: దనడకయణణ చలలవపరగ

6348 NDX1038447
పపరర: రరజజశశరగ చలలవపరగ

94-78/212

భరస : దదవరనసద కలమమర చలలవపరగ
ఇసటట ననస:16-3-231
వయససస:42
లస: ససస స
6350 NDX0191619
పపరర: దదవరనసద కలమమర చలలవపరర

94-78/215

6351 NDX1272111
పపరర: మహననడవప చలలవపరగ

6343 NDX2597292
పపరర: సరరజన దదవ మమకల

94-40/635

భరస : మగరళధర మమకల
ఇసటట ననస:16-3-228 F401
వయససస:38
లస: ససస స
94-78/210

6346 NDX0179812
పపరర: శరరదనదదవ దసడమమడడ

94-78/211

భరస : రరజశశఖర దసడమమడడ
ఇసటట ననస:16-3-231
వయససస:41
లస: ససస స
94-78/213

భరస : మహన రరవప చలలవపరగ
ఇసటట ననస:16-3-231
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప చలలవపరగ
ఇసటట ననస:16-3-231
వయససస:45
లస: పప
6353 NDX2816288
పపరర: ససతమమ డసడదర మగదద

94-31/777

6349 JBV2981280
పపరర: రరజ శశఖర దసడమమడడ

94-78/214

తసడడ:డ వనసకట రతయఖ దసడర మమడడ
ఇసటట ననస:16-3-231
వయససస:44
లస: పప
94-78/216

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప చలలవపరగ
ఇసటట ననస:16-3-231
వయససస:69
లస: పప

6352 NDX2813038
పపరర: వనసకట రతయఖ డసడదర మగదద

94-78/963

తసడడ:డ ససబబయఖ డసడదర మగదద
ఇసటట ననస:16-3-231
వయససస:72
లస: పప

94-78/964

భరస : వనసకట రతయఖ డసడదర మగదద
ఇసటట ననస:16-3-231
వయససస:64
లస: ససస స
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6354 SQX1766955
పపరర: ఉమమమహహశశరగ తషలల
ర రర

95-162/3

భరస : ఉమ మహహశశరరరవప తషలల
ర రర
ఇసటట ననస:16-3-232
వయససస:60
లస: ససస స
6357 NDX2266088
పపరర: లత నకలసజఅన సజజర

94-78/217

Deleted
94-89/200

తసడడ:డ వనణగగరపరల బబ బమబరగ
ఇసటట ననస:16-3-233
వయససస:33
లస: ససస స
6363 NDX1793604
పపరర: సశరష లత గగలర మమడడ

తసడడ:డ నరగసరరడడడ వ
ఇసటట ననస:16-3-233
వయససస:29
లస: పప

6358 NDX2266104
పపరర: చచసతనఖ కకషష సజజర

94-78/218

తసడడ:డ బడహమయఖ సజజర
ఇసటట ననస:16-3-233
వయససస:22
లస: పప
6361 NDX0623611
పపరర: ససధనఖ రరణణ వణగకలరగ

94-89/203

6364 NDX1793950
పపరర: లత నకలనరన సజజర

94-89/201

తసడడ:డ వనణగగరపరల బబ బమబరగ
ఇసటట ననస:16-3-233
వయససస:31
లస: పప

6359 NDX2636157
పపరర: బడహమయఖ సజర

94-78/778

6362 NDX1509662
పపరర: శశశలజ సస మ పల

94-89/202

భరస : ససరగబబబగ యరమమసస
ఇసటట ననస:16-3-233
వయససస:35
లస: ససస స
94-89/204

Deleted

6367 NDX1723262
పపరర: వసశ కకషష బబ బమబరగ

94-38/722

తసడడ:డ సతఖననరరయణ సజర
ఇసటట ననస:16-3-233
వయససస:50
లస: పప

భరస : బడహమయఖ సజజర
ఇసటట ననస:16-3-233
వయససస:48
లస: ససస స
94-89/206

6356 NDX2572170
పపరర: చచసతనఖ కకషష సజర

తసడడ:డ బడహమయఖ సజర
ఇసటట ననస:16-3-233
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ నరగసరరడడడ వణగకలరగ
ఇసటట ననస:16-3-233
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : గణణశ గగలర మమడడ
ఇసటట ననస:16-3-233
వయససస:42
లస: ససస స
6366 NDX0622696
పపరర: ససదదప రరడడడ వ

94-29/836

భరస : బడహమయఖ సజర
ఇసటట ననస:16-3-233
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : బడహమయఖ సజజర
ఇసటట ననస:16-3-233
వయససస:48
లస: ససస స

6360 NDX1723296
పపరర: మకదసల బబ బమబరగ

6355 NDX2573582
పపరర: లత నకలసజన సజర

94-89/207

6365 NDX0623595
పపరర: పడమల రరణణ వణగకలరగ

94-89/205

భరస : నరగశ రరడడడ వణగకలరగ
ఇసటట ననస:16-3-233
వయససస:51
లస: ససస స
6368 NDX1583906
పపరర: ససరగబబబగ యరమమసస

94-89/208

తసడడ:డ హనసమసతరరవప యరమమసస
ఇసటట ననస:16-3-233
వయససస:44
లస: పప
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94-89/209

తసడడ:డ సతఖననరరయణ సజజర
ఇసటట ననస:16-3-233
వయససస:51
లస: పప
6372 NDX2118603
పపరర: నఖల కలరగచదటట

94-78/220

94-78/223

94-78/780

94-78/965

తసడడ:డ పడసరద రరవ
ఇసటట ననస:16-3-240
వయససస:39
లస: పప
6387 NDX2814242
పపరర: వనసకట కకషష చలసరన
తలర : ననరరయణ చలసరన
ఇసటట ననస:16-3-240
వయససస:65
లస: పప
6390 NDX0371492
పపరర: అజయ చలసరన
తసడడ:డ కకషస ర chlasani
ఇసటట ననస:16-3-241
వయససస:36
లస: పప

94-78/781

6382 NDX1763987
పపరర: శక హరగరన సస సపలర

6385 NDX2103018
పపరర: జయలకడమ మగపసరగ

6388 NDX3003555
పపరర: వణణత రరవ

6391 NDX3051794
పపరర: ఆదదననరరయణ ఓరరగసటట

94-78/970

6396 NDX0538017
పపరర: అశశసత కలమమర యయడడ సరగ

94-78/233

6394 NDX1039288
పపరర: భబరత యయడడ సరగ

94-89/211

తసడడ:డ కకటయఖ yedduri
ఇసటట ననస:16-3-245
వయససస:65
లస: పప

6380 NDX2698884
పపరర: లలహహత ననథ తనడడకకసడ

94-78/782

6383 NDX0203372
పపరర: జజఖత కనగరల

94-89/212

భరస : వనసకటటశశర రరవప కనగరల
ఇసటట ననస:16-3-239
వయససస:65
లస: ససస స
94-78/225

6386 NDX2103075
పపరర: హహమనళన జగగసట

94-78/226

భరస : సససదర రరవప జగగసట
ఇసటట ననస:16-3-240
వయససస:64
లస: ససస స
94-78/967

6389 NDX0263582
పపరర: ఉషరరరణణ చలసరన

94-78/227

భరస : కకషస ర chalasani
ఇసటట ననస:16-3-241
వయససస:57
లస: ససస స
94-78/968

6392 NDX3048071
పపరర: ఈశశరమమ ఓరరగసటట

94-78/969

భరస : ఆదదననరరయణ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:16-3-242
వయససస:41
లస: ససస స
94-78/231

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర yedduri
ఇసటట ననస:16-3-245
వయససస:37
లస: ససస స
6397 AP151010180044
పపరర: వనసకటటశశరరర యయదద సరగ

94-78/779

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:16-3-239
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పసచననరరయణ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:16-3-242
వయససస:52
లస: పప

6393 NDX3043890
పపరర: వనసకట ననగ సరయ ససధ
ఓరరగసటట
తసడడ:డ ఆదదననరరయణ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:16-3-242
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర yedduri
ఇసటట ననస:16-3-245
వయససస:35
లస: పప

6379 NDX2695096
పపరర: అపరష తనడడకకసడ

భరస : సరసబశవ రరవప రరవ
ఇసటట ననస:16-3-240
వయససస:32
లస: ససస స
94-78/228

94-78/222

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:16-3-239
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రరజజశ బబబగ మగపసరగ
ఇసటట ననస:16-3-240
వయససస:48
లస: ససస స
94-78/966

6374 NDX0263673
పపరర: పపషరసవత కలరగచదటట

94-78/224 6377 NDX2705127
6376 NDX0294108
పపరర: గణణష కలమమర సస సపలర sompalli
పపరర: వసససధర తనడడకకసడ

తసడడ:డ గణణష కలమమర సస సపలర
ఇసటట ననస:16-3-239
వయససస:24
లస: ససస స
94-73/704

94-90/80

భరస : వనగకటటశశరరవప kuricheti
ఇసటట ననస:16-3-238
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : రవసదడననథ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:16-3-239
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:16-3-239
వయససస:63
లస: పప
6384 NDX2951820
పపరర: సరసబశవ రరవప రరవ

94-78/221

తసడడ:డ అపరసరరవప sompalli
ఇసటట ననస:16-3-238
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:16-3-239
వయససస:34
లస: పప
6381 NDX2735348
పపరర: సరసబ శవ రరవప తనడడకకసడ

6373 NDX0263723
పపరర: శరఖమల కలరగచదటట

6371 NDX1715921
పపరర: కవత ఉమమననన

తసడడ:డ మగరహరగ రరవప ఉమమననన
ఇసటట ననస:16-3-233
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మధసససధన kurichti
ఇసటట ననస:16-3-238
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కనగరల
ఇసటట ననస:16-3-238
వయససస:40
లస: పప
6378 NDX2692291
పపరర: రవసదడననథ తనడడకకసడ

94-89/210

తసడడ:డ వ యన రరడడడ వ
ఇసటట ననస:16-3-233
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ మధస ససధన కలరగచదటట
ఇసటట ననస:16-3-238
వయససస:23
లస: ససస స
6375 NDX1024264
పపరర: రరజజష కనగరల కనగరల

6370 NDX0622704
పపరర: నరగసరరడడడ వ

6395 AP151010180395
పపరర: పదనమవత యయదద సరగ

94-78/232

భరస : వనసకటటశశరరర yedduri
ఇసటట ననస:16-3-245
వయససస:57
లస: ససస స
94-78/234

6398 NDX0564443
పపరర: మయమరగ పపల

94-78/235

భరస : శకనవరస రరడడడ పపల
ఇసటట ననస:16-3-250
వయససస:51
లస: ససస స
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6399 NDX2470060
పపరర: ససనసద కలమమర రరడడడ పపల

94-78/236

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ పపల
ఇసటట ననస:16-3-250
వయససస:22
లస: పప
6402 NDX0184226
పపరర: శకనవరసరరడడడ పపల పపల

94-78/239

6403 NDX2656411
పపరర: మరగయమ కలమమరగ యయరరవ

94-78/241

6406 AP151010180172
పపరర: సతఖవత కళళళపలర
భరస : రరమకకషషస రరజ kallepalli
ఇసటట ననస:16-3-251
వయససస:69
లస: ససస స

6408 NDX3093721
పపరర: శవననరరయణ పసనరమననన

6409 NDX3093978
పపరర: హహహమవత పసనరమననన

94-78/884

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పసనరమననన
ఇసటట ననస:16-03-252
వయససస:59
లస: పప

భరస : తరరమల శరరధద కసభసపరటట
ఇసటట ననస:16-3-252, 3 LINE
వయససస:40
లస: ససస స
6414 NDX0177824
పపరర: కనకవలర  గగసటటపలర 

94-78/246

6417 NDX0799098
పపరర: వరససరరడడడ హనసమసత రరవప
vasireddy
తసడడ:డ రరజమమళ vasireddy
ఇసటట ననస:16-3-256
వయససస:71
లస: పప

94-78/249

6420 NDX3045846
పపరర: యషసత కవఖ ఆకలల

94-78/973

6415 NDX0186528
పపరర: భరత గగడవరగస

94-78/252

94-78/885

94-78/240

6407 AP151010180171
పపరర: రరమ కకషషస రరజ కళళళపలర

94-78/243

6410 NDX3114444
పపరర: తరరమల శరరరధద కసభసపరటట

94-78/971

తసడడ:డ మసరసన రరవప కసభసపరటట
ఇసటట ననస:16-3-252
వయససస:47
లస: పప
94-78/244

6413 NDX0692020
పపరర: వనణగ మమధవ గగగటటపలర 

94-78/245

తసడడ:డ జననరరనరరవప guntupalli
ఇసటట ననస:16-3-253
వయససస:41
లస: ససస స
94-78/248

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరజ godavarthi
ఇసటట ననస:16-3-253
వయససస:29
లస: పప

6416 NDX0826347
పపరర: వరససరరడడడ జజఖతసత వశరలమక
vasireddy
భరస : హనసమసత రరవప vasireddy
ఇసటట ననస:16-3-256
వయససస:66
లస: ససస స

6418 NDX1762658
పపరర: ససససమత వరససరరడడ

6419 NDX1762682
పపరర: మహన వసశ కకషష వరససరరడడడ

94-89/214

94-78/247

94-89/213

6421 NDX2469252
పపరర: కలల
ర రగ అనసష

తసడడ:డ హనసమసత రరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:16-3-256
వయససస:43
లస: పప
94-78/250

6424 NDX2482081
పపరర: హహమలత కలల
ర రగ

6427 NDX3067964
పపరర: లకడమ గగలర
భరస : కకశశర గగలర
ఇసటట ననస:16-3-259
వయససస:39
లస: ససస స

6422 NDX2487809
పపరర: అనసష కలల
ర రగ

94-78/251

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:16-3-258/1
వయససస:22
లస: ససస స
94-78/253

భరస : శకనవరస రరవప కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:16-3-258/1
వయససస:40
లస: ససస స
94-78/255

6404 AP151010180173
పపరర: లకడమ కళళళపలర

తసడడ:డ పపలర స రరజ kallepalli
ఇసటట ననస:16-3-251
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ కలల
ర రగ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:16-3-258/1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కలల
ర రగ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:16-3-258/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:16-3-258/1
వయససస:48
లస: పప

94-78/242

భరస : మహన వసశ కకషష వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:16-3-256
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:16-3-256,4th lane
వయససస:19
లస: ససస స

6426 NDX2487825
పపరర: శకనవరస రరవప కలల
ర రగ

6412 NDX0784520
పపరర: సశపర గగసటటపలర

94-78/238

తసడడ:డ రరమకకషషస రరజ kallepalli
ఇసటట ననస:16-3-251
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనణగమమధవ guntupalli
ఇసటట ననస:16-3-253
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : జననరరనరరవప guntupalli
ఇసటట ననస:16-3-253
వయససస:67
లస: ససస స

6423 NDX2469245
పపరర: కలల
ర రగ హహమలత

94-78/783

భరస : శవననరరయణ పసనరమననన
ఇసటట ననస:16-03-252
వయససస:56
లస: ససస స
94-78/972

6401 NDX1193580
పపరర: ఎన వ ఎస ఎస రరజ

తసడడ:డ సస మ రరజ puli
ఇసటట ననస:16-3-250
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనళళసకనర రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:16-3-250
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఏన. వ. యస. యస.రరజ kallepalli
ఇసటట ననస:16-3-251
వయససస:47
లస: ససస స

6411 NDX3109741
పపరర: పదనమవత కసభసపరటట

94-78/237

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ పపల
ఇసటట ననస:16-3-250
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమరరడడడ పపల
ఇసటట ననస:16-3-250
వయససస:56
లస: పప
6405 JBV2981991
పపరర: అరరణ కలమమరగ కళళళపలర

6400 NDX2470052
పపరర: ససనల కలమమర రరడడడ పపల

6425 NDX2469260
పపరర: కలల
ర రగ శకనవరసరరవప

94-78/254

తసడడ:డ కలల
ర రగ వరయఖ
ఇసటట ననస:16-3-258/1
వయససస:48
లస: పప
94-89/843

6428 NDX2266070
పపరర: జజహరవ నరరక

94-78/256

తసడడ:డ ససరరఖ ననరరయణ నరరక
ఇసటట ననస:16-3-260
వయససస:22
లస: ససస స
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6429 NDX2415917
పపరర: బబల పడశరసత పరవపలలరగ

94-78/257

భరస : శకహరర కకసడబబ లల
ఇసటట ననస:16-3-260
వయససస:29
లస: ససస స
6432 NDX2415909
పపరర: ధనలకడమ పసదద

94-78/260

94-78/263

94-89/217

94-78/266

94-78/975

తసడడ:డ మహబమబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:16-3-267
వయససస:48
లస: పప
6447 NDX2934529
పపరర: ఖమససస బబష షపక

94-89/215

6439 NDX2002905
పపరర: చచసతనఖ కకలమర

6442 NDX1756677
పపరర: వనసకట ససధదర చమలల
ర కడడ

94-78/978

94-78/264

6437 NDX1509688
పపరర: శకరరస నరరక

94-89/218

6445 NDX3077369
పపరర: నసరజహన షపక

6446 NDX2930543
పపరర: నసరర హన షపక

94-78/976

94-78/979

94-72/295

6452 AP151010180243
పపరర: ససతమమ మమనస

6453 SQX2084309
పపరర: కకకసన స రరజఖస బబ రరగడడ

6454 NDX2873123
పపరర: మహనరరవప మమరగగర

6455 NDX2980456
పపరర: సరయ కలమమర మమడ

భరస : వనసకటటశశరరర వనలననన
ఇసటట ననస:16-4-140
వయససస:51
లస: ససస స

94-65/873

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:16-4-74/1
వయససస:68
లస: పప
94-78/267

6457 NDX1716010
పపరర: శకనవరస రరవప యరకమననన
తసడడ:డ సతఖననరరయణ యరకమననన
ఇసటట ననస:16-4-148
వయససస:53
లస: పప

94-72/293

భరస : శకనవరసరరవప  ఎలసరరగ
ఇసటట ననస:16-3 NAVABHARATH NAGER 1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకట రసగస మమనస
ఇసటట ననస:16-3_234
వయససస:71
లస: ససస స

6456 NDX0825356
పపరర: వనలననన లకడమ వనలననన

94-78/977

6449 JBV2969475
పపరర: ననగరరజకలమమరగ ఎలసరరగ

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ ఏలసరరగ
ఇసటట ననస:16-3 NAVABHARATH NAGER 1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససధదర బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:16-4
వయససస:18
లస: ససస స

94-78/974

భరస : ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:16-3-267
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససరఖననరరయణ ఎలసరరగ
ఇసటట ననస:16-3 NAVABHARATH NAGER 1
వయససస:65
లస: ససస స
95-144/530

94-78/265

6443 NDX3077492
పపరర: ఖససస సరహహబ షపక
తసడడ:డ మహబమబ సరహహబ
ఇసటట ననస:16-3-267
వయససస:48
లస: పప

6451 AP151010174001
పపరర: శకనవరసరరవప ఏలసరరగ

94-89/216

6440 NDX0533927
పపరర: లకడమ తషలసస సరదదననన

తసడడ:డ ససవర శసకర రరవప చమలల
ర కడడ
ఇసటట ననస:16-3-263
వయససస:27
లస: పప

6448 NDX3077302
పపరర: ఖససస బబష షపక

94-78/262

భరస : తరరపత రరవప సరదదననన
ఇసటట ననస:16-3-262
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖససస సరహహబ
ఇసటట ననస:16-3-267
వయససస:22
లస: పప
94-72/294

6434 NDX2265965
పపరర: సతష ఉపపసటటరగ

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ నరరక
ఇసటట ననస:16-3-260
వయససస:25
లస: పప

భరస : ఖససస సరహహబ
ఇసటట ననస:16-3-267
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:16-3-267
వయససస:25
లస: పప
6450 AP151010177002
పపరర: భబరత ఎలసరరగ

6436 NDX0203547
పపరర: మహసత నరరక

94-78/259

తసడడ:డ జగర యఖ ఉపపసటటరగ
ఇసటట ననస:16-3-260
వయససస:40
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర కకలమర
ఇసటట ననస:16-3-262
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ సరదదననన
ఇసటట ననస:16-3-262
వయససస:65
లస: పప
6444 NDX2935070
పపరర: ఖమససస సరహహబ షపక

94-78/261

భరస : ససరఖననరరయణ నరరక
ఇసటట ననస:16-3-260
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘగననథరరవప నరరక
ఇసటట ననస:16-3-260
వయససస:52
లస: పప
6441 NDX1434372
పపరర: తరరపతరరవప సరదదననన

6433 NDX0254144
పపరర: శకహరర కకసడబబ లల

6431 NDX2266047
పపరర: మహసత నరరక

భరస : ససరరఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:16-3-260
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడరరవప కకసడబబ లల
ఇసటట ననస:16-3-260
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ కకసడబబ లల
ఇసటట ననస:16-3-260
వయససస:67
లస: పప
6438 NDX0189746
పపరర: ససరఖననరరయణ నరరక

94-78/258

భరస : సతష ఉపపటటరగ
ఇసటట ననస:16-3-260
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప పసదద
ఇసటట ననస:16-3-260
వయససస:58
లస: ససస స
6435 AP151010180377
పపరర: వనసకటబడవప కకసడబబ లల

6430 NDX2035716
పపరర: అరరణన కలమమరగ ఉపపటటరగ

94-78/477

94-78/980

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:16-4-107
వయససస:20
లస: పప
94-90/81

6458 NDX0675819
పపరర: ఉపపసదడ చచదరగ పసచసమరగస

94-78/268

తసడడ:డ కకటటశశరరవప పసచసమరగస
ఇసటట ననస:16-4-269
వయససస:32
లస: పప
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6459 NDX2105055
పపరర: కకటటశశర రరవప పసచసమరగస

94-78/269

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పసచసమరగస
ఇసటట ననస:16-4-269
వయససస:60
లస: పప

6460 AP151010180731
పపరర: రరజజశశరగ పరవపలలరగ

భరస : కరలదనసస పరవపలలరగ
ఇసటట ననస:16-4-271
వయససస:75
లస: ససస స

6462 NDX2035658
పపరర: సస నక వటటసకలటట

94-78/272

తసడడ:డ హరగ బబబగ వటటసకలటట
ఇసటట ననస:16-4-273
వయససస:26
లస: ససస స

6463 NDX0692137
పపరర: ససనత కరసరననన

94-78/275

తసడడ:డ ససబబబరరవప కరసరననన
ఇసటట ననస:16-4-273
వయససస:34
లస: పప

6466 NDX0944181
పపరర: గరడడపరగస కరరరస క

94-78/278

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గరడడపరగస
ఇసటట ననస:16-4-274
వయససస:59
లస: పప

6469 NDX3150208
పపరర: ననగమలలర శశరగ గరడడపరగస

94-78/280

భరస : గరపరలకకషష రరయపరటట
ఇసటట ననస:16-4-275
వయససస:41
లస: ససస స
6474 NDX0347880
పపరర: జగదదష రరయపరటట

94-78/283

తసడడ:డ గరపరలకకషష రరయపరటట
ఇసటట ననస:16-4-275
వయససస:39
లస: పప

6472 AP151010180904
పపరర: లకడమకళళఖణణ రరయపరటట

94-72/296

తసడడ:డ ససరఖ కలమమర గరడడపరగస
ఇసటట ననస:16-4-274
వయససస:30
లస: ససస స
94-78/981

94-78/281

94-78/284

6478 NDX1857194
పపరర: ససయగకస రరణణ ఆచసట

6484 NDX2505832
పపరర: సతఖ శక పస తవరరరల

6487 NVR0850298
పపరర: రమఖ గవన
భరస : హరగశచసదడ పడసరద ననదచసడర
ఇసటట ననస:16-5
వయససస:34
లస: ససస స

94-78/279

6473 NDX0345876
పపరర: జవన బబబగ రరయపరటట

94-78/282

94-78/285

తసడడ:డ రరమకకటయఖ గసధస
ఇసటట ననస:16-4-276
వయససస:69
లస: పప
94-72/297

6479 NDX1726522
పపరర: పడశరసత బబపటర

94-72/298

భరస : ననగజశశర రరవప బబపటర
ఇసటట ననస:16-4 PREETI HYBEL
వయససస:40
లస: ససస స
94-72/301

94-72/302
6482 NDX2189950
పపరర: వనసకట జయపవన కలమమర
రరడడడ ననరర
తసడడ:డ భబసరర రరడడడ ననరర
ఇసటట ననస:16-4 PREETI HYBEL 1010
వయససస:22
లస: పప

94-72/303

6485 NDX1881896
పపరర: శకలసతల కకరరర

తసడడ:డ మలర కరరరరన శరమ పస తవరరరల
ఇసటట ననస:16-5
వయససస:21
లస: ససస స
94-72/1107

6470 NDX2001782
పపరర: సరయ ఐశశరరఖ రరయపరటట
భరస : జవన రరయపరటట
ఇసటట ననస:16-4-275
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ చనర వనసకట రరడడ ననరర
ఇసటట ననస:16-4 PREETI HYBEL
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ఆరరన రరడడడ సససగరరరడడడ
ఇసటట ననస:16-5
వయససస:39
లస: పప

94-78/277

6476 NDX1024603
పపరర: కకషష గసధస

6481 NDX1726548
పపరర: భబసరర రరడడడ ననరర

94-10/861

6467 NDX0944165
పపరర: గరడడపరగస శశశత ససగగణ

6475 NDX0347070
పపరర: గరపరలకకషష రరయపరటట

6480 NDX1726498
పపరర: ననగజశశర రరవప బబపటర
తసడడ:డ ససబబబరరవప బబపటర
ఇసటట ననస:16-4 PREETI HYBEL
వయససస:46
లస: పప

94-78/274

తసడడ:డ గరపరలకకషష రరయపరటట
ఇసటట ననస:16-4-275
వయససస:37
లస: పప

భరస : తనరర చసద వడర మమడడ
ఇసటట ననస:16-4 PREETI HYBEL
వయససస:34
లస: ససస స

94-72/300

6464 NDX0262162
పపరర: రరజఖలకడమ కరసరననన

భరస : గరపరలకకషష రరయపరటట రరయపరటట
ఇసటట ననస:16-4-275
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరనన రరడడడ శసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:16-4 NAVABHARATH NAGER 1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ చనరయఖ ననదచసడర
ఇసటట ననస:16-5
వయససస:67
లస: పప

94-78/276

తసడడ:డ రసగరరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:16-4-275
వయససస:64
లస: పప

6477 NDX1641860
పపరర: వజయ భబసరర రరడడడ శసగరరరడడడ

94-78/271

భరస : ససబబబరరవప కరసరననన
ఇసటట ననస:16-4-273
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ససరఖకలమమర గరడడపరగస
ఇసటట ననస:16-4-274
వయససస:55
లస: ససస స

6471 AP151010180194
పపరర: సససలజ రరయపరటట

6486 NDX2958114
పపరర: రరమగలల ననదచసడర

94-78/273

తసడడ:డ ససరరఖకలమమర గరడడపరగస
ఇసటట ననస:16-4-274
వయససస:29
లస: ససస స

6468 NDX0907485
పపరర: గరడడపరగస ససరఖ కలమమర

6461 AP151010180730
పపరర: కరలదనసస పరవపలలరగ

తసడడ:డ వరయఖ పరవపలలరగ
ఇసటట ననస:16-4-271
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప కరసరననన
ఇసటట ననస:16-4-273
వయససస:35
లస: ససస స

6465 NDX0262048
పపరర: జజజ ననశశర కరసరననన

6483 NDX2520021
పపరర: అరరగఖ జజసఫ రరడడ సససగరరరడడడ

94-78/270

94-72/304

భరస : సస మయఖ కకరరర
ఇసటట ననస:16-5
వయససస:70
లస: ససస స
94-72/1108

6488 NDX3099033
పపరర: సతఖ శక పప ఠవరరరలమ

94-72/1109

తసడడ:డ సతఖ పప ఠవరరరలమ
ఇసటట ననస:16-5
వయససస:20
లస: ససస స
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6489 NDX1720177
పపరర: ననగ అమకత వరగరన ననతనన

94-73/10

తసడడ:డ వనసకట రరవప ననతనన
ఇసటట ననస:16-5
వయససస:24
లస: ససస స
6492 NDX1109180
పపరర: లకడమకలమమరగ అసగలకలదసరర

94-73/11

భరస : వనసకట రరవప ననతనన
ఇసటట ననస:16-5
వయససస:46
లస: ససస స
94-74/3

భరస : పపరష బబలశసకర
ఇసటట ననస:16-5
వయససస:43
లస: ససస స
6495 NDX1109289
పపరర: వజయశరసత కకసడ

6490 NDX1720185
పపరర: ఉమమ దదవ ననతనన

భరస : పడభబకర
ఇసటట ననస:16-5
వయససస:83
లస: ససస స

6493 NDX1109362
పపరర: శకవరణణ సలమడడ

94-74/4

6496 NDX1110121
పపరర: ననగ వనసకట చచసతనఖ సలమడడ

94-74/8

తసడడ:డ ససరగ రరడడడ సససగరరరడడడ
ఇసటట ననస:16-5
వయససస:66
లస: పప
6504 NDX1700880
పపరర: ససధదర కలమమర చలమర

94-75/39

94-78/286

తసడడ:డ ససరగ రరడడడ సససగరరరడడడ
ఇసటట ననస:16-5
వయససస:63
లస: పప
6510 NDX1024397
పపరర: ననసర షరరఫ షపక shaik

94-78/474

తసడడ:డ బగడద సరహహబ shaik
ఇసటట ననస:16-5.
వయససస:53
లస: పప
6513 NDX0825778
పపరర: వనమగల వజయలకడమ vemala
భరస : తరరపత రరవప vemala
ఇసటట ననస:16-5-277
వయససస:34
లస: ససస స
6516 NDX0799056
పపరర: వనమగల తరరపత రరవప
vemula
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర vemula
ఇసటట ననస:16-5-277
వయససస:38
లస: పప

6502 NDX2525913
పపరర: సససదరగ సససగరరరడడడ

94-74/15

6505 NDX1885476
పపరర: తనరర చసద వడర మమడడ

94-75/40

6506 NDX1885567
పపరర: పడభబకర కకసడన

6508 NDX1038470
పపరర: లకడమకలమమరగ అసగలకలదసరర
angalakuduru
భరస : బబలశసకర angalakuduru
ఇసటట ననస:16-5.
వయససస:42
లస: ససస స

94-78/472

6509 NDX1038363
పపరర: సలమ షపక shaik

6511 NDX2863983
పపరర: తరరపత రరవప పస పపరగ

94-78/982

6517 NDX0533968
పపరర: బకమయఖ వనమగల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర vemula
ఇసటట ననస:16-5-277
వయససస:40
లస: పప

94-74/13

6503 NDX1885427
పపరర: సరయ ససమసత బబబగ బబపటర

తసడడ:డ కకషష మమరగస కకసడన
ఇసటట ననస:16-5
వయససస:52
లస: పప

94-75/38

94-75/41

94-78/473

భరస : షరరఫ shaik
ఇసటట ననస:16-5.
వయససస:46
లస: ససస స
6512 NDX2690824
పపరర: శకనస మలలర ల

94-78/784

తసడడ:డ దసరర రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:16-5-159
వయససస:39
లస: పప
94-78/288

భరస : భకమయఖ vemula
ఇసటట ననస:16-5-277
వయససస:35
లస: ససస స
94-78/290

6500 NDX1110410
పపరర: రమణయఖ బబ లర ననన

తసడడ:డ లకమణ దనస గరసధద వడర మమడడ
ఇసటట ననస:16-5
వయససస:34
లస: పప

6514 NDX0536037
పపరర: మసగమమ వనమగల vemula

94-74/9

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప బబపటర
ఇసటట ననస:16-5
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ దదబబయఖ పస పపరగ
ఇసటట ననస:16-5-157
వయససస:44
లస: పప
94-78/287

6497 NDX1109909
పపరర: పడభబకర కకసడ

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:16-5
వయససస:77
లస: పప

భరస : ఆరరన రరడడడ సససగరరరడడడ
ఇసటట ననస:16-5
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప చలమర
ఇసటట ననస:16-5
వయససస:25
లస: పప
6507 NDX2525954
పపరర: ఆరరన రరడడడ సససగరరరడడడ

94-74/11

తసడడ:డ ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:16-5
వయససస:56
లస: పప
94-74/14

94-74/6

తసడడ:డ కకషషమమరగస
ఇసటట ననస:16-5
వయససస:51
లస: పప

94-74/10 6499 NDX1110501
6498 NDX1110402
పపరర: పపరష బబల శసకర అసగలకలదసరర
పపరర: మహన రరవప సలమడడ

6501 NDX2538338
పపరర: పరడనసస రరడడడ సససగరరరడడడ

6494 NDX1034008
పపరర: రరధ పగగళళ
భరస : అసకరళళళ
ఇసటట ననస:16-5
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:16-5
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరరయణ
ఇసటట ననస:16-5
వయససస:52
లస: పప

94-73/12

తసడడ:డ ఫరతమ మరరకడడ
ఇసటట ననస:16-5
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:16-5
వయససస:50
లస: ససస స
94-74/7

6491 NDX2525905
పపరర: సశపర షషషస పసడయ దసబగగరసపపడడ

6515 NDX0825786
పపరర: వనమగల బబలమమ vemala

94-78/289

భరస : వనసకటటశశరరర vemala
ఇసటట ననస:16-5-277
వయససస:63
లస: ససస స
94-78/291

6518 NDX3105046
పపరర: వనసకట రరవప చరరమమమళర

94-78/983

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చరరమమమళర
ఇసటట ననస:16-5-277
వయససస:43
లస: పప
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94-78/984

భరస : వనసకట రరవప చరరమమమళర
ఇసటట ననస:16-5-277
వయససస:39
లస: ససస స
6522 NDX0180372
పపరర: జయశక జవరశదద

94-78/985

తసడడ:డ వనసకట రరవప చరరమమమళర
ఇసటట ననస:16-5-277
వయససస:19
లస: పప
94-78/293

భరస : రరహహల javvdi
ఇసటట ననస:16-5-279
వయససస:41
లస: ససస స
6525 AP151010180272
పపరర: రరహహల జవరశదద javvdi

6520 NDX3105111
పపరర: దదవనసదడ వషష
ష చరరమమమళర

తసడడ:డ గసగరధర రరవప javvdi
ఇసటట ననస:16-5-279
వయససస:41
లస: పప

6523 AP151010180274
పపరర: ఉషరకకరన జవరశదద javvdi

94-78/294

6526 NDX0254698
పపరర: మధస ససధన కలరగచదట

94-78/299 6529 NDX0692483
6528 AP151010180329
పపరర: గసగరధర రరవప జవరశదద juvvdi
పపరర: ఝమనస వనగజససన

6531 NDX0676387
పపరర: శకనవరసరరజ వనగజససన

94-78/302

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ వనగజససన
ఇసటట ననస:16-5-283
వయససస:49
లస: పప
6534 NDX2545051
పపరర: వనసకట రమణ రరవప చసతపలర

94-78/785

తసడడ:డ ససబడహమణఖస చసతపలర
ఇసటట ననస:16-5-287
వయససస:49
లస: పప
6537 NDX0675769
పపరర: ససబడమణఖఎస పస టటస
తసడడ:డ బడహమనసదఎస పస టటస
ఇసటట ననస:16-5-288
వయససస:64
లస: పప
6540 NDX2944718
పపరర: పదమ బబరరడడడ

Deleted

భరస : శకనవరస రరడడడ బబరరడడడ
ఇసటట ననస:16-5-511
వయససస:32
లస: ససస స

6543 NDX2644938
పపరర: సతఖశక పప ఠవరరరలమ

94-73/626

భసధసవప: రవతదజ పప ఠవరరరలమ
ఇసటట ననస:16-5 FLATNO 404
వయససస:20
లస: ససస స
6546 NDX2528503
పపరర: ఉష శక గగసగటట

6527 NDX1337237
పపరర: వజయ రరజ ససవరష కసటట
suvarnakati
తసడడ:డ రరమయఖ suvarnakanti
ఇసటట ననస:16-5-279
వయససస:63
లస: పప

94-78/298

94-78/300

6530 NDX1435636
పపరర: పరరశత వనగజశన

94-78/301

భరస : SHREENIVASARAJU వనగజససన
ఇసటట ననస:16-5-283
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససరరఖ ననరరయణ రరజ వనగజసశన
ఇసటట ననస:16-5-283
వయససస:69
లస: ససస స

6532 NDX1435586
పపరర: ససరఖ ననరరయణ రరజ
వనగజసశన
తసడడ:డ వనసకట రరమ రరజ వనగజసశన
ఇసటట ననస:16-5-283
వయససస:73
లస: పప

94-78/303

6533 NDX2526648
పపరర: జజనకక దదవ చసతపలర

6535 NDX0803015
పపరర: నతశ మణణ కలమమర పస టటస

94-78/304

6538 NDX2936029
పపరర: కకటటశశరరరవప కకననడబబ ఈనన

6541 NDX2949782
పపరర: లసగమమ ననదచసడర

94-90/1011

భరస : వజయ భబసరర రరడడడ గగసగటట
ఇసటట ననస:16-5 NAVABHARAT NAGAR
వయససస:36
లస: ససస స

94-78/305

6539 NDX2269058
పపరర: అరచనన ఎలమసచల

94-90/82

తసడడ:డ ససత రరస ఎలమసచల
ఇసటట ననస:16-5-366
వయససస:22
లస: ససస స
94-72/1110

6542 NDX2949790
పపరర: హరగచసదడ పడసరద ననదచసడర

94-72/1111

తసడడ:డ రమగలల ననదచసడర
ఇసటట ననస:16-5 flat no 101
వయససస:38
లస: పప
94-91/1020

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నరక
ఇసటట ననస:16-5 FNO-202
వయససస:20
లస: ససస స
94-74/16

6536 NDX0371583
పపరర: సబబరర ససతతష పస టటస
తసడడ:డ ససబడమణఖఎస పస టటస
ఇసటట ననస:16-5-288
వయససస:33
లస: పప

భరస : రమగలల ననదచసడర
ఇసటట ననస:16-5 flat no 101
వయససస:60
లస: ససస స
6544 NDX2605715
పపరర: ససరగ చసదన నరక

94-1/1209

భరస : వనసకట రమణ రరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:16-5-287
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మనరయఖ కకననడబబ ఈనన
ఇసటట ననస:16-5-332
వయససస:64
లస: పప
94-78/986

94-78/295

94-78/297

తసడడ:డ ససబడమణఖఎస పస టటస
ఇసటట ననస:16-5-288
వయససస:29
లస: పప
94-78/306

6524 AP151010180273
పపరర: గరకలల జవరశదద javvdi
తసడడ:డ గసగరధర రరవప javvdi
ఇసటట ననస:16-5-279
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పపషరసవత
ఇసటట ననస:16-5-279
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ javvdi
ఇసటట ననస:16-5-279
వయససస:66
లస: పప

94-78/292

భరస : వజయ రరజ badugu
ఇసటట ననస:16-5-278
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరధర రరవప javvdi
ఇసటట ననస:16-5-279
వయససస:64
లస: ససస స
94-78/296

6521 NDX1337229
పపరర: ననగమణణ బదసగగ badugu

6547 NDX2210151
పపరర: సరయ ససదదప బబపటర
తసడడ:డ ననగజశశర రరవప బబపటర
ఇసటట ననస:16-5 PREETHI HYBEL
వయససస:22
లస: పప

6545 NDX0915496
పపరర: సస మయఖ కకరరర

94-72/305

తసడడ:డ దనసయఖ కకకరర
ఇసటట ననస:16-5 NAVABHARATH NAGER 1
వయససస:74
లస: పప
94-72/306

6548 NDX1739905
పపరర: రవ తదజ పస తవరరరల

94-72/307

తసడడ:డ మలర కరరరరన శరమ పస తవరరరల
ఇసటట ననస:16-5 PREETHI HYBEL
వయససస:24
లస: పప
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6549 NDX1165067
పపరర: శవననగజశశర రరవప చదరరకలరగ

94-72/308

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చచరరకలరగ
ఇసటట ననస:16-5 PREETHI HYBEL
వయససస:46
లస: పప
6552 NDX2209815
పపరర: శకనవరసరరవప నరరక

94-72/311

6550 NDX2210086
పపరర: ససరగ చసదన నరరక

94-72/309

6551 NDX2210094
పపరర: శవ జజఖత నరరక

94-72/310

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నరరక
ఇసటట ననస:16-5 PREETHI HYBEL 2FLOR
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప నరరక
ఇసటట ననస:16-5 PREETHI HYBEL 2FLOR
వయససస:39
లస: ససస స

6553 NDX2210128
పపరర: శరసత కలమమరగ బసడర మమడడ

6554 NDX2210110
పపరర: ధనలకకద క గదచద

94-72/312

94-72/313

తసడడ:డ హనసమయఖ నరరక
ఇసటట ననస:16-5 PREETHI HYBEL 2FLOR
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:16-5 PREETHI HYBEL 2FLOR
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : veranjeneyulu గదచద
ఇసటట ననస:16-5 PREETHI HYBEL 2FLOR
వయససస:54
లస: ససస స

6555 NDX2210136
పపరర: శకనవరసరరవప బసడర మమడడ

6556 NDX2210102
పపరర: వనరసజరనసడజలల గదచద

6557 NDX2210078
పపరర: మమధవ చచరరకలరగ

94-72/314

94-72/315

94-72/316

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:16-5 PREETHI HYBEL 2FLOR
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ గదచద
ఇసటట ననస:16-5 PREETHI HYBEL 2FLOR
వయససస:57
లస: పప

భరస : ననగజశశర రరవప చచరరకలరగ
ఇసటట ననస:16-5 PREETHI HYBEL 4FLOR
వయససస:41
లస: ససస స

6558 NDX2210144
పపరర: అసజన కలమమరగ పస తనవరరరరల

6559 NDX2209823
పపరర: మలర కరరర న శరమ పస తనవరరరరల

6560 NDX0428763
పపరర: లకడమ కననరగసటట

94-72/317

భరస : మలర కరరరన శరమ పస తనవరరరరల
ఇసటట ననస:16-5 PREETHI HYBEL 4FLOR
వయససస:68
లస: ససస స

94-72/318

తసడడ:డ పపరరషస తస స పస తనవరరరరల
ఇసటట ననస:16-5 PREETHI HYBEL 4FLOR
వయససస:59
లస: పప

94-72/320 6562 NDX0761601
6561 NDX0761841
పపరర: యశశసత కలమమర కననరగసటట
పపరర: పరమమశశరరరవప కననరగసటట

94-72/321

94-72/319

భరస : పరమమశశరరరవప కననరగసటట
ఇసటట ననస:16-5 PREETI HYBEL FLOT-303
వయససస:61
లస: ససస స
6563 NDX2764181
పపరర: లసగమమ ననదచసడర

94-72/1112

తసడడ:డ పరమమశశరరరవప కననరగసటట
ఇసటట ననస:16-5 PREETI HYBEL FLOT-303
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ కననరగసటట
ఇసటట ననస:16-5 PREETI HYBEL FLOT-303
వయససస:72
లస: పప

భరస : రరమగలల ననదచసడర
ఇసటట ననస:16-5, f-101, PREETHI HYBEL
వయససస:60
లస: ససస స

6564 NVR0849457
పపరర: హరగశచసదడ పడసరద ననదచసడర

6565 NDX1798034
పపరర: తషలసస హహమజ కరనపరగస

6566 NDX0629378
పపరర: షరహహన అబగదల

94-72/1113

తసడడ:డ రరమగలల ననదచసడర
ఇసటట ననస:16-5, F-101,PREETHI HYBEL
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరనపరగస
ఇసటట ననస:16/6/152
వయససస:24
లస: ససస స

6567 NDX1525148
పపరర: దదపక చచదరగ పపపరళళ

6568 NDX1797929
పపరర: వనసకట లసగయఖ చసతన

94-88/74

తసడడ:డ శకధర బబబగ పపపరళళ
ఇసటట ననస:16/6/153
వయససస:25
లస: పప
6570 NDX1614255
పపరర: మలర ఖమరరరన రరవప మమమలమ

94-88/77

తసడడ:డ అజబ ఖమన
ఇసటట ననస:16-6-182
వయససస:30
లస: పప

94-88/75

94-88/80

6574 NDX1745563
పపరర: రమమ దదవ కలల
ర రగ

94-88/78

6577 NDX0571794
పపరర: కరసతమమ కకరగసటట
భరస : కరసతయఖ
ఇసటట ననస:16/6/201
వయససస:38
లస: ససస స

94-88/76

6572 NDX1614289
పపరర: వనసకట రతరస కనగరల

94-88/79

తసడడ:డ కలటటసబ రరవప కనగరల
ఇసటట ననస:16/6/154
వయససస:77
లస: పప
94-88/81

భరస : ససబబబ రరవప కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:16/6/157
వయససస:56
లస: ససస స
94-88/83

6569 NDX1614263
పపరర: వణన దదవ కనగరల
భరస : పడసనర కలమమర కనగరల
ఇసటట ననస:16/6/154
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ కలటటసబ రరవప కనగరల
ఇసటట ననస:16/6/154
వయససస:66
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పసగగలలరగ
ఇసటట ననస:16-6-156
వయససస:41
లస: ససస స
6576 NDX0655977
పపరర: ఇరరలన ఖమన ఏ

6571 NDX1614271
పపరర: పడసనర కలమమర కనగరల

94-88/73

తసడడ:డ అజమ ఖమన
ఇసటట ననస:16/6/152
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చసతన
ఇసటట ననస:16/6/153
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ తరరపత సరశమ మమమలమ
ఇసటట ననస:16/6/154
వయససస:26
లస: పప
6573 NDX1797697
పపరర: అనసత లకడమ పసగగలలరగ

94-88/72

6575 NDX1743138
పపరర: శకనవరస గగసటటరగ

94-88/82

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమరగస గగసటటరగ
ఇసటట ననస:16/6/157
వయససస:27
లస: పప
94-88/84

6578 NDX0629311
పపరర: మలర శశరగ వలర భననన

94-88/85

భరస : రవసదడబబబగ
ఇసటట ననస:16/6/202
వయససస:55
లస: ససస స
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94-78/307

భరస : దదవర పడసరద కనఖదనర
ఇసటట ననస:16-6-299
వయససస:57
లస: ససస స
6582 NDX0585596
పపరర: చసతపలర దనశరకననధ

94-78/310

94-78/313

6586 NDX2266302
పపరర: వనసకట ససవర పడసరద కకయమ

94-78/316

6589 NDX0263764
పపరర: భడమరరసబ వరససరరడడడ vasireddi

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప వరససరరడడ vasireddi
ఇసటట ననస:16-6-302
వయససస:43
లస: పప
6594 NDX3169315
పపరర: శదదయఖ పచచ

6595 NDX2998888
పపరర: శదదయఖ పచచ

94-78/319

94-8/1341

తసడడ:డ వనసకయఖ ననయగడడ పచచ
ఇసటట ననస:16-6-303
వయససస:57
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప ఏళళ
ఇసటట ననస:16-6-303
వయససస:63
లస: ససస స
6600 NDX0787267
పపరర: శరసత బబలరసకకసడ

94-78/314

6598 AP151010180596
పపరర: రరమకకషష యయళళ

94-78/317

94-78/320

6601 NDX1812453
పపరర: మగరళకకషష బబలరసకకసడ

94-78/312

6587 NDX2266336
పపరర: సమబయఖ కకయమ

94-78/315

6590 NDX0831198
పపరర: కబలమశయ చరసజవ దదననష
kabalavayi
తసడడ:డ రరధనకకషషమమరగస kabalavayi
ఇసటట ననస:16-6-302
వయససస:37
లస: పప

94-78/318

6593 NDX2634939
పపరర: సశపరపసడయ వరససరరడడ

94-78/786

భరస : మహహష వరససరరడడ
ఇసటట ననస:16-6-302
వయససస:35
లస: ససస స
94-67/1019

6596 AP151010180130
పపరర: రరశనన యయళళ

94-78/321

భరస : సరసబశవరరవప యయళళ
ఇసటట ననస:16-6-303
వయససస:42
లస: ససస స
94-78/323

తసడడ:డ సరసబశవరరవప yella
ఇసటట ననస:16-6-303
వయససస:43
లస: పప
94-72/322

6584 NDX2266310
పపరర: ససతమహలకడమ కకయమ

తసడడ:డ ననగయఖ కకయమ
ఇసటట ననస:16-6-301
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయ ననయగడడ పచచ
ఇసటట ననస:16-6-303
వయససస:57
లస: పప
94-78/322

94-78/309

భరస : సమబయఖ కకయమ
ఇసటట ననస:16-6-301
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : ననగజశశర రరవప వరససరరడడ vasireddi
ఇసటట ననస:16-6-302
వయససస:63
లస: ససస స
6592 NDX0254714
పపరర: ననగరశశర రరవప వరససరరడడ
vasireddi
తసడడ:డ ససతరరమయఖ vasireddi
ఇసటట ననస:16-6-302
వయససస:68
లస: పప

6597 NDX2144335
పపరర: రరజఖలకడమ ఏళళ

94-78/311

తసడడ:డ సరసబయఖ కకయమ
ఇసటట ననస:16-6-301
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరగస kabalavayi
ఇసటట ననస:16-6-302
వయససస:42
లస: ససస స
6591 AP151010180879
పపరర: మహహష వరససరరడడడ vasireddi

6583 NDX2266278
పపరర: వనసకట శకలకడమ కకఇఆ

6581 NDX0564989
పపరర: చసతపలర అనరపపరష

భరస : దనశరకననథ chinthapalli
ఇసటట ననస:16-6-300
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర కకఇఆ
ఇసటట ననస:16-6-301
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజశశఖర సబబననన
ఇసటట ననస:16-6-301
వయససస:22
లస: పప
6588 NDX0179069
పపరర: హహమలత కబలవరయ

94-78/308

తసడడ:డ శవరరమ పడసరద మకరపరటట
ఇసటట ననస:16-6-299
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శకహరగరరవప chinthapalli
ఇసటట ననస:16-6-300
వయససస:72
లస: పప
6585 NDX2266294
పపరర: కలసదన తదజ సబబననన

6580 NDX2044485
పపరర: శశషషబబబగ మకరపరటట

6599 AP151010180131
పపరర: సరసబశవరరవప ఏళళ

94-78/324

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ ఏళళ
ఇసటట ననస:16-6-303
వయససస:70
లస: పప
94-72/323

6602 AP151010174629
పపరర: చదసబరసబబబగ బబలరసకకసడ

94-72/324

భరస : చదసబరబబబగ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:16-6 NAVABHARATH NAGER 1
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ చదసబరస బబబగ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:16-6 NAVABHARATH NAGER 1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరయగడడ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:16-6 NAVABHARATH NAGER 1
వయససస:50
లస: పప

6603 NDX1798232
పపరర: సరరజన కటబస

6604 NDX1798380
పపరర: అరరణ కలమమరగ కననరగసటట

6605 NDX0204875
పపరర: ఉమమ మహహశశరగ దదవ పసరర

94-88/86

భరస : వదనఖ సరగర పపదథట
ఇసటట ననస:16/7/2/8
వయససస:44
లస: ససస స
6606 NDX0186833
పపరర: వనసకట నరజసదడ సరయ కలమమర పస
తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:16/7/3/5
వయససస:34
లస: పప

94-88/87

భరస : చనరయఖ పపదథట
ఇసటట ననస:16/7/2/8
వయససస:72
లస: ససస స
94-88/89

6607 NDX0187088
పపరర: హరగననథ సరయ పస
తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:16/7/3/5
వయససస:38
లస: పప

94-88/88

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:16/7/3/5
వయససస:58
లస: ససస స
94-88/90

6608 NDX1798562
పపరర: ఆలప రరడడడ కసకణనల

94-88/91

తసడడ:డ వనసకటపయఖ కసకణనల
ఇసటట ననస:16-7-3/5
వయససస:62
లస: పప
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94-88/92

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:16/7/3/5
వయససస:62
లస: పప
6612 NDX0629352
పపరర: కలమమర ననగరసడర

94-88/96

భరస : మలర కరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:16/7/204
వయససస:40
లస: ససస స
6615 NDX1332311
పపరర: ననగగననన చసదదక
డ ర

94-88/99

94-88/102

94-88/105

94-88/108

94-88/111

94-77/30

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:16/7/306
వయససస:38
లస: పప

94-88/103

6622 NDX0629345
పపరర: అనల యమరర గడడ

6625 NDX0202788
పపరర: రజన కలమమర వటటసకలట

6628 NDX0188565
పపరర: ససరజష బబబగ వ

6631 JBV2981538
పపరర: రరజఖ లకడమ కలల
ర రగ

94-77/33

6634 JBV2981348
పపరర: మగరళధర రరవప కలల
ర రగ

94-88/106

6637 NDX0656033
పపరర: ననగజశశరరరవప కజ
తసడడ:డ ససబబబరరయగడడ కజ
ఇసటట ననస:16/7/306
వయససస:49
లస: పప

6617 NDX0186734
పపరర: మమలకకసడయఖ వ

94-88/101

6620 NDX1584052
పపరర: ఎస వ సరయ రరస అబమబరగ

94-88/104

6623 NDX0186452
పపరర: హహమసత వనస

94-88/107

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:16/7/223
వయససస:29
లస: పప
94-88/109

6626 NDX0186643
పపరర: అనష వ

94-88/110

తసడడ:డ ససరజష బబబ
ఇసటట ననస:16/7/224
వయససస:29
లస: పప
94-88/112

6629 NDX0656066
పపరర: గగసజపలర రమమష

94-88/113

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ
ఇసటట ననస:16/7/226
వయససస:44
లస: పప
94-77/31

6632 AP151010180434
పపరర: రరమకకషష పరశతననన

94-77/32

తసడడ:డ చసదడమమల పరశతననన
ఇసటట ననస:16-7-306
వయససస:42
లస: పప
94-77/34

తసడడ:డ వరయఖ కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:16-7-306
వయససస:78
లస: పప
94-88/117

94-88/98

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అబమబరగ
ఇసటట ననస:16-7-221
వయససస:25
లస: పప

భరస : మగరళధర రరవప కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:16-7-306
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ పరశతననన
ఇసటట ననస:16-7-306
వయససస:67
లస: పప
6636 NDX0656009
పపరర: శకకరసత వ

6619 NDX0204867
పపరర: వనసకట రమణ పసనసమమచసచ

6614 NDX1742585
పపరర: వనసకట శవ ననగ చలమర

తసడడ:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:16/7/208
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:16-7-224
వయససస:57
లస: పప

భరస : చసదడమమల పరశతననన
ఇసటట ననస:16-7-306
వయససస:57
లస: ససస స
6633 AP151010180435
పపరర: చసదడమమల పరశతననన

94-88/100

భరస : ససరజష బబబగ
ఇసటట ననస:16/7/224
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరస రరవప యమరర గడడ
ఇసటట ననస:16-7-224
వయససస:32
లస: పప
6630 AP151010180462
పపరర: శరసతకలమమరగ పరశతననన

6616 NDX1509431
పపరర: వనసకట శకవఖ మదనసస

94-88/95

తసడడ:డ ససబబ రరమయఖ చలమర
ఇసటట ననస:16/7/205
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:16/7/223
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగననయకలల
ఇసటట ననస:16/7/223
వయససస:45
లస: పప
6627 NDX1332253
పపరర: మగరళ షష యమరర గడడ

94-88/97

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:16/7/221
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట చలస అబమబరగ
ఇసటట ననస:16-7-221
వయససస:52
లస: పప
6624 NDX0186288
పపరర: శకనవరసరరవప యమరర గడడ

6613 NDX0656058
పపరర: మలర కరరరరన రరవప ననగరసడర

6611 NDX0205260
పపరర: శకరమఖ మగనగరల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:16/7/204
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరఘవనసదడ మదనసస
ఇసటట ననస:16/7/208
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:16/7/210
వయససస:33
లస: ససస స
6621 NDX1584045
పపరర: శకనవరస రరవప అబమబరగ

94-88/93

తసడడ:డ చన పపరయఖ
ఇసటట ననస:16/7/204
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:16/7/207
వయససస:29
లస: ససస స
6618 NDX1145549
పపరర: వసకరయలపరటట మసజషర

6610 NDX1798471
పపరర: వనసకట లకడమ పడసనర
ససరపననన
భరస : వనసకటటశశర రరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:16/07/202
వయససస:57
లస: ససస స

6635 NDX0629469
పపరర: సరరజ వనలగర

94-88/116

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:16/7/306
వయససస:58
లస: ససస స
94-88/118

6638 NDX2118934
పపరర: అనతన దదవ గకసథద

94-77/35

భరస : శరఖమ గకసథద
ఇసటట ననస:16-7-307
వయససస:40
లస: ససస స
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6639 NDX0257527
పపరర: ననగమణణ వనజజసడర
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94-77/36

భరస : శకనవరస బబబగ వనజరసడర
ఇసటట ననస:16-7-307
వయససస:45
లస: ససస స
6642 NDX0203836
పపరర: రరజజశరశరగ కనకమమడల

94-88/119

94-88/122

94-77/40

94-77/43

భరస : శకకరసత రరవ
ఇసటట ననస:16-7-310
వయససస:27
లస: ససస స
6654 NDX2211050
పపరర: భబరత కరటడగడడ

94-77/46

94-77/49

94-77/52

తసడడ:డ పసద అకరయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:16-7-310
వయససస:46
లస: పప
6666 NDX2210896
పపరర: నరజసదడబబబగ పస పపరగ
తసడడ:డ వరయఖచచదరగ పస పపరగ
ఇసటట ననస:16-7-310
వయససస:56
లస: పప

6649 NDX2001600
పపరర: అరవసద లకడమ చనగరర మమడడ
సబబననన
భరస : కకషరషరరవప సబబననన
ఇసటట ననస:16-7-310
వయససస:24
లస: ససస స

94-77/41

6652 NDX2211027
పపరర: శలస ఉపపసటటరగ

94-77/44

6655 NDX1164482
పపరర: రరధన పస పపరగ

6658 NDX2211183
పపరర: నఖల కరసడడడ

6661 NDX1810770
పపరర: శకకరసత రరవ

6664 NDX2210912
పపరర: వనసకటటశశరరర కరటడగడడ

6667 NDX1917584
పపరర: ససబబరరవప ఉనరవ
తసడడ:డ వనకయఖ ఉనరవ
ఇసటట ననస:16-7-310
వయససస:62
లస: పప

6647 NDX2211043
పపరర: హరగక ససషమ కరటడగడడ

94-77/39

6650 NDX2211068
పపరర: శరసత ససషరమ కరటడగడడ

94-77/42

6653 NDX2210904
పపరర: వరసవ ననగబబసరర

94-77/45

భరస : ససరజష బబబగ ననగ బబసరర
ఇసటట ననస:16-7-310
వయససస:34
లస: ససస స
94-77/47

6656 NDX1042274
పపరర: పదనమలత కకసజజటట

94-77/48

భరస : రమమష బబబగ కకసజజటట
ఇసటట ననస:16-7-310
వయససస:50
లస: ససస స
94-77/50

6659 NDX2211076
పపరర: వనసకటబడమ కకసజరటట

94-77/51

తసడడ:డ రమమష బబబగ కకసజరటట
ఇసటట ననస:16-7-310
వయససస:22
లస: పప
94-77/53

6662 NDX2211019
పపరర: నరజష ఉపపసటటరగ

94-77/54

తసడడ:డ వనసకటసరశమ ఉపపసటటరగ
ఇసటట ననస:16-7-310
వయససస:36
లస: పప
94-77/56

తసడడ:డ చనర హనసమసతరరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:16-7-310
వయససస:47
లస: పప
94-77/58

94-88/121

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరటడగడడ
ఇసటట ననస:16-7-310
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపత రరవప రరవ
ఇసటట ననస:16-7-310
వయససస:35
లస: పప
94-77/55

6644 NDX1742569
పపరర: చనరమమ కకకషససపరటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరటడగడడ
ఇసటట ననస:16-7-310
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరసడడడ
ఇసటట ననస:16-7-310
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ నరజసదడ బబబగ పస పపరగ
ఇసటట ననస:16-7-310
వయససస:29
లస: పప
6663 NDX1848235
పపరర: శకనవరస రరవప అసబటట

94-88/123

భరస : నరజసదడ బబబగ పస పపరగ
ఇసటట ననస:16-7-310
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప సబబననన
ఇసటట ననస:16-7-310
వయససస:66
లస: ససస స
6660 NDX0745711
పపరర: ననహర పస పపరగ

6646 NDX0203331
పపరర: అనసరరధ ననదచసడర

94-77/38

భరస : ననగగరరడడడ కకకషససపరటట
ఇసటట ననస:16/7/308
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : నరజష ఉపపసటటరగ
ఇసటట ననస:16-7-310
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కరటడగడడ
ఇసటట ననస:16-7-310
వయససస:45
లస: ససస స
6657 NDX2000727
పపరర: రరజజశశరగ సబబననన

94-88/120

భరస : వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:16/7/309
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష బబబగ కకణణజజటట
ఇసటట ననస:16-7-310
వయససస:24
లస: ససస స
6651 NDX1164474
పపరర: మమనస శశశతన రరవ

6643 NDX1742551
పపరర: లకడమ కకకషససపరటట

6641 NDX0252833
పపరర: శకనవరసబబబగ వనజజసడర

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వనజరసడర
ఇసటట ననస:16-7-307
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకట శకనవరస రరడడ కకకషససపరటట
ఇసటట ననస:16/7/308
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగరరడడడ కకకషససపరటట
ఇసటట ననస:16/7/308
వయససస:53
లస: పప
6648 NDX1848219
పపరర: ససమఖశక కకణణజజటట

94-77/37

భరస : సతఖననరరయణ పససడడర
ఇసటట ననస:16-7-307
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : మగరహరగ రరవప
ఇసటట ననస:16/7/307
వయససస:77
లస: ససస స
6645 NDX1742544
పపరర: వనసకట శకనవరస రరడడడ కకకషససపరటట

6640 NDX2393114
పపరర: ననగమణణ పససడడర

6665 NDX1038058
పపరర: రమమష బబబగ కకణణజజటట

94-77/57

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకణణజజటట
ఇసటట ననస:16-7-310
వయససస:52
లస: పప
94-77/59

6668 NDX2621308
పపరర: వజయ లకడమ ఉనరవ

94-77/669

భరస : ససబబ రరవప ఉనరవ
ఇసటట ననస:16-7-310
వయససస:49
లస: ససస స
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6669 NDX2612026
పపరర: శక లకడమ మదమసచ
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94-77/670

6670 NDX2612638
పపరర: ససరజష బబబగ ననగరబబసరర

భసధసవప: సరయకకషష పడసరద మదమసచ
ఇసటట ననస:16-7-310
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ హరగ బబబగ ననగరబబసరర
ఇసటట ననస:16-7-310
వయససస:36
లస: పప

6672 NDX2619872
పపరర: భబగఖలకడమ పరవపలలరగ

6673 NDX2619930
పపరర: శరఖమ కలమమర పరవపలలరగ

94-77/673

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పరవపలలరగ
ఇసటట ననస:16-7-310
వయససస:21
లస: ససస స
6675 NDX2918688
పపరర: తదజజసవరన బబ దసదలలరగ

94-77/780

94-77/674

94-77/1144

94-77/677

6679 NDX2627867
పపరర: సతఖననరరయణ చచదరగ
కలనమననన
తసడడ:డ చనర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:16-7-310
వయససస:88
లస: పప
6682 NDX2611762
పపరర: మసజల బబ దసదలలరగ

6674 NDX2620300
పపరర: వశశతదజ ఉనరవ

94-77/1136

94-77/1145

6680 NDX2646560
పపరర: సరసకఖ చనగరర మడడ

94-77/678

6683 NDX2795714
పపరర: సపరహ లత కలనమననన

6685 NDX2265890
పపరర: దచసవ కలమమరగ అసబటట

భరస : శకనవరస రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:16-7-310, SATHYA PARK APTS
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష పరశతననన
ఇసటట ననస:16-7-311
వయససస:37
లస: ససస స

6687 NDX2503688
పపరర: జయశక అతతస ట

6688 NDX2503670
పపరర: రవసదడ బబబగ అతతస ట

6689 NDX3102787
పపరర: పడననథద ఆతతట

తలర : జయ శక ఆతతట
ఇసటట ననస:16-7-312
వయససస:18
లస: ససస స
6693 NDX1742528
పపరర: రరమ రరవప పరగటబల

భరస : వనసకట రరవప గరల
ఇసటట ననస:16-7-315
వయససస:49
లస: ససస స

94-77/219

94-77/61

94-87/1104

6694 NDX2867893
పపరర: ససనత అడడ గడ

94-88/124

6697 NDX0798959
పపరర: వనసకట రరవప గరల
తసడడ:డ శశషయఖ గరల
ఇసటట ననస:16-7-315
వయససస:53
లస: పప

94-27/1009

94-77/783

6692 NDX0569996
పపరర: శకకరసత రరడడ గరల

94-87/1103

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:16/7/313
వయససస:64
లస: పప
94-76/708

భరస : శకకరసత రరయగడడ
ఇసటట ననస:16-7-315
వయససస:32
లస: ససస స
94-77/63

6686 NDX2964518
పపరర: పపరగషమ పరశతననన

తసడడ:డ రవసదడ బబబగ ఆతతట
ఇసటట ననస:16-7-312
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రరమ రరవప పరగటబల
ఇసటట ననస:16/7/312
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమమర సరశమ పరగటబల
ఇసటట ననస:16/7/313
వయససస:64
లస: పప
6696 NDX0692194
పపరర: పదనమరరణణ గరల

6691 NDX1742510
పపరర: సరళ పరగటబల

94-77/781

తసడడ:డ రవసదడ కలనమననన
ఇసటట ననస:16-7-310, 304 Satya Park
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శకమననరరరయణ అతతస ట
ఇసటట ననస:16-7-312
వయససస:48
లస: పప
94-77/784

94-77/676

తసడడ:డ వనసకట కకషష పడసరద చనగరర మమడడ
ఇసటట ననస:16-7-310 F 403
వయససస:19
లస: పప

94-77/782
6684 NDX2887131
పపరర: శవ ననగ హహమవత కలమమరగ
బతస ననన
భరస : రవసదడ కలనమననన
ఇసటట ననస:16-7-310, 304, Satya Park
వయససస:61
లస: ససస స

6690 NDX2867430
పపరర: పడణత ఆతతట

94-77/1137

భరస : శకనవరసరరవప పరవపలలరగ
ఇసటట ననస:16-7-310
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రవసదడననథ బబ దసదలలరగ
ఇసటట ననస:16-7-310 F 504
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రవసదడ బబబగ అతతస ట
ఇసటట ననస:16-7-312
వయససస:44
లస: ససస స

94-77/675

6677 NDX2562650
పపరర: రరఘవమమ పరవపలలరగ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ దసదలలరగ
ఇసటట ననస:16-7-310 F 504
వయససస:49
లస: పప

94-77/60

94-77/672

తసడడ:డ ససబబ రరవప ఉనరవ
ఇసటట ననస:16-7-310
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చచదరగ
ఇసటట ననస:16-7-310
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరవపలలరగ
ఇసటట ననస:16-7-310
వయససస:44
లస: పప
6681 NDX2611713
పపరర: రవసదడననథ బబ దసదలలరగ

6676 NDX2615953
పపరర: రవసదడ కలననమననన

6671 NDX2619989
పపరర: శకధర ఉనరవ

తసడడ:డ రరమరరవప ఉనరవ
ఇసటట ననస:16-7-310
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పరవపలలరగ
ఇసటట ననస:16-7-310
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడననథ బబ దసదలలరగ
ఇసటట ననస:16-7-310
వయససస:20
లస: ససస స
6678 NDX2562643
పపరర: శకనవరసరరవప పరవపలలరగ

94-77/671

6695 NDX2503696
పపరర: లకడమ సరయ మమనక గరల

94-77/62

తసడడ:డ వనసకటరరవప గరల
ఇసటట ననస:16-7-315
వయససస:22
లస: ససస స
94-77/64

6698 NDX0799197
పపరర: అపసయఖ పపటటస

94-77/65

తసడడ:డ అమమయఖ పపటటస
ఇసటట ననస:16-7-315
వయససస:80
లస: పప
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94-77/66

తసడడ:డ ససతనరరమ పడసరద నమమగడడ
ఇసటట ననస:16-7-317
వయససస:31
లస: ససస స
6702 NDX0586008
పపరర: ససతనరరమ పడసరద నమమగడడ

94-77/69

94-77/72

భరస : కజశవ రరవప ననమమల
ఇసటట ననస:16-7-319
వయససస:69
లస: ససస స
6711 NDX0629410
పపరర: లలత కలమమరగ చటటసబబ తష

94-77/1135

94-77/77

94-77/785

94-77/81

భరస : రరయ చచదరగ కకలమర
ఇసటట ననస:16-7-324
వయససస:55
లస: ససస స

94-77/76

94-77/84

94-87/1105

6715 NDX0192039
పపరర: ససదరరన జమగమల

6718 NDX2619500
పపరర: శకనవరస రరవప యడర పలర

6724 NDX1024546
పపరర: మదనర వల షపక

6727 NDX2058312
పపరర: సరయ చచసతనఖ కకలమర
తసడడ:డ రరయ చచదరగ కకలమర
ఇసటట ననస:16-7-324
వయససస:25
లస: పప

6707 NDX2434959
పపరర: పదమజ ననమమల

94-77/74

6710 NDX0656025
పపరర: అమమ వరయఖ ససహహచ

94-77/1132

6713 NDX0618223
పపరర: కకశశర బబబగ చ.

94-87/1106

తసడడ:డ అమమ వరయఖ
ఇసటట ననస:16/7/320
వయససస:37
లస: పప
94-77/78

6716 NDX0186114
పపరర: ననగజశశరరరవప జమగమల

94-77/79

తసడడ:డ సరసబయఖ జమగమల
ఇసటట ననస:16-7-321
వయససస:60
లస: పప
94-77/679

6719 NDX0257691
పపరర: శక లకడమ కతచస ర

94-77/80

భరస : చకకవరగస కతచస ర
ఇసటట ననస:16-7-323
వయససస:40
లస: ససస స
94-77/82

6722 NDX0252866
పపరర: భబనస పడకరశ కతచస ర

94-77/83

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కతచస ర
ఇసటట ననస:16-7-323
వయససస:38
లస: పప
94-77/85

తసడడ:డ అబబబస ఆల షపక
ఇసటట ననస:16-7-323
వయససస:48
లస: పప
94-77/87

94-77/71

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:16-7-320
వయససస:76
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప కతచస ర
ఇసటట ననస:16-7-323
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కతచస ర
ఇసటట ననస:16-7-323
వయససస:48
లస: పప
6726 NDX2058320
పపరర: రరధన రరణణ కకలమర

6709 NDX2434983
పపరర: రమణన రరవప ననమమల

6721 NDX0257659
పపరర: వమల కతచస ర

6704 JBV2981751
పపరర: లకడమ నగబమరర

భరస : రమణనరరవప ననమమల
ఇసటట ననస:16-7-319
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:16-7-322, 1ST FLOOR
వయససస:50
లస: పప

భరస : మదనర వల షపక
ఇసటట ననస:16-7-323
వయససస:41
లస: ససస స
6723 NDX0887562
పపరర: చకకవరగస కతచస ర

94-77/73

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప జమగమల
ఇసటట ననస:16-7-321
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నగజశశరరరవప జమగమల
ఇసటట ననస:16-7-321
వయససస:34
లస: పప
6720 NDX1038991
పపరర: వలయమబ షపక

6706 JBV2981744
పపరర: సరగబశవరరవప నగబమరర

6712 NDX1848086
పపరర: ననగ మలలర శశరగ బసడర మమడడ

94-77/68

భరస : సరగబశవరరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:16-7-318
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:16/7/320
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప జమగమల
ఇసటట ననస:16-7-321
వయససస:36
లస: ససస స
6717 NDX3028016
పపరర: వసశ కకషష జమగమల

94-77/70

తసడడ:డ కజశవ రరవప ననమమల
ఇసటట ననస:16-7-319
వయససస:44
లస: పప

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:16-7-320
వయససస:50
లస: ససస స
6714 NDX0179580
పపరర: గణణశ కలమమర రరడడడ యకరలలరగ

6703 NDX2434942
పపరర: రజన కలమమరగ నసబమరర

తసడడ:డ సరగబయఖ నసబమరర
ఇసటట ననస:16-7-318
వయససస:72
లస: పప
94-77/75

6701 NDX0586297
పపరర: హరరవరర న నమమగడడ

తసడడ:డ ససతనరరమ పడసరద నమమగడడ
ఇసటట ననస:16-7-317
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:16-7-318
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:16-7-318
వయససస:31
లస: పప
6708 NDX2434975
పపరర: సరరజన దదవ ననమమల

94-77/67

భరస : ససతనరరసపడసరద నమమగడడ
ఇసటట ననస:16-7-317
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ నమమగడడ
ఇసటట ననస:16-7-317
వయససస:60
లస: పప
6705 NDX2000768
పపరర: శకనవరసరరవప నసబమరర

6700 NDX0606038
పపరర: వనయకలమమరగ నమమగడడ

6725 NDX0252858
పపరర: కకటటశశరరరవప కతచస ర

94-77/86

తసడడ:డ రరమగలల కతచస ర
ఇసటట ననస:16-7-323
వయససస:69
లస: పప
94-77/88

6728 NDX2062099
పపరర: భబరత చచదరగ కకలమర

94-77/89

తసడడ:డ రరయ చచదరగ కకలమర
ఇసటట ననస:16-7-324
వయససస:30
లస: పప

Page 265 of 393

6729 NDX2000883
పపరర: రరయ చచదరగ కకలమర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-42
94-77/90

తసడడ:డ చచసచయఖ చచదరగ కకలమర
ఇసటట ననస:16-7-324
వయససస:61
లస: పప
6732 NDX2735876
పపరర: గరపరల కకషష కసదదరజలమ

94-77/786

94-77/789

94-77/94

94-77/97

94-78/987

94-78/988

భరస : శవ రరమ కకషష కకట
ఇసటట ననస:16-7-336
వయససస:55
లస: ససస స
6750 NDX1385590
పపరర: శవ ననగ వవనక కరపర

94-77/103

తసడడ:డ వజయ కలమమర ఘసటసరల
ఇసటట ననస:16-7-338
వయససస:21
లస: ససస స
6756 NDX1306596
పపరర: శక మమనస పరరచసరగ
తసడడ:డ వనణగ గరపరల పరరచసరగ
ఇసటట ననస:16-7-341
వయససస:27
లస: ససస స

6739 NDX0257774
పపరర: భబరత చపస

94-77/95

6742 NDX0252890
పపరర: వరససదదవ ననయగడడ చపస

94-77/98

6737 NDX0692335
పపరర: రరజజశశరగ నమమగడడ

94-77/93

6740 NDX0257766
పపరర: గరరగ చపస

94-77/96

6743 NDX3247996
పపరర: కవత కరణణగలలసలమ

94-77/1107

భరస : మగరళ కకషష కరణణగలలసలమ
ఇసటట ననస:16-7-334
వయససస:36
లస: ససస స

6745 NDX0257816
పపరర: సరరజన మమధవపసదద

94-77/99

6746 NDX0676296
పపరర: సరయరరమ మమధవపసదద

94-77/100

భరస : ససరఖననరరయమమరగస మమధవపసదద
ఇసటట ననస:16-7-335
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖననరరయమమరగస మమధవపసదద
ఇసటట ననస:16-7-335
వయససస:41
లస: పప

6748 NDX0258053
పపరర: వజయలకడమ కరప

6749 NDX0258020
పపరర: ససతనరరవమమ కరప

94-77/101

6751 NDX0406843
పపరర: రమమష బబబగ కరప

94-77/102

భరస : వనగకటటశశరరర కరప
ఇసటట ననస:16-7-337
వయససస:71
లస: ససస స
94-77/104

6752 NDX0252924
పపరర: వనగకటటశశరరర కరప

94-77/105

తసడడ:డ వనసకయఖ కరప
ఇసటట ననస:16-7-337
వయససస:75
లస: పప

94-77/106 6755 NDX1918129
6754 NDX2415651
పపరర: శరకవన శరకవణ ధదరజ భగవనగగరగ
పపరర: శక కకషష పపజత పరరచసరగ

తసడడ:డ బబలమజ భగవనగగరగ
ఇసటట ననస:16-7-340
వయససస:22
లస: పప
94-77/108

94-77/788

భరస : వరససదదవ ననయగడడ చపస
ఇసటట ననస:16-7-334
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరప
ఇసటట ననస:16-7-337
వయససస:51
లస: పప
94-77/792

6734 NDX3048006
పపరర: ఆశ రరణణ కకననదఅలమ

భరస : సరగబశవరరవప నమమగడడ
ఇసటట ననస:16-7-333
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : రమమశ బబబగ కరప
ఇసటట ననస:16-7-337
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష కరపర
ఇసటట ననస:16-7-337
వయససస:26
లస: పప
6753 NDX2795862
పపరర: శరరశణణ ఘసటసరల

94-77/790

తసడడ:డ ససతనర వరససదదవ.
ఇసటట ననస:16-7-334
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వర రరగవయఖ కరణణగలలసలమ
ఇసటట ననస:16-7-334
వయససస:42
లస: పప
6747 NDX2928661
పపరర: పదనమవత కకట

6736 NDX3050986
పపరర: లకడమ ససజజత కసదసల

94-77/92

భరస : గరపరల కకషష కకననదఅలమ
ఇసటట ననస:16-7-330
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వరససదదవ ననయగడడ చపస
ఇసటట ననస:16-7-334
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనససదదవ ననయగడడ చపస
ఇసటట ననస:16-7-334
వయససస:31
లస: పప
6744 NDX2904670
పపరర: మగరళ కకషష కరణణగలలసలమ

94-77/787

భరస : మదన మహన రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:16-7-332
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ సరగబశవరరవప నమమగడడ
ఇసటట ననస:16-7-333
వయససస:37
లస: పప
6741 NDX0371534
పపరర: నటరరజ చపస

6733 NDX2945194
పపరర: ఆశరరరణణ కసదదరరలమ

6731 AP151010180593
పపరర: సరవతడ గరపరలలన

భరస : సతఖననరరయణ గరపరలలన
ఇసటట ననస:16-7-327
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : గరపరల కకషష కసదదరరలమ
ఇసటట ననస:16-7-330
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరలల కసదసల
ఇసటట ననస:16-7-332
వయససస:57
లస: పప
6738 NDX0676171
పపరర: రరమగ నమమగడడ

94-77/91

తసడడ:డ koteswararao కలరక
ఇసటట ననస:16-7-325
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కసదదరజలమ
ఇసటట ననస:16-7-330
వయససస:75
లస: పప
6735 NDX3073400
పపరర: మదన మహన రరవప కసదసల

6730 JBV2981710
పపరర: సతఖననరరయణ కలరక

6757 NDX2211449
పపరర: అనసష వనలగపపడడ
భరస : వనసకటరరమన వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:16-7-341
వయససస:31
లస: ససస స

94-77/107

తసడడ:డ వనణగ గగపరల పరరచసరగ
ఇసటట ననస:16-7-341
వయససస:25
లస: ససస స
94-77/109

6758 NDX0258137
పపరర: దసరర శక పరరచసరగ

94-77/110

భరస : వనణగ గరపరల పరరచసరగ
ఇసటట ననస:16-7-341
వయససస:48
లస: ససస స
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94-77/111

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ పరరచసరగ
ఇసటట ననస:16-7-341
వయససస:57
లస: పప
6762 NDX0571703
పపరర: రరజశక వనలగపపడడ

94-87/1110

94-87/1113

94-77/114

6766 NDX0569616
పపరర: ససతనరరమయఖ వనలగపపడడ

94-77/117

6778 SQX2302404
పపరర: అజయ కలమమర దదవప

94-77/123

తసడడ:డ పపలర యఖ ససగగలసపటర
ఇసటట ననస:16-7-344
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పసదద
ఇసటట ననస:16-7-345
వయససస:50
లస: పప
94-77/708

భరస : దసరర పడసరద బగరరజపత
ఇసటట ననస:16-07-346
వయససస:46
లస: ససస స
6786 NDX1862813
పపరర: శ0తన ఆరగమసడ
తసడడ:డ సరజశశశర రరడడడ ఆరగమసడ
ఇసటట ననస:16/7/346
వయససస:24
లస: పప

94-77/118

94-77/121

94-77/113

6770 NDX1117597
పపరర: సరళ మమకల

94-77/116

6773 NDX1103555
పపరర: వనసకటటశశరరర మగనసగరటట

94-77/119

6776 NDX1442110
పపరర: లకమయఖ శగలసపటర

94-77/122

తసడడ:డ రరమగలల శగలసపటర
ఇసటట ననస:16-7-344
వయససస:29
లస: పప
95-147/732

6779 SQX2302552
పపరర: ససధ దదవప

95-179/899

భరస : లకడమ వర పడసరద దదవప
ఇసటట ననస:16-7-344
వయససస:56
లస: ససస స

6781 NDX0692244
పపరర: ననగ మలలర శశరగ బగరరజపరటట
భరస : మధస ససధనరరవప బగరరజపరటట
ఇసటట ననస:16-7-346
వయససస:60
లస: ససస స

94-77/707
6782 NDX3072261
పపరర: వర వనసకట దసరర పడసరద
బగరరజపత
తసడడ:డ మదసససధన రరవప బగరరజపత
ఇసటట ననస:16-07-346
వయససస:49
లస: పప

6784 NDX1862391
పపరర: పరరశత ఆరగమసడ

6785 NDX1862458
పపరర: వజయ లకడమ బబ డనవపల

భరస : సరజశశశర రరడడడ ఆరగమసడ
ఇసటట ననస:16/7/346
వయససస:46
లస: ససస స
94-87/1117

6767 NDX1117100
పపరర: తదజససశ మమకల

తసడడ:డ పపలర యఖ మగనసగరటట
ఇసటట ననస:16-7-343
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ వర పడసరద దదవప
ఇసటట ననస:16-7-344
వయససస:34
లస: పప
94-77/124

94-87/1112

భరస : అమరయఖ మమకల
ఇసటట ననస:16-7-343
వయససస:53
లస: ససస స

6775 NDX2047323
పపరర: మణణమమ ససగగలసపటర

6777 NDX2047307
పపరర: రరమగలల ససగగలసపటర

6783 NDX3067808
పపరర: మమలత కకడనల

94-77/115

6772 NDX1810747
పపరర: పడఫపలర చసదడ మగనసగరటట

భరస : రరమగలల ససగగలసపటర
ఇసటట ననస:16-7-344
వయససస:50
లస: ససస స

6764 NDX0569566
పపరర: రసగననధ సరయ వనలగపపడడ

తలర : సరళ మమకల
ఇసటట ననస:16-7-343
వయససస:28
లస: ససస స

6769 NDX1117043
పపరర: కరశమమ మగనసగరటట

తసడడ:డ మధసససదహన రరవప వనమమరగ
ఇసటట ననస:16-7-343
వయససస:55
లస: పప

6780 NDX1918103
పపరర: కకటటశశర రరవప పసదద

94-87/1114

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మగనసగరటట
ఇసటట ననస:16-7-343
వయససస:26
లస: పప
94-77/120

94-77/112

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:16/7/342
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర మగనసగరటట
ఇసటట ననస:16-7-343
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సరసబ శవ రరవప ఏళళ
ఇసటట ననస:16-7-343
వయససస:56
లస: ససస స
6774 NDX1230226
పపరర: పడకరష వనమమరగ

94-87/1111

తసడడ:డ వనసకట రతరస
ఇసటట ననస:16/7/342
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మగనసగరటట
ఇసటట ననస:16-7-343
వయససస:28
లస: ససస స
6771 NDX1918236
పపరర: శవ పరరశత ఏళళ

6763 NDX1797341
పపరర: వనసకరటడవమమ కకతనరర

6761 NDX0258111
పపరర: అరరణ దడపసలపపడడ

భరస : లకడమ ననరరయణ దడపసలపపడడ
ఇసటట ననస:16-7-342
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరస బబబగ కకతనరర
ఇసటట ననస:16/7/342
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:16/7/342
వయససస:36
లస: పప
6768 NDX1117068
పపరర: సకజన మగనసగరటట

94-87/1109

తసడడ:డ రరమగలల పటర
ఇసటట ననస:16/7/341
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:16/7/342
వయససస:50
లస: ససస స
6765 NDX0569590
పపరర: వనసకట రమణ వనలగపపడడ

6760 NDX1539107
పపరర: అసజ బబబగ ససగగలలమ పటర

94-77/125

94-87/1115

Deleted

భరస : హహమ శసకర రరవప బబ డనవపల
ఇసటట ననస:16/7/346
వయససస:51
లస: ససస స

94-87/1118 6788 NDX1860866
6787 NDX1862722
పపరర: హహమ శసకర రరవప బబ డనవపల
పపరర: సరజశశశర రరడడడ ఆరగమసడ

తసడడ:డ ససబబబ రరవప బబ డనవపల
ఇసటట ననస:16/7/346
వయససస:58
లస: పప

94-87/1116

94-87/1119

తసడడ:డ ససరర రరడడడ ఆరగమసడ
ఇసటట ననస:16/7/346
వయససస:59
లస: పప
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6789 AP151010180799
పపరర: సససదరగ బబ నగలమ

94-77/126

భరస : సదస
ర న రరవప బబ నగలమ
ఇసటట ననస:16-7-347
వయససస:49
లస: ససస స

6790 NDX2034908
పపరర: సదస
ర ణ రరవప బబ నగల

94-87/1120

తసడడ:డ పడసరద రరవప బబ నగల
ఇసటట ననస:16/7/347
వయససస:75
లస: పప

6792 NDX0252932
పపరర: దసరరర పడసరద లకరరరజ

94-77/128

తసడడ:డ శకనవరసరరవప లకరరరజ
ఇసటట ననస:16-7-348
వయససస:73
లస: పప
94-77/130

94-77/127

భరస : దసరరర పడసరద లకరరరజ
ఇసటట ననస:16-7-348
వయససస:66
లస: ససస స

94-87/1121 6794 NDX0258202
6793 NDX1742593
పపరర: కనక దసరర మలర శశరగ వనమమరగ
పపరర: లకడమ ససజజత మదసదల

భరస : మధస ససధననన రరవప వనమమరగ
ఇసటట ననస:16/7/348
వయససస:76
లస: ససస స

6795 AP151010180280
పపరర: కలమఖణణ అనసమమల

6791 NDX0258178
పపరర: శరసత లకరరరజ

6796 AP151010180725
పపరర: కనకవలర తనయమరమమ మదసదల

94-77/129

భరస : వసశ మహన మదసదల
ఇసటట ననస:16-7-349
వయససస:35
లస: ససస స
94-77/131

6797 AP151010180289
పపరర: వసశ మహన మదసదల

భరస : మహన కకషష తషలసస రరవప అనసమమల
ఇసటట ననస:16-7-349
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : బబవననరయణ మదసదల
ఇసటట ననస:16-7-349
వయససస:64
లస: ససస స

6798 NDX1743146
పపరర: రరధ పసదద

94-87/1124 6800 NDX1800748
6799 NDX1800664
పపరర: ఉలలచ పపరష సరయ మలలర ల
పపరర: ససబబయఖ ఇసదడనర మలలర ల

94-87/1122

భరస : కకటటశశర రరవప పసదద
ఇసటట ననస:16/7/349
వయససస:44
లస: ససస స
6801 NDX1335413
పపరర: వర శశఖర రరవప యరర గడడ
తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:16/7/351
వయససస:60
లస: పప
94-77/135

తసడడ:డ రరమ బడసహ శరససస స ఏలలశశరపప
ఇసటట ననస:16-7-352
వయససస:70
లస: పప
94-87/1130

6805 NDX0571448
పపరర: ససనత పరటటబసడర

94-87/1127

6808 NDX0570788
పపరర: ననగజశశరరరవప పరటటబసడర

94-87/1133

6811 NDX0258475
పపరర: నవఖ భబరత రతనరకరస

94-87/1131

94-77/138

6814 NDX0063917
పపరర: ససతనరరమమచనరరఖలల రతనరకరస

తసడడ:డ ససతనరరమమచనరరఖలల రతనరకరస
ఇసటట ననస:16-7-353
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరచనరరఖలల రతనరకరస
ఇసటట ననస:16-7-353
వయససస:75
లస: పప

6816 NDX0524520
పపరర: వసశధర ననలపలర

6817 NDX1332188
పపరర: లలత కలమమర కకసచరర

94-87/1135

తసడడ:డ ససబడమణఖచనరగ
ఇసటట ననస:16/7/353
వయససస:39
లస: పప

6806 NDX1332295
పపరర: లలత మమర రరమననన

94-77/134

94-87/1128

6809 NDX1332246
పపరర: లకడమ పడసరద రరమననన

94-87/1132

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:16/7/352
వయససస:68
లస: పప
94-77/136

భరస : చనగపపయ చగదడ రతనరకరస
ఇసటట ననస:16-7-353
వయససస:34
లస: ససస స

6813 NDX0063909
పపరర: చనగపపయ చగదడ రతనరకరస

6803 AP151010180259
పపరర: వనసకట గసగర కకషషవనణణ
ఏలలర శశరపప
భరస : మగరళధర ఏలలశశరపప
ఇసటట ననస:16-7-352
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : లకడమపడసరద
ఇసటట ననస:16/7/352
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:16/7/352
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ కకతనరర
ఇసటట ననస:16/7/352
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ ససరగ
ఇసటట ననస:16/7/353
వయససస:35
లస: పప

94-77/133

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:16/7/352
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప చటటసననన
ఇసటట ననస:16/7/352
వయససస:31
లస: పప
6810 NDX1797499
పపరర: రరస బబబగ కకతనరర

6802 NDX0440974
పపరర: శకదదవ ఏలలశశరపప

94-87/1125

తసడడ:డ హరజసదడననద చచదరగ మలలర ల
ఇసటట ననస:16/7/351
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మగరళధర ఏలలశశరపప
ఇసటట ననస:16-7-352
వయససస:36
లస: ససస స

6804 AP151010180379
పపరర: మగరళధర ఏలలశశరపప

6807 NDX2024313
పపరర: అవనష చటటసననన

తసడడ:డ బబవననరయణ మదసదల
ఇసటట ననస:16-7-349
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ హరజసదడననథ చచదరగ మలలర ల
ఇసటట ననస:16/7/351
వయససస:26
లస: ససస స
94-87/1126

94-77/132

6812 NDX0258376
పపరర: రరకకమణణదదవ రతనరకరస

94-77/137

భరస : ససతనరరమమచనరరఖలల రతనరకరస
ఇసటట ననస:16-7-353
వయససస:67
లస: ససస స
94-77/139

94-87/1136

94-87/1134
6815 NDX2097153
పపరర: అచసఖతససబడమణణఖశవరర
తనడడకకసద
భరస : నరసససహరరవప ఇవటటరర వనసకట
ఇసటట ననస:16/7/353
వయససస:58
లస: ససస స

6818 NDX1328723
పపరర: నరజసదడ కలమమర వనమగలపలర

94-87/1137

తసడడ:డ రమమష బబబగ
ఇసటట ననస:16/7/354
వయససస:28
లస: పప
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6819 NDX2803070
పపరర: వనననరపపసఅలమ వనసకట లకడమ

94-77/793

6820 NDX1332279
పపరర: పడతమ కకసచరర

తసడడ:డ వనననరపపసఅలమ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:16-7-355
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ లలతన కలమమర కకసచరర
ఇసటట ననస:16/7/355
వయససస:39
లస: ససస స

6822 NDX1062686
పపరర: రరమ పడసరద పరలలటట

6823 NDX2974517
పపరర: కరరగసక రరస యరర గడడ

94-87/1140

భరస : రరసబబబగ కకతస రర
ఇసటట ననస:16-7-357
వయససస:67
లస: ససస స
6828 NDX2503654
పపరర: రరసబబబగ కకతస రర

94-77/144

94-77/146

94-77/149

94-77/794

94-77/153

భరస : శకననథ చచదరగ గగసజపలర
ఇసటట ననస:16-7-366
వయససస:41
లస: ససస స

94-77/147

6835 NDX0083774
పపరర: శవరరమ కకషష పరలలటట

6838 NDX2797918
పపరర: అమరజశశరగ చనగసటట

6841 NDX3009768
పపరర: అపసరరవప కకలర

94-77/798

94-77/150

భరస : ససరజసదడబబబగ యమరర గడడ
ఇసటట ననస:16-7-357
వయససస:45
లస: ససస స
6827 AP151010180751
పపరర: ససరజసదడబబబగ యమరర గడడ

తసడడ:డ అపసరరవప కకలర
ఇసటట ననస:16-7-366
వయససస:32
లస: పప

94-77/143

6830 NDX2042067
పపరర: వనసకటలకడమ నరసససహరరవప
ఇవటటరగ
తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప ఇవటటరగ
ఇసటట ననస:16-7-358
వయససస:65
లస: పప

94-77/145

6833 NDX0083030
పపరర: పడథసఖష పరలలటట

94-77/148

6836 NDX2001196
పపరర: రరమ పడసరద పరలలటట

94-77/151

94-77/795

6839 NDX0258533
పపరర: రరధనరరణణ కరమమపలర

94-77/152

భరస : రరమకకటటశ కరమమపలర
ఇసటట ననస:16-7-365
వయససస:54
లస: ససస స
94-77/796

6842 NDX3009958
పపరర: మహలకడమ కకలర

94-77/797

భరస : అపసరరవప కకలర
ఇసటట ననస:16-7-366
వయససస:52
లస: ససస స

94-77/799 6845 NDX3081882
6844 NDX3072014
పపరర: శకననథ చచదరగ గగసజపలర గగసజపలర
పపరర: లమవణఖ గగసజపలర గగసజపలర

6847 NDX3009735
పపరర: శకకరసత కకలర

94-77/140

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ పరలలటట
ఇసటట ననస:16-7-361
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ జ ఏల చచదరగ గగసటటరర
ఇసటట ననస:16-7-366
వయససస:44
లస: పప
94-77/801

6824 AP151010180895
పపరర: కకషష పసడయ యమరర గడడ

తసడడ:డ రరమపడసరద పరలలటట
ఇసటట ననస:16-7-361
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరయగడడ కకలర
ఇసటట ననస:16-7-366
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ జ ఏల చచదరగ గగసజపలర
ఇసటట ననస:16-7-366
వయససస:44
లస: పప
6846 NDX3018066
పపరర: లమవణఖ గగసజపలర

6832 AP151010180401
పపరర: వనసకటబడవప ఉపపసటటరగ

భరస : రరమ కకటటశశర రరవప చనగసటట
ఇసటట ననస:16-7-362
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ కరమమపలర
ఇసటట ననస:16-7-365
వయససస:62
లస: పప
6843 NDX3018090
పపరర: శకననథ చచదరగ గగసజపలర

94-87/1141

తసడడ:డ రరమ పడసరద పరలలటట
ఇసటట ననస:16-7-361
వయససస:30
లస: పప

భసధసవప: ససరజసదడబబబగ యరర గడడ
ఇసటట ననస:16-7-362
వయససస:70
లస: పప
6840 NDX0252940
పపరర: రరమకకటటశ కరమమపలర

6829 NDX1800706
పపరర: పరరశత మలలర ల

94-87/1139

తసడడ:డ రరమయఖ యమరర గడడ
ఇసటట ననస:16-7-357
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ ఉపపసటటరగ
ఇసటట ననస:16-7-359
వయససస:67
లస: పప

భరస : రరమ పడసరద పరలలటట
ఇసటట ననస:16-7-361
వయససస:54
లస: ససస స
6837 NDX2797926
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప చనగసటట

94-77/142

భరస : హరజసదడననద చచదరగ మలలర ల
ఇసటట ననస:16/7/357
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప ఉపపసటటరగ
ఇసటట ననస:16-7-359
వయససస:62
లస: ససస స
6834 AP151010180141
పపరర: ససభబషసణణ పరలలటట

6826 AP151010180892
పపరర: జయపడద యమరర గడడ
భరస : రరమయఖ యమరర గడడ
ఇసటట ననస:16-7-357
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలయఖ కకతస రర
ఇసటట ననస:16-7-357
వయససస:74
లస: పప
6831 AP151010180136
పపరర: వమలమదదవ ఉపపసటటరగ

94-73/705

తసడడ:డ ససరరసదడ బబబగ యరర గడడ
ఇసటట ననస:16-7-357
వయససస:19
లస: పప
94-77/141

6821 NDX1743054
పపరర: మణణకసఠ సరయ కరకలమమనస

తసడడ:డ ఈశశర చసదడ వదనఖ సరగర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:16/7/355
వయససస:24
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:16/7/356
వయససస:64
లస: పప
6825 NDX2503662
పపరర: వనసకటరరవమమ కకతస రర

94-87/1138

94-77/800

భరస : జ. శకననథ చచదరగ గగసజపలర
ఇసటట ననస:16-7-366
వయససస:41
లస: ససస స
94-77/802

6848 AP151010180235
పపరర: గసగరదదవ మననర

94-77/154

భరస : వనసకటటశశరరర మననర
ఇసటట ననస:16-7-368
వయససస:69
లస: ససస స
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6849 AP151010180127
పపరర: వనసకటటశశరరర మననర

94-77/155

తసడడ:డ రరమయఖ మననర
ఇసటట ననస:16-7-368
వయససస:79
లస: పప
6852 NDX1252469
పపరర: లకడమ మమనస మదదన

94-4/1053

94-4/1056

94-4/1059

94-4/1062

94-4/1066

94-88/127

94-77/806

తసడడ:డ రమమష బబబగ వనమగలపలర
ఇసటట ననస:16/7/372
వయససస:28
లస: పప

6862 NDX1154863
పపరర: అనల కలమమర గలమర

6865 NDX3111887
పపరర: అసకరరవప బలలససపరటట

6868 NDX1628850
పపరర: సరయకకషష కసదదమళళ

6871 NDX2807535
పపరర: సరయ కకషష అబమబరగ

94-78/990

6874 NDX0535807
పపరర: రతస మమ బసడడ

94-4/1063

6877 NDX1799479
పపరర: శవ శసకర రరవప గరపసశశటస ట
తసడడ:డ ననరరయణ గరపసశశటస ట
ఇసటట ననస:16/7/372
వయససస:62
లస: పప

6857 NDX1252410
పపరర: వరలకడమ తనతవరగస

94-4/1058

6860 NDX1252436
పపరర: ససరఖననరరయణ ఏలలరగ

94-4/1061

6863 NDX1154822
పపరర: శకధర ససరజష ఓబగలశశటస ట

94-4/1065

తసడడ:డ రరసబబబమ
ఇసటట ననస:16-7-370
వయససస:43
లస: పప
94-77/803

6866 NDX3111275
పపరర: ఆదదలకడమ బలలససపరటట

94-77/804

భరస : అసకరరవప బలలససపరటట
ఇసటట ననస:16-7-370
వయససస:34
లస: ససస స
94-88/128

6869 NDX3137809
పపరర: ఆదదలకడమ గగసటక

94-77/805

భరస : తరరపత రరడడడ గగసటక
ఇసటట ననస:16-7-371
వయససస:76
లస: ససస స
94-77/807

6872 NDX3067345
పపరర: వనజజకడ మమచవరపప

94-78/989

భరస : నగజశశరరరవప మమచవరపప
ఇసటట ననస:16-7-371
వయససస:58
లస: ససస స
94-77/156

భరస : హనసమసతరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:16-7-372
వయససస:65
లస: ససస స
94-88/129

94-4/1055

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:16-7-370
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ హరగ కకషష అబమబరగ
ఇసటట ననస:16-7-371
వయససస:22
లస: పప

భరస : హరగ కకషష అబమబరగ
ఇసటట ననస:16-7-371
వయససస:41
లస: ససస స
6876 NDX1621409
పపరర: నరజసదడకలమమర వనమగలపలర

94-4/1060

తసడడ:డ రఘగ రరమ రరవప కసదదమళళ
ఇసటట ననస:16/7/370
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ గగసటక
ఇసటట ననస:16-7-371
వయససస:58
లస: ససస స
6873 NDX3072444
పపరర: ననగ మలర శశరగ అబమబరగ

6859 NDX1155688
పపరర: శశభబదదవ ఓబగలశశటస ట

6854 NDX1654749
పపరర: గరతమ ఉనరవ

భరస : పరరరసరరధద
ఇసటట ననస:16-7-370
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బలలససపరటట
ఇసటట ననస:16-7-370
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కకషష పడసరద కకసరరజ
ఇసటట ననస:16/7/370
వయససస:24
లస: ససస స
6870 NDX3104635
పపరర: వజయ కలమమరగ గగసటక

94-4/1057

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:16-7-370
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:16-7-370
వయససస:54
లస: పప
6867 NDX1915877
పపరర: అషసత చచదరగ కకసరరజ

6856 NDX1155662
పపరర: కలససమ కలమమరర బసడనరర

94-88/126

తసడడ:డ ససబబ రరవప ఉనరవ
ఇసటట ననస:16-7-370
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరసబబబమ
ఇసటట ననస:16-7-370
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:16-7-370
వయససస:35
లస: పప
6864 NDX1252428
పపరర: పరరరసరరధద తనతవరగస

94-4/1054

భరస : వనణగగరపరల
ఇసటట ననస:16-7-370
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : చసదడయఖ
ఇసటట ననస:16-7-370
వయససస:56
లస: ససస స
6861 NDX1154814
పపరర: శకకరసత యలవరగస

6853 NDX1155670
పపరర: లమలసర బసడనరర

6851 NDX1742502
పపరర: రమఖశక జజససస

తసడడ:డ రరమరరవప జజససస
ఇసటట ననస:16/7/369
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణగగరపరల
ఇసటట ననస:16-7-370
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చసదడ ససరరష
ఇసటట ననస:16-7-370
వయససస:34
లస: ససస స
6858 NDX1252444
పపరర: ననగరరరనకలమమరగ పససడనఖల

94-88/125

తలర : పసచచమమ జజససస
ఇసటట ననస:16/7/368
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసజననయగలల
ఇసటట ననస:16-7-370
వయససస:27
లస: ససస స
6855 NDX1155696
పపరర: జజఖత ఓబగలశశటస ట

6850 NDX1742494
పపరర: సరశత జజససస

6875 NDX0191148
పపరర: హనసమసతరరవప బసడడ

94-77/157

తసడడ:డ అపసయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:16-7-372
వయససస:73
లస: పప
94-88/130

6878 AP151010180242
పపరర: నరసమమ నసబమరగ

94-77/158

భరస : వరయఖ నసబమరగ
ఇసటట ననస:16-7-373
వయససస:62
లస: ససస స
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6879 NDX2797009
పపరర: లకడమ ససససమత మటస పలర

94-77/808

తసడడ:డ రమమష బబబగ మటస పలర
ఇసటట ననస:16-7-376, 6TH LANE
వయససస:20
లస: ససస స
6882 NDX0675835
పపరర: ననగజశశరరరవప మననర

94-77/162

94-77/165

94-77/168

94-77/171

94-77/173

6889 NDX0179127
పపరర: భబరర వ ననరరళళ

6892 JBV1220797
పపరర: ఏడడకకసడలల ననరరళర

6895 NDX0258723
పపరర: వర కలమమరగ మమరగననన

94-77/176

6898 NDX0258806
పపరర: శవకలమమరగ చసదడ

6901 NDX2931426
పపరర: రరమయఖ పపనసగగపరటట

భసధసవప: మహలకమమమమ పపనసగగపత
ఇసటట ననస:16-7-391
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ పపనసగగపరటట
ఇసటట ననస:16-7-391
వయససస:66
లస: ససస స

6903 NDX2931418
పపరర: మహలకమమమ పపనసగగపరటట

6904 NDX2651586
పపరర: యశశశన వజజర

94-78/991

Deleted

భరస : రరమయఖ పపనసగగపరటట
ఇసటట ననస:16-7-391
వయససస:58
లస: ససస స

6906 NDX1509167
పపరర: ససబబబయమమ బసడర మమడడ
భరస : శకనవరస రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:16-7-392
వయససస:47
లస: ససస స

94-77/169

94-77/1120

94-77/172

తసడడ:డ అచచయఖ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:16-7-392
వయససస:50
లస: పప

6887 NDX0828111
పపరర: ననరరళర ససమఖ ననరరళర

94-77/167

6890 JBV1220805
పపరర: వనగకట పదనమవత ననరరళర

94-77/170

6893 NDX3259645
పపరర: అదద లకడమ పసటస ట

94-88/1411

తసడడ:డ లకమయఖ పసటస ట
ఇసటట ననస:16-7-384
వయససస:31
లస: పప
94-77/174

6896 NDX0831669
పపరర: సరసబశవ రరవప మమరగననన

94-77/175

తసడడ:డ పపననరరరవప మమరగననన
ఇసటట ననస:16-7-388
వయససస:29
లస: పప
94-77/177

6899 NDX0258764
పపరర: చటటస మమ చసదడ

94-77/178

భరస : చనమమరగస చసదడ
ఇసటట ననస:16-7-389
వయససస:65
లస: ససస స
94-77/810

6902 NDX1525627
పపరర: మహలకమమమ పపనసగగపత

94-77/811

Deleted

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:16-7-391
వయససస:58
లస: ససస స
94-77/1118

భరస : మననజ కలమమర బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:16-7-392
వయససస:25
లస: ససస స
6907 NDX1509183
పపరర: శకనవరస రరవప బసడర మమడడ

94-77/164

భరస : ఏడడకకసడలల ననరరళర
ఇసటట ననస:16-7-383
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ బకరయఖ చసదడ
ఇసటట ననస:16-7-389
వయససస:36
లస: ససస స
94-77/809

6884 NDX2265882
పపరర: పడశరసత వనలగ

తసడడ:డ తరరపతరరవప ననరరళర
ఇసటట ననస:16-7-382
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : పపననరరరవప మమరగననన
ఇసటట ననస:16-7-388
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమరగననన
ఇసటట ననస:16-7-388
వయససస:55
లస: పప
6900 NDX1541011
పపరర: రరమయఖ పపనసగగపత

94-77/166

తసడడ:డ కకషషమమరగస ననరరళర
ఇసటట ననస:16-7-383
వయససస:56
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప మమరగననన
ఇసటట ననస:16-7-388
వయససస:29
లస: ససస స
6897 NDX0252999
పపరర: పపననరరరవప మమరగననన

6886 NDX1918269
పపరర: రరమ రరవప వనలగ

94-77/161

భరస : వసశ కకషష మటపరరగస
ఇసటట ననస:16-7-380
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ననరరళర
ఇసటట ననస:16-7-383
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ననరరళర
ఇసటట ననస:16-7-383
వయససస:25
లస: పప
6894 NDX2469385
పపరర: శరణఖ మమరగననన

94-77/163

తసడడ:డ మగసలయఖ వనలగ
ఇసటట ననస:16-7-380
వయససస:66
లస: పప

భరస : తరరపతరరవప ననరరళర
ఇసటట ననస:16-7-382
వయససస:44
లస: ససస స
6891 NDX1442045
పపరర: సరయ కకరణ ననరరళర

6883 NDX2144558
పపరర: శవకలమమరగ ఉయమఖల

6881 NDX0536862
పపరర: వనసకట రతరస కకసడన

తసడడ:డ చన వనసకటయఖ కకసడన
ఇసటట ననస:16-7-377
వయససస:43
లస: పప

భరస : దసరరరరరవప THOKALA
ఇసటట ననస:16-7-379
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరమ రరవప వనలగ
ఇసటట ననస:16-7-380
వయససస:59
లస: ససస స
6888 JBV1222090
పపరర: ననగరరజ కలమమరగ ననరరళర

94-77/160

భరస : ననగజశశరరరవప మననర
ఇసటట ననస:16-7-377
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప మననర
ఇసటట ననస:16-7-377
వయససస:57
లస: పప
6885 NDX2265874
పపరర: సరరజ వనలగ

6880 NDX0258954
పపరర: ఉషరరరణణ మననర

6905 NDX1509175
పపరర: మననజ కలమమర బసడర మమడడ

94-77/1119

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:16-7-392
వయససస:28
లస: పప
94-77/1121

6908 NDX1509191
పపరర: సడవసత బసడర మమడడ

94-77/1122

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:16-7-392
వయససస:26
లస: ససస స
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6909 NDX0258863
పపరర: తరరపతమమ మమలలసరగ

94-77/179

భరస : వనసకటససబబబ రరవప మగలలపపరగ
ఇసటట ననస:16-7-393
వయససస:73
లస: ససస స
6912 NDX2393080
పపరర: ఉమమమహహశవరర దదవ పపరర

94-77/180 6911 NDX2265841
6910 NDX0359950
పపరర: వనగకట ససబబబరరవప మగలలపపరగ
పపరర: వనసకట ననగ ససజనఖ పపరర

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ మగలలపపరగ
ఇసటట ననస:16-7-393
వయససస:75
లస: పప
94-77/182

భరస : సతఖననరరయణ పపరర
ఇసటట ననస:16-7-395
వయససస:57
లస: ససస స

6913 NDX2265858
పపరర: హరననథ సరయ పపరర

భరస : హరననథ సరయ పపరర
ఇసటట ననస:16-7-395
వయససస:32
లస: ససస స
94-77/183

6914 NDX2265809
పపరర: సతఖననరరయణ పపరర

94-77/184

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పపరర
ఇసటట ననస:16-7-395
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పపరర
ఇసటట ననస:16-7-395
వయససస:62
లస: పప
6917 AP151010180539
పపరర: శవపరరశత ఈద

భరస : వనసకట నరజసదడ సరయ కలమమర పపరర
ఇసటట ననస:16-7-395/1
వయససస:40
లస: ససస స

94-77/186
6916 NDX2265825
పపరర: వనసకట నరజసదడ సరయ కలమమర
పపరర
తసడడ:డ సతఖననరరయణ పపరర
ఇసటట ననస:16-7-395/1
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ ఈద
ఇసటట ననస:16-7-396
వయససస:54
లస: ససస స

6918 NDX1442201
పపరర: చటటసమమ ఈదన

6919 AP151010180518
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ ఈద

6920 NDX1442227
పపరర: శశష రరడడడ ఈదన

6915 NDX2265833
పపరర: సబతన పపరర

94-77/185

94-77/188

భరస : శశష రరడడడ ఈదన
ఇసటట ననస:16-7-396
వయససస:76
లస: ససస స
6921 NDX3051141
పపరర: సపరహ ఎడ
భరస : వనసకటటశశర రరడడడ ఎడ
ఇసటట ననస:16-7-396
వయససస:28
లస: ససస స
6924 NDX1435222
పపరర: వనసకట కకషష రరవప చసకరపలర

తసడడ:డ రరమమరరవప bandarupalli
ఇసటట ననస:16-7-402
వయససస:30
లస: ససస స

94-78/325 6923 NDX1435206
6922 NDX1856477
పపరర: ససససమతన జయ సససధస యమరర గడడ
పపరర: శక లకడమ చసకరపలర

94-78/326

94-77/191
6925 NDX2000966
పపరర: వనసకట వజయలకడమ
తషమమలపససట
భరస : ససతనరరమమసజననయగలల తషమమలపససట
ఇసటట ననస:16-7-397
వయససస:56
లస: ససస స

6926 NDX2000917
పపరర: ససతనరరమమసజననయగలల
తషమమలపససట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తషమమలపససట
ఇసటట ననస:16-7-397
వయససస:64
లస: పప

94-77/192

94-77/193

6928 NDX1442219
పపరర: చసదన కలమమర రరడడ ఈవపరగ

6929 NDX0585802
పపరర: ఉదయ భబసరర రరడడ ఈవపరగ

94-77/195

94-77/194

తసడడ:డ ఉదయ భబసరర రరడడ ఈవపరగ
ఇసటట ననస:16-7-398
వయససస:27
లస: పప
94-77/196

6931 NDX2001337
పపరర: ససజజత తనరరర

తసడడ:డ సససదసలల రరడడడ ఈవపరగ
ఇసటట ననస:16-7-398
వయససస:55
లస: పప
94-77/197

భరస : వనణగగరపరల రరవప తనరరర
ఇసటట ననస:16-7-399
వయససస:52
లస: ససస స
94-77/199

తసడడ:డ వనణగగరపరలరరవప తనరరర
ఇసటట ననస:16-7-399
వయససస:34
లస: పప
6936 NDX0083147
పపరర: వనల బసడనరరపలర

తసడడ:డ కకటట రరడడడ ఈదన
ఇసటట ననస:16-7-396
వయససస:78
లస: పప

94-78/327

భరస : కరరగసక తనరరర
ఇసటట ననస:16-7-399
వయససస:30
లస: ససస స
6933 NDX2001014
పపరర: కరరగసక తనరరర

94-77/190

భరస : వనసకట కకషష రరవప chukkapalli
ఇసటట ననస:16-7-396
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఉదయ భబసరర రరడడ ఈవపరగ
ఇసటట ననస:16-7-398
వయససస:44
లస: ససస స
6930 NDX2001105
పపరర: భడమరరసబ కలసచనల

94-77/187

తసడడ:డ ససరజసదడ బబబగ యమరర గడడ
ఇసటట ననస:16-7-396
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప chukkapalli
ఇసటట ననస:16-7-396
వయససస:51
లస: పప
6927 NDX0565184
పపరర: రరధనదదవ ఈవపరగ

94-77/189

తసడడ:డ శశషస రరడడడ ఈద
ఇసటట ననస:16-7-396
వయససస:57
లస: పప
94-77/812

94-77/181

6934 NDX2001063
పపరర: డన. వనణగగరపరల రరవప తనరరర

6937 NDX0083055
పపరర: వజయలకడమ బసడనరరపలర
భరస : రరమమరరవప bandarupalli
ఇసటట ననస:16-7-402
వయససస:55
లస: ససస స

94-77/198

తసడడ:డ వనణగగరపరలరరవప తనరరర
ఇసటట ననస:16-7-399
వయససస:31
లస: పప
94-77/200

తసడడ:డ ససబబబరరవప తనరరర
ఇసటట ననస:16-7-399
వయససస:63
లస: పప
94-78/329

6932 NDX2001121
పపరర: అమత కరశక తనరరర

6935 NDX1435446
పపరర: మగసతనజ షపక

94-78/328

భరస : ఖమషసస shaik
ఇసటట ననస:16 -7-401
వయససస:39
లస: ససస స
94-78/330

6938 NDX0083758
పపరర: వనసకట వనయ కలమమర వ

94-78/331

తసడడ:డ రరమమరరవప v
ఇసటట ననస:16-7-402
వయససస:31
లస: పప
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6939 NDX0083766
పపరర: రరమమరరవప బసడనరరపలర

94-78/332

తసడడ:డ ససబబబరరవప bandarupalli
ఇసటట ననస:16-7-402
వయససస:63
లస: పప
6942 NDX1917618
పపరర: శకనవరస రరవప మసడదపపడడ

94-78/336

6940 NDX1337088
పపరర: రరమగలల బసడనరర పలర
bandarupalli
తసడడ:డ ససబబ రరవప bandarupalli
ఇసటట ననస:16-7-402
వయససస:81
లస: పప

94-78/333

6943 NDX2435139
పపరర: శకనవరసరరవప మగనగరల

94-78/340

తసడడ:డ రరమకకటటసశర రరవప మసడదపపడడ
ఇసటట ననస:16-7-404
వయససస:53
లస: ససస స

తలర : లకడమ మగనగరల
ఇసటట ననస:16-7-404
వయససస:60
లస: పప

6945 NDX2047349
పపరర: హరగబబబగ వడనడణస

6946 NDX1336940
పపరర: పడతతఖష వలల
ర రర వలల
ర రర

94-77/202

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వడనడణస
ఇసటట ననస:16-7-405
వయససస:43
లస: పప
6948 NDX1336932
పపరర: వలల
ర రర పదమజ వలల
ర రర

భరస : ననగజశశరరరవప షరరరనస
ఇసటట ననస:16-7-410
వయససస:64
లస: ససస స

6947 NDX1256668
పపరర: ననగ జజఖత వలల
ర రగ

94-78/342

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప నసనన
ఇసటట ననస:16-7-406
వయససస:37
లస: ససస స
94-78/345

94-77/813

6952 NDX3102621
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మలలసపరటట

94-77/814

6953 NDX3002573
పపరర: పదమజ మలలసపరటట

94-77/815

Deleted

తసడడ:డ కకటయఖ మలలసపరటట
ఇసటట ననస:16-7-408
వయససస:60
లస: పప
94-77/816

6955 NDX3011798
పపరర: భబణగ పడకరశ మలలసపరటట

భరస : వనసకటటశశర రరవప మలలసపరటట
ఇసటట ననస:16-7-408
వయససస:51
లస: ససస స
94-77/817

తసడడ:డ దశరథ రరమయఖ మలలసపరటట
ఇసటట ననస:16-7-408
వయససస:48
లస: పప
94-77/819

6958 NDX3057395
పపరర: పవన బసడర

94-78/347

6961 NDX3057213
పపరర: భరబవ గగరగజవవలల

94-77/820

6964 NDX0829135
పపరర: జజనకక కసదసల

94-78/992

6967 JBV2981058
పపరర: వనసకటరమణ వసకరయలపరటట
భరస : కకషష మమరగస వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:16-7-410
వయససస:70
లస: ససస స

6959 NDX0692152
పపరర: అమతనదదవ గగరగజవవలల

94-78/346

6962 NDX2906964
పపరర: ననగరరరరన మలలసపరటట

94-78/993

తసడడ:డ వనసకయయశశర రరవప మలలసపరటట
ఇసటట ననస:16-7-408
వయససస:30
లస: పప
94-78/348

భరస : సరసబశవ రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:16-7-410
వయససస:55
లస: ససస స
94-78/350

94-77/818

భరస : ససగదరరరవప girejavolu
ఇసటట ననస:16-7-408
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదర ఆరఆరఓ
ఇసటట ననస:16-7-408
వయససస:32
లస: పప
94-77/203

6956 NDX3073632
పపరర: భబనసపడకరశ మలలసపరటట
తసడడ:డ దశరథ రరమయఖ మలలసపరటట
ఇసటట ననస:16-7-408
వయససస:48
లస: పప

భరస : భబరర వ
ఇసటట ననస:16-7-408
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:16-7-410
వయససస:27
లస: పప
6966 NDX0623397
పపరర: సరళ దదవ శరణగ

94-78/341

6950 NDX1336908
పపరర: సతఖ ననరరయణ ఉపపసతషరగ
ఉపపస తషరగ
తసడడ:డ హనసమమయ ఉపపస తషరగ
ఇసటట ననస:16-7-406
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ బబపయఖ girejavolu
ఇసటట ననస:16-7-408
వయససస:62
లస: పప
6963 NDX1442052
పపరర: రరషన ఇమమమ న షపక

భరస : హరగబబబగ వడనడణస
ఇసటట ననస:16-7-405
వయససస:39
లస: ససస స

94-78/344

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మలలసపరటట
ఇసటట ననస:16-7-408
వయససస:30
లస: పప
6960 NDX0675645
పపరర: ససగదరరరవప గగరగజవవలల

94-77/201

6949 NDX1336965
పపరర: మలలశశరగ ఉపపసతషరగ ఉపపస
తషరగ
భరస : సతఖ ననరరయణ ఉపపస తషరగ
ఇసటట ననస:16-7-406
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప మలలసపరటట
ఇసటట ననస:16-7-408
వయససస:51
లస: ససస స
6957 NDX3072840
పపరర: ననగరరరరన మలలసపరటట

6944 NDX2047364
పపరర: వనల పడశరసత వడనడణస

94-78/343

తసడడ:డ కకటయఖ మలలసపరటట
ఇసటట ననస:16-7-408
వయససస:60
లస: పప
6954 NDX3073590
పపరర: పదమజ మలలసపరటట

94-78/334

భరస : మగరళ కకషష ఖరరడడ
ఇసటట ననస:16-7-404
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప valluru
ఇసటట ననస:16-7-406
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప valluru
ఇసటట ననస:16-7-406
వయససస:46
లస: ససస స
6951 NDX3002672
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మలలసపరటట

6941 NDX2435121
పపరర: శక రమఖ మగనగరల

6965 NDX0623405
పపరర: వరససరరడడడ పడమల వరససరరడడడ

94-78/349

భరస : బబపయఖ చచదరగ వరససరరడడ
ఇసటట ననస:16-7-410
వయససస:63
లస: ససస స
94-78/351

6968 JBV2981199
పపరర: నవన కలమమర వగకరయలపరటట

94-78/352

తసడడ:డ చలమయఖ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:16-7-410
వయససస:34
లస: పప
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6969 JBV2981017
పపరర: అనల కలమమర వసకరయలపరటట

94-78/353

తసడడ:డ చలమయఖ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:16-7-410
వయససస:35
లస: పప
6972 NDX0832303
పపరర: సరసబశవ రరవప కసదసల

94-78/356

94-77/206

94-77/209

6981 NDX3082781
పపరర: కకషష పడసరద కకసరరజ

94-77/821

94-77/824

94-78/994

94-77/205

భరస : సతఖననరరయణ కనగరల
ఇసటట ననస:16-7-411
వయససస:34
లస: ససస స

6976 NDX0825802
పపరర: సససధసరగ కనగరల

94-77/207

6979 NDX0798884
పపరర: గగలర పపడడ కకటటశశర రరవప

94-77/210

94-78/359

94-77/822

తసడడ:డ గరవసదరరజలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:16-7-413
వయససస:35
లస: పప

6985 NDX3043536
పపరర: లలకజశ నమమగడడ

94-77/825

6983 NDX3083060
పపరర: ససపసడయ కకసరరజ

94-77/823

6986 NDX3189271
పపరర: సరయ వనసకట చచదరగ కకసరరజ

94-88/1228

6989 NDX1188739
పపరర: దదవ బతష
స ల battula

6994 NDX1023894
పపరర: గరవసదరరజలల బతష
స ల battula

భరస : నరరసదడ పడసరద కకరజతనల
ఇసటట ననస:16-7-415
వయససస:40
లస: ససస స

94-77/826

94-78/358

తసడడ:డ గరవసదరరజలల battula
ఇసటట ననస:16-7-413
వయససస:28
లస: ససస స

94-78/360 6992 NDX1024652
6991 NDX1038751
పపరర: గసగమమ తమమశశటస ట tammisetty
పపరర: వకకస బతష
స ల బతష
స ల

6997 NDX3072790
పపరర: పస రర చసదదక
డ కåÏÛÂఅÑÚ

94-77/211

తసడడ:డ కకషష పడసరద కకసరరజ
ఇసటట ననస:16-7-412
వయససస:19
లస: పప

94-78/361

తసడడ:డ గరవసదరరజలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:16-7-413
వయససస:32
లస: పప
94-78/363

తసడడ:డ ననగయఖ battula
ఇసటట ననస:16-7-413
వయససస:54
లస: పప
94-77/827

6980 NDX0798975
పపరర: సతఖననరరయణ కనగరల

తసడడ:డ కకషష పడసరద కకసరరజ
ఇసటట ననస:16-7-412
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : గగరవయఖ tammisetty
ఇసటట ననస:16-7-413
వయససస:44
లస: ససస స
94-78/362

94-77/208

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ కనగరల
ఇసటట ననస:16-7-411
వయససస:59
లస: పప

6982 NDX3044823
పపరర: శకనవరసరరవప నమమగడడ

6988 NDX3083789
పపరర: వసససదర కకసరరజ

6977 NDX0829101
పపరర: అసజన గగలర పపడడ
భరస : కకటటశశర రరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:16-7-411
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కకసరరజ
ఇసటట ననస:16-7-412
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:16-7-413
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభ శవ రరవప కకరగతఅలమ
ఇసటట ననస:16-7-415
వయససస:47
లస: పప

6974 NDX0179291
పపరర: రరజజశశరగ కనగరల

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నమమగడడ
ఇసటట ననస:16-7-412
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరమ చసదడ రరవప నమమగడడ
ఇసటట ననస:16-7-412
వయససస:42
లస: ససస స

6996 NDX3102704
పపరర: నరరసదడ పడసరద కకరగతఅలమ

94-78/357

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నమమగడడ
ఇసటట ననస:16-7-412
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప నమమగడడ
ఇసటట ననస:16-7-412
వయససస:39
లస: ససస స

6993 NDX1024140
పపరర: కకటటశశర రరవప బతష
స ల

6973 JBV1220128
పపరర: కకషషమమరగస వసకరయలపరటట

తసడడ:డ సరసబయఖ గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:16-7-411
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకసరరజ
ఇసటట ననస:16-7-412
వయససస:51
లస: పప

6990 NDX1038538
పపరర: అసజమమ బతష
స ల బతష
స ల

94-78/355

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కనగరల
ఇసటట ననస:16-7-411
వయససస:39
లస: ససస స

6978 NDX0902700
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప
గసగవరపప
తసడడ:డ జగననరథస గసగవరపప
ఇసటట ననస:16-7-411
వయససస:39
లస: పప

6987 NDX2814663
పపరర: మధవ లత నమమగడడ

6971 NDX1726407
పపరర: పరసడడరసగ రరవప
వసకరయలపరడడ
తసడడ:డ కకషష మమరగస వసకరయలపరడడ
ఇసటట ననస:16-7-410
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ చలమయఖ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:16-7-410
వయససస:75
లస: పప

భరస : వనసకట కకటటశశరరరవప గసగవరపప
ఇసటట ననస:16-7-411
వయససస:36
లస: ససస స

6984 NDX3051745
పపరర: ఇసదదరర కలమమరగ నమమగడడ

94-78/354

తసడడ:డ కకషషమమరగస వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:16-7-410
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ కసదసల
ఇసటట ననస:16-7-410
వయససస:61
లస: పప
6975 NDX0944173
పపరర: శశశలజ గసగవరపప

6970 JBV2981181
పపరర: చలమయఖ వగకరయలపరటట

6995 NDX2002426
పపరర: అదద ననరరయణ హరరదనససల

94-78/364

తసడడ:డ చనర నరసససహహలల హరరదనససల
ఇసటట ననస:16-7-414
వయససస:41
లస: పప
94-77/828

6998 NDX3106101
పపరర: జగదదశపడసరద కకరగతఅలమ

94-77/829

తసడడ:డ నరజనదప
ట స
డ ద కకరగతఅలమ
ఇసటట ననస:16-7-415
వయససస:20
లస: పప
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94-72/1116

7000 NDX2853307
పపరర: వనసకటటశశరరర నలబబ తష

94-72/1114

7001 NDX2853505
పపరర: శశశలజ కలమమరగ నలబబ తష

94-72/1115

భరస : శరతచసదడ కలమమర నలబబ తష
ఇసటట ననస:16-7-420, G.P.HARMONY,502
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రమగలల నలబబ తష
ఇసటట ననస:16-7-420, G.P,HARMONY,502
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర నలబబ తష
ఇసటట ననస:16-7-420, G.P,HARMONY,502
వయససస:53
లస: ససస స

7002 NDX2924322
పపరర: శక లకడమ నలల
ర రగ

7003 NDX2929925
పపరర: ననగజశశర రరవప ససగరస

7004 NDX2865749
పపరర: శశష కలమమరగ ససగర స

94-77/830

భరస : మధస నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:16-7-422
వయససస:31
లస: ససస స
7005 NDX1369115
పపరర: ఆమగలమఖ గగరగజల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససగరస
ఇసటట ననస:16-7-422
వయససస:26
లస: పప
94-72/325

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గగరజజల
ఇసటట ననస:16-7-423
వయససస:27
లస: ససస స
7008 NDX2210060
పపరర: పదమజ గరరగజజల

94-77/831

7006 NDX0789479
పపరర: అపరష గగరజజల

భరస : శకనవరస రరవప ససగర స
ఇసటట ననస:16-07-422
వయససస:43
లస: ససస స
94-72/326

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గగరజజల
ఇసటట ననస:16-7-423
వయససస:30
లస: ససస స
94-72/328

7009 NDX0692228
పపరర: ననగవరగరన లసకర lanka

94-78/886

7007 NDX0793315
పపరర: వనసకటటశశరరరరవ గగరజజల
తసడడ:డ గరపయఖ గగరజజల
ఇసటట ననస:16-7-423
వయససస:75
లస: పప

94-78/365

7010 NDX2266138
పపరర: ససజయ లసకర

94-78/366

భరస : వనసకటటశశర రరవప గరరగజజల
ఇసటట ననస:16-7-423 ??????? ???? 3-2?
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రరమ లసగజశశరరరవప lanka
ఇసటట ననస:16-7-428
వయససస:54
లస: ససస స

7011 NDX0675728
పపరర: జయసత లసకర

94-78/368 7013 NDX2314557
7012 NDX0254839
పపరర: రరమలసగజశశరరరవప లసకర lank
పపరర: లకడమ పడసనర రరయపరటట

94-78/367

తసడడ:డ రరమలసగజశశరరరవప lank
ఇసటట ననస:16-7-428
వయససస:33
లస: పప
7014 NDX1038876
పపరర: సరగత చగగరరపరటట
భరస : సరసబశవరరవప చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:16-7-429
వయససస:46
లస: ససస స
7017 NDX3200185
పపరర: యశల షపక

94-78/995

94-78/370

భరస : రసగరరరవప ఆరర aarla
ఇసటట ననస:16-7-436
వయససస:67
లస: ససస స

7018 NDX3259165
పపరర: సరసబశవరరవప షపక

7021 NDX3006988
పపరర: ససనత కకలమవసటట

94-77/833

7024 NDX3007119
పపరర: ఆకరశ కకలమవసటట

94-88/1409

7027 NDX0654954
పపరర: సపరహల జసగరల
తసడడ:డ ససరజష బబబగ jangla
ఇసటట ననస:16-7-436
వయససస:29
లస: పప

94-77/214

7019 JBV2982064
పపరర: భగవననశశరగ మగసజలలరగ

94-78/369

భరస : కళళధర కకసరరజ
ఇసటట ననస:16-7-430
వయససస:70
లస: ససస స
94-76/709

7022 NDX3006731
పపరర: పడవణ కలమమర కకలమవసటట

94-77/832

తసడడ:డ రరశరఖరరవ కకలమవసటట
ఇసటట ననస:16-7-435
వయససస:54
లస: పప
94-77/834

7025 NDX3065059
పపరర: వదఖ వనజరసడర

94-77/835

Deleted

తసడడ:డ పడవణ కలమమర కకలమవసటట
ఇసటట ననస:16-7-435
వయససస:21
లస: పప
94-78/371

7016 NDX1024074
పపరర: సరసబశవరరవప చగగరరపరటట
తసడడ:డ ససబబబరరవప చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:16-7-429
వయససస:56
లస: పప

భరస : పడవణకలమమర కకలమవసటట
ఇసటట ననస:16-7-435
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పడవణకలమమర కకలమవసటట
ఇసటట ననస:16-7-435
వయససస:25
లస: పప
7026 NDX0263905
పపరర: గననరమమ ఆరర

94-77/213

తసడడ:డ చననరలమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:16-7-429
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:16-7-430
వయససస:70
లస: పప
7023 NDX3031242
పపరర: పకథదశ కకలమవసటట

7015 NDX1039049
పపరర: భబరత బబ సదలపరటట

94-137/34

భరస : వశశశసశరరరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:16-7-428
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:16-7-429
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప షపక
ఇసటట ననస:16-7-429
వయససస:18
లస: ససస స
7020 JBV2981967
పపరర: కళళధర కకసరరజ

తసడడ:డ రరసబబబగ లసకర
ఇసటట ననస:16-7-428
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఫకకరయఖ lank
ఇసటట ననస:16-7-428
వయససస:66
లస: పప
94-77/212

94-72/327

తసడడ:డ శకనవరస బబబగ వనజరసడర
ఇసటట ననస:16-7-435
వయససస:18
లస: ససస స
94-78/372

7028 NDX0654970
పపరర: ససదదప జసగరల

94-78/373

తసడడ:డ ససరజష బబబగ jangala
ఇసటట ననస:16-7-436
వయససస:31
లస: పప
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7029 NDX0654855
పపరర: ససరజష బబబగ జసగరల

94-78/374

తసడడ:డ పడసరదరరవప jangala
ఇసటట ననస:16-7-436
వయససస:57
లస: పప
7032 AP151010180145
పపరర: దనలకడమ ఆలలరగ aloori

94-78/377

94-78/380

తసడడ:డ ససరజష బబబగ ఏసపసరల
ఇసటట ననస:16-7-439
వయససస:26
లస: ససస స
7038 NDX1716200
పపరర: పరరశత దదవ నసతషలపరటట

94-78/1341

తసడడ:డ జయ రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:16-7-443
వయససస:34
లస: పప
7044 NDX0827790
పపరర: వలర సకకసడడ అనత

94-77/216

94-77/836

తసడడ:డ వజయ సరరధద వనలగ
ఇసటట ననస:16-8
వయససస:27
లస: ససస స
7053 NDX1742742
పపరర: అబబబస అల షపక

భరస : గరపరలకకషష కసదదరరలర
ఇసటట ననస:16/8/120
వయససస:65
లస: ససస స

94-78/381

94-88/132

94-88/135

7034 AP151010180882
పపరర: ననగజశశరరరవప ఆలలరగ aloori

7037 NDX0185819
పపరర: ససరజష బబబగ యసపరరల
yamparala
తసడడ:డ సరసబశవరరవప yamparala
ఇసటట ననస:16-7-439
వయససస:54
లస: పప

94-78/1342 7040 NDX2561215
7039 NDX1716226
పపరర: పపరషచసదడ రరవప నసతషలపరటట
పపరర: నతష నసతలపరత

7042 NDX2935419
పపరర: వరససత కకతస పలర

7045 NDX0832386
పపరర: అజయ వలర సకకసడ

7048 NDX3023355
పపరర: భబణగ పడతనప నరగశశటస ట

7051 NDX1162841
పపరర: లకడమ తరరపతమమ గరగగననన

7054 NDX0179630
పపరర: బబల ససబడహమణఖస యల

94-78/382

94-90/903

94-78/996

7043 NDX0828541
పపరర: బబడహమణణ వలర సకకసడ

94-77/215

తసడడ:డ భబసరర రరవప వలర సకకసడ
ఇసటట ననస:16-7-446
వయససస:29
లస: ససస స
94-77/217

7046 NDX0832055
పపరర: భబసరర వలర సకకసడ

94-77/218

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ వలర సకకసడ
ఇసటట ననస:16-7-446
వయససస:59
లస: పప
94-77/837

7049 NDX0182626
పపరర: హనసమసతరరవప పస

94-88/131

తసడడ:డ కకసడయఖ పస
ఇసటట ననస:16/7/7221
వయససస:48
లస: పప
94-72/330

7052 NDX1164995
పపరర: రరమ మహనరరవ గరగగననన

94-72/331

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గరగగననన
ఇసటట ననస:16-8
వయససస:54
లస: పప
94-88/133

7055 NDX0571497
పపరర: బసద సరననల

94-88/134

తసడడ:డ శవ రరమపర బడహమమమరగస యల
ఇసటట ననస:16/8/112
వయససస:24
లస: పప

భరస : పడవణ కలమమర సరననల
ఇసటట ననస:16/8/120
వయససస:36
లస: ససస స

7057 NDX0570911
పపరర: పడవణ కలమమర సరననల

7058 NDX0570739
పపరర: గరపరల కకషష కసదదరరలర

తసడడ:డ వనసకట కకషరషరరవప సరననల
ఇసటట ననస:16/8/120
వయససస:39
లస: పప

94-78/379

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:16-7-440
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప గరగగననన
ఇసటట ననస:16-8
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ మదనర వల షపక
ఇసటట ననస:16/8/102
వయససస:24
లస: పప
7056 NDX0571844
పపరర: ఆషర రరణణ కసదదరరలర

7036 NDX0263863
పపరర: శరరమణణ యసపరరల

తసడడ:డ బడహమయఖ నరగశశటస ట
ఇసటట ననస:16-7-475
వయససస:40
లస: పప
94-72/329

94-78/376

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ aloori
ఇసటట ననస:16-7-438
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ భబసరర రరవప వలర సకకసడ
ఇసటట ననస:16-7-446
వయససస:37
లస: పప

భరస : పదమ శకనవరస రరవప పప నరస
ఇసటట ననస:16-7-475
వయససస:40
లస: ససస స
7050 NDX1524249
పపరర: పడశరసత వనలగ

94-78/378

భరస : గసగధర రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:16-7-443
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : భబసరర వలర సకకసడ
ఇసటట ననస:16-7-446
వయససస:55
లస: ససస స
7047 NDX3023561
పపరర: రరఢ రరణణ పప నరస

7033 NDX2138924
పపరర: శవ ననగ మలలర శశరరరవప
మననరస
తసడడ:డ నరసససహరరవప మననరస
ఇసటట ననస:16-7-438
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ నసతషలపరటట
ఇసటట ననస:16-7-440
వయససస:53
లస: పప
94-19/630

7031 NDX2003051
పపరర: రవ తదజ దదమమటట

తసడడ:డ గజల లకడమ దదమమటట
ఇసటట ననస:16-7-437
వయససస:24
లస: పప

భరస : ససరజష బబబగ yamparala
ఇసటట ననస:16-7-439
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదడ రరవప నసతషలపరటట
ఇసటట ననస:16-7-440
వయససస:41
లస: ససస స
7041 NDX2931160
పపరర: గసగధర రరవప కకతస పలర

94-78/375

తసడడ:డ లకమయఖ aarla
ఇసటట ననస:16-7-436
వయససస:69
లస: పప

భరస : ననగజశశరరరవప aloori
ఇసటట ననస:16-7-438
వయససస:64
లస: ససస స
7035 NDX1917279
పపరర: నవఖ ఏసపసరల

7030 NDX0254813
పపరర: రగగరరరవప ఆరర 

94-88/136

94-88/137

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కసదదరరలర
ఇసటట ననస:16/8/120
వయససస:75
లస: పప
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94-88/138

తసడడ:డ యవరరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:16/8/121
వయససస:24
లస: ససస స
7062 NDX1799172
పపరర: ననగరరజ బతష
స ల

94-88/141

94-89/221

7074 NDX2211217
పపరర: అనత అసబటట

94-89/224

94-75/1130

94-77/220

94-77/223

94-77/224

భరస : గరతనమ బగదసరడడ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:16-8-450
వయససస:52
లస: ససస స

94-78/787

7072 NDX2903789
పపరర: శఖమల మమరరడడ

94-77/228

94-77/838

94-89/223

7070 NDX2700748
పపరర: ఇమమనసయయల కకడచ

94-4/1305

7073 NDX0328930
పపరర: పపరష చసదడ రరవప కకడసరగ
తసడడ:డ ననగబగషరననమ కకడసరగ
ఇసటట ననస:16-8-437
వయససస:55
లస: పప

7075 NDX0692392
పపరర: శకదదవ అననర

7076 NDX0827600
పపరర: మలలర శశరగ దదవగగరగ

94-77/221

7081 NDX0257329
పపరర: ససధన పరవపలలరగ

7084 NDX0252817
పపరర: అసజయఖ పరవపలలరగ

7087 NDX0675967
పపరర: అశశక బబబగ వడర మమడడ
తసడడ:డ గరతమ బగదసరడడ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:16-8-450
వయససస:30
లస: పప

94-77/1138

94-77/222

భరస : డడ యల యన రరడడడ దదవగగరగ
ఇసటట ననస:16-8-447
వయససస:60
లస: ససస స
94-77/680

7079 NDX3009925
పపరర: లకడమ నరసససహ రరడడ దదవగగరగ

94-77/839

తసడడ:డ హనమ రరడడడ దదవగగరగ
ఇసటట ననస:16-8-447
వయససస:70
లస: పప
94-77/225

7082 NDX0257345
పపరర: సరరజన పరవపలలరగ

94-77/226

భరస : అసజయఖ పరవపలలరగ
ఇసటట ననస:16-8-448
వయససస:77
లస: ససస స
94-77/229

తసడడ:డ శశషయమఖ పరవపలలరగ
ఇసటట ననస:16-8-448
వయససస:83
లస: పప
94-77/231

7067 NDX1799461
పపరర: అజతదష నరరల

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప రరఘవరరపప
ఇసటట ననస:16-8-401
వయససస:28
లస: ససస స

7078 NDX2646693
పపరర: అలలఖఖ అననర

94-89/220

తసడడ:డ ననరరయణ కకడచ
ఇసటట ననస:16-8-234
వయససస:29
లస: పప

భరస : రమమష పరవపలలరగ
ఇసటట ననస:16-8-448
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ పరవపలలరగ
ఇసటట ననస:16-8-448
వయససస:58
లస: పప
7086 NDX1542407
పపరర: తషలసస రరజజశశరగ వడర మమడడ

7069 NDX2691921
పపరర: బల శశషస రరడడడ కకలర

7064 NDX1288935
పపరర: పపలలర లమ వజయలకడమ పపలలలర మ

తసడడ:డ నవన నరరల
ఇసటట ననస:16-8-145
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ారదకడష అననర
ఇసటట ననస:16-8-447
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసశత పడసరద అసబటట
ఇసటట ననస:16-8-448
వయససస:24
లస: ససస స
7083 NDX0832337
పపరర: రమమష పరవపలలరగ

94-89/222

భరస : రరధనకకకషష అననర
ఇసటట ననస:16-8-447
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సససగయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:16-8-447
వయససస:50
లస: పప
7080 NDX1739335
పపరర: శక హరగత అసబటట

7066 NDX1764456
పపరర: వనమ ససససస ననగగరర

94-88/140

భరస : చకకపరణణ పపలలలర మ
ఇసటట ననస:16-8-145
వయససస:44
లస: ససస స

భసధసవప: శవ రతర కలమమరగ కకలర
ఇసటట ననస:16-8-228
వయససస:58
లస: పప

భరస : సరసశత పడసరద అసబటట
ఇసటట ననస:16-8-447
వయససస:41
లస: ససస స
7077 NDX0187021
పపరర: సరసశత పడసరద అసబటట

94-89/219

తసడడ:డ ననగగరర వనమ ససబబసససయన
ఇసటట ననస:16-8-145
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ నవన నరరల
ఇసటట ననస:16-8-145
వయససస:38
లస: పప
7071 NDX2903797
పపరర: వనసకట కకటటశశరరరవప
రరఘవరరపప
తసడడ:డ ససగయఖ రరఘవరరపప
ఇసటట ననస:16-8-401
వయససస:34
లస: పప

7063 NDX2114478
పపరర: పసడయమ నరరల

7061 NDX1798877
పపరర: వర రరఘవమమ బతష
స ల

భరస : ననగజశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:16/8/121
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : అమటటశ నరరల
ఇసటట ననస:16-8-145
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప వపనరస
ఇసటట ననస:16-8-145
వయససస:50
లస: ససస స
7068 NDX1799545
పపరర: అమతదష నరరల

94-88/139

భరస : యగవ రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:16/8/121
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:16/8/121
వయససస:40
లస: పప
7065 NDX2005727
పపరర: బసగరరరపరప షపక

7060 NDX1799057
పపరర: భమదదవ బతష
స ల

7085 NDX1543116
పపరర: తదజశశన వడర మమడడ

94-77/230

తసడడ:డ గరతనమ బగదసరడడ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:16-8-450
వయససస:28
లస: ససస స
94-77/232

7088 NDX0676114
పపరర: గరతమ బగదసరడడ వడర మమడడ

94-77/233

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:16-8-450
వయససస:64
లస: పప
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7089 NDX1478792
పపరర: శక వశశననథ వరగసచ సస మమపలర

94-75/42

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ సస మమపలర
ఇసటట ననస:16-8-451
వయససస:25
లస: పప
7092 NDX2742807
పపరర: అసక రరవప అసబబ పలర

94-77/840

7093 NDX2742690
పపరర: బల మననరమమ అసబబ పలర

95-143/32

7096 SQX1747740
పపరర: తరరపతరరవప కలడడమగల

94-77/841

7099 NDX2400711
పపరర: వనసకట ససబబయఖ సస మమపలర

94-77/842
7094 NDX3010089
పపరర: వర నరగససహ రరవప అమమబపఅల

తసడడ:డ అసకరరవప అమమబపఅల
ఇసటట ననస:16-8-451
వయససస:23
లస: పప
95-143/33

తసడడ:డ కకషష కలడడమగల
ఇసటట ననస:16-8-451
వయససస:26
లస: పప
94-75/47

94-75/1131
7091 NDX2930469
పపరర: వర నరసససహ రరవప అసబబ పలర

తసడడ:డ అసకరరవప
ఇసటట ననస:16-8-451
వయససస:23
లస: పప

భరస : అసక రరవప
ఇసటట ననస:16-8-451
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమయఖ జరరబగల
ఇసటట ననస:16-8-451
వయససస:77
లస: ససస స
7098 NDX2400695
పపరర: ససభబగఖమమ జరరబగల

94-75/43

తసడడ:డ సస మమపలర వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:16-8-451
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పసదద కకసడయఖ
ఇసటట ననస:16-8-451
వయససస:53
లస: పప
7095 SQX1831544
పపరర: ససభబగఖమమ జరరబగల

7090 NDX1145135
పపరర: శక వశషన సస మమపలర

7097 NDX2400703
పపరర: వజయ లకడమ సస మమపలర

భరస : వనసకట ససబబయఖ సస మమపలర
ఇసటట ననస:16-8-451,1ST FLOOR SRINIVA
వయససస:55
లస: ససస స
94-75/48

7100 NDX3045010
పపరర: అనరపపరష చససడసరగ

94-89/844

భరస : వనసకట రరమయఖ జరరబగల
ఇసటట ననస:16-8-451,1ST FLOOR SRINIVA
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప సస మమపలర
ఇసటట ననస:16-8-451,1ST FLOOR SRINIVA
వయససస:61
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర చససడసరగ
ఇసటట ననస:16-8-451, PLAT NO2
వయససస:54
లస: ససస స

7101 NDX3118965
పపరర: ససబబరరవప చససడసరగ

7102 NDX3010147
పపరర: సరసబ రరడడడ బబలననడడ

7103 NDX2742765
పపరర: పదనమవత మమగమ

94-77/843

94-77/844

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చససడసరగ
ఇసటట ననస:16-8-451,srinivasanilayam
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ యలర రరడడడ ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:16-8-452
వయససస:69
లస: పప

భరస : వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:16-8-452
వయససస:47
లస: ససస స

7104 NDX3009982
పపరర: ఇసదదరర బబలననడడ

7105 NDX3010055
పపరర: సరశత జనపరల

7106 NDX3010220
పపరర: సస సస పడభబకర ఓడసరగ

94-77/846

తసడడ:డ సరసబశవ రరడడడ బబలననడడ
ఇసటట ననస:16-8-452
వయససస:34
లస: ససస స
7107 NDX2742773
పపరర: నసదదన ఒగగర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:16-8-452
వయససస:21
లస: ససస స
7110 NDX2000800
పపరర: జజనశ నఖల బబ సతష

94-77/236

భరస : ఆసజననయగలల గడడపపడడ
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:42
లస: ససస స

94-77/234

7111 NDX2211209
పపరర: మమనక మదమసచ

94-77/239

7114 NDX2211142
పపరర: రసజన వరససరరడడడ

94-77/237

7117 NDX2265734
పపరర: జయ శక వరససరరడడడ
భరస : శకమసత వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:51
లస: ససస స

7109 NDX0252791
పపరర: రరమకకషష రరడడడ కలర స

94-77/235

7112 NDX1811166
పపరర: శరకవరణణ రరవపరటట

94-77/238

తసడడ:డ వరయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:24
లస: ససస స
94-77/240

భరస : వరరణ వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:34
లస: ససస స
94-77/242

94-77/848

తసడడ:డ బగససరరడడడ కలర స
ఇసటట ననస:16-8-453
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ససధనకర రరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకననథ యడర
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:28
లస: ససస స
7116 NDX2211324
పపరర: మహలకడమ గడడపపడడ

7108 NDX0257279
పపరర: కకటటశశరమమ కలర స

94-77/845

తసడడ:డ ససరర బబబగ ఓడసరగ
ఇసటట ననస:16-8-452
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరమకకషరషరరడడడ కలర స
ఇసటట ననస:16-8-453
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహశశర రరడడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:24
లస: ససస స
7113 NDX2211456
పపరర: సడవసత సససకర

94-77/847

తసడడ:డ పడసరద రరడడడ జనపరల
ఇసటట ననస:16-8-452
వయససస:34
లస: ససస స
94-77/849

94-75/46

7115 NDX2265817
పపరర: అసజన నసదమమరగ

94-77/241

భరస : రవ శసకర నసదమమరగ
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:34
లస: ససస స
94-77/243

7118 NDX2211159
పపరర: మమధవ చగగరరపరటట

94-77/244

భరస : శవరరమకకషష రరవప చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:54
లస: ససస స
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7119 NDX2000859
పపరర: సరయబబబబ రరడడ బబ సతష

94-77/245

తసడడ:డ మహహశశరరరడడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:27
లస: పప
7122 NDX2265726
పపరర: రవ శసకర నసదమమరగ

94-77/248

94-77/251

94-78/383

94-78/386

94-78/389

94-78/392

94-78/384

7132 NDX1117365
పపరర: శకవరణణ గమడపరటట

7135 NDX1435297
పపరర: అనసత లకడమ పసగగళళరగ

7138 NDX1039254
పపరర: కకషషవనణణ రరవపరటట

94-78/395

7141 NDX2435063
పపరర: జయశక వరశరరడడ

94-78/387

94-78/398

7146 NDX1023878
పపరర: మహహశ చచధరర సససకర

94-78/401

7144 NDX1847773
పపరర: లల కకషష ససజత ననదచళర
తసడడ:డ మణణశ రరసబబబగ ననదచళర
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:24
లస: పప

94-77/253
7127 NDX2263440
పపరర: శవరరమకకషష రరవప చగగరగపరటట

7130 NDX1039189
పపరర: సడవసత సససకర సససకర

7133 NDX1744854
పపరర: శరరష బబ సతష

94-78/388

94-78/390

7136 NDX1039213
పపరర: అరరణకలమమరగ మదమసచ

94-78/391

భరస : ససధనకరరరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:45
లస: ససస స
94-78/393

7139 NDX1039353
పపరర: కకషష కలమమరగ పరరచసరగ

94-78/394

భరస : మననష రరసబబబగ ననదచళర
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:52
లస: ససస స
94-78/396

7142 NDX1039429
పపరర: రమ వరససరరడడడ

94-78/397

భరస : వనసకటబడవప వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:56
లస: ససస స
94-78/399

7145 NDX2435030
పపరర: సరయ సశరరప వరశరరడడ

94-78/400

తసడడ:డ శకమసత వరశరరడడ
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:27
లస: పప

94-78/402 7148 NDX1024017
7147 NDX1337161
పపరర: యరర గడడ రవ తదజ yarlagadda
పపరర: కరకసత సశరరప వరససరరడడ

తసడడ:డ వరశశఖర రరవప yarlagadda
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:29
లస: పప

94-78/385

భరస : మహహశశర రరడడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకమసత వరశరరడడ
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:53
లస: ససస స

7143 NDX2435089
పపరర: సరయ వనసకట హహమ వరససమ
గగజరరర పపడడ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:22
లస: పప

94-77/250

తసడడ:డ భబనసపడసరద సససకర
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వరయఖ రవపరటట
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : భబనసపడసరద సససకర
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ భబనసపడసరద సససకర
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:28
లస: పప

7129 NDX1435511
పపరర: తదజజ వనసషషవ రరవపరటట

7124 NDX2211332
పపరర: శకనవరసరరవప గగజరరర పపడడ

తసడడ:డ రమణయఖ చగగరగపరటట
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:61
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పసగగళళరగ
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మదన
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:48
లస: ససస స
7140 NDX1039338
పపరర: వజయలకడమ సససకర సససకర

94-77/252

భరస : ఆసజననయగలల గమడపరటట
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వరససదదవ రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:45
లస: ససస స
7137 NDX1039445
పపరర: ధనలకడమ మదన

7126 NDX2211167
పపరర: వనసకట రరవప వరససరరడడ

94-77/247

తసడడ:డ హనసమయఖ గగజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ రవపరటట
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వరరణ వరశరరడడడ
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:34
లస: ససస స
7134 NDX2019306
పపరర: పడతభ శక సససకర

94-77/249

తసడడ:డ రరమమరరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప నలర
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:22
లస: ససస స
7131 NDX2435022
పపరర: రసజన వరశరరడడడ

7123 NDX2211191
పపరర: ససధనకర రరవప మదమసచ

7121 NDX2211316
పపరర: ఆసజననయగలల గడడపపడడ

తసడడ:డ జ వ గరపరల రరవప గడడపపడడ
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మదమసచ
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప ననదచళర
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:58
లస: పప
7128 NDX2435105
పపరర: నఖత నలర

94-77/246

తసడడ:డ వనసకట రరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ నసదమమరగ
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:44
లస: పప
7125 NDX2001626
పపరర: మణణశ రరసబబబగ ననదచళర

7120 NDX2211175
పపరర: వరరణ వరససరరడడడ

94-78/403

తసడడ:డ శకమసత వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:30
లస: పప
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పపరర: వరరణ వరశరరడడడ
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94-78/404

తసడడ:డ వనసకరటరరవ వరశరరడడ
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:34
లస: పప
7152 NDX2435071
పపరర: శకనవరసరరవప గగజర నప
ట పడడ

94-78/407

7153 NDX1744847
పపరర: మహహశశర రరడడ బబ సతష

94-78/410

7156 NDX2308567
పపరర: సరయ వనసకట హహమ వసశ
గగజరరర పపడడ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:21
లస: పప

94-75/45
7158 NDX2363687
పపరర: ఎల వ సరయపడభబకర
చగగరరపరటట
తసడడ:డ శసకర రరవప చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:16-8-454,FLAT NO 204,SWAR
వయససస:50
లస: పప

తలర : రరమ కకటమమ పణణదరపప
ఇసటట ననస:16-8-455, 0 th Line,
వయససస:35
లస: పప

7161 NDX1503813
పపరర: వనసకట ససబబరరవప పసదద

7162 NDX1038322
పపరర: కననఖకలమమరగ గసగరవవరపప

94-77/255

తసడడ:డ జజనకక రరమయఖ పసదద
ఇసటట ననస:16-8-456
వయససస:69
లస: పప
94-77/258

94-77/1139

95-144/537

తసడడ:డ శకకకషన బమబ
ఇసటట ననస:16-8-459
వయససస:48
లస: పప

7168 NDX0321976
పపరర: శవకలమమరగ ననగబబసరర

7171 SQX2057842
పపరర: రరప లమవణఖ దసరగసరలమ

94-77/260

7174 NDX0187534
పపరర: బనయ పరసడద

94-77/850

7177 NDX2740603
పపరర: బమబ కజశవ
తసడడ:డ నటశరలమల బమబ
ఇసటట ననస:16-8-459, 1ST LINE
వయససస:19
లస: పప

94-78/409

7157 NDX2363703
పపరర: రతరకలమమరగ చగగరరపరటట

94-75/44

7160 NDX1039148
పపరర: ఉషరరరణణ పసదద

94-77/254

భరస : వనసకట ససబబబరరవప పసదద
ఇసటట ననస:16-8-456
వయససస:59
లస: ససస స
94-77/256

7163 NDX2211134
పపరర: సరయ అఖల కకడసరగ

94-77/257

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప కకడసరగ
ఇసటట ననస:16-8-457
వయససస:24
లస: పప
94-77/851

7166 NDX3030673
పపరర: రజన గడడపపడడ

94-77/852

భరస : రరజజశ బబబగ గడడపపడడ
ఇసటట ననస:16-8-457
వయససస:36
లస: ససస స
94-77/1142

7169 NDX0321877
పపరర: ససనత కకడసరగ

94-77/1143

భరస : పపరషచసదడ రరవప కకడసరగ
ఇసటట ననస:16-8-457
వయససస:44
లస: ససస స
95-178/1042

7172 SQX2246551
పపరర: బకపత దసరగసరలమ

95-179/900

తసడడ:డ పడకరశ రరవప దసరగసరలమ
ఇసటట ననస:16-8-457/B
వయససస:54
లస: పప
94-77/261

తసడడ:డ రరస ఉపపచ పరసడద
ఇసటట ననస:16-8-458
వయససస:71
లస: పప
94-77/263

7154 NDX1023936
పపరర: వరయఖ రరవపరటట

భరస : శసకర రరవప చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:16-8-454,FLAT NO 204,SWAR
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ బకపత దసరగసరలమ
ఇసటట ననస:16-8-457/B
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శసభగ కలమమర పరసడద పరసడద
ఇసటట ననస:16-8-458
వయససస:39
లస: ససస స
7176 NDX1024058
పపరర: నటశర లమల బమబ

94-200/3

భరస : కకటటశశరరరవప ననగబబసరర
ఇసటట ననస:16-8-457
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద అసచ
ఇసటట ననస:16-8-457/b
వయససస:36
లస: పప
7173 NDX0180216
పపరర: అరచనన కలమమరగ పరసడద

7165 NDX3027901
పపరర: రరజజశ బబబగ గడడపపడడ

94-78/406

తసడడ:డ వనసకటసరశమ రవపరటట
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనణగగగపరల రరవప గడడపపడడ
ఇసటట ననస:16-8-457
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ బగచచయఖ ననగబబసరర
ఇసటట ననస:16-8-457
వయససస:69
లస: పప
7170 SQX2084986
పపరర: రజనకరసత అసచ

94-78/408

భరస : చసదనరరవప గసగవరపప
ఇసటట ననస:16-8-457
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదరరవప గసగవరపప
ఇసటట ననస:16-8-457
వయససస:28
లస: పప
7167 NDX0329128
పపరర: కకటటశశరరరవప ననగబబసరర

7159 RBE1021906
పపరర: రరజజశ కలమమర పణణదరపప

7151 NDX1023944
పపరర: పసదద రరజ anjuri

తసడడ:డ పసద పసదద రరజ anjuri
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప వరశరరడడ
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:61
లస: పప

7164 NDX1024272
పపరర: పడణయ కలమమర గసగరవవరపప

94-78/405

తసడడ:డ చనర వనసకయఖ పసగగళళరగ
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ గగజర నప
ట పడడ
ఇసటట ననస:16-8-454
వయససస:52
లస: పప
7155 NDX2435048
పపరర: వనసకట రరవప వరశరరడడ

7150 NDX1435321
పపరర: శకనవరస రరవప పసగగళళరగ

7175 NDX2142438
పపరర: కజదనరరరథ బమబ

94-77/262

తసడడ:డ నటశర లమల బమబ
ఇసటట ననస:16-8-459
వయససస:23
లస: పప
94-77/853

7178 NDX0257485
పపరర: ఆరగఫర బబగస మగసస క

94-77/264

భరస : మగసస క అహమద మగసస క
ఇసటట ననస:16-8-461
వయససస:49
లస: ససస స

Page 280 of 393

7179 NDX0252825
పపరర: అహమద మగసస క
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94-77/265

తసడడ:డ నజర అహమద మగసస క
ఇసటట ననస:16-8-461
వయససస:57
లస: పప
7182 NDX1442094
పపరర: ససభదడ దదవ కననఖదనర

94-77/267

94-77/270

94-77/268

7186 NDX1397125
పపరర: మలలర స కకసడయఖ చనటర

94-77/273

7189 NDX2263374
పపరర: కకటమమ తనళళరగ

94-77/271

7192 NDX2263432
పపరర: పపలర యఖ తనళళరగ

తసడడ:డ సరయ హర వనసకటటసశర బబబగ మసడవ
ఇసటట ననస:16-8-465
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ తనళళరగ
ఇసటట ననస:16-8-465
వయససస:46
లస: పప

7194 NDX2209930
పపరర: హహమ గరగగననన

7195 NDX1524322
పపరర: వనసకట ఆనసద సరయ రరవనళర

94-72/332

7184 NDX1442169
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కనఖధనరర

94-77/269

7187 NDX0178590
పపరర: అమమలఖ బబ డడ పరటట

94-77/272

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరడడడ బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:16-8-463
వయససస:30
లస: ససస స
94-77/274

భరస : పపలర యఖ తనళళరగ
ఇసటట ననస:16-8-465
వయససస:41
లస: ససస స
94-77/276

94-77/266

తసడడ:డ జజగయఖ కననఖదనర
ఇసటట ననస:16-8-462
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పససచలయఖ చనటర
ఇసటట ననస:16-8-462
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ చచనరకజశవరరడడడ బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:16-8-463
వయససస:64
లస: పప
7191 NDX2263333
పపరర: బబపయఖ చచదరగ మసడవ

7183 NDX1397133
పపరర: చనమగసడదశశరగ చనటర

7181 NDX1848052
పపరర: జజఖతరమయ చదజనడ

భరస : రరసభభటట
ర చదజనడ
ఇసటట ననస:16-8-462
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మలలర స కకసడయఖ చనటర
ఇసటట ననస:16-8-462
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చదజరర
ఇసటట ననస:16-8-462
వయససస:51
లస: పప
7188 AP151010180690
పపరర: చసదడశశఖరరరడడడ బబ డడ పరటట

94-10/988

తసడడ:డ రరజయఖ నరక
ఇసటట ననస:16-8-462
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప కననఖదనర
ఇసటట ననస:16-8-462
వయససస:48
లస: ససస స
7185 NDX1757782
పపరర: రరసభభటట
ర చదజరర

7180 NDX2688729
పపరర: మలర శశరగ నరక

7190 NDX2263366
పపరర: రరజజశక మసడవ

94-77/275

భరస : సరయ హర వనసకటటసశర బబబగ మసడవ
ఇసటట ననస:16-8-465
వయససస:50
లస: ససస స
94-77/277

94-77/278
7193 NDX2263424
పపరర: సరయ హర వనసకటటసశర బబబగ
మసడవ
తసడడ:డ బబపయఖ చచదరగ మసడవ
ఇసటట ననస:16-8-465
వయససస:57
లస: పప

94-72/333

7196 NDX1162817
పపరర: లకడమ ననరరయణమమమ గరగగననన

94-72/334

తసడడ:డ రరమమహనరరవప గరగగననన
ఇసటట ననస:16-8 NAVABHARATH NAGAR 1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప రరవనళర
ఇసటట ననస:16-8 NAVABHARATH NAGER 1
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరసమహనరరవప గరగగననన
ఇసటట ననస:16-8 NAVABHATATH NAGER 1
వయససస:44
లస: ససస స

7197 NDX1882142
పపరర: ససబబబరరవప రరవనళర

7198 NDX0349001
పపరర: రరమ ససనల కనసమలర 

7199 AP151010177162
పపరర: ససధనదదవ పరమగలపరటట

94-72/335

94-72/336

తసడడ:డ ససతనరరమమసజననయగలల రరవనళర
ఇసటట ననస:16-8 NAVABHATATH NAGER 1
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కనసమలర
ఇసటట ననస:16-8 ROOW HOSE NAVABHAR
వయససస:30
లస: పప

7200 NDX0929737
పపరర: పరమగలపరటట వనసకట వశరల

94-72/339 7202 NDX2812873
7201 AP151010174429
పపరర: గసగరధరపడసరదస పరమగలపరటట
పపరర: వర లకడమ బసతన

94-72/338

తసడడ:డ గసగరధర పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:16-9
వయససస:32
లస: పప
7203 NDX2850022
పపరర: గగరవ రరడడడ బబ సతష

94-72/1118

తసడడ:డ రరమ రరడడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:16-9
వయససస:56
లస: పప
7206 NDX3168911
పపరర: వనసకట రరడడడ పపలలసస
తసడడ:డ దశరథ రరమయఖ
ఇసటట ననస:16-9
వయససస:36
లస: పప

భరస : గగరరవరరడడడ బబ సత
ఇసటట ననస:16-9
వయససస:59
లస: ససస స

7204 NDX2812931
పపరర: గమరవర రరడడడ బబ సత

7205 NDX2850014
పపరర: వరలకడమ బబ సతష

తసడడ:డ రమ రరడడడ బబ సత
ఇసటట ననస:16-9
వయససస:55
లస: పప
94-72/1121

భరస : గసగరధర పడసరదస పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:16-9
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకకనడడపడసరదరరవప పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:16-9
వయససస:63
లస: పప
94-72/1119

7207 NDX3070679
పపరర: సరశత పపలలసస
భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:16-9
వయససస:34
లస: ససస స

94-72/337

94-72/1117

94-72/1120

భరస : గగరవ రరడడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:16-9
వయససస:52
లస: ససస స
94-72/1122

7208 NDX0570184
పపరర: శకకరసత మననర

94-88/142

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:16-9-8
వయససస:33
లస: పప
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7209 NDX3111044
పపరర: కకసడన రరడడడ గణణశన
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94-77/911

తసడడ:డ వరర రరడడడ గణణశన
ఇసటట ననస:16-9-75
వయససస:54
లస: పప
7212 NDX0190421
పపరర: కకసడనరరడడడ యమసపరటట

94-88/144

94-88/147

94-88/151

7216 NDX0629402
పపరర: వనసష మగవశవరపప

7219 NDX1509282
పపరర: లలత తతట

94-88/154

7222 NDX1509399
పపరర: అజయ కలమమర తచసటట

94-88/157

7227 NDX1062751
పపరర: శవ శకనవరసరరవప బనగళళపరటట

94-88/160

7225 NDX0656017
పపరర: హరగబబబగ సస

7228 NDX0204677
పపరర: సపశద జజనరల
తసడడ:డ వనసకట రరడడ జజననల
ఇసటట ననస:16/9/112
వయససస:31
లస: ససస స

7230 NDX0570523
పపరర: శకరరమగలల ఈదర

7231 NDX2077676
పపరర: చచసతనఖ అలల
ర రర

94-88/163

తసడడ:డ బడహమయఖ ఈధర
ఇసటట ననస:16/9/114
వయససస:84
లస: పప
94-88/167

తసడడ:డ బబపస రరడడడ దదడర
ఇసటట ననస:16/9/118
వయససస:46
లస: పప

భరస : ఎ పడసరద బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:16/9/123
వయససస:30
లస: ససస స

94-88/152

7217 NDX0321901
పపరర: ఆదదలకడమ రరడడ వననరపపస

7220 NDX1509407
పపరర: లకడమ వసదన రరనగల

94-88/155

7223 NDX1509274
పపరర: అనలలరమమర తచసతష

94-88/156

తసడడ:డ టసతకనరరవ తచసతష
ఇసటట ననస:16/9/107
వయససస:43
లస: పప
94-88/158

7226 NDX1797044
పపరర: రరజజ మమకల

94-88/159

తసడడ:డ కకరణ కలమమర మమకల
ఇసటట ననస:16/9/110
వయససస:26
లస: ససస స
94-88/161

7229 NDX0186197
పపరర: ససదదప జజ

94-88/162

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ జర
ఇసటట ననస:16/9/113
వయససస:33
లస: పప
94-88/165

7232 NDX1621433
పపరర: శకకరనస చలసరన

94-88/166

తసడడ:డ ససతనరరసబబబగ చలసరన
ఇసటట ననస:16/9/117
వయససస:33
లస: పప

7234 NDX1621474
పపరర: ససపసడయ కలసచనల

7235 NDX0328682
పపరర: వ భబసరర రరడడ వననరపపస

తసడడ:డ వర ననరరయణ పపటటకస
ఇసటట ననస:16/9/123
వయససస:30
లస: ససస స

94-88/150

94-88/153

తసడడ:డ ఎ యస ఎన మమరగస అలల
ర రర
ఇసటట ననస:16/9/116
వయససస:27
లస: పప

7237 NDX0204651
పపరర: అనషర పపటటకస

94-88/146

భరస : అజయ కలమమర తచసటట
ఇసటట ననస:16/9/107
వయససస:40
లస: ససస స

94-88/168

భరస : ససధనకర పస ద
ఇసటట ననస:16-9-119
వయససస:34
లస: ససస స
94-88/170

7214 NDX0596379
పపరర: మధసససధన రరడడడ గరగగరరడడడ

భరస : వ వ భబసరర రరడడ వనననపపస
ఇసటట ననస:16/9/106
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ చచదరగ సస
ఇసటట ననస:16/9/109
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద లసగస బనగళళపరటట
ఇసటట ననస:16/9/110
వయససస:49
లస: పప

7236 NDX2019157
పపరర: శకలకడమ బసడర మమడడ

94-88/149

తసడడ:డ టసతకనరరవ తచసటట
ఇసటట ననస:16/9/107
వయససస:41
లస: పప

7224 NDX1509233
పపరర: టసత కనక లసగజశశర రరవప
తచసతష
తసడడ:డ తచసతష రరమకకషష
ష డడ తచసతష
ఇసటట ననస:16/9/107
వయససస:69
లస: పప

94-88/143

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:16-9-103
వయససస:45
లస: పప

భరస : అనలలరమమర తచసతష
ఇసటట ననస:16/9/107
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : టసతకనరరవ తచసతష
ఇసటట ననస:16/9/107
వయససస:65
లస: ససస స

7233 NDX2169804
పపరర: కకసడల రరడడడ దదడర

94-88/145

తసడడ:డ మలలర శశరరరవప మగవవరపప
ఇసటట ననస:16/9/105
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబబ పరల రరడడ చరరక
ఇసటట ననస:16/9/106
వయససస:50
లస: పప
7221 NDX1509225
పపరర: డన. ఝమనస లకడమ కరగక

7213 NDX0571984
పపరర: రజణగకరదదవ గరగగరరడడడ

7211 NDX0203430
పపరర: వజయ కలమమరగ యసపరటట

భరస : కకసడన రరడడడ యసపరటట
ఇసటట ననస:16/9/100
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : మధసససదనరరడడడ గరగగరరడడ
ఇసటట ననస:16/9/103
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకరటరరమయఖ గసగగనననమ
ఇసటట ననస:16/9/104
వయససస:50
లస: ససస స
7218 NDX1797812
పపరర: శకనవరస రరడడడ చరరక

94-77/912

భరస : కకసడ రరడడడ గణణశన
ఇసటట ననస:16-9-75
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచరరడడడ యమసపరటట
ఇసటట ననస:16/9/100
వయససస:68
లస: పప
7215 NDX1084193
పపరర: రరధ రరణణ గసగగననన

7210 NDX3111119
పపరర: మలలర శశరగ గణణశన

94-88/169

తసడడ:డ వ వ ననరరయణ రరడడ వననరపపస
ఇసటట ననస:16/9/120
వయససస:59
లస: పప
94-88/171

7238 NDX2019140
పపరర: పదనమవత బసడర మమడడ

94-88/172

భరస : రరసబబబగ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:16/9/123
వయససస:45
లస: ససస స
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7239 NDX2019124
పపరర: రవ కలమమర బసడర మమడడ

94-88/173

తసడడ:డ రరసబబబగ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:16/9/123
వయససస:26
లస: పప
7242 NDX1742718
పపరర: షపక మహమమద రఫసౘ

94-88/177

94-88/180

94-88/183

94-88/186

94-88/189

94-88/192

94-88/196

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరడడడ ఈమన
ఇసటట ననస:16/9/173
వయససస:24
లస: ససస స

7252 NDX2024263
పపరర: భవరన గమడవలర

7255 NDX1509381
పపరర: ననగ దసరర పడసరద మమననపలర

7258 NDX1860015
పపరర: ననగమర బ షపక

7261 NDX0571877
పపరర: భబరత ఈదర

94-88/200

7264 NDX1798778
పపరర: కకటటశశర రరవప తదరరటట

7267 NDX1743120
పపరర: వనసకట ససబబబరరడడడ ఈమన
తసడడ:డ అసకకరరడడడ ఈమన
ఇసటట ననస:16/9/173
వయససస:47
లస: పప

7247 NDX0187146
పపరర: ససధదర కజ

94-88/182

7250 NDX1864322
పపరర: లకడమ కరగక

94-88/185

94-88/187

94-88/188
7253 NDX2192482
పపరర: వనసకట ననగ శశశలజ ననయగడడ
యరకసశశటస ట
భరస : సరయ పడసరద యరకసశశటస ట
ఇసటట ననస:16/9/134
వయససస:42
లస: ససస స

94-88/190

7256 NDX2151066
పపరర: శక లకడమ చనమరగస

94-88/191

భరస : చసదడశశఖర రరజ చనమరగస
ఇసటట ననస:16/9/136
వయససస:43
లస: ససస స
94-88/194

7259 NDX1742700
పపరర: ఎసపస ర రరణణ డదటబ

94-88/195

భరస : మరగయమదనస డదటబ
ఇసటట ననస:16/9/141
వయససస:45
లస: ససస స
94-88/198

7262 NDX0571414
పపరర: ఉష శక కడడయస

94-88/199

భరస : శవ పడసరద కడడయస
ఇసటట ననస:16-9-149
వయససస:34
లస: ససస స
94-88/201

తసడడ:డ గరపరలస తదరరటట
ఇసటట ననస:16/9/170
వయససస:53
లస: పప
94-88/203

94-88/179

భరస : అమరయఖ కరగక
ఇసటట ననస:16/9/133
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శకరరమగలల ఈదర
ఇసటట ననస:16/9/142
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటటశశర రరవప తచరరటట
ఇసటట ననస:16/9/170
వయససస:35
లస: పప
7266 NDX1743112
పపరర: జజజ న లకడమ చసదన ఈమన

94-88/184

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:16/9/140
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:16-9-141
వయససస:47
లస: పప
7263 NDX1798653
పపరర: వనసకట రరవప తచరరటట

7249 NDX0571950
పపరర: బడహహమశశరమమ కరజటట

7244 NDX0328807
పపరర: వనగకటటశశరరరవప గమడసరర

తలర : శకలసతల క
ఇసటట ననస:16/9/132
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరహహబ మమననపలర
ఇసటట ననస:16/9/135
వయససస:25
లస: పప

తలర : సరసబ శవ రరవప కరజటట
ఇసటట ననస:16/9/136
వయససస:30
లస: పప
7260 NDX0569897
పపరర: శవ పడసరద కడడయస

94-88/181

భరస : శకధర గమడవలర
ఇసటట ననస:16/9/134
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వర శశఖర రరవప లమవప
ఇసటట ననస:16/9/135
వయససస:22
లస: పప
7257 NDX1332428
పపరర: శరత చసదడ కరజటట

7246 NDX0436907
పపరర: శకకరసత మగపసవరపప

94-88/176

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ గమడసరగ
ఇసటట ననస:16/9/127
వయససస:61
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కరజటట
ఇసటట ననస:16/9/133
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ భమషణస కరగక
ఇసటట ననస:16/9/133
వయససస:55
లస: పప
7254 NDX2192532
పపరర: ససమసత చచదరగ లమవప

94-88/178

తసడడ:డ సబబబరరవప మగపఅరపప
ఇసటట ననస:16/9/130
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమయయ ననయగడడ
ఇసటట ననస:16/9/132
వయససస:66
లస: పప
7251 NDX1859463
పపరర: అమరయఖ కరగక

7243 NDX0321935
పపరర: రమమదదవ గమడసరర

7241 NDX1742734
పపరర: షపక రజయమ బబగమ

భరస : షపక మహమమద రఫసౘ
ఇసటట ననస:16/9/124
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనగకటటశశరరరవప గమడసరగ
ఇసటట ననస:16/9/127
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ సబబబరరవప మగపఅరపప
ఇసటట ననస:16/9/130
వయససస:37
లస: పప
7248 NDX0183343
పపరర: ససధనకర రరవప ననయగడడ పస

94-88/174

తసడడ:డ రరసబబబగ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:16/9/123
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ షపక అహమద షరఫస
ఇసటట ననస:16/9/124
వయససస:43
లస: పప
7245 NDX1062645
పపరర: శకనవరస మగపసవరపప

7240 NDX1847757
పపరర: ఎ పడసరద బసడర మమడడ

7265 NDX1798968
పపరర: పడసరద లమవప

94-88/202

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప లమవప
ఇసటట ననస:16/9/172
వయససస:51
లస: పప
94-88/204

7268 NDX1859588
పపరర: హరగరత చచదరగ కనగరల

94-88/205

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కనగరల
ఇసటట ననస:16/9/174
వయససస:26
లస: ససస స
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94-88/206 7270 NDX1848102
7269 NDX0328906
పపరర: బబబగ ససధనకరరరవప పపటటసగగసట
పపరర: ససజనఖ మదమసచ

తసడడ:డ రరయపస చచదరగ పపటటసగగసట
ఇసటట ననస:16/9/180
వయససస:70
లస: పప
7272 NDX1410976
పపరర: కకషన రరయ గసగవరపప

తసడడ:డ ససధనకర రరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:16/9/184
వయససస:27
లస: ససస స
94-88/209

తసడడ:డ చసదన రరవప గసగవరపప
ఇసటట ననస:16/9/184
వయససస:26
లస: పప
7275 NDX1848078
పపరర: మననష రరసబబబగ ననదచళర

94-88/212

94-88/215

94-88/221

94-88/224

94-88/227

94-88/230

భరస : చసదడ శశఖర రరడడడ బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:16/9/250
వయససస:57
లస: ససస స

7282 NDX1416396
పపరర: అననశష తషమమల

7285 NDX1662643
పపరర: వసససధర మమడడకకసడడరగ

7288 NDX1662635
పపరర: పరప రరవప మమడడకకసడడరగ

7291 NDX1332352
పపరర: తషలసస రరజజశశరగ వడర మమడడ

94-88/233

7294 NDX0329185
పపరర: రరధనకకకషష అననర

94-88/222

7297 NDX1742676
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ అరగకటర
తసడడ:డ వశశరరపరచనరర అరగకటర
ఇసటట ననస:16/9/252
వయససస:49
లస: పప

7277 NDX1841528
పపరర: ససనతన నలబబ లల

94-88/214

7280 NDX1024181
పపరర: సతఖననరరయణ నలల
ర రగ

94-78/411

7283 NDX1416388
పపరర: ససమలత తషమమల

94-88/223

భరస : శకధర రరడడడ
ఇసటట ననస:16/9/194
వయససస:50
లస: ససస స
94-88/225

7286 NDX1662619
పపరర: కకశశర కలమమర దథసతననన

94-88/226

తసడడ:డ రరమ రరవప దథసతననన
ఇసటట ననస:16/9/201
వయససస:44
లస: పప
94-88/228

7289 NDX1662684
పపరర: కకషష వనణణ దథసతననన

94-88/229

భరస : కకశశర కలమమర దథసతననన
ఇసటట ననస:16/9/230
వయససస:39
లస: ససస స
94-88/231

7292 NDX1847880
పపరర: అనసహఖ అననర

94-88/232

తసడడ:డ రరధ కకషష అననర
ఇసటట ననస:16/9/240
వయససస:24
లస: ససస స
94-88/234

తసడడ:డ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:16/9/240
వయససస:57
లస: పప
94-88/236

94-88/211

తసడడ:డ పపలర యఖ నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:16-9-193
వయససస:59
లస: పప

భరస : గరతమ బగదసరడడ
ఇసటట ననస:16/9/231
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : అరవసద రరడడడ దదవగగరగ
ఇసటట ననస:16/9/240
వయససస:42
లస: ససస స
7296 NDX1799354
పపరర: అశశక బబ డడ పరటట

94-88/218

తసడడ:డ కకటయఖ మమడడకకసడడరగ
ఇసటట ననస:16/9/201
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ గరతమ బగదసరడడ వడర మగడడ
ఇసటట ననస:16/9/231
వయససస:28
లస: ససస స
7293 NDX1931758
పపరర: హహమ బసదస వలల
ర రగ

7279 NDX1416370
పపరర: రమ ఏకకలలర

7274 NDX1742833
పపరర: వరససదదవ రరవప కకలల
ర రర

భరస : ఆదదననరరయణ నలబబ లల
ఇసటట ననస:16/9/185
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పరప రరవప మమడడకకసడడరగ
ఇసటట ననస:16-9-201
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ భబనయఖ
ఇసటట ననస:16/9/201
వయససస:44
లస: పప
7290 NDX1332402
పపరర: తదజససశన వడర మగడడ

94-88/213

తసడడ:డ శకధర రరడడడ
ఇసటట ననస:16-9-194
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషర రరడడ
ఇసటట ననస:16/9/194
వయససస:54
లస: పప
7287 NDX0182212
పపరర: శసభగ కలమమర పస

7276 NDX0571893
పపరర: ససమఖ పస

94-88/208

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:16/9/184
వయససస:47
లస: పప

భరస : కకషరష రరడడడ ఏకకలలర
ఇసటట ననస:16/9/190
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ శకధర రరడడడ
ఇసటట ననస:16/9/194
వయససస:25
లస: ససస స
7284 NDX1416412
పపరర: శకధర రరడడడ తషమమల

94-88/210

తసడడ:డ అరరణ కలమమర పస
ఇసటట ననస:16/9/185
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడన ఎ
ఇసటట ననస:16/9/185
వయససస:62
లస: పప
7281 NDX1416404
పపరర: గరకషమ తషమమల

7273 NDX1742882
పపరర: సరయ సశరరప వరససరరడడ

7271 NDX2019074
పపరర: జజఖసన త దదవ యయగగననన

భరస : దసరర పడసరద యయగగననన
ఇసటట ననస:16/9/184
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శకమసత వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:16/9/184
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప ననదచళర
ఇసటట ననస:16/9/184
వయససస:58
లస: పప
7278 NDX0001545
పపరర: రరమచసదడన అరరణ కలమమర ఎ

94-88/207

7295 NDX0204958
పపరర: మమత వనలగ

94-88/235

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:16/9/241
వయససస:31
లస: ససస స
94-88/237

7298 NDX1742809
పపరర: జజఖత దదయమఖ

94-88/242

భరస : శకనవరసరరవప దదయమఖ
ఇసటట ననస:16/9/302
వయససస:43
లస: ససస స
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7299 NDX0184838
పపరర: వజయ భబసరరరరడడడ యస

94-88/243

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ
ఇసటట ననస:16/9/302
వయససస:37
లస: పప
7302 NDX1742817
పపరర: సరమమమ జఖస యడర పలర

94-88/247

7303 NDX1610949
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గడడఫపడడ

94-88/250

7306 NDX1742866
పపరర: వనసకయఖ యడర పలర

7309 NDX1332410
పపరర: అనసరరధ వలర భననన

తసడడ:డ వనసకట రమన పడసరద బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:16/9/313
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మణణ పడసరద వలర భననన
ఇసటట ననస:16/9/313
వయససస:37
లస: ససస స

7311 NDX0321745
పపరర: లకడమ సరసశత కకళళ

7312 NDX1927484
పపరర: మహన కకషష మదదద

94-88/256

భరస : సరసబశవ రరవప కకళళ
ఇసటట ననస:16-9-313
వయససస:62
లస: ససస స
7314 NDX1332378
పపరర: వనసకట రరవప బబ డదపపడడ

94-88/259

94-88/262

94-88/265

తసడడ:డ శవరరమ పడసరద కకరకపరటట
ఇసటట ననస:16-9-468
వయససస:29
లస: ససస స

94-88/254

7321 NDX1084151
పపరర: లలమవత వనజజసడర

94-88/268

7324 NDX1800433
పపరర: గరవరరన రరవప మదమసచ

94-88/257

7327 NDX1117456
పపరర: శరసత వపరగటట
తసడడ:డ వరరసజననయగలల వపరగటట
ఇసటట ననస:16-9-468
వయససస:36
లస: ససస స

7307 NDX0571992
పపరర: ననగలకడమ దదవనసడర 

94-88/252

7310 NDX1332345
పపరర: వజయ లకడమ బబ డదపపడడ

94-88/255

7313 NDX1332394
పపరర: మణణ పడసరద వలర భననన

94-88/258

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:16/9/313
వయససస:46
లస: పప
94-88/260

7316 NDX1662718
పపరర: నత సరయ మగపరస

94-88/261

తసడడ:డ వనసకట రరవప మగపరస
ఇసటట ననస:16/9/373
వయససస:25
లస: ససస స
94-88/263

7319 NDX2150944
పపరర: నసజజమ త ఆససమ

94-88/264

తసడడ:డ మగసరసక అహమద
ఇసటట ననస:16/9/420
వయససస:23
లస: ససస స
94-88/266

7322 NDX1062652
పపరర: సరసబశవరరవప వనజజసడర

94-88/267

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:16-9-430
వయససస:69
లస: పప
94-88/269

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మదమసచ
ఇసటట ననస:16/9/435
వయససస:55
లస: పప
94-77/279

94-88/249

భరస : వనసకట రరవప బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:16/9/313
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:16-9-430
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : గరవరరన రరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:16/9/435
వయససస:50
లస: ససస స
7326 NDX1038116
పపరర: చసదన కకరకపరటట

7318 NDX2143196
పపరర: సతఖవత ఉపపసటటరగ

7304 NDX2190429
పపరర: వనసకట ననగరరరరన కకసడన

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:16/9/312
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చనర అనరయఖ ఉపపసటటరగ
ఇసటట ననస:16/9/394
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పరవపలలరగ
ఇసటట ననస:16/9/425
వయససస:45
లస: పప
7323 NDX1800219
పపరర: శకలకడమ మదమసచ

94-88/251

తసడడ:డ లకడమ నరసససహ రరడడ దదవగగరగ
ఇసటట ననస:16-9-341
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప మగపరస
ఇసటట ననస:16/9/373
వయససస:30
లస: ససస స
7320 NDX1797150
పపరర: శకనవరస రరవప పరవపలలరగ

7315 NDX1800201
పపరర: అరవసద రరడడడ దదవగగరగ

94-88/245

తసడడ:డ వనసకట రతరస కకసడన
ఇసటట ననస:16/9/304
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరమ గగపరల మదదద
ఇసటట ననస:16/9/313
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:16/9/313
వయససస:61
లస: పప
7317 NDX1662692
పపరర: గరతక మగపరస

94-88/248

తసడడ:డ గరపయఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:16-9-311
వయససస:50
లస: పప
94-88/253

7301 NDX1742841
పపరర: శశశలజ యడర పలర

తసడడ:డ వనసకయఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:16/9/303
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ గడడఫపడడ
ఇసటట ననస:16/9/303
వయససస:52
లస: పప

భరస : కకషష రరడడడ బరరడడడ
ఇసటట ననస:16/9/311
వయససస:32
లస: ససస స
7308 NDX1332360
పపరర: సమత బబ డదపపడడ

94-88/244

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ
ఇసటట ననస:16/9/302
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకయఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:16/9/303
వయససస:46
లస: ససస స
7305 NDX1662569
పపరర: ధన లకడమ బరరడడ

7300 NDX0190702
పపరర: నరజసదడ రరడడడ యస

7325 NDX0191171
పపరర: వసశ జజ

94-88/270

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:16/9/440
వయససస:37
లస: పప
94-77/280

7328 NDX1039031
పపరర: శవకలమమరగ కకరకపరటట

94-77/281

భరస : శవరరమ పడసరద కకరకపరటట
ఇసటట ననస:16-9-468
వయససస:49
లస: ససస స
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94-77/282

భరస : వరరసజననయగలల వపరగటట
ఇసటట ననస:16-9-468
వయససస:54
లస: ససస స
7332 NDX1103357
పపరర: వరరసజననయగలల వపరగటట

94-77/285

94-77/287

94-77/855

94-77/858

94-77/861

94-77/864

94-77/867

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:16-9-474
వయససస:52
లస: పప

7342 NDX2729390
పపరర: ననగమలలర శశరగ నడడబబడ లల

7345 NDX2725661
పపరర: ననగరసదడమమ బబ డనల

7348 NDX2729705
పపరర: కకటటశశర రరవప రరవపపడడ

7351 NDX2729473
పపరర: శశష మణణ నకర

94-77/870

7354 NDX2942944
పపరర: సరయ మమనష నసబమరగ

94-77/859

7357 NDX0190124
పపరర: శకదదవ పసనసబబ తష
భరస : హనసమయఖ
ఇసటట ననస:16-9-474
వయససస:46
లస: ససస స

7337 NDX2263408
పపరర: శకనవరస రరవప నరరలశశటస ట

94-77/289

7340 NDX2729721
పపరర: ససతమభ రరవపపడడ

94-77/857

7343 NDX2729408
పపరర: వనసకట సరయ నడడబబడ లల

94-77/860

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నడడబబడ లల
ఇసటట ననస:16-9-473
వయససస:28
లస: పప
94-77/862

7346 NDX2722080
పపరర: భబసరర రరవప మతషకలరగ

94-77/863

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:16-9-473 A2
వయససస:62
లస: పప
94-77/865

7349 NDX2729663
పపరర: వనసకట రరమ పడసరద నకర

94-77/866

తసడడ:డ అచసఖత రరవప నకర
ఇసటట ననస:16-9-474
వయససస:50
లస: పప
94-77/868

7352 NDX2726701
పపరర: మధవ తనడడకకసడ

94-77/869

భరస : వనసకట కకటయఖ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:16-9-474
వయససస:42
లస: ససస స
94-77/871

తసడడ:డ రరమ ససబబయఖ నసబమరగ
ఇసటట ననస:16-9-474
వయససస:21
లస: పప
94-77/1127

94-77/854

భరస : కకటటశశర రరవప రరవపపడడ
ఇసటట ననస:16-9-473
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమ పడసరద నకర
ఇసటట ననస:16-9-474
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమ పడసరద నకర
ఇసటట ననస:16-9-474
వయససస:21
లస: పప
7356 NDX0095323
పపరర: హనసమయఖ పసనసబబ తష

94-77/856

తసడడ:డ శకరరమలల రరవపపడడ
ఇసటట ననస:16-9-474
వయససస:73
లస: పప

భసధసవప: మధవ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:16-9-474
వయససస:47
లస: పప
7353 NDX2729648
పపరర: తదజ గరతస నకర

7339 NDX2729697
పపరర: లమవణఖ మసడల

7334 NDX3146115
పపరర: ఆదదననరరయణ హరరహరదసలమ

తసడడ:డ ససబబబరరవప నరరలశశటస ట
ఇసటట ననస:16-9-472
వయససస:48
లస: పప

భరస : సస మయఖ బబ డనల
ఇసటట ననస:16-9-473 A2
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : భబసరర రరవప
ఇసటట ననస:16-9-473 A2
వయససస:59
లస: ససస స
7350 NDX2726636
పపరర: తనడడకకసడ వనసకట కకటయఖ

94-77/288

భరస : శకనవరస రరవప నడడబబడ లల
ఇసటట ననస:16-9-473
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరయఖ బబ డనల
ఇసటట ననస:16-9-473 A2
వయససస:87
లస: పప
7347 NDX2722072
పపరర: సశరరప రరణణ మతషకలరగ

7336 NDX2263416
పపరర: శవ పరరశత నరరలశశటస ట

94-77/284

తసడడ:డ చన నరసససహహల హరరహరదసలమ
ఇసటట ననస:16-9-469
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరమ కకషష మసడల
ఇసటట ననస:16-9-472
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నడడబబడ లల
ఇసటట ననస:16-9-473
వయససస:42
లస: పప
7344 NDX2725638
పపరర: సస మయఖ బబ డనల

94-77/286

భరస : శకనవరస రరవప నరరలశశటస ట
ఇసటట ననస:16-9-472
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగగరగ మసడల
ఇసటట ననస:16-9-472
వయససస:32
లస: పప
7341 NDX2729630
పపరర: శకవవరస రరవప నడడబబడ లల

7333 AP151010180035
పపరర: పదనమవత పపటస గగసట

7331 NDX1103613
పపరర: శకనవరసస వపరగటట

తసడడ:డ వరరసజననయగలల వపరగటట
ఇసటట ననస:16-9-468
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససధనకరరరవప పపటస గగసట
ఇసటట ననస:16-9-469
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నరరలశశటస ట
ఇసటట ననస:16-9-472
వయససస:21
లస: ససస స
7338 NDX2939817
పపరర: బబబ రరమ కకషష మసడల

94-77/283

తసడడ:డ శవరరస పడసరద కకరకపరటట
ఇసటట ననస:16-9-468
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప వపరగటట
ఇసటట ననస:16-9-468
వయససస:54
లస: పప
7335 NDX2263325
పపరర: హరగక నరరలశశటస ట

7330 NDX1836198
పపరర: వసశ కకరకపరటట

7355 NDX2729846
పపరర: సరయ మమనష నసబమరగ

94-77/872

తసడడ:డ రరమ ససబబయఖ నసబమరగ
ఇసటట ననస:16-9-474
వయససస:19
లస: పప
94-77/1128

7358 NDX1786195
పపరర: అరవసద పసనసబబ తష

94-77/1129

తసడడ:డ హనసమయఖ పసనసబబ తష
ఇసటట ననస:16-9-474
వయససస:23
లస: పప
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7359 NDX1373695
పపరర: శక సరయ పసనసబబ తష
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94-77/1130

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:16-9-474
వయససస:27
లస: పప
7362 NDX2263143
పపరర: లకడమ దసరర వపదదద

94-77/292

తసడడ:డ ససబబబరరవప వపదదద
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:23
లస: ససస స
7365 NDX2263259
పపరర: తడవనణణ పరమగలపరటట

94-77/296

94-77/299

తసడడ:డ హరగ కకశశర వనమగలపలర
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:21
లస: ససస స

7363 NDX2211241
పపరర: వనననరల ఇనరమమరగ

7364 NDX2104438
పపరర: మమనక వననరపపసల

7366 NDX2263010
పపరర: వలర లకడమ దదవ అలల
ర రగ

7369 NDX2263044
పపరర: లకడమ కలమమరగ గరరసటర

7372 NDX1414424
పపరర: పదనమవత ఇనరమమరగ

భరస : వనసకట శవ రరమ కకషష గగసజపలర
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప ఇనరమమరగ
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:53
లస: ససస స

7374 NDX2211233
పపరర: మసగమమ నసదదగస

7375 NDX2263077
పపరర: పడమల పరలలపప

94-77/305

భరస : వజయ కలమమర నసదదగస
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:57
లస: ససస స
7377 NDX2262996
పపరర: తడపపర సససదరగ ససగగననన

94-77/308

7378 NDX2263002
పపరర: పడణణత గరరసటర

7381 NDX2211258
పపరర: సరయ ససదదప ఇనరమమరగ

తసడడ:డ వనసకట శవరరమ కకషష గగసజపలర
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప ఇనరమమరగ
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:28
లస: పప

7383 NDX2263069
పపరర: ననగరరజ అసజరగ

7384 NDX2263226
పపరర: ఓసకరర ససరజసదడ పరమగలపరటట

94-77/315

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప అసజరగ
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:31
లస: పప
7386 NDX2263085
పపరర: చరణ కలమమర అలల
ర రగ

94-77/297

94-77/300

తసడడ:డ వనసకట సతఖ ననరరయణ రరజ అలల
ర రగ
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:41
లస: పప

7387 NDX2263218
పపరర: వనసకట శవరరమ కకషష పడసరద
గగసజపలర
తసడడ:డ సససగరరరవప గగసజపలర
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:48
లస: పప

7367 NDX2263283
పపరర: పదమ వపదదద

94-77/298

7370 NDX2263168
పపరర: వసససధర వనమగలపలర

94-77/301

భరస : హరగ కకశశర వనమగలపలర
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:46
లస: ససస స
94-77/303

7373 NDX2263234
పపరర: శకదదవ పరవపలలరగ

94-77/304

భరస : శవ శసకర రరవప పరవపలలరగ
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:54
లస: ససస స
94-77/306

7376 NDX2263051
పపరర: సతఖవత అలల
ర రగ

94-77/307

భరస : వనసకట సతఖ ననరరయణ రరజ అలల
ర రగ
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:64
లస: ససస స
94-77/309

7379 NDX2263135
పపరర: సరయ చచసతనఖ ననదచసడర

94-77/310

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ ననదచసడర
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:21
లస: పప
94-77/312

7382 NDX2263242
పపరర: మహహసదడ పరవపలలరగ

94-77/314

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప పరవపలలరగ
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:30
లస: పప
94-77/316

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:36
లస: పప
94-77/318

94-77/294

భరస : శకనవరస రరవప వపదదద
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ గరరసటర
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:21
లస: పప
94-77/311

94-77/291

తసడడ:డ కకషరషరరడడడ వననరపపసల
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : దదవరధదనస కకతస పలర
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : గరపరల కకషష ససగగననన
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:73
లస: ససస స
7380 NDX2263176
పపరర: సరయ వశశ తదజ గగసజపలర

94-77/293

భరస : రరమయఖ గరరసటర
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:46
లస: ససస స
94-77/302

7361 NDX2263200
పపరర: కరవఖ చచదరగ వనమగలపలర

తసడడ:డ వనసకట శవ రరమ కకషష పడసరద గగనజప
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : చరణ కలమమర అలల
ర రగ
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశర రరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:46
లస: ససస స
7371 NDX2263184
పపరర: వనసకట రమణణ గగసజపలర

94-77/290

తసడడ:డ మసరసన రరవప ఇనరమమరగ
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఓసకరర ససరజసదడ పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:28
లస: ససస స
7368 NDX1657594
పపరర: ననగమణణ కరటడగడడ

7360 NDX2263192
పపరర: సరయ ససచరగత గగసజపలర

7385 NDX2263275
పపరర: శకనవరస రరవప వపదదద

94-77/317

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ వపదదద
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:38
లస: పప
94-77/319

7388 NDX1326909
పపరర: మసరసన రరవప ఇనరమమరగ

94-77/321

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఇనరమమరగ
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:52
లస: పప
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7389 NDX2263028
పపరర: రరమయఖ గరరసటర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-42
94-77/322

7390 NDX2210946
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కరటడగడడ

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప గరరసటర
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ సససదర రరమయఖ కరటడగడడ
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:55
లస: పప

94-77/325
7392 NDX2263036
పపరర: వనసకట సతఖ ననరరయణ రరజ
అలల
ర రగ
తలర : ససత అలల
ర రగ
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:63
లస: పప

7393 NDX2263093
పపరర: దఖవధదనస కకకతస పలర
తసడడ:డ దశరధ రరమయఖ కకకతస పలర
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:63
లస: పప

7395 NDX2729382
పపరర: అనరపపరష దదవ వరససరరడడడ

7396 NDX2801520
పపరర: రరజజశశరగ అకకరననన

94-77/874

భరస : సతఖననరరయణ రరవ
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:74
లస: ససస స
7398 NDX2728855
పపరర: పపనర రరడడడ కజసరగ

94-77/877

94-77/880

94-77/883

94-77/886

94-77/889

94-77/892

Deleted

తసడడ:డ ససబబరరవప చటటసననన
ఇసటట ననస:16-09-475 F 104
వయససస:44
లస: పప

94-77/878

7408 NDX3073368
పపరర: లకడమ సమమమ డజమ మగపసవరపప

7411 NDX2729432
పపరర: శరత చసదడ సరయ కరవపరగ

94-77/650

7414 NDX0381756
పపరర: ససబబబరరవప మగపసవరపప

94-77/881

భరస : వనసకట రరవప చటటసననన
ఇసటట ననస:16-09-475 F 104
వయససస:40
లస: ససస స

7397 NDX3050895
పపరర: కకటటశశరరరవప అసజరర

94-77/876

7400 NDX2729424
పపరర: శభ శక రరవ

94-77/879

7403 NDX2943520
పపరర: భబనసపడతనప నరగశశటస ట

94-77/882

తసడడ:డ బడమమయఖ నరగశశటస ట
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:42
లస: పప
94-77/884

7406 NDX2729937
పపరర: కవత అడస
ర రర

94-77/885

భరస : రరమయఖ అడస
ర రర
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:39
లస: ససస స
94-77/887

7409 NDX3051182
పపరర: కలమమరగ అసజరర

94-77/888

భరస : నగరజ అసజరర
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:29
లస: ససస స
94-77/890

7412 NDX2729499
పపరర: జజహరవ గరజల

94-77/891

Deleted

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరజల
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:19
లస: ససస స
94-77/1126

తసడడ:డ తరరపతయఖ మగపసవరపప
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:66
లస: పప
7417 NDX2611671
పపరర: అనసరరధ చటటసననన

94-77/873

భరస : జవహరలమల ననహహ హ కరవపరగ
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ జవహరలమల ననహహ హ కరవపరగ
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప వపడడ
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:19
లస: ససస స

7416 NDX2611648
పపరర: వనసకట రరవప చటటసననన

7405 NDX2939858
పపరర: రరధరరణణ పప నరస

7394 NDX2729374
పపరర: సతఖననరరయణ రరవ

తసడడ:డ ననరరయగడడ అసజరర
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:56
లస: పప

భరస : శకనవరస మగపసవరపప
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : భబనసపడతనప నరగశశటస ట
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:28
లస: ససస స
7413 NDX2943165
పపరర: లకడమ పడసనర వపడడ

94-77/875

భరస : పదమ శకనవరస రరవప పప నరస
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప మగపసవరపప
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:36
లస: పప
7410 NDX2729754
పపరర: కకరస గ నరగశశటస ట

7402 NDX3050721
పపరర: నలవరణణ అసజరర

94-77/324

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ రరవ
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:78
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప అసజరర
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పప నరస
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:41
లస: పప
7407 NDX3106382
పపరర: శకనవరస మగపసవరపప

94-77/326

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప కరవపరగ
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:53
లస: పప

భరస : పపనరరరడడడ కజసరగ
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:48
లస: ససస స
7404 NDX2726610
పపరర: పదమ శకనవరస రరవప పప నరస

7399 NDX2729416
పపరర: జవహరలమల ననహహ హ కరవపరగ

7391 NDX2211225
పపరర: వజయ కలమమర నసదదగస

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నసదదగస
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:61
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబరరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరడడడ కజసరగ
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:55
లస: పప
7401 NDX2728871
పపరర: హనసమమయమమ కజసరగ

94-77/323

7415 NDX0321844
పపరర: రమమదదవ మగపసవరపప

94-77/1141

భరస : ససబబబరరవప మగపసవరపప
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:61
లస: ససస స
94-77/651

7418 NDX2265767
పపరర: వనసకట దదననశ రరడడడ

94-77/327

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడడ చటటస ల
ఇసటట ననస:16-9-475FALTNO404
వయససస:22
లస: పప
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94-77/421

భరస : కకసడన రరడడడ గణణశన
ఇసటట ననస:16-9-475, WHITE RAJ APTS,
వయససస:50
లస: ససస స
7422 NDX2265775
పపరర: వనసకట రమణ రరడడడ చటటస ల

7420 NDX2265759
పపరర: కకసడన రరడడడ గణణశన

94-77/422

తసడడ:డ వర రరడడడ గణణశన
ఇసటట ననస:16-9-475, WHITE RAJ APTS,
వయససస:55
లస: పప

7421 NDX2265791
పపరర: సతఖ చటటస ల

94-77/423

భరస : వనసకట రమణ రరడడ చటటస ల
ఇసటట ననస:16-9-475, WHITE ROSE APTS
వయససస:44
లస: ససస స

94-77/424

తసడడ:డ నరస రరడడడ చటటస ల
ఇసటట ననస:16-9-475, WHITE ROSE APTS
వయససస:47
లస: పప

9538 NDX2019736
పపరర: వనసకట లకడమ తవటట
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94-75/498

భరస : వజయ కలమమర తవటట
ఇసటట ననస:17-10-691
వయససస:34
లస: ససస స
9541 NDX0887695
పపరర: రసజత కలమమర తవటట

94-75/501

94-75/504

94-75/507

94-75/510

94-75/513

భరస : సతఖననరరయణపడసరద
ఇసటట ననస:17-10-700
వయససస:54
లస: ససస స

9548 NDX0077131
పపరర: చకకధర యయనగళళ

9551 JBV2728152
పపరర: ననగరరజ పస పపరగ

9554 NDX1229012
పపరర: వనసకట రరకజష రరడడడ బబ డడడ

94-75/516

9557 NDX2434918
పపరర: లకడమ జనపత

94-75/508

9560 NDX0948091
పపరర: ఉదయ గగసటటపలర
తసడడ:డ సతఖననరరయణ పడసరద
ఇసటట ననస:17-10-700
వయససస:29
లస: పప

94-75/503

9546 NDX0182451
పపరర: పరవన యయనగళళ

94-75/506

9549 NDX1074558
పపరర: భబవన దదపసస పస పపరగ

94-75/509

తసడడ:డ పసదద ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:17-10-694
వయససస:34
లస: ససస స
94-75/511

9552 AP151010174652
పపరర: పసదససబబబరరవప పస పపరగ

94-75/512

తసడడ:డ ననగజసదడస
ఇసటట ననస:17-10-694
వయససస:65
లస: పప
94-75/514

9555 NDX1229004
పపరర: వనసకట రరఘవనసదడ రరడడడ బబ డడడ

94-75/515

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరడడ
ఇసటట ననస:17-10-697
వయససస:33
లస: పప
94-76/368

భరస : ననరరయణ జనపత
ఇసటట ననస:17-10-698
వయససస:34
లస: ససస స
94-75/519

9543 NDX0887737
పపరర: వనసకట ససబబబ రరవప తవటట

తసడడ:డ పటబసభ
ఇసటట ననస:17-10-692
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బ వ ససబబబ రరడడ
ఇసటట ననస:17-10-697
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-697
వయససస:67
లస: పప
9559 JBV1224393
పపరర: లకడమ గగసటటపలర

94-75/505

తసడడ:డ పసదససబబబరరవప
ఇసటట ననస:17-10-694
వయససస:34
లస: పప

భరస : బ వ ససబబబ రరడడ
ఇసటట ననస:17-10-697
వయససస:57
లస: ససస స
9556 NDX1229020
పపరర: వనసకట ససబబబ రరడడడ బబ డడడ

9545 NDX1075118
పపరర: గరరర పరటట పడశరసత

94-75/500

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:17-10-691
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పటబసభ
ఇసటట ననస:17-10-692
వయససస:39
లస: పప

భరస : పసదద ససబబబరరవప పస పపరగ
ఇసటట ననస:17-10-694
వయససస:54
లస: ససస స
9553 NDX1228931
పపరర: రరజఖలకడమ బబ డడడ

94-75/502

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:17-10-692
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పటబసభ
ఇసటట ననస:17-10-692
వయససస:66
లస: ససస స
9550 AP151010177038
పపరర: ఉదయ శక పస పపరగ

9542 NDX2019900
పపరర: వజయ కలమమర తవటట

9540 NDX2019819
పపరర: తవటట అలవనలల మసగమమ

భరస : వనసకటటశశరరర తవటట
ఇసటట ననస:17-10-691
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తవటట
ఇసటట ననస:17-10-691
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:17-10-691
వయససస:86
లస: పప
9547 NDX0077115
పపరర: కమలమదదవ యయనగళళళ

94-75/499

భరస : వనసకట ససబబబ రరవప తవటట
ఇసటట ననస:17-10-691
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:17-10-691
వయససస:32
లస: పప
9544 NDX0493239
పపరర: వనసకటటశశరరర తవటట

9539 NDX2019710
పపరర: అనససయ దదవ తవటట

9558 NDX2434900
పపరర: ననరరయణ జనపత

94-76/369

తసడడ:డ అసశరగహమయఖ జనపత
ఇసటట ననస:17-10-698
వయససస:45
లస: పప
94-75/520

9561 NDX0493544
పపరర: రరమయఖ చచదరగ గగసటటపలర

94-75/521

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పడసరద
ఇసటట ననస:17-10-700
వయససస:33
లస: పప
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9562 NDX0948083
పపరర: సతఖననరరరయణ పడసరద
గగసటటపలర
తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:17-10-700
వయససస:59
లస: పప

94-75/524

9565 NDX1665217
పపరర: శకనవరసరరవప పపరర

94-76/371

తసడడ:డ లసగయఖ పపరర
ఇసటట ననస:17-10-700
వయససస:48
లస: పప
9568 NDX1809369
పపరర: గగపరల వనసకట అనసత
రరమయఖ కరకలమమనస
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:17/10/701
వయససస:54
లస: పప

94-74/263

9571 JBV1222579
పపరర: పపలర మమ గగసడన

94-75/518

94-75/526

భరస : రరమ రరడడడ అనరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-701
వయససస:44
లస: ససస స
9580 NDX2262327
పపరర: సరయ ససమసత యడర పరటట

94-75/532

94-75/535

భరస : నగజశ మడడడ
ఇసటట ననస:17-10-701
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప యడర పరటట
ఇసటట ననస:17/10/701
వయససస:24
లస: పప

9569 NDX2813053
పపరర: మనక జశటట

9570 NDX1074665
పపరర: పదనమవత గగసడన

94-74/691

9572 NDX1074699
పపరర: శకనవరసరరవప గగసడన

9575 NDX0425116
పపరర: మసరసన రరవప గగసడన

9578 NDX0179804
పపరర: రమ యడర పరటట

94-75/538

9587 NDX3021839
పపరర: నగజశ మడడడ

94-75/522

9573 NDX2150399
పపరర: ఈశశర రరవప గగసడన

94-75/523

తసడడ:డ మసరసన రరవప గగసడన
ఇసటట ననస:17-10-701
వయససస:38
లస: పప
94-75/527

9576 NDX1556044
పపరర: శకదదవ నరరల

94-75/528

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:17-10-701
వయససస:39
లస: ససస స
94-75/530

9579 NDX0623959
పపరర: కకమటటననన శకదదవ కలమమరగ

9590 NDX2857761
పపరర: గగరగబబబగ కకసడర
తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకసడర
ఇసటట ననస:17-10-701
వయససస:40
లస: పప

94-75/531

భరస : శకహరగ
ఇసటట ననస:17-10-701
వయససస:48
లస: ససస స
94-75/534

తసడడ:డ రరమ రరడడ అనరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-701
వయససస:24
లస: పప
94-75/536

9585 NDX1074632
పపరర: పపరష చసదడ రరవప యడర పరటట

94-75/537

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప యడర పరటట
ఇసటట ననస:17-10-701
వయససస:53
లస: పప
94-75/1132

తసడడ:డ ఆసజననయగలల మడడడ
ఇసటట ననస:17-10-701
వయససస:49
లస: పప
94-75/1134

94-74/262

94-75/517

94-75/533 9582 NDX2019967
9581 NDX2019405
పపరర: రరమ మహన రరడడ అనరపపరరడడడ
పపరర: వర ననగగ రరడడ అనరపపరరడడడ

9584 NDX0495598
పపరర: కకమటటననన శకహరగ

94-76/370

భరస : ఈశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-10-701
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:17-10-701
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వర ననగగరరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-701
వయససస:54
లస: పప
9589 NDX3021862
పపరర: రరజఖ లకడమ మడడడ

9567 NDX1523803
పపరర: సరయ అవననష యడర పరటట

తసడడ:డ రరమ రరడడ అనరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-701
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ చన కకటయఖ
ఇసటట ననస:17-10-701
వయససస:41
లస: పప
9586 NDX0002683
పపరర: రరమరరడడడ అనరపపరరడడడ

94-74/261
9566 NDX1809278
పపరర: ననగ వనసకట బసదస మమధవ
కరకలమమనస
భరస : గగపరల వనసకట అనసత రరమయఖ కరకలమమ
ఇసటట ననస:17/10/701
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడ రరవప యడర పరటట
ఇసటట ననస:17-10-701
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప యడర పరటట
ఇసటట ననస:17-10-701
వయససస:22
లస: పప
9583 NDX1555939
పపరర: శకనవరస రరవప నరరల

భరస : శకనవరస రరవప గగసడన
ఇసటట ననస:17-10-700
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:17-10-701
వయససస:62
లస: పప
94-75/529

9564 NDX1520791
పపరర: శవనతన బసదస గగసడన

తసడడ:డ ననరరయణ మమరగస
ఇసటట ననస:17-10-700
వయససస:84
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:17-10-701
వయససస:36
లస: పప

భరస : మసరసననడవప
ఇసటట ననస:17-10-701
వయససస:59
లస: ససస స
9577 NDX2019421
పపరర: అనతన రరడడడ అనరపపరరడడడ

94-75/525

తసడడ:డ శవరరస పడసరద జశటట
ఇసటట ననస:17-10-701
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసననడవప
ఇసటట ననస:17-10-701
వయససస:40
లస: ససస స
9574 JBV1223049
పపరర: లకడమఅనరపపరష గగసడన

9563 JBV3701547
పపరర: వనసకటససబబబరరవప తనళళళరగ

9588 NDX3103074
పపరర: కకశశర కరలరసపలర

94-75/1133

తసడడ:డ నగజశశరరరవప కరలరసపలర
ఇసటట ననస:17-10-701
వయససస:47
లస: పప
94-75/1135

9591 NDX3016946
పపరర: ససరగర మడడడ

94-75/1136

తసడడ:డ నగజశ మడడడ
ఇసటట ననస:17-10-701
వయససస:18
లస: ససస స
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పపరర: గగరగ బబబగ కకసడల
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94-76/723

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకసడల
ఇసటట ననస:17-10-701
వయససస:40
లస: పప
9595 NDX3004686
పపరర: రరజజశశరగ పపరర

94-76/726

94-75/539

94-75/543

94-76/372

94-75/544

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-10-707
వయససస:55
లస: ససస స
9610 JBV3701513
పపరర: వనసటకటటశశరరరవప ధసళపరళళ

94-75/547

94-75/549

భరస : వనసకటదసరర పస
డ రద
ఇసటట ననస:17-10-709
వయససస:61
లస: ససస స

94-75/1039

9605 NDX2959351
పపరర: రవసదడ బబబగ కలల
ర రగ

94-75/552

94-76/728

9600 JBV3701489
పపరర: శకనవరసరరవప రరవపరటట

94-75/542

9603 NDX2709921
పపరర: సతఖ శక రరవపరటట

94-75/1040

9606 NDX2958072
పపరర: శక దదవ కలల
ర రగ

94-76/729

తసడడ:డ అనసత రరమయఖ కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:17-10-706/2 , PLOT-301
వయససస:56
లస: పప

భరస : రవసదడ బబబగ కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:17-10-706/2, PLOT-301
వయససస:50
లస: ససస స

9608 JBV3701521
పపరర: శసకర ధసళపరళళ

9609 NDX0913988
పపరర: శకనవరస రరవప దసళపరళళ

94-75/545

9611 NDX3209087
పపరర: జజశలత వరససరరడడ

9614 AP151010174107
పపరర: అశశక బబబగ వనమగలపలర

9617 NDX1502047
పపరర: శరరష ఆలలరగ

9620 NDX1500850
పపరర: వనసకయఖ సస డనగగడడ
తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:17/10/710
వయససస:35
లస: పప

94-75/546

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప దసళపరళళ
ఇసటట ననస:17-10-707
వయససస:34
లస: పప
94-74/692

9612 NDX0914051
పపరర: జయలకడమ నరరక

94-75/548

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:17-10-709
వయససస:48
లస: ససస స
94-75/550

9615 AP151010174106
పపరర: వనసకటదసరరరపడసరద వనమగలపలర

94-75/551

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:17-10-709
వయససస:70
లస: పప
94-75/553

భరస : రరమ రరవప
ఇసటట ననస:17-10-709
వయససస:46
లస: ససస స
94-76/373

94-74/264

భసధసవప: సతఖ ననరరయణ కరవనటట
ఇసటట ననస:17-10-706
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటదసరరరపడసరద
ఇసటట ననస:17-10-709
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప ఆలలరగ
ఇసటట ననస:17-10-709
వయససస:58
లస: పప
9619 JBV3702081
పపరర: బగచచమమసబ వనమగలపలర

9602 NDX2716355
పపరర: రరమ సపవ రరవపరటట

9597 NDX1033935
పపరర: భబవన ఆళళ

తసడడ:డ లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:17-10-706
వయససస:49
లస: పప

భరస : అశశక బబబగ వనాదమగలపలర
ఇసటట ననస:17-10-709
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-10-709
వయససస:29
లస: పప
9616 NDX2527034
పపరర: రమమరరవప ఆలలరగ

94-75/540

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-10-707
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:17-10-707
వయససస:65
లస: పప
9613 NDX0914028
పపరర: వరజసదడకలమమర నరరక

9599 AP151010177528
పపరర: శకలకడమ రరవపరటట

94-76/725

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-702
వయససస:28
లస: ససస స

భసధసవప: సతఖననరరయణ రరవపరటట
ఇసటట ననస:17-10-706
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:17-10-706/1
వయససస:22
లస: పప
9607 JBV3701539
పపరర: మహ లకడమ ధసళపరళళ

94-76/727

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:17-10-706
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:17-10-706
వయససస:53
లస: పప
9604 NDX2428779
పపరర: తరరణ కలమమర రరవపరటట

9596 NDX2858140
పపరర: మధవ లత కకసడల

9594 NDX3104957
పపరర: అనసరరధ కలర సపలర

భరస : కకశశర కలర సపలర
ఇసటట ననస:17-10-701
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : గగరగ బబబగ కకసడర
ఇసటట ననస:17-10-701
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:17-10-706
వయససస:43
లస: ససస స
9601 AP151010174035
పపరర: సతఖననరరయణ రరవపరటట

94-76/724

తసడడ:డ నరసససహ కకసడల
ఇసటట ననస:17-10-701
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పపరర
ఇసటట ననస:17-10-701
వయససస:40
లస: ససస స
9598 JBV3701497
పపరర: కకషరషవనణణ రరవపరటట

9593 NDX2860294
పపరర: గగరగ బబబగ కకసడర

9618 NDX3021789
పపరర: జజశలఠర వరససరరడడ

94-75/1137

భరస : అశశక బబబగ వనమగలపలర
ఇసటట ననస:17-10-709
వయససస:32
లస: ససస స
94-74/265

9621 NDX0913871
పపరర: పరశతవరగరన నసతలపరటట

94-75/555

భరస : శశకలమమర
ఇసటట ననస:17-10-710
వయససస:41
లస: ససస స

Page 291 of 393

9622 NDX0913905
పపరర: శకలకడమ నసతలపరటట
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94-75/556

తసడడ:డ శశషగగరగరరవప
ఇసటట ననస:17-10-710
వయససస:61
లస: ససస స
9625 NDX0425199
పపరర: చనససబబబరరవప పస పపరగ

94-75/559

94-75/561

94-75/564

94-75/567

94-75/570

94-75/573

94-75/576

భరస : సతఖననరరయణమమరగస
ఇసటట ననస:17-10-715
వయససస:53
లస: ససస స

9635 NDX0887497
పపరర: శవకలమమరగ కకసడపలర

9638 NDX0887356
పపరర: రరధనరరణణ ధసళపరళళ

9641 NDX0887687
పపరర: అమర లసగయఖ కకసడపలర

9644 NDX0914002
పపరర: చనర చలమయఖ కకసడపలర

94-76/730

9647 NDX2994028
పపరర: బడహమనసద రరడడడ చనగస

94-75/568

9650 NDX0493585
పపరర: రరమకకషష భబరర వ నమమగడడ
తసడడ:డ సతఖననరరయణమమరగస
ఇసటట ననస:17-10-715
వయససస:33
లస: పప

9630 JBV2970077
పపరర: సససదన పరపసననన

94-75/563

9633 NDX2124220
పపరర: మమనస రరడడ కసదసల

94-75/566

94-75/569
9636 NDX2262210
పపరర: వనసకట ననగసజజన చరరమమమగల

భరస : అమర లసగయఖ కకసడపల
ఇసటట ననస:17-10-714
వయససస:40
లస: ససస స
94-75/571

9639 NDX1204841
పపరర: మలలర శశరగ కకసడపలర

94-75/572

భరస : చనర చలమయఖ
ఇసటట ననస:17-10-714
వయససస:61
లస: ససస స
94-75/574

9642 NDX0493528
పపరర: వజయ సరరధద ధసళపరళళ

94-75/575

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:17-10-714
వయససస:41
లస: పప
94-75/577

9645 NDX2993913
పపరర: ససభబషసణణ చనగస

94-75/1138

భరస : బడహమనసద రరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-714
వయససస:43
లస: ససస స
94-76/731

తసడడ:డ బడహమ రరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-714
వయససస:43
లస: పప
94-75/579

94-75/560

తసడడ:డ రరమకకటట రరడడ కసదసల
ఇసటట ననస:17-10-714
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:17-10-714
వయససస:71
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-714
వయససస:64
లస: ససస స
9649 NDX0948117
పపరర: జయలకడమ నమమగడడ

94-75/565

తసడడ:డ చనర చలమయఖ
ఇసటట ననస:17-10-714
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-714
వయససస:49
లస: పప
9646 NDX2993897
పపరర: సరయలకడమ కరసరరపప

9632 JBV2728897
పపరర: శవశసకర పరపసననన

9627 AP151010177230
పపరర: కకటటశశరగ శరఖమల

తసడడ:డ శవశసకర
ఇసటట ననస:17-10-713
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:17-10-714
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ చనర చలమయఖ
ఇసటట ననస:17-10-714
వయససస:35
లస: పప
9643 NDX1229079
పపరర: రరమ కకటట రరడడ కసదసల

94-75/562

భరస : ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:17-10-714
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరమకకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-714
వయససస:42
లస: ససస స
9640 NDX0887513
పపరర: నరజష బబబగ కకసడపలర

9629 JBV2969970
పపరర: సకజన పరపసననన

94-75/558

భరస : రరమచసదనడరరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-712
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:17-10-713
వయససస:64
లస: పప

భరస : వజయ సరరధద
ఇసటట ననస:17-10-714
వయససస:33
లస: ససస స
9637 NDX1228980
పపరర: పపషసలత కసదసల

94-76/374

తసడడ:డ శవశసకర
ఇసటట ననస:17-10-713
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శవశసకర
ఇసటట ననస:17-10-713
వయససస:56
లస: ససస స
9634 NDX1000785
పపరర: వనసకటరమణ ధసళళపరళళ

9626 AP151010177039
పపరర: రమమదదవ పస పపరగ

9624 NDX0493486
పపరర: శశషగగరగరరవప నసతలపరటట

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:17-10-710
వయససస:65
లస: పప

భరస : చనరససబబబరరవప
ఇసటట ననస:17-10-711
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-712
వయససస:64
లస: పప
9631 JBV2969988
పపరర: గకహలకడమ పరపసననన

94-75/557

తసడడ:డ శశషగగరగరరవప
ఇసటట ననస:17-10-710
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:17-10-711
వయససస:62
లస: పప
9628 JBV2728269
పపరర: రరమచసదనడరరడడడ శరఖమల

9623 NDX0913863
పపరర: శశకలమమర నసతలపరటట

9648 NDX0493593
పపరర: మమధవలత నమమగడడ

94-75/578

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమరగస
ఇసటట ననస:17-10-715
వయససస:35
లస: ససస స
94-75/580

94-75/581
9651 AP151010174095
పపరర: సతఖననరరయణమమరగస నమమగడడ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-10-715
వయససస:60
లస: పప
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94-60/975

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పప దదల
ఇసటట ననస:17-10-717
వయససస:18
లస: పప
9655 NDX2210318
పపరర: ననగ వరలకడమ ననలర లరగ

94-75/584

94-75/1139

9667 NDX0948265
పపరర: సరశత బసడర మమడడ

94-75/1142

94-75/1145

94-75/589

94-74/266

94-75/1143

9665 NDX0493569
పపరర: సరగత బసడర మమడడ

9668 AP151010177539
పపరర: కకషషకలమమరగ బసడర మమడడ

9671 NDX2261808
పపరర: మసరసన షపక

94-75/593

9674 NDX1074780
పపరర: రరధదక నరరక

94-75/587

9677 NDX1074749
పపరర: రమమష బబబగ నరరక

94-75/590

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరవప దనవపలలరగ
ఇసటట ననస:17-10-721
వయససస:20
లస: ససస స

9680 JBV2969079
పపరర: ఉషరరరణణ బసడనరర
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:17-10-721
వయససస:38
లస: ససస స

94-75/1141

9663 NDX2929651
పపరర: తదజశశ సరయ పసదద రరడడడ

94-75/1144

9666 NDX0948109
పపరర: ససజజత బసడర మమడడ

94-75/588

9669 AP151010174495
పపరర: ననగజశశరరరవప బసడర మమడడ

94-75/591

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:17-10-718
వయససస:62
లస: పప
94-74/267

9672 AP151010177544
పపరర: లకడమ వనమగల

94-75/592

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:17-10-719
వయససస:51
లస: ససస స
94-75/594

9675 NDX1074764
పపరర: కకకకల మణణ నరరక

94-75/595

భరస : రమమష బబబగ
ఇసటట ననస:17-10-720
వయససస:66
లస: ససస స
94-75/597

తసడడ:డ శశషగగరగరరవప
ఇసటట ననస:17-10-720
వయససస:70
లస: పప
94-75/598

9660 NDX2765840
పపరర: శవ కలమమరగ పసదద రరడడడ

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-10-718
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:17-10-720
వయససస:36
లస: ససస స
94-75/596

94-75/586

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-717
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:17-10-719
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రమమష బబబగ
ఇసటట ననస:17-10-720
వయససస:40
లస: పప
9679 NDX2262426
పపరర: వనసషషవ దనవపలలరగ

9662 NDX2861771
పపరర: తదజశశ సరయ పసదద రరడడడ

9657 NDX2210300
పపరర: కకటటశశరరరవప పప దదల

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-717
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-10-718
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:17-10-719
వయససస:37
లస: పప
9676 NDX1074848
పపరర: శకనవరసస నరరక

94-75/1140

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-10-718
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:17-10-719
వయససస:41
లస: ససస స
9673 JBV2728491
పపరర: పవన కలమమర వనమగల

9659 NDX3133782
పపరర: ససలలచన రరణణ చసతలపపడడ

94-75/583

తసడడ:డ రతస యఖ పప దదల
ఇసటట ననస:17-10-717
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ పసదద రరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-717
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-10-718
వయససస:42
లస: ససస స
9670 NDX2261790
పపరర: ఆఫరసఫ బబగస షపక

94-75/585

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:17-10-717
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:17-10-717
వయససస:26
లస: పప
9664 NDX2909851
పపరర: రవ వనసకట సరయ కకషష
మమదరమమటర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:17-10-717
వయససస:20
లస: పప

9656 NDX2296275
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ చసతలపపడడ

9654 NDX2210557
పపరర: కరరణ ఎ ఉతస రరర

భరస : అశశక కలమమర ఉతస రరర
ఇసటట ననస:17-10-717
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:17-10-717
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ బడహమసడ రరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-717
వయససస:49
లస: పప
9661 NDX3122736
పపరర: ససధదర రరడ య చసతలపపడడ

94-75/582

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పప దదల
ఇసటట ననస:17-10-717
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప పప దదల
ఇసటట ననస:17-10-717
వయససస:50
లస: ససస స
9658 NDX2774974
పపరర: శకనవరస రరడడడ పసదద రరడడడ

9653 NDX2210839
పపరర: సరహహత పప దదల

9678 NDX2236156
పపరర: వనసషషవ దనవపలలరగ

94-45/465

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరవప దనవపలలరగ
ఇసటట ననస:17-10-721
వయససస:20
లస: ససస స
94-75/599

9681 AP151010177545
పపరర: అనససయ బసడనరర

94-75/600

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-10-721
వయససస:63
లస: ససస స
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9682 NDX2262319
పపరర: దదననష కలమమర బసడనరర

94-75/601

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:17-10-721
వయససస:21
లస: పప
9685 NDX2271336
పపరర: వనసకట సరసబశవ రరవప
దనవపలలరగ
తసడడ:డ రరమకకటయఖ దనవపలలరగ
ఇసటట ననస:17-10-721
వయససస:48
లస: పప
9688 JBV1220367
పపరర: జజఖత ననరపరరజ

94-95/19

94-75/606

94-76/375

94-76/1101

94-76/377

94-71/689

భరస : చసదడశశఖర రరవప నరక
ఇసటట ననస:17-15
వయససస:32
లస: ససస స

94-76/376

9695 NDX2362614
పపరర: రరజజశశరగ లకడమపరలలస

9698 NDX0894535
పపరర: జజర రగ వనసకట ససబబబయమమ

9701 NDX1500140
పపరర: వనసకట ననరరయణ ననరరళర

94-74/390

9704 NDX2487759
పపరర: సరసబయఖ గగసజపలర

94-75/609

9707 NDX2716249
పపరర: రగయమ మమమమమన షపక

94-74/324

9710 NDX2765162
పపరర: రరహహణణ మమనస ఆలపరటట
తసడడ:డ కకరణ బబబగ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:17-15
వయససస:19
లస: ససస స

94-75/608

9693 NDX3274768
పపరర: సరసబశవ రరవప రరవపరగ

94-76/1100

9696 NDX2391753
పపరర: మగతనఖలరరవప లకడమపరలలస

94-75/610

9699 NDX0565622
పపరర: ననగజశశరమమ గగసటక

94-76/387

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:17-12
వయససస:43
లస: ససస స
94-74/375

9702 NDX2487767
పపరర: ననగజశశరమమ లమవప

94-74/388

భరస : సరసబ శవ రరవప లమవప
ఇసటట ననస:17-15
వయససస:64
లస: ససస స
94-74/392

9705 NDX2710119
పపరర: అల అకబర షపక

94-74/598

తసడడ:డ మసరసన షరహబ షపక
ఇసటట ననస:17-15
వయససస:65
లస: పప
94-74/602

తసడడ:డ అల అకబర షపక
ఇసటట ననస:17-15
వయససస:20
లస: ససస స
94-74/748

9690 NDX2058197
పపరర: రరధ కకషష ననరపరరజ

తసడడ:డ పలర యమఖ లకడమపరలలస
ఇసటట ననస:17-10-728
వయససస:31
లస: పప

తలర : అసకమమ గగసజపలర
ఇసటట ననస:17-15
వయససస:66
లస: పప
94-74/600

94-75/605

తసడడ:డ వర శసకర రరవప రరవపరగ
ఇసటట ననస:17-10-726
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద బబబగ ననరరళర
ఇసటట ననస:17/14
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరజ గరపరల రరడడ పరమల
ఇసటట ననస:17-15
వయససస:48
లస: పప
9709 NDX2814127
పపరర: రమ నరక

9692 NDX2189810
పపరర: దదననశ కలమమర బసడనరర

9687 JBV3701562
పపరర: ననగజశశరరరవప ననలకలదదటట

తసడడ:డ లకడమనరసససహ రరవప ననరపరరజ
ఇసటట ననస:17-10-724
వయససస:59
లస: పప

భరస : ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:17/12
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:17-15
వయససస:50
లస: పప
9706 NDX2649218
పపరర: ససపడభబత రరడడడ పరమల

94-75/607

భరస : మగతనఖలరరవప లకడమపరలలస
ఇసటట ననస:17-10-728
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శవ రరడడడ కరసస రరడడడ
ఇసటట ననస:17-14
వయససస:50
లస: పప
9703 NDX0999052
పపరర: మహమమద షపక

9689 JBV2728293
పపరర: నరజష ననరపరరజ

94-75/603

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:17-10-722
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస బసడనరర
ఇసటట ననస:17-10-724
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కలరరకలల
ఇసటట ననస:17-10-729
వయససస:45
లస: ససస స
9700 NDX3010345
పపరర: అవననష రరడడడ కరసస రరడడడ

94-75/604

తసడడ:డ రరధనకకషమ
ఇసటట ననస:17-10-724
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప రరవపరగ
ఇసటట ననస:17-10-726
వయససస:37
లస: ససస స
9697 NDX1867078
పపరర: లలత కలరరకలల

9686 JBV3701570
పపరర: బబలసరసశత ననలకలదదటట

9684 AP151010174418
పపరర: కకటటశశరరరవప బసడనరర

తసడడ:డ పపనరయఖ
ఇసటట ననస:17-10-721
వయససస:67
లస: పప

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-10-722
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధ కకషష ననరపరరజ
ఇసటట ననస:17-10-724
వయససస:30
లస: ససస స
9694 NDX3274776
పపరర: గరతనసజల రరవపరగ

94-75/602

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-10-721
వయససస:49
లస: పప

భరస : రరదనకకషష
ఇసటట ననస:17-10-724
వయససస:52
లస: ససస స
9691 NDX2189778
పపరర: నసడడత ననరపరరజ

9683 JBV2727105
పపరర: శకనవరస బసడనరర

9708 NDX2742716
పపరర: ఫసడడరగక ససజయ కకసడ మగడడ

94-74/746

తసడడ:డ జమమశ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:17-15
వయససస:52
లస: పప
94-74/750

9711 AP151010177169
పపరర: జయలకడమ గరగగల

94-76/392

భరస : వనసకట శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:17-15
వయససస:54
లస: ససస స
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9712 NDX2262863
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప సదదననన

94-76/394

తసడడ:డ చనర కజసరవలల సదదననన
ఇసటట ననస:17-15
వయససస:50
లస: పప
94-74/396

తసడడ:డ కకషరషరరడడడ గగసటక
ఇసటట ననస:17/16
వయససస:63
లస: పప
94-76/402

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:17-16
వయససస:51
లస: ససస స
94-75/1508

9724 NDX0345991
పపరర: గరపసననధ ఉనరస

9727 NDX0260539
పపరర: లకడమ కమల ఆయచతషల

94-78/709

94-76/404

9730 NDX0825851
పపరర: మమగగలలరగ కకటటశశరగ maguluri

9722 NDX0826248
పపరర: రరచకకసడ రరణణ

9725 NDX2266252
పపరర: పసద రరజయఖ వపనరస

94-78/713

9728 NDX2611390
పపరర: మననజ సస న

94-78/705

భరస : మగకరసటట maguluri
ఇసటట ననస:17-47
వయససస:37
లస: ససస స
94-78/719

భరస : శకధర చతష
స
ఇసటట ననస:17-50
వయససస:31
లస: ససస స

94-78/711

తసడడ:డ వర రరఘవపలల చతష
స
ఇసటట ననస:17-50
వయససస:42
లస: పప

94-78/703

9723 NDX0180174
పపరర: ససజజత కకమమమరగ

94-78/707

9726 NDX0370585
పపరర: లకడమ మగలలకలటర

94-78/712

94-78/798

9729 NDX0369710
పపరర: ననగ వనగకట శవ రరమ కకషష
పడసరద ఆయచతషల
తసడడ:డ శవ శసకర ayachitula
ఇసటట ననస:17-46
వయససస:51
లస: పప

94-78/715

9731 NDX0193052
పపరర: మగకరసటట మమగగలలరగ
maguluri
తసడడ:డ రరమయఖ maguluri
ఇసటట ననస:17-47
వయససస:44
లస: పప

94-78/717

9732 NDX2463404
పపరర: ఫణణ ససతతష అయమచతషల

94-78/718

9734 NDX0260620
పపరర: మసగమమ చతష
స

94-78/720

తసడడ:డ వ ఎన ఎస పడసరద అయమచతషల
ఇసటట ననస:17-47/1
వయససస:22
లస: పప

9737 NDX0359943
పపరర: వరరఘగవపలల చటటస

9740 NDX0260687
పపరర: వరణణ గగసదద
తసడడ:డ శవకకటటశశరరరవప gondi
ఇసటట ననస:17-53
వయససస:63
లస: ససస స

9735 NDX0359984
పపరర: శకధర చతష
స

94-78/721

తసడడ:డ వర రరఘవపలల చతష
స
ఇసటట ననస:17-50
వయససస:40
లస: పప
94-78/723

తసడడ:డ లకమయఖ chattu
ఇసటట ననస:17-50
వయససస:62
లస: పప
94-78/725

9720 NDX1861542
పపరర: ససరజసదడ దదవననన

భరస : వ యన యస రరమపడసరద mulukutla
ఇసటట ననస:17-45-1
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వర రరఘవపలల చతష
స
ఇసటట ననస:17-50
వయససస:56
లస: ససస స
94-78/722

94-76/400

భరస : రరఘవపలల kommuri
ఇసటట ననస:17-45
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమదనన సస నస
ఇసటట ననస:17-45-121
వయససస:47
లస: పప
94-78/716

9717 NDX0856625
పపరర: చసదడలలఖ రరడబతస
డడ న

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదవననన
ఇసటట ననస:17-43
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పసద వనసకయఖ వపనరస
ఇసటట ననస:17-45
వయససస:54
లస: పప

భరస : శవ శసకర ayachitula
ఇసటట ననస:17-45-1
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మగవశ
ఇసటట ననస:17-53
వయససస:45
లస: ససస స

9719 NDX1918533
పపరర: పస శశరరమమ పపడథత

94-74/394

భరస : మగరళకకషష
ఇసటట ననస:17-16
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప rachakonda
ఇసటట ననస:17-45
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదరరజయఖ vunnam
ఇసటట ననస:17-45
వయససస:32
లస: పప

9739 NDX1861922
పపరర: ధన లకడమ మగవశ

94-76/398

భరస : థథమమశ చచలరకలదస
ఇసటట ననస:17-16
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వపనరస గరపసననధ
ఇసటట ననస:17-45
వయససస:28
లస: ససస స

9736 NDX0360016
పపరర: మగరళ మహన చతష
స

9716 NDX1000231
పపరర: అనసథనమస చచలరకలడమ

9714 NDX1788910
పపరర: హహరగన వలసన చచలరకలడస

తసడడ:డ కక వలసన చచలరకలడస
ఇసటట ననస:17/16
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ థనమస
ఇసటట ననస:17-16
వయససస:28
లస: ససస స

9718 NDX0022434
పపరర: సరళ బసడర మమడడ

9733 NDX1662205
పపరర: ససధఖ రరణణ కరకరర

94-76/396

భరస : పడసరద బబబగ ననరరళర
ఇసటట ననస:17-15
వయససస:46
లస: ఇ

9715 NDX1863837
పపరర: ననగగరరడడడ గగసటక

9721 NDX3295482
పపరర: వపనరస లకడమ పడసనర

9713 NDX2104453
పపరర: రరధదక ననరరళర

9738 NDX1855974
పపరర: సరరజన దదవ ఇనగసటట

94-78/724

భరస : ససబబబ రరవప ఇనగసటట
ఇసటట ననస:17-52
వయససస:60
లస: ససస స
94-78/726

9741 NDX2002111
పపరర: శకనవరస రరవప మగవశ

94-78/727

తసడడ:డ ససరఖపడకరశ రరవప మగవశ
ఇసటట ననస:17-53
వయససస:45
లస: పప
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9742 JBV2981942
పపరర: శవకకటటశశరరరవప గగసదద

94-78/728

తసడడ:డ ననగయఖ gondi
ఇసటట ననస:17-53
వయససస:72
లస: పప
9745 JBV1222470
పపరర: జజన బబషర షపక

94-78/731

94-78/734

94-78/737

9749 JBV2981405
పపరర: రరజఖ లకడమ జరలద ల

9752 AP151010180211
పపరర: వవనకనసద జరలద ల jeldu

94-72/687

94-58/605

9755 NDX0469403
పపరర: వజయలకడమ కటకసశశటస ట

తసడడ:డ గగరరరధస మమమడడపరక
ఇసటట ననస:17-60 NAVABHARATH NAGER
వయససస:64
లస: పప

9764 NDX1033620
పపరర: కకమలమదదవ మమమడడపరక

94-78/738

9753 JBV2981587
పపరర: శరసతకలమమరగ వనరర verla

94-78/739

భరస : లకడమననరరయణ వనరర verla
ఇసటట ననస:17-55/1
వయససస:61
లస: ససస స
94-72/688

94-74/427

9756 NDX1202233
పపరర: సరమమమ జఖస కటకసశశటస ట

94-72/689

94-78/1013

9762 NDX2948453
పపరర: పడసరద కసకణస పటట

94-78/1014

తసడడ:డ శశషగగరగ రరవప కసకణస పటట
ఇసటట ననస:17-60
వయససస:49
లస: పప
94-72/691

94-74/429

భరస : థనమస చచలరకలడస
ఇసటట ననస:17/61
వయససస:65
లస: ససస స

94-72/695 9770 NDX1740787
9769 JBV2727725
పపరర: వనసకట శవ దసరర పడసరద కకరగటబల
పపరర: శక సరయ మమనస కకరగటబల

94-72/1215

భరస : పడసరద కసకణస పటట
ఇసటట ననస:17-60
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల మమమపరక
ఇసటట ననస:17-60 NAVABHARATH NAGER
వయససస:26
లస: ససస స

94-72/693 9767 NDX1788837
9766 NDX0999144
పపరర: యమ యస ఆర ఆసజననయగలల
పపరర: శశరమమ పపదథట

తసడడ:డ సరశమగలల మమమపరక
ఇసటట ననస:17-60 NAVABHARATH NAGER
వయససస:40
లస: పప

94-78/736

భరస : ససబబబరరవప షరమ జరలద ల jeldu
ఇసటట ననస:17-55
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : శశషగగరగ రరవప కసకణస పటట
ఇసటట ననస:17-60
వయససస:76
లస: ససస స
94-72/690

9750 JBV2981595
పపరర: లలమవత జరలద ల jeldu

9759 NDX2964013
పపరర: సరగత కసకణస పటట

9761 NDX2948487
పపరర: లలమవత కసకణస పటట

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకరగటబల
ఇసటట ననస:17-62
వయససస:53
లస: పప

94-78/735

9758 NDX1748773
పపరర: సతఖవత వలవనటట

9760 NDX0929653
పపరర: రరమననన శసకరరరవప

9763 NDX0999268
పపరర: సరశమగలల మమమడడపరక

94-78/733

భరస : హనసమసతరరవప కటకసశశటస ట
ఇసటట ననస:17-56 NAVABHARATH NAGER
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : వనసకట పదమననభస వలవనటట
ఇసటట ననస:17/59
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమ కకషష
ఇసటట ననస:17/60
వయససస:60
లస: పప

9747 AP151010180878
పపరర: కరరమగలర షసక shek

భరస : శసకర రరవప కటకసశశటస ట
ఇసటట ననస:17-56 NAVABHARATH NAGER
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:17-57
వయససస:18
లస: పప
94-74/428

94-78/730

తసడడ:డ సయయఖద shek
ఇసటట ననస:17-54
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప శరమ jeldu
ఇసటట ననస:17-55
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కటకసశశటస ట
ఇసటట ననస:17-56
వయససస:48
లస: పప
9757 NDX2703320
పపరర: నఖల పససపపలలటట

94-78/732

తసడడ:డ ససబబబరరవప శరమ jeldu
ఇసటట ననస:17-55
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరయ శరమ jaldu
ఇసటట ననస:17-55
వయససస:36
లస: పప
9754 NDX0469437
పపరర: శసకర రరవప కటకసశశటస ట

9746 NDX2150563
పపరర: మఇన భబషర షపక

9744 AP151010180565
పపరర: నసరరరహన షసక shek

భరస : సయఖద shek
ఇసటట ననస:17-54
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సయఖద షపక
ఇసటట ననస:17-54
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల shek
ఇసటట ననస:17-54
వయససస:71
లస: పప
9751 JBV2981488
పపరర: రరమకకకషష జలదస

94-78/729

భరస : కరగమగలమర shek
ఇసటట ననస:17-54
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సయఖదదర క shek
ఇసటట ననస:17-54
వయససస:40
లస: పప
9748 AP151010180176
పపరర: సయఖద షపక shek

9743 JBV1222249
పపరర: గరససయమ షపక

9765 NDX1033604
పపరర: కకషషవనణణ మమమడడపరక

94-72/692

భరస : సరశమగలల మమమపరక
ఇసటట ననస:17-60 NAVABHARATH NAGER
వయససస:60
లస: ససస స
94-72/694
9768 NDX2505824
పపరర: వనసకట శవ దసరర పడసరద కకరగటబల

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకరగటబల
ఇసటట ననస:17-62
వయససస:22
లస: పప
94-72/696

తసడడ:డ వనసకట శవ దసరర పడసరద కకరగటబల
ఇసటట ననస:17-62 NABHARATH NAGER 1L
వయససస:24
లస: పప

9771 JBV2969301
పపరర: వనసకటకకషషవనణణ కకరగటబల 

94-72/697

భరస : వనసకటశవ దసరరరపడసరద కకరగటలమ
ఇసటట ననస:17-62 NAVABHARATH NAGER
వయససస:44
లస: ససస స
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9772 NDX0425165
పపరర: వజయ లకడమ కకరగటబల

94-72/698

9773 NDX2176031
పపరర: కరవనరగ చపససడడ

94-72/699

9774 NDX2177724
పపరర: పడశరసత చపససడడ

94-72/700

భరస : కకటటశశరరరవప కకరగటలమ
ఇసటట ననస:17-62 NAVABHARATH NAGER
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చపససడడ
ఇసటట ననస:17-63 NAVABHARATH NAGER
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చపససడడ
ఇసటట ననస:17-63 NAVABHARATH NAGER
వయససస:24
లస: ససస స

9775 NDX2177708
పపరర: రజణగకర దదవ చపసడడ

9776 NDX2177690
పపరర: జతదసదడ కలమమర చపససడడ

9777 NDX2177716
పపరర: వనసకటటశశరరర చపససడడ

94-72/701

94-72/702

94-72/703

భరస : వనసకటటశశరరర చపసడడ
ఇసటట ననస:17-63 NAVABHARATH NAGER
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చపససడడ
ఇసటట ననస:17-63 NAVABHARATH NAGER
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ చనర వనసకయఖ చపససడడ
ఇసటట ననస:17-63 NAVABHARATH NAGER
వయససస:51
లస: పప

9778 JBV1222033
పపరర: సశపర మగపరసననన

9779 JBV1222405
పపరర: పడససన బబ లలర

9780 AP151010186257
పపరర: యశశద నరరక

94-72/704

94-72/705

94-72/706

తసడడ:డ మదనమహనరరవప మగపరసననన
ఇసటట ననస:17-65 NAVABHARATH NAGER
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప  బబ లలర
ఇసటట ననస:17-65 NAVABHARATH NAGER
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప నరరక
ఇసటట ననస:17-66 NAVABHARATH NAGER
వయససస:63
లస: ససస స

9781 AP151010183130
పపరర: సరసబశవరరవప నరరక

9783 JBV1222413
పపరర: జయలకడమ దససపర

తసడడ:డ లకకషక ననరరయణ నరరక
ఇసటట ననస:17-66 NAVABHARATH NAGER
వయససస:69
లస: పప

9782 NDX2102374
పపరర: వనసకట శక అరరణన పదమ
పస లలపలర
భరస : గగపరస శకనవరస పస లలపలర
ఇసటట ననస:17-67
వయససస:51
లస: ససస స

94-73/602
9784 JBV2727113
పపరర: వనసకటజసశసత కలమమర దససపర

తసడడ:డ మగరళమహనరరవప  
ఇసటట ననస:17-69
వయససస:37
లస: పప

94-73/603
9785 JBV2727188
పపరర: మగరళమహనరరవప దససపర 

తసడడ:డ భబసరరరరవప  
ఇసటట ననస:17-69
వయససస:66
లస: పప

భరస : జసశసత కలమమర దససప
ఇసటట ననస:17-69
వయససస:34
లస: ససస స

9787 NDX1915968
పపరర: శక లత గదచద

9788 NDX2209922
పపరర: చసదడలలఖ ధసళపరళ

9789 NDX2209914
పపరర: ససరజసదడననథ చచదరగ ధసళపరళ

94-72/707

94-75/777

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-69
వయససస:45
లస: ససస స
9790 NDX1888736
పపరర: మమనక వనచనచ

94-72/708

భరస : మగరళమహనరరవప 
ఇసటట ననస:17-69
వయససస:57
లస: ససస స

94-72/709

తసడడ:డ మగరళ ధసళపరళ
ఇసటట ననస:17-70
వయససస:23
లస: ససస స
94-72/711

9791 NDX0185249
పపరర: పసడయమసక వనచనచ

94-73/601

9786 NDX1725656
పపరర: లకడమ పసడయమ దససప

94-75/776

94-72/710

తసడడ:డ మగరళ ధసళపరళ
ఇసటట ననస:17-70
వయససస:22
లస: పప
94-72/712

9792 NDX2016856
పపరర: ఉదయ లకడమ ధసళపరళళ

94-72/713

తసడడ:డ వశశశశశరరరవప వనచనచ
ఇసటట ననస:17-70 NAVABHARATH NAGER
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వశశశశశర రరవప వనచనచ
ఇసటట ననస:17-70 NAVABHARATH NAGER
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మగరళ ధసళపరళళ
ఇసటట ననస:17-70 NAVABHARATH NAGER
వయససస:44
లస: ససస స

9793 NDX0630293
పపరర: సరఈ ననగ పదమశక వనచచ

9794 NDX2016997
పపరర: మగరళ ధసళపరళళ

9795 NDX2650141
పపరర: అమత అబబననన

94-72/714

94-72/715

94-72/1002

భరస : వశశశశశరరరవప వనచనచ
ఇసటట ననస:17-70 NAVABHARATH NAGER
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ ధసళపరళళ
ఇసటట ననస:17-70 NAVABHARATH NAGER
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకశశర అబబననన
ఇసటట ననస:17-71
వయససస:32
లస: ససస స

9796 AP151010177303
పపరర: పదమ అబబననన

9797 JBV1223965
పపరర: కలససమకలమమరగ  అబబననన 

9798 AP151010174296
పపరర: కకషస ర అబబననన

94-72/716

94-72/717

94-72/718

భరస : ససభబష అబబననన
ఇసటట ననస:17-71 NAVABHARATH NAGER
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : కకషప ర అబబననన
ఇసటట ననస:17-71 NAVABHARATH NAGER
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ అలల
ర రయఖ అబబననన
ఇసటట ననస:17-71 NAVABHARATH NAGER
వయససస:62
లస: పప

9799 AP151010177292
పపరర: వమల అబబననన

9800 AP151010174064
పపరర: అలల
ర రయఖ అబబననన

9801 NDX2561934
పపరర: మననకడ అబబననన

94-72/719

భరస : అలల
ర రయఖ అబబననన
ఇసటట ననస:17-72 NAVABHARATH NAGER
వయససస:80
లస: ససస స

94-72/720

తసడడ:డ రతస యఖ అబబననన
ఇసటట ననస:17-72 NAVABHARATH NAGER
వయససస:83
లస: పప

94-72/1003

భరస : ససధకర అబబననన
ఇసటట ననస:17-73
వయససస:59
లస: ససస స
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94-72/721

9803 NDX2174993
పపరర: రరజజష దదవళర

తసడడ:డ అలల
ర రయఖ అబబననన
ఇసటట ననస:17-73 NAVABHARATH NAGER
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ రరజ దదవళర
ఇసటట ననస:17-74
వయససస:23
లస: పప

9805 NDX1501916
పపరర: దయమ మణణ దదవళర

9806 JBV1222363
పపరర: కకప  దదవళళ

94-75/779

భరస : తరర పరల దదవనళళ
ఇసటట ననస:17-74
వయససస:30
లస: ససస స
9808 JBV1222355
పపరర: వరమమ దదవళళ

94-72/725

94-72/722

9804 NDX1501973
పపరర: లకడమ బతష
స ల

94-75/778

తసడడ:డ వర బబబగ బతష
స ల
ఇసటట ననస:17-74
వయససస:28
లస: ససస స
94-72/723

9807 JBV1222348
పపరర: అసకమమ తషరకర

94-72/724

తసడడ:డ తరరపరల
 దదవలర
ఇసటట ననస:17-74 NAVABHARATH NAGER
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : గరవసదస  తషరక
ఇసటట ననస:17-74 NAVABHARATH NAGER
వయససస:35
లస: ససస స

9809 NDX1523795
పపరర: రమమష దదవళర

9810 NDX0423947
పపరర: గరవసదస తషరకర

94-72/726

94-72/727

భరస : తరరపరల
 దదవలర
ఇసటట ననస:17-74 NAVABHARATH NAGER
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపరలల రరవప దదవలర
ఇసటట ననస:17-74 NAVABHARATH NAGER
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ తషరక
ఇసటట ననస:17-74 NAVABHARATH NAGER
వయససస:45
లస: పప

9811 NDX0595579
పపరర: ససబబబయమమ కరమమపలర 

9812 AP151010174260
పపరర: రతరబబబగ కరమమపలర 

94-137/38

94-72/730

భరస : రతరబబబగ కరమమపలర
ఇసటట ననస:17-76 NAVABHARATH NAGER
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ కరమమపలర
ఇసటట ననస:17-76 NAVABHARATH NAGER
వయససస:76
లస: పప

9813 NDX2314649
పపరర: ససభబస చసదడ బసస
మమదవరపప
తసడడ:డ నరసససహస మమదవరపప
ఇసటట ననస:17-77
వయససస:57
లస: పప

9814 NDX2625416
పపరర: భబణగ వనసకట శవ కలమమర
గరరసటర
తసడడ:డ లకడమ ససరజశ బబబగ గరరసటర
ఇసటట ననస:17-132
వయససస:18
లస: పప

94-72/977

9815 NDX3274552
పపరర: వజయ లకడమ కకమమమలపరటట

9816 NDX1000108
పపరర: వనణగబబబగ కకమరజరన

9817 NDX2612588
పపరర: వనసకట ననరరయణ రరవప
కరకలమమనస
తసడడ:డ శశషయఖ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:17-161
వయససస:70
లస: పప

94-72/978

9820 NDX3117462
పపరర: శరరష కకమమమలపరటట

94-72/728

94-72/1133

తసడడ:డ శసకర రరవప కరమననన
ఇసటట ననస:17-161 A-101
వయససస:24
లస: ససస స

94-72/1131

9821 NDX3225836
పపరర: ఉదయ కలమమర యల

94-72/1428

94-78/1002

94-72/1397

9824 NDX0686600
పపరర: వనసకట గరపరల కకషష మమరగస
కకపపసరరవపరగ
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-161
వయససస:62
లస: పప

94-72/1433

9827 NDX2772358
పపరర: రవబబబగ గగమమడడ

94-72/1134

9830 NDX0351312
పపరర: ససధనరరణణ కరమననన
భరస : శసకరరరవప కరమననన
ఇసటట ననస:17-161 A-101
వయససస:55
లస: ససస స

94-72/1132

9822 NDX1451475
పపరర: మహలకడమ వరర

94-72/1424

భరస : హనసమమసత రరవప veerla
ఇసటట ననస:17-161
వయససస:37
లస: ససస స
9825 NDX0686618
పపరర: లకడమ పదనమవత కకపపసరరవపరగ

94-72/1441

భరస : వనసకట గరపరల కకషష మమరగస కకపపసరరవపరగ
ఇసటట ననస:17-161
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగమమడడ
ఇసటట ననస:17-161 302 C BLOCK
వయససస:49
లస: పప
94-72/731

9819 NDX3049988
పపరర: ఉపపసదడ గడదడ
తసడడ:డ చన ననగయఖ గడదడ
ఇసటట ననస:17-161
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వజయ బబబగ యల
ఇసటట ననస:17--161
వయససస:40
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:17-161
వయససస:64
లస: ససస స
9829 NDX1661777
పపరర: భబవన కరమననన

9818 NDX3099827
పపరర: వనసకటటశశరరర ననలకలడడత

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:17-161
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ అపసయఖ ననలకలడడత
ఇసటట ననస:17-161
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ అజయ కలమమర కరటడగడడ
ఇసటట ననస:17-161
వయససస:18
లస: ససస స
9826 NDX3155793
పపరర: వనసకయమమ పసగగలలరగ

94-53/855

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకమమమలపరటట
ఇసటట ననస:17-161
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : ససరజశ
ఇసటట ననస:17-161
వయససస:39
లస: ససస స
9823 NDX2633873
పపరర: ధకత కరటడగడడ

94-72/729

9828 NDX2779429
పపరర: హహమలత గగమమడడ

94-72/1135

భరస : రవబబబగ గగమమడడ
ఇసటట ననస:17-161 302 C BLOCK
వయససస:44
లస: ససస స
94-72/732

9831 NDX2017060
పపరర: హరగ కకషష కరమననన

94-72/733

తసడడ:డ శసకర రరవప కరమననన
ఇసటట ననస:17-161 A-101
వయససస:23
లస: పప
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9832 NDX0347872
పపరర: శసకరరరవప కరమననన
కరమననన
తసడడ:డ నరసససహరరవప కరమననన
ఇసటట ననస:17-161 A-101
వయససస:60
లస: పప

94-72/734

9835 JBV2969491
పపరర: రరధదక పరగకపరటట

94-72/737

94-72/740

94-72/743

9844 JBV2727907
పపరర: శరఖమ సససదర పరగకపరటట

94-72/746

94-72/748

94-72/751

94-72/754

తసడడ:డ అసజ రరడడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:17-161 A-402
వయససస:44
లస: పప

94-72/744

9845 NDX1385483
పపరర: శకలత పరగకపరటట పరగకపరటట

9848 JBV2969319
పపరర: ససధనరరణణ బబ సతష

9851 JBV2969244
పపరర: నరమలకలమమరగ ఈడడసగసటట

94-72/1137

94-72/747

9840 NDX0469684
పపరర: యస వ పపషసవనణణ వననగళళ

94-72/742

9843 NDX1204718
పపరర: హరర వరర న పరగకపరటట

94-72/745

9846 NDX2463248
పపరర: శకనవరస రరడడ బబ నస
న

94-59/27

తసడడ:డ ననగగ రరడడడ బబ నస
న
ఇసటట ననస:17-161 A-401
వయససస:57
లస: పప
94-72/749

9849 NDX2150274
పపరర: హరరవరర న రరడడడ బబ నస
న

94-72/750

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ బబ నస
న
ఇసటట ననస:17-161 A-401
వయససస:25
లస: పప
94-72/752

9852 JBV2727337
పపరర: వనయ కలరణ ఈడడసగసటట

94-72/753

భరస : ఇ యస బబబమరరవప ఈడడసగసటట
ఇసటట ననస:17-161 A-402
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శశభననదదడ బబబమరరవప  ఈడడసగసటట
ఇసటట ననస:17-161 A-402
వయససస:34
లస: పప

9854 JBV2727220
పపరర: సస భననదదబ
డ బబగరవప ఈడడసగసటట

9855 NDX2977312
పపరర: మహహధర రరవప బబ జర

94-72/755

9857 NDX1202175
పపరర: జజనకక దదవ బబ లలర

9860 NDX0188417
పపరర: వజయలకడమ దసపత
తసడడ:డ నరసససహ రరవప దసపరటట
ఇసటట ననస:17-161 A-404
వయససస:29
లస: ససస స

94-72/1136

తసడడ:డ రమమరరవప బబ జర
ఇసటట ననస:17-161 A402
వయససస:49
లస: పప
94-72/756

భరస : శవపడసరద బబ లలర
ఇసటట ననస:17-161 A-403
వయససస:50
లస: ససస స
94-72/758

94-72/739

తసడడ:డ శరఖమ సససదర పరగకపరటట
ఇసటట ననస:17-161 A-303
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖచచదరగ  ఈడడసగసటట
ఇసటట ననస:17-161 A-402
వయససస:68
లస: పప

భరస : మహహధర రరవప బబ జర
ఇసటట ననస:17-161 A402
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపసయఖ బబ లలర
ఇసటట ననస:17-161 A-403
వయససస:59
లస: పప

9842 JBV2969459
పపరర: రరకకమణణ పరగకపరటట

9837 JBV2728327
పపరర: పపడమ కలమమర పరగకపరటట  

భరస : పడసరద రరవప వననగరళర
ఇసటట ననస:17-161 A-203
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:17-161 A-401
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగరరడడడ  బబ సతష
ఇసటట ననస:17-161 A-401
వయససస:52
లస: పప

9859 NDX1204569
పపరర: శవపడసరద బబ లలర

94-72/741

భరస : వనసకట ససబబబరరవప పరగకపరటట
ఇసటట ననస:17-161 A-304
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ బబ నస
న
ఇసటట ననస:17-161 A-401
వయససస:23
లస: ససస స

9856 NDX2972669
పపరర: లకడమ ఈడడపపగసటట

9839 NDX2177864
పపరర: ససబడహమణఖస బబలననగగ

94-72/736

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరగస  పరగకపరటట
ఇసటట ననస:17-161 A-103
వయససస:67
లస: పప

భరస : శరఖమ సససదర  పరగకపరటట
ఇసటట ననస:17-161 A-303
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరగస  పరగకపరటట
ఇసటట ననస:17-161 A-303
వయససస:65
లస: పప

9853 NDX1760926
పపరర: శకనవరస రరడడడ బబ సతష

94-72/738

తసడడ:డ వర ఆసజననయగలల బబలననగగ
ఇసటట ననస:17-161 A-201
వయససస:44
లస: పప

9841 AP151010402345
పపరర: వనసకట ససరఖ చసదడ వరపడసరద
రరవప వననగళళ
తసడడ:డ వనసకటకకషష యఖ వననగరళర
ఇసటట ననస:17-161 A-203
వయససస:76
లస: పప

9850 JBV2727840
పపరర: శకనవరసరరడడడ బబ సతష  

9836 NDX0469544
పపరర: పడసనరకలమమరగ పరగకపరటట

9834 NDX0347500
పపరర: వనసకటటశశరరర కకరకపరటట

తసడడ:డ శశషయఖ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:17-161 A-102
వయససస:72
లస: పప

భరస : పపడమ కలమమర పరగకపరటట
ఇసటట ననస:17-161 A-103
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ససబడహమణఖస బబలననగగ
ఇసటట ననస:17-161 A-201
వయససస:40
లస: ససస స

9847 NDX2150266
పపరర: రరధదక బబ నస
న

94-72/735

భరస : వనసకటటశశరరర కకరపరటట
ఇసటట ననస:17-161 A-102
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ పపడమకలమమర  పర
ఇసటట ననస:17-161 A-103
వయససస:35
లస: ససస స
9838 NDX2177856
పపరర: లకడమ ఉమమదదవ బబలననగగ

9833 NDX0351023
పపరర: భబరత కకరపరటట

9858 NDX1110550
పపరర: జశశసత బబ లలర

94-72/757

తసడడ:డ శవపడసరద బబ లలర
ఇసటట ననస:17-161 A-403
వయససస:27
లస: పప
94-72/759

9861 NDX0188441
పపరర: జజనకక ధసపరటట

94-72/760

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దసపరటట
ఇసటట ననస:17-161 A-404
వయససస:30
లస: ససస స

Page 299 of 393

9862 NDX0181941
పపరర: లకడమ ధసపరటట
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94-72/761

భరస : నరసససహ రరవప దసపరటట
ఇసటట ననస:17-161 A-404
వయససస:53
లస: ససస స
9865 NDX0469734
పపరర: తతయజజకడ కకలశశటస ట

94-72/764

భరస : వనసకటటశశరరరవప కకలశశటస ట
ఇసటట ననస:17-161 A-504
వయససస:54
లస: ససస స
9868 NDX1894733
పపరర: హహమసత శఖమకకలర

94-72/767

94-72/770

తసడడ:డ శకనవరస బబబగ
ఇసటట ననస:17-161B-102
వయససస:39
లస: పప
9874 NDX1888751
పపరర: శవకలమమరగ కరకలమమనస

94-72/773

భరస : రరమమసజననయగలల కరకలమమనస
ఇసటట ననస:17-161 B-402
వయససస:58
లస: ససస స
9877 NDX1109628
పపరర: భబరత దదవ ఇసటటరగ

9866 NDX1929456
పపరర: వనసకటటసశర రరవప కకలశశటస ట

94-72/765

94-72/776

9869 NDX1223338
పపరర: వనసకట ఇసదదర పసడయమ దరగరన
ఈదర
భరస : శరత చసదడ ఈదర
ఇసటట ననస:17-161 B-102
వయససస:34
లస: ససస స

94-72/768

9872 NDX1379064
పపరర: శకనవరస బబబగ ఈదర

94-72/771

9867 NDX1894717
పపరర: శరరష శఖమకకలర

9870 NDX2168202
పపరర: భబగఖలకడమ ఈదర

9873 NDX1888678
పపరర: కలమఖణణ కరకలమమనస

9875 NDX1964817
పపరర: రరమమసజననయగలల కరకలమమనస

9876 NDX0595371
పపరర: దదవఖ పడశరసత బబ లమర

94-72/774

9881 NDX0184283
పపరర: సతఖవత

94-72/777

9879 NDX1894634
పపరర: నరమల గరజలపలర

94-72/780

9882 NDX1888926
పపరర: సససదరఖ గదచద

9884 NDX1110261
పపరర: ననగగరరడడడ ఇసటటరగ

9885 NDX1033570
పపరర: రరధదక వనలశల

భరస : రసగదనస వనలససల
ఇసటట ననస:17-161 C
వయససస:64
లస: ససస స
9889 NDX1033430
పపరర: పదనమవత శకరరమ
భరస : లకడమ ననరరయణ శకరరస
ఇసటట ననస:17-161 C-104
వయససస:57
లస: ససస స

94-72/784

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ ఇసటటరగ
ఇసటట ననస:17-161 B-505
వయససస:61
లస: పప
9887 NDX2174514
పపరర: కరశవశశననధ ఇడడపపలపరటట

9890 NDX0999623
పపరర: శకరరమ అరరణ
తసడడ:డ లకడమననరరయణ శకరరస
ఇసటట ననస:17-161 C-104
వయససస:34
లస: పప

94-72/781

94-72/785

తసడడ:డ రసగదనస వనలససల
ఇసటట ననస:17-161 C
వయససస:47
లస: ససస స
94-72/787

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఇడడపపలపరటట
ఇసటట ననస:17-161 Cవయససస:35
లస: పప
94-72/789

94-72/778

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరడడ గరజలపలర
ఇసటట ననస:17-161 B-404
వయససస:46
లస: ససస స

9883 NDX1894683
పపరర: ననగగరరడడడ బబ రరక

94-72/786

94-72/775

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప బబ లమర
ఇసటట ననస:17-161 B-403
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉపపసదడ గదచద
ఇసటట ననస:17-161 B-502
వయససస:23
లస: ససస స

9886 NDX1033919
పపరర: అసజన వనలశల

94-72/772

తసడడ:డ రరమమసజననయగలల కరకలమమనస
ఇసటట ననస:17-161 B-402
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబయఖ ఎరకబబ యన
ఇసటట ననస:17-161 B 501 RADHA KRISHNA
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మగసల రరడడ బబ రరక
ఇసటట ననస:17-161 B-504-..
వయససస:52
లస: పప

94-72/769

భరస : శకనవరస బబబగ ఈదర
ఇసటట ననస:17-161 B-102
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ ఎరకబబ యన
ఇసటట ననస:17-161 B 501 RADHA KRISHNA
వయససస:31
లస: ససస స
94-72/783

94-72/766

తసడడ:డ లకడమ వనసకట పడసరద రరవప ఈదర
ఇసటట ననస:17-161 B-102
వయససస:63
లస: పప

9878 JBV2727675
పపరర: మలర కరరరరనరరవప బబ లమర  

94-72/763

భరస : హహమసత శఖమకకలర
ఇసటట ననస:17-161 B-101
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర  బబ లమర
ఇసటట ననస:17-161 B-403
వయససస:61
లస: పప
94-72/779

9864 NDX0095356
పపరర: నరసససహరరవప దసపరటట

తసడడ:డ వనసకయఖ దసపరటట
ఇసటట ననస:17-161 A-404
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:17-161 B-402
వయససస:65
లస: పప

భరస : ననగగరరడడడ ఇసటటరగ
ఇసటట ననస:17-161 B-403
వయససస:56
లస: ససస స
9880 NDX0184523
పపరర: మమధవ

94-72/762

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకలశశటస ట
ఇసటట ననస:17-161 A-504
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ శవపడసరద రరవప శఖమకకలర
ఇసటట ననస:17-161 B-101
వయససస:37
లస: పప
9871 JBV0801258
పపరర: శరత చసదడ ఈదర

9863 NDX1882415
పపరర: బబల వనసకట వర పడసరద
దసపరటట
తసడడ:డ నరసససహ రరవప దసపరటట
ఇసటట ననస:17-161 A-404
వయససస:26
లస: పప

9888 NDX1202191
పపరర: హరగత శకరరస

94-72/788

తసడడ:డ లకడమననరరయణ శకరరస
ఇసటట ననస:17-161 C-104
వయససస:34
లస: ససస స
94-72/790

9891 JBV2728335
పపరర: లకకషకననరరయణ శరరస  

94-72/791

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర  శకరరస
ఇసటట ననస:17-161 C-104
వయససస:66
లస: పప
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పపరర: కకషష పసడయ చసకరపలర
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94-72/792

తసడడ:డ వర శసకర రరవప చసకరపలర
ఇసటట ననస:17-161 C-202
వయససస:26
లస: ససస స
9895 NDX0348771
పపరర: శవశసకరరరవప తతనసగగసటర 

94-72/795

94-72/817

94-72/799

94-72/802

94-72/803

94-72/807

94-72/810

తసడడ:డ లకమయఖ మసగమమరగ
ఇసటట ననస:17-161 D
వయససస:46
లస: పప

9905 NDX2610137
పపరర: శకధర మదదదననన

9908 JBV1223668
పపరర: హహమబసదస బబ లమర

9911 NDX0595355
పపరర: హరగత కరటడగడడ 

9914 NDX1202134
పపరర: శశశత పడతసపరటట

94-72/813

9917 NDX1204684
పపరర: శశరయఖ పడతసపరటట

94-72/979

9920 NDX1204726
పపరర: 1 1
తసడడ:డ 1 1
ఇసటట ననస:17-161 D-102
వయససస:54
లస: పప

9900 NDX0595348
పపరర: రతరమమసబ కరటడగడడ 

94-72/798

9903 JBV2727824
పపరర: రవశకనవరస  

94-72/801

9906 NDX2610129
పపరర: శశష మహలకడమ మగవశ

94-72/980

భరస : శకధర మదదదననన
ఇసటట ననస:17-161 C402
వయససస:42
లస: ససస స
94-72/804

9909 NDX1929480
పపరర: దసరరరవత జలలగగ

94-72/805

భరస : రరధ కకషష రరడడడ జలలగగ
ఇసటట ననస:17-161 C-403
వయససస:41
లస: ససస స
94-72/808

9912 NDX0523357
పపరర: అజయ కలమమర కరటడగడడ 

94-72/809

తసడడ:డ ససబబబరరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:17-161 C-404
వయససస:48
లస: పప
94-72/811

9915 NDX1202142
పపరర: జజజ నజజఖత పడతసపరటట

94-72/812

భరస : శశరయఖ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:17-161 C-501
వయససస:57
లస: ససస స
94-72/814

తసడడ:డ అరర యఖ
ఇసటట ననస:17-161 C-501
వయససస:60
లస: పప
94-72/819

94-72/816

తసడడ:డ శకనవరసన  
ఇసటట ననస:17-161 C-304
వయససస:56
లస: పప

భరస : శశరయఖ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:17-161 C-501
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ షస ఉరయఖ పడతపత
ఇసటట ననస:17-161 C-501
వయససస:32
లస: పప
9919 NDX2074144
పపరర: హరగబబబగ మసగమమరగ

94-72/800

భరస : అజయ కలమమర కరటడగడడ
ఇసటట ననస:17-161 C-404
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ కరటడగడడ
ఇసటట ననస:17-161 C-404
వయససస:73
లస: పప
9916 NDX1206317
పపరర: వజయ ధదర పడతపత

9902 NDX0522946
పపరర: అపరసరరవప నలర మతష

9897 NDX2016906
పపరర: పడదదప చసద గసగవరపప

భరస : ససబబబరరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:17-161 C-304
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప  బబ లమర
ఇసటట ననస:17-161 C-403
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరశ రరడడ జలలగగ
ఇసటట ననస:17-161 C-403
వయససస:49
లస: పప
9913 NDX0350603
పపరర: ససబబబరరవప కరటడగడడ 

94-72/796

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మదదదననన
ఇసటట ననస:17-161 C 402
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రరధ కకషష రరడడడ జలలగగ
ఇసటట ననస:17-161 C-403
వయససస:24
లస: ససస స
9910 NDX1830562
పపరర: రరధ కకషష రరడడడ జలలగగ

9899 NDX0595363
పపరర: పదమ మకరపరటట

94-72/794

తసడడ:డ శకధర గసగవరపప
ఇసటట ననస:17-161 C-302...
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:17-161 C-304
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మదదద
ఇసటట ననస:17-161 C-401
వయససస:54
లస: పప
9907 NDX1830513
పపరర: సససదన జలలగగ

94-72/815

భరస : మలర కరరరరన రరవప మకరపరటట
ఇసటట ననస:17-161 C-304
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటయఖ మకరపరటట
ఇసటట ననస:17-161 C-304
వయససస:47
లస: పప
9904 NDX1757030
పపరర: చకకధర మదదద

9896 NDX2016971
పపరర: వరలకడమ గసగవరపప

9894 NDX0068916
పపరర: ససబబషసణణ తతనసగగసటర 

భరస : శవశసకరరరవప తషనసగగసటర
ఇసటట ననస:17-161 C-202
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకధర గసగవరపప
ఇసటట ననస:17-161 C-302...
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గసగవరపప
ఇసటట ననస:17-161 C-302...
వయససస:52
లస: పప
9901 NDX2174506
పపరర: మలర కరరరరన రరవప మకరపరటట

94-72/793

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప తషనసగగసటర
ఇసటట ననస:17-161 C-202
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమమరగస తషనసగగసటర
ఇసటట ననస:17-161 C-202
వయససస:58
లస: పప
9898 NDX2016955
పపరర: శకధర గసగవరపప

9893 NDX0068924
పపరర: ససషమ తతనసగగసటర 

9918 NDX2168301
పపరర: సరయ తదజశశన జలలగగ

94-72/818

తసడడ:డ రరధ కకషష రరడడడ జలలగగ
ఇసటట ననస:17-161 C BLOCK FLOT NO 403
వయససస:22
లస: ససస స
94-72/820

9921 NDX0469841
పపరర: లకడమ కలల
ర రగ

94-72/821

భరస : జననరర న కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:17-161 D-103
వయససస:53
లస: ససస స
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9922 NDX0999441
పపరర: సరయ కలల
ర రగ
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94-72/822

తసడడ:డ జననరరన రరవప కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:17-161 D-103
వయససస:29
లస: పప
9925 NDX0063941
పపరర: శరసత ఉపసల

94-72/825

94-72/981

భరస : మధస బబబగ 1
ఇసటట ననస:17-161 D-402
వయససస:47
లస: ససస స
9934 NDX1033331
పపరర: శకదదవ యరకమననన

9926 NDX0063933
పపరర: వజయశక ఉపస ల

94-72/824

94-72/826

9927 NDX0350405
పపరర: సతఖసరయ కకషష పడసరద
ఉపస
తసడడ:డ సససగరరరవప ఉపపస
ఇసటట ననస:17-161 D-203
వయససస:47
లస: పప

94-72/827

9929 NDX1555822
పపరర: దదవఖ నననస మసచనల

94-72/828

9930 NDX0184804
పపరర: మమరరస సతఖ పడభ మసచనల

94-72/829

తసడడ:డ సతనఖనసదస మసచనల
ఇసటట ననస:17-161 D-401
వయససస:27
లస: ససస స
94-72/830

9924 NDX0999474
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ ఆర

తసడడ:డ శవ శసకర రరడడడ అర
ఇసటట ననస:17-161 D-202
వయససస:29
లస: పప

భరస : సససగరరరవ ఉపసల
ఇసటట ననస:17-161 D-203
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష కకసడసరర
ఇసటట ననస:17-161 D 204
వయససస:20
లస: ససస స
9931 NDX2035088
పపరర: శశషష గరమటస

94-72/823

తసడడ:డ రతరస కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:17-161 D-103
వయససస:57
లస: పప

భరస : యస యస కర పడసరద ఉపసల
ఇసటట ననస:17-161 D-203
వయససస:40
లస: ససస స
9928 NDX2608289
పపరర: ససఖమఖ ససకహహత కకసడసరర

9923 NDX0469585
పపరర: జననరర న కలల
ర రగ

భరస : సతనఖనసదస మసచనల
ఇసటట ననస:17-161 D-401
వయససస:58
లస: ససస స

9932 NDX0346742
పపరర: కకషష మణణ కరసఠ చచసతనఖ
మదమసచ
తసడడ:డ మహన రరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:17-161 D-503
వయససస:30
లస: పప

94-72/831

9933 NDX1002476
పపరర: కకటటశశరరరవప యరకమననన

94-72/832

తసడడ:డ మహనరరవప ఎరకమననన
ఇసటట ననస:17-161 D-504
వయససస:50
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప ఎరకమననన
ఇసటట ననస:17-161 RADHA KRISHNA
వయససస:45
లస: ససస స

94-72/834
9935 NDX0095596
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప మమద
మసచ
తసడడ:డ ననరరయణమమరగస మదమసచ
ఇసటట ననస:17-161 RADHA KRISHNA
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ కరననరడడ ససరరఖపరగ
ఇసటట ననస:17-161 RADHA KRISHNA APP
వయససస:24
లస: ససస స

9937 NDX1233535
పపరర: ససభబషసన సస మపరలల

9938 NDX2189364
పపరర: శరరష భమననన

9939 NDX2189372
పపరర: కలమఖణణ గసగవరపప

94-72/833

94-72/836

94-72/837

9936 NDX1757709
పపరర: సశరష పసడయమ ససరరఖపరగ

94-72/835

94-72/838

భరస : వనసకట రరమయఖ సస సపలర
ఇసటట ననస:17-161 RADHA KRISHNA APP
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల భమననన
ఇసటట ననస:17-161 RADHAKRISHNA C-302
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకధర గసగవరపప
ఇసటట ననస:17-161 RADHAKRISHNA C-302
వయససస:24
లస: ససస స

9940 NDX1839663
పపరర: జజసఫ కరననరడడ ససరరఖపరగ

9941 NDX2124113
పపరర: శకనవరస రరవప మవశ

9942 NDX1837352
పపరర: శక దదవఖ లల కకపపసరరవపరగ

94-72/839

94-72/840

94-72/841

తసడడ:డ సససదర సససగ ససరరఖపరగ
తసడడ:డ ననరరయణ రరవప మవశ
తసడడ:డ వ గరపరల కకషష మమరగస కకపపసరరవపరగ
ఇసటట ననస:17-161 RADHA KRISHNA TOWE ఇసటట ననస:17-161 RADHA KRISHNA TOWE ఇసటట ననస:17-161 RADHA KRISHNA TOWE
వయససస:56
లస: పప
వయససస:53
లస: పప
వయససస:28
లస: ససస స
9943 NDX2765873
పపరర: పడవణ గగమమడడ

94-72/1139

తసడడ:డ రవబబబగ గగమమడడ
ఇసటట ననస:17-161, 302 C BLOCK
వయససస:20
లస: పప
9946 NDX2751196
పపరర: శరసత కలమమరగ రరడచడస

94-72/1141

భరస : శవ శసకర రరడడడ రరడచడస
ఇసటట ననస:17-161, D-102
వయససస:52
లస: ససస స
9949 NDX2950434
పపరర: రవకకషష బబలననగగ

9944 NDX3089778
పపరర: వనసకరయమమ పసగగలలరగ

94-73/728

భరస : కకటటశశర రరవప పప లననన
ఇసటట ననస:17-161, C-BLOCK -504
వయససస:64
లస: ససస స

భసధసవప: కకటటవరరరరవ
ఇసటట ననస:17-161,c block,504
వయససస:87
లస: ససస స

9947 NDX2902799
పపరర: శవ శసకర రరడడడ రరడచడస

9948 NDX2929446
పపరర: వనల ఈమన

94-78/1003

భసధసవప: శరసత కలమమరగ రరడడ చస
ఇసటట ననస:17-161, D-102
వయససస:60
లస: పప
94-72/1142

తసడడ:డ ససబడమణఖస బబలననగగ
ఇసటట ననస:17-161,RADHAKRISHNA,A-201
వయససస:20
లస: పప

9945 NDX3167988
పపరర: ససతనరవపమమమ పసగగలలరగ

9950 NDX2826105
పపరర: అమకతవలర బబలననగగ

94-78/1004

94-72/1140

భరస : రవ కకశశర రరడడడ ఈమన
ఇసటట ననస:17-161, D BLOCK -102
వయససస:31
లస: ససస స
94-72/1143

తసడడ:డ ససబడమణఖస బబలననగగ
ఇసటట ననస:17-161,RADHAKRISHNA,A-201
వయససస:18
లస: ససస స

94-72/1144
9951 NDX2825396
పపరర: వనసకట ససనల కలమమర గగనమ

తసడడ:డ అసకమమరరవప గగనమ
ఇసటట ననస:17-161,RADHAKRISHNA,B-304
వయససస:44
లస: పప

Page 302 of 393

9952 NDX2827269
పపరర: శరరద ఓబగలరరడడడ
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94-72/1145

94-72/1146 9954 NDX2825503
9953 NDX2825511
పపరర: వనసకటససబబయఖ యమరకబబ ఈనన
పపరర: సతఖవత యమరకబబ ఈనన

94-72/1147

భరస : వనసకట ససనల కలమమర గగనమ
ఇసటట ననస:17-161,RADHAKRISHNA,B-304
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశటస ట యమరకబబ ఈనన
ఇసటట ననస:17-161,RADHAKRISHNA,B-404
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబయఖ యమరకబబ ఈనన
ఇసటట ననస:17-161,RADHAKRISHNA,B-404
వయససస:50
లస: ససస స

9955 NDX2825586
పపరర: రమఖ చసదడ పతసవ

9956 NDX2825495
పపరర: వనసకయమమ పసగగలలరర

9957 NDX2826113
పపరర: కకటటశశర రరవప పప లననన

94-72/1148

94-72/1149

94-72/1150

తసడడ:డ చనద మ
ట మలలశశర రరవప పతసవ
ఇసటట ననస:17-161,RADHAKRISHNA,B-503
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప పప లననన
ఇసటట ననస:17-161,RADHAKRISHNA,C-504
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ పప లననన
ఇసటట ననస:17-161,RADHAKRISHNA,C-504
వయససస:64
లస: పప

9958 NDX2909000
పపరర: రమమశ కరగ

9959 NDX2826006
పపరర: పపరషచసదడ రరవప నసబమరగ

9960 NDX2825990
పపరర: రజన నసబమరగ

94-72/1151

94-72/1152

94-72/1153

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కరగ
ఇసటట ననస:17-161,RADHAKRISHNA,C-504
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వరసజననయగలల నసబమరగ
ఇసటట ననస:17-161,RADHAKRISHNA,D-403
వయససస:46
లస: పప

భరస : పపరషచసదడ రరవప నసబమరగ
ఇసటట ననస:17-161,RADHAKRISHNA,D-403
వయససస:36
లస: ససస స

9961 NDX2825420
పపరర: వనసకటటశశరరర మదదదననన

9962 NDX2825446
పపరర: రరణగక దదవ మదదదననన

9963 NDX2825438
పపరర: రణ యశశసత మదదదననన

94-72/1154

94-72/1155

94-72/1156

తసడడ:డ వనసకట రతస యఖ మదదదననన
ఇసటట ననస:17-161,RADHAKRISHNA,D-404
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర మదదదననన
ఇసటట ననస:17-161,RADHAKRISHNA,D-404
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మదదదననన
ఇసటట ననస:17-161,RADHAKRISHNA,D-404
వయససస:26
లస: పప

9964 NDX2825404
పపరర: వమల కలమమరగ మసగమమరగ

9965 NDX2825529
పపరర: గరతనవరణణ కరగ

9966 NDX2825537
పపరర: హహమసత కలమమర కరగ

94-72/1157

94-72/1158

94-72/1159

భరస : హరగబబబగ మసగమమరగ
ఇసటట ననస:17-161,RADHAKRISHNA,D-502
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రమమశ కరగ
ఇసటట ననస:17-161,RADHAKRISHNA,D-504
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ కరగ
ఇసటట ననస:17-161,RADHAKRISHNA,D-504
వయససస:20
లస: పప

9967 NDX2825552
పపరర: నవన కకషష కరగ

9968 NDX2262749
పపరర: లలత కలమమరగ కకనకక

9969 NDX2262590
పపరర: మననజ పవన కలమమర కకనకక

94-72/1160

తసడడ:డ రమమశ కరగ
ఇసటట ననస:17-161,RADHAKRISHNA,D-504
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరసబబబగ కకనకక
ఇసటట ననస:17-161, RING ROAD
వయససస:62
లస: ససస స

9970 NDX2262632
పపరర: రరసబబబగ కకనకక

9971 NDX2557155
పపరర: ససనత గరడడస

94-75/786

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకనకక
ఇసటట ననస:17-161, RING ROAD
వయససస:64
లస: పప
9973 ZGF2645208
పపరర: బల ససభడమణఖస చనరస

94-72/1162

తసడడ:డ శకకరసత polavaram
ఇసటట ననస:17-162
వయససస:42
లస: పప

94-72/982

94-72/1165

9977 NDX1949009
పపరర: వజయ లకడమ కకగసటట

94-72/1163

9980 NDX2645505
పపరర: జజనకక పస లవరస
భరస : శకకరసత పస లవరస
ఇసటట ననస:17-162
వయససస:60
లస: ససస స

94-72/1161

9975 NDX3053881
పపరర: సహహతఖ శశఖర అనరస

94-72/1164

తసడడ:డ రతర శశఖర అనరస
ఇసటట ననస:17-162
వయససస:27
లస: పప
94-72/1434

భరస : రమమష బబబగ కకగసటట
ఇసటట ననస:17-162
వయససస:55
లస: ససస స
94-72/1436

9972 NDX3053758
పపరర: పదమ వత బతషల
భరస : రతర శశఖర బతషల
ఇసటట ననస:17-162
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : బబల ససబడమణఖస చనరస
ఇసటట ననస:17-162
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధకర రజదదజదథదన
ఇసటట ననస:17-162
వయససస:21
లస: పప
9979 NDX0255216
పపరర: రసగననధ పస లవరస

9974 NDX3087772
పపరర: ససజజత చనరస

94-75/785

తసడడ:డ రరసబబబగ కకనకక
ఇసటట ననస:17-161, RING ROAD
వయససస:33
లస: పప

భరస : మహన మగరళ గరడడస
ఇసటట ననస:17-162
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ కరసతనరరవప
ఇసటట ననస:17-162
వయససస:42
లస: పప
9976 NDX3001567
పపరర: ససధదర రజదదజదథదన

94-75/784

9978 NDX1700864
పపరర: జగదదష చసదడ పడసరద కకగసటట

94-72/1435

తసడడ:డ రమమష బబబగ కకగసటట
ఇసటట ననస:17-162
వయససస:30
లస: పప
94-72/1437

9981 NDX3054012
పపరర: రతర శశఖర అనరస

94-74/751

తసడడ:డ రమమరరవప అనరస
ఇసటట ననస:17-162
వయససస:54
లస: పప

Page 303 of 393

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-42

9982 NDX0873539
పపరర: వనసకట రతరస వకరలగడడ

94-75/780

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:17-162
వయససస:49
లస: ససస స
9985 NDX2557239
పపరర: మహన మగరళ గరడడస

94-75/781

తసడడ:డ కకషష జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:17-162
వయససస:29
లస: పప
94-72/983

తసడడ:డ రరవప గరడడస
ఇసటట ననస:17-162 A
వయససస:48
లస: పప
9988 NDX2551307
పపరర: వనసకట నతఖ అనసరరగ అసకరల

9983 NDX1376755
పపరర: నవకరసత జజగరర మమడడ

9986 NDX2551059
పపరర: వనయ గరడడస

9989 NDX3042470
పపరర: లకడమ సతఖ పడసరద పసనమతస

94-72/984

9987 NDX2551216
పపరర: ససజత గరడడస

94-72/985

తసడడ:డ మహన మగరళ గరడడస
ఇసటట ననస:17-162 A
వయససస:20
లస: పప
94-72/1168

తసడడ:డ హరగ వనసకట ససబబరరమయఖ అసకరల
ఇసటట ననస:17-162 A11
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ రరజ పసననమతస
ఇసటట ననస:17-162 A BLOCK
వయససస:44
లస: పప

9991 NDX1889106
పపరర: రమణమమ గడడ స

9992 NDX2017235
పపరర: ననగ హరగణణ కరసస

94-72/843

94-75/782

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:17-162
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ మహన మగరళ గరడడస
ఇసటట ననస:17-162 A
వయససస:21
లస: పప
94-72/986

9984 NDX1307974
పపరర: వనసకయఖ బబ డదపపడడ

9990 NDX1888892
పపరర: శకలలఖ గడదస

94-72/842

తసడడ:డ ససబబబ రరవప గడదస
ఇసటట ననస:17-162 A BLOCK 1FLOR 102
వయససస:23
లస: ససస స
94-72/844

9993 NDX2017466
పపరర: ననరరయణమమ కరసస

94-72/845

భరస : ససబబబ రరవప గడడ స
ఇసటట ననస:17-162 A BLOCK 1FLOR102
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:17-162 A BLOCK 2FLOR 105
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:17-162 A BLOCK 2FLOR 105
వయససస:50
లస: ససస స

9994 NDX2017219
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ కరసస

9995 NDX2017458
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ కరసస

9996 NDX0469817
పపరర: హహమలత సస సపలర 

94-72/846

94-72/847

94-72/848

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:17-162 A BLOCK 2FLOR 105
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడ కరసస
ఇసటట ననస:17-162 A BLOCK 2FLOR 105
వయససస:56
లస: పప

భరస : రరమమహననడవప సస సపలర
ఇసటట ననస:17-162 A BLOCK 2FLOR 106
వయససస:72
లస: ససస స

9997 NDX0469650
పపరర: రరమమహన రరవప సస సపలర

9998 NDX1839739
పపరర: రవ పడసరద కవటట

9999 NDX0627141
పపరర: నఫసజ బబనస సయఖద

94-72/849

94-72/850

94-72/851

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ సస సపలర
ఇసటట ననస:17-162 A BLOCK 2FLOR 106
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ గరపయఖ కవటట
ఇసటట ననస:17-162 A BLOCK 2FLOR 205
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల అజజ బబషర సయయద
ఇసటట ననస:17-162 A BLOCK 3FLOR 108
వయససస:28
లస: ససస స

10000 NDX0627083
పపరర: నససమమ బబనస సయఖద

10001 NDX0621276
పపరర: అజదల అజజ బబషర సయఖద

10002 NDX0425868
పపరర: ననగజశశరగ వజజడల

94-72/852

94-72/853

94-72/854

భరస : అబగదల అజజ బబషర సయయద
ఇసటట ననస:17-162 A BLOCK 3FLOR 108
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల కరరమ బబషర సయయద
ఇసటట ననస:17-162 A BLOCK 3FLOR 108
వయససస:55
లస: పప

భరస : పరమగల రరడడ  వజజడల
ఇసటట ననస:17-162 A BLOCK 3FLOR 109
వయససస:60
లస: ససస స

10003 NDX0945220
పపరర: పరమగల రరడడ వజజడల

10004 NDX2074052
పపరర: శలస గవన

10005 NDX0438135
పపరర: జజఖతఖత గవన

94-72/855

94-72/856

94-72/857

తసడడ:డ కకటట రరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:17-162 A BLOCK 3FLOR 109
వయససస:66
లస: పప

భరస : శవ రరమ కకషష గవన
ఇసటట ననస:17-162 A BLOCK 4FLOR 110
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సతష గవన
ఇసటట ననస:17-162 A BLOCK 4FLOR 110
వయససస:38
లస: ససస స

10006 AP151010144336
పపరర: శకదదవ గవన

10007 NDX0424259
పపరర: శవ రరమ కకషస గవన

10008 AP151010144220
పపరర: సతష గవన

94-72/858

94-72/859

94-72/860

భరస : సరయబబబగ గవన
ఇసటట ననస:17-162 A BLOCK 4FLOR 110
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయబబబగ గవన
ఇసటట ననస:17-162 A BLOCK 4FLOR 110
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సరయబబబగ గవన
ఇసటట ననస:17-162 A BLOCK 4FLOR 110
వయససస:42
లస: పప

10009 AP151010144337
పపరర: సరయబబబగ గవన

10010 NDX0425959
పపరర: ససజన పరకననటట

94-72/863
10011 NDX0424226
పపరర: హరగవసకట ససబబరరమయఖ
అసకరల
తసడడ:డ సతఖననరరయణ అసకరల
ఇసటట ననస:17-162 A BLOCK 4FLOR 111
వయససస:58
లస: పప

94-72/861

తసడడ:డ రరఘవయఖ గవన
ఇసటట ననస:17-162 A BLOCK 4FLOR 110
వయససస:66
లస: పప

94-72/862

భరస : ససబబరరమయఖ పరకననటట
ఇసటట ననస:17-162 A BLOCK 4FLOR 111
వయససస:52
లస: ససస స
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10012 NDX0424127
పపరర: సతఖననరరయణ అసకరల

94-72/864

10013 NDX1369032
పపరర: శక లకడమ రరడడ బతన

94-72/865

10014 NDX1369040
పపరర: చసదడకళ రరడడడ బతన

94-72/866

తసడడ:డ ససబబరరమయఖ అసకరల
ఇసటట ననస:17-162 A BLOCK 4FLOR 111
వయససస:90
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససధనకర బతస న
ఇసటట ననస:17-162 A BLOCK 4FLOR 112
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససధనకర బతస న
ఇసటట ననస:17-162 A BLOCK 4FLOR 112
వయససస:43
లస: ససస స

10015 NDX1369057
పపరర: వనసకట ససధనకర రరడడడ బతన

10016 NDX0523571
పపరర: లచచయఖ కకట

10017 NDX2131035
పపరర: వణ వసదన మగతనఖల

94-72/867

94-72/868

94-72/869

తసడడ:డ తరరపతయఖ బతస న
ఇసటట ననస:17-162 A BLOCK 4FLOR 112
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ కకట
ఇసటట ననస:17-162 ABLOCK 5FLOR 113
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ అమమరరజ మగతనఖల
ఇసటట ననస:17-162 A BLOCK 5FLOR 115
వయససస:22
లస: ససస స

10018 NDX0187476
పపరర: దదవకర రరణణ మగతనఖల

10019 NDX1761148
పపరర: బబపస రరజ మగతనఖల

10020 NDX0616342
పపరర: తషమమల సరసబశవ రరవప

94-72/870

94-72/871

94-72/873

భరస : అమమరరజ మగతనఖల
ఇసటట ననస:17-162 A BLOCK 5FLOR 115
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అమమ రరజ మగతనఖల
ఇసటట ననస:17-162 A BLOCK 5FLOR 115
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప తషమమల
ఇసటట ననస:17-162 ABLOCK 5FLOR 115
వయససస:69
లస: పప

10021 NDX1109461
పపరర: ననగమణణ బబజరసకక

10022 NDX2035104
పపరర: శక చరణ ఇననల

10023 NDX1889064
పపరర: రమమదదవ కవటట

94-72/874

భరస : ససబబబరరవప బబజరసకక
ఇసటట ననస:17-162 B 2FLOR 2
వయససస:73
లస: ససస స
10024 NDX1110063
పపరర: ససబబబరరవప బబజరసకక

తసడడ:డ యమణయఖ ననయగడడ ఇననల
ఇసటట ననస:17-162 B 2FLOR 11
వయససస:59
లస: పప
94-72/877

తసడడ:డ వరయఖ బబజరసకక
ఇసటట ననస:17-162 B 2FLOR 217
వయససస:78
లస: పప
10027 NDX2017193
పపరర: బబబ మకణనలన అసగలలరగ

94-72/875

10025 NDX2017383
పపరర: రతరమమసబ చచరరకలరగ

భరస : రవ పడసరద కవటట
ఇసటట ననస:17-162 B 2FLOR 205
వయససస:45
లస: ససస స
94-72/878

భరస : రరమ బడహమస చచరరకలరగ
ఇసటట ననస:17-162 B 3FLOR 209
వయససస:75
లస: ససస స
94-72/880

భరస : వనణగ శశ బబల కలమమర అసగలలరగ
ఇసటట ననస:17-162 B 3FLOR 211
వయససస:49
లస: ససస స
10030 NDX2017417
పపరర: రరమ మహన రరవప
దడపసలపపడడ
తసడడ:డ రరఘవయఖ దడపసలపపడడ
ఇసటట ననస:17-162 B 3FLOR 212
వయససస:76
లస: పప

94-72/883

10033 NDX0425777
పపరర: వననద కలమమరగ తషమమల

94-72/886

94-72/876

10026 NDX2017094
పపరర: భబవన అసగలలరగ

94-72/879

తసడడ:డ వనణగ శశ బబల కలమమర అసగలలరగ
ఇసటట ననస:17-162 B 3FLOR 211
వయససస:24
లస: ససస స

10028 NDX2017029
పపరర: వనణగ శశ బబల కలమమర
అసగలలరగ
తసడడ:డ గరపరల రరవప అసగలలరగ
ఇసటట ననస:17-162 B 3FLOR 211
వయససస:53
లస: పప

94-72/881

10031 NDX0189142
పపరర: తదరజజమమ గగసటటపలర 

94-72/884

10029 NDX2035120
పపరర: వనదవత దదవ దథపరలపపడడ

94-72/882

భరస : రరమ మహన రరవప దథపరలపపడడ
ఇసటట ననస:17-162 B 3FLOR 212
వయససస:66
లస: ససస స
10032 NDX1888850
పపరర: వజయ కలమమరగ వనజసడర

94-72/885

భరస : శశరయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:17-162 B BLAKE 4FLOT 213
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : హరగపస
డ రద రరవప వనజసడర
ఇసటట ననస:17-162 B BLAKE 4FLOT 214
వయససస:58
లస: ససస స

10034 NDX0616359
పపరర: తషమమల భరత వరఖస

10035 NDX0425819
పపరర: ఉమమ మహహశశరగ పరరచరగ

94-72/887

94-72/888

భరస : సరసబశవరరవప తషమమల
ఇసటట ననస:17-162 B BLAKE 4FLOT 216
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తషమమల
ఇసటట ననస:17-162 B BLAKE 4FLOT 216
వయససస:32
లస: పప

భరస : రవ కకరణ పరరచసరగ
ఇసటట ననస:17-162 B BLAKE 5FLOT 217
వయససస:47
లస: ససస స

10036 NDX2550325
పపరర: రమణ దససపల

10037 NDX3023587
పపరర: జ సససదర రరజ కలపసల

10038 NDX3027836
పపరర: నరమల మమరగ గగసటపలర

94-72/987

భరస : శకనవరసరరవప దససపల
ఇసటట ననస:17-162 b block
వయససస:41
లస: ససస స
10039 NDX3031275
పపరర: వనత కలపసల
తసడడ:డ గరరన సససదర రరజ కలపసల
ఇసటట ననస:17-162 B BLOCK
వయససస:20
లస: ససస స

94-72/1169

తసడడ:డ శశరయఖ కజ
ఇసటట ననస:17-162 B BLOCK
వయససస:57
లస: పప
94-72/1171

10040 NDX0189431
పపరర: హహహమమవత దరగర

94-72/1170

భరస : గరరన సససదర రరజ కలపసల
ఇసటట ననస:17-162 B BLOCK
వయససస:52
లస: ససస స
94-72/889

భరస : నసబమరగ చనరరరస దరగర
ఇసటట ననస:17-162 B BLOCK 1FLOR203
వయససస:73
లస: ససస స

10041 NDX0094961
పపరర: నసబమరగ చనరరరస

94-72/890

తసడడ:డ చనరయఖ నసబమరగ
ఇసటట ననస:17-162 B BLOCK 1FLOR203
వయససస:71
లస: పప
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94-72/891

10043 NDX0096057
పపరర: ససరయఖ గగసటటపలర 

94-72/892

10044 NDX0424200
పపరర: రవ కకరణ పరరచరగ

94-72/893

భరస : ననరరయణ రరడడడ కకకసససపరటట
ఇసటట ననస:17-162 B BLOCK 3 FLOR210
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరయఖ లలట గగసటటపలర
ఇసటట ననస:17-162 B BLOCK 4FLOR
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ బబ సస బబబగ పరరచసరగ
ఇసటట ననస:17-162 B BLOCK 5FLOR 217
వయససస:45
లస: పప

10045 NDX2561652
పపరర: శకనవరస రరవప దససపల

10046 SSY0869057
పపరర: శశభరరణణ మలర పసదద

10047 NDX2742153
పపరర: ఏమ ఏస రఘగననథన

94-72/988

తసడడ:డ నగజశశరరరవప దససపల
ఇసటట ననస:17-162 B-block venkata ra
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటకకషషపడసరద నరరక
ఇసటట ననస:17-162 BLOCK C
వయససస:44
లస: ఇ

10048 NDX2811222
పపరర: రమమమణణ రఘగననథన

10049 NDX3095403
పపరర: ఉమ లకడమ పస లశశటస ట

94-72/1166

భరస : ఏమ ఏస రఘగననథన
ఇసటట ననస:17-162 C 320 Venkatramana E
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : సతఖదదవ పస లశశటస ట
ఇసటట ననస:17-162 C BLOCK
వయససస:42
లస: ససస స

10051 NDX1034081
పపరర: మననహరగ తతనసగగసటర

10052 NDX0998930
పపరర: చన పరసడడరసగరరరవప టట

94-72/894

94-72/1172

94-72/1173

భసధసవప: SREENIVASAN
ఇసటట ననస:17-162 C 320
వయససస:62
లస: పప
94-72/1174

94-78/1005
10050 NDX3020104
పపరర: వనసకట గణణష కలమమర పసననమతస

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ రరజ పసననమతస
ఇసటట ననస:17-162 C BLOCK
వయససస:49
లస: పప
94-72/895

10053 NDX2017722
పపరర: ససత బళళ పపరస

94-72/896

భరస : పరసడడరసగరరరవప తషనసగగసటర
ఇసటట ననస:17-162 C-BLOCK 1 FLOR 303
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ భబవననరరరయణ టట
ఇసటట ననస:17-162 C-BLOCK 1 FLOR 303
వయససస:80
లస: పప

భరస : శకధర బళరపపరస
ఇసటట ననస:17-162 C-BLOCK 2FLOR 306
వయససస:56
లస: ససస స

10054 NDX2017318
పపరర: శకధర కకషష మమరగస బళరపపరస

10055 NDX0974717
పపరర: ననగ శక హరగత పరశతననన

10056 NDX1887746
పపరర: శరసత దదవ పరశతననన

94-72/897

94-72/898

94-72/899

తసడడ:డ కకషష మమరగస బళరపపరస
ఇసటట ననస:17-162 C-BLOCK 2FLOR 306
వయససస:60
లస: పప

భరస : నసద కకషస ర గరరర పరటట
ఇసటట ననస:17-162 C-BLOCK 2FLOR 308
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : భబసరర రరవప పరశతననన
ఇసటట ననస:17-162 C-BLOCK 2FLOR 308
వయససస:72
లస: ససస స

10057 NDX2017441
పపరర: నసదకకశశర గరరర పరటట

10058 NDX1882308
పపరర: భబసరర రరవప పరశతననన

తసడడ:డ శరరబసదద గరరర పరటట
ఇసటట ననస:17-162 C-BLOCK 2FLOR 308
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప పరశతననన
ఇసటట ననస:17-162 C-BLOCK 2FLOR 308
వయససస:73
లస: పప

94-72/902
10059 NDX0350553
పపరర: తరరమల గగరరరధ పడసరద
యకరల
తసడడ:డ తమమయఖ యకరల
ఇసటట ననస:17-162 C-BLOCK 3FLOR 9
వయససస:44
లస: పప

10060 NDX0348664
పపరర: తమమయఖ యకరల

10061 NDX0187302
పపరర: రరధదక యకరల

10062 NDX0350991
పపరర: పరరశతదదవ యకరల

94-72/900

94-72/903

94-72/901

94-72/904

94-72/905

తసడడ:డ ననసరయఖ యకరల
ఇసటట ననస:17-162 C-BLOCK 3FLOR 9
వయససస:70
లస: పప

భరస : టట జ పడసరద యకరల
ఇసటట ననస:17-162 C-BLOCK 3FLOR 309
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : తమమయఖ యకరల
ఇసటట ననస:17-162 C-BLOCK 3FLOR 309
వయససస:62
లస: ససస స

10063 NDX1894584
పపరర: రమమ దదవ పసననమతస

10064 NDX0595561
పపరర: జజఖతరమయ ఐననల

10065 NDX1894592
పపరర: శక సరయ రగషసత తనటటమటర

94-72/906

94-72/907

94-72/908

భరస : లకడమసతఖపడసరద పసననమతస
ఇసటట ననస:17-162 C-BLOCK 3FLOR 310
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఐ వ ననయగడడ ఐననల
ఇసటట ననస:17-162 C-BLOCK 3FLOR 311
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తనటటమటర
ఇసటట ననస:17-162 C-BLOCK 4FLOR 314
వయససస:24
లస: ససస స

10066 NDX0425744
పపరర: శవ ననగజసదడస తనటటమటర 

10067 NDX0424168
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తనటటమటర 

10068 NDX3016714
పపరర: ససధఖరరణణ కకమమమలపరటట

94-72/909

94-72/910

భరస : వనసకటటశశర రరవప తనటటమటర
ఇసటట ననస:17-162 C-BLOCK 4FLOR 314
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చచనరయఖ తనటటమటర
ఇసటట ననస:17-162 C BLOCK 4FLOR 314
వయససస:56
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కకమమమలపరటట
ఇసటట ననస:17-162 flat no 5
వయససస:50
లస: ససస స

10069 NDX3022217
పపరర: ససధచర కలమమర కకమమమలపరటట

10070 NDX3016672
పపరర: హరగశ బబబగ కకమమమలపరటట

10071 NDX0627109
పపరర: శరఖమలమదదవ కసదసల

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకమమమలపరటట
ఇసటట ననస:17-162 flat no 5
వయససస:29
లస: పప

94-73/729

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకమమమలపరటట
ఇసటట ననస:17-162 flat no 5
వయససస:27
లస: పప

94-73/730

94-72/1167

94-72/911

భరస : ససధనకరరరవప కసదసల
ఇసటట ననస:17-162 VENKATARAMANA APP
వయససస:50
లస: ససస స
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10072 NDX0621318
పపరర: వరరణ కకషష కర కసదసల

94-72/912

10073 NDX0621300
పపరర: ససధనకరరరవప కసదసల

94-72/913

10074 NDX2210029
పపరర: అనత మసడదపప

94-72/914

తసడడ:డ ససధనకర రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:17-162 VENKATARAMANA APP
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శరసతయఖ కసదసల
ఇసటట ననస:17-162 VENKATARAMANA APP
వయససస:55
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర రరవప మసడదపప
ఇసటట ననస:17-162 VENKATARAMANA EA
వయససస:47
లస: ససస స

10075 NDX1034024
పపరర: దమయసత బబ డదపపడడ

10076 NDX0595033
పపరర: హనసమమయమమ చసదస

10077 NDX0621177
పపరర: చసదడశశఖర రరవప మసదడపప

94-72/915

94-72/916

94-72/917

భరస : వనసకయఖ బబ దచపపడడ
ఇసటట ననస:17-162 VENKATARAMANA EST
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చసదస
ఇసటట ననస:17-162 VENKATARAMANA EST
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ అనసతరరమయఖ మసదలపప
ఇసటట ననస:17-162 VENKATARAMANA EST
వయససస:53
లస: పప

10078 NDX0621185
పపరర: వనసకయఖ బబ డచపపడడ

10079 NDX2528636
పపరర: శకలసతల పపలపరటట

10080 NDX0595470
పపరర: సరరజన కకట

94-72/918

94-72/919

94-72/920

తసడడ:డ ససబబయఖ బబ దచపపడడ
ఇసటట ననస:17-162 VENKATARAMANA EST
వయససస:72
లస: పప

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:17-162VENKATA RAMANA EST
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : లచచయఖ కకట
ఇసటట ననస:17-162 VENKATARAMANA EST
వయససస:67
లస: ససస స

10081 NDX3026226
పపరర: లలత పరమమశశరగ గలస

10082 NDX2959419
పపరర: గలస భబసరర రరవప

10083 NDX2825453
పపరర: బల మగరళ కకషష కకట

94-74/752

94-74/753

94-72/1175

భరస : భబసరర రరవప గలస
ఇసటట ననస:17-162, F NO4 C BLOCK
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:17-162, FNO4 C BLOCK
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ కకట
ఇసటట ననస:17-162, VENKATARAMANA 3-2
వయససస:53
లస: పప

10084 NDX2825461
పపరర: పదనమవత కకట

10085 NDX2825479
పపరర: మమధసరగ పసనమతస

10086 NDX2825487
పపరర: గరఠరకర పసనమతస

94-72/1179

94-72/1176

94-72/1177

భరస : బబలమగరళ కకషష కకట
ఇసటట ననస:17-162,VENKATARAMANA 3-2
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకట గణణశ కలమమర పసనమతస
ఇసటట ననస:17-162,VENKATARAMANA 3-10
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ గణణశ కలమమర పపననమమమన
ఇసటట ననస:17-162,VENKATARAMANA 3-10
వయససస:19
లస: ససస స

10087 NDX2827236
పపరర: కవరఖనరఅల తనతమతనర

10088 NDX1033661
పపరర: ససజజత కకతత
స రగ

10089 NDX0999946
పపరర: అవననష కకతత
స రర

94-72/1178

94-72/921

94-72/922

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప తనతమతనర
ఇసటట ననస:17-162,VENKATARAMANA 3-14
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : బబలకకషష కకతత
స రర
ఇసటట ననస:17-164 VIDHYA NAGER 4LINE
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకషష కకతత
స రర
ఇసటట ననస:17-164 VIDHYA NAGER 4LINE
వయససస:32
లస: పప

10090 NDX0999862
పపరర: బబలకకషష కకతత
స రర

10091 AP151010177078
పపరర: కరమమశశరగదదవ ఆదదపపడడ

10092 AP151010174116
పపరర: భబసరరరకజ ఆదదపపడడ

94-72/923

94-72/924

94-72/925

తసడడ:డ జననరరన గగపరస కకతత
స రర
ఇసటట ననస:17-164 VIDHYA NAGER 4LINE
వయససస:64
లస: పప

భరస : భబసరరరరజ అడడపపడడ
ఇసటట ననస:17-169 VIDHYA NAGER 2LINE
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎ.యస.కకషష అడడపపడడ
ఇసటట ననస:17-169 VIDHYA NAGER 2LINE
వయససస:59
లస: పప

10093 NDX0937458
పపరర: శకసగవకకస శకవరణణ

10094 NDX0891606
పపరర: శకసగవకకస ఏససదనసస

10095 NDX3101888
పపరర: వర నటరరజ లసగరల

94-72/926

భరస : ఏససదనసస శకసగవకక
ఇసటట ననస:17-171
వయససస:38
లస: ససస స
10096 NDX2260479
పపరర: పడవణ కలమమర దడపసలపపడడ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప శకసగవకకస
ఇసటట ననస:17-171
వయససస:43
లస: పప
94-72/1429

తసడడ:డ సరసబశవరరవప దడపసలపపడడ
ఇసటట ననస:17-171
వయససస:33
లస: పప
10099 NDX0264457
పపరర: హరగక. తషమమల.
భరస : stinivasarao tummala
ఇసటట ననస:17-171
వయససస:32
లస: ససస స

94-72/927

10097 NDX0364018
పపరర: దదపసస ఘసటబ

తసడడ:డ ననగ లసగస
ఇసటట ననస:17-171
వయససస:45
లస: పప
94-75/783

తలర : ననగజసదడస
ఇసటట ననస:17-171
వయససస:30
లస: ససస స
94-78/741

10100 NDX2845279
పపరర: మహమమద సబహ తససరమ
భరస : మహమమద బశరరలమర ఖమన
ఇసటట ననస:17-171
వయససస:44
లస: ససస స

94-72/1180

10098 NDX3021896
పపరర: ఈశశర చసదడ నరర

94-75/1175

తసడడ:డ శవరజ నరర
ఇసటట ననస:17-171
వయససస:19
లస: పప
94-78/1006

10101 NDX2877702
పపరర: అశరసక శబరమ ఖమన

94-78/1007

తలర : మహమమద సబహ తససరమ
ఇసటట ననస:17-171
వయససస:24
లస: ససస స
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పపరర: వరలకడమ గసట
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94-72/1450

94-72/1181

Deleted

భరస : ననగజశశర రరవప గసట
ఇసటట ననస:17-171 TERRACE
వయససస:53
లస: ససస స
10105 NDX2728459
పపరర: శక దసరర రమమదదవ శకసగవకకస

10103 NDX2728525
పపరర: మహమమద సబహ తససరమ

94-72/1183

10104 NDX2728509
పపరర: అశరసక శబరమ ఖమన

94-72/1182

Deleted

భరస : మహమమద బశరరలమర ఖమన
ఇసటట ననస:17-171, FLAT NO.405, RAMA K
వయససస:44
లస: ససస స

తలర : మహమమద సబహ తససరమ
ఇసటట ననస:17-171, FLOT NO. 405, RAMA
వయససస:24
లస: ససస స

10106 NDX2827202
పపరర: శకనవరస రరడడడ శఖమల

10107 NDX2825297
పపరర: శకలకడమ శఖమల

94-72/1184

94-72/1185

తసడడ:డ ఏససదనసస శకసగవకకస
ఇసటట ననస:17-171, RAMA KRISHNA TOWE
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ శఖమల
ఇసటట ననస:17-171,RAMAKRISHNA,F-201
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ శఖమల
ఇసటట ననస:17-171,RAMAKRISHNA,F-201
వయససస:41
లస: ససస స

10108 NDX2825305
పపరర: మసస రరన షపక

10109 NDX2825313
పపరర: రవకకరణ కకమమననన

10110 NDX2825321
పపరర: పపజ దడపసలపపడడ

94-72/1186

94-72/1187

94-72/1188

భరస : శలమర అహమద షపక
ఇసటట ననస:17-171,RAMAKRISHNA,F-207
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర కకమమననన
ఇసటట ననస:17-171,RAMAKRISHNA,F-303
వయససస:20
లస: పప

భరస : పడవణ కలమమర దడపసలపపడడ
ఇసటట ననస:17-171,RAMAKRISHNA,F-502
వయససస:19
లస: ససస స

10111 NDX3034444
పపరర: లలత పరమమశశరగ గళస

10112 NDX2858926
పపరర: సససధసజ నసతకకర

10113 NDX2474690
పపరర: వర రరడడడ లసక

94-72/1192

Deleted

భరస : భబసరర రరవప గళస
ఇసటట ననస:17-262 fno4 ,c block
వయససస:33
లస: ససస స
10114 NDX3243409
పపరర: కకటట రరడడడ తమమననన

94-193/1403

తసడడ:డ గల రరడడడ తమమననన
ఇసటట ననస:19-7-272
వయససస:54
లస: పప
10117 JBV2567402
పపరర: మగనససరశమ మగతనస

94-198/6

94-198/9

94-198/12

భరస : దసరరరరరవప నమమకరయల
ఇసటట ననస:19-25-1959
వయససస:35
లస: ససస స

10118 JBV2568558
పపరర: కరగమగన షపక

10121 AP151010534216
పపరర: పసడమల పలర పప

10124 AP151010534127
పపరర: లకమమమ బతష
స ల

94-196/551

10127 AP151010528062
పపరర: ఆనసదరరవప ఓరరస

94-198/7

10130 NDX1682468
పపరర: ఇసదదర యయరకసశశటస ట
తసడడ:డ ససబబబరరవప యయరకసశశటస ట
ఇసటట ననస:19-25-1959
వయససస:39
లస: ససస స

94-198/5

10119 JBV0984153
పపరర: గగరరమమరగస జజఖత

94-198/8

తసడడ:డ హనసమగతరరవప
ఇసటట ననస:19-13-677
వయససస:33
లస: పప
94-198/10

10122 JBV2567048
పపరర: బగడద సరహహబ షపక

94-198/11

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:19-16-767
వయససస:50
లస: పప
94-198/13

10125 AP151010528335
పపరర: మమరగ పడతసపరటట

94-196/550

భరస : జకరయఖ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:19-19-959
వయససస:54
లస: ససస స
94-196/552

తసడడ:డ అసకలలల ఓరరస
ఇసటట ననస:19-19-965
వయససస:41
లస: పప
94-192/5

10116 AP151010534530
పపరర: కకటయఖ తతరరటట
తసడడ:డ హససన
ఇసటట ననస:19-12-670
వయససస:66
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:19-16-775
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ prathipati
ఇసటట ననస:19-19-959
వయససస:62
లస: పప
10129 NDX1682492
పపరర: ననగలకడమ నమమకరయల

94-30/346

భరస : అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:19-16-765
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:19-16-775
వయససస:29
లస: ససస స
10126 AP151010528261
పపరర: జకకకయ పడతసపరటట prathipati

10115 NDX2529527
పపరర: ససగగణ ఎలర

94-196/3

తసడడ:డ ససర రరడడడ లసక
ఇసటట ననస:19-6-321
వయససస:63
లస: పప

భరస : జజనశల
ఇసటట ననస:19-13-677
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:19-14-713
వయససస:50
లస: ససస స
10123 NDX1814020
పపరర: మమరర కలమమరగ బతష
స ల

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:17-369-37C
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : నరసససహహలల ఎలర మగతక
ఇసటట ననస:19-10-636
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ఓసస రర
ఇసటట ననస:19-13-673
వయససస:56
లస: పప
10120 AP151010534143
పపరర: ఎలసమమ దనరర

94-78/1009

10128 NDX2193233
పపరర: షరగమల మహమమద

94-192/4

భరస : అబగదల మజద మహమమద
ఇసటట ననస:19-25-1947
వయససస:30
లస: ససస స
94-192/6

10131
పపరర: లలకజశ గగసడ

94-30/1431

తలర : వనజకడ గగసడ
ఇసటట ననస:19 Tarbert Ct
వయససస:49
లస: పప
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10132 NDX0601245
పపరర: శకరరమగలల తమమశశటస ట

94-198/780

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:19_16_766
వయససస:32
లస: పప
10135 NDX2268712
పపరర: వర లకడమ నలర పరటట

94-90/455

94-90/504

94-90/686

94-90/720

94-2/1086

94-89/931

94-90/874

తసడడ:డ ధరమ ననయక జజతవథ
ఇసటట ననస:24-16-89
వయససస:23
లస: పప

10145
పపరర: దదలప అడపరల

10148 NDX2678522
పపరర: శశశత ససకర

10151 NDX3032687
పపరర: జజఖత బబయ కజతవథ

10154
పపరర: గరతస ఉపపసల

94-8/1363

94-72/1390

10140 NDX3118650
పపరర: నరసససహరరవప వటటసకలటట

10143 NDX1435966
పపరర: మమరగస పడసరద రరవప అదదసకక

10146 NDX2964039
పపరర: శక లకడమ భబరర వ మగసగగ

94-2/1087

తసడడ:డ శకనవరసరర రరవప జసపప
ఇసటట ననస:24-17-99
వయససస:18
లస: పప

94-90/688

94-76/935

10149 NDX2531135
పపరర: లకడమ నరసససహరరవప గరధసశశటస ట

94-2/578

తసడడ:డ పడసరదరరవప గరధసశశటస ట
ఇసటట ననస:21-8-79
వయససస:30
లస: పప
94-89/932

10152 JBV1435171
పపరర: కకకసస యన బబజరగ

94-90/872

తసడడ:డ రరజమహన రరవప
ఇసటట ననస:21-750
వయససస:44
లస: పప
94-78/1348

10155 NDX3215944
పపరర: ఉమ మహహశశరగ చలర

94-81/931

భరస : వనసకటరరడడడ చలర
ఇసటట ననస:24-6-1046
వయససస:61
లస: ససస స

94-1/1219 10158 NDX2526655
10157 NDX2524585
పపరర: వసశ రరఘవ వశశననథ మమడడ
పపరర: హరరవరర న కకషషసశశటస ట

10160 NDX2700946
పపరర: మధసన శక సరయ జసపప

94-78/1078

భరస : భబణగ జగధదష మగసగగ
ఇసటట ననస:21
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకధర మమడడ
ఇసటట ననస:24-12-227
వయససస:22
లస: పప
94-89/935

94-90/457

తసడడ:డ ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:20-32-8
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస ఉపపసల
ఇసటట ననస:22
వయససస:26
లస: పప

భరస : ధనత సరయ మసడవలర
ఇసటట ననస:24-9-25
వయససస:64
లస: ససస స
10159 NDX3184728
పపరర: ససధఖ జజతవథ

94-90/687

భరస : బబలల ననయక కజతవథ
ఇసటట ననస:21-57-11
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రఘగ బబబగ పపటటస
ఇసటట ననస:21-Q39
వయససస:29
లస: ససస స
10156 NDX3149622
పపరర: కణక దసరర మసడవలర

10142 NDX1462217
పపరర: ససబడమణఖ పరరరర అదదసకక

10137 NDX2268761
పపరర: పదమజ పస తన

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప వటటసకలటట
ఇసటట ననస:20-14/A
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:21-8-54
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస వనమగలపలర
ఇసటట ననస:21-56/3
వయససస:19
లస: ససస స
10153 NDX1717299
పపరర: భబవన పపటటస

94-8/1716

తసడడ:డ మగరళధర రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:21
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పరపస రరడడడ మగపరపన
ఇసటట ననస:21-8-14/2
వయససస:25
లస: పప
10150 NDX2996684
పపరర: అనసష వనమగలపలర

10139 NDX3225547
పపరర: శక లలత రతరస మసడవలర

94-198/782

భరస : అపరస రరవప పస తన
ఇసటట ననస:20-3-174
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరగస పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:20-32-8
వయససస:32
లస: పప

భరస : బడహమయఖ పసరసరశమగల
ఇసటట ననస:20-50679
వయససస:31
లస: ససస స
10147 NDX2644417
పపరర: లమల కకషష రరడడడ మగపరసల

94-90/456

భరస : వనణగ గరపరల మసడవలర
ఇసటట ననస:20-13-17
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మమరగస పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:20-32-8
వయససస:52
లస: ససస స
10144 NDX2492874
పపరర: లకమమమ పసరసరశమగల

10136 NDX0381939
పపరర: ననగగల మరర షపక

10134 JBV2568400
పపరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:19_16_775
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఆదస షఫస
ఇసటట ననస:20-3-115
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సమగదడస కరనసళళ
ఇసటట ననస:20-3-346
వయససస:63
లస: పప
10141 NDX1462241
పపరర: ససవరష అదదసకక

94-198/781

భరస : వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:19_16_775
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:20-3-1,
వయససస:48
లస: ససస స
10138 NDX2190718
పపరర: వనసకటటశశరరర కరనసళళ

10133 NDX0047837
పపరర: వరదదవ బతష
స ల

94-1/1220

భసధసవప: వసశ కకషష చలక
ఇసటట ననస:24-15-19
వయససస:23
లస: పప
94-81/780

10161 NDX2678761
పపరర: సరవతడ రరజననల

94-2/1095

భరస : వనసకట రరడడడ రరజననల
ఇసటట ననస:24-17-102
వయససస:40
లస: ససస స
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94-1/1221

భరస : చసత జననరరన
ఇసటట ననస:24-19-127
వయససస:39
లస: ససస స
10165 NDX2479079
పపరర: రరమ రరవప కకరకపరటట

94-1/1224

94-2/1098

94-3/615

భరస : రరసబబబగ అయఖపపరరడడ
ఇసటట ననస:25-3-37
వయససస:47
లస: ససస స
10174 NDX2526424
పపరర: జమలలనరసబబాదగమ పఠరన

94-2/579

94-81/783

తసడడ:డ చసదడ శశఖర కకమగమరగ
ఇసటట ననస:25-16-151
వయససస:25
లస: ససస స
10180 NDX2630374
పపరర: హరగక యశస

94-1/1309

94-2/1103

భరస : వనసకటటశశరరర దదవళర
ఇసటట ననస:25-16-407
వయససస:63
లస: ససస స
10186 NDX2619344
పపరర: ననగగర బ షపక

భరస : నరసససహరరవప కకనగళళ
ఇసటట ననస:25-17-287
వయససస:69
లస: ససస స

94-72/1226

94-89/739

10172 NDX2597797
పపరర: రరజజష గరననససన

10173 NDX2648814
పపరర: శక హరగక లకరరకలల

10175 NDX2394476
పపరర: ససభ సససదరస తదర

94-2/1097

10170 NDX2708683
పపరర: ననగ లకడమ బబససన
భరస : అనల కలమమర బబససన
ఇసటట ననస:25-1-131
వయససస:37
లస: ససస స

94-89/741

94-2/1102

94-2/1101

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప లకరరకలల
ఇసటట ననస:25-11-107
వయససస:20
లస: ససస స
94-89/680

10176 NDX2694693
పపరర: ససపపరష కకమగమరగ

94-81/782

తసడడ:డ సససదర రరవప టట జజజ న
ఇసటట ననస:25-16-99/9/A 2 ND LINE
వయససస:50
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర కకమగమరగ
ఇసటట ననస:25-16-151
వయససస:44
లస: ససస స

10178 NDX2692374
పపరర: సరయ పడకజశ కకమగమరగ

10179 NDX2526630
పపరర: వనసకట కకషష మమసస మగకరల

94-81/784

10181 NDX2385102
పపరర: పపషస లత ఓరరచ

94-1/1227

94-80/839
10182 NDX2551935
పపరర: రరజక మహమమద అననసరగ షపక

భరస : వనసకటటసశర రరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:25-16-290/1 MAHARSHI DAYA
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పపల మహమమద షపక
ఇసటట ననస:25-16-304/15
వయససస:18
లస: పప

10184 NDX2627859
పపరర: శకనవరససలల గగమమ

10185 NDX2664043
పపరర: వసశ కకరణ బతషల

10187 NDX2646677
పపరర: చనరత రమజజన షపక

10190 NDX2646628
పపరర: మమఘన యయరకబబ ఠరలమ
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప యయరకబబ ఠరలమ
ఇసటట ననస:25-17-313
వయససస:21
లస: ససస స

94-1/1226

తసడడ:డ సససదసలల మమసస మగకరల
ఇసటట ననస:25-16-193/A
వయససస:21
లస: పప

94-1/1308

94-2/1108

తసడడ:డ తరరపత రరవప బతషల
ఇసటట ననస:25-17-92
వయససస:20
లస: పప
94-2/1104

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:25-17-200/1
వయససస:53
లస: ససస స
94-2/1106

10167 NDX2677698
పపరర: వనసకయమమ అలర

భసధసవప: వనసకట శక అరరణ పదమ పస లలపలర
ఇసటట ననస:25
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ చనర చసదడయఖ గగమమ
ఇసటట ననస:25-16-2081
వయససస:25
లస: పప

భరస : ననగగర వల షపక
ఇసటట ననస:25-17-123/20
వయససస:43
లస: ససస స
10189 NDX2632891
పపరర: వజయ కకనగళళ

10169 NDX3077211
పపరర: గగపస శకనవరస పస లలపలర

94-1/1223

భరస : ఉమమమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-36-102/A
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర కకమగమరగ
ఇసటట ననస:25-16-151
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖర యశస
ఇసటట ననస:25-16-284
వయససస:21
లస: ససస స
10183 NDX2676773
పపరర: వనసకయమమ దదవళర

94-78/744

తసడడ:డ పరసధనమయఖ
ఇసటట ననస:25-8-559
వయససస:48
లస: పప

భరస : మహబమబ పఠరన
ఇసటట ననస:25-16-27 FNO-206
వయససస:56
లస: ససస స
10177 NDX2705655
పపరర: దసరర మమనక కకమగమరగ

10166 NDX2385581
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

10164 NDX2479111
పపరర: రరమ దదవ కకరకపరటట

భరస : రరమ రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:24-23-50
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:24-29-5
వయససస:23
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ కలవల
ఇసటట ననస:24-36-108
వయససస:39
లస: ససస స
10171 NDX0234427
పపరర: అరరణ అయఖపపరరడడడ

94-1/1222

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:24-23-3
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:24-23-50
వయససస:64
లస: పప
10168 NDX2646479
పపరర: పదమజ కలవల

10163 NDX2386092
పపరర: ఫససజనరసర షపక

10188 NDX2643971
పపరర: అబగదల సలమస

94-2/1105

తసడడ:డ khasim సలమర
ఇసటట ననస:25-17-253
వయససస:19
లస: పప
94-2/1107

10191 NDX2500924
పపరర: సరగత బబసలడడగగ

94-2/580

భరస : వననద బబసలడడగగ
ఇసటట ననస:25-17-367
వయససస:21
లస: ససస స
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10192 NDX2677797
పపరర: తరరన కలమమర చకర
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94-2/1109

తసడడ:డ ఆనసద బబబగ
ఇసటట ననస:25-18-22/A
వయససస:21
లస: పప
10195 NDX2479137
పపరర: రవసదడ రరడడడ బశరరడడడ

94-1/1228

94-2/1112

94-8/1145

94-4/1080

94-8/1074

94-8/1103

94-2/590

94-89/937

Deleted

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:40-21-56/41
వయససస:25
లస: ససస స

10205 JBV3688694
పపరర: ససనల బబబగ వరర 

10208 NDX3288917
పపరర: జజనకమమ గసగసన

10211 NDX2244622
పపరర: వజయ కలమమర దనసరగ

10214 NDX2699098
పపరర: వనసకటరతరస పగడల

94-76/946

10217 NDX3156007
పపరర: వషష
ష మమనక బతష
స ల

94-4/1081

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:40-21-56/41
వయససస:60
లస: ససస స

10200 NDX2362101
పపరర: పదనమవత రరజవరపప

94-8/1071

10203 NDX2036698
పపరర: అసజమమ తనటట కకసడ

94-4/1079

10206 NDX2244804
పపరర: పదనమవత దదమమటట

94-8/1073

తసడడ:డ శకధర దదమమటట
ఇసటట ననస:31-14-1276
వయససస:39
లస: ససస స
94-8/1754

10209 NDX2244556
పపరర: దసరర సరయ కలమమర మమసదస

94-8/1092

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమసదస
ఇసటట ననస:32-13-1260
వయససస:21
లస: పప
94-8/1105

10212 NDX2963742
పపరర: ఉమ కసకణస పటట

94-72/1238

భరస : ససబబరరవప కసకణస పటట
ఇసటట ననస:34-83-6
వయససస:61
లస: ససస స
94-2/1161

10215 NDX2507846
పపరర: బబపనయఖ మకరపరటట

94-1/1237

తసడడ:డ ససరఖ మకరపరటట
ఇసటట ననస:37-451
వయససస:70
లస: పప
94-90/1100

తసడడ:డ కకషరష రరడడడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:38/3 FLAT NO.502
వయససస:22
లస: ససస స
10220 NDX2834802
పపరర: అసజమమ బతష
స ల

94-2/1111

భరస : ససబడహమణఖస తనటట కకసడ
ఇసటట ననస:30-A
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : గలయఖ పగడల
ఇసటట ననస:36-10-630
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరష రరడడడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:38/3 FLAT NO.502
వయససస:22
లస: ససస స
10219 NDX2779320
పపరర: ననగలకడమ తషరరక

94-3/1295

తసడడ:డ పరల పడసరద దనసరగ
ఇసటట ననస:32-19-198
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప సరదస
ఇసటట ననస:34-319
వయససస:55
లస: ససస స
10216 NDX3204419
పపరర: వషష
ష మమనక బతష
స ల

10202 NDX2701407
పపరర: ససషసమథ పరటటబసడర

10197 NDX2639524
పపరర: తడవనణణ ఆరర

తసడడ:డ వరసరశమ రరజవరపప
ఇసటట ననస:25-27-30/1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : గరపరరజ
ఇసటట ననస:32-13-206
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ నరజన రరవప బబబగ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:32-18-1105
వయససస:36
లస: పప
10213 NDX1793315
పపరర: శవ పరరశత సరదస

94-72/1406

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:30-B
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరమమహన రరవప దదవ
ఇసటట ననస:32-12-1071
వయససస:48
లస: పప
10210 NDX2244747
పపరర: నరజసదడ బబబగ దదవరకకసడ

10199 NDX3246907
పపరర: షపక బబబబ వల

94-1/1310

తసడడ:డ శవరరడడడ ఆరర
ఇసటట ననస:25-21-289
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస పడభబకర పరటటబసడర
ఇసటట ననస:25-27-40/A
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:30-A
వయససస:51
లస: ససస స
10207 NDX2244580
పపరర: వనసకట భబవయఖ దదవ

94-8/1144

తసడడ:డ షపక షరరఫ
ఇసటట ననస:25-22-493
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకధర రరయవరపప
ఇసటట ననస:25-27-30/3
వయససస:20
లస: పప
10204 NDX0935668
పపరర: రజణగక వరర

10196 NDX2713766
పపరర: చచనర కకషషమమ పరపరథడటట

10194 NDX2628899
పపరర: వనసకటరతరస కరజ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరజ
ఇసటట ననస:25-18-103/C
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ చనరయఖ పరపరథడటట
ఇసటట ననస:25-20-94/A
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప గసటబ
ఇసటట ననస:25-22-392
వయససస:19
లస: ససస స
10201 NDX2578037
పపరర: సరయ వనసకట రరయవరపప

94-2/1110

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తమతమ
ఇసటట ననస:25-18-42/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ బశరరడడడ
ఇసటట ననస:25-19-72
వయససస:24
లస: పప
10198 NDX2644532
పపరర: ససమఖ గసట

10193 NDX2643427
పపరర: గరకలల లకమణ తమతమ

10218 NDX2268225
పపరర: ససశల కలమమరగ నలల
ర రగ

94-89/683

భరస : వనర వనసకట సతఖననరరయణ నలలరగ
ఇసటట ననస:40-20-36/3/A
వయససస:57
లస: ససస స
94-89/938

10221 NDX2772119
పపరర: ధనలకడమ ఓరరచ

94-89/939

భరస : అపసరరవప
ఇసటట ననస:40-21-56/41
వయససస:30
లస: ససస స
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10222 NDX2836195
పపరర: లకడమ తషరక
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94-89/940

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:40-21-56/41
వయససస:23
లస: ససస స
10225 NDX3121357
పపరర: షణగమక శకనవరస బదస

94-76/1023

94-1/1581

94-72/1294

94-4/1087

94-4/1090

94-4/1093

94-4/1096

తసడడ:డ వలసరహహబ
ఇసటట ననస:57-9
వయససస:44
లస: పప

10235 AP151010066499
పపరర: కరరమగనరసర

10238 JBV3023165
పపరర: షరకకరర షపక

10241 NDX0341552
పపరర: మగబనన శశక

10244 AP151010066143
పపరర: మసరసన బ షపక

94-4/1100

10247 NDX0114728
పపరర: లకమయఖ కకపపసల

94-4/1088

10250 NDX1326388
పపరర: అరరరతషలమ షససక
తసడడ:డ సదౘాసలమ
ఇసటట ననస:57-9
వయససస:44
లస: పప

10230 NDX3159605
పపరర: మతస కకయమఖ వపహ

94-72/1293

10233 NDX2387801
పపరర: మగభన షపక

94-8/1111

10236 NDX2200442
పపరర: ప దనమ వ త పస డడ టట

94-4/1089

భరస : ససబబ రరవప పస డడ టట
ఇసటట ననస:57/2
వయససస:51
లస: ససస స
94-4/1091

10239 NDX0940981
పపరర: రరమమహనరరవప గగరరకల

94-4/1092

తసడడ:డ సతఖననరరరయణ
ఇసటట ననస:57-7
వయససస:52
లస: పప
94-4/1094

10242 NDX0242842
పపరర: శవ ననగమణణ పరవపలలరగ

94-4/1095

భరస : ఆసజననయ శరససస స
ఇసటట ననస:57-9
వయససస:32
లస: ససస స
94-4/1098

10245 NDX1838673
పపరర: అబగదల రజజక షపక

94-4/1099

తసడడ:డ నననర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:57-9
వయససస:27
లస: పప
94-4/1101

తసడడ:డ ససగరతరరవప
ఇసటట ననస:57-9
వయససస:35
లస: పప
94-4/1103

94-72/1289

భరస : ననగమల మరర షపక
ఇసటట ననస:56-81/A12
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వలసరహహబ
ఇసటట ననస:57-9
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:57-9
వయససస:32
లస: పప
10249 AP151010063148
పపరర: అబగదలమర షపఖ

94-72/1295

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:57-9
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అరరరతషలమ
ఇసటట ననస:57-9
వయససస:35
లస: ససస స
10246 NDX1089671
పపరర: ససభబన షపక

10232 NDX3154739
పపరర: శవ రరమ కకషష నడడపలర

10227 NDX3143005
పపరర: ససజజత జమలమగదద

తసడడ:డ మతస కకయమఖ దదవదననస
ఇసటట ననస:53-10-8
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:57-4
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:57-9
వయససస:29
లస: ససస స
10243 NDX1326396
పపరర: పరవన బబనస షససక

94-1/1238

భరస : ఖమదర వల
ఇసటట ననస:57-2
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలమర సరహహబ
ఇసటట ననస:57-2
వయససస:54
లస: పప
10240 NDX1102011
పపరర: మమరగ నషర షపక

10229 NDX2517563
పపరర: రగయమజ షపక

94-4/1084

తసడడ:డ లకమనయఖ జమలమగదద
ఇసటట ననస:46-392
వయససస:31
లస: ససస స

తలర : వజయ లకడమ
ఇసటట ననస:54-5-6/2
వయససస:30
లస: పప

భరస : కలమమరగ దనసరగ
ఇసటట ననస:57-2
వయససస:33
లస: ససస స
10237 NDX1013721
పపరర: పసర అహమద షపక

94-89/1008

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:50-60-3/135
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ దదవదననస మటటస కకయఖ
ఇసటట ననస:53-10-8
వయససస:18
లస: ససస స
10234 NDX2200434
పపరర: ధనరగమక దనసరగ

10226 NDX2834828
పపరర: భమలకడమ వపరరర పటరస

10224 NDX1955337
పపరర: అరరరన చసతనడ

తసడడ:డ శసకర రరవప చసతనడ
ఇసటట ననస:41
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:46-21-56/41
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలల షపక
ఇసటట ననస:50-60-3/18
వయససస:43
లస: పప
10231 NDX3141868
పపరర: వపహ మటటస కకయఖ

94-4/1083

భరస : అరరరన చసతనడ
ఇసటట ననస:41
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బదస
ఇసటట ననస:45-35-/68
వయససస:27
లస: పప
10228 NDX2808772
పపరర: రగయమజ అహమద షపక

10223 NDX1955261
పపరర: రరపరదదవ చసతనడ

10248 NDX0240671
పపరర: ఫరరద షపక

94-4/1102

తసడడ:డ వలసరహహబ
ఇసటట ననస:57-9
వయససస:36
లస: పప
94-4/1104

10251 NDX0109728
పపరర: ఉమమదదవ తషమమల

94-4/1105

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:57/9A
వయససస:36
లస: ససస స
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10252 NDX0107888
పపరర: ససతనరరవమమ తషమమల

94-4/1106

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:57-9A
వయససస:68
లస: ససస స
10255 JBV1800630
పపరర: పససటటబగడద షపక

94-4/1109

94-4/1112

94-4/1115

94-4/1118

94-4/1121

94-4/1124

94-4/1127

భరస : జజన మహమమద
ఇసటట ననస:57-11
వయససస:36
లస: ససస స

10265 JBV1798008
పపరర: సరమమమ జఖస యసపరరల 

94-4/1130

94-4/1119

10260 JBV1792688
పపరర: ఆశరబబగస షపక 

94-4/1114

10263 NDX0379867
పపరర: జజనబబగస షపక

94-4/1117

10266 JBV1792720
పపరర: జజనసబ షపక 

94-4/1120

భరస : అబగదలలడ హమమన 
ఇసటట ననస:57-9D
వయససస:65
లస: ససస స

94-4/1122 10269 JBV1798172
10268 JBV1799683
పపరర: వనసకటససబడమణఖశరమ బబజగస
పపరర: కకటటశశరరరవప యసపరరల

10271 NDX0242909
పపరర: సరసశత మమరరసరరడడడ

10274 NDX1402783
పపరర: అలలకఖ మరరసరరడడడ

10277 NDX0115717
పపరర: అనల రరడడడ యమరసరరడడడ

10280 JBV1797349
పపరర: షరలబ షపక 
భరస : ససభబన 
ఇసటట ననస:57-11
వయససస:55
లస: ససస స

94-4/1123

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:57-9D
వయససస:67
లస: పప
94-4/1125

10272 JBV1793686
పపరర: కరరసపఠరన 

94-4/1126

తసడడ:డ చనననరషర 
ఇసటట ననస:57-10
వయససస:34
లస: పప
94-4/1128

10275 NDX1402775
పపరర: అపరష మరసరరడడడ

94-4/1129

తసడడ:డ ఆసజననయగలల రరడడడ మరసరరడడడ
ఇసటట ననస:57-10B
వయససస:32
లస: ససస స
94-4/1131

తసడడ:డ ఆసజననయగలల రరడడడ
ఇసటట ననస:57-10B
వయససస:30
లస: పప
94-4/1133

94-4/1111

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:57-9D
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల రరడడడ మరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:57/10B
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సతష రరడడడ
ఇసటట ననస:57/10B
వయససస:43
లస: ససస స
10279 NDX0242933
పపరర: ఇకకద బ షపక

94-4/1116

భరస : ఆసజననయ రరడడడ
ఇసటట ననస:57-10
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ  
ఇసటట ననస:57-10
వయససస:55
లస: పప
10276 NDX1453471
పపరర: జజఖత మరరడడ

10262 JBV1804384
పపరర: చనసదనబషర షపక

10257 NDX1838483
పపరర: వహహదన పఠరన

భరస : పససటటబగడచ 
ఇసటట ననస:57-9C
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరపడసనరస  
ఇసటట ననస:57-9D
వయససస:45
లస: పప

భరస : చనననరషర 
ఇసటట ననస:57-10
వయససస:50
లస: ససస స
10273 JBV1793827
పపరర: చనసదనబషర పఠరన

94-4/1113

భరస : కకటటశశరరరవప 
ఇసటట ననస:57-9D
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదలమర
ఇసటట ననస:57-9D
వయససస:34
లస: పప
10270 JBV1797323
పపరర: బబజజన పఠరన 

10259 JBV1803410
పపరర: మమహరరనరసర షపక

94-4/1108

తసడడ:డ వరహబ పఠరన
ఇసటట ననస:57-9C
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల రరహమమన
ఇసటట ననస:57-9C
వయససస:40
లస: పప

భరస : అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:57-9D
వయససస:58
లస: ససస స
10267 NDX0379818
పపరర: మహమమద అల షపక

94-4/1110

భరస : చననసభబషర
ఇసటట ననస:57-9C
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పససటట బగడద షపక
ఇసటట ననస:57-9C
వయససస:24
లస: పప
10264 NDX0379826
పపరర: హజజరరబ షపక

10256 JBV1803758
పపరర: అబగదలమరహరరనడషసద షపక

10254 JBV1792001
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తమమనడడ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ 
ఇసటట ననస:57-9A
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ నబ 
ఇసటట ననస:57-9B
వయససస:70
లస: పప

తలర : ఆషర షపక
ఇసటట ననస:57-9C
వయససస:27
లస: ససస స
10261 NDX1838640
పపరర: అబగదల రహమమన షపక

94-4/1107

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప 
ఇసటట ననస:57-9A
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అబగదలమరహరరనడషసద 
ఇసటట ననస:57-9B
వయససస:50
లస: పప
10258 NDX1838475
పపరర: రరబన షపక

10253 JBV1792530
పపరర: శశషసరయపడసరద తమమనడడ

10278 NDX0240804
పపరర: సతష రరడడడ మరరకడడడ

94-4/1132

తసడడ:డ మమధవరరడడడ
ఇసటట ననస:57-10B
వయససస:48
లస: పప
94-4/1134

10281 NDX0898122
పపరర: షపక షషకలర

94-4/1135

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:57-11
వయససస:29
లస: పప
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94-4/1136

తసడడ:డ ససభబన 
ఇసటట ననస:57-11
వయససస:36
లస: పప
10285 JBV3022431
పపరర: హహససపనబ షపక

94-4/1139

10286 JBV1797166
పపరర: రరధనకకకషష యరరక

94-4/1142

10289 NDX0342394
పపరర: ఖమజజబ షపక నసరరబషర

తసడడ:డ మహబమబ వల
ఇసటట ననస:58-A
వయససస:26
లస: పప

10292 NDX1403070
పపరర: ఘన షససదన షపక

భరస : అబగదల ఖమదర
ఇసటట ననస:58-C
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమద షరరఫ
ఇసటట ననస:58-C
వయససస:34
లస: పప
10300 NDX1551655
పపరర: పపజత అరగసమళళ

94-4/1155

94-4/1158

భరస : మమబగ ససభబన
ఇసటట ననస:60
వయససస:44
లస: ససస స

10301 NDX1955097
పపరర: లకడమ పడసనర కరమతనఎస

10304 JBV3013539
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఆరగసమళళ 

94-4/1164

10307 NDX1838699
పపరర: అఖల పపవరశడ

94-4/1149

10310 NDX1013556
పపరర: మమబగ ససభబన షపక
తసడడ:డ అలమరభక
ఇసటట ననస:60
వయససస:44
లస: పప

10290 NDX2037621
పపరర: అసజజద సయఖద

94-4/1144

10293 NDX1904607
పపరర: సలలఖమ షపక

94-4/1147

10296 NDX1016773
పపరర: సలమమబ

94-4/1150

భరస : పస యస బక
ఇసటట ననస:58-C
వయససస:74
లస: ససస స
94-4/1153

10299 NDX0115949
పపరర: హఫసజ సయఖద

94-4/1154

తసడడ:డ ససలలమమన
ఇసటట ననస:58-C
వయససస:65
లస: పప
94-4/1156

10302 AP151010237307
పపరర: పడభబవత మగతస ననన

94-4/1157

తసడడ:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:59/1A
వయససస:47
లస: ససస స
94-4/1159

10305 NDX1723650
పపరర: షరహహదన పఠరన

94-4/1163

తసడడ:డ ఖమదర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-C
వయససస:24
లస: ససస స
94-4/1165

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:59-C
వయససస:24
లస: పప
94-4/1167

94-4/1141

భరస : మగరరసజ మహమమద
ఇసటట ననస:58-C
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప  
ఇసటట ననస:59-1A
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదర ఖమన
ఇసటట ననస:59-C
వయససస:28
లస: ససస స
10309 NDX1017656
పపరర: రససల బ షపక

94-4/1146

భరస : కకషష కరమతనఎస
ఇసటట ననస:59-1A
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప 
ఇసటట ననస:59-1A
వయససస:55
లస: ససస స
10306 NDX1155266
పపరర: సలమమ పఠరన

10298 NDX0920389
పపరర: అబగదల ఖమదర షపక

10287 NDX0941682
పపరర: కకమల తమమననడడ

తసడడ:డ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:58-A
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ననసర మసరసన
ఇసటట ననస:58-C
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:59-1A
వయససస:26
లస: ససస స
10303 JBV3023413
పపరర: రరజశక ఆరగసమళర

94-4/1143

భరస : హపసజ
ఇసటట ననస:58-C
వయససస:56
లస: ససస స
94-4/1151

94-4/1138

భరస : శశషసరయపడసరద
ఇసటట ననస:58-9A
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:58-A
వయససస:28
లస: పప

94-4/1148 10295 AP151010066133
10294 NDX0109637
పపరర: శబన పరరశన శశశపస నస గగపరటట షపక
పపరర: కలమమ బబ సయఖద

10297 NDX1453489
పపరర: హహదయతషలర బ మహమమద

94-4/1140

భరస : పసరఅహమద
ఇసటట ననస:58-A
వయససస:50
లస: ససస స
94-4/1145

10284 JBV1794791
పపరర: కరరమగనరసర షపక 

భరస : బబబబవల 
ఇసటట ననస:57-12
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప  
ఇసటట ననస:57-A
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:58-A
వయససస:30
లస: ససస స
10291 NDX1386143
పపరర: ఖమజజమహహదద న షపక

94-4/1137

భరస : శశషష 
ఇసటట ననస:57-12
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : మహబమబసరర
ఇసటట ననస:57-12
వయససస:67
లస: ససస స
10288 NDX0900597
పపరర: షరజదన షపక

10283 JBV1794643
పపరర: లకడమ కళళ  

10308 NDX2192797
పపరర: అషమ షపక
భరస : గరలబ షపక
ఇసటట ననస:60
వయససస:22

94-4/1168

94-4/1166

లస: ససస స

10311 NDX1252188
పపరర: సససధస కలరపరటట

94-4/1169

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:61
వయససస:29
లస: ససస స
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10312 NDX1794255
పపరర: గగరరశ చగగరరపరటట
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94-89/684

10313 NDX2639185
పపరర: జరరనన షపక

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:62-2-142
వయససస:51
లస: పప

భరస : మహమమద రఫస షపక
ఇసటట ననస:62-25-211/726
వయససస:31
లస: ససస స

10315 NDX2671790
పపరర: శకధర కకడవలలరర

10316 NDX3197399
పపరర: కజ.ధనన లకడమ కకమటటననన

94-2/1232

10319 NDX2961449
పపరర: వనననరటరటబరక మకరపరటట

భరస : ఖమజజవల షపక
ఇసటట ననస:69/4, GANDHI NAGAR
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శశషషబబబగ మకరపరటట
ఇసటట ననస:71
వయససస:49
లస: ససస స

10321 JBV1792274
పపరర: జయపడద ధసళపరళళ

10322 JBV1800762
పపరర: దసరరరపడసరద ధసళపరళళ

94-4/1176

భరస : దసరరరపడసరద
ఇసటట ననస:71
వయససస:49
లస: ససస స
10324 NDX2856367
పపరర: ననగ మణణ పలర పస తష

94-76/1033

భరస : కజ.రరఘవనసయమ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:67-19-6
వయససస:53
లస: ససస స
94-80/787

94-2/1479

10325 RDV0914986
పపరర: అరచన చచదరగ సబబననన

94-80/785

10317 NDX3211323
పపరర: కజ.మహహశ కకసడడగగసట

94-76/1034

తసడడ:డ కజ హరగ బబబగ బబబగ
ఇసటట ననస:67-19-6
వయససస:20
లస: పప
10320 NDX0935627
పపరర: సడవసత దసలపళళళ

94-4/1175

తసడడ:డ దసరర పడసరద
ఇసటట ననస:71
వయససస:31
లస: ససస స
94-4/1177

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:71
వయససస:55
లస: పప
94-1/1586

10314 NDX2415966
పపరర: అవరరమలర షపక

తసడడ:డ అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:65-16-199
వయససస:43
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ శశషష రరడడడ
ఇసటట ననస:65B/4/3
వయససస:38
లస: పప
10318 NDX2266625
పపరర: హబబగనరసర షపక

94-2/1230

10323 NDX2527133
పపరర: హహమసత కలమమర పలర పస తష

తసడడ:డ వనరర వనసకట శకనవరసరరవప పలర పస తష
ఇసటట ననస:71-19-1A
వయససస:19
లస: పప
94-72/1300

10326 NDX2668234
పపరర: శకనవరస రరజ పపసపరటట

భరస : వర వనసకట శకనవరసరరవప పలర పస తష
ఇసటట ననస:71-19-1A
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పపడమచసద అచసటట
ఇసటట ననస:71/26/3,71/27/1, G 2
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరజ పపసపరటట
ఇసటట ననస:71B-7-3
వయససస:37
లస: పప

10327 NDX3103868
పపరర: అనరపపరష తచలననకలల

10328 NDX1252246
పపరర: గరషర షపక

10329 NDX1252220
పపరర: జరసలబద న షపక

94-80/986

భరస : వనసకటటశశరరర తచలననకలల
ఇసటట ననస:72-122/2
వయససస:67
లస: ససస స
10330 NDX1252238
పపరర: జరరనన షపక
భరస : జరసలబద న
ఇసటట ననస:73-C
వయససస:73
లస: ససస స
10333 NDX3035151
పపరర: లకడమ ననరరయణ తనరరర

94-4/1633

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:81/C
వయససస:64
లస: పప

94-4/1181

10334
పపరర: హరగశ అదదసకక

94-76/682

10337 NDX2677540
పపరర: వర రరఘవమమ కలసచపప

94-76/680

10340 NDX1654806
పపరర: ఉష శక అమమశశటస ట
తసడడ:డ హనసమసత రరవప అమమశశటస ట
ఇసటట ననస:83
వయససస:26
లస: ససస స

10332 NDX3089745
పపరర: అశశక చల

94-80/993

10335
పపరర: హరగశ అదదసకక

94-76/681

తసడడ:డ శక కకషష అదదసకక
ఇసటట ననస:80 , Floor 01
వయససస:27
లస: పప
94-2/1244

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:81-15-130
వయససస:46
లస: ససస స
94-4/1190

94-4/1179

తసడడ:డ జజషస చల
ఇసటట ననస:76-350-5B
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శక కకషష అదదసకక
ఇసటట ననస:80
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శక కకషష అదదసకక
ఇసటట ననస:80 , Floor 01
వయససస:27
లస: పప
10339 NDX1154855
పపరర: హహసపసన ఖమన పఠరన

10331 NDX1252253
పపరర: అనశర బబష షపక

94-4/1373

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:73-C
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:73/C
వయససస:62
లస: పప

తలర : శక లకడమ అనరపపరష తనరరర
ఇసటట ననస:77/ 1-3-54
వయససస:18
లస: పప
10336
పపరర: హరగశ అదదసకక

94-4/1178

భరస : అబగదల నబ
ఇసటట ననస:73/C
వయససస:27
లస: ససస స
94-4/1180

94-1/1239

10338 NDX1109891
పపరర: శరసత కలమమరగ రసగగససటస ట

94-72/934

భరస : ససత రరస పడసరద రసగగససటస ట
ఇసటట ననస:81-92 SAI PRAKASH APP FLO
వయససస:56
లస: ససస స
94-4/1191

10341 NDX1615006
పపరర: ఫణణసదడ అమమశశటస ట

94-4/1192

తసడడ:డ హనసమసత రరవప అమమశశటస ట
ఇసటట ననస:83
వయససస:27
లస: పప

Page 315 of 393

10342 NDX1577107
పపరర: అపరసరరవప కలబరరడడ
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94-4/1238

తసడడ:డ ససతయఖ కలబరరడడడ
ఇసటట ననస:89
వయససస:44
లస: పప
94-81/831

తసడడ:డ శకరరమలల అవరజన
ఇసటట ననస:95-271514
వయససస:23
లస: ససస స

10346 NDX3255965
పపరర: సససవనన బబబగ మగలలసరర

94-8/1252

భరస : వననద పమడడ
ఇసటట ననస:101 Sri lakshmi Nilayam
వయససస:41
లస: ససస స
10351 NDX3144110
పపరర: రరహహల బగరగక

94-4/1394

తసడడ:డ రసగ రరడడడ
ఇసటట ననస:101, N- Residency
వయససస:31
లస: పప

94-72/1415

94-80/884

భరస : వనసకటటశశరరర మనరవ
ఇసటట ననస:102
వయససస:58
లస: ససస స

10349 NDX3051661
పపరర: వననద పమడడ

94-8/1253

94-89/832

తసడడ:డ వజయ భబసరర చససడసరర
ఇసటట ననస:102 TEJA RESIDENCY
వయససస:19
లస: పప
94-8/1254

94-2/951

10355 NDX3122595
పపరర: మన మనరవ

10358 NDX3007747
పపరర: లకడమ వటటసకలటట

10361 NDX1930588
పపరర: పస ఐజజక పడసరద పలలర

భరస : హరగ కకషష రజవపరగ
ఇసటట ననస:102
వయససస:34
లస: ససస స
94-80/885

10356 NDX3110988
పపరర: వనసకట మలర కరరరరన రరవప
సరజశపలర
తసడడ:డ నరసససహ రరవప సరజశపలర
ఇసటట ననస:102
వయససస:40
లస: పప

94-89/833

10359 NDX3065943
పపరర: సరయ సరతశక మమకపస తషల

94-1/1395

94-89/831

94-72/1018

తసడడ:డ అజయ కలమమర మమకపస తషల
ఇసటట ననస:102 LAKSHMI ENCLAVE
వయససస:18
లస: పప
10362 NDX3085875
పపరర: లకడమ కల మలలసపరటట

94-77/693

భరస : ససరరసదడ ననథ మలలసపరటట
ఇసటట ననస:102, SHANMUKA PURNA RES.
వయససస:29
లస: ససస స

10364 NDX3074069
పపరర: శకనవరస పసబ

10365 NDX3072501
పపరర: ననగమహహన పసదమలలర

10367 NDX3265733
పపరర: భబరత గరడద
భరస : లకడమననరరయణ రరడడ గరడద
ఇసటట ననస:103, M P RESIDENCY
వయససస:65
లస: ససస స

10369 NDX3195328
పపరర: సరరష నరక

10370 NDX2689289
పపరర: అఖల కకషష మగపరసళర

భరస : వశ దదవ రరవప నరక
ఇసటట ననస:106
వయససస:34
లస: ససస స

94-78/852

భసధసవప: ఎమ మమరగస ఆనసద కలమమరగ మమమడ
ఇసటట ననస:102, SAHASRA RESIDENCY
వయససస:46
లస: పప

భరస : కలమమర శరసత శరత బబబగ కలరరగసటట
ఇసటట ననస:103 S V PRIDE
వయససస:61
లస: ససస స
94-8/1256

94-2/950

10353 NDX3093580
పపరర: లకడమ రజవపరగ

94-72/1017

94-72/1019

భరస : ససబబ రరవప మలలసపరటట
తసడడ:డ ఆసజననయగలల పస
ఇసటట ననస:102, SHANMUKHA PURNA RES ఇసటట ననస:103 Rakesh Grand
వయససస:69
లస: ససస స
వయససస:46
లస: పప
10366 NDX2641405
పపరర: సససరన ఒలవయ పలర పరటట

10350 NDX2667293
పపరర: అసజన దదవ గగతస కకసడ

10352 NDX2997443
పపరర: రరజ శశఖర రరడడడ కకసడసరన

భరస : ససబబ రరవప వటటసకలటట
ఇసటట ననస:102 anjaneya apts
వయససస:47
లస: ససస స
94-89/1081

94-90/1006

తసడడ:డ శవననరరరయణ గగతస కకసడ
ఇసటట ననస:101,grandeur residency
వయససస:19
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ వననసబగజజ నమననన
ఇసటట ననస:102
వయససస:18
లస: పప

10347 NDX3050010
పపరర: సరయ పడథసఖష మమమననన

తసడడ:డ రసగయఖ పమడడ
ఇసటట ననస:101 Sri lakshmi Nilayam
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మనరవ
ఇసటట ననస:102
వయససస:37
లస: ససస స

10357 NDX3003738
పపరర: సరయ వవనక నమననన

94-2/1260

తసడడ:డ కకషష కలమమర మమమననన
ఇసటట ననస:101
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరడడడ కకసడసరన
ఇసటట ననస:102
వయససస:25
లస: పప

10354 NDX3122660
పపరర: శతనరరవమమ మనరవ

10344 NDX2675445
పపరర: పవపతరర కటటసబడడ

తసడడ:డ ఒబగలలసస
ఇసటట ననస:89-861
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బబసజమమన మగలలసరర
ఇసటట ననస:101
వయససస:32
లస: పప

10348 NDX3044559
పపరర: శరరష దథసతననన

10363 NDX3013513
పపరర: కకటటశశరమమ మలలసపరటట

94-1/1369

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:89-1-216
వయససస:29
లస: ససస స

10345 NDX2706521
పపరర: రరజ రరణణ అవరజన

10360 NDX3293883
పపరర: అరరణ చససడసరర

10343 NDX2627958
పపరర: సరయబ షపక

తసడడ:డ కకషష మహన
ఇసటట ననస:106
వయససస:19
లస: పప

94-76/690

భరస : బబబగ శకనవరస పసదమలలర
ఇసటట ననస:103 Rakesh Grand
వయససస:35
లస: ససస స
94-78/1339

10368 NDX2608701
పపరర: సశపర పసడయ ససరఖపగర

94-76/607

తసడడ:డ జజషసప కరననరడడ ససరఖపగర
ఇసటట ననస:104,B-Block
వయససస:20
లస: ససస స
94-81/745

10371 NDX3113578
పపరర: కరరణ కలమమర అడడ గడ

94-4/1395

తసడడ:డ బడహమస అడడ గడ
ఇసటట ననస:107
వయససస:40
లస: పప
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94-2/953

10373 NDX3068202
పపరర: దదపసస అసబటట

94-72/1020

తసడడ:డ రరధన కకషష పరలడడగగ
భరస : వనసకటటశశర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:109 SHRI SARADA PARAMESW ఇసటట ననస:110
వయససస:22
లస: ససస స
వయససస:34
లస: ససస స
10375 NDX3019528
పపరర: చనసదదన వనలగర

94-1/1405

తసడడ:డ శకనస చటబసల
ఇసటట ననస:128-15-862
వయససస:22
లస: పప

10378 NDX3117785
పపరర: నరసమమ వరపలలర

10379 NDX3085560
పపరర: సస బబగఖ లకడమ అలసపలర

94-72/1022

భరస : ననరరయణ వరపలలర
ఇసటట ననస:130 3RD LINE
వయససస:61
లస: ససస స
10381 NDX3174471
పపరర: వనసకటటష బబబగ పరటటబసడర
తసడడ:డ హరగ కకషష రరవప
ఇసటట ననస:135-12-594
వయససస:26
లస: పప
10384 NDX2881886
పపరర: మమధవరరవప మచనచ

94-81/839

Deleted
94-49/735

భరస : పరరవతరరవ నరమమమదద
ఇసటట ననస:135-55
వయససస:40
లస: ససస స
10390 NDX2902476
పపరర: అపస రరవప మగతస ననన
తసడడ:డ పసచచయఖ మగతస ననన
ఇసటట ననస:135-55 f no g3
వయససస:54
లస: పప
10393 NDX2635183
పపరర: జగదదశశర రరవప పస లవరపప

94-180/1380

10382 NDX3191582
పపరర: హరగ కకషష రరవప పరటటబసడర

94-76/697

10385 NDX2881902
పపరర: సశపర మచనచ

94-81/840

Deleted

భరస : మమధవరరవప మచనచ
ఇసటట ననస:135-12-605
వయససస:39
లస: ససస స

10388 NDX3121233
పపరర: పరరవథఖరరవ నరమమమడడ

10391 NDX2892578
పపరర: అనసష పపననటట

10394 NDX2635266
పపరర: ఝమనస రరణణ పస లవరపప

10380 NDX3166634
పపరర: పదనమవత పరటటబసడర

94-75/1124

10383 NDX3119641
పపరర: రరహహత మచనచ

94-71/683

తసడడ:డ మమధవ రరవప మచనచ
ఇసటట ననస:135-12-605
వయససస:18
లస: పప

94-52/538

10386 NDX2902138
పపరర: రరహహత మచనచ

94-89/837

Deleted

తసడడ:డ మమధవ రరవప మచనచ
ఇసటట ననస:135-12-605
వయససస:18
లస: పప
10389 NDX3145117
పపరర: వమల మగతస ననన

94-77/702

భరస : అపసరరవప మగతస ననన
ఇసటట ననస:135-55
వయససస:48
లస: ససస స
94-78/868

భరస : కరరగకకశన పపననటట
ఇసటట ననస:135-55,FLATNO 103,
వయససస:32
లస: ససస స
94-76/613

94-72/1023

భరస : హరగ కకషష రరవప
ఇసటట ననస:135-12-594
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ నరమమమడడ
ఇసటట ననస:135-55
వయససస:47
లస: పప
94-77/703

10377 NDX3097136
పపరర: ననరరయణ వరపలలర
తసడడ:డ నసరయఖ వరపలలర
ఇసటట ననస:130.
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ పపతయఖ
ఇసటట ననస:135-12-594
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ మచనచ
ఇసటట ననస:135-12-605
వయససస:45
లస: పప
10387 NDX3120672
పపరర: కలమమరగ నరమమమదద

94-2/975

భరస : ననరరయణ అలర సపలర
ఇసటట ననస:135-12-584
వయససస:58
లస: ససస స
94-75/1125

94-65/869

తసడడ:డ రరమకకషష రరవప కకటబరల
ఇసటట ననస:121-7-1519 kalyani nagar
వయససస:18
లస: పప

10376 NDX2609949
పపరర: శవ నగజశ చటబసల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనలగర
ఇసటట ననస:123-15-523,B Sri Harsha
వయససస:20
లస: ససస స

10374 NDX3133741
పపరర: తనరకజశశరరరవప కకటబరల

93-53/768
10392 SAA1343698
పపరర: మగరళ కకషష చచదరగ గగసడవరపప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:135-59/4
వయససస:44
లస: పప
94-76/614

10395 NDX2639060
పపరర: రరగగవర ససరఖదదవర

94-76/615

తసడడ:డ ననరరయణ దనస పస లవరపప
ఇసటట ననస:135-59/7,F.NO.106 TEJA
వయససస:65
లస: పప

భరస : జగదదశశర రరవప పస లవరపప
ఇసటట ననస:135-59/7,F.NO.106 TEJA
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ నరజష బబబగ
ఇసటట ననస:135-59/7,F.NO.106 TEJA
వయససస:45
లస: పప

10396 NDX2635282
పపరర: పదనమవత ససరఖదదవర

10397 NDX2934834
పపరర: శకదసరర అసగలకలదదటట

10398 NDX2830644
పపరర: శకవదఖ అసగలకలదదటట

94-76/616

భరస : రఘగవర ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:135-59/7,F.NO.106 TEJA
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ షణగమఖశరససస స అసగలకలదదటట
ఇసటట ననస:135-84
వయససస:19
లస: ససస స

10399 NDX2934776
పపరర: శరసతపదమశక అసగలకలదదటట

10400 NDX3127842
పపరర: అబగదల సలమస

భరస : షణగమఖశరససస స అసగలకలదదటట
ఇసటట ననస:135-84
వయససస:41
లస: ససస స

94-76/704

తసడడ:డ అబగదల ససబబన
ఇసటట ననస:135-84
వయససస:63
లస: పప

94-12/1387

94-74/683

తసడడ:డ షణగమఖశరససస స అసగలకలదదటట
ఇసటట ననస:135-84
వయససస:21
లస: ససస స
94-77/705

10401 NDX2988236
పపరర: మహ లకడమ మమరరరపపరస

94-77/706

భరస : రవ శసకర మమరరరపపరస
ఇసటట ననస:135-84
వయససస:18
లస: ససస స
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10402 NDX3098993
పపరర: మమధవ లత మమమడనల

94-78/870

భరస : వనసకటటశశర రరవప మమమడనల
ఇసటట ననస:135-84
వయససస:33
లస: ససస స
10405 NDX3163763
పపరర: రశద బబగగమ షపక

94-82/813

94-78/873

94-78/875

Deleted
94-4/1280

భరస : రరఘవ రరడడడ చచరరరపలర
ఇసటట ననస:138
వయససస:49
లస: ససస స
10417 NDX2528768
పపరర: మగసల అరరణ కలమమరగ

94-2/624

భరస : సరసబశవ రరవప మగసల
ఇసటట ననస:144-9-171
వయససస:43
లస: ససస స
10420 NDX2994945
పపరర: సరశత మగలర పపడడ

94-78/1074

94-72/1223

94-2/1072

తసడడ:డ నరమల కలమమర కకసన
ఇసటట ననస:201,bhavani residency
వయససస:38
లస: పప
10429 SYX0765612
పపరర: శకవరణణ మగపరసళర

94-2/1045

94-8/1353

భరస : వనసకటటశశరరర మగపరసళర
ఇసటట ననస:201, RADHIKA RESIDENCY
వయససస:48
లస: ససస స

10407 NDX2951622
పపరర: ననగ వగదదవ దదవఖ యసడడపరటట

94-73/696

10410 NDX2901270
పపరర: శక చరణ సరయ పరగమ

94-78/874

తసడడ:డ వనసకటరమణ పరగమ
ఇసటట ననస:135-84,FLAT NO.204
వయససస:32
లస: పప
94-90/1009

తసడడ:డ వనసకట రమణ పరగమ
ఇసటట ననస:135-84,FLAT NO.204
వయససస:32
లస: పప

10413 NDX1764738
పపరర: శరఖమల పరగమ

94-78/666

భరస : వనసకట రమణ పరగమ
ఇసటట ననస:135-84 , F NO 204
వయససస:55
లస: ససస స

10415 NDX2394427
పపరర: గరత పప టట
స నసరగ

94-89/690

10416 NDX2669489
పపరర: ససశకల దనవల

94-2/1051

భరస : శవ కలమమర లలట పప టట
స నసరగ
ఇసటట ననస:141 12 TH LINE
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అసకలలల
ఇసటట ననస:144-1 SRI RAMA NAGER
వయససస:33
లస: ససస స

10418 NDX3084522
పపరర: ననగగల షరరఫ షపక

10419 NDX2627487
పపరర: భవన పపరస

94-72/1026

10421 NDX2977759
పపరర: ఉమ లకడమ నలర మతష

10424 NDX3097474
పపరర: వసశ కకషష యమదవ ఠటటసకకలమ

94-1/1295

తసడడ:డ బబబగ
ఇసటట ననస:159-11-73
వయససస:19
లస: ససస స
94-4/1573

భరస : సరసబశవరరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:201 MOURYA NIVAS
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:201 MYTHRI HOMES
వయససస:27
లస: పప
10426 NDX2673978
పపరర: శకనవరస కలమఖణ కకసన

10409 NDX2666923
పపరర: శరకవణ శకత

10412 NDX2881639
పపరర: శక చరణ సరయ పరగమ

94-78/872

తసడడ:డ ససజవ కలమమర యసడడపరటట
ఇసటట ననస:135-84flat no 102
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:158-11-43/A
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శవలసగ పడసరద మగలర పపడడ
ఇసటట ననస:201
వయససస:28
లస: ససస స
10423 NDX3085362
పపరర: లకడమ కకరణ మగనపలర

94-87/1368

తసడడ:డ యజజ ననరరయణ శరససస స
ఇసటట ననస:135-84, Flat no-103
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరమణ పరగమ
ఇసటట ననస:135-84,FLAT NO.204
వయససస:32
లస: పప
10414 NDX2628956
పపరర: అనరపపరష చచరరరపలర

10406 NDX2980571
పపరర: వజయ కకషష యసడడపరటట

10404 NDX3157443
పపరర: పడణయ యరరకకలల

తసడడ:డ సదనశవ
ఇసటట ననస:135-84
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససజవ కలమమర యసడడపరటట
ఇసటట ననస:135-84
వయససస:22
లస: పప

భరస : దసరరర పడసరద రరవప కకమరవవలల
ఇసటట ననస:135-84,
వయససస:53
లస: ససస స
10411 NDX2901163
పపరర: శక చరణ సరయ పరగమ

94-78/871

తసడడ:డ సదన శవ యరరకకలల
ఇసటట ననస:135-84
వయససస:29
లస: పప

భరస : అబగదల మగనర షపక
ఇసటట ననస:135-84
వయససస:36
లస: ససస స
10408 NDX2932754
పపరర: శవ రరజ కలమమరగ కకమరవవలల

10403 NDX3153921
పపరర: భబరర వ యరరకకలల

10422 NDX2979755
పపరర: సనరధ నలర మతష

94-4/1574

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:201 mourya nivas
వయససస:29
లస: ససస స
94-8/1352

10425 NDX2642346
పపరర: జగదదశ పరసడద

94-2/1071

తసడడ:డ వనసకట సరశమ ఠటటసకకలమ
ఇసటట ననస:201 SUDHA RESIDENCY
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఏస కజ పరసడద నర
ఇసటట ననస:201, AR PLAZA
వయససస:46
లస: పప

10427 NDX2914224
పపరర: ససధఖ రరణణ

10428 SYX0765638
పపరర: మమళక మగపరసళర

94-78/1075

94-1/1443

భరస : జజనకకరరస
ఇసటట ననస:201 , padmavathi nilayam
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మగపరసళర
ఇసటట ననస:201, RADHIKA RESIDENCY
వయససస:24
లస: ససస స

10430 SYX0765604
పపరర: వనసకటటశశరరర మగపరసళర

10431 NDX3175973
పపరర: కరకసత కకరణ కలమమర కకలర

94-89/1066

భసధసవప: శకవరణణ మగపరసళర
ఇసటట ననస:201, RADHIKA RESIDENCY
వయససస:52
లస: పప

94-77/923

తసడడ:డ కకషషయఖ కకలర
ఇసటట ననస:201,satyaleela apartments
వయససస:44
లస: పప
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94-77/924

10433 NDX3204930
పపరర: శభ లలత చసతలపలర

94-78/1076

10434 NDX3154598
పపరర: సరయ శక లకడమ సస

94-78/1077

భరస : కరకసత కకరణ కలమమర కకలర
ఇసటట ననస:201,satyaleela apartments,
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ భబనసమమరగస సస మయమజ అసబడడపపడడ
ఇసటట ననస:201, SaveraHomes
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబడహమణఖస సస
ఇసటట ననస:201, SaveraHomes
వయససస:22
లస: ససస స

10435 NDX2960474
పపరర: వనణగ మసడవ

10436 NDX2852838
పపరర: బబత బబ బబబ

10437 NDX2856318
పపరర: శకనవరస రరవప ఆచసట

94-4/1575

తసడడ:డ రరఘవనసదడ రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:202 1st line
వయససస:39
లస: పప
10438 NDX2636744
పపరర: ఆమగకస రరజ గసగమరర

94-2/1352

తసడడ:డ అపసరరవప గసగమరర
ఇసటట ననస:203
వయససస:20
లస: పప
10441 NDX3271459
పపరర: వనసకట దదపక

94-78/1343

94-2/1074

తసడడ:డ మమరరత బబబగ కకడనల
ఇసటట ననస:204
వయససస:19
లస: ససస స
10447 SAA0979197
పపరర: రమమరరవప ధననకలల
భసధసవప: జజఖత పడసనర అడడ గడ
ఇసటట ననస:206
వయససస:51
లస: పప
10450 NDX3102944
పపరర: మహతనబ బబనస సయద

10439 NDX2887537
పపరర: చచసతనఖ పపడడ

10440 NDX2985273
పపరర: లకమమమ గగసటటపలర

10442 NDX3016938
పపరర: అఖల అసగలకలదసరర

94-76/934

94-3/1294

తసడడ:డ గగవసద రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:245/1
వయససస:22
లస: ససస స

94-78/1079

10448 NDX3099520
పపరర: షకకల బబనస సయద

94-80/940

94-76/932

10449 NDX3085594
పపరర: అససఫ అల సయద

94-76/933

తసడడ:డ అనసర భబర
ఇసటట ననస:206
వయససస:27
లస: పప

94-78/1080 10452 NDX2933745
10451 NDX2933729
పపరర: చసదడ మహన సససగనబబ యన
పపరర: కకషష వనణణ సససగనబబ యన

తసడడ:డ చచనర కజశవరరవప సససగనబబ యన
ఇసటట ననస:211,yaganti apartment
వయససస:45
లస: పప

భరస : చసదడ మహన సససగనబబ యన
ఇసటట ననస:211,yaganti apartment
వయససస:38
లస: ససస స

10454 NDX2381929
పపరర: లకడమ తరరపతమమ గసడడకకట

10455 NDX2653996
పపరర: పడవణ బబ యపరటట

10460 NDX3247848
పపరర: ఫరతమగన సయఖద
భరస : ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:279
వయససస:57
లస: ససస స

94-8/1734

భసధసవప: కమల
ఇసటట ననస:204 Mayuri Homes
వయససస:41
లస: ససస స

94-1/1247

94-90/1080

94-2/1096

తసడడ:డ శకనస బబ యపరటట
ఇసటట ననస:242 10TH LINE
వయససస:20
లస: పప
94-8/1362

భరస : అసజ రరడడడ వక
ఇసటట ననస:248
వయససస:56
లస: ససస స
94-8/1364

10443 NDX3257581
పపరర: శవరజ సతఖ గణణశ నసదదగరమ

10446 NDX2928943
పపరర: కవత ససరఖదదవర

10457 NDX3119872
పపరర: పదనమవత వక

లస: ససస స

94-72/1224

10445 NDX2943967
పపరర: ససజజత బటటసల

10456 NDX2554392
పపరర: అనత చలమర

తసడడ:డ పడభబకర
ఇసటట ననస:269
వయససస:21

భరస : పసద గగరవయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:203
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప నసదదగరమ
ఇసటట ననస:203 surya towers
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:230
వయససస:26
లస: ససస స

94-8/1143

94-76/931

తసడడ:డ పపరష బల శసకర అసగలకలదసరర
ఇసటట ననస:203 prethi apartment
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ ఆగగపస గగ
ఇసటట ననస:217 KRISHNA BABU NAGAR
వయససస:19
లస: పప

10459 NDX3117777
పపరర: వర లసకమమ కరషరమ

94-8/1355

భరస : అనసర బబష సయద
ఇసటట ననస:206
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : అనసర బబష సయద
ఇసటట ననస:206
వయససస:24
లస: ససస స
10453 NDX2553980
పపరర: నరజష ఆగగపస గగ

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఆచసట
ఇసటట ననస:202, Saraswathi Heights
వయససస:46
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప బటటసల
ఇసటట ననస:204 B BLOCK
వయససస:58
లస: ససస స
94-2/1076

94-1/1444

భరస : వనసకటటశశర వర పడసరద పప తతరగ
ఇసటట ననస:202,ADVAITHA RESIDENCY
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శశధర పపడడ
ఇసటట ననస:203
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:203
వయససస:30
లస: పప
10444 NDX2609709
పపరర: మనషర కకడనల

94-4/1576

10458 NDX2527703
పపరర: పడశరసత గగడదటట

94-2/632

భరస : దదపక గగడదటట
ఇసటట ననస:252-17-118
వయససస:41
లస: ససస స
94-77/1105

10461 NDX3247871
పపరర: ఫరతమగన సయఖద

94-77/1106

భరస : ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:279
వయససస:57
లస: ససస స
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94-1/1317 10463 NDX2632297
10462 NDX2627982
పపరర: రరప వనసకటటశశర రరవప బమరగడడ
పపరర: నతశ ననరపననన

భసధసవప: శకనవరస రరవప బమరగడడ
ఇసటట ననస:295 or 2-3-186
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ నగజశశరరరవప ననరపననన
ఇసటట ననస:301
వయససస:20
లస: పప

10465 NDX2976157
పపరర: రరమకకషష వజర

94-4/1595

10466 NDX3052339
పపరర: ససకర లకడమననరరయణ

10469 NDX3054814
పపరర: సరయ అరవసద పసనసమతస

తసడడ:డ మగరళమహన రరవప యయరకమననన
ఇసటట ననస:301
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ బబపపజ
ఇసటట ననస:301 mp residency
వయససస:22
లస: పప

10471 NDX3217643
పపరర: లకడమ గరగగల

10472 NDX3211125
పపరర: రరజజశశరగ పప లల

94-2/1502

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:301 udyoganagar
వయససస:46
లస: ససస స

94-1/1454

94-77/931

94-76/938

తసడడ:డ ససబబరరడడడ మగనరసగగ
ఇసటట ననస:302
వయససస:54
లస: పప

10477 NDX3002128
పపరర: మధవ కకసడవటట

10478 NDX3098381
పపరర: గరతస తషమమల

94-2/1423

భరస : భబసరర రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:302
వయససస:61
లస: ససస స

94-2/1133

94-77/932

తసడడ:డ సతఖస కసదసల
ఇసటట ననస:302
వయససస:56
లస: పప

10481 NDX2985109
పపరర: శక ససదనరరర కలరక

94-4/1597

భరస : లకమణ దనస గరసధద
ఇసటట ననస:302 hybel appartment
వయససస:52
లస: ససస స
10486 NDX1511220
పపరర: వజయశక కరటడగడడ

94-78/1090

94-8/1372

భరస : ననగ మలలర శశర రరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:302, Satya Sai Enclave
వయససస:61
లస: ససస స

10487 NDX2968816
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కరటడగడడ

94-72/1234

10490 NDX3167806
పపరర: ాడ1 మనరవ
తసడడ:డ గరపసకకషష మనరవ
ఇసటట ననస:303
వయససస:22
లస: ససస స

94-4/1596

10473 NDX2552255
పపరర: సససధసర శఖమ

94-3/1297

10476 NDX2657799
పపరర: రరహహత శరమ పమడడమరగక

94-2/1134

10479 NDX3131646
పపరర: భమలకడమ బబ నగగరగ

94-76/939

10482 NDX1822890
పపరర: వనయ కలమమర గగమమడడ

94-81/794

10485 NDX2961456
పపరర: యశశసత సరయ కరటడగడడ

94-3/1440

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:302 vijaya Homes
వయససస:20
లస: పప
94-8/1373

10488 NDX2969541
పపరర: గరయతడ ననగ సరయ మమధవ
కరటడగడడ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:302 vijayahomes
వయససస:20
లస: పప

94-8/1374

94-8/1375

10491 NDX2611531
పపరర: సరయ పడణణత ససఘమరరమ

94-2/1135

భసధసవప: వజయశక కరటడగడడ
ఇసటట ననస:302 vijaya Homes
వయససస:51
లస: పప
94-76/940

10470 NDX3097904
పపరర: దదవఖ గరగగల

తసడడ:డ దయమకర గగమమడడ
ఇసటట ననస:302 C BLOCK
వయససస:25
లస: పప

భసధసవప: కలమఖణ చకకవరగస మమదరమమటర
ఇసటట ననస:302 Satya Sai Enclave
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:302 vijaya Homes
వయససస:52
లస: ససస స
10489 NDX3186277
పపరర: ససరఖ కలమమరగ మమదరమమటర

10484 NDX3123114
పపరర: ససరఖ కలమమరగ మమదరమమటర

తసడడ:డ ససకర లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:301
వయససస:22
లస: పప

భరస : ననగజశశర రరవప బబ నగగరగ
ఇసటట ననస:302
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమమశ కలరక
ఇసటట ననస:302
వయససస:18
లస: పప
94-72/1233

94-78/1089

తసడడ:డ శసభగ పడసరద
ఇసటట ననస:302
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరమణ తషమమల
ఇసటట ననస:302
వయససస:31
లస: పప

10480 NDX2905677
పపరర: ససబడమణణఖశశర రరవప కసదసల

10467 NDX2863074
పపరర: ససకర వనసకట సరయ ససరజ

తలర : గకహ లకడమ శఖమ
ఇసటట ననస:301, RADHAKRISHNA NILAYAM
వయససస:22
లస: ససస స

10475 NDX2584639
పపరర: వనసకట రరడడడ మగనరసగగ

తసడడ:డ నజర అహమద
ఇసటట ననస:301, Vijayapuri Residency
వయససస:21
లస: పప

94-1/1452

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:301 prasanthi residency
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రమమరరవప పప లల
ఇసటట ననస:301, 3 FLOOR
వయససస:58
లస: ససస స

10474 NDX3042249
పపరర: మహమమద రరశయమన షపక

10483 NDX3054665
పపరర: వజయలకడమ వడర పపడడ

94-78/1088

భసధసవప: ససలల
ఇసటట ననస:301
వయససస:54
లస: పప
94-90/1088

10464 NDX2808319
పపరర: వనసకట సరయ అఖల గసట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గసట
ఇసటట ననస:301
వయససస:23
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప వజర
ఇసటట ననస:301
వయససస:47
లస: పప
10468 NDX2979391
పపరర: రవసదడననథ యయరకమననన

94-1/1318

తసడడ:డ శకనవరస మణణ ససఘమరరమ
ఇసటట ననస:303, Kallams Samskruthi
వయససస:22
లస: ససస స
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94-77/933

భరస : రమణ రరడడడ అననరస
ఇసటట ననస:304
వయససస:50
లస: ససస స
10495 NDX2707768
పపరర: పరరశత గడడడ పరటట

94-89/745

భరస : ససధనకర రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:305
వయససస:57
లస: ససస స

94-78/1091

94-76/941

భరస : ననరరయణ రరవప టటసపల
ఇసటట ననస:306 S V PRIDE APT
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర పడసరద గగసజపలర
ఇసటట ననస:305
వయససస:21
లస: పప

10496 NDX3011194
పపరర: చదతన రరయపరటట

10497 NDX2689297
పపరర: వనణగ భబరర వ కకరకపరటట

94-72/1235

10499 NDX3199452
పపరర: శకకరసత జరటస ట

94-77/934

భరస : వనసకటటశశరరర పసబలర
ఇసటట ననస:316-15
వయససస:26
లస: ససస స

10502 JBV3021938
పపరర: హహసపసన బ షపక 
భరస : నబ 
ఇసటట ననస:317
వయససస:51

10504 NDX3135076
పపరర: మతస యఖ ననమలకసటట

94-4/1607

94-4/1598

తసడడ:డ కరసతనరరవప ననమలకసటట
ఇసటట ననస:319 1ST LINE
వయససస:46
లస: పప

94-4/1247

94-76/689

తసడడ:డ రవసదడ బబబగ తతకల
ఇసటట ననస:358
వయససస:29
లస: పప

10508 NDX3194552
పపరర: ననగ శక హరర కరరరటట

94-67/1114

94-1/1248

10511 NDX3133931
పపరర: సశరష లత వపనరస

94-8/1542

94-76/944 10514 NDX2964476
10513 NDX2960342
పపరర: రఘగననథ బబబగ అసగలకలదసరర
పపరర: శవ చదతన మమకల

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప అసగలకలదసరర
ఇసటట ననస:401
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వజయధర
ఇసటట ననస:401
వయససస:21
లస: పప

10516 NDX3086139
పపరర: ననగజశశరకరరవ మదదదబబ యన

10517 NDX3113743
పపరర: చచనర కజశవ రరడడడ మదస
ద రగ

94-90/1101

తసడడ:డ కకషష మమరగస మదదదబబ యన
ఇసటట ననస:401
వయససస:51
లస: పప
10519 NDX3061926
పపరర: హరగ కకరణ తలశల
భసధసవప: ససధకర పప డ
ఇసటట ననస:401, vaishnavi Towers,
వయససస:41
లస: పప

94-77/947

10503 NDX2610657
పపరర: రతర కకశశర బసడడకఅలమ

94-2/1353

10509 JBV1793512
పపరర: ఎలశమమ కరరరమమరగ

94-4/1615

లస: ససస స

10512 NDX2964435
పపరర: మలలఖడడడ మమకల
తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:401
వయససస:50

94-76/945

94-4/1248

94-76/943

లస: పప

10515 NDX3125861
పపరర: శకనవరస రరవప కరణస

94-78/1096

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:401
వయససస:56
లస: పప
94-77/946

10518 NDX3164282
పపరర: ససకజశ బబ డనవపల

94-78/1097

తసడడ:డ వనసకట ససరఖననరరయణ రరడడడ మదస
ద రగ
ఇసటట ననస:401 ANJANI VILLA
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ హహమ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:401 Gateway Towers
వయససస:32
లస: పప

10520 NDX2627735
పపరర: కటస సప హహఠ తదజ

10521 NDX3153335
పపరర: శశభబ రరణణ మగవరశ

తసడడ:డ శరసత రరజ
ఇసటట ననస:402
వయససస:22
లస: పప

94-2/1144

10506 NDX2612356
పపరర: బబపయఖ దనసరగ

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:376
వయససస:47

భరస : వనసకటటశశరరర వపనరస
ఇసటట ననస:401
వయససస:54
లస: ససస స

లస: ససస స

94-8/1383

తసడడ:డ జయసశరరరవ దనసరగ
ఇసటట ననస:348
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ కరనటట
ఇసటట ననస:371, 2nd Line
వయససస:20
లస: ససస స

10510 NDX2535698
పపరర: చరగషరమచచదరగ పస

10500 NDX2994986
పపరర: శకనవరసరరవప పస టటడ

భసధసవప: రతర పసడయ వలపరర
ఇసటట ననస:319
వయససస:51
లస: పప

భరస : మతస యఖ ననమలకసటట
ఇసటట ననస:319 1ST LINE
వయససస:41
లస: ససస స

10507
పపరర: రరకజశ తతకల

94-81/797

తసడడ:డ శకరరమమమరగస పస టటడ
ఇసటట ననస:313-626
వయససస:41
లస: పప

లస: ససస స

10505 NDX3168614
పపరర: ససవరరస ననమలకసటట

94-78/1092

తసడడ:డ వనసకటపసయఖ
ఇసటట ననస:306
వయససస:21
లస: పప

తలర : రరజజశశరగ జరటస ట
ఇసటట ననస:306, 3rd floor
వయససస:37
లస: పప

10501 NDX2928893
పపరర: శశకల పసబలర

10494 NDX3106838
పపరర: ఆకరశ గగసజపలర

భసధసవప: సశరష లత ఇసరర రరర
ఇసటట ననస:304 SREE PADAM APART
వయససస:57
లస: పప

భరస : యశశరధన రరయపరటట
ఇసటట ననస:306
వయససస:33
లస: ససస స

10498 NDX3195781
పపరర: మసజ భబరర వ లసగరల

తలర : శశశలజ పస
ఇసటట ననస:401
వయససస:20

10493 NDX3062130
పపరర: యహన కకటటస

94-1/1337

94-4/1616

భరస : అసకమమ చచదరగ లమవప
ఇసటట ననస:402 DEVI RESIDENCY
వయససస:54
లస: ససస స
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10522 NDX3103140
పపరర: అసకమమ చచదరగ లమవప

94-8/1559

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ లమవప
ఇసటట ననస:402 DEVI RESIDENCY
వయససస:57
లస: పప
10525 NDX2640886
పపరర: రరగ దదపసక పటట

10523 NDX3034881
పపరర: సరయ సరఠగశక మమకపస తషల

94-72/1240

తసడడ:డ అజయ కలమమర మమకపస తషల
ఇసటట ననస:402 Sriya Residency
వయససస:18
లస: పప
94-2/1173

10526 NDX0916924
పపరర: వజయ కలమమరగ పపలవరగర

94-89/941

భరస : భబసరర రరవప పపలవరగస
ఇసటట ననస:403 JASPER ARCADE
వయససస:46
లస: ససస స

10528 NDX2945871
పపరర: రరమకకషష రరడడడ మగలర సగగ

10529 NDX3153434
పపరర: ససహహత చమలమరగక

తసడడ:డ వనసకటరమణ రరడడడ మగలర సగగ
ఇసటట ననస:404, SAI KRISHNA NAGAR,
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రవ కకశశర వనసకట
ఇసటట ననస:411
వయససస:21
లస: ససస స

10531 NDX3023033
పపరర: పదమ కవటట

10532 NDX2725752
పపరర: రజషమ షపక

94-78/1098

తసడడ:డ శవ కవటట
ఇసటట ననస:414-15
వయససస:77
లస: పప
10534 NDX2632453
పపరర: వనసకట సరయ కజతన రరడడడ ససర
తసడడ:డ వనసకట కకషష రరడడడ ససర
ఇసటట ననస:496, flot no 201
వయససస:94
లస: పప
10537 NDX2771491
పపరర: ససరఖతదజ గరరజరన

10535 NDX2959575
పపరర: శకదదవ కకమమమలపరటట

94-80/956

Deleted

10538 NDX2836799
పపరర: ససరఖతదజ గరరజరన

94-2/1174

10530 NDX2607513
పపరర: పపజత తరరవరయపరటట

94-8/1220

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తరరవరయపరటట
ఇసటట ననస:411, Ramamurthy Enclave
వయససస:23
లస: ససస స
94-81/938

10533 NDX2581312
పపరర: రమమదదవ నలబబ యనన

94-2/1214

భరస : అసకమమ రరవప నలబబ యనన
ఇసటట ననస:493
వయససస:29
లస: ససస స
94-76/1030

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకమమమలపరటట
ఇసటట ననస:501 swarna residency
వయససస:37
లస: ససస స
94-89/1012

10527 NDX2661304
పపరర: తదజశక కకడనల

తసడడ:డ మగరళ మహన కకడనల
ఇసటట ననస:403 SABARIGIRI TOWERS
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:422-51/17
వయససస:24
లస: ససస స
94-1/1356

94-77/948

తసడడ:డ ససజవ రరడడడ అవపల
ఇసటట ననస:402 sun rise towers
వయససస:39
లస: పప

భరస : ననగజశశర రరవప పటట
ఇసటట ననస:402, YAGNA RESIDENCY
వయససస:34
లస: ససస స
94-4/1617

10524 NDX2959807
పపరర: ససబబరరడడడ అవపల

10536 NDX2628105
పపరర: దదనకర రరవప యమరర గడడ

94-3/1336

తసడడ:డ రసగ రరవప యమరర గడడ
ఇసటట ననస:501 Vallabha Classic Apt
వయససస:62
లస: పప
94-89/1013

Deleted

10539 mlj0856260
పపరర: జయలకడమ బబయ కతడ

94-77/1033

తసడడ:డ వనసకట రరధ కకషష మమరగస గరరజరన
ఇసటట ననస:501, Lakshmi Nivasam
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరధన కకషష మమరగస గరరజరన
ఇసటట ననస:501,Lakshmi Nivasam
వయససస:18
లస: పప

తలర : తరరమల బబలమజ ససబగబ సససగ కతడ
ఇసటట ననస:501,mm heights
వయససస:66
లస: ససస స

10540 MLJ2439974
పపరర: ననగమలలర శశరగ దదవ బబయ కతడ

10542 NDX2930741
పపరర: మణణ శసకర కకట

భరస : తరరమల బబలమజ ససబగబ సససగ కతడ
ఇసటట ననస:501,MM HEIGHTS
వయససస:40
లస: ససస స

94-78/1227
10541 mlj0851436
పపరర: తరరమల బబలమజ ససబగబ సససగ
కతడ
తలర : జయలకడమ బబయ కతడ
ఇసటట ననస:501,mm heights
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కకట
ఇసటట ననస:502
వయససస:28
లస: పప

10543 NDX2867380
పపరర: మణణశసకర కకట

10544 NDX3072568
పపరర: అబగదల రహహస మగలమర

10545 NDX3166238
పపరర: రమమశ బబబగ రవనల

94-77/1034

94-78/1228

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కకట
ఇసటట ననస:502
వయససస:28
లస: పప
10546 NDX2519189
పపరర: అనసరరధ కలలకరగష

తసడడ:డ మర మహహదద న మగలమర
ఇసటట ననస:502
వయససస:59
లస: పప
94-2/650

10547 NDX2978351
పపరర: వనసకట రరడడడ కకతస పలర

భరస : ససజయ కలలకరగష
ఇసటట ననస:503, SARASWATHI HEIGHTS,
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ నరస రరడడడ కకతస పలర
ఇసటట ననస:504
వయససస:56
లస: పప

10549 NDX2610558
పపరర: లకడమ సరయ పసదద

10550 NDX3046794
పపరర: ననగమమనకర కసఠమన

తసడడ:డ భబసరర రరవప పసదద
ఇసటట ననస:504 A-BLOCK
వయససస:50
లస: ససస స

94-89/1014

94-2/1219

భరస : రరఘదదవ కసచదటట
ఇసటట ననస:504 , anjaneya villa
వయససస:29
లస: ససస స

94-77/1035

94-89/1015

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:503 chaitanya homes
వయససస:49
లస: పప
94-78/1229

10548 NDX2978583
పపరర: పదనమవత కకతస పలర

94-78/1230

భరస : వనసకట రరడడడ కకతస పలర
ఇసటట ననస:504
వయససస:47
లస: ససస స
94-1/1579

10551 NDX3046893
పపరర: ఝనస లకడమ గరగగననన

94-1/1580

భరస : ససరఖ తదజ కసచదటట
ఇసటట ననస:504 , ANJANEYA VILLA
వయససస:29
లస: ససస స
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10552 NDX2843175
పపరర: జజఖత యలవరగర
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94-1/1582

భరస : ననగరసదడ రరవప యలవరగర
ఇసటట ననస:507
వయససస:26
లస: ససస స
10555 NDX2656544
పపరర: భబరర వ కకటపరటట

94-2/1220

తసడడ:డ వనసకటబడవప కకటపరటట
ఇసటట ననస:512
వయససస:19
లస: ససస స
10558 NDX2674562
పపరర: వనసకట సరయ సపగబసడడ

భరస : అసజజ షపక
ఇసటట ననస:775
వయససస:28

94-2/1229

95-20/756

తసడడ:డ వనసకటసరశమ బబ యపరటట
ఇసటట ననస:1020 brand ln
వయససస:31
లస: పప
10567
పపరర: శక హరగత అసబటట
తసడడ:డ సరసశత పడసరద అసబటట
ఇసటట ననస:2021
వయససస:23
లస: ససస స
10570
పపరర: షమల జలదద

94-2/1528

94-4/1717

తలర : కకషషవనణణ యసపటట
ఇసటట ననస:14325
వయససస:19
లస: పప

94-80/1013

10562 NDX2642429
పపరర: ఆసజననయ శరససస స పరవపలలరగ

10565
పపరర: శకవఖ

10568 NDX3173655
పపరర: నరసససహ మమరగస శకపత

10571
పపరర: హహమసత పకథశ అరగమసడ

10574
పపరర: శకనవరస వనమమరగ

94-1/1641

10577
పపరర: కకషష మసజషర కకసడపస

94-2/1259

10580 NDX0623496
పపరర: లలకననథస కనగసటట
తసడడ:డ చనరబబబయ కనగసటట
ఇసటట ననస:38479
వయససస:63
లస: పప

94-229/1234

లస: పప

10563
పపరర: శకనవరస తనరరర

94-72/1392

భసధసవప: సరసబశవ రరవప చటటపస టట
ఇసటట ననస:906 Abdul Al Maj
వయససస:47
లస: పప
94-3/1374

10566
పపరర: శకహరగత అసబటట

94-77/683

తసడడ:డ సరసశత పడసరద అసబటట
ఇసటట ననస:2021
వయససస:23
లస: ససస స
94-80/941

10569
పపరర: వనసకటరరమ కసచదటట

94-77/685

తసడడ:డ శవ పడసరద కసచదటట
ఇసటట ననస:2207
వయససస:30
లస: పప
94-72/1391

10572
పపరర: శక సరయ మమనష కకరగతఅలమ

94-78/1323

తసడడ:డ వనసకట శవ దసరర పడసరద కకరగతఅలమ
ఇసటట ననస:2902
వయససస:23
లస: పప
94-8/1704

10575
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప ఉపసల

94-76/679

తసడడ:డ ససధదశ ఉపసల
ఇసటట ననస:6046 Bl
వయససస:26
లస: పప
94-4/1715

తసడడ:డ సదనశవ కకసడపస
ఇసటట ననస:10009
వయససస:28
లస: ససస స
94-1/1386

10560 MLJ3387032
పపరర: జలమన షపక
తసడడ:డ పకరకదదదన
ఇసటట ననస:775
వయససస:37

భసధసవప: వజయ కలమమరగ బబలలల
ఇసటట ననస:4128
వయససస:56
లస: పప

భసధసవప: కకషష మసజషర కకసడపస
ఇసటట ననస:10009
వయససస:27
లస: పప
10579
పపరర: రజనకరసత యసపటట

10559
పపరర: హరగ కకషన మమక

94-78/1231

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకలర
ఇసటట ననస:591
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సరజశశశర రరడడడ అరగమసడ
ఇసటట ననస:2421
వయససస:26
లస: పప

భసధసవప: మహన రరవప దసడ
ఇసటట ననస:3478
వయససస:33
లస: పప
10576
పపరర: వమల ఆదదతఖ గసగరరజ

10557 NDX2902823
పపరర: గగమమసథ వర సరయ కకలర

94-89/1016

తసడడ:డ రరమయఖ శకపత
ఇసటట ననస:2087
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప జలదద
ఇసటట ననస:2281
వయససస:27
లస: ససస స
10573
పపరర: మసజషర గరరజరటట

10556 NDX2924686
పపరర: సరయ గణణశ మణణకరసత రరతష

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:1221
వయససస:26
లస: ససస స
94-77/684

94-80/984

భరస : శకనవరసరరవప అడక
ఇసటట ననస:510-1/32-206/1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ బడహమ చనరగ పరవపలలరగ
ఇసటట ననస:877/1
వయససస:36
లస: పప
94-72/1452

10554 NDX3003373
పపరర: మసగదదవ అడక

తసడడ:డ రతర కలమమర పపట
ఇసటట ననస:507 WHITE HOUSE APT
వయససస:23
లస: పప

తలర : Radhakrishna Reddy మమక
ఇసటట ననస:609
వయససస:31
లస: పప

లస: ససస స

10564
పపరర: శకనవరస చచదరగ బబ యపరటట

94-1/1357

తసడడ:డ మధస తదజ రరతష
ఇసటట ననస:547(NEW)
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:595-89-E/1
వయససస:23
లస: పప
10561 SQX2513513
పపరర: ననగగర బ షపక

10553 NDX2632172
పపరర: వనసకట కరశక పపట

10578
పపరర: మనస చవర

94-72/1389

తసడడ:డ ససబడహమణఖస చవర
ఇసటట ననస:10083
వయససస:25
లస: ససస స
94-4/1249

10581 NDX2524601
పపరర: కకటసశశటస ట చనర కకసడయఖ

94-1/1

తసడడ:డ కకటసశశటస ట చనర కకసడయఖ కకటసశశటస ట
ఇసటట ననస:
వయససస:25
లస: పప
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10582 NDX2526002
పపరర: జయసత
తసడడ:డ రవ
ఇసటట ననస:
వయససస:21
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94-1/2

94-76/639

భరస : సససదరరరవప
ఇసటట ననస:
వయససస:63
లస: ససస స

లస: పప

10585 NDX2627768
పపరర: వర పడసరద పరలలరగ

94-1/1282

తసడడ:డ అచసఖతరరమమరరవప పరలలరగ
ఇసటట ననస:0-0
వయససస:20
లస: పప
10588 JBV3022621
పపరర: జజన బ మగల

94-4/1

94-72/1449

తసడడ:డ లకమణ రరవప కజశన
ఇసటట ననస:a6 police quters
వయససస:39
లస: పప

94-1/1279

94-2/944 10587 NDX2672251
10586 NDX2670776
పపరర: లల వనసకట సరయ కలమమర వనలగ
పపరర: మలర శశర రరవప దసడడగరరర

10589 NDX2996932
పపరర: రరజజసదడ పడసరద వశ రరడడ

10592 NDX2917169
పపరర: రవకకషష బబలననగగ

94-76/1037

94-72/1448
10590 NDX3287935
పపరర: లకడమ వనసకట ననగ ససనత కజశన

భరస : శకనవరస రరవప కజశన
ఇసటట ననస:a/6 2 nd line
వయససస:35
లస: ససస స
94-72/1305

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:a-block 201
వయససస:20
లస: పప
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94-89/811

తసడడ:డ అసజ రరడడడ మమకల
ఇసటట ననస:ANJANEYA PET
వయససస:19
లస: ససస స
10596
పపరర: దదననశ కలమమర బసడనరర

94-78/1326

10597
పపరర: మధసన జజగరర మమడడ

10595
పపరర: చకకధర యరకగగసటర

94-89/827

తసడడ:డ హరగబబబగ యరకగగసటర
ఇసటట ననస:APT 81
వయససస:25
లస: పప
94-90/1005

10598
పపరర: హరరసదడననథ శరఖమమరగ

94-90/1149

తసడడ:డ శకనవరస రరవప శరఖమమరగ
ఇసటట ననస:Apt 232
వయససస:28
లస: పప

94-78/1325

94-3/1514 10601
10600
పపరర: వనసకట భబనస పడదదప దదవరభకలసన
పపరర: వనసకట సరయ రమణ కలమమర
దసదసదకలరర
తసడడ:డ రరధన కకషష మమరగస దదవరభకలసన
తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:Apt 538
ఇసటట ననస:APT 2076
వయససస:29
లస: పప
వయససస:29
లస: పప

94-1/1388

94-72/1393

10603
పపరర: నఖల రరటకకసడ

10604 NDX2577880
పపరర: ననగరసదడ బబపసరరజ అవననశ
మగతఖ
తసడడ:డ కరమమశశర పడసరద మగతఖ
ఇసటట ననస:Aravalli apartment,101
వయససస:25
లస: పప

94-8/1238

10607 NDX2961290
పపరర: శరసత ఏనసకకలల

94-8/1580

తసడడ:డ వరభదడ పడసరద యలమసచల
ఇసటట ననస:apt 3255
వయససస:26
లస: పప
10605 NDX3214954
పపరర: చచనర కజశవపలల తరగవధద

94-1/1387

తసడడ:డ నగజశశరరరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:apt 202
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రవ
ఇసటట ననస:Apt 528
వయససస:25
లస: ససస స
10602
పపరర: అభరరస యలమసచల

10594
పపరర: సతశ చసదడ గరడగåతÞ

తలర : ననగ మలర శశరగ గరడగåతÞ
ఇసటట ననస:Apt 1P
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస బసడనరర
ఇసటట ననస:Apt201
వయససస:21
లస: పప
10599
పపరర: సససరగస రవ

94-2/946

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:0-00
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ పడసరద వశ రరడడ
ఇసటట ననస:A 2
వయససస:67
లస: పప

10591 NDX3287943
పపరర: శకనవరస రరవప కజశన

10584 NDX2632321
పపరర: బబజ బబబగ అడదడపలర

తసడడ:డ బబజ బబబగ అడదడపలర
ఇసటట ననస:0
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప వనలగ
ఇసటట ననస:0-0
వయససస:19
లస: పప

భరస : కరరస బబగ
ఇసటట ననస:0
వయససస:51
లస: ససస స

10593 NDX2701522
పపరర: అఖల మమకల

10583 NDX2689354
పపరర: ససగగణ మణణ ఓససరగ

94-78/1324

తసడడ:డ రరమ మహన రరటకకసడ
ఇసటట ననస:APT # 5409
వయససస:25
లస: పప
94-3/1503

10606 NDX2678795
పపరర: రరహహత ససరఖదదవర

భసధసవప: మధదల తరగవధద
ఇసటట ననస:b2 sai venkateswara apartment
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బదరగ పడసరద ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:B2 Srinivasam Apts
వయససస:20
లస: పప

10608 NDX3161452
పపరర: పదమ దదవ చమట

10609
పపరర: మధస ససధననన రరవప గడడపపడడ

94-78/1240

భరస : నరసససహరరవప కకపననత
ఇసటట ననస:B 5, NARASIMHA ENCLAVE
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప గడడపపడడ
ఇసటట ననస:B-15-08
వయససస:38
లస: పప

94-2/1275

తసడడ:డ వనసకట రతయఖ ఏనసకకలల
ఇసటట ననస:b 3 1 st line
వయససస:34
లస: ససస స
94-1/1390

10610 NDX3215902
పపరర: మహహశ వరగకలలర

94-8/1584

తసడడ:డ రరఢ కకషష వరగకలలర
ఇసటట ననస:B-26,1-9-38
వయససస:38
లస: పప
Page 324 of 393

10611 NDX3216298
పపరర: మహహశ వరగకలలర
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94-8/1585

తసడడ:డ రరఢ కకషష వరగకలలర
ఇసటట ననస:B-26,1-9-38
వయససస:38
లస: పప
10614 NDX2775146
పపరర: పపడథత జజజయఖ

94-8/1587

94-8/1582

94-2/1481

94-8/1593

94-8/1583

94-3/1351

94-2/1276

తసడడ:డ దనసటగరరర గగళరపలర
ఇసటట ననస:C14
వయససస:41
లస: పప
10635 NDX2771236
పపరర: సరయచసద పరరచసరగ

భరస : వనణగగరపరల రరవప ననరరర
ఇసటట ననస:C-46
వయససస:44
లస: ససస స

94-8/1591

10624 NDX2743524
పపరర: శరకవణణ మగదదన

10627 NDX3275799
పపరర: మధసబబల మగనరసగగ

10630 NDX2588499
పపరర: ఝనస లకడమ వరడపలర

94-8/1602

94-8/1594

10619 NDX2901999
పపరర: సరరజన భబగవతషల

94-8/1590

10622 NDX2743557
పపరర: వనసకటటశశరరర మగదదన

94-8/1592

10625 NDX2561272
పపరర: పదమశక పడతసపరటట

94-2/1274

భరస : వదనఖసరగర పడతసపరటట
ఇసటట ననస:B-- 82
వయససస:49
లస: ససస స
94-2/1526

10628 NDX3214400
పపరర: గజకసమమ బబతల

94-76/1038

భరస : కకపరదననస బబతల
ఇసటట ననస:BLOCK D D NO 6
వయససస:70
లస: ససస స
94-80/883

10631 NDX2472439
పపరర: శశశలజ గణణశన

94-8/1114

భరస : లకడమ గణపత శరససస స వరడపలర
ఇసటట ననస:Brudavan Residency404
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రతర కకషస ర గణణశన
ఇసటట ననస:C-4-321 F NO 202 B BLOCK
వయససస:50
లస: ససస స

10633 NDX2753234
పపరర: ససజజత వనమగలపలర

10634 NDX2743425
పపరర: శవ కలమమరగ ఏదపలపత

94-8/1600

10636 NDX3126406
పపరర: పదనమవత దనసరగ

10639 NDX3198157
పపరర: ససబబ రరమ రరవప బబచన
తసడడ:డ ససబబ రరవప బబచన
ఇసటట ననస:C-59, SUN COLONY
వయససస:60
లస: పప

94-8/1601

భరస : మధసససదన రరవప ఏదపలపత
ఇసటట ననస:C-16
వయససస:35
లస: ససస స
94-8/1603

భరస : సతష
ఇసటట ననస:C-30
వయససస:28
లస: ససస స
94-4/1250

94-8/1581

తసడడ:డ ననరరయణ మగదదన
ఇసటట ననస:B-80
వయససస:54
లస: పప

భరస : ససరరసదడ వనమగలపలర
ఇసటట ననస:c-14
వయససస:38
లస: ససస స

తలర : గరథనబబల పరరచసరగ
ఇసటట ననస:C-28,
వయససస:21
లస: పప
10638 NDX2471803
పపరర: రజన ననరరర

10621 NDX3099041
పపరర: లకడమ నలమ లసక

10616 NDX2985208
పపరర: చసదడశశఖర తతమగలలరగ

భరస : శకనవరస మమరగస భబగవతషల
ఇసటట ననస:B-54
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప
ఇసటట ననస:B-88, 5TH LANE,
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:block No.B1
వయససస:18
లస: పప
10632 NDX2611598
పపరర: జజన శశశదన గగళరపలర

94-8/1589

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మగదదన
ఇసటట ననస:B-80
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప డడకలర
ఇసటట ననస:B 83
వయససస:36
లస: ససస స
10629 NDX2561413
పపరర: కకరణ తదజ కకతస పలర

10618 NDX3010709
పపరర: రరమకకటట రరడడడ చరసరణణ

94-8/1586

భసధసవప: సతఖవరణణ తతమగలలరగ
ఇసటట ననస:B 45
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకట లకడమ నలమ లసక
ఇసటట ననస:B-71
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరలల మగదదన
ఇసటట ననస:B-80
వయససస:30
లస: పప
10626 NDX3103264
పపరర: అరరణ కలమమరగ డడకలర

94-8/1588

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ చరసరణణ
ఇసటట ననస:B-52, 3-7-459,
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడననథ కకట
ఇసటట ననస:b-63
వయససస:23
లస: పప
10623 NDX3217213
పపరర: శకనవరసరరవప మగదదన

10615 NDX2818516
పపరర: పపడథత వజయ భబరత

10613 NDX2748952
పపరర: రవతదజ గగవసదస

తసడడ:డ రరమమరరవప గరవసదస
ఇసటట ననస:B-30
వయససస:18
లస: పప

భరస : పపడథత జజజయఖ
ఇసటట ననస:B-33
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకసడడగగసట
ఇసటట ననస:B 46
వయససస:18
లస: పప
10620 NDX2961464
పపరర: వపపల భభగజనద ట కకట

94-8/1706

భరస : మహహశ
ఇసటట ననస:B-26,1-9-38
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పపడథత అరర యఖ
ఇసటట ననస:B-33
వయససస:60
లస: పప
10617 NDX3076486
పపరర: బలరరస చచదరగ కకసడడగగసట

10612 NDX3219730
పపరర: ననగమణణ వరగకలలర

10637 NDX2749141
పపరర: గరపస కకషష పసడల

94-8/1604

తసడడ:డ పస లయఖ
ఇసటట ననస:C43, SRINIVASA COLONY
వయససస:28
లస: పప
94-8/1605

10640 NDX3204559
పపరర: వనసకట రమణణ బబచన

94-8/1606

భరస : ససబబ రరమ రరవప బబచన
ఇసటట ననస:C-59, SUN COLONY
వయససస:54
లస: ససస స
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10641 NDX3184157
పపరర: గరతస చకకవరగస బబచన
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94-8/1607

తసడడ:డ ససబబ రరమ రరవప బబచన
ఇసటట ననస:C-59, SUN COLONY
వయససస:33
లస: పప
10644 NDX2961035
పపరర: ధన లకడమ నసనర

94-8/1597

94-2/1482

94-8/1613

తసడడ:డ బదరగ పడసరద వరససరరడడ
ఇసటట ననస:D-2 SRINIVASAM
వయససస:31
లస: పప
10653 NDX3105400
పపరర: శకజయమసఠర పపరరమననన

94-1/1592

భరస : కకషషమననయగడడ పరజమమనననస
ఇసటట ననస:D-NO1-2-18
వయససస:67
లస: ససస స
10656 NDX2356806
పపరర: పసడయమసక గరపప

94-2/658

94-2/1279

94-4/1253

94-4/1637

తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప బసడర
ఇసటట ననస:D.NO.1-13-5,F.NO.204
వయససస:45
లస: పప

10649 NDX3092319
పపరర: రరజల చచదరగ మమచవరపప
తసడడ:డ పదనమరరవప మమచవరపప
ఇసటట ననస:D1
వయససస:18
లస: ససస స

94-89/1076
10651 NDX3285566
పపరర: చగగరరపరటట సరయ గరకశమసథ
చగగరరపరటట
తసడడ:డ చగగరరపరటట కరలదనసస కరలదనసస
ఇసటట ననస:Devi Residency,flat no:502
వయససస:18
లస: పప

10652 NDX2460228
పపరర: అఫరల ఆయయశర ససలమసన షపక
తసడడ:డ కరగమగలమర షపక
ఇసటట ననస:DN NO 32
వయససస:23
లస: ససస స

10654 NDX2970440
పపరర: పరమమశశర రరవప బలమర

10655 NDX2400737
పపరర: ననగజసదడస కకపపసల

94-1/1588

10657 NDX3119575
పపరర: మమలసబ షపక

10660 NDX2471811
పపరర: ససజజత గగరరకల

10663 NDX3289204
పపరర: శవ పరరశత కటస

10666 NDX3076957
పపరర: సనరధన నలర మతష

10669 NDX2386282
పపరర: ససర వ రరజ ననగరతష
తసడడ:డ అసతయఖ ననగరతష
ఇసటట ననస:D.NO 1-13-6
వయససస:51
లస: పప

94-8/1599

94-8/1612

94-1/1249

94-2/657

భరస : రరమ యగగ కకపపసల
ఇసటట ననస:D NO 1-2-99
వయససస:75
లస: ససస స
94-4/1641

10658 NDX3259256
పపరర: రరణణమమ జననరపప గమ

94-4/1730

భరస : ఆనసదరరవప జననరపప గమ
ఇసటట ననస:D NO.1-3-28/59
వయససస:64
లస: ససస స
94-4/1251

10661 NDX2440634
పపరర: షపక రరహహ మగనరస

94-4/1252

భరస : షపక రహహస
ఇసటట ననస:D NO 1-4-26
వయససస:21
లస: ససస స
94-4/1744

94-4/1635
10664 NDX3077112
పపరర: వనసకట ససరఖ పడతనప నలర మతష

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:d .no 1-5/2
వయససస:33
లస: పప
94-4/1638

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:D NO 1-5/2
వయససస:29
లస: ససస స
94-8/1610

10646 NDX2976322
పపరర: వనసకట భబరర వ సరయ నసనర

తసడడ:డ బడహమయఖ కకననదబథదన
ఇసటట ననస:C/o. D. No. 4-21-86
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదద గగవసదస పపరస
ఇసటట ననస:D.NO. 1-4-114
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:D NO 1-5/2
వయససస:54
లస: ససస స
10668 NDX3208683
పపరర: రవ కలమమర బసడర

94-80/426

భరస : శకనవరస గగరరకల
ఇసటట ననస:DNO 1-3-31
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : షపక మసరసన వల
ఇసటట ననస:D NO 1-4-26
వయససస:53
లస: ససస స
10665 NDX3077252
పపరర: ఉమమ లకడమ నలర మతష

10648 NDX2150738
పపరర: శశశత కకసఢభథదన

94-8/1596

తసడడ:డ శశషగగరగ రరవప నసనర
ఇసటట ననస:C-124
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:D/NO 1-3-21
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ససరఖ
ఇసటట ననస:D.NO.1-3-31
వయససస:21
లస: పప
10662 NDX2440626
పపరర: షపక కరరమగనరస

94-8/1598

తసడడ:డ నరసససహ బలమర
ఇసటట ననస:D. No. 1-2-56/3,
వయససస:51
లస: పప

తలర : పదమ గరపప
ఇసటట ననస:D NO 1-3-4
వయససస:21
లస: ససస స
10659 NDX2545390
పపరర: జజశరశ ససరఖ

10645 NDX2976207
పపరర: సరయ రరస నవపలలరగ

10643 NDX2976330
పపరర: శశషగగరగ రరవప నసనర

తసడడ:డ కకటయఖ నసనర
ఇసటట ననస:C-124
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నవలలరగ
ఇసటట ననస:C-124
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద దదవళర
ఇసటట ననస:C -296, 9TH LINE
వయససస:23
లస: పప
10650 NDX2815140
పపరర: యశశసత వరససరరడడడ

94-8/1595

తసడడ:డ అపసయఖ పప నసగరటట
ఇసటట ననస:C-110
వయససస:56
లస: పప

భరస : శశషగగరగ రరవప నసనర
ఇసటట ననస:C-124
వయససస:37
లస: ససస స
10647 NDX2854156
పపరర: కరరగసక దదవళర

10642 NDX3081304
పపరర: వనసకటటశశరరర పప నసగరటట

10667 NDX2995256
పపరర: లకడమ తషలశ వనలదద

94-8/1616

భరస : పసకనయమ
రక
వనలదద
ఇసటట ననస:D-NO1-13-5
వయససస:57
లస: ససస స
94-8/1115

10670 NDX3279957
పపరర: వనసకట రరడడడ ఇరరపపరర

94-8/1747

తసడడ:డ నరసరరడడడ ఇరరపపరర
ఇసటట ననస:D NO 1-17-22/16
వయససస:59
లస: పప
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పపరర: భవన తమమశశటస ట
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94-8/1750

భరస : రసబబబగ తమమశశటస ట
ఇసటట ననస:D NO 1-17-22/16
వయససస:28
లస: ససస స
10674 NDX2686624
పపరర: అసమ తవశగగసట

94-4/1735

94-4/1640

94-8/1241

94-8/1117

94-72/1398

తసడడ:డ వనసకట రరవప పచచవ
ఇసటట ననస:D.No. 4-5-4/8B
వయససస:39
లస: పప
10689 NDX3086287
పపరర: జజఖత పప నరగసటట

94-72/1310

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:D.No. 4-5-16/B/1
వయససస:62
లస: ససస స
10692 NDX3165073
పపరర: శకలకడమ పప నరగసటట

10678 NDX2992824
పపరర: గసగర బబబగ ఉలవ

10681 NDX2664829
పపరర: శకదదవ ఆకలల

10684 NDX2527893
పపరర: గగవసదస పసగల

10676 NDX2757722
పపరర: ననగమరశల మహమమద

94-8/1611

తసడడ:డ యయజడ జన షరరఫ
ఇసటట ననస:D.NO.3-1-62
వయససస:18
లస: పప
94-1/1593

94-72/1313

94-8/1239

10682 NDX3287992
పపరర: గగసడర పలర వనళళసగగణణ పదమజ
గగసడర పలర
భసధసవప: ఫసడసడ ససధఖ
ఇసటట ననస:D.No 3-19--2/2
వయససస:45
లస: ససస స

94-8/1118

10685 NDX3134285
పపరర: ననగయఖ దనమమ

10687 NDX2959997
పపరర: మనన కలమమరగ బబలరసకకసడ

10688 NDX3055340
పపరర: సరసబశవ రరవప పప నరగసటట

94-72/1308

తసడడ:డ చదసబరస బబబగ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:D NO 4-5-8/6, 1ST LANE
వయససస:21
లస: ససస స

భసధసవప: జజఖత
ఇసటట ననస:D.No. 4-5-16/B/1
వయససస:66
లస: పప

10690 NDX3086386
పపరర: జజఖత పప నరగసటట

10691 NDX3053873
పపరర: పడశరసత పప నరగసటట

94-72/1311

10693 NDX3003001
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప మరర

10696 NDX3009727
పపరర: మణణదదప ననలలవ

10698 NDX2953057
పపరర: చతనమక దనసరగ

10699 NDX3251295
పపరర: పడవణ బడద
తసడడ:డ శరసబయఖ బడద
ఇసటట ననస:D.No. 4-5-331/2
వయససస:23
లస: ససస స

94-8/1752

94-72/1307

తసడడ:డ ససబబయఖ దనమమ
ఇసటట ననస:D NO 4-5-2/1
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ననలలవ
ఇసటట ననస:D-NO4-5-29/38/9A
వయససస:18
లస: పప

94-80/1000

94-2/1483

తసడడ:డ గసగర బబబగ ఉలవ
ఇసటట ననస:D-NO3-7-545
వయససస:20
లస: ససస స

94-72/1309

94-72/1312

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:D.No. 4-5-16/B/1
వయససస:40
లస: పప
94-72/1322

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప మరర
ఇసటట ననస:D-NO4-5-29/4
వయససస:37
లస: పప
94-76/1044

10679 NDX2990331
పపరర: కకరస గ ఉలవ

తసడడ:డ కకషషయఖ పసగల
ఇసటట ననస:D NO 3-19-21/C 4TH LINE
వయససస:39
లస: పప

భరస : మగరళమహన రరవప గగరగజవవలల
ఇసటట ననస:D-NO4-5-29/4/A
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దనసరగ
ఇసటట ననస:D-NO4-5-50/2
వయససస:66
లస: ససస స

94-1/1251

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:D.No. 4-5-16/B/1
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : పడశరసత
ఇసటట ననస:D.No. 4-5-16/B/1
వయససస:35
లస: ససస స
10695 NDX3002706
పపరర: మలర శశరగ గగరగజవవలల

10675 NDX2525145
పపరర: యశశదమమ మమడ

భరస : శకనవరస రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:D NO 3-17-17/2
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : గగవసదస
ఇసటట ననస:D NO 3-19-21/C
వయససస:31
లస: ససస స
10686 NDX3230901
పపరర: మగరళ బబబగ పచచవ

94-4/1642

తసడడ:డ అలల
ర రయఖ ఉలవ
ఇసటట ననస:D-NO3-7-545
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వరసజననయగలల కసచదటట
ఇసటట ననస:D.NO.3-14-6
వయససస:18
లస: పప
10683 NDX2527885
పపరర: హహమలత పసగల

10673 NDX2853877
పపరర: వనసకట సరయ ఆదదతఖ కలమమర
చరరగగడడ
తలర : కకషష కలససమ కలమమరగ
ఇసటట ననస:DNo 1-32-49/A,
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకట రతరస మమడ
ఇసటట ననస:DNO 2-143
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజజవళ షససక
ఇసటట ననస:D NO.3-2-151
వయససస:45
లస: పప
10680 NDX2659811
పపరర: లకడమ శకనవరస కసచదటట

94-4/1636

తసడడ:డ రరఢ కకషష బబ దసలలరర
ఇసటట ననస:D NO 1-32-23/8
వయససస:32
లస: పప

తలర : హససన తవశగగసట
ఇసటట ననస:D.no.2-36A
వయససస:21
లస: ససస స
10677 NDX3188208
పపరర: రరహహమతషలమర షససక

10672 NDX3128576
పపరర: రవనసదన బబ దసలలరర

10694 NDX2998227
పపరర: దదవఖ భబరత మరర

94-72/1323

భరస : చసదడ శశఖర మరర
ఇసటట ననస:D-NO4-5-29/4
వయససస:27
లస: ససస స
94-76/1043

94-76/1045
10697 NDX3007242
పపరర: మగరళమహన రరవప గగరగజవవలల

తసడడ:డ ససత రరమయఖ గగరగజవవలల
ఇసటట ననస:D-NO4-5-29/41A
వయససస:65
లస: పప
94-72/1408

10700 NDX3070950
పపరర: సరసబయఖ బడద

94-76/1039

తసడడ:డ అసకమమ రరవప బడద
ఇసటట ననస:D.No. 4-5-331/2
వయససస:58
లస: పప
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పపరర: దదవఖ లకడమ పససడనఖల
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94-80/1001

తసడడ:డ చసదడ శశఖర పససడనఖల
ఇసటట ననస:D-NO4-5-661A
వయససస:21
లస: ససస స
10704 NDX2395085
పపరర: ఆనసద రరవప పడతసపరటట

94-90/893

10705 NDX3181328
పపరర: ననగశవ పడసరద బబ లలర

94-77/1044

Deleted
94-78/1242

10708 NDX2865780
పపరర: ననగజశశర రరవప ఆవపలమసద

తసడడ:డ రరస కకటటశ కరమమపలర
ఇసటట ననస:D.No 4-19-92, 8th Lane,
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మమరగస ఇననగసటట
ఇసటట ననస:D.NO.4-19-125A
వయససస:64
లస: పప

10713 NDX3194578
పపరర: ససమ భబణగ బటటసల

10714 NDX3010246
పపరర: దనడక వలర అసబటట

94-78/1243

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:D.NO 4-20-28/4A
వయససస:24
లస: ససస స
10716 NDX2266096
పపరర: నరసససహ రరవప బమననన

94-78/748

10717 NDX2461283
పపరర: చచదరగ మణణకరసత యమరకమననన
తసడడ:డ శకనవరసరరవప యమరకమననన
ఇసటట ననస:D/NO 4-20-37/6
వయససస:21
లస: పప

10719 NDX2562718
పపరర: చచదరగ మణణకసఠ యరకమననన

10720 SSY0488411
పపరర: రఘగ పపల

94-90/1004

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యరకమననన
ఇసటట ననస:D/NO 4-20-37/6
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవరరవప ఉటర
ఇసటట ననస:D-NO4-20-68
వయససస:66
లస: పప
10725 NJX2200954
పపరర: పసడయ అసజన దదవ తషపకలల

94-78/1241

10723 NDX2998078
పపరర: పసడత కకసగర

94-72/1314

10726 NJX2200947
పపరర: జయ రరజ తషపకలల

94-77/1149

10709 NDX2362804
పపరర: శలస ఆలలకస

94-90/890

10712 NDX2594661
పపరర: నరసససహ రరవప ససకరరససటస ట

94-94/1031

భసధసవప: సతఖవత ససకరరససటస ట
ఇసటట ననస:D-No 4-19-137
వయససస:60
లస: పప
94-78/1249

10715 NDX3010212
పపరర: దచసవ కలమమరగ బటటసల

94-78/1250

భరస : పసరయఖ బటటసల
ఇసటట ననస:D-NO4-20-28/4A
వయససస:45
లస: ససస స
94-89/691

10718 NDX2562676
పపరర: మమత యరకమననన

94-89/813

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యరకమననన
ఇసటట ననస:D/No 4-20-37/6
వయససస:18
లస: ససస స
94-78/1244

10721 SSY0488395
పపరర: ఉషర రరణణ పపల

94-78/1245

భరస : రఘగ
ఇసటట ననస:D.NO 4-20-49/A
వయససస:33
లస: ససస స
94-72/1321

భరస : గరపస కకషష కకసగర
ఇసటట ననస:D-NO4-20-68
వయససస:44
లస: ససస స
94-89/1023

10706 NDX3297041
పపరర: శకనవరస శరసడడలఖ జసదనఖల

తసడడ:డ ససధనకర బబబగ ఆలలకస
ఇసటట ననస:D.NO.4-19-64,F.NO.301, CHIG
వయససస:39
లస: ససస స

భసధసవప: ఉషర రరణణ
ఇసటట ననస:D.NO 4-20-49/A
వయససస:48
లస: పప
94-72/1320

94-80/805

తలర : రరజఖలకడమ జసదనఖల
ఇసటట ననస:D.No.4-19-12B
వయససస:31
లస: పప

భరస : చనర అసకయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:D-NO4-20-28/4A
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ బమననన
ఇసటట ననస:D.NO.4-20-28 FNO.004 MAYU
వయససస:68
లస: పప

10722 NDX3003365
పపరర: వర సతఖననరరయణ ఉటర

94-77/1043

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:D NO 4-19-49/E
వయససస:38
లస: పప
10711 NDX3206042
పపరర: ససబబరరవప ఇననగసటట

10703 NDX2393320
పపరర: లలకజశ చననరబతషన

తసడడ:డ జజసఫ చననరబతషన
ఇసటట ననస:D.NO 4-16-96
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప బబ లలర
ఇసటట ననస:D NO 4-19-3/A
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప ఉనరవ
ఇసటట ననస:D.NO.4-19-40/1
వయససస:18
లస: ససస స
10710 NDX1387013
పపరర: గరతస బబబగ కరమమపలర

94-90/892

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ బటటసల
ఇసటట ననస:D NO 4-15-126/145
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ దదవసహయస పడతసపరటట
ఇసటట ననస:D NO 4-16-146
వయససస:35
లస: పప
10707 NDX2905354
పపరర: వశశతదజ ఉనరవ

10702 NDX2483402
పపరర: మహహశ బటటసల

10724 NDX2867687
పపరర: మమరర తరరణ కకకసస యన

94-89/1028

తసడడ:డ సశరన మససస కకకసస యన
ఇసటట ననస:D.NO.4-21-44, 4TH LANE
వయససస:22
లస: పప
94-89/1024

10727 NDX3198868
పపరర: మమరఖ చసదడ పస చసపలర

94-89/1026

Deleted

భరస : జయ రరజ తషపకలల
ఇసటట ననస:D No4-21-52,. 2nd Line
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ జయ దదవ తషపకలల
ఇసటట ననస:D No4-21-52,. 2nd Line,
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమ సససదర రరవప పస చసపలర
ఇసటట ననస:D.NO. 4-21-56
వయససస:23
లస: పప

10728 NDX2632370
పపరర: అసజల దదవళర

10729 NDX2570349
పపరర: నహరగక వసగర

10730 NDX2639540
పపరర: మత బబగస షపక

భరస : దననయఖ దదవళర
ఇసటట ననస:D.NO.4-21-56/14
వయససస:24
లస: ససస స

94-2/1281

తసడడ:డ పడసరద వసగర
ఇసటట ననస:D.NO4-23-66-47/5
వయససస:19
లస: ససస స

94-89/812

94-4/1381

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:D NO 4-184
వయససస:23
లస: ససస స
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10731 NDX2392744
పపరర: జయ కకషష శరమ శషరటన

94-72/937

తసడడ:డ సస మయమజలల శరమ శషరటన
ఇసటట ననస:D NO 5-1-21
వయససస:31
లస: పప

10732 NDX2645885
పపరర: వశశజ త సరయ ఆమసచ

94-78/844

తసడడ:డ శకనవరస ఆమసచ
ఇసటట ననస:D no 5-92-46/2
వయససస:19
లస: పప

10734 NDX3128154
పపరర: హహమ మమలన ఏటటసకలపమ

94-1/1590

10735 NDX3217734
పపరర: చదతన పడహహల ఏటటసకలపమ

10733 NDX3163953
పపరర: గగరరసరశమ ఏటటసకలపమ

తసడడ:డ కకషషయఖ ఏటటసకలపమ
ఇసటట ననస:DNO 5 AMBIKA PEARLS
వయససస:56
లస: పప
94-8/1615

10736 NDX3200029
పపరర: దసరరర లకడమ చటటస

94-77/1040

భరస : గగరరసరశమ ఏటటసకలపమ
ఇసటట ననస:DNO 5 AMBIKA PEARLS
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరరసరశమ ఏటటసకలపమ
ఇసటట ననస:DNO 5 AMBIKA PEARLS
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ చటటస
ఇసటట ననస:D NO 11-967
వయససస:31
లస: ససస స

10737 NDX3185022
పపరర: గరపస కకషష చటటస

10738 NDX2853802
పపరర: తట క

10739 NDX3066107
పపరర: ససరరసదడ బబబగ కకసరరజ

94-77/1041

తసడడ:డ తరరపతయఖ చటటస
ఇసటట ననస:D NO 11-967
వయససస:19
లస: పప
94-76/686

తసడడ:డ వనణగగగపరల గడడడ పరటట
ఇసటట ననస:d no 13-12-474 flat103
వయససస:18
లస: ససస స
10743 NDX2518942
పపరర: కకషష కలమమరగ బబ మమరరడడ

94-78/845

94-8/1614

94-73/875

94-73/876

94-75/1409

తసడడ:డ బకకర రరడడడ తమమననన
ఇసటట ననస:D.NO 17-7-481
వయససస:39
లస: పప
10758 NDX2998284
పపరర: గగవసదస రరడడడ మమక
తసడడ:డ హనమ రరడడడ మమక
ఇసటట ననస:D-NO17-9-600
వయససస:20
లస: పప

94-77/1045

10747 NDX2905388
పపరర: కకతత
స రగ కకషషవనణణ

10750 NDX2949097
పపరర: మణణకరసత బబ లర

10753 NDX2676542
పపరర: వసశ కకషష రరడడడ అవపతష

94-73/874

10745 NDX3010741
పపరర: పపషసలత కరరరటట

94-78/1247

10748 NDX2863264
పపరర: కకతత
స రగ రరజ లకమయఖ గగపరస

94-74/993

10751 NDX2649671
పపరర: మధసన శరత యయలననడడ

94-73/676

తసడడ:డ వనసకట శవ రరమ కకషష వర పడసరద యయలన
ఇసటట ననస:DNO 17-1-143
వయససస:28
లస: పప
94-72/1012

10754 NDX2481893
పపరర: కకశశర బబబగ చనవరల

94-73/621

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ అవపతష
ఇసటట ననస:D.NO.17-4-358 FLAT NO.101
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చనవరల
ఇసటట ననస:D NO 17-5-400
వయససస:21
లస: పప

10756 NDX2854164
పపరర: జయశక తమమననన

10757 NDX2998292
పపరర: హనమ రరడడడ మమక

10759 NDX0495176
పపరర: జయలకడమ కరవపరగ

94-74/989

తసడడ:డ కకతత
స రగ భబసరర రరవప
ఇసటట ననస:DNO 17-1-92 WARD 4
వయససస:38
లస: పప

94-75/1418

భరస : శవర రరడడడ తమమననన
ఇసటట ననస:D.NO.17-7-481
వయససస:35
లస: ససస స
94-75/1427

94-72/1317

భరస : నరసససహహలల కరరరటట
ఇసటట ననస:D-NO16-9-521
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ రరస బబ లర
ఇసటట ననస:D-NO17-1-118
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకయ
ఇసటట ననస:D-NO17-3-302
వయససస:26
లస: పప
10755 NDX2718500
పపరర: శవర రరడడడ తమమననన

10744 NDX3007614
పపరర: శకనవరస రరవప యడర పలర

10742 NDX3010634
పపరర: వజయ లకడమ కకడనల
భరస : ఆచసచజ రరమయఖ కకడనల
ఇసటట ననస:D-NO16-1-48
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : కకతత
స రగ రరజ లకమయఖ గగపరస
ఇసటట ననస:DNO 17-1-92
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయరరస బబ లర
ఇసటట ననస:D-NO17-1-118
వయససస:18
లస: పప
10752 NDX3007077
పపరర: సరయ కకషష కకయ

94-72/1316

తసడడ:డ నరసససహ రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:D-NO16-7-322
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ జగపత రరవప వజర
ఇసటట ననస:D-NO 17
వయససస:22
లస: పప
10749 NDX2950681
పపరర: మణణకరసత బబ లర

10741 NDX3010477
పపరర: ఆచసచజతనరమమమయమ కకడనల

94-72/1315

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:DNO 13-5-214
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ యమబరరశయమ కకడనల
ఇసటట ననస:D-NO16-1-48
వయససస:71
లస: పప

భరస : పడతనప రరడడడ బబ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:D.NO.16-2-150
వయససస:47
లస: ససస స
10746 NDX2972966
పపరర: పకథదశ సతఖ సరయ వజర

94-1/1591

తసడడ:డ పప ప
ఇసటట ననస:DNO-12-11-169
వయససస:19
లస: ససస స

10740 NDX2621019
పపరర: భవఖ గడడడ పరటట

94-1/1589

94-75/1426

తసడడ:డ రమ రరడడడ మమక
ఇసటట ననస:D-NO17-9-600
వయససస:46
లస: పప
94-76/177

భరస : రరమశశషగగరగ రరవప
ఇసటట ననస:D.NO.17-10-636 F.NO 5B
వయససస:42
లస: ససస స

10760 NDX1236454
పపరర: రరమ శశషగగరగరరవప నసకరరపప

94-76/185

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:D.NO.17-10-636 F.NO.5B
వయససస:43
లస: పప
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94-75/1424
10761 NDX3007739
పపరర: శవరరమన మమరరథయపరస
గరసడర
తసడడ:డ మమరరథయపరస గరసడర మమరరథయపరస
ఇసటట ననస:D-NO17-13-817
వయససస:35
లస: పప

10764 NDX2019520
పపరర: అజయ తనళళ
ర రగ

94-75/71

తలర : పదనమవత తనళళ
ర రగ
ఇసటట ననస:D.No.17-41,
వయససస:31
లస: పప
10767 NDX2965440
పపరర: ననగమణణ లసక

94-76/1041

తలర : లసక లసక
ఇసటట ననస:D-NO18-7-422
వయససస:64
లస: ససస స

10762 NDX3009297
పపరర: రరఢ శవరరమన

భరస : శవరరమన శవరరమన
ఇసటట ననస:D-NO17-13-817
వయససస:33
లస: ససస స

94-80/999

10765 XIZ2072304
పపరర: ససనల మననహర గసగరధర
బగసగ
తసడడ:డ ససబడహమణఖస బగసగ
ఇసటట ననస:D.No. 18-7-385
వయససస:29
లస: పప

94-80/996

10768 NDX2965432
పపరర: ననగభవరన పసడయ లసక

94-80/998

10771 NDX2951036
పపరర: మసగగ బబయ అదవథ

భరస : శకనవరససప మమ శశఖర లసక
ఇసటట ననస:D-NO18-7-4224WARD
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బబలల ననయక అదవథ
ఇసటట ననస:D-NO19-3-160
వయససస:41
లస: ససస స

10773 NDX2873719
పపరర: జజనకక దదవ మవశ

10774 NDX2835072
పపరర: రమమరరవప మవశ

94-90/1139

భరస : రమమరరవప మవశ
ఇసటట ననస:D.NO 19-13-560
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ వణగకలరగ
ఇసటట ననస:D.NO.20-5-692
వయససస:19
లస: పప
10779 NDX2924546
పపరర: కకటటశశరరరవప అసజరగ

94-89/1025

Deleted
94-2/1278

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కజసన
ఇసటట ననస:D NO 25-17-465
వయససస:41
లస: పప
10785 NDX2524304
పపరర: మణణ కసట బబయరరగన

తసడడ:డ రరజజశ దదవర
ఇసటట ననస:D NO 32-16-1408
వయససస:44
లస: పప

94-89/1030

94-90/1138

94-1/1252

94-90/1003

94-8/1120

10772 NDX3101391
పపరర: గగవసదమమ మమమలలగజ

94-80/997

10775 NDX2568160
పపరర: తలక ఈడడపపగసటట

94-90/1000

10778 NDX2952984
పపరర: ఆదదలకడమ మరగయమల

94-90/1140

94-89/1027

94-72/1306

10781 NDX2648277
పపరర: కరగమ షపక

94-2/1277

తసడడ:డ మగననర షపక
ఇసటట ననస:D NO 24-20-33/A
వయససస:47
లస: పప
10784 NDX2884757
పపరర: పడసరద కకటటపలర

94-8/1609

తసడడ:డ కలమమర సరశమ కకటటపలర
ఇసటట ననస:D NO 25-27-30
వయససస:49
లస: పప
94-77/1042

10787 NDX2387165
పపరర: గగరగ దదవర

94-8/1119

తసడడ:డ వర బడహహమనద మ
ట వగకహల
ఇసటట ననస:D NO 31-2-777 F NO 401
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజశ దదవర
ఇసటట ననస:D NO 32-16-1408
వయససస:41
లస: పప

10789 NDX2531127
పపరర: బలరరస కకసన

10790 NDX2960698
పపరర: షసప కకసడసరన

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకసన
ఇసటట ననస:DNO 84-11-848
వయససస:39
లస: పప

94-76/1042

భరస : మసరసననడవప మరగయమల
ఇసటట ననస:D-NO20-23
వయససస:73
లస: ససస స

Deleted

10786 NDX2901965
పపరర: ఝనస లకడమ వగకహల

10769 NDX2964872
పపరర: శకనవరస సస మ శశఖర లసక

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ ఈడడపపగసటట
ఇసటట ననస:D NO 19-29
వయససస:75
లస: పప

భరస : పపలసససగ ననయక జజటబవథ
ఇసటట ననస:D.NO.24-16-87
వయససస:36
లస: ససస స
10783 NDX2743516
పపరర: దదలప కకల

94-80/995

భరస : బల వరరచనరగ మమమలలగజ
ఇసటట ననస:D-NO 19-13-559
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రతరస కకల
ఇసటట ననస:D NO 25-25-141
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మలమఖదదడ బబయరరగన
ఇసటట ననస:D NO 26-39-131/6
వయససస:28
లస: పప
10788 NDX2387827
పపరర: వజయ దదవర

10780 NDX3171121
పపరర: అమగమలల జజటబవథ

10766 NDX2886240
పపరర: పదనమవత మకరరన

తసడడ:డ ససధరరన లసక
ఇసటట ననస:D-NO18-7-442
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ వణగకలరగ
ఇసటట ననస:D.NO.20-5-692
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయగడడ అసజరగ
ఇసటట ననస:d.no. 21-38-10
వయససస:56
లస: పప
10782 NDX2657674
పపరర: మమణణకఖ రరవప కజసన

10777 NDX2555431
పపరర: ససరఖ నకకల రరడడడ వణగకలరగ

94-75/69

భరస : పడసరద మకరరన
ఇసటట ననస:D.NO 18-7-413
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబదదడ మవశ
ఇసటట ననస:D.NO .19-13-560,
వయససస:52
లస: పప
94-90/1002

10763 NDX2041689
పపరర: పదనమవత తనళళ
ర రగ

భరస : నరహరగ తనళళ
ర రగ
ఇసటట ననస:D.no.17-41
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరససప మమ లసక
ఇసటట ననస:D-NO18-7-422
వయససస:19
లస: ససస స

10770 NDX2965424
పపరర: ననగలకడమ లసక

10776 NDX2555175
పపరర: సరయ అకకల రరడడడ వణగకలరగ

94-75/1425

94-2/659

94-76/1040

భరస : వరర న రరడడడ కకసడసరన
ఇసటట ననస:D-NO102
వయససస:24
లస: ససస స
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10791 NDX3035250
పపరర: వరరన రరడడడ అనరపప రరడడ

94-89/1029

తసడడ:డ లకడమ రరడడడ అనరపప రరడడ
ఇసటట ననస:D-NO102
వయససస:25
లస: పప
10794 NDX3272168
పపరర: రవ జనపసలర

94-4/1737

94-78/1248

తసడడ:డ శవలసగ పడసరద మగలర పపడడ
ఇసటట ననస:D-NO201
వయససస:28
లస: ససస స
10800 NDX3032737
పపరర: భమలకడమ బబ నగగరగ

94-72/1318

94-81/832

94-78/1246

10798 NDX3010386
పపరర: గరఠరఖమ పసనసప

10799 NDX3148707
పపరర: వర రరఘవమమ వరమనగసటబర

10801 NDX3002631
పపరర: రతర కలల
ర రగ

10804 NDX3035235
పపరర: చచదరగ లమవప

10807 NDX2977627
పపరర: అనసరరధ బబ డవపలమ

10810 NDX2441541
పపరర: పదనమవత కలపరల

తసడడ:డ జయ నరసససహ అయఖసగరరర దదవ
ఇసటట ననస:D.NO B1/52 2ND LANE
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససరజసదడ బబబగ కలపరల
ఇసటట ననస:D.NO:3-4-259,
వయససస:21
లస: ససస స

10812 NDX2381747
పపరర: బబల పడశరసత కకసదబబ లల

10813 NDX2881076
పపరర: కకషరషసజననయగలల పపవరశడ

94-90/891

భరస : శకహరర కకసదబబ లల
ఇసటట ననస:D.NO: 4-20-30 3RD LANE
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:DOOR NO 1-2-105
వయససస:46
లస: పప

10815 NDX2759454
పపరర: గరతస సరయ కలశశటస ట

10816 NDX3270436
పపరర: అబదసనరసర షపక

94-4/1644

తసడడ:డ రసబబబగ కలశశటస ట
ఇసటట ననస:Door no 1-4-100
వయససస:21
లస: పప
10818 NDX3252871
పపరర: కలరక రరమమమల చచదరగ
తసడడ:డ కలరక చనర అపస రరవప
ఇసటట ననస:DOOR.NO-3-11-518
వయససస:44
లస: పప

94-77/1047

10819 NDX2386928
పపరర: వరణణ అరగసమళళ
భరస : శకనవరస రరవప అరగసమళళ
ఇసటట ననస:DOOR NO 3-180-273
వయససస:39
లస: ససస స

94-77/1046

94-4/1639

భరస : శకనవరస రరవప వరమనగసటబర
ఇసటట ననస:D NO 277/1
వయససస:40
లస: ససస స
94-72/1319

10802 NDX2717940
పపరర: పసడయమసక తతగట

94-1/1372

తసడడ:డ ఎలర చసదసడడడ తతగట
ఇసటట ననస:D.no 304, L.G towers
వయససస:22
లస: ససస స
94-1/1594

10805 NDX3010568
పపరర: శవ రరమ కకషష గటబ

94-77/1048

తసడడ:డ జగన మగరళమహన రరవప గటబ
ఇసటట ననస:D-NO403
వయససస:45
లస: పప
94-4/1643

10808 NDX2542553
పపరర: రతర కలమమరగ వణగకలరగ

94-90/1001

భరస : రసగర రరడడడ వణగకలరగ
ఇసటట ననస:D NO 488-127-19-3-258
వయససస:50
లస: ససస స
94-8/1116

10811 NDX2385573
పపరర: హహమసత చచదరగ కకడనల

94-78/749

తసడడ:డ సరసబ ససవర రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:D.NO: 4-19-134
వయససస:22
లస: పప
94-8/1618

10814 NDX2471787
పపరర: ననగ జజఖత కరకలనసరగ

94-4/1254

భరస : శకనవరస కరకలనసరగ
ఇసటట ననస:DOOR NO 1-3-99
వయససస:22
లస: ససస స
94-4/1734

భసధసవప: లమలమమమన షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO 3-1-186
వయససస:53
లస: ససస స
94-4/1726

10796 NDX3003324
పపరర: వజయ నరమల మగలర పపడడ
భరస : శవలసగ పడసరద మగలర పపడడ
ఇసటట ననస:D-NO201
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రరసబబబగ బబ డవపలమ
ఇసటట ననస:D-NO 410
వయససస:40
లస: ససస స
94-3/1352

94-8/1608

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకతస
ఇసటట ననస:D NO 132-81 FLAT NO 401
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ లమవప
ఇసటట ననస:D-NO402
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడబబబగ వపమమననన
ఇసటట ననస:D-NO 404
వయససస:24
లస: పప
10809 NDX2561629
పపరర: ధదర సరయ పడవణ దదవ

94-90/1137

భరస : ననరరయణరరవప కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:D-NO303
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మగరరరగ
ఇసటట ననస:D NO 346
వయససస:19
లస: ససస స
10806 NDX2972149
పపరర: యయశశసథ వపమమననన

10795 NDX3062734
పపరర: లకడమ శరణఖ కకతస

10793 NDX3154960
పపరర: పదనమవత గరనసగగసటర

భరస : శకనవరస రరవప గరనసగగసటర
ఇసటట ననస:D NO 123-16-575
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజశశఖర పసనసప
ఇసటట ననస:D-NO205
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ననగజశశర రరవప బబ నగగరగ
ఇసటట ననస:D-NO302
వయససస:49
లస: ససస స
10803 NDX2575462
పపరర: సరయ సససధస మగరరరగ

94-8/1617

తసడడ:డ చన హనసమసత రరవప గరరర
ఇసటట ననస:D-NO123-3-56
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ కకపర రరవప జనపసలర
ఇసటట ననస:D NO 124-4-1295
వయససస:34
లస: పప
10797 NDX2993111
పపరర: శశశత మగలర పపడడ

10792 NDX3064193
పపరర: తడననథ సరశమ గరరర

10817 NDX3250883
పపరర: కలరక రరమమమల చచదరగ

94-4/1723

తసడడ:డ కలరక చనర అపస రరవప
ఇసటట ననస:DOOR.NO-3-11-518
వయససస:44
లస: పప
94-238/905

10820 NDX2386910
పపరర: వనసకరయమమమ అరగసమళళ

94-238/906

భరస : గరపరల రరవప అరగసమళళ
ఇసటట ననస:DOOR NO 3-180-273
వయససస:78
లస: ససస స
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10821 NDX3094950
పపరర: మమనక వనగగళర
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94-76/1046

10822 NDX2623619
పపరర: రవ తదజ యయకలల

94-72/1013

10823 NDX3134046
పపరర: సరసబశవ రరవప సప మరరజ

భరస : దసరర రవ కలమమర మగతనఖల
ఇసటట ననస:DOOR NO. 4-5-32/52
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వర జజన పడసరద రరవప యయకలల
ఇసటట ననస:Door No 5-92-29
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ చనర బబబగ
ఇసటట ననస:DOOR.NO.11-1446
వయససస:18
లస: పప

10824 NDX3130838
పపరర: హనసమసత రరవప అమర

10825 NDX3121316
పపరర: శవ పరరశత అమర

10826 NDX2807873
పపరర: అశశక తనడడకకసడ

94-78/1251

తసడడ:డ వనసకటపసయఖ అమర
ఇసటట ననస:DOOR NO 16-2-210
వయససస:61
లస: పప
10827 NDX2553840
పపరర: ఫరతమజహరర మగహమద

భరస : హనసమసత రరవప అమర
ఇసటట ననస:DOOR NO 16-2-210
వయససస:51
లస: ససస స
94-4/1383

భరస : అహమద అల మగహమద
ఇసటట ననస:DOOR NO 17-8-41
వయససస:63
లస: ససస స
10830 NDX2675536
పపరర: ననగజశశర రరవప మదనసస

10828 NDX3181062
పపరర: నరమల యయరకమననన

94-2/1282

94-78/1254

Deleted

10831 NDX3206372
పపరర: సరశత రరశ కరమమపలర

94-3/1504

94-72/1324

భరస : మయన పరష మహమమద
ఇసటట ననస:F 3C, RIVIERA SUITS
వయససస:34
లస: ససస స
10848 NDX3097821
పపరర: ఉమమమహహష యయనసగసటట

94-8/1620

94-89/815

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప యయనసగసటట
ఇసటట ననస:F-4A
వయససస:35
లస: పప

94-78/1253

Deleted

10840 NDX3043726
పపరర: ఫణణ కలమమర మదమసచ

10843 NDX2566230
పపరర: బల పవన రరమననన

10838 NDX3029212
పపరర: జగదదశ బబబగ తనతననన

94-72/1333

94-2/1286

భసధసవప: రరమరరడడడ మమకల
ఇసటట ననస:F/2
వయససస:18
లస: పప
94-3/1353

10844 NDX2765105
పపరర: హహ
హ శక కరటటననఖ రరమననన
తసడడ:డ శకధర బబబగ
ఇసటట ననస:F2, lakshmi nilayam
వయససస:18
లస: పప

10846 NDX3100526
పపరర: మయన పరష మహమమద

10847 NDX2903490
పపరర: రవసదర రరడడడ చమగమల

94-78/1257

94-8/1628

94-78/1262

తసడడ:డ లకమ రరడడడ ఫరదర
ఇసటట ననస:F-3, RIVERA SUITES
వయససస:39
లస: పప
94-78/1263

Deleted

తసడడ:డ బబబగ రరవప గగమమడడ
ఇసటట ననస:f-5, Navabharat Nagar
వయససస:37
లస: ససస స

94-78/1255

10841 NDX2663839
పపరర: వనసకట ననగజశశర రరడడడ నసదదపరటట

తసడడ:డ శకధర బబబగ రరమననన
ఇసటట ననస:F2, LAKSHMI NILAYAM
వయససస:20
లస: పప

10849 NDX3085719
పపరర: సశపర గగమమడడ

94-89/1032

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరవప తనతననన
ఇసటట ననస:DR NO 17-8-557
వయససస:39
లస: పప

భసధసవప: ఆశయ బబగగమ షపక
ఇసటట ననస:F 3C, RIVIERA SUITS
వయససస:44
లస: పప
94-77/1055

10832 NDX3216793
పపరర: సరశత రరశ కరమమపలర

తసడడ:డ తరరపరలల ననయక మమధనవథ
ఇసటట ననస:DR. NO 4-21
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రరజశశఖర రరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:F-1, THE VERANDAS
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ కకసడవటట
ఇసటట ననస:F-2C 302
వయససస:69
లస: పప
10845 NDX3034386
పపరర: ఆశయ బబగగమ షపక

94-77/1050

భరస : కకషరషసజననయగలల చచవపల
ఇసటట ననస:DR.NO 4-21- 47
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జగదదశ బబబగ తనతననన
ఇసటట ననస:DR NO 17-8-557
వయససస:37
లస: ససస స
10842 NDX3013000
పపరర: భబసరర రరవప కకసడవటట

భసధసవప: ససరజశ జజ బ వ పస
ఇసటట ననస:Door No. 151, Flat 6
వయససస:46
లస: పప

10835 NDX2913390
పపరర: రవ ననయక మమధనవథ

10837 NDX2549475
పపరర: పదమ చచవపల

94-78/1256

94-4/1745

10834 NDX2874899
పపరర: రరమమహన ససగల

10836 NDX2549459
పపరర: కకషరషసజననయగలల చచవపల
భసధసవప: పదమ చచవపల
ఇసటట ననస:dr .no 4-21- 47
వయససస:45
లస: పప

10829 NDX3289303
పపరర: మలర కరరరరన రరడడడ అవపల

తసడడ:డ రరస కకటటశ కరమమపలర
ఇసటట ననస:Door Number 4-19-92, 8th Lane
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధకకషష మమరగస ససగల
ఇసటట ననస:dr no 1-31-14
వయససస:54
లస: పప

10839 NDX3018520
పపరర: ఝనస రరణణ తనతననన

94-89/1031

తసడడ:డ రరస కకటటశ కరమమపలర
ఇసటట ననస:Door Number 4-19-92, 8th Lane
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరస కకటటశ కరమమపలర
ఇసటట ననస:Door Number 4-19-92, 8th Lane
వయససస:29
లస: ససస స
94-89/814

94-77/1049

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:DOOR NO 16-9-474
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : పవన కలమమర యయరకమననన
ఇసటట ననస:Door no.19-8-447
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ మదనసస
ఇసటట ననస:door no 700
వయససస:58
లస: పప
10833 NDX3205952
పపరర: సరశత రరశ కరమమపలర

94-78/1252

94-8/1619

10850 NDX3006566
పపరర: ఉష శక గసగవరపప

94-72/1334

భరస : లకమయఖ గసగవరపప
ఇసటట ననస:F-104
వయససస:46
లస: ససస స
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10851 NDX3084902
పపరర: తడవనణణ మగగల
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94-74/1000

భరస : శకనవరస రరవప మగగల
ఇసటట ననస:F.201, JUBLLI HOMES
వయససస:34
లస: ససస స
10854 NDX3067121
పపరర: రరజఖలకడమ గగసడన

94-74/1001

భరస : వనసకటటశశరరర ననలకలడడత
ఇసటట ననస:F-503 4-5-11
వయససస:48
లస: ససస స
94-4/1651

భరస : రరమమసజ ననయగలల
ఇసటట ననస:FALT NO 105
వయససస:37
లస: ససస స
10857 NDX3059268
పపరర: కరరగస మమచవరపప

10852 NDX3103561
పపరర: ససనత ననలకలడడత

94-8/1629

తసడడ:డ పదనమరరవప
ఇసటట ననస:falt no.D1
వయససస:21
లస: పప

10855 NDX2269520
పపరర: వనసషషవ కసడచ

94-8/1630

94-91/1019

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అరగకపపడడ
ఇసటట ననస:falt no 502
వయససస:20
లస: ససస స

10858 NDX2996999
పపరర: జగదదశ చసదడ పడసరద వననగసడర

10859 NDX3037850
పపరర: పదమజ దదవరరడడడ

94-1/1596

10863 NDX2560969
పపరర: కలతనడడ చసదడహస

10864 NDX2835536
పపరర: గరపరల రరవప ఉపసలపరటట

తసడడ:డ కలతనడడ వనసకట కకషణ మమారహన
ఇసటట ననస:Fl.503,Spring Dale Appts
వయససస:18
లస: పప

భసధసవప: లకడమ దదపసస ఉపసలపరటట
ఇసటట ననస:FLAT 1 SAI KRISHNA
వయససస:45
లస: పప

10866 NDX2767671
పపరర: గరపరల రరవప ఉపసలపరటట

10867 NDX3049731
పపరర: ననగరరరరన భబషఖస

Deleted

94-8/1631

94-4/1652

10862 NDX2560985
పపరర: కలతనడడ నలవరర న

94-3/1354

తసడడ:డ కలతనడడ వనసకట కకషష మమారహన
ఇసటట ననస:FL.503, SPRING DALE APPTS
వయససస:21
లస: పప
94-78/1264

10865 NDX2779205
పపరర: లకడమ దదపసస ఉపసలపరటట

94-76/1053

భరస : గరపరల రరవప ఉపసలపరటట
ఇసటట ననస:FLAT 1, SAI KRISHNA
వయససస:36
లస: ససస స
94-74/1004

10868 NDX2848513
పపరర: పకథదశ వనసకట కలమమర కకడనల

తసడడ:డ కకటయఖ ఉపసలపరటట
ఇసటట ననస:FLAT 1, VIDYANAGAR 4/1
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప భబషఖస
ఇసటట ననస:FLAT 2A DWARAKAMAYI
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ చచదరగ కకడనల
ఇసటట ననస:FLAT 4
వయససస:26
లస: పప

10869 NDX3038205
పపరర: శక దదవ కకడనల

10870 NDX3171477
పపరర: పడవణ కలమమర తరగవధద

10871 NDX3050226
పపరర: పడసరద రరవప భబషఖస

94-74/1024

భరస : వనసకట రమణ చచదరగ కకడనల
ఇసటట ననస:FLAT-4 ,
వయససస:47
లస: ససస స
10872 NDX3101672
పపరర: ససజ భబషఖస

94-77/1058

తసడడ:డ పడసరద రరవప భబషఖస
ఇసటట ననస:flat 5,m p residency
వయససస:27
లస: ససస స
10875 NDX3160413
పపరర: రరజజశ మకరపరటట

94-75/1468

తలర : నరమల
ఇసటట ననస:flat20 kamalesh towers
వయససస:29
లస: పప
10878 NDX2605566
పపరర: శశ ననగ మన భబషఖస
భరస : శసకర రరవప భబషఖస
ఇసటట ననస:flat 26 leela apatment
వయససస:50
లస: ససస స

94-2/1290

94-75/1442

భరస : సరసబమమరగస దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:ff2 vardhan residency
వయససస:50
లస: ససస స

10861 NDX3130564
పపరర: వనణగ కలరక
తసడడ:డ రరఢ కకషష కలరక
ఇసటట ననస:fkat no 2E,monrya
వయససస:50
లస: పప

94-74/1002

10856 NDX2918332
పపరర: సరయ తనమయళ అరగకపపడడ

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కసడచ
ఇసటట ననస:FALT NO.202, P.V.R.RESIDEN
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ జయకలమమర
ఇసటట ననస:FF 3 VARDHAN RESIDENCY
వయససస:48
లస: పప
94-3/1355

94-60/1120

భరస : శవననగజశశరరరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:F 504 JABILI HOMES
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణగ బబబగ వననగసడర
ఇసటట ననస:FF-1
వయససస:18
లస: పప

10860 NDX2759314
పపరర: వనణగ గరపరల మసడవలర

10853 NDX2682474
పపరర: శశభబరరణణ వలలర పప

94-75/1449

94-1/1603

తసడడ:డ పడసరద రరవప తరగవధద
ఇసటట ననస:Flat 5,kamalesh towers
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర భబషఖస
ఇసటట ననస:flat 5,m p residency
వయససస:52
లస: పప

10873 NDX2929669
పపరర: ససబబబయమమ కకరకపరటట

10874 NDX3008281
పపరర: లకడమ ఉపసల

94-76/1055

భరస : వనసకట ననరరయణ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:Flat 7, Pragna Solitaire
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : కలమమర బబబగ ఉపసల
ఇసటట ననస:flat 10
వయససస:59
లస: ససస స

10876 NDX3173861
పపరర: రరజజశ మకరపరటట

10877 NDX3245230
పపరర: పదనమవత కకణణదచల

94-75/1444

94-75/1447

94-77/1056

94-81/981

తలర : నరమల
ఇసటట ననస:FLAT 20, KAMALESH TOWERS
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ కకణణదచల
ఇసటట ననస:FLAT 22 AMARAVATHI RESIDE
వయససస:58
లస: ససస స

10879 NDX3129939
పపరర: ససధనకర రరజ గసతనమడడగమ

10880
పపరర: రఘగననథబబబగ వడర మమడడ

తసడడ:డ వనసకట రరజ
ఇసటట ననస:FLAT 101
వయససస:56
లస: పప

94-1/1597

94-8/1242

భసధసవప: కననఖకలమమరగ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:Flat 101 Bldg#10
వయససస:58
లస: పప
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10881 NDX2749950
పపరర: ఫణణసదడ వటల రరడడడ గరగగల

94-8/1633

10882 NDX2534915
పపరర: రరమ కకషష మమరగస మమకల

94-1/1256

10883 NDX2534758
పపరర: కకశశర మమకల

94-1/1257

తసడడ:డ మహహశశర రరడడడ గరగగల
ఇసటట ననస:FLAT 101, BHARATHI HOMES
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ మమకల
ఇసటట ననస:FLAT-101,HAMISINI ENCLAVE
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష మమరగస మమకల
ఇసటట ననస:FLAT-101, HAMSINI ENCLAVE
వయససస:28
లస: పప

10884 NDX3044914
పపరర: ససరజశ చసదడ

10885 NDX3074747
పపరర: రరమ వల అననర

10886 NDX2654796
పపరర: మమణణకరఖల రరవప గగడడవరడ

94-4/1653

94-4/1654

తసడడ:డ కకషషమ ననయగడడ చసదడ
ఇసటట ననస:flat 101, pachala towers
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససరజశ చసదడ
ఇసటట ననస:flat 101, pachala towers
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:FLAT 102
వయససస:50
లస: పప

10887 NDX2809267
పపరర: ఉష మగదదల

10888 NDX2927754
పపరర: ససతతష మగదదల

10889 NDX2362010
పపరర: పస కకషష వనణణ

94-74/1003

భరస : ఆసజననయగలల మగదదల
ఇసటట ననస:Flat 102
వయససస:52
లస: ససస స
10890 NDX2369726
పపరర: పస భబరత

తసడడ:డ ఆసజననయగలల మగదదల
ఇసటట ననస:Flat 102
వయససస:31
లస: పప
94-3/1272

తసడడ:డ పస వ యస రరఅ
ఇసటట ననస:FLAT102/20-5-442
వయససస:36
లస: పప
10893 NDX2954659
పపరర: రవణమమ పగడల

94-75/1443

94-73/882

10891 NDX2763134
పపరర: కకషష పడసరద యలమసచల

భరస : పస వ శరఖమల రరవప
ఇసటట ననస:FLAT102/20-5-442
వయససస:58
లస: ససస స
94-8/1689

10892 NDX2964260
పపరర: యలమసచల పదమ

94-8/1690

భరస : యలమసచల కకషష పడసరద
ఇసటట ననస:FLAT102 SUGUNA HOMES
వయససస:49
లస: ససస స

10894 NDX3180874
పపరర: పడసరద కసతదటట

10895 NDX3199494
పపరర: అరరణ కసతదటట

తసడడ:డ హనసమయఖ కసతదటట
ఇసటట ననస:flat-103
వయససస:78
లస: పప

10896 NDX3178225
పపరర: మనరవ వరగత

10897 NDX2970861
పపరర: లత చతడపప

భరస : కలమఖణ శకకరసత మనరవ మనరవ
ఇసటట ననస:FLAT 103,VIJAYAPURI RESIDE
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర చతడపప
ఇసటట ననస:FLAT-104
వయససస:46
లస: ససస స

10899 NDX3046380
పపరర:  

10900 NDX3047057
పపరర: ససగరత గగసటటపలర

94-72/1371

94-3/1271

భసధసవప: పదమ యలమసచల
ఇసటట ననస:FLAT102 SUGUNA HOMES
వయససస:54
లస: పప

భరస : పసదద రరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT -102,CITADAL 4/1
వయససస:37
లస: ససస స
94-77/1057

94-2/1288

94-72/1369

94-72/1370

భరస : పడసరద కసతదటట
ఇసటట ననస:flat-103
వయససస:66
లస: ససస స
94-89/1057

10898 NDX3108735
పపరర: రఘగవర ససరఖదదవర

94-78/1309

తసడడ:డ నరజశ బబబగ ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:flat-106
వయససస:45
లస: పప
94-78/1310

10901 NDX3080769
పపరర: రరమ లకడమ కలదరవలర

94-8/1634

తసడడ:డ   
ఇసటట ననస:Flat107, Bagavan Resdency
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససభబశ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:Flat107,Bagavan Residency
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననగజశశర రరవప కలదరవలర
ఇసటట ననస:FLAT 201 HARIPRIYA HOMES
వయససస:67
లస: ససస స

94-2/1289
10902 NDX2661825
పపరర: మగరళమహన వసశ కకషష
ఆతమకలరగ
తసడడ:డ మగరళమహన మగరళధర రరవప ఆతమక
ఇసటట ననస:Flat 202
వయససస:21
లస: పప

10903 NDX2991081
పపరర: శవ రరమ కకషషయఖ పరవపలలరగ

10904 NDX2991065
పపరర: మసగమమ పరవపలలరగ

తసడడ:డ వనసకయఖ పరవపలలరగ
ఇసటట ననస:FLAT-202
వయససస:96
లస: పప

10905 NDX3063807
పపరర: లకమయఖ జజససస

10906 NDX2381911
పపరర: సరమమమ జఖస నలల
ర రగ

94-8/1635

94-8/1691

94-8/1692

భరస : శవ రరమ కకషషయఖ పరవపలలరగ
ఇసటట ననస:FLAT-202
వయససస:60
లస: ససస స
94-1/1253

10907 NDX2381895
పపరర: కకషష కకశశర నలల
ర రగ

94-1/1254

తసడడ:డ రరమయఖ జజససస
ఇసటట ననస:FLAT 202 BK RESIDENCY
వయససస:49
లస: పప

భరస : సససగ రరవప నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:FLAT 202 DURGA BHAVANI NI
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సససగ రరవప నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:FLAT 202 DURGA BHAVANI NI
వయససస:32
లస: పప

10908 NDX2381903
పపరర: సససగ రరవప నలల
ర రగ

10909 NDX3256617
పపరర: సరయ వనసకటటష నసబమరగ

10910 NDX3043692
పపరర: హనసమమయమమ పరరచసరగ

94-1/1255

తసడడ:డ ననరరయణ నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:FLAT 202 DURGA BHAVANI NI
వయససస:56
లస: పప

94-72/1416

తసడడ:డ రరమససబబయఖ నసబమరగ
ఇసటట ననస:Flat 202 padmavathi tower
వయససస:21
లస: పప

94-1/1598

భరస : గరపరల కకషష పరరచసరగ
ఇసటట ననస:Flat 202,Devi Residency
వయససస:64
లస: ససస స
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10911 NDX3134889
పపరర: గరపరల కకషష పరరచసరగ

94-8/1636

తసడడ:డ వనసకయఖ పరరచసరగ
ఇసటట ననస:flat 202, Devi residency
వయససస:68
లస: పప
10914 SWD5504642
పపరర: అశశయ సస మ శశఖర డడనస భకలసన

94-1/1599

94-78/1268

94-73/883

10918 NDX2885291
పపరర: మమఘన యయరదదసలమ

94-76/1078

10923 NDX2628964
పపరర: మగనర షపక

94-2/1319

భరస : ఖజజర షపక
ఇసటట ననస:flat302
వయససస:43
లస: ససస స

10921 NDX3208790
పపరర: రవ కకరణ గగసటటరర

94-78/1269

తసడడ:డ ఫరదర తచలలగగ
ఇసటట ననస:flat 302
వయససస:70
లస: పప

94-79/709

94-78/846

10919 NDX2970010
పపరర: వనసకట ఇసదదరర ననయన

10924 NDX2664142
పపరర: సరవతడ చడడ

10925 NDX2829356
పపరర: అసజల దదవ వరభదడ

10930 NDX2624633
పపరర: రరజ చచడడ

94-74/1023

94-2/1291

తసడడ:డ యహ రరవప ననమలకసటట
ఇసటట ననస:flat 302
వయససస:19
లస: పప

10927 NDX2917045
పపరర: భగలకడమ బబ నగగరగ

94-78/1267

10922 NDX2673804
పపరర: పడవణ ననమలకసటట

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:FLAT 301, JR TOWERS
వయససస:61
లస: పప
94-60/1121

94-73/884

భరస : శవ రరమ కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT 302
వయససస:60
లస: ససస స
94-75/1446

భరస : హససబసడ హససబసడ
ఇసటట ననస:flat 302
వయససస:50
లస: ససస స

10929 NDX2664977
పపరర: శవరరస వనరకకట

10916 NDX2838555
పపరర: శకనవరస రరడడడ యయమమదద స

భరస : ససరజశ కకక
ఇసటట ననస:FLAT-301
వయససస:51
లస: ససస స

తలర : రరజ చడడ
ఇసటట ననస:flat 302
వయససస:55
లస: ససస స
94-75/1445

94-8/1637

తసడడ:డ అనసత రమ రరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT 204 B BLOCK
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT 204, B BLOCK
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరజశ బబబగ కకక
ఇసటట ననస:FLAT-301
వయససస:20
లస: పప

10926 NDX2917227
పపరర: నగజశశరరరవప బబ నగగరగ

10915 NDX2948297
పపరర: కకషష కలమమరగ ఆకలల

10913 NDX2961324
పపరర: చచసతనఖ పపడడ

భరస : శశధర పపడడ
ఇసటట ననస:flat 203
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష ఆకలల
ఇసటట ననస:FLAT 204
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT 204 B BLOCK
వయససస:43
లస: ససస స
10920 NDX2970028
పపరర: సతఖ చచసతనఖ కకక

94-89/1034

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:FLAT 202, O B R ENC
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖ పడభబకరస డడనస భకలసన
ఇసటట ననస:flat 203,ratnaa towers
వయససస:38
లస: పప
10917 NDX2885333
పపరర: పదనమవత యయరజకదద స

10912 NDX3078482
పపరర: లలత లకడమ పడసనర చనరస

10928 NDX3207677
పపరర: రరమకకషష పస లన

94-1/1600

తసడడ:డ వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:flat 302 ambic pearls
వయససస:36
లస: పప
94-76/688

10931 NDX2800993
పపరర: రరజజశశరగ చడడ

94-76/1054

తసడడ:డ రసగరరరవప వనరకకట
ఇసటట ననస:Flat 302 Season 1 Appt
వయససస:37
లస: పప

భసధసవప: ససలల ససలల
ఇసటట ననస:Flat 302, Dharani Home
వయససస:49
లస: పప

భరస : రరజ చడడ
ఇసటట ననస:Flat 302, Dharani home
వయససస:47
లస: ససస స

94-74/1005
10932 NDX2946754
పపరర: సరయ ససపత కలమమర రరడడ
చసతలపపడడ
తసడడ:డ మలర కరరరరనరరడడడ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT 302, DREAM HOMES
వయససస:21
లస: పప

10933 NDX2779775
పపరర: పడణణత కకపస సలల

10934 NDX3254117
పపరర: మమధవ చసదడ

తసడడ:డ రసబబబగ
ఇసటట ననస:flat 302,Mp Residency
వయససస:20
లస: పప

10935 NDX2955292
పపరర: నరమల గగసటట

10936 NDX2810653
పపరర: అబగదల సతనసర షపక

94-4/1655

భరస : కకపరనసద గగసటట
ఇసటట ననస:FLAT 303
వయససస:63
లస: ససస స
10938 NDX2779148
పపరర: సరనయమ అజమ మహమమద
భరస : అబగదల రగయమజ షపక
ఇసటట ననస:FLAT-303
వయససస:31
లస: ససస స

94-1/1601

భరస : దసరర పస
డ రద చసదడ
ఇసటట ననస:FLAT302,SANNIDIRESIDENCY
వయససస:44
లస: ససస స
94-75/1469

తసడడ:డ మహబమబ మయమ షపక
ఇసటట ననస:FLAT-303
వయససస:71
లస: పప
94-76/1080

10939 NDX2810687
పపరర: అబగదల రగయమజ షపక
తసడడ:డ అబగదల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:FLAT-303,
వయససస:37
లస: పప

94-78/1336

10937 NDX2779155
పపరర: నసరజహన బబగగమ షపక

94-76/1079

భరస : అబగదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:FLAT-303
వయససస:62
లస: ససస స
94-75/1470

10940 NDX2641009
పపరర: మమఘన కలపరల

94-53/700

తసడడ:డ శకహరగ ఫరదర
ఇసటట ననస:FLAT 307 SWATHI AVENUE
వయససస:21
లస: ససస స
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10941 NDX2881803
పపరర: శకనవరసరరవప చరరమమమళర

94-78/1270

10942 NDX3070794
పపరర: దదవనసదడ బబబగ తనటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప చరరమమమళర
ఇసటట ననస:FLAT 401YAGANTI STYLE
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ హరగ బబబగ తనటట
ఇసటట ననస:FLAT-402
వయససస:18
లస: పప

10944 NDX3154606
పపరర: రమఖశక రరమదనసస

10945 NDX3118536
పపరర: లకడమ పడసరద రరవప రరయపరటట

94-72/1335

94-75/1471

10943 NDX2915049
పపరర: కకతస పలర నమమత

94-78/1271

తసడడ:డ వనసకట ససరఖ ననరరయణ కకతస పలర
ఇసటట ననస:Flat 402 yaganti style
వయససస:27
లస: ససస స
94-72/1336

10946
పపరర: హరగ హర పడసరద నగగలపత

భరస : ససరజశ కలమమర
ఇసటట ననస:FLAT 402, GP HARMONY
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:FLAT 402, SIRI HEIGHTS
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనణగగరపరల రరవప నగగలపత
ఇసటట ననస:Flat 403
వయససస:51
లస: పప

10947
పపరర: పడససన నగగలపత

10948 NDX3150398
పపరర: సరయ మమధసరగ కకటపరటట

10949 NDX3043346
పపరర: పడవణ రరణణ దనసరగ

94-3/1357

భరస : హరగ హర పడసరద నగగలపత
ఇసటట ననస:Flat 403
వయససస:44
లస: ససస స
10950 NDX0564591
పపరర: కకషష పడసరద కరవపరగ

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:FLAT 403
వయససస:24
లస: ససస స
94-72/1372

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ కరవపరగ
ఇసటట ననస:Flat403,SriSaiHomes
వయససస:49
లస: పప
10953 NDX2959732
పపరర: హరగత వపమమననన

94-73/885

10951 NDX2886612
పపరర: లకడమ కరశలఖ కరవపరగ

10954 NDX3190402
పపరర: వనసకట పడసరద ఈదర

94-1/1602

భరస : మలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:flat 403, 3-5-369
వయససస:49
లస: ససస స
94-72/1373

తసడడ:డ కకషష పడసరద కరవపరగ
ఇసటట ననస:Flat403,SriSaiHomes
వయససస:19
లస: ససస స
94-72/1337

10952 NDX2853976
పపరర: రరమకకషష రరడడడ మగలర సగగ

94-8/1638

10955 NDX3002854
పపరర: యశశశ మగససనసరర

94-75/1448

తసడడ:డ పపసయఖ ఈదర
ఇసటట ననస:flat 405 phani grand apar
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మగససనసరర
ఇసటట ననస:FLAT 406
వయససస:19
లస: ససస స

10956 NDX1072867
పపరర: ససజనఖ లకడమ మరగయసపలర

10957 NDX2826857
పపరర: ఆదదలకడమ ఇసటటరగ

10958 NDX3255882
పపరర: ననగ నవన రరడడడ బబ మగమ

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ ననణణ
ఇసటట ననస:FLAT- 484
వయససస:28
లస: ససస స
10959 NDX3068145
పపరర: రమమ దదవ కకట
భరస : హనసమమత రరవప కకట
ఇసటట ననస:FLAT 502
వయససస:47
లస: ససస స
10962 NDX2906360
పపరర: శకనవరసరరవప పప ఠరగసటబర

94-2/1499

భరస : బలరరమ రరడడడ ఏనసకకలల
ఇసటట ననస:FLAT 501
వయససస:42
లస: ససస స
94-72/1338

10960 NDX2842342
పపరర: రరధదక కకలలసస

10963 NDX3057098
పపరర: శక హనస బగడడ

94-76/1052

10961 NDX2906378
పపరర: వససత పప ఠరగసటబర

94-78/1272

భరస : శకనవరసరరవప పప ఠరగసటబర
ఇసటట ననస:FLAT 502 AMRUTHA CASTLE
వయససస:48
లస: ససస స
94-8/1693

10964 NDX3053717
పపరర: కకషరషరరరన రరవప నసతలపత

తసడడ:డ శరసబయఖ పప ఠరగసటబర
ఇసటట ననస:FLAT 502 AMRUTHA CASTLE
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరజ బగడడ
ఇసటట ననస:flat-503,muvva residency,
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమమమహ
ఇసటట ననస:FLAT 505
వయససస:78
లస: పప

10965 NDX3075546
పపరర: నరరసదడ కలమమర గడడపపడడ

10966 NDX2659902
పపరర: కకషష మమఘన కరగ

10967 NDX2961696
పపరర: మమధవ రరడడడ ఆరగమసడ

94-4/1657

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:FLAT 505
వయససస:33
లస: పప
10968 NDX2381887
పపరర: సడవసత గసధస

94-2/1320

తసడడ:డ ససరరసదడ మహన కరగ
ఇసటట ననస:FLAT-513
వయససస:21
లస: ససస స
94-1/1258

10969 NDX2595924
పపరర: దదపసస గగటటసపరటట

భరస : వనసకట రరమయఖ గసధస
తసడడ:డ ననరరయణ రరవప గగటటసపరటట
ఇసటట ననస:FLAT G3, SRI GANAPATHI RES ఇసటట ననస:flat g4 b block
వయససస:28
లస: ససస స
వయససస:35
లస: ససస స

94-76/1096

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరడడ బబ మగమ
ఇసటట ననస:FLAT501,SAI BRINDAVAN APT
వయససస:28
లస: పప

భరస : రమమశ బబబగ కకలలసస
ఇసటట ననస:flat - 502
వయససస:46
లస: ససస స
94-78/1273

94-4/1656

తసడడ:డ ఏమ వ రమణ రరడడ
ఇసటట ననస:FLAT 404
వయససస:56
లస: పప

భరస : రవసదడ బబబగ వపమమననన
ఇసటట ననస:FLAT 404 , ANANDA NILAYAM
వయససస:45
లస: ససస స
94-59/1265

94-3/1356

94-1/1604

94-8/1639

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరడడడ ఆరగమసడ
ఇసటట ననస:FLAT -B 4th Floor,
వయససస:18
లస: పప
94-89/816

10970 NDX2984714
పపరర: కకషష ససమసత వనలదద

94-8/1640

తసడడ:డ పసచచయఖ వనలదద
ఇసటట ననస:FLAT NI 201
వయససస:35
లస: పప
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10971 NDX2779478
పపరర: గరపరల రరవప ఉపసలపరటట

94-76/1057

తసడడ:డ కకటయఖ ఉపసలపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 1
వయససస:45
లస: పప

94-81/967

తసడడ:డ వరససదదవరరడడడ భమరరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 001
వయససస:39
లస: పప

10974 NDX2823375
పపరర: గరత గగమమడడ

94-1/1626

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగమమడడ
ఇసటట ననస:Flat No1d SivaSaiSadan
వయససస:21
లస: ససస స
10977 NDX1062629
పపరర: శకనవరస రరవప గగమమడడ

10972 NDX3165149
పపరర: వనసకట రమణ భమరరడడడ

10975 NDX2549020
పపరర: గరత గగమమడడ

94-8/1245

10976 NDX1676867
పపరర: రరజ గగమమడడ

94-72/1360 10979 NDX2783926
10978 NDX3075629
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప యమమన
పపరర: సస మగణణ శరత

తసడడ:డ నరసససహ రరవప యమమన
ఇసటట ననస:FLAT NO.1 LOTUS RESIDENCY
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సస మగణణ యమదగగరగ
ఇసటట ననస:flat no 2
వయససస:47
లస: పప

10980 XIZ0848267
పపరర: లకడమాసననరరయణ పస తన

10981 NDX2811651
పపరర: జయలకడమ పస తన

10982 XIZ0848812
పపరర: చనమసత పస తన

భసధసవప: ససలల
ఇసటట ననస:Flat No. 2A
వయససస:46
లస: పప
10983 NDX3103876
పపరర: రరధదక నసదనవనస
భరస : ససరజష కలమమర
ఇసటట ననస:FLAT NO. 2A
వయససస:37
లస: ససస స
10986 NDX3130432
పపరర: వనణగ కలరక

94-4/1666

తసడడ:డ రరఢ కకషష కలరక
ఇసటట ననస:flat no 2E
వయససస:50
లస: పప
10989 NDX3040813
పపరర: పసదద బబబగ పససపపలలటట

10984 NDX3134376
పపరర: పదనమవత ఆలపరటట

తసడడ:డ కకటట రరడడడ అవపల
ఇసటట ననస:FLAT NO 4
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరస తషమమల
ఇసటట ననస:FLAT No.4D HERITEJ
వయససస:27
లస: ససస స

94-76/1056

10990 NDX2628170
పపరర: మగరళ ఎకర

94-8/1674

10996 NDX2969129
పపరర: అఖల పస తషరరజ

94-78/1285

తసడడ:డ మగరళ ఏకర
ఇసటట ననస:flat no 3
వయససస:18
లస: ససస స
94-4/1385

10991 SSY0011361
పపరర: లమల అహమద మహమమద

94-1/1612

తసడడ:డ ఖయగఖస
ఇసటట ననస:Flat no 3,
వయససస:45
లస: పప
94-4/1659

భరస : సతఖననరరయణ రరచరర
ఇసటట ననస:flat no 004
వయససస:65
లస: ససస స
94-81/969

94-1/1623

10988 NDX2968899
పపరర: మమనక ఏకర

10993 NDX3038809
పపరర: ససత మహలకడమ రరచరర

భసధసవప: శకనవరస రరవప రరమననన
ఇసటట ననస:Flat No. 4
వయససస:70
లస: ససస స

10985 NDX3045572
పపరర: పసద వర రరజ అసదడ

10987 NDX2882074
పపరర: వససత రరవప నలల
ర రగ

10992 NDX3131653
పపరర: రరమమమ రరమననన

10998 NDX3080959
పపరర: పసడయసకర గసగవరపప

94-76/1062

తసడడ:డ పలర పప రరజ అసదడ
ఇసటట ననస:Flat No.2B, Pioneer
వయససస:58
లస: పప

భసధసవప: పడసనర రరణణ ఎకర
ఇసటట ననస:flat no 3 sudha sadan
వయససస:53
లస: పప

94-1/1618

94-78/1302

భరస : లకడమననరరయణ పస తన
ఇసటట ననస:Flat No.2A
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:FLAT NO - 03
వయససస:54
లస: పప
94-90/1146

94-1/1610

భరస : శకనవరస రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 2A 2ND FLOOR
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:FLAT NO.3C SRISAI ENCLAVE
వయససస:38
లస: పప

10995 NDX2944924
పపరర: మహహశ రరడడడ అవపల

94-1/1622

తసడడ:డ లకడమననరరయణ పస తన
ఇసటట ననస:Flat No.2A
వయససస:18
లస: ససస స
94-89/1055

94-78/1312

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:FlatNo1d Sivasai Sadan
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభమషణస గగమమడడ
ఇసటట ననస:Flat No1d,Sivasai Sadan
వయససస:50
లస: పప
94-1/1617

94-1/1609

తసడడ:డ గగవసద రరడడడ పపలగస
ఇసటట ననస:FLAT NO 1B
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగమమడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO.1D SIVASAI SADAN
వయససస:21
లస: ససస స
94-1/1627

10973 NDX2781433
పపరర: బబల కకటట రరడడ పపలగస

10994 NDX2952109
పపరర: శక చచసతనఖ తనటవరగర

94-77/1071

తసడడ:డ పరరర శరరరధద తనటవరగర
ఇసటట ననస:FLAT NO 4
వయససస:21
లస: పప
94-77/1078

10997 NDX3235884
పపరర: మననజ శశరగ రరడడడ సగగల

తసడడ:డ చసదడ శశఖర పస తషరరజ
ఇసటట ననస:flat no 4a
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ పడతనప రరడడడ సగగల
ఇసటట ననస:Flat No 4B
వయససస:23
లస: పప

94-76/1071
10999 NDX2775013
పపరర: వనసకట సరయ మహహసదడ
సస మననన
తసడడ:డ శకనవరస రరవప సస మననన
ఇసటట ననస:FLAT NO.4 KAMALESH TOWER
వయససస:18
లస: పప

11000 NDX2932085
పపరర: మననజ రరడడడ అవపల

94-78/1329

94-81/970

Deleted

తసడడ:డ కకటట రరడడడ అవపల
ఇసటట ననస:FLAT NO 4,
వయససస:27
లస: పప
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11001 NDX2761880
పపరర: శకనవరస రరవప రరమననన

94-1/1629

తసడడ:డ కకసడయఖ రరమననన
ఇసటట ననస:Flat No-4,1st line
వయససస:51
లస: పప
11004 NDX2900496
పపరర: రరమచసదడరరవప తషరర పరటట

11002 NDX2761823
పపరర: శరరరదల రరమననన

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరమననన
ఇసటట ననస:Flat No-4,1st Line
వయససస:21
లస: పప
94-90/1144

11005 NDX3255007
పపరర: అలలఖఖ శరఖమమరగ

తసడడ:డ ససతయఖ తషరర పరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 5/A sri sai enclave
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప శరఖమమరగ
ఇసటట ననస:FLAT NO 5B
వయససస:21
లస: ససస స

11007 NDX3006129
పపరర: రమమశ తతకల

11008 NDX2425171
పపరర: సతఖననరరయణ దసదచదమ పపడడ

94-78/1297

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ తతకల
ఇసటట ననస:FLAT NO 5D
వయససస:58
లస: పప
11010 NDX3055571
పపరర: రమఖ మసడపరటట

94-1/1630

94-72/1376

11003 NDX2762227
పపరర: హరగత రరమననన

భరస : శకనవరస రరవప రరమననన
ఇసటట ననస:Flat No.4,1st line,
వయససస:43
లస: ససస స
94-77/1111

11006 NDX2883619
పపరర: సరయ సససధసర ఏలలరగ

94-1/1261

11009 NDX2670941
పపరర: మమఘన మసడపరటట
తసడడ:డ ససబబరరడడడ మసడపరటట
ఇసటట ననస:Flat no-7 Sri Nilayam
వయససస:20
లస: ససస స

11011 NDX3057304
పపరర: మమఘన మసడపరటట

11012 NDX3133188
పపరర: సరయ కకరణ గరననససన

94-72/1377

తసడడ:డ ససబబరరడడడ
ఇసటట ననస:FLATNO-7, SRINILAYAM
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమననధ బబబగ
ఇసటట ననస:flat no.17
వయససస:22
లస: పప

11013 NDX3156874
పపరర: నలమ ఈదర

11014 NDX2626679
పపరర: మయన అహమద సయఖద

11015 NDX3071024
పపరర: మలర శశరగ కకసడ

తసడడ:డ అబగదల ఖమదర సయఖద
ఇసటట ననస:Flat No. 101
వయససస:21
లస: పప

11016 NDX2772572
పపరర: శరకవణణ డడ

11017 NDX2664183
పపరర: శకవఖ శక నలల
ర రగ

94-1/1606

తసడడ:డ ససబబ రరవప డడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:28
లస: ససస స
11019 NDX2561835
పపరర: ససపత కకలర పర
తసడడ:డ కరల సరరసగధర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:19
లస: పప
11022 NDX3038130
పపరర: సశరష లత చమరగస

94-8/1642

తసడడ:డ ననగ భమషణస పసదద
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:73
లస: పప

94-2/1292

11023 NDX3049780
పపరర: శవననరరయణ మసదడడ

94-77/1059

11026 NDX3039161
పపరర: పడవణన చసతలపపడడ

94-3/1367

11029 NDX3112109
పపరర: ననగరసదడమమ కకడనల
భరస : మదసససధన రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:65
లస: ససస స

11018 NDX2555795
పపరర: మహహశశరగ నలస

94-3/1358

11021 NDX3172624
పపరర: రతనరకర ఎరకగగసటర

94-8/1641

తసడడ:డ కమలమకర
ఇసటట ననస:flat no 101
వయససస:54
లస: పప
94-8/1643

11024 NDX2928653
పపరర: శకనవరస రరవప దదవననన

94-72/1339

భసధసవప: ననరరయణ సరశమ కరర పపడడ
ఇసటట ననస:flat no 101
వయససస:52
లస: పప
94-77/1060

భరస : ననగభమషణ రరవప చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:33
లస: ససస స
94-78/1276

94-1/1605

భరస : శవరరమకకషష నలస
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటయఖ మసదడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతరస కకడనల
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:70
లస: పప
11028 NDX2995868
పపరర: వనసకట రరవప పసదద

11020 NDX2555811
పపరర: శవరరమకకషష నలస

94-8/1673

భరస : వరరరరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:flat no 101
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప నలస
ఇసటట ననస:FLAT NO101
వయససస:51
లస: పప

భరస : ససధనకర రరజ
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:53
లస: ససస స
11025 NDX2859601
పపరర: మదసససధన రరవప కకడనల

94-1/1377

తసడడ:డ ననగరరరరన నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:flat no 101
వయససస:22
లస: ససస స
94-3/1359

94-2/1313

తసడడ:డ వరయఖ దసదచదమ పపడడ
ఇసటట ననస:FLATNO6 3-5-403 SUNIL TOW
వయససస:68
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:Flat No.100,Vijaya Homes
వయససస:37
లస: ససస స

94-89/1054

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఏలలరగ
ఇసటట ననస:FLAT NO 5B
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరడడడ
ఇసటట ననస:FLATNO-7, SRINILAYAM
వయససస:22
లస: ససస స
94-8/1672

94-1/1625

11027 NDX2876365
పపరర: జజహరవ గరజల

94-77/1084

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరజల
ఇసటట ననస:FLAT NO-101
వయససస:19
లస: ససస స
94-78/1277

11030 NDX2979367
పపరర: పరశరరమ రరడడడ పపననఖలమ

94-78/1278

తసడడ:డ గగరగధర రరడడడ పపననఖలమ
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:18
లస: పప
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11031 NDX3047172
పపరర: సరసబడజఖస మమచవరపప

94-89/1035

భరస : రసగరరరవప మమచవరపప
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:68
లస: ససస స
11034 NDX3162757
పపరర: సతశ చసదడ అనరమననన

11032 NDX3047040
పపరర: రరఘవనసదడ బబబగ మమచవరపప

94-89/1036

తసడడ:డ రసగరరరవప మమచవరపప
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:46
లస: పప
94-8/1644

11035 NDX3064581
పపరర: అనసష ఉపపసటటరగ

94-80/1009

భరస : శవ రరమ కకషష నమమల
ఇసటట ననస:Flat.No.101,Sai Towers
వయససస:29
లస: ససస స

11037 NDX2668895
పపరర: హహరణమమమ పగడల

11038 NDX2556645
పపరర: జతషార సరయ గరకలల కరటడగడడ

తసడడ:డ వనసకట రమణ కలమమర
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:25
లస: ససస స
11040 NDX2743474
పపరర: రవ తదజ కకడసరగ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకడసరగ
ఇసటట ననస:FLAT NO- 102
వయససస:27
లస: పప
11043 NDX2965309
పపరర: శకనవరసరరవప కకడనల

94-78/1279

11044 NDX2958486
పపరర: శకన హహమబసదస కకడనల

94-80/1006

94-2/1309

11047 NDX2889020
పపరర: వరయఖ చచదరగ లసగమననన

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 103
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ చచదరగ కననరగసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 103
వయససస:59
లస: ససస స

94-78/1280

11045 NDX3144128
పపరర: ససత రవమమ మనరవ

94-80/1005

భరస : వనసకటటశశరరర మనరవ
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:59
లస: ససస స
94-81/968

94-78/1306

11048 NDX2461697
పపరర: పగడనల పసదద రరడడడ

94-90/894

11056 NDX3289469
పపరర: వసశాస వషష
ష నసతదటట

11059 NDX3158540
పపరర: ధనలకడమ మగవశ
భరస : శకనవరసరరవప మగవశ
ఇసటట ననస:FLAT NO103
వయససస:44
లస: ససస స

94-2/1360

తసడడ:డ జజరగర గగరగకపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO-103
వయససస:52
లస: పప
94-4/1384

11054 NDX2782761
పపరర: జ రరజవ గగరగకపపడడ

94-4/1660

తసడడ:డ రరజ గరపరల రరవప గగరగకపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 103
వయససస:23
లస: పప
94-8/1755

తసడడ:డ వనసకట కకషష నసతదటట
ఇసటట ననస:FLAT NO. 103
వయససస:38
లస: పప
94-78/1282

94-77/1061

భరస : జగననరథ రరడడడ నసదనసర
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : సమయగలమర ఖమన
ఇసటట ననస:FLAT NO 103
వయససస:37
లస: ససస స
94-8/1647

11042 NDX2884906
పపరర: జయ ఫపడ నసదనసర

11051 NDX2662385
పపరర: రరజగరపరల రరవప గగరగకపపడడ

11053 NDX2600468
పపరర: కరరమగనరసర

11058 NDX3125416
పపరర: ససబబబయమమ కననరగసటట

94-72/1340

11050 NDX2964898
పపరర: పసదదద రరడడడ పగడల

11052 NDX3069101
పపరర: వరరరరడడడ కకసడ

11055 NDX2764215
పపరర: శకనజ గరరర పరటట

94-8/1645

తసడడ:డ చనర వనసకయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:FLAT NO 102 CITADAL HOMES
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ చనర వనసకయఖ
ఇసటట ననస:FLAT no-102,CITADA
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:flat no 103
వయససస:85
లస: పప

11039 NDX2997278
పపరర: వణ రరణణ గదచద

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప లసగమననన
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:66
లస: పప

తలర : వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:FLAT NO.102 DEEPAK HOME
వయససస:40
లస: పప
94-3/1506

94-1/1262

భరస : శకనవరస రరవప గదచద
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కకడనల
ఇసటట ననస:flat no 102
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరస ఘసటబ
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:38
లస: ససస స
11049 NDX2678654
పపరర: శకనవరససలల తతట

94-2/1294

భరస : శకకరసత చచరరకలరగ
ఇసటట ననస:flat no 102
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద కకడనల
ఇసటట ననస:flat no 102
వయససస:41
లస: పప
11046 NDX3072097
పపరర: మనన మనరవ

11041 NDX2914125
పపరర: శక వరణణ చచరరకలరగ

11036 NDX2480648
పపరర: పడసరద రరవప పసదద సటట
తసడడ:డ యలర మసద పసదద సటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ గసగధర రరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:19
లస: పప
94-8/1646

94-89/1037

భరస : ససరజశ బబబగ మగపరసళర
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపరల కకషష మమరగస అనరమననన
ఇసటట ననస:Flat no 101, BK Residency
వయససస:32
లస: పప
94-2/1293

11033 NDX2838365
పపరర: అరరణశక మగపరసళర

11057 NDX2918415
పపరర: నరమల దదవ దనసరగ

94-78/1281

భరస : రమమశ దనసరగ
ఇసటట ననస:FLAT NO 103
వయససస:64
లస: ససస స
94-78/1307

11060 NDX2963122
పపరర: రమమష దనసరగ

94-89/1038

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దనసరగ
ఇసటట ననస:FLAT NO 103
వయససస:66
లస: పప
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11061 NDX2901601
పపరర: కకషష కలమమరగ దసడమమడడ

94-89/1039

భరస : రవ కలమమర దసడమమడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 103
వయససస:44
లస: ససస స
11064 NDX2415727
పపరర: రరమకకషష మమదరమమటర

11062 NDX3077765
పపరర: శకనవరస రరవప చదకలరగ

94-89/1040

తసడడ:డ ససబబబ రరవప చదకలరగ
ఇసటట ననస:FLAT NO 103
వయససస:43
లస: పప
94-89/692

11063 NDX2880185
పపరర: రవకలమమర దసడమమడడ

94-90/1145

తసడడ:డ చసదడమమళ దసడమమడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO.103 NIKITHA
వయససస:45
లస: పప

11065 NDX2531549
పపరర: ఉమమదదవ కకయఖలమమడడ

94-2/665

11066 NDX2531531
పపరర: వర శశఖర కకయఖలమమడడ

94-2/666

తసడడ:డ శశషయఖ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:FLAT NO 103 SAI VISISTHA RE
వయససస:57
లస: పప

భరస : వరశశఖర కకయఖలమమడడ
ఇసటట ననస:flat no 103 yaganti smile
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కకయఖలమమడడ
ఇసటట ననస:flat no 103 yaganti smile
వయససస:62
లస: పప

11067 NDX2764140
పపరర: ఇసదదరర గరరర పరటట

11068 NDX2863652
పపరర: రమణయఖ ఆరర

11069 NDX2948412
పపరర: శక సరశత నరక

94-8/1648

భరస : చసదడ శశఖర రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 103,
వయససస:51
లస: ససస స
11070 NDX2945772
పపరర: ఉమ దదవ ననయగడడ

తసడడ:డ రరమయఖ ఆరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 104
వయససస:50
లస: పప
94-76/1058

తసడడ:డ ఓసకరర ననయగడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 105
వయససస:19
లస: ససస స
11073 NDX3035136
పపరర: మధసకలమమర అడదపలర

94-4/1661

94-1/1607

94-1/1608

94-4/1662

11077 NDX3016656
పపరర: ఆదదననరరయణ కకరకపరటట

11080 NDX3068467
పపరర: శక సరయ ఐశరరఖ గరరర

94-2/1296

11085 NDX2634384
పపరర: అఖల సననరగసటట

94-3/1361

11083 NDX2662104
పపరర: రరహహత కకటబసల

94-4/1663

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప సననరగసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:18
లస: ససస స

94-3/1507

11089 NDX2904043
పపరర: శరరద కకచచరర
తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకచచరర
ఇసటట ననస:flat no.201
వయససస:35
లస: ససస స

94-78/1301

11078 NDX3016524
పపరర: ససపడజ కకరకపరటట

94-4/1664

11081 NDX3210036
పపరర: మహ లకడమ పరనల

94-2/1484

భరస : పరమమశశర రరవప పరనల
ఇసటట ననస:FLAT NO 181
వయససస:39
లస: ససస స
94-2/1311

11084 NDX2634350
పపరర: వజయ సననరగసటట

94-3/1360

భరస : ననగజశశర రరవప సననరగసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:43
లస: ససస స
94-3/1505

తసడడ:డ రరశయఖ చటటసననన
ఇసటట ననస:FLAT NO - 201
వయససస:61
లస: పప
94-77/1063

11075 NDX3088952
పపరర: వనసకటటశశర రరవప అసబటట

భరస : ఆదదననరరయణ రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:flat no 111
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ జమమశ కలమమర కకటబసల
ఇసటట ననస:FLAT NO-201
వయససస:21
లస: పప
11086 NDX3013497
పపరర: మలర కరరరరన రరవప చటటసననన

94-2/1295

భసధసవప: దదపసస
ఇసటట ననస:flat no.110
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ తడననథ సరశమ గరరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 118A
వయససస:19
లస: ససస స

11082 NDX2670396
పపరర: వనసకట లకడమ శశష సయమన
ఈమన
భరస : వశశననథ మమరగస ఈమన
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రతర పడసరద పవపలలరగ
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:54
లస: ససస స

11074 NDX3128063
పపరర: కలమఖణణ బబ దసలలరర

11072 NDX2678621
పపరర: సరయ కకషష ఆలపరటట

భరస : శరఖమల రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 106 HARIKA HOMES
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకరకపరటట
ఇసటట ననస:flat no 111
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ తడననథ సరశమ గరరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 118
వయససస:24
లస: పప

11088 NDX3132297
పపరర: లలత పవపలలరగ

94-4/1687

భరస : రవ నసదన బబ దసలలరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 110
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకరకపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 111
వయససస:43
లస: పప
11079 NDX3060118
పపరర: శక సరయ కరరగసకజయ గరరర

11071 NDX3155645
పపరర: శరకవణణ కరకలమమనస

94-77/1082

భరస : రరజ శశఖర నరక
ఇసటట ననస:Flat No.104
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:FLAT NO.106
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మమధవరరవప అడదపలర
ఇసటట ననస:flat no 108
వయససస:45
లస: పప
11076 NDX2982262
పపరర: అదద ననరరయణ రరవప కకరకపరటట

94-77/1062

11087 NDX3107778
పపరర: అరరణ తదజ శలస

94-8/1649

తసడడ:డ అసకమమ మగరళమహన రరవప శలస
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:32
లస: పప
94-77/1083

11090 NDX2735835
పపరర: వనసషషవ చచదరగ ఈదర

94-77/1085

తసడడ:డ రతర రరవప ఈదర
ఇసటట ననస:FLAT NO-201
వయససస:18
లస: పప
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94-78/1265

తసడడ:డ ససబడహమణఖస పస
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:58
లస: పప
11094 NDX3180353
పపరర: శకనవరస రరవప చరరమమమళర

11092 NDX2930659
పపరర: శకధర వఎసఎసఎన అనపసససదద

94-78/1283

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అనపసససదద
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:37
లస: పప
94-89/1041

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చరరమమమళర
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:47
లస: పప

11095 NDX3194891
పపరర: శరకవణణ చరరమమమళర

94-2/1522

11098 SSY0694894
పపరర: రతర పడసరద పరవపలలరగ

తసడడ:డ చచనరకజశవ రరవప తరగవధద
ఇసటట ననస:flatno 201suseela enclave
వయససస:34
లస: పప

భసధసవప: లలత పరవపలలరగ
ఇసటట ననస:Flat .No 201,
వయససస:58
లస: పప

11100 NDX2886448
పపరర: వనణగ కలమమర లసగగననన

11101 NDX2923183
పపరర: రరధదక పరటటరగ

94-72/1343

94-89/1042

11096 SGA0227710
పపరర: ససబడహమణఖస తతట

94-78/1266

11099 NDX2886547
పపరర: ఆశ రరణణ చచదరగ లసగగననన

94-78/1311

11102 NDX3104767
పపరర: ససనసద మహసత రజపలర

11103 NDX2916906
పపరర: సతఖననరరయణ రరడడడ మదస
ద రగ

94-77/1086 11105 NDX2747145
11104 YZK1733799
పపరర: వనసకట ససబడహమణఖస చసతలపలర
పపరర: అనల కకసరరజ

11106 NDX2677771
పపరర: మసజలతన శఖమకకలర

94-2/1307

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO. 202
వయససస:40
లస: ససస స
11109 NDX2860567
పపరర: సరసబశవ రరవప తతట
తసడడ:డ ససబబ రరవప తతట
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:57
లస: పప
11112 NDX2587111
పపరర: జజసఫ మమకకరగ
తసడడ:డ బబనరమమన మమకకరగ
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:72
లస: పప
11115 NDX2965325
పపరర: సరయ దదలప కలల
ర రగ
తసడడ:డ ససరరసదడ బబబగ కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:flat no 202
వయససస:31
లస: పప
11118 NDX2386290
పపరర: సరయ కకరణ యమరగస

94-8/1121

తసడడ:డ హనసమసత రరవప యమరగస
ఇసటట ననస:FLAT NO-202,G V R GRAND A
వయససస:37
లస: పప

94-1/1621

11107 NDX3131588
పపరర: నతన గగసటటపలర

94-8/1683
11108 NDX3134343
పపరర: అరరణ జజఖత కలమమరగ గగసటటపలర

94-8/1650

11110 NDX2777019
పపరర: హరగత తతట

భరస : పసద పసచచయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:Flat No202
వయససస:69
లస: ససస స
94-76/1060

11113 NDX2587160
పపరర: ఇసదదరర దదవ మమకకరగ

11116 NDX3214483
పపరర: ససధఖ రరణణ పససల

11111 NDX2777027
పపరర: అవననశ తతట

94-76/1061

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తతట
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:25
లస: పప
94-89/821

భరస : జజసఫ మమకకరగ
ఇసటట ననస:FLAT NO-202
వయససస:70
లస: ససస స
94-89/1044

భరస : దసరర హరగ పడసరద పడసరద
ఇసటట ననస:flat no 201,pranathi nilayam
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవ పపనరయఖ
ఇసటట ననస:Flat no.202
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తతట
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:28
లస: ససస స
94-89/817

94-77/1064

తసడడ:డ మహదదవయమఖ చసతలపలర
ఇసటట ననస:Flat no201, Saverahomes
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పసద పసచచయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:Flat no 202
వయససస:90
లస: పప
94-76/1059

94-72/1342

భరస : వనణగ కలమమర లసగగననన
ఇసటట ననస:FLAT NO 201, 2ND FLOOR
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : గగవసద రరయ వషష
ష శక
ఇసటట ననస:FlatNo.201,Gateway Towers
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బడమమ మనసద రరడడడ మదస
ద రగ
ఇసటట ననస:Flat.No. 201, Royalfort
వయససస:44
లస: పప

94-1/1260

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO.201 SECOND FLOOR
వయససస:40
లస: పప

భసధసవప: ఆశ రరణణ చచదరగ లసగగననన
ఇసటట ననస:FLAT NO 201, 2ND FLOOR,
వయససస:43
లస: పప
94-72/1367

94-78/1284

తసడడ:డ గగవసద రరయ వషష
ష శక నలబబ లల
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చరరమమమళర
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:18
లస: ససస స

11097 NDX1878398
పపరర: మధస బబబగ తరగవధద

11093 NDX2852887
పపరర: వజయ లకడమ నలబబ లల

11114 NDX3139052
పపరర: కకషష కలమమరగ మగలర పపడడ

94-89/1043

భరస : బసవ లసగజశశర రరవప మగలర పపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:69
లస: ససస స
94-72/1344

11117 NDX3216520
పపరర: ససధఖ రరణణ పససల

94-72/1345

తసడడ:డ వనసకట రసగ రరవప పససల
ఇసటట ననస:FLAT NO 202 D BLOCK
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రసగ రరవప పససల
ఇసటట ననస:FLAT NO 202 D BLOCK
వయససస:30
లస: ససస స

11119 NDX2854313
పపరర: పపడడ చచసతనఖ

11120 NDX2782209
పపరర: సరయ కకరస గ కలల
ర రగ

భరస : పపడడ శశధర
ఇసటట ననస:Flat No 203
వయససస:35
లస: ససస స

94-2/1500

94-4/1693

తసడడ:డ శవ ననగజశశర రరవప కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:FLAT NO-203
వయససస:23
లస: ససస స
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94-8/1651

భరస : వనసకట రమణ తషసగ
ఇసటట ననస:FLAT NO 203
వయససస:41
లస: ససస స
94-89/1046

భరస : కకటయఖ మమరరస
ఇసటట ననస:FLAT NO 203
వయససస:37
లస: ససస స

11125 NDX2620284
పపరర: రమఖ శక బసడనరర

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ యయటటకలరగ
ఇసటట ననస:flat no 204
వయససస:72
లస: పప
94-77/1066

94-4/1746

11134 NDX2577724
పపరర: ఉమ మహహశశరగ పపరస

94-8/1653

11137 NDX3120623
పపరర: పదమ లత మగసడడడ

94-72/1368

11140 NDX3120771
పపరర: గగవసదమమ చలర
భరస : రరజరరడడడ చలర
ఇసటట ననస:FLAT NO -206
వయససస:57
లస: ససస స

11142 NDX2614832
పపరర: వరససత అగమర

11143 BGY5964507
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప జరటస ట

94-2/1310

భరస : కకషష మమరగస అగమర
ఇసటట ననస:FLAT NO.206
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కకమమమరరడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO-301
వయససస:23
లస: పప
11148 NDX2822468
పపరర: మహమమద అల షపక
తసడడ:డ కరగమగలర షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:22
లస: పప

94-2/1297

11146 NDX2568251
పపరర: మకరపరటట హహమజ

94-8/1654

11149 NDX3163292
పపరర: ఈశశరమమ పరలడడగగ
భరస : పరసదనమయమ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:flat no 301
వయససస:63
లస: ససస స

11126 NDX2238202
పపరర: మనన చసదదక
డ చససడసరర

94-2/1521

తసడడ:డ వనయ శకనవరస చససడసరర
ఇసటట ననస:Flat No.204
వయససస:21
లస: ససస స
11129 NDX2832137
పపరర: కకటటశశర రరవప బటటసల

94-77/1065

11132 NDX3202454
పపరర: శశరసక రరమశశటస ట

94-80/1007

11135 NDX3159670
పపరర: యలర మసదయఖ మగసడడడ

94-8/1652

11138 NDX2886414
పపరర: తరరణ కవటట

94-72/1374

తసడడ:డ రవ పడసరద కవటట
ఇసటట ననస:FLATNO.205 B BLOCK
వయససస:20
లస: పప
94-1/1611

11141 NDX3076189
పపరర: రరజరరడడడ చలర

94-1/1628

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ చలర
ఇసటట ననస:FLAT NO-206
వయససస:64
లస: పప
94-76/1069

11144 NDX3034139
పపరర: ననగగర జజన ఖమన అబగదల

94-4/1665

తసడడ:డ అజస ఖమన అబగదల
ఇసటట ననస:FLAT NO 211
వయససస:36
లస: పప
94-2/1298

తసడడ:డ మకరపరటట వనసకట శవ పడసరద
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:24
లస: ససస స
94-3/1508

తసడడ:డ ననగయఖ మమరరస
ఇసటట ననస:flat no 203
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ మగసడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 205
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ రతర కలమమర జరటస ట
ఇసటట ననస:Flat no. 206
వయససస:85
లస: పప
94-2/663

94-89/1045

తసడడ:డ శకనవరసరరవప రరమశశటస ట
ఇసటట ననస:FLAT NO 204
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ యలర మసదయఖ మగసడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 205
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ పడసరద కవటట
ఇసటట ననస:FLAT.NO.205,B BLOCK
వయససస:18
లస: పప

11145 NDX2527711
పపరర: వసశ కకషష రరడడడ కకమమమరరడడ

94-77/1067

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపరస
ఇసటట ననస:FLAT NO 205
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : యలర మసదయఖ మగసడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 205
వయససస:55
లస: ససస స
11139 NDX2886422
పపరర: అజయ కవటట

11131 NDX3215597
పపరర: శకనవరస రరవప రరమశశటస ట

11123 NDX2964062
పపరర: కకటయఖ మమరరస

తసడడ:డ లసగయఖ బటటసల
ఇసటట ననస:FLAT NO 204
వయససస:63
లస: పప

భసధసవప: శకదదవ రరమశశటస ట
ఇసటట ననస:FLAT NO 204
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప రరమశశటస ట
ఇసటట ననస:Flat no 204,
వయససస:42
లస: ససస స
11136 NDX3120987
పపరర: ఆదదలకడమ మగసడడడ

94-72/1347

భసధసవప: హరగశ సరగపపడడ
ఇసటట ననస:flat no -204
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప పరలడడగగ
ఇసటట ననస:flat no 204
వయససస:51
లస: ససస స
11133 NDX3289758
పపరర: శకదదవ రరమశశటస ట

94-3/1362

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 203 SRIDEVI HOMES
వయససస:21
లస: ససస స

94-72/1346 11128 NDX3202611
11127 NDX3000817
పపరర: హహమనసస రరయ యయటటకలరగ
పపరర: అనల కలమమర సరగపపడడ

11130 NDX3128626
పపరర: ససధనవన ఘసట

94-81/833

Deleted

భరస : పపరయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 203
వయససస:36
లస: ససస స
11124 NDX2964021
పపరర: భవన మమరరస

11122 NDX2566974
పపరర: లమవణఖ తషసగ

11147 NDX2556637
పపరర: శరరష రరణణ మగలలసరగ

94-3/1368

భరస : కకరణ మగలలసరగ
ఇసటట ననస:FLAT NO301
వయససస:36
లస: ససస స
94-8/1655

11150 NDX2965879
పపరర: సరగర వరవరన

94-78/1286

తసడడ:డ అశశక వరవరన
ఇసటట ననస:FLAT NO- 301
వయససస:22
లస: పప
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11151 NDX3144839
పపరర: హహననరహ నఖత గరసధద
అమకతపపడడ
తసడడ:డ గరసధద అమకతపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:21
లస: ససస స
11154 NDX2854875
పపరర: ననగబబబగ కసదసల

94-80/1008

94-1/1624

తసడడ:డ పడసరద కసదసల
ఇసటట ననస:Flat No.301,
వయససస:35
లస: పప
11157 NVR0694670
పపరర: అనరపపరషమమ రరమననన

94-2/1299

భరస : శవ శసకర పడసరద రరమననన
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:49
లస: ససస స
11160 NDX2961647
పపరర: వనడ కలమమరగ ఇననగసటట

94-8/1657

94-89/1047

11155 NDX2511947
పపరర: రరసబబబగ బబ డదపపడడ

తసడడ:డ ససబబబరరవప బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 301,SANTHI NAGAR
వయససస:47
లస: పప

11156 NFJ0624610
పపరర: కకట సతఖ సరయ పడసనర
పస లలకకసడ
భరస : సరయ రరజ పస లలకకసడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:24
లస: ససస స

11158 NDX2853893
పపరర: రతయఖ తనరరర

94-8/1656
11159 NDX2838456
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప చగపసరపప

94-80/808

94-4/1688

11161 NDX3012093
పపరర: శకనవరసరరవప చచరరకలరగ

11164 NDX2923050
పపరర: సరయ ససపత కలమమర రరడడ
చసతలపపడడ
తసడడ:డ మలర కరరరరనరరడడడ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 302,
వయససస:21
లస: పప
11167 NDX2460103
పపరర: సబబరర పడవణ కకనజజటట

94-8/1658

11162 NDX0467423
పపరర: వననద కకసడసరర

94-76/1063

94-1/1259

11165 NDX2920627
పపరర: చసదడ రరవప అమరస లలరగ

11168 NDX2708535
పపరర: మమఘన కలసచల

11169 NDX3033818
పపరర: వనసకట కకషష కలమమరగ
బసడర మమడడ
భరస : రవసదడననథ టబగరర బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 303
వయససస:55
లస: ససస స

94-4/1667

11170 NDX2955318
పపరర: అనల బబబగ గగసటట

11171 NDX2955300
పపరర: ననగరన వరససకరరరర

11172 NDX3068475
పపరర: ససరఖ చసదడ గమడవలర

94-8/1659

తసడడ:డ కకపరనసద గగసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 303
వయససస:44
లస: పప

94-80/1003

భరస : శవరరడడడ అననరస
ఇసటట ననస:flat no 304
వయససస:26
లస: ససస స

94-77/1068

11176 NDX2242071
పపరర: ఖమజజ మహహయగదదదన షపక

94-2/1312

94-4/1669

భరస : అనల బబబగ వరససకరరరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 303
వయససస:43
లస: ససస స
94-8/1670

భరస : వనసకటటశశర రరవప పసగగలలరగ
ఇసటట ననస:Flat No. 303
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 303
వయససస:21
లస: పప
11178 NDX2906956
పపరర: తడవనణణ అననరస

94-4/1668

94-77/1087

భసధసవప: వనసకట రమణ వరర
ఇసటట ననస:Flat no-302,A-Block
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:flat no-303
వయససస:18
లస: ససస స

11175 NDX3042298
పపరర: లమవణఖ కదసలమర

94-78/847

తసడడ:డ రతరస కకసడసరర
ఇసటట ననస:FLAT No 302
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకనజజటట
ఇసటట ననస:FLAT NO. 302 , D.NO : 5-19-15
వయససస:22
లస: పప

11173 NDX3182953
పపరర: కకషష కలమమరగ పసగగలలరగ

94-1/1373

భసధసవప: ఫణణ భమషణస చగపసరపప
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రరజ చడడ
ఇసటట ననస:Flat No.302, Dharani Home
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కకశశర బబబగ గమడవలర
ఇసటట ననస:Flat No 303
వయససస:27
లస: పప

94-72/1361

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అడడససమలర
ఇసటట ననస:Flat No.301Imerial Height
వయససస:56
లస: పప

Deleted

94-76/1070

11153 NDX2985265
పపరర: హరగ పడసరద అడడససమలర

తలర : పడమల రరణణ పసదద
ఇసటట ననస:FLATNO301 BRUNDAVANPALA
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప చచరరకలరగ
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప బసడర
ఇసటట ననస:flat no 302
వయససస:46
లస: ససస స
11166 NDX2801025
పపరర: ఉదయ కకరణ చడడ

94-1/1632

తసడడ:డ చసదడయఖ తనరరర
ఇసటట ననస:FLAT NO.302
వయససస:82
లస: పప

భరస : రరమసజననయగలల ఇననగసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:59
లస: ససస స
11163 NDX3039013
పపరర: ననగమణణ బసడర

11152 NDX3134905
పపరర: కకషష పడసరద పసదద

11174 NDX2876563
పపరర: కకషష చచసతనఖ వశ రరడడ

94-8/1684

తసడడ:డ ససరజశ కలమమర వశ రరడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO-303
వయససస:21
లస: పప
94-3/1273

11177 NDX2928612
పపరర: అనరపపరష దదవ దనశరకననథ

తసడడ:డ మహమమద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO. 303, SAI SNEHA RE
వయససస:61
లస: పప

భరస : కకషష మహన దనశరకననథ
ఇసటట ననస:flat no 304
వయససస:56
లస: ససస స

11179 NDX2616605
పపరర: ససరగ బబబగ వరసస

11180 NDX3178621
పపరర: వనసకట ననగ శవర రరడడ అననరస

94-89/818

తసడడ:డ రరమమ రరవప వరసస
ఇసటట ననస:FLAT NO 304 3RD LINE
వయససస:49
లస: పప

94-72/1348

94-77/1069

తసడడ:డ రమణ రరడడడ అననరస
ఇసటట ననస:Flat No 304, 3rd Floor
వయససస:31
లస: పప
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94-90/1148 11182 NDX3134608
11181 NDX3160561
పపరర: అన లకలమమర పసననరతబబ ఈఏనన
పపరర: శవ ధనసశ కకనసరర

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:flatno-304,9th line
వయససస:19
లస: పప
11184 NDX3035193
పపరర: పడవలర క రరవపరగ

తలర : దసరర గరయతడ పపలపరక
ఇసటట ననస:FLAT NO 305
వయససస:18
లస: పప
94-77/1070

తసడడ:డ వర పడసరద రరవపరగ
ఇసటట ననస:FLAT NO 306
వయససస:29
లస: ససస స
11187 NDX3087392
పపరర: పరడనసస రరజ ససరసగగ

94-4/1685

94-4/1672

భరస : పసదద రరజ లసక
ఇసటట ననస:flat no 312
వయససస:25
లస: ససస స
11193 NDX3125259
పపరర: వనసకట కకషష ససదదప ఎరక

94-4/1689

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:flat no.318
వయససస:31
లస: పప
11196 IDY0313403
పపరర: ససభబషసణ వరడరర
భరస : వనసకట రరమ కకషష రరడడడ వరడరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:46
లస: ససస స
11199 NDX2751121
పపరర: ససరఖకలమమరగ దనసరగ
భరస : ససరజశ కలమమర దనసరగ
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:53
లస: ససస స
11202 NDX2649895
పపరర: పడథసఖష కలరపరటట

94-4/1670

94-72/1015

తసడడ:డ రమణ లసక
ఇసటట ననస:flat no 312
వయససస:37
లస: పప

11191 NDX2668879
పపరర: నఖలలశ కటకస

11192 NDX3066453
పపరర: అనత మసదడపప

94-4/1337

94-4/1671

94-72/1349

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:FLATNO 316 DNO 2-5-393
వయససస:19
లస: పప

భరస : శశఖర రరవప మమడనదపప
ఇసటట ననస:FLAT NO 317
వయససస:47
లస: ససస స

11194 NDX3131042
పపరర: కకటట రతర ఎరక

11195 IDY0327502
పపరర: వనసకట రరమ కకషష రరడడడ వరడరర

94-81/975

11197 NDX2530731
పపరర: శరకవణణ బబ సతష

11200 NDX2751139
పపరర: సరయ ససరరసదడ కలమమర దనసరగ

11203 NDX3119203
పపరర: బకరయఖ గగసటటపలర

11206 NDX3167541
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ మమలమగగనననన

94-1/1613

తసడడ:డ లకడమ రరడడడ వరడరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:57
లస: పప
94-2/660

11198 NDX2969418
పపరర: ననగ పదమ సస మమరగ

94-4/1673

భరస : రరమచసదడ పడసరద సస మమరగ
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:56
లస: ససస స
94-8/1661

11201 NDX2751113
పపరర: గరకషమ రరణణ మదచదల

94-8/1662

భరస : సరయ ససరరసదడ కలమమర దనసరగ
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:30
లస: ససస స
94-77/1072

తసడడ:డ రరమయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:72
లస: పప
94-72/1350

11189 NDX2969467
పపరర: పసదద రరజ లసక

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పస లవరపప
ఇసటట ననస:FLAT NO 311 MOURYA NIVAS
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ ససరజశ కలమమర దనసరగ
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరజజసదడ పడసరద కలరపరటట
ఇసటట ననస:Flat No 401
వయససస:28
లస: ససస స
11205 NDX3108842
పపరర: వజయ లకడమ మడడడ

11188 NDX2853034
పపరర: రరసబబబగ పస లవరపప

94-78/1303

భరస :  
ఇసటట ననస:Flat No.307, Third Floor
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ బబ సతష
ఇసటట ననస:flat no 401
వయససస:22
లస: ససస స
94-8/1660

94-78/1287

94-78/1288 11186 NDX2919660
11185 NDX3105905
పపరర: అజయ గరష కలమమరగ కకనమననన
పపరర:   

భరస : ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:flat no.318
వయససస:56
లస: ససస స
94-1/1614

11183 NDX3058278
పపరర: తదజశక కరక

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరక
ఇసటట ననస:FLAT NO 305
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప యయసడస
ర రగ
ఇసటట ననస:FLAT NO 306
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభగదనస ససరసగగ
ఇసటట ననస:Flat No. 310
వయససస:48
లస: పప
11190 NDX2972099
పపరర: మహహశశరగ లసక

94-76/1064

11204 NDX3085412
పపరర: సరరజన గగసటటపలర

94-78/1274

భరస : బకరయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:67
లస: ససస స
94-2/1486

11207 NDX2963825
పపరర: చనయ శక నమమగడడ

94-78/1289

భరస : చకకధర మడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 401 C BLOCK
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పకకరర రరడడడ మమలమగగనననన
ఇసటట ననస:FLAT NO401 SATYATHI HOME
వయససస:57
లస: పప

భరస : శవరరమకకషష పడసరద నమమగడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 401 SUPHALA HOME
వయససస:49
లస: ససస స

11208 NDX2627685
పపరర: లకడమ కలమమరగ ననరదనసస

11209 NDX2627677
పపరర: ఆదదలకడమ ననరదనసస

11210 NDX2632313
పపరర: హహమ సరయ నఖల వనరకకట

భరస : లకమణ రరవప ననరదనసస
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:65
లస: ససస స

94-1/1374

భరస : రరమచసదడ పడసరద ననరదనసస
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:32
లస: ససస స

94-1/1375

94-1/1376

తసడడ:డ రరసపడసరద వనరకకట
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:21
లస: పప
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11211 NDX3058757
పపరర: రరధన చరణ చలర
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94-1/1619

తసడడ:డ ఆసజననయగలల చలర
ఇసటట ననస:FLAT NO. 402
వయససస:21
లస: పప
11214 SQX1821941
పపరర: ససభబశ చసదడ బబ స గగలర పపడడ

94-4/1674

94-4/1696

94-76/1065

94-77/1074

94-8/1694

11221 NDX3179421
పపరర: తదజశశన కకసడ

11224 NDX2904605
పపరర: జజఖతరమయ పరరచసరగ

94-78/1291

Deleted
94-78/1292

11227 NDX2925311
పపరర: గరతనసజల మగపరసల

94-76/1072

11219 NDX3016540
పపరర: ఉష రరణణ దడపసలపపడడ

11222 NDX2973360
పపరర: మమనక గటటసపరటట

94-77/1080

94-78/1304

11228 NDX3142247
పపరర: ఈశశర రరవప పససడడర

94-78/1344

11231 NDX2985331
పపరర: వరసజననయగలల కరగక

11232 NDX2471084
పపరర: మసగమమ అర

11233 NDX2643138
పపరర: శక వరరన గగసజపలర

11234 NDX3101854
పపరర: ఫణణసదడ పచచ

11235 NDX1129592
పపరర: కకటటరరడడడ తయఖగమర

11236 NDX2416626
పపరర: శక హరగ తనళళ
ర రర

94-8/868

తసడడ:డ పసదరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 403
వయససస:63
లస: పప
11238 NDX3215852
పపరర: భబరర వ లకడమ చచరరకలరగ
తసడడ:డ శవ ననగజశశర రరవప చచరరకలరగ
ఇసటట ననస:Flat No. 403
వయససస:19
లస: ససస స

94-2/1300

11239 NDX3004140
పపరర: సతఖననరరయణ మగకరపరటట
తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ మగకరపరటట
ఇసటట ననస:flat no 403
వయససస:72
లస: పప

94-4/1676

94-4/1690

తసడడ:డ గరపరల కకషష
ఇసటట ననస:flat no.403
వయససస:43
లస: పప
94-8/1244

తసడడ:డ హనసమసత రరవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT NO. 403
వయససస:56
లస: పప
94-72/1359

94-81/971

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పససడడర
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల కరగక
ఇసటట ననస:flat no 402,
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ మహన గగసజపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 403
వయససస:19
లస: పప

94-78/1290

తసడడ:డ వనసకట రతరస చనరస
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ఆడమస
ఇసటట ననస:FLAT NO 402 PALLAVI HEIGH
వయససస:43
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప అర
ఇసటట ననస:FLAT NO 402,MOURYA NIVAS
వయససస:58
లస: ససస స

94-72/1351

94-77/1073

11225 NDX2840122
పపరర: ససబడహమణఖస చనరస

భరస : ఖమజజవల
ఇసటట ననస:FLAT NO 402 PALLAVI HEIGH
వయససస:41
లస: ససస స
94-4/1256

94-4/1695

భరస : తసడవ కకషష గటటసపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప మగపరసల
ఇసటట ననస:Flat no.402
వయససస:23
లస: ససస స
11230 NDX3272408
పపరర: ఖజజవల షపక

11216 NDX2802809
పపరర: వజయ కకషష మవశ

భరస : వనసకటటశశరరర దడపసలపపడడ
ఇసటట ననస:flat no 402
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : శకరరస బబబగ పరరచసరగ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 402
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శకరరస బబబగ పరరచసరగ
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:49
లస: ససస స
11229 NDX3170461
పపరర: రరహన పరరశన షపక

11218 NDX2927648
పపరర: జజహరవ మవశ

94-3/1363

తసడడ:డ ససబబరరవప మవశ
ఇసటట ననస:FLATNO-402
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశ రరడడడ
ఇసటట ననస:flat no402
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహమణఖస చనరస
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:23
లస: ససస స
11226 NDX3086964
పపరర: జజఖతరమయ పరరచసరగ

94-4/1675

తసడడ:డ వజయ కకషష మవశ
ఇసటట ననస:FLATNO-402
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర రరడడడ పప టర పలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:34
లస: ససస స
11223 NDX2926749
పపరర: తదజశశ చనరస

11215 NDX2984458
పపరర: శకలకడమ కరగక

11213 NDX2630234
పపరర: హరగపసడయ బచసచ

భరస : రరమకకషష బచసచ
ఇసటట ననస:Flat No 402
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వరసజననయగలల కరగక
ఇసటట ననస:flat no 402
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వజయ కకషష మవశ
ఇసటట ననస:FLATNO-402
వయససస:44
లస: ససస స
11220 NDX2938553
పపరర: అనసరరధ పప టర పలర

94-2/664

తసడడ:డ వనసకటపసయఖ ససరగశశటస ట
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:flat no 402
వయససస:42
లస: పప
11217 NDX2802817
పపరర: ససజజత మవశ

11212 NDX2534766
పపరర: నరజశ ససరగశశటస ట

11237 NDX3215456
పపరర: భబరర వ లకడమ చచరరకలరగ

94-72/1358

తసడడ:డ శవ ననగజశశర రరవప చచరరకలరగ
ఇసటట ననస:Flat No. 403
వయససస:19
లస: ససస స
94-77/1075

11240 NDX3060241
పపరర: శశల మకరపరటట

94-77/1076

భరస : సతఖననరరయణ మకరపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 403
వయససస:64
లస: ససస స
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11241 NDX3122819
పపరర: ససకఖ చనగరర మమడడ
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94-77/1077

11242 NDX2773919
పపరర: రరకకమణణ బబయ అదదసకక

తలర : అరవసద లకడమ చనగరర మమడడ సబబననన
ఇసటట ననస:FLAT NO 403
వయససస:19
లస: పప

భరస : శవరరస సససగ అదదసకక
ఇసటట ననస:Flat No. 403
వయససస:63
లస: ససస స

11244 NDX2665495
పపరర: లకడమ నసబమరగ

11245 NDX2783595
పపరర: పడవణ నసబమరగ

94-2/1322

94-77/1081

11243 NDX3215225
పపరర: భబరర వ లకడమ చచరరకలరగ

94-81/974

Deleted

తసడడ:డ శవ ననగజశశర రరవప చచరరకలరగ
ఇసటట ననస:Flat No. 403
వయససస:19
లస: ససస స
94-1/1620

11246 NDX0948075
పపరర: ససమత దదవ కరవపరగ

94-72/1375

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:FLATNO403KAKATHIYARESID
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నసబమరగ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 403, 5TH LINE
వయససస:19
లస: పప

భరస : కకషష పడసరద కరవపరగ
ఇసటట ననస:FlatNo403,SriSaiHomes
వయససస:43
లస: ససస స

11247 NDX2969780
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ననరపననన

11248 NDX2969798
పపరర: సరగత ననరపననన

11249 UPD1796051
పపరర: శఖమల ఉటటకలర

94-4/1677

తసడడ:డ శరసబయఖ ననరపననన
ఇసటట ననస:FLAT NO 404
వయససస:41
లస: పప
11250 NDX3143278
పపరర: పడకరశ రరవప అరరసబబక

భరస : వనసకటటశశర రరవప ననరపననన
ఇసటట ననస:FLAT NO 404
వయససస:38
లస: ససస స
94-77/1092

తసడడ:డ పసద అబడహస అరరసబబక
ఇసటట ననస:FLATNO 404
వయససస:56
లస: పప
11253 NDX3082203
పపరర: చకకవరగస గగసటటపలర

94-89/1056

94-76/1066

94-1/1615

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరసరననన
ఇసటట ననస:FLAT NO 406
వయససస:18
లస: ససస స
11262 NDX3113834
పపరర: షబన బబగగమ షపక

94-72/1353

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO 407
వయససస:44
లస: ససస స
11265 NDX2969442
పపరర: భబగఖ లకడమ మడడపపరర

తసడడ:డ వనసకటయఖ కటటస పస గగ
ఇసటట ననస:flat no-501
వయససస:46
లస: పప

11254 NDX3088978
పపరర: అనసష దనసరగ

94-4/1679

94-2/1518

11252 NDX2703247
పపరర: అననశశ చచరరకలరగ

94-89/819

తసడడ:డ రరదనహ కకషష పడసరద చచరరకలరగ
ఇసటట ననస:FLAT NO 404
వయససస:29
లస: పప
94-77/1091

11255 NDX3161643
పపరర: రరఘవమమ మరరపపడడ

11257 NDX2883643
పపరర: ససవరష చససడడ

94-81/972

11258 NDX3101532
పపరర: దదననశ పసరగకల

94-90/1142

భరస : మలకరరరరబబ రరవప చససడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 405
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదనడధర పసరగకల
ఇసటట ననస:FLAT NO 405
వయససస:28
లస: పప

94-4/1691
11260 NDX2779874
పపరర: మసతడపగ
డ డ యశశసత భబణగ
మమరగస
తసడడ:డ మసతడపగ
డ డ సతఖననరరయణ మమరగస
ఇసటట ననస:Flat No.406,
వయససస:40
లస: పప

11261 NDX3122926
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక
తసడడ:డ అబగదల వహహద షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO 407
వయససస:47
లస: పప

11263 NDX3142775
పపరర: షబన బబగగమ షపక

11264 NDX3146032
పపరర: శక నమష తషపకలల

94-72/1354

11266 NDX2393338
పపరర: శక ననగ మణణ తరరవరయ పత

94-72/1352

94-90/1143

తసడడ:డ హనసమసతరరవప తషపకలల
ఇసటట ననస:FLAT NO 410
వయససస:20
లస: ససస స
94-80/807

11267 NDX2588820
పపరర: వమల కలమమర కరళహససస

భరస : శకనవరస రరవప తరరవరయ పత
ఇసటట ననస:FLAT NO411 RAMA MURTHY E
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కరళహససస సనడమమనఆమ
ఇసటట ననస:FLAT NO 501
వయససస:41
లస: పప

11269 NDX2947281
పపరర: పదమ యసడనడత

11270 NDX2954618
పపరర: రఘగరరమ యసడనడత

భరస : రవ యసడనడత
ఇసటట ననస:FLAT NO 501
వయససస:49
లస: ససస స

94-8/1685

భరస : వనసకట పడసరద
ఇసటట ననస:flat no-405
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO 407
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమమర మడడపపరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 411
వయససస:25
లస: ససస స
11268 NDX3264041
పపరర: పపననరరరవప కటటస పస గగ

94-77/1093

భరస : అనల కలమమర ననమమ
ఇసటట ననస:Flat.No.404, 3rd line
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన రరవప చససడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 405
వయససస:45
లస: ససస స
11259 NDX2834240
పపరర: కలల వరర న కరసరననన

11251 NDX3145034
పపరర: పపషరససజల గరరగకపపడడ

94-8/1671

భరస : జయచసదడ రరడడడ ఉటటకలర
ఇసటట ననస:FLAT NO. 404
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:FLATNO 404
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరగస గగసటటపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO-404
వయససస:47
లస: పప
11256 NDX2780062
పపరర: ససవరష చససడడ

94-4/1678

94-4/1680

94-2/1301

94-4/1681

తసడడ:డ రవ యసడనడత
ఇసటట ననస:FLAT NO 501
వయససస:27
లస: పప
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94-4/1686

తసడడ:డ శవ పడసరద రరవప రరమననన
ఇసటట ననస:FLAT NO. 501
వయససస:28
లస: పప
11274 NDX3083136
పపరర: నరరపమ వమల కలమమర

94-8/1676

11275 NDX3052743
పపరర: నలమ మగససనసరర

94-81/973

11278 NDX2678175
పపరర: నతన జమగమల

94-8/1677

11276 NDX3163169
పపరర: శశభన కలమమర మగతనఖల

94-2/1321

11279 NDX2606242
పపరర: గరతకర జమగమల

తసడడ:డ శవ ననగ పడసరద జమగమల
ఇసటట ననస:FLATNO 501 BANJARAHOMES
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శవ ననగ పడసరద జమగమల
ఇసటట ననస:FLATNO 501 BANJARAHOMES
వయససస:19
లస: ససస స

11281 NDX3141736
పపరర: అనల కలమమర బగరక బగరక

11282 NDX3071677
పపరర: మహన రరవప పరష

94-3/1509

94-1/1616

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పరష
ఇసటట ననస:FLAT NO 502
వయససస:64
లస: పప

11283 NDX2563617
పపరర: శశశలలష చససడడ

11285 NDX3049673
పపరర: శవ కలమమర పరష

తసడడ:డ చససడడ వనననరఆ
ఇసటట ననస:FLAT NO 502
వయససస:41
లస: పప
11286 NDX3047065
పపరర: ససదదప కలమమర పరష
తసడడ:డ మహన రరవప పరష
ఇసటట ననస:FLAT NO 502
వయససస:33
లస: పప
11289 NDX2921708
పపరర: అహమద రససల మగలమర

94-76/1068

తసడడ:డ అబగదల రహహస మగలమర
ఇసటట ననస:flat no 502
వయససస:26
లస: పప
11292 NDX2932515
పపరర: పరలడడగగ పలర వ పరలడడగగ

94-78/1294

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకట
ఇసటట ననస:FLAT NO 502,
వయససస:26
లస: పప

11287 NDX3189974
పపరర: మకదసల మమరరరర

94-72/1355

94-8/1665

11288 NDX3053170
పపరర: ససబబరరవప చలలకలరగ

94-8/1678

తసడడ:డ వనసకట వజయ భబసరర రరడడడ మమరరరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 502
వయససస:23
లస: ససస స

భసధసవప: రరధదక
ఇసటట ననస:flat no.502
వయససస:54
లస: పప

11290 NDX3025186
పపరర: బబబ రరణణ గగదద

11291 NDX2976751
పపరర: శకనవరసరరవప మదదదననన

94-78/1275

11293 NDX2959377
పపరర: శకత మదదదననన

11296 NDX3134012
పపరర: శకనవరస కకట

11299 NBT0710061
పపరర: కకషష కలమమరగ మవరశ

94-78/1293

తసడడ:డ ససబబరరమయఖ
ఇసటట ననస:FLAT NO 502
వయససస:48
లస: పప
94-78/1300

11294 NDX2965895
పపరర: ససధన రరణణ మదదదననన

94-78/1305

భరస : శకనవరసరరవప మదదదననన
ఇసటట ననస:flat no.502
వయససస:42
లస: ససస స
94-72/1356

11297 NDX3121746
పపరర: శకనవరస కకట

94-78/1295

Deleted

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకట
ఇసటట ననస:FLAT NO 502,
వయససస:26
లస: పప
94-78/1296

94-8/1663

తసడడ:డ మహన రరవప పరష
ఇసటట ననస:FLAT NO 502
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మదదదననన
ఇసటట ననస:flat no. 502
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకట
ఇసటట ననస:FLAT NO 502,
వయససస:26
లస: పప
11298 NDX3068640
పపరర: శకనవరస కకట

94-3/1364

భరస : వనసకట కణక దసరర రరవప గగదచ
ఇసటట ననస:FLAT NO - 502
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పరలడడగగ
ఇసటట ననస:FLAT NO 502
వయససస:27
లస: ససస స
11295 NDX3069804
పపరర: శకనవరస కకట

11284 NDX2568327
పపరర: చససడడ ఉదయశక
భరస : చససడడ శశశలలష
ఇసటట ననస:FLAT NO 502
వయససస:34
లస: ససస స

94-8/1664

94-76/1067

94-89/825

భరస : కకషష కలమమర గటటసపలర
తసడడ:డ బగరక ఎతరరజ ససమసరమ కలమమర బగరక
ఇసటట ననస:FLAT NO 501 GODAVARI BLOC ఇసటట ననస:Flat.no 501, Patchala Towers
వయససస:48
లస: ససస స
వయససస:32
లస: పప
94-2/1302

94-8/1675

భసధసవప: గరయతడ పడససన మగతనఖల
ఇసటట ననస:FLAT NO 501
వయససస:53
లస: పప

Deleted

94-1/1263

11273 NDX3078953
పపరర: అలవనలల మసగ మగససనసరర

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:flat no.501
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:flat no.501
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదలమర
ఇసటట ననస:Flat no 501
వయససస:42
లస: పప
11280 NDX2471647
పపరర: మధవ కకషష కలమమర గటటసపలర

94-8/1243

భరస : శకనవరస రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:FLAT NO 501
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వమల కలమమర కరళహససస
ఇసటట ననస:FLAT NO.501
వయససస:37
లస: ససస స
11277 NDX3059862
పపరర: బబజ బబష షపక

11272 ZDR2335165
పపరర: రరజజశశరగ మలలర ల

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకట
ఇసటట ననస:FLAT NO 502,
వయససస:26
లస: పప
94-8/1679

భరస : రరశయఖ
ఇసటట ననస:FLAT NO.502,A BLOCK
వయససస:62
లస: ససస స

11300 NDX3036043
పపరర: పదనమవత ఏలలరగ

94-89/1048

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:FLAT NO 502,LAKSHMI NIVAS
వయససస:64
లస: ససస స
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94-89/1049

11302 NDX3036332
పపరర: ననగసరయ అయననల

94-89/1050

11303 NDX2630291
పపరర: సరయ శకరరస ఇమమడడ

94-3/1365

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO 502,LAKSHMI NIVAS
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO 502,LAKSHMI NIVAS
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మహన ఇమమడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 503
వయససస:19
లస: పప

11304 NDX3035169
పపరర: శకనవరసరరవప చచసతనఖ అవరశరర

11305 NDX3113032
పపరర: రరజజశశరగ ఇననగసటట

11306 NDX2673390
పపరర: ససబబబ రరవప బసడనరర

94-4/1682

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అవరశరర
ఇసటట ననస:flat no 503
వయససస:37
లస: పప
11307 NDX2595635
పపరర: శవ పరరశత తననరరర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఇననగసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 503
వయససస:61
లస: ససస స
94-89/820

భరస : ససబబబ రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 503
వయససస:47
లస: ససస స
11310 NDX3103298
పపరర: వనణగ గరపరల చనగసటట

94-77/1079

11308 NDX2983443
పపరర: హరగబబబగ చనగసటట

తసడడ:డ పసదమసరసన బసడనరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 503
వయససస:58
లస: పప
94-89/1051

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చనగసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 503
వయససస:57
లస: పప
94-89/1053

11311 NDX2669869
పపరర: నవఖ శక జజననరదసల

భరస : థనమసయఖ కకసడవటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 503
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ మహన జజననరదసల
ఇసటట ననస:FLAT NO 504
వయససస:22
లస: ససస స

94-90/895
11313 NDX2518637
పపరర: శక రరఘవనసదడ అనల కలమమర
వరరణనశ
తసడడ:డ దసరర రరజశశఖర రరవప వరరణనశ
ఇసటట ననస: FLAT NO 504, NARNE TOWER
వయససస:33
లస: పప

11314 NDX3264736
పపరర: జననరర న రరవప వపపలపత
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వపపలపత
ఇసటట ననస:FLAT NO 505
వయససస:64
లస: పప

11316 NDX2592194
పపరర: పరరశత అనరవరపప

11317 NDX2602266
పపరర: ననగ లకడమ అచచ

94-89/824

94-78/848

11309 NDX3000692
పపరర: ఇసదనడణణ యయజర

94-89/1052

భరస : రమణ యయజర
ఇసటట ననస:FLAT NO 503
వయససస:46
లస: ససస స
94-2/1303

11312 NDX3070554
పపరర: ససధ రరణణ గదచద

94-8/1666

భరస : ససతనరరమమసజననయ శవ వర పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO 504
వయససస:51
లస: ససస స
94-78/1338

11315 NDX3117181
పపరర: వనసకటరరవమమ అవరగననన

94-4/1683

భరస : కరశయఖ అవరగననన
ఇసటట ననస:FLAT NO 506
వయససస:58
లస: ససస స
94-89/822

11318 NDX2674877
పపరర: దదనకర దనమరర

94-2/1318

భరస : ననగజశశర రరవప అనరవరపప
ఇసటట ననస:FLAT.NO-506,TIRUMALAGRAN
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రమమశ బబబగ అచచ
ఇసటట ననస:FLAT NO-507 BLOCK-A
వయససస:33
లస: ససస స

భసధసవప: మనస పస తబతష
స ల
ఇసటట ననస:FLAT.NO.507, MOURYA NIVAS
వయససస:27
లస: పప

11319 NDX2990356
పపరర: ననగ మమధసరగ మమలలసపరటట

11320 NDX2990414
పపరర: నరజశ కలమమర మలలసపరటట

11321 NDX2918357
పపరర: శకనవరస రరవప కకమటటననన

94-2/1485

భరస : నరజశ కలమమర మమలలసపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 510
వయససస:31
లస: ససస స
11322 NDX2918365
పపరర: లకడమ పరరశత కకమటటననన

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మలలసపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 510
వయససస:41
లస: పప
94-78/1299

భరస : శకనవరస రరవప కకమటటననన
ఇసటట ననస:FLAT NO 601
వయససస:37
లస: ససస స
11325 NVT4860525
పపరర: సమత నరరక

తసడడ:డ పరటటయమ
ఇసటట ననస:flat no.D1
వయససస:51
లస: పప

11323 NDX2770196
పపరర: మకదసల రరవపరటట

94-8/1667

94-72/1341

11324 NDX3109246
పపరర: కకశశర గల

94-72/1357

తసడడ:డ మమధవ రరవప గల
ఇసటట ననస:Flat NO 5522
వయససస:39
లస: పప

94-2/1304 11327 NDX3071123
11326 NDX2686285
పపరర: వనసకట కకషష రరవప వషష
పపరర: చచదరయఖ కటబస
ష మలకల

తసడడ:డ ససబబరరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:FLAT NO -C2
వయససస:59
లస: పప
94-8/1680

11329 NDX3058617
పపరర: శకదదవ మమచవరపప
భరస : పదనమరరవప
ఇసటట ననస:flat no.D1
వయససస:48
లస: ససస స

94-78/1298

తసడడ:డ ఆనసద రరవప కకమటటననన
ఇసటట ననస:FLAT NO 601
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 1111, 16-1-84, SRI NI
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : దదననశ పస
ఇసటట ననస:Flat No- B1,
వయససస:33
లస: ససస స
11328 NDX3057742
పపరర: పదనమరరవప మమచవరపప

94-4/1684

94-8/1669

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప కటబస
ఇసటట ననస:FLAT NO D-1
వయససస:58
లస: పప
94-8/1681

11330 NDX3073806
పపరర: చచదరయఖ కటబస

94-8/1668

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప కటబస
ఇసటట ననస:FLAT NO D 3
వయససస:58
లస: పప
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94-2/1308

తసడడ:డ ఇనరయఖ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:Flat No. F.F. 5
వయససస:71
లస: పప

11332 SWD4008364
పపరర: శకనవరస రరవప బబ జరగన

94-4/1694

11333 NDX2580025
పపరర: ససమన సపమమహహనవసస

94-2/1305

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప బబ జరగన
భరస : ఏస వ జ పవన కలమమర
ఇసటట ననస:FLAT NO-G5 SWAGRUHA HEIG ఇసటట ననస:FLAT NO SF 2
వయససస:32
లస: పప
వయససస:34
లస: ససస స

11334 NDX2599686
పపరర: భబరర వ సరయ కళరస

94-2/1314

11335 NDX2656924
పపరర: మమరరత రఘగ వసశ వనగగననన

తసడడ:డ రరమ రరడడడ కళరస
ఇసటట ననస:FLAT NO-SF3 BLOCK- A
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వ డడ వ పడసరద బబబగ వనగగననన
ఇసటట ననస:FLAT NO T 2
వయససస:22
లస: పప

11337 NDX2241990
పపరర: నరసససహ రరవప మదమసచ

11338 NDX2386191
పపరర: శరమమఖల మననజ గగనసపపడడ

94-2/662

తసడడ:డ వనసకట రరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:FLAT NO : 102
వయససస:43
లస: పప
11340 NDX2747897
పపరర: శరరష ఓరరగసటట

94-8/1682

94-2/1306

11336 NDX2241982
పపరర: రమమదదవ మదమసచ

94-2/661

భరస : నరసససహ రరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:FLAT NO : 102
వయససస:35
లస: ససస స
94-4/1255

11339 NDX2942449
పపరర: ఇకలరరగస రరజఖ లకడమ ఇకలరరగస

94-90/1147

తసడడ:డ వనదపటన సస లలమన రరజ గగనసపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO:201,GRACE VILLA AP
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప ఇకలరరగస
ఇసటట ననస:Flat No:301, siri greeshma nivas
వయససస:19
లస: ససస స

11341 NDX3153210
పపరర: వరయ.అనఠర కలమమరగ

11342 NDX3175049
పపరర: పస ఇమమనసయయల అభషపక

94-4/1658

94-4/1692

భరస : మగరళమహన ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:flat no:302, Sudharesidency
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పస.పడభమ చరణ
ఇసటట ననస:flat no :311 Yaganti Sikara apart
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పస.పడభమ చరణ
ఇసటట ననస:Flat no:311 Yaganti Sikara Apart
వయససస:18
లస: పప

11343 NDX3046851
పపరర: వజయ భబరత కరరటటరగ

11344 NDX3253630
పపరర: మమరగ మనస సగగల

11345 NDX2866820
పపరర: కకషష కకశశర యమమన

94-1/1631

భరస : కకషష రరవప కరరటటరగ
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 1
వయససస:65
లస: ససస స
11346 NDX2866838
పపరర: నరమద యమమన

తసడడ:డ పడతనప రరడడడ సగగల
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 4B
వయససస:20
లస: ససస స
94-72/1365

భరస : కకషష కకశశర యమమన
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 5
వయససస:31
లస: ససస స
11349 NDX2959500
పపరర: హరగ కకషన పపననటట

11347 NDX2612802
పపరర: అనరపపరష కరసడడడ

94-77/1089

11350 NDX3060068
పపరర: గరత కకషష సససదరఖ గరగరపపడడ

94-2/1316

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప ఉపసల
ఇసటట ననస:Flat number 203
వయససస:26
లస: పప

11353 NDX2593812
పపరర: ససరజశకలమమర పరకసడనర

94-72/1363

11356 NDX2861896
పపరర: ససధనరరణణ పపసల
భరస : సతశ బబబగ పపసల
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 309
వయససస:41
లస: ససస స

11358 NBT0893941
పపరర: రరమ మహన రరడడ దదవగగరగ

11359 NDX2708774
పపరర: ససకనఖ కకమగమ

94-78/1308

భరస : సహన కలమమర కకమగమ
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 402
వయససస:49
లస: ససస స

11348 NDX2866903
పపరర: కసససబ షపక

94-77/1088

భసధసవప: మగససబ షరహహ షపక
ఇసటట ననస:Flat number 101
వయససస:65
లస: ససస స
94-81/976

11351 NDX2937712
పపరర: గగణ సరయ నఖల ఆలపరటట

94-72/1362

తసడడ:డ శరఖమల రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 106
వయససస:18
లస: పప
94-89/823

తసడడ:డ నగజశశరరరవప పరకసడనర
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 203
వయససస:41
లస: పప

భరస : మదన మహన రరవప ఇననగసటట
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 304
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ మమకక రరడడడ దదవగగరగ
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 401
వయససస:63
లస: పప

94-72/994

తసడడ:డ మమరరత పడసరద గరగరపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 104
వయససస:20
లస: ససస స

11352 NDX2611457
పపరర: రరజ సతశ ఉపసల

94-72/1364

తసడడ:డ నరసససహరరవప యమమన
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 5
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కరసడడడ
ఇసటట ననస:flat number - 8
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ససగరకవ రరజ పపననటట
ఇసటట ననస:flat number 103
వయససస:34
లస: పప

11355 NDX2886463
పపరర: గసగర జలస ఇననగసటట

94-72/1412

11354 NDX3012804
పపరర: ససజయ దవపలలరగ

94-77/1090

తసడడ:డ భబసరర రరవప దవపలలరగ
ఇసటట ననస:flat number 302
వయససస:39
లస: పప
94-76/1073

11357 NDX3046752
పపరర: పపనర రరడడడ అకరల

94-76/1077

తసడడ:డ భబసరర రరడడడ అకరల
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER.401
వయససస:40
లస: పప
94-2/1317

11360 NDX3120508
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ మమరగస
ఆదసరగస
తసడడ:డ రరమదనస ఆదసరగస
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 402
వయససస:55
లస: పప

94-76/1074
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11361 NDX3145711
పపరర: వనసకట రమణ కలమమరగ ఆదసరగస

94-76/1075

11362 NDX3113818
పపరర: చచసతనఖ ఆదసరగస

94-76/1076

11363 NDX3044260
పపరర: రరధదక దదవ అనమగర

94-8/1686

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ మమరగస ఆదసరగస
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 402
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ మమరగస ఆదసరగస
ఇసటట ననస:flat number 402
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప అనమగర
ఇసటట ననస:Flat Number - 502
వయససస:35
లస: ససస స

11364 FYY4124418
పపరర: భబసరర రరడడడ ఏమ వ వ

11365 NDX2903219
పపరర: చనగసటట ససత మహ లకడమ

11366 NDX3161353
పపరర: అరరణ యరకసరరడడడ

94-8/1687

భసధసవప: మమహర జజఖత ఏమ
ఇసటట ననస:Flat Number 502
వయససస:52
లస: పప
11367 NDX2657849
పపరర: రఘగ రమ రరడడడ జలకసటట

94-80/1004

భరస : చనగసటట సరసబ రరడడ
ఇసటట ననస:FLAT N UMBER 503
వయససస:61
లస: ససస స
94-2/1315

11368 NDX2965614
పపరర: శక లకడమ పస సరన

తలర : లకడమ జలకసటట
ఇసటట ననస:Flat NUM C5, HONEY HOMES
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పస సరన
ఇసటట ననస:FLATT 104
వయససస:42
లస: ససస స

11370 NDX3040045
పపరర: పదమ గగమమడడ

11371 NDX2685865
పపరర: శవరసజల వటటసకలటట

94-8/1632

94-72/1366

భరస : జగదదశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:Flat number C5
వయససస:42
లస: ససస స
94-81/977

11369 NDX3056405
పపరర: వససదదవ కలమమర మసతడవరదద

తసడడ:డ శక రరమ చసదడ మమరగస మసతడవరదద
ఇసటట ననస:Flat#401
వయససస:40
లస: పప
94-2/1287

11372 NDX2668473
పపరర: వ రరమ శరససస స లసక

94-2/1323

భరస : శకనవరసరరవప గగమమడడ
ఇసటట ననస:FL No.1D SIVASAI SADAN
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ కలమమర వటటసకలటట
ఇసటట ననస:fl.no 402 meghana enclave
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ పస ఆర కజ శరససస స లసక
ఇసటట ననస:float 6 sai sadan
వయససస:31
లస: పప

11373 NDX2929024
పపరర: శకనవరస రరవప కటబస

11374 NDX3143104
పపరర: రరజఖ లకడమ ఘసట

11375 NDX3059888
పపరర: లకడమ సరయ తలల
ర రగ

94-78/1313

తసడడ:డ రసగ రరవప కటబస
ఇసటట ననస:float no 202
వయససస:49
లస: పప
11376 NDX2675957
పపరర: ససనత కకపస సలల
భరస : రసబబబగ కకపస సలల
ఇసటట ననస:Flot 302,mp residency
వయససస:41
లస: ససస స
11379 NDX2843704
పపరర: సతఖమమరగస పససగళ

94-1/1634

94-72/1411

భరస : ననగజశశర రరడడడ కజతష
ఇసటట ననస:FLOT NO 403
వయససస:51
లస: ససస స

11380 NDX2971109
పపరర: రమమసజనఉలల గగసడ

11383 NDX3149697
పపరర: పడమల బబ దసలలరర

94-4/1697

11386 NDX2962900
పపరర: బగచచయఖ మసడవ

94-4/1702

11389 NDX2773877
పపరర: పపరష సససగ అదదసకక
తసడడ:డ శవ రరస సససగ అదదసకక
ఇసటట ననస:Flot No. 403,
వయససస:39
లస: పప

94-8/1695

11381 NDX3252830
పపరర: ఆదదలకడమ యమనసమమలమ

94-72/1410

భరస : పరమగలయఖ యమనసమమలమ
ఇసటట ననస:FLOT NO 107
వయససస:47
లస: ససస స
94-4/1701

11384 NDX2667509
పపరర: ససదదప దడడడ

94-2/1325

తసడడ:డ ఏసస దడడడ
ఇసటట ననస:Flot No 202
వయససస:33
లస: పప
94-78/1314

తసడడ:డ హనసమసత రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:flot no 302
వయససస:84
లస: పప
94-78/1316

11378 NDX3151941
పపరర: మధసససదన రరవప కకడనల
తసడడ:డ వనసకట రతరమ
ఇసటట ననస:FLOT NO 101
వయససస:70
లస: పప

భరస : రరఢ కకషష బబ దసలలరర
ఇసటట ననస:FLOT NO110
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : హహసపన హజరర
ఇసటట ననస:FLOT NO 207
వయససస:20
లస: ససస స
11388 NDX2924520
పపరర: సరరజన కజతష

94-77/692

తసడడ:డ నరసయఖ గగసడ
ఇసటట ననస:FLOTNO 105
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పరమగలయఖ యమనసమమలమ
ఇసటట ననస:FLOT NO 107
వయససస:18
లస: ససస స
11385 NDX2971141
పపరర: హజరర షపక

11377 NDX2675858
పపరర: చలమమరర ససనత

94-1/1633

తసడడ:డ వనసకట లకడమ తలల
ర రగ
ఇసటట ననస:FLOT 203
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ చలమమరర ఏసరసకల
ఇసటట ననస:FLOT-B10
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ పససగళ
ఇసటట ననస:FLOT NO 104
వయససస:43
లస: పప
11382 NDX3252921
పపరర: శకవణ ససధఖ యమనసమమలమ

94-80/1010

భరస : వనసకట రరవప ఘసట
ఇసటట ననస:FLOT 102
వయససస:63
లస: ససస స
94-2/1324

94-8/1688

11387 NDX2918407
పపరర: సతఖవత మసడవ

94-78/1315

భరస : బగచచయఖ మసడవ
ఇసటట ననస:FLOT NO 302
వయససస:72
లస: ససస స
94-76/1081

11390 NDX2884443
పపరర: ససవరష చససడడ

94-81/978

భరస : మలర కరరరరన రరవప చససడడ
ఇసటట ననస:flot no 405
వయససస:45
లస: ససస స
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11391 NDX3134798
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప
మగససనసరర
భసధసవప: అలవనలల మసగ
ఇసటట ననస:flot no.501
వయససస:48
లస: పప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-42
94-8/1696

11392 NDX3078284
పపరర: అలవనలల మసగ మగససనసరర

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:flot no.501
వయససస:43
లస: ససస స

11394 NDX3194149
పపరర: తరరపతయఖ కరకలమమనస

94-4/1698

11395 NDX3206281
పపరర: తరరపతయఖ కరకలమమనస

తసడడ:డ ససబబ రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:FLOT NO,106
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:FLOT NO,106
వయససస:55
లస: పప

94-81/979
11397 NDX3055654
పపరర: వపసల శక సరయ హరరవరర న రరడడడ
వపసల
తసడడ:డ వపసల రరమ చసదడ రరడడడ వపసల
ఇసటట ననస:flt 505, sai towers
వయససస:20
లస: పప

11398 SQX1822097
పపరర: నగరరజ గగలర పపడడ
భరస : ససభబశ చసదడ బబ స గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:FLT NO 402
వయససస:30
లస: ససస స

11400 NDX2761989
పపరర: హహసపన సరహహబ షపక

11401 NDX3093259
పపరర: రరమమహన రరవప కరకరన

94-4/1645

తసడడ:డ పకకర షపయబ షపక
ఇసటట ననస:F N 101, SWAGRUHA HIGHT
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ మగరళ రరవప కరకరన
ఇసటట ననస:f no 3
వయససస:55
లస: పప

11403 NDX3049079
పపరర: ససబబయఖ పససటటల

11404 NDX3046570
పపరర: వనసకట చసదడ రరవప బబ రక

94-77/1051

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పససటటల
ఇసటట ననస:F NO - 4B
వయససస:58
లస: పప
11406 NDX2907616
పపరర: జజరగర రరజ

94-76/1050

11407 NDX1891978
పపరర: శకనవరస రరవప కనసదట

94-4/1699

94-8/1627

భసధసవప: లకడమ గగడడ నటట
ఇసటట ననస:f.no101,adhyatmika resi
వయససస:55
లస: పప

11410 NDX2760221
పపరర: సబరరనరస షపక

94-77/1094

11396 NDX3194974
పపరర: తరరపతయఖ కరకలమమనస

94-4/1700

తసడడ:డ ససబబ రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:FLOT NO,106
వయససస:55
లస: పప
94-4/1703

11399 NDX3197852
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బసడడ

94-89/1058

Deleted

తసడడ:డ నగజశశరరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:FLTNOT1 PSRHOMES
వయససస:32
లస: పప
94-72/1327

11402 NDX2557585
పపరర: పసదదమమమయ బతస ననన

94-4/1386

భరస : వనసకట రసగర రరవప బతస ననన
ఇసటట ననస:FNO 3 PRAGNA RESIDENCY
వయససస:61
లస: ససస స
94-8/1622

11405 NDX3050689
పపరర: రరజజశశరగ బబ రక

94-8/1623

భరస : వనసకట చసదడ రరవప బబ రక
ఇసటట ననస:f no 7
వయససస:64
లస: ససస స
94-72/1014

తసడడ:డ ససబబ రరవప కసడడడ
ఇసటట ననస:F NO-8, 4-5-10/17
వయససస:52
లస: పప

11409 NDX2920049
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గగడడ నటట

11393 NDX2931889
పపరర: ఉదయ లకడమ కకననదబబ లల

భరస : చసదడ శశఖర యరర గడడ
ఇసటట ననస:FLOT NO 501
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ బబ రక
ఇసటట ననస:f no 7
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ చకకర జజరగర
ఇసటట ననస:F NO. 8
వయససస:63
లస: పప

11412 NDX2563245
పపరర: రజషసమ ఉపపసటటరగ

94-8/1697

11408 NDX2846442
పపరర: సరయ వరర న పసగగలలరగ

94-1/1595

తసడడ:డ మగరళ కకషష పసగగలలరగ
ఇసటట ననస:F NO 18, KAMALESH REGENC
వయససస:19
లస: పప
94-4/1646

11411 NDX3076858
పపరర: రరమమరరవప గగడడకసదసల

94-72/1325

భరస : హహసపన సరహహబ షపక
తసడడ:డ నరసససహ రరవప గగడడకసదసల
ఇసటట ననస:F NO 101, SWAGRUHA HIGHTS ఇసటట ననస:F NO 102 A
వయససస:52
లస: ససస స
వయససస:55
లస: పప
94-76/687

11413 NDX3133683
పపరర: లకమయఖ గసగవరపప

తసడడ:డ రవ చసదడ ఉపపసటటరగ
ఇసటట ననస:F.No103 Bhavani Residency
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గసగవరపప
ఇసటట ననస:F NO 104
వయససస:53
లస: పప

11415 NDX3086956
పపరర: రవ భమమ

11416 NDX3050002
పపరర: శకనవరస రరవప మగగల

94-77/1052

94-72/1326

11414 NDX3145802
పపరర: ససధ రరణణ ననయగడడ

94-80/1002

తసడడ:డ అరరనరరవప ననయగడడ
ఇసటట ననస:F NO 104
వయససస:46
లస: ససస స
94-76/1051

11417 NDX2947075
పపరర: హరగరత బచసచ

94-77/1095

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప భమమ
ఇసటట ననస:F NO 104, WHITE ROSE APAR
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప మగగల
ఇసటట ననస:F.NO.201 JUBILI HOMES
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రమమష కలమమర బచసచ
ఇసటట ననస:FNO 202 EMGEE MANOR APT
వయససస:19
లస: పప

11418 NDX2668044
పపరర: వజయ లకడమ వసత

11419 NDX3160850
పపరర: గసగధర రరవప కయమససరర

11420 NDX2945236
పపరర: నరమల కలమమరగ బచసచ

భరస : రరమకకటట రరడడడ చరసరణణ
ఇసటట ననస:F NO-202, 4TH LINE
వయససస:71
లస: ససస స

94-2/1283

తసడడ:డ శవ రరమ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:F NO 203
వయససస:50
లస: పప

94-77/1053

94-77/1096

భరస : రమమష కలమమర బచసచ
ఇసటట ననస:FNO 203 EMGEE MANOR APA
వయససస:48
లస: ససస స
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11421 NDX3217460
పపరర: అసకకనడడ వనరగచరర
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94-4/1649

తసడడ:డ పడభబకర వనరగచరర
ఇసటట ననస:F NO-209
వయససస:42
లస: పప
11424 NDX2577161
పపరర: అశకఫ అల షపక

11422 NDX3247418
పపరర: రరశనన షపక

తసడడ:డ ససలశర అహమద
ఇసటట ననస:F NO 210
వయససస:21
లస: ససస స
94-2/1284

తసడడ:డ ససరజశ మదదదననన
ఇసటట ననస:F.NO 301,4TH LANE
వయససస:30
లస: పప

11427 NDX2836708
పపరర: లల వనసకట లలకజశ బలమర

11428 NDX3132990
పపరర: శవకలమమరగ తననరరర

94-78/1261

తసడడ:డ ససబడమణఖ శరససస స బలమర
ఇసటట ననస:F No-301,Deepika Homes
వయససస:19
లస: పప

భరస : రతయఖ తననరరర
ఇసటట ననస:F.NO 302
వయససస:73
లస: ససస స

11430 NDX2964088
పపరర: మలర శశర రరవప ఆలలరగ

11431 NDX3038890
పపరర: రజఖ బమల

94-72/1330

తసడడ:డ పడకరశ రరవప ఆలలరగ
ఇసటట ననస:F.No. 303, Ananda Nilayam
వయససస:52
లస: పప

భరస : చచసతనఖ దసనర
ఇసటట ననస:F NO 387 , 4TH LINE
వయససస:35
లస: ససస స

11433 NDX3106374
పపరర: ససరరఖ వననయమననథ
ఘసరళకర
భరస : ఏ సస వననయమననథ
ఇసటట ననస:F NO 401
వయససస:51
లస: ససస స

11434 NDX3104924
పపరర: వననయమననథ ఏ సస

94-76/1047

భరస : లమతద రరమరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:F.No. 401 3 line
వయససస:66
లస: ససస స
11439 NDX2911980
పపరర: కరకసత మగఖరగర గజరల

94-76/1049

తసడడ:డ ఏజకజళళ గజరల
ఇసటట ననస:F NO 402
వయససస:39
లస: ససస స
11442 NDX2985521
పపరర: ససబడహమణఖస దడమమరర పరటట

94-8/1625

94-78/1260

94-4/1647

11426 NDX3119740
పపరర: రవతదజ మదదదననన

94-89/1033

తసడడ:డ ససరజశ మదదదననన
ఇసటట ననస:F.NO 301,4TH LANE
వయససస:29
లస: పప
94-4/1650

11429 NDX3095874
పపరర: మమరరత వనసకట కలమమర
చరరమమమళర
తసడడ:డ రరజ రరవప
ఇసటట ననస:F NO 302
వయససస:54
లస: పప

94-8/1621

11432 NDX2537504
పపరర: కకమల

94-81/966

94-2/667

భరస : వజయ కలమమర దదవరపలర
ఇసటట ననస:F NO 401
వయససస:36
లస: ససస స
94-76/1048

తసడడ:డ శరరననననథన
ఇసటట ననస:F NO 401
వయససస:49
లస: పప
94-8/1626

11423 NDX3178308
పపరర: శకనవరస రరవప పయడడ

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:F NO 301
వయససస:50
లస: పప

11425 NDX3135779
పపరర: రమమశ చసదడ మదదదననన

తసడడ:డ కరగమగలర షపక
ఇసటట ననస:f no-301 CHILLIS MATCH AP
వయససస:18
లస: పప

11436 NDX2829778
పపరర: భవన గరరర పరటట

94-72/1407

11435 NDX3096831
పపరర: కవత కరణస

94-78/1259

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:f no 401
వయససస:55
లస: ససస స

11437 NDX2664464
పపరర: తససరమ ఫసరద రస షపక

94-8/1246

11438 NDX2886398
పపరర: తబబసససన ఫరతమ షపక

తసడడ:డ ససధనన షపక
ఇసటట ననస:FNO401SRIVENKATESWARAP
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కమల భబష షపక
ఇసటట ననస:F NO 402
వయససస:30
లస: ససస స

11440 NDX2562817
పపరర: ననగమణణ కకరర కలసట

11441 NDX2841799
పపరర: రమమష పసదద

94-81/834

94-72/1328

94-90/1141

భరస : పసద ననరరయణ సరశమ తలల
ర రగ
ఇసటట ననస:Fno.402 Sneha enclave
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప పసదద
ఇసటట ననస:F NO 403 SUPRIYA ENCLAVE
వయససస:54
లస: పప

11443 NDX2886406
పపరర: శకనవరస మసగ

11444 NDX3179033
పపరర: మమనక సమగదనడల

94-72/1378

94-77/1054

భసధసవప: కరరరస క పరరచసరగ
ఇసటట ననస:F NO 501 EMGEE MANOR
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప మసగ
తసడడ:డ అజయ కలమమర
ఇసటట ననస:FNO 501 GAYATRI RESIDENCY ఇసటట ననస:F NO 503
వయససస:53
లస: పప
వయససస:22
లస: ససస స

11445 NDX2243889
పపరర: ససలలచనన ఉలర సగగల

94-72/1329
11446 NDX3090396
పపరర: ఏల వ చనèదèరమæలáశèవర
రరవప పతసవ
తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:F NO 503,5TH FLOOR
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరమ కకషష పపసడర
ఇసటట ననస:F NO 505, D. N 1-3-23/8
వయససస:55
లస: ససస స

11449 NDX3102670
పపరర: కకశశర గరల

11450 NDX2561900
పపరర: వనజ తతట

94-80/806

భరస : వర సరశమ ఉలర సగగల
ఇసటట ననస:F.NO.503
వయససస:32
లస: ససస స
11448 NDX2669703
పపరర: రరమ కకషష బబ డవపలమ

94-2/1285

తలర : బబ డవపలమ రరమ కకషష బబ డవపలమ అనసరరధ
ఇసటట ననస:F.NO. 506 MOURYA NIVAS
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మమధవ రరవప గరల
ఇసటట ననస:F.NO.5522
వయససస:39
లస: పప

94-72/1331

11447 NDX2853190
పపరర: రరదన రరణణ శక రరస

94-4/1648

94-4/1387

భరస : కకటటశశరరరవప చటటస స
ఇసటట ననస:FNOB-3
వయససస:38
లస: ససస స
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94-72/1332

భరస : బబనరగర బబబగ బతస ననన
ఇసటట ననస:F.NO.B4,
వయససస:36
లస: ససస స
11454 NDX2903839
పపరర: కలసణ నలర మతష

94-78/1258

11452 NDX2768737
పపరర: రజణగక చచదరగ నలర మతష

11455 NDX0495903
పపరర: పపణఖవత సరమననన

11456 NDX2819209
పపరర: లకడమ ననరరయణ సరమననన

11457 NDX2930683
పపరర: శరత చసదడ ఇవటటరగ

11458 NDX2908069
పపరర: శక రమఖ కలసడదటట

11460 NDX2852689
పపరర: కకసడలల మమమలమపపరర

94-4/1704

94-8/936

94-76/1082

11459 NDX2675916
పపరర: వనసకట ఆశక కరళసగగ

94-1/1799

భరస : శరత చసదడ
ఇసటట ననస:Ft 202 GRANDEUR APTS
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరగస కరళసగగ
ఇసటట ననస:FT no-402, DEEPIKA HOMES
వయససస:19
లస: పప

11461 NDX2628014
పపరర: సశరష కలమమరగ ననగళర

11462 NDX2548402
పపరర: గగపసకకషష మమమలపపరర

94-1/1378

94-8/1247

భరస : మధసససదన రరవప ననగళర
ఇసటట ననస:G.1 VENKATESWARA TOWERS
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడలల మమమలపపరర
ఇసటట ననస:G1,PACHALA TOWER
వయససస:23
లస: పప

11463 NDX3067337
పపరర: సరదర షపక

11464 NDX3066404
పపరర: సరద ర షపక

11465 NDX3101599
పపరర:  

తసడడ:డ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:G 2 padmavati grand
వయససస:55
లస: పప
11466 NDX2268159
పపరర: ససససమత మటబసపలర

11467 NDX3144532
పపరర: మలర శశరగ ననదచసడర

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ మటబసపలర
ఇసటట ననస:GAYATRI TOWERS FL NO 501
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససత రరమయఖ ననదచసడర
ఇసటట ననస:G.F.1
వయససస:33
లస: ససస స

11469 NDX0915397
పపరర: భబవన పరలడడగగ

11470 NDX2826097
పపరర: శరతచసదడ కలమమర నలబబ తష

94-78/1335

తసడడ:డ వజయస పస
ఇసటట ననస:GMC 317
వయససస:29
లస: పప
11472 NDX2971000
పపరర: రరమ చసదడ పడసరద సస మమరగ

94-4/1705

94-3/1370

తలర : లకడమ పడససన వజజడల
ఇసటట ననస:HIG-8
వయససస:19
లస: ససస స
11478 NDX2747863
పపరర: అకరసక మగతస ననన
తసడడ:డ దసరర పస
డ రదరరవప మగతస ననన
ఇసటట ననస:H.No.1-2-74/A
వయససస:18
లస: ససస స

11473 NDX2001923
పపరర: శరరష బబలననన

94-76/1084

11468 NDX2611606
పపరర: లకడమ మసదగగరగ

94-2/1326

భరస : చచనర కజశవ రరవప మసదగగరగ
ఇసటట ననస:gf -1,block-17
వయససస:55
లస: ససస స
94-72/1379

11471 NDX3147360
పపరర: శకకరసత బడహమసరణణ

94-78/1318

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ బడహమసరణణ
ఇసటట ననస:GP PERAL, FLAT NO-501
వయససస:25
లస: పప
94-78/219

11474 NDX2627503
పపరర: అసజ రరడడడ వజజడల

94-1/1379

భరస : వజయ కలమమర బబలననన
ఇసటట ననస:HARIKA HOMES FLAT 502
వయససస:40
లస: ససస స

భసధసవప: లకడమ పడససన వజజడల
ఇసటట ననస:HIG-8
వయససస:55
లస: పప

11476 NDX2668002
పపరర: రరస సససగ ననయక జజటబవథస

11477 NDX2667830
పపరర: బబయ జజటబవథసచలలకల

94-2/1328

తసడడ:డ జజధన జజటబవథస
ఇసటట ననస:hig 73
వయససస:41
లస: పప
94-1/1637

94-78/1317

భరస : 
ఇసటట ననస:g-6 amulya towers
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నలబబ తష
ఇసటట ననస:G.P.HARMONY,F-502
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప సస మమరగ
ఇసటట ననస:gujjanaguntdla
వయససస:63
లస: పప
11475 NDX2680940
పపరర: షహజ వజజడల

94-1/1636

తసడడ:డ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:G 2 padmavati grand
వయససస:55
లస: పప
94-89/693

94-8/1624

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప సరమననన
ఇసటట ననస:F NO G1
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ మమమలమపపరర
ఇసటట ననస:G1 PACHALA TOWERS
వయససస:48
లస: పప
94-1/1635

94-89/1060

భరస : వనసకట కకషషయఖ నలర మతష
ఇసటట ననస:FNO-E-5 RIVIERA SUITS
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:F NO G1
వయససస:48
లస: ససస స

భసధసవప: శక రమఖ
ఇసటట ననస:Ft202
వయససస:33
లస: పప

11453 NDX2768554
పపరర: ననగ రరజ కలమమరగ నలర మతష

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ నలర మతష
ఇసటట ననస:FNO-E-5 REVIERA SUITS
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ నలర మతష
ఇసటట ననస:F NO E5, RIVIERA SUITS
వయససస:30
లస: ససస స
94-76/1083

94-89/1059

11479 NDX2486751
పపరర: పరరశత
భరస : హనసమసతష రరవప
ఇసటట ననస:H NO 1-35-151
వయససస:52
లస: ససస స

94-2/1329

భరస : రరస సససగ ననయక జజటబవథసచలలకల
ఇసటట ననస:hig 73
వయససస:36
లస: ససస స
94-4/1257

11480 NDX2548550
పపరర: శవరస ససనత

94-8/1248

భరస : శవరస వనసకట శవ రరమకకషష
ఇసటట ననస:H NO 1-106
వయససస:33
లస: ససస స
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11481 NDX2661981
పపరర: వరససరరడడడ వ ఏన ఏమ పడసరద

94-2/1327

తసడడ:డ వరససరరడడడ వనసకటపసయఖ
ఇసటట ననస:h no 4-21-53/5
వయససస:38
లస: పప
11484 NDX2530749
పపరర: హరర రరమమనసజస ఈచసపరటట

11482 NDX2555142
పపరర: లకడమ ననరరయణ దడపసలపపడడ

తసడడ:డ అసకపస దడపసలపపడడ
ఇసటట ననస:H. No. 16-9-559
వయససస:60
లస: పప
94-2/668

తసడడ:డ శవరరమకకషషయఖ వనలననన
ఇసటట ననస:HOUSE NO 9-230
వయససస:30
లస: ససస స

11487 NDX2394534
పపరర: ధదరజ జసపన

11488 NDX3044369
పపరర: జయ లకడమ చలచదమమ

94-89/694

తసడడ:డ శకనవరసరరవప జసపన
ఇసటట ననస:HOUSE NO:422,DOOR NO:2-4
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప చలచదమమ
ఇసటట ననస:House number 8
వయససస:77
లస: ససస స

11490 NDX3044468
పపరర: శకనవరస చకకవత చలచదమమ

11491 NDX3044385
పపరర: శకనవరస చకకవరగస చలచదమమ

94-72/1382

తలర : జయ లకడమ చలచదమమ
ఇసటట ననస:House number 8
వయససస:50
లస: పప

తలర : జయ లకడమ చలచదమమ
ఇసటట ననస:House number 8
వయససస:50
లస: పప
11496 NDX2561843
పపరర: ఇషసత రజవళ

11499 NDX3124716
పపరర: కరగమమన షపక

11500 NDX2905206
పపరర: వషష
ష వరర న రరవప మగగల

94-8/1698

తసడడ:డ జజహరబబబమ
ఇసటట ననస:John babu ,1-34-204/19B
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదశశషష మగగల
ఇసటట ననస:Karthik Residency
వయససస:55
లస: పప

11502 NDX2764256
పపరర: అవననశ మగగల

11503 NDX2677623
పపరర: లకమణ ననయక కకదవథస

94-89/1062

తసడడ:డ వషష
ష వరరన రరవప మగగల
ఇసటట ననస:Karthik Residency
వయససస:20
లస: పప
94-1/1380

భరస : అపరసరరవప అనసమలల
ఇసటట ననస:L I G-83
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమనసద రరడడడ చలర
ఇసటట ననస:MIG 3
వయససస:20
లస: పప

94-72/1383

94-1/1264

11489 NDX3040920
పపరర: శకనవరస చలచదమమ

94-72/1381

11492 NDX3040383
పపరర: శకనవరస చకకవరగస చలచదమమ

94-78/750

11495 NDX2561868
పపరర: హహత రజవళ

94-2/1330

తసడడ:డ రరజశశఖర రజవళ
ఇసటట ననస:ITC RESIDENTIAL QUARTER10
వయససస:23
లస: ససస స
94-3/1371

11498 NDX3151602
పపరర: లకడమననరరయణ రరడడ గరడద

94-1/1638

భసధసవప: భబరత గరడద
ఇసటట ననస:JKC College Rd
వయససస:68
లస: పప
94-77/1098

11501 NDX2782852
పపరర: పదమజ మగగల

94-89/1061

భరస : వషష
ష వరర న రరవప మగగల
ఇసటట ననస:Karthik Residency
వయససస:45
లస: ససస స
94-2/1331

11504 NDX2668655
పపరర: దదవ బబయ కకదవథస

94-2/1332

తసడడ:డ చనర బకరఖ ననయక కకదవథస
ఇసటట ననస:li6-335
వయససస:31
లస: పప

భరస : లకమణ ననయక కకదవథస
ఇసటట ననస:li6-335
వయససస:25
లస: ససస స

11506 NDX2993269
పపరర: రరహహణణ దనవపలలరగ

11507 NDX3041274
పపరర: అరరణ తలటస

94-76/1085

94-80/1011

భరస : ఫణణ కలమమర రరడడ
ఇసటట ననస:Mayuri Home , flat 301
వయససస:36
లస: ససస స

94-2/1361 11510 JBV1224195
11509 NDX2679009
పపరర: ఉపసల వరర పసడయ చచదరగ ఉపసల
పపరర: రరధనదదవ యడర పలర 

తసడడ:డ రఘగ బబబగ ఉపసల
ఇసటట ననస:MIG 06
వయససస:19
లస: ససస స

94-72/1384

తలర : జయ లకడమ చలచదమమ
ఇసటట ననస:House number 8
వయససస:50
లస: పప

భరస : రరమ మహన రరవప దనవపలలరగ
ఇసటట ననస:Manas Manor Apartment Flat No
వయససస:58
లస: ససస స
94-3/1372

11486 NDX2471654
పపరర: రమమశ కరరరమసచ

తలర : జయ లకడమ చలచదమమ
ఇసటట ననస:House number 8
వయససస:50
లస: ససస స

11497 NDX2630341
పపరర: కవఖ వపసరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప వపసరర
ఇసటట ననస:JALAPURAM
వయససస:19
లస: ససస స

11508 NDX2556561
పపరర: సరయ చరణ రరడడడ చలర

94-72/1380

తసడడ:డ శరసత రరమ ande
ఇసటట ననస:I17-42
వయససస:27
లస: పప
94-4/1388

94-77/1097

తసడడ:డ బబబగరరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:HOUSE NO 272
వయససస:42
లస: పప

11494 NDX1337062
పపరర: వనసకట శశకరసత ande

తసడడ:డ రరజశశఖర రజవళ
ఇసటట ననస:ITC RESIDENTIAL QUARTER10
వయససస:20
లస: ససస స

11505 NDX2630887
పపరర: లలత పదనమవత అనసమలల

94-2/1487

తలర : జయలకడమ చలచదమమ
ఇసటట ననస:House number 8
వయససస:50
లస: పప
94-72/1385

11483 NDX2945087
పపరర: జగదదశశర రరడడడ చరరక

తలర : ననగమలలర శశరగ చరరక
ఇసటట ననస:H.No-18
వయససస:21
లస: పప

11485 NDX3104965
పపరర: వజయ దదపసస వనలననన

తసడడ:డ జయ రరస ఈచసపరటట
ఇసటట ననస:H NO 24-4-18 PLOT NO GF12
వయససస:23
లస: పప

11493 NDX3109584
పపరర: శకనవరస చకకవరగస చలచదమమ

94-77/1147

94-72/1016

భరస : పసదరమమష  
ఇసటట ననస:M I G-84
వయససస:51
లస: ససస స
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94-2/1335

తసడడ:డ జజన పరష షపక
ఇసటట ననస:mig-130
వయససస:22
లస: పప
11514 NDX2676062
పపరర: గగవసదమమ బబయ మమఘవథ

94-2/1333

తసడడ:డ అసజరరడడడ పస లలరగ
ఇసటట ననస:MIG -146
వయససస:50
లస: పప
94-2/1337

భరస : ససకఖ ననయక మమఘవథ
ఇసటట ననస:mig-215
వయససస:24
లస: ససస స
11517 NDX2852994
పపరర: రరచత చచదరగ కకపరసక

11512 NDX2678100
పపరర: హనసమసత రరడడడ పస లలరగ

94-4/1706

11515 NDX2669661
పపరర: వజయ థసమమమరర

11513 NDX2676021
పపరర: ససకఖ ననయక మమఘవథ

94-2/1336

తసడడ:డ కసఠ ననయక మమఘవథ
ఇసటట ననస:mig-215
వయససస:26
లస: పప
94-2/1334

11516 NDX2415685
పపరర: ధనలకడమ బటస గగరగ

94-78/751

తసడడ:డ ససబడమణఖస ఏన వ బ థసమమమరర
ఇసటట ననస:MIG 251
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకట రసగ రరడడడ బటస గగరగ
ఇసటట ననస:MIG-272
వయససస:64
లస: ససస స

11518 NDX2471092
పపరర: సరసబశవరరవప ఆరర

11519 NDX2954246
పపరర: లకడమ కరవఖ నసదదగస

94-4/1258

94-4/1707

తసడడ:డ రమణ రరవప కకపరసక
ఇసటట ననస:Mourya Nivas Apartment
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ ఆరర
ఇసటట ననస:MOURYANIVAS FLAT NO 407
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరజ నసదదగస
ఇసటట ననస:NEAR ANJANEYA SWAMI TEM
వయససస:18
లస: ససస స

11520 NDX2669752
పపరర: రరజజశశరగ జడ

11521 NDX2461648
పపరర: శవ రరమకకషష రరడడడ వణగకలరగ

11522 NDX2461549
పపరర: గణణశ కలమమర యమనస

94-2/1338

94-90/896

94-90/897

భరస : ననగజశశర రరవప జడ
ఇసటట ననస:NEAR MUNICIPAL PARK
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరరడడడ వణగకలరగ
ఇసటట ననస:NEW NO 19-15-590 OLD NO
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప యమనస
ఇసటట ననస:NEW NO 31-21-1596 OLD NO
వయససస:35
లస: పప

11523 NDX0063958
పపరర: అసజల గరరసటర

11524 NDX0350355
పపరర: గరపరల కకషష నరగశశటట

11525 NDX3039153
పపరర: మమధసరగ మమధవపసదద

94-72/938

94-72/939

94-77/1099

భరస : గరపరల కకషష నరగశశటట
ఇసటట ననస:NEW NO:16-10, OLD NO:4-5-8
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప నరగశశటట
ఇసటట ననస:NEW NO:16-10, OLD NO:4-5-8
వయససస:53
లస: పప

భరస : సరయరరస మమధవపసదద
ఇసటట ననస:No 27, SBI Colony
వయససస:39
లస: ససస స

11526 NDX3124500
పపరర: వనసకట కకషష రరవప బబ బబబ

11527 NDX2629939
పపరర: అవననశ వరససరరడడడ

94-3/1373

94-1/1381
11528 NDX2627776
పపరర: కకషష శవ సరయ అరవసద
చమకలరగస
తసడడ:డ సతఖననరరయ చమకలరగస
ఇసటట ననస:OM SAI NIVAS, FLAT 2A
వయససస:22
లస: పప

94-81/980

11531 NDX2965358
పపరర: ససపడజ కకరకపరటట

94-76/1086

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ బబబ
ఇసటట ననస:NO 104
వయససస:59
లస: పప
11529 NDX2948420
పపరర: శకకరసత చచరరకలరర

తసడడ:డ బబపయఖ చచదరగ వరససరరడడ
ఇసటట ననస:old1-32-45 New 2-68
వయససస:38
లస: పప
94-72/1386

11530 NDX3070745
పపరర: శకనవరస రరవప పస సరన

94-4/1713

తసడడ:డ జయరరమ ననయగడడ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:plot-102, preethi hybel
వయససస:47
లస: పప

తలర : ననగరసదడమమ పస సరన
ఇసటట ననస:PLOT-104 , D.NO-18-186
వయససస:50
లస: పప

భరస : అదద ననరరయణ రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:PLOT-111
వయససస:38
లస: ససస స

11532 NDX2856433
పపరర: కకషష కలమమరగ గరజల

11533 NDX3013331
పపరర: రమదదవ వలర భననన

11534 NDX2961662
పపరర: రవ కకరణ తతటకలర

94-1/1639

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ గరజల
ఇసటట ననస:PLOT -197
వయససస:37
లస: ససస స
11535 NDX2842136
పపరర: పసడయసకర రరడడడ బబ సతష

94-76/1087

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:PLOT 404
వయససస:18
లస: ససస స
11538 NDX3099587
పపరర: కకసగర ససతనరరమయఖ కకసగర

94-2/1488

భరస : ఈశశర చసదడననథ వలర భననన
ఇసటట ననస:Plot 301 Tarakarama Hybal
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస బబబగ తతటకలర
ఇసటట ననస:plot-302
వయససస:24
లస: పప

11536 NDX2634756
పపరర: లకడమ అనసష మమకల

11537 NDX3213006
పపరర: ససనత గగలర

94-4/1389

భరస : మమకల రవ కలమమర మమకల
ఇసటట ననస:Plot no 4
వయససస:29
లస: ససస స
94-76/1088

భసధసవప: రవ కలమమర మమననరపపల మమననరపపల
ఇసటట ననస:PLOT NO 5-A
వయససస:40
లస: పప

94-8/1700

11539 NDX2853257
పపరర: మమకల రవకలమమర
తసడడ:డ హససబసడ
ఇసటట ననస:Plot no 7
వయససస:41
లస: పప

94-8/1699

తసడడ:డ ససబబరరవప గగలర
ఇసటట ననస:PLOT NO 4
వయససస:38
లస: ససస స
94-4/1712

11540 NDX2985158
పపరర: సరయ ససదదప కలమమర
చదలవరడ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:PLOT NO 101
వయససస:19
లస: పప

94-3/1510
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11541 NDX2985117
పపరర: శకనవరసరరవప చదలవరడ

94-4/1708

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:PLOT NO 101
వయససస:42
లస: పప
11544 NDX3017910
పపరర: మవశ వశ రరమ కకషష

94-78/1319

తసడడ:డ మవశ కలటటసబ రరవప లమతద
ఇసటట ననస:Plot No 201
వయససస:51
లస: పప
11547 NDX3218047
పపరర: శకలత కకమగమరగ

94-2/1489

94-4/1711

94-77/518

తసడడ:డ ససజవరరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:PLOT NO 402
వయససస:40
లస: పప
11556 NDX2533875
పపరర: కకషష కకశశర కలకలటర

11545 NDX3056058
పపరర: మవశ పదమ

11546 NDX3019791
పపరర: మగవశ లవ కలసదన

94-78/1320

11548 NDX3169737
పపరర: శకవరణణ కకమగమరగ

94-4/1259

11551 NDX3077849
పపరర:  

94-3/1511

94-78/1321

94-4/1709

11549 NDX3194529
పపరర: శకలత కకమగమరగ

94-4/1710

తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరగస కకమగమరగ
ఇసటట ననస:PLOT NO 202
వయససస:40
లస: ససస స
94-1/1640

11552 NDX2551745
పపరర: అడనడల శకనవరస చకకవరగస

తసడడ:డ అడనడల పరరశతశస
ఇసటట ననస:PLOT NO.401, H.NO. 6-23-6
వయససస:22
లస: పప

11554 NDX2708642
పపరర: గరపస పపరరకకలలమ ససబడహమణఖస

11555 NDX2383420
పపరర: శరఖమల కసచరర

94-2/1339

94-1/1265

తసడడ:డ ససరబడమమహరజమ పపరరకకలలమ ససబడహమ
ఇసటట ననస:plot no 502,
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:PLOT NO. 508, NARNE TOWE
వయససస:34
లస: ససస స

11557 NDX0029942
పపరర: లకకమ సస మరరతష

11558 NDX2685279
పపరర: అనసష తతట

భరస : వనసకటటశశర రరవప సస మరరతష
ఇసటట ననస:Plot no B80
వయససస:50
లస: ససస స

11559 NDX1917758
పపరర: కరసస ఈశశర రరడడ రవ

11560 NDX3036969
పపరర: దసరరరహరగపస
డ ద డడసకరన

94-2/1340

94-4/1390

భరస : కకరణ కలమమర గగలర
ఇసటట ననస:PLOT NUMBER 4,
వయససస:21
లస: ససస స
94-77/1101

11561 NDX2584092
పపరర: కకటట కకషష ఓలలటట

94-1/1382

తసడడ:డ కరసస రరడడడ రవ
ఇసటట ననస:PNO 301 SUBODAYA APARTM
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప డడసకరన
ఇసటట ననస:pranathi nilayam flat 201
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సశరష సరయ బబబగ ఓలలటట
ఇసటట ననస:Q NO 3 TYPE 3
వయససస:33
లస: పప

11562 NDX2606986
పపరర: సశరష సరయ బబబగ ఓలలటట

11563 SQX1003466
పపరర: ననసరయఖ పరత

11564 NDX2948339
పపరర: లకడమ నరజ లలలర

94-2/1362

తసడడ:డ కకటట లసగస ఓలలటట
ఇసటట ననస:Q NO 3 TYPE 3
వయససస:60
లస: పప
11565 NDX3096963
పపరర: మసరసన బఇవనస షపక

94-89/1063

భరస : హసన మహమమద షపక
ఇసటట ననస:SAI NAGAR 1ST LINE
వయససస:77
లస: ససస స
11568 NDX2386167
పపరర: ఉమమమహహశశర శకనవరస కకన
తసడడ:డ రరమ మహన రరవప కకన
ఇసటట ననస:SANTOSH NAGAR
వయససస:42
లస: పప

94-2/669

94-2/1341

భసధసవప:  
ఇసటట ననస:plot no 302, M P Residenvy
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అదదననరరయణ కలకలటర
ఇసటట ననస:Plot No 901 ,D-No 2-7-498
వయససస:37
లస: పప
94-81/94

11543 NDX3059821
పపరర: ససత మహలకడమ పస కల

తసడడ:డ మగవశ వశ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:Plot No 201 Shriya
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరగస కకమగమరగ
ఇసటట ననస:PLOT NO 202
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరగస కకమగమరగ
ఇసటట ననస:PLOT NO 202
వయససస:40
లస: ససస స
11553 NDX2002251
పపరర: ససబబబరరడడడ ఆవపల

భరస : నరసససహరరవప పస కల
ఇసటట ననస:plot no 104
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మవశ వశ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:Plot No 201
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరగస కకమగమరగ
ఇసటట ననస:PLOT NO 202
వయససస:40
లస: ససస స
11550 NDX3207883
పపరర: శకలత కకమగమరగ

94-77/1100
11542 NDX3179850
పపరర: పరరట నసబర 102, సతఖలల
ఆపరరసమమసట వజయపపరర 1సస
భరస : ససధకర
లలసన జరకగగసటటపలర
రసస కరలలజ రరడ
ఇసటట ననస:plot no 102 sathyalela appartme
వయససస:42
లస: ససస స

94-1/1266

94-76/1091

తసడడ:డ ననసరయఖ పరత
ఇసటట ననస:Q.NO.C-13, R and B Quarte
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకషష కలమమర లలలర
ఇసటట ననస:SAI BABA ROAD
వయససస:23
లస: ససస స

11566 NDX2820603
పపరర: లకడమ సరయ పసదద

11567 NDX2663409
పపరర: వనసకట కకషషమహన మదదదరరల

94-8/1701

94-2/1342

తసడడ:డ భబసరర రరవప
ఇసటట ననస:SAI NIVAS APT A BLOCK 501
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ మదదదరరల
ఇసటట ననస:sai siri hardware and san
వయససస:31
లస: పప

11569 NDX2958288
పపరర: జశశసత పసనరమననన

11570 NDX3068376
పపరర: ఎలష శభకర దనయస

94-4/1714

94-78/1322

తలర : శరరద పసనరమననన
తసడడ:డ ఆశరరశదస దనయస
ఇసటట ననస:satya constructions,mount view 6 ఇసటట ననస:sf3 28/3/77
వయససస:18
లస: పప
వయససస:58
లస: పప
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11571 NDX2668291
పపరర: శకమననరరరయణ చసదథలల

94-4/1391

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చసదథలల
ఇసటట ననస:siri nilayam apartment
వయససస:44
లస: పప
11574
పపరర: వనసకట ససరజశ కలమమర
ససరఖదదవర
తసడడ:డ బగచచయఖ ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:SUITE 1009
వయససస:42
లస: పప
11577 NDX3209202
పపరర: ననరరయణ రరవప టటసపల

94-1/1391

94-76/1089

94-8/1703

94-1/1392

తసడడ:డ తమమరరడడడ నసనన
ఇసటట ననస:SVN COLONY
వయససస:40
లస: పప

11578 NDX3171089
పపరర: ననరరయణ రరవప టటసపల

11579 NDX2604296
పపరర: సరహహత గరగగరరడడ

11581
పపరర: వరరన చచదరగ ననరపననన

94-80/1014

11584
పపరర: శకలకడమ కకమమననన

94-76/1090

11587 NDX3061397
పపరర: చసదడశశఖర రరవప మసదడపప

94-78/849

94-72/1395

11582
పపరర: చచసతనఖ యలవరగర

94-72/1394

తసడడ:డ రరఢ కకషష యలవరగర
ఇసటట ననస:Unit 29/111
వయససస:29
లస: పప
94-8/1705

11585 NDX2649275
పపరర: శకలత బబ య

94-1/1383

తసడడ:డ బబ య
ఇసటట ననస:VELDURTHI
వయససస:18
లస: పప
94-72/1387

11588 NDX2627750
పపరర: రమమశ కలమమర బసడడ

94-1/1384

తసడడ:డ పసడతల
ఇసటట ననస:VENKATARAMANA COLONY
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ అననథ రరమయఖ
ఇసటట ననస:VENKATARAMANA ESTATE flo
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:venugopala puramu
వయససస:35
లస: పప

11589 NDX2915478
పపరర: రరజజశ పససటల

11590 NDX3082500
పపరర: శవ ననగజశశరరరవప కలల
ర రగ

11591 NDX2865525
పపరర: ఆనసద కలమమర కకసడడగగసట

94-72/1388

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:VIDHYA NAGAR
వయససస:24
లస: పప
11592 NDX2929883
పపరర: ససహససన కకసడడగగసట

94-78/851

భరస : ఆనసద కలమమర కకసడడగగసట
ఇసటట ననస:# 4-21-27,flat.no.301
వయససస:46
లస: ససస స
11595 NDX3063674
పపరర: హహమలత మజర

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:YAGANTI SMILE F N0-203
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకసడడగగసట
ఇసటట ననస:# 4-21-27,flat.no.301
వయససస:51
లస: పప

11593
పపరర: సరసశత దనమచరర

11594 NDX3082187
పపరర: పపడమ శశఖర మజర

11596 NDX3036027
పపరర: మన ననరపననన

భరస : పపడమ శశఖర మజర
ఇసటట ననస:#A1, AKHILAKRISHNA ARCAD
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససధక రరవప ననరపననన
ఇసటట ననస:3-1-173
వయససస:46
లస: ససస స

11598 NDX2589778
పపరర: శకనవరసరరవప ససకర

11599 NDX2403665
పపరర: లకడమ తషలసస గగసటటపలర

తసడడ:డ పపలర రరవప
ఇసటట ననస:3-10-26/A
వయససస:55
లస: పప

94-2/1491

94-80/1012

భసధసవప: ససబబయమమ వనలగ
ఇసటట ననస:#14-481
వయససస:32
లస: ససస స
94-8/1250

94-70/752

భరస : యగననరథస గగసటటపలర
ఇసటట ననస:3-13-623
వయససస:41
లస: ససస స

94-8/1702

తసడడ:డ భకస రరడడడ గరగగరరడడడ
ఇసటట ననస:T-1 AMULYA TOWERS
వయససస:18
లస: ససస స

భసధసవప: రరజజశశరగ దదవ కకడసరగ
ఇసటట ననస:Unit No 55
వయససస:43
లస: ససస స
94-2/1345

94-2/1343

11576 NDX2982726
పపరర: ఉమ మహహశశర రరడడ నసనన

భరస : వనసకట ససరజశ కలమమర ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:suite 1009
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస పడసరద ననరపననన
ఇసటట ననస:Unit 4
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ తరరమలరరడడడ కకసడమడడగగల
ఇసటట ననస:Unit 110
వయససస:25
లస: పప
11586 NDX2650893
పపరర: వనసకట వజయ కకషష పసడతల

11575
పపరర: లత తరగగరపపల

11573 NDX2678316
పపరర: పడసరద గగరకస

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగరకస
ఇసటట ననస:sri venkateswara palace
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరజయఖ టటసపల
ఇసటట ననస:S V PRIDE APPT 306
వయససస:45
లస: పప

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:TF-6
వయససస:49
లస: ససస స
11583
పపరర: ససదదపరరడడడ కకసడమడడగగల

94-2/1490

భరస : వనణగ బటడ
ఇసటట ననస:SL GRAND
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజయఖ టటసపల
ఇసటట ననస:S V PRIDE APPT 306
వయససస:45
లస: పప
11580 NDX3058039
పపరర: గగలజజర షపక

11572 NDX3058518
పపరర: కలససమ కలమమరగ బటడ

94-78/850

94-8/1249

తసడడ:డ రమ ననయగడడ మజర
ఇసటట ననస:#A1, AKHILAKRISHNA ARCAD
వయససస:42
లస: పప
94-69/589

11597 NDX2385151
పపరర: మహహశ రరడడడ కరతనసన

94-70/3

తసడడ:డ ససవర రరడడ కరతనసన
ఇసటట ననస:3-10-22
వయససస:25
లస: పప
94-69/1

11600 NDX2385177
పపరర: లకడమ యయనసమగల

94-70/4

భరస : కరమమశశర రరవప యయనసమగల
ఇసటట ననస:3-18-14 PATABIPURAM
వయససస:45
లస: ససస స
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11601 NDX2587418
పపరర: ఎడడకకసడలల పసనసమగడడ

94-69/465

తసడడ:డ శవయఖ పసనసమగడడ
ఇసటట ననస:3-28-18
వయససస:50
లస: పప

94-70/313

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గరగగననన
ఇసటట ననస:3-28-57/A, F NO 4C
వయససస:47
లస: పప

11604 NDX2695054
పపరర: వజజడవత కననఖదర

94-70/713

భరస : పరపయఖ కననఖదర
ఇసటట ననస:16-2-134
వయససస:70
లస: ససస స

11605 NDX3106259
పపరర: వనసకటరమణ అలలగగనసరగ

94-70/620

భరస : ననగజశశరరరవప వననరస
ఇసటట ననస:16-10-565
వయససస:50
లస: ససస స

11608 NDX2700110
పపరర: ఉమ దదవ కసదదమళర

94-70/781

94-70/712

తసడడ:డ ససబబరరవప ససదదరరడడ
ఇసటట ననస:16-11-596
వయససస:32
లస: పప
11613 NDX2963817
పపరర: మణణదదప పప దదల

11611 NDX2844868
పపరర: సశపర ససదద రరడడ

94-70/710

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పప దదల
ఇసటట ననస:17-10-717 107
వయససస:18
లస: పప

11614 JBV1224708
పపరర: ఏలలసశర రరవప శరనస

94-70/780

94-69/23

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:17-161
వయససస:52
లస: పప

11617 NDX0686287
పపరర: మహనరరవప మదమసచ

94-69/20

94-69/590

తలర : అననన బబయ
ఇసటట ననస:31-638
వయససస:21
లస: పప

11620 NDX2577625
పపరర: చసదడశశఖర పసతగరన

11609 NDX2597656
పపరర: రవ శసకర వరససరరడడడ

94-70/711

11612 NDX2699692
పపరర: లకడమ ససజజత పరమగలపరటట

94-68/794

11615 NDX0686261
పపరర: హహమజ మదమగచ

94-69/21

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:17-161
వయససస:32
లస: ససస స
94-69/24

తసడడ:డ అసకమమ మదమగచ
ఇసటట ననస:17-161
వయససస:42
లస: పప

11619 NDX3124088
పపరర: సరయ కకషష సససగ జలలర ల

94-70/618

భరస : శసకర రరడడడ పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:17-8-511
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ శరనస
ఇసటట ననస:17-68
వయససస:45
లస: పప

11616 NDX0686519
పపరర: శకనవరసరరవప బబహరర

11606 NDX1520486
పపరర: హరరష వననరస

తసడడ:డ హరగ హర రరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:16-11-593
వయససస:55
లస: పప

భరస : అశశక ససదద రరడడడ
ఇసటట ననస:16-11-596
వయససస:28
లస: ససస స
94-69/504

94-69/212

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప వననరస
ఇసటట ననస:16-10-565
వయససస:28
లస: పప

భరస : శసకర ససబబరరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:16-11-586
వయససస:61
లస: ససస స

11610 NDX2597987
పపరర: అశశక ససదదరరడడడ

11603 NDX0686444
పపరర: రరజగరపరల ధసళర పరళళ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ధసళర పరళళ
ఇసటట ననస:16-1-46
వయససస:50
లస: పప

భరస : ననగరరజ అలలగగనసరగ
ఇసటట ననస:16-2-154
వయససస:29
లస: ససస స

11607 NDX1484153
పపరర: రరజఖలకడమ వననరస

2123 JBV3013489
పపరర: కకకషష రరరవప అననర

11602 NDX1964502
పపరర: శకనవరస రరవప గరగగననన

11618 NDX2584464
పపరర: రరజజశశరగ కరకలమమనస

94-69/428

భరస : వనసకట ననరరయణ రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:17-161
వయససస:63
లస: ససస స
94-69/464

తసడడ:డ ఆడమ పసతగరన
ఇసటట ననస:32-40-144/4
వయససస:41
లస: పప
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94-2/214

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:3-12-519
వయససస:55
లస: పప
2126 NDX1704759
పపరర: మమలత ఘసటబ

భరస : కకషష వర పడసరద మకరపరటట
ఇసటట ననస:3-12-524
వయససస:63
లస: ససస స

94-1/770

భరస : శశషషకలమమర
ఇసటట ననస:3-12-524
వయససస:43
లస: ససస స
94-1/772

భరస : శవరరమ కకషష రరవప ఘసటబ
ఇసటట ననస:3-12-524
వయససస:44
లస: ససస స
2129 NDX2178318
పపరర: రరజకలమమరగ మకరపరటట

2124 JBV3689361
పపరర: రమఖ చచదరగ దదవననన

2127 AP151010066084
పపరర: ససనసద పరవపలలరగ

2130 NDX2241933
పపరర: రరజజ కలమమరగ మకరపరటట
భరస : కకషష వర పడసరద మకరపరటట
ఇసటట ననస:3-12-524
వయససస:63
లస: ససస స

94-1/771

భరస : లకమణరరవప
ఇసటట ననస:3-12-524
వయససస:24
లస: ససస స
94-1/773

భరస : కకశశర
ఇసటట ననస:3-12-524
వయససస:43
లస: ససస స
94-1/775

2125 NDX1102227
పపరర: వరవనణణ ఉపపసతతళళ

2128 NDX1229756
పపరర: అరరణ యయటటకలరగ

94-1/774

భరస : లకడమ ననరరయణ యయటటకలరగ
ఇసటట ననస:3-12-524
వయససస:61
లస: ససస స
94-1/776

2131 NDX1704742
పపరర: కమల దదవ ఘసటబ

94-1/777

భరస : వర రరఘవయఖ ఘసటబ
ఇసటట ననస:3-12-524
వయససస:71
లస: ససస స
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2132 NDX0779025
పపరర: శకనవరస పరవపలలరగ
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94-1/778

తసడడ:డ కకశశర
ఇసటట ననస:3-12-524
వయససస:43
లస: పప
2135 NDX1704767
పపరర: శవ రరమ కకషష రరవప ఘసటబ

94-1/781

94-1/784

94-1/786

94-1/787

94-1/790

94-1/793

94-1/796

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:3-12-533
వయససస:28
లస: ససస స

2145 JBV3023116
పపరర: కకకషషకలమమరగ భవనస

2148 JBV3013158
పపరర: బససవరరడడడ భవనస భవనస

2151 AP151010063115
పపరర: గసగయఖ మగపపస

2154 JBV3023272
పపరర: లలమవత గగమమ

94-1/799

2157 JBV3689403
పపరర: వజయశక మగపరస

94-1/788

2160 AP151010075463
పపరర: శవకలమమరగ గగదచ
భరస : శవశసకరరరవప
ఇసటట ననస:3-12-533
వయససస:47
లస: ససస స

2140 NDX2037241
పపరర: ననగ ససజన శక వననగళళ

94-2/215

2143 NDX2855849
పపరర: సతఖన రమమశ యడర పలర

94-1/1476

2146 NDX0775361
పపరర: కకటటశశరమమ కలసచనపలర 

94-1/789

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:3-12-527
వయససస:64
లస: ససస స
94-1/791

2149 JBV3689395
పపరర: హహహమమవత తనడడ

94-1/792

భరస : ననగగరరడడడ
ఇసటట ననస:3-12-529
వయససస:68
లస: ససస స
94-1/794

2152 JBV3688264
పపరర: ననగగరరడడడ తనడడ

94-1/795

తసడడ:డ పలమరరరడడడ తనడడ
ఇసటట ననస:3-12-529
వయససస:73
లస: పప
94-1/797

2155 AP151010063492
పపరర: మధసససదన పడసరదస గగమమమ

94-1/798

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగమమమ గగమమ
ఇసటట ననస:3-12-531
వయససస:62
లస: పప
94-1/800

తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:3-12-532
వయససస:68
లస: ససస స
94-8/668

94-1/783

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:3-12-525
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర గగమమ
ఇసటట ననస:3-12-531
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ గగమమ
ఇసటట ననస:3-12-531
వయససస:62
లస: పప
2159 NDX1042183
పపరర: యమమన సరసశత గగదద

94-1/1475

తసడడ:డ ససబబయఖ మగపపస
ఇసటట ననస:3-12-529
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:3-12-529
వయససస:68
లస: పప
2156 AP151010063517
పపరర: వనసకటటశశరరర గగమమమ

2142 NDX2855765
పపరర: వజయ లకడమ యడర పలర

2137 JBV3688231
పపరర: కకషస ర పరవపలలరగ

భరస : సరసబశవ రరవప వననగళళ
ఇసటట ననస:3-12-524
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరగరరడడడ
ఇసటట ననస:3-12-527
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ ననగగరరడడడ
ఇసటట ననస:3-12-529
వయససస:39
లస: పప
2153 AP151010063579
పపరర: ననగజశశరరరవప దదవననన

94-1/785

భరస : బససవరరడడడ
ఇసటట ననస:3-12-527
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ బబససవరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:3-12-527
వయససస:38
లస: పప
2150 JBV3688272
పపరర: హరగకకరణ రరడడడ తనడడ

2139 AP151010063096
పపరర: కకషష వరపడసరదస మకరపరటట

94-1/780

తసడడ:డ లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:3-12-524
వయససస:43
లస: పప

భరస : బసవయఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:3-12-525
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:3-12-527
వయససస:51
లస: ససస స
2147 JBV3013620
పపరర: లకమణపడదదపపరమమర భవనస

94-1/782

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:3-12-524
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ననగభమషణస యడర పలర
ఇసటట ననస:3-12-525
వయససస:39
లస: పప
2144 JBV3689387
పపరర: అనరపపరష గసగర గసగర

2136 JBV3688256
పపరర: చసదడశశఖరరరవప గసగర

2134 JBV3688223
పపరర: శశషష కలమమర దదవననన

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-12-524
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-12-524
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:3-12-524
వయససస:71
లస: పప
2141 JBV3688249
పపరర: బసవయఖ యడర పలర

94-1/779

తసడడ:డ శవ పడసరద
ఇసటట ననస:3-12-524
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ ఘసటబ
ఇసటట ననస:3-12-524
వయససస:50
లస: పప
2138 NDX1404367
పపరర: లకడమ ననరరయణ యయటటకలరగ

2133 NDX0779215
పపరర: నరజశ బబబగ బబననల

2158 AP151010066099
పపరర: లకడమ మగపరస

94-1/801

భరస : గసగయఖ
ఇసటట ననస:3-12-532
వయససస:68
లస: ససస స
94-8/669

2161 NDX0451989
పపరర: ఉమమదదవ కకసచనల

94-8/670

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:3-12-533
వయససస:50
లస: ససస స
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పపరర: వమల నసదదపరటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-42
94-8/671

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-12-533
వయససస:70
లస: ససస స
2165 NDX0365981
పపరర: ఆసజననయగలల కకసడబబల

94-8/674

94-8/676

94-8/679

94-8/682

94-8/685

94-8/1379

94-8/1712

భరస : గసగరధర రరవప
ఇసటట ననస:3-12-537
వయససస:29
లస: ససస స

2175 JBV3036449
పపరర: రరసబబబగ ససరఖదదవర

2178 NDX3153954
పపరర: చటటస మమ ససరఖదదవర

2181 NDX3140605
పపరర: చకకవరగస గగసటటపలర

2184 JBV1799261
పపరర: శకవలర మలర డడ

94-8/688

2187 JBV3036613
పపరర: అపరసరరవప జజనరలగడడ

94-8/683

2190 JBV3044443
పపరర: వజయలకడమ ఓనసకలరగ
భరస : జరజర జజససదనసన
ఇసటట ననస:3-12-538
వయససస:79
లస: ససస స

2170 JBV3045390
పపరర: జయశక ససరఖదదవర

94-8/678

2173 JBV3036456
పపరర: ససరజష బబబగ నసనర

94-8/681

2176 NDX0778506
పపరర: వనసకటటశశరరర నసననర

94-8/684

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:3-12-534
వయససస:66
లస: పప
94-8/1377

2179 NDX3148103
పపరర: శకమననరరరయణ దదకడతషలల
శకనవరససల
తసడడ:డ శశష చనరరఖలల శకనవరససల
ఇసటట ననస:3-12-534
వయససస:63
లస: పప

94-8/1378

94-8/1380

2182 NDX3146784
పపరర: మణణ బబలననన

94-8/1381

భరస : అరరరన చచదరగ మమమననన
ఇసటట ననస:3-12-534
వయససస:24
లస: ససస స
94-8/686

2185 JBV3044849
పపరర: శరరద జజనరలగడడ

94-8/687

భరస : అపరసరరవప
ఇసటట ననస:3-12-535
వయససస:57
లస: ససస స
94-8/689

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-12-535
వయససస:60
లస: పప
94-1/803

94-8/675

తసడడ:డ శవరరమకకషస యఖ
ఇసటట ననస:3-12-534
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అపరసరరవప
ఇసటట ననస:3-12-535
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరసరరవప జజనరలగడడ
ఇసటట ననస:3-12-535
వయససస:31
లస: పప
2189 NDX1155563
పపరర: రజన వరడదర మగడడ

94-8/680

తసడడ:డ కకషష మమరగస గగసటటపలర
ఇసటట ననస:3-12-534
వయససస:46
లస: పప

భరస : చకకవత నసనర
ఇసటట ననస:3-12-534
వయససస:38
లస: ససస స
2186 NDX0073247
పపరర: ఫణణపవన కలమమర జజనరలగడడ

2172 JBV1798909
పపరర: రమమశ బబబగ నసనర

2167 NDX1908609
పపరర: అనసశర ససరఖదదవర

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:3-12-534
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:3-12-534
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరలల నసనర
ఇసటట ననస:3-12-534
వయససస:59
లస: ససస స
2183 NDX3225380
పపరర: సరసశత నసనర

94-8/677

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-12-534
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:3-12-534
వయససస:70
లస: పప
2180 NDX3149903
పపరర: అసజల లకడమ నసనర

2169 NDX0777136
పపరర: మమఘన నసననర

94-8/673

తసడడ:డ రరసబబబగ ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:3-12-534
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమకకషస యఖ
ఇసటట ననస:3-12-534
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-12-534
వయససస:36
లస: పప
2177 JBV3036514
పపరర: శవరరమకకషస యఖ నసనర

94-1/1477

భరస : ససరజష బబబగ
ఇసటట ననస:3-12-534
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవరరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:3-12-534
వయససస:60
లస: ససస స
2174 NDX0778621
పపరర: లవ కలమమర నసననర

2166 NDX3148863
పపరర: కకషష కలమమరగ శకనవరససల

2164 AP151010072297
పపరర: శవశసకరరరవప గగదచ

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:3-12-533
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకమననరరరయణ శకనవరససల
ఇసటట ననస:3-12-534
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబగ నసనర
ఇసటట ననస:3-12-534
వయససస:29
లస: ససస స
2171 JBV3045382
పపరర: బబలతడపపరసససదరగ నసనర

94-8/672

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-12-533
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-12-533
వయససస:56
లస: పప
2168 NDX1748591
పపరర: భబవఖశక నసనర

2163 NDX0452003
పపరర: రసగమమ కకసచనల

2188 JBV3012754
పపరర: శకనవరసరరవప ధసళపరళళ

94-1/802

తసడడ:డ డడ వ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-12-536
వయససస:29
లస: పప
94-8/690

2191 NDX1513226
పపరర: లకడమశక మమగగలలరగ

94-1/804

తసడడ:డ ససవరగరవసదరరవపపపట మమగగలలరగ
ఇసటట ననస:3-12-539
వయససస:25
లస: ససస స
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గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-42
94-1/805

తసడడ:డ వనసకట రతరస
ఇసటట ననస:3-12-539
వయససస:31
లస: ససస స
2195 JBV3022480
పపరర: ననగరరరరనదదవ గడడపపడడ

94-1/808

94-1/811

94-8/692

94-1/814

94-8/694

94-8/697

94-8/700

తసడడ:డ గగరవరరజ
ఇసటట ననస:3-12-540
వయససస:35
లస: పప

2205 NDX0583377
పపరర: వజయ కలమమర మసదనడ

2208 NDX1748617
పపరర: మలలర శశరగ దదవళళ

2211 JBV3046000
పపరర: ఉషరరరణణ దడసడన

2214 NDX0452110
పపరర: అసజమమ తమమశశటస ట

94-8/703

2217 AP151010075423
పపరర: పపరమమ దనవపలలరగ

94-1/815

2220 JBV3036894
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వనమగల
తసడడ:డ లలయఖ
ఇసటట ననస:3-12-540
వయససస:45
లస: పప

2200 NDX1136233
పపరర: పపషరససజల బసడనరర

94-8/691

2203 NDX0001081
పపరర: పడదదప కలమమర బసడనరరపలర 

94-1/813

2206 NDX1804377
పపరర: సరయ పపజత గరరసటర

94-8/693

తసడడ:డ పడకరష రరవప గరరసటర
ఇసటట ననస:3-12-540
వయససస:24
లస: ససస స
94-8/695

2209 JBV3044765
పపరర: ననగమణణ వనమగల

94-8/696

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-12-540
వయససస:40
లస: ససస స
94-8/698

2212 JBV3044948
పపరర: అసకరలల దదవళళ  

94-8/699

భరస : ఏడడకకసడలల  
ఇసటట ననస:3-12-540
వయససస:45
లస: ససస స
94-8/701

2215 NDX0452185
పపరర: వనసకటమమ శవరరతడ

94-8/702

భరస : పస లయఖ
ఇసటట ననస:3-12-540
వయససస:53
లస: ససస స
94-8/704

భరస : రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:3-12-540
వయససస:68
లస: ససస స
94-8/706

94-1/810

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-12-540
వయససస:35
లస: పప

భరస : గగరవరరజ
ఇసటట ననస:3-12-540
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప  
ఇసటట ననస:3-12-540
వయససస:55
లస: ససస స
2219 NDX0695387
పపరర: చనర తమమశశటస ట

94-23/630

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-12-540
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:3-12-540
వయససస:46
లస: ససస స
2216 JBV3045507
పపరర: చనరఆదచమమ చలమర  

2202 NDX2575447
పపరర: పదమ లత పప ననరకసటట

2197 NDX1513481
పపరర: మధసససధన రరవప గడడపపడడ

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:3-12-539
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : బబల ఏసస దదవళళ
ఇసటట ననస:3-12-540
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:3-12-540
వయససస:42
లస: ససస స
2213 NDX0002923
పపరర: రమమదదవ గరరసటర

94-1/812

తసడడ:డ జగన మహనరరవప మసదనడ
ఇసటట ననస:3-12-540
వయససస:43
లస: పప

భరస : అనల కలమమర దడసడ
ఇసటట ననస:3-12-540
వయససస:28
లస: ససస స
2210 JBV3045200
పపరర: కలమమరగ తమమశశటస ట

2199 JBV3013406
పపరర: ననగజశశరరరవప గడడపపడడ

94-1/807

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప గడడపపడడ
ఇసటట ననస:3-12-539
వయససస:39
లస: పప

భరస : రరమచసదడయఖ మకరరన
ఇసటట ననస:3-12-539
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:3-12-540
వయససస:39
లస: పప
2207 NDX2053205
పపరర: దదవ దడసడ

94-1/809

తసడడ:డ నరసయఖ గడడపపడడ
ఇసటట ననస:3-12-539
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:3-12-539
వయససస:38
లస: ససస స
2204 NDX0001073
పపరర: కకటటశశరరరవప బసడనరరపలర

2196 NDX1952531
పపరర: వజయ లకడమ అరగసమళళ

2194 NDX0775452
పపరర: ననరరయణమమ రరవ

భరస : వనసకట రతరస
ఇసటట ననస:3-12-539
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శవరరమకకషష ఆరగసమలర
ఇసటట ననస:3-12-539
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప గడడపపడడ
ఇసటట ననస:3-12-539
వయససస:40
లస: పప
2201 JBV3045994
పపరర: అనతన బబలననన

94-1/806

భరస : చచననర కజశవ రరవప గడడపపడడ
ఇసటట ననస:3-12-539
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-12-539
వయససస:57
లస: ససస స
2198 JBV3013299
పపరర: చచనరకజశవరరవప గడడపపడడ

2193 NDX2386142
పపరర: శరరశరగ వనలగ

2218 NDX1491687
పపరర: రవ వనమగల

94-8/705

తసడడ:డ రవ
ఇసటట ననస:3-12-540
వయససస:25
లస: పప
94-8/707

2221 AP151010072426
పపరర: శకనవరసరరవప తమమశశటస ట

94-8/708

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-12-540
వయససస:47
లస: పప
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2222 AP151010072427
పపరర: రరమమరరవప తమమశశటస ట

94-8/709

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-12-540
వయససస:51
లస: పప
2225 JBV3036704
పపరర: గగరరవపలల తమమశశటస ట

94-8/712

94-8/715

94-1/818

94-1/819

94-1/822

94-1/824

94-9/63

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:3-12-546
వయససస:36
లస: ససస స

2235 JBV3689411
పపరర: మమధవ లత ఆళళ

2238 NDX2660744
పపరర: చచదరగ బబబగ వపనరవ

2241 AP151010063331
పపరర: రరమమరరవప గసగర

2244 AP151010075284
పపరర: రరఘవమమ కకడనల

94-9/66

2247 NDX0703280
పపరర: పసడయమసక ధసళపరళళ

94-1/820

2250 NDX1780106
పపరర: శలస చనవర
తసడడ:డ పడభబకర రరవప చనవర
ఇసటట ననస:3-12-546
వయససస:36
లస: ససస స

2230 NDX0582239
పపరర: రమమ కలమమరగ రజకపలర

94-1/817

2233 NDX2472504
పపరర: మలర కరరరరన రరవప పడనల

94-8/717

2236 NDX0240341
పపరర: ససషమమ వనలలవరలల

94-1/821

భరస : కకషష శశషష
ఇసటట ననస:3-12-544
వయససస:24
లస: ససస స
94-9/703

2239 AP151010066463
పపరర: అనసరరధ గసగర

94-1/823

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:3-12-545
వయససస:29
లస: ససస స
94-1/825

2242 JBV3044179
పపరర: ఆవపల రరజరరజజశశరగ ఆవపల

94-9/62

తసడడ:డ శకననధ ఆవపల
ఇసటట ననస:3-12-545
వయససస:41
లస: ససస స
94-9/64

2245 AP151010072284
పపరర: సరయకకషష ఆవపల ఆవపల

94-9/65

తసడడ:డ మధననమహన ఆవపల
ఇసటట ననస:3-12-545
వయససస:45
లస: పప
94-1/826

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:3-12-546
వయససస:30
లస: ససస స
94-1/828

94-8/714

తసడడ:డ మసరసన రరవప పడనల
ఇసటట ననస:3-12-543
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటససబబయఖ కకడనల
ఇసటట ననస:3-12-545
వయససస:92
లస: ససస స

తసడడ:డ మదననమహన ఆవపల
ఇసటట ననస:3-12-545
వయససస:48
లస: పప
2249 NDX0480806
పపరర: శలస గసగర

94-8/716

తసడడ:డ కకకషషయఖ
ఇసటట ననస:3-12-545
వయససస:29
లస: పప

భరస : మదననమహన ఆవపల
ఇసటట ననస:3-12-545
వయససస:77
లస: ససస స
2246 AP151010072647
పపరర: శకననద ఆవపల

2232 NDX2472496
పపరర: దదపసస పడనల

2227 NDX0406181
పపరర: రరమయఖ వనమగల

భరస : వనసకటటశశరరర రజకపలర
ఇసటట ననస:3-12-543
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వపనరవ
ఇసటట ననస:3-12-544
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-12-545
వయససస:29
లస: పప
2243 AP151010075285
పపరర: సశయసపడభ ఆవపల ఆవపల

94-1/816

భరస : లలకర దదతఖ
ఇసటట ననస:3-12-544
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ పడసరద వనలలవవలల
ఇసటట ననస:3-12-544
వయససస:24
లస: పప
2240 NDX0356253
పపరర: ససరజసదడ బబబగ యమరర గడడ 

2229 NDX0240309
పపరర: పరరశత పపవరశడ

94-8/711

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:3-12-540
వయససస:71
లస: పప

భరస : మలర కరరరరన రరవప పడనల
ఇసటట ననస:3-12-543
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ కకనగరర
ఇసటట ననస:3-12-544
వయససస:29
లస: ససస స
2237 NDX0779157
పపరర: కకషష శశషష వనలలవవలల

94-8/713

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:3-12-541
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదశశషయఖ
ఇసటట ననస:3-12-543
వయససస:71
లస: పప
2234 NDX1903377
పపరర: రమఖ కకనగరర

2226 AP151010072432
పపరర: గగరవయఖ బసడనరగ

2224 JBV3037413
పపరర: వనసకటటశశరరర  దడసడ

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:3-12-540
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:3-12-540
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:3-12-540
వయససస:73
లస: పప
2231 NDX0115832
పపరర: వనసకటటశశరరర రజఖపలర

94-8/710

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:3-12-540
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-12-540
వయససస:54
లస: పప
2228 AP151010072256
పపరర: రరమకకటయఖ దనవపలలరగ

2223 AP151010072335
పపరర: పడకరశరరవప గరరసటర

2248 NDX0703322
పపరర: మమనక ధసళపరళళ

94-1/827

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-12-546
వయససస:32
లస: ససస స
94-1/829

2251 NDX0581249
పపరర: శకదదవ తతకల

94-1/830

భరస : ననగజశశరరరవప తతకల
ఇసటట ననస:3-12-546
వయససస:24
లస: ససస స
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94-1/831

భరస : శకనవరసరరవప 
ఇసటట ననస:3-12-546
వయససస:29
లస: ససస స
2255 NDX0480517
పపరర: శకనవరసరరవప గసగ గసగ

94-1/834

94-8/718

94-9/67

94-9/70

94-9/73

94-9/76

94-8/721

భరస : శకరరసపడసరద చసదన
ఇసటట ననస:3-12-548
వయససస:66
లస: ససస స

94-8/720

2262 NDX1042258
పపరర: రజన నసకరరపప నసకవరపప

తసడడ:డ ఆదచయఖ
ఇసటట ననస:3-12-547
వయససస:47
లస: పప
94-9/68

2265 NDX0777078
పపరర: శవననగజసదడమమ నసకవరపప

2268 NDX0926709
పపరర: పసదద వనసకటటసశరరర యరకగగసటర

2271 NDX0586826
పపరర: కకటటశశరరరవప జరటస ట

2274 NDX0703421
పపరర: గరవసదమమ శవరరతడ

94-8/724

2277 AP151010072434
పపరర: చనహహసపసన షపక

94-9/71

2280 NDX0445619
పపరర: శకరరసపడసరద చసదన
తసడడ:డ రరమదనసస చసదన
ఇసటట ననస:3-12-548
వయససస:69
లస: పప

94-9/69

2266 NDX1846569
పపరర: రరజజ మమళ సరరగపపడడ

94-9/72

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప సరరగపపడడ
ఇసటట ననస:3-12-547
వయససస:25
లస: పప
94-9/74

2269 NDX1038397
పపరర: వనసకట సరసబశవరరవప ననలవలర

94-9/75

తసడడ:డ గరపరలరరవప ననలవలర
ఇసటట ననస:3-12-547
వయససస:52
లస: పప
94-9/77

2272 NDX0778845
పపరర: కజశవరరవప నసకవరపప

94-9/78

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నసకవరపప
ఇసటట ననస:3-12-547
వయససస:71
లస: పప
94-8/722

2275 NDX0452276
పపరర: మమరస మమ తమమశశటస ట

94-8/723

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:3-12-548
వయససస:90
లస: ససస స
94-8/725

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:3-12-548
వయససస:44
లస: పప
94-9/79

2263 NDX1042118
పపరర: నగజజఖత ననలవలర
భరస : వనసకట సరసబశవరరవప ననలవలర
ఇసటట ననస:3-12-547
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:3-12-548
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:3-12-548
వయససస:34
లస: పప
2279 NDX0452243
పపరర: రరకకమణణ చసదన

2260 NDX1208644
పపరర: ఏడడకకసడలల తమమశశటస ట

తసడడ:డ సరసబశవరరవప జరటస ట
ఇసటట ననస:3-12-547
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:3-12-548
వయససస:43
లస: ససస స
2276 NDX0946947
పపరర: వనసకటటశశరరర శవరరతడ

94-8/719

తసడడ:డ రరవపలయఖ యరకగగసటర
ఇసటట ననస:3-12-547
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ నసదయఖ సరగపపడడ
ఇసటట ననస:3-12-547
వయససస:60
లస: పప
2273 NDX0224196
పపరర: కలమమరగ వ

94-1/836

భరస : కజశవరరవప నసకవరపప
ఇసటట ననస:3-12-547
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ కజశవరరవప నసకవరపప
ఇసటట ననస:3-12-547
వయససస:40
లస: పప
2270 NDX0905091
పపరర: ననగజశశర రరవప సరగపపడడ

2257 NDX0480491
పపరర: మదన మహన రరవప చచదరగ
గసగ
తసడడ:డ కకషషయ
ఇసటట ననస:3-12-546
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస బబబగ నసకవరపప
ఇసటట ననస:3-12-547
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప నసకవరపప
ఇసటట ననస:3-12-547
వయససస:51
లస: ససస స
2267 NDX0778670
పపరర: శకనవరస బబబగ నసకవరపప

2259 AP151010075674
పపరర: మసగమమ తమమశశటస ట

94-1/833

94-1/835

భరస : కకసడలల
ఇసటట ననస:3-12-547
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప సరగపపడడ
ఇసటట ననస:3-12-547
వయససస:28
లస: ససస స
2264 NDX0634907
పపరర: రరధదక సరగపపడడ

2256 NDX0778977
పపరర: రరమకకకషష గసగ

2254 NDX0240366
పపరర: ససఖమమణణ ధసళపరళళ

భరస : వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-12-546
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప చచదరగ
ఇసటట ననస:3-12-546
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఆదదయఖ
ఇసటట ననస:3-12-546
వయససస:61
లస: ససస స
2261 NDX0634949
పపరర: సరయ పడభగజ సరగపపడడ

94-1/832

భరస : మదన మహనరరవప చచదరగ
ఇసటట ననస:3-12-546
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ మదనమహనరరవప చచదరగ
ఇసటట ననస:3-12-546
వయససస:36
లస: పప
2258 JBV3044963
పపరర: యలర మమ తమమశశటస ట

2253 NDX0480798
పపరర: పడమలమ దదవ గసగర గసగర

2278 NDX0946939
పపరర: రరమగలల శవరరతడ

94-8/726

తసడడ:డ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:3-12-548
వయససస:55
లస: పప
94-9/80

2281 NDX3099678
పపరర: భబరత మనసగర

94-9/918

భరస : శకనవరస రరవప మనసగర
ఇసటట ననస:3.12-548
వయససస:39
లస: ససస స
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2282 NDX3098944
పపరర: శకనవరస రరవప మనసగర

94-9/929

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మనసగర
ఇసటట ననస:3-12-548
వయససస:75
లస: పప
2285 NDX2965200
పపరర: రరప భబరత ధననకలల

94-9/932

94-9/82

94-9/85

94-9/88

94-8/730

94-9/90

94-9/93

తసడడ:డ బసవయఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:3-12-552
వయససస:42
లస: ససస స

2295 NDX0225862
పపరర: లకడమ దదవళర

2298 NDX2664795
పపరర: గరపస మననజ ఉయమఖరర

2301 NDX0452318
పపరర: మహహశశరగ గరదచ

2304 NDX1491620
పపరర: ననగ రరజ శవరర తడ

94-9/95

2307 NDX3063799
పపరర: సససధస గరడద

94-8/728

2310 NDX0640961
పపరర: భవరన ససఖవరసస
భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-12-552
వయససస:42
లస: ససస స

2290 NDX0365650
పపరర: మధసససధనరరవప చచనరస

94-9/84

2293 NDX0914903
పపరర: సరసబశవరరవప చచనరస

94-9/87

2296 NDX1086644
పపరర: మరగయమమ దదవళళ

94-8/729

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:3-12-550
వయససస:52
లస: ససస స
94-8/1149

2299 NDX1558792
పపరర: సడవసత గరదచ

94-9/89

తసడడ:డ అమరయఖ గరదచ
ఇసటట ననస:3-12-550
వయససస:31
లస: ససస స
94-9/91

2302 NDX1153253
పపరర: రరజజష గరదచ

94-9/92

తసడడ:డ అమరయఖ గరదచ
ఇసటట ననస:3-12-550
వయససస:28
లస: పప
94-8/731

2305 AP151010075271
పపరర: మణణమమల మమమ ననన

94-9/94

భరస : దసరరరపడసరద మమమ ననన
ఇసటట ననస:3-12-551
వయససస:62
లస: ససస స
94-9/933

భరస : రరజజశ గరడద
ఇసటట ననస:3-12-551
వయససస:25
లస: ససస స
94-1/838

94-9/81

తసడడ:డ ఆసజననయగలల చచనరస
ఇసటట ననస:3-12-549
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరజ
ఇసటట ననస:3-12-551
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరజవరయఖ మమమ ననన
ఇసటట ననస:3-12-551
వయససస:70
లస: పప
2309 NDX0718437
పపరర: అరరణ యడర పలర

94-9/86

భరస : అమరయఖ గరదచ
ఇసటట ననస:3-12-550
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ గరదచ
ఇసటట ననస:3-12-550
వయససస:62
లస: పప
2306 AP151010072285
పపరర: కజశవదసరరరపడసరద మమమ ననన

2292 NDX2040004
పపరర: శకనవరసరరవప డడకలర

2287 NDX2244960
పపరర: పపషస లల చచనరస

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చచనరస
ఇసటట ననస:3-12-549
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-12-550
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ అమరయఖ గరదచ
ఇసటట ననస:3-12-550
వయససస:32
లస: ససస స
2303 NDX0462960
పపరర: అమరయఖ గరదచ

94-9/83

తసడడ:డ ఏసస
ఇసటట ననస:3-12-550
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:3-12-550
వయససస:54
లస: పప
2300 NDX0462952
పపరర: పడశరసత గరదచ

2289 NDX0452748
పపరర: లలమవత చచనరస

94-9/931

భరస : శకనవరస రరవప చచనరస
ఇసటట ననస:3-12-549
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప డడకలర
ఇసటట ననస:3-12-549
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:3-12-549
వయససస:82
లస: పప
2297 NDX1084201
పపరర: సరసబయఖ దదవళళ

94-8/727

భరస : సరసబశవరరవప చచనరస
ఇసటట ననస:3-12-549
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చచనరస
ఇసటట ననస:3-12-549
వయససస:37
లస: పప
2294 AP151010072120
పపరర: సతఖననరరయణ వననగళళ

2286 NDX0073320
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బసడనరర

2284 NDX2965226
పపరర: పరరశత దదవ ఎరక

భరస : వనసకట ససబబరరవప ఎరక
ఇసటట ననస:3-12-548
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:3-12-549
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప డడకలర
ఇసటట ననస:3-12-549
వయససస:39
లస: ససస స
2291 NDX0366104
పపరర: శకనవరసరరవప చచనరస

94-9/930

తసడడ:డ మసరసన రరవప యరక
ఇసటట ననస:3-12-548
వయససస:56
లస: పప

భరస : పడవణ కలమమర ఎరక
ఇసటట ననస:3-12-548
వయససస:31
లస: ససస స
2288 NDX2040020
పపరర: గజలకడమ డడకలర

2283 NDX2965218
పపరర: వనసకట ససబబరరవప ఎరక

2308 NDX1155639
పపరర: ససజనఖ శశఖమమరర

94-1/837

భరస : వసశకకషష శశఖమమరర
ఇసటట ననస:3-12-552
వయససస:42
లస: ససస స
94-1/839

2311 NDX2244978
పపరర: ససమఖ లలయ

94-9/96

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప లలయ
ఇసటట ననస:3-12-553
వయససస:22
లస: ససస స
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94-9/97

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప లలయ
ఇసటట ననస:3-12-553
వయససస:24
లస: ససస స
2315 NDX2244994
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప లలయ

94-9/100

94-9/106

2322 NDX0000133
పపరర: చసదడశశఖర కకలర పర

94-9/107

2323 NDX0920678
పపరర: అనసషర చచదరగ కరవపరగ

94-9/108

తసడడ:డ ససబబయఖ కకలర పర
ఇసటట ననస:3-12-554
వయససస:55
లస: పప
94-9/109

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వననగరళర
ఇసటట ననస:3-12-557
వయససస:53
లస: పప

2325 NDX1136530
పపరర: రరమలకడమ మసదడడ

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప కరవపరగ
ఇసటట ననస:3-12-555
వయససస:30
లస: ససస స
94-9/110

భరస : జగననరథరరవప మసదడడ
ఇసటట ననస:3-12-555
వయససస:48
లస: ససస స
94-9/113

2328 NDX0495390
పపరర: రఘగ సససకర

94-9/117

2331 NDX2663110
పపరర: లకడమ కకసగర

94-9/114

2334 NDX2027986
పపరర: సరయ ఫణణసదడ కలసదదటట

94-9/704

2337 JBV3044526
పపరర: పదమ తషలసస వననగరళర

94-9/120

2340 NDX0572610
పపరర: మధసలత సస సపలర
భరస : రరమ సస సపలర
ఇసటట ననస:3-12-558
వయససస:38
లస: ససస స

94-9/116

2332 AP151010075368
పపరర: మహలకడమపదనమవత మదసద

94-9/118

2335 NDX2030377
పపరర: వనసకటరసగ ననగరరజ కలసదదటట

94-9/121

తసడడ:డ మహన రరవప కలసదదటట
ఇసటట ననస:3-12-556
వయససస:51
లస: పప
94-9/122

భరస : రవకలమమర వననగరళర
ఇసటట ననస:3-12-557
వయససస:47
లస: ససస స
94-9/124

2329 NDX1129329
పపరర: జగననరథ రరవప మసదడడ

భరస : శసకరరరవప మదసద
ఇసటట ననస:3-12-556
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరసగ ననగరరజ కలసదదటట
ఇసటట ననస:3-12-556
వయససస:25
లస: పప
94-9/705

94-9/111

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మసదడడ
ఇసటట ననస:3-12-555
వయససస:52
లస: పప

భరస : శవ రరసబబబగ కకసగర
ఇసటట ననస:3-12-555
వయససస:55
లస: ససస స
94-9/119

2326 NDX0776989
పపరర: శవపరరశత తతకల
భరస : మలర ఖమరరరనరరవప తతకల
ఇసటట ననస:3-12-555
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడబబబగ సససకర
ఇసటట ననస:3-12-555
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ మలర సపరటట
ఇసటట ననస:3-12-556
వయససస:61
లస: పప
2339 NDX0642298
పపరర: రవకలమమర వననగళళ

తసడడ:డ కకషష కకషస ర kollipara
ఇసటట ననస:3-12-554
వయససస:30
లస: ససస స
94-9/105

భరస : వనసకటరసగ ననగరరజ కలసదదటట
ఇసటట ననస:3-12-556
వయససస:46
లస: ససస స
2336 NDX2656445
పపరర: అమమ రరవప మలర సపరటట

94-9/102

2320 NDX1723890
పపరర: వనసకట సరయ రరఘవనసదడ
కకలర పర
తసడడ:డ కకషష కకశశర కకలర పర
ఇసటట ననస:3-12-554
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ సససకర
ఇసటట ననస:3-12-555
వయససస:58
లస: పప
2333 NDX2028042
పపరర: ససజనవనణణ కలసదదటట

2317 NDX1136514
పపరర: శరరదనకళళఖణణ కకలర పర kollipara

94-9/104

తసడడ:డ జగననరథ రరవప మసదడడ
ఇసటట ననస:3-12-555
వయససస:26
లస: పప
2330 NDX0495382
పపరర: రవసదడబబబగ సససకర

94-9/101

2319 NDX1136522
పపరర: రరజఖలకడమ బబలరసకకసడ
bellamkonda
భరస : కకషష కకషస ర bellamkonda
ఇసటట ననస:3-12-554
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస తషమమల
ఇసటట ననస:3-12-555
వయససస:37
లస: ససస స
2327 NDX1129295
పపరర: శరసతనరరమ మసదడడ

94-9/99

94-9/103

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ kollipara
ఇసటట ననస:3-12-554
వయససస:52
లస: పప
2324 NDX0224378
పపరర: వరణణ చచసచస లకడమ కకసడబబ లల

2316 AP151010072648
పపరర: మసరసనరరవప చటటసననన

2314 AP151010075540
పపరర: కకషషకలమమరగ చటటసననన

భరస : మసరసననడవప చటటసననన
ఇసటట ననస:3-12-553
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర మసదయఖ చటటసననన
ఇసటట ననస:3-12-553
వయససస:70
లస: పప

భరస : దమరకననధ kollipara
ఇసటట ననస:3-12-554
వయససస:38
లస: ససస స
2321 NDX1129352
పపరర: కకషష కకషస ర కకలర పర kollipara

94-9/98

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప లలయ
ఇసటట ననస:3-12-553
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ లలయ
ఇసటట ననస:3-12-553
వయససస:53
లస: పప
2318 NDX0000281
పపరర: కకషషపసడయ కకలర పర

2313 NDX2245009
పపరర: పదమ లలయ

2338 AP151010075132
పపరర: నవనతకలమమరగ వననగరళర

94-9/123

భరస : సతఖననరరయణ వననగరళర
ఇసటట ననస:3-12-557
వయససస:76
లస: ససస స
94-9/125

2341 AP151010072276
పపరర: బబలజననరదనరతనరకరచచదరగ
సస సపలర సస సపలర
తసడడ:డ రరమయఖ సస సపలర
ఇసటట ననస:3-12-558
వయససస:72
లస: పప

94-9/126
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94-9/127

తసడడ:డ రతనరకరచచదరగ సస సపలర
ఇసటట ననస:3-12-558
వయససస:41
లస: పప
2345 SQX0466151
పపరర: అశశక చకకవరగస కకమమతతటట

95-17/55

94-9/130

94-9/936

94-9/134

94-9/137

94-9/140

94-9/937

భరస : సరసబశవరరవప కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:3-12-568
వయససస:62
లస: ససస స

2355 NDX1136613
పపరర: శశరజఖ దనవపలలరగ దవపలలరగ

2358 NDX0777326
పపరర: ఉదయలకడమ మలర పసదద

2361 NDX2660090
పపరర: గరపస కకషష కసదదమళళ

2364 NDX2246700
పపరర: అలలకఖ ససతతషస గయతడ మదసద

94-9/708

94-9/145

94-9/135

2350 NDX3021102
పపరర: దదననశ లసగ

94-9/935

2353 NDX0351155
పపరర: వనసకట రమణ దవపలలరగ

94-9/133

2356 NDX1136845
పపరర: ధనలకడమ కసదదమళళ కసడడమళళ

94-9/136

భరస : కకటయఖ కసడడమళళ
ఇసటట ననస:3-12-564
వయససస:36
లస: ససస స
94-9/138

2359 NDX1129931
పపరర: వనసకట నరగససహరరవప పపలలకలరగ

94-9/139

తసడడ:డ పపరష యఖ పపలలకలరగ
ఇసటట ననస:3-12-564
వయససస:31
లస: పప
94-9/707

2362 NDX0452441
పపరర: వనసకట శవ కలమమరగ మమమళరపలర

94-9/141

భరస : శకనవరస రరవప మమమళరపలర
ఇసటట ననస:3-12-565
వయససస:44
లస: ససస స
94-9/142

2365 NDX0587584
పపరర: వనసకట శసకర రరవప మదసద

94-9/143

తసడడ:డ రరమకకకషషయఖ మదసద
ఇసటట ననస:3-12-566
వయససస:55
లస: పప

2367 NDX2680254
పపరర: రరతక వనసకట సరయ రరమ కకషష
మడడడ
తసడడ:డ వనసకట శసకర రరవప మడడడ
ఇసటట ననస:3-12-566
వయససస:20
లస: పప

94-9/709

2370 JBV3044682
పపరర: రమమదదవ సస సపలర

94-9/146

భరస : రరమయఖ సస సపలర
ఇసటట ననస:3-12-568
వయససస:82
లస: ససస స

94-9/129

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దవపలలరగ
ఇసటట ననస:3-12-564
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శసకర రరవప మదసద
ఇసటట ననస:3-12-566
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శసకర రరవప మడడడ
ఇసటట ననస:3-12-566
వయససస:21
లస: ససస స
2369 JBV3044658
పపరర: వరణణకలమమరగ కలల
ర రగ

94-9/132

తసడడ:డ కకటయఖ కసదదమళళ
ఇసటట ననస:3-12-564
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరరవప పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:3-12-565
వయససస:44
లస: పప
2366 NDX2682318
పపరర: అలలకఖ ససతతషస గరయతడ మడడడ

2352 NDX1558818
పపరర: వతసలఖ దవపలలరగ

2347 AP151010075350
పపరర: వమలకలమమరగ జటటస

తసడడ:డ శకనవరస రరవప లసగ
ఇసటట ననస:3-12-563
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకట రరమయఖ మలర పసదద
ఇసటట ననస:3-12-564
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ చన వనసకటయఖ దనవపలలరగ
ఇసటట ననస:3-12-564
వయససస:57
లస: పప
2363 NDX2734358
పపరర: సరసబశవ రరవప పరమగలపరటట

94-9/934

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దవపలలరగ
ఇసటట ననస:3-12-564
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర దనవపలలరగ
ఇసటట ననస:3-12-564
వయససస:55
లస: ససస స
2360 NDX2246718
పపరర: వనసకటటశశరరర దనవపలలరగ

2349 NDX3030210
పపరర: పదనమవత లసగ

95-17/54

భరస : కకటటశశరరరవప జటటస
ఇసటట ననస:3-12-562
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దవపలలరగ
ఇసటట ననస:3-12-564
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దవపలలరగ
ఇసటట ననస:3-12-564
వయససస:34
లస: ససస స
2357 NDX2246726
పపరర: అలవనలల మసగమమ దనవపలలరగ

94-9/128

భరస : శకనవరస రరవప లసగ
ఇసటట ననస:3-12-563
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప లసగ
ఇసటట ననస:3-12-563
వయససస:25
లస: ససస స
2354 NDX0351056
పపరర: ననగమణణ దవపలలరగ

2346 JBV3044799
పపరర: నళన జటటస

2344 SQX0827998
పపరర: మరగయమమ కకమమతతటట

భరస : చసదడ బబబగ
ఇసటట ననస:3-12-560
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మధసబబబగ జటటస
ఇసటట ననస:3-12-562
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప జటటస
ఇసటట ననస:3-12-562
వయససస:49
లస: పప
2351 NDX3020955
పపరర: సరయ సససధస లసగ

94-9/706

తసడడ:డ రరమ కకషషయఖ మడడడ
ఇసటట ననస:3-12-560
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ గరలయఖ
ఇసటట ననస:3-12-560
వయససస:34
లస: పప
2348 AP151010072490
పపరర: మధసబబబగ జటటస

2343 NDX2684512
పపరర: వనసకట శసకర రరవప మడడడ

2368 AP151010075236
పపరర: ఇసదదరరదదవ సస సపలర

94-9/144

భరస : రరమయఖ సస సపలర
ఇసటట ననస:3-12-568
వయససస:60
లస: ససస స
2371 JBV3036472
పపరర: మననజ కలల
ర రగ

94-9/147

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కలల
ర రగ
ఇసటట ననస:3-12-568
వయససస:36
లస: పప
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2372 NDX0572222
పపరర: నసదదన వలర భననన vallabhaneni

94-9/148

తసడడ:డ శవ శసకరరరవప vallabhaneni
ఇసటట ననస:3-12-569
వయససస:33
లస: ససస స
2375 NDX0572016
పపరర: మమధసరగ గసట

94-9/151

94-9/154

94-9/156

94-9/159

94-9/162

94-9/165

94-1/840

భరస : దసరర శకనవరస వలల
ర రర
ఇసటట ననస:3-12-582
వయససస:36
లస: ససస స

2379 NDX2835114
పపరర: వనసకట కకషస ర గసట

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గసట
ఇసటట ననస:3-12-571
వయససస:39
లస: పప
94-9/938

2382 NDX2029974
పపరర: భడమరరసబ యమమరగస

2385 NDX2028166
పపరర: కకకషష బడహమశరమ గరదదరరజ

2388 NDX0352229
పపరర: sreedevi kolijeti

2391 AP151010075304
పపరర: ససరఖకమల ఉపపసలలరగ

2394 AP151010066090
పపరర: లలలమకమమమ చమటబ

94-1/843

2397 NDX0583070
పపరర: రవ కకరణ నరరక

94-9/157

2400 NDX0109314
పపరర: శకలత బబ పపసడడ
భరస : వనసకటరతరస
ఇసటట ననస:3-12-582
వయససస:36
లస: ససస స

94-9/155

2383 NDX2030294
పపరర: లకడమ పరరశత గరడడరరజ

94-9/158

భరస : పపరష చసదడ రరవప గరడడరరజ
ఇసటట ననస:3-12-573
వయససస:72
లస: ససస స
94-9/160

2386 NDX2030336
పపరర: పపరష చసదడ రరవప గరడడరరజ

94-9/161

తసడడ:డ బడహమయఖ గరడడరరజ
ఇసటట ననస:3-12-573
వయససస:83
లస: పప
94-9/163

2389 AP151010075307
పపరర: ససరఖకలమమరగ ఉపపసలలరగ

94-9/164

భరస : శవరరమకకషష ఉపపసలలరగ
ఇసటట ననస:3-12-574
వయససస:59
లస: ససస స
94-9/166

2392 AP151010072065
పపరర: లకడమననరరయణ యడర పలర

94-9/167

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:3-12-574
వయససస:72
లస: పప
94-1/841

2395 AP151010063154
పపరర: రవసదడపస
డ రదస చమమట

94-1/842

తసడడ:డ వనసకయఖ చమట
ఇసటట ననస:3-12-578
వయససస:62
లస: పప
94-1/844

తసడడ:డ ససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:3-12-579
వయససస:38
లస: పప
94-1/846

2380 NDX2075225
పపరర: వనసకట శకదదవ గసగరరజ
భరస : శకనవరస రరవప గసగరరజ
ఇసటట ననస:3-12-573
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:3-12-578
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : ససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:3-12-579
వయససస:58
లస: ససస స
2399 NDX1773697
పపరర: సససలలష వడర మమడడ

94-9/153

భరస : రమణనరరవప ఉపపసలలరగ
ఇసటట ననస:3-12-574
వయససస:87
లస: ససస స

భరస : రవసదడపస
డ రదస
ఇసటట ననస:3-12-578
వయససస:56
లస: ససస స
2396 NDX0583708
పపరర: జయలకడమ నరరక

2377 NDX0445734
పపరర: శకనవరస గసట

భరస : ససరజష kumar kolijeti
ఇసటట ననస:3-12-574
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : లకడమననరరయణ యడర పలర
ఇసటట ననస:3-12-574
వయససస:65
లస: ససస స
2393 AP151010066101
పపరర: అసజననదదవ చమటబ చమటబ

94-9/152

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప గరదదరరజ
ఇసటట ననస:3-12-573
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమకకషష ఉపపసలలరగ
ఇసటట ననస:3-12-574
వయససస:33
లస: ససస స
2390 NDX0946970
పపరర: ననగమలలర శశరగ యడర పలర

2376 AP151010075763
పపరర: శశశలజ గసట

భరస : మలర ఖమరరరన రరవప యమమరగస
ఇసటట ననస:3-12-573
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కకకషషభడమ శరమ గరదదరరజ
ఇసటట ననస:3-12-573
వయససస:24
లస: పప
2387 JBV3044104
పపరర: వదసఖలర త ఉపపసలలరగ

94-9/150

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గసట
ఇసటట ననస:3-12-571
వయససస:40
లస: పప

భరస : కకషష భడహమ శరమ గరడడరరజ
ఇసటట ననస:3-12-573
వయససస:44
లస: ససస స
2384 NDX2028281
పపరర: శశషశయన శరమ గరదదరరజ

2374 NDX0778779
పపరర: శవ శసకరరరవప వలర భననన
vallabhaneni
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర vallabhaneni
ఇసటట ననస:3-12-569
వయససస:55
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప గసట
ఇసటట ననస:3-12-571
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గసట
ఇసటట ననస:3-12-571
వయససస:71
లస: పప
2381 NDX2030146
పపరర: బలవరణణ గరడడరరజ

94-9/149

భరస : శకనవరసరరవప కరనసరగ
ఇసటట ననస:3-12-569
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకశశర గసట
ఇసటట ననస:3-12-571
వయససస:36
లస: ససస స
2378 NDX2244952
పపరర: సరసబశవరరవప గసట

2373 NDX0928416
పపరర: రతర పడభ బసడర మమడడ

2398 NDX0583948
పపరర: ససధనకర రరవప నరరక

94-1/845

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:3-12-579
వయససస:63
లస: పప
94-1/847

2401 NDX2120673
పపరర: రసగననయకమమ వలల
ర రర

94-1/848

భరస : చలపత రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:3-12-582
వయససస:62
లస: ససస స
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2402 NDX0717801
పపరర: దసరరర శకనవరస వలల
ర రర

94-1/849

తసడడ:డ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:3-12-582
వయససస:36
లస: పప
2405 NDX1101542
పపరర: జజఖత పడసనర బతష
స ల బతష
స ల

94-1/852

94-1/855

94-2/217

94-2/219

94-2/220

94-2/223

94-2/226

94-31/870

భరస : సససదడయఖ అసదనమఅలమ
ఇసటట ననస:3-12-590
వయససస:69
లస: ససస స
2429 AP151010066561
పపరర: సతఖవత మమళర
భరస : భబనసమమరగస
ఇసటట ననస:3-12-594
వయససస:55
లస: ససస స

94-2/218

2415 NDX2699288
పపరర: శశశత లలకలర

2418 NDX0775403
పపరర: జజఖతశక బసడర మమడడ

2421 NDX1704890
పపరర: గరతమ సరయ కకషష అననరస

2424 NDX2695377
పపరర: సససదరయఖ

94-2/1140

2410 AP151010066016
పపరర: ననగవరడ న కలమమరగ చమట

2413 NDX3020401
పపరర: కకరణమయళ చమట

94-2/1430

2416 NDX2965622
పపరర: అజయ లలకలర

94-9/939

94-2/221

2419 AP151010066737
పపరర: ఝమనసలకడమ బసడర మమడడ

94-2/224

2422 NDX0511899
పపరర: ససషసల కలమమర వడర మమడడ

94-2/225

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:3-12-589
వయససస:48
లస: పప
94-9/710

2425 NDX2697886
పపరర: అలలఖఖ

94-9/711

తసడడ:డ సససదడయఖ అసదనమఅలమ
ఇసటట ననస:3-12-590
వయససస:33
లస: ససస స

2427 NDX0707265
పపరర: ననగ లమవణఖ యయళళ

2428 NDX1803791
పపరర: శభడ శరకఖ

తసడడ:డ భబనసమమరగస
ఇసటట ననస:3-12-594
వయససస:37
లస: పప

94-2/222

భరస : కకకషష రరరవప
ఇసటట ననస:3-12-589
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అసదనమఅలమ వర రరగహవయఖ
ఇసటట ననస:3-12-590
వయససస:71
లస: పప

2430 JBV3688314
పపరర: ఫణణధర యయళర

94-2/216

తసడడ:డ బబనర నమమన లలకలర
ఇసటట ననస:3-12-588
వయససస:20
లస: పప

94-1/857

తసడడ:డ భబనసమమరగస
ఇసటట ననస:3-12-594
వయససస:34
లస: ససస స
94-1/859

94-1/854

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప చమట
ఇసటట ననస:3-12-587
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రరవప అననరస
ఇసటట ననస:3-12-589
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వజయకలమమర ఆళళ
ఇసటట ననస:3-12-589
వయససస:48
లస: పప
2426 NDX2698280
పపరర: అనరపపరష దదవ

2412 AP151010063007
పపరర: వనసకటటశశరరర చమట

2407 NDX1089721
పపరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల బతష
స ల

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-12-587
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబగ
ఇసటట ననస:3-12-589
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-12-589
వయససస:71
లస: ససస స
2423 NDX1803494
పపరర: లలకరదదతనఖ ఆళళ

94-1/856

తసడడ:డ బబననరమమన లలకలర
ఇసటట ననస:3-12-588
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:3-12-589
వయససస:26
లస: ససస స
2420 AP151010066508
పపరర: వజయలకడమ బసడర మమడడ

2409 NDX0362657
పపరర: ససబబబరరవప నలర పననన

94-1/851

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:3-12-583
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:3-12-587
వయససస:62
లస: పప

భరస : బబసజమమన
ఇసటట ననస:3-12-588
వయససస:38
లస: ససస స
2417 NDX1101831
పపరర: యశససశన అనరస

94-1/853

తసడడ:డ రరమచసదసడడడ
ఇసటట ననస:3-12-584
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-12-587
వయససస:34
లస: పప
2414 NDX1569682
పపరర: లలకలర ససజజత

2406 NDX1101534
పపరర: కకషషకలమమరగ బతష
స ల

2404 NDX0583047
పపరర: చలపత రరవప వలల
ర రర

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:3-12-582
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-12-583
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:3-12-583
వయససస:62
లస: పప
2411 JBV3012432
పపరర: పవనసరమమర చమట

94-1/850

తసడడ:డ లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:3-12-582
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-12-583
వయససస:62
లస: ససస స
2408 AP151010063212
పపరర: పసచచయఖ చచదరగ రరమననన

2403 NDX0116640
పపరర: వనసకట రతరస బబ పపసడడ

94-1/858

భరస : మహహసదడ కలమమర వరమ
ఇసటట ననస:3-12-594
వయససస:36
లస: ససస స
94-1/860

2431 NDX1803692
పపరర: మహహసదడ కలమమర వరమ

94-1/861

తసడడ:డ హరగకకశశర వరమ
ఇసటట ననస:3-12-594
వయససస:39
లస: పప
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94-1/862

తసడడ:డ పకకరయఖ యయళర
ఇసటట ననస:3-12-594
వయససస:63
లస: పప
2435 NDX1517756
పపరర: వనసకరటరమణ కకమమననన

94-1/866

94-1/869

94-1/872

94-1/875

94-1/878

భరస : అజయ
ఇసటట ననస:3-12-603
వయససస:33
లస: ససస స
2450 JBV3688405
పపరర: అజయ పతస

94-1/881

94-1/884

తసడడ:డ యగగసదరరరవప గదచద
ఇసటట ననస:3-12-606
వయససస:35
లస: ససస స

94-1/873

2445 JBV3688389
పపరర: వ.యస.ఆర.కజ.యస వరపడసరద
కరమననన
తసడడ:డ శశషగగరగ రరవప
ఇసటట ననస:3-12-602
వయససస:25
లస: పప

94-1/876

2448 JBV3689528
పపరర: మణణకరఖలల అడడససమలర

94-1/879

2451 JBV3688397
పపరర: వనసకట కకసడయఖ పతస

2454 NDX2735561
పపరర: కరసఈ రరడడడ సపఖకమ

94-1/940

2457 NDX1615253
పపరర: కవత చలమర

2460 JBV3689437
పపరర: ధనలకడమ గదచద
భరస : యగగసదరరరవప గదచద
ఇసటట ననస:3-12-606
వయససస:54
లస: ససస స

2440 NDX2046291
పపరర: రరధన రరణణ పపరస

94-1/871

2443 NDX2384873
పపరర: రరహహత కరమననన

94-1/874

2446 JBV3688371
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఆలపరటట

94-1/877

తసడడ:డ వరయఖ చచదరగ
ఇసటట ననస:3-12-602
వయససస:25
లస: పప
2449 JBV3689510
పపరర: రతనరసబ అడడససమలర

94-1/880

భరస : శవ లసగయఖ
ఇసటట ననస:3-12-603
వయససస:33
లస: ససస స
94-1/882

2452 NDX2416865
పపరర: అనసరరధ యరకసరరడడడ

94-1/883

భరస : శకనవరససలల యరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:3-12-604
వయససస:60
లస: ససస స
94-1/1478

2455 NDX2735538
పపరర: లకడమ చచసటబరజ యయరరమ రరడడ

94-2/1431

భరస : కరశ రరడడడ యయరరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:3-12-604
వయససస:37
లస: ససస స
94-1/885

భరస : ననగజశశర రరవప పలమశడడ
ఇసటట ననస:3-12-605
వయససస:35
లస: ససస స
94-1/887

94-1/868

తసడడ:డ వ యస ఆర కర యస వర పడసరద కర
ఇసటట ననస:3-12-602
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ననగగ రరడడడ సపఖకమ
ఇసటట ననస:3-12-604
వయససస:45
లస: పప

భరస : కరసస రరడడడ సపఖకస
ఇసటట ననస:3-12-604,
వయససస:38
లస: ససస స
2459 JBV3689445
పపరర: ససజనఖ గదచద

2442 NDX0379891
పపరర: ససధన రరణణ ఆలపరటట

2437 NDX0640839
పపరర: ఉషరరరణణ జజలమదద

భరస : ససమన కళళఖణ పపరస
ఇసటట ననస:3-12-602
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరపస
ఇసటట ననస:3-12-603
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ లకడమనరసరరడడడ యరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:3-12-604
వయససస:66
లస: పప
2456 NDX2361905
పపరర: లకడమ చచసతనఖ వనస

94-1/870

భరస : వనసకట కకసడయఖ
ఇసటట ననస:3-12-603
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకసడయఖ పస
ఇసటట ననస:3-12-603
వయససస:44
లస: పప
2453 AP151010063356
పపరర: శకనవరససలల యరకసరరడడడ

2439 NDX0405969
పపరర: సససరగస ఆలపరటట

94-1/865

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-12-600
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-12-602
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పపరస
ఇసటట ననస:3-12-602
వయససస:39
లస: పప
2447 NDX0342915
పపరర: సససధసర పతస

94-1/867

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-12-602
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వరపడసరద
ఇసటట ననస:3-12-602
వయససస:25
లస: ససస స
2444 NDX2046150
పపరర: ససమన కళళఖణ పపరస

2436 NDX0640862
పపరర: మమనషర జజలమదద

2434 NDX1517764
పపరర: ఎల చచసతనఖ కకమమననన

తసడడ:డ పడభబకర రరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:3-12-597
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-12-600
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభమషణస జజలమదద
ఇసటట ననస:3-12-600
వయససస:48
లస: పప
2441 JBV3689502
పపరర: సశపర కరమననన

94-1/864

భరస : చచదరగ బబబగ లమవప
ఇసటట ననస:3-12-596
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పడభబకర రరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:3-12-597
వయససస:52
లస: ససస స
2438 NDX0583351
పపరర: సరసబశవరరవప జజలమదద

2433 NDX2069004
పపరర: రజవత లమవప

2458 NDX0775460
పపరర: సససధసర మలర సపరటట మలర సపరటట

94-1/886

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మలర సపరటట
ఇసటట ననస:3-12-605
వయససస:34
లస: ససస స
94-1/888

2461 NDX0830257
పపరర: వనసకట గణణష గకసధద గకసధద

94-1/889

తసడడ:డ వనసకట సరయ గకసధద
ఇసటట ననస:3-12-606
వయససస:30
లస: పప
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2462 JBV3012531
పపరర: శకననధచచదరగ గదచద
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94-1/890

తసడడ:డ యగగసధర రరవప గదచద
ఇసటట ననస:3-12-606
వయససస:34
లస: పప
2465 NDX2425189
పపరర: భబరర వ చచదరగ ఆలపరగస

2463 AP151010063751
పపరర: యగగసధర గదచద గదచద

తసడడ:డ అమమయఖ గదచద
ఇసటట ననస:3-12-606
వయససస:58
లస: పప
94-1/941

2466 NDX0641027
పపరర: కకషషచచసతనఖ మరగక

తసడడ:డ మలర ఖమరరరన రరవప ఆలపరగస
ఇసటట ననస:3-12-606,7TH CROSS ROAD,
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ మరగక
ఇసటట ననస:3-12-607
వయససస:31
లస: ససస స

2468 JBV3689452
పపరర: పదనమవత మరగక

2469 JBV3688330
పపరర: అసజయఖ మరగక

94-1/895

భరస : అసజయఖ మరగక
ఇసటట ననస:3-12-607
వయససస:50
లస: ససస స
2471 JBV3689460
పపరర: లకడమ కకతస పలర

94-1/898

94-8/732

94-1/903

94-1/906

94-1/909

తసడడ:డ చనర బసవయఖ గగసజపలర
ఇసటట ననస:3-12-610
వయససస:32
లస: పప

94-1/899

2481 NDX2162337
పపరర: శసకర మకరపరటట

2484 JBV1799055
పపరర: వనసకరయమమ గగసజపలర

94-1/912

2487 JBV3688322
పపరర: హరగపస
డ రదరరవప గగసజపలర

94-1/901

2490 NDX2223816
పపరర: పడమల అసచచ
భరస : ససబబ రరవప అసచచ
ఇసటట ననస:3-12-611
వయససస:37
లస: ససస స

2470 JBV3689478
పపరర: రరజజశశరగ మకరపరటట

94-1/897

2473 NDX1012103
పపరర: శవ శసకర రరవప కకతస పలర

94-1/900

2476 NDX2162329
పపరర: సశపరలత మకరపరటట

94-1/902

భరస : శసకర మకరపరటట
ఇసటట ననస:3-12-609
వయససస:44
లస: ససస స
94-1/904

2479 JBV3688363
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ దదవరరడడడ

94-1/905

తసడడ:డ పపలమరరరడడడ
ఇసటట ననస:3-12-609
వయససస:30
లస: పప
94-1/907

2482 JBV3688355
పపరర: పపలమరరరడడడ దదవరరడడడ

94-1/908

తసడడ:డ పసదద రరడడడ
ఇసటట ననస:3-12-609
వయససస:60
లస: పప
94-1/910

2485 NDX2199230
పపరర: ననగ సరయ మసడదద

94-1/911

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మసడదద
ఇసటట ననస:3-12-610
వయససస:25
లస: పప
94-1/913

తసడడ:డ చనరపపనరయఖ
ఇసటట ననస:3-12-610
వయససస:32
లస: పప
94-1/915

94-1/894

తసడడ:డ సరసబయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:3-12-608
వయససస:71
లస: పప

భరస : చనరపపనరయఖ గగసజపలర
ఇసటట ననస:3-12-610
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మసడదద
ఇసటట ననస:3-12-610
వయససస:26
లస: పప
2489 JBV1798776
పపరర: చనరపపనరయఖ గగసజపలర

2478 NDX2162345
పపరర: అభశశశ మకరపరటట

2467 NDX0640755
పపరర: మసజషర మరగక

భరస : శశషగగరగరరవప మకరపరటట
ఇసటట ననస:3-12-608
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగగరగ రరవప మకరపరటట
ఇసటట ననస:3-12-609
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మసడదద
ఇసటట ననస:3-12-610
వయససస:46
లస: ససస స
2486 NDX2199248
పపరర: ఫణణసదడ కలమమర మసడదద

94-1/896

తసడడ:డ శసకర మకరపరటట
ఇసటట ననస:3-12-609
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పపలమరరరడడడ
ఇసటట ననస:3-12-609
వయససస:33
లస: పప
2483 NDX2199214
పపరర: ససతన మసడదద

2475 JBV3689486
పపరర: కలసన దదవరరడడడ

94-1/892

తసడడ:డ అసజయఖ మరగక
ఇసటట ననస:3-12-607
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలమరరరడడడ
ఇసటట ననస:3-12-609
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పపలమరరరడడడ
ఇసటట ననస:3-12-609
వయససస:50
లస: ససస స
2480 JBV3688348
పపరర: శకకరసత రరడడడ దదవ రరడడడ

94-1/893

తలర : అనసపమ జజససస
ఇసటట ననస:3-12-608
వయససస:26
లస: పప

భరస : గసగరధర వడర మమడడ
ఇసటట ననస:3-12-608
వయససస:31
లస: ససస స
2477 JBV3689494
పపరర: వనసకట ససబబమమ దదవరరడడడ

2472 NDX2046317
పపరర: గరపస వనసకట శవ కలమమర జజససస

2464 NDX2524569
పపరర: అలపరగస లకడమ తరరపరతమమ

భరస : అలపరగస భబరర వ చచదరగ
ఇసటట ననస:3-12-606
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:3-12-607
వయససస:59
లస: పప

భరస : శవశసకరరరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:3-12-608
వయససస:66
లస: ససస స
2474 NDX2028125
పపరర: రజన వడర మమడడ

94-1/891

2488 NDX2199222
పపరర: శకనవరసరరవప మసడదద

94-1/914

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ మసడదద
ఇసటట ననస:3-12-610
వయససస:55
లస: పప
94-1/916

2491 AP151010075541
పపరర: ససనత చటటసననన చటటసననన

94-1/917

భరస : మసరసననడవప చటటసననన
ఇసటట ననస:3-12-611
వయససస:25
లస: ససస స
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2492 NDX2223790
పపరర: ససబబబరరవప అసచచ
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94-1/918

తసడడ:డ హనసమసతష రరవప అసచచ
ఇసటట ననస:3-12-611
వయససస:45
లస: పప
2495 NDX1102342
పపరర: ననగశరగషర భమననన భమననన

94-1/921

94-1/924

94-1/927

94-1/930

94-1/933

94-1/935

94-1/938

భరస : వజయపడసరద
ఇసటట ననస:3-12-618
వయససస:59
లస: ససస స

2505 NDX0356204
పపరర: హరగ బబబగ చలచచమ

2508 NDX1013846
పపరర: బబ లర యఖ భమననన

2511 JBV3021433
పపరర: గరయతడ నలబబ లల

2514 NDX0709626
పపరర: రతస యఖ దథసతననన దథసతననన

94-2/228

2517 NDX2046309
పపరర: రజవత పరటటబసడర

94-1/931

2520 NDX1011899
పపరర: చనమయ పరటటబసడర
తసడడ:డ శకననధ పడసరద పరటటబసడర
ఇసటట ననస:3-12-618
వయససస:33
లస: పప

2500 JBV3012770
పపరర: చసదడశశఖర భమననన

94-1/926

2503 NDX1154772
పపరర: శకనవరస పరసర

94-1/929

2506 JBV1799022
పపరర: ననగజశశరరరవప భమననన

94-1/932

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర భమననన
ఇసటట ననస:3-12-612
వయససస:23
లస: పప
94-1/934

2509 NDX2627453
పపరర: ససమలత భమననన

94-1/1322

భరస : పవన కలమమర భమననన
ఇసటట ననస:3-12-612
వయససస:23
లస: ససస స
94-1/936

2512 NDX1775651
పపరర: ధనససజయ రరడడడ కకకలరరగ

94-1/937

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ కకకలరరగ
ఇసటట ననస:3-12-613
వయససస:44
లస: పప
94-1/939

2515 NDX0240507
పపరర: ససజజత దదవరకకసడ

94-2/227

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-12-614
వయససస:58
లస: ససస స
94-2/229

భరస : చనమయ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:3-12-616
వయససస:31
లస: ససస స
94-2/231

94-1/923

తసడడ:డ శసకరయఖ
ఇసటట ననస:3-12-612
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ అసకమమ దథసతననన
ఇసటట ననస:3-12-613
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పసదదయఖ
ఇసటట ననస:3-12-614
వయససస:68
లస: పప
2519 NDX0640805
పపరర: ఝమనసరరణణ ఉపసల

94-1/928

భరస : రవ నలబబ లల
ఇసటట ననస:3-12-613
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసతయఖ నలబబ లల
ఇసటట ననస:3-12-613
వయససస:35
లస: పప
2516 NDX0239954
పపరర: సతఖననరరయణ దదవరకకసడ

2502 NDX1154715
పపరర: ననగరరరన గగరజజల

2497 NDX0240465
పపరర: వనసకటరతరకలమమరగ భమననన

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప భమననన
ఇసటట ననస:3-12-612
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ భమననన
ఇసటట ననస:3-12-612
వయససస:23
లస: పప

భరస : ధనససజయ రరడడడ కకకలరరగ
ఇసటట ననస:3-12-613
వయససస:44
లస: ససస స
2513 JBV3012176
పపరర: రవ నలబబ లల

94-1/925

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:3-12-612
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప బ
ఇసటట ననస:3-12-612
వయససస:50
లస: పప
2510 NDX1775818
పపరర: ఆషర జజఖత వసగర

2499 NDX2145622
పపరర: శవ పడసరద పరస

94-1/920

భరస : ననగజశశరరరవప భమననన
ఇసటట ననస:3-12-612
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప G
ఇసటట ననస:3-12-612
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ బబ లర యఖ
ఇసటట ననస:3-12-612
వయససస:23
లస: పప
2507 NDX1012327
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బ

94-1/922

తసడడ:డ శసకరయఖ పరస
ఇసటట ననస:3-12-612
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప భమననన
ఇసటట ననస:3-12-612
వయససస:23
లస: పప
2504 NDX1012392
పపరర: రమమష భమననన

2496 NDX1017367
పపరర: శకలకడమ బ B

2494 NDX1100718
పపరర: పదమ పరరగగ పరరగగ

తసడడ:డ మమడన వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:3-12-612
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష B
ఇసటట ననస:3-12-612
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ భమపత రరవప
ఇసటట ననస:3-12-612
వయససస:50
లస: పప
2501 JBV3013257
పపరర: పవనసరమమర భమననన

94-1/919

తసడడ:డ సససగయఖ ఈదర
ఇసటట ననస:3-12-611
వయససస:47
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర భమననన
ఇసటట ననస:3-12-612
వయససస:23
లస: ససస స
2498 NDX1012418
పపరర: వసశననధ యమ

2493 NDX2223840
పపరర: శకనవరస రరవప ఈదర

2518 NDX1017789
పపరర: అనసరరధన పరటటబసడర

94-2/230

భరస : శకననధ పడసరద
ఇసటట ననస:3-12-616
వయససస:56
లస: ససస స
94-2/232

2521 NDX0638155
పపరర: సతష కలమమర ఉపపసల

94-2/233

తసడడ:డ వజయ పడసరద
ఇసటట ననస:3-12-618
వయససస:39
లస: పప

Page 371 of 393

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-42

2522 NDX0115659
పపరర: దసరర కకషష మహన రజఖపలర 

94-2/234

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-12-618
వయససస:41
లస: పప
2525 NDX1952572
పపరర: ససగసధద మదదదరరడడడ

94-2/237

94-2/240

94-2/243

94-2/246

94-2/249

94-2/252

94-2/255

తసడడ:డ గరవసదరరడడద
ఇసటట ననస:3-12-619
వయససస:67
లస: పప

2535 NDX0638072
పపరర: వనణగగరపరల భబషఖస

2538 NDX0779173
పపరర: అజయ బబబగ నసత

2541 NDX0583278
పపరర: రరమలసగర రరవప చమకలరగస

2544 NDX0480749
పపరర: చనరయఖ భబషఖస

94-2/258

2547 NDX0480723
పపరర: రరఘవరరవప ఆరర

94-2/247

2550 NDX1513440
పపరర: ఉమశక అయనసపపడడ
తలర : శకదదవ అయనసపపడడ
ఇసటట ననస:3-12-620
వయససస:26
లస: ససస స

2530 NDX0109504
పపరర: పదనమవత గదచద

94-2/242

2533 NDX0481002
పపరర: పరరశత ఆరర

94-2/245

2536 NDX1089242
పపరర: సస మరరడడడ పరలలగగళళ

94-2/248

తసడడ:డ రరమచసదనడరరడడడ
ఇసటట ననస:3-12-619
వయససస:30
లస: పప
94-2/250

2539 NDX1089432
పపరర: శకనవరసరరడడడ పరలలగగళళ

94-2/251

తసడడ:డ రరమచసదనడరరడడడ
ఇసటట ననస:3-12-619
వయససస:33
లస: పప
94-2/253

2542 NDX1569658
పపరర: బసడర వనసకటటశశర రరవప

94-2/254

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-12-619
వయససస:51
లస: పప
94-2/256

2545 NDX0779066
పపరర: అయధఖ రరమగలల నసత

94-2/257

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:3-12-619
వయససస:57
లస: పప
94-2/259

తసడడ:డ పసదద అబబబయ
ఇసటట ననస:3-12-619
వయససస:64
లస: పప
94-2/261

94-2/239

భరస : రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:3-12-619
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణయఖ
ఇసటట ననస:3-12-619
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ జసపన
ఇసటట ననస:3-12-619
వయససస:58
లస: పప
2549 JBV1790963
పపరర: సరసబరరడడడ  వపయమఖరర

94-2/244

తసడడ:డ గగరరననథ రరవప
ఇసటట ననస:3-12-619
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:3-12-619
వయససస:51
లస: పప
2546 NDX1952564
పపరర: పపరష చసదడరరవప జసపన

2532 NDX1952465
పపరర: పదనమవత జసపన

2527 JBV3021011
పపరర: హహమబసదస ఉయమఖరర

భరస : శశషగగరగరరవప
ఇసటట ననస:3-12-619
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ అయధఖ రరమగలల
ఇసటట ననస:3-12-619
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:3-12-619
వయససస:37
లస: పప
2543 NDX0480558
పపరర: హనసమసతరరవప మనరవ

94-2/241

తసడడ:డ చనరయఖ
ఇసటట ననస:3-12-619
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శవమననహర రరవప
ఇసటట ననస:3-12-619
వయససస:32
లస: పప
2540 NDX0897975
పపరర: శకనవరస ఆరర

2529 NDX0775338
పపరర: లకడమ నసత

94-2/236

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:3-12-619
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడ రరవప జసపన
ఇసటట ననస:3-12-619
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:3-12-619
వయససస:29
లస: పప
2537 NDX0899443
పపరర: భబనస రరజజష గడడ పరటట

94-2/238

భరస : అయధఖ రరమగలల
ఇసటట ననస:3-12-619
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : చనరయఖ
ఇసటట ననస:3-12-619
వయససస:50
లస: ససస స
2534 NDX0899427
పపరర: శవరజ చచదరగ జసపన

2526 NDX0943886
పపరర: మననచచదరగ జసపన

2524 NDX0583195
పపరర: వజయ పడసరద ఉపపసల

తసడడ:డ చనర రరయగడమమ
ఇసటట ననస:3-12-618
వయససస:66
లస: పప

భరస : పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:3-12-619
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-12-619
వయససస:43
లస: ససస స
2531 NDX0481051
పపరర: జయలకడమ భబషఖస

94-2/235

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:3-12-618
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ లకకమ రరడడ మదదదరరడడడ
ఇసటట ననస:3-12-619
వయససస:30
లస: ససస స
2528 NDX1569666
పపరర: ఉషర కకరణ బసడర

2523 NDX1012111
పపరర: శకననధ పడసరద పరటటబసడర

2548 NDX0779108
పపరర: వనసకట రరవప మదదదరరల

94-2/260

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:3-12-619
వయససస:64
లస: పప
94-2/262

2551 NDX0775502
పపరర: ననగరరణణ కసఠమననన

94-2/263

తసడడ:డ గరసధద
ఇసటట ననస:3-12-620
వయససస:38
లస: ససస స
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94-2/264

భరస : రరమలసగరరరవప
ఇసటట ననస:3-12-620
వయససస:38
లస: ససస స
2555 AP151010066095
పపరర: చరసజవ లకడమ కసఠననన

94-2/267

94-2/270

తలర : శకదదవ
ఇసటట ననస:3.12.620
వయససస:26
లస: ససస స
2564 NDX0108233
పపరర: ససజజత గగరగసదపలర 

94-2/275

94-2/278

94-2/281

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:3-12-621
వయససస:58
లస: పప
2573 NDX1748492
పపరర: ససచరగత కకటపరటట

94-8/734

భరస : కకషస రరబబగ
ఇసటట ననస:3-13-621
వయససస:42
లస: ససస స

2562 NDX1952341
పపరర: ననగ జజఖత వనలరలచదరరవప

94-2/273

94-8/739

94-2/276

2571 NDX1013754
పపరర: ససబబబరరవప శరఖమమరగ

94-2/282

2580 AP151010075762
పపరర: ససఖవనణణ మవరశ
భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:3-13-621
వయససస:77
లస: ససస స

94-2/272

2563 AP151010066700
పపరర: బకకవత గగసదద

94-2/274

2566 NDX1012376
పపరర: కరశశశర రరవప శరఖమమరగ

94-2/277

2569 NDX0115626
పపరర: ససధనకర ఐసరక గగరగసదపలర 

94-2/280

తసడడ:డ భబసరర ఐసరక
ఇసటట ననస:3-12-621
వయససస:55
లస: పప
2572 NDX1101559
పపరర: కరమమకడ శరఖమమరగ

94-2/652

భరస : కరళళశశరరరవప
ఇసటట ననస:3.12.621
వయససస:33
లస: ససస స
94-8/736

2575 NDX1748484
పపరర: అనమమష కకటపరటట

94-8/737

తసడడ:డ అసకమమ చచదరగ కకటపరటట
ఇసటట ననస:3-12-792
వయససస:31
లస: పప
94-8/1382

భరస : అనమమశ కకటపరటట
ఇసటట ననస:3-12-792
వయససస:27
లస: ససస స
94-9/169

2560 NDX0779041
పపరర: గరసధద కసఠసననన

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-12-621
వయససస:23
లస: పప
94-2/279

2577 NDX3086972
పపరర: లమవణఖ కకటపరటట

94-2/269

భరస : శశషగగరగరరవప
ఇసటట ననస:3-12-621
వయససస:48
లస: ససస స

2568 NDX1952416
పపరర: అపరసజ ననయగడడ
వనలరలచదరరవప
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనలరలచదరరవప
ఇసటట ననస:3-12-621
వయససస:49
లస: పప

2574 NDX1621862
పపరర: రరధ గగటటసమగకరల

2557 NDX1775974
పపరర: నవన డడకలర

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:3-12-620
వయససస:69
లస: పప

భరస : కకషష గగటటసమగకరల
ఇసటట ననస:3-12-792
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప గగటటసమగకరల
ఇసటట ననస:3-12-792
వయససస:66
లస: పప
2579 AP151010075770
పపరర: అనత మవరశ

94-2/271

తసడడ:డ వనసకట రరయగడడ
ఇసటట ననస:3-12-621
వయససస:68
లస: పప

భరస : అసకమమ చచదరగ కకటపరటట
ఇసటట ననస:3-12-792
వయససస:58
లస: ససస స
2576 NDX1621870
పపరర: కకషష గగటటసమగకరల

2559 NDX2046283
పపరర: శసకర రరవప డడకలర

2565 NDX0897868
పపరర: కరరరస క బగదదదరరడడడ

94-2/266

తసడడ:డ శసకరరరవప డడకలర
ఇసటట ననస:3-12-620
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అపసనర దడర
ఇసటట ననస:3-12-621
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ససదరరన రరవప
ఇసటట ననస:3-12-621
వయససస:42
లస: పప
2570 AP151010063686
పపరర: శశషగగరగరరవప గగసదద

94-2/268

భరస : అపరసజ ననయగడడ వనలరలచదరరవప
ఇసటట ననస:3-12-621
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససధనకర ఇసరసక
ఇసటట ననస:3-12-621
వయససస:50
లస: ససస స
2567 NDX0898163
పపరర: రరజజష కలమమర యడర

2556 NDX2120889
పపరర: అవననశ డడకలర

తసడడ:డ ననరరయణసరశమ డడకలర
ఇసటట ననస:3-12-620
వయససస:51
లస: పప
94-2/651

2554 NDX2046226
పపరర: పదనమవత డడకలర

భరస : శసకరరకవప డడకలర
ఇసటట ననస:3-12-620
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప డడకలర
ఇసటట ననస:3-12-620
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ గరసధద
ఇసటట ననస:3-12-620
వయససస:39
లస: పప
2561 NDX1437418
పపరర: ఉమ శక అయనసపపడడ

94-2/265

తసడడ:డ గరసధద
ఇసటట ననస:3-12-620
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : గరసధద
ఇసటట ననస:3-12-620
వయససస:59
లస: ససస స
2558 NDX0779009
పపరర: రరఘవరసజననయగలల కసఠసననన

2553 JBV3689536
పపరర: లకడమతషలసస కసఠసననన

2578 NDX1042043
పపరర: హరగరణణ మగవరశ

94-9/168

తసడడ:డ కకషస ర బబబగ
ఇసటట ననస:3-13-621
వయససస:28
లస: ససస స
94-9/170

2581 AP151010072703
పపరర: కకషస రరబబగ మవరశ

94-9/171

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:3-13-621
వయససస:55
లస: పప
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2582 NDX0374405
పపరర: తరర భబషఖమ అసబకరరరన
శకభబషఖస
తసడడ:డ లకకషక ననరరయణ శకభబషఖస
ఇసటట ననస:3-13-622
వయససస:45
లస: ససస స

94-9/172

2585 NDX2401818
పపరర: ససజనఖ గగసటటపలర

94-8/740

94-9/177

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణపడసరద సససకర
ఇసటట ననస:3-13-623
వయససస:53
లస: పప
2591 NDX3021797
పపరర: నగరజ గరరజషన

94-9/940

తసడడ:డ వనసకయఖ గరరజషన
ఇసటట ననస:3-13-623
వయససస:48
లస: పప
2594 NDX2244929
పపరర: ననగమణణ పసదర దమ శశటస ట

94-9/179

94-9/182

తసడడ:డ బబబమరరవప ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:3-13-624
వయససస:41
లస: పప
2600 JBV3036357
పపరర: బబబమరరవప ససరఖదదవర

94-9/185

తసడడ:డ వనసకయఖ ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:3-13-624
వయససస:67
లస: పప
2603 NDX1148071
పపరర: ససభబషసణణ పస టటడ

94-9/188

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:3-13-626
వయససస:41
లస: ససస స
2606 NDX1928524
పపరర: నరమల కలమమరగ గజరర

94-9/191

భరస : చసదడన మహహశ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:3-13-626
వయససస:48
లస: ససస స
2609 NDX1960625
పపరర: ససత మహ లకడమ ససరఖదదవర
భరస : శవ కలమమర ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:3-13-626
వయససస:58
లస: ససస స

2586 AP151010075147
పపరర: ససధనఖరరణణ గగసటటపలర
గగసటటపలర
భరస : ససధనకర గగసటటపలర
ఇసటట ననస:3-13-623
వయససస:51
లస: ససస స

94-9/175

2589 AP151010072651
పపరర: లకడమననరరయణపడసరద సససకర
సససకర
తసడడ:డ కకషషయఖ సససకర
ఇసటట ననస:3-13-623
వయససస:82
లస: పప

94-9/178

2592 NDX2637296
పపరర: ననగరజ గరజరన

2587 AP151010075148
పపరర: భబరతదదవ సససకర సససకర

94-8/1150

2590 NDX2685816
పపరర: ససజనఖ గగసటటపలర

94-9/712

2593 NDX2633600
పపరర: శశశలజ గరజరన

94-8/1151

భరస : ననగరరజ గరజరన
ఇసటట ననస:3-13-623 F 202
వయససస:47
లస: ససస స
94-9/180

2598 NDX0761635
పపరర: వనసకట రమణనరరవప ససరఖదదవర

94-9/183

2596 NDX1057629
పపరర: వనజజకలమమరగ ససరఖదదవర

94-9/181

భరస : శవపడసరద ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:3-13-624
వయససస:65
లస: ససస స
2599 NDX1008895
పపరర: కళళఖణచకకవరగస ససరఖదదవర

తసడడ:డ బబబమరరవప ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:3-13-624
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శవపడసరద ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:3-13-624
వయససస:44
లస: పప

94-9/186
2601 NDX1009018
పపరర: శవపడసరద ససరఖదదవర
ససరఖదదవర
తసడడ:డ జజశలమ నరసససహరరవప ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:3-13-624
వయససస:74
లస: పప

2602 NDX2114296
పపరర: ససధ వరన యమమణణ

2604 NDX1558834
పపరర: అరరణన జజఖత గగలల
ర కడడ
గగలర మగడడ
భరస : మహన రరవప గగలర మగడడ
ఇసటట ననస:3-13-626
వయససస:42
లస: ససస స

94-9/189

2607 NDX0355271
పపరర: లకడమ దనసరగ

94-9/192

భరస : వనసకట రరవప యమమణణ
ఇసటట ననస:3-13-626
వయససస:61
లస: ససస స

94-9/176

తలర : ససధఖరరణణ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:3-13-623
వయససస:28
లస: ససస స

2595 NDX1088996
పపరర: వజయశక ససరఖదదవర
ససరఖదదవర
భరస : కళళఖణచకకవరగస ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:3-13-624
వయససస:40
లస: ససస స

2610 NDX2113546
పపరర: రతరమణణ యమమణణ

94-9/174

భరస : లకడమననరరయణపడసరద సససకర
ఇసటట ననస:3-13-623
వయససస:77
లస: ససస స

94-9/184

94-9/187

తసడడ:డ వనసకట రరవప యమమణణ
ఇసటట ననస:3-13-626
వయససస:35
లస: ససస స
2605 NDX0000463
పపరర: ససధనకలమమరగ చచటటపలర

94-9/190

భరస : రరమకకకషష చచటటపలర
ఇసటట ననస:3-13-626
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరధ కకషష మమరగస
ఇసటట ననస:3-13-626
వయససస:50
లస: ససస స
94-9/194

2584 JBV3036548
పపరర: లకడమననరరయణ రరవప శకభబషఖస

తసడడ:డ రరమమనసజయఖ శకభబషఖస
ఇసటట ననస:3-13-622
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ గరజరన
ఇసటట ననస:3-13-623 F 202
వయససస:48
లస: పప

భరస : ననగజశశర రరవప పసదర దమ శశటస ట
ఇసటట ననస:3-13-624
వయససస:28
లస: ససస స
2597 NDX0761460
పపరర: కరళ కకరణ ససరఖదదవర

94-9/173

తసడడ:డ నగజష తనలలరగ
ఇసటట ననస:3-13-622
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససధనకర గగసటటపలర
ఇసటట ననస:3-13-623
వయససస:29
లస: ససస స
2588 AP151010072133
పపరర: రరమలసగజశశరరరవప సససకర

2583 NDX1376672
పపరర: గగన సరయ తనలలరగ

2608 NDX2244838
పపరర: ఉమ మహహశశరగ మరగయమల

94-9/193

భరస : జగననరథస మరగయమల
ఇసటట ననస:3-13-626
వయససస:54
లస: ససస స
94-9/195

2611 NDX2092427
పపరర: ససవర ననగజసదడఎస వనజజసడర

94-9/196

భరస : రరధ కకషష మమరగస వనజజసడర
ఇసటట ననస:3-13-626
వయససస:66
లస: ససస స
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94-9/197

భరస : జననరరన రరవప పప నర
ఇసటట ననస:3-13-626
వయససస:78
లస: ససస స
2615 NDX1901074
పపరర: షఫసక అబగదల

94-9/200

94-9/203

94-9/206

94-9/941

94-9/944

2622 NDX2682045
పపరర: అబగదల నబ షపక

2625 NDX3197100
పపరర: పరశతసమమ గగరకస

2628 NDX3020617
పపరర: వనసకటపసయఖ మదనసస

94-9/947

2631 NDX2965184
పపరర: శకలకడమ కకలర

2634 NDX0572909
పపరర: ససరరఖవత గగతష
స ల

తసడడ:డ పరదదశమమ కకలర
ఇసటట ననస:3-13-626 , FLAT- S F 2
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ గగతష
స ల
ఇసటట ననస:3-13-627
వయససస:32
లస: ససస స

2636 NDX0572180
పపరర: ననగమలలర శశరగ కకమమనబబ యన

2637 NDX0572107
పపరర: లకడమ కలరరపపడడ

94-9/209

భరస : శకనవరసరరవప కకమమనబబ యన
ఇసటట ననస:3-13-627
వయససస:40
లస: ససస స
2639 NDX0477265
పపరర: కర ననరరయణమమరగస
తసడడ:డ ససరనర
ఇసటట ననస:3-13-627
వయససస:70
లస: పప

94-9/713

94-9/942

2640 AP151010075420
పపరర: సశరష కలమమరగ పరలడగగ
భరస : బబపయఖచచదరగ పరలడగగ
ఇసటట ననస:3-13-629
వయససస:82
లస: ససస స

2620 NDX0073478
పపరర: రరమకకటయఖ దనసరగ

94-9/205

2623 NDX2635134
పపరర: శక లకడమ కకలర

94-9/714

2626 NDX3185725
పపరర: పరశతసమమ గగరకస

94-9/943

భరస : అకరయఖ గగరకస
ఇసటట ననస:3-13-626
వయససస:88
లస: ససస స
94-9/945

2629 NDX2804540
పపరర: ఏడడకకసడలల రరవప కకరకపరటట

94-9/946

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:3-13-626
వయససస:53
లస: పప
94-9/948

2632 NDX3025301
పపరర: బలరస బబబగ మదనసస

94-9/949

తసడడ:డ వనసకటపసయఖ మదనసస
ఇసటట ననస:3-13-626
వయససస:26
లస: పప
94-9/207

2635 NDX0572073
పపరర: చనర లకడమ కలరరపపడడ

94-9/208

భరస : ససబబబరరవప కలరరపపడడ
ఇసటట ననస:3-13-627
వయససస:32
లస: ససస స
94-9/210

భరస : ననరరయణ మమరగస కలరరపపడడ
ఇసటట ననస:3-13-627
వయససస:58
లస: ససస స
94-9/212

94-9/202

తసడడ:డ పరదదశమమ
ఇసటట ననస:3-13-626
వయససస:36
లస: ససస స

తలర : పరదదశమమ కకలర
ఇసటట ననస:3-13-626
వయససస:36
లస: ససస స
94-9/950

2617 NDX1558867
పపరర: మహన రరవప గగలర మమడడ

తసడడ:డ నరసససహ dasari
ఇసటట ననస:3-13-626
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ చకకపరణణ మదనసస
ఇసటట ననస:3-13-626
వయససస:54
లస: పప

భరస : వనసకటపసయఖ మదనసస
ఇసటట ననస:3-13-626
వయససస:48
లస: ససస స
2633 NDX3110517
పపరర: శక లకడమ కకలర

94-9/204

భరస : అకరయఖ గగరకస
ఇసటట ననస:3-13-626
వయససస:88
లస: ససస స

భరస : వనసకటపసయఖ మదనసస
ఇసటట ననస:3-13-626
వయససస:70
లస: ససస స
2630 NDX3020427
పపరర: శరరద మదనసస

2619 NDX2114288
పపరర: వనసకట రరవప యమమణణ

94-9/199

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:3-13-626
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:3-13-626
వయససస:37
లస: పప

భరస : అకరయఖ గగరకస
ఇసటట ననస:3-13-626
వయససస:88
లస: ససస స
2627 NDX3023843
పపరర: కకషష కలమమరగ మదనసస

94-9/201

తసడడ:డ రరమయఖ యమమణణ
ఇసటట ననస:3-13-626
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మరగయమల
ఇసటట ననస:3-13-626
వయససస:66
లస: పప
2624 NDX3195575
పపరర: పరశతసమమ గగరకస

2616 NDX0374983
పపరర: పసద కకషష మమరగస దనసరగ

2614 NDX2244853
పపరర: సరసబశవ రరవప మరగయమల

తసడడ:డ జగననరథస మరగయమల
ఇసటట ననస:3-13-626
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ననగ భమషణస
ఇసటట ననస:3-13-626
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ దసగగరరరజ చచటటపలర
ఇసటట ననస:3-13-626
వయససస:55
లస: పప
2621 NDX2244861
పపరర: జగననరథస మరగయమల

94-9/198

తసడడ:డ జగననరథస మరగయమల
ఇసటట ననస:3-13-626
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల సలమస
ఇసటట ననస:3-13-626
వయససస:45
లస: పప
2618 NDX0000158
పపరర: రరమకకకషష చచటటపలర

2613 NDX2244846
పపరర: మమరరసడదయగలల మరగయమల

2638 NDX0477224
పపరర: ససబబబరరవప కలరరపపడడ

94-9/211

తసడడ:డ ననరరయణమమరగస కలరరపపడడ
ఇసటట ననస:3-13-627
వయససస:38
లస: పప
94-9/213

2641 AP151010072061
పపరర: శకధర కలడరరవలర

94-9/260

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప కలడరరవలర
ఇసటట ననస:3-13-629, HARI PRIYA HOMES
వయససస:48
లస: పప
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2642 NDX2244937
పపరర: సససధసజజ నలర పననన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-42
94-9/214

తసడడ:డ సదనశవ రరవప నలర పననన
ఇసటట ననస:3-13-630
వయససస:27
లస: ససస స
2645 NDX2244879
పపరర: ససజజత నలర పననన

94-9/217

94-9/220

94-9/223

94-9/226

తసడడ:డ ససబబబరరవప మమదనల
ఇసటట ననస:3-13-630
వయససస:61
లస: పప
2657 AP151010486186
పపరర: రరధనరరన మమమనసపరటట

94-177/94

భరస : రమమసతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-13-630
వయససస:58
లస: ససస స
2660 NDX2961563
పపరర: వనసకట ననగజసదర సస మసచ

94-9/952

తసడడ:డ శక రరమచసదడ మమరగస సస మసచ
ఇసటట ననస:3-13-631
వయససస:41
లస: పప
2663 NDX1558842
పపరర: నరమల ఉనరవ

94-9/230

భరస : శరత బబబగ కకలర
ఇసటట ననస:3-13-632
వయససస:55
లస: ససస స

94-9/221

94-9/233

2652 AP151010072347
పపరర: శకనవరసరరవప కలదరవలర
కలదరపలర
తసడడ:డ వనసకటరతరస కలదరపలర
ఇసటట ననస:3-13-630
వయససస:52
లస: పప

94-9/224

94-9/219

2650 NDX1569757
పపరర: తనరక కరరరస క కకడనల kodali

2655 NDX1038512
పపరర: రరధనకకషషమమరగస కకడనల

94-9/227

2653 NDX2244945
పపరర: సదనశవ రరవప నలర పననన

2656 NDX0761437
పపరర: బబల నరసససహరరవప బబ డచపపడడ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర kodali
ఇసటట ననస:3-13-630
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:3-13-630
వయససస:62
లస: పప

94-9/261
2658 AP151010072156
పపరర: బసవపపననరరరవప కలదరవలర
కలదరపలర
తసడడ:డ కకషరషరరవప కలదరపలర
ఇసటట ననస:3-13-630, HARI PRIYA HOMES
వయససస:47
లస: పప

2659 NDX2961258
పపరర: ససరఖ కలమమరగ సస మసచ
భరస : శక రరమచసదడ మమరగస సస మసచ
ఇసటట ననస:3-13-631
వయససస:66
లస: ససస స

2661 NDX2961233
పపరర: శక వదఖ సస మసచ

2662 NDX2092393
పపరర: ససజజత పస తత
డ

2664 NDX1702530
పపరర: హరరష తదజ దనసరగ

2667 NDX2683266
పపరర: జశశసత సరయ కరటడగడడ

2670 NDX2708394
పపరర: రతర కలమమరగ తనరరర
భరస : శకనవరససలల కరటడగడడ
ఇసటట ననస:3-13-632
వయససస:46
లస: ససస స

94-9/222

94-9/225

తసడడ:డ తరరపతయఖ నలర పననన
ఇసటట ననస:3-13-630
వయససస:56
లస: పప

94-9/953

94-9/228

94-9/951

94-9/229

భరస : సరసబశవ రరవప పస తత
డ
ఇసటట ననస:3-13-632
వయససస:54
లస: ససస స
94-9/231

2665 NDX1263714
పపరర: శకనవరససలల కరటడగడడ కరటడగడడ

94-9/232

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:3-13-632
వయససస:49
లస: పప
94-9/715

తసడడ:డ శకనవరససలల కరటడగడడ
ఇసటట ననస:3-13-632
వయససస:18
లస: పప
94-9/955

2647 NDX1136985
పపరర: ససజజత మమదనల

తసడడ:డ వనసకట రరవప kodali
ఇసటట ననస:3-13-630
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సససహచలస దనసరగ
ఇసటట ననస:3-13-632
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పస తషరరజ పప తషడ
ఇసటట ననస:3-13-632
వయససస:58
లస: పప
2669 NDX3028370
పపరర: శకదదవ కకలర

2649 NDX0928283
పపరర: కలదరపలర రరమలకడమ కలదరపలర

94-9/216

భరస : ససరజసదడ బబబగ మమదనల
ఇసటట ననస:3-13-630
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ననగజసదర సస మసచ
ఇసటట ననస:3-13-631
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప ఉనరవ
ఇసటట ననస:3-13-632
వయససస:58
లస: ససస స
2666 NDX1263698
పపరర: సరసబశవ రరవప పస టటడ పప తషడ

94-9/218

భరస : ననగజశశరరరవప కలదరపలర
ఇసటట ననస:3-13-630
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరగస kodali
ఇసటట ననస:3-13-630
వయససస:29
లస: పప
2654 NDX1129816
పపరర: ససరజసదడ బబబగ మమదనల

2646 NDX1136787
పపరర: ససనత కకయ కకయ

2644 NDX1136621
పపరర: పపజత మమదనల

భరస : మహహశ కకసడవటట
ఇసటట ననస:3-13-630
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మగరళ కకషష కకయ
ఇసటట ననస:3-13-630
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరధనకకషషమమరగస kodali
ఇసటట ననస:3-13-630
వయససస:59
లస: ససస స
2651 NDX1038793
పపరర: ససధదర కలమమర కకడనల

94-9/215

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరగస kodali
ఇసటట ననస:3-13-630
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సదనశవ రరవప నలర పననన
ఇసటట ననస:3-13-630
వయససస:47
లస: ససస స
2648 NDX1042522
పపరర: రరధనకలమమరగ కకడనల kodali

2643 NDX1042761
పపరర: తడవనణణ కకడనల kodali

2668 NDX2961266
పపరర: వజయ కకమరరననన

94-9/954

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకమరరననన
ఇసటట ననస:3-13-632
వయససస:68
లస: ససస స
94-31/872

2671 NDX1224690
పపరర: కకలమర ఊహ ససలరగస కకలమర

94-9/262

తసడడ:డ శరత బబబగ కకలమర
ఇసటట ననస:3-13-632, OPP APARTMENT H
వయససస:28
లస: ససస స

Page 376 of 393

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-42

2672 NDX2030211
పపరర: వససత లకడమ చససడసరగ

94-9/234

భరస : వనసకట ననగజశశర రరవప చససడసరగ
ఇసటట ననస:3-13-636
వయససస:57
లస: ససస స
2675 NDX1417816
పపరర: మమఘన కరలశశటస ట

94-9/237

94-9/240

94-9/243

94-9/246

94-9/249

94-9/252

94-9/255

భరస : పడవణ వననరస
ఇసటట ననస:3-13-638
వయససస:30
లస: ససస స
2696 NDX2961167
పపరర: ఇసదదరర మజసదనర

భరస : పరసధనమయఖ జజససస
ఇసటట ననస:3-13-661
వయససస:49
లస: ససస స

94-9/244

2685 NDX0624346
పపరర: కలమమర మమమననన

2688 NDX1804823
పపరర: సస మయఖ గగసపపల

94-9/957

94-9/247

94-9/250

94-9/253

2694 NDX0495655
పపరర: వననరస ససలలచన వననరస

94-9/256

2700 NDX2362127
పపరర: వదదత కకసన
తసడడ:డ ననగజశశరరరవప కకసన
ఇసటట ననస:3-14-6
వయససస:23
లస: ససస స

94-9/242

2683 NDX0617464
పపరర: శశషరరతరస వలర భననన

94-9/245

2686 NDX0624353
పపరర: ససధదర కలమమర కకడనల

94-9/248

2689 NDX1654673
పపరర: కకశశర మలర సపలర

94-9/251

తసడడ:డ చలపత రరవప మలర సపలర
ఇసటట ననస:3-13-637
వయససస:58
లస: పప
2692 NDX0624320
పపరర: పపరష భబసరర రరవప వలర భననన

94-9/254

తసడడ:డ గజజసదసడడడ
ఇసటట ననస:3-13-637
వయససస:82
లస: పప
2695 NDX2961142
పపరర: రరఘవనసదడ ఉదనమఅలమ

94-9/956

తసడడ:డ వనసకటగగరగ రసగననధస ఉదనమఅలమ
ఇసటట ననస:3-13-638
వయససస:47
లస: పప
94-9/257

తసడడ:డ ననగరరజ కలరరక
ఇసటట ననస:3-13-657
వయససస:33
లస: ససస స
94-9/259

2680 NDX0560268
పపరర: లకడమ కరలశశటస ట

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరగస
ఇసటట ననస:3-13-637
వయససస:31
లస: పప

2691 NDX1417774
పపరర: ఆనసద రరఘవ కలమమర
మమడభమషస
తసడడ:డ యమ వ జ కకకషషమమ చనరగ
ఇసటట ననస:3-13-637
వయససస:79
లస: పప

2697 NDX2028513
పపరర: గరయతడ కలరరక

94-9/239

భరస : పపరషభబసరర రరవప
ఇసటట ననస:3-13-637
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ వననరస
ఇసటట ననస:3-13-638
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రరఘవనసదడ ఉదనమఅలమ
ఇసటట ననస:3-13-638
వయససస:43
లస: ససస స
2699 NDX0468322
పపరర: పదనమవత జజససస

2682 NDX1417782
పపరర: శరసత మమడభమషస

2677 NDX0617498
పపరర: దదవరపలర భబరర వ

భరస : ధన శసకర రరవప
ఇసటట ననస:3-13-637
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకనర గగసపపల
ఇసటట ననస:3-13-637
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-13-637
వయససస:69
లస: పప
2693 NDX0495671
పపరర: వననరస యమగన వననరస

94-9/241

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:3-13-637
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరమమహన రరవప
ఇసటట ననస:3-13-637
వయససస:40
లస: పప
2690 NDX0596007
పపరర: రరమమరరవప ననదచసడర

2679 NDX2046333
పపరర: పరరశత కరకలళవరపప

94-9/236

భరస : శరత బబబగ
ఇసటట ననస:3-13-637
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : యమ ఎ రరఘవ కలమమర
ఇసటట ననస:3-13-637
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-13-637
వయససస:29
లస: పప
2687 NDX0848028
పపరర: డడ వ మమధవ

94-9/238

భరస : శకనవరసరరవప కరకలళవరపప
ఇసటట ననస:3-13-637
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకషష మమరగస
ఇసటట ననస:3-13-637
వయససస:69
లస: ససస స
2684 NDX0624270
పపరర: లమవప శకనవరసరరవప

2676 NDX1417808
పపరర: మమనక కలససటస ట

2674 NDX0445700
పపరర: సరసబశవరరవప వనమమరగ

తసడడ:డ రతస యఖ వనమమరగ
ఇసటట ననస:3-13-636
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ ధన శసకరరరవప
ఇసటట ననస:3-13-637
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మమధవ
ఇసటట ననస:3-13-637
వయససస:36
లస: ససస స
2681 NDX1417758
పపరర: అనససయ కకడడ

94-9/235

భరస : సరసబశవ రరవప వనమమరగ
ఇసటట ననస:3-13-636
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ధన శసకరరరవప
ఇసటట ననస:3-13-637
వయససస:25
లస: ససస స
2678 NDX0846089
పపరర: రతరకలమమరగ డడ

2673 NDX2244911
పపరర: కసస
స రగ వనమమరగ

2698 NDX1136381
పపరర: వరలకడమ ససజజ త కకసడబబల

94-9/258

తసడడ:డ ఆసజననయగలల కకసడబబల
ఇసటట ననస:3-13-658
వయససస:27
లస: ససస స
94-8/741

2701 NDX2663953
పపరర: వజయరరణణ మసగళగగరగ

94-8/1152

భరస : చసదడశశఖర మసగళగగరగ
ఇసటట ననస:3-14-16
వయససస:47
లస: ససస స
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94-18/734

తసడడ:డ రరమదనసస మసగళగగరగ
ఇసటట ననస:3-14-16
వయససస:52
లస: పప
2705 NDX2655777
పపరర: హససఠర సరయ దదవ

2703 NDX2590776
పపరర: ససరజశ కలమమర పరరపటట

తసడడ:డ చసదడశశకర రరవప పరరపటట
ఇసటట ననస:3-14-16, B-12
వయససస:35
లస: పప
94-5/947

తసడడ:డ మగరళ కకషష సరశమ దదవ
ఇసటట ననస:3-14-32
వయససస:18
లస: ససస స

2706 NDX2129774
పపరర: లకడమ సరరజ అదదదపలర

94-33/8

తసడడ:డ శకమననరరరయణ మమరగస అదదదపలర
ఇసటట ననస:3-14-38
వయససస:66
లస: పప

2709 NDX2551448
పపరర: కకసడ రవ శసకర

94-33/6

తసడడ:డ చనరరరస డదవడ గగడడపరటట
ఇసటట ననస:3-14-48 flat 403
వయససస:40
లస: పప

94-33/751

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తరరమలశశటస ట
ఇసటట ననస:3-14-60/33
వయససస:18
లస: ససస స

2715 NDX2663425
పపరర: మననకడ శషరటన

2707 NDX2129865
పపరర: భడమరరసబ అదదదపలర

94-33/7

2710 NDX3259132
పపరర: ససరరఖ యరకసశశటస ట

94-9/1238

భరస : మహన
ఇసటట ననస:3-14-45
వయససస:35
లస: ససస స
94-4/1357

తసడడ:డ వఠల బబబగ
ఇసటట ననస:3-14-51
వయససస:18
లస: పప
94-9/716

94-9/1242

భరస : సతఖననరరయణ మమరగస అదదదపలర
ఇసటట ననస:3-14-38
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:3-14-38
వయససస:59
లస: పప

94-74/872 2712 NDX2640647
2711 NDX2988616
పపరర: డదవడ వనయ కలమమర గగడడపరటట
పపరర: వవనక గగరకస

2704 NDX2427896
పపరర: సరయ కకషష రరయడడ

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప రరయడడ
ఇసటట ననస:3-14-18
వయససస:20
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ మమరగస అదదదపలర
ఇసటట ననస:3-14-38
వయససస:40
లస: ససస స

2708 NDX2129881
పపరర: సతఖననరరయణ మమరగస అదదదపలర

2714 NDX2709723
పపరర: మమలక తరరమలశశటస ట

94-33/750

2713 NDX2427961
పపరర: అనసత లకడమ అబమబరగ

94-33/9

భరస : గడదస గసగరధర రరవప గడదస
ఇసటట ననస:3-14-59
వయససస:51
లస: ససస స
94-10/1069

2716 NDX2597250
పపరర: శరరద దదవ యరకసశశటస ట

94-47/987

భరస : రరజ గరపరల శషరటన
ఇసటట ననస:3-14-62, B-1/35
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదర రరవప యరకసశశటస ట
ఇసటట ననస:3-14-80 FLAT NUMBER 201
వయససస:43
లస: ససస స
2719 NDX2620227
పపరర: ఏమ వ ఆర రరవప

భరస : వనసకట ససబడమణఖ శరమ తతమగలలరర
ఇసటట ననస:3-14-83
వయససస:59
లస: ససస స

94-33/11
2718 NDX2445633
పపరర: వనసకట ససబడమణఖ శరమ
తతమగలలరర
తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ శరససస స తతమగలలరర
ఇసటట ననస:3-14-83
వయససస:67
లస: పప

2720 NDX2717908
పపరర: ససనల కలమమర ఆలలటట

2721 NDX2672152
పపరర: పపజ రరడడడ బబ లమర

2717 NDX2445658
పపరర: సరరజ శరమ తతమగలలరర

94-33/10

94-1/1323

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ఆలలటట
ఇసటట ననస:3-14-95
వయససస:21
లస: పప
2723 NDX2673473
పపరర: లకడమ పపలర రరవప కకసజజటట
తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకసజజటట
ఇసటట ననస:3-14-128
వయససస:32
లస: పప
2726 JBV3044583
పపరర: లకడమ ససనత కరవటట

తసడడ:డ ననగయఖ కరవటట
ఇసటట ననస:3-14-638
వయససస:46
లస: పప

2722 NDX2621159
పపరర: వనసఎనవ దదవఖ ససపసడయ
లసగమలలర
తసడడ:డ బల మగరళ కకషష లసగమలలర
ఇసటట ననస:3-14-111
వయససస:20
లస: ససస స

94-6/658

94-9/263

2725 AP151010072657
పపరర: ననగజశశరరరవప పపలకకసడ

94-9/264

భరస : ననగజశశరరరవప పపలకకసడ
ఇసటట ననస:3-14-600
వయససస:45
లస: ససస స
94-9/265

తసడడ:డ ననగయఖ కరవటట
ఇసటట ననస:3-14-638
వయససస:40
లస: ససస స
2729 JBV3037058
పపరర: రవ బబబగ కరవటట

2724 JBV3045853
పపరర: పరరశత పపలకకసడ

2727 JBV3044617
పపరర: శశరజఖ కరవటట

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప పపలకకసడ
ఇసటట ననస:3-14-600
వయససస:52
లస: పప
94-9/266

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:3-14-638
వయససస:41
లస: ససస స
94-9/268

2730 JBV3037041
పపరర: ననగయఖ కరవటట
తసడడ:డ వనసకయఖ కరవటట
ఇసటట ననస:3-14-638
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ ఏమ
ఇసటట ననస:3-14-83
వయససస:74
లస: పప

94-9/726

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరడడడ బబ లమర
ఇసటట ననస:3-14-98
వయససస:20
లస: ససస స
94-2/1142

94-33/752

2728 JBV3044609
పపరర: జసససత కరవటట

94-9/267

భరస : ననగయఖ కరవటట
ఇసటట ననస:3-14-638
వయససస:70
లస: ససస స
94-9/269

2731 NDX0221564
పపరర: బబల తడపపరసససదరగ దదవత

94-9/270

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-14-639
వయససస:46
లస: ససస స
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2732 AP151010072205
పపరర: కకరణగరమమర మగవశల

94-9/271

తసడడ:డ కరశవశశననధస మగవశల
ఇసటట ననస:3-14-639
వయససస:49
లస: పప
94-9/274

2738 AP151010075269
పపరర: సససదదశశరగ లకరరకలల లకరకలల

94-9/277

తసడడ:డ శకధర రరవప వ
ఇసటట ననస:3-14-640
వయససస:30
లస: పప
94-9/283

2747 NDX2402709
పపరర: వనసకట రరవప పస టటరరర

94-39/23

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-14-641
వయససస:32
లస: పప
94-9/966

94-9/967

2742 NDX0778480
పపరర: గరపసననధ వటటసకలటట వటటసకలటట

94-9/281

94-9/284

2748 NDX3041589
పపరర: ననగ రతమమ వకకమ

94-9/959

94-9/279

2743 NDX0467100
పపరర: వనసకటటశశరరర చచనసరపరటట

94-9/282

2746 NDX1928649
పపరర: సదనశవరరవప గగటటసపరటట

94-9/285

2749 NDX2961597
పపరర: హరగ పడసరద రరవప నలర మతష

94-9/960

తసడడ:డ రసగయఖ నలర మతష
ఇసటట ననస:3-14-641
వయససస:59
లస: పప

2751 NDX3045739
పపరర: రజషసమ చచదరగ బకకర

94-9/962

2752 NDX2806875
పపరర: రమఖశక వలలరారరర

94-9/963

భరస : వనసకటటాదష వలలరారరర
ఇసటట ననస:3-14-641
వయససస:23
లస: ససస స

2754 NDX2802981
పపరర: ఫణణ పడజశల వలల
ర రర

2760 NDX3139987
పపరర: శకకరసత దడపసలపపడడ

2740 NDX1795774
పపరర: రరమతనరకమగ గగటటసపరటట

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గగటటసపరటట
ఇసటట ననస:3-14-640
వయససస:63
లస: పప

94-9/964

2755 NDX2804227
పపరర: హహమ బసదస అకకరననన

94-9/965

భరస : ఫణణ పడజశల వలలరారరర
ఇసటట ననస:3-14-641 F NO.101
వయససస:30
లస: ససస స
94-8/1153

తసడడ:డ చసదడ రరవప తషటస
ఇసటట ననస:3-14-643
వయససస:41
లస: పప
94-8/1385

94-9/276

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప చచనసరపరటట
ఇసటట ననస:3-14-640
వయససస:45
లస: పప

2745 NDX1129485
పపరర: మగరళకకషష కకయ

2757 NDX2664555
పపరర: ఉమమశసకర తషటస

2737 NDX0572024
పపరర: పదనమవత వటటసకలటట వటటసకలటట

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గగటటసపరటట
ఇసటట ననస:3-14-640
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ పడసరద వలల
ర రర
ఇసటట ననస:3-14-641 F NO. 101
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ పడసరద వలలరారరర
ఇసటట ననస:3-14-641 PT NO.101
వయససస:32
లస: పప

భరస : కకషష పడసరద దడపసలపపడడ
ఇసటట ననస:3-14-643
వయససస:54
లస: ససస స

94-9/278

భరస : మహహష
ఇసటట ననస:3-14-641
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వలలరారరర
ఇసటట ననస:3-14-641 FLAT NO.101
వయససస:65
లస: పప

2759 NDX3143138
పపరర: వనసకయమమ దడపసలపపడడ

2739 NDX1928672
పపరర: హనసమమయమమ గగటటసపరటట

భరస : వరయఖ వకకమ
ఇసటట ననస:3-14-641
వయససస:70
లస: ససస స
94-9/961

94-9/273

భరస : శకధర రరవప వటటసకలటట
ఇసటట ననస:3-14-640
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకయ
ఇసటట ననస:3-14-640
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ అపయఖ పస టటరరర
ఇసటట ననస:3-14-640
వయససస:48
లస: పప

2756 NDX2804201
పపరర: వనసకటటష వలలరారరర

94-9/275

తసడడ:డ శకధర రరవప వటటసకలటట
ఇసటట ననస:3-14-640
వయససస:31
లస: పప

2744 AP151010072324
పపరర: అచసఖతరరమ లకరరకలల
లకరకలల
తసడడ:డ వపరయఖ లకరరకలల
ఇసటట ననస:3-14-640
వయససస:49
లస: పప

2753 NDX2804193
పపరర: సరసబశవ పడసరద వలలరారరర

2736 NDX2179480
పపరర: ససజజత పస టటరరర

భరస : ఉమమకరసతయఖ గగటటసపరటట
ఇసటట ననస:3-14-640
వయససస:74
లస: ససస స
94-9/280

2734 NDX0468348
పపరర: ననగ మలర శశరగ చచనసరపరటట

భరస : వనసకటటశశరరర చచనసరపరటట
ఇసటట ననస:3-14-640
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప పస టటరరర
ఇసటట ననస:3-14-640
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వరయఖ లకరరకలల
ఇసటట ననస:3-14-640
వయససస:72
లస: ససస స

2750 NDX3049277
పపరర: మహహష బకకర

94-9/272

తసడడ:డ అచసఖతరరస లకరరకలల
ఇసటట ననస:3-14-640
వయససస:23
లస: ససస స

2735 AP151010075266
పపరర: లకడమలమవణఖ లకరరకలల
లకరకలల
భరస : వరయఖ లకరరకలల
ఇసటట ననస:3-14-640
వయససస:45
లస: ససస స

2741 NDX0477208
పపరర: వ సరసబశవరరవప వ

2733 NDX2179522
పపరర: దదదదవఖ లకరరకలల

2758 NDX3140001
పపరర: కకషష పడసరద రరవప దడపసలపపడడ

94-8/1384

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప దడపసలపపడడ
ఇసటట ననస:3-14-643
వయససస:60
లస: పప
94-8/1386

తసడడ:డ కకషష పడసరద రరవప దడపసలపపడడ
ఇసటట ననస:3-14-643
వయససస:32
లస: పప

2761 NDX2684330
పపరర: దసరర మమ తషటస

94-9/717

తసడడ:డ ననరరయణ మమరగస కజ
ఇసటట ననస:3-14-643
వయససస:36
లస: ససస స
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2762 NDX3020674
పపరర: చన ననయగడడ గదసపపడడ

94-9/968

తసడడ:డ ననసరయఖ గదసపపడడ
ఇసటట ననస:3-14-643
వయససస:67
లస: పప
2765 NDX2040046
పపరర: ససత పపననరశశరగ జవశ

2769 JBV3045747
పపరర: బసవపపరష మమ దసడమమడడ
తడ-14-645
భరస : సతఖననరరయణ తడ-14-645
ఇసటట ననస:3-14-645
వయససస:67
లస: ససస స

94-9/290

94-9/291
2770 JBV3037124
పపరర: మగరళ ననగభబసరవ
nagabhyrava
తసడడ:డ మధనమహనరరవప తడ-14-645
ఇసటట ననస:3-14-645
వయససస:53
లస: పప

94-9/292

2772 AP151010075355
పపరర: జయ కర.r

94-9/293

2773 JBV3044997
పపరర: గగరగజ kalikat

94-9/295

94-9/298

94-9/296

94-9/301

2781 NDX1129923
పపరర: రరమమసజననయగలల కకయ

94-9/299

2784 NDX1848474
పపరర: సరయ కకషష దదగగమరగస

94-9/302

94-9/306

2789 NDX0587709
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మవరశ

94-8/984

2787 NDX0587568
పపరర: రవ శసకరర మమదదరరజ

94-9/304

తసడడ:డ వనసకటబశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-14-651
వయససస:25
లస: పప

2779 NDX1136803
పపరర: భవరన కకయ

94-9/300

2782 NDX1909102
పపరర: ససవర కకషష దదవళర

94-8/742

2785 AP151010072539
పపరర: భబసరర రరవప దదగగమరగస

94-9/305

తసడడ:డ లలకజశశర రరవప దదగగమరగస
ఇసటట ననస:3-14-648
వయససస:62
లస: పప
94-9/307

తసడడ:డ కకదసడరరమ madiraju
ఇసటట ననస:3-14-650
వయససస:39
లస: పప
2790 NDX1283282
పపరర: శక చరణ మవరశ

94-9/297

తసడడ:డ కకసడల రరవప దదవళర
ఇసటట ననస:3-14-648
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ భబసరర రరవప దదగగమరగస
ఇసటట ననస:3-14-648
వయససస:24
లస: పప

2786 AP151010072029
పపరర: వనసకట లకడమ నరసససహరరవప
మజసదనర
తసడడ:డ పపరరషస తస మరరవప మగజసదనర
ఇసటట ననస:3-14-650
వయససస:70
లస: పప

2776 AP151010075365
పపరర: లలత కర.r

భరస : రరమమసజననయగలల కకయ
ఇసటట ననస:3-14-647
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ జజగయఖ కకయ
ఇసటట ననస:3-14-647
వయససస:27
లస: పప
94-9/303

94-9/294

భరస : రరమయఖర కర.r
ఇసటట ననస:3-14-646
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : జజగయఖ కకయ
ఇసటట ననస:3-14-647
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : భబసరర రరవప దదగగమరగస
ఇసటట ననస:3-14-648
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:3-14-651
వయససస:55
లస: పప

2778 NDX1136811
పపరర: లకడమదదవమమ కకయ

94-9/288

తసడడ:డ రరమయఖర ka
ఇసటట ననస:3-14-646
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : రరమయఖర కర.r
ఇసటట ననస:3-14-646
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమసజననయగలల కకయమ
ఇసటట ననస:3-14-647
వయససస:27
లస: పప
2783 AP151010075406
పపరర: పపషసలత దదగగమరగస

2775 AP151010075771
పపరర: పదదమన కర.ఆర కర.r

2767 NDX1136969
పపరర: రమఖ జజఖత కకయమ
తసడడ:డ రరమమసజననయగలల కకయమ
ఇసటట ననస:3-14-645
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరమయఖర కర.r
ఇసటట ననస:3-14-646
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రరమయఖర kalikat
ఇసటట ననస:3-14-646
వయససస:78
లస: ససస స
2780 NDX1129709
పపరర: పవన కలమమర కకయమ

తసడడ:డ ఉమమశసకర తషటస
ఇసటట ననస:3-14-643
వయససస:21
లస: పప

94-9/289

భరస : రమయఖర
ఇసటట ననస:3-14-646
వయససస:68
లస: ససస స
2777 JBV3045002
పపరర: subbalakshmi kalikat

94-30/1028

94-9/287

తసడడ:డ పపరసబసవయఖ తడ-14-645
ఇసటట ననస:3-14-645
వయససస:74
లస: పప
2774 NDX1136357
పపరర: పదదమన కర

2764 NDX2682755
పపరర: వరరణ తషటస

2766 NDX1419531
పపరర: ననగబబసరవ ససమఖ
nagabhyrava
తసడడ:డ మగరళ nagabhyrava
ఇసటట ననస:3-14-645
వయససస:25
లస: ససస స

94-9/286

భరస : మగరళ తడ-14-645
ఇసటట ననస:3-14-645
వయససస:48
లస: ససస స
2771 JBV3037140
పపరర: sathyanarayan danamudi

94-9/969

భరస : చన ననయగడడ గదసపపడడ
ఇసటట ననస:3-14-643
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : గసటయఖ జవశ
ఇసటట ననస:3-14-644
వయససస:68
లస: ససస స
2768 JBV3045812
పపరర: మమలతలత తడ-14-266

2763 NDX3031887
పపరర: వజయ లకడమ గదసపపడడ

2788 NDX0496281
పపరర: మవశ జజఖత

94-8/979

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-14-651
వయససస:47
లస: ససస స
94-8/990

2791 NDX3047263
పపరర: వర లకడమ గగసడర పలర

94-8/1387

తసడడ:డ కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:3-14-651
వయససస:18
లస: ససస స
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2792 NDX3030632
పపరర: కకటటశశర రరవప మసడవ

94-9/970

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మసడవ
ఇసటట ననస:3-14-651
వయససస:71
లస: పప
2795 NDX3103900
పపరర: ననగరబనస
ర గగసడర పలర

94-9/973

94-61/4

94-9/310

తసడడ:డ లకడమ నరసససహరరవప potula
ఇసటట ననస:3-14-652
వయససస:64
లస: పప
2804 NDX1810556
పపరర: ననగ శక నవఖ రరవపరటట

94-9/312

94-9/315

94-9/318

94-9/321

తసడడ:డ ననరరయణ రరవ
ఇసటట ననస:3-14-657
వయససస:63
లస: పప
2819 NDX2682300
పపరర: లలత సరయ నగరజ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:3-14-657
వయససస:21
లస: పప

2802 NDX2800563
పపరర: జయలకడమ కరగ

2803 NDX2125483
పపరర: తదజశశన రరవపరటట

2805 NDX0826032
పపరర: రమమదదవ రరవపరటట

2808 JBV3044278
పపరర: ససబబబయమమ చచరరకలరగ

2811 JBV3036126
పపరర: రరమససబబయఖ చచరరకలరగ

2814 NDX1136449
పపరర: జయశక రరవ

2817 NDX2638120
పపరర: పపరష చసదడ శశఖరరరవప కకలమరగ

94-9/976

2820 NDX2965242
పపరర: శకనవరస రరవప నగరజ
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నగరజ
ఇసటట ననస:3-14-657
వయససస:51
లస: పప

94-9/309

94-9/311

తసడడ:డ వననద బబబగ రరవపరటట
ఇసటట ననస:3-14-653
వయససస:23
లస: ససస స
94-9/313

2806 NDX0799130
పపరర: వననద బబబగ రరవపరటట

94-9/314

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:3-14-653
వయససస:50
లస: పప
94-9/316

2809 NDX0778589
పపరర: శకనవరస హనసమమన రరవపరటట

94-9/317

తసడడ:డ పపరయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:3-14-654
వయససస:39
లస: పప
94-9/319

2812 NDX2638492
పపరర: దదననష రరవపరటట

94-9/718

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:3-14-655
వయససస:19
లస: పప
94-9/322

2815 NDX2028497
పపరర: శరరద కలరరక

94-9/323

భరస : ననగరరజ కలరరక
ఇసటట ననస:3-14-657
వయససస:61
లస: ససస స
94-9/719

భసధసవప: హహడ ఆఫ దద ఫరఖమల కకలమరగ
ఇసటట ననస:3-14-657
వయససస:52
లస: పప
94-9/721

94-9/975

2800 NDX0074310
పపరర: ససతనరరస కరసడడనఖ పస తషల
తసడడ:డ రఘగరరస potula
ఇసటట ననస:3-14-652
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప రరవ
ఇసటట ననస:3-14-657
వయససస:57
లస: ససస స
94-9/324

2797 NDX3020021
పపరర: జయయశ మసడవ

భరస : వనసకటలకడమనరసససహరరవప chitlapalli
ఇసటట ననస:3-14-652
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ చచరరకలరగ
ఇసటట ననస:3-14-654
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప మగపసలననన
ఇసటట ననస:3-14-656
వయససస:35
లస: పప
2816 NDX1129725
పపరర: ససబబబరరవప రరవ

94-9/308

భరస : రరమససబబయఖ చచరరకలరగ
ఇసటట ననస:3-14-654
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప కలపర
ఇసటట ననస:3-14-654
వయససస:42
లస: పప
2813 JBV3036043
పపరర: మహహష బబబగ మగపసలననన

2799 NDX0468041
పపరర: లలత చచటరపలర chitlapalli

94-9/972

తసడడ:డ యమథదనరరననథ మసడవ
ఇసటట ననస:3-14-651
వయససస:20
లస: పప

భరస : వననద బబబగ రరవపరటట
ఇసటట ననస:3-14-653
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పపరయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:3-14-654
వయససస:56
లస: ససస స
2810 NDX0778654
పపరర: కకషష కలపర

94-9/974

భరస : రఘగరరస పస తషల
ఇసటట ననస:3-14-652, C-91
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వననద బబబగ రరవపరటట
ఇసటట ననస:3-14-653
వయససస:25
లస: ససస స
2807 NDX0777052
పపరర: అసజమమ రరవపరటట

2796 NDX3028586
పపరర: ననగరబనస
ద గగసడర పలర

2794 NDX3019940
పపరర: యమతసదదరననథ మసడవ

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:3-14-651
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకట కకరణ కలమమర గగసడర పలర
ఇసటట ననస:3-14-651
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధన కకషష మమక
ఇసటట ననస:3-14-651
వయససస:50
లస: పప
2801 NDX0466961
పపరర: రఘగరరమ పస తషల

94-9/971

భరస : కకటటశశర రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:3-14-651
వయససస:65
లస: ససస స

భసధసవప: సససదనరరవప కరరరటట
ఇసటట ననస:3-14-651
వయససస:39
లస: ససస స
2798 NDX2508828
పపరర: మహన మమక

2793 NDX3029451
పపరర: జజఖత మసడవ

2818 NDX2638310
పపరర: మసగమమ కకలమరగ

94-9/720

భరస : పపరష చసదడ శశఖరరరవప కకలమరగ
ఇసటట ననస:3-14-657
వయససస:44
లస: ససస స
94-9/977

2821 NDX3120581
పపరర: వనసకటటష కకలమరగ

94-9/978

తసడడ:డ కకలమరగ పపరష చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:3-14-657
వయససస:23
లస: పప
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94-65/831

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:3-14-657
వయససస:42
లస: ససస స
2825 NDX2804268
పపరర: గరరగనసదనన సరయ నసబమరగ

94-9/981

94-9/327

94-9/330

94-9/723

94-9/982

94-9/383

94-9/332

భరస : వనసకటననగ మధసకకషష ఆరర
ఇసటట ననస:3-14-663 F.NO-502
వయససస:31
లస: ససస స

2835 NDX2698090
పపరర: రరమ కకషష రరడడడ బబ సడన

2838 NDX2961209
పపరర: అసజల శరనసపపడడ

2841 NDX2424091
పపరర: శకనవరసస బరరక

2844 JBV3045606
పపరర: వజయలకడమ యయలలర పసదద

94-9/335

2847 NDX1928326
పపరర: సరశత మమరరవ

94-9/724

2850 NDX2490290
పపరర: వనసకట రమణ ఆరర
భరస : లకమయఖ ఆరర
ఇసటట ననస:3-14-663 F.NO-502
వయససస:56
లస: ససస స

2830 NDX1179852
పపరర: ననగరరజ కకరరరపరటట

94-9/329

2833 NDX2703163
పపరర: అసజల సనసమనడడ

94-9/722

2836 NDX2671881
పపరర: ససశల కకనసకక

94-9/725

భరస : ఈశశరయఖ కకనసకక
ఇసటట ననస:3-14-659
వయససస:38
లస: ససస స
94-9/983

2839 NDX2828267
పపరర: అరరణ కరసత బబ సడన

94-9/984

భరస : రరమ కకషష రరడడడ బబ సడన
ఇసటట ననస:3-14-659
వయససస:39
లస: ససస స
94-9/384

2842 NDX0928408
పపరర: ననగ మమధసరగ ఆరజమగసదన

94-9/331

తసడడ:డ కరపలమ కకషష ఆరజమగసదన
ఇసటట ననస:3-14-661
వయససస:30
లస: ససస స
94-9/333

2845 JBV3045614
పపరర: లకకషకశరఖమల యయలలర పసదద

94-9/334

భరస : వనసకటరరమశరమ యయలలర పసదదద
ఇసటట ననస:3-14-662
వయససస:63
లస: ససస స
94-9/336

భరస : పడభబకర మమరరవ
ఇసటట ననస:3-14-663
వయససస:33
లస: ససస స
94-9/337

94-9/326

భరస : ననగజశశర రరవప సనసమనడడ
ఇసటట ననస:3-14-659
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరమశరమ యయలలర పసదద
ఇసటట ననస:3-14-662
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరషయఖ శరససస స యయలలర పసదదద
ఇసటట ననస:3-14-662
వయససస:73
లస: పప
2849 NDX2490217
పపరర: జజజ ననసబక ఆరర

94-9/1243

తసడడ:డ అదద ననరరయణ బరరక
ఇసటట ననస:3-14-659,F.N.SF-1
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ చచనరకజశవ రరడడడ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:3-14-661
వయససస:69
లస: పప
2846 JBV3036985
పపరర: వనసకట రరమశరమ యయలలర పసదదద

2832 NDX2471944
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పరలడడగగ

2827 NDX1136399
పపరర: మమరరత నసదదగరమ

తసడడ:డ మగనశశర రరవప కకరరరపరటట
ఇసటట ననస:3-14-658
వయససస:65
లస: పప

భరస : ననగజశశర రరవప శరనసపపడడ
ఇసటట ననస:3-14-659
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస బరరక
ఇసటట ననస:3-14-659,F.N.SF-1
వయససస:32
లస: ససస స
2843 NDX0457515
పపరర: శకనవరసరరడడడ బబ డపరటట

94-9/328

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ బబ సడన
ఇసటట ననస:3-14-659
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర శరనసపపడడ
ఇసటట ననస:3-14-659
వయససస:63
లస: పప
2840 NDX2424109
పపరర: వజయ కలమమరగ బరరక

2829 NDX1136886
పపరర: radharani nandigama

94-9/980

భరస : శశషగగరగరరవప నసదదగరమ
ఇసటట ననస:3-14-658
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభమషణస పరలడడగగ
ఇసటట ననస:3-14-658 Flat-D2
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ కకనసకక
ఇసటట ననస:3-14-659
వయససస:48
లస: పప
2837 NDX2961605
పపరర: ననగజశశర రరవప శరనసపపడడ

94-9/325

భరస : శశషగగరగరరవప nandigama
ఇసటట ననస:3-14-658
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ పరరదసరరదద మమదదరరజ
ఇసటట ననస:3-14-658
వయససస:70
లస: పప
2834 NDX2671915
పపరర: ఈశశరయఖ కకనసకక

2826 NDX1136860
పపరర: పడవలర క కకరరరపరటట

2824 NDX2804276
పపరర: మలర శశరగ నసబమరగ

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప నసబమరగ
ఇసటట ననస:3-14-657, F NO 2A
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషస ర కకరరరపరటట
ఇసటట ననస:3-14-658
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కకదసడరరస మమదదరరజ
ఇసటట ననస:3-14-658
వయససస:60
లస: ససస స
2831 AP151010072578
పపరర: కకదసడరరస మమదదరరజ

94-9/979

తసడడ:డ చసదడ మమళ నసబమరగ
ఇసటట ననస:3-14-657, F NO 2A
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశర రరవప నసబమరగ
ఇసటట ననస:3-14-657, F NO 2A
వయససస:19
లస: పప
2828 AP151010075491
పపరర: లకడమకరసతమమ మమదదరరజ

2823 NDX2804250
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప నసబమరగ

2848 AP151010117343
పపరర: అనలలరమమర కకలల
ర రర

94-34/17

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3-14-663
వయససస:51
లస: పప
94-9/338

2851 NDX2490142
పపరర: రఘగ తదజ ఆరర

94-9/339

తసడడ:డ లకమయఖ ఆరర
ఇసటట ననస:3-14-663 F.NO-502
వయససస:31
లస: పప

Page 382 of 393

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-42

2852 NDX2490266
పపరర: వనసకటననగ మధసకకషష ఆరర

94-9/340

తసడడ:డ లకమయఖ ఆరర
ఇసటట ననస:3-14-663 F.NO-502
వయససస:33
లస: పప
2855 AP151010075315
పపరర: శరఖమలమదదవ కకసడబబ లల

94-9/343

94-9/346

94-9/349

94-9/353

94-9/985

94-9/357

94-9/360

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ససదదరరడడడ
ఇసటట ననస:3-14-667
వయససస:55
లస: పప

2865 NDX2092559
పపరర: హరగత పప టర

2868 NDX2965408
పపరర: ననగ లకడమ పప టర

2871 NDX2050789
పపరర: పదమ కలరకపరటట

2874 AP151010075515
పపరర: వమల పపచనచ

94-9/363

2877 AP151010072301
పపరర: శకరరమచసదడమమరగస పపచనచ

94-9/354

2880 NDX2571933
పపరర: వనసకటటష ససదదరరడడడ
తసడడ:డ చరసజవ ససదదరరడడడ
ఇసటట ననస:3-14-667
వయససస:27
లస: పప

2860 NDX2050862
పపరర: జజఖత పదసకసటట

94-9/348

2863 NDX2050664
పపరర: వనసకట పరడడకరసత

94-9/352

2866 AP151010075111
పపరర: ఆనసతరరవమమ పస టబర

94-9/355

భరస : సససదయఖ పస టబర
ఇసటట ననస:3-14-666
వయససస:52
లస: ససస స
94-9/986

2869 NDX2050755
పపరర: ససమఖ కకరకపరటట

94-9/356

తసడడ:డ ఏడడకకసదల రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:3-14-667
వయససస:27
లస: ససస స
94-9/358

2872 NDX2075712
పపరర: గగరగజకలమమరగ నషరధనమ

94-9/359

భరస : శశషగగరగ రరవప కలసభబరర
ఇసటట ననస:3-14-667
వయససస:62
లస: ససస స
94-9/361

2875 AP151010072300
పపరర: వనసకట మలలర శశర పపచనచ

94-9/362

తసడడ:డ శకరరమచసదడమమరగస పపచనచ
ఇసటట ననస:3-14-667
వయససస:53
లస: పప
94-9/364

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ పపచనచ
ఇసటట ననస:3-14-667
వయససస:80
లస: పప
94-9/1245

94-9/345

తసడడ:డ లసగనర పరడడకరసత
ఇసటట ననస:3-14-665
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకరరమచసదడమమరగస పపచనచ
ఇసటట ననస:3-14-667
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కలసభబరర
ఇసటట ననస:3-14-667
వయససస:65
లస: పప
2879 NDX2571875
పపరర: చరసజవ ససదదరరడడడ

94-9/350

భరస : ఏడడకకసదల రరవప కలరక పరటట
ఇసటట ననస:3-14-667
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరఘవయఖ వనలలగరలల
ఇసటట ననస:3-14-667
వయససస:64
లస: ససస స
2876 NDX2050706
పపరర: శశషగగరగ రరవప కలసభబరర

2862 NDX2050847
పపరర: ధనలకడమ పరడడ కసటట

2857 AP151010072322
పపరర: ససరజసదడననథ కకసడబబ లల

భరస : వనసకట పదసకసటట
ఇసటట ననస:3-14-665
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదయఖ పప టర
ఇసటట ననస:3-14-666
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసదల రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:3-14-667
వయససస:30
లస: ససస స
2873 NDX2050805
పపరర: వరరజఖస వనలలగరలల

94-9/347

తసడడ:డ సససదయఖ పప టర
ఇసటట ననస:3-14-666
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయఖ పప టర
ఇసటట ననస:3-14-666
వయససస:62
లస: పప
2870 NDX2050730
పపరర: రమఖ కకరకపరటట

2859 NDX1389493
పపరర: కకషష పసడయ బబ బమబరగ

94-9/342

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప కకసడబబ లల
ఇసటట ననస:3-14-664
వయససస:42
లస: పప

భరస : లసగనర పరడడ కసటట
ఇసటట ననస:3-14-665
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ బమబరగ
ఇసటట ననస:3-14-665
వయససస:60
లస: పప
2867 NDX2965416
పపరర: సససదయఖ పప టర

94-9/344

తసడడ:డ పపననరరరవప బబ బమబరగ
ఇసటట ననస:3-14-665
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పపననర రరవప బబ బమబరగ
ఇసటట ననస:3-14-665
వయససస:53
లస: ససస స
2864 NDX2121176
పపరర: పపననరరరవప బబ బమబరగ

2856 NDX1928342
పపరర: పడభబకర మమరరవ

2854 AP151010075316
పపరర: లమవణఖ కకసడబబ లల kondabolu

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప kondabolu
ఇసటట ననస:3-14-664
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ మమరరవ
ఇసటట ననస:3-14-664
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరవప కకసడబబ లల
ఇసటట ననస:3-14-664
వయససస:65
లస: పప
2861 NDX2121184
పపరర: నళన బబ బమబరగ

94-9/341

తసడడ:డ మలర యఖ ఆరర
ఇసటట ననస:3-14-663 F.NO-502
వయససస:59
లస: పప

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప కకసడబబ లల
ఇసటట ననస:3-14-664
వయససస:60
లస: ససస స
2858 AP151010072321
పపరర: మలర ఖమరరరన రరవప కకసడబబ లల

2853 NDX2490183
పపరర: లకమయఖ ఆరర

2878 NDX2571909
పపరర: రజన ససదదరరడడడ

94-9/1244

భరస : చరసజవ ససదదరరడడడ
ఇసటట ననస:3-14-667
వయససస:42
లస: ససస స
94-9/1246

2881 NDX2571917
పపరర: వహరగక ససదదరరడడడ

94-9/1248

తసడడ:డ చరసజవ ససదదరరడడడ
ఇసటట ననస:3-14-667
వయససస:25
లస: ససస స
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2882 AP151010075182
పపరర: sunanda meka

94-9/365

భరస : రరసబబబగ meka
ఇసటట ననస:3-14-668
వయససస:54
లస: ససస స
2885 JBV3036761
పపరర: వకరకసత మమక

94-9/368

94-9/371

94-9/987

94-9/375

94-9/990

94-9/993

94-9/379

భరస : వసశ కకషష గగరగపరగస
ఇసటట ననస:3-14-674
వయససస:33
లస: ససస స

2895 JBV3036936
పపరర: జననరద నరరవప పపరరగగళర

2898 NDX3039922
పపరర: ససధనకర రరవప దనసరగ

2901 JBV3046133
పపరర: పడతభ గగరగపరగస

2904 JBV3037512
పపరర: గగరగపరగస పడశరసత కలమమర

94-9/382

2907 NDX3149127
పపరర: శవ ననగజశశర రరవప కకలలసస

94-9/376

2910 NDX3110178
పపరర: అపరష వనసషషవ గగసడచబబ యన
భరస : పడశరసత కలమమర గగరగపరగస
ఇసటట ననస:3-14-674 (C-67)
వయససస:34
లస: ససస స

2890 NDX0073999
పపరర: దదలప కలమమర గరగగననన

94-9/373

2893 JBV3045580
పపరర: గగరగపరగస పడతభ

94-9/374

2896 NDX2730448
పపరర: శకననథ కడడయమల

94-9/989

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప కడడయమల
ఇసటట ననస:3-14-672
వయససస:49
లస: పప
94-9/991

2899 NDX2961159
పపరర: హణణలమ దనసరగ

94-9/992

భరస : ససధకర దనసరగ
ఇసటట ననస:3-14-673
వయససస:49
లస: ససస స
94-9/377

2902 JBV3046109
పపరర: గగరగపరగస వజయ లకడమ

94-9/378

భరస : గగరగపరగస వనసకట చలస
ఇసటట ననస:3-14-674
వయససస:55
లస: ససస స
94-9/380

2905 JBV3037520
పపరర: గగరగపరగస వసశ కకషష

94-9/381

తసడడ:డ గగరగపరగస వనసకట చలస
ఇసటట ననస:3-14-674
వయససస:36
లస: పప
94-9/994

భసధసవప: పడతభ గగరగపరగస
ఇసటట ననస:3-14-674
వయససస:43
లస: పప
94-9/996

94-9/370

తసడడ:డ గగరగపరగస వనసకట చలస
ఇసటట ననస:3-14-671
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరగపరగస వనసకట చలస
ఇసటట ననస:3-14-674
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ గగరగపరగస రసగయఖ
ఇసటట ననస:3-14-674
వయససస:61
లస: పప
2909 NDX3169554
పపరర: శరకవణణ కకలలసస

94-9/988

తసడడ:డ వనసకట చలస గగరగపరగస
ఇసటట ననస:3-14-674
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటబచలస గరరగపరగస
ఇసటట ననస:3-14-674
వయససస:75
లస: ససస స
2906 JBV3037538
పపరర: గగరగపరగస వనసకట చలస

2892 NDX3145059
పపరర: వనసకట రతరస మకరపరటట

2887 AP151010072227
పపరర: rambabu meka

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప gogineni
ఇసటట ననస:3-14-669
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ భకలల దనసరగ
ఇసటట ననస:3-14-673
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససధనకర రరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:3-14-673
వయససస:31
లస: పప
2903 NDX0452805
పపరర: ననగజసదడమమ గరరగపరగస

94-9/372

తసడడ:డ వనసకటపసయఖ పపరరగగళర
ఇసటట ననస:3-14-671
వయససస:77
లస: పప

భరస : శకననథ కడడయమల
ఇసటట ననస:3-14-672
వయససస:35
లస: ససస స
2900 NDX2961084
పపరర: ససదదప దనసరగ

2889 NDX0703447
పపరర: రతనరసబ గరసరన

94-9/367

తసడడ:డ venkatakrishnaiah meka
ఇసటట ననస:3-14-668
వయససస:67
లస: పప

భరస : శశషష బబబగ మకరపరటట
ఇసటట ననస:3-14-670,C-77
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : జననరరనరరవప పపరరగగళర
ఇసటట ననస:3-14-671
వయససస:65
లస: ససస స
2897 NDX2730414
పపరర: వణ కడడయమల

94-9/369

భరస : దదలప కలమమర గరగగననన
ఇసటట ననస:3-14-669
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరస మకరపరటట
ఇసటట ననస:3-14-670,C-77
వయససస:56
లస: పప
2894 JBV3045572
పపరర: రరజఖలకకష క పపరరగగళర

2886 AP151010072571
పపరర: మగరళమహన శకరరమపసగరరగ

2884 JBV3036795
పపరర: gowtham mrka

తసడడ:డ రరసబబబ meka
ఇసటట ననస:3-14-668
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ గసగపస శకరరమపసగరరగ
ఇసటట ననస:3-14-668
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపస శకరరమపసగరరగ
ఇసటట ననస:3-14-668
వయససస:77
లస: పప
2891 NDX3145778
పపరర: ససహహ బబబగ మకరపరటట

94-9/366

భరస : గసగపస శకరరమపసగరరగ
ఇసటట ననస:3-14-668
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబగ మమక
ఇసటట ననస:3-14-668
వయససస:35
లస: పప
2888 AP151010072185
పపరర: గసగపస శకరరమపసగరరగ

2883 AP151010075113
పపరర: పరరశతమమ శకరరమపసగరరగ

2908 NDX3205044
పపరర: అపరష వనసషషవ గగసడచబబ యన

94-9/995

భరస : పడశరసత గగరగపరగస
ఇసటట ననస:3-14-674
వయససస:34
లస: ససస స
94-9/997

2911 NDX2699353
పపరర: ననగజశశర రరవప శరనసపపడడ

94-6/659

భసధసవప: ననగజశశరరవప
ఇసటట ననస:3-14-689
వయససస:63
లస: పప
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2912 NDX2686871
పపరర: అదద లకడమ మరగయసపలర

94-5/944

భరస : గగరవయఖ
ఇసటట ననస:3-14-1210
వయససస:53
లస: ససస స
2915 JBV3022100
పపరర: సలమమ సయఖద

94-3/1077

94-3/1080

95-20/2

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:3-15
వయససస:55
లస: ససస స

2919 JBV3012606
పపరర: ససభబన సయఖద

2922 SQX2098309
పపరర: యశశసత మమమననన

94-3/1083

2925 NDX2498533
పపరర: ధనరగమక పసడడత

94-3/1081

తసడడ:డ ససభబన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-15/1
వయససస:54
లస: ససస స

2928 JBV3021516
పపరర: జరసననబ shaik

95-20/555

2931 NDX0113126
పపరర: షమమగలమర షపక

94-3/1079

2920 NDX2292910
పపరర: వనసకట కకషష సరయ ఏలలచరగ

94-119/2

2923 NDX2493096
పపరర: అసజల చలక

94-3/1082

తసడడ:డ సమయయలల చలక
ఇసటట ననస:3-15/1
వయససస:21
లస: ససస స
94-3/1084

2926 NDX1894014
పపరర: అలమరబ షపక

94-3/1085

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:3-15/1
వయససస:49
లస: ససస స
94-3/1087

భరస : హమద షససక
ఇసటట ననస:3-15/1
వయససస:55
లస: ససస స
94-3/1089

2917 NDX1569617
పపరర: నగగన బబషర సయఖద

తసడడ:డ ఆదదశశషష ఏలలచరగ
ఇసటట ననస:3/15
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప పసడడత
ఇసటట ననస:3-15/1
వయససస:33
లస: ససస స
94-3/1086

94-3/1076

తసడడ:డ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:3-15
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మమమననన
ఇసటట ననస:3-15
వయససస:18
లస: పప

భరస : ననగమర మరర షససక
ఇసటట ననస:3-15/1
వయససస:32
లస: ససస స

2930 NDX2493179
పపరర: ఇసరమయల షపక

94-3/1078

తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:3-15
వయససస:57
లస: పప

2921 SQX1322460
పపరర: సససదన బ షపక

2927 NDX1894006
పపరర: బబషర షపక

2916 NDX1229731
పపరర: మమబగ సయఖద

2914 NDX1569609
పపరర: బబజ బబగస సయఖద

భరస : గరస బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:3-15
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:3-15
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:3-15
వయససస:34
లస: పప

2924 NDX0236836
పపరర: ఫరతమమబ షపక

94-3/1075

భరస : ననగరన బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:3-15
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:3-15
వయససస:49
లస: ససస స
2918 NDX1229723
పపరర: గరస బబషర సయఖద

2913 NDX2356640
పపరర: షకకల సయఖద

2929 NDX1804237
పపరర: మసరసన బ షపక

94-3/1088

భరస : ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-15/1
వయససస:80
లస: ససస స
94-3/1090

2932 NDX0003343
పపరర: జలమన షపక

94-3/1091

తసడడ:డ హమద షపక
ఇసటట ననస:3-15/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:3-15/1
వయససస:29
లస: పప

94-8/1388
2933 NDX2881001
పపరర: బల ననగ వనసకటటశశరరర
వశశననథసన
తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప వశశననథసన
ఇసటట ననస:3-15-3/A
వయససస:49
లస: పప

2934 NDX2340453
పపరర: పవన సరయ వవనక వరసకక

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప వరసకక
తసడడ:డ రరమ కకటట వరసకక
ఇసటట ననస:3-15-3/C VENKATA BALAJI HO ఇసటట ననస:3-15-3/C VENKATA BALAJI HO
వయససస:22
లస: పప
వయససస:49
లస: పప

2936 NDX2471928
పపరర: ససతతషస నకకత పడసరద పటస సరశమ

2937 NDX2908978
పపరర: పడవణ కలమమర ఆవపల

94-9/387

తసడడ:డ దసరర పస
డ రద పటస సరశమ
ఇసటట ననస:3-15-4/A 1ST LANE
వయససస:20
లస: ససస స
2939 NDX2401776
పపరర: శకనవరస జసపన
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప జసపన
ఇసటట ననస:3-15-620
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ బబషర షససక
ఇసటట ననస:3-15/1
వయససస:33
లస: పప
94-9/385

94-90/1096

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:3-15-103/4
వయససస:23
లస: పప
94-4/1009

2940 NDX2121168
పపరర: సతఖననరరయణ రవ
తసడడ:డ రరమన రవ
ఇసటట ననస:3-15-677
వయససస:54
లస: పప

2935 NDX2340446
పపరర: శవ శసకర రరవప వరసకక

2938 NDX1804278
పపరర: జయమమ బసడర

94-9/386

94-10/727

భరస : వనసకటటశశరరర బసడర
ఇసటట ననస:3-15-400
వయససస:57
లస: ససస స
94-9/388

2941 NDX2675254
పపరర: పసద పసచచయఖ గగసటటపలర

94-9/727

తసడడ:డ రరశ ససబబ రరయగడడ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:3-15-677
వయససస:52
లస: పప
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94-9/389

భరస : ననగజశశర రరవప బబవశశటస ట
ఇసటట ననస:3-15-678
వయససస:63
లస: ససస స
2945 NDX2989168
పపరర: రతర కలమమరగ జలదద

94-9/1000

94-9/1003

94-9/1006

94-9/1009

భసధసవప: నలనమహసచసద గరగకపరటట
ఇసటట ననస:3-15-684
వయససస:40
లస: ససస స
94-9/728

2960 NDX2030021
పపరర: వనసకట ననగమలర క చదచళళ

94-9/392

94-9/395

94-9/1007

94-9/398

2955 NDX2965267
పపరర: రగహన షపక

2956 NDX3039468
పపరర: హరర సరయ గరగకకపరటట

94-9/1010

2961 NDX1558768
పపరర: సతఖవత యమస yasa

2964 NDX2040202
పపరర: ససతమహ లకడమ గరగగననన

2967 NDX1558776
పపరర: వనసకటటశశర రరవప యమసర

2970 NDX3152535
పపరర: సససగమమ కకడడ
భరస : బడహమనసదస కకడడ
ఇసటట ననస:3-15-685
వయససస:72
లస: ససస స

94-9/1005

94-9/1008

94-9/1011

తసడడ:డ నలన మగరళమహన చసద గరగకకపరటట
ఇసటట ననస:3-15-684
వయససస:22
లస: పప
94-9/729

2959 NDX2092336
పపరర: పడతభ యమస

94-9/391

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప యమస
ఇసటట ననస:3-15-685
వయససస:35
లస: ససస స
94-9/393

2962 NDX1928300
పపరర: శరరదన దదవ దసపసటర

94-9/394

భరస : ససబడహమణఖస దసపసటర
ఇసటట ననస:3-15-685
వయససస:60
లస: ససస స
94-9/396

2965 NDX2145945
పపరర: తషలససకకషర ఇసటటరగ

94-9/397

తసడడ:డ జజనకకరరమమ రరవప ఇసటటరగ
ఇసటట ననస:3-15-685
వయససస:41
లస: పప
94-9/399

తసడడ:డ లకడమ నరసయఖ యమసర
ఇసటట ననస:3-15-685
వయససస:61
లస: పప
94-9/1012

2953 NDX2965259
పపరర: ఖమససససర షపక
తసడడ:డ మమబగ షపక
ఇసటట ననస:3-15-684
వయససస:54
లస: పప

2958 NDX2680981
పపరర: శశశలజ గరగకపరటట

94-9/1002

2950 NDX2961134
పపరర: వనసకట శకవణ వపయఅలమ

భసధసవప: నలన మహన చసద గరగకపరటట
ఇసటట ననస:3-15-684
వయససస:54
లస: పప

భరస : దదనమణణ gogineni
ఇసటట ననస:3-15-685
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప చదచళర
ఇసటట ననస:3-15-685
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ చనర రరమయఖ కకడడ
ఇసటట ననస:3-15-685
వయససస:79
లస: పప

2952 NDX3092327
పపరర: ఖమససససర షపక

2947 NDX3051935
పపరర: ననగ లకడమ బబపతష

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వపయఅలమ
ఇసటట ననస:3-15-681
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప yasa
ఇసటట ననస:3-15-685
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : జజనకకరరమమ రరవప ఇసటటరగ
ఇసటట ననస:3-15-685
వయససస:67
లస: ససస స

2969 NDX3175882
పపరర: బడహమనసదస కకడడ

94-9/1004

భరస : నలన మహన చసద గరగకపరటట
ఇసటట ననస:3-15-684 F 201
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఈశశర రరవప చదచళళ
ఇసటట ననస:3-15-685
వయససస:43
లస: ససస స

2966 NDX2039981
పపరర: ఈశశరరరవప చదచళర

2949 NDX2965382
పపరర: మసగ దదవ వపయఅలమ

94-9/999

భరస : రరమకకటటరరడడడ బబపతష
ఇసటట ననస:3-15-679 C-93,6/1
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-15-684
వయససస:39
లస: ససస స

2957 NDX2680767
పపరర: నలన మగరళమహన చసద
గరగకకపరటట
తసడడ:డ గరపసచసద గరగకపరటట
ఇసటట ననస:3-15-684 F 201
వయససస:54
లస: పప

2963 NDX2145952
పపరర: వజయదసరరర ఇసటటరగ

94-9/1001

భరస : వనసకటటశశరరర వపయఅలమ
ఇసటట ననస:3-15-681
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వపయఅలమ
ఇసటట ననస:3-15-681
వయససస:31
లస: ససస స
2954 NDX3091832
పపరర: రహహనన షపక

2946 NDX3040086
పపరర: రరమ కకటట రరడడ బబపతష

2944 NDX2989044
పపరర: కకటటశశర రరవప జలదద

తసడడ:డ చన ససబబయఖ జలదద
ఇసటట ననస:3-15-678
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరడడ బబపతష
ఇసటట ననస:3-15-679
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వరనర గగడవరగస
ఇసటట ననస:3-15-681
వయససస:54
లస: పప
2951 NDX2965390
పపరర: వనసకట చసదన వపయఅలమ

94-9/390

తసడడ:డ దననయఖ బబవశశటస ట
ఇసటట ననస:3-15-678
వయససస:68
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప జలదద
ఇసటట ననస:3-15-678
వయససస:59
లస: ససస స
2948 NDX2965374
పపరర: సరయ బబబ గగడవరగస

2943 NDX0074401
పపరర: ననగజశశరరరవప బబవశశటస ట

2968 NDX2040285
పపరర: దదనమణణ గరగగననన

94-9/400

తసడడ:డ ససత రరమయఖ గరగగననన
ఇసటట ననస:3-15-685
వయససస:79
లస: పప
94-9/1013

2971 NDX3160165
పపరర: ఆరగస పదమననభగన

94-9/1014

భరస : పడసరద పదమననభగన
ఇసటట ననస:3-15-685
వయససస:56
లస: ససస స
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2972 NDX3173168
పపరర: పడసరద పదమననభగన
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94-9/1015

భసధసవప: ఆరగస పదమననభగన
ఇసటట ననస:3-15-685
వయససస:56
లస: పప
2975 NDX2900975
పపరర: వరణణ పడతసపరటట

94-9/1018

2976 NDX2804482
పపరర: వనసకట లకడమ జలర పలర

94-39/29

2979 NDX2799823
పపరర: ససబడహమణఖస దసపసటర

2982 NDX0452862
పపరర: శవపరరశత చసదన chandana

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప గగరకస
ఇసటట ననస:3-15-685, SEVEN HILLS APAR
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరస chandana
ఇసటట ననస:3-15-686
వయససస:39
లస: ససస స

2984 NDX1897323
పపరర: శరకవణ కలమమర ఆకలరరజ

2985 NDX1723924
పపరర: వసశధర ఆకరరజ

94-9/403

తసడడ:డ శక హరగ పడసరద ఆకలరరజ
ఇసటట ననస:3-15-686
వయససస:24
లస: పప
2987 JBV3036597
పపరర: శకనవరస చసదనమ

94-9/406

2988 NDX2828127
పపరర: శక హరర రరవపరగ
భరస : బసదదష డడడ
ఇసటట ననస:3-15-686
వయససస:33
లస: ససస స

2990 NDX2696615
పపరర: బసదదష డడడ

2991 NDX3078029
పపరర: హనసమసతరరవప గరగగననన

94-31/879

తసడడ:డ వశరశనసద డడడ
ఇసటట ననస:3-15-686
వయససస:38
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప  గరగగననన
ఇసటట ననస:3-15-688
వయససస:61
లస: ససస స
2996 NDX2244812
పపరర: ససజత ఒసటటరర

94-9/408

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ ఒసటటరర
ఇసటట ననస:3-15-689
వయససస:27
లస: ససస స
2999 NDX2401834
పపరర: పపరజషష గరల

94-9/1019

2994 NDX3012895
పపరర: హనసమసతరరవప గరగగననన

94-9/401

తసడడ:డ గసగరధరరరవప గరల
ఇసటట ననస:3-15-689/302, MOURYA SAN
వయససస:33
లస: పప

94-38/31

2980 NDX2901932
పపరర: ఉదయశక వకలరరగస

94-9/1020

2983 NDX0452839
పపరర: నళన చసదన chandana

94-9/404

2986 NDX1224666
పపరర: చసదడ శశకర వనలవవలల

94-9/405

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష velivolu
ఇసటట ననస:3-15-686
వయససస:27
లస: పప
94-9/1022

2989 NDX3108438
పపరర: సమర రరజ షపక

94-9/1023

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:3-15-686
వయససస:19
లస: పప
94-9/1024

2992 NDX2993053
పపరర: హనసమసత రరవప గరగగననన

94-9/1025

తసడడ:డ సరమమజఖస గగగగననన
ఇసటట ననస:3-15-688
వయససస:66
లస: పప
94-8/1389

2995 NDX2244820
పపరర: మమనక ఒసటటరర

94-9/407

తసడడ:డ రరమయఖ గరగగననన
ఇసటట ననస:3-15-688, PLOT NO C 55
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ ఒసటటరర
ఇసటట ననస:3-15-689
వయససస:25
లస: ససస స

2997 NDX2402717
పపరర: వనసకటలకడమ గగసటటపలర

2998 NDX2401842
పపరర: రజణగక గరల

3000 NDX2398410
పపరర: హరరశ గరల

94-9/402

భరస : రరజజరరమ మహన roy chandana
ఇసటట ననస:3-15-686
వయససస:43
లస: ససస స

94-39/30

భరస : అసకమమ చచదరగ యరక
ఇసటట ననస:3-15-689
వయససస:59
లస: ససస స
94-9/410

2977 NDX2529196
పపరర: వనసకట మననజ జలర పలర

భరస : వనసకట మననజ జలర పలర
ఇసటట ననస:3-15-685 F.NO. G3
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:3-15-688
వయససస:67
లస: పప
94-72/111

94-9/1017

తసడడ:డ వనసకట మహన రరవప జలర పలర
ఇసటట ననస:3-15-685 FLAT NO G3
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శక హరగ పడసరద ఆకరరజ
ఇసటట ననస:3-15-686
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరజజ రరమహనరరవప chandanam
ఇసటట ననస:3-15-686
వయససస:52
లస: పప

2993 JBV1224773
పపరర: సరమమమ జఖస గరగగననన

94-9/1021

తసడడ:డ వరయఖ దసపసటర
ఇసటట ననస:3-15-685 F.NO. 201
వయససస:75
లస: పప
94-9/416

2974 NDX2902120
పపరర: రరమమసజనాదయగలల పడతసపరటట

భసధసవప: వరణణ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:3-15-685
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకట మహన జలర పలర
ఇసటట ననస:3-15-685 FLAT NO G3
వయససస:62
లస: ససస స

తలర : ససబబబరరయగడడ జలర పలర
ఇసటట ననస:3-15-685 FLAT NO G3
వయససస:64
లస: పప
2981 NDX1794552
పపరర: చసదడ శశఖర గగరకస

94-9/1016

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పడతపత
ఇసటట ననస:3-15-685
వయససస:46
లస: పప

భరస : రరమమసజనాదయగలల పడతసపరటట
ఇసటట ననస:3-15-685
వయససస:40
లస: ససస స
2978 NDX2528743
పపరర: వనసకట మహన రరవప జలర పలర

2973 NDX3154473
పపరర: రమమసజనఉలల పరడఠజపథద

94-9/409

భరస : గసగరధరరరవప గరల
ఇసటట ననస:3-15-689/302, MOURYA SAN
వయససస:56
లస: ససస స
94-9/411

తసడడ:డ గసగరధర రరవప గరల
ఇసటట ననస:3-15-689/302, MOURYA SAN
వయససస:35
లస: పప

3001 NDX2401859
పపరర: గసగరధరరరవప గరల

94-9/412

తసడడ:డ వనసకయఖ గరల
ఇసటట ననస:3-15-689/302, MOURYA SAN
వయససస:59
లస: పప

Page 387 of 393

3002 NDX2246668
పపరర: యమమక వననగళళ
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94-9/413

తసడడ:డ షణగమఖ కలమమర వననగళళ
ఇసటట ననస:3-15-689 F.NO.G2
వయససస:24
లస: ససస స
94-9/730

తసడడ:డ వరసస బబబగ గనరమననన
ఇసటట ననస:3-15-689 MOURYA
వయససస:18
లస: పప
94-9/1027

భరస : రఘగననథ రరవప కకతస
ఇసటట ననస:3-15-695
వయససస:74
లస: ససస స
94-10/1071

భరస : పపరరషస తస స ననయగడడ బబతసచచరర
ఇసటట ననస:3-16-4
వయససస:47
లస: ససస స
94-10/729

94-10/732

94-10/735

94-10/738

తసడడ:డ రరమకకషష కసభసపరటట
ఇసటట ననస:3-16-648
వయససస:24
లస: ససస స
3029 AP151010084391
పపరర: ససశల గగసజపలర
భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-16-648
వయససస:69
లస: ససస స

3010 NDX2662096
పపరర: శకనవరస బబతసచచరర

94-10/1070

3012 NDX2698264
పపరర: శకనవరస బబతసచచరర

3013 NDX1608480
పపరర: జజఖత పపరస

94-81/798

3015 NDX1403823
పపరర: రరమ రరవప ననగసడర

3018 NDX1767005
పపరర: శశకళ కరసతమననన

3021 NDX1803940
పపరర: వనసకటటశశరరర బసడర

3024 NDX1608555
పపరర: వనణగగరపరల కసదసల

3027 NDX1846627
పపరర: వజయ కనసదట

3030 JBV3066420
పపరర: అనరపపరష మమ వటటసకలటట
భరస : గరపరల రరవప 
ఇసటట ననస:3-16-648
వయససస:79
లస: ససస స

94-10/728

భరస : ఫణణ కలమమర కసదసల
ఇసటట ననస:3-16-60
వయససస:38
లస: ససస స
94-10/730

3016 NDX1803718
పపరర: జజఖత బసడర

94-10/731

భరస : శకపత బసడర
ఇసటట ననస:3-16-400
వయససస:27
లస: ససస స
94-10/733

3019 NDX1909656
పపరర: హరగకకషష బసడర

94-10/734

తసడడ:డ చనరయఖ బసడర
ఇసటట ననస:3-16-408
వయససస:26
లస: పప
94-10/736

3022 NDX0446476
పపరర: జమగననరరణణ బబ బబబ

94-10/737

తసడడ:డ వజయసరరధద
ఇసటట ననస:3-16-600
వయససస:57
లస: ససస స
94-10/739

3025 NDX1772319
పపరర: రవ శసకర మగరరకకసడ

94-10/740

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మగరరకకసడ
ఇసటట ననస:3-16-600
వయససస:47
లస: పప
94-10/742

భరస : ననగజశశర రరవప చనవర
ఇసటట ననస:3-16-648
వయససస:50
లస: ససస స
94-10/744

94-9/1026

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబతసచచరర
ఇసటట ననస:3-16-4
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రరధనకకషష మమరగస
ఇసటట ననస:3-16-600
వయససస:43
లస: పప
94-10/741

3007 NDX3041860
పపరర: వనసకటటశశరలల కరరరటట

భరస : చసదడ శశఖర మగకరగర పమడడమగకరల
ఇసటట ననస:3-15-695 C-48, 5TH LANE
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ బసడర
ఇసటట ననస:3-16-522
వయససస:61
లస: పప

భరస : రరధనకకషష మమరగస
ఇసటట ననస:3-16-600
వయససస:62
లస: ససస స
3026 NDX1902056
పపరర: లకడమ ససచతడ కసభసపరటట

94-9/1028

భరస : శశషగగరగ రరవప కరసతమననన
ఇసటట ననస:3-16-408
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : yedukondalu బసడర
ఇసటట ననస:3-16-522
వయససస:34
లస: ససస స
3023 NDX1608522
పపరర: పదనమవత కసదసల

3009 NDX2799542
పపరర: వజయ లకడమ పమడడమగకరల

94-9/415

తసడడ:డ లకమయఖ కరరరటట
ఇసటట ననస:3-15-690
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-16-60
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర బసడర
ఇసటట ననస:3-16-400
వయససస:35
లస: పప
3020 NDX1803817
పపరర: రరధ బసడర

94-28/836

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబతసచచరర
ఇసటట ననస:3-16-42
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ వనలవవలల
ఇసటట ననస:3-16-60
వయససస:54
లస: పప
3017 NDX1962324
పపరర: శకపత బసడర

3006 NDX2573475
పపరర: తదజససశ గనరమననన

3004 NDX2417418
పపరర: షణగమఖ కలమమర వననగళర

తసడడ:డ సససదర రరమయఖ వననగళర
ఇసటట ననస:3-15-689 F.NO- G2
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వశ బబబగ గనరమననన
ఇసటట ననస:3-15-689 MOURYA
వయససస:20
లస: ససస స

3008 NDX2961183
పపరర: శవ కలమమరగ కకతస

3014 NDX1723957
పపరర: శవరరమ కకషష వనలవవలల

94-9/414

భరస : షణగమఖ కలమమర వననగళళ
ఇసటట ననస:3-15-689 F.NO.G2
వయససస:43
లస: ససస స

3005 NDX2643104
పపరర: సరయ ససరఖ గనరమననన

3011 NDX2679272
పపరర: రరజలకడమ పపఠమమచరరర

3003 NDX2246650
పపరర: సతఖవత వననగళళ

3028 JBV3066412
పపరర: ఝమనసరరణణ వటటసకలటట

94-10/743

భరస : వనసకట ససబబ రరవప 
ఇసటట ననస:3-16-648
వయససస:50
లస: ససస స
94-10/745

3031 NDX1820332
పపరర: మణణకసఠ కకసన

94-10/746

తసడడ:డ వనణగగరపరల రరవప కకసన
ఇసటట ననస:3-16-648
వయససస:28
లస: పప
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94-10/747 3033 JBV3690740
3032 JBV1790229
పపరర: వనసకటససబబబరరవప వటటసకలటట
పపరర: అచసఖతరరమయఖ గడడడపరటట

తసడడ:డ గరపరలరరవప 
ఇసటట ననస:3-16-648
వయససస:63
లస: పప
3035 NDX2028257
పపరర: వసశ కకకషష వనలలవవలల

తసడడ:డ వనసకరటరరమయఖ
ఇసటట ననస:3-16-648
వయససస:69
లస: పప
94-9/417

తసడడ:డ కకకషష శశషష వనలలవవలల
ఇసటట ననస:3-16-696
వయససస:23
లస: పప
3038 JBV3053329
పపరర: శకరరమకకషష కకలమర

94-10/751

తసడడ:డ సతఖవనసకట రరవప
ఇసటట ననస:3-16-697
వయససస:36
లస: పప
3041 NDX3124583
పపరర: రరమకకషష శరమ కసభసపరటట

94-9/1029

94-10/755

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:3-16-699
వయససస:58
లస: పప
3047 JBV1791789
పపరర: సతఖననరరరయణ జసపరల

94-10/758

94-10/761

భరస : పపరషచసదడ రరవప పరవపకలరగ
ఇసటట ననస:3-16-702
వయససస:30
లస: ససస స
3056 AP151010084366
పపరర: లకడమ పరర
భరస : రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:3-16-702
వయససస:45
లస: ససస స
3059 JBV1803295
పపరర: వనసకటహరరష పప నసరరర
తసడడ:డ చచసచయఖ
ఇసటట ననస:3-16-702
వయససస:36
లస: పప

3040 JBV3053212
పపరర: సతఖవనసకట రరవప కకలమర

94-10/752

94-9/1030 3043 JBV1790880
3042 NDX3064045
పపరర: పపరష పడశరసత సరయ లసగమలలర
పపరర: జయశక ఉయమఖరర

తసడడ:డ తరరమల రరజజసదడ బబబగ లసగమలలర
ఇసటట ననస:3-16-698, VENKATA SIVA SA
వయససస:18
లస: పప

భరస : ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:3-16-699
వయససస:43
లస: ససస స

3045 NDX1691501
పపరర: మలలర శశర రరవప గగఱఱ స

3046 JBV3066560
పపరర: రసగవరద నదదవ జసపరల

3048 AP151010084308
పపరర: కకసలమదదవ తషసపపడడ

3051 JBV1803477
పపరర: చచసచయఖ పప నసరరర

3054 NDX0446344
పపరర: థదల
డ లచనణణ పవపలలరర

3057 NDX0675173
పపరర: శరతచసదడ పరరర

3060 AP151010078349
పపరర: సతష దనసరగ
తసడడ:డ వనసకటగరపరలరరవప
ఇసటట ననస:3-16-702
వయససస:41
లస: పప

94-10/753

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర 
ఇసటట ననస:3-16-697
వయససస:56
లస: పప

94-10/756

94-10/754

94-10/757

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:3-16-700
వయససస:69
లస: ససస స
94-10/759

3049 AP151010084193
పపరర: రరఘవమమ పప టటస

94-10/760

భరస : రరసకలమమర
ఇసటట ననస:3-16-701
వయససస:54
లస: ససస స
94-10/762

3052 AP151010078528
పపరర: వనసకట ససతనరరమశరమ
అచసఖతననన
తసడడ:డ ససబబబరరజ అచసఖతననన
ఇసటట ననస:3-16-701
వయససస:71
లస: పప

94-10/763

94-10/765

3055 NDX0446310
పపరర: పసడయసకర పవపలలరర

94-10/766

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప పవపలలరర
ఇసటట ననస:3-16-702
వయససస:33
లస: ససస స
94-10/768

తసడడ:డ రరమమహన రరవప
ఇసటట ననస:3-16-702
వయససస:30
లస: పప
94-10/770

94-10/750

3039 NDX1324888
పపరర: శరత బబబగ కకలమర

భరస : పపరష చసదడ రరవప పవపలలరర
ఇసటట ననస:3-16-702
వయససస:30
లస: ససస స
94-10/767

3037 NDX1361500
పపరర: షరరమల మతనన
భరస : భరత
ఇసటట ననస:3-16-697
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:3-16-701
వయససస:52
లస: పప
94-10/764

94-10/749

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సససగగ
ఇసటట ననస:3-16-696, RAJYALAKSHMI TO
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-16-701
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:3-16-701
వయససస:54
లస: ససస స
3053 NDX0446278
పపరర: వజయలకడమ పవపలలరర

94-9/449

తసడడ:డ రరమగలల గగఱఱ స
ఇసటట ననస:3-16-699
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-16-700
వయససస:75
లస: పప
3050 AP151010084194
పపరర: ఝమనస పప టటస

3036 NDX2028067
పపరర: అపపరశ సససగగ

3034 NDX1846668
పపరర: ససబబ రరవప కరసడడడ

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ కరసడడడ
ఇసటట ననస:3-16-648
వయససస:87
లస: పప

తసడడ:డ చలపత రరవప
ఇసటట ననస:3-16-697
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషష కసభసపరటట
ఇసటట ననస:3-16-698
వయససస:20
లస: పప
3044 JBV1791300
పపరర: ననరరయణరరవప ఉయమఖరర

94-10/748

3058 NDX0446047
పపరర: గగరరష పరవపలలరగ

94-10/769

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప పరవపలలరగ
ఇసటట ననస:3-16-702
వయససస:36
లస: పప
94-10/771

3061 AP151010078364
పపరర: ససరజష దనసరగ

94-10/772

తసడడ:డ వనసకటగరపరలరరవప
ఇసటట ననస:3-16-702
వయససస:43
లస: పప
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3062 AP151010078374
పపరర: రరమమహనరరవప పరరర

94-10/773

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:3-16-702
వయససస:50
లస: పప
3065 AP151010078250
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మగగలశశటస ట

3063 NDX0462192
పపరర: పపరషచసదడ రరవప పరవపలలరగ

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:3-16-702
వయససస:56
లస: పప
94-10/776

3066 NDX0007310
పపరర: ఉషరరరన వనమగలపలర

తసడడ:డ అమమయఖననయగడడ మగగలశశటస ట
ఇసటట ననస:3-16-702
వయససస:81
లస: పప

భరస : శక రరమ పడసరద వనమగలపలర
ఇసటట ననస:3-16-703
వయససస:44
లస: ససస స

3068 NDX0446138
పపరర: శకరరమపడసరద వనమగలపలర

3069 NDX1156694
పపరర: సరసబశవ రరవప పపలపరగస

94-10/779

తసడడ:డ రరజజరరవప వనమగలపలర
ఇసటట ననస:3-16-703
వయససస:46
లస: పప
94-9/418

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప కకసగర
ఇసటట ననస:3-16-705
వయససస:24
లస: ససస స

3072 NDX1795840
పపరర: మమత బసడర

94-9/421

భరస : అమమయఖ బసడర
ఇసటట ననస:3-16-705
వయససస:74
లస: ససస స

3075 NDX1930834
పపరర: శకలసతల దదవ గగతస

94-9/424

3078 NDX1794636
పపరర: ననగజశశర రరవప బసడర

తసడడ:డ దనమదర ననయగడడ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:3-16-705
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప బసడర
ఇసటట ననస:3-16-705
వయససస:50
లస: పప

3080 NDX3199403
పపరర: రరమమ రరవప కకసగర

3081 NDX3093119
పపరర: ఐశశరఖ కకసగర

94-9/1031

తసడడ:డ శసకర రరవప కకసగర
ఇసటట ననస:3-16-705
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప బసడర
ఇసటట ననస:3-16-705
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వర పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:3-16-705
వయససస:34
లస: పప

3084 NDX0007492
పపరర: ససమథన నసతలపరటట

94-10/784

3087 NDX2069517
పపరర: పపషరసవత యడర

94-9/419

3090 NDX0339390
పపరర: వర పడకరశరరవప నసతపరటట
తసడడ:డ భదడయఖ నసతపరటట
ఇసటట ననస:3-16-705
వయససస:59
లస: పప

94-10/778

3070 AP151010078083
పపరర: కకటటశశరరరవప గగసజపలర

94-10/781

3073 NDX2040111
పపరర: కరసచనలత కకసగర

94-9/420

భరస : మలలర శశర రరవప కకసగర
ఇసటట ననస:3-16-705
వయససస:55
లస: ససస స
94-9/422

3076 NDX0926519
పపరర: రరహహల చచదరగ కకసగర

94-9/423

తసడడ:డ మలలర శశరరరవప కకసగర
ఇసటట ననస:3-16-705
వయససస:28
లస: పప
94-9/425

3079 NDX2040137
పపరర: మలలర శశరరరవప కకసగర

94-9/426

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప కకసగర
ఇసటట ననస:3-16-705
వయససస:57
లస: పప
94-9/1032

3082 NDX2826949
పపరర: ససధదర కలమమర బసడర

94-9/1033

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప బసడర
ఇసటట ననస:3-16-705
వయససస:20
లస: పప
94-10/782

3085 NDX0461814
పపరర: థననమమమ నసతలపరటట

94-10/783

తసడడ:డ అసజరసయమ
ఇసటట ననస:3-16-705
వయససస:30
లస: ససస స
94-10/785

భరస : రఘగ రమమష బబబగ యడర
ఇసటట ననస:3-16-705
వయససస:55
లస: ససస స
94-10/787

3067 NDX0726950
పపరర: రరజజశశరర దనసరర

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:3-16-704
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ వరపడకరశరరవ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:3-16-705
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అసజరసయమ
ఇసటట ననస:3-16-705
వయససస:55
లస: ససస స
3089 NDX0339317
పపరర: భబరత నసతలపరటట

94-10/780

భరస : రరహహల చచదరగ కకసగర
ఇసటట ననస:3-16-705
వయససస:25
లస: ససస స
94-9/1034

94-10/775

భరస : ససబబశవరరవ దనసరర
ఇసటట ననస:3-16-703
వయససస:81
లస: ససస స

భరస : సస మ ససరరఖ బడహమస గగతస
ఇసటట ననస:3-16-705
వయససస:80
లస: ససస స

3077 NDX1208628
పపరర: శకకరసత వడర మమడడ

3086 NDX0007435
పపరర: వజయ శక నసతలపరటట

94-10/777

భరస : ననగజశశర రరవప బసడర
ఇసటట ననస:3-16-705
వయససస:42
లస: ససస స

3074 NDX2040103
పపరర: సరసబబడజఖమమ కకసగర

3064 NDX1487835
పపరర: ససబడహమణణఖశశర దసవశ

తసడడ:డ నసకరరజ
ఇసటట ననస:3-16-702
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ రరమనర
ఇసటట ననస:3-16-703
వయససస:73
లస: పప

3071 NDX1723866
పపరర: మమఘన చచదరగ కకసగర

3083 NDX2826923
పపరర: వనసషషవ బసడర

94-10/774

3088 NDX0006486
పపరర: మమరరదదవ నసతపరటట

94-10/786

భరస : వర పడకరశరరవప నసతపరటట
ఇసటట ననస:3-16-705
వయససస:60
లస: ససస స
94-10/788

3091 NDX0675280
పపరర: అసజయఖ నసతలపరటట

94-10/789

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:3-16-705
వయససస:59
లస: పప
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3092 NDX2069442
పపరర: రఘగ రమమష బబబగ యడర

94-10/790

తసడడ:డ ససబబబరరవప యడర
ఇసటట ననస:3-16-705
వయససస:60
లస: పప
3095 NDX2053296
పపరర: ననగజసదడ రరవప కకపసలర

94-10/793

94-9/1035

94-10/796

94-9/428

తసడడ:డ నసదనరరవప guntupalli
ఇసటట ననస:3-16-709
వయససస:35
లస: ససస స
94-9/431

94-9/834

94-9/1037

3105 JBV3045234
పపరర: ససధనరరణణ గగసటటపలర

3108 JBV3036787
పపరర: హనసమసతరరవప గగసటటపలర

3111 NDX2808640
పపరర: శఖమల కకమమనబబ యన

3114 NDX2028018
పపరర: అజయ మమహర కకసన

94-9/1038

3117 AP151010084364
పపరర: భబగఖలకడమ దనసరగ

94-9/429

3120 NDX2628352
పపరర: వసససధర మమడడకకసడడరగ
భరస : పరప రరవప మమడడకకసడడరగ
ఇసటట ననస:3-16-714
వయససస:59
లస: ససస స

3100 NDX0319525
పపరర: ననగమణణ పపలపరగస

94-10/795

3103 JBV3066404
పపరర: ఉషర చచదరగ వటటసకలటట

94-10/797

3106 JBV3044096
పపరర: అరరణ గగసటటపలర guntupalli

94-9/430

భరస : nanda guntupalli
ఇసటట ననస:3-16-709
వయససస:57
లస: ససస స
94-9/432

3109 AP151010072333
పపరర: రరధనకకషషమమరగస పప నసరరర

94-9/433

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పప నసరరర
ఇసటట ననస:3-16-709
వయససస:73
లస: పప
94-9/835

3112 NDX2804946
పపరర: నలమ కకమమనబబ యన

94-9/836

తసడడ:డ చకకవరగస కకమమనబబ యన
ఇసటట ననస:03-16-709
వయససస:19
లస: ససస స
94-9/434

3115 NDX1208610
పపరర: వనణగగరపరలరరవప కజసన

94-9/435

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కజసన
ఇసటట ననస:3-16-710
వయససస:58
లస: పప
94-10/798

భరస : వనసకటగరపరలచనరగ
ఇసటట ననస:3-16-710
వయససస:64
లస: ససస స
94-9/734

94-8/1725

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప 
ఇసటట ననస:3-16-708
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణగ గరపరల రరవప కకసన
ఇసటట ననస:3-16-710
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనణగ గరపరల రరవప కకసన
ఇసటట ననస:3-16-710
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ మమడడకకసడడరగ
ఇసటట ననస:3-16-714
వయససస:66
లస: పప

94-9/427

భరస : చకకవరగస
ఇసటట ననస:03-16-709
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణగ గరపరల రరవప కకసన
ఇసటట ననస:3-16-709
వయససస:27
లస: పప

3119 NDX2628360
పపరర: పరప రరవప మమడడకకసడడరగ

3102 AP151010075749
పపరర: ఉదయశక వడర మమడడ

3097 NDX3235405
పపరర: సశపర కటటకల

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:3-16-707
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:3-16-709
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మగరళధర రరవప
ఇసటట ననస:03-16-709
వయససస:47
లస: పప

3116 NDX2961191
పపరర: ఝనస కకసన

94-9/1036

భరస : హనసమసతరరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:3-16-709
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరధనకకషషమమరగస పప నసరరర
ఇసటట ననస:3-16-709
వయససస:64
లస: ససస స

3113 NDX2961217
పపరర: మణణకసఠ కకసన

3099 NDX2830289
పపరర: రరధదక పపరస

94-10/792

భరస : వనయ సరగర కటటకల
ఇసటట ననస:3-16-707
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : దనమదరననయగడడ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:3-16-708
వయససస:62
లస: ససస స

3104 JBV3044062
పపరర: మమధవ గగసటటపలర guntupalli

3110 NDX2940195
పపరర: చకకవరగస కకమమనబబ యన

94-10/794

భరస : రరధకకషష మమరగస పపరస
ఇసటట ననస:3-16-707
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:3-16-707
వయససస:67
లస: పప

3107 JBV3044427
పపరర: వజయలకడమ పప నసరరర

3096 AP151010078019
పపరర: నవనసరమమర తరగవధద

3094 AP151010084295
పపరర: వనసకటరతరస తరగవధద

భరస : రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:3-16-706
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:3-16-706
వయససస:46
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప కకట
ఇసటట ననస:3-16-707
వయససస:77
లస: ససస స
3101 AP151010078119
పపరర: వనసకటగరపరలరరవప దనసరగ

94-10/791

తసడడ:డ కజశవయఖ
ఇసటట ననస:3-16-705
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరయగడడ కకపసలర
ఇసటట ననస:3-16-706
వయససస:45
లస: పప
3098 NDX2830354
పపరర: అనససరఖమమ కకట

3093 AP151010078255
పపరర: రరఘవయఖ తరగవధద

3118 NDX3234374
పపరర: రరధన కకషష మమరగస బబససరన

94-8/1721

తసడడ:డ గగరరననధస బబససరన
ఇసటట ననస:3-16-714
వయససస:65
లస: పప
94-9/735

3121 NDX2628329
పపరర: కకశశర కలమమర దడసతననన

94-9/736

తసడడ:డ రరమరరవప దడసతననన
ఇసటట ననస:3-16-714
వయససస:43
లస: పప
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3122 NDX2633758
పపరర: కకషషవనాదణణ దడసతననన
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94-9/737

భరస : కకశశర కలమమర దడసతననన
ఇసటట ననస:3-16-714
వయససస:38
లస: ససస స
3125 NDX2609378
పపరర: సరసబశవరరవప పరటటబసడర

94-9/739

94-9/738

3126 NDX2625259
పపరర: పదనమవత పరటటబసడర

3134 NDX2796795
పపరర: బటటసల భవన

3135 NDX2092351
పపరర: జయశక కనసదట

94-9/1042

భరస : వనసకటటష
ఇసటట ననస:3-16-716
వయససస:28
లస: ససస స
94-9/439

తసడడ:డ రసగననయకలలల గరపరళస
ఇసటట ననస:3-16-729
వయససస:77
లస: పప
3143 AP151010075758
పపరర: వజయ డడపస లపపడడ

94-9/444

తసడడ:డ వనసకటబడవప తషమమల
ఇసటట ననస:3-16-736
వయససస:58
లస: పప
3149 NDX2666998
పపరర: ససపసడయ చగగరరపరటట
భరస : శసకర రరజ గరపరల మడవ
ఇసటట ననస:3-16-736
వయససస:34
లస: ససస స

94-9/437

3138 NDX2422517
పపరర: మమఘన గమడపరటట

94-9/440

94-9/442

3144 AP151010072562
పపరర: వనసకటఅపరసరరవప డడపస లపపడడ

3150 NDX2961589
పపరర: భబరత దదవ కసడడడ
భరస : ససబబరరవప కసడడడ
ఇసటట ననస:3-16-736
వయససస:77
లస: ససస స

3133 NDX2796803
పపరర: బటటసల వనసకయమమ

94-9/1041

3136 NDX1930776
పపరర: ససశల గగసజపలర

94-9/438

3139 NDX2422509
పపరర: దదప చసద గమడపరటట

94-9/441

3142 AP151010072250
పపరర: రరమకకషష కసభసపరటట

94-9/443

తసడడ:డ శకరరమస కసభసపరటట
ఇసటట ననస:3-16-734
వయససస:60
లస: పప
94-9/445

3145 NDX2039973
పపరర: రమణ కలమమరగ తషమమల

94-9/446

భరస : శకనవరసరరవప తషమమల
ఇసటట ననస:3-16-736
వయససస:56
లస: ససస స
94-9/744

భరస : బబబగ రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:3-16-736
వయససస:62
లస: ససస స
94-9/746

94-9/743

తసడడ:డ శవరరమ కకషష గమడపరటట
ఇసటట ననస:3-16-726
వయససస:22
లస: పప

3141 JBV3045267
పపరర: శరరద కసభసపరటట

3147 NDX2667186
పపరర: కరశ అనరపపరష మసడవ

3130 NDX2607612
పపరర: రరకజశ చచదరగ పరటటబసడర

భరస : కకటటశశర రరవప గగసజపలర
ఇసటట ననస:3-16-725
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ డడపస లపపడడ
ఇసటట ననస:3-16-735
వయససస:58
లస: పప
94-9/447

94-9/741

భరస : గసగయఖ
ఇసటట ననస:3-16-716
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష కసభసపరటట
ఇసటట ననస:3-16-734
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకటఅపరసరరవప డడపస లపపడడ
ఇసటట ననస:3-16-735
వయససస:50
లస: ససస స
3146 NDX2028463
పపరర: శకనవరస రరవప తషమమల

94-9/436

తసడడ:డ శవరరమ కకషష గమడపరటట
ఇసటట ననస:3-16-726
వయససస:21
లస: ససస స
94-9/1043

3127 NDX2625291
పపరర: వనసకటటష పరటటబసడర

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:3-16-714 FLAT 301
వయససస:27
లస: పప

భరస : జగననమహన మమటర
ఇసటట ననస:3-16-717
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ గగసజపలర
ఇసటట ననస:3-16-725
వయససస:82
లస: పప
3140 XBO1447532
పపరర: ఆసజననయగలల గరపరళస

94-9/742

3132 NDX1129683
పపరర: సరసబశవరరవప పసదనల
తసడడ:డ పస లయఖ పసదనల
ఇసటట ననస:3-16-716
వయససస:27
లస: పప

94-9/1040

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:3-16-714 F301
వయససస:30
లస: పప

3129 NDX2607620
పపరర: శవరజ పరటటబసడర

తసడడ:డ పరప రరవప నసకపస తషల
ఇసటట ననస:3-16-714,F.NO.402 SRI VALLA
వయససస:26
లస: ససస స

3137 NDX1930792
పపరర: కకటటశశర రరవప గగసజపలర

94-9/740

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:3-16-714 FLAT 301
వయససస:31
లస: పప
94-9/450

3124 NDX2873917
పపరర: ననగరరణణ కతష
స ల

భరస : వనసకటటశశరరర కతష
స ల
ఇసటట ననస:3-16-714
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:3-16-714 F301
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపరరరవప తనళళ
ర రగ
ఇసటట ననస:3-16-714 F 302
వయససస:61
లస: పప
3131 NDX2400505
పపరర: సరయ అనసష నసకపస తషల

94-9/1039

తసడడ:డ కకటయఖ కతష
స ల
ఇసటట ననస:3-16-714
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రతస యఖ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:3-16-714 F301
వయససస:62
లస: పప
3128 NDX2628345
పపరర: ననరరయణ రరవప తనళళ
ర రగ

3123 NDX2890937
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కతష
స ల

3148 NDX2670685
పపరర: శసకర రరజ గరపరల మసడవ

94-9/745

తసడడ:డ బబబగ రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:3-16-736
వయససస:42
లస: పప
94-9/1044

3151 NDX2040350
పపరర: వనసకటటష గసగగననన

94-9/448

తసడడ:డ గగరరసరశమ గసగగననన
ఇసటట ననస:3-16-737
వయససస:26
లస: పప
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3152 NDX3121951
పపరర: వరజశ గగసడనరపప
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94-6/883

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప గగసడనరపప
ఇసటట ననస:3-16-737,C-32
వయససస:47
లస: పప
3155 AP151010075489
పపరర: కనకవలర మమధవపసదద

94-9/451

94-8/1157

94-9/1045

94-8/1396

94-9/1237

94-9/455

94-8/743

3165 NDX2658946
పపరర: బబజద బఇవనస షపక

3168 NDX0495705
పపరర: ఝమనస రరణణ ననరపననన

3171 NDX1129311
పపరర: వసశకకషష ననరపననన

94-9/458

3174 NDX0587535
పపరర: లకడమననరరయణ చచనసరపరటట

94-9/747

3160 NDX2995132
పపరర: పడవణ కలమమర లసగమలలర

94-8/1395

3163 NDX2637957
పపరర: శవ కలమమరగ మమలల

94-8/1159

భరస : అపరసరరవప
ఇసటట ననస:3-17-15
వయససస:52
లస: ససస స
94-8/1160

3166 NDX1678855
పపరర: ససజజత పససతచల

94-8/744

భరస : ససబబయఖ పససటటల
ఇసటట ననస:3-17-22
వయససస:55
లస: ససస స
94-9/453

3169 NDX0496117
పపరర: ససనత చచనసరపరటట

94-9/454

భరస : లకడమ ననరరయణ చచనసరపరటట
ఇసటట ననస:3-17-559
వయససస:60
లస: ససస స
94-9/456

తసడడ:డ దసరరరపడసరద ననరపననన
ఇసటట ననస:3-17-559
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ దడసతననన
ఇసటట ననస:3-17-559
వయససస:69
లస: పప
3176 NDX2961076
పపరర: శవ రరమ పడసరద తలల
ర రగ

3162 NDX2362119
పపరర: సరసబశవ రరవప తతరగరకకసద

3157 NDX2643872
పపరర: వనసకట ససబబరరవప అనసత

తసడడ:డ పడసరద రరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:3-17-11,flat no-201
వయససస:25
లస: పప

భరస : దసరరరపడసరద ననరపననన
ఇసటట ననస:3-17-554
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప దడసతననన
ఇసటట ననస:3-17-559
వయససస:61
లస: ససస స
3173 NDX0587501
పపరర: రరమమరరవప దడసతననన

94-8/1158

భరస : నశర బదనఏ షపక
ఇసటట ననస:3-17-17
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:3-17-45
వయససస:42
లస: పప
3170 NDX0496075
పపరర: వదనఖ రరణణ దడసతననన

3159 NDX2660488
పపరర: సరయతదజ పడవణ మగనగరల

94-8/1394

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అనసత
ఇసటట ననస:3-17-5
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ యయరరకరలయఖ తతరగరకకసద
ఇసటట ననస:3-17-12
వయససస:40
లస: పప

భరస : అపసరరవప
ఇసటట ననస:3-17-15
వయససస:52
లస: ససస స
3167 NDX3259116
పపరర: మహన యరకసశశటస ట

94-9/452

తసడడ:డ కకషష కకశశర మగనగరల
ఇసటట ననస:3-17-11/a
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:3-17-11,flat no -201
వయససస:27
లస: పప
3164 NDX2862795
పపరర: మలలర ల శవ లల

3156 AP151010072550
పపరర: శకకకషష మమధవపసదద మమధవపసదద

3154 NDX3090156
పపరర: శకనవరస గగసడనరపప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గగసడనరపప
ఇసటట ననస:3-16-737,C-32
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరశమ మమధవపసదద
ఇసటట ననస:3-17
వయససస:52
లస: పప

భరస : రవ చసతల
ఇసటట ననస:3-17-10/2
వయససస:36
లస: ససస స
3161 NDX2992881
పపరర: రమమష కలమమర లసగమలలర

94-8/1393

భరస : కకటటశశరరరవప గగసడనరపప
ఇసటట ననస:3-16-737,C-32
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : శకకకషష మమధవపసదద
ఇసటట ననస:3-17
వయససస:51
లస: ససస స
3158 NDX2686137
పపరర: ససతమమ చసతల

3153 NDX3132941
పపరర: హహహమవత గగసడనరపప

3172 NDX0632562
పపరర: దసరరరపడసరద ననరపననన

94-9/457

తసడడ:డ వనసకతకకషషయఖ ననరపననన
ఇసటట ననస:3-17-559
వయససస:64
లస: పప
94-9/459

తసడడ:డ వరయఖ చచనసరపరటట
ఇసటట ననస:3-17-559
వయససస:69
లస: పప

3175 NDX2075746
పపరర: నరమల దదవ వనలవవలల

94-9/460

తసడడ:డ తరరపరలల ఇమమడడ
ఇసటట ననస:3-17-561
వయససస:51
లస: ససస స

94-9/1048

తసడడ:డ శకధర తలల
ర రగ
ఇసటట ననస:3-17-610
వయససస:18
లస: పప

ఇతరరలల
మతత స

పపరరషషలల
5,808

ససత సలల
5,809

ఇతరరలల
3

మతత స
11,620

5,808

5,809

3

11,620
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