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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-43

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 7638

నగరపపలక సససస ఉననటటట శపసన సభ
నయజకవరర స ననసబరర మరరయమ పపరర

: 94 - గమసటటరర పశశమ
అననససచక

కకమ ససఖఖ

ఏ.సస./పస.యస. ననస:

ఓటరర ససఖఖ
పపరరషషలల

ససస ల
స ల

ఇతరరలల

మతస స

1

94 / 1

3

1

0

4

2

94 / 2

2

0

0

2

3

94 / 3

9

6

0

15

4

94 / 4

2

3

0

5

5

94 / 5

2

3

0

5

6

94 / 6

2

3

0

5

7

94 / 8

4

3

0

7

8

94 / 9

0

1

0

1

9

94 / 11

2

0

0

2

10

94 / 12

1

1

0

2

11

94 / 13

0

1

0

1

12

94 / 14

1

1

0

2

13

94 / 15

1

0

0

1

14

94 / 18

0

1

0

1

15

94 / 19

1

1

0

2

16

94 / 22

1

0

0

1

17

94 / 23

1

0

0

1

18

94 / 26

2

0

0

2

19

94 / 31

0

1

0

1

20

94 / 33

1

0

0

1

21

94 / 42

1

0

0

1

22

94 / 43

0

2

0

2

23

94 / 49

0

1

0

1

24

94 / 53

48

44

0

92

25

94 / 54

2

3

0

5

26

94 / 55

4

4

0

8

27

94 / 56

35

27

0

62

28

94 / 57

286

268

0

554

29

94 / 58

178

172

0

350

30

94 / 59

27

27

0

54

31

94 / 60

69

45

0

114

32

94 / 61

6

6

0

12

33

94 / 62

2

2

0

4

34

94 / 63

2

4

0

6

35

94 / 64

3

7

0

10

36

94 / 65

6

3

0

9

37

94 / 66

1

1

0

2

38

94 / 67

1

3

0

4

39

94 / 68

1

2

0

3

40

94 / 69

6

8

0

14

41

94 / 70

1

7

0

8

42

94 / 71

0

2

0

2

43

94 / 72

82

81

0

163

44

94 / 73

246

231

0

477

45

94 / 74

390

378

0

768

46

94 / 75

377

410

0

787

47

94 / 76

267

273

0

540

48

94 / 77

7

7

0

14

49

94 / 78

28

19

0

47

50

94 / 79

361

305

0

666

51

94 / 80

102

93

0

195

52

94 / 81

4

3

0

7

53

94 / 82

1

1

0

2

54

94 / 83

1

1

0

2

55

94 / 84

9

8

0

17

56

94 / 85

2

2

0

4

57

94 / 86

4

1

0

5

58

94 / 87

7

9

0

16

59

94 / 88

50

47

0

97

60

94 / 89

152

167

0

319

61

94 / 90

116

126

1

243

62

94 / 91

379

392

1

772

63

94 / 92

0

1

0

1

64

94 / 93

479

468

1

948

65

94 / 94

7

7

0

14

66

94 / 95

15

18

0

33

67

94 / 96

4

5

0

9

68

94 / 97

4

6

0

10

69

94 / 98

2

0

0

2

70

94 / 99

0

1

0

1

71

94 / 100

2

2

0

4

72

94 / 113

0

2

0

2

73

94 / 114

1

0

0

1

74

94 / 124

0

1

0

1

75

94 / 127

1

0

0

1

76

94 / 131

1

0

0

1

77

94 / 132

1

0

0

1

78

94 / 134

1

0

0

1

79

94 / 135

2

0

0

2

80

94 / 136

1

0

0

1

81

94 / 149

1

0

0

1

82

94 / 152

0

1

0

1

83

94 / 159

1

3

0

4

84

94 / 160

0

1

0

1

85

94 / 161

6

1

0

7

86

94 / 162

3

1

0

4

87

94 / 163

5

2

0

7

88

94 / 167

0

1

0

1

89

94 / 168

0

1

0

1

90

94 / 169

1

0

0

1

91

94 / 179

1

0

0

1

92

94 / 181

1

0

0

1

93

94 / 203

0

1

0

1

94

94 / 210

0

1

0

1

95

94 / 214

1

0

0

1

96

94 / 240

0

1

0

1

97

94 / 244

1

0

0

1

98

95 / 1

7

5

0

12

99

95 / 2

0

1

0

1

100

95 / 3

1

3

0

4

101

95 / 6

0

1

0

1

102

95 / 14

0

1

0

1

103

95 / 18

1

0

0

1

104

95 / 64

1

0

0

1

105

95 / 67

1

0

0

1

106

95 / 72

1

0

0

1

107

95 / 79

0

1

0

1

108

95 / 84

0

1

0

1

109

95 / 89

1

0

0

1

110

95 / 103

0

1

0

1

111

95 / 129

0

1

0

1

112

95 / 136

1

0

0

1

113

95 / 154

0

1

0

1

114

95 / 179

0

2

0

2

115

95 / 181

0

1

0

1

116

95 / 182

1

0

0

1

117

95 / 184

0

1

0

1

118

95 / 189

0

1

0

1

119

95 / 191

1

0

0

1

120

95 / 193

0

1

0

1

121

95 / 194

2

1

0

3

122

95 / 195

5

0

0

5

123

95 / 209

1

0

0

1

124

95 / 215

1

0

0

1

125

95 / 219

0

1

0

1

126

95 / 220

1

0

0

1

127

95 / 221

1

0

0

1

128

1,094 / 63

1

0

0

1

129

1,094 / 68

0

1

0

1

130

1,094 / 70

0

1

0

1

131

1,094 / 84

2

1

0

3

132

1,094 / 85

1

0

0

1

133

1,094 / 90

1

1

0

2

134

1,094 / 91

2

1

0

3

135

1,094 / 104

2

3

0

5

136

1,094 / 107

1

0

0

1

3,878

3,775

3

7,656

మతస స ఓటరర వవరరలల

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

4382 NDX2813731
పపరర: ససతతరరమయఖ మమమననన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-43
94-74/830

భసధసవప: రమదదవ మమమననన
ఇసటట ననస:18-60
వయససస:67
లస: పప
4385 NDX3017415
పపరర: నవనకలమమర రరడడడ వణణకకరర

94-74/833

94-76/536

94-76/539

94-76/865

94-76/868

94-74/527

94-74/530

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:18/61
వయససస:27
లస: పప

4395 NDX2949758
పపరర: రవసదడ బబబణ బ

4398 NDX2865772
పపరర: కమల బతషల

4401 NDX2041242
పపరర: పదద పసడయమ పప తత
స రర

4404 NDX1727306
పపరర: నతగ జజఖత మటటరర

94-74/533

94-74/536

4407 NDX1500710
పపరర: హరరశ రరడడడ మదస
ద రర

94-76/535

4390 NDX2262905
పపరర: తషలసస రరస కకలమర

94-76/538

4393 NDX2717551
పపరర: శసకర రరవప పప లదతసస

94-76/650

తసడడ:డ రరమ రరవప పప లదతసస
ఇసటట ననస:18-60
వయససస:44
లస: పప
94-76/866

4396 NDX2851442
పపరర: మధస వరణణ పపఖపన

94-76/867

భరస : రవసదడ బబబణ బబ దసదలకరర
ఇసటట ననస:18-60
వయససస:46
లస: ససస స
94-76/869

4399 NDX2783066
పపరర: మధస బబబణ వరససరరడడ

94-76/870

తసడడ:డ మలర కరరరరన వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:18-60 F NO 403
వయససస:48
లస: పప
94-74/528

4402 NDX0899666
పపరర: కసదదమళళ రరధదక

94-74/529

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:37
లస: ససస స
94-74/531

భరస : చసదడ శశఖర రరవప మటటరర
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : రరజరసదడ పడసరద పప తత
స రర
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:62
లస: ససస స
4409 NDX2020238
పపరర: కళళఖణ మటటరర

94-76/540

భరస : వనసకట చసదడ శశఖర పప తత
స రర
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకసడత రరడడడ
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:51
లస: ససస స
4406 NDX2041234
పపరర: ససత మహ లకడద పప తత
స రర

4392 NDX2262939
పపరర: సరసబశవ రరవప కకలమర

4387 NDX2262947
పపరర: హనత కకలమర

తసడడ:డ పపరష చసద కకలమర
ఇసటట ననస:18-60
వయససస:23
లస: పప

భరస : మధస బబబణ వరససరరడడ
ఇసటట ననస:18-60
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కకసడతరరడడడ
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:27
లస: ససస స
4403 NDX1500751
పపరర: లకడద చసటట

94-76/537

తసడడ:డ శసకర రరవప బ
ఇసటట ననస:18-60
వయససస:51
లస: పప

భరస : మధస బబబణ బతషల
ఇసటట ననస:18-60
వయససస:46
లస: ససస స
4400 NDX1500702
పపరర: దదవఖరరడడడ ససరపపరరడడడ

4389 NDX2262830
పపరర: దదపక రరడడడ మణలర సగర

94-74/832

భరస : సరసబశవ రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:18-60
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:18-60
వయససస:49
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప పపఖపన
ఇసటట ననస:18-60
వయససస:76
లస: ససస స
4397 NDX2867927
పపరర: కమల బతషల

94-76/534

తలర : రరఖ అలవల
ఇసటట ననస:18-60
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ swamy నతయణడడ దసనన
ఇసటట ననస:18-60
వయససస:44
లస: పప
4394 NDX2949899
పపరర: కలససమ కలమమరర పపఖపన

4386 NDX2262889
పపరర: నతగమణణ కనననలకరర

4384 NDX3034873
పపరర: నవన కలమమర రరడడడ వణణకకరర

తసడడ:డ నవ మహన రరడడ వణణకకరర
ఇసటట ననస:18-60
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససదదయఖ కనననలకరర
ఇసటట ననస:18-60
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రరడడడ భమవరరపప
ఇసటట ననస:18-60
వయససస:21
లస: పప
4391 NDX2262913
పపరర: రరహహల దసనన

94-74/831

భరస : ససతతరరమయఖ మమమననన
ఇసటట ననస:18-60
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ నవ మహన రరడడ వణణకకరర
ఇసటట ననస:18-60
వయససస:35
లస: పప
4388 NDX2262871
పపరర: చరరదదప రరడడడ భమవరపప

4383 NDX2813632
పపరర: రమదదవ మమమననన

4405 NDX0966077
పపరర: సతఖవత భవనస

94-74/532

భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:57
లస: ససస స
94-74/534

4408 NDX2020089
పపరర: కరరరసక మటటరర

తసడడ:డ ససరరఖ నతరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:18/61
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:18/61
వయససస:27
లస: పప

94-74/537
4410 NDX1841726
పపరర: రజన కరసత కకర
నరసససహహలల
తసడడ:డ నరసససహహలల కకర కకషరషసరమ
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:43
లస: పప

4411 NDX0894568
పపరర: కసదదమళళ శకనవరసరరవప

94-74/535

94-74/538

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:44
లస: పప
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గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-43
94-74/539

తసడడ:డ చనన నతగర రరడడ భవనఎస
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:54
లస: పప
4415 NDX3126497
పపరర: పడవణ కలమమర రరడడడ దసవపశరర

94-75/1245

94-76/541

94-76/544

94-76/547

94-76/550

94-76/553

94-76/556

94-76/873

భరస : ఫరడనసస జరవయయర గగవతతటట
ఇసటట ననస:18-62
వయససస:41
లస: ససస స

4420 NDX0182667
పపరర: భబనసమత వలమరపపరర�

94-76/543

4423 NDX1917535
పపరర: సశరరజఖ లకడద గణతస

94-76/546

94-76/548 4426 NDX1917444
4425 NDX0138222
పపరర: పడవణ కలమమర రరడడడ� వణణకకరర�
పపరర: శకనవరస రరవప మణపపననన

4428 NDX0181248
పపరర: హహమ సససదరరరవప వలమరపపరర

4431 NDX0138487
పపరర: పపదదబబబయ� జ�

4434 NDX2851293
పపరర: అరరసధత గగరసటర

4437 NDX3097110
పపరర: రరపపశ రరడడడ మదస
ద రర

4440 NDX2189539
పపరర: వజయ లకడద ఉదదసటట
భరస : మమణణకరఖల రరవప ఉదదసటట
ఇసటట ననస:18-62
వయససస:65
లస: ససస స

94-76/549

తసడడ:డ ససబబ రరవప మణపపననన
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:46
లస: పప
94-76/551

4429 NDX0138453
పపరర: నతగరశశర రరవప� బ�

94-76/552

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:58
లస: పప
94-76/554

4432 NDX1917501
పపరర: హనసమసత రరవప గణతస

94-76/555

తసడడ:డ వనసకయఖ గణతస
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:75
లస: పప
94-76/871

4435 NDX3128204
పపరర: యశశసత కలమమర దసవపశరర

94-76/872

తసడడ:డ పడవణ కలమమర రరడడడ దసవపశరర
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:23
లస: పప
94-76/874

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ రరడడడ మదస
ద రర
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:19
లస: పప
94-74/541

94-75/1247

భరస : హనసమసత రరవప గణతస
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : పపదదబబబయ గగరసటర
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ పడవణ కలమమర దసవపశరర
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:20
లస: ససస స
4439 NDX0647149
పపరర: మమరర రతన హహపససబబ కనపరరస

94-76/545

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ బబపసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:30
లస: పప
4436 NDX3126463
పపరర: హహమ వరర దసవపశరర

4422 NDX0138271
పపరర: శశషమద� వణణకకరర�

4417 NDX3102282
పపరర: లలత మదస
ద రర

భరస : హహమ సససదరరరవప�
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వరర రరడడడ�
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:60
లస: పప
4433 NDX0425835
పపరర: పవన కలమమర రరడడడ వనసకకరర

94-76/542

తసడడ:డ నవమహన రరడడడ�
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వ రరవప కర
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:50
లస: పప
4430 NDX0138305
పపరర: నవ మహనరరడడడ� వణణకకరర�

4419 NDX0137836
పపరర: ససనత� ఎస�

94-75/1244

భరస : ససరఖ నతరరయణ రరడడ మదస
ద రర
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : నవ మహనరరడడడ�
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ హహమసససదర రరవప వలర పపరర
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:24
లస: పప
4427 NDX1787086
పపరర: పపరషచసద కకలమర

94-75/1246

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : నతగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:48
లస: ససస స
4424 NDX2003796
పపరర: ఎల వ పడసరద వలర పపరర

4416 NDX3137122
పపరర: ససరరఖ దసవపశరర

4414 NDX3091741
పపరర: శకనవరస రరవప గడదడ

తసడడ:డ ధరద రరవప
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:88
లస: పప

భరస : పడవణ కలమమర రరడడడ దసవపశరర
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగరశశర రరవప బరస
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:26
లస: ససస స
4421 NDX0138404
పపరర: గరతత రరణణ� బ�

94-74/834

తసడడ:డ నతగరశశర రరడడడ మదస
ద రర
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ జయరరస రరడడడ దసవపశరర
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:52
లస: పప
4418 NDX1916958
పపరర: హనష బరస

4413 NDX3101987
పపరర: ససరఖ నతరరయణ రరడడ మదస
ద రర

4438 NDX0916858
పపరర: గణదద ఉషరరరణణ

94-74/540

భరస : సరసలన బబబణ
ఇసటట ననస:18-62
వయససస:39
లస: ససస స
94-74/542

4441 NDX0795138
పపరర: గణదద సరసలన బబబణ

94-74/543

తసడడ:డ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:18-62
వయససస:42
లస: పప
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4442 NDX0642405
పపరర: ఫరడనసస జరవయయర గగవతతటట

94-74/544

తసడడ:డ పసటర గగవతతటట
ఇసటట ననస:18-62
వయససస:49
లస: పప
4445 NDX0351734
పపరర: కకషషకలమమరర� వనమణలపలర �

94-76/559

94-76/562

94-19/635

94-76/876

94-76/879

94-87/1370

94-76/564

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ గణదదబసడడ
ఇసటట ననస:18-72
వయససస:60
లస: పప

4455 NDX2757003
పపరర: నతగమణణ కకసడ

4458 NDX2740868
పపరర: రరజ ససరరవరణణ

4461 NDX2020329
పపరర: సరయ అనతనరరడడడ

4464 NDX0190348
పపరర: అనసషర� యరకస�

94-76/567

4467 NDX0335745
పపరర: అనల కలమమర రరడడడ గణదదబసడడ

94-76/877

4470 NDX2689347
పపరర: ససత రరమరరడడడ పనసరర
తసడడ:డ ఆసజననయణలలరరడడడ
ఇసటట ననస:18-72
వయససస:55
లస: పప

4450 NDX3211729
పపరర: లకడద పపలగస

94-76/875

4453 NDX2696607
పపరర: శక కనఖ కకసడ

94-76/651

4456 NDX2757797
పపరర: శకకవరఖ కకసడ

94-76/878

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:18-66
వయససస:19
లస: ససస స
94-76/880

4459 NDX2578581
పపరర: శకనవరస రరవప దమణలకరర

94-87/1301

తసడడ:డ అపపరరవప దమణలకరర
ఇసటట ననస:18-71
వయససస:43
లస: పప
94-74/545

4462 NDX2020261
పపరర: రవసదర అనతనరరడడడ

94-74/546

తసడడ:డ రరమచసదతడ రరడడడ అనతనరరడడ
ఇసటట ననస:18-72
వయససస:44
లస: పప
94-76/565

4465 NDX0189902
పపరర: ససతత రరవమద గణదదబసడడ

94-76/566

భరస : వరర రరడడడ గణదదబసడడ
ఇసటట ననస:18-72
వయససస:57
లస: ససస స
94-76/568

తసడడ:డ వరర రరడడడ గణదదబసడడ
ఇసటట ననస:18-72
వయససస:33
లస: పప
94-76/570

94-76/561

భరస : సరసబ రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:18-66
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ససతతరరమ రరడడడ�
ఇసటట ననస:18-72
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:18-72
వయససస:85
లస: ససస స
4469 NDX0189381
పపరర: వరర రరడడడ గణదదబసడడ

94-61/1035

భరస : రవసదడ అనతనరరడడ
ఇసటట ననస:18-72
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర రరడడ గణదదబసడడ
ఇసటట ననస:18-72
వయససస:28
లస: ససస స
4466 NDX0541961
పపరర: రరవమద గణదదబసడడ�

4452 NDX2829885
పపరర: పదద దసడడ

4447 AP151010177184
పపరర: శకలసతల వనమణలపలర

తసడడ:డ శవరరమ రరడడ పపలగస
ఇసటట ననస:18-63
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ భరత కలమమర ససరరవరణణ
ఇసటట ననస:18-69
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప దమణలకరర
ఇసటట ననస:18-71
వయససస:40
లస: ససస స
4463 NDX2124311
పపరర: వరన తపసపరరడడడ

94-76/563

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:18-66
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదదద రరడడడ దసడడ
ఇసటట ననస:18-66
వయససస:18
లస: పప
4460 NDX2909778
పపరర: రరజరశశరర దమణలకరర

4449 JBV2727154
పపరర: గగతస వనమణలపలర

94-76/558

భరస : గగతమ
ఇసటట ననస:18-63
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : పపదదదరరడడడ దసడడ
ఇసటట ననస:18-66
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:18-66
వయససస:48
లస: పప
4457 NDX2806164
పపరర: మమరరత రరడడడ దసడడ

94-76/560

తసడడ:డ శకకకషష
ఇసటట ననస:18-63
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ రమ రరడడడ దసడడ
ఇసటట ననస:18-66
వయససస:45
లస: పప
4454 NDX2944205
పపరర: సరసబ రరడడడ కకసడత

4446 JBV2969020
పపరర: డయమన వనమణలపలర

4444 NDX0425918
పపరర: శకకరసత� వనమణలపలర �

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:18-62
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ గగతస
ఇసటట ననస:18-63
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ గగతమ�
ఇసటట ననస:18-63
వయససస:31
లస: పప
4451 NDX2756302
పపరర: పపదద రరడడడ దసడడ

94-76/557

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:18-62
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకకకషష�
ఇసటట ననస:18-62
వయససస:80
లస: ససస స
4448 NDX0406603
పపరర: రగహహత� వనమణలపలర �

4443 NDX0351676
పపరర: సరశత� నసకవరపప�

4468 NDX0189654
పపరర: ససతత రరమరరడడ � యరకస�

94-76/569

తసడడ:డ బడహద రరడడడ�
ఇసటట ననస:18-72
వయససస:42
లస: పప
94-76/652

4471 NDX2689321
పపరర: శరరష పనసరర

94-76/653

భరస : ససత రమ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-72
వయససస:44
లస: ససస స
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94-76/654

తసడడ:డ ససత రమ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-72
వయససస:25
లస: ససస స
4475 NDX2859072
పపరర: శరరష పపనసరర

4473 NDX3072030
పపరర: పదతదవత ఉయమఖరర

భరస : సరసబ రరడడడ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:18-72
వయససస:55
లస: ససస స
94-76/883

భరస : ససతతరరమ రరడడడ పపనసరర
ఇసటట ననస:18-72
వయససస:44
లస: ససస స

4476 NDX2996908
పపరర: శవ నతగ దదవఖ శక అలర

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరడడ పరమణలపరటట
ఇసటట ననస:18-72
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ కరలదతస వనలరసకక
ఇసటట ననస:18-73
వయససస:70
లస: పప

4481 JBV1222892
పపరర: వరలకడద గణసటక� �

4482 NDX1450790
పపరర: కకషష కకషప ర రరడడ ఛరపప రరడడడ

94-76/571

భరస : రమమష రరడడడ� �
ఇసటట ననస:18-75
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:18-75
వయససస:44
లస: పప
4487 NDX2970366
పపరర: పదతదవత బతస న

94-74/835

94-76/579

94-74/547

భరస : శవ నతగరసదడ రరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-78
వయససస:58
లస: ససస స

94-76/572

4491 NDX0564542
పపరర: పడసరదరరవప దదవశశటస ట

4494 NDX0094664
పపరర: చనన మసరసనశల�

94-74/550

4497 NDX1257062
పపరర: సశరరజఖలకకద దదవ గణతతస

94-76/575

4500 NDX0795310
పపరర: శవ పడతతప రరడడడ గసగరరరడడడ
తసడడ:డ శవ నతగరసదడ రరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-78
వయససస:38
లస: పప

94-159/695
4480 NDX2572683
పపరర: సరయ పసడయ బబ మదన బబ యన

4483 NDX1000165
పపరర: దదననష గణసటక

94-76/573

4486 NDX0426007
పపరర: నతగరరరడడడ గణసటక

94-76/576

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-75
వయససస:79
లస: పప
94-76/577

4489 JBV2969558
పపరర: సశరష కలమమరర అరరకకటట� �

94-76/578

భరస : శకనవరసరరడడడ� �
ఇసటట ననస:18-76
వయససస:45
లస: ససస స
94-76/580

4492 JBV2728046
పపరర: శకనవరసరరడడడ ఆరరకకటట

94-76/581

తసడడ:డ లకకదరరడడడ
ఇసటట ననస:18-76
వయససస:50
లస: పప
94-74/548

4495 NDX0894998
పపరర: చనన మసరసనయఖ�

94-74/549

తసడడ:డ హజరతస యఖ�
ఇసటట ననస:18-78
వయససస:64
లస: పప
94-76/583

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:18-78
వయససస:68
లస: ససస స
94-79/448

94-76/885

తసడడ:డ రమమష రరడడడ
ఇసటట ననస:18-75
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ హజజ రతస యఖ�
ఇసటట ననస:18-78
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ బబదస
ఇసటట ననస:18-78
వయససస:65
లస: పప
4499 NDX0823690
పపరర: అనసతలకడద గసగరరరడడడ

4488 NDX1882704
పపరర: హససత ఆరరకకత

4477 NDX2996916
పపరర: శవ నతగ పపజ శక అలర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబ మదన బబ యన
ఇసటట ననస:18-74
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:18-76
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర బబదస
ఇసటట ననస:18-78
వయససస:58
లస: ససస స
4496 NDX2020170
పపరర: వనసకటటశశరరర బబదస

94-76/886

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ అరరకకటట
ఇసటట ననస:18-76
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : లకకదరరడడడ
ఇసటట ననస:18-76
వయససస:67
లస: ససస స
4493 NDX2020113
పపరర: సతఖవత బబదస

4485 NDX0458489
పపరర: రమమషడ
పడ డడ గణసటక�

94-76/882

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ అలర
ఇసటట ననస:18-72
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:18-75
వయససస:56
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప బతస న
ఇసటట ననస:18-76
వయససస:40
లస: ససస స
4490 JBV2969566
పపరర: తరరపతమద అరరకకటట

94-76/884

తసడడ:డ రరమ రరడడ
ఇసటట ననస:18-75
వయససస:26
లస: పప
94-76/574

4474 NDX3072899
పపరర: సరసబ రరడడడ ఆళళ

తసడడ:డ రరమ కకటట రరడడ ఆళర
ఇసటట ననస:18-72
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ అలర
ఇసటట ననస:18-72
వయససస:21
లస: ససస స

94-79/447 4479 NDX2851392
4478 NDX2415925
పపరర: వనణణ గగపరల రరడడ పరమణలపరటట
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వనలరసకక

4484 AP151010174596
పపరర: శకనవరసరరడడడ గణసటక�

94-76/881

4498 NDX1883116
పపరర: చకకధర గరరపత

94-76/584

తసడడ:డ సససదర బబబణ గరరపత
ఇసటట ననస:18-78
వయససస:37
లస: పప
94-79/449

4501 NDX0795575
పపరర: శవ శసకర రరడడడ గసగరరరడడడ

94-79/450

తసడడ:డ శవ నతగరసదడ రరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-78
వయససస:41
లస: పప
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4502 NDX0795377
పపరర: శవ నతగరసదడ రరడడడ గసగరరరడడడ

94-79/451

తసడడ:డ వనసనరర రరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-78
వయససస:67
లస: పప
4505 NDX0599696
పపరర: పపలగస అశశక రరడడడ

94-79/453

94-74/1063

94-79/456

94-90/97

94-90/911

94-79/459

94-79/462

భరస : అడపరల శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-89
వయససస:64
లస: ససస స

4515 NDX2594174
పపరర: సతఖనతరరయణ కలసభ

4518 NDX0583096
పపరర: ఝనసరరణణ� మమకరరల�

4521 NDX1917329
పపరర: శరకవఖ రరడడడ శరఖమల

4524 NDX0645689
పపరర: వశషష రరడడడ శరఖమల

94-79/465

4527 NDX0724146
పపరర: దదపసస కకలమర

94-90/909

4530 NDX1188721
పపరర: అపపరశ చవరడ
తసడడ:డ వనయససట చవరడ
ఇసటట ననస:18-90
వయససస:31
లస: పప

4510 NDX0616326
పపరర: చమకలరరస లకడద కలమమరర�

94-79/455

4513 NDX1464940
పపరర: మహహశశరర మమడత

94-90/96

4516 NDX2591923
పపరర: కకటటశశరమద కలసభ

94-90/910

భరస : ససరఖ నతరరయణ
ఇసటట ననస:18-86
వయససస:38
లస: ససస స
94-79/457

4519 NDX2058585
పపరర: వనసకరటమద బతష
స ల

94-79/458

భరస : సతఖనతరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:18-88
వయససస:49
లస: ససస స
94-79/460

4522 NDX0295733
పపరర: కకషష కలమమరర� శరఖమల�

94-79/461

భరస : బససవరరడ�డడ
ఇసటట ననస:18-89
వయససస:53
లస: ససస స
94-79/463

4525 NDX0727511
పపరర: సతఖవరధన రరడడడ� శరఖమల�

94-79/464

తసడడ:డ హరరకకషష ర రరడడడ�
ఇసటట ననస:18-89
వయససస:42
లస: పప
94-90/98

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:18-89
వయససస:35
లస: ససస స
94-96/533

94-74/551

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:18-86
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమహన రరడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:18-89
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ�
ఇసటట ననస:18-89
వయససస:72
లస: పప
4529 NDX2614972
పపరర: అడపరల సరమమజఖస

94-6/595

తలర : శరఖమల కకషష కలమమరర
ఇసటట ననస:18-89
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ బససవ రరడడడ�
ఇసటట ననస:18-89
వయససస:31
లస: పప
4526 NDX0727578
పపరర: హరరకకషరష రరడడడ� శరఖమల�

4512 NDX2627156
పపరర: దదవరపలర సరయ కకశశర రరడడడ

4507 NDX1727207
పపరర: లకడద సరహహత ననరరళర

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:18-83
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషష�
ఇసటట ననస:18-88
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:18-88
వయససస:26
లస: పప
4523 NDX0646075
పపరర: శశరసక రరడ�డడ శరఖమల�

94-76/890

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:18-86
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖ నతరరయణ
ఇసటట ననస:18-86
వయససస:19
లస: ససస స
4520 NDX2058551
పపరర: అనల కలమమర బతష
స ల

4509 NDX2856862
పపరర: మమనక బటటసపపల

94-79/452

తసడడ:డ శవ కరశవ పడసరద రరవప ననరరళర
ఇసటట ననస:18-81
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవరపలర శవ భబససర రరడడ
ఇసటట ననస:18-84
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:18-86
వయససస:29
లస: ససస స
4517 NDX2594158
పపరర: తడవనణణ కలసభ

94-79/454

భరస : మణరళ మమమల
ఇసటట ననస:18-81
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ దతతసతదయ
డ ణలల�
ఇసటట ననస:18-83
వయససస:59
లస: పప
4514 NDX1464957
పపరర: నతగ మణణ మమడత

4506 JBV3003274
పపరర: శవకలమమరర పపలగస� �

4504 NDX0600015
పపరర: నరరసదడ రరడడడ పపలగస

తసడడ:డ శవరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-79
వయససస:31
లస: పప

భరస : శవరరమరరడడడ� �
ఇసటట ననస:18-80
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరరరడడడ మమమళర
ఇసటట ననస:18-81
వయససస:28
లస: పప
4511 NDX0184739
పపరర: ససబబబరరవప చమకలరరస�

94-76/889

తసడడ:డ శశషస రరడడడ పపలగస
ఇసటట ననస:18-79
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససజవ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-79
వయససస:34
లస: పప
4508 NDX1812214
పపరర: శకకరసత మమమళర

4503 NDX3112273
పపరర: శవరరమ రరడడడ పపలగస

4528 NDX0724062
పపరర: ధరద తదజ కకలమర

94-90/99

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:18-89
వయససస:34
లస: పప
94-79/466

94-79/467
4531 AP151010183758
పపరర: వనయకసట మనససఖమరల చతవడ

తసడడ:డ మనససఖలమల భగవరనదతస
ఇసటట ననస:18-90
వయససస:60
లస: పప
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4532 JBV3702248
పపరర: మన ససఖలమల చవడత�

94-79/468

తసడడ:డ భగవరన దతస�
ఇసటట ననస:18-90
వయససస:83
లస: పప
4535 NDX2540888
పపరర: వసదన వనయకరసత చచడ

4533 NDX1233527
పపరర: సపనహ పడతక

భరస : పడతక వనయకరసత
ఇసటట ననస:18-90
వయససస:34
లస: ససస స
94-79/589

4536 NDX2964559
పపరర: ఉదయ కకరణ జజననలగడడ

భరస : వనయకరసత మనససఖలమల చచడ
ఇసటట ననస:18-90
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖస కలమమర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:18-90
వయససస:18
లస: పప

4538 NDX2615821
పపరర: ససకనఖ పసలర

4539 NDX2624377
పపరర: రరజ కలమమరర పససమరరస

94-89/705

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:18-91
వయససస:45
లస: ససస స
4541 NDX1109867
పపరర: దదవరఖదదవ బబ సగరరర

94-74/553

94-74/556

94-74/559

94-74/562

94-75/985

భరస : సరసబశవ రరవప అరరకపపడడ
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:38
లస: ససస స

94-74/554

4551 NDX3110855
పపరర: రమమష వడదల

4554 NDX2019371
పపరర: మలలర శశరర దదవననన

94-75/988

4557 NDX3017712
పపరర: మసజ అరరకపపడడ

94-74/557

4560 NDX0264580
పపరర: కనక దసరరరభవరన. గగపప.
భరస : చదసచస పపననయఖ. gopu
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:66
లస: ససస స

4540 NDX1109487
పపరర: లకడద నహరరక ఆకరళళ

94-74/552

4543 NDX1109248
పపరర: మమధవ మణదదన

94-74/555

4546 NDX2031268
పపరర: రమమదదవ మమమననన

94-74/558

భరస : ససతతరరమయఖ మమమననన
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:63
లస: ససస స
94-74/560

4549 NDX1110345
పపరర: వనసకట ససరఖకకషరషరరవప ఆకరళళ

94-74/561

తసడడ:డ వనసకట మలర ఖమరరరన రరవప
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:57
లస: పప
94-74/836

4552 NDX1916578
పపరర: ససజజత దదవననన

94-75/984

తసడడ:డ వనణణ బబబణ దదవననన
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:24
లస: ససస స
94-75/986

4555 NDX2363661
పపరర: సరయ వననద బబబణ దదవననన

94-75/987

తసడడ:డ వనణణ బబబణ దదవననన
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:22
లస: పప
94-75/1252

భరస : సరసబ శవరరవప అరరకపపడడ
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:39
లస: ససస స
94-76/893

94-78/1071

భరస : హరరకకషష
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనణణ బబబణ దదవననన
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరమయఖ దదవననన
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:51
లస: పప
4559 NDX3099801
పపరర: మసజ అరరకపపడడ

4548 NDX1110006
పపరర: ఆదదతఖ వరరన రరవప బ

4537 NDX2924231
పపరర: దదవరరజ జజననలగడడ

తసడడ:డ వనసకట ససరఖకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరరస వడదల
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనణణ బబబణ దదవననన
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:23
లస: ససస స
4556 NDX2019322
పపరర: వనణణ బబబణ దదవననన

94-89/706

తసడడ:డ శకధర రరవప
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అనసత రరవప
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:59
లస: పప
4553 NDX2110005
పపరర: నతగ శక దదవననన

4545 NDX1033588
పపరర: వరణణశక మదసగణల

94-79/554

తసడడ:డ సతఖనసదస
ఇసటట ననస:18-91
వయససస:48
లస: పప

భరస : మననహర లమల
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చమదల
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:25
లస: పప
4550 NDX1110055
పపరర: శకధర రరవప బ

94-89/852

భరస : నటరరజ
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకధర రరవప
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:52
లస: ససస స
4547 NDX1843599
పపరర: మమరఖ చమదల

4542 NDX1033497
పపరర: లలమకలమమరర లసగరల

4534 NDX1188028
పపరర: పడతక వనయకరసత

తసడడ:డ వనయకరసత మనససఖలమల
ఇసటట ననస:18-90
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనళసన రరజ
ఇసటట ననస:18-91
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకధర రరవప
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:28
లస: ససస స
4544 NDX1109586
పపరర: మమత బబ సగర

94-79/551

4558 NDX3016961
పపరర: సరయ తనదయళ అరరకపపడడ

94-75/1253

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప అరరకపపడడ
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:20
లస: ససస స
94-78/742

4561 NDX0296418
పపరర: భవరన� వరసస�

94-79/469

భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:45
లస: ససస స
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94-79/470

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:45
లస: ససస స
4565 NDX0950279
పపరర: జరరనత మణసతతజరబగస షపక

94-79/473

94-79/476

94-79/479

94-79/482

94-79/485

94-75/1254

94-74/565

భరస : రరజరశ
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:36
లస: ససస స
4586 NDX1748807
పపరర: నరరషణ కకటర

తసడడ:డ శరఖమ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:36
లస: పప

94-79/480

4575 NDX0745984
పపరర: శవశసకరరరవప� కరరనటట�

4578 NDX0294843
పపరర: చదసచస పపననయఖ� గగపప�

4581 NDX1806654
పపరర: అసజల సససధసర కకమదననన

94-74/568

94-74/571

94-79/475

4570 NDX1188994
పపరర: రరజయమన ఇ శరరజ

94-79/478

4573 NDX0646216
పపరర: అపరపరరవప� వరసపస�

94-79/481

తసడడ:డ పపదద ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:50
లస: పప
94-79/483

4576 NDX0386227
పపరర: ససబబశవ రరవప� మదలమపప�

94-79/486

4579 NDX3129871
పపరర: సరసబశవ రరవప అరరకపపడడ

94-74/563

4582 NDX1786153
పపరర: నవఖ సససధస పపరవల

94-74/564

తసడడ:డ రరమమసజననయణలల పపరవల
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:24
లస: ససస స

4584 NDX1806589
పపరర: శరరష కకమదననన

4585 NDX2020394
పపరర: వజయ లకడద తమమద

94-74/566

94-74/567

భరస : శవ రరమరరడడ తమమద
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:60
లస: ససస స
94-74/569

4588 NDX1758855
పపరర: సతష దదపరల

94-74/570

తసడడ:డ చన కకటటశశర రరవప కకమదననన
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ దదపరల
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:36
లస: పప

4590 NDX0140319
పపరర: వర పడసరద సప సరన�

4591 NDX0095091
పపరర: పరడనసస దదవయఖ దతసరర�

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ�
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:53
లస: పప

94-74/837

తసడడ:డ శతతరరమయఖ అరరకపపడడ
ఇసటట ననస:18-92 FLAT-502
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ చన కకటటశశర రరవప కకమదననన
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:24
లస: ససస స

4587 NDX1806779
పపరర: అభనయ కకమదననన

94-79/484

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:57
లస: పప

భరస : చన కకటటశశర రరవప కకమదననన
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరడడడ కకటర
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:61
లస: ససస స
4589 NDX1165000
పపరర: రరజరష మదదదననన

4572 NDX0407510
పపరర: రవ కలమమర� గగపప�

4567 NDX0974592
పపరర: గరయతడ పరలలవరయ

తసడడ:డ మహమదద బశర
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ నతరరయణ�
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప వరసస
ఇసటట ననస:18-92 F NO 305
వయససస:20
లస: పప
4583 NDX1162924
పపరర: ససనత మదదదననన

94-79/477

తసడడ:డ మసరసనతడవప�
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:73
లస: పప
4580 NDX3178902
పపరర: నవన సరయ వరసస

4569 NDX0296442
పపరర: రమణమద� మమదరమమటర�

94-79/472

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ చదసచస పపననయఖ�
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:52
లస: పప
4577 NDX0600106
పపరర: శసకరరరవప పరలలరరయ

94-79/474

భరస : చదసచసరరమయఖ�
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:38
లస: పప
4574 JBV3702289
పపరర: కకటటశశరరరవప� మననవ�

4566 NDX0296152
పపరర: శవపరరశత� యలపరరస�

4564 NDX0296368
పపరర: లకడద కలమమరర� మసదలపప�

భరస : సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రరమకలమమర�
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : చదసచసరరమయఖ�
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:65
లస: ససస స
4571 JBV3702263
పపరర: రవ శశఖర� మపరరస�

94-79/471

భరస : శవశసకర రరవప�
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మహబమబబబషర
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:51
లస: ససస స
4568 NDX0296210
పపరర: కనక దసరర భవరన� గగపప�

4563 NDX0822973
పపరర: కరరనటట నతగలకడద�

94-74/572

94-74/573

తసడడ:డ రరమనన�
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:55
లస: పప
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4592 NDX1915398
పపరర: చన కకటటశశరరరవప కకమదననన

94-74/574

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకమదననన
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:57
లస: పప
94-74/577

తసడడ:డ వరర రరడడడ తమమద
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:65
లస: పప

4596 NDX2912731
పపరర: రరమచసదడ రరవప గణరకస

94-74/840

తసడడ:డ వరయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:68
లస: పప

4599 NDX2909893
పపరర: హహహమవత గణరకస

94-74/838

94-75/990

భరస : బబలశశరర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:59
లస: ససస స

4602 NDX1818956
పపరర: హహహమమవత గణఱఱ స

94-74/841

94-75/993

తసడడ:డ మహబమబ బబషర
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:26
లస: పప

4605 NDX1818618
పపరర: పసడయతమ షపషన జజననలగడడ

94-75/991

94-75/996

తసడడ:డ సపషదసలల
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:49
లస: పప

4608 NDX1818071
పపరర: బబల శశరర జజననలగడడ

94-75/994

భరస : శరసబయఖ దదపల
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:33
లస: ససస స
4613 JBV3003175
పపరర: పడమల రరణణ అడడససమలర

94-75/997

94-79/489

94-79/487

94-79/492

4617 NDX2042216
పపరర: రరజరశ ఆచసట

94-79/490

4620 NDX1161264
పపరర: కకషష చదషతనఖ అడడససమలర
తసడడ:డ వరపడసరద అడడససమలర
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:32
లస: పప

94-75/992

4606 NDX2096221
పపరర: ససబడమణఖ ఎస సరశమ ఆచసట

94-75/995

4609 NDX1819004
పపరర: రరమచసదడ రరవప గణఱఱ స

94-75/998

4612 NDX0523449
పపరర: పపరవల రరమతతరకస�

94-79/488

4615 JBV2893964
పపరర: ససగణణ దదపరల

94-79/491

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:55
లస: ససస స
94-79/493

తసడడ:డ దసరరరరరవప ఆచసట
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:25
లస: పప
94-79/495

4603 NDX1570887
పపరర: సరయ తదజ కరరనటట

భరస : రరమమసజననయణలల�
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వసశవరరన రరడడడ వరరకకటట
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:60
లస: ససస స
4619 NDX1375179
పపరర: పడజశల రరవప వనసకటటశశర రరవప

4614 NDX0296590
పపరర: రరవత రరజగగపరల

94-74/842

తసడడ:డ చసదడయఖ గణఱఱ స
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:72
లస: పప

భరస : దసరరరరరవప ఆచసట
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వర పడసరద అడడససమలర
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:53
లస: ససస స
4616 NDX2074490
పపరర: ససజజత వరరకకటట

4611 NDX2041960
పపరర: ఇసదదర ఆచసట

4600 NDX2813384
పపరర: కకషష రరజవ అడడససమలర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆచసట
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఆసథథన జజననలగడడ
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:63
లస: పప
94-75/1255

94-74/839

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ బబలశశరర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:29
లస: పప

4607 NDX1440981
పపరర: వజయ కలమమర కకరర

4597 NDX2791994
పపరర: వససత లకడద గరరర పరటట

తసడడ:డ వర పడసరద అడడససమలర
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:27
లస: పప

భరస : రరమచసదడ రరవప గణఱఱ స
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:62
లస: ససస స

4604 NDX1570895
పపరర: రరయమన మహమదద

94-74/576

భరస : షరరరబసడడ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడ రరవప గణరకస
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:61
లస: ససస స

4601 NDX1818923
పపరర: పపడమమవత జజననలగడడ

4594 NDX1740811
పపరర: ససబబ రరడడ కకటర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకటర
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ గణరకస
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:71
లస: పప

4598 NDX2791762
పపరర: షరరరబసడడ గరరర పరటట

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప రరజ గగపరల
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:31
లస: పప

94-74/575

తసడడ:డ రరమయఖ దదపరల
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:64
లస: పప

4595 NDX2020378
పపరర: శవ రరమరరడడడ తమమద

4610 NDX3021557
పపరర: ససదఖ రరణణ దదపల

4593 NDX1874636
పపరర: సరసబయఖ దదపరల

4618 NDX0529982
పపరర: కలక
ర రర శకహరర�

94-79/494

తసడడ:డ రవసదడబబబణ�
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:29
లస: పప
94-79/496

4621 NDX2041937
పపరర: దసరరరరరవప ఆచసట

94-79/497

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ ఆచసట
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:44
లస: పప
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4622 NDX0526350
పపరర: పపరవల రరమమసజననయణలల�

94-79/498

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:56
లస: పప
4625 NDX2074532
పపరర: వసశవరరన రరడడడ వరరకకటట

94-79/502

94-79/505

తసడడ:డ అమరయఖ పసటసల
ఇసటట ననస:18-96
వయససస:71
లస: పప
4634 NDX2606978
పపరర: పపపరపల వనసకటటశశర రరవప

94-149/786

94-79/619

94-90/101

94-79/621

భరస : బబలకకషష�
ఇసటట ననస:18-129
వయససస:52
లస: ససస స

94-81/925

94-167/486

4638 NDX2955227
పపరర: అమరనతథ రరడడడవఆలమ

4644 NDX2269173
పపరర: వనసకట లకడద మమరరవరపప

94-79/509

4647 NDX0830570
పపరర: శశషషరరజ ఇసజరటట

4650 NDX0354753
పపరర: వససత నసనన
భరస : యన యల వ పస ఆర పడసరద
ఇసటట ననస:18-129
వయససస:67
లస: ససస స

4630 NDX2424190
పపరర: రవశసకర పసటసల

94-79/507

4633 NDX2600286
పపరర: సహహత ఈమన

94-89/707

4636 NDX2871663
పపరర: శరరష చలర గణసడర

94-79/618

భరస : భమపరల చలర గణసడర
ఇసటట ననస:18-111
వయససస:36
లస: ససస స
94-53/719

4639 NDX2651800
పపరర: వనసపటట వరలకడద

94-67/949

తసడడ:డ లకదయఖ
ఇసటట ననస:18-113
వయససస:25
లస: ససస స
94-57/97

4642 NDX3056421
పపరర: ససబబ రరవప జటటస

94-79/620

తసడడ:డ వరయఖ జటటస
ఇసటట ననస:18-117
వయససస:58
లస: పప
94-90/102

4645 NDX3073715
పపరర: ససనల ఇసజరటట

94-75/1238

తసడడ:డ జజరరర ఇసజరటట
ఇసటట ననస:18-126
వయససస:28
లస: పప
94-79/510

తసడడ:డ జజరర
ఇసటట ననస:18-126
వయససస:33
లస: పప
94-79/512

94-79/504

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-97
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమరరవరపప
ఇసటట ననస:18-119
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : జజరరర
ఇసటట ననస:18-126
వయససస:48
లస: ససస స
4649 NDX0339721
పపరర: ఉమమదదవ� పమడడమణకసల�

4632 NDX3141090
పపరర: ససరఖ పడభ చసక

4641 NDX1735556
పపరర: నతగ శకనవరస రరవప నకస

4627 NDX2424216
పపరర: పపరరషమ కరనసకలరరస

తసడడ:డ పప తరరజ పసటసల
ఇసటట ననస:18-96
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ నకస
ఇసటట ననస:18-117
వయససస:40
లస: పప

భరస : నతగ శకనవరస రరవప నకస
ఇసటట ననస:18-117
వయససస:37
లస: ససస స
4646 AP151010186522
పపరర: జయ ఇసజరటట

94-79/506

తసడడ:డ వనణణగగపరల రరవప రరడడ వఆలమ
ఇసటట ననస:18-111-3 4-5-49/3D
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ లకదయఖ
ఇసటట ననస:18-113
వయససస:25
లస: ససస స
4643 NDX3086352
పపరర: ససజజత జటటస

4629 NDX2424208
పపరర: సరసబబడజఖస పసటసల

4635 NDX2618940
పపరర: పపపరపల రరమలకడద

94-79/501

తసడడ:డ రరమణ కరనసకలరరస
ఇసటట ననస:18-96
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:18-106
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససరరసదడ చలర గణసడర
ఇసటట ననస:18-111
వయససస:35
లస: ససస స
4640 NDX2269132
పపరర: వర లకడద వనసపరటట

94-79/503

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష చసక
ఇసటట ననస:18-96
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కలటటసబరరవప
ఇసటట ననస:18-106
వయససస:42
లస: పప
4637 NDX2849834
పపరర: పవన చలర గణసడర

4626 NDX0381012
పపరర: రరజ గగపరల� యస. కర.�

భరస : పప తరరజ పసటసల
ఇసటట ననస:18-96
వయససస:62
లస: ససస స
94-79/508

4624 NDX0381061
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� రరజగగపరల�

తసడడ:డ రరజగగపరల�
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరరవప�
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:88
లస: పప

భరస : రవశసకర పసటసల
ఇసటట ననస:18-96
వయససస:34
లస: ససస స
4631 NDX2424174
పపరర: పప తరరజ పసటసల

94-79/500

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ వరరకకటట
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:67
లస: పప
4628 NDX2424182
పపరర: దసరరరభవరన పసటసల

4623 NDX1997628
పపరర: ససరరసదడ బబబణ మలలర ల

4648 AP151010183088
పపరర: జజరరర ఇసజరటట

94-79/511

తసడడ:డ దతవదస
ఇసటట ననస:18-126
వయససస:54
లస: పప
94-79/513

4651 NDX0293662
పపరర: శవ కలమమరర� నలక
ర రర�

94-79/514

భరస : బసవ కలటటసబ రరవప�
ఇసటట ననస:18-129
వయససస:76
లస: ససస స
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94-79/515

తసడడ:డ భబలమకకషష�
ఇసటట ననస:18-129
వయససస:30
లస: పప
4655 NDX0376590
పపరర: బబలకకషష � నలలరరర�

94-79/518

94-79/521

94-79/569

94-73/792

94-79/524

94-79/527

94-79/529

తసడడ:డ చనరరయపర పరమశశటస ట
ఇసటట ననస:18-174
వయససస:55
లస: పప

4665 NDX0775296
పపరర: దదవకక మమదల�

4668 NDX1204932
పపరర: పడణవనద చలకపరటట

4671 NDX0340117
పపరర: వరఖస కలమమర చలకపరటట

4674 AP151010186261
పపరర: నతగలకడద ఆదదమమలస

94-79/532

4677 NDX1234202
పపరర: జజజపప గణనడ గర

94-79/522

4680 AP151010183426
పపరర: చతరరరస జజసఫ చనతనబతష
స న
తసడడ:డ ఇననయఖ
ఇసటట ననస:18-174
వయససస:57
లస: పప

4660 NDX0967992
పపరర: గసగరధర వనసకటటష చససడసరర

94-214/2

4663 NDX3162047
పపరర: ససదదప కరకరన

94-76/848

4666 NDX0354605
పపరర: భబగఖలకడద చలకపరటట

94-79/523

భరస : వరఖస కలమమర చలకపరటట
ఇసటట ననస:18-132
వయససస:50
లస: ససస స
94-79/525

4669 NDX1100478
పపరర: చతషరరశద చలకపరటట

94-79/526

తసడడ:డ వరఖస కలమమర చలకపరటట
ఇసటట ననస:18-132
వయససస:28
లస: పప
94-79/528

4672 NDX2871630
పపరర: పప తన రరజ కకలక
ర రర

94-79/624

తసడడ:డ రరమ రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:18-132
వయససస:32
లస: పప
94-79/530

4675 NDX0296749
పపరర: మమరరమమధసరర నలర మతష�

94-79/531

భరస : శశరర�
ఇసటట ననస:18-174
వయససస:45
లస: ససస స
94-79/533

తసడడ:డ బబలమసరశమ
ఇసటట ననస:18-174
వయససస:43
లస: పప
94-79/535

94-79/520

తసడడ:డ రరఘవయఖ కరకరన
ఇసటట ననస:18-131
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:18-174
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ లకరరయఖ
ఇసటట ననస:18-174
వయససస:37
లస: పప
4679 NDX2124519
పపరర: థతమస పరమశశటస ట

94-79/570

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప చలకపరటట
ఇసటట ననస:18-132
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ జజరర నలర మతష
ఇసటట ననస:18-174
వయససస:25
లస: ససస స
4676 NDX1101385
పపరర: పరపరరరవప చననబతస న

4662 NDX2616878
పపరర: నతగ ససజజత తషలసస

4657 NDX0294777
పపరర: రరజశశఖర రరవప� వనలలవవలక�

తసడడ:డ వనసకట నతగ పడసరద చససడసరర
ఇసటట ననస:18-129
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వరఖస కలమమర చలకపరటట
ఇసటట ననస:18-132
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర�
ఇసటట ననస:18-132
వయససస:47
లస: పప
4673 NDX2033553
పపరర: అమల నలర మతష

94-79/623

భరస : రరజరసదడ�
ఇసటట ననస:18-132
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడ రరవప చలకపరటట
ఇసటట ననస:18-132
వయససస:79
లస: ససస స
4670 NDX0775312
పపరర: రరజరసదడ మమదల�

4659 NDX2718955
పపరర: సమరర నలక
ర రర

94-79/517

తసడడ:డ నతరరయణ�
ఇసటట ననస:18-129
వయససస:55
లస: పప

భరస : ధరద చరణ తషలసస
ఇసటట ననస:18-130
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:18-131,flat no-4
వయససస:31
లస: పప
4667 JBV3702370
పపరర: పదతదవత చలకపరటట

94-79/519

తసడడ:డ బబల కకషష నలక
ర రర
ఇసటట ననస:18-129
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర నరసససహరరవప తషలసస
ఇసటట ననస:18-130
వయససస:43
లస: పప
4664 NDX3164431
పపరర: పడవణ చచదరర కరకరన

4656 JBV3702107
పపరర: పపటర యఖ నమదల

4654 NDX0441121
పపరర: వనసకట పడవణ� నసనన�

తసడడ:డ మహబళళశశరరరవప�
ఇసటట ననస:18-129
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:18-129
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మహబలలశశరరరవప
ఇసటట ననస:18-129
వయససస:70
లస: పప
4661 NDX2616811
పపరర: ధరద చరణ తషలసస

94-79/516

తసడడ:డ యల వ పరసడడరసగ పడసరద
ఇసటట ననస:18-129
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ బసవర కలటటసబ రరవప�
ఇసటట ననస:18-129
వయససస:52
లస: పప
4658 JBV3702123
పపరర: యల వ పస ఆర పడసరద నసనన

4653 NDX0441949
పపరర: పపప డకశనతధ నసనన

4678 NDX0183277
పపరర: మమరరకడడడ మమలపరటట�

94-79/534

తసడడ:డ చననపరరడడడ�
ఇసటట ననస:18-174
వయససస:50
లస: పప
94-79/536

4681 NDX2033504
పపరర: రరయపప రరపపడడ

94-79/537

తసడడ:డ యమననస న రరపపడడ
ఇసటట ననస:18-174
వయససస:62
లస: పప

Page 14 of 259

4682 NDX0189191
పపరర: తతమస ననలక�
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94-79/538

తసడడ:డ రరమణలల�
ఇసటట ననస:18-174
వయససస:64
లస: పప
4685 NDX2770345
పపరర: ఏరరవ బబల శశ రరడడ

94-79/625

94-13/690

94-57/192

94-57/195

95-182/629

94-57/199

94-57/202

భరస : రఘణ రరమ రరడడ సససకర
ఇసటట ననస:19-3-105
వయససస:63
లస: ససస స

4698 NDX0065854
పపరర: రరఖమరరణణ ఆకలల

4701 NDX0956656
పపరర: రతస మద కకపపరపప

94-57/205

94-89/877

94-57/194

94-57/196

4696 AP151010195113
పపరర: తతతయఖ కసద

94-57/197

తసడడ:డ ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:19-3-98
వయససస:72
లస: పప
94-57/198

4699 NDX2795268
పపరర: శకలకడద గసడసరర

94-58/766

భరస : వనసకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:19-3-101
వయససస:37
లస: ససస స
94-57/200

4702 NDX1112820
పపరర: వజయలకడద గసడసరర

94-57/201

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:19-3-102
వయససస:61
లస: ససస స

94-57/203 4705 NDX2012433
4704 NDX0456558
పపరర: జయపడకరశ నతరరయణ రరచకకసడ
పపరర: హరర పడహరద దదవసడర

4707 NDX0065615
పపరర: శరసతపసడయ సససకర

4710 JBV2754752
పపరర: వషష
ష చదషతనఖ సససకర
తసడడ:డ రఘణరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:19-3-105
వయససస:33
లస: పప

94-57/204

తసడడ:డ నరసససహ దదవసడర
ఇసటట ననస:19-3-102
వయససస:40
లస: పప
94-57/206

తసడడ:డ రఘణరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:19-3-105
వయససస:39
లస: ససస స
94-57/208

4690 NDX3048402
పపరర: శరరద ఉపపపటటరర

4693 NDX1149632
పపరర: శవ అతషరతత కలమమర
యనమదల
తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:19-3-97
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:19-3-102
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:19-3-102
వయససస:62
లస: పప
4709 AP151010195539
పపరర: వనసకరయమద సససకర

4695 AP151010195407
పపరర: సరయకలమమరర కసద

94-75/1061

94-57/193

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:19-3-102
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:19-3-102
వయససస:30
లస: పప
4706 NDX1111749
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గసడసరర

4692 NDX1244615
పపరర: నతగరసదడమద నలక
ర రర

4687 NDX2689214
పపరర: శకవసత కలమమర కలరక

భరస : వనసకటటశశరరర ఉపపపటటరర
ఇసటట ననస:19-3-96
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ససజవవరపడసరద
ఇసటట ననస:19-3-100
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : హరర పడహరద దదవసడర
ఇసటట ననస:19-3-102
వయససస:31
లస: ససస స
4703 NDX1039627
పపరర: గణణష మణణకసఠ రరచకకసడ

94-57/880

భరస : తతతతరరవప కసద
ఇసటట ననస:19-3-98
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమదద హహసపషన షపక
ఇసటట ననస:19-3-98
వయససస:25
లస: పప
4700 NDX2012441
పపరర: అననపపరష దదవసడర

4689 NDX3044120
పపరర: ������������ ���������

94-79/540

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-10614
వయససస:23
లస: పప

భరస : పసచరయఖ
ఇసటట ననస:19-3-97
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:19-3-97
వయససస:67
లస: పప
4697 SQX2311728
పపరర: ఖలల షపక

94-79/626

తసడడ:డ �������� ���������
ఇసటట ననస:19-3-96
వయససస:62
లస: పప

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:19-3-97
వయససస:36
లస: ససస స
4694 NDX1244623
పపరర: సరసబయఖ యనమదల

4686 NDX2923563
పపరర: అనల కలమమర మరరక

4684 AP151010183425
పపరర: గరలబబల బషప

తసడడ:డ చననపరరడడడ
ఇసటట ననస:18-174
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ ఆసథథన మరరక
ఇసటట ననస:18-174
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబబహ యడర పఅల
ఇసటట ననస:19
వయససస:78
లస: ససస స
4691 NDX0465781
పపరర: వనసకటరతనస� యనమదల�

94-79/539

తసడడ:డ కకటట రరడడడ గటర
ఇసటట ననస:18-174
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ఏరరవ ఇనతనరరడడ
ఇసటట ననస:18-174
వయససస:56
లస: పప
4688 NDX2069723
పపరర: యమమన యడర పఅల

4683 NDX2041895
పపరర: గగపరల కకషష రరడడడ గటర

4708 NDX1189158
పపరర: శవపరరశత నసతలపరటట

94-57/207

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:19-3-105
వయససస:40
లస: ససస స
94-57/209

4711 AP151010195541
పపరర: రఘణ రరమ రరడడ సససకర

94-57/210

తసడడ:డ రరఘవ రరడడ సససకర
ఇసటట ననస:19-3-105
వయససస:63
లస: పప
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4712 NDX1188267
పపరర: కకషష రరడడడ సససకర
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94-58/86

తసడడ:డ రరఘవ రరడడడ
ఇసటట ననస:19-3-110
వయససస:26
లస: పప
4715 NDX1039569
పపరర: అపరపరరవప బబ డడడ

94-57/213

94-57/852

94-57/855

94-57/858

94-58/768

94-57/215

94-57/217

తసడడ:డ శక హరర బబ లలదదసలమ
ఇసటట ననస:19-3-128
వయససస:27
లస: పప

4725 NDX2955052
పపరర: సరయ హరషన జనసన

4728 NDX3184785
పపరర: రరమసజమద దదవళర

4731 NDX0790535
పపరర: కకటటశశర రరవప తతళళళరర

4734 NDX0330639
పపరర: రరయమలలర నతయక కకరక

94-58/770

4737 NDX2947851
పపరర: శవరకకషష బబ లలదదసలమ

94-57/859

4740 NDX2947844
పపరర: వరయఖ గరరర పరటట
తసడడ:డ వనసకటరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:19-3-129
వయససస:53
లస: పప

4720 NDX3203700
పపరర: వనసకటటశశరరర దదవళర

94-57/854

4723 NDX3167137
పపరర: శకహరర దదవళర

94-57/857

4726 NDX2950160
పపరర: అరరణ కలమమరర జనసన

94-58/767

భరస : లకడద నతరరయణ జనసన
ఇసటట ననస:19-3-113
వయససస:40
లస: ససస స
94-89/868

4729 NDX0791491
పపరర: ససబబబయమద తతళ�ూసరర�

94-57/214

భరస : కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:19-3-114
వయససస:50
లస: ససస స
94-57/216

4732 NDX2414704
పపరర: నరసయఖ భబషఖస

94-55/627

తసడడ:డ గగపయఖ భబషఖస
ఇసటట ననస:19-3-115
వయససస:60
లస: పప
94-89/348

4735 NDX2952471
పపరర: శకహరర బబ లలదదసలమ

94-58/769

భసధసవప: హహహమవత బబ లలదదసలమ
ఇసటట ననస:19-3-128
వయససస:50
లస: పప
94-58/771

తసడడ:డ శక హరర బబ లలదదసలమ
ఇసటట ననస:19-3-128
వయససస:28
లస: పప
94-86/994

94-57/851

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:19-3-113
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రనజజ నతయక కకరక
ఇసటట ననస:19-3-122
వయససస:53
లస: పప

భరస : శక హరర బబ లలదదసలమ
ఇసటట ననస:19-3-128
వయససస:45
లస: ససస స
4739 NDX2867208
పపరర: హరరకకషష బబ లలదదసలమ

94-57/856

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:19-3-114
వయససస:57
లస: పప

భరస : నరసయఖ భబషఖస
ఇసటట ననస:19-3-115
వయససస:54
లస: ససస స
4736 NDX2952463
పపరర: హహహమవత బబ లలదదసలమ

4722 NDX3176724
పపరర: గగవసదరరజలల దదవళర

4717 NDX2958361
పపరర: లకడద నతరరయణ జనసన

తసడడ:డ మసగయఖ
ఇసటట ననస:19-3-113
వయససస:41
లస: పప

భరస : గగవసద రరజలల
ఇసటట ననస:19-3-113
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:19-3-114
వయససస:31
లస: పప
4733 NDX2403285
పపరర: శశశలజ భబషఖస

94-57/853

తసడడ:డ లకడద నతరరయణ జనసన
ఇసటట ననస:19-3-113
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడద నతరరయణ జనసన
ఇసటట ననస:19-3-113
వయససస:21
లస: పప
4730 NDX0799841
పపరర: శకనవరస తతళళళరర�

4719 NDX3189297
పపరర: శకనస దదవళర

94-57/212

భసధసవప: అరరణ కలమమరర జనసన
ఇసటట ననస:19-3-113
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మసగయఖ
ఇసటట ననస:19-3-113
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:19-3-113
వయససస:20
లస: ససస స
4727 NDX2950111
పపరర: హరర వరధన జనసన

94-90/159

తసడడ:డ మసగయఖ
ఇసటట ననస:19-3-113
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మసగయఖ
ఇసటట ననస:19-3-113
వయససస:41
లస: పప
4724 NDX3187135
పపరర: వనసకటటశశరమద దదవళర

4716 NDX2052454
పపరర: అసకమద తషరక

4714 NDX1189133
పపరర: వనసకటనరసమద బబ డడడ

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:19-3-111
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : గణరవయఖ తషరక
ఇసటట ననస:19-3-111
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:19-3-113
వయససస:44
లస: ససస స
4721 NDX3212529
పపరర: వనసకటటశశరరర దదవళర

94-57/211

భరస : నరసససహ రరవప దదవసడర
ఇసటట ననస:19-3-111
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ తతతయఖ
ఇసటట ననస:19-3-111
వయససస:65
లస: పప
4718 NDX3172236
పపరర: అసకమద దదవళర

4713 NDX2012292
పపరర: రమణ దదవసడర

4738 NDX2947836
పపరర: గగపరలకకషష బబ లలదదసలమ

94-58/772

తసడడ:డ శకహరర బబ లలర దదసలమ
ఇసటట ననస:19-3-128
వయససస:26
లస: పప
94-58/773

4741 NDX0235333
పపరర: ధనతవత బబ డడ బబయ�

94-57/218

భరస : తదజ నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-131
వయససస:41
లస: ససస స
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4742 NDX2960334
పపరర: కలమఖణణ మమగవథ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-43
94-63/915

తసడడ:డ శకరక నతయక మమగవథ
ఇసటట ననస:19-3-131
వయససస:22
లస: ససస స
4745 NDX2837714
పపరర: గగపస నతయక ధనతవథ

94-89/869

94-57/220

94-57/223

94-90/162

94-43/679

94-57/676

94-57/226

తసడడ:డ దసదదయఖ నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-139
వయససస:56
లస: పప

4755 NDX0330019
పపరర: జజనస ధనతవత

4758 NDX0351114
పపరర: సరసబ బబయ� ధనతవత�

4761 NDX2622462
పపరర: దరరవత లకడద బబయ

4764 NDX2418390
పపరర: లకదణ నతయక కరతవథ

94-57/229

4767 NDX0065706
పపరర: రమమదదవ ధనతవత

94-89/352

4770 NDX1253277
పపరర: శశకలసతల బబయ వడడతఖ
తసడడ:డ శసకర నతయక
ఇసటట ననస:19-3-139
వయససస:29
లస: ససస స

4750 NDX0234237
పపరర: సరగజన ధనతవత�

94-57/222

4753 NDX0332627
పపరర: సరశమ నసకరవత�

94-90/161

4756 NDX2269223
పపరర: ససజనఖ రరమమవత

94-90/163

తసడడ:డ బబలల రరమమవత
ఇసటట ననస:19-3-134
వయససస:32
లస: ససస స
94-57/224

4759 NDX0457200
పపరర: దసరరర నతయక ధనతవత

94-57/225

తసడడ:డ బబబణ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-135
వయససస:31
లస: పప
94-57/677

4762 NDX0457994
పపరర: బబబణనతయక ధరరవత

94-58/87

తసడడ:డ కపపరరయమ
ఇసటట ననస:19-3-135
వయససస:51
లస: పప
94-57/227

4765 NDX2240430
పపరర: బబల నతయక ధనయత

94-57/228

తసడడ:డ అమరయఖ నతయక ధనయత
ఇసటట ననస:19-3-137
వయససస:45
లస: పప
94-57/230

భరస : రరజ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-139
వయససస:30
లస: ససస స
94-57/232

94-57/219

తసడడ:డ మమదరరయమ నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-133
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ భదరరయమ నతయక కరతవథ
ఇసటట ననస:19-3-136
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:19-3-139
వయససస:30
లస: ససస స
4769 NDX0635946
పపరర: శసకర నతయక ధనతవత�

94-89/351

తసడడ:డ బబబణ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-135
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : లకదణ నతయక కరతవత
ఇసటట ననస:19-3-136
వయససస:25
లస: ససస స
4766 NDX0235762
పపరర: సపషదద� ధనతవత�

4752 NDX0322255
పపరర: సరగజ బబయ ధనతవత

4747 NDX0021410
పపరర: లలత రరమమవత

భరస : మహన నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-133
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : బబబణ నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-135
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబణ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-135
వయససస:25
లస: పప
4763 NDX2418408
పపరర: మమనక బబష కరతవత

94-57/221

తసడడ:డ హహరరమల దనతవత
ఇసటట ననస:19-3-134
వయససస:55
లస: పప

భరస : చసదస నతయక
ఇసటట ననస:19-3-135
వయససస:23
లస: ససస స
4760 NDX2672129
పపరర: దరరవత చసదస నతయక

4749 NDX0001800
పపరర: హనసమనతయక రరమమవత

94-89/350

భరస : హనసమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-132
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మహన నతయక దనతవత
ఇసటట ననస:19-3-133
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ హహరరమణణ నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-133
వయససస:55
లస: పప
4757 NDX2576171
పపరర: దరరవత సరశత బబయ

94-90/160

తసడడ:డ రరమణలల
ఇసటట ననస:19-3-132
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మహన నతయక
ఇసటట ననస:19-3-133
వయససస:27
లస: పప
4754 NDX0329722
పపరర: మహన నతయక� ధనతవత�

4746 NDX2269181
పపరర: తషలసస ధనతవత

4744 NDX0331462
పపరర: తదజ ధనతవత

తసడడ:డ లచసర నతయక దనతవత
ఇసటట ననస:19-3-131
వయససస:70
లస: పప

భరస : గగపస ధనతవత
ఇసటట ననస:19-3-131
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరమణలలనతయక
ఇసటట ననస:19-3-132
వయససస:67
లస: ససస స
4751 NDX1244631
పపరర: అజయ నతయక ధనతవత

94-89/349

భరస : తదజ నతయక దదనవత
ఇసటట ననస:19-3-131
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ తదజ నతయక ధనతవథ
ఇసటట ననస:19-3-131
వయససస:19
లస: పప
4748 NDX0390468
పపరర: దరరయమ రరమమవత

4743 NDX0322206
పపరర: బబ డడ బబయ దదనతవత

4768 NDX0516195
పపరర: వనసకటటశశరరర నతయక దనతవత

94-57/231

తసడడ:డ శసకర నతయక
ఇసటట ననస:19-3-139
వయససస:32
లస: పప
94-58/88

4771 NDX0329979
పపరర: శసకర ధనతవత ధనతవత

94-89/353

తసడడ:డ దసడఆయమనతయక దనతవత
ఇసటట ననస:19-3-139
వయససస:51
లస: పప
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4772 NDX2269272
పపరర: వజయ బబయ ధనతవత

94-90/164

భరస : శసకర నతయక ధనతవత
ఇసటట ననస:19-3-139
వయససస:51
లస: ససస స
4775 NDX0636746
పపరర: హహరరమమన నతయక ధనతవత

94-57/235

4778 NDX1261130
పపరర: రమమష నతయక
వసకలడథతషరమమష నతయక
తసడడ:డ వసకలడథతష
రఘణపత నతయక
వసకలడథతష
వసకలడథత
ఇసటట ననస:19-3-140
వయససస:25
లస: పప

94-89/356

4781 NDX0636274
పపరర: భగవరన నతయక వరసకతతడ

94-57/237

94-57/860

94-89/359

94-89/362

94-57/242

94-57/238

4791 NDX0065656
పపరర: బణజరబబయ� మణడతవత�

4794 NDX1104645
పపరర: పరరశత బబయ మమడతవత

94-57/243

4797 NDX0390526
పపరర: కమలబబయ� రమమవత�

94-89/357

4800 NDX0636969
పపరర: మసగణ నతయక రమమవత
తసడడ:డ సకకకయమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-144
వయససస:66
లస: పప

4780 NDX0066142
పపరర: సపషదదబబయ వసకతతడ

94-57/236

4783 NDX0065631
పపరర: మణడతవత భమడకభబయ�

94-57/239

4786 NDX0322131
పపరర: సపషడడ బబయ ధనతవత

94-89/358

భరస : బబలల నతయక దనతవత
ఇసటట ననస:19-3-142
వయససస:40
లస: ససస స
94-89/360

4789 NDX1762740
పపరర: బబలల నతయక తదజజవత

94-89/361

తసడడ:డ భదసడ నతయక తదజజవత
ఇసటట ననస:19-3-142
వయససస:36
లస: పప
94-57/240

4792 NDX0456780
పపరర: భమమ నతయక మణఢతవత

94-57/241

తసడడ:డ బకకలల నతయక
ఇసటట ననస:19-3-143
వయససస:32
లస: పప
94-58/89

4795 NDX0332544
పపరర: మసగఖ నతయక� మణదవత�

94-90/166

తసడడ:డ బకకలల నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-143
వయససస:37
లస: పప
94-57/244

భరస : మసగణ నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-144
వయససస:61
లస: ససస స
94-57/246

94-89/355

భరస : హనసమమ నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-142
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : భమమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-143
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : భమమ నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-144
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మసగణ నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-144
వయససస:36
లస: పప

4788 NDX0322222
పపరర: బబ డడడ భయళ మణదవత

4777 NDX0322347
పపరర: సపషదత భబయ వరసకలడతవత

భరస : రఘణపత
ఇసటట ననస:19-3-141
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మసగరస నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-143
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ భకకలల నతయక
ఇసటట ననస:19-3-143
వయససస:37
లస: పప

4799 NDX0456798
పపరర: భమమ నతయక� రమమవత�

94-90/165

భరస : హనసమనతయక మణదవత
ఇసటట ననస:19-3-142
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ బకకలల పరలఠఖ
ఇసటట ననస:19-3-142
వయససస:40
లస: పప

4796 NDX0390484
పపరర: లమలబబయ� రమమవత�

4779 NDX0333302
పపరర: జజనస నతయక� ధనతవత�

4785 NDX2005891
పపరర: సరగజ బబయ పలతఖ

94-57/234

భరస : లకపత వరనసడతవత
ఇసటట ననస:19-3-140
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరశమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-142
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : షరరజ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-142
వయససస:53
లస: ససస స

4793 NDX0637074
పపరర: మణడతవత మసగత నతయక

94-89/354

తసడడ:డ పరచతఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-141
వయససస:48
లస: పప

భరస : బబలల నతయక తదజవథ
ఇసటట ననస:19-3-142
వయససస:33
లస: ససస స

4790 NDX2005941
పపరర: సరశమ నతయక పలతఖ

4776 NDX1261189
పపరర: జయశక బబయ వసకలడథతష
వసకలడథ త
భరస : భగవరన నతయక వసకలడథతష
ఇసటట ననస:19-3-140
వయససస:37
లస: ససస స

4782 NDX0636308
పపరర: రఘణపత వరసకతతడ

4774 NDX0351189
పపరర: ధనతవత శకలసతల బబయ�

భరస : హహసపసన నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-140
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన�
ఇసటట ననస:19-3-140
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రఘణపత
ఇసటట ననస:19-3-141
వయససస:30
లస: పప

4787 NDX0322404
పపరర: కరకసత బబయ ధనతవత

94-57/233

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:19-3-140
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బబన నతయక
ఇసటట ననస:19-3-140
వయససస:82
లస: పప

4784 NDX3074986
పపరర: బసగరరర తదజవథ

4773 NDX0233973
పపరర: శరఖమల ధనతవత

4798 NDX0905869
పపరర: ఉమమ
ర నతయక రరమమవత�

94-57/245

తసడడ:డ మసగణ నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-144
వయససస:28
లస: పప
94-57/247

4801 NDX1253251
పపరర: సరరత బబయ రమమవతష

94-58/90

భరస : ఉమమ
ర నతయక
ఇసటట ననస:19-3-144
వయససస:29
లస: ససస స
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4802 NDX0065862
పపరర: సరగజబబయ రరమమవత

94-57/248

భరస : రరసబబబణ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-145
వయససస:42
లస: ససస స
4805 NDX2660462
పపరర: రరమవత లకడద బబయ

94-57/678

94-58/92

94-89/363

94-90/168

94-57/253

94-57/255

94-89/366

భరస : ససకలకక నతయక
ఇసటట ననస:19-3-148
వయససస:33
లస: ససస స

4815 NDX1314020
పపరర: పరరశత బబయ మమధవత

4818 NDX2005883
పపరర: ససజజత మణదవత

4821 NDX0635797
పపరర: జటబవత దశరథనతయక

4824 NDX0324780
పపరర: శరల భబయ� జరతవత�

94-90/171

4827 NDX0208462
పపరర: వడడతఖ శకనస నతయక�

94-57/251

4830 NDX0350231
పపరర: వఖడడడ చతళళల భబయ
భరస : కరళళళ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-148
వయససస:33
లస: ససస స

4810 NDX2970820
పపరర: రమమశ రరమవత

94-58/774

4813 NDX2269314
పపరర: పపషప రరమమవత

94-90/167

4816 NDX0065680
పపరర: లకడద బబయ మణడతవత�

94-57/252

తసడడ:డ యయసయఖ నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-146
వయససస:59
లస: ససస స
94-89/365

4819 NDX2142537
పపరర: బబలమజ జజతవథ

94-57/254

తసడడ:డ దశరథ నతయక జజతవథ
ఇసటట ననస:19-3-147
వయససస:23
లస: పప
94-57/256

4822 NDX2956738
పపరర: జజతవథ జనస
న నతయక

94-58/775

తసడడ:డ దసరరర నతయక
ఇసటట ననస:19-3-147
వయససస:27
లస: పప
94-90/169

4825 NDX2269306
పపరర: జజఞఞఞ నతయక జజతవథ

94-90/170

తసడడ:డ దశరథ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-147
వయససస:26
లస: పప
94-57/257

తసడడ:డ బబషర నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-148
వయససస:32
లస: పప
94-58/95

94-58/91

భరస : హనసమ నతయక రరమమవత
ఇసటట ననస:19-3-145
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : దశరథ నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-147
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన జ నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-147
వయససస:45
లస: పప
4829 NDX0349514
పపరర: లకకదబబయ వదదతఖ

94-89/364

తసడడ:డ జటబవత ఘణసజజ
ఇసటట ననస:19-3-147
వయససస:44
లస: పప

భరస : రవ నతయక దనతవత
ఇసటట ననస:19-3-147
వయససస:31
లస: ససస స
4826 NDX0332726
పపరర: దశరరద నతయక� జజతవత�

4812 NDX0330050
పపరర: రరసబబబణ నతయక రరమమవత

4807 NDX0235630
పపరర: లకడద వసకననత

తలర : లకడద రరమవత
ఇసటట ననస:19-3-145
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనస నతయక మణదవత
ఇసటట ననస:19-3-146
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ జటబవత దశరథనతయక
ఇసటట ననస:19-3-147
వయససస:39
లస: పప
4823 NDX0205393
పపరర: హనమ బబయ ధనతవత

94-58/93

భరస : తరరపరల నతయక
ఇసటట ననస:19-3-146
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతయఖ నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-146
వయససస:64
లస: పప
4820 NDX0636001
పపరర: జటబవత సరల

4809 NDX0209965
పపరర: సప మమన నతయక వరసకడథత

94-57/250

భరస : సప మణయయలల నతయక
ఇసటట ననస:19-3-145
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మనఖ నతయక రరమమవత
ఇసటట ననస:19-3-145
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మణననత నతయక
ఇసటట ననస:19-3-145
వయససస:25
లస: పప
4817 NDX0636365
పపరర: మమషయఖ నతయక మణడతవత�

94-57/861

తసడడ:డ బబబణలమ
ఇసటట ననస:19-3-145
వయససస:33
లస: పప

భరస : సమఖ నతయక రరమమవత
ఇసటట ననస:19-3-145
వయససస:50
లస: ససస స
4814 NDX2269280
పపరర: హనసమ నతయక రరమమవథ

4806 NDX3145471
పపరర: మతలమల నతయక రరమవత

4804 NDX0635987
పపరర: రమమవత రరసబబబణనతయక

తసడడ:డ మనయమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-145
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రసబబబణ నతయక రరమవత
ఇసటట ననస:19-3-145
వయససస:19
లస: పప

భరస : సరమమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-145
వయససస:25
లస: ససస స
4811 NDX0322529
పపరర: కమల భబయ రరమమవత

94-57/249

భరస : మనయమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-145
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : హహరమన నతయక
ఇసటట ననస:19-3-145
వయససస:78
లస: ససస స
4808 NDX0346619
పపరర: రమమవత కమలమ బబయ

4803 NDX0346262
పపరర: రమమవత ఘరరభబయ

4828 NDX0390583
పపరర: పడమళ నతయక వదదతఖ

94-58/94

భరస : శకనస నతయ
ఇసటట ననస:19-3-148
వయససస:33
లస: ససస స
94-58/96

4831 NDX0712398
పపరర: శకనస నతయక వదదతఖ

94-58/97

తసడడ:డ కరళళ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-148
వయససస:33
లస: పప
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94-58/98

తసడడ:డ కళళళ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-148
వయససస:33
లస: పప
4835 NDX0322420
పపరర: గగరర భబయ రరమమవత

94-89/368

94-58/100

94-89/370

94-89/371

94-90/173

94-58/107

94-90/175

Deleted
94-57/864

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నతయక
ఇసటట ననస:19-3-152
వయససస:24
లస: పప
4859 NDX0386003
పపరర: సకలస భబయ జరతవత
భరస : వనసకటటసశరరర నతయక జరతవత
ఇసటట ననస:19-3-152
వయససస:45
లస: ససస స

94-58/103

4845 NDX0323584
పపరర: రరజ భబయ పరతషలలతష

4848 NDX2012532
పపరర: అలవనలల మసగమద కరలకత

4851 NDX3177102
పపరర: శవ నతయక కరళళఠ

4854 NDX3176732
పపరర: వనసకటటశశరరర జజతవత

4860 NDX3172244
పపరర: శవ నతయక ధరరవథ
తసడడ:డ బబబణ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-153
వయససస:32
లస: పప

94-58/102

4843 NDX0211524
పపరర: బబలల నతయక కరళవత

94-58/104

4846 NDX1261163
పపరర: తరరపరల నతయక మధతవత
మమధవత
తసడడ:డ మమసరఖ నతయక మమధవత
ఇసటట ననస:19-3-150
వయససస:40
లస: పప

94-89/373

94-58/105

4849 NDX0347211
పపరర: కరళళళతష ఆమణళళ భబయ

94-58/106

భరస : ఘడడ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-151
వయససస:44
లస: ససస స
94-58/776

4852 NDX0325399
పపరర: అమణదలల బబయ� కరతవత�

94-90/174

భరస : బబ డడ నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-151
వయససస:45
లస: ససస స
94-57/862

4855 NDX3177078
పపరర: చసటట నతయక జజతవత

94-57/863

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నతయక
ఇసటట ననస:19-3-152
వయససస:26
లస: పప
94-58/108

భరస : లచరరరమ
ఇసటట ననస:19-3-152
వయససస:34
లస: ససస స
94-89/374

4840 NDX0721258
పపరర: బబదదర సససహ నతయక జఠరవత

94-89/372

తసడడ:డ పపలఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-152
వయససస:49
లస: పప
4857 NDX0725705
పపరర: రతతన భబయ

94-90/172

తసడడ:డ కరనఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-150
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బబ దస నతయక
ఇసటట ననస:19-3-151
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ బబ డడ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-151
వయససస:21
లస: పప

4856 NDX3177623
పపరర: భబనస పడకరష జజతవథ

4842 NDX0234534
పపరర: బణజర బబయ కరతవతష

4837 NDX0332742
పపరర: ససకకక నతయక� వరడఖ�

తసడడ:డ ససజ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-149
వయససస:33
లస: పప

తలర : అమణదలల బబయ కరలకత
ఇసటట ననస:19-3-151
వయససస:25
లస: ససస స

తలర : అమణదలల బబయ కరలకత
ఇసటట ననస:19-3-151
వయససస:25
లస: పప
4853 NDX2269231
పపరర: ససవర నతయక కరలకత

94-58/101

భరస : రఘణపత పరతలలతష
ఇసటట ననస:19-3-150
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కగనఖ నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-150
వయససస:42
లస: పప
4850 NDX2012524
పపరర: ఝమ నస నతయక కరలకత

4839 NDX0066084
పపరర: లకకదబబయ జటబవత

94-89/367

తసడడ:డ కరలల నతయక
ఇసటట ననస:19-3-148
వయససస:38
లస: పప

భరస : బబలల నతయక
ఇసటట ననస:19-3-150
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పసతషలల పరతలలతష
ఇసటట ననస:19-3-150
వయససస:53
లస: ససస స
4847 NDX0332775
పపరర: బబలల నతయక� కకలకత�

94-89/369

భరస : జసజ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-149
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ జసజ నతయక జజతవత
ఇసటట ననస:19-3-149
వయససస:50
లస: పప
4844 NDX0323899
పపరర: బబలల నతయక పరతషలలతష

4836 NDX0330118
పపరర: కరలక నతయక వరడఖ

4834 NDX0323501
పపరర: చతవల బబయ వరస త

భరస : కల నతయక వరస త
ఇసటట ననస:19-3-148
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రతన నతయక వరడఖ
ఇసటట ననస:19-3-148
వయససస:60
లస: పప

భరస : భగత సససగ
ఇసటట ననస:19-3-149
వయససస:33
లస: ససస స
4841 NDX0330183
పపరర: పనన భబఈ జజతవత

94-58/99

తసడడ:డ రతస యఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-148
వయససస:33
లస: పప

భరస : మనఖ నతయక రరమమవత
ఇసటట ననస:19-3-148
వయససస:60
లస: ససస స
4838 NDX0066076
పపరర: నతగమణణ జటబతష

4833 NDX0636795
పపరర: వఖఢడకరళళళ నతయక

4858 NDX0347120
పపరర: సకకకబబయ జటబవత

94-58/109

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:19-3-152
వయససస:25
లస: ససస స
94-57/865

4861 NDX1253285
పపరర: బణజర బబయ వడడతఖ

94-58/110

భరస : మణనన నతయక
ఇసటట ననస:19-3-153
వయససస:33
లస: ససస స
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4862 NDX0066134
పపరర: ధనతవత మణతతఖల బబయ

94-58/111

భరస : వరలయ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-153
వయససస:25
లస: ససస స
4865 NDX0527911
పపరర: కలమమరర బబయ ధతరరవతష

94-89/376

94-89/379

94-57/258

94-58/113

94-58/116

94-58/778

Deleted
94-89/383

తసడడ:డ ధనఖ నతయక దనతవత
ఇసటట ననస:19-3-154
వయససస:65
లస: పప
4886 NDX0065946
పపరర: రమమవత రపసటస ట భబయ

భరస : హరర నతయక వడడత
ఇసటట ననస:19-3-156
వయససస:30
లస: ససస స

94-57/259

4875 NDX0390377
పపరర: ధనతవత చనన మణతతఖల

4878 NDX0711911
పపరర: ధనతవత కకటటశశరరరవప నతయక

94-58/120

94-58/122

4870 NDX2898575
పపరర: దతష
స వదదతద

94-58/777

4873 NDX3132776
పపరర: ధనతవథ కల

94-57/866

Deleted

భరస : ధనతవథ శవ నతయక కల
ఇసటట ననస:19-3-154
వయససస:28
లస: ససస స
94-58/114

4876 NDX0905877
పపరర: కరతతతష గమద భబయ

94-58/115

తసడడ:డ కనయమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-154
వయససస:25
లస: పప
94-58/117

4879 NDX0636779
పపరర: వలయమ నతయక ధనతవత

94-89/381 4882 NDX0330357
4881 NDX1261171
పపరర: వజయ బబఈ ధనతవత ధనతవత
పపరర: గనయ నతయక నతయక

భరస : వరల నతయక దనతవత
ఇసటట ననస:19-3-154
వయససస:33
లస: ససస స
4884 NDX2269249
పపరర: కలమ ధనతవత

4887 NDX2802379
పపరర: పడసరద నతయక రమమవత

94-89/382

తసడడ:డ వర త నతయక నతయక
ఇసటట ననస:19-3-154
వయససస:40
లస: పప
94-90/176

4885 NDX0066035
పపరర: రమమవత పరరశతబబయ

94-58/119

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:19-3-155
వయససస:25
లస: ససస స
94-58/779

4888 NDX2005602
పపరర: సరయలల బబయ రరమమవథ

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప నతయక రమమవత
ఇసటట ననస:19-3-155
వయససస:21
లస: పప

భరస : లకదణ ramavath
ఇసటట ననస:19-3-156
వయససస:24
లస: ససస స

4890 NDX0712299
పపరర: రమమవత లకడద

4891 NDX0720862
పపరర: శకనస నతయక రమమవత

భరస : శనస నతయక
ఇసటట ననస:19-3-156
వయససస:38
లస: ససస స

94-58/118

తసడడ:డ గరలయమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-154
వయససస:25
లస: పప

భరస : శవ ధనతవత
ఇసటట ననస:19-3-154
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సరకకకయమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-155
వయససస:25
లస: ససస స
4889 NDX2057132
పపరర: కలమమరర బబయ వడడత

4872 NDX0208082
పపరర: శవ నతయక�

94-89/378

తసడడ:డ మణన నతయక వదదతద
ఇసటట ననస:19-3-153/1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ సరరరయమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-154
వయససస:25
లస: పప

భరస : ధనతవథ శవ నతయక కల
ఇసటట ననస:19-3-154
వయససస:28
లస: ససస స
4883 NDX0330324
పపరర: వర త నతయక ధనతవత

94-89/380

భరస : గరలయమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-154
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వరలఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-154
వయససస:25
లస: పప
4880 NDX3089638
పపరర: ధనతవథ కల

4869 NDX0329847
పపరర: రవ� వన కలడథతష�

4867 NDX0322149
పపరర: సరసబ� ధనతవత�
భరస : బబబణనతయక�
ఇసటట ననస:19-3-153
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వరతసత నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-154
వయససస:31
లస: పప

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:19-3-154
వయససస:25
లస: ససస స
4877 NDX0636142
పపరర: గనతఖ నతయక ధనతవత

94-89/377

తసడడ:డ బగణర�
ఇసటట ననస:19-3-153
వయససస:40
లస: పప

భరస : గనఖ నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-154
వయససస:32
లస: ససస స
4874 NDX0345421
పపరర: నతదదసడర వజయ భబయ

4866 NDX0322271
పపరర: మణన నతయక వకరఖ

94-89/375
4864 NDX1314327
పపరర: లకకద బబయ ధరరవత ధతరరవతష

భరస : దసరర నతయక ధతరరవతష
ఇసటట ననస:19-3-153
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కరలలర నతయక వరకఖ
ఇసటట ననస:19-3-153
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-153
వయససస:33
లస: పప
4871 NDX0235044
పపరర: మణతతఖలల బబయ ధనతవత�

94-58/112

తసడడ:డ కరళళ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-153
వయససస:33
లస: పప

భరస : శవ నతయక ధతరరవతష
ఇసటట ననస:19-3-153
వయససస:30
లస: ససస స
4868 NDX0329938
పపరర: వనసకటటశశరరర� ధనతవత�

4863 NDX0712174
పపరర: మణననతయక వదదతఖ

94-58/123

94-58/121

94-58/124

తసడడ:డ శకనస నతయక
ఇసటట ననస:19-3-156
వయససస:26
లస: పప
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4892 NDX0712463
పపరర: రరమమవత బబలలనతయక

94-58/125

తసడడ:డ తషలచర నతయక
ఇసటట ననస:19-3-156
వయససస:25
లస: పప
4895 NDX0330423
పపరర: శకనస నతయక రరమమవత

94-89/385

94-58/126

94-58/129

94-90/178

94-58/134

94-58/136

94-58/139

తసడడ:డ పపలమమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-160
వయససస:40
లస: పప

4905 NDX0390310
పపరర: దతన బబయ వడడతఖ

4908 NDX0711622
పపరర: వశయణ నతయక

4911 NDX0235408
పపరర: బణజర బబయ నలమవటట

4914 NDX2057199
పపరర: వలర బబయ సభబవత

94-58/142

4917 NDX0636118
పపరర: బబలల నతయక సబబవత

94-58/132

4920 NDX0345058
పపరర: రమమవత కమల బబయ
భరస : హరర నతయక
ఇసటట ననస:19-3-161
వయససస:44
లస: ససస స

94-58/128

4903 NDX0209502
పపరర: రవ నతయక ధనతవత

94-58/131

4906 NDX0456616
పపరర: వదదతఖ రవ నతయక

94-58/133

తసడడ:డ వశయణ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-158
వయససస:34
లస: పప
94-58/135

4909 NDX2879294
పపరర: దతన బబయ వరదదతఖ

94-58/780

భరస : రవ వరదదతఖ
ఇసటట ననస:19-3-158
వయససస:32
లస: ససస స
94-58/137

4912 NDX0208355
పపరర: లకకద నతయక నతతవత

94-58/138

తసడడ:డ గగరరశ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-159
వయససస:49
లస: పప
94-58/140

4915 NDX0065763
పపరర: శల బబయ సబబవత

94-58/141

భరస : బబలల నతయక
ఇసటట ననస:19-3-160
వయససస:38
లస: ససస స
94-58/143

తసడడ:డ పపలయ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-160
వయససస:43
లస: పప
94-89/388

4900 NDX0066191
పపరర: ధనతవత చనతనలబబయ

తసడడ:డ సకకకయ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-157
వయససస:31
లస: పప

భరస : ధనతకకటట నతయక సభబవత
ఇసటట ననస:19-3-160
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలఖ నతయక సభబవత
ఇసటట ననస:19-3-160
వయససస:42
లస: పప
4919 NDX1189521
పపరర: బడద నతయక సబబవత

94-58/130

భరస : భదడ రరవపనతయక
ఇసటట ననస:19-3-159
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శవ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-160
వయససస:30
లస: ససస స
4916 NDX2057181
పపరర: ధనకకటట నతయక సభబవత

4902 NDX0531046
పపరర: సకకకయమ నతయక ధనతవత

94-90/177
4897 NDX2269439
పపరర: రరమ కకషష నతయక రరమమవత

భరస : సకకకయమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-157
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకద నతయక
ఇసటట ననస:19-3-158
వయససస:49
లస: పప

భరస : రఘణ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-159
వయససస:26
లస: ససస స
4913 NDX1253293
పపరర: కరశకర బబయ సబబవతష

94-58/127

భరస : రవ
ఇసటట ననస:19-3-158
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబణ
ఇసటట ననస:19-3-158
వయససస:36
లస: పప
4910 NDX0638569
పపరర: శరరద బబయ మణడద

4899 NDX0390609
పపరర: హనమ నతయక ధనతవత

94-89/384

తసడడ:డ బబలల రరమమవత
ఇసటట ననస:19-3-156
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ లచసర నతయక
ఇసటట ననస:19-3-157
వయససస:30
లస: పప

భరస : సకరరయమ�
ఇసటట ననస:19-3-157
వయససస:65
లస: ససస స
4907 NDX2208668
పపరర: హరర వడతసత

94-89/386

భరస : రవ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-157
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సకకకయమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-157
వయససస:30
లస: పప
4904 NDX0382077
పపరర: చనరర బబయ� ధనతవత�

4896 NDX0330456
పపరర: బబల నతయక� రరమమవత�

4894 NDX2005651
పపరర: లకదణ నతయక రరమమవథ

తసడడ:డ బబలల నతయక రరమమవథ
ఇసటట ననస:19-3-156
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ తతలర నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-156
వయససస:55
లస: పప

భరస : రతన నతయక
ఇసటట ననస:19-3-157
వయససస:29
లస: ససస స
4901 NDX0458034
పపరర: రతస న నతయక ధనతవత

94-58/633

తసడడ:డ బబలల రరమవత
ఇసటట ననస:19-3-156
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ తతలర నతయక రరమమవత
ఇసటట ననస:19-3-156
వయససస:45
లస: పప
4898 NDX0235291
పపరర: నతగమణణ బబయ ధనతవత

4893 NDX2646966
పపరర: రరమ కకషష నతయక రరమవత

4918 NDX1832840
పపరర: నతగ లకడద మణళరపపడడ

94-89/387

భరస : శవ బబలగసగరధర రరవప మణళరపపడడ
ఇసటట ననస:19-3-160
వయససస:61
లస: ససస స
94-58/144

4921 NDX0208322
పపరర: హరర నతయక రరమమవత

94-58/145

తసడడ:డ రరమణలల
ఇసటట ననస:19-3-161
వయససస:44
లస: పప
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94-58/781

తసడడ:డ హరర నతయక రరమవత
ఇసటట ననస:19-3-161
వయససస:19
లస: ససస స
4925 NDX0350942
పపరర: లకకదబబయ కకరరక

94-58/146

94-58/149

94-90/179

94-58/152

94-58/153

94-89/392

94-58/156

తసడడ:డ గరసగరఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-166
వయససస:30
లస: పప

4935 NDX2646164
పపరర: రవ నతయక కలరక

4938 NDX0208272
పపరర: కకరరక నతగణ నతగస

4941 NDX1314285
పపరర: లకకద భబయ కకరరక

4944 NDX0456590
పపరర: కలరరక పప ల భబయ

94-58/159

4947 NDX0390690
పపరర: వజయశరసత కకరరక

94-58/634

4950 NDX0324848
పపరర: సకకక బబయ కకరక
తసడడ:డ గరఖసగఖ నతయక కకరక
ఇసటట ననస:19-3-166
వయససస:51
లస: ససస స

4930 NDX0323808
పపరర: మసస
డ బబయ కలరరక

94-89/391

4933 NDX0235846
పపరర: కలరరక బమజర బబయ

94-58/151

4936 NDX0324681
పపరర: శరసత భబయ� కలరరక�

94-90/180

భరస : రవ నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-163
వయససస:35
లస: ససస స
94-58/154

4939 NDX0209825
పపరర: బక నతయక కకరక

94-58/155

తసడడ:డ అమరఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-164
వయససస:73
లస: పప
94-89/393

4942 NDX0323659
పపరర: బచతర నతయక� కకరక�

94-89/394

భరస : అమరరయమ నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-164
వయససస:65
లస: ససస స
94-58/157

4945 NDX0456582
పపరర: కలరరక బబల నతయక

94-58/158

తసడడ:డ బచసఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-165
వయససస:48
లస: పప
94-58/160

భరస : బబబణ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-166
వయససస:29
లస: ససస స
94-58/162

94-58/148

భరస : మసగ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-163
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలల నతయక
ఇసటట ననస:19-3-165
వయససస:44
లస: పప

భరస : హనతద నతయక ఆడవత
ఇసటట ననస:19-3-166
వయససస:27
లస: ససస స
4949 NDX0457358
పపరర: బబబణ నతయక కకరరక

94-57/867

భరస : భదదడ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-164
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలల నతయక కకరర
ఇసటట ననస:19-3-165
వయససస:24
లస: పప
4946 NDX2057207
పపరర: పసనసన బయ కకరక

4932 NDX2976744
పపరర: దతష
స నతయక కకరక

4927 NDX2492205
పపరర: శకనస నతయక కకరక

భరస : రరనజ నతయక కలరక
ఇసటట ననస:19-3-162
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ బక నతయక
ఇసటట ననస:19-3-164
వయససస:44
లస: పప

భరస : భబనస నతయక కకరక
ఇసటట ననస:19-3-164
వయససస:28
లస: ససస స
4943 NDX2057124
పపరర: ససవర నతయక కకరర

94-58/150

తసడడ:డ గమమ
ర త నతయక కలరక
ఇసటట ననస:19-3-163
వయససస:36
లస: పప

భరస : నతగణలల నతయక కకరక
ఇసటట ననస:19-3-164
వయససస:33
లస: ససస స
4940 NDX1261155
పపరర: పసనసన బబఈ కకరక కకరక

4929 NDX0457259
పపరర: రణణజ నతయక కకరరక

94-89/390

తసడడ:డ రరయమమల నతయక కకరక
ఇసటట ననస:19-3-162
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రవ నతయక కకరక
ఇసటట ననస:19-3-163
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ గరసగరఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-163
వయససస:31
లస: పప
4937 NDX2053916
పపరర: అరరణత బబయ కకరక

94-58/147

తసడడ:డ అమరరయమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-162
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ రరయమమల నతయక
ఇసటట ననస:19-3-162
వయససస:22
లస: పప
4934 NDX0725739
పపరర: మసగరస నతయక కకరరక

4926 NDX0345462
పపరర: కలరరక మషషడ భబయ

4924 NDX0323782
పపరర: నతగమణణ భబయ రరమమవత

భరస : సప సల నతయక రరమమవత
ఇసటట ననస:19-3-161
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రణణజ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-162
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ రణణజ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-162
వయససస:41
లస: పప
4931 NDX2269330
పపరర: శకనస నతయక కకరక

94-89/389

భరస : హరర రరమమవత
ఇసటట ననస:19-3-161
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరయమల నతయక
ఇసటట ననస:19-3-162
వయససస:39
లస: ససస స
4928 NDX0712182
పపరర: రరయమల నతయక కకరరక

4923 NDX0323543
పపరర: కమమల బబయ రరమమవత

4948 NDX0349290
పపరర: సకకక కకరరక

94-58/161

భరస : గసగరఖ
ఇసటట ననస:19-3-166
వయససస:48
లస: ససస స
94-90/181

4951 NDX2057116
పపరర: కమలమ బబయ కకరరక

94-58/163

భరస : శకనస నతయక కకరరక
ఇసటట ననస:19-3-167
వయససస:32
లస: ససస స
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94-58/164

భరస : లచసర నతయక
ఇసటట ననస:19-3-167
వయససస:26
లస: ససస స
4955 NDX0210377
పపరర: బదసడ నతయక కకరక

94-58/167

94-89/395

94-58/170

94-58/172

94-58/175

94-58/177

94-90/187

తసడడ:డ లమలల పరతలలతష
ఇసటట ననస:19-3-171
వయససస:41
లస: పప

4965 NDX0065920
పపరర: శరకవరణణ బబబణ కలరరక

4968 NDX0325449
పపరర: మసగఠ నతయక కకరక

4971 NDX0457226
పపరర: భబషర నతయక కకరరక

4974 SQX2522258
పపరర: నతగ లకడద సససహదదడ

94-58/179

4977 NDX0516294
పపరర: సపషదత నతయక పరతషలకరర

94-58/173

4980 NDX0065771
పపరర: రసగరబబయ రమమవత
భరస : వజయ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-172
వయససస:41
లస: ససస స

4960 NDX0332825
పపరర: లచసర నతయక� కకరర�

94-90/184

4963 NDX0324954
పపరర: బబ డడ బబయ� కకరర�

94-90/185

4966 NDX0465369
పపరర: మసగతత నతయక కకరరక

94-58/174

తసడడ:డ తతవపరరయమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-169
వయససస:46
లస: పప
94-89/396

4969 NDX0350876
పపరర: కరశకర బబయ కకరరక

94-58/176

భరస : బపరఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-170
వయససస:38
లస: ససస స
94-58/178

4972 NDX2077759
పపరర: తడవనణణ దదవసడదర

94-90/186

తసడడ:డ వనసకట రరవప దదవసడదర
ఇసటట ననస:19-3-170
వయససస:24
లస: ససస స
95-181/1347

4975 SQX2525244
పపరర: చటటస బబబణ సససహదదడ

95-221/1527

తసడడ:డ సప మరరజ సససహదదడ
ఇసటట ననస:19-3-170/43
వయససస:39
లస: పప
94-58/180

తసడడ:డ లమల నతయక
ఇసటట ననస:19-3-171
వయససస:33
లస: పప
94-89/398

94-58/169

భరస : బడ త నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-168
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : చటటస బబబణ సససహదదడ
ఇసటట ననస:19-3-170/43
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సపషదత
ఇసటట ననస:19-3-171
వయససస:37
లస: ససస స
4979 NDX0182873
పపరర: సపషదత పరతలలతష

94-58/171

తసడడ:డ తతవపరరయమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-170
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప దదవసడదర
ఇసటట ననస:19-3-170
వయససస:36
లస: ససస స
4976 NDX0235671
పపరర: లకడద పరతలలటట

4962 NDX0572503
పపరర: బకకజ నతయక కకరక

4957 NDX0712620
పపరర: కలరరక లచసర నతయక

తసడడ:డ మసగరయ నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-167
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ తవపరరయమ నతయక కకరక
ఇసటట ననస:19-3-169
వయససస:49
లస: పప

భరస : తతవపరరయఖ నతయక కకరరక
ఇసటట ననస:19-3-170
వయససస:65
లస: ససస స
4973 NDX2004968
పపరర: కలమఖణణ దదవసడదర

94-90/183

భరస : మసగతత నతయక
ఇసటట ననస:19-3-169
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ బకక నతయక
ఇసటట ననస:19-3-169
వయససస:48
లస: పప
4970 NDX2057140
పపరర: జమణన బబయ కకరరక

4959 NDX0325415
పపరర: శరరద� మణదవత�

94-58/166

తసడడ:డ మమసగరయ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-167
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ బదతఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-168
వయససస:33
లస: పప

భరస : హరరయఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-169
వయససస:41
లస: ససస స
4967 NDX0712406
పపరర: హరఖ నతయక రమమవత

94-58/168

భరస : రఘణ నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-167
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ బదతఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-168
వయససస:58
లస: ససస స
4964 NDX0066043
పపరర: చతసధద బబయ రరమమవత

4956 NDX0458018
పపరర: కలరరక శకనస నతయక

4954 NDX0236091
పపరర: తరరపస బబయ రరతర

భరస : రరమణనతయక
ఇసటట ననస:19-3-167
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మణసగరయ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-167
వయససస:35
లస: పప

భరస : బసదసడ నతయక కకరక
ఇసటట ననస:19-3-167
వయససస:30
లస: ససస స
4961 NDX0065797
పపరర: హససరఖ బబయ కకరరక

94-58/165

భరస : మసగరర నతయక
ఇసటట ననస:19-3-167
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మమసగఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-167
వయససస:31
లస: పప
4958 NDX2005453
పపరర: జజఖత బబయ కకరక

4953 NDX0065714
పపరర: మమససర బబయ కకరర

4978 NDX0323717
పపరర: లకడద బబయ పరతషలలతష

94-89/397

భరస : సపషదత నతయక పరతలలతష
ఇసటట ననస:19-3-171
వయససస:33
లస: ససస స
94-58/181

4981 NDX2649523
పపరర: వజయ నతయక రరమవత

94-58/635

తసడడ:డ లమలల నతయక
ఇసటట ననస:19-3-172
వయససస:44
లస: పప
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4982 NDX2648848
పపరర: చసదస నతయక రమమవత

94-58/636

తసడడ:డ వజయ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-172
వయససస:19
లస: పప
4985 NDX2977080
పపరర: చసడడ నతయక రరమవత

94-58/784

94-89/399

94-58/183

94-89/401

94-90/188

94-58/187

94-58/928

భరస : శకనవరస నతయక
ఇసటట ననస:19-3-175
వయససస:29
లస: ససస స

4995 NDX0942136
పపరర: లమలల నతయక కలరరక

4998 NDX1253301
పపరర: సరల బబయ కకరరక

5001 NDX0456822
పపరర: నతఖమమ నతయక కకరరక

5004 NDX1189430
పపరర: బచసళ భబయ కలరరక

94-89/406

5007 NDX2859890
పపరర: రవ నతయక బబణతవత

94-89/402

94-58/185

భరస : పసతషలల నతయక
ఇసటట ననస:19-3-175
వయససస:48
లస: ససస స

94-58/182

4993 NDX0323824
పపరర: పదతదబబయ లలరర

94-89/400

4996 NDX0331496
పపరర: నరరశ యల

94-89/403

4999 NDX0065813
పపరర: బకకలల బబయ కకరరక

94-58/186

భరస : నతఖమమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-174
వయససస:41
లస: ససస స
94-58/188

5002 NDX3227006
పపరర: పదద కకరక

94-58/927

Deleted

భరస : నగణ కకరక
ఇసటట ననస:19-3-174
వయససస:30
లస: ససస స
94-89/404

5005 NDX1261098
పపరర: నతగణలల నతయక కకరరక కకరక

94-89/405

తసడడ:డ నతఖమమ నతయక కకరరక
ఇసటట ననస:19-3-174
వయససస:26
లస: పప
94-57/868

Deleted

5010 NDX0066209
పపరర: కమలమ బబయ బబనతవత

4990 NDX0345173
పపరర: పదతదబబయ లమవపరర

తసడడ:డ మనఖ నతయక యల
ఇసటట ననస:19-3-173
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పసతషలల నతయక బబణతవత
ఇసటట ననస:19-3-175
వయససస:22
లస: పప
94-58/190

94-58/786

భరస : నరరష నతయక
ఇసటట ననస:19-3-173
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననయ నతయక కలరరక
ఇసటట ననస:19-3-174
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బకకఖ నతయక నతయక
ఇసటట ననస:19-3-174
వయససస:51
లస: పప
5009 NDX0066167
పపరర: లకకదబబయ బబణతవత

94-58/184

తసడడ:డ బక నతయక
ఇసటట ననస:19-3-174
వయససస:49
లస: పప

భరస : నగణ కకరక
ఇసటట ననస:19-3-174
వయససస:30
లస: ససస స
5006 NDX0330886
పపరర: నతఖమమ నతయక నతయక

4992 NDX1693275
పపరర: లమలల నతయక కకరక

4987 NDX3111077
పపరర: రరస బబబణ కలరక

భరస : నరరష నతయక
ఇసటట ననస:19-3-173
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సపషదత నతయక
ఇసటట ననస:19-3-174
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ నతఖమమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-174
వయససస:31
లస: పప
5003 NDX3227063
పపరర: పదద కకరక

94-90/1017

తసడడ:డ లచరమణడడ నతయక కలరరక
ఇసటట ననస:19-3-173
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనస నతయక
ఇసటట ననస:19-3-173
వయససస:38
లస: ససస స
5000 NDX0712430
పపరర: సపషదత నతయక కకరరక

4989 NDX2926574
పపరర: వజయ నతయక రరమవత

94-58/783

తసడడ:డ లలల నతయక కలరక
ఇసటట ననస:19-3-172
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ లకద కకరక
ఇసటట ననస:19-3-173
వయససస:38
లస: పప

భరస : లమలల నతయక కకరరక
ఇసటట ననస:19-3-173
వయససస:35
లస: ససస స
4997 NDX1189448
పపరర: శరసత బబయ రరమమవత

94-58/785

తసడడ:డ లలల నతయక రరమవత
ఇసటట ననస:19-3-172
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మనయమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-173
వయససస:36
లస: పప
4994 NDX0942326
పపరర: పదద బబయ కకరరక

4986 NDX3008554
పపరర: చసడడ నతయక రరమవత

4984 NDX3008521
పపరర: దసరర నతయక ధనతవథ

తసడడ:డ హహసపనత నతయక
ఇసటట ననస:19-3-172
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వజయ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-172
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ తతతఖ నతయక రరమమవత
ఇసటట ననస:19-3-172
వయససస:36
లస: పప
4991 NDX0465377
పపరర: నరరష నతయక లమవపరర

94-58/782

తసడడ:డ ససకకయమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-172
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ నతయక రరమవత
ఇసటట ననస:19-3-172
వయససస:20
లస: పప
4988 NDX0330837
పపరర: వజయ నతయక రరమమవత

4983 NDX3007820
పపరర: లకడద కకరక

94-58/191

5008 NDX2240455
పపరర: జజఖత బబణతవత

94-58/189

భరస : బబలమజ నతయక బబణతవత
ఇసటట ననస:19-3-175
వయససస:28
లస: ససస స
5011 NDX0720789
పపరర: బబలమజ నతయక బబణతవత

94-58/192

తసడడ:డ పసతషలల నతయక
ఇసటట ననస:19-3-175
వయససస:29
లస: పప
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5012 NDX0712265
పపరర: శకనవరస నతయక బబణతవత

94-58/193

తసడడ:డ పసతషలల నతయక
ఇసటట ననస:19-3-175
వయససస:31
లస: పప
5015 NDX2770931
పపరర: రవ నతయక బనతవథ

94-58/788

94-58/195

94-89/409

94-89/412

94-89/413

94-58/202

94-89/414

భరస : భమమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-181
వయససస:29
లస: ససస స

5025 NDX0346999
పపరర: పరతషలలతష కగసలఖ

5028 NDX0516153
పపరర: భబససర నతయక రరపరవత

5031 NDX0209916
పపరర: సపషదత నతయక

5034 NDX0331173
పపరర: సపషదత నతయక పరతషలలతష

94-58/205

5037 NDX0456665
పపరర: పరతలలతష బబలల నతయక

94-58/198

5040 NDX0065698
పపరర: లకకదబబయ ధనతవత
భరస : భమమనతయక
ఇసటట ననస:19-3-181
వయససస:50
లస: ససస స

5020 NDX0209627
పపరర: భబషర నతయక

94-58/197

5023 NDX0331132
పపరర: చసపరల పరతషలలతష

94-89/411

5026 NDX0456632
పపరర: పరతలలతష పసతషలల నతయక

94-58/199

తసడడ:డ వరచఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-177
వయససస:59
లస: పప
94-58/200

5029 NDX0390856
పపరర: బణజరబబయ పరతషలలతష

94-58/201

భరస : సపషదత నతయక
ఇసటట ననస:19-3-179
వయససస:31
లస: ససస స
94-58/203

5032 NDX0456640
పపరర: పరతలలతష లఘణపత

94-58/204

తసడడ:డ వరచఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-179
వయససస:59
లస: పప
94-89/415

5035 NDX1189505
పపరర: లఘణపరటట నతయక నతయక

94-89/416

తసడడ:డ వరచస నతయక నతయక
ఇసటట ననస:19-3-179
వయససస:60
లస: పప
94-58/206

తసడడ:డ పసతషలల నతయక
ఇసటట ననస:19-3-180
వయససస:42
లస: పప
94-58/207

94-89/408

తసడడ:డ బబషర పరతలలతష
ఇసటట ననస:19-3-176
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ లఘణపత నతయక పరతలలతష
ఇసటట ననస:19-3-179
వయససస:38
లస: పప

భరస : బబలల నతయక
ఇసటట ననస:19-3-180
వయససస:40
లస: ససస స
5039 NDX0236067
పపరర: జజఖత ధనతవత

94-89/410

తసడడ:డ లగణపత
ఇసటట ననస:19-3-179
వయససస:33
లస: పప

భరస : సపషదత నతయక పరతలలతష
ఇసటట ననస:19-3-179
వయససస:35
లస: ససస స
5036 NDX0349381
పపరర: పరతలలతష మసగర భబయ

5022 NDX0331033
పపరర: నతగణ నతయక పరతలలతష

5017 NDX0330951
పపరర: పసతషలల నతయక బబనవత

తసడడ:డ వరకరఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-176
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ మణనయమ నతయక రరపరవత
ఇసటట ననస:19-3-178
వయససస:42
లస: పప

భరస : లఘణపత
ఇసటట ననస:19-3-179
వయససస:49
లస: ససస స
5033 NDX0323550
పపరర: బణజర పరతషలలతష

94-58/196

భరస : పసతషలల నతయక
ఇసటట ననస:19-3-177
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : పసతషలల పకలలలతష
ఇసటట ననస:19-3-177
వయససస:58
లస: ససస స
5030 NDX0065748
పపరర: పరతలలతష రరజ భబయ

5019 NDX0390781
పపరర: చసపల బబయ� పప తషలలతష�

94-58/787

తసడడ:డ బలఖనతయక బబనవత
ఇసటట ననస:19-3-175
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ బబషరశ నతయక పరతలలతష
ఇసటట ననస:19-3-176
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వచతఖ పరతలలతష
ఇసటట ననస:19-3-176
వయససస:53
లస: పప
5027 NDX0323576
పపరర: కరససపల పకలలలతష

94-89/407

భరస : భబషర నతయక
ఇసటట ననస:19-3-176
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : నతగణ నతయక నతయక
ఇసటట ననస:19-3-176
వయససస:33
లస: ససస స
5024 NDX0331074
పపరర: బబశప పరతషలలతష

5016 NDX0330910
పపరర: పసతషలల నతయక నతయక

5014 NDX2913127
పపరర: ససమన నతయక బనతవత

తసడడ:డ పసతషలల నతయక బనతవత
ఇసటట ననస:19-3-175
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పసతషలల నతయక నతయక
ఇసటట ననస:19-3-175
వయససస:35
లస: పప

భరస : నతగణలల నతయక
ఇసటట ననస:19-3-176
వయససస:30
లస: ససస స
5021 NDX0323766
పపరర: సపషదత బబయ bai

94-58/194

తసడడ:డ బలమమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-175
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ పసతషలల నతయక బనతవథ
ఇసటట ననస:19-3-175
వయససస:22
లస: పప
5018 NDX0390815
పపరర: సపషదద బబయ పరతషలలతష

5013 NDX0720136
పపరర: పసతషలల నతయక బబణతవత

5038 NDX2269322
పపరర: ససవర నతయక పప తషలలతష

94-90/189

తసడడ:డ బబల నతయక
ఇసటట ననస:19-3-180
వయససస:23
లస: పప
94-58/208

5041 NDX0636209
పపరర: నతగమర నతయక ధనవథ

94-58/209

తసడడ:డ భమమ నతయక ధనవథ
ఇసటట ననస:19-3-181
వయససస:31
లస: పప

Page 26 of 259

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-43

5042 NDX2005545
పపరర: దసరర భవరన ధనవరత

94-89/417

భరస : నతగణ నతయక ధనవథ
ఇసటట ననస:19-3-181
వయససస:24
లస: ససస స
5045 NDX0324087
పపరర: పరరశత బబయ

94-89/419

94-58/212

94-58/215

94-90/190

94-58/218

94-58/219

94-89/426

భరస : ససగమ�
ఇసటట ననస:19-3-186
వయససస:35
లస: ససస స

5055 NDX0712281
పపరర: జజన ధనతవత

5058 NDX0323907
పపరర: జజన బబయ బబయ

5061 NDX0712414
పపరర: ధనతవత సపషదత నతయక

5064 NDX0349423
పపరర: పదద బబయ కకరక

94-58/223

5067 NDX0456731
పపరర: ససగమ నతయక కకరరక

94-58/216

5070 NDX0325498
పపరర: శరకవరణణ కకరక
భరస : మసగ
ఇసటట ననస:19-3-186
వయససస:40
లస: ససస స

5050 NDX0457291
పపరర: వనసకటటశశరరర నతయక ధనతవత

94-58/214

5053 NDX0331207
పపరర: హత రరస నతయక ధనతవత

94-89/422

5056 NDX0712273
పపరర: ధనతవత కరళ

94-58/217

భరస : సపమణ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-184
వయససస:31
లస: ససస స
94-89/423

5059 NDX0331298
పపరర: సపవర నతయక ధనతవత

94-89/424

తసడడ:డ అసరరయమ నతయక దనతవత
ఇసటట ననస:19-3-184
వయససస:60
లస: పప
94-58/220

5062 NDX0324012
పపరర: బణజర బబయ దదనతవత

94-89/425

భరస : సపషదత నతయక నతయక
ఇసటట ననస:19-3-185
వయససస:35
లస: ససస స
94-58/221

5065 NDX0066183
పపరర: చసదస నతయక నసనతవత

94-58/222

భరస : సరలమఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-186
వయససస:31
లస: ససస స
94-58/224

తసడడ:డ వసరడస నతయక
ఇసటట ననస:19-3-186
వయససస:25
లస: పప
94-90/192

94-58/211

తసడడ:డ ఆరజ నతయక దనతవత
ఇసటట ననస:19-3-183
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససగణ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-186
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వసరరస నతయక
ఇసటట ననస:19-3-186
వయససస:25
లస: ససస స
5069 NDX0324707
పపరర: పదద� కలరరక�

94-89/421

తసడడ:డ సపమణ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-185
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సపవర నతయక దనతవత
ఇసటట ననస:19-3-185
వయససస:40
లస: పప
5066 NDX0349498
పపరర: పపలర మద కకరక

5052 NDX0324004
పపరర: పదద బబయ ధనతవత

5047 NDX0235945
పపరర: పదద బబయ ధనతవత

తసడడ:డ అరరరన నతయక
ఇసటట ననస:19-3-183
వయససస:31
లస: పప

భరస : హహసపసన నతయక బబయ
ఇసటట ననస:19-3-184
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సపషదత నతయక
ఇసటట ననస:19-3-185
వయససస:31
లస: ససస స
5063 NDX0331330
పపరర: సపషదత నతయక ధనతవత

94-58/213

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:19-3-184
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సపమణ
ఇసటట ననస:19-3-184
వయససస:31
లస: పప
5060 NDX0712331
పపరర: బణజర ధనతవత

5049 NDX0636522
పపరర: ధనతవత హతరరమ నతయక

94-58/210

భరస : వనసకటటశశరరర నతయక
ఇసటట ననస:19-3-183
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశ దనతవత
ఇసటట ననస:19-3-183
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరరన నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-183
వయససస:36
లస: పప
5057 NDX0456673
పపరర: ధనతవత హహసపసన నతయక

94-89/420

తసడడ:డ హరరర నతయక
ఇసటట ననస:19-3-183
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ నతనయణ
ఇసటట ననస:19-3-183
వయససస:31
లస: పప
5054 NDX0332924
పపరర: వనసకటటసశరరర� ధనతవత�

5046 NDX0323980
పపరర: లకడద భబయ ధనతవత

5044 NDX1693333
పపరర: గగరర బబయ రమమవత

భరస : జజనస నతయక రమమవత
ఇసటట ననస:19-3-182
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : భమమనతయక దనతవత
ఇసటట ననస:19-3-182
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : హరరర నతయక
ఇసటట ననస:19-3-183
వయససస:31
లస: ససస స
5051 NDX0712109
పపరర: ధనతవత హరరర నతయక

94-89/418

తసడడ:డ బమ నతయక దనతవత
ఇసటట ననస:19-3-181
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సపషదత నతయక
ఇసటట ననస:19-3-182
వయససస:47
లస: ససస స
5048 NDX0065599
పపరర: ధనతవత కరసత

5043 NDX1465179
పపరర: బబనస ధనతవత

5068 NDX2059229
పపరర: రగజజ బబయ కకరరక

94-90/191

భరస : పడకరష నతయక కకరరక
ఇసటట ననస:19-3-186
వయససస:32
లస: ససస స
94-90/193

5071 NDX2059237
పపరర: పడకరష నతయక కకరక

94-90/194

తసడడ:డ మసగత నతయక కకరక
ఇసటట ననస:19-3-186
వయససస:31
లస: పప
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పపరర: అసగగతష లకడద
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94-58/225

భరస : సరమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-187
వయససస:31
లస: ససస స
5075 NDX0324129
పపరర: లకడద భబయ అసగగతష

94-89/427

94-58/226

94-89/429

94-89/432

94-97/747

94-58/230

94-58/233

తసడడ:డ లమలమఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-191
వయససస:26
లస: పప

5085 NDX0331439
పపరర: దకరఖ నతయక జజతవత

5088 NDX0489534
పపరర: సరగజన రరతర

5091 NDX0712612
పపరర: మతలమల నతయక రరతతల

5094 NDX1253319
పపరర: రవ నతయక తసగగవతష

94-58/236

5097 NDX3017407
పపరర: శవ పరరశత బబయ కరరమ
స త

94-89/433

5100 NDX0203885
పపరర: మసగర బబయ ఎ
భరస : వర నతయక ఎ
ఇసటట ననస:19-3-191
వయససస:44
లస: ససస స

5080 NDX3177128
పపరర: జజతరథ బణజర

94-58/790

5083 NDX0323600
పపరర: జజకక భబయ కలరరక

94-89/431

5086 NDX3209111
పపరర: జజతవథ దకరఖ

94-90/1018

తసడడ:డ మతయమ
ఇసటట ననస:19-3-188
వయససస:68
లస: పప
94-58/228

5089 NDX0350314
పపరర: మసగర బబయ రమమవత

94-58/229

భరస : మతలమల నతయక
ఇసటట ననస:19-3-189
వయససస:25
లస: ససస స
94-58/231

5092 NDX2038967
పపరర: మమమతడ అమగగతష

94-58/232

భరస : రవ నతయక అమగగతష
ఇసటట ననస:19-3-190
వయససస:26
లస: ససస స
94-58/234

5095 NDX2038959
పపరర: చన అమగగతష

94-58/235

తసడడ:డ మమరరస నతయక అమగగతష
ఇసటట ననస:19-3-190
వయససస:28
లస: పప
94-58/791

భరస : అమమగగత చదషనత
ఇసటట ననస:19-3-190
వయససస:23
లస: ససస స
94-58/238

94-91/1103

భరస : కలలఖ నతయక కలరక
ఇసటట ననస:19-3-188
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరస నతయక
ఇసటట ననస:19-3-190
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వసరరస నతయక
ఇసటట ననస:19-3-190
వయససస:25
లస: పప
5099 NDX0712356
పపరర: హరరఖ నతయక ఆసగగతష

94-89/430

తసడడ:డ రరమణలల నతయక
ఇసటట ననస:19-3-189
వయససస:36
లస: పప

భరస : మమరరస నతయక
ఇసటట ననస:19-3-190
వయససస:25
లస: ససస స
5096 NDX0712349
పపరర: మమరరస నతయక అసగగతష

5082 NDX0324145
పపరర: బణజర� భకరఖ�

5077 NDX2837383
పపరర: అసగగతష బబలల నతయక

భరస : దకరఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-188
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరజరష
ఇసటట ననస:19-3-189
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ తషఖ నతయక రరతల
ఇసటట ననస:19-3-189
వయససస:33
లస: పప
5093 NDX0350710
పపరర: సపషదత బబయ అసగగతష

94-58/227

తసడడ:డ మణతఖ నతయక జజతవత
ఇసటట ననస:19-3-188
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ ఏతతవరతత డతకలఖ ననషక
ఇసటట ననస:19-3-188
వయససస:18
లస: పప
5090 NDX0712372
పపరర: రరజరష నతయక రరతల

5079 NDX0716985
పపరర: ఢతకకయమ నతయక జరరవత

94-58/929

తసడడ:డ అసగగతష సరశమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-187
వయససస:20
లస: పప

భరస : రణఖ నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-188
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-188
వయససస:49
లస: పప
5087 NDX3209715
పపరర: జజతవథ రవసదడ బబబణ నతయక

94-89/428

తసడడ:డ మతలమల నతయక
ఇసటట ననస:19-3-188
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనస నతయక కలరరక
ఇసటట ననస:19-3-188
వయససస:34
లస: ససస స
5084 NDX0189514
పపరర: శకనస నతయక� ఆర�

5076 NDX0323915
పపరర: బణజర జజడవత జడవత

5074 NDX3242641
పపరర: ధన లకడద అసగగఠ

తసడడ:డ సరశమ నతయక అసగగఠ
ఇసటట ననస:19-3-187
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : దకరఖ నతయక జడవత
ఇసటట ననస:19-3-187
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : డతకకయమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-188
వయససస:31
లస: ససస స
5081 NDX0323949
పపరర: రసగరబబయ కలరరక

94-58/789

తసడడ:డ సరశమ నతయక అసగగతష
ఇసటట ననస:19-3-187
వయససస:21
లస: పప

భరస : బబషర నతయక అసగగతష
ఇసటట ననస:19-3-187
వయససస:38
లస: ససస స
5078 NDX0346957
పపరర: బణజర బబయ జరరవత

5073 NDX2879534
పపరర: బబలల నతయక అసగగతష

5098 NDX0390419
పపరర: మమసగర బబయ ఆసగగతష

94-58/237

భరస : హరరయమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-191
వయససస:26
లస: ససస స
94-89/434

5101 NDX2269355
పపరర: సకక
క నతయక అసగగతష

94-90/195

తసడడ:డ హరరయమ నతయక అసగగతష
ఇసటట ననస:19-3-191
వయససస:22
లస: పప
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పపరర: బణజర బబయ పలస య
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94-58/239

భరస : బబల
ఇసటట ననస:19-3-192
వయససస:26
లస: ససస స
5105 NDX0637082
పపరర: ఫరతమమ జజనకక

94-58/242

94-89/437

94-58/244

94-89/440

94-58/246

5112 NDX0323956
పపరర: మమరర భబఈయ ధనతవత

5115 NDX1927914
పపరర: మహహసదడ బబబణ ధనవతష

5118 NDX1693234
పపరర: నతగ రరజ నతయక కకరక

94-58/249

94-58/793

94-58/253

భరస : రరమణ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-198
వయససస:32
లస: ససస స

94-58/247

5130 NDX0721159
పపరర: నతగణలల నతయక పప తషలలతష
తసడడ:డ భబషర నతయక
ఇసటట ననస:19-3-198
వయససస:29
లస: పప

94-58/243

5113 NDX0347567
పపరర: రరతతర బబల బబయ

94-58/245

5116 NDX0331520
పపరర: శకనస నతయక� కకరరక�

94-89/442

5119 NDX0454843
పపరర: నతనఖ నతయక కకరక

94-58/248

తసడడ:డ శవ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-195
వయససస:26
లస: పప
5122 NDX2868636
పపరర: పరరశత బబయ రరమవత

94-58/792

భరస : సరసబ నతయక రరమవత
ఇసటట ననస:19-3-196
వయససస:56
లస: ససస స
5125 NDX0207779
పపరర: రవ నతయర రరమమవత

94-58/252

తసడడ:డ బణదతశ నతయర
ఇసటట ననస:19-3-197
వయససస:26
లస: పప
94-58/254

భరస : ననహహ హ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-198
వయససస:36
లస: ససస స
94-58/256

5110 NDX0712117
పపరర: ససత బబయ భనవత

తసడడ:డ పపలమమ నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-194
వయససస:38
లస: పప

94-58/251

5127 NDX0065979
పపరర: మసగర బబయ ధనతవత

భరస : కకటబఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-198
వయససస:27
లస: ససస స

94-89/441

5124 NDX0066118
పపరర: రరమమవత జజనకక

5126 NDX1253335
పపరర: శరరద బబయ ధనతవత

94-89/436

భరస : దసదదయమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-194
వయససస:26
లస: ససస స

94-58/250

భరస : రవ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-197
వయససస:26
లస: ససస స

5129 NDX0065987
పపరర: దతశళ బబయ ధనతవత

94-89/439

5121 NDX0383877
పపరర: వనసకట శవ కలమమర నతయక�
రరమమవత�
తసడడ:డ సరసబ నతయక� రరమమవత
ఇసటట ననస:19-3-196
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఆర వ శవ కలమమర నతయక దదరరవథ
ఇసటట ననస:19-3-196
వయససస:29
లస: ససస స

5107 NDX0324160
పపరర: జజనకక పరలతఖ

తసడడ:డ తదజ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-193
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ నతయక కకరక
ఇసటట ననస:19-3-195
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ నరదళ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-195
వయససస:53
లస: పప
5123 NDX2868560
పపరర: ససజజత దదరరవథ

94-89/438

తసడడ:డ తషలమచ నతయక ధనవతష
ఇసటట ననస:19-3-194
వయససస:30
లస: పప

భరస : శవ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-195
వయససస:26
లస: ససస స
5120 NDX0457267
పపరర: శవ కకరక

5109 NDX0331561
పపరర: రరమణడడ పరలతఖ

94-58/241

భరస : రరమణడడ పరలతఖ
ఇసటట ననస:19-3-192
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : తదజ నతయక దనతవత
ఇసటట ననస:19-3-193
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : జవర లమల నతయక
ఇసటట ననస:19-3-194
వయససస:26
లస: ససస స
5117 NDX0345835
పపరర: లమల బబయ కలరరక

94-89/435

తసడడ:డ భకక పరలతఖ
ఇసటట ననస:19-3-192
వయససస:75
లస: పప

భరస : తదజ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-193
వయససస:61
లస: ససస స
5114 NDX1464825
పపరర: సరమమమజఖస రరతల

5106 NDX0324038
పపరర: బణజర పరలకరఖ

5104 NDX0636563
పపరర: ఫరతమమ బబబణ

తసడడ:డ రరమణలల
ఇసటట ననస:19-3-192
వయససస:26
లస: పప

భరస : బబలనతయక పరలకరఖ
ఇసటట ననస:19-3-192
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమణడడ నతయక పరలతఖ
ఇసటట ననస:19-3-192
వయససస:42
లస: పప
5111 NDX0718122
పపరర: మమరరబబయ భనవత

94-58/240

తసడడ:డ బబల నతయక పపర తఖ
ఇసటట ననస:19-3-192
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరమణలల
ఇసటట ననస:19-3-192
వయససస:26
లస: పప
5108 NDX0331637
పపరర: బబల నతయక పరలతఖ

5103 NDX2492155
పపరర: పవన నతయక పపలతఖ

5128 NDX0717983
పపరర: బజరదరర సరగజ బబయ

94-58/255

భరస : బబలక నతయక
ఇసటట ననస:19-3-198
వయససస:29
లస: ససస స
94-58/257

5131 NDX0711796
పపరర: రరమణ నతయక ధనతవత

94-58/258

తసడడ:డ కకటబఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-198
వయససస:36
లస: పప
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5132 NDX0720334
పపరర: శసకర నతయక పరతలలతష

94-58/259

తసడడ:డ లమలల నతయక
ఇసటట ననస:19-3-198
వయససస:29
లస: పప
5135 NDX0324301
పపరర: వదతఖ బబయ పరతషలలతష

94-89/444

94-89/447

94-58/262

94-89/449

94-89/871

94-58/264

94-58/267

భరస : మమలక నతయక
ఇసటట ననస:19-3-201/1
వయససస:40
లస: ససస స

5145 NDX1541052
పపరర: మణనన నతయక కకరరక

5148 NDX2269405
పపరర: లకడద కకరక

5151 NDX0351049
పపరర: లకడద బబయ కరతతవత

5154 NDX0711663
పపరర: సప మణణ నతయక కరతవత

94-89/453

5157 NDX0720078
పపరర: ఆజదరర బబల

94-89/450

5160 NDX0332072
పపరర: మమలక అజమమర
తసడడ:డ కకరరయ నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-201/1
వయససస:40
లస: పప

5140 NDX2036672
పపరర: ధరగజ బబయ కకరక

94-58/261

5143 NDX2956696
పపరర: మమనక కకరక

94-58/795

5146 NDX0332049
పపరర: సకకకయమ కకరక

94-89/451

తసడడ:డ నరరల కకరరక
ఇసటట ననస:19-3-200
వయససస:60
లస: పప
94-90/196

5149 NDX0711804
పపరర: పరరశత కరతవత

94-58/263

భరస : ససమన నతయక
ఇసటట ననస:19-3-201
వయససస:31
లస: ససస స
94-58/265

5152 NDX1430578
పపరర: రవ నతయక అజమమరర

94-58/266

తసడడ:డ అజమమరర నతగణలల నతయక
ఇసటట ననస:19-3-201
వయససస:29
లస: పప
94-58/268

5155 NDX0324285
పపరర: లకడద భబయ కరతవత

94-89/452

భరస : సప మజ కరతవత
ఇసటట ననస:19-3-201
వయససస:48
లస: ససస స
94-58/269

భరస : కరరరయణ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-201-1
వయససస:29
లస: ససస స
94-89/454

94-89/446

భరస : మణన నతయక కకరక
ఇసటట ననస:19-3-200
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ తతయమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-201
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ తదకరఖ నతయక కరతవత
ఇసటట ననస:19-3-201
వయససస:53
లస: ససస స
5159 NDX0324384
పపరర: సరగజ అజయయర

94-58/794

భరస : సప మమణణ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-201
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మసగరస నతయక
ఇసటట ననస:19-3-201
వయససస:38
లస: పప
5156 NDX0324558
పపరర: సప మమన కరతవత

5142 NDX2913168
పపరర: లకడద కకరక

5137 NDX2005610
పపరర: రరమ నతయక పరతషలలతష

భరస : సకరరయమ నతయక కకరక
ఇసటట ననస:19-3-199
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సకలకయ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-200
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : హనసమసత నతయక
ఇసటట ననస:19-3-201
వయససస:33
లస: ససస స
5153 NDX0207712
పపరర: హనసమ నతయక బబణతవత

94-89/448

తసడడ:డ సకకకయమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-200
వయససస:29
లస: పప

భరస : మణన
ఇసటట ననస:19-3-200
వయససస:18
లస: ససస స
5150 NDX0235580
పపరర: అమణదలల బ

5139 NDX0331918
పపరర: కరససబబఈ� రరమమవత�

94-89/443

తసడడ:డ లమలల నతయక పతష
స లలతష
ఇసటట ననస:19-3-198
వయససస:32
లస: పప

భరస : సకరరయమ నతయక కకరక
ఇసటట ననస:19-3-200
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సకరరయమ నతయక కకరక
ఇసటట ననస:19-3-200
వయససస:29
లస: పప
5147 NDX2762243
పపరర: మమనక కకరక

94-89/445

తలర : మసగరఖనతయక�
ఇసటట ననస:19-3-198
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సకకకయ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-200
వయససస:29
లస: పప
5144 NDX2005552
పపరర: మణన నతయక కకరక

5136 NDX1084177
పపరర: కనకమద భబయ పరతషలలతష

5134 NDX1084102
పపరర: సరగజన నతయక పరతషలలతష

భరస : శసకర నతయక పరతలలతష
ఇసటట ననస:19-3-198
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కసడరర పరతలలతష
ఇసటట ననస:19-3-198
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ లమలల నతయక పరతలలతష
ఇసటట ననస:19-3-198
వయససస:32
లస: పప
5141 NDX0209759
పపరర: రసగర నతయక

94-58/260

తసడడ:డ తతవరఖ
ఇసటట ననస:19-3-198
వయససస:29
లస: పప

భరస : నతగణలల నతయక పరతలలతష
ఇసటట ననస:19-3-198
వయససస:35
లస: ససస స
5138 NDX0332239
పపరర: నతగణలల పరతషలలతష

5133 NDX0720573
పపరర: లమలల నతయక పరతలలతష

5158 NDX2891067
పపరర: కకరణ నతయక అజమరర

94-58/796

తసడడ:డ మలల నతయక అజమరర
ఇసటట ననస:19-3-201/1
వయససస:18
లస: పప
94-89/455

5161 NDX0350843
పపరర: భణకరఖ బసగరరర

94-58/270

భరస : భణకరఖ సరచఖ
ఇసటట ననస:19-3-202
వయససస:36
లస: ససస స
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94-58/271

భరస : మణసగరఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-202
వయససస:29
లస: ససస స
5165 NDX0324749
పపరర: మతబబయ ధనతవత

94-90/198

94-58/275

94-89/457

94-58/277

94-58/280

94-58/797

94-58/283

తసడడ:డ మణననయ�
ఇసటట ననస:19-3-207
వయససస:38
లస: పప

5175 NDX0208678
పపరర: రరమణ నతయక

5178 NDX2492189
పపరర: జయ రరమ కకషష భమకఖ

5181 NDX3008620
పపరర: మతలమల నతయక భణకరఖ

5184 NDX1541805
పపరర: జజఖత బబయ దనవత

94-89/461

5187 NDX0235481
పపరర: వమల బబయ ధనతవత

94-58/278

5190 NDX0065573
పపరర: బసగరధద బబయ ధనతవత
భరస : ననహహ హ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-208
వయససస:29
లస: ససస స

5170 NDX0324251
పపరర: బణజర బబయ� వరరస�

94-89/456

5173 NDX0324913
పపరర: బసగరరమద బణకలస

94-90/199

5176 NDX0712224
పపరర: శరరద బబయ భమకరఖ

94-58/279

భరస : శకనస నతయక
ఇసటట ననస:19-3-205
వయససస:29
లస: ససస స
94-58/281

5179 NDX0456939
పపరర: శకనస నతయక భమకరఖ

94-58/282

తసడడ:డ సకకకయమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-205
వయససస:29
లస: పప
94-58/798

5182 NDX0324970
పపరర: శరరద� బణకస�

94-90/200

భరస : శకనస నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-205
వయససస:45
లస: ససస స
94-89/459

5185 NDX0324327
పపరర: నతగలకడద బబయ� ధనతవత�

94-89/460

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:19-3-206
వయససస:29
లస: ససస స
94-58/284

భరస : రసగ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-207
వయససస:29
లస: ససస స
94-90/201

94-58/274

భరస : వచసర నతయక
ఇసటట ననస:19-3-203
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : దసరర నతయక దనతవత
ఇసటట ననస:19-3-206
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన దనతవత
ఇసటట ననస:19-3-206
వయససస:37
లస: పప
5189 NDX0376285
పపరర: బబలమజ నతయక� ధనతవత�

94-89/458

తసడడ:డ శకనస నతయక
ఇసటట ననస:19-3-205
వయససస:20
లస: పప

భరస : హహసపసన నతయక ధనతవత
ఇసటట ననస:19-3-206
వయససస:29
లస: ససస స
5186 NDX0332320
పపరర: కకటటశశరరరవప నతయక ధనతవత

5172 NDX0331850
పపరర: శవ నతయక� కలరరక�

5167 NDX1086347
పపరర: వజయ దదరరవత

భరస : మణన నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-203
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస నతయక భమకఖ
ఇసటట ననస:19-3-205
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శకనస బణకరఖ
ఇసటట ననస:19-3-205
వయససస:23
లస: పప
5183 NDX2036714
పపరర: పరరశత బబయ ధనతవత

94-58/276

తసడడ:డ లమలమఖనతయక
ఇసటట ననస:19-3-204
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకనస నతయక భమకఖ
ఇసటట ననస:19-3-205
వయససస:20
లస: పప
5180 NDX3008810
పపరర: జయ రరమ కకషష బణకరఖ

5169 NDX0457234
పపరర: బణకరఖ రమమష నతయక

94-90/197

భరస : రవ
ఇసటట ననస:19-3-203
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ననయ నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-203
వయససస:48
లస: పప

భరస : రరమణనతయక
ఇసటట ననస:19-3-204
వయససస:29
లస: ససస స
5177 NDX2492197
పపరర: మతలమల నతయక భమకఖ

94-58/273

తసడడ:డ మసరసన నతయక
ఇసటట ననస:19-3-203
వయససస:29
లస: పప

భరస : రరమనతయక రరమమవత
ఇసటట ననస:19-3-203
వయససస:38
లస: ససస స
5174 NDX0234591
పపరర: రరమ తషలసస బబయ

5166 NDX0712026
పపరర: బణజర నతయక భమకరఖ

5164 NDX1739327
పపరర: పదతదవత మదసదకకరర

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:19-3-202
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రమమశరనయక
ఇసటట ననస:19-3-203
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మసరసనతనయక
ఇసటట ననస:19-3-203
వయససస:29
లస: ససస స
5171 NDX0324525
పపరర: తషలససబబఈ రరమమవత

94-58/272

భరస : షపకర ర నతయక
ఇసటట ననస:19-3-202
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వకలమ
ఇసటట ననస:19-3-202
వయససస:75
లస: ససస స
5168 NDX0350298
పపరర: భబగర బబయ భమకరఖ

5163 NDX0712240
పపరర: ధనతవత మత

5188 NDX2384626
పపరర: కరమమశశర రరవప పపదద

94-58/286

తసడడ:డ బబల భదతడరరవప పపదద
ఇసటట ననస:19-3-207
వయససస:61
లస: పప
94-58/287

5191 NDX0712364
పపరర: వనసకటటశశరరర నతయక ధనతవత

94-58/288

తలర : ననహహ హ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-208
వయససస:29
లస: పప
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5192 NDX0711705
పపరర: నతగరరజ నతయక ధనతవత

94-58/289

తసడడ:డ ననహహ హ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-208
వయససస:29
లస: పప
5195 NDX2005735
పపరర: పడమల బబయ ధనవరత

94-89/463

94-58/293

94-58/294

తసడడ:డ కకటటయణ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-210
వయససస:54
లస: ససస స
5204 NDX0712455
పపరర: రవసదడ నతయక దతనవత

94-58/297

94-89/467

94-58/300

94-58/303

తసడడ:డ మటఖ నతయక లమవపరర
ఇసటట ననస:19-3-213
వయససస:26
లస: పప

94-58/295

5211 NDX0065904
పపరర: బసగరరర బబయ పరతషలలతష

5214 NDX0332437
పపరర: రమమష నతయక పరతషలలతష

94-58/305

5217 NDX0345918
పపరర: దసరర బబయ పరతషలలతష

94-58/799

5220 NDX0209551
పపరర: శకనస నతయక లమవపరర
తసడడ:డ మటటయమ నతయక లమవపరర
ఇసటట ననస:19-3-213
వయససస:34
లస: పప

5200 NDX0332353
పపరర: పరసడఖ నతయక అసగగతష

94-89/465

5203 NDX0712422
పపరర: ననహహ హ నతయక ధనతవత

94-58/296

5206 NDX2005743
పపరర: నరరశ నతయక ధనవరత

94-89/466

తసడడ:డ హత రరస నతయక ధనవథ
ఇసటట ననస:19-3-210
వయససస:24
లస: పప
94-58/298

5209 NDX2005677
పపరర: ససరరష నతయక పరతషలలతష

94-58/299

తసడడ:డ బచ నతయక పప తషలలతష
ఇసటట ననస:19-3-211
వయససస:27
లస: పప
94-58/301

5212 NDX0345975
పపరర: కకటట బబయ పరతషలలతష

94-58/302

భరస : బకకలల నతయక
ఇసటట ననస:19-3-212
వయససస:29
లస: ససస స
94-89/468

5215 NDX2057231
పపరర: బణజర బబయ లమవపరర

94-58/304

భరస : శవ నతయక లమవపరర
ఇసటట ననస:19-3-213
వయససస:26
లస: ససస స
94-58/306

భరస : భబససర
ఇసటట ననస:19-3-213
వయససస:44
లస: ససస స
94-58/308

94-58/292

తసడడ:డ అమరరయమ
ఇసటట ననస:19-3-210
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బకకలల నతయక పరతలలతష
ఇసటట ననస:19-3-212
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనస నతయక
ఇసటట ననస:19-3-213
వయససస:44
లస: ససస స
5219 NDX2057223
పపరర: శవ నతయక లమవపరర

5202 NDX0711879
పపరర: హతరరస నతయక ధనతవత

5208 NDX0065870
పపరర: సరగజ బబయ ధనతవత

5197 NDX0065953
పపరర: సప న బబయ ఆసగగతష

తసడడ:డ బడడయమ అసగగతష
ఇసటట ననస:19-3-209
వయససస:42
లస: పప

భరస : రసగ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-212
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బకకలల నతయక
ఇసటట ననస:19-3-212
వయససస:29
లస: పప
5216 NDX0345702
పపరర: దదవ బబయ లమవపరర

94-89/464

భరస : జజనస నతయక
ఇసటట ననస:19-3-211
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రమమశ నతయక పప తషలలతష
ఇసటట ననస:19-3-212
వయససస:28
లస: ససస స
5213 NDX0711820
పపరర: రసగ నతయక పరతషలలతష

5199 NDX1261197
పపరర: ససతతరరమ నతయక ఆసగగతష
అసగగతష
తసడడ:డ పరసడఖ నతయక అసగగతష
ఇసటట ననస:19-3-209
వయససస:27
లస: పప

5205 NDX2912079
పపరర: దసరర నతయక ధనతవత

94-89/462

భరస : పరడతఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-209
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపన నతయక ధనతవత
ఇసటట ననస:19-3-210
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సపవర నతయక కలరరక
ఇసటట ననస:19-3-210
వయససస:26
లస: పప
5210 NDX2005768
పపరర: శరరద బబయ పప తషలలతష

94-58/291

తసడడ:డ కకటబఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-210
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ హతరరస నతయక దతనవత
ఇసటట ననస:19-3-210
వయససస:27
లస: పప
5207 NDX2005933
పపరర: నతగరరజ నతయక కలరరక

5196 NDX0066225
పపరర: లకడద బబయ అసగగతష

5194 NDX2005776
పపరర: గరత బబయ ధనవరత

భరస : వనసకటటశశరరర ధనవథ
ఇసటట ననస:19-3-208
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సపషదత నతయక
ఇసటట ననస:19-3-209
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడయమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-209
వయససస:29
లస: పప
5201 NDX0065607
పపరర: ధనతవత భమణ నతయకJ

94-58/290

తసడడ:డ అమతతఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-208
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నతగరరజ ధనవథ
ఇసటట ననస:19-3-208
వయససస:30
లస: ససస స
5198 NDX0712323
పపరర: సపషదత నతయక అసగగతష

5193 NDX0712034
పపరర: ననహహ హ నతయక ధనతవత

5218 NDX0345546
పపరర: మసగ బబయ రరవపరర

94-58/307

భరస : మతఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-213
వయససస:34
లస: ససస స
94-58/309

5221 NDX1189513
పపరర: శకనస నతయక లలరర

94-89/469

తలర : మసగమద బబయ
ఇసటట ననస:19-3-213
వయససస:33
లస: పప
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94-58/310

భరస : నతగరశశర రరవప నతయక కకరక
ఇసటట ననస:19-3-214
వయససస:34
లస: ససస స
5225 NDX0065805
పపరర: సరగజజ బబయ పరతఖ

94-58/313

94-58/315

94-58/318

94-89/472

94-57/260

94-58/320

94-89/475

భరస : హరర
ఇసటట ననస:19-3-222
వయససస:26
లస: ససస స

5235 NDX1751032
పపరర: వజయ లకడద పప తతగణసటర

5238 NDX1086388
పపరర: జయలకకద ఉమదననన

5241 NDX0324186
పపరర: బణజర భబఈ కలరరక

5244 NDX2469740
పపరర: గణణశ కలరక

94-89/478

5247 NDX2027911
పపరర: శనసమణక రరవప బబ బబనపరలర

94-90/203

5250 NDX0235804
పపరర: రమమదదవ సనతవత
భరస : రసగర
ఇసటట ననస:19-3-222
వయససస:26
లస: ససస స

5230 NDX0207654
పపరర: బబలల నతయక లమవపరర

94-58/317

5233 NDX0332510
పపరర: కకటటశశర రరవప నతయక� లలరర�

94-90/202

5236 NDX1715897
పపరర: సససదస పపచరల

94-90/204

తసడడ:డ వనసగళ రరవప బణరరగపలర
ఇసటట ననస:19-3-219
వయససస:29
లస: ససస స
94-57/261

5239 NDX0349860
పపరర: బణజరబబయ కకరక

94-58/319

భరస : మసగణస నతయక
ఇసటట ననస:19-3-221
వయససస:25
లస: ససస స
94-89/473

5242 NDX0324418
పపరర: సరగజన బబయ ధనతవత

94-89/474

తసడడ:డ జజనస దనతవత
ఇసటట ననస:19-3-221
వయససస:34
లస: ససస స
94-89/476

5245 NDX2469757
పపరర: శకనస కలరక

94-89/477

తసడడ:డ బబలల కలరక
ఇసటట ననస:19-3-221
వయససస:23
లస: పప
94-90/205

తసడడ:డ రరమ కకషష బబ బబనపరలర
ఇసటట ననస:19-3-221
వయససస:29
లస: పప
94-58/321

94-89/470

తలర : మసగమద బబయ�
ఇసటట ననస:19-3-217
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బబలల కలరక
ఇసటట ననస:19-3-221
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వశకస కలరక
ఇసటట ననస:19-3-221
వయససస:44
లస: పప
5249 NDX0489682
పపరర: అలవనలల నననతవతష

94-89/471

భరస : ససగమ నతయక కలరరక
ఇసటట ననస:19-3-221
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బబలల కలరక
ఇసటట ననస:19-3-221
వయససస:41
లస: ససస స
5246 NDX2469765
పపరర: బబలల కలరక

5232 NDX0332460
పపరర: బబలల నతయక లలరర

5227 NDX1541847
పపరర: ఉమ బబయ పరలతఖ

తసడడ:డ మతఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-217
వయససస:34
లస: పప

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:19-3-220
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ జగర యఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-221
వయససస:25
లస: పప
5243 NDX2469773
పపరర: లలమవత కలరక

94-58/316

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పప తతగణసటర
ఇసటట ననస:19-3-219
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : జయలకకద
ఇసటట ననస:19-3-220
వయససస:32
లస: ససస స
5240 NDX0456749
పపరర: వరసస నతయక కకరరక

5229 NDX0346528
పపరర: మసగత బబయ లమవపరర

94-58/312

భరస : శవ నతయక పరలతఖ
ఇసటట ననస:19-3-215
వయససస:33
లస: ససస స

తలర : మసగమద బబయ
ఇసటట ననస:19-3-217
వయససస:33
లస: పప

భరస : హరర నతయక దనతవత
ఇసటట ననస:19-3-218
వయససస:33
లస: ససస స
5237 NDX1086362
పపరర: గరరరష ఉమదననన

94-58/314

భరస : బబలల నతయక
ఇసటట ననస:19-3-217
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మతఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-217
వయససస:34
లస: పప
5234 NDX0324343
పపరర: లకడద బబయ ధనతవత

5226 NDX0712158
పపరర: శవ నతయక పరలమసత

5224 NDX0208587
పపరర: నతగరశశర రరవప నతయక కకరక

తసడడ:డ గగనయ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-214
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ బకక నతయక
ఇసటట ననస:19-3-215
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనస నతయక
ఇసటట ననస:19-3-216
వయససస:34
లస: ససస స
5231 NDX0211268
పపరర: భబససర పరతషలలతష

94-58/311

తసడడ:డ బబలల నతయక
ఇసటట ననస:19-3-214
వయససస:29
లస: పప

భరస : సరశమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-215
వయససస:44
లస: ససస స
5228 NDX0065912
పపరర: మసగ రరపరవత

5223 NDX0456897
పపరర: హనసమ నతయక వదదతఖ

5248 NDX2027937
పపరర: రరమ కకషష బబ బబనపరలర

94-90/206

తసడడ:డ వనసకనన బబ బబనపరలర
ఇసటట ననస:19-3-221
వయససస:49
లస: పప
94-58/322

5251 NDX0065938
పపరర: నననతవత లకడద

94-58/323

భరస : సరశమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-222
వయససస:26
లస: ససస స
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5252 NDX0712216
పపరర: ననణతవత రసగర నతయక

94-58/324

తసడడ:డ సరశమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-222
వయససస:26
లస: పప
5255 NDX2642569
పపరర: సరల నతనతవథ

94-58/638

94-89/479

94-58/327

5259 NDX0324202
పపరర: లకడద భబఈ నసనవత

5262 NDX0636498
పపరర: నతగణ నతయక రమమవత

94-58/329

5265 NDX0065821
పపరర: సప న రరపరవత

5268 NDX0323964
పపరర: లకడద బబయ రమమవత

తసడడ:డ భసదర రరవప నతయక రరపరవథ
ఇసటట ననస:19-3-224
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : భదడ రరవప నతయక రరపరవత
ఇసటట ననస:19-3-224
వయససస:37
లస: ససస స

5270 NDX0331660
పపరర: బదదడ నతయక రరపరవత

5271 NDX1751057
పపరర: దరరన తలలసర

94-89/484

తసడడ:డ చసదస రరపరవత
ఇసటట ననస:19-3-224
వయససస:40
లస: పప
5273 NDX2208650
పపరర: జగన నతయక

94-58/333

తసడడ:డ బకరఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-226
వయససస:23
లస: పప

94-58/328

94-58/336

5277 NDX0390930
పపరర: చటటస కకరక

94-58/330

5280 NDX0456913
పపరర: జయరరస నతయక కకరక
తసడడ:డ భకరఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-226
వయససస:26
లస: పప

5260 NDX0066001
పపరర: మలర శశరర రరమమవత

94-58/326

5263 NDX0463935
పపరర: రరమణ నతయక నతయక

94-89/481

5266 NDX0208249
పపరర: భదడ రరవప నతయక రరపరవత

94-58/331

తసడడ:డ చసదస నతయక
ఇసటట ననస:19-3-224
వయససస:26
లస: పప
94-89/482

5269 NDX0324053
పపరర: లకడద బబయ రరపరవత

94-89/483

భరస : బదదడ రరవప రరపరవత
ఇసటట ననస:19-3-224
వయససస:40
లస: ససస స
94-90/207

5272 NDX0350975
పపరర: మసగర కకరరక

94-58/332

భరస : శసకర నతయక
ఇసటట ననస:19-3-225
వయససస:25
లస: ససస స
94-58/334

5275 NDX0456715
పపరర: శసకర నతయక కలరక

94-58/335

తసడడ:డ వసరడస నతయక కలరక
ఇసటట ననస:19-3-225
వయససస:43
లస: పప
94-58/337

భరస : జయరరస నతయక
ఇసటట ననస:19-3-226
వయససస:26
లస: ససస స
94-58/339

94-58/800

తసడడ:డ సపవరనతయక నతయక
ఇసటట ననస:19-3-223
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శసకర నతయక
ఇసటట ననస:19-3-225
వయససస:23
లస: పప

భరస : రరమణ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-226
వయససస:24
లస: ససస స
5279 NDX2208692
పపరర: రరమణ

5274 NDX2208742
పపరర: హరరలమల నతయక

5257 NDX2757946
పపరర: చనసన నతయక నతనతవథ

భరస : నతగణ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-223
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వకరస తలలసర
ఇసటట ననస:19-3-224
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర నతయక
ఇసటట ననస:19-3-225
వయససస:22
లస: పప
5276 NDX2208700
పపరర: సరరతత బబయ

94-89/480

భరస : చసదత నతయక
ఇసటట ననస:19-3-224
వయససస:33
లస: ససస స
94-82/967

94-58/637

తసడడ:డ సరశమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-222
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శవ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-223
వయససస:26
లస: పప

భరస : భదరరవప నతయక
ఇసటట ననస:19-3-224
వయససస:26
లస: ససస స
5267 NDX3277571
పపరర: చసదడ కల రరపరవథ

94-58/639

భరస : సరశమ నసనవత
ఇసటట ననస:19-3-222
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ
ఇసటట ననస:19-3-223
వయససస:26
లస: పప
5264 NDX0717942
పపరర: లకడద బబయ రరపరవత

5256 NDX2642734
పపరర: చనసన నతయక నతనతవథ

5254 NDX2647154
పపరర: గగవసద నతయక నతనతవథ

తసడడ:డ సరశమ నతయక నతనతవథ
ఇసటట ననస:19-3-222
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సరశమ నతయక నతనతవథ
ఇసటట ననస:19-3-222
వయససస:21
లస: పప

భరస : సరశమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-222
వయససస:36
లస: ససస స
5261 NDX0636720
పపరర: రరమణ నతయక రమమవత

94-58/325

తసడడ:డ మతరరమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-222
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ గగవసద నతయక నతనతవథ
ఇసటట ననస:19-3-222
వయససస:21
లస: ససస స
5258 NDX1261114
పపరర: కరసతత బబఈ రమమవత

5253 NDX0211599
పపరర: సరశమ నతయక ధవవత

5278 NDX0349415
పపరర: మససరర బబయ కకరక

94-58/338

భరస : భకరఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-226
వయససస:25
లస: ససస స
94-58/340

5281 NDX1253327
పపరర: సరశమ నతయక రమమవతష

94-58/341

తసడడ:డ ససతయఖ రమమవతష
ఇసటట ననస:19-3-226
వయససస:44
లస: పప
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94-58/342

భరస : బబషర నతయక
ఇసటట ననస:19-3-227
వయససస:27
లస: ససస స
5285 NDX3116019
పపరర: వశకస కరతవథ

94-58/801

94-90/210

94-90/213

94-58/346

94-58/349

94-90/214

94-58/352

తసడడ:డ గగపస సససదర రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:19-3-230
వయససస:32
లస: పప

5295 NDX0718080
పపరర: మణతతఖల బబయ ఆసగగతష

5298 NDX0456863
పపరర: మమసగఖ నతయక అసగగతష

5301 NDX1751081
పపరర: అనసత వరలకడద గడడడపరటట

5304 NDX1693317
పపరర: నతగమణణ వడడతఖ

94-58/355

5307 NDX0711655
పపరర: వరడడతతఖ భబషర నతయక

94-58/347

5310 NDX0065896
పపరర: గగరర బబయ ఆడతవత
తసడడ:డ హనసమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-232
వయససస:30
లస: ససస స

5290 NDX1751099
పపరర: గగతమ బదదద

94-90/212

5293 NDX1693291
పపరర: రగజజ అమగగతష

94-58/345

5296 NDX0721092
పపరర: వరల నతయక అసగగతష

94-58/348

తసడడ:డ మమసగఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-228
వయససస:26
లస: పప
94-58/350

5299 NDX0350793
పపరర: బబ డడ బబయ భమకరఖ

94-58/351

భరస : బబషర నతయక
ఇసటట ననస:19-3-229
వయససస:51
లస: ససస స
94-90/215

5302 NDX2190650
పపరర: మహహసదడ వనమపరటట

94-90/216

తసడడ:డ అనసతయఖ వనమపరటట
ఇసటట ననస:19-3-229
వయససస:22
లస: పప
94-58/353

5305 NDX0065722
పపరర: ధతన బబయ వదదతఖ

94-58/354

భరస : బబషర నతయక
ఇసటట ననస:19-3-230
వయససస:46
లస: ససస స
94-58/356

తసడడ:డ లకకద నతయక
ఇసటట ననస:19-3-230
వయససస:42
లస: పప
94-90/218

94-90/209

భరస : శవ నతయక అమగగతష
ఇసటట ననస:19-3-228
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనస నతయక వడడతఖ
ఇసటట ననస:19-3-230
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర నతయక వడడతఖ
ఇసటట ననస:19-3-230
వయససస:28
లస: పప
5309 NDX0622886
పపరర: పవన కలమమర గణతస కకసడ�

94-91/1104

భరస : మహన రరవప గడడడపరటట
ఇసటట ననస:19-3-229
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : మధస నతయక వడడతఖ
ఇసటట ననస:19-3-230
వయససస:27
లస: ససస స
5306 NDX1693325
పపరర: మధస నతయక వడడతఖ

5292 NDX2854099
పపరర: శకనస నతయక ధననవత

5287 NDX1715913
పపరర: మమఘన రరయపరటట

తసడడ:డ వనసకట రరవప బదదద
ఇసటట ననస:19-3-227
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ లమలఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-228
వయససస:26
లస: పప

భరస : మహహసదడ బబబణ ధనవతష
ఇసటట ననస:19-3-229
వయససస:26
లస: ససస స
5303 NDX1693309
పపరర: రగజజ వడడతఖ

94-90/211

భరస : మమలగరఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-228
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మసగఖ
ఇసటట ననస:19-3-228
వయససస:26
లస: పప
5300 NDX1739467
పపరర: వజయ బబయ ధనవతష

5289 NDX2005065
పపరర: శక లకడద చదరరకకరర

94-58/344

తసడడ:డ పడభబకర రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:19-3-227
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బబష నతయక ధననవత
ఇసటట ననస:19-3-227
వయససస:20
లస: పప

భరస : వరల నతయక అసగగతష
ఇసటట ననస:19-3-228
వయససస:33
లస: ససస స
5297 NDX0531210
పపరర: శవపడసరద నతయక అసగగతష

94-90/208

భరస : వనసకటటశశరరరవప చదరరకకరర
ఇసటట ననస:19-3-227
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరరయమ నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-227
వయససస:51
లస: పప
5294 NDX0235176
పపరర: బబనస బబయ అసగగతష

5286 NDX1751115
పపరర: రరపర రరణణ బదదద

5284 NDX0457275
పపరర: ధనతవత భబషర నతయక

తసడడ:డ మమరరయణ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-227
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప బదదద
ఇసటట ననస:19-3-227
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : బబపనతయక�
ఇసటట ననస:19-3-227
వయససస:45
లస: ససస స
5291 NDX0410092
పపరర: బబష నతయక� ధనతవత�

94-58/343

తసడడ:డ భబషర నతయక ధనతవత
ఇసటట ననస:19-3-227
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మణనఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-227
వయససస:35
లస: పప
5288 NDX0324889
పపరర: లకకదబబయ� ధనతవత�

5283 NDX1693283
పపరర: హత రరస నతయక ధనతవత

5308 NDX1736166
పపరర: నలలఫర షపక

94-90/217

తసడడ:డ ఖమజవరల నసరరరషర షపక
ఇసటట ననస:19-3-230
వయససస:27
లస: ససస స
94-58/357

5311 NDX0065839
పపరర: శశరర బబయ ఆడవత

94-58/358

భరస : హనసమ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-232
వయససస:48
లస: ససస స
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94-58/359

తసడడ:డ భరరయమ
ఇసటట ననస:19-3-232
వయససస:44
లస: పప
5315 NDX0331702
పపరర: హనసమనతయక అడవత

94-89/486

94-58/802

94-57/264

94-57/267

94-58/363

94-86/932

94-58/365

తసడడ:డ పరపరరరవప యసపటట
ఇసటట ననస:19-3-239
వయససస:29
లస: పప

5325 AP151010195385
పపరర: బడహదయఖ కకసడతపత

5328 NDX2898559
పపరర: నతరరయ రరడడడ గరడద

5331 NDX2836179
పపరర: నతగ మణణ తషరకర

5334 NDX1039601
పపరర: వనసకటసరశమ పపరరరర

94-90/220

5337 NDX0324665
పపరర: లకడద భబయ� మణడతవత�

94-57/268

5340 NDX0332684
పపరర: శకనస నతయక� మణదవత�
తసడడ:డ మమశఖ నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-239
వయససస:39
లస: పప

5320 JBV2754653
పపరర: కకటటశశరర గగనసగణసటర

94-57/263

5323 JBV2755569
పపరర: శసకర కకసడతబతస న

94-57/266

5326 NDX2915254
పపరర: ససరరశ కకక

94-89/872

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకక
ఇసటట ననస:19-3-235
వయససస:19
లస: పప
94-58/803

5329 NDX2956712
పపరర: పదతదవత గరడద

94-58/804

భరస : నతరరయణ రరడడడ గరడద
ఇసటట ననస:19-3-236
వయససస:46
లస: ససస స
94-89/873

5332 NDX0956458
పపరర: నతగలకడద పపరరరర

94-58/364

భరస : వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:19-3-238
వయససస:36
లస: ససస స
94-58/366

5335 NDX1614511
పపరర: కలమఖణణ యసపటట

94-90/219

తసడడ:డ పరపరరరవప యసపటట
ఇసటట ననస:19-3-239
వయససస:27
లస: ససస స
94-90/221

భరస : మమశఖ నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-239
వయససస:60
లస: ససస స
94-90/223

94-58/362

తసడడ:డ బడహదయఖ
ఇసటట ననస:19-3-235
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:19-3-238
వయససస:39
లస: పప

భరస : పరపర రరవప
ఇసటట ననస:19-3-239
వయససస:47
లస: ససస స
5339 NDX1614503
పపరర: శవ రరమకకషష యసపటట

94-57/265

భరస : ఏసస రతనస
ఇసటట ననస:19-3-237
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:19-3-238
వయససస:29
లస: పప
5336 NDX1652438
పపరర: లకడద యసపటట

5322 JBV2754661
పపరర: ససతతషస కకయఖగమర

5317 NDX2208718
పపరర: అఖల రరమ

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:19-3-234
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదర రమ రరడడడ గరడద
ఇసటట ననస:19-3-236
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ యయససరతనస తషరక
ఇసటట ననస:19-3-237
వయససస:18
లస: పప
5333 NDX1039692
పపరర: శకనవరససలల పపరరరర

94-57/262

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:19-3-235
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ నతరరయణ
ఇసటట ననస:19-3-236
వయససస:63
లస: పప
5330 NDX2581767
పపరర: శకనవరస రరవప తషరక

5319 JBV2754679
పపరర: శవకకటటశశరర గగనసగణసటర

94-89/485

తసడడ:డ శవ
ఇసటట ననస:19-3-233
వయససస:22
లస: పప

భరస : కకషప ర
ఇసటట ననస:19-3-235
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:19-3-235
వయససస:40
లస: పప
5327 NDX0456988
పపరర: వనసకటటశశరరర కకపపవరపప

94-58/361

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:19-3-234
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:19-3-234
వయససస:55
లస: పప
5324 NDX0456509
పపరర: కకషప ర కకయఖగమర

5316 NDX0236166
పపరర: జతషవత మలలర శశరూస బబయ

5314 NDX0324228
పపరర: మలలర శశరర భబయ� జరతవత�

భరస : శవ నతయక�
ఇసటట ననస:19-3-232
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శవ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-233
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ AKHIL RAM JATAVATH
ఇసటట ననస:19-3-233
వయససస:19
లస: ససస స
5321 JBV2754646
పపరర: కకటటశశరరరవప గగనసగణసటర

94-58/360

తసడడ:డ ఆమరరఖ నతయక
ఇసటట ననస:19-3-232
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ దతశరర భబయ అడవత
ఇసటట ననస:19-3-232
వయససస:53
లస: పప
5318 NDX2744936
పపరర: ననమణల జజతవథ

5313 NDX0456921
పపరర: హనసమ నతయక ఆడతవత

5338 NDX1614529
పపరర: అదమద యసపటట

94-90/222

భరస : రరమయఖ యసపటట
ఇసటట ననస:19-3-239
వయససస:70
లస: ససస స
94-90/224

5341 NDX1614545
పపరర: పరపరరరవప యసపటట

94-90/225

తసడడ:డ రరమయఖ యసపటట
ఇసటట ననస:19-3-239
వయససస:54
లస: పప
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5342 NDX0332650
పపరర: మమశఖ నతయక� మణదవత�

94-90/226

తసడడ:డ ససతతరరసనతయక�
ఇసటట ననస:19-3-239
వయససస:65
లస: పప
5345 JBV1351980
పపరర: వజయసరయ రరజవరపప

94-58/369

94-57/270

94-57/279

94-57/282

94-57/684

5352 JBV3705894
పపరర: వనసకట లకడద నగరకసటట

5355 JBV3705878
పపరర: శకనవరస రరవప నగరకసటట

5358 NDX2018746
పపరర: నషసత బబ మమదరరడడ

94-57/286

5361 NDX0956557
పపరర: శకదదవ బయఖపపననన

తసడడ:డ రరజరసదడ బబపయఖ చచదరర మననన
ఇసటట ననస:19-4-272
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నతగరశశరరరవప సప మ
ఇసటట ననస:19-4-272
వయససస:24
లస: పప

5366 NDX0329482
పపరర: ఆరరత నతయక ధనతవత

5367 NDX1422997
పపరర: రరణణక తతయ

94-89/496

తసడడ:డ నతనయఖ దనతవత
ఇసటట ననస:19-4-272/2
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ గగపస బయఖపపననన
ఇసటట ననస:19-4-273
వయససస:24
లస: పప

94-57/280

94-57/283

5370 NDX0515239
పపరర: చదషతనఖ వరయలపలర
తసడడ:డ చదననకరశవ రరవప
ఇసటట ననస:19-4-273
వయససస:28
లస: పప

5350 NDX0515940
పపరర: వనసకటటశశరరర నసత

94-57/272

5353 AP151010195546
పపరర: రమణ నగరరరకసటట

94-57/281

5356 AP151010195547
పపరర: అసకయఖ నగరరరకసటట

94-57/284

తసడడ:డ పపదదయఖ
ఇసటట ననస:19-4-270
వయససస:52
లస: పప
94-90/241

5359 JBV3706124
పపరర: బబజ� రరవపల�

94-57/285

భరస : సతఖనతరరయణ�
ఇసటట ననస:19-4-271
వయససస:32
లస: ససస స
94-57/287

5362 AP151010195488
పపరర: నతగరసదడమద మననన

94-57/288

భరస : రరజరసదడబబపయఖచచదరర
ఇసటట ననస:19-4-272
వయససస:60
లస: ససస స
94-90/242

5365 NDX1743369
పపరర: గరఠఇకర మననన

94-89/495

భరస : వనసకట శశష సరయ కకషష మననన
ఇసటట ననస:19-4-272/2
వయససస:40
లస: ససస స
94-57/291

భరస : నసద కకశశర తతయ
ఇసటట ననస:19-4-273
వయససస:37
లస: ససస స
94-57/293

94-57/269

భరస : అసకయఖ
ఇసటట ననస:19-4-270
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : గగపస
ఇసటట ననస:19-4-271
వయససస:45
లస: ససస స

94-57/289 5364 NDX1916750
5363 AP151010195552
పపరర: వనసకట శశష సరయ కకషష మననన
పపరర: శకకరనస సప మ

5347 JBV2755163
పపరర: ఉమమమహహశశరర� నసత�

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:19-3-241
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ పడతతప రరడడడ బబ మమదరరడడ
ఇసటట ననస:19-4-270
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసగయఖ�
ఇసటట ననస:19-4-271
వయససస:35
లస: ససస స

5369 NDX2120418
పపరర: కకరణ కరకసత బయఖపపననన

94-57/271

తసడడ:డ అసకయఖ
ఇసటట ననస:19-4-270
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అసకమదరరవప
ఇసటట ననస:19-4-270
వయససస:27
లస: ససస స
5360 JBV3706116
పపరర: నతరరయణమద� రరవపల�

5349 NDX2057090
పపరర: అమరయఖ మననవ

94-58/368

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:19-3-241
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకయఖ
ఇసటట ననస:19-4-270
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకయఖ
ఇసటట ననస:19-4-270
వయససస:30
లస: పప
5357 NDX2602167
పపరర: నగరకసటట గరత

94-58/370

తసడడ:డ రరమయఖ మననవ
ఇసటట ననస:19-3-241
వయససస:69
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప నగరకసటట
ఇసటట ననస:19-4-270
వయససస:25
లస: ససస స
5354 JBV3705886
పపరర: రఘణనతథ నగరకసటట

5346 JBV1351915
పపరర: హనసమసతరరవప రరజవరపప

5344 NDX0456970
పపరర: వసశ కకషష సరయ రరజవరపప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:19-3-240
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:19-3-240
వయససస:64
లస: పప

భరస : అమరయఖ మననవ
ఇసటట ననస:19-3-241
వయససస:60
లస: ససస స
5351 NDX2188168
పపరర: వనసకట మహహన నగరకసటట

94-58/367

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:19-3-240
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:19-3-240
వయససస:34
లస: పప
5348 NDX2057082
పపరర: సరసశత మననవ

5343 JBV1351998
పపరర: సరయలల రరజవరపప

5368 AP151010195441
పపరర: శవ పరరశత తతయ

94-57/292

భరస : దదవదతసస
ఇసటట ననస:19-4-273
వయససస:57
లస: ససస స
94-57/294

5371 JBV2755239
పపరర: నసదకకషప ర తతయ

94-57/295

తసడడ:డ దదవతతసస
ఇసటట ననస:19-4-273
వయససస:36
లస: పప
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5372 JBV3706157
పపరర: దదవదతసస తతయ
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94-57/296

తసడడ:డ నరసససహస
ఇసటట ననస:19-4-273
వయససస:65
లస: పప
5375 NDX2403244
పపరర: శక నసద పపరరటట

94-57/299

94-57/302

94-57/881

94-90/243

94-57/391

94-57/307

94-57/310

భరస : సపషదసలల మలలర ల
ఇసటట ననస:19-4-279
వయససస:66
లస: ససస స

5385 NDX1039171
పపరర: గగపస బయఖపపననన

5388 NDX0844977
పపరర: పడణణత జమణదల

5391 AP151010195415
పపరర: రరఘవమద జసమణదల�

5394 NDX2268878
పపరర: లకడద నరసమద కకమననన

94-57/882

5397 NDX2404127
పపరర: సరయ మననగన బసడర మమడడ

5400 NDX2404143
పపరర: వనసకట రమణ మలలర ల
భరస : సపషదసలల మలలర ల
ఇసటట ననస:19-4-279
వయససస:33
లస: ససస స

5380 NDX2616332
పపరర: జయశక మపరరరస

94-57/686

5383 NDX2595809
పపరర: శక భవన పపరరటట

94-89/711

Deleted

94-57/303

5386 NDX1244318
పపరర: రరమకకషష జజగరర మమడడ

94-57/304

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:19-4-276
వయససస:62
లస: పప
94-57/305

5389 JBV2753630
పపరర: వనదవత� కకమదననన�

94-57/306

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:19-4-278
వయససస:38
లస: ససస స
94-57/308

5392 AP151010195044
పపరర: సరసబయఖ జసమణదల

94-57/309

తసడడ:డ వనసకటపతరరవప
ఇసటట ననస:19-4-278
వయససస:62
లస: పప
94-90/244

5395 NDX2268886
పపరర: శకనవరస రరవప కకమదననన

94-90/245

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ కకమదననన
ఇసటట ననస:19-4-278
వయససస:50
లస: పప
94-89/498

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:19-4-279
వయససస:21
లస: ససస స
94-89/500

94-57/301

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపరరటట
ఇసటట ననస:19-4-275
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సతఖనతరరయణ కకమదననన
ఇసటట ననస:19-4-278
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసమహన రరడడడ
ఇసటట ననస:19-4-279
వయససస:20
లస: పప
5399 NDX1794669
పపరర: వనసకట రమణ మలలర ల

94-89/497

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:19-4-278
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మయఖ
ఇసటట ననస:19-4-278
వయససస:64
లస: పప
5396 NDX2807980
పపరర: శశరసక రరడడడ దదడడ

5382 NDX2404150
పపరర: కకషష కలమమరర పపరరటట

5377 AP151010195038
పపరర: అశశక బబబణ వననగళళ

భరస : వనసకట రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:19-4-275
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:19-4-278
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : నతగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:19-4-278
వయససస:56
లస: ససస స
5393 NDX1553560
పపరర: నతగరశశర రరవప నలక
ర రర

94-57/685

తసడడ:డ వనసకయఖ బయఖపపననన
ఇసటట ననస:19-4-276
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగరసటర
ఇసటట ననస:19-4-276, MAIN ROAD
వయససస:68
లస: పప
5390 NDX1554584
పపరర: నలక
ర రర రరమ దదవ

5379 NDX2673655
పపరర: కకషష కలమమరర పపఏరరస

94-57/298

తసడడ:డ వనసకటరరవప వననగళళ
ఇసటట ననస:19-4-275
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర పపరరటట
ఇసటట ననస:19-4-275
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరబబబణ యరకగణసటర
ఇసటట ననస:19-4-275
వయససస:26
లస: పప
5387 NDX2357804
పపరర: తరరపతయఖ గగరసటర

94-57/300

భరస : వనసకటటశశరరర పపరరటట
ఇసటట ననస:19-4-275
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపరరటట
ఇసటట ననస:19-4-275
వయససస:18
లస: ససస స
5384 NDX1740258
పపరర: చకకధర యరకగణసటర

5376 NDX2403251
పపరర: వనసకట రరవప బబ డపరటట

5374 AP151010195293
పపరర: ససవరష వననగళళ

భరస : వనసకటరరవప వననగళళ
ఇసటట ననస:19-4-275
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదశశషష బబ డపరటట
ఇసటట ననస:19-4-275
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ పపరరటట
ఇసటట ననస:19-4-275
వయససస:52
లస: పప
5381 NDX2891752
పపరర: శక భవన పపరరటట

94-57/297

భరస : అశశక బబబణ వననగళళ
ఇసటట ననస:19-4-275
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపరరటట
ఇసటట ననస:19-4-275
వయససస:25
లస: పప
5378 NDX2403236
పపరర: వనసకటటశశరరర పపరరటట

5373 NDX1927559
పపరర: నరజ వననగళళ

5398 NDX1626557
పపరర: సపసదన పలర పప డ ల

94-89/499

భరస : శకహరర పలర పప డ ల
ఇసటట ననస:19-4-279
వయససస:29
లస: ససస స
94-89/501

5401 NDX1464775
పపరర: శవ కలమమరర అమరరశస

94-89/502

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:19-4-279
వయససస:48
లస: ససస స
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5402 NDX1196377
పపరర: ససదతఖ రరణణ జపన
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94-89/503

భరస : శవ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:19-4-279
వయససస:66
లస: ససస స
5405 NDX1928243
పపరర: శకనస కకసడవటట

94-89/506

94-89/509

94-89/512

5414 NDX2742609
పపరర: శకకరసత రరడడడ దదవగరరర

94-89/882

5409 NDX1928250
పపరర: నతగరశశర రరవప చసదడగరరర

5412 NDX2742617
పపరర: శవ రరమ పడసరద రరడడడ దదవగరరర

5415 NDX2268993
పపరర: సపషదసలల మలలర ల

94-89/510

భరస : రరసమహన రరడడడ
ఇసటట ననస:19-4-279
వయససస:40
లస: ససస స

5418 NDX1866088
పపరర: సశరరప రరణణ బణకరస

94-89/880

భరస : దసరరరపడసరదతడవప పసచలవరపప
ఇసటట ననస:19-4-279/102
వయససస:71
లస: ససస స
94-57/315

5421 NDX2404101
పపరర: పదతదవత బసడర మమడడ

5410 NDX1196997
పపరర: శవ సతఖనతరరయణ J

94-90/246

94-57/311

5419 NDX1401405
పపరర: జగదదష నతయక మమడద

94-89/513

5422 NDX2403277
పపరర: లకడద సరమమమజఖస కటస

94-57/314

భరస : వననకటటశశరరరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:19-4-279 F.NO.501 RAMYA SR
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప కటస
ఇసటట ననస:19-4-279 SAIBABA ROAD
వయససస:65
లస: ససస స

5424 NDX2429272
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బసడర మమడడ

5425 AP151010195359
పపరర: నతగమలలర శశరర కలరరక�

94-89/530

5427 NDX1509738
పపరర: నతగరసదడమద బసడడ

5428 NDX1509704
పపరర: గగపరల బసడడ

భరస : గగపరల బసడడ
ఇసటట ననస:19-4-280
వయససస:35
లస: ఇ

94-57/312

తసడడ:డ రరజజ నతయక మమడద
ఇసటట ననస:19-4-279/101
వయససస:42
లస: పప

5426 AP151010195352
పపరర: అపరపరరవప కలరరక

94-90/247

భరస : నరసససహ రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:19-4-280
వయససస:62
లస: ససస స
94-90/249

94-90/1019

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ
ఇసటట ననస:19-4-279
వయససస:45
లస: పప

భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:19-4-280
వయససస:55
లస: ససస స

5429 NDX1509712
పపరర: ససజనఖ బసడడ

94-89/881

5416 NDX2800902
పపరర: రరసమహన రరడడడ దదడడ

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:19-4-279, FNO 501 RAMYA SR
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:19-4-280
వయససస:61
లస: పప

94-89/511

5413 NDX2742625
పపరర: పదదజ కలమమరర దదవగరరర

తసడడ:డ చనన ససబబయఖ కటస
ఇసటట ననస:19-4-279 SAIBABA ROAD
వయససస:72
లస: పప
94-57/317

94-89/508

భరస : శవ రరమ పడసరద రరడడడ
ఇసటట ననస:19-4-279
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : జగదదశ నతయక మణడద
ఇసటట ననస:19-4-279/101
వయససస:35
లస: ససస స
94-57/313

5407 NDX0188243
పపరర: రరమమరరవప� టట�

తసడడ:డ ససతత రరమయమఖ
ఇసటట ననస:19-4-279
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:19-4-279
వయససస:39
లస: పప
94-90/1020

94-89/505

తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:19-4-279
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ మమకక రరడడ
ఇసటట ననస:19-4-279
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ శవరరస పడసరద రరడడడ
ఇసటట ననస:19-4-279
వయససస:39
లస: పప

5423 NDX2403269
పపరర: హనసమసతరరవప కటస

94-89/507

తసడడ:డ లసగయఖ చసదడగరరర
ఇసటట ననస:19-4-279
వయససస:59
లస: పప

5411 NDX1832790
పపరర: ససవర బబల గసగరధర రరవప
మణళరపపడడ
తసడడ:డ రరధతకకషష మమరరస మణళరపపడడ
ఇసటట ననస:19-4-279
వయససస:66
లస: పప

5420 NDX1866096
పపరర: కకపరవత చలర ర

5406 NDX0596734
పపరర: శకనవరసరరడడడ� చరరక�

5404 NDX1743336
పపరర: శకరరస చచదరర జమణదల

తసడడ:డ వరరసజననయణలల జమణదల
ఇసటట ననస:19-4-279
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సససదరరరమరరడ�డడ
ఇసటట ననస:19-4-279
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ పసచర రరడడడ రరడడడ
ఇసటట ననస:19-4-279
వయససస:53
లస: పప

5417 NDX2800894
పపరర: శకరమఖ దదడడ

94-89/504

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:19-4-279
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ కకసడవటట
ఇసటట ననస:19-4-279
వయససస:35
లస: పప
5408 NDX0184580
పపరర: రరమచసదడ రరడడడ రరడడడ

5403 NDX2404093
పపరర: సరయ అశకథ బసడర మమడడ

5430 NDX1486423
పపరర: మహహశశరర అడపరల

94-57/316

94-90/248

తలర : నతగరసదడమద బసడడ
ఇసటట ననస:19-4-280
వయససస:38
లస: పప
94-57/318

భరస : వరరసజననయ నతగ కలమమర అడపరల
ఇసటట ననస:19-4-281
వయససస:35
లస: ససస స

5431 NDX1486456
పపరర: దదప సససకర

94-57/319

భరస : లకడద నతరరయణ సససకర
ఇసటట ననస:19-4-281
వయససస:39
లస: ససస స
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పపరర: వరలకడద గణసత
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94-57/320

భరస : శకనవరసరరవప గణసత
ఇసటట ననస:19-4-281
వయససస:43
లస: ససస స
5435 NDX1486431
పపరర: శకనవరసరరవప గణసత

94-57/323

తసడడ:డ లకదయఖ గణసత
ఇసటట ననస:19-4-281
వయససస:49
లస: పప
5438 NDX0712489
పపరర: పపదద రరజ పపరరపరలలస

94-57/325

94-89/516

94-90/253

94-57/327

94-57/329

94-57/332

తసడడ:డ ససజవ రరడడడ
ఇసటట ననస:19-4-287
వయససస:21
లస: ససస స

94-90/251

5445 JBV2755551
పపరర: వనసకటశవపడసరద కకమదననన

5448 NDX0180042
పపరర: కకషష తదజ యస

5451 NDX0389619
పపరర: శశషరరతనస అబమబరర

5454 NDX0350124
పపరర: పదతదవత ఉమదననన

94-57/335

5457 NDX0956573
పపరర: పడవలర క బమదతడ

94-57/326

5460 NDX1244433
పపరర: వజయ శసకరర భవరన కకసడత
తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:19-4-289
వయససస:26
లస: ససస స

5440 NDX1839853
పపరర: రరజజశన అహదద

94-89/515

5443 NDX2269017
పపరర: లకడద ససజజత గసగరరరడడ

94-90/252

5446 NDX3263126
పపరర: అయమజ అహదద

94-57/1139

తసడడ:డ అహదద ఎజజజ
ఇసటట ననస:19-4-283
వయససస:49
లస: పప
94-89/517

5449 NDX1553503
పపరర: శక వనషషషవ పసననమననన

94-57/328

తసడడ:డ ససవర రరస పసననమననన
ఇసటట ననస:19-4-285
వయససస:25
లస: ససస స
94-57/330

5452 AP151010195290
పపరర: శవరరస పసననమననన

94-57/331

తసడడ:డ ససతతరరవయఖ
ఇసటట ననస:19-4-285
వయససస:62
లస: పప
94-57/333

5455 NDX0457309
పపరర: సతష ఉమదననన

94-57/334

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:19-4-286
వయససస:29
లస: పప
94-57/336

తసడడ:డ భబననజ బబబణ
ఇసటట ననస:19-4-287
వయససస:28
లస: ససస స
94-90/254

94-57/324

భరస : ససజవ రరడడడ
ఇసటట ననస:19-4-282
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:19-4-286
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:19-4-286
వయససస:51
లస: పప
5459 NDX2269009
పపరర: నతగ సరయ సపనహజ గసగరరరడడ

5442 NDX2269199
పపరర: నతగ సరయ సపనహహత గసగరరరడడ

5437 NDX0389593
పపరర: వరభదడ కరళ పపరరపరలలస

భరస : అయమజ అహదద
ఇసటట ననస:19-4-282
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:19-4-285
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:19-4-286
వయససస:30
లస: ససస స
5456 NDX0456145
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఉమదననన

94-89/514

తసడడ:డ కకషప ర
ఇసటట ననస:19-4-284
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససవర రరస పసననమననన
ఇసటట ననస:19-4-285
వయససస:52
లస: ససస స
5453 NDX0351239
పపరర: సశరష లత ఉమదననన

5439 NDX1289206
పపరర: వరభదడ దదవరఖ దదపసస

94-57/322

భరస : పపదద రరజ
ఇసటట ననస:19-4-282
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:19-4-283
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ దశరధ రరమయఖ
ఇసటట ననస:19-4-284
వయససస:74
లస: పప
5450 JBV2754901
పపరర: లకడద ససనతత పసననమననన

94-90/250

తసడడ:డ ససజవ రరడడడ
ఇసటట ననస:19-4-282
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగ వర రరడడ
ఇసటట ననస:19-4-282
వయససస:44
లస: పప
5447 NDX0456129
పపరర: చసదడశశఖర రరవప ఆలపరటట

5436 NDX2269025
పపరర: దదపక లకదణ గణసత

5434 NDX2265510
పపరర: లకడద నతరరయణ సససకర

తసడడ:డ అదద నతరరయణ సససకర
ఇసటట ననస:19-4-281
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ
ఇసటట ననస:19-4-282
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:19-4-282
వయససస:36
లస: ససస స
5444 NDX2269033
పపరర: సననశల రరడడడ గసగరరరడడడ

94-57/321

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గణసత
ఇసటట ననస:19-4-281
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకనన
ఇసటట ననస:19-4-282
వయససస:47
లస: పప
5441 NDX1289214
పపరర: వరభదడ రరజఖ లకకద

5433 NDX1603738
పపరర: వరరసజననయ నతగ కలమమర
అడపరల
తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:19-4-281
వయససస:39
లస: పప

5458 AP151010354126
పపరర: భబననజబబబణ బమదతటట

94-57/337

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:19-4-287
వయససస:57
లస: పప
94-57/338

5461 NDX2460301
పపరర: చరరత వసకరయలపరటట

94-57/339

తసడడ:డ వదఖ సరగర వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:19-4-289
వయససస:26
లస: ససస స
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5462 AP151010195388
పపరర: ససవర నతగ లకడద సకకల

94-57/340

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప సకకల
ఇసటట ననస:19-4-289
వయససస:53
లస: ససస స
5465 NDX1039403
పపరర: శకనవరస సకకల
తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప సకకల
ఇసటట ననస:19-4-289
వయససస:29
లస: పప
94-57/346

94-89/520

తసడడ:డ నతగరరరడడడ
ఇసటట ననస:19-4-289
వయససస:40
లస: పప

5469 NDX0202580
పపరర: పడమల రరణణ కకసడత

5472 NDX2470342
పపరర: మసజల సరఖగసరరడడ

94-57/349

తసడడ:డ సరసబరరడడడ వణణకకరర
ఇసటట ననస:19-4-293
వయససస:45
లస: పప

5475 AP151010195500
పపరర: సరసబరరడడడ వనసకకరర

94-57/342

5467 AP151010195367
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప సకకల

94-57/345

తసడడ:డ లసగరలల సకకల
ఇసటట ననస:19-4-289
వయససస:63
లస: పప
94-89/518

5470 NDX1062785
పపరర: కరశవ చసదడ శశఖర కరకరర

94-89/519

తసడడ:డ బబల వనసకయఖ
ఇసటట ననస:19-4-289
వయససస:34
లస: పప
94-57/347

భరస : వనణణగగపరల రరడడ సరఖగసరరడడడ
ఇసటట ననస:19-4-293
వయససస:40
లస: ససస స

5474 NDX2111227
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ వణణకకరర

5473 AP151010195470
పపరర: అచరమద వనసకకరర

94-57/348

భరస : సరసబరరడడడ వనసకకరర
ఇసటట ననస:19-4-293
వయససస:69
లస: ససస స
94-57/350

తసడడ:డ మణసలమరరడడడ వనసకకరర
ఇసటట ననస:19-4-293
వయససస:73
లస: పప
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94-57/883

తసడడ:డ వర రరడడడ
ఇసటట ననస:19-4-299
వయససస:64
లస: పప
5479 NDX3094489
పపరర: పదతదవత వసగ

5482 NDX2898724
పపరర: గణణష బబబణ జమణదల

94-89/883

94-57/884

5480 NDX3094547
పపరర: ఝమనస రరణణ వసగర

94-57/886

5483 NDX2874667
పపరర: నతష జమణదల

94-89/884

5486 NDX2759140
పపరర: నతష జమణదల

94-79/685

5489 NDX2005040
పపరర: వరరసరశమ దదవసడర
తసడడ:డ పపదద ఏడడకకసడలల దదవసడర
ఇసటట ననస:19-4-303
వయససస:55
లస: పప

94-54/711

5484 NDX2754885
పపరర: గణణశ బబబణ జమణదల

94-89/885

Deleted

94-89/887

తసడడ:డ గణణష బబబణ జమణదల
ఇసటట ననస:19-4-300
వయససస:20
లస: పప
94-57/888

5481 NDX2705150
పపరర: శశభ రరణణ జమణదల

తసడడ:డ ససబబ రరవప జమణదల
ఇసటట ననస:19-4-300
వయససస:56
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ గణణశ బబబణ జమణదల
ఇసటట ననస:19-4-300
వయససస:22
లస: పప

94-57/885

భరస : గణణశ బబబణ జమణదల
ఇసటట ననస:19-4-300
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ గణణశ బబబణ జమణదల
ఇసటట ననస:19-4-300
వయససస:20
లస: పప
94-89/886

5478 NDX2898914
పపరర: వర రరడడడ వసగర

తసడడ:డ జజగర రరడడడ
ఇసటట ననస:19-4-299
వయససస:37
లస: పప

భరస : వర రరడడడ వసగర
ఇసటట ననస:19-4-299
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప జమణదల
ఇసటట ననస:19-4-300
వయససస:56
లస: పప
5485 NDX2937092
పపరర: శమసత నతగ జమణదల

5477 NDX3008786
పపరర: గగవసదమద కసచరర

భరస : శకనవరస రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:19-4-299
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : జజగర రరడడడ వసగ
ఇసటట ననస:19-4-299
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ససరరసదడ పమణజల
ఇసటట ననస:19-4-301
వయససస:39
లస: ససస స

94-57/344

భరస : వర రరడడడ
ఇసటట ననస:19-4-289
వయససస:40
లస: ససస స

5471 NDX0180299
పపరర: వరరరరడడడ కర

5488 NDX2975506
పపరర: కలపణ పమణజల

5466 NDX1039387
పపరర: అఖలలష సకకల

5464 NDX1149996
పపరర: అమరరష సకకల

తసడడ:డ ఉమమ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:19-4-289
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఉమమ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:19-4-289
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:19-4-289
వయససస:72
లస: పప

5476 NDX2898880
పపరర: జజగర రరడడడ వసగర

94-57/341

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:19-4-289
వయససస:67
లస: ససస స
94-57/343

5468 AP151010195451
పపరర: వనసకటటశశరరర అననవరపప

5463 AP151010195387
పపరర: శశషరరతనస అననవరపప

94-90/255

5487 NDX2975522
పపరర: ససరరసదడ పమణజల

94-57/887

తసడడ:డ నతగరశశర రరవప పమణజల
ఇసటట ననస:19-4-301
వయససస:46
లస: పప
5490 NDX3192093
పపరర: రసబబబణ పల

94-132/1137

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ పల
ఇసటట ననస:19-4-306
వయససస:37
లస: పప
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94-26/973

తసడడ:డ పపననరరడడడ
ఇసటట ననస:19-4-307
వయససస:32
లస: పప
5494 NDX2075985
పపరర: సరయ పడసరద రరడడడ శనవరరపప

94-57/353

94-57/356

94-74/646

94-57/891

94-57/357

94-57/892

94-57/361

తసడడ:డ కకసడత రరడడడ
ఇసటట ననస:19-4-320
వయససస:66
లస: పప
5515 NDX2123453
పపరర: వనసకరయమమద కలసదసరర

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:19-4-323
వయససస:45
లస: ససస స

94-57/355

5498 NDX2614766
పపరర: గగవరరన రరడడడ వసగ

భరస : వనసకటటశశరరరవప దసతల
ఇసటట ననస:19-4-307
వయససస:38
లస: ససస స
94-57/687

5501 NDX3063773
పపరర: చసదడయఖ నతగరరకరసత

5504 NDX2567741
పపరర: ఉదయ లకడద దదవసడర

5507 NDX2012334
పపరర: వసశ పరమణలపరటట

5510 NDX2898674
పపరర: దదవఖ తదజ పప సరన

94-57/364

94-57/889

94-60/987

5502 NDX3159712
పపరర: కకసడమ నతగరరకరసత

94-57/890

భరస : కకసడ నతగరకకటట
ఇసటట ననస:19-4-308/1
వయససస:50
లస: ససస స
94-57/688

5505 NDX3285897
పపరర: అబణదలమర అయయద

94-58/939

తసడడ:డ అమర జన సయఖద
ఇసటట ననస:19-4-315
వయససస:37
లస: పప
94-57/358

5508 NDX0208496
పపరర: తడవకకమ రరవప పప సరన

94-57/359

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:19-4-318
వయససస:52
లస: పప
94-57/893

5511 NDX1336163
పపరర: హహహమమవత యయరకబబ తషల

94-57/360

తసడడ:డ తడవకకమ రరవప పప సరన
ఇసటట ననస:19-4-318 (OLD 4-21-56/3)
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:19-4-320
వయససస:65
లస: ససస స

5513 JBV2755494
పపరర: చననమద� వసకరయలపరటట�

5514 NDX1336189
పపరర: రఘణనతధ రరడడ యయరకబబ తషల

94-57/362

5516 NDX0438622
పపరర: గరసధదరరడడడ కలసదసరర

5519 NDX1509506
పపరర: వర ససవర పడసరద మమదల
తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమదల
ఇసటట ననస:19-4-323
వయససస:25
లస: పప

94-57/363

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:19-4-321
వయససస:38
లస: పప
94-57/365

తసడడ:డ సరసబరరడడడ కలసదసరర
ఇసటట ననస:19-4-322
వయససస:51
లస: పప
94-89/521

5499 NDX2674653
పపరర: శవ పరరశత వసగ
భరస : పపననరరడడడ
ఇసటట ననస:19-4-307
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ససబబయఖ� �
ఇసటట ననస:19-4-321
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : గరసధదరరడడడ కలసదసరర
ఇసటట ననస:19-4-322
వయససస:50
లస: ససస స
5518 NDX1509605
పపరర: వనసకట లకడద మమదల

5496 NDX2515740
పపరర: అరరణ దసతల

తసడడ:డ శవ నతరరయణ పరమణలపరటట
ఇసటట ననస:19-4-318
వయససస:25
లస: పప

తలర : తడవకకమ రరవప పప సరన
ఇసటట ననస:19-4-318
వయససస:74
లస: ససస స
5512 NDX1336171
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ యయరకబబ తషల

94-57/354

భరస : శకనవరసరరవప దదవసడర
ఇసటట ననస:19-4-311
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : తడవకకమ రరవప
ఇసటట ననస:19-4-318
వయససస:44
లస: ససస స
5509 NDX2810927
పపరర: దసరర దదవ పప సరన

5495 NDX2533511
పపరర: వనసకటటశశరరరవప దసతల

తసడడ:డ చసదడ నతగరరకరసత
ఇసటట ననస:19-4-308/1
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ కలమమర నతగరరకరసత
ఇసటట ననస:19-4-308/1
వయససస:25
లస: ససస స
5506 NDX0235218
పపరర: వనసకట పదద వత పప సరన

94-57/352

తసడడ:డ పపనన రరడడడ
ఇసటట ననస:19-4-307
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పపదద వననత రరడడడ
ఇసటట ననస:19-4-307
వయససస:60
లస: పప
5503 NDX3169885
పపరర: కలమమరర నతగరరకరసత

5493 NDX2075969
పపరర: తతరక రరమ లసగ రరడడడ
శనవరరపప
తసడడ:డ కరశవ రరడడడ శనవరరపప
ఇసటట ననస:19-4-307
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నతగయఖ దసతల
ఇసటట ననస:19-4-307
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప దసతల
ఇసటట ననస:19-4-307
వయససస:21
లస: ససస స
5500 NDX2664753
పపరర: పపనన రరడడడ వసగ

94-57/351

భరస : థథమమసయఖ మలర వరపప
ఇసటట ననస:19-4-307
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశవ రరడడడ శనవరరపప
ఇసటట ననస:19-4-307
వయససస:25
లస: పప
5497 NDX2515757
పపరర: పసడయసకర దసతల

5492 NDX2094639
పపరర: వరమద మలర వరపప

5517 NDX2660041
పపరర: కలసదసరర ససదదప కలమమర రరడడ

94-57/689

తసడడ:డ కలసదసరర గరసధద రరడడడ
ఇసటట ననస:19-4-322
వయససస:31
లస: పప
94-89/522

5520 NDX1509514
పపరర: శకనవరసరరవప మమదల

94-89/523

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప మమదల
ఇసటట ననస:19-4-323
వయససస:55
లస: పప
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పపరర: కకరస ర మమదతల
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94-90/256

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమదతల
ఇసటట ననస:19-4-323
వయససస:24
లస: ససస స
5524 NDX0389957
పపరర: అనససరఖమద� కసకణతల�

94-57/368

94-57/394

94-57/899

94-57/901

94-57/399

94-57/402

94-57/405

తసడడ:డ హనమరరడడడ భమరరడడడ
ఇసటట ననస:19-5-358
వయససస:77
లస: పప

5534 NDX1244367
పపరర: శవరరమకకషష వపననవ

5537 JBV3705902
పపరర: సరరత జజర రర

5540 NDX2265494
పపరర: తషలశమద వరభదడ

5543 NDX2012250
పపరర: అశశక ఐనసపపడడ

94-57/408

5546 NDX2012268
పపరర: సరసబ రరడడ ఉడడమణల

94-57/397

5549 NDX2995884
పపరర: వనసకయఖ చససడడ
తసడడ:డ నరసయఖ చససడడ
ఇసటట ననస:19-5-358
వయససస:78
లస: పప

5529 NDX1038918
పపరర: పడభబకర రరడడడ వణణకకరర

94-57/396

5532 NDX2971828
పపరర: రవసదడ పప లశశటస ట

94-57/900

5535 NDX0773119
పపరర: రరణణక వరభదడ�

94-57/398

భరస : రరడ�డడ వరభదడ
ఇసటట ననస:19-5-358
వయససస:34
లస: ససస స
94-57/400

5538 NDX0349274
పపరర: లకడద� కకమటటననన�

94-57/401

భరస : వజయభబససరరరవప� కకమతననన
ఇసటట ననస:19-5-358
వయససస:43
లస: ససస స
94-57/403

5541 NDX2418432
పపరర: కలకరష యమదవ బబ డడ

94-57/404

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ బబ డడ
ఇసటట ననస:19-5-358
వయససస:29
లస: పప
94-57/406

5544 JBV3705910
పపరర: వనసకటటశశర రరవప అచతర

94-57/407

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అచతర
ఇసటట ననస:19-5-358
వయససస:40
లస: పప
94-57/409

తసడడ:డ ఎరరకల రరడడడ ఉడడమణల
ఇసటట ననస:19-5-358
వయససస:47
లస: పప
94-57/411

94-57/393

భసధసవప: పసడయమక పప లశశటస ట
ఇసటట ననస:19-5-357
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససవర నతరరయణ ఐనసపపడడ
ఇసటట ననస:19-5-358
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నతగమలలర సశర రరవప బసడతరర
ఇసటట ననస:19-5-358
వయససస:46
లస: పప
5548 NDX1244383
పపరర: రరమరరడడడ భమరరడడడ

94-88/1189

భరస : అసజ రరడడడ వరభదడ
ఇసటట ననస:19-5-358
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:19-5-358
వయససస:35
లస: పప
5545 NDX1520106
పపరర: నరరసదడ చచదరర బసడతరర

5531 NDX2603744
పపరర: ససజజత అరవ

5526 NDX2094654
పపరర: ససబబబరరవప కసదత

తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:19-5-354
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప అచతర
ఇసటట ననస:19-5-358
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:19-5-358
వయససస:51
లస: ససస స
5542 NDX1244391
పపరర: శవకకటటశశర రరవప వపననవ

94-57/395

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:19-5-358
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ పపటస
ఇసటట ననస:19-5-358
వయససస:41
లస: ససస స
5539 NDX1244359
పపరర: పదద వపననవ

5528 NDX0956441
పపరర: సరసబబడజఖస వణణకకరర

94-57/367

తసడడ:డ వరరసరశమ కసదత
ఇసటట ననస:19-5-353
వయససస:50
లస: పప

భరస : శవ శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:19-5-354/4
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రవసదడ పరలశశటస ట
ఇసటట ననస:19-5-357
వయససస:27
లస: ససస స
5536 NDX1244375
పపరర: ససమలత పపటస

94-57/369

భరస : పడభబకర రరడడడ
ఇసటట ననస:19-5-354
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర రరడడడ వణణకకరర
ఇసటట ననస:19-5-354
వయససస:33
లస: ససస స
5533 NDX2971810
పపరర: పసడయసకర శక పరలశశటస ట

5525 NDX1543587
పపరర: ఫణణసదడ సరయ గసడడరర

5523 NDX1158989
పపరర: పదతదవత పపదథట

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:19-4-325
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గసడడరర
ఇసటట ననస:19-4-325
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకరరరడడడ
ఇసటట ననస:19-5-354
వయససస:28
లస: ససస స
5530 NDX3115342
పపరర: సకజన రరడడడ వణణకకరర

94-57/366

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:19-4-325
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:19-4-325
వయససస:70
లస: ససస స
5527 NDX0956235
పపరర: సపసదన వణణకకరర

5522 AP151010195411
పపరర: ససశల� గసడసరర�

5547 NDX1115195
పపరర: గసగరధర రరడడడ అననపపరరడడడ

94-57/410

తసడడ:డ సరసబరరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:19-5-358
వయససస:53
లస: పప
94-57/902

5550 NDX2994184
పపరర: ఉదయ శక చససడడ

94-57/903

భరస : శశశలలష
ఇసటట ననస:19-5-358
వయససస:55
లస: ససస స
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5551 NDX2998763
పపరర: వజయ భబససర రరవప
కకమటటననన
తసడడ:డ పపలర రరవప కకమటటననన
ఇసటట ననస:19-5-358
వయససస:48
లస: పప

94-57/904

5554 NDX2428084
పపరర: వరణణ నతలబబ టట

94-57/412

5552 NDX2998755
పపరర: మహహత కకమటటననన

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:19-5-358
వయససస:42
లస: పప

5555 NDX1435487
పపరర: అనతలకడద గగననన

5556 NDX0898718
పపరర: వరభదడ రరణణక�

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:19-5-359
వయససస:32
లస: ససస స

5557 NDX1289107
పపరర: కలరరక ససజజనత

5558 NDX0803445
పపరర: వజయలకడద కలరరక�

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:19-5-359
వయససస:37
లస: ససస స
5560 NDX0898973
పపరర: కలససస ససనత�
భరస : శవకకషరషరరడ�డడ
ఇసటట ననస:19-5-359
వయససస:42
లస: ససస స
5563 NDX1289180
పపరర: మమమననన పరరశత

94-89/539

94-89/543

94-89/546

94-89/893

తసడడ:డ రరమ కకషష రరడడడ చలర
ఇసటట ననస:19-5-360
వయససస:51
లస: పప

5567 NDX1289099
పపరర: గగసటర శకనవరససలల

5570 NDX2037183
పపరర: ససబబబరరవప వటటసకకటట

5573 AP151010195423
పపరర: దనలకడద రరమననన�

94-57/415

5576 NDX3054939
పపరర: ఉష శక చలర

94-89/540

5579 NDX3054020
పపరర: దదననశ రరడడడ చలర

94-89/535

5562 NDX1289115
పపరర: బబ యపరటట ఇనతనమమరర

94-89/538

5565 NDX0329540
పపరర: కరరరసక� బబ దసదలకరర�

94-89/542

తసడడ:డ వదతఖ సరగర�
ఇసటట ననస:19-5-359
వయససస:43
లస: పప
94-89/544

5568 NDX0909648
పపరర: కలససస శవరరమకకషషరరడడడ

94-89/545

తసడడ:డ నతగరరరడడడ
ఇసటట ననస:19-5-359
వయససస:45
లస: పప
94-89/547

5571 NDX0909358
పపరర: వరభదడ లసగరరరడడడ లసగరరరడడడ

94-89/548

తసడడ:డ అసజరరడడడ లసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:19-5-359
వయససస:62
లస: పప
94-57/413

5574 NDX1927476
పపరర: శకకరసత మమరగరన

94-57/414

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ మమరగరన
ఇసటట ననస:19-5-360
వయససస:46
లస: పప
94-57/906

భరస : వనసకట సతఖనతరరయణ రరడడ చలర
ఇసటట ననస:19-5-360
వయససస:45
లస: ససస స
94-59/975

5559 NDX0898965
పపరర: కకసడమడడగణల వదతఖలకడద�

భరస : మమరరడడడ
ఇసటట ననస:19-5-359
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : నతగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:19-5-359/1
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:19-5-360
వయససస:52
లస: పప
5578 NDX3133451
పపరర: వనసకట సతఖనతరరయణ రరడడడ చలర

94-89/537

తసడడ:డ సప మమశశర రరవప వటటసకకటట
ఇసటట ననస:19-5-359
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఇననమమరర బబ యపరటట
ఇసటట ననస:19-5-359
వయససస:54
లస: పప
5575 NDX1244334
పపరర: గరసధద అమకతపపడక

5564 NDX0898957
పపరర: వరభదడ మసజల�

94-89/532

భరస : శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:19-5-359
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రమనయమఖ
ఇసటట ననస:19-5-359
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖపడకరశ రరవప కకలవననసన
ఇసటట ననస:19-5-359
వయససస:54
లస: పప
5572 NDX2872992
పపరర: మరరకడడడ బబ యపరటట

94-89/534

భరస : లసగరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:19-5-359
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగరరరడడడ రరడడడ
ఇసటట ననస:19-5-359
వయససస:39
లస: పప
5569 NDX1625328
పపరర: వనసకట నతగ రరజ కకలవననసన

5561 NDX1436832
పపరర: మమరరత కకరపరటట

94-89/892

భరస : రఘణనతథరరడడడ�
ఇసటట ననస:19-5-359
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బబలనతగర రరడడ కకరపరటట
ఇసటట ననస:19-5-359
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకషష కలమమర
ఇసటట ననస:19-5-359
వయససస:46
లస: ససస స
5566 NDX0909242
పపరర: వరభదడ రఘణనతథరరడడడ రరడడడ

94-89/531

భరస : జగరరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:19-5-359
వయససస:38
లస: ససస స
94-89/536

5553 NDX2994119
పపరర: శశశలలష చససడడ

తసడడ:డ వజయ భబససర రరవప కకమటటననన
ఇసటట ననస:19-5-358
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శవరరస కకషష వపననవ
ఇసటట ననస:19-5-358: Flat no 504: Anjaney
వయససస:25
లస: ససస స
94-89/533

94-57/905

5577 NDX2853018
పపరర: శవరరమకకషష ఉననవ

94-57/907

భసధసవప: వరణణ నలబబ తష
ఇసటట ననస:19-5-360
వయససస:33
లస: పప
94-86/995

తసడడ:డ వనసకట సతఖనతరరయణ రరడడ చలర
ఇసటట ననస:19-5-360
వయససస:21
లస: పప

5580 NDX3054236
పపరర: కకరస ర రరడడడ చలర

94-89/894

తసడడ:డ వనసకట సతఖనతరరయణ రరడడ చలర
ఇసటట ననస:19-5-360
వయససస:18
లస: ససస స
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94-90/265

తసడడ:డ సరలదన రరజ ఇసజరటట
ఇసటట ననస:19-5-360
వయససస:32
లస: ససస స
5584 NDX1750513
పపరర: జయమద ఇసజరటట

94-90/268

94-90/271

5593 AP151010195265
పపరర: మమదవ లత వననగళళ

94-57/417

భరస : ససదరరన రరవప
ఇసటట ననస:19-5-361
వయససస:41
లస: ససస స
5596 NDX0456061
పపరర: నవన కలమమర వననగసడర

94-57/420

94-57/423

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ సదస
ఇసటట ననస:19-5-363
వయససస:47
లస: పప

94-57/426

5592 NDX2945897
పపరర: సరశత వటటసకకటట

94-57/908

తసడడ:డ ససబబ రరవప వటటసకకటట
ఇసటట ననస:19-5-360 FLAT -102
వయససస:31
లస: ససస స

5594 AP151010195272
పపరర: బబరత వననగళళ

5595 AP151010195063
పపరర: అనల కలమమర వననగళళ�

94-57/418

5597 NDX0456095
పపరర: పడమలమ రరణణ బబ దసదలకరర

5600 NDX2120426
పపరర: ఆలలఖఖ సరయ గణసటటపలర

5603 NDX1229822
పపరర: ఇరరవపరర పకథదశ కకషష రరడడడ

5606 NDX2796977
పపరర: మలమఖదదడ సదస

94-57/421

5598 NDX0389395
పపరర: వదతఖ సరగర బబ దసదలకరర

94-57/422

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:19-5-362
వయససస:55
లస: పప
94-57/424

5601 NDX2048974
పపరర: చతపరరల యమణన

94-57/425

తసడడ:డ చతపరరల శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:19-5-363
వయససస:25
లస: ససస స
94-57/427

5604 NDX1949124
పపరర: మమలకకసడయఖ ఇరరవపరర

94-57/428

తసడడ:డ తరరపరల రరడడ ఇరరవపరర
ఇసటట ననస:19-5-363
వయససస:54
లస: పప
94-57/911

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ సదస
ఇసటట ననస:19-5-363
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మలమఖదదడ సదస
ఇసటట ననస:19-5-363
వయససస:20
లస: పప

94-57/419

తసడడ:డ ససదరరన రరవప�
ఇసటట ననస:19-5-361
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఇరరవపరర మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:19-5-363
వయససస:25
లస: పప
94-57/910

94-90/273

భరస : ససబబ రరవప వటటసకకటట
ఇసటట ననస:19-5-360 ANJANEYA TOWERS
వయససస:47
లస: ససస స

94-57/913 5609 NDX2796985
5608 NDX2805778
పపరర: వజయ దసరర వరణణ పప గడతదసడత
పపరర: గగతస సదస

భరస : పప తష రరజ పప గడతదసడత
ఇసటట ననస:19-5-363
వయససస:41
లస: ససస స

94-89/895

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గణసటటపలర
ఇసటట ననస:19-5-363
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప మలర సపరటట
ఇసటట ననస:19-5-363
వయససస:63
లస: ససస స
5605 NDX2882371
పపరర: మలమఖదదడ సదస

5591 NDX2964500
పపరర: లకడద వటటసకకటట

5589 NDX1739368
పపరర: కకషష కలమమర మమమననన
తసడడ:డ వనసకట రతనస మమమననన
ఇసటట ననస:19-5-360
వయససస:51
లస: పప

భరస : వదతఖసరగర
ఇసటట ననస:19-5-362
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:19-5-362
వయససస:85
లస: పప
5602 NDX1927591
పపరర: వసరసత కలమమరర మలర సపరటట

94-90/272

భరస : ససదరరన రరవప
ఇసటట ననస:19-5-361
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదరరన రరవప
ఇసటట ననస:19-5-361
వయససస:43
లస: పప
5599 NDX0906867
పపరర: అసజయఖ బబ డడ

5588 NDX2131373
పపరర: శక హరర తడపపరననన

94-90/270

తసడడ:డ సరలదన ఇసజరటట
ఇసటట ననస:19-5-360
వయససస:35
లస: పప

Deleted

భరస : గరసధద అమకతపపడడ
ఇసటట ననస:19-5-360/301
వయససస:47
లస: ససస స

94-90/267

94-90/269 5586 NDX1750539
5585 NDX1716408
పపరర: వనసకట వమల దదవ సశయసపప
పపరర: బబలసరశమ ఇసజరటట

తసడడ:డ రమమష బబబణ తడపపరననన
ఇసటట ననస:19-5-360
వయససస:49
లస: పప
94-57/416

5583 NDX2024388
పపరర: ససనతత మమరరనటట

భరస : జజసఫ
ఇసటట ననస:19-5-360
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శరత బబబణ సశయసపప
ఇసటట ననస:19-5-360
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సరలదన రరజ ఇసజరటట
ఇసటట ననస:19-5-360
వయససస:38
లస: పప
5590 NDX1244342
పపరర: ససధతరరణణ మణదవరరస

94-90/266

భరస : శక హరర తడపపరననన
ఇసటట ననస:19-5-360
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సరలదన ఇసజరటట
ఇసటట ననస:19-5-360
వయససస:53
లస: ససస స
5587 NDX1750505
పపరర: దదవదతస ఇసజరటట

5582 NDX2131365
పపరర: శక లత తడపపరననన

5607 NDX2795151
పపరర: పప తష రరజ పప గడతదసడత

94-57/912

భసధసవప: వజయ దసరర వరణణ పప గడతదసడత
ఇసటట ననస:19-5-363
వయససస:45
లస: పప
94-57/914

5610 NDX2795169
పపరర: వసకట సరయ మననజ పగడ
దసడ
తసడడ:డ పప తష రరజ పప గడతదసడత
ఇసటట ననస:19-5-363
వయససస:19
లస: పప

94-57/915
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5611 NDX1624767
పపరర: అఖల కకషష రరడడడ ఇరరవపరర

94-57/693

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ ఇరరవపరర
ఇసటట ననస:19-5-363 JR TOWERS
వయససస:24
లస: పప
5614 NDX1436659
పపరర: నతగ మణణ కకలమమరర

94-57/430

94-57/694

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కసకణతల
ఇసటట ననస:19-5-364
వయససస:31
లస: ససస స
5623 NDX2268274
పపరర: నతగమణణ కకలమమలరర
భరస : వనసకటటశశర రరవప కకలమమలరర
ఇసటట ననస:19-5-364
వయససస:39
లస: ససస స
5626 NDX2268340
పపరర: ఉమ దదవ చతగసరరడడడ

94-89/557

భరస : శకనవరస రరడడడ చతగసరరడడడ
ఇసటట ననస:19/5/364
వయససస:48
లస: ససస స
5629 NDX2404135
పపరర: భబరత అడడససమలర

94-89/560

తసడడ:డ తతతరరడడడ కకసడమడడగణల
ఇసటట ననస:19-5-364
వయససస:45
లస: పప

5621 NDX1763854
పపరర: దదవ తలలపపరర

94-89/552

5619 NDX1625468
పపరర: పసడయమసక మటబసపలర

94-89/550

5622 NDX2404119
పపరర: కకషష కలమమరర మననవ

94-89/553

భరస : శకనవరసరరవప మననవ
ఇసటట ననస:19-5-364
వయససస:37
లస: ససస స

5624 NDX1625344
పపరర: వనసకట వజయ లకడద
కకలవననసన
భరస : వనసకట నతగ రరజ కకలవననసన
ఇసటట ననస:19-5-364
వయససస:44
లస: ససస స

94-89/555

5627 NDX1625427
పపరర: అరరణత కలమమరర మటబసపలర

94-89/558

5630 NDX1625559
పపరర: జలఉష మవశ

94-57/432

5625 NDX2268209
పపరర: పదతదవత తడడగగపపల

94-89/556

భరస : వనసకట రరమయఖ తడడగగపపల
ఇసటట ననస:19-5-364
వయససస:45
లస: ససస స
5628 NDX1625591
పపరర: సశరష లత కసకణతల

94-89/559

భరస : వనసకటటసశరరర కసకణతల
ఇసటట ననస:19-5-364
వయససస:53
లస: ససస స
94-89/561

5631 NDX2268100
పపరర: రరకరశ రరడడడ కలశస

94-89/562

తసడడ:డ రరమ కకషష రరడడడ కలశస
ఇసటట ననస:19-5-364
వయససస:22
లస: పప

94-89/563

94-89/564 5634 NDX1625237
5633 NDX2268324
పపరర: సరయ మహహత రరడడ చతగసరరడడడ
పపరర: సరయ ససమసత రరడడ చతగమ
రరడడడ
తసడడ:డ శకనవరస రరడడ చతగసరరడడడ
తసడడ:డ శకనవరస రరడడ చతగమ రరడడ
ఇసటట ననస:19/5/364
ఇసటట ననస:19-5-364
వయససస:24
లస: పప
వయససస:26
లస: పప

94-89/565

94-89/566

5636 NDX1625690
పపరర: శక కకషష చచదరర కసకణతల

94-89/568

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ తడడగగపపల
ఇసటట ననస:19-5-364
వయససస:27
లస: పప
5638 NDX0908905
పపరర: శకనవరసరరడడడ కకసడమడడగణల

భరస : డదవడ రరడడడ మలలర ల
ఇసటట ననస:19-5-364
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ మటబసపలర
ఇసటట ననస:19-5-364
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పపదదనన చచదరర మవశ
ఇసటట ననస:19-5-364
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ తడడగగపపల
ఇసటట ననస:19-5-364
వయససస:24
లస: పప
5635 NDX2268290
పపరర: రరజరష తడడగగపపల

94-89/549

భరస : వనసకట నతరరయణ మటబసపలర
ఇసటట ననస:19-5-364
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : నతరరయణ అడడససమలర
ఇసటట ననస:19-5-364
వయససస:56
లస: ససస స
5632 NDX2268282
పపరర: రవ తదజ తడడగగపపల

5618 NDX1625799
పపరర: లకడద ససధ మటబసపలర

భరస : తడమమరరసలల తలలపపరర
ఇసటట ననస:19-5-364
వయససస:32
లస: ససస స
94-89/554

94-31/783

తసడడ:డ రసగ రరవప
ఇసటట ననస:19-5-364
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటనతరరయమణ మటబసపలర
ఇసటట ననస:19-5-364
వయససస:25
లస: ససస స
94-89/551

5613 NDX2673770
పపరర: రమఖ మలలర ల

94-57/431 5616 NDX1436642
5615 NDX1743492
పపరర: సరయ మహహత రరడడ చతగస రరడడడ
పపరర: శకనవరస రరవప కకలమమరర

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ చతగస రరడడడ
ఇసటట ననస:19-5-364
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమలల సరదదననన
ఇసటట ననస:19-5-364
వయససస:41
లస: పప
5620 NDX1625716
పపరర: శకరవరల కసకణతల

94-57/429

భరస : ఇరరవపరర మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:19-5-363 JR Towers F-302
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవపF
ఇసటట ననస:19-5-364
వయససస:30
లస: ససస స
5617 NDX2612406
పపరర: నగరశశరరరవప సరదదననన

5612 NDX2537660
పపరర: వనననపపస పదదజ

94-89/567

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కసకణతల
ఇసటట ననస:19-5-364
వయససస:29
లస: పప
94-89/569

5639 NDX1625492
పపరర: వనసకటటసశరరర కసకణతల
తసడడ:డ శకహరర రరవప కసకణతల
ఇసటట ననస:19-5-364
వయససస:52
లస: పప

5637 NDX2404218
పపరర: శకనవరసరరవప కకలమమరర
తసడడ:డ రసగరరరవప కకలమమరర
ఇసటట ననస:19-5-364
వయససస:39
లస: పప

94-89/570

5640 NDX1625823
పపరర: శకనవరస రరడడ చతగమ రరడడ

94-89/571

తసడడ:డ పపనన రరడడ చతగమ రరడడ
ఇసటట ననస:19-5-364
వయససస:52
లస: పప
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5641 NDX1625419
పపరర: వనసకట నతరరయణ మటబసపలర

94-89/572

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ మటబసపలర
ఇసటట ననస:19-5-364
వయససస:54
లస: పప
5644 NDX2566149
పపరర: రరణణకరదదవ బసడతరరపలర

94-89/712

Deleted
94-90/275

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గణమదడడ
ఇసటట ననస:19-5-364
వయససస:24
లస: ససస స
5650 NDX2394682
పపరర: వశరలమకడ కలసదదటట

94-89/573

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ తడడగగపపపల
ఇసటట ననస:19-5-364
వయససస:54
లస: పప

భరస : నగరశశరరరవప సరదదననన
ఇసటట ననస:19-5-364
వయససస:40
లస: ససస స
5647 NDX1739426
పపరర: నతగభణవన గణమదడడ

5642 NDX2268183
పపరర: వనసకట రరమయఖ తడడగగపపపల

5645 NDX2869469
పపరర: రమఖ మలలర ల

94-89/896

Deleted
94-90/276

తసడడ:డ కకషరష రరవప ససరసపలర
ఇసటట ననస:19-5-364
వయససస:40
లస: పప
94-89/575

5651 NDX2394716
పపరర: శకలకడద అరరకలటట

94-89/574

తసడడ:డ కకషషయఖ అడడససమలర
ఇసటట ననస:19/5/364
వయససస:66
లస: పప

భరస : డదవడ రరడడడ మలలర ల
ఇసటట ననస:19-5-364
వయససస:28
లస: ససస స

5648 NDX1739418
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస ససరసపలర

5643 NDX2268217
పపరర: నతరరయణ అడడససమలర

5646 NDX1735929
పపరర: లకకద ససధ మటస పలర

94-90/274

తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ మటస పలర
ఇసటట ననస:19-5-364
వయససస:24
లస: ససస స
5649 NDX2545523
పపరర: డదవడ రరడడడ మలలర ల

94-57/695

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ మలలర ల
ఇసటట ననస:19-5-364 FLAT NO 102
వయససస:37
లస: పప
94-89/576

5652 NDX2267995
పపరర: పదదజ అబమబరర

94-89/577

భరస : వనసకట రరఘవ రరజ కలసదదటట
ఇసటట ననస:19/5/364 GAYATRI TOWERS
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : యణగరసధర గణసటక
ఇసటట ననస:19/5/364 GAYATRI TOWERS
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శశషగరరర రరవప అబమబరర
ఇసటట ననస:19/5/364 GAYATRI TOWERS
వయససస:51
లస: ససస స

5653 NDX2268316
పపరర: శకధర నమదగడడ

5654 NDX2394518
పపరర: అషప క రరడడడ కలరరక

5655 NDX2268001
పపరర: యణగరసధడ రరడడడ గణసటక

94-89/578

94-89/579

94-89/580

భరస : వనసకటటశశరరర మవశ
ఇసటట ననస:19/5/364 GAYATRI TOWERS
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ రరడడడ కలరరక
ఇసటట ననస:19/5/364 GAYATRI TOWERS
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ రరడడ గణసటక
ఇసటట ననస:19/5/364 GAYATRI TOWERS
వయససస:44
లస: పప

5656 NDX2268357
పపరర: సరసబశవ రరవప నమదగడడ

5657 NDX2545515
పపరర: అసజమద మలలర ల

5658 NDX2810000
పపరర: రరణణకదదవ బసడతరరపలర

94-89/581

94-57/696

తసడడ:డ ససవ రరమయఖ నమదగడడ
భరస : వనసకటటశశర రరడడడ మలలర ల
ఇసటట ననస:19/5/364 GAYATRITOWERS F ఇసటట ననస:19-5-364,FLAT NO102
వయససస:63
లస: పప
వయససస:62
లస: ససస స
5659 NDX0065755
పపరర: రమమదదవ� దపసపల�

94-57/433

భరస : వనసకటటశశరరరడ�డడ దపసపల
ఇసటట ననస:19-5-365
వయససస:40
లస: ససస స
5662 NDX1626300
పపరర: గసగరభవరన మమరరడడడ

94-89/583

తసడడ:డ రవసదడ బబబణ వపమదననన
ఇసటట ననస:19-5-365
వయససస:24
లస: పప

94-57/434

94-90/277

94-89/584 5664 NDX1289198
5663 NDX1411248
పపరర: వనసకట ససవర పడసరద కకమదననన
పపరర: వరభదడ ససబబబరరడడ

5666 NDX1735853
పపరర: హరరష సరరరపపడడ

5669 NDX1735887
పపరర: భణవననశశర లకకసరరడడడ
తసడడ:డ పపలమర రరడడడ లకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:19-5-365
వయససస:44
లస: పప

94-89/582

94-89/585

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:19-5-365
వయససస:36
లస: పప
94-90/278

భరస : అనల కలమమర సరరరపపడడ
ఇసటట ననస:19-5-365
వయససస:42
లస: ససస స
94-90/280

5661 NDX1795469
పపరర: సరగరరర ఆననమమరర అలమరస
భరస : కకరణ రరడడడ అలమరస
ఇసటట ననస:19-5-365
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప కకమదననన
ఇసటట ననస:19-5-365
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆతదకకరర
ఇసటట ననస:19-5-365
వయససస:26
లస: ససస స
5668 NDX1716440
పపరర: యశశసత వపమదననన

భరస : నగరశశరరరవప సదదననన
ఇసటట ననస:19-5-364, Gayatri Towers
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:19-5-365
వయససస:44
లస: పప

భరస : ససబబబరరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:19-5-365
వయససస:46
లస: ససస స
5665 NDX2059179
పపరర: లకడద శరకవఖ ఆతదకకరర

5660 NDX0457176
పపరర: వనసకటటశశరరరడ�డడ దపసపల�

94-57/916

5667 NDX2059161
పపరర: అనసరరధ ఆతదకకరర

94-90/279

భరస : శకనవరస రరవప ఆతదకకరర
ఇసటట ననస:19-5-365
వయససస:51
లస: ససస స
94-90/281

5670 NDX2403301
పపరర: శవపరరశత పరకలపరటట

94-57/435

భరస : రసగరరరవప పరకలపరటట
ఇసటట ననస:19-5-365 SAIBABAROAD
వయససస:65
లస: ససస స
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5671 AP151010195499
పపరర: వరలకడద యమరర గడడ �

94-57/436

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:19-5-366
వయససస:72
లస: ససస స
5674 NDX2120434
పపరర: సరయ తదజ రరడడ మమరరడడడ

94-57/438

94-57/441

94-57/444

94-57/447

94-57/448

94-57/451

94-90/284

94-90/285

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ కకతవనసటట
ఇసటట ననస:19-5-377
వయససస:25
లస: పప
5698 NDX0561357
పపరర: లకడద లమవణఖ కసదదమళర
భరస : రవశసకర
ఇసటట ననస:19-5-379
వయససస:32
లస: ససస స

94-57/445

5684 NDX1716473
పపరర: సరరషద చచదరర మలర సపరటట

5687 JBV2753325
పపరర: శవనతగమలలర శశరర వరకర

5690 JBV2753309
పపరర: కకటటరరడడడ వరకర

5693 NDX2012466
పపరర: రరధ కకతవనసటట

94-90/283

5679 NDX2012276
పపరర: తరరపతయఖ గణసటటపలర

94-57/443

5682 NDX2208635
పపరర: ససతతరరమయఖ మలర సపరటట

94-57/446

5685 NDX2268449
పపరర: శక వరరరరత చచదరర మలర సపరటట

94-90/295

తసడడ:డ ససతత రరమయఖ మలర సపరటట
ఇసటట ననస:19-5-374,
వయససస:22
లస: పప
94-57/449

94-57/450
5688 NDX0850289
పపరర: అమరరసదడ కలమమర కరసతమననన

తసడడ:డ ససరరష బబబణ కర
ఇసటట ననస:19-5-376
వయససస:30
లస: పప
94-57/452

5691 NDX2641389
పపరర: సడవసత కలరరక

94-57/697

భరస : కరరణకర రరడడడ వక
ఇసటట ననస:19-5-376
వయససస:20
లస: ససస స
94-57/454

భరస : వనసకట సతఖ ససరరఖ నతరరయణ
ఇసటట ననస:19-5-377
వయససస:55
లస: ససస స

5694 AP151010180190
పపరర: వనసకటసతఖనతరరయణ�
కకతస వనసటట�
తసడడ:డ లకకదనతరరయణ�
ఇసటట ననస:19-5-377
వయససస:55
లస: పప

5696 NDX1626102
పపరర: కనఖకలమమరర కకతవనసటట

5697 NDX1625898
పపరర: రరమచసదడ రరవప కకతవనసటట

94-90/287

94-57/453

94-90/286

భరస : రరమ చసదడ రరవప కకతవనసటట
ఇసటట ననస:19-5-378
వయససస:63
లస: ససస స
94-57/455

94-57/440

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ మలర సపరటట
ఇసటట ననస:19-5-374
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకరరరడడడ
ఇసటట ననస:19-5-376
వయససస:59
లస: పప

భరస : ససరరష బబబణ కసఠసననన
ఇసటట ననస:19-5-376
వయససస:47
లస: ససస స
5695 NDX2018738
పపరర: వ నతగ దసరర వసశ కకతవనసటట

5681 NDX0483388
పపరర: ససధతఖరరణణ� మలర సపరటట�

5676 AP151010195129
పపరర: పసచర రరడడడ చతతసబతదస న

తసడడ:డ ససబబయఖ గణసటటపలర
ఇసటట ననస:19-5-370
వయససస:63
లస: పప

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:19-5-376
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:19-5-376
వయససస:37
లస: పప
5692 NDX2268662
పపరర: వనసకట రతనస కసఠసననన

94-57/442

తసడడ:డ ససత రరమయఖ మలర సపరటట
ఇసటట ననస:19-5-374
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:19-5-376
వయససస:34
లస: ససస స
5689 JBV2753317
పపరర: కరరణతకరరకడడడ వరకర

5678 NDX1115112
పపరర: మణరళమహన రరవప యస

94-57/437

తసడడ:డ నరరస రరడడడ చతస బటటసన
ఇసటట ననస:19-5-368
వయససస:73
లస: పప

భరస : ససతతరరమయఖ�
ఇసటట ననస:19-5-374
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:19-5-374
వయససస:80
లస: పప
5686 JBV2753333
పపరర: కవతతరరణణ వరకర

94-57/439

తసడడ:డ పపద వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:19-5-370
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససతతరరమయఖ మలర సపరటట
ఇసటట ననస:19-5-374
వయససస:22
లస: ససస స
5683 NDX1484070
పపరర: సతఖ నతరరయణ కకమదననన

5675 AP151010195031
పపరర: లకకద రరడడడ చతతసబతదస న�

5673 AP151010195514
పపరర: పదతదవత చతతసబతదస న�

భరస : పసచర రరడ�డడ చతస బటటసన
ఇసటట ననస:19-5-368
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచర రరడ�డడ చతస బటటసన
ఇసటట ననస:19-5-368
వయససస:41
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:19-5-369
వయససస:66
లస: ససస స
5680 NDX2208627
పపరర: శక వరరరత చచదరర మలర సపరటట

94-90/282

తసడడ:డ సరయ బబబణ
ఇసటట ననస:19-5-366
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:19-5-368
వయససస:22
లస: పప
5677 AP151010195287
పపరర: గణకహలకడద తతడడ కకసడ

5672 NDX1846122
పపరర: తడమమరరసలల తలలపపరర

5699 NDX0561365
పపరర: కరటర రరణణక
భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:19-5-379
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడద నతరరయణ రరవప కకతవనసటట
ఇసటట ననస:19-5-378
వయససస:64
లస: పప
94-57/456

5700 NDX0561332
పపరర: కసదదమళళ వనసకట ససబబమద

94-57/457

భరస : ససరఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:19-5-379
వయససస:66
లస: ససస స
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5701 NDX0572362
పపరర: రవశసకర కసదదమళర
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94-57/458

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:19-5-379
వయససస:39
లస: పప
5704 NDX0438705
పపరర: వనసకటసరశమ� బసడతరర�

94-57/461

94-57/465

94-57/467

94-57/469

94-57/472

94-57/930

94-57/933

భరస : కకశశర
ఇసటట ననస:19-6-410
వయససస:58
లస: ససస స

5714 AP151010195057
పపరర: వనణణగగపరలరరవప గమడసరర�

5717 NDX2989861
పపరర: ఉమ మనతడతలమ

5720 NDX3007382
పపరర: లకడద పరలపరరస

5723 NDX3007309
పపరర: అశశక రరడడడ పరలపరరస

94-57/476

5726 NDX1858580
పపరర: మననజ కలమమర కకమదననన

94-57/470

5729 NDX1244458
పపరర: కకషషతదజ నతగళర
తసడడ:డ కకషప ర
ఇసటట ననస:19-6-410
వయససస:29
లస: పప

5709 NDX3144912
పపరర: శకనవరస రరవప య

94-57/917

5712 JBV2753150
పపరర: వరసశరరజఖలకడద� గమడసరర�

94-57/468

5715 JBV2753044
పపరర: శకనవరసససధతకర� గమడసరర�

94-57/471

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:19-5-387
వయససస:51
లస: పప
94-18/811

5718 NDX3007390
పపరర: మమధవరరడడడ పరలపరరస

94-57/929

తసడడ:డ వర రరడడడ
ఇసటట ననస:19-6-403
వయససస:42
లస: పప
94-57/931

5721 NDX2962504
పపరర: రరధదక వనలగ

94-57/932

భరస : హరరకకషష వనలగ
ఇసటట ననస:19-6-403
వయససస:34
లస: ససస స
94-57/934

5724 NDX1959768
పపరర: రరజఖ లకడద కకమదననన

94-57/475

భరస : రసజత కలమమర కకమదననన
ఇసటట ననస:19-6-404
వయససస:49
లస: ససస స
94-57/477

తసడడ:డ రసజత కలమమర కకమదననన
ఇసటట ననస:19-6-404
వయససస:26
లస: పప
94-57/479

94-57/464

భరస : శకనవరసససధతకర� �
ఇసటట ననస:19-5-387
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మమధవ రరడడడ
ఇసటట ననస:19-6-403
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రసజత కలమమర కకమదననన
ఇసటట ననస:19-6-404
వయససస:24
లస: పప
5728 NDX0389668
పపరర: వరలకడద నతగళర

94-90/288

భరస : మమధవ రరడడడ
ఇసటట ననస:19-6-403
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మమధవ రరడడడ
ఇసటట ననస:19-6-403
వయససస:20
లస: ససస స
5725 NDX1858754
పపరర: రరమ కకషష కకమదననన

5711 NDX1583815
పపరర: వనసకరయమమద పప సరన

5706 NDX1788522
పపరర: ధనలకడద గరయస

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప య
ఇసటట ననస:19-5-384
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మణరళమహన మనతడతలమ
ఇసటట ననస:19-6-24
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వనలగ
ఇసటట ననస:19-6-403
వయససస:40
లస: పప
5722 NDX3007358
పపరర: శశక లలఖ పరలపరరస

94-57/466

తసడడ:డ వనసకటససబబరరవప�
ఇసటట ననస:19-5-387
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:19-5-387
వయససస:84
లస: పప
5719 NDX2962512
పపరర: హరరకకషష వనలగ

5708 NDX2427953
పపరర: రరసబబబణ రరవప అసచద

94-57/460

భరస : నతరపరరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:19-5-384
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : తడవకకమ రరవప పప సరన
ఇసటట ననస:19-5-386
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:19-5-387
వయససస:84
లస: ససస స
5716 AP151010195137
పపరర: వనసకటససబబబరరవప గమడసరర

94-57/463

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ అసచద
ఇసటట ననస:19-05-384
వయససస:73
లస: పప

భరస : గరరరరరజ
ఇసటట ననస:19-5-385
వయససస:75
లస: ససస స
5713 AP151010195351
పపరర: బణలలర మద గమడసరర�

5705 NDX1336122
పపరర: నతగరరరరన కకనశశటస ట

5703 JBV2753820
పపరర: పదదజ ననరరస

తసడడ:డ శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:19-5-380
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమమర
ఇసటట ననస:19-5-382
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరసబబబణ రరవప అసచద
ఇసటట ననస:19-05-384
వయససస:64
లస: ససస స
5710 NDX0561381
పపరర: దతసరర లకడద నతగరశశరమద

94-57/459

తసడడ:డ వనసకటనతరరయమణ
ఇసటట ననస:19-5-379
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:19-5-380
వయససస:43
లస: పప
5707 NDX2427979
పపరర: రరసబబబణరరవప అసచద

5702 NDX0573030
పపరర: ససరఖనతరరయణ కసదదమళర

5727 NDX1959727
పపరర: రసజత కలమమర కకమదననన

94-57/478

తసడడ:డ భబససర రరవప కకమదననన
ఇసటట ననస:19-6-404
వయససస:55
లస: పప
94-57/480

5730 NDX0438291
పపరర: ససతల నతగళర

94-57/481

తసడడ:డ కకషప ర
ఇసటట ననస:19-6-410
వయససస:36
లస: పప
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5731 NDX0431759
పపరర: కకరస ర కకషప ర నతగళళ
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94-57/482

తసడడ:డ కకశశర
ఇసటట ననస:19-6-410
వయససస:38
లస: పప
5734 NDX1863464
పపరర: రరపపశ రరయనన పపడథత

94-57/485

5735 NDX2962520
పపరర: సశరరజఖ పడసరద పపదథట

94-57/938

5738 NDX2797231
పపరర: నసద కలమమరర కనననకసటట

94-57/936

5741 NDX2479087
పపరర: మమహతతబ మమళళ

94-57/939

94-57/548

5744 NDX3192721
పపరర: కరసరణణ రఘణవర రరడడడ

తసడడ:డ అబణదల రహహస మణలమర
ఇసటట ననస:19-7-413,JASMINE TOWERS50
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కరసరణణ శవ శసకర
ఇసటట ననస:19-7-415
వయససస:33
లస: పప

5746 NDX2418382
పపరర: రరషసత గణడడసప

5747 NDX1781229
పపరర: శరత చసద వడర మమడడ

94-57/489

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గణడడసప
ఇసటట ననస:19-7-416
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:19-7-416
వయససస:55
లస: పప

94-57/714
5749 NDX2639250
పపరర: కకటరరడడడ హనసమసతరరవప
కకటరరడడడ మమణణకఖరరవప
తసడడ:డ ఫరదర కకటరరడడడ
ఇసటట ననస:19-7-416,vishnunagar2Lane
వయససస:39
లస: పప

5750 NDX2956597
పపరర: ససభబషసణ ఠడడమమలమ
తసడడ:డ వనసకటరమణ ఠడడమమలమ
ఇసటట ననస:19-7-417
వయససస:22
లస: ససస స

5752 NDX2149749
పపరర: బబజ ఖమన

5753 NDX3280732
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కరమశశటస ట

94-57/492

తసడడ:డ ససభబన ఖమన
ఇసటట ననస:19-7-418
వయససస:46
లస: పప
5755 NDX0489252
పపరర: పదద నననపననన�

94-57/494

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:19-7-419
వయససస:40
లస: ససస స
5758 NDX2037456
పపరర: హరరష గగలర మమడడ

94-57/487

భరస : రరమకకటటశశర రరవప కకటపరటట
ఇసటట ననస:19-7-422
వయససస:33
లస: ససస స

94-57/937

5739 NDX2751105
పపరర: అదద నతరరయణ పపనకఅలపరటట

5742 NDX2500890
పపరర: అబణదల రహహమ మణలమర

94-57/488

94-89/904

5745 NDX1802066
పపరర: జసశసత రరడడడ బబ మమదరరడడ

94-57/490

5748 NDX2640431
పపరర: కకటరరడడడ సరయ పడతమ కకటరరడడడ

94-57/713

భరస : కకటరరడడడ హనసమసతరరవప కకటరరడడ
ఇసటట ననస:19-7-416
వయససస:35
లస: ససస స
94-57/940

5751 NDX3280724
పపరర: వనసకట పపరష కలమమరర కరమశశటస ట

94-57/491

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:19-7-418
వయససస:59
లస: ససస స
94-57/495

5754 NDX2026160
పపరర: అవసత కరపర

94-57/493

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప కరపర
ఇసటట ననస:19-7-419
వయససస:24
లస: ససస స

5756 NDX1545906
పపరర: అసజమద తమదశశటస ట

5757 NDX2012383
పపరర: శకనవరస రరవప దదవసడర

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:19-7-422
వయససస:34
లస: ససస స

94-90/297

తసడడ:డ జయ చసదడ ఈశశర రరడడ బబ మమదరరడడ
ఇసటట ననస:19-7-415
వయససస:24
లస: పప

భసధసవప: వనసకట పపరష కలమమరర కరమశశటస ట
ఇసటట ననస:19-7-418
వయససస:70
లస: పప

5759 NDX0203729
పపరర: భబరర వ ఎస

94-89/903

తసడడ:డ మరర మహహదద న మణలమర
ఇసటట ననస:19-7-413 JASMINE TOWERS F
వయససస:60
లస: పప

94-57/496

భరస : నతగణలల
ఇసటట ననస:19-7-422
వయససస:41
లస: ససస స
94-89/595

5736 NDX2962538
పపరర: జజఖత ననటస టస

తసడడ:డ వనసగమ నతయణడడ పపనకఅల పరటట
ఇసటట ననస:19-7-413 f no 302
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సశరరజఖ పడసరద పపదథట
తసడడ:డ అబణదల రహహమ మమళళ
ఇసటట ననస:19-7-413 F.NO-402 JASMIN TO ఇసటట ననస:19-7-413 F:502
వయససస:22
లస: ససస స
వయససస:29
లస: ససస స
5743 NDX2500882
పపరర: అహమదద రససల మణలమర

94-57/484

భరస : సశరరజఖ పడసరద ననటస టస
ఇసటట ననస:19-7-413
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఆదదనతరరయణ కనననకసటట
ఇసటట ననస:19-7-413 f no 302
వయససస:44
లస: ససస స
94-57/486

5733 NDX2479236
పపరర: రహమతషనస మమళళ

భరస : అబణదల రహహమ మమళళ
ఇసటట ననస:19-7-413
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ననటస సట జజఖత పపదథట
ఇసటట ననస:19-7-413
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశకర రరడడడ
ఇసటట ననస:19-7-413
వయససస:40
లస: ససస స
5740 NDX2427995
పపరర: మమరర పడవలర క పపదథట

94-57/483

తసడడ:డ కరశపత
ఇసటట ననస:19-6-410
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ సశరరజఖ పడసరద పపడథత
ఇసటట ననస:19-7-413
వయససస:24
లస: పప
5737 NDX2795698
పపరర: సరరత రరడడడ చనతనరరడడడ

5732 NDX1244441
పపరర: కకషప ర నతగళర

94-57/497

తసడడ:డ నరసససహ దదవసడర
ఇసటట ననస:19-7-422
వయససస:33
లస: పప
94-89/596

5760 NDX1542365
పపరర: ధనలకడద తమదశశటస ట

94-89/597

భరస : ఏడడకకసడలల తమదశశటస ట
ఇసటట ననస:19-7-422
వయససస:41
లస: ససస స
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పపరర: భగవసతమద బబ గరన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-43
94-89/598

భరస : ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:19-7-422
వయససస:25
లస: ససస స
5764 NDX1543264
పపరర: బబలమద తమదశశటస ట

94-89/601

94-89/604

94-89/607

5773 NDX2037415
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప కకటపరటట

94-89/610

94-89/613

94-89/616

94-89/608

5774 NDX1542589
పపరర: వరయఖ పలర పప

5777 NDX1542084
పపరర: బబలయఖ తమదశశటస ట

5780 SQX2142461
పపరర: సహససన కసచరర

94-57/499

5783 NDX1159011
పపరర: వనసకటటశశరమద బతష
స ల

94-89/611

భరస : శక హరర దదవసడర
ఇసటట ననస:19-7-423
వయససస:35
లస: ససస స

5786 NDX0390195
పపరర: వనసకరయమద� దదవళళ�

94-89/614

5789 NDX0489120
పపరర: లకకదదసరర బబపతష
తసడడ:డ పపదదదరరడడడ
ఇసటట ననస:19-7-424
వయససస:30
లస: ససస స

94-89/606

5772 NDX1465021
పపరర: వనసకటటష గగనసగణసటర

94-89/609

5775 NDX1542712
పపరర: బసగరరయఖ నలర బబ తషల

94-89/612

5778 NDX1542456
పపరర: శసకరరరవప తమదశశటస ట

94-89/615

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:19-7-422
వయససస:25
లస: పప
95-184/730

5781 NDX1159003
పపరర: భబరత బతష
స ల

94-57/498

భరస : రరసకకటట
ఇసటట ననస:19-7-423
వయససస:26
లస: ససస స
94-57/500

5784 NDX1158997
పపరర: మహహశశరర దదవలర

94-57/501

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:19-7-423
వయససస:31
లస: ససస స
94-57/503

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:19-7-423
వయససస:45
లస: ససస స
94-57/505

5769 NDX1180157
పపరర: రవతదజ తమదశశటస ట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:19-7-422
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరసకకటట
ఇసటట ననస:19-7-423
వయససస:29
లస: ససస స
94-57/502

94-89/603

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గగనసగణసటర
ఇసటట ననస:19-7-422
వయససస:33
లస: పప

భరస : శరఖస బబబణ కసచరర
ఇసటట ననస:19-7-422
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:19-7-423
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదదదరరడ�డడ
ఇసటట ననస:19-7-424
వయససస:30
లస: ససస స

5771 NDX2059062
పపరర: సరసబశవరరవప దదవనసడర

5766 NDX1542316
పపరర: చదసచమద దదవసడర

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:19-7-422
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:19-7-422
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:19-7-422
వయససస:76
లస: పప

5788 NDX0489104
పపరర: కలససమ బబపతష�

94-89/605

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:19-7-422
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప తమదశశటస ట
ఇసటట ననస:19-7-422
వయససస:46
లస: పప

5785 NDX2012391
పపరర: రరమ దదవ దదవసడర

5768 NDX1542480
పపరర: మసరసనమద తమదశశటస ట

94-89/600

భరస : చనన కకసదలల దదవరసడర
ఇసటట ననస:19-7-422
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన ఏడడకకసడలల దదవనసడర
ఇసటట ననస:19-7-422
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడ బబబణ కకటపరటట
ఇసటట ననస:19-7-422
వయససస:39
లస: పప

5782 NDX1159037
పపరర: రమమదదవ దదవలర

94-89/602

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:19-7-422
వయససస:25
లస: ససస స

5770 NDX1362524
పపరర: సరసబయఖ ఉపపపటటరర
ఉపపటటరర
తసడడ:డ నతగరశశర రరవప ఉపపటటరర
ఇసటట ననస:19-7-422
వయససస:30
లస: పప

5779 NDX1542746
పపరర: బబ సతయఖ తమదశశటస ట

5765 NDX1180470
పపరర: మసరసనమద తమదశశటస ట

5763 NDX1542779
పపరర: సపషదమద దదవసడర

భరస : చననవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:19-7-422
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:19-7-422
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : బబ సతయఖ
ఇసటట ననస:19-7-422
వయససస:66
లస: ససస స

5776 NDX1542415
పపరర: ఏడడకకసడలల తమదశశటస ట

94-89/599

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:19-7-422
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : బబలయఖ
ఇసటట ననస:19-7-422
వయససస:33
లస: ససస స
5767 NDX1542522
పపరర: బణదదదమద తమదశశటస ట

5762 NDX1180488
పపరర: ధనలకకద తమదశశటస ట

5787 NDX1159029
పపరర: కలమమరర బతష
స ల

94-57/504

భరస : రరమకకటట
ఇసటట ననస:19-7-423
వయససస:48
లస: ససస స
94-57/506

5790 NDX0489146
పపరర: చదననమద బబపతష�

94-57/507

భరస : పపదద రరడ�డడ
ఇసటట ననస:19-7-424
వయససస:48
లస: ససస స
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పపరర: వజయ వనపపసట
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94-57/508

భరస : గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:19-7-424
వయససస:52
లస: ససస స
5794 NDX0773234
పపరర: వజయభబససర రరడడడ వనపపసట

94-57/511

94-58/654

94-90/299

94-90/1024

94-90/302

భరస : శకనవరసరరవప పతకమమరర
ఇసటట ననస:19-7-427
వయససస:42
లస: ససస స
5809 NDX1104496
పపరర: ససరఖకలమమరర నలర పననన

94-57/517

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:19-7-430
వయససస:35
లస: ససస స
5812 JBV2754539
పపరర: శవనతగమలలర శశరర� నలక
ర రర�

94-57/521

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరడడడ మరరకడడడ
ఇసటట ననస:19-7-433
వయససస:37
లస: పప

5801 NDX1261148
పపరర: యయసస రతనస తషరకర

5804 NDX2012417
పపరర: వనసకట రమణణ గరసజపలర

94-57/524

94-90/300

94-57/513

5799 NDX1751461
పపరర: పసడయమసక గటటస

94-90/298

94-90/301
5802 NDX1541623
పపరర: నతగ శకనవరస రరడడ అననవరపప

తసడడ:డ కరసస రరడడడ
ఇసటట ననస:19-7-424
వయససస:41
లస: పప
94-57/515

భరస : వ యస ఆర కర పడసరద గరసజపలర
ఇసటట ననస:19-7-427
వయససస:48
లస: ససస స

5805 NDX2012425
పపరర: వనసకట శవరరమ కకషషపడసరద
గరసజపలర
తసడడ:డ సససగరరరవప గరసజపలర
ఇసటట ననస:19-7-427
వయససస:48
లస: పప

5807 NDX1802256
పపరర: సరయ వశశ తదజ గరసజపలర

5808 NDX2403293
పపరర: శకనవరసరరవప పతకమమరర

94-57/516

94-57/514

94-90/303

తసడడ:డ వనసకట శవ రరమ కకషష పడసరద గరసజపలర
ఇసటట ననస:19-7-427
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప పతకమమరర
ఇసటట ననస:19-7-427 SAIBABA ROAD
వయససస:48
లస: పప

5810 AP151010195355
పపరర: నతగరదసడ ఉననస�

5811 NDX1159300
పపరర: శకనవరసరరవ నలర పననన

94-57/518

5813 JBV2754745
పపరర: సరసశత � నలక
ర రర�

5816 AP151010195419
పపరర: లతపపననసర సయఖద

5819 NDX3110202
పపరర: మనస మరరకడడడ
భరస : ససరఖ వసశ కకషష రరడడడ మరరకడడడ
ఇసటట ననస:19-7-433
వయససస:31
లస: ససస స

94-57/520

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:19-7-430
వయససస:43
లస: పప
94-57/522

5814 AP151010195400
పపరర: రవసదడనతధ ఠరసరసర వలక
ర రర

94-57/523

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:19-7-431
వయససస:46
లస: పప
94-57/525

భరస : అమరఖమన
ఇసటట ననస:19-7-432
వయససస:57
లస: ససస స
94-57/526

5796 NDX0515791
పపరర: పపదద రరడడడ బబపపప�

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప గటటస
ఇసటట ననస:19-7-424
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:19-7-431
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ బణచరయఖ
ఇసటట ననస:19-7-431
వయససస:72
లస: పప
5818 NDX2418416
పపరర: యస వ కకషష రరడడడ మరరకడడడ

94-77/922

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:19-7-430
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రవసదడనతధతసగమర� �
ఇసటట ననస:19-7-431
వయససస:39
లస: ససస స
5815 JBV2754737
పపరర: కకటటశశరరరవప నలక
ర రర

5798 NDX3154986
పపరర: శకనవ రరవప తషరక

94-57/510

తసడడ:డ అసజరరడ�డడ
ఇసటట ననస:19-7-424
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:19-7-424
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ యయససరతనస
ఇసటట ననస:19-7-424
వయససస:18
లస: పప
5806 NDX2404242
పపరర: లకడద పతకమమరర

94-57/512

తసడడ:డ ఏసస రతనస తషరక
ఇసటట ననస:19-7-424
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:19-7-424
వయససస:62
లస: ససస స
5803 NDX2777738
పపరర: శకనవరసరరవప తషరక

5795 NDX0773192
పపరర: గసగరరరడడడ వనపపసట

5793 NDX0773341
పపరర: వరరరరడడడ వనపపసట

తసడడ:డ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:19-7-424
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:19-7-424
వయససస:59
లస: పప

భరస : ఏసస రతనస థసరరకర
ఇసటట ననస:19-7-424
వయససస:33
లస: ససస స
5800 NDX1261205
పపరర: అసకమద తషరకర

94-57/509

తసడడ:డ పపదదదరరడడడ బబపతష
ఇసటట ననస:19-7-424
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:19-7-424
వయససస:34
లస: పప
5797 NDX2703171
పపరర: నతగమణణ థసరరకర

5792 NDX1159276
పపరర: హరనతథదడ
డ డడ బబపతష

5817 SQX1855709
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

95-209/14

తసడడ:డ అబణదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:19-7-432
వయససస:46
లస: పప
94-57/941

5820 NDX2468072
పపరర: జజహనవ శశశతత పప తననన

94-57/549

తసడడ:డ ససరరష బబబణ పప తననన
ఇసటట ననస:19-7-433,F.NO.501 LAKSHMI
వయససస:21
లస: ససస స
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5821 NDX0489211
పపరర: వనసకట ససజజత చనతనరరగరరర

94-57/527

భరస : ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:19-7-435
వయససస:30
లస: ససస స
5824 NDX1158971
పపరర: కలమమరర చనతనరరగరరర

94-57/530

94-57/533

94-89/617

94-89/620

94-89/623

94-89/626

94-90/304

తసడడ:డ శవశసకరరరడడడ
ఇసటట ననస:19-7-439
వయససస:33
లస: పప

5834 NDX1667015
పపరర: పదతదవత అననస

5837 NDX1542936
పపరర: బబల కకటయఖ తమదశశటస ట

5840 NDX1928052
పపరర: గణరవయఖ దదవననన

5843 NDX1751453
పపరర: మసగమద దదవసడర

94-90/307

5846 AP151010357245
పపరర: వజయలకడద� కకసడత�

94-89/621

5849 NDX2012367
పపరర: నరసససహ రరవప దదవసడర
తసడడ:డ నరసససహ దదవసడర
ఇసటట ననస:19-7-439
వయససస:45
లస: పప

5829 NDX1159334
పపరర: ఎలర యఖ చనతనరరగరరర

94-57/535

5832 NDX1541912
పపరర: సపషదమద దదవసడర

94-89/619

5835 NDX1542787
పపరర: శవబబల రరజ దదవసడర

94-89/622

తసడడ:డ చననవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:19-7-435
వయససస:26
లస: పప
94-89/624

5838 NDX1666983
పపరర: గసగరధర అననస

94-89/625

తసడడ:డ శవయఖ అననస
ఇసటట ననస:19-7-435
వయససస:38
లస: పప
94-89/627

5841 NDX1542845
పపరర: చనన వనసకటటశశరరర దదవసడర

94-89/628

తసడడ:డ బబల కకటయఖ
ఇసటట ననస:19-7-435
వయససస:26
లస: పప
94-90/305

5844 NDX2047414
పపరర: సరసబబడజఖస దదవనసడర

94-90/306

భరస : శవయఖ దదవనసడర
ఇసటట ననస:19-7-435
వయససస:45
లస: ససస స
94-57/536

భరస : శవశసకరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:19-7-439
వయససస:49
లస: ససస స
94-57/538

94-57/532

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:19-7-435
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : గణరవయఖ దదవననన
ఇసటట ననస:19-7-435
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ గణరవయఖ దదవసడర
ఇసటట ననస:19-7-435
వయససస:75
లస: పప
5848 NDX0438515
పపరర: కకషషపడవణణడ
డ డడ కకసడత

94-89/618

తసడడ:డ శరబయఖ దదవననన
ఇసటట ననస:19-7-435
వయససస:45
లస: పప

భరస : చదరవయఖ దదవసడర
ఇసటట ననస:19-7-435
వయససస:40
లస: ససస స
5845 NDX1716523
పపరర: చదరవయఖ దదవసడర

5831 NDX1542852
పపరర: బబలమద తమదశశటస ట

5826 JBV2755023
పపరర: శకనవరసరరవప చనతనరరగరరర

తసడడ:డ సపషదసలల
ఇసటట ననస:19-7-435
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ బబ సతయఖ
ఇసటట ననస:19-7-435
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ చతవయఖ దదవనసడర
ఇసటట ననస:19-7-435
వయససస:40
లస: పప
5842 NDX1716531
పపరర: వరన దదవసడర

94-57/534

భరస : గసగరధర అననస
ఇసటట ననస:19-7-435
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:19-7-435
వయససస:35
లస: పప
5839 NDX1795956
పపరర: శకనస దదవనసడర

5828 NDX0773200
పపరర: సరయ కటకసశశటస ట

94-57/529

తసడడ:డ యలర యఖ చనతనరరగరరర
ఇసటట ననస:19-7-435
వయససస:35
లస: పప

భరస : కసకక
ఇసటట ననస:19-7-435
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సతష కలమమర కసదసల
ఇసటట ననస:19-7-435
వయససస:26
లస: ససస స
5836 NDX2005313
పపరర: శకనవరస రరవప బతష
స ల

94-57/531

తసడడ:డ ససతతరరమయఖ
ఇసటట ననస:19-7-435
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ గణరవయఖ దదవసడర
ఇసటట ననస:19-7-435
వయససస:24
లస: ససస స
5833 NDX1791970
పపరర: ససభబషసణణ కసదసల

5825 NDX0515866
పపరర: సరయరరజజ చనతనరరగరరర

5823 NDX0773010
పపరర: జజఖత కటకసశశటస ట

భరస : సరయ
ఇసటట ననస:19-7-435
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:19-7-435
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ యలర యఖ చనతనరరగరరర
ఇసటట ననస:19-7-435
వయససస:39
లస: పప
5830 NDX1789116
పపరర: తరరపతమద దదవసడర

94-57/528

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:19-7-435
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఎలర యఖ
ఇసటట ననస:19-7-435
వయససస:65
లస: ససస స
5827 JBV2754042
పపరర: ఆసజననయణలల చనతనరరగరరర

5822 NDX0489187
పపరర: పప సకలమమరర చనతనరరగరరర

5847 NDX0515890
పపరర: శకకరసత రరడడడ కకసడత

94-57/537

తసడడ:డ శవ శసకరరరడడడ
ఇసటట ననస:19-7-439
వయససస:31
లస: పప
94-57/539

5850 AP151010354292
పపరర: శవశసకరరరడడడ కకసడత

94-57/540

తసడడ:డ కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:19-7-439
వయససస:56
లస: పప
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5851 AP151010354224
పపరర: కకషరషరరడడడ కకసడత

94-57/541

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:19-7-439
వయససస:75
లస: పప
5854 NDX0438333
పపరర: పడభబకరరరడడడ మణకరసల

94-57/544

94-57/547

94-57/552

భరస : జయచసదడ ఈశశర రరడడ
ఇసటట ననస:19-7-444&445
వయససస:43
లస: ససస స
94-57/556

5866 NDX2708824
పపరర: శకనవరస రరవప దదవసడర

94-57/715

94-57/718

94-57/942

5861 NDX2012375
పపరర: వర లకడద బబ మణద

5862 NDX0572347
పపరర: రసగ రరవప మణదదన

5864 NDX2012359
పపరర: శకకరసత రరడడడ బబ మణద

5867 NDX2708816
పపరర: శత రమణలల దదవసడర

5870 NDX2707057
పపరర: గణరవమద తషరక

5873 NDX2708725
పపరర: నతగణల మర ఒరరస

తసడడ:డ వరపడసరద
ఇసటట ననస:19-8-447
వయససస:35
లస: పప

5876 JBV2753648
పపరర: శకనవరస యరకమననన

94-57/553

తసడడ:డ ససబబబరరవప గగగరననన
ఇసటట ననస:19-8-449, MSR TOWERS
వయససస:60
లస: ససస స

5879 FFK1560416
పపరర: నగరజ సరశమ
భసధసవప: రజన అడదడ పలర
ఇసటట ననస:19-8-454/1
వయససస:36
లస: పప

94-57/551

94-57/555

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మణదదన
ఇసటట ననస:19-7-444&445
వయససస:41
లస: పప
94-57/557

5865 NDX2619625
పపరర: రరకరశ బటటసన

94-6/601

తసడడ:డ ససబబరరవప బటటసన
ఇసటట ననస:19-8-35C
వయససస:18
లస: పప
94-57/716

5868 NDX2708790
పపరర: వనసకటటశశరరరవప దదవసడర

94-57/717

తసడడ:డ శకనస దదవసడర
ఇసటట ననస:19-8-446
వయససస:32
లస: పప
94-57/719

5871 NDX2706901
పపరర: మహహసదడ తషరక

94-57/720

తసడడ:డ శకనస తషరక
ఇసటట ననస:19-8-446
వయససస:18
లస: పప
94-87/1303

5874 JBV2755528
పపరర: వజయలకడద యరకమననన

94-57/559

భరస : వరపడసరద రరవప
ఇసటట ననస:19-8-447
వయససస:54
లస: ససస స
94-57/561

తసడడ:డ వరపడసరద
ఇసటట ననస:19-8-447
వయససస:36
లస: పప
94-57/576

94-57/546

5859 NDX0561431
పపరర: భగఖలకడద మణదదన
భరస : రసగ రరవప మణదదన
ఇసటట ననస:19-7-444&445
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సపషదసలల ఒరరస
ఇసటట ననస:19-8-446
వయససస:25
లస: పప
94-57/560

5856 NDX1039577
పపరర: సతష కలమమర కసదసల

తసడడ:డ జయచసదడ ఈశశర రరడడ బబ మమదరరడడ
ఇసటట ననస:19-7-444&445
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బణజరబబబణ తషరక
ఇసటట ననస:19-8-446
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల దదవసడర
ఇసటట ననస:19-8-446
వయససస:29
లస: పప

5878 NDX2342244
పపరర: లకడదరరజఖస గగగరననన

94-57/550

భరస : శకనవరసస దదవసడర
ఇసటట ననస:19-8-446
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప దదవసడర
ఇసటట ననస:19-8-446
వయససస:28
లస: ససస స

5875 JBV2753655
పపరర: పవనససమమర యరకమననన

5858 NDX2188101
పపరర: రగషసన బబ మమదరరడడ

94-57/543

తసడడ:డ దదశపత రరవప
ఇసటట ననస:19-7-442
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ రరడడ బబ మణద
ఇసటట ననస:19-7-444&445
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మసగయఖ దదవసడర
ఇసటట ననస:19-8-446
వయససస:51
లస: పప

5872 NDX2834463
పపరర: నరసససహ రరవప దదవసడర

94-57/545

భరస : శకకరసత రరడడ బబ మణద
ఇసటట ననస:19-7-444&445
వయససస:48
లస: ససస స

5863 NDX1542233
పపరర: జయచసదడ ఈశశర రరడడ
బబ మమదరరడడడ
తసడడ:డ సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:19-7-444&445
వయససస:48
లస: పప

5869 NDX2708782
పపరర: కలమమరర దదవసడర

5855 NDX0956433
పపరర: కకషషకలమమరర కసదసల

5853 NDX0489229
పపరర: మలలర శశరర మణకరసల�

భరస : శవరరరడడడ�
ఇసటట ననస:19-7-440
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : దదససపతరరవప
ఇసటట ననస:19-7-442
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:19-7-442
వయససస:70
లస: పప
5860 NDX1545054
పపరర: ఉష రరణణ బబ మమదరరడడ

94-57/542

భరస : పడభబకరరరడడడ
ఇసటట ననస:19-7-440
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:19-7-440
వయససస:39
లస: పప
5857 NDX1039635
పపరర: దదశపత రరవప కసదసల

5852 NDX0390120
పపరర: జయలకడద మణకరసల

5877 JBV2755510
పపరర: వరపడసరద రరవప యరకమననన

94-57/563

తసడడ:డ పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:19-8-447
వయససస:59
లస: పప
94-57/1147

5880 NDX2701118
పపరర: రరకరశ రరడడడ ససగణర

94-3/1289

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ ససగణర
ఇసటట ననస:19-8-454/2
వయససస:29
లస: పప
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5881 NDX2149780
పపరర: అఖల కకసరరజ
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94-57/564

తసడడ:డ బసవనశశర రరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:19-8-454/2
వయససస:23
లస: ససస స
5884 NDX2695500
పపరర: శఖమల రరడడడ ససగణర

94-57/722

94-57/944

94-57/946

94-57/567

94-57/725

94-57/949

94-57/568

తసడడ:డ పపదద వనసకక రరడడడ రగడడ
ఇసటట ననస:19-8-462,3 RD LANE
వయససస:48
లస: పప

5894 NDX2708873
పపరర: శకనస తషరక

5897 NDX2983617
పపరర: మమరర కలమమరర దదవసడర

5900 NDX2834430
పపరర: ససత రరమమద తషరక

5903 NDX2149756
పపరర: లకడద జజశలత కళరస

94-57/571

5906 AP151010195463
పపరర: సరమమమజఖస అటట
ర రర

94-57/723

5909 NDX2421428
పపరర: పదతదవత రగడడ
భరస : రరమ రరడడడ రగడడ
ఇసటట ననస:19-8-462,3 RD LANE
వయససస:48
లస: ససస స

5889 NDX3002177
పపరర: జజగర రరడడడ వసగర

94-57/945

5892 JBV2753804
పపరర: రజయమభబనస సయఖద

94-57/566

5895 NDX2708832
పపరర: నతగరరజ తమదశశటస ట

94-57/724

తసడడ:డ సతఖ నతరరయణ తమదశశటస ట
ఇసటట ననస:19-8-458
వయససస:30
లస: పప
94-57/947

5898 NDX2842318
పపరర: నతగ మణణ బతషల

94-57/948

భరస : వనసకటటశశరరర బతషల
ఇసటట ననస:19-8-458
వయససస:37
లస: ససస స
94-57/950

5901 NDX2842334
పపరర: దసరర దదవసడర

94-57/951

భరస : నరసససహ రరవప దదవసడర
ఇసటట ననస:19-8-458
వయససస:28
లస: ససస స
94-57/569

5904 JBV2753176
పపరర: రజన కళళళస

94-57/570

భరస : వజయభబససరరరడడడ
ఇసటట ననస:19-8-460
వయససస:43
లస: ససస స
94-57/572

భరస : వనసకటరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:19-8-462
వయససస:64
లస: ససస స
94-57/577

95-215/1429

తసడడ:డ అమరరరన
ఇసటట ననస:19-8-456
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ భబససర రరడడ కళరస
ఇసటట ననస:19-8-460
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:19-8-460
వయససస:52
లస: పప
5908 NDX2400802
పపరర: రరమ రరడడడ రగడడ

94-78/815

భరస : అసతయఖ పపదథట
ఇసటట ననస:19-8-458
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ భబససర రరడడడ కలర స
ఇసటట ననస:19-8-459
వయససస:26
లస: ససస స
5905 JBV2753168
పపరర: వజయభబససరరరడడడ కళళళస

5891 NDX2677995
పపరర: ఝనస రరణణ నతగబబషరవ

5886 SQX2388106
పపరర: మధస పడసరద మణధద గణసడ

తసడడ:డ వరర రరడడడ వసగర
ఇసటట ననస:19-8-455
వయససస:63
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప దదవసడర
ఇసటట ననస:19-8-458
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన బకస దదవసడర
ఇసటట ననస:19-8-458
వయససస:36
లస: పప
5902 NDX2498624
పపరర: యశశత రరడడ కలర స

94-55/807

తసడడ:డ పపదద సలల తషరక
ఇసటట ననస:19-8-458
వయససస:37
లస: పప

భరస : నగరజ తమదశశటస ట
ఇసటట ననస:19-8-458
వయససస:26
లస: ససస స
5899 NDX2980696
పపరర: నరసససహరరవప దదవసడర

5888 NDX3105434
పపరర: ఝమనస రరణణ వసగర

94-57/721

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప మణధద గణసడ
ఇసటట ననస:19-8-454/2
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ జయయశశరరరవప నతగబబషరవ
ఇసటట ననస:19-8-455 F 501
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరరరన
ఇసటట ననస:19-8-456
వయససస:34
లస: పప
5896 NDX2708840
పపరర: పరరశత తమదశశటస ట

94-57/943

భరస : వరర రరడడడ వసగర
ఇసటట ననస:19-8-455
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ జజగర రరడడడ వసగర
ఇసటట ననస:19-8-455
వయససస:36
లస: పప
5893 JBV2754067
పపరర: కలతషబణదదదనతబషర సయఖద

5885 NDX3136868
పపరర: ధతతడ నతగ లకడద మణధద గణసడ

5883 NDX2701480
పపరర: శకనవరస రరడడడ ససగణర

తసడడ:డ రరజ రరడడడ ససగణర
ఇసటట ననస:19-8-454/2
వయససస:58
లస: పప

భరస : మధస పడసరద మణధద గణసడ
ఇసటట ననస:19-8-454/2
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మధస పడసరద మణదదగగసడ
ఇసటట ననస:19-8-454/2 WARD-4
వయససస:19
లస: ససస స
5890 NDX3002144
పపరర: వరర రరడడడ వసగర

94-57/565

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతకల
ఇసటట ననస:19-8-454/2
వయససస:23
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ ససగణర
ఇసటట ననస:19-8-454/2
వయససస:46
లస: ససస స
5887 NDX3117744
పపరర: దదదదపఖ మణదదగగసడ

5882 NDX2119965
పపరర: వసశ తతకల

5907 AP151010195074
పపరర: వనసకటరరమరరడడడ అటట
ర రర

94-57/573

తసడడ:డ భగవరన రరడడడ
ఇసటట ననస:19-8-462
వయససస:70
లస: పప
94-152/2

5910 JBV2755080
పపరర: పడతభబకలమమరర� పపటటస�

94-57/574

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:19-8-465
వయససస:63
లస: ససస స
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5911 NDX0438440
పపరర: మధసకర పపటటస
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94-57/575

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:19-8-465
వయససస:43
లస: పప
5914 NDX3180601
పపరర: శశ రరఖ యయరరవ

94-76/926

94-8/1743

94-74/857

94-8/1138

94-76/928

5921 NDX3002136
పపరర: జయ శక చరసరణణ

5924 NDX2628915
పపరర: చతణణకఖ చకకవరరస శకపత

5927 NDX2954790
పపరర: హరర లకడద అమమలలఠర

94-53/851

5930 NDX3286424
పపరర: వనసకటటశశరరర పరలపరరస

94-74/858

5933 NDX3142783
పపరర: చదషతనఖ ఆదసరరస

5919 NDX3077070
పపరర: రమదదవ భవనస

94-75/1275

5922 NDX3050366
పపరర: నతగ జజఖత చరసరణణ

94-75/1276

94-8/1139

5925 NDX2639805
పపరర: ససబబయమద శకపత

94-58/655

తసడడ:డ అసజయఖ వననకకట
ఇసటట ననస:19-9-475
వయససస:42
లస: పప
94-76/929

5928 NDX3092202
పపరర: వనషషషవ పపనసమణచసర

94-75/1277

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపనసమణచసర
ఇసటట ననస:19-9-476
వయససస:21
లస: ససస స
94-72/1446

5931 NDX2670628
పపరర: వనసకటటశశరరర పరలపరరస

94-8/1140

తసడడ:డ రగశయఖ పరలపరరస
ఇసటట ననస:19-9-476/1,1/8 EXTENTION
వయససస:58
లస: పప
94-76/930

5934 NDX2923746
పపరర: ససజజత బబ డపరటట

94-74/859

భరస : వనసకటటశశరరర పరలపరరస
ఇసటట ననస:19-9-476/1,1/8 EXTENTION
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సతఖనతరరయణ మమరరస ఆదసరరస
ఇసటట ననస:19-9-477
వయససస:28
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర బబ డపరటట
ఇసటట ననస:19-9-481
వయససస:39
లస: ససస స

5935 NDX2556660
పపరర: కలమమరర అసగడడ

5936 NDX2659431
పపరర: అపపలనతయణడడ మకర

5937 NDX2694628
పపరర: శవ రరమ కకషష

94-59/777

భరస : వనసకటటశశరరలల అసగడడ
ఇసటట ననస:19-10-36
వయససస:49
లస: ససస స
5938 NDX2632552
పపరర: గగపస ససత రరమయఖ గగగరననన
తలర : శరరష గగగరననన
ఇసటట ననస:19-15-317/37
వయససస:22
లస: పప

94-15/460

తసడడ:డ తడమమరరసలల మకర
ఇసటట ననస:19-10-107
వయససస:35
లస: పప
94-5/889

5939 NDX1832998
పపరర: అలలకఖ గణసటటపలర
తసడడ:డ ససబబబరరవప గణసటటపలర
ఇసటట ననస:19-25/1
వయససస:24
లస: ససస స

94-8/1742

భరస : వనసకట శకనవరస రరడడడ చరసరణణ
ఇసటట ననస:19-9-474
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశయఖ పరలపరరస
ఇసటట ననస:19-9-476/1
వయససస:58
లస: పప
94-8/1141

5916 NDX2664746
పపరర: అజయ పకథదశ రరడడ వజజడల

భరస : నతగ శసకర రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:19-9-473
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నతగరశశరరవప అమమలలఠర
ఇసటట ననస:19-9-475
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర పరలపరరస
ఇసటట ననస:19-9-476/1
వయససస:51
లస: ససస స
5932 NDX2670677
పపరర: రరమ దదవ దదవరకకసడ

94-75/1274

తలర : ససబబయమద శకపత
ఇసటట ననస:19-9-475
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససత రరమయఖ అమమలలఠర
ఇసటట ననస:19-9-475
వయససస:37
లస: పప
5929 NDX3265295
పపరర: రమదదవ దదవరకకసడ

5918 NDX3078037
పపరర: నతగ శసకర రరడడడ భవనస

94-8/1067

తసడడ:డ జయ భబరత రరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:19-9-473
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరడడడ చరసరణణ
ఇసటట ననస:19-9-474
వయససస:21
లస: ససస స

భసధసవప: చతణణకఖ చకకవరరస శకపత
ఇసటట ననస:19-9-475
వయససస:42
లస: ససస స
5926 NDX2851368
పపరర: నగరశశరరరవప అమమలలఠర

94-76/927

తసడడ:డ సరసబశవ రరడడ భవనస
ఇసటట ననస:19-9-473
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ చరరనతసణణ
ఇసటట ననస:19-9-474
వయససస:47
లస: పప
5923 NDX2637452
పపరర: ససబబయమద శకపత

5915 NDX3162963
పపరర: రరజత గగపప

5913 NDX2400471
పపరర: ఉపపల అరరణ

భరస : ఉపపల భమపపష
ఇసటట ననస:19-9-471
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ లలరర
డ రరడడడ
ఇసటట ననస:19-9-472
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజ రరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:19-9-473
వయససస:48
లస: పప
5920 NDX2986412
పపరర: వనసకట శకనవరస రరడడడ చరరనతసణణ

94-89/905

భరస : శరత బబబణ కకడతల
ఇసటట ననస:19-8-465
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పడమద రరడడడ
ఇసటట ననస:19-9-472
వయససస:28
లస: ససస స
5917 MKB3032091
పపరర: జయ భబరత రరడడడ వజజడల

5912 NDX2970267
పపరర: కవత కకడతల

94-22/646

తసడడ:డ ససజవ రరయణడడ వరపననన
ఇసటట ననస:19-10-506
వయససస:39
లస: పప
94-89/632

5940 NDX2005800
పపరర: తదజశశన ధసళపరళళ

94-89/633

భరస : పడవణ కలమమర ధసళపరళళ
ఇసటట ననస:19-25/1
వయససస:42
లస: ససస స
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పపరర: నతగణల మర షపక
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94-89/634

తసడడ:డ మర వల షపక
ఇసటట ననస:19-25/1
వయససస:21
లస: పప
5944 NDX1839978
పపరర: ససధఖ మమరగషటట

94-89/637

94-89/640

94-90/346

94-63/916

94-57/616

94-57/619

94-76/920

తసడడ:డ నబసర
ఇసటట ననస:19-46
వయససస:52
లస: పప

5954 NDX2864387
పపరర: మదసససధన రరడడడ కలరరక

5957 NDX0473694
పపరర: కరశవ చసదడశశఖర కరకరర

5960 AP151010195341
పపరర: బబలవనసకటయఖ కరకరర

5963 NDX2603553
పపరర: రరమమనత షపక

94-79/543

5966 NDX0890970
పపరర: ససమన అతస లకరర

94-89/879

5969 AP151010183236
పపరర: నతగరశశరరరవప అతష
స లకరర
తసడడ:డ ససబడహదణఖస
ఇసటట ననస:19-46
వయససస:64
లస: పప

5949 NDX1583898
పపరర: జజఖతష చసదడ జసగర

94-90/345

5952 NDX3057015
పపరర: సరయ చరణ తదజ కసచరర

94-89/876

5955 NDX1159151
పపరర: ససమలత కరకరర

94-57/615

భరస : వనసకట హరరపస
డ రద
ఇసటట ననస:19-44
వయససస:31
లస: ససస స
94-57/617

5958 JBV2754521
పపరర: కకషషకకషప ర కరకరర

94-57/618

తసడడ:డ బబలవనసకటయఖ
ఇసటట ననస:19-44
వయససస:35
లస: పప
94-57/620

5961 NDX2603512
పపరర: బబరర రన మహమదద

94-56/561

భరస : హశమ
ఇసటట ననస:19-45
వయససస:49
లస: ససస స
94-95/728

5964 AP151010186234
పపరర: బహరరననసర షపక

94-79/542

భరస : మహమదద బబషర
ఇసటట ననస:19-46
వయససస:46
లస: ససస స
94-79/544

తసడడ:డ నతగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:19-46
వయససస:34
లస: పప
94-79/546

94-89/639

తసడడ:డ వనసకటనతగ రమమరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:19-39
వయససస:23
లస: పప

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:19-45
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:19-46
వయససస:34
లస: పప
5968 AP151010183010
పపరర: మహమదద బబషర షపకల

94-6/598

తసడడ:డ వరనన
ఇసటట ననస:19-44
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ మహమదద బబష షపక
ఇసటట ననస:19-45
వయససస:27
లస: ససస స
5965 NDX1143320
పపరర: రవ అతష
స లకరర

5951 NDX2624716
పపరర: రరపవత బణజర బబయ

5946 NDX1916628
పపరర: శకకరసత నలక
ర రర

తసడడ:డ నతగరశశర రరవప జసగర
ఇసటట ననస:19-29
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ బబల వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:19-44
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ బబలవనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:19-44
వయససస:41
లస: పప
5962 NDX3072113
పపరర: నసరజహన బబగణమ షపక

94-90/344

తసడడ:డ బసస రరడడడ
ఇసటట ననస:19-42
వయససస:43
లస: పప

భరస : బబల వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:19-44
వయససస:65
లస: ససస స
5959 AP151010195088
పపరర: వనసకట హరరపస
డ రద కరకరర �

5948 NDX1583807
పపరర: పవన మధసరరవప మమగణలకరర

94-89/636

తసడడ:డ హనసమసత పడసరద నలక
ర రర
ఇసటట ననస:19-28/1
వయససస:25
లస: పప

భరస : భబససర నతయక
ఇసటట ననస:19-31-694
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మదసససధన రరడడడ
ఇసటట ననస:19-42
వయససస:49
లస: ససస స
5956 AP151010195971
పపరర: వజయలకడద కరకరర

94-89/638

తసడడ:డ జయ ధతరర రరవప మమగణలకరర
ఇసటట ననస:19-29
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మమగణలకరర
ఇసటట ననస:19-29
వయససస:56
లస: పప
5953 NDX2726875
పపరర: భమలకడద కలరరక

5945 NDX1788969
పపరర: కకటటశశర రరవప రరసటల

5943 NDX2005701
పపరర: పడవణ కలమమర ధసళపరళళ

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ ధసళపరళళ
ఇసటట ననస:19-25/1
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ బణచదరశశర రరవప రరసటల
ఇసటట ననస:19-27/1
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప ఇసగణవ
ఇసటట ననస:19-28/1
వయససస:68
లస: పప
5950 NDX2105220
పపరర: జయ ధతరర రరవప మమగణలకరర

94-89/635

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:19-25/1
వయససస:27
లస: పప

భరస : వదతఖసరగర బతష
స ల
ఇసటట ననస:19-26/1
వయససస:36
లస: ససస స
5947 NDX1931808
పపరర: కకషష మమరరస ఇసగణవ

5942 NDX2358489
పపరర: ఆదదతఖ కరటడగడడ

5967 NDX0891887
పపరర: ససబడహదణఖస అతస లకరర

94-79/545

తసడడ:డ నతగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:19-46
వయససస:36
లస: పప
94-79/547

5970 SQX2068476
పపరర: వశరల పసలర

95-103/584

భరస : సప మయఖ రరమరరడడ
ఇసటట ననస:19-47
వయససస:26
లస: ససస స
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పపరర: కకషష పసడయమ కసదసల
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94-57/621

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:19-49
వయససస:25
లస: ససస స
5974 NDX0773176
పపరర: రరమచసదతడరరడడడ కసదసల

94-57/624

94-57/894

94-57/625

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:19-50
వయససస:45
లస: ససస స
5983 NDX0789610
పపరర: రమమదదవ మమదరమమటర

94-57/627

94-57/630

94-57/633

94-57/692

భరస : కకటటశశరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:19-53
వయససస:44
లస: ససస స
5998 NDX2188184
పపరర: ససమసత ఆవపల
తలర : శకనవరస రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:19-57
వయససస:23
లస: పప

5979 NDX3137296
పపరర: శవ కకమల కడప

94-89/890

5981 NDX0572115
పపరర: మదదద ససబబబరరవప

5982 NDX2268910
పపరర: పదతదవత మదతదల

94-57/626

5984 NDX0790097
పపరర: మమధవరరవప మమదరమమటర

5987 AP151010195443
పపరర: సకలసబబయ మణదదగగసడ

5990 AP151010195221
పపరర: కకషష మణదదగగసడ

5993 NDX3235678
పపరర: సరయ కకషష రరడడడ అకకసరరడడడ

5996 NDX2814697
పపరర: మణరళబబబణ కసచరర పలర

5999 NDX3190477
పపరర: శకనవరసరరవప అవపల
తసడడ:డ నగరశశరరరవప అవపల
ఇసటట ననస:19-57
వయససస:47
లస: పప

94-90/348

భరస : ససబబ రరవప మదతదల
ఇసటట ననస:19-50
వయససస:46
లస: ససస స
94-57/628

5985 NDX2104461
పపరర: గగరర మణదదగగసడ

94-57/629

తసడడ:డ రమణ మణదదగగసడ
ఇసటట ననస:19-52
వయససస:27
లస: ససస స
94-57/631

5988 NDX0773184
పపరర: నరరష మణదదగగసడ

94-57/632

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:19-52
వయససస:33
లస: పప
94-57/634

5991 NDX2403327
పపరర: కకటటశశరరరవప కకసడవటట

94-57/635

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ కకసడవటట
ఇసటట ననస:19-53
వయససస:46
లస: పప
94-59/1257

5994 NDX3004389
పపరర: కకటటశశరరవప కకసడవటట

94-75/1268

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ కకసడవటట
ఇసటట ననస:19-53
వయససస:45
లస: పప
94-74/853

తసడడ:డ పసచరయఖ కసచరర పలర
ఇసటట ననస:19-55
వయససస:41
లస: పప
94-57/638

94-57/691

భరస : అశశక కలమమర కడప
ఇసటట ననస:19-49,HANUMAN RESIDENCY
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శవ రరడడడ అకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:19-53
వయససస:27
లస: పప
94-75/1269

5976 NDX2716223
పపరర: ఉష రరణణ కలర స

తసడడ:డ రతయఖ కడప
ఇసటట ననస:19-49,HANUMAN RESIDENCY
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:19-52
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:19-53
వయససస:19
లస: పప
5995 NDX3004439
పపరర: అనసరరధ దదవ కకసడవటట

94-59/974

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:19-52
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:19-52
వయససస:58
లస: పప
5992 NDX2578607
పపరర: రఘణ రరస కకసడవటట

5978 NDX3104858
పపరర: అశశక కలమమర కడప

94-57/623

భరస : నతగరరరరన రరడడడ కలర స
ఇసటట ననస:19-49
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:19-51
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకటరమణయఖ
ఇసటట ననస:19-52
వయససస:50
లస: ససస స
5989 AP151010195413
పపరర: వనసకటరమణయఖ మణదదగగసడ

94-57/690

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:19-50
వయససస:52
లస: పప

భరస : మమధవ రరవప
ఇసటట ననస:19-51
వయససస:44
లస: ససస స
5986 NDX0389338
పపరర: ఏలర మద మణదదగగసడ

5975 NDX2692069
పపరర: నతగరరరరన రరడడడ కలర స

5973 NDX0773044
పపరర: లకదమద కసదసల

భరస : పసచరరరడడడ
ఇసటట ననస:19-49
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ వనమ రరడడడ కలర స
ఇసటట ననస:19-49
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనమ రరడడడ కలమమ
ఇసటట ననస:19-49
వయససస:63
లస: ససస స
5980 NDX0773101
పపరర: పదతదవత మదతదల

94-57/622

భరస : రరమ చసదతడరరడడడ
ఇసటట ననస:19-49
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచరరరడడడ
ఇసటట ననస:19-49
వయససస:42
లస: పప
5977 NDX2876118
పపరర: సరసబడజఖస కలర స

5972 NDX0773127
పపరర: పదతదవత కసదసల

5997 NDX2814556
పపరర: శకవదఖ కసచరర పలర

94-74/854

భరస : మణరళబబబణ కసచరర పలర
ఇసటట ననస:19-55
వయససస:36
లస: ససస స
94-73/794

6000 NDX3185758
పపరర: ససమసత అవపల

94-75/1270

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అవపల
ఇసటట ననస:19-57
వయససస:22
లస: పప
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94-76/921

భరస : శకనవరసరరవప అవపల
ఇసటట ననస:19-57
వయససస:42
లస: ససస స
6004 NDX3043502
పపరర: రమమశ బబబణ తతట

94-91/1105

6007 NDX2970135
పపరర: రరధతకకషష మమరరస వలవనటట

94-56/715

భరస : ససబబబరరవప నతయణడడ
ఇసటట ననస:19-60
వయససస:60
లస: ససస స

94-90/351

94-57/918

6008 NDX1244292
పపరర: హహమజ జజగరర మమడడ

94-57/639

తసడడ:డ మమధవ రరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:19-60
వయససస:25
లస: ససస స

6006 NDX1525361
పపరర: ససవర శసకర బబబణ కకకషషసశశటస ట

6011 NDX2109289
పపరర: చసదడ శశఖర జసపన

6009 NDX2109271
పపరర: సరళ జసపన

94-57/640

94-57/642

6012 NDX2123461
పపరర: ససబబబరరవప నతయణడడ

94-89/898

తసడడ:డ భబససర రరవప పపలవరరర
ఇసటట ననస:19-60
వయససస:21
లస: ససస స
94-90/1021

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:19-60
వయససస:47
లస: పప

6018 NDX2736064
పపరర: వజయకలమరర పపలవరరర

94-90/1022

భరస : భబససరరవప
ఇసటట ననస:19-60
వయససస:46
లస: ససస స

94-90/1023 6020 NDX2876324
94-89/900 6021 NDX2970101
6019 NDX2736072
పపరర: వనసకట శకనవరస చచదరర పపలవరరర
పపరర: వనయ కలమమర చచదరర పపలవరరర
పపరర: రతన కలమమరర వలవనటట

తసడడ:డ భబససరరవప
ఇసటట ననస:19-60
వయససస:24
లస: పప
6022 NDX1781112
పపరర: నసడత జహ షపక

తసడడ:డ భబససర రరవప పపలవరరర
ఇసటట ననస:19-60-403
వయససస:22
లస: పప
94-57/644

భరస : ససలమర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:19-63
వయససస:32
లస: ససస స
6025 NDX1780791
పపరర: రరజజ శశఖర గరల
తసడడ:డ కకశశర బబబణ గరల
ఇసటట ననస:19-63
వయససస:29
లస: పప
6028 NDX2867638
పపరర: మమరర జజఖత మమతసగర
భరస : రవ కలమమర మథసగమ
ఇసటట ననస:19-63
వయససస:36
లస: ససస స

6023 NDX1781047
పపరర: నజమ షపక

6026 NDX1780866
పపరర: ససలమర సరహహబ షపక

94-57/645

6029 NDX2962553
పపరర: ధన లకడద చరరమమమళర
భరస : నతగ మహహశ బబబణ చరరమమమళర
ఇసటట ననస:19-63
వయససస:33
లస: ససస స

6024 NDX1780932
పపరర: కరరమణననసర షపక

94-57/646

భరస : ససలమర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:19-63
వయససస:53
లస: ససస స
94-57/648

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:19-63
వయససస:63
లస: పప
94-57/920

94-89/899

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస వలవనటట
ఇసటట ననస:19-60 , FLAT-503
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ససలమర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:19-63
వయససస:35
లస: ససస స
94-57/647

94-57/643

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నతయణడడ
ఇసటట ననస:19-60
వయససస:74
లస: పప

94-89/897 6015 NDX2875284
6014 NDX2877090
పపరర: వనయ కలమమర చచదరర పపలవరరర
పపరర: నలమ చచదరర పపలవరరర

6017 NDX2736056
పపరర: భబససర రరవప పపలవరరర

94-90/352

భరస : చసదడ శశఖర జసపన
ఇసటట ననస:19-60
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ భబససరరవప
ఇసటట ననస:19-60
వయససస:22
లస: పప
94-90/353

94-73/795

తసడడ:డ పపరష చసదడ శశఖర రరవప కకకషషసశశటస ట
ఇసటట ననస:19-59
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ జసపన
ఇసటట ననస:19-60
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ భబససరరవప
ఇసటట ననస:19-60
వయససస:21
లస: ససస స
6016 NDX1716317
పపరర: హహమ బసదస మమదరమమటర

6005 NDX1846015
పపరర: శక లకడద ఆవపల

తసడడ:డ రరమకకషష
ఇసటట ననస:19-60
వయససస:29
లస: ససస స
94-57/641

6003 NDX3052131
పపరర: అనసరరధ కరరనటట

భరస : రమమశ బబబణ తతట
ఇసటట ననస:19-58
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:19-59
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆచసరతటఆనసద రరవప వలవనటట
ఇసటట ననస:19-60
వయససస:62
లస: పప

6013 NDX2795839
పపరర: నలమ చచదరర పపలవరరర

94-90/350

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస అరరకటర
ఇసటట ననస:19-57
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ తతట
ఇసటట ననస:19-58
వయససస:46
లస: పప

6010 NDX2123479
పపరర: లకడద నతయణడడ

6002 NDX1751214
పపరర: సరయ కకషష అరరకటర

94-57/919
6027 NDX2962546
పపరర: నతగ మహహశ బబబణ చరరమమమళర

తసడడ:డ ఆసజననయణలల చరరమమమళర
ఇసటట ననస:19-63
వయససస:37
లస: పప
94-57/921

6030 NDX2792265
పపరర: చదషతనఖ సరయ రరమరరడడ దదడడ

94-74/855

తసడడ:డ చదనన కరశవ రరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:19-63
వయససస:20
లస: పప
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94-75/1271 6032 NDX1433432
6031 NDX3049764
పపరర: నతగ మహహశ బబబణ చరరమమమళర
పపరర: ఫణణ భబరర వ నకసనతబబ యన

భసధసవప: ధన లకడద
ఇసటట ననస:19-63
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:19-63
వయససస:34
లస: ససస స

94-76/587 6035 NDX3137056
6034 NDX1433416
పపరర: నరరసదడ కలమమర నకసనతబబ యన
పపరర: కకషప ర కలమమర తషటబస

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:19-63
వయససస:35
లస: పప
6037 NDX2867588
పపరర: శరరద దదడడ

94-76/924

94-57/699

94-57/702

94-57/705

94-57/708

94-57/923

భరస : ససబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:19-65/1
వయససస:62
లస: ససస స

6047 NDX2708865
పపరర: శకనవరస రరవప బతషల

6050 NDX2708857
పపరర: గగపస బతషల

6053 NDX3012564
పపరర: మరరయమద బతషల

94-57/926

6056 NDX2834406
పపరర: నతగరరజ బతషల

94-57/703

6059 NDX2627248
పపరర: పరమణలపరటట వజయలకడద
భరస : కకశశర కలమమర రరడడడ
ఇసటట ననస:19-65/1
వయససస:37
లస: ససస స

6039 NDX2750842
పపరర: సతఖ శక లకడద దదవ తషటబస తషటబస

94-76/925

6042 NDX2706752
పపరర: పరరశత నలమర

94-57/701

6045 NDX2708030
పపరర: రమణయఖ దదవసడర

94-57/704

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల దదవసడర
ఇసటట ననస:19-64
వయససస:32
లస: పప
94-57/706

6048 NDX2706836
పపరర: తరరపఠమద ఒరరస

94-57/707

భరస : నరరకణ రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:19-64
వయససస:25
లస: ససస స
94-57/709

6051 NDX2842466
పపరర: ససబబబ రరవప ఓరరర

94-57/922

తసడడ:డ బడహదయఖ ఓరరర
ఇసటట ననస:19-64
వయససస:37
లస: పప
94-57/924

6054 NDX2861649
పపరర: సరసబశవరరవప తమదశశటస ట

94-57/925

తసడడ:డ శరసబయఖ
ఇసటట ననస:19-64
వయససస:24
లస: పప
94-57/927

తసడడ:డ ససబబ రరవప బతషల
ఇసటట ననస:19-64
వయససస:18
లస: పప
94-6/599

94-76/923

భరస : కకటట లసగస నలమర
ఇసటట ననస:19-64
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప బతషల
ఇసటట ననస:19-64
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:19-64
వయససస:21
లస: ససస స
6058 NDX2627255
పపరర: పరమణలపరటట భణలకడద

94-57/700

తసడడ:డ ససబబరరవప బతషల
ఇసటట ననస:19-64
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప బతషల
ఇసటట ననస:19-64
వయససస:33
లస: పప
6055 NDX2861623
పపరర: బబజ తమద శశటస ట

6044 NDX2708899
పపరర: ఆదదలకడద ఓరరర

6036 NDX2867620
పపరర: చదననన కరశవ రరడడడ దదడడ

భరస : కకశశర కలమమర తషటబస తషటబస
ఇసటట ననస:19-63, FLAT NO 403 OBR ENC
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస బతషల
ఇసటట ననస:19-64
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తషరక
ఇసటట ననస:19-64
వయససస:22
లస: పప
6052 NDX2834752
పపరర: బలరరజ బతషల

94-74/856

భరస : ససబబబ రరవప ఓరరర
ఇసటట ననస:19-64
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ దదవసడర
ఇసటట ననస:19-64
వయససస:29
లస: ససస స
6049 NDX2707172
పపరర: శవయఖ తషరక

6041 NDX2706778
పపరర: కకటట లసగస నలమర

94-76/586

తసడడ:డ రమ రరడడడ డడడడడడ
ఇసటట ననస:19-63
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వరనన నలమర
ఇసటట ననస:19-64
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ చనయఖ బతషల
ఇసటట ననస:19-64
వయససస:36
లస: పప
6046 NDX2706687
పపరర: పదద దదవసడర

94-76/922

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:19-63 FLAT 202
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మణసలయఖ తషరక
ఇసటట ననస:19-64
వయససస:54
లస: పప
6043 NDX2706927
పపరర: వనసకట రరవప బతషల

6038 NDX3078805
పపరర: అవనతష చననస

6033 NDX1433424
పపరర: వదతఖధర దదవ నకసనతబబ యన

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:19-63
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప తషటబస
ఇసటట ననస:19-63
వయససస:53
లస: పప

భరస : చదనన కరశవ రరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:19-63
వయససస:44
లస: ససస స
6040 NDX2707024
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తషరక

94-76/585

6057 NDX3006442
పపరర: పడసనన దదవళర

94-57/928

తసడడ:డ బల గణరవయఖ దదవళర
ఇసటట ననస:19-64/1
వయససస:19
లస: ససస స
94-6/600

6060 NDX2648871
పపరర: గసగర జజఖత పసదదరర ర

94-57/710

భరస : రరజవ రతన బడ
ఇసటట ననస:19-65/1
వయససస:41
లస: ససస స
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6061 NDX2714921
పపరర: అరరననశ బడ
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94-57/711

తసడడ:డ రరజవ రతన బడ
ఇసటట ననస:19-65/1
వయససస:20
లస: పప
6064 NDX2659050
పపరర: పరమణలపరటట ససబబ రరడడ

94-78/814

94-89/902

95-220/1071

94-90/355

94-60/210

94-60/213

94-60/1329

తసడడ:డ చననప రరడడడ కకమమదరరడడ
ఇసటట ననస:20-5-178
వయససస:56
లస: ససస స

6074 NDX1760694
పపరర: సతష బబబణ మలర సపరటట

6077 JBV2763969
పపరర: జయ దతవపలకరర

6080 JBV2764231
పపరర: పడసరద దతవపలకరర

6083 NDX2174944
పపరర: గగపరల కకషష పడసరద మమమడడ

94-59/566

6086 NDX2523561
పపరర: కకషష రరడడడ

94-60/115

6069 NDX2641702
పపరర: శరసత కలమమరర జరటస ట

6072 NDX3024411
పపరర: సరసబ శవ రరవప అరరకపపడడ

6075 JBV1350131
పపరర: రరమకకషషయఖ� మలర సపరటట�

94-60/211

6078 JBV2765717
పపరర: సరసబమద దతవపలకరర

94-75/1273

94-60/116

94-60/212

భరస : నతగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:20-2-292
వయససస:60
లస: ససస స
94-60/214

6081 NDX3227675
పపరర: మరరయమద గణడడసస

94-60/1328

తసడడ:డ పడసరద గణడడసస
ఇసటట ననస:20-2-299
వయససస:53
లస: ససస స
94-60/215

6084 NDX2758431
పపరర: భణవననశశరర దదవ గకసథద

94-60/1172

భరస : వశశశశశర రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:20-3-123
వయససస:53
లస: ససస స
94-73/618

6087 NDX2591246
పపరర: పడపపరష యడవలర

తసడడ:డ పసచర రరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-44 A R PLAZA Flat no: 10
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:20-5-157
వయససస:18
లస: ససస స

6089 NDX2339034
పపరర: నఖల రరడడడ తషమద

6090 NDX2339042
పపరర: చననపప రరడడ తషమద

తసడడ:డ చననపప రరడడ తషమద
ఇసటట ననస:20-5-178
వయససస:28
లస: పప

94-59/794

తసడడ:డ ససబబయఖ� �
ఇసటట ననస:20-1-131/4
వయససస:73
లస: పప

Deleted

94-91/35

94-89/901

తసడడ:డ శత రరమయఖ అరరకపపడడ
ఇసటట ననస:19-82
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వరససదదవ రరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:20-3-14B
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:20-3-343
వయససస:43
లస: ససస స
6088 NDX2339026
పపరర: జజససపనమద కకమమదరరడడ

94-75/1272

తసడడ:డ నతగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:20-2-292
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఏససరతనస గణడడసప
ఇసటట ననస:20-2-299
వయససస:65
లస: పప
6085 NDX0420760
పపరర: జయమద కరలశశటస ట

6071 NDX3078847
పపరర: నతగరరజ కలమమరర అతస లకరర

6066 NDX2874766
పపరర: ససబబ రరడడడ పరమణలపరటట

తసడడ:డ భబససర రరవప జరటస ట
ఇసటట ననస:19-75
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:20-2-292
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవపలల
ఇసటట ననస:20-2-292
వయససస:35
లస: పప
6082 NDX3228079
పపరర: పడసరద గణడడసప

94-4/1322

తసడడ:డ రరమ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:20-1-131/4
వయససస:49
లస: పప

భరస : చసదడ మహన వలక
ర రర
ఇసటట ననస:20-2-292
వయససస:25
లస: ససస స
6079 NDX0420877
పపరర: చసదడమహన వలక
ర రర

6068 NDX2701233
పపరర: పవన కలమమర వననగళర

94-76/1093

తసడడ:డ గగవసద రరడడడ పరమణలపరటట
ఇసటట ననస:19-65-1
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప అతస లకరర
ఇసటట ననస:19-75 FLAT NO 403
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : రరమ మహన రరవప పప లమ
ఇసటట ననస:19-245
వయససస:64
లస: ససస స
6076 NDX2420198
పపరర: పపరష కలమమరర వలక
ర రర

94-85/1202

తసడడ:డ శవశసకర రరవప వననగళర
ఇసటట ననస:19-75
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వననగళర
ఇసటట ననస:19-75
వయససస:64
లస: పప
6073 NDX1666512
పపరర: అరరణ కలమమరర పప లమ

6065 NDX2698140
పపరర: రరజవ రతన బడ

6063 NDX3254372
పపరర: ససబబ రరడడడ పరమణలపరటట

తసడడ:డ గగవసద రరడడడ పరమణలపరటట
ఇసటట ననస:19-65/1
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ బమమశశర రరవప బడ
ఇసటట ననస:19-65/1
వయససస:50
లస: పప

భరస : ససబబ రరడడడ పరమణలపరటట
ఇసటట ననస:19-65-1
వయససస:62
లస: ససస స
6070 SQX2112688
పపరర: శవ శసకర రరవప వననగళర

94-57/1135

భరస : ససబబ రరడడడ పరమణలపరటట
ఇసటట ననస:19-65/1
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమణలపరటట గగవసద రరడడ
ఇసటట ననస:19-65/1
వయససస:65
లస: పప
6067 NDX2875318
పపరర: భణలకడద పరమణలపరటట

6062 NDX3254844
పపరర: భణలకడద పరమణలపరటట

94-91/36

94-91/1031

94-91/37

తసడడ:డ జజజ రరడడడ తషమద
ఇసటట ననస:20-5-178
వయససస:54
లస: పప
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6091 NDX2483436
పపరర: రరమణ అసగగతష
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94-90/535

తసడడ:డ తతవపరఖ అసగరతత
ఇసటట ననస:20-5-401
వయససస:27
లస: పప
6094 NDX2775971
పపరర: కకషషయఖ పపల

94-90/1037

94-89/1079

6098 NDX3261559
పపరర: శరసత ఇసరరవత

94-90/1038

6101 NDX3085644
పపరర: మలర శశరర కకలగటర

94-91/1129

6104 NDX2620086
పపరర: దసరర పడసరద అతస ల
తసడడ:డ వనసకనన అతస ల
ఇసటట ననస:20-05-416
వయససస:22
లస: పప

6106 NDX2494946
పపరర: ఉదయ కకరణ మసచ

6107 NDX2495083
పపరర: వజయ భబససర మసచ

94-93/1136

తసడడ:డ కలమమర సరశమ మసచ
ఇసటట ననస:20-5-418
వయససస:35
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప కలమరర
ఇసటట ననస:20-5-420
వయససస:62
లస: ససస స
6112 NDX2843217
పపరర: చససడడ గసగర రరణణ

94-94/1169

6110 NDX1626011
పపరర: సరసబశవ రరవప కలమరర

94-91/1128

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:20-5-420
వయససస:56
లస: ససస స

6113 NDX2938876
పపరర: సరసబశవ రరవప యడర

94-93/1291

6099 NDX2615987
పపరర: శకనవరసస గణసడదబబ యన

94-65/802

6102 NDX0195040
పపరర: కమల సభబవత

94-91/38

6105 NDX2494854
పపరర: ససరరఖ మసచ

94-93/1135

భరస : ఉదయ కకరణ మసచ
ఇసటట ననస:20-5-418
వయససస:30
లస: ససస స
94-93/1137

6108 NDX2494995
పపరర: కలమమర సరశమ మసచ

94-93/1138

తసడడ:డ సప మరరజ మసచ
ఇసటట ననస:20-5-418
వయససస:64
లస: పప
94-90/537

6111 NDX2843084
పపరర: చససడడ కకటటశశర రరవప

94-90/1039

తసడడ:డ చదసచయఖ
ఇసటట ననస:20-5-420
వయససస:59
లస: పప
94-90/1041

తసడడ:డ శవ పడసరద రరవప యడర
ఇసటట ననస:20-5-420/401 SUBHAM RESI
వయససస:39
లస: పప

94-93/1421 6116 NDX3175528
6115 NDX2866036
పపరర: కకటట ససరఖ పడకరశ రరవప పపపపల
పపరర: అనత దదవ దదవరపలర

94-93/1420

భరస : జగన నతయక
ఇసటట ననస:20-5-415
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ సరశమ కలమరర
ఇసటట ననస:20-5-420
వయససస:66
లస: పప
94-90/1040

6096 NDX2834810
పపరర: అదద శశషష పపల

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:20-5-406/1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కలమమర సరశమ మసచ
ఇసటట ననస:20-5-418
వయససస:38
లస: పప
94-90/536

94-93/1134

తసడడ:డ కకషషయఖ పపల
ఇసటట ననస:20-5-401/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కకలగటర
ఇసటట ననస:20-5-408
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ఉమమమహహశశర రరవప చతరరల
ఇసటట ననస:20-5-416
వయససస:22
లస: ససస స

6109 NDX1626045
పపరర: శవ కలమమరర కలమరర

94-93/1419

భరస : వరగరఖ ఇసరరవత
ఇసటట ననస:20-5-401/2
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ కకలగటర
ఇసటట ననస:20-5-408
వయససస:31
లస: ససస స
6103 NDX2841161
పపరర: లకడద వనషషషవ చతరరల

6095 NDX2834786
పపరర: శరలమద పపల

6093 NDX2482842
పపరర: రసగర అసగగతష

భరస : రరమణ అసగగతష
ఇసటట ననస:20-5-401
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకషషయఖ పపల
ఇసటట ననస:20-5-401/1
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ బచఖ ఇసరరవత
ఇసటట ననస:20-5-401/2
వయససస:33
లస: పప
6100 NDX3085495
పపరర: వనసకట లకడద కకలగటర

94-93/1133

భరస : రరజరశ పరలలసర
ఇసటట ననస:20-5-401
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ చసదడయఖ పపల
ఇసటట ననస:20-5-401/1
వయససస:38
లస: పప
6097 NDX3288875
పపరర: వగఖ ఇసరరవత

6092 NDX2436186
పపరర: శరరష పరలలసర

94-91/1131

6114 NDX3080652
పపరర: ససజనఖ యడర

94-91/1130

భరస : సరసబశవ రరవప యడర
ఇసటట ననస:20-5-420/401 SUBHAM RESI
వయససస:33
లస: ససస స
6117 NDX3175353
పపరర: దదవరపలర శవనతనరరయణ

94-93/1422

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప పపపపల
ఇసటట ననస:20-5-420 FLOT NO 503 8TH
వయససస:73
లస: పప

భరస : శవనతనరరయణ దదవరపలర
ఇసటట ననస:20-5-421 SAI DHARANI APAR
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:20-5-421 SAI DHARANI APTS
వయససస:45
లస: పప

6118 NDX2494805
పపరర: హరరక నతగరరరడడడ

6119 NDX2667137
పపరర: మణసతతజ బబగస షపక

6120 NDX2676740
పపరర: బబజ పఠరన

తసడడ:డ ససరరష బబబణ నతగరరరడడ
ఇసటట ననస:20-5-426
వయససస:20
లస: ససస స

94-93/1139

భరస : శశశదత షపక
ఇసటట ననస:20-5-432
వయససస:46
లస: ససస స

94-4/1323

94-58/660

తసడడ:డ ఖదర ఖమన
ఇసటట ననస:20-5-432
వయససస:27
లస: ససస స
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6121 NDX2674083
పపరర: అబణదల రరహహమమన షపక
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94-60/1002

తసడడ:డ సపషద షపక
ఇసటట ననస:20-5-432
వయససస:24
లస: పప
94-91/39

భరస : పడసరద యరపననన
ఇసటట ననస:20-5-435
వయససస:27
లస: ససస స
94-93/1425

94-90/539

6128 NDX3134277
పపరర: నగరరజ కలమమరర వనలలవవలక

6131 NDX2435881
పపరర: శకకరనస రరడడడ బబ య

94-90/926

6134 NDX2644250
పపరర: హహమ శక సరయ ఆలపరటట

94-93/1426

6126 NDX3116118
పపరర: మహహష తమడ

94-60/1211

6129 NDX2435899
పపరర: రరకకదణణ బబ య

94-90/538

తసడడ:డ కకషష మహన రరడడ బబ య
ఇసటట ననస:20-5-441
వయససస:32
లస: ససస స
94-90/540

6132 NDX2435865
పపరర: కకషష మహన రరడడ

94-90/541

తసడడ:డ లచర రరడడడ బబ య
ఇసటట ననస:20-5-441
వయససస:64
లస: పప
94-58/661

తసడడ:డ శవ ససరఖ పడకరశ బబబణ
ఇసటట ననస:20-5-442
వయససస:19
లస: ససస స

6135 NDX2580918
పపరర: నలమ సరయ ఆలపరటట

94-90/927

తసడడ:డ శవ ససరఖ పడకరశ బబబణ
ఇసటట ననస:20-5-442
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : జవనసద కలమమర పరకరలపరటట
ఇసటట ననస:20-5-442 FLAT NO.201
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చటటసపప తష
ఇసటట ననస:20-5-442 WARD NUMBER 4
వయససస:19
లస: ససస స

94-78/582
6138 NDX0799122
పపరర: చటటసపప తష శకనవరసరరవప
chittipothu
తసడడ:డ సససగయఖ chittipothu
ఇసటట ననస:20-5-442 WARD NUMBER 4
వయససస:47
లస: పప

6139 NDX2564649
పపరర: శరరద చటటసపప తష

6140 NDX2560571
పపరర: శలప చటటసపప తష

6141 NDX3283843
పపరర: జజజ న దదప పరకరలపరటట

94-59/1272

94-90/928

6137 NDX2640597
పపరర: జజఖతఖప చటటసపప తష

94-91/1032

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:20-5-437/1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మహన రరడడ బబ య
ఇసటట ననస:20-5-441
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రఘణరరస వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-441
వయససస:32
లస: పప
6136 NDX3283835
పపరర: అరరణతసజన ఇయణణణన

94-93/1424

భరస : శవ రరమ కకషష వనలలవవలక
ఇసటట ననస:20-5-440
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : కకషష మహన రరడడ బబ య
ఇసటట ననస:20-5-441
వయససస:51
లస: ససస స
6133 NDX2606218
పపరర: రరహహల వరససరరడడడ

6125 NDX2824225
పపరర: శకనవరస రరవప గణసటటపలర

6123 NDX2587665
పపరర: అహదద షపక

తసడడ:డ శశశదత షపక
ఇసటట ననస:20-5-432
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ గణసటటపలర
ఇసటట ననస:20-5-437
వయససస:46
లస: పప

భరస : శవరరస కకషషయఖ కలపపగరరర
ఇసటట ననస:20-5-440
వయససస:55
లస: ససస స
6130 NDX2435873
పపరర: కమల బబ య

94-90/925

తసడడ:డ శశశదత
ఇసటట ననస:20-5-432
వయససస:26
లస: పప

6124 NDX2018407
పపరర: శరకవఖ యరపననన

6127 NDX3172269
పపరర: నతగ రరజ కలమమరర వనలలవవలల

6122 NDX2623445
పపరర: యణసఫ షపక

94-5/897

94-90/929

94-59/1273

భరస : శకనవరస రరవప చటటసపప తష
ఇసటట ననస:20-5-442 WARD NUMBER 4
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చటటసపప తష
ఇసటట ననస:20-5-442 WARD NUMBER 4
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ జవరనసద కలమమర పరకరలపరటట
ఇసటట ననస:20-5-442, FLAT NO. 201
వయససస:29
లస: పప

6142 NDX2701530
పపరర: కకషష రరవప బబ లమర

6143 NDX2483063
పపరర: శరరద బదస
ద రర

6144 NDX2018522
పపరర: వనసగయఖ కకవ

94-90/930

Deleted

తసడడ:డ కకటయఖ బబ లమర
ఇసటట ననస:20-5-443
వయససస:69
లస: పప
6145 NDX2579688
పపరర: ససత రరమయఖ కరకక

భరస : కకషష రరడడడ బదస
ద రర
ఇసటట ననస:20-5-443
వయససస:40
లస: ససస స
94-91/1033

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కరకక
ఇసటట ననస:20-5-443
వయససస:73
లస: పప
6148 NDX2969087
పపరర: ఆనసద బబబణ కకలర
తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకలర
ఇసటట ననస:20-5-443
వయససస:38
లస: పప

94-91/40

6146 NDX3103397
పపరర: భవన పరసడద

94-91/1132

భరస : జగదదశ
ఇసటట ననస:20-5-443
వయససస:41
లస: ససస స
94-100/937

6149 NDX2523587
పపరర: శరరద

94-91/41

తసడడ:డ బసవయఖ కకవ
ఇసటట ననస:20-5-443
వయససస:62
లస: పప
6147 NDX2494664
పపరర: హరర చసదన కకనకసచ

94-93/1140

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప కకనకసచ
ఇసటట ననస:20-5-443
వయససస:20
లస: ససస స
94-91/42

భరస : కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-443 A R PLAZA Flat no:1
వయససస:40
లస: ససస స

6150 NDX2857936
పపరర: సరయ వసశ కకషష మకరసన

94-93/1427

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:20-5-443 f no 204
వయససస:18
లస: పప
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6151 NDX2424869
పపరర: వరణణశక కకలర
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94-91/380

6152 NDX2424851
పపరర: లకదయఖ చచదరర కకలర

94-91/381

6153 NDX2624898
పపరర: నతగ లకడద బచసర

94-56/566

భరస : లకదయఖ చచదరర కకలర
ఇసటట ననస:20-5-444, MOUNICA RESIDEN
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కకలర
ఇసటట ననస:20-5-444, MOUNICA RESIDEN
వయససస:57
లస: పప

భరస : నగరరరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-445
వయససస:41
లస: ససస స

6154 NDX2812139
పపరర: నతగ వనణణ బలలససపత

6155 NDX2753606
పపరర: నగరరరడడడ బచసర

6156 NDX2812162
పపరర: లకడద పడసనన బలలససపరటట

94-89/924

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బలలససపత
ఇసటట ననస:20-5-445
వయససస:22
లస: ససస స
6157 SQX2398220
పపరర: ససజజత నసదదపరటట

తసడడ:డ వర భబససర రరడడడ బచసర
ఇసటట ననస:20-5-445
వయససస:45
లస: పప
95-84/833

భరస : వనణణ బబబణ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:20-5-445
వయససస:32
లస: ససస స
6160 NDX2483055
పపరర: కకషష రరడడడ బదస
ద రర

94-91/43

తసడడ:డ పసచర రరడడడ బదస
ద రర
ఇసటట ననస:20-5-446
వయససస:41
లస: పప
6163 NDX3256211
పపరర: వజయ లకడద ఏలకరర

94-203/778

94-93/1430

తసడడ:డ మణతష
స కనపపలర
ఇసటట ననస:20-5-451
వయససస:51
లస: పప
6175 NDX2269769
పపరర: లకడద రరజఖమణ యలర సపలర

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:20-5-452
వయససస:42
లస: పప

6162 NDX3002722
పపరర: భబగఖ శలప లననసటట

94-91/44

6164 NDX3256286
పపరర: వజయ లకడద ఏలకరర

6167 NDX3156502
పపరర: సదతశవ రరవప బసడర మమడడ

6170 NDX2859189
పపరర: సరసబశవ రరవప గణసటటపలర

6173 NDX2556553
పపరర: మగద లలన పపరరకల

94-93/1141

6176 NDX2857688
పపరర: శకనవరస రరవప గనపశశటస ట

94-89/1070

94-93/1431

6179 NDX2592210
పపరర: నతగ లకడద వనపలర
తసడడ:డ కకసడయఖ నతయణడడ వనపలర
ఇసటట ననస:20-5-452
వయససస:20
లస: పప

6165 NDX3175635
పపరర: మలర కరరరరన రరవప యమమణణ

94-93/1429

తసడడ:డ అకసయఖ యమమణణ
ఇసటట ననస:20-5-449 TEJA RESIDENCY
వయససస:49
లస: పప
6168 NDX3180569
పపరర: పడమల రరణణ బసడర మమడడ

94-93/1432

భరస : సదతశవ రరవప
ఇసటట ననస:20-5-450
వయససస:46
లస: ససస స
94-93/1434

6171 NDX3088705
పపరర: ఘసట తరరమలదదవ ఘసట

94-93/1435

భరస : ఘసట లకడదనతరరయణ లకడదనతరరయణ
ఇసటట ననస:20-5-450,muthyaalareddy naga
వయససస:34
లస: ససస స
94-95/729

6174 NDX2557940
పపరర: లఖత కనపపలర

94-95/730

తసడడ:డ రరజ కనపపలర
ఇసటట ననస:20-5-451
వయససస:20
లస: ససస స
94-93/1436

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గనపశశటస ట
ఇసటట ననస:20-5-452
వయససస:44
లస: పప
94-95/731

94-93/1428

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:20-5-449
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరజ కనపపలర
ఇసటట ననస:20-5-451
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప యలర సపలర
ఇసటట ననస:20-5-452
వయససస:55
లస: ససస స
6178 NDX2599652
పపరర: మలర కరరరరన రరవప పససపపలలటట

6161 NDX2018308
పపరర: సరయ కలమమర గసడవలర

తసడడ:డ వనసకట రరవప గణసటటపలర
ఇసటట ననస:20-5-450
వయససస:33
లస: పప
94-73/662

94-90/1043

భరస : వనసకటటశశరరర మత
ఇసటట ననస:20-5-445 FLOT NO 201
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:20-5-450
వయససస:52
లస: పప
94-93/1433

6159 NDX2912269
పపరర: ససరఖ కలమమరర మత

తసడడ:డ శకరరమ మమరరస మత
ఇసటట ననస:20-5-445 FLOT NO 201
వయససస:63
లస: పప

Deleted

భరస : సదతశవరరవప
ఇసటట ననస:20-5-450
వయససస:46
లస: ససస స
6172 NDX2610160
పపరర: రరజ కనపపలర

94-90/1042

భరస : రమమశ చసదడ బబబణ ఏలకరర
ఇసటట ననస:20-5-449 F-3
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:20-5-450
వయససస:52
లస: పప
6169 NDX3157658
పపరర: పడమల రరణణ బసడర మమడడ

6158 NDX2912368
పపరర: వనసకటటశశరరర మత

94-91/1134

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బలలససపరటట
ఇసటట ననస:20-5-445
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గసడవలర
ఇసటట ననస:20-5-449
వయససస:67
లస: పప

భరస : రమమశ చసదడ బబబణ ఏలకరర
ఇసటట ననస:20-5-449
వయససస:48
లస: ససస స
6166 NDX3176203
పపరర: సదతశవరరవప బసడర మమడడ

94-91/1133

6177 NDX2857654
పపరర: హరరత గనపశశటస ట

94-93/1437

భరస : శకనవరస రరవప గనపశశటస ట
ఇసటట ననస:20-5-452
వయససస:40
లస: ఇ
94-95/732

6180 NDX2224400
పపరర: ససపడజ వనలద

94-3/1243

తసడడ:డ చసదడమమళ వనలద
ఇసటట ననస:20-5-455
వయససస:26
లస: ససస స
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6181 AP151010192418
పపరర: కరరమమన షపక�

94-55/691

భరస : అలమరభక�
ఇసటట ననస:20-5-455
వయససస:41
లస: ససస స
6184 NDX3150935
పపరర: వజరత కకఠరఖలమ

94-93/1394

94-93/1142

94-90/546

94-90/1044

94-90/1047

94-91/1136

94-93/1145

6194 NDX2931509
పపరర: లకడద ఉయమఖరర

6197 NDX2562379
పపరర: సహససన పప టట
ర రర

94-93/1441

Deleted
94-91/383

తసడడ:డ ఉదయ భబససర రరవప దతమచరర
ఇసటట ననస:20-5-466. F.NO.301
వయససస:22
లస: ససస స

94-91/1135

6189 NDX0893214
పపరర: కలమఖణణ పపనసమణచసర�

94-90/545

6192 NDX2482958
పపరర: రరధత రరణణ చటటస పప

94-93/1144

భరస : శవ కకటట రరడడ చటటస పప
ఇసటట ననస:20-5-462
వయససస:27
లస: ససస స
94-90/1045

6195 NDX2931533
పపరర: అనల కలమమర రరచకకసడ

94-90/1046

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:20-5-463
వయససస:29
లస: పప
94-95/733

6198 NDX2873362
పపరర: నతగ మమనక కలరక

94-89/925

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలరక
ఇసటట ననస:20-5-466
వయససస:20
లస: ససస స

94-91/1137 6201 NDX2787042
94-91/1138
6200 NDX2784981
పపరర: ఉదయ భబససర రరవప దతమచరర
పపరర: లకడద కణక దసరర దదవ దతమచరర

భరస : ఉదయ భబససర దతమచరర
ఇసటట ననస:20-5-466
వయససస:43
లస: ససస స

94-93/1146 6204 NDX3069242
6203 NDX2494672
పపరర: కర ఆర వ పడసరద కకసడమడడగణ
పపరర: శకహరరరరవప యయసడస
ర రర

తసడడ:డ నరసససహ కకసడమడడగణ
ఇసటట ననస:20-5-466
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ కసడద
ఇసటట ననస:20-5-466
వయససస:51
లస: పప
6208 NDX2435907
పపరర: శరకవణణ దతమచరర

94-93/1143

తసడడ:డ వనసకట రరవప దతమచరర
ఇసటట ననస:20-5-466
వయససస:47
లస: పప

భరస : కర ఆర వ పడసరద కకసడమడడగణ
ఇసటట ననస:20-5-466
వయససస:50
లస: ససస స
6205 NDX2859239
పపరర: శకనవరస రరవప కసడద

6191 NDX2482966
పపరర: వణ చటటస పప

6186 NDX3124302
పపరర: వనసకట రమణ పపరస

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:20-5-461
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయణలల పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:20-5-464
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప దతమచరర
ఇసటట ననస:20-5-466
వయససస:64
లస: ససస స
6202 NDX2494888
పపరర: లకడద సరసశత కకసడమడడగణ

94-93/1439

తసడడ:డ శరసబయఖ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:20-5-463
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర రరచకకసడ
ఇసటట ననస:20-5-463
వయససస:26
లస: ససస స
6199 NDX2787067
పపరర: లకడద కసఠస దతమచరర

6188 NDX3127008
పపరర: వనసకట లకడద పపరస

94-64/802

భరస : నతగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:20-5-459
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : సరయ బబబబ రరడడ చటటస పప
ఇసటట ననస:20-5-462
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకషష చరరమమమళర
ఇసటట ననస:20-5-463
వయససస:62
లస: ససస స
6196 NDX2931293
పపరర: పడభబవత రరచకకసడ

94-93/1438

తసడడ:డ నతగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:20-5-459
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:20-5-461
వయససస:46
లస: పప
6193 NDX2931632
పపరర: అదదమద చరరమమమళర

6185 NDX3148954
పపరర: ఏన వ కకషష చదషతనఖ

6183 NDX2782746
పపరర: పపణఖవత గణమదలర

భరస : ససబబబరరవప గణమదలర
ఇసటట ననస:20-5-455
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర పడసరద
ఇసటట ననస:20-5-455
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ భబరత పరశరరమ బలజరపలర
ఇసటట ననస:20-5-459
వయససస:22
లస: పప
6190 NDX0894188
పపరర: శకనవరసరరవప పపనసమణచసర�

94-55/809

తసడడ:డ మణకససటట గణమదళర
ఇసటట ననస:20-5-455
వయససస:58
లస: పప

భరస : కకషష చదషతనఖ
ఇసటట ననస:20-05-455
వయససస:30
లస: ససస స
6187 NDX2495075
పపరర: పరల బలజరపలర

6182 NDX2798114
పపరర: ససబబబ రరవప గణమదళర

6206 NDX3069051
పపరర: నతగజజఖత యయసడస
ర రర

తసడడ:డ ససతతరరమయఖ యయసడస
ర రర
ఇసటట ననస:20-5-466
వయససస:51
లస: పప
94-93/1442

భరస : శకహరరరరవప యయసడస
ర రర
ఇసటట ననస:20-5-466
వయససస:50
లస: ససస స
6209 NDX2933240
పపరర: ససధఖ రరణణ కసడద
భరస : శకనవరస రరవప కసడద
ఇసటట ననస:20-5-466, F NO 202
వయససస:39
లస: ససస స

94-93/1440

6207 NDX2435915
పపరర: సరయ శక దతమచరర

94-91/382

తసడడ:డ ఉదయ భబససర రరవప దతమచరర
ఇసటట ననస:20-5-466. F.NO.301
వయససస:21
లస: ససస స
94-90/1048

6210 NDX2707594
పపరర: మమనస పగరలర

94-80/830

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పగరలర
ఇసటట ననస:20-5-466,pvr residency
వయససస:23
లస: ససస స
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6211 NDX2616704
పపరర: హనసమసత రరవప యకసల

94-56/567

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:20-5-467
వయససస:75
లస: పప
6214 NDX2589208
పపరర: మమరర రరజరశశరర జజగరరర

94-74/649

94-90/931

94-93/1443

94-95/734

94-93/1446

94-93/1449

94-91/1139

భరస : దతసస కలవ
ఇసటట ననస:20-5-479
వయససస:46
లస: ససస స

6224 NDX2956506
పపరర: మసజల బబజవరడ

6227 NDX2857308
పపరర: ఆసజననయణలల బబజవరడ

6230 NDX2728079
పపరర: నతగమర మరవల షపక

94-90/932

94-56/723

6239 NDX3084159
పపరర: పరప రరవప కలవ
తసడడ:డ దతసస కలవ
ఇసటట ననస:20-5-479
వయససస:38
లస: పప

94-93/1294

6222 NDX2982551
పపరర: సహససన పప టట
ర రర

94-93/1444

6225 NDX3117736
పపరర: మలర యఖ బబజవరడ

94-93/1445

తసడడ:డ ఆసజననయణలల బబజవరడ
ఇసటట ననస:20-5-469/2
వయససస:55
లస: పప
94-93/1447

6228 NDX2859155
పపరర: జయరబ షపక

94-93/1448

భరస : ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:20-5-472
వయససస:67
లస: ససస స
94-93/1450

6231 NDX2857480
పపరర: నజరరననసర షపక

94-93/1451

భరస : నతగమర మర వల షపక
ఇసటట ననస:20-5-472
వయససస:37
లస: ససస స
94-91/1141

భరస : హజరత షపక
ఇసటట ననస:20-5-475
వయససస:26
లస: ససస స
94-91/1423

భరస : శవ నతగరశశర రరవప ఒలలటట
ఇసటట ననస:20-5-477
వయససస:36
లస: ససస స
94-93/1453

6219 NDX2579944
పపరర: రరఘవనసదడ రరవప ఉదయగరరర

94-91/1140 6234 NDX2786721
6233 NDX2784775
పపరర: చనన నతయబ రససల యడవలర
పపరర: మరరబ షపక

6236 NDX2655686
పపరర: శశషష కలమమరర ఒలలటట

94-85/1271

భరస : ఆసజననయణలల పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:20-5-468
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖజ మరవల యడవలర
ఇసటట ననస:20-5-475
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప ఒలలటట
ఇసటట ననస:20-5-477
వయససస:41
లస: పప
6238 NDX3084266
పపరర: రజ కలవ

94-89/926

భసధసవప: నజరరననసర షపక
ఇసటట ననస:20-5-472
వయససస:38
లస: పప

భరస : మరవల యడవలర
ఇసటట ననస:20-5-475
వయససస:75
లస: ససస స
6235 NDX2604007
పపరర: శవ నతగరశశర రరవప ఒలలటట

6221 NDX2871515
పపరర: ఆసజననయణలల పప టట
ర రర

6216 NDX2993251
పపరర: పదతదవత వనపలర

తసడడ:డ శరసబయఖ ఉదయగరరర
ఇసటట ననస:20-5-467
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ మలర యఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:20-5-469/2
వయససస:31
లస: పప

భసధసవప: జయరబ షపక
ఇసటట ననస:20-5-472
వయససస:66
లస: పప
6232 NDX2785566
పపరర: ఫరతమ యడవలర

94-91/1023

భరస : ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:20-5-469/2
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:20-5-469/2
వయససస:32
లస: పప
6229 NDX2859304
పపరర: ఖజజవల షపక

6218 NDX2559169
పపరర: నతగమలలర శశరర కలకసపలర

94-74/648

భరస : అరరరనరరవప వనపలర
ఇసటట ననస:20-5-467
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:20-5-468
వయససస:29
లస: పప

భసధసవప: సహససన పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:20-5-468
వయససస:33
లస: పప
6226 NDX2753630
పపరర: ఆసజననయణలల బబజవరడ

94-74/650

భరస : ససబబరరవప కలకసపలర
ఇసటట ననస:20-05-467
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ వనపలర
ఇసటట ననస:20-5-467
వయససస:45
లస: పప
6223 NDX2562403
పపరర: ఆసజననయణలల పప టట
ర రర

6215 NDX2607091
పపరర: ఇసదదరర పసడయదరరన మమడడశశటస ట

6213 NDX2607042
పపరర: ఆసథథన జజగరరర

తసడడ:డ మరరయమ దతస జజగరరర
ఇసటట ననస:20-5-467
వయససస:58
లస: పప

భరస : శరఖస సససదర జజగరరర
ఇసటట ననస:20-5-467
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ కలకసపలర
ఇసటట ననస:20-5-467
వయససస:58
లస: పప
6220 NDX2991545
పపరర: అరరరనరరవప వనపలర

94-56/568

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:20-5-467
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ఆసథథన జజగరరర
ఇసటట ననస:20-5-467
వయససస:55
లస: ససస స
6217 NDX2559151
పపరర: ససబబరరవప కలకసపలర

6212 NDX2616555
పపరర: చసదతడవత యకసల

6237 NDX3084290
పపరర: దతసస కలవ

94-93/1452

తసడడ:డ ససబబయఖ కలవ
ఇసటట ననస:20-5-479
వయససస:55
లస: పప
94-93/1454

6240 NDX3084076
పపరర: శక లకడద కలవ

94-93/1455

భరస : పరపరరవప కలవ
ఇసటట ననస:20-5-479
వయససస:31
లస: ససస స
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6241 NDX2548444
పపరర: గగపస నతథ రరడడ గణవశల

94-3/1290

భసధసవప: శవరరడడడ గణవశల
ఇసటట ననస:20-5-484
వయససస:19
లస: పప
6244 NDX2175041
పపరర: శకనవరససలల అసకరల

94-90/547

94-90/1049

94-93/1458

94-93/1151

94-93/1154

94-93/1157

94-93/1461

తసడడ:డ శసకర కసచరర
ఇసటట ననస:20-5-492
వయససస:21
లస: ససస స

6254 NDX2494706
పపరర: కమల కకసడమడడగణల

6257 NDX2494615
పపరర: పవన కళళఖణ రరడడ ఘసట

6260 NDX2494649
పపరర: గగవసదత రరడడడ గసట

6263 NDX3027273
పపరర: వనసకటరరవమద బబసరన

94-93/1464

94-93/1467

94-93/1152

6249 NDX2494912
పపరర: వవనక వరద చచదరర నలర పననన

94-93/1149

6252 NDX2492957
పపరర: మమనక కకసడమడడగణల

94-93/1150

6255 NDX2494979
పపరర: లకసస తషమద

94-93/1153

భరస : గగవసదత రరడడడ ఘసట
ఇసటట ననస:20-5-492
వయససస:50
లస: ససస స
94-93/1155

6258 NDX2495059
పపరర: జజసఫ రరడడడ యయరరవ

94-93/1156

తసడడ:డ జజకబ రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:20-5-492
వయససస:39
లస: పప
94-93/1158

94-93/1460
6261 NDX2865889
పపరర: రరమ పడసరద రరవప గణమద డడలర

తసడడ:డ వర సరశమ గణమద డడలర
ఇసటట ననస:20-5-492
వయససస:63
లస: పప
94-93/1462

6264 NDX2865855
పపరర: శకవణ కలమమర గణమద డడలర

94-93/1463

తసడడ:డ రరమ పడసరద రరవప గణమద డడలర
ఇసటట ననస:20-5-492
వయససస:31
లస: పప

6266 NDX3131729
పపరర: వననద కలమమర రరడడడ
కకనతదమడడహహలమ
తసడడ:డ ససబబరరడడడ కకనతదమడడహహలమ
ఇసటట ననస:20-5-492
వయససస:28
లస: పప

94-93/1465

6269 NDX3119344
పపరర: నగమల మమర పరలడడగణ

94-93/1468

తసడడ:డ పరలడడగణ శవ
ఇసటట ననస:20-5-492
వయససస:21
లస: పప

94-93/1457

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకసడమడడగణల
ఇసటట ననస:20-5-492
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఆసథథన రరడడడ బబసరన
ఇసటట ననస:20-5-492
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకటట రరడడడ మసడల
ఇసటట ననస:20-5-492
వయససస:29
లస: ససస స
6268 NDX3085750
పపరర: ఆదదలకడద కసచరర

94-93/1459

తసడడ:డ పరపస రరడడడ గసట
ఇసటట ననస:20-5-492
వయససస:51
లస: పప

భరస : రరమ పడసరద రరవప గణమద డడలర
ఇసటట ననస:20-5-492
వయససస:48
లస: ససస స
6265 NDX2857720
పపరర: మలర క మసడల

6251 NDX2857894
పపరర: ఖమజజవల నసరబబష షపక

6246 NDX3126158
పపరర: శకనవరససలల అసకరల

తసడడ:డ NALLAPANENI నలర పననన
ఇసటట ననస:20-5-491
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదత రరడడడ ఘసట
ఇసటట ననస:20-5-492
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వర రరడడడ కకసడమడడగణల
ఇసటట ననస:20-5-492
వయససస:48
లస: పప
6262 NDX2865871
పపరర: నరదల గణమద డడలర

94-91/1429

భరస : ససబబబరరడడడ కకసడమడడగణల
ఇసటట ననస:20-5-492
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : బబల రరడడడ కకమమదరరడడ
ఇసటట ననస:20-5-492
వయససస:61
లస: ససస స
6259 NDX2494631
పపరర: ససబబబరరడడడ కకసడమడడగణల

6248 NDX3276151
పపరర: వవనక నలర పననన

94-93/1456

తసడడ:డ చన కకసడయఖ అసకరల
ఇసటట ననస:20-5-488
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:20-5-491
వయససస:55
లస: పప

భరస : జజసపఫ రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:20-5-492
వయససస:37
లస: ససస స
6256 NDX2494847
పపరర: మరరయ రరణణ కకమమదరరడడ

94-93/1148

తసడడ:డ ససరరసదడ నతథ నలర పననన
ఇసటట ననస:20-5-491
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:20-5-491
వయససస:55
లస: పప
6253 NDX2494870
పపరర: అజత యయరరవ

6245 NDX2494920
పపరర: అదద లకడద అసకరల

6243 NDX2720647
పపరర: బల కకషష రరడడడ ఏ

తసడడ:డ నతగరరరరన రరడడడ ఏ
ఇసటట ననస:20-5-485
వయససస:37
లస: పప

తలర : కకసడయఖ అసకరల
ఇసటట ననస:20-5-488
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : ఖమజజవల నసరబబష షపక
ఇసటట ననస:20-5-491
వయససస:45
లస: ససస స
6250 NDX2865954
పపరర: ఖజ వల నసర బబష షపక

94-93/1147

తసడడ:డ శవ రరడడడ గణవశల
ఇసటట ననస:20-5-484/D
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ చనన కకసడయఖ అసకరల
ఇసటట ననస:20-5-488
వయససస:40
లస: పప
6247 NDX2839546
పపరర: నతగమరబ షపక

6242 NDX2482941
పపరర: గగపస నతథ రరడడ గణవశల

6267 NDX2857753
పపరర: హరర పపజత గణమద డడలర

94-93/1466

భరస : శకవణ కలమమర గణమద డడలర
ఇసటట ననస:20-5-492
వయససస:23
లస: ససస స
6270 NDX2857746
పపరర: దదవఖ కకరసన బబసరన

94-93/1469

తసడడ:డ బల ఆసథథన రరడడడ బబసరన
ఇసటట ననస:20-5-492
వయససస:21
లస: ససస స
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పపరర: సశరష లత పవపలకరర
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94-90/1151

భరస : ససధతకరరరవప పవపలకరర
ఇసటట ననస:20-5-492, 7TH LINE
వయససస:37
లస: ససస స
94-89/715

భరస : రవసదడ రడడడ బబషరరడడడ
ఇసటట ననస:20-05-494
వయససస:40
లస: ససస స
94-93/1295

94-93/1161

6283 NDX2362853
పపరర: పడవలర క పరకనతటట

94-90/549

భరస : నరసరరడడడ పరకనతటట
ఇసటట ననస:20-5-508/1
వయససస:24
లస: ససస స

6278 NDX2562148
పపరర: దసరర రరడడడ వపపపపటటరర

94-90/552

94-95/735

భరస : సప మమశశర రరవప బబ ళర
ఇసటట ననస:20-5-517
వయససస:59
లస: ససస స

94-90/548

6284 NDX1625070
పపరర: మసరసన బ షపక

94-90/550

భరస : జజసఫ రరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:20-5-522
వయససస:40
లస: ససస స

6290 NDX1788068
పపరర: జజసఫ రరడడడ అలర స

భరస : శకనవరస రరవప తనననరర
ఇసటట ననస:20-5-524
వయససస:33
లస: ససస స

94-90/553

94-91/45

6298 NDX1676784
పపరర: మసగమద ఉపరమమల

94-91/46

6296 NDX3254802
పపరర: మణరళమహన రరడడ బబ సతష

94-93/1163

భరస : సరసబశవరరవప వలర భబపపరస
ఇసటట ననస:20-5-535
వయససస:52
లస: ససస స

6282 NDX3210887
పపరర: పడవలర క పరకనతటట

94-91/1142

6285 NDX1625112
పపరర: బబజ షపక

94-90/551

6288 NDX2404291
పపరర: సప మమశశర రరవప బబ ళర

94-90/554

6291 NDX2224327
పపరర: శకనవరస రరవప తనననరర

94-3/1244

తసడడ:డ పపళర రరవప తనననరర
ఇసటట ననస:20-5-524
వయససస:38
లస: పప
94-93/1165

6294 NDX2492973
పపరర: అసజల కలమమరర పప సరన

94-93/1166

తలర : శకరరమ బబబణ పప సరన
ఇసటట ననస:20-5-530
వయససస:45
లస: ససస స
94-91/1417

తసడడ:డ నతరరయణ రరడడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:20-5-534
వయససస:57
లస: పప
6299 JBV3261310
పపరర: ధనలకడద వలర భబపపరస

94-93/1470

తసడడ:డ బణచర రరజ బబ లమర
ఇసటట ననస:20-5-517
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకరరకలల
ఇసటట ననస:20-5-525
వయససస:21
లస: పప

6295 NDX1676750
పపరర: దదర సరశమ నతయణడడ
ఉపరమమల
తసడడ:డ రమనతయణ
డ ఉపరమమల
ఇసటట ననస:20-5-533
వయససస:61
లస: పప

భరస : దదరసరశమనతయణడడ ఉపరమమల
ఇసటట ననస:20-5-535
వయససస:51
లస: ససస స

6293 NDX2495125
పపరర: వనయ కలమమర కకరరకలల

6279 NDX2776474
పపరర: సరయ కలమమర మదమసచ

తసడడ:డ శలమర షపక
ఇసటట ననస:20-5-510
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ దదవరదతన రరడడ అలర స
ఇసటట ననస:20-5-522
వయససస:48
లస: పప
94-93/1164

94-93/1160

భరస : నరసరరడడడ పరకనతటట
ఇసటట ననస:20-5-508
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మమశశర రరవప బబ ళర
ఇసటట ననస:20-5-517
వయససస:28
లస: పప
94-93/1162

6276 NDX2494789
పపరర: కకకషష రరడడడ వడడమణల

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:20-5-499
వయససస:21
లస: పప

6281 NDX1541250
పపరర: చనన హజరత వల
యలమసదల
తసడడ:డ ఒనసనర సరహహబ
ఇసటట ననస:20-5-508
వయససస:30
లస: పప

6287 NDX2404309
పపరర: సతఖ నతగ బబ ళర

94-42/697

తసడడ:డ పపటస రరడడడ వడడమణల
ఇసటట ననస:20-5-494
వయససస:54
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:20-5-510
వయససస:28
లస: ససస స

6286 NDX2404283
పపరర: ఆదదలకదమద బబ ళర

6292 NDX2269900
పపరర: వనసకట రమణ తనననరర

94-93/1159

తసడడ:డ శత రమ రరడడ వపపపపటటరర
ఇసటట ననస:20-5-494 FLAT 204
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:20-5-501
వయససస:71
లస: పప

6289 NDX1788142
పపరర: వజయ వనళర ళసగరణణ శశరరలల గరదద

6275 NDX2494698
పపరర: ఝమనస లకడద ఉడడమణల

6273 NDX2619864
పపరర: రవసదడ రరడడడ వదసదల

తసడడ:డ రమ రరడడడ వదసదల
ఇసటట ననస:20-05-494
వయససస:47
లస: పప

భరస : కకషష రరడడడ ఉడడమణల
ఇసటట ననస:20-5-494
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : దసరర రరడడడ వపపపపటటరర
ఇసటట ననస:20-5-494 FLAT 204
వయససస:48
లస: ససస స
6280 NDX0167320
పపరర: కరశయఖ కసదదమళళ

94-91/1409

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ పవపలకరర
ఇసటట ననస:20-5-492, 7TH LINE
వయససస:43
లస: పప

6274 NDX2619955
పపరర: హహమలత బబషరరడడడ

6277 NDX2587400
పపరర: ససజన వపపపపటటరర

6272 NDX3246717
పపరర: ససధతకరరరవప పవపలకరర

6297 NDX1525379
పపరర: శకనవరససలల మడదఎస

94-90/555

తసడడ:డ రరమయఖ మడదఎస
ఇసటట ననస:20-5-535
వయససస:51
లస: ససస స
94-93/1167

6300 NDX1811331
పపరర: వనసకటటష వలర భబపపరస

94-93/1168

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వలర భబపపరస
ఇసటట ననస:20-5-535
వయససస:24
లస: పప

Page 68 of 259

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-43

6301 NDX1525536
పపరర: నరరసదడ కలమమర వలర భబపపరస

94-93/1169

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వలర భబపపరస
ఇసటట ననస:20-5-535
వయససస:27
లస: పప
6304 NDX1846684
పపరర: తదకర ర రరణణ మమడడకకసడ

94-90/556

94-67/951

94-114/810

94-91/1035

94-91/1143

94-92/944

94-12/1403

తసడడ:డ వనసకట రరవప నరరళళ
ఇసటట ననస:20-5-553
వయససస:21
లస: ససస స
6325 NDX3194958
పపరర: వనసకట రమణ నరరళళ

భరస : పపరష చసదడ రరవప పప లవరపప
ఇసటట ననస:20-5-557
వయససస:82
లస: ససస స

94-127/20

6314 NDX2877496
పపరర: వరమద మణదడబబ యన

6317 NDX2857464
పపరర: వరమద మణదడబబ యన

94-93/1477

94-90/1051

6312 NDX2545820
పపరర: షరరదళ మమమససర

94-93/1474

6318 NDX2857357
పపరర: ఆసజననయణలల మణదడబబ యన

94-90/1052

94-93/1475

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:20-5-546
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ జజజ కకడదల
ఇసటట ననస:20-5-552
వయససస:42
లస: పప

6323 NDX2269942
పపరర: వనసకట రమణ నరఎలమర

6324 NDX2269934
పపరర: మమధవ ననరరళర

భరస : మధస పడతల
ఇసటట ననస:20-5-559
వయససస:38
లస: ససస స

94-60/1003

6315 NDX2737187
పపరర: ఆసజననయణలల మణదడబబ యన

తసడడ:డ సపసఫపన సనదదరరవప మమరరగమలల
ఇసటట ననస:20-5-550
వయససస:21
లస: పప

6329 NDX1595869
పపరర: అనతత పడతల

94-93/1473

తసడడ:డ రరమకకటయఖ మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:20-5-546
వయససస:22
లస: పప

94-93/1172

94-93/1476

94-93/1173

తసడడ:డ వనసకట రరవప ననరరళర
ఇసటట ననస:20-5-553
వయససస:24
లస: ససస స
94-93/1478

తసడడ:డ వనసకట రరవప నరరళళ
ఇసటట ననస:20-5-553
వయససస:21
లస: ససస స
94-93/1174

6309 NDX2857589
పపరర: నతగ జజఖత కరశపప

94-93/1171 6321 NDX2777910
6320 NDX2224319
పపరర: సప లలమన రరజ మమరరగమలల
పపరర: రతనస కకడదల

6326 NDX3178712
పపరర: వనసకట రమణ నరరళళ

94-3/1245

భరస : గశశషష మమమససర
ఇసటట ననస:20-5-544
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప నరఎలమర
ఇసటట ననస:20-5-553
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప నరరళళ
ఇసటట ననస:20-5-553
వయససస:21
లస: ససస స
6328 NDX2269751
పపరర: తతరరబబయ పప లవరపప

6311 NDX2299220
పపరర: ససవర పడసరద రరడడ పపపపల

6306 NDX2224434
పపరర: శరరద పపపపల

భరస : పడభబకర రరవప కరశపప
ఇసటట ననస:20-5-541
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వరసజననయణలల మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:20-5-546
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:20-5-549
వయససస:43
లస: ససస స
6322 NDX3214269
పపరర: వనసకటరమణ నరరళళ

94-93/1472

భరస : ఆసజననయణలల మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:20-5-546
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటయఖ మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:20-5-546
వయససస:42
లస: పప
6319 NDX3259512
పపరర: నబమద షపక

6308 NDX2857621
పపరర: పడభబకర రరవప కరశపప

94-91/47

భరస : ససవపడసరదరరడడడ పపపపల
ఇసటట ననస:20-5-541
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడ రరడడడ పపపపల
ఇసటట ననస:20-5-541
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:20-5-544
వయససస:26
లస: పప
6316 NDX2853364
పపరర: ఆసజననయణలల మణదడబబ యన

94-90/557

తసడడ:డ గగపస రరడడడ కరశపప
ఇసటట ననస:20-5-541
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర రరడడడ కరశపప
ఇసటట ననస:20-5-541
వయససస:21
లస: పప
6313 NDX2544013
పపరర: గణణశ కలమమర

6305 NDX1846338
పపరర: అనల కలమమర మమడడకకసడ

6303 NDX1595836
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:డ అబణదల నబ షపక
ఇసటట ననస:20-5-537
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సససగయఖ
ఇసటట ననస:20-5-540
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర రరడడడ కరశపప
ఇసటట ననస:20-5-541
వయససస:22
లస: ససస స
6310 NDX2707545
పపరర: శశ పసడతస రరడడడ కరశపప

94-93/1170

తసడడ:డ నరసససహస
ఇసటట ననస:20-5-535
వయససస:55
లస: పప

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:20-5-540
వయససస:57
లస: ససస స
6307 NDX2707644
పపరర: సరయ పసడయ కరశపప

6302 JBV3261104
పపరర: సరసబశవరరవప వలర భబపపరస

6327 SQX2502847
పపరర: వనసకట రమణ నరరళళ

95-219/1075

తసడడ:డ వనసకట రరవప నరరళళ
ఇసటట ననస:20-5-553
వయససస:21
లస: ససస స
94-91/48

6330 NDX0321737
పపరర: చన పసరమద కవపలకరర

94-91/49

భరస : పసరర మహదద కవపలకరర
ఇసటట ననస:20-5-561
వయససస:40
లస: ససస స
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6331 NDX0321414
పపరర: ససభబన బ కవపలకరర
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94-91/50

భరస : మసరసన కవపలకరర
ఇసటట ననస:20-5-561
వయససస:47
లస: ససస స
94-91/53

తసడడ:డ సతతసర కరవపలకరర
ఇసటట ననస:20-5-561
వయససస:30
లస: పప
6337 NDX0677153
పపరర: హసన వల కవపలకరర

94-91/56

తసడడ:డ మసరసన కవపలకరర
ఇసటట ననస:20-5-561
వయససస:33
లస: పప
94-91/59

తసడడ:డ సలస కరవపలకరర
ఇసటట ననస:20-5-561
వయససస:40
లస: పప

94-91/54

94-93/1175

6338 NDX0410738
పపరర: ఖమజజవల కవపలకరర

94-91/57

6344 NDX2269819
పపరర: వనసకరయమద దదవళర

94-91/62

తసడడ:డ మసరసన కకలలరర
ఇసటట ననస:20-5-562
వయససస:24
లస: పప

6347 NDX0321539
పపరర: నతగమర బ కరశలకరర

94-91/60

94-91/65

భరస : పకకరయఖ యలమసదల
ఇసటట ననస:20-5-563
వయససస:67
లస: ససస స

6350 NDX0676932
పపరర: హహసపసన నసదనవనస

94-93/1176

94-91/68

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:20-5-563
వయససస:51
లస: పప

6353 NDX0321489
పపరర: రరహమమన నసదవరపప

94-91/63

94-91/71

తసడడ:డ లకదనన పపనకకలపరటట
ఇసటట ననస:20-5-563
వయససస:51
లస: పప

6356 NDX2521748
పపరర: వరలకడద పపనకకలపరటట

94-91/66

6359 NDX2594075
పపరర: సరయ అపరష తదజశశన తమద
తసడడ:డ ససబబరరడడడ తమద
ఇసటట ననస:20-5-563
వయససస:21
లస: ససస స

6342 NDX0676924
పపరర: సతతసర కవపలకరర

94-91/61

6345 NDX2269868
పపరర: శవ పడసరద దదవళర

94-93/1177

6348 NDX0321455
పపరర: మసరసనబ నసదవరపప

94-91/64

6351 NDX0321554
పపరర: సలస కవపలకరర

94-91/67

తసడడ:డ మహమదద సరహహబ కవపలకరర
ఇసటట ననస:20-5-563
వయససస:46
లస: పప
94-91/69

6354 NDX2521714
పపరర: శరకవణణ పపనకకలపరటట

94-91/70

తసడడ:డ రరమమసజననయణలల పపనకకలపరటట
ఇసటట ననస:20-05-563
వయససస:23
లస: ససస స
94-91/72

భరస : రరమమసజననయణలల పపనకకలపరటట
ఇసటట ననస:20-05-563
వయససస:45
లస: ససస స
94-91/1037

94-91/58

భరస : రరహమమన నసదవరపప
ఇసటట ననస:20-5-563
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర సరహహబ నసదవరపప
ఇసటట ననస:20-5-563
వయససస:52
లస: పప

6355 NDX2521722
పపరర: రరమమసజననయణలల పపనకకలపరటట

6339 NDX0385781
పపరర: మకరస సరహహబ గగడడగణ

తసడడ:డ శవయఖ దదవళర
ఇసటట ననస:20-5-561
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల నసదనవనస
ఇసటట ననస:20-5-563
వయససస:31
లస: పప

6352 NDX0376541
పపరర: మమలమల నసదనవనస

94-91/55

తసడడ:డ మహదద సరహహబ కవపలకరర
ఇసటట ననస:20-5-561
వయససస:61
లస: పప

భరస : ఖమజజవల కవపలకరర
ఇసటట ననస:20-5-563
వయససస:30
లస: ససస స

6349 NDX0934141
పపరర: హహసపసనబ యలమసదల

6336 NDX0376772
పపరర: పసరరమహదద కవపలకరర

తసడడ:డ హజరత గగడడగణ
ఇసటట ననస:20-5-561
వయససస:37
లస: పప

భరస : శవయఖ దదవళర
ఇసటట ననస:20-5-561
వయససస:48
లస: ససస స

6346 NDX1928961
పపరర: నతగమర మరర వరల కగలకరర

94-91/52

తసడడ:డ నజ సరహహబ కవపలకరర
ఇసటట ననస:20-5-561
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మహదద సరహహబ కవపలకరర
ఇసటట ననస:20-5-561
వయససస:42
లస: పప

భరస : నతగరశశర రరవప దదవళర
ఇసటట ననస:20-5-561
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరడడడ తమద
ఇసటట ననస:20-5-563
వయససస:24
లస: పప

6335 NDX0321729
పపరర: చనన మసరసన వరల
యలమసదల
తసడడ:డ ఫకకర సరహహబ యలమసదల
ఇసటట ననస:20-5-561
వయససస:31
లస: పప

6341 NDX0376442
పపరర: పసరర మహదద కవపలకరర

6333 NDX1928920
పపరర: నబ శలలమ కగలకరర

తసడడ:డ కకలలరర మసరసన
ఇసటట ననస:20-5-561
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సతతసర కవపలకరర
ఇసటట ననస:20-5-561
వయససస:34
లస: పప

6340 NDX0381780
పపరర: ససభబన కరవపలకరర

6358 NDX2621860
పపరర: పవన తదజ రరడడడ తమద

94-91/51

భరస : సతతసర కవపలకరర
ఇసటట ననస:20-5-561
వయససస:54
లస: ససస స

6334 NDX0381558
పపరర: కరజజ రహమ తషలర కరవపలకరర

6343 NDX2269744
పపరర: రమణ దదవళర

6332 NDX0381624
పపరర: మసరసనబ కవపలకరర

6357 NDX2593952
పపరర: ససబబరరడడడ తమద

94-91/1036

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ తమద
ఇసటట ననస:20-5-563
వయససస:53
లస: పప
94-91/1038

6360 NDX2018316
పపరర: ససనత చరరక

94-91/73

భరస : ధరరద రరడడడ బదస
ద రర
ఇసటట ననస:20-5-564
వయససస:50
లస: ససస స
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6361 NDX2018290
పపరర: పదతదవత కలచ
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94-91/74

భరస : రరమమరరవప కలచ
ఇసటట ననస:20-5-564
వయససస:52
లస: ససస స
6364 NDX2594380
పపరర: ససమఖ నసతలపత

94-91/1040

94-91/77

94-91/80

94-91/82

94-91/85

94-91/1108

94-91/87

తసడడ:డ బణలర అబబబయ మరరవరడ
ఇసటట ననస:20-5-570
వయససస:48
లస: పప

6374 NDX0021279
పపరర: యశశధర మననవ

6377 NDX2269892
పపరర: సరసబశవ రరవప మననవ

6380 NDX2928984
పపరర: కవత ఖరఠవథస

6383 JBV3276185
పపరర: ఆదదలకడద మమరరవరడ

94-91/90

6386 NDX1372465
పపరర: మధస బబబణ కకతస పలర

94-91/83

6389 NDX0325506
పపరర: వషష
ష కలమమర కకతస పలర
తసడడ:డ కకషషమమరరస కకతస పలర
ఇసటట ననస:20-5-570
వయససస:48
లస: పప

6369 NDX0080846
పపరర: శకనతధ రరడడడ కకసడమడడగణల

94-91/79

6372 NDX2359313
పపరర: హరర బబబణ గగకనకకసద

94-3/1246

6375 NDX2043768
పపరర: వనసకట రమణ రరమగరరర

94-91/84

తసడడ:డ భబవనత చతరర రరమగరరర
ఇసటట ననస:20-5-567
వయససస:37
లస: పప
94-93/1178

6378 NDX2224418
పపరర: ససధఖ రరణణ రరమగరరర

94-3/1247

భరస : వనసకట రమణ రరమగరరర
ఇసటట ననస:20-5-568
వయససస:36
లస: ససస స
94-91/1109

6381 NDX1932269
పపరర: వజయ లకకద పచరల

94-91/86

భరస : హరరష తషమదల పచరల
ఇసటట ననస:20-5-570
వయససస:40
లస: ససస స
94-91/88

6384 NDX0325563
పపరర: వజయలకడద కకతస పలర

94-91/89

భరస : వషష
ష కలమమర కకతస పలర
ఇసటట ననస:20-5-570
వయససస:45
లస: ససస స
94-91/91

తసడడ:డ వషష
ష కలమమర కకతస పలర
ఇసటట ననస:20-5-570
వయససస:29
లస: పప
94-91/93

94-91/76

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గగకనకకసద
ఇసటట ననస:20-5-567
వయససస:43
లస: పప

భరస : కకషరషరరవప మమరరవరడ
ఇసటట ననస:20-5-570
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శవరరమపడసరదస అననస
ఇసటట ననస:20-5-570
వయససస:52
లస: ససస స
6388 JBV3275070
పపరర: కకషరషరరవప మరరవరడ

94-91/81

తసడడ:డ పసడడ ఖరఠవథస
ఇసటట ననస:20-05-569
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప దసడడ
ఇసటట ననస:20-5-570
వయససస:43
లస: ససస స
6385 NDX0325738
పపరర: శకలకడద అననస

6371 NDX0199232
పపరర: లజపతరరడడడ మమక

6366 NDX1203124
పపరర: ఝమనస లకడద

తసడడ:డ సససహదదడ రరడడడ కకసడమడడగణల
ఇసటట ననస:20-5-565
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బసవనశశర రరవప మననవ
ఇసటట ననస:20-5-567
వయససస:69
లస: పప

భరస : పసడడ నతయక కరతతవథద
ఇసటట ననస:20-05-569
వయససస:40
లస: ససస స
6382 AP151010228131
పపరర: మరరధశత దసడడ

94-91/78

భరస : సరసబశవరరవప మననవ
ఇసటట ననస:20-5-567
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మననవ
ఇసటట ననస:20-5-567
వయససస:46
లస: పప
6379 NDX2928927
పపరర: సప నయ భబయ కరతతవథద

6368 NDX1929290
పపరర: జజఖత మన హర బసకలరర

94-91/1039

భరస : చనన వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-565
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ మమక
ఇసటట ననస:20-5-565
వయససస:87
లస: పప

భరస : కకషప ర మణవరశ
ఇసటట ననస:20-5-567
వయససస:43
లస: ససస స
6376 NDX2151207
పపరర: రరహహల మననవ

94-91/1041

తసడడ:డ రవసదడ బబబణ బసకలరర
ఇసటట ననస:20-5-565
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ కకసడమడడగణల
ఇసటట ననస:20-5-565
వయససస:61
లస: పప
6373 NDX0793620
పపరర: మకణతలన మణవరశ

6365 NDX2566867
పపరర: ధదరజ రరడడడ బదస
ద రర

6363 NDX2594323
పపరర: మమనక నసతలపత

తసడడ:డ గగపసనతథ నసతలపత
ఇసటట ననస:20-5-564
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ధరద రరడడడ బదస
ద రర
ఇసటట ననస:20-5-564
వయససస:19
లస: పప

భరస : లజపత రరడడడ మమక
ఇసటట ననస:20-5-565
వయససస:80
లస: ససస స
6370 NDX0080861
పపరర: సససహదదడ రరడడడ కకసడమడడగణల

94-91/75

తసడడ:డ రరమ కకషరష రరడడడ బదస
ద రర
ఇసటట ననస:20-5-564
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ గగపసనతథ నసతలపత
ఇసటట ననస:20-5-564
వయససస:21
లస: ససస స
6367 NDX0199240
పపరర: ససతమద మమక

6362 NDX2018340
పపరర: ధరరద రరడడడ బదస
ద రర

6387 JBV3275831
పపరర: శకధర దసడడ

94-91/92

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప దసడడ
ఇసటట ననస:20-5-570
వయససస:41
లస: పప
94-91/94

6390 JBV3275252
పపరర: వనసకటటశశరరరవప దసడడ

94-91/95

తసడడ:డ వనసకటసరశమ దసడడ
ఇసటట ననస:20-5-570
వయససస:68
లస: పప
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6391 NDX2784965
పపరర: ఇనతన రరడడడ సరలబసడతర

94-91/1144

తసడడ:డ రరయపప రరడడడ సరలబసడతర
ఇసటట ననస:20-5-570
వయససస:54
లస: పప
6394 NDX2616001
పపరర: ససధ రరణణ కటటకరలమ

94-65/803

94-91/1043

94-65/804

6398 NDX2619708
పపరర: ఓసకరరస యలమరరస

94-91/1418

6401 NDX3255916
పపరర: రగశ రరడడడ భవనస

94-91/1044

6404 NDX2854065
పపరర: ససజన నమననన

6396 NDX2607794
పపరర: పదతదవత యలమరరస

94-91/1042

6399 NDX3254778
పపరర: పదద భవనస

94-91/1416

భరస : రగశ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:20-5-571
వయససస:40
లస: ససస స
94-91/1419

తసడడ:డ నతగర రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:20-5-571
వయససస:42
లస: పప
94-90/1053

94-23/599

భరస : ఓసకరరపప యలమరరస
ఇసటట ననస:20-5-571
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ యలమరరస
ఇసటట ననస:20-5-571
వయససస:28
లస: పప

భరస : రగశ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:20-5-571
వయససస:40
లస: ససస స
6403 NDX2987238
పపరర: అనసపమ నమననన

6395 NDX2597110
పపరర: సరయ తదజశశ రరడడ కటటకరలమ

6393 NDX2597094
పపరర: సససదర రమ రరడడడ కటటకరలమ

తసడడ:డ సససదర రమ రరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-571
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ సససదర రమ రరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-571
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ఓసకరరపప యలమరరస
ఇసటట ననస:20-5-571
వయససస:52
లస: పప
6400 NDX3254836
పపరర: పదద రరడడడ భవనస

94-91/1145

భరస : ఇనతన రరడడడ సరలబసడతర
ఇసటట ననస:20-5-570
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : సససదర రమ రరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-571
వయససస:48
లస: ససస స
6397 NDX2607653
పపరర: సతఖనతరరయణ యలమరరస

6392 NDX2785863
పపరర: అణషమద సరలబసడతర

6402 NDX2559276
పపరర: హరర రరమ కకషష దదసడపరటట

94-63/842

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప దదసడపరటట
ఇసటట ననస:20-5-571 GEETHIKA HEIGH
వయససస:20
లస: పప
94-91/1146

6405 NDX2858751
పపరర: అనసపమ నమననన

94-91/1147

భసధసవప: సరగజన నమననన
ఇసటట ననస:20-5-571,flot no:402,geethika h
వయససస:39
లస: ససస స

భసధసవప: ససబబరరవప నమననన
ఇసటట ననస:20-5-571,geethika heights
వయససస:47
లస: పప

భసధసవప: ససజన నమననన
ఇసటట ననస:20-5-571,geethika heights
వయససస:39
లస: ససస స

6406 JBV3276367
పపరర: శరసత చసతపలర

6407 NDX0194126
పపరర: పడమల యనసమణల

6408 NDX1372523
పపరర: వనణణ మమధవ కరరరనలమర

94-91/96

తసడడ:డ రరమశశషష చసతపలర
ఇసటట ననస:20-5-572
వయససస:33
లస: ససస స
6409 JBV3276359
పపరర: రరయ లమద చసతపలర

భరస : బడహదరరడడడ యనసమణల
ఇసటట ననస:20-5-572
వయససస:35
లస: ససస స
94-91/99

భరస : బబబమరరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:20-5-572
వయససస:43
లస: ససస స
6412 NDX0199307
పపరర: మహహశశరరరవప కలరరనలర

94-91/102

తసడడ:డ మరరకూదడడడ ఎరరవ
ఇసటట ననస:20-5-573
వయససస:63
లస: పప

94-91/100

6413 JBV3275880
పపరర: పడనసస చసతపలర

94-91/104

6416 NDX0325647
పపరర: అననమద ఎరరవ

94-91/103

6419 NDX3034766
పపరర: వసగర సరసశత
భరస : వసగర బకస
ఇసటట ననస:20-5-573
వయససస:73
లస: ససస స

94-91/101

6414 NDX2597417
పపరర: శరకవణణ దసగరరమమపడక

94-91/1045

తసడడ:డ కసప రరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-572
వయససస:27
లస: ససస స
94-91/105

భరస : రరయపపరరడడడ ఎరరవ
ఇసటట ననస:20-5-573
వయససస:52
లస: ససస స
94-91/107

6411 JBV3276342
పపరర: బబబమరరవప చసతపలర
తసడడ:డ రరమశశషష చసతపలర
ఇసటట ననస:20-5-572
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరసకల చసతపలర
ఇసటట ననస:20-5-572
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ రరయపప రరడడడ ఎరరవ
ఇసటట ననస:20-5-573
వయససస:36
లస: ససస స
6418 NDX0325605
పపరర: రరయపపరరడడడ ఎరరవ

6410 JBV3275898
పపరర: నతగరశశరరరవప చసతపలర

94-91/98

భరస : శకనవరస రరవప కరరరనలమర
ఇసటట ననస:20-5-572
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పడనసస చసతపలర
ఇసటట ననస:20-5-572
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ కలరరనలర
ఇసటట ననస:20-5-572
వయససస:69
లస: పప
6415 NDX0325670
పపరర: వజయరరణణ ఎరరవ

94-91/97

6417 JBV3276300
పపరర: జజసఫ రరడడడ ఎరరవ

94-91/106

తసడడ:డ రరయపప రరడడడ ఎరరవ
ఇసటట ననస:20-5-573
వయససస:33
లస: పప
94-91/1148

6420 NDX2586840
పపరర: వసగర హరరరణణ

94-91/1046

తసడడ:డ పడసరద వసగర
ఇసటట ననస:20-5-573 madava sadan
వయససస:21
లస: ససస స

Page 72 of 259

6421 NDX1075324
పపరర: వనసకటలకకద వసగర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-43
94-91/108

భరస : పడసరద వసగర
ఇసటట ననస:20-5-574
వయససస:34
లస: ససస స
6424 NDX0021311
పపరర: బలరరమయఖ యలవరరస

94-91/111

94-91/114

6430 NDX2512564
పపరర: నతగశరసత దసడడ

94-91/117

భరస : కరశ వశశశశశర దసడడ
ఇసటట ననస:20-5-576
వయససస:23
లస: ససస స
94-91/120

94-91/123

భరస : రరజశశఖర రరడడడ మదసగణల
ఇసటట ననస:20-5-580
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ గణతస కకసడ
ఇసటట ననస:20-5-580
వయససస:39
లస: పప
6445 NDX1074962
పపరర: తడపపర మణపపననన
తసడడ:డ ససధతకరరకవప మణపపననన
ఇసటట ననస:20-5-581
వయససస:29
లస: ససస స
6448 NDX0628511
పపరర: కకప ఈశశరఖ గణజర
తసడడ:డ దదవరరజ గణజర
ఇసటట ననస:20-5-581
వయససస:31
లస: ససస స

6431 NDX1289453
పపరర: లకకద దసడడ

6432 AP151010228130
పపరర: ఆదదలకడద దదవ దసడడ

94-91/118

6434 NDX2212181
పపరర: సయఖద బబబణ షపక

6437 NDX2601383
పపరర: రరజరశ పపరరగణ

6440 NDX0080853
పపరర: కకటటశశరర కకసడమడడగణల

6443 NDX0385674
పపరర: నతరరయణ రరవప ఏరరవ

6446 NDX0628487
పపరర: నతగ రరజరశశరర వరసక

6449 NDX1525445
పపరర: నతగలసలల మణదదససపటస ట
భరస : శకనవరస రరవప మణదదససపటస ట
ఇసటట ననస:20-5-581
వయససస:39
లస: ససస స

94-91/119

భరస : వనసకటటశశరరరవప దసడడ
ఇసటట ననస:20-5-577
వయససస:59
లస: ససస స
94-91/121

6435 NDX2050888
పపరర: నతన బబబణ షపక

94-91/122

తసడడ:డ సలస బబబణ షపక
ఇసటట ననస:20-5-578
వయససస:25
లస: పప
94-91/1024

6438 NDX2018464
పపరర: వనల దదపపలపపడడ

94-91/124

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:20-5-580
వయససస:27
లస: ససస స
94-91/126

6441 NDX0080994
పపరర: వజయలకడద గణతస కకసడ

94-91/127

భరస : వనసకట రరడడడ గణతస కకసడ
ఇసటట ననస:20-5-580
వయససస:55
లస: ససస స
94-91/129

6444 NDX1666645
పపరర: సరయ ససదదప పసడడగణ

94-90/558

తసడడ:డ వ ఎల ఎన పడసరద పసడడగణ
ఇసటట ననస:20-5-581
వయససస:24
లస: పప
94-91/131

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వరసక
ఇసటట ననస:20-5-581
వయససస:29
లస: ససస స
94-91/133

94-91/116

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:20-5-575
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పసచరయఖ ఏరరవ
ఇసటట ననస:20-5-580
వయససస:46
లస: పప
94-91/130

94-91/113

తసడడ:డ ఆదదనతరరయణరరవప చరతనగసడర
ఇసటట ననస:20-5-575
వయససస:41
లస: పప

భరస : సససహదదడ రరడడడ కకసడమడడగణల
ఇసటట ననస:20-5-580
వయససస:54
లస: ససస స
94-91/128

6426 NDX2059344
పపరర: సదతలకడద చరరతనగసడర

94-91/115 6429 NDX0325779
6428 JBV3276078
పపరర: కరశవనసకటటశశరరరవప చరతనగసడర
పపరర: భకకలరరవప రరజవరపప

తసడడ:డ పడసరద రరవప పపరరగణ
ఇసటట ననస:20-05-578
వయససస:27
లస: పప
94-91/125

94-91/110

భరస : కరశవనసకటటసశర రరవప చరరతనగసడర
ఇసటట ననస:20-5-575
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ అబణదల సలమ బబబణ షపక
ఇసటట ననస:20-5-578
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ హసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:20-5-578
వయససస:57
లస: పప

6442 NDX0199455
పపరర: వజయ భబససర గణతస కకసడ

94-91/112

భరస : శకధర దసడడ
ఇసటట ననస:20-5-577
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అబణదల సలమ బబబణ షపక
ఇసటట ననస:20-5-578
వయససస:41
లస: ససస స

6439 NDX0199489
పపరర: వదసఖలర త మదసగణల

6425 NDX1289495
పపరర: సరసశత దసడడ

6423 NDX0021303
పపరర: రతతనకర యలవరరస

తసడడ:డ బలరరమయఖ యలవరరస
ఇసటట ననస:20-5-574
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప దసడడ
ఇసటట ననస:20-5-575
వయససస:32
లస: ససస స

6427 NDX1289461
పపరర: కరశ వశశశశశర హహమసత రరవప
దసడడ
తలర : వనసకటటశశర రరవప దసడడ
ఇసటట ననస:20-5-575
వయససస:33
లస: పప

6436 JBV3275062
పపరర: అబణదల సలమ బబబణ షపక

94-91/109

భరస : బలరరమయఖ యలవరరస
ఇసటట ననస:20-5-574
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ యలవరరస
ఇసటట ననస:20-5-574
వయససస:66
లస: పప

6433 JBV3275054
పపరర: మసరసన బ షపక

6422 NDX0021295
పపరర: భబరత యలవరరస

6447 NDX0628560
పపరర: కలమమరర మమదల

94-91/132

భరస : సతఖనతరరయణ మమదల
ఇసటట ననస:20-5-581
వయససస:30
లస: ససస స
94-91/134

6450 NDX1557554
పపరర: రరణణ వననగసడర

94-91/135

భరస : జయసత బబ సస వననగసడర
ఇసటట ననస:20-5-581
వయససస:40
లస: ససస స
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6451 NDX2018266
పపరర: చతమసడదశశరర మమడసరర

94-91/136

భరస : మధసససదన రరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:20-5-581
వయససస:41
లస: ససస స
6454 NDX0376731
పపరర: అరరణశక మమదళళ

94-91/139

94-91/142

94-91/145

తసడడ:డ కననయఖ మమదళళ
ఇసటట ననస:20-5-581
వయససస:54
లస: పప
6463 JBV3275245
పపరర: శకధర రరడడడ అవపతష
తసడడ:డ సరసబరరడడడ అవపతష
ఇసటట ననస:20-5-582
వయససస:37
లస: పప
6466 NDX0199828
పపరర: గరతతరరణణ మవశ

94-91/151

94-91/154

తసడడ:డ వనసకటటశరరర తతట
ఇసటట ననస:20-5-584
వయససస:42
లస: పప
6475 NDX2600047
పపరర: నఖల కకషష పసనతపతత

తసడడ:డ శవరరరడడడ వసగర
ఇసటట ననస:20-5-585
వయససస:43
లస: పప

94-91/143

6461 JBV3276284
పపరర: వనసకటరమణ అవపతష

94-91/146

94-57/726

94-91/149

6467 NDX1075290
పపరర: సరసబబడజఖస కకడతల

94-91/152

94-91/144

6462 JBV3276268
పపరర: మణరళధర రరడడడ అవపతష

94-91/147

6465 NDX0200188
పపరర: దదవశక కకడతల

94-91/150

6468 NDX0199869
పపరర: రవ కలమమర కకడతల

94-91/153

తసడడ:డ రరమమరరవప కకడతల
ఇసటట ననస:20-5-583
వయససస:41
లస: పప

6470 NDX1557562
పపరర: కకషష కలమమరర వనలరసకక

94-91/155

6471 NDX1557547
పపరర: రరమమరరవప వనలరసకక

94-91/156

తసడడ:డ మలర యఖ వనలరసకక
ఇసటట ననస:20-5-584
వయససస:63
లస: పప
94-91/1150

6476 NDX0199927
పపరర: శరరష వసగర

6479 NDX2113272
పపరర: మహన శవ నతగ మలర పరణఖస
భరస : ఆసజననయణలల పరణఖస
ఇసటట ననస:20-5-586
వయససస:38
లస: ససస స

6459 NDX0199273
పపరర: శకనవరసరరవప మణతస ననన

భరస : రరజరసదడ కలమమర కకడతల
ఇసటట ననస:20-5-583
వయససస:36
లస: ససస స

6474 NDX2600021
పపరర: రజన చసద పసనతపతత

94-26/975

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:20-5-585
వయససస:58
లస: పప
94-91/157

భరస : చసదడ శశఖర రరడడడ వసగర
ఇసటట ననస:20-5-585
వయససస:37
లస: ససస స
94-91/159

94-91/141

తసడడ:డ సరసబరరడడడ అవపతష
ఇసటట ననస:20-5-582
వయససస:36
లస: పప

6464 JBV3276292
పపరర: సరసబరరడడడ అవపతష

6473 NDX2786622
పపరర: దసరర పడమల తతట

6456 NDX0386292
పపరర: శకనవరసరరవప మణదదసశశటస ట

తసడడ:డ చన వనసకటటశశరరర మణతస ననన
ఇసటట ననస:20-5-581
వయససస:54
లస: పప

భరస : మధస ససధతనత రరవప తతట
ఇసటట ననస:20-5-584
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రజన చసద
ఇసటట ననస:20-5-585
వయససస:31
లస: పప
6478 NDX0199893
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ వసగర

6458 NDX0762757
పపరర: వనసకట లకకదనరసససహపడసరద
పసడడగణ
తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ పసడడగణ
ఇసటట ననస:20-5-581
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరమమ రరవప వనలరసకక
ఇసటట ననస:20-5-584
వయససస:63
లస: ససస స
94-91/1149

94-91/138

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మణదదసశశటస ట
ఇసటట ననస:20-5-581
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరమమరరవప కకడతల
ఇసటట ననస:20-5-583
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప కకడతల
ఇసటట ననస:20-5-583
వయససస:46
లస: పప
6472 NDX2785749
పపరర: మధస ససధతనత రరవప తతట

94-91/140

తసడడ:డ వనసకటనరరసరరడడడ అవపతష
ఇసటట ననస:20-5-582
వయససస:59
లస: పప

భరస : రవకలమమర మవశ
ఇసటట ననస:20-5-583
వయససస:44
లస: ససస స
6469 NDX0199844
పపరర: రరజరసదడ కలమమర కకడతల

6455 NDX0381699
పపరర: సరసబశవరరవప మమదళళ

భరస : సరసబరరడడడ అవపతష
ఇసటట ననస:20-5-582
వయససస:54
లస: ససస స
94-91/148

6453 NDX1105733
పపరర: పదతదవత దదవ పస

భరస : వనసకట లకకద నతరరయణ
ఇసటట ననస:20-5-581
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప మమదళళ
ఇసటట ననస:20-5-581
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శవనతరరయమణ మమడసరర
ఇసటట ననస:20-5-581
వయససస:45
లస: పప
6460 NDX0385518
పపరర: ససబబబరరవప మమదళళ

94-91/137

భరస : శకనవరసరరవప మణతస ననన
ఇసటట ననస:20-5-581
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప మమదళళ
ఇసటట ననస:20-5-581
వయససస:51
లస: ససస స
6457 NDX2018233
పపరర: మధసససధన రరవప మమడసరర

6452 NDX0199794
పపరర: యస ఎన మలలర శశరర మణతస ననన

6477 NDX1075340
పపరర: కనతఖకలమమరర తగల

94-91/158

భరస : రజన చసద తగల
ఇసటట ననస:20-5-585
వయససస:55
లస: ససస స
94-91/160

6480 JBV3275609
పపరర: ససరరష నతధ అననస

94-91/161

తసడడ:డ శవరరమపడసరద అననస
ఇసటట ననస:20-5-586
వయససస:35
లస: పప
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6481 AP151010228263
పపరర: ససబడమణఖస పరణఖస

94-91/162

తసడడ:డ నతగరరజ పరణఖస
ఇసటట ననస:20-5-586
వయససస:37
లస: పప
6484 AP151010228212
పపరర: పడకరష పరణఖస

94-91/165

94-91/168

తసడడ:డ బబలకరసనన పరణఖస
ఇసటట ననస:20-5-588
వయససస:68
లస: పప
6493 NDX2401743
పపరర: బబనరరర పరలడడగణ

94-3/1250

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప పరలడడగణ
ఇసటట ననస:20-5-590
వయససస:68
లస: పప
6496 NDX1075191
పపరర: ససజజత కకతత
స రర

94-91/172

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:20-5-590
వయససస:28
లస: ససస స
6499 NDX2858975
పపరర: యయశశసథ రరయపరటట

94-91/1110

94-3/1252

భరస : శకనవరస రరవప ఈదర
ఇసటట ననస:20-5-593
వయససస:43
లస: ససస స
6505 NDX2224301
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఈదతర

94-3/1255

భరస : ససరరశ ఈపగసడతర
ఇసటట ననస:20-5-595
వయససస:22
లస: ససస స

94-59/1258

94-91/164

6486 NDX0021345
పపరర: అసజలదదవ అననస

94-91/167

భరస : రఘణనతథ బబబణ అననస
ఇసటట ననస:20-5-588
వయససస:36
లస: ససస స

6488 NDX0021337
పపరర: రఘణనతథ బబబణ అననస

94-91/169

6489 JBV3275047
పపరర: శవరరమపడసరదస అననస

94-91/170

తసడడ:డ కలమమరసరశమ అననస
ఇసటట ననస:20-5-588
వయససస:62
లస: పప

6491 NDX2224368
పపరర: అనసరరధ దదవ జననవరపప

94-3/1248

94-3/1249
6492 NDX2224350
పపరర: ఆదదనతరరయణ రరడడడ జననవరపప

భరస : అదద నతరరయణ రరడడ జననవరపప
ఇసటట ననస:20-5-590
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ జననవరపప
ఇసటట ననస:20-5-590
వయససస:65
లస: పప

6494 NDX2415271
పపరర: వజయ లకడద మమకల

94-59/611

భరస : రరమ మహన రరవప పమడడమణకసల
ఇసటట ననస:20-5-590
వయససస:51
లస: ససస స

6495 NDX2415297
పపరర: రరమ మహన రరవప
పమడడమణకసల
తసడడ:డ వనసకయఖ పమడడమణకసల
ఇసటట ననస:20-5-590
వయససస:63
లస: పప

6497 NDX1289479
పపరర: నతగలకకద కకతత
స రర

6498 NDX1075175
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకతత
స రర

94-91/174

94-59/610

94-91/173

6500 NDX3013349
పపరర: పరలడడగణ మధస బబబణ

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:20-5-590
వయససస:66
లస: పప
94-91/1151

6501 NDX2224426
పపరర: రజన పసడయమ ఈదతర

తసడడ:డ పరలడడగణ ససరరసదడనతధ బబనరరర
ఇసటట ననస:20-5-590 FLAT NO 403
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ఈదతర
ఇసటట ననస:20-5-593
వయససస:43
లస: ససస స

6503 NDX2361988
పపరర: చసదడ బబబణ ఆరరసమలర

6504 NDX2359289
పపరర: శకనవరస రరవప ఈదర

94-3/1253

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఆరరసమలర
ఇసటట ననస:20-5-593
వయససస:22
లస: పప

తలర : రసగమద ఈదతర
ఇసటట ననస:20-5-593
వయససస:46
లస: పప
6508 NDX3246865
పపరర: చచడమద ఈపగసడతర

94-91/166

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:20-5-590
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:20-05-590
వయససస:25
లస: పప
6502 NDX2400760
పపరర: రజనపసడయ ఈదర

6485 JBV3275591
పపరర: ససధతరరణణ అననస

తసడడ:డ శవ రరమ పడసరద అననస
ఇసటట ననస:20-5-588
వయససస:44
లస: పప
94-91/171

6483 AP151010228117
పపరర: ఆసజననయణలల పరణఖస

తసడడ:డ నతగరరజ పరణఖస
ఇసటట ననస:20-5-586
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమపడసరద అననస
ఇసటట ననస:20-5-588
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : నతగరరజ పరణఖస
ఇసటట ననస:20-5-588
వయససస:62
లస: ససస స
6490 AP151010228152
పపరర: నతగరరజ పరణఖస

94-91/163

తసడడ:డ నతగరరజ పరణఖస
ఇసటట ననస:20-5-586
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ నతగరరజ పరణఖస
ఇసటట ననస:20-5-586
వయససస:44
లస: పప
6487 AP151010228151
పపరర: లకకదదవ పరణఖస

6482 JBV3275153
పపరర: కరశనతద పరణఖస

6506 NDX2269710
పపరర: శరరష కకనకసచ

94-3/1251

94-3/1254

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఈదర
ఇసటట ననస:20-5-593
వయససస:46
లస: పప
94-93/1179

6507 NDX2269793
పపరర: రరమ గగపరల కకషష కకనకసచ

94-93/1180

తసడడ:డ లల నరసససహ సరశమ కకనకసచ
ఇసటట ననస:20-5-593
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ లల నరసససహ సరశమ కకనకసచ
ఇసటట ననస:20-5-593
వయససస:23
లస: పప

6509 NDX3084365
పపరర: వనసకటటష సటటస

6510 NDX2659779
పపరర: సమదతనమద జజననకకటట

తసడడ:డ నరసససహ సటటస
ఇసటట ననస:20-5-595
వయససస:20
లస: పప

94-93/1479

94-56/569

భరస : జమమశ
ఇసటట ననస:20-5-599
వయససస:75
లస: ససస స
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6511 NDX2624849
పపరర: పడసరద రరవప పపలర పరల

94-56/570

తసడడ:డ జమమశ
ఇసటట ననస:20-5-599
వయససస:50
లస: పప
6514 JBV3276391
పపరర: కకటమద వడర మమడడ

94-91/176

94-91/179

94-91/182

94-91/1154

94-91/185

94-91/188

94-99/648

భరస : పపరయఖ మమలకపరర
ఇసటట ననస:20-5-605
వయససస:41
లస: ససస స

6524 NDX0321760
పపరర: రమమదదవ నతగమతష

6527 NDX2018357
పపరర: లకదణ నతగమతష

6530 NDX2699221
పపరర: మణసరసన జవరయయ ఆ

6533 JBV3276870
పపరర: వజయ పడశరసత మమకర

94-91/191

6536 JBV3276664
పపరర: వనసకటరరసబబబణ మమకర

94-91/183

6539 NDX1167089
పపరర: శకలకకద వరససరరడడ
భరస : రరసబబబణ వరససరరడడ
ఇసటట ననస:20-5-605
వయససస:44
లస: ససస స

6519 NDX2533172
పపరర: నతగరరరరన నతగమతష

94-91/181

6522 NDX3204088
పపరర: వనసకట లకడద పప టట
ర రర

94-91/1153

6525 JBV3276409
పపరర: తనసజ నతగమతష

94-91/184

భరస : బబబణ నతగమతష
ఇసటట ననస:20-5-600
వయససస:44
లస: ససస స
94-91/186

6528 JBV3276094
పపరర: సరసబశవరరవప నతగమతష

94-91/187

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నతగమతష
ఇసటట ననస:20-5-600
వయససస:50
లస: పప
94-59/829

6531 NDX2715605
పపరర: సలస ససహహబ

94-91/1047

తసడడ:డ మద రహహస
ఇసటట ననస:20-5-601
వయససస:49
లస: పప
94-91/189

6534 JBV3276672
పపరర: సతఖనతనరరయణసరశమ మమక

94-91/190

తసడడ:డ రరసబబబణ మమక
ఇసటట ననస:20-5-602
వయససస:35
లస: పప
94-91/192

తసడడ:డ సతఖనతనరరయణ మమకర
ఇసటట ననస:20-5-602
వయససస:61
లస: పప
94-91/194

94-91/178

భరస : శకనవరసరరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:20-5-599
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబణ మమకర
ఇసటట ననస:20-5-602
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబణ మమకర
ఇసటట ననస:20-5-602
వయససస:36
లస: పప
6538 JBV3275393
పపరర: నతగమణణ మమలకపరర

94-91/1152

తసడడ:డ ససహహబ సలస జవరయయ ఆ
ఇసటట ననస:20-5-601
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ససహహబ సలస జవరయయ ఆ
ఇసటట ననస:20-5-601
వయససస:41
లస: ససస స
6535 JBV3276888
పపరర: వనసకత హహమవసత మమకర

6521 NDX3177763
పపరర: పప టట
ర రర శకనవరస రరవప

6516 JBV3276706
పపరర: వజయకలమమర వడర మమడడ

తసడడ:డ బబబణ నతగమతష
ఇసటట ననస:20-5-599
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నతగమతష
ఇసటట ననస:20-5-600
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నతగమతష
ఇసటట ననస:20-5-600
వయససస:52
లస: పప
6532 NDX2704658
పపరర: రరషద జవరయయ ఆ

94-91/180

భరస : సరసబశవరరవప నతగమతష
ఇసటట ననస:20-5-600
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నతగమతష
ఇసటట ననస:20-5-600
వయససస:25
లస: పప
6529 JBV3276086
పపరర: బబబణ నతగమతష

6518 JBV3276102
పపరర: ససరరష బబబణ వడర మమడడ

94-91/175

తసడడ:డ ససరరష బబబణ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:20-5-599
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:20-5-599
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:20-5-599
వయససస:19
లస: పప
6526 NDX2018209
పపరర: రరమణ నతగమతష

94-91/177

తసడడ:డ శకహరరరరవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:20-5-599
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ బబబణ నతగణమతష
ఇసటట ననస:20-5-599
వయససస:26
లస: పప
6523 NDX3183019
పపరర: పప టట
ర రర బసదస సరరరక

6515 JBV3276235
పపరర: నతగమలలర శశరరరవప వడర మమడడ

6513 JBV3276383
పపరర: లకడద వడర మమడడ

భరస : ససరరష బబబణ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:20-5-599
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:20-5-599
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససరరష బబబణ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:20-5-599
వయససస:36
లస: పప
6520 NDX2018274
పపరర: ధరద తదజ నతగణమతష

94-88/1230

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:20-5-599
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:20-5-599
వయససస:58
లస: ససస స
6517 JBV3276540
పపరర: మమధవరరవప వడర మమడడ

6512 NDX2786747
పపరర: బసదస సరరరక పప టట
ర రర

6537 NDX1074921
పపరర: జజన బ షపక

94-91/193

భరస : ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:20-5-604
వయససస:59
లస: ససస స
94-91/195

6540 JBV3275401
పపరర: శవపరరశత ఎరకమమసస

94-91/196

భరస : ూరమమరరవప ఎరకమమసస
ఇసటట ననస:20-5-605
వయససస:45
లస: ససస స
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6541 JBV3275021
పపరర: సరసబబడజరస మమలకపరర

94-91/197

భరస : వనసకటటశశరరర మమలకపరర
ఇసటట ననస:20-5-605
వయససస:58
లస: ససస స
6544 JBV3275187
పపరర: పపరయఖ మమలకపరర

94-91/198

తసడడ:డ రరసబబబణ వరససరరడడ
ఇసటట ననస:20-5-605
వయససస:27
లస: పప
94-91/200

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమలకపరర
ఇసటట ననస:20-5-605
వయససస:43
లస: పప
6547 NDX2615458
పపరర: నరదద వరససరరడడడ

6542 NDX1165315
పపరర: పడమద వరససరరడడ

6545 JBV3275369
పపరర: రరమ రరవప ఎరకమమసస

తసడడ:డ రసబబబణ
ఇసటట ననస:20-5-605
వయససస:23
లస: ససస స

6548 NDX2786663
పపరర: వషష
ష వరర న యరకమమసస

94-91/201

94-91/1159

తసడడ:డ పపరయఖ మణలకపరర
ఇసటట ననస:20-5-605
వయససస:18
లస: పప

6551 NDX0628776
పపరర: రరజఖలకడద గసడపననన

94-91/1157

94-91/205

భరస : అసకమదరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:20-5-607/1
వయససస:41
లస: ససస స
6556 AP151010228261
పపరర: రరఘవయఖ పరలపరరస

94-91/203

94-91/208

94-91/206

భరస : నతగఆసజననయణలల పపరస
ఇసటట ననస:20-5-608/1
వయససస:29
లస: ససస స

6560 NDX0940478
పపరర: రసగమద పపరస

94-91/209

తసడడ:డ వనసకటసరశమ పపరస
ఇసటట ననస:20-5-608/1
వయససస:38
లస: పప

6563 NDX2562726
పపరర: భబరర వ పరలపరరస

6552 NDX1074004
పపరర: మలలర శశరర వపపరర

94-91/204

6555 AP151010228115
పపరర: నతగరసదడస పరలపరరస

6558 NDX0676817
పపరర: నతగరశశరరరవప పరలపరరస

94-91/210

94-91/212

6561 NDX0197954
పపరర: నతగరసజననయణలల పపరస

94-91/213

తసడడ:డ వనసకట సరశమ పపరస
ఇసటట ననస:20-5-608/1
వయససస:36
లస: పప
94-91/1049

తసడడ:డ అసకమద రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:20-5-609
వయససస:19
లస: పప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-43

6564 JBV3275815
పపరర: లకకదనతసచతరమద జజననకకటట

94-91/215

భరస : లకడదనతరరయణ జజననకకటట
ఇసటట ననస:20-5-610
వయససస:49
లస: ససస స
6567 JBV3275823
పపరర: లకడదనతరరయణ జజననకకటట
తసడడ:డ మణతస యఖ
ఇసటట ననస:20-5-610
వయససస:52
లస: పప

94-91/207

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ పరలపరరస
ఇసటట ననస:20-5-607/1
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసౘటసరశమ పపరస
ఇసటట ననస:20-5-608/1
వయససస:55
లస: ససస స
94-91/214

94-91/1158

భరస : సతఖనతరరయణ పరలపరరస
ఇసటట ననస:20-5-607/1
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ పరలపరరస
ఇసటట ననస:20-5-607/1
వయససస:44
లస: పప
94-91/211

6562 NDX0940494
పపరర: హనసమసతషరరవప పపరస

6557 JBV3276755
పపరర: అసకమదరరవప పరలపరరస

6549 NDX2785772
పపరర: పడసనన లకడద మణలకపరర

భరస : శకరరమణలల వపపరర
ఇసటట ననస:20-5-607
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : నతగరశశరరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:20-5-607/1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ పరలపరరస
ఇసటట ననస:20-5-607/1
వయససస:41
లస: పప
6559 NDX1075415
పపరర: శరఖమల పపరస

6554 NDX0458265
పపరర: రమణ పరలపరరస

94-91/202

తసడడ:డ పపరయఖ మణలకపరర
ఇసటట ననస:20-5-605
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ అనల కలమమర గసడపననన
ఇసటట ననస:20-5-606
వయససస:40
లస: ససస స

6553 NDX1144104
పపరర: లకడద పరలపరరస

6546 NDX0648469
పపరర: రరసబబబణ వరససరరడడ
తసడడ:డ బల రరమయఖ వరససరరడడ
ఇసటట ననస:20-5-605
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప యరకమమసస
ఇసటట ననస:20-5-605
వయససస:24
లస: పప

6550 NDX2785053
పపరర: వనసకట సరయ మణలకపరర

94-91/199

తసడడ:డ సదతశవరరవ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:20-5-605
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ Earramasu
ఇసటట ననస:20-5-605
వయససస:47
లస: పప
94-91/1048

6543 NDX1929241
పపరర: మననహరరబబణ గరరకపరటట

6565 NDX1372408
పపరర: భబనస పడకరష జజననకకటట

94-91/216

తసడడ:డ లకకద నతరరయణ జజననకకటట
ఇసటట ననస:20-5-610
వయససస:27
లస: పప
94-91/218

6568 NDX2909547
పపరర: కనకమద కకలలసస
భరస : శరసబయఖ కకలలసస
ఇసటట ననస:20-5-611
వయససస:50
లస: ససస స

6566 NDX0628818
పపరర: వనసకట కకషష జజననకకటట

94-91/217

తసడడ:డ లకకదనతరరయణ జజననకకటట
ఇసటట ననస:20-5-610
వయససస:28
లస: పప
94-60/1212

6569 NDX0196188
పపరర: వనసకట రమణణ గగల

94-91/219

భరస : ఉదయ వనసకట కకశశర గగల
ఇసటట ననస:20-5-617
వయససస:33
లస: ససస స
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6570 NDX0196238
పపరర: ఉషర రరణణ గగల
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94-91/220

భరస : రరజరష గగల
ఇసటట ననస:20-5-617
వయససస:33
లస: ససస స
6573 JBV3275708
పపరర: ఉదయవనసకటకకషప ర గగల

94-91/223

94-91/226

94-91/229

94-91/233

94-91/236

94-91/239

94-91/242

తసడడ:డ రరమరరడడడ తపసపరరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-621
వయససస:71
లస: పప

6583 NDX0627687
పపరర: శకనవరసరరవప శకరరమ

6586 NDX1074798
పపరర: చతసద బబష మహమదద

6589 NDX0410720
పపరర: ససజనఖ కలరరక

6592 NDX0933481
పపరర: పదతదవత దదసతరరడడ

94-91/245

6595 NDX0197541
పపరర: వనసకట రరడడడ తపసపరరడడడ

94-91/234

6598 NDX2059286
పపరర: శవ బతస న
భరస : రరసబబబణ బతస న
ఇసటట ననస:20-5-622
వయససస:53
లస: ససస స

6578 NDX1820191
పపరర: నతగ ససనత గణసతకల

94-91/228

6581 JBV1432871
పపరర: ఈశశరమద గణసటకల

94-91/231

6584 JBV3276524
పపరర: రరసబబబణ పపరరసచరర

94-91/235

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపరరసచరర
ఇసటట ననస:20-5-619
వయససస:42
లస: పప
94-91/237

6587 JBV1430032
పపరర: వనసకటనతరరయణ గణసటకల

94-91/238

తసడడ:డ రరమకకటట గణసటకల
ఇసటట ననస:20-5-619
వయససస:56
లస: పప
94-91/240

6590 NDX0371088
పపరర: ససససదత కలరరక

94-91/241

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:20-5-621
వయససస:35
లస: ససస స
94-91/243

6593 NDX0197574
పపరర: శవమద తపసపరరడడ

94-91/244

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ తపసపరరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-621
వయససస:59
లస: ససస స
94-91/246

తసడడ:డ రరమరరడడడ తపసపరరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-621
వయససస:39
లస: పప
94-91/248

94-91/225

భరస : వనసకటనతరరయణ గణసటకల
ఇసటట ననస:20-5-619
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రరమరరడడడ దదసతరరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-621
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ దదసతరరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-621
వయససస:38
లస: పప
6597 NDX0197624
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ తపసపరరడడడ

94-91/230

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:20-5-621
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబబరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:20-5-621
వయససస:52
లస: ససస స
6594 NDX0933473
పపరర: పడతతప రరడడడ దదసతరరడడడ

6580 JBV3275583
పపరర: మమధవ పప కకరర

6575 JBV3275716
పపరర: ససబబబరరవప గగల

భరస : శకనవరస రరవప గణసతకల
ఇసటట ననస:20-5-619
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస మహమదద
ఇసటట ననస:20-5-619
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ తపసపరరడడ
ఇసటట ననస:20-5-621
వయససస:29
లస: ససస స
6591 NDX0321802
పపరర: అమరరశశరర కలరరక

94-91/227

తసడడ:డ ఆసజననయణలల శకరరమ
ఇసటట ననస:20-5-619
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప కకరర
ఇసటట ననస:20-5-619
వయససస:43
లస: పప
6588 NDX0197756
పపరర: కరరణకలమమరర తపసపరరడడ

6577 NDX0194449
పపరర: శరరష మమరరడడ

94-91/222

తసడడ:డ నతగమణణ గగల
ఇసటట ననస:20-5-617
వయససస:70
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప పప కకరర
ఇసటట ననస:20-5-619
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరసరరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-619
వయససస:39
లస: పప
6585 JBV3275013
పపరర: పడసరదరరవప పప కకరర

94-91/224

భరస : రరమమనసద రరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-619
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరసబబబణ పపరరసచరర
ఇసటట ననస:20-5-619
వయససస:35
లస: ససస స
6582 NDX0200063
పపరర: రరమమనసద రరడడడ మమరరడడడ

6574 NDX1289602
పపరర: ససబబబ రరవప పప సదసగల

6572 NDX0194373
పపరర: రరజరష గగల

తసడడ:డ ససబబబరరవప గగల
ఇసటట ననస:20-5-617
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప సదసగల
ఇసటట ననస:20-5-617
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరమరరడడడ కతస
ఇసటట ననస:20-5-618
వయససస:55
లస: ససస స
6579 JBV3276508
పపరర: నతగమణణ పపరరసచరర

94-91/221

భరస : ససబబబరరవప గగల
ఇసటట ననస:20-5-617
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప గగల
ఇసటట ననస:20-5-617
వయససస:38
లస: పప
6576 NDX1075316
పపరర: ససతతరరవమద కతస

6571 JBV3275724
పపరర: ససతతరరవమద గగల

6596 NDX0933507
పపరర: పపనతనరరడడ దదసతరరడడడ

94-91/247

తసడడ:డ రరమరరడడడ దదసతరరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-621
వయససస:40
లస: పప
94-91/249

6599 NDX2059260
పపరర: రరసబబబణ బతస న

94-91/250

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బతస న
ఇసటట ననస:20-5-622
వయససస:58
లస: పప
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6600 NDX2062198
పపరర: కకటటశశర రరవప బతస న
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94-91/251

తసడడ:డ హనసమయఖ బతస న
ఇసటట ననస:20-5-622
వయససస:83
లస: పప
6603 NDX3274701
పపరర: వజయ మనక శరలబసడర

94-91/1425

94-90/559

94-91/255

94-91/1050

94-91/260

94-91/262

94-91/265

తసడడ:డ బబబణరరవప తదళళ
ఇసటట ననస:20-5-633
వయససస:35
లస: పప

6613 NDX0325381
పపరర: జజఖత గణసటటరర

6616 NDX0196451
పపరర: ససబడమణఖస భమదతటట

6619 NDX0194720
పపరర: హరర బబబణ కకడడగసటట

6622 AP151010228281
పపరర: ససవర శసకర రరడడ జసగర

94-91/268

6625 NDX0198655
పపరర: వరమద తదలర ల

94-91/258

6628 NDX0321315
పపరర: ససబబబరరవప కనపరరస
తసడడ:డ ఏససపరదస కనపరరస
ఇసటట ననస:20-5-633
వయససస:47
లస: పప

6608 JBV3275856
పపరర: నతగససధతదదవ కకతత
స రర

94-91/254

6611 JBV3275864
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకతత
స రర

94-91/257

6614 NDX0325423
పపరర: పవన కలమమర గణసటటరర

94-91/259

తసడడ:డ జజన గణసటటరర
ఇసటట ననస:20-5-630/2
వయససస:41
లస: పప
94-91/261

6617 NDX1288059
పపరర: కకడసగసటట గరరరబబబణ

94-90/560

తసడడ:డ గగపరలకకషషరరవప
ఇసటట ననస:20-5-630/3
వయససస:33
లస: పప
94-91/263

6620 NDX2097310
పపరర: శక లకడద జసగర

94-91/264

భరస : ససవర శసకర రరడడ జసగర
ఇసటట ననస:20-5-631
వయససస:36
లస: ససస స
94-91/266

6623 NDX2043792
పపరర: ఉదయశక కసచరర

94-91/267

భరస : నతగ మలలర శశరరరవప కసచరరల
ఇసటట ననస:20-5-633
వయససస:25
లస: ససస స
94-91/269

భరస : శశఖర తదలర ల
ఇసటట ననస:20-5-633
వయససస:48
లస: ససస స
94-91/271

94-91/253

తసడడ:డ సతఖనతనరరయణ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:20-5-630
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ పపళర రరడడడ జసగర
ఇసటట ననస:20-5-631
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:20-5-633
వయససస:41
లస: ససస స
6627 NDX0691543
పపరర: కకరణ కలమమర తదళళ

94-91/256

తలర : రరధమద కకడడగసటట
ఇసటట ననస:20-5-630/3
వయససస:46
లస: పప

భరస : పపళర రరడడడ జసగర
ఇసటట ననస:20-5-631
వయససస:59
లస: ససస స
6624 NDX0321364
పపరర: వనలశమద కనపరరస

6610 JBV3275872
పపరర: శశధర కకతత
స రర

6605 NDX0676429
పపరర: మమరరపప కకరవ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:20-5-630
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర భమదతటట
ఇసటట ననస:20-5-630/2
వయససస:59
లస: పప

భరస : గగపరల కకషష కకడడగసటట
ఇసటట ననస:20-5-630/3
వయససస:76
లస: ససస స
6621 AP151010228216
పపరర: నతగ బణలర మద జసగర

94-90/933

భరస : పవన కలమమర గణసటటరర
ఇసటట ననస:20-5-630/2
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖస బణదతటట
ఇసటట ననస:20-5-630/2
వయససస:50
లస: పప
6618 NDX0325365
పపరర: రరధమద కకడడగసటట

6607 NDX2560597
పపరర: హనసమసత రరవప సటటస

94-91/1420

తసడడ:డ మమరరపప కకరవ
ఇసటట ననస:20-5-629
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:20-5-630
వయససస:41
లస: పప

తలర : నతగమద సటటస
ఇసటట ననస:20-5-630
వయససస:19
లస: పప
6615 NDX0628149
పపరర: శవ కలమమర బణదతటట

94-91/252

భసధసవప: మసజల సటటస
ఇసటట ననస:20-5-630
వయససస:22
లస: పప

భరస : రవకలమమర గడదస
ఇసటట ననస:20-5-630
వయససస:51
లస: ససస స
6612 NDX2557528
పపరర: వనసకటటష సటటస

6604 NDX0676726
పపరర: రసగమద కకరన

6602 NDX3257417
పపరర: రరజ రరడడడ శరలబసడర

భసధసవప: శశ రరఖ యయరరవ
ఇసటట ననస:20-5-624
వయససస:47
లస: పప

భరస : మమరరపప కకరన
ఇసటట ననస:20-5-629
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరసబబబణ పలర పప
ఇసటట ననస:20-5-630
వయససస:24
లస: ససస స
6609 NDX0676783
పపరర: పదదశక గడదస

94-59/1268

భసధసవప: శశషస రరఖ యయరరవ
ఇసటట ననస:20-5-624
వయససస:20
లస: ససస స

భసధసవప: శశ రరఖ యయరరవ
ఇసటట ననస:20-5-624
వయససస:42
లస: ససస స
6606 NDX2018878
పపరర: రమఖకకషష పలర పప

6601 NDX3264066
పపరర: అరగగఖ మధసరరమ శరలబసడర

6626 NDX1074194
పపరర: మణణమద గగవతతటట

94-91/270

భరస : ససబబబరరవప గగవతతటట
ఇసటట ననస:20-5-633
వయససస:54
లస: ససస స
94-91/272

6629 NDX3151685
పపరర: గణజర కకటటశశరర

94-91/1160

భరస : లకడద నతరరయణ
ఇసటట ననస:20-5-634
వయససస:33
లస: ససస స
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6630 NDX2018910
పపరర: దరరయమబ షపక
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94-90/561

భరస : ఇసదయయల షపక
ఇసటట ననస:20-5-637
వయససస:50
లస: ససస స
6633 NDX0628412
పపరర: నవఖ గసడడకకట

94-91/275

94-91/278

భరస : శకనవరస చకకవరరస ఏలకరర
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:46
లస: ససస స
6642 NDX1895475
పపరర: నతగరశశరమద లలళర
భరస : వనసకటటశశర రరవప లలళర
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:57
లస: ససస స
6645 NDX0628461
పపరర: హరర�ూ్ షపక

94-91/287

తసడడ:డ ఖమజజవల షపక
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:29
లస: పప
6648 NDX0628438
పపరర: ఖమజజవల షపక

94-91/290

94-91/293

94-91/296

తసడడ:డ నతగరశశర రరవప యరకగణసటర
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:42
లస: పప
6657 NDX1895483
పపరర: వనసకటటశశర రరవప లలళర
తసడడ:డ రరమయఖ లలళర
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:60
లస: పప

6640 NDX0616300
పపరర: అనసరరధ బబ సతష

6643 NDX1411347
పపరర: సరయరరస నలర మఉతష

94-91/299

6638 NDX2177872
పపరర: మమకర ససనసదత

94-91/280

భరస : మమకర సతఖనతరరయణ సరశమ
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:38
లస: ససస స
94-91/282

6641 NDX0195990
పపరర: శవ కకటటశశరర జజననలగడడ

94-91/285

6644 NDX1557489
పపరర: నరదల జజననలగడడ

94-91/286

తసడడ:డ ఏకరసబబసశర రరవప నలర మఉతష
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససనల కలమమర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:28
లస: పప

6646 NDX0194639
పపరర: వననద కలమమర జజననలగడడ

6647 NDX0194647
పపరర: ససనల కలమమర జజననలగడడ

6649 NDX2043784
పపరర: వనసకట పడకరశ రరచకకసడ

6652 NDX2034916
పపరర: రమమశ చదనసనభభటర

94-91/283

భరస : వనసకటటశశరరర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:53
లస: ససస స

94-91/288

94-91/289

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:33
లస: పప
94-91/291

తసడడ:డ సరసబయఖ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరజ గగలర
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:38
లస: పప
6654 NDX1289545
పపరర: హనసమసత రరవప యరకగణసటర

94-91/279

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ అబణదల రఫస షపక
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:34
లస: పప
6651 NDX0195586
పపరర: రవసదడ గగలర

6637 NDX2034924
పపరర: లకడద కరరరసక దదవరకకసడ

94-91/277

భరస : హనసమసత రరవప యరకగణసటర
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : నతరరయణ రరడడడ బబ మణద
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:46
లస: ససస స
94-91/284

94-91/274

94-91/276 6635 NDX1289537
6634 NDX2043750
పపరర: మమనస కకషష సరయ రరచకకసడ
పపరర: పడశరసత యరకగణసటర

భరస : రమమశ చదనసనభభటర
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:37
లస: ససస స
94-91/281

6632 NDX2151215
పపరర: మమనస కకసడపలర

భరస : రగహహతకలమమర రరడడ కకసడపలర
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకట పడకరశ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శశఖర గగలర
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:33
లస: ససస స
6639 NDX1144096
పపరర: పపషపలత ఏలకరర

94-91/273

తసడడ:డ శకనవరస చకకవరరస ఏలకరర
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:28
లస: ససస స
6636 NDX0195842
పపరర: సశపన గగలర

6631 NDX1144112
పపరర: బబబ శశశతత ఏలకరర

6650 NDX1895467
పపరర: శకనవరస రరవప లలళర

94-91/292

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప లలళర
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:37
లస: పప
94-91/294

6653 NDX0198788
పపరర: వనసకటటశశరరర జజననలగడడ

94-91/295

తసడడ:డ వ యస కర మమరరస చదనసనభభటర
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:41
లస: పప

6655 NDX1289636
పపరర: శకనవరస రరవప మసడసరర

6656 NDX2030930
పపరర: నతరరయణరరడడడ బబ మణద

94-91/297

94-91/298

తసడడ:డ మదన మహన రరవప మసడసరర
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ లకకదరరడడడ బబ మణద
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:53
లస: పప

6658 NDX0195867
పపరర: రరజ గగలర

6659 NDX3162922
పపరర: శశషస కలమమర రరడడడ కకసడపలర

తసడడ:డ రతస యఖ గగలర
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:61
లస: పప

94-91/300

94-91/1161

తసడడ:డ దశరథరరస రరడడడ కకసడపలర
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:64
లస: పప
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6660 NDX3108818
పపరర: లకడద చదరరకకరర
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94-91/1162

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:57
లస: ససస స
6663 NDX3095155
పపరర: భగఖమద గగలర

94-93/1499

94-93/1502

94-91/301

94-91/303

94-91/306

94-91/309

94-91/1155

తసడడ:డ పడసరద చదలర
ఇసటట ననస:20-11-645
వయససస:31
లస: పప

6673 JBV3276177
పపరర: మసగ మణతతఖల

6676 JBV1432111
పపరర: కరశవరరవప మణతతఖల

6679 NDX1557521
పపరర: వనసకట రతనస నతతతన

6682 JBV2766160
పపరర: బబలరరడడడ దసగరరసపపడడ

94-59/660

6685 NDX0791368
పపరర: గదదద లకడద

94-91/304

6688 NDX2858470
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వనమణల
తసడడ:డ కనకరతనస వనమణల
ఇసటట ననస:20-17-4
వయససస:57
లస: పప

6668 NDX1627027
పపరర: రరమ తషలశమద తరరమల

94-90/562

6671 NDX1876871
పపరర: కకటట రరడడడ మసదతల

94-90/564

6674 JBV3276599
పపరర: రవ గగలర

94-91/305

తసడడ:డ రరజ గగలర
ఇసటట ననస:20-5-643
వయససస:33
లస: పప
94-91/307

6677 NDX1105683
పపరర: అనసష ఎస

94-91/308

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:20-5-644
వయససస:28
లస: ససస స
94-91/310

6680 NDX1105717
పపరర: ససరఖనతరరయణ ఎస

94-91/311

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఎస
ఇసటట ననస:20-5-644
వయససస:52
లస: పప
94-59/658

6683 NDX0791087
పపరర: గదదద పరనకరల రరవప

94-59/659

తసడడ:డ లకదయఖ
ఇసటట ననస:20-10-4
వయససస:27
లస: పప
94-59/661

భరస : పరనకరల రరవప
ఇసటట ననస:20-10-5
వయససస:27
లస: ససస స
94-91/404

94-93/1501

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరడడ మసదతల
ఇసటట ననస:20-5-640
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మరరకడడడ
ఇసటట ననస:20-10-4
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకకరసత మహన
ఇసటట ననస:20-10-5
వయససస:27
లస: ససస స
6687 NDX1289438
పపరర: దతనయయలల చదలర

94-91/302

భరస : భకకలల రరవప నతతతన
ఇసటట ననస:20-5-644
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:20-5-5999
వయససస:19
లస: పప
6684 NDX0791848
పపరర: గదదద నతగలకడద

6670 NDX0198259
పపరర: సరసబశవరరవప మకరసన

6665 NDX3094638
పపరర: శఖమల నలస

భరస : కకటటశశర రరవప తరరమల
ఇసటట ననస:20-5-639
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ మణతతఖల
ఇసటట ననస:20-5-643
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ ఎస
ఇసటట ననస:20-5-644
వయససస:30
లస: ససస స
6681 NDX3172087
పపరర: పప టట
ర రర కరశ వనసకట సరయ

95-1/63

భరస : కరశవరరవప మణతతఖల
ఇసటట ననస:20-5-643
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పప తషరరజ గగలర
ఇసటట ననస:20-5-643
వయససస:35
లస: పప
6678 NDX1105758
పపరర: మమనక ఎస

6667 SQX1983824
పపరర: కకటటశశరరరవప చదరరకకరర

94-91/1164

భరస : ఆనసద కలమమర
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప మకరసన
ఇసటట ననస:20-5-639
వయససస:43
లస: పప

భరస : శవరజ దసగర రరజ
ఇసటట ననస:20-5-641
వయససస:55
లస: ససస స
6675 JBV3276607
పపరర: శశఖర గగలర

94-93/1500

తసడడ:డ రతస యఖ చదరరకకరర
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:65
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప మకరసన
ఇసటట ననస:20-5-639
వయససస:36
లస: ససస స
6672 NDX0325464
పపరర: రరజఖలకడద దసగర రరజ

6664 NDX3109089
పపరర: అయఖపప చదరరకకరర

6662 NDX3059672
పపరర: బడహహదశశరర గసగర దదవ కరటడగడడ

భరస : వనసకట రమణ కరటడగడడ
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శశషస కలమమర రరడడడ కకసడపలర
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:30
లస: ససస స
6669 NDX0198283
పపరర: శకదదవ మకరసన

94-91/1163

భరస : శశషస కలమమర కకసడపలర
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:20-5-638
వయససస:57
లస: ససస స
6666 NDX3148483
పపరర: సరదకశఖ రరడడ కకసడపలర

6661 NDX3153855
పపరర: కరరణ కకసడపలర

6686 NDX0790949
పపరర: గదదద శకకరసత మహన

94-59/662

తసడడ:డ పరనకరల రరవప
ఇసటట ననస:20-10-5
వయససస:27
లస: పప
94-91/1113

6689 NDX2626471
పపరర: వనసకటటష కనగరల

94-59/807

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కనగరల
ఇసటట ననస:20-18-2A
వయససస:20
లస: పప
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94-91/1116

భసధసవప: చగడదశశరర కకషషస
ఇసటట ననస:20-18-22
వయససస:34
లస: పప
6693 NDX2976736
పపరర: డతనయయలల లజరపల

94-60/1145

94-90/682

94-90/685

94-91/457

94-91/459

94-90/689

94-91/464

తసడడ:డ పపరరమమళళర పరగగలల
ఇసటట ననస:20-54
వయససస:55
లస: పప

6703 NDX0320978
పపరర: కరరస బబషర షపక

6706 NDX1436246
పపరర: రరమ గగపరల ఇకలసరరస

6709 JBV1436526
పపరర: భబగఖమద కసచరర

6712 NDX1624791
పపరర: కకసడడసస మసగ

94-91/1125

6715 NDX2612232
పపరర: యగరసదడనతథ పరగగలల

94-91/458

6718 NDX3186681
పపరర: అమరనతథ ఆలపరటట
తసడడ:డ శకమనతనరరయణ
ఇసటట ననస:20-54
వయససస:22
లస: పప

6698 NDX1846239
పపరర: మహమదద రఫస షపక

94-90/684

6701 AP151010228288
పపరర: జరరనత షపక

94-91/456

6704 NDX2858553
పపరర: మనక మమటస టల

94-91/1121

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమటస టల
ఇసటట ననస:20-36
వయససస:20
లస: ససస స
94-91/460

6707 AP151010228258
పపరర: రరజజరరవప ఇకలసరరస

94-91/461

తసడడ:డ రరమయఖ ఇకలసరరస
ఇసటట ననస:20-38
వయససస:48
లస: పప
94-91/462

6710 JBV1436518
పపరర: అశశక కలమమర కసచరర

94-91/463

తసడడ:డ చన దదవయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:20-39
వయససస:33
లస: పప
94-90/690

6713 NDX1624833
పపరర: కకసడడసస మననజ కలమమర

94-90/691

తసడడ:డ కకసడడసస ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:20-42
వయససస:25
లస: పప
94-58/656

తసడడ:డ రసగ వర పడసరద పరగగలల
ఇసటట ననస:20 - 54
వయససస:29
లస: పప
94-75/1080

94-60/1171

భరస : మమబణససభబన షపక
ఇసటట ననస:20-33
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కకసడడసస ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:20-42
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:20-50-668
వయససస:31
లస: పప
6717 NDX2620656
పపరర: రసగ వర పడసరద పరగగలల

94-91/455

భరస : చన దదవయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:20-39
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:20-39
వయససస:34
లస: పప
6714 NDX3037165
పపరర: శకకరసత రరడడడ కకసడ

6700 NDX0320952
పపరర: కరరమణన షపక

6695 NDX3048170
పపరర: ������ ������

తసడడ:డ మసరసన బబషర
ఇసటట ననస:20-32
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరజజ రరవప ఇకలసరరస
ఇసటట ననస:20-38
వయససస:26
లస: పప

భరస : పపడమకలమమర కసచరర
ఇసటట ననస:20-39
వయససస:29
లస: ససస స
6711 JBV3276169
పపరర: పపడమ కలమమర కసచరర

94-90/683

తసడడ:డ బడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:20-33
వయససస:48
లస: పప

భరస : రరజజరరవప ఇకలసరరస
ఇసటట ననస:20-38
వయససస:48
లస: ససస స
6708 NDX1509670
పపరర: అమరవరణణ అరర

6697 NDX1846288
పపరర: షరకకరర బబగస షపక

94-91/1027

భరస : ������ ������ ������
ఇసటట ననస:20-30-280
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కరరమ బబషర షపక
ఇసటట ననస:20-33
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:20-33
వయససస:82
లస: ససస స
6705 NDX0628842
పపరర: వనసకట నరసమద ఇకలసరరస

94-91/1028

భరస : ఖమససస సపషదత
ఇసటట ననస:20-32
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరడడపప చతస యఖగరరర
ఇసటట ననస:20-32
వయససస:46
లస: పప
6702 AP151010228287
పపరర: కరశసబ షపక

6694 NDX2566073
పపరర: నతగలకడద జసకల

6692 NDX2605582
పపరర: రరమరరడడడ దదవరరడడడ

తసడడ:డ బల కకసడరరడడడ దదవ రరడడడ
ఇసటట ననస:20-20-113
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబ రరడడడ జసకల
ఇసటట ననస:20-22-1384
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ చతస యఖగరరర
ఇసటట ననస:20-32
వయససస:35
లస: ససస స
6699 NDX1740183
పపరర: వనసకట రమణ చతస యఖగరరర

94-53/785

తసడడ:డ మమటలల బబలయఖ బబలయఖ
ఇసటట ననస:20-18-89
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమయయలల లజరపల
ఇసటట ననస:20-20-180/1
వయససస:21
లస: పప
6696 NDX1740167
పపరర: గగకలలమ పరతడపత

6691 NDX3134632
పపరర: మమటల శశశత మమటలల

6716 NDX2612208
పపరర: ససబడమణణఖశశరమద పరగగలల

94-74/647

భరస : రసగ వర పడసరద పరగగలల
ఇసటట ననస:20-54
వయససస:50
లస: ససస స
94-93/1416

6719 NDX2989234
పపరర: పడశరసత కలమమరర సరమసతకలరరస

94-91/1126

తసడడ:డ గగపరల కకషష
ఇసటట ననస:20-54 YAGNA RESIDENCY
వయససస:18
లస: ససస స
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6720 NDX2989192
పపరర: పడశరసత కలమమరర సరమసతకలరరస

94-91/1127

Deleted

6721 NDX2935179
పపరర: వనణణ గగపరల రరడడ కకసడత

తసడడ:డ గగపరల కకషష
ఇసటట ననస:20-54 YAGNA RESIDENCY
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరడడడ కకసడత
ఇసటట ననస:20-55
వయససస:25
లస: పప

6723 NDX2718195
పపరర: కకటటశశరర కకసడ

6724 NDX2958718
పపరర: శకనవరస రరవప చదరరకకరర

94-93/1471

భరస : శవ రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:20-55
వయససస:41
లస: ససస స
6726 NDX3157377
పపరర: వజయ లకడద ఆవపల

94-74/860

94-91/482

94-91/485

94-91/488

94-91/491

94-91/493

భరస : మమరరయమదతసస తతడడగరరర
ఇసటట ననస:21-11-609
వయససస:45
లస: ససస స

6736 NDX0706499
పపరర: చరసజవ అదదదదల

6739 AP151010228145
పపరర: మరరవల పఠరన

6742 NDX0720292
పపరర: బబషర షపక

94-91/496

6745 NDX0940486
పపరర: ససజజత తతడడగరరర

94-91/486

6748 AP151010228140
పపరర: కకపమద తతడడగరరర
భరస : ఏససపరదస తతడడగరరర
ఇసటట ననస:21-11-609
వయససస:47
లస: ససస స

6728 AP151010228234
పపరర: మహనరరవ తతడడగరరర

94-91/481

6731 AP151010228064
పపరర: వరయఖ తతడడగరరర

94-91/484

6734 NDX0706507
పపరర: మరరయమద అడడదదల

94-91/487

భరస : చరసజవ అడడదదల
ఇసటట ననస:21-11-601/1
వయససస:28
లస: ససస స
94-91/489

6737 NDX1289370
పపరర: రరజరశశరర కటటకస

94-91/490

భరస : రరసబబబణ కటటకస
ఇసటట ననస:21-11-604
వయససస:43
లస: ససస స
94-91/492

6740 NDX2603066
పపరర: ససభబన పఠరన

94-91/1055

తసడడ:డ మరరవల పఠరన
ఇసటట ననస:21-11-606
వయససస:21
లస: పప
94-91/494

6743 NDX0326223
పపరర: మమధవ తతడడగరరర

94-91/495

తసడడ:డ యయసస తతడడగరరర
ఇసటట ననస:21-11-609
వయససస:33
లస: ససస స
94-91/497

భరస : నతగరరజ తతడడగరరర
ఇసటట ననస:21-11-609
వయససస:41
లస: ససస స
94-91/499

94-91/232

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతడడగరరర
ఇసటట ననస:21-11-601
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:21-11-607
వయససస:34
లస: పప

భరస : పడభణదతసస తతడడగరరర
ఇసటట ననస:21-11-609
వయససస:40
లస: ససస స
6747 JBV1435007
పపరర: మరరయమద తతడడగరరర

94-91/483

తసడడ:డ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:21-11-606
వయససస:44
లస: పప

భరస : నతగరసదడమద ఇమదడడ
ఇసటట ననస:21-11-607
వయససస:64
లస: ససస స
6744 JBV1435015
పపరర: సరసబబడజఖస తతడడగరరర

6733 AP151010228201
పపరర: నతగమలలర శశరర తతడడగరరర

6725 JBV1432442
పపరర: శకనవరస రరవప గణసటకల

తసడడ:డ వరయఖ తతడడగరరర
ఇసటట ననస:21-11-601
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పపషపరరజ అదదదదల
ఇసటట ననస:21-11-601/1
వయససస:60
లస: పప

భరస : మరరవల పఠరన
ఇసటట ననస:21-11-606
వయససస:41
లస: ససస స
6741 NDX2034668
పపరర: సరమమమజఖస ఇమదడడ

94-91/480

భరస : వరయఖ తతడడగరరర
ఇసటట ననస:21-11-601/1
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వరయఖ తతడడగరరర
ఇసటట ననస:21-11-601/1
వయససస:60
లస: ససస స
6738 AP151010228143
పపరర: నతగణర పఠరన

6730 AP151010228221
పపరర: నతగరరజ తతడడగరరర

94-93/1296

తసడడ:డ వనసకటనతరరయణ గణసటకల
ఇసటట ననస:20-5'619
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ తతడడగరరర
ఇసటట ననస:21-11-601
వయససస:45
లస: పప

భరస : మహనరరవప తతడడగరర
ఇసటట ననస:21-11-601/1
వయససస:41
లస: ససస స
6735 AP151010228202
పపరర: వనసకరయమద తతడడగరరర

94-56/716

తసడడ:డ వరల షపక
ఇసటట ననస:21-11-601
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ దతవదస శరనస
ఇసటట ననస:21-11-601
వయససస:43
లస: పప
6732 AP151010228244
పపరర: శరసతకలమమరర తతడడగరర

6727 NDX1896457
పపరర: సపషదతబ షపక

6722 NDX2564813
పపరర: వనణణగగపరల రరడడ కకసడ

తసడడ:డ శవ రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:20-55
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చదరరకకరర
ఇసటట ననస:20-165
వయససస:26
లస: పప

భరస : భబససర రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:20, Kamalesh Towers
వయససస:67
లస: ససస స
6729 JBV1436146
పపరర: పడభణదతసస శరనస

94-90/1050

6746 JBV1434240
పపరర: రతనకలమమరర తతడడగరరర

94-91/498

భరస : యయసస తతడడగరరర
ఇసటట ననస:21-11-609
వయససస:43
లస: ససస స
94-91/500

6749 AP151010228272
పపరర: పసచరమద తతడడగరరర

94-91/501

భరస : మరరయదతసస తతడడగరరర
ఇసటట ననస:21-11-609
వయససస:47
లస: ససస స
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పపరర: పపరమద తతడడగరరర
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94-91/502

భరస : శశరర తతడడగరరర
ఇసటట ననస:21-11-609
వయససస:67
లస: ససస స
6753 NDX0326181
పపరర: అరరణ బబబణ తతడడగరరర

94-91/505

94-91/508

94-91/511

94-91/514

94-91/516

94-88/282

94-91/521

భరస : బడహదనసదస సటటస
ఇసటట ననస:21-11-619
వయససస:52
లస: ససస స

6763 NDX3224706
పపరర: ఆనసద తదనతల

6766 JBV1435361
పపరర: వనయ కలమమర కరలసత

6769 NDX2037217
పపరర: భబరత చసతల

6772 JBV1436294
పపరర: రరసబబబణ చసతల

94-88/283

6775 NDX0203752
పపరర: మసగ డ

94-100/1066

6778 JBV3261534
పపరర: బడహదనసదస సటటస
తసడడ:డ సప మయఖ సటటస
ఇసటట ననస:21-11-619
వయససస:55
లస: పప

6758 AP151010228138
పపరర: వశరకసతమద ఆసడతడ

94-91/510

6761 NDX1074608
పపరర: కకషప ర బబబణ గణపత

94-91/513

6764 JBV1435122
పపరర: అచలరరణణ కరలసత

94-91/515

తసడడ:డ యహహశరశ కరలసత
ఇసటట ననస:21-11-615
వయససస:39
లస: ససస స
94-91/517

6767 JBV1435353
పపరర: జజఝవర కరలసత

94-91/518

తసడడ:డ రరజ రతన కరలసత
ఇసటట ననస:21-11-615
వయససస:73
లస: పప
94-91/519

6770 JBV1434992
పపరర: పరరశత చసతల

94-91/520

భరస : శకనస చసతల
ఇసటట ననస:21-11-616
వయససస:45
లస: ససస స
94-91/522

6773 AP151010228176
పపరర: బబబణరరవప చసతల

94-91/523

తసడడ:డ రరమయఖ చసతల
ఇసటట ననస:21-11-616
వయససస:52
లస: పప
94-88/284

తసడడ:డ పసచతర రరవప డడ
ఇసటట ననస:21-11-618
వయససస:41
లస: ససస స
94-88/285

94-91/507

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గణపత
ఇసటట ననస:21-11-611
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ బబబణరరవప చసతల
ఇసటట ననస:21-11-616
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మణసలయఖ పపపప
ఇసటట ననస:21-11-617
వయససస:51
లస: పప
6777 JBV3262193
పపరర: ససశల సటటస

94-91/512

భరస : రరస బబబణ చసతల
ఇసటట ననస:21-11-616
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబణరరవప చసతల
ఇసటట ననస:21-11-616
వయససస:30
లస: పప
6774 NDX0183137
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పపపప

6760 NDX1074533
పపరర: రజన గణపత

6755 JBV1433358
పపరర: పడభణదతసస తతడడగరరర

భరస : ససగరతరరవప ఆసడతడ
ఇసటట ననస:21-11-610
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ జజషషవర కరలసత
ఇసటట ననస:21-11-615
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశ రరవప చసతబతషన
ఇసటట ననస:21-11-616
వయససస:49
లస: పప
6771 NDX0326421
పపరర: శరఖమ బబబణ చసతల

94-91/509

తలర : వజయ రరణణ కరక
ఇసటట ననస:21-11-613
వయససస:21
లస: పప

భరస : జజషషవర కరలసత
ఇసటట ననస:21-11-615
వయససస:68
లస: ససస స
6768 NDX2077718
పపరర: బబబణ రరవప చసతబతషన

6757 AP151010228035
పపరర: ఏససపరదస తతడడగరరర

94-91/504

తసడడ:డ కకటయఖ తతడడగరరర
ఇసటట ననస:21-11-609
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర గణపత
ఇసటట ననస:21-11-611
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ గణపత
ఇసటట ననస:21-11-611
వయససస:79
లస: పప
6765 JBV1435346
పపరర: ససకలమమర దదవ కరలసత

94-91/506

తసడడ:డ శశరర తతడడగరరర
ఇసటట ననస:21-11-609
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గణపత
ఇసటట ననస:21-11-611
వయససస:29
లస: ససస స
6762 NDX1074723
పపరర: వనసకటటశశరరర గణపత

6754 NDX0326256
పపరర: కకటటశశరరరవప తతడడగరరర

6752 NDX1528290
పపరర: భబగఖరరజ తతడడగరరర

తసడడ:డ దతసస తతడడగరరర
ఇసటట ననస:21-11-609
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మరరకదతసస తతడడగరరర
ఇసటట ననస:21-11-609
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ తతడడగరరర
ఇసటట ననస:21-11-609
వయససస:47
లస: పప
6759 NDX1074582
పపరర: కకరస ర గణపత

94-91/503

తసడడ:డ మరరయమద తతటటగరరర
ఇసటట ననస:21-11-609
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఏససపరదస తతడడగరరర
ఇసటట ననస:21-11-609
వయససస:31
లస: పప
6756 JBV1433812
పపరర: యయసస తతడడగరరర

6751 NDX2034775
పపరర: భబగఖ రరజ తతటటగరరర

6776 NDX3007671
పపరర: కమమసల గగటటసమణకసల

94-91/1232

భరస : గగటటసమణకసల
ఇసటట ననస:21-11-618
వయససస:40
లస: ససస స
94-88/286

6779 NDX2785574
పపరర: నతగయఖ కరభసపటట

94-88/1232

తసడడ:డ ససబబయఖ కరభసపటట
ఇసటట ననస:21-11-619
వయససస:86
లస: పప
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పపరర: ఆలబ సరయలల షపక
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94-62/758

భరస : నభ
ఇసటట ననస:21-11-622
వయససస:19
లస: ససస స
6783 JBV3261567
పపరర: బబగమ షపక

94-88/288

94-88/291

94-89/722

94-88/295

94-88/298

94-88/301

94-89/723

భరస : అలమరబక
ఇసటట ననస:21-11-626
వయససస:34
లస: ససస స

6793 NDX1012491
పపరర: తనగరలర మ షపక

6796 NDX1071075
పపరర: మరరబ కటటకకరర

6799 NDX1012756
పపరర: అజజ భబషర కటటకకరర

6802 JBV3264736
పపరర: బబబణలమద కటర గణసట

94-88/306

6805 JBV3261393
పపరర: ఆలషపషదత షపక

94-88/296

6808 NDX0321240
పపరర: ఖతజజబ పఠరన
భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:21-11-626
వయససస:45
లస: ససస స

6788 NDX2829471
పపరర: నబ షపక

94-88/1233

6791 JBV3261518
పపరర: సఫపరరబ షపక

94-88/294

6794 NDX2785533
పపరర: మసరసనశల షపక

94-80/942

తసడడ:డ దతసస షపక
ఇసటట ననస:21-11-624
వయససస:20
లస: పప
94-88/299

6797 NDX1845447
పపరర: అలమరఉదదదన కటటకకరర

94-88/300

తసడడ:డ అబణదల కటటకకరర
ఇసటట ననస:21-11-624
వయససస:24
లస: పప
94-88/302

6800 NDX1012673
పపరర: అబణదలమర కటటకకరర

94-88/303

తసడడ:డ నససరరదదదన కటటకకరర
ఇసటట ననస:21-11-624
వయససస:49
లస: పప
94-88/304

6803 JBV3261401
పపరర: మరరబ షపక

94-88/305

భరస : ఆలషపషదత షపక
ఇసటట ననస:21-11-625
వయససస:55
లస: ససస స
94-88/307

తసడడ:డ గరలషపషదత షపక
ఇసటట ననస:21-11-625
వయససస:60
లస: పప
94-88/309

94-88/290

భరస : నబసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-11-623
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : నతగరశశరరరవప కటర గణసట
ఇసటట ననస:21-11-625
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనమయఖ కటర గణసట
ఇసటట ననస:21-11-625
వయససస:55
లస: పప
6807 NDX0204768
పపరర: కరరమమన పఠరన

94-88/293

తసడడ:డ అబణదలమర కటటకకరర
ఇసటట ననస:21-11-624
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మదర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-11-624
వయససస:44
లస: పప
6804 JBV3265097
పపరర: నతగరశశరరరవప కటర గణసట

6790 JBV3261559
పపరర: అలమమన షపక

6785 NDX0327551
పపరర: వజయబబబణ� గణజర�

తసడడ:డ ఇశవఅల షపక
ఇసటట ననస:21-11-622
వయససస:24
లస: పప

భరస : అబణదలమర కటటకకరర
ఇసటట ననస:21-11-624
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ దతసస షపక
ఇసటట ననస:21-11-624
వయససస:25
లస: పప
6801 NDX2702686
పపరర: దతసస షపక

94-88/292

తసడడ:డ ఇషరవల షపక
ఇసటట ననస:21-11-623
వయససస:27
లస: పప

భరస : శవ షపక
ఇసటట ననస:21-11-624
వయససస:34
లస: ససస స
6798 NDX1509340
పపరర: జజన షపక

6787 JBV3261625
పపరర: మమబససభబన షపక

94-88/287

తసడడ:డ శసకర గణజర
ఇసటట ననస:21-11-622
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నబసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-11-623
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నతగణల మరర షపక
ఇసటట ననస:21-11-623
వయససస:54
లస: ససస స
6795 NDX0710327
పపరర: చననసపషదతబ షపక

94-88/289

తసడడ:డ మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-11-622
వయససస:43
లస: పప

భరస : నభ షపక
ఇసటట ననస:21-11-622
వయససస:19
లస: ససస స
6792 JBV3263167
పపరర: హహసపసన బ షపక

6784 JBV3261419
పపరర: జజన బ షపక

6782 JBV3261492
పపరర: వలబ షపక

భరస : ఈశవలర షపక
ఇసటట ననస:21-11-622
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సపషదసలల షపక
ఇసటట ననస:21-11-622
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:21-11-622
వయససస:43
లస: పప
6789 NDX2705770
పపరర: ఆలబ సరయలల షపక

94-63/845

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:21-11-622
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మమబససభబన షపక
ఇసటట ననస:21-11-622
వయససస:37
లస: ససస స
6786 JBV3261500
పపరర: ఈశవలర షపక

6781 NDX2695609
పపరర: నసరజహన షపక

6806 NDX0204164
పపరర: సఫసయమ పఠరన

94-88/308

భరస : బబజ పఠరన
ఇసటట ననస:21-11-626
వయససస:30
లస: ససస స
94-88/310

6809 NDX0182477
పపరర: బబజ పఠరన

94-88/311

తసడడ:డ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:21-11-626
వయససస:32
లస: పప
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6810 JBV3261807
పపరర: అలమరభక పఠరన
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94-88/312

తసడడ:డ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:21-11-626
వయససస:33
లస: పప
6813 JBV3264330
పపరర: అబణదలమర ఖమన పఠరన

94-88/315

94-135/467

94-88/319

94-87/116

94-88/322

94-88/326

94-88/328

భరస : షపక ఇసపషదల షపక
ఇసటట ననస:21-11-631
వయససస:25
లస: ససస స

6823 NDX0202176
పపరర: మహబమబ బ షపక

6826 JBV3264447
పపరర: రసబజజన బ షపక

6829 UOG0781451
పపరర: రబయమ షపక

6832 NDX0321299
పపరర: ఖదదదస షపక

94-88/331

6835 JBV3265386
పపరర: ఇబడహహస షపక

94-88/320

6838 JBV3264439
పపరర: శశరరఖ నరరససహహల
భరస : కరమమశశరరరవప నరరససహహల
ఇసటట ననస:21-11-632
వయససస:50
లస: ససస స

6818 NDX0202721
పపరర: మదతరరననసర పస

94-88/318

6821 NDX0204826
పపరర: ఖమససస బ షపక

94-87/115

6824 JBV3262839
పపరర: రహహమమన షపక

94-88/321

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:21-11-630
వయససస:43
లస: ససస స
94-88/323

6827 JBV3262813
పపరర: మరరవల షపక

94-88/325

తసడడ:డ చతన వల షపక
ఇసటట ననస:21-11-630
వయససస:46
లస: పప
94-91/1233

6830 NDX1071398
పపరర: ఆషర షపక

94-88/327

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:21-11-631
వయససస:30
లస: ససస స
94-88/329

6833 NDX1012848
పపరర: ససభబన షపక

94-88/330

తసడడ:డ అబణదల ఖసదస
ద స షపక
ఇసటట ననస:21-11-631
వయససస:30
లస: పప
94-88/332

తసడడ:డ ఖదదదస షపక
ఇసటట ననస:21-11-631
వయససస:33
లస: పప
94-88/1190

94-88/1234

తసడడ:డ అకబర షపక
ఇసటట ననస:21-11-630
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అసరసఅహదద షపక
ఇసటట ననస:21-11-631
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖసదసదన షపక
ఇసటట ననస:21-11-631
వయససస:31
లస: పప
6837 NDX2557288
పపరర: శరహహన పరవన షపక

94-87/114

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:21-11-630
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఖదదదస షపక
ఇసటట ననస:21-11-631
వయససస:55
లస: ససస స
6834 NDX0185728
పపరర: ఇసరదయల షపక

6820 NDX1071083
పపరర: పరరశన షపక

6815 NDX2785673
పపరర: నతగణర పటబన

భరస : మమలమల పస
ఇసటట ననస:21-11-629
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:21-11-630
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:21-11-630
వయససస:47
లస: పప
6831 JBV3262821
పపరర: షరరఫపననసర షపక

94-88/317

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:21-11-630
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఆభణనషరర షపక
ఇసటట ననస:21-11-630
వయససస:45
లస: ససస స
6828 NDX0327742
పపరర: అకబర భబషర షపక

6817 JBV3261799
పపరర: నసరర హన పఠరన

94-88/314

తసడడ:డ బణజ పటబన
ఇసటట ననస:21-11-628
వయససస:20
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:21-11-630
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అకబర షపక
ఇసటట ననస:21-11-630
వయససస:31
లస: పప
6825 JBV3264645
పపరర: అబణనసరస షపక

94-88/316

భరస : అమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:21-11-629
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమలయ పఠరన
ఇసటట ననస:21-11-629
వయససస:36
లస: పప
6822 NDX0179457
పపరర: ససభబన షపక

6814 JBV3263258
పపరర: బబజ పఠరన

6812 JBV3261773
పపరర: ఫరతమమ పఠరన

భరస : అబణదలర పఠరన
ఇసటట ననస:21-11-627
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల పఠరన
ఇసటట ననస:21-11-628
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బబజ పటబన
ఇసటట ననస:21-11-628
వయససస:21
లస: పప
6819 JBV3263266
పపరర: అమర ఖమన పఠరన

94-88/313

తసడడ:డ మమలమల పఠరన
ఇసటట ననస:21-11-626
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల పఠరన
ఇసటట ననస:21-11-627
వయససస:37
లస: పప
6816 NDX2604569
పపరర: నతగమర పటబన

6811 NDX0327692
పపరర: ససభబన పఠరన

6836 NDX0179531
పపరర: ససభబన షపక

94-88/333

తసడడ:డ జజన మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-11-631
వయససస:40
లస: పప
94-88/334

6839 JBV3263399
పపరర: కకషప ర నరరససహహల

94-88/335

తసడడ:డ కకషప ర నరరససహహల
ఇసటట ననస:21-11-632/3
వయససస:34
లస: పప
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6840 NDX2059047
పపరర: వరణణ గసడడకకట
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94-88/336

భరస : నగమల మరర గసడడకకట
ఇసటట ననస:21-11-633
వయససస:29
లస: ససస స
6843 JBV3263134
పపరర: అసదద షపక

94-88/339

94-88/342

94-63/1155

94-88/345

94-88/1415

94-91/525

94-91/528

భరస : రరస బబబణ దదససననన
ఇసటట ననస:21-11-643/1
వయససస:32
లస: ససస స

6853 JBV3263712
పపరర: మహమదద శఫస మహమదద

6856 NDX2727857
పపరర: గగస మహమదద

6859 JBV1436252
పపరర: ఆనసదమద ూరయపపడడ

6862 NDX2991883
పపరర: సపలశ రరజ గణమదడడ

94-91/529

6865 JBV3275575
పపరర: వనసకటటశ పప తషపరలపప

94-88/346

6868 JBV1434224
పపరర: రతనకలమమరర తతడడగరరర
భరస : యహనస తతడడగరరర
ఇసటట ననస:21-11-643/1
వయససస:37
లస: ససస స

6848 NDX1289305
పపరర: సపషదతబ షపక

94-91/524

6851 NDX0202283
పపరర: సరదదత షపక

94-88/344

6854 NDX0385898
పపరర: రఫ షపక

94-88/347

తసడడ:డ అలమరభక షపక
ఇసటట ననస:21-11-638
వయససస:35
లస: పప
94-93/1520

6857 NDX2616373
పపరర: అమన షపక

94-88/1191

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:21-11-639
వయససస:35
లస: ససస స
94-91/526

6860 JBV1436153
పపరర: లమజరరబబబణ తల తతటట

94-91/527

తసడడ:డ ఏలయఖ తలతతటట
ఇసటట ననస:21-11-641
వయససస:39
లస: పప
94-179/934

6863 SQX2451284
పపరర: ససరమద గణమదడడ

95-179/925

భరస : ససవర రరజ
ఇసటట ననస:21-11-642
వయససస:54
లస: ససస స
94-91/530

తసడడ:డ షపద పప తషపరలపప
ఇసటట ననస:21-11-643
వయససస:33
లస: పప
94-91/532

94-88/341

భరస : రహహస బబగ షపక
ఇసటట ననస:21-11-638
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:21-11-642
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకటటష పప తషపలలర పప
ఇసటట ననస:21-11-643
వయససస:33
లస: ససస స
6867 NDX2037142
పపరర: శక లకడద దదససననన

94-80/943

భరస : వనసకటటశశరరర ూరయపపడడ
ఇసటట ననస:21-11-641
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ ూరయపపడడ
ఇసటట ననస:21-11-641
వయససస:60
లస: పప
6864 NDX1289255
పపరర: ససనత పప తషపలలర పప

6850 NDX2785541
పపరర: బతతల బఇవనష మహమదద

6845 JBV3263142
పపరర: మసరసనబ షపక

భరస : సపషదస బబబణ షపక
ఇసటట ననస:21-11-637
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శరఫస మహమదద
ఇసటట ననస:21-11-638
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : లమజరరబబబణ తలతతటట
ఇసటట ననస:21-11-641
వయససస:34
లస: ససస స
6861 JBV1436112
పపరర: వనసకటటశశరరర ూరయపపడడ

94-88/343

తసడడ:డ అలమరభక షపక
ఇసటట ననస:21-11-638
వయససస:33
లస: పప

భరస : మహమదద శఫస శఫస
ఇసటట ననస:21-11-638
వయససస:27
లస: ససస స
6858 JBV1436245
పపరర: లమవణఖ తలతతటట

6847 JBV3262292
పపరర: అలమరభక షపక

94-88/338

తసడడ:డ చననమసరసన షపక
ఇసటట ననస:21-11-636
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అలబక మహమదద
ఇసటట ననస:21-11-638
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రఫస బబగ మహమదద
ఇసటట ననస:21-11-638
వయససస:32
లస: ససస స
6855 NDX3282993
పపరర: గగస మహమదద

94-88/340

తసడడ:డ ఖమదర మసరసన� షపక
ఇసటట ననస:21-11-636
వయససస:55
లస: పప

భసధసవప: మహమదద గగస గగస
ఇసటట ననస:21-11-638
వయససస:33
లస: పప
6852 NDX1800946
పపరర: సపలశ మహమదద

6844 JBV3261815
పపరర: నతగరశశరరరవప గసడడకకట

6842 NDX0928622
పపరర: నతగణల మరర

తసడడ:డ నతగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:21-11-633
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:21-11-633
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:21-11-636
వయససస:23
లస: పప
6849 NDX3287802
పపరర: శఫస శశక శఫస మహమదద

94-88/337

భరస : నతగరశశరరరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:21-11-633
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖదదదస షపక
ఇసటట ననస:21-11-633
వయససస:29
లస: పప
6846 NDX2004182
పపరర: ఇసరక షపక

6841 JBV3261781
పపరర: రమణ గసడడకకట

6866 NDX0326280
పపరర: శవ పప తషపరలపప

94-91/531

తసడడ:డ పప తషరరజ పప తషపరలపప
ఇసటట ననస:21-11-643
వయససస:55
లస: పప
94-91/533

6869 JBV1435072
పపరర: యహనస తతడడగరరర

94-91/534

తసడడ:డ శశరర తతడడగరరర
ఇసటట ననస:21-11-643/1
వయససస:43
లస: పప
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94-88/348

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:21-11-644
వయససస:34
లస: ససస స
6873 NDX0326140
పపరర: సరధన రరయపపడడ

94-91/536

94-91/539

94-91/542

94-91/545

94-91/548

94-91/551

94-91/554

భరస : మసరసన సరహహబ యలమసదల
ఇసటట ననస:21-11-650
వయససస:36
లస: ససస స

6883 JBV1434620
పపరర: సరసబబడజఖస భటస

6886 NDX1557513
పపరర: అషప క కలమమర బటటస

6889 NDX0940668
పపరర: కకప గసటటల

6892 JBV1433937
పపరర: కకషష గసటల

94-91/557

6895 NDX1075225
పపరర: అమనత బబగస బబలరసకకసడ

94-91/546

6898 JBV1433911
పపరర: అననమద పసలర
భరస : నరసససహ రరవప పసలర
ఇసటట ననస:21-11-650
వయససస:37
లస: ససస స

6878 JBV1433648
పపరర: సరసబశవరరవప చదలర

94-91/541

6881 NDX0326561
పపరర: అమల బటటస

94-91/544

6884 AP151010228203
పపరర: ఏససమద బటటస

94-91/547

భరస : బబబణరరవప బటటస
ఇసటట ననస:21-11-648
వయససస:42
లస: ససస స
94-91/549

6887 NDX0326553
పపరర: సరసబయఖ బటటస

94-91/550

తసడడ:డ బణజర బటటస
ఇసటట ననస:21-11-648
వయససస:32
లస: పప
94-91/552

6890 NDX0326363
పపరర: యయససమరరయమద బబ రరగడడ

94-91/553

తసడడ:డ జయరరమ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:21-11-649
వయససస:36
లస: ససస స
94-91/555

6893 NDX2062180
పపరర: శరకవణణ పసలర

94-91/556

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పసలర
ఇసటట ననస:21-11-650
వయససస:25
లస: ససస స
94-91/558

భరస : ఖమససమ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:21-11-650
వయససస:34
లస: ససస స
94-91/560

94-91/538

తసడడ:డ బణజర బటటస
ఇసటట ననస:21-11-648
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ గసటల
ఇసటట ననస:21-11-649
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసనర యలమసదల
ఇసటట ననస:21-11-650
వయససస:27
లస: ససస స
6897 NDX0321661
పపరర: ఖమజజబ యలమసదల

94-91/543

భరస : కకషష గసటటల
ఇసటట ననస:21-11-649
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఆరర పప తతడడగరరర
ఇసటట ననస:21-11-649
వయససస:52
లస: ససస స
6894 NDX2037001
పపరర: అమనత యలమసదల

6880 NDX1289321
పపరర: సససదర రరవప మదతరల

6875 NDX1289248
పపరర: ససనత చదలర

తసడడ:డ పడసరదరరవప చదలర
ఇసటట ననస:21-11-645
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బబబణ రరవప బటటస
ఇసటట ననస:21-11-648
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప బటటస
ఇసటట ననస:21-11-648
వయససస:52
లస: పప
6891 AP151010228137
పపరర: లలమద తతడడగరరర

94-91/540

తసడడ:డ బబబణరరవప భటస
ఇసటట ననస:21-11-648
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బణజర బటటస
ఇసటట ననస:21-11-648
వయససస:47
లస: ససస స
6888 AP151010228098
పపరర: బణజర బటటస

6877 NDX1289420
పపరర: వనజజకడ చదలర

94-91/535

భరస : సరసబశవ రరవప చదలర
ఇసటట ననస:21-11-645
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకసభబరస మదతరల
ఇసటట ననస:21-11-647
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ బణజర బటటస
ఇసటట ననస:21-11-648
వయససస:34
లస: ససస స
6885 AP151010228099
పపరర: మరరయమద బటటస

94-91/537

భరస : పడసరద చదలర
ఇసటట ననస:21-11-645
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సససదర రరవప మదతరల
ఇసటట ననస:21-11-647
వయససస:39
లస: ససస స
6882 NDX0326587
పపరర: మలలర శశరర బటటస

6874 NDX2034684
పపరర: ససనతత చల

6872 NDX2018647
పపరర: పపషపలత పపరస

తసడడ:డ నతగ ససబబబ రరడడ పపరస
ఇసటట ననస:21-11-644
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప చళ
ఇసటట ననస:21-11-645
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఎలయఖ పపసచకరర
ఇసటట ననస:21-11-645
వయససస:36
లస: ససస స
6879 NDX1289297
పపరర: శరఖమల మదతరల

94-88/349

తసడడ:డ చసదడ రరవప బళరగరరర
ఇసటట ననస:21-11-644
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకట శవ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:21-11-644
వయససస:31
లస: ససస స
6876 JBV1434893
పపరర: ఏససదతయమద పపసచకరర

6871 NDX1796012
పపరర: కరశవ రరవప బళరగరరర

6896 JBV1434364
పపరర: ససవరరస పసలర

94-91/559

భరస : వనసకటటశశరరర పసలర
ఇసటట ననస:21-11-650
వయససస:36
లస: ససస స
94-91/561

6899 NDX2035559
పపరర: హసన బ యలమసదల

94-91/562

భరస : వనసనర యలమసదల
ఇసటట ననస:21-11-650
వయససస:43
లస: ససస స
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6900 AP151010228184
పపరర: పపననమద పసలర

94-91/563

భరస : వనసకటటశశరరర పసలర
ఇసటట ననస:21-11-650
వయససస:52
లస: ససస స
6903 NDX1289313
పపరర: గగపస పసలర

94-91/566

94-91/569

94-91/572

94-91/575

94-91/578

94-91/581

94-91/584

భరస : నతరరయణ తతకల
ఇసటట ననస:21-11-655
వయససస:29
లస: ససస స

6913 NDX0326488
పపరర: కకటటశశరరరవప తతకల

6916 JBV1435080
పపరర: శవయఖ తతకల

6919 NDX0712646
పపరర: శవ వసగవవలల

6922 NDX2037100
పపరర: శకనస నమదగడడ

94-91/587

6925 JBV1435155
పపరర: మమరరబబబణ తలమమల

94-91/576

6928 NDX0712729
పపరర: కకటటశశరర తతకల
తసడడ:డ శవరరస తతకల
ఇసటట ననస:21-11-655
వయససస:34
లస: ససస స

6908 NDX2034700
పపరర: యయససమణణ తతకల

94-91/571

6911 AP151010228186
పపరర: శవమద తతకల

94-91/574

6914 JBV1433564
పపరర: పపడమ కలమమర దతరస

94-91/577

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప దతరస
ఇసటట ననస:21-11-651
వయససస:36
లస: పప
94-91/579

6917 NDX1289230
పపరర: కకమల బబలరసకకసడ

94-91/580

భరస : రరమణ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:21-11-652
వయససస:29
లస: ససస స
94-91/582

6920 NDX1289339
పపరర: కకటటశశరమద బబలరసకకసడ

94-91/583

భరస : గగపరల రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:21-11-652
వయససస:67
లస: ససస స
94-91/585

6923 JBV3275310
పపరర: లత తలమమల

94-91/586

తసడడ:డ ఆసపరరశదస తలమమల
ఇసటట ననస:21-11-654
వయససస:36
లస: ససస స
94-91/588

తసడడ:డ ఆశరరశదస తలమమల
ఇసటట ననస:21-11-654
వయససస:38
లస: పప
94-91/590

94-91/568

భరస : శవయఖ తతకల
ఇసటట ననస:21-11-651
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపయఖ నమదగడడ
ఇసటట ననస:21-11-652
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఆశరరశదస తలమల
ఇసటట ననస:21-11-654
వయససస:53
లస: ససస స
6927 NDX1289347
పపరర: అలవనలల తతకల

94-91/573

భరస : ఆచతరర వసగవవలల
ఇసటట ననస:21-11-652
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:21-11-652
వయససస:33
లస: పప
6924 NDX2034627
పపరర: పరపపలమద తలమల

6910 JBV1434612
పపరర: అమలమరరణణ దతరస

6905 JBV1433804
పపరర: తతమస పసలర

భరస : కకటటశశర రరవప తతకల
ఇసటట ననస:21-11-651
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగయఖ తతకల
ఇసటట ననస:21-11-651
వయససస:67
లస: పప

భరస : శకనస బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:21-11-652
వయససస:36
లస: ససస స
6921 NDX1289263
పపరర: రరమణ బబలరసకకసడ

94-91/570

తసడడ:డ శవయఖ తతకల
ఇసటట ననస:21-11-651
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:21-11-651
వయససస:39
లస: పప
6918 NDX0712653
పపరర: లకడద బబలరస కకసడ

6907 NDX1075449
పపరర: వపననరరవప యనమదల

94-91/565

తసడడ:డ భబససరరరవప పసలర
ఇసటట ననస:21-11-650
వయససస:40
లస: పప

భరస : పడకరష దతరస
ఇసటట ననస:21-11-651
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవ దతరస
ఇసటట ననస:21-11-651
వయససస:65
లస: ససస స
6915 JBV1435064
పపరర: పడకరష దతరస

94-91/567

తసడడ:డ సరహహబ యనమదల
ఇసటట ననస:21-11-650
వయససస:49
లస: పప

భరస : పపడమ కలమమర దతరస
ఇసటట ననస:21-11-651
వయససస:33
లస: ససస స
6912 JBV1434638
పపరర: సరసశత దతరస

6904 JBV1433945
పపరర: నరసససహరరవప పసలర

6902 NDX0410571
పపరర: చనన నతగణర వల యదవలర

తసడడ:డ ఖమజజ మరరవల యదవలర
ఇసటట ననస:21-11-650
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పసలర
ఇసటట ననస:21-11-650
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఫకకర సరహహబ యలమసదల
ఇసటట ననస:21-11-650
వయససస:43
లస: పప
6909 NDX0326645
పపరర: సరళ దతరస

94-91/564

తసడడ:డ భబససరరరవప పసలర
ఇసటట ననస:21-11-650
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ భబససర రరవప పసలర
ఇసటట ననస:21-11-650
వయససస:34
లస: పప
6906 NDX0410878
పపరర: మసరసన సరహహబ యలమసదల

6901 NDX0326330
పపరర: మరరయమద పసలర

6926 NDX1289446
పపరర: సరసబయఖ తలమమల

94-91/589

తసడడ:డ ఏససరతనస తలమమల
ఇసటట ననస:21-11-654
వయససస:52
లస: పప
94-91/591

6929 NDX1289396
పపరర: మలలర శశరర తతకల

94-91/592

భరస : శవరరస తతకల
ఇసటట ననస:21-11-655
వయససస:49
లస: ససస స
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6930 NDX0712737
పపరర: దసరరర రరవప తతకల
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94-91/593

తసడడ:డ శవరరస తతకల
ఇసటట ననస:21-11-655
వయససస:33
లస: పప
6933 NDX3156650
పపరర: అసజల తతకల

94-93/1521

94-91/598

94-91/601

94-91/603

94-91/606

94-90/723

94-91/609

తసడడ:డ చన వనసకటటశశరరర పప గరరస
ఇసటట ననస:21-12-660
వయససస:60
లస: పప

6946 NDX2298388
పపరర: రమఖ శక తడడశశటస ట

6949 AP151010228100
పపరర: శవకలమమరర పప గరరస

6952 NDX0886101
పపరర: శశఖర పడసరదస

94-91/612

6955 AP151010228101
పపరర: కకషష పప గరరస

6958 NDX2631968
పపరర: సరమమజఖస నకసనతబబ ఈన
భరస : వనసకటటశశరరర నకసనతబబ ఈన
ఇసటట ననస:21-12-663
వయససస:58
లస: ససస స

94-91/600

94-90/721

94-91/604

6944 NDX1820373
పపరర: పపరష చసద తతడడశశటస ట

94-91/605

తసడడ:డ నతగరశశర రరవప తతడడశశటస ట
ఇసటట ననస:21-12-658
వయససస:24
లస: పప
94-124/21

6947 NDX1435891
పపరర: నతరమద అమరర పపడడ

94-90/722

భరస : నతగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:21-12-659
వయససస:50
లస: ససస స
94-91/607

6950 AP151010228040
పపరర: వనసకటలకడద పప గరరస

94-91/608

భరస : శకనవరసరరవప పప గరరస
ఇసటట ననస:21-12-660
వయససస:48
లస: ససస స
94-91/610

6953 NDX0326025
పపరర: పడతతప పప గరరస

94-91/611

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పప గరరస
ఇసటట ననస:21-12-660
వయససస:33
లస: పప
94-91/613

తసడడ:డ రరమణలల పప గరరస
ఇసటట ననస:21-12-660
వయససస:52
లస: పప
94-91/615

6938 JBV1434265
పపరర: యయససమద కకరబసడడ

6941 NDX1916669
పపరర: యశససశ వనసకట సరయ
కలమమర పడసరదస
తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప పడసరదస
ఇసటట ననస:21-12-375
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పడసరదస
ఇసటట ననస:21-12-660
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పప గరరస
ఇసటట ననస:21-12-660
వయససస:35
లస: పప
6957 AP151010228290
పపరర: శకనవరసరరవప పప గరరస

6943 NDX1074475
పపరర: వనసకటటశశరర తతడడశశటస ట

94-91/597

94-91/602

భరస : కకషష పప గరరస
ఇసటట ననస:21-12-660
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరమణలల పప గరరస
ఇసటట ననస:21-12-660
వయససస:72
లస: ససస స
6954 NDX0934133
పపరర: నతగరశశరరరవప పప గరరస

6940 JBV1434323
పపరర: ఆనసద కకరబసడడ

6935 NDX1074376
పపరర: మణరళ ఏకలల

భరస : వనసకయఖ కకరబసడడ
ఇసటట ననస:21-11-657
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగశశర రరవప తడడశశటస ట
ఇసటట ననస:21-12-658
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదయఖ
ఇసటట ననస:21-12-659
వయససస:50
లస: పప
6951 NDX0410829
పపరర: తరరపతమద పప గరరస

94-91/599

భరస : నతగరశశరరరవప తతడడశశటస ట
ఇసటట ననస:21-12-658
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశయఖ తతడడశశటస ట
ఇసటట ననస:21-12-658
వయససస:49
లస: పప
6948 NDX1435859
పపరర: నతగరశశర రరవప అమరర పపడడ

6937 JBV1435858
పపరర: ససశల బబ రరగడద

94-91/595

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఏకలల
ఇసటట ననస:21-11-655/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ కకరబసడడ
ఇసటట ననస:21-11-657
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ నతగరశశర రరవప తతడడశశటస ట
ఇసటట ననస:21-12-658
వయససస:21
లస: ససస స
6945 NDX1075399
పపరర: నతగరశశరరరవప తతడడశశటస ట

94-91/596

భరస : జయరరవప బబ రరగడద
ఇసటట ననస:21-11-656
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకరకబసడడ
ఇసటట ననస:21-11-657
వయససస:30
లస: పప
6942 NDX2435923
పపరర: రమఖ శక తతడడశశటస ట

6934 NDX0326520
పపరర: పపననమద ఏకలల

6932 NDX1289362
పపరర: శవరరస తతకల

తసడడ:డ నతగయఖ తతకల
ఇసటట ననస:21-11-655
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర ఏకలల
ఇసటట ననస:21-11-655/1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బకకలల ఏకలల
ఇసటట ననస:21-11-655/1
వయససస:48
లస: పప
6939 NDX1289289
పపరర: సరగర కకరకబసడడ

94-91/594

తసడడ:డ శవరరస తతకల
ఇసటట ననస:21-11-655
వయససస:37
లస: పప

భరస : దసరర రరవప తతకల
ఇసటట ననస:21-11-655
వయససస:23
లస: ససస స
6936 NDX0376897
పపరర: వనసకటటశశరరర ఏకలల

6931 NDX1289404
పపరర: నతరరయణ తతకల

6956 NDX0886051
పపరర: శకనవరసరరవప PRASADAM

94-91/614

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర PRASADAM
ఇసటట ననస:21-12-660
వయససస:55
లస: పప
94-210/738

6959 JBV3275922
పపరర: అకసమద పపసల

94-91/616

భరస : శవయఖ పపసల
ఇసటట ననస:21-12-664
వయససస:57
లస: ససస స
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94-91/617

భరస : బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:21-12-664
వయససస:59
లస: ససస స
6963 NDX0325902
పపరర: యమసఫ వల షపక

94-91/620

94-91/623

94-91/625

94-91/628

94-90/725

94-91/634

94-91/638

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నలర గగసడ
ఇసటట ననస:21-12-671
వయససస:41
లస: పప

6973 JBV3276896
పపరర: మహమదద హహసపసన షపక

6976 NDX1088467
పపరర: వనసకట లకకద జటటసట

6979 AP151010228022
పపరర: బబగస షపక

6982 NDX0325928
పపరర: నసరరర షపక

94-91/644

6985 AP151010228162
పపరర: కకషషవనణణ నలర గగసడ

94-91/629

6988 NDX0934125
పపరర: కకషషవనణణ పలలర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పలలర
ఇసటట ననస:21-12-672
వయససస:35
లస: ససస స

6968 NDX1542886
పపరర: బబజ షపక

94-90/724

6971 AP151010228105
పపరర: మసరసన బ షపక

94-91/627

6974 AP151010228289
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-91/630

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:21-12-667
వయససస:41
లస: ససస స
94-91/631

6977 NDX1074400
పపరర: వర కరరమణలమర జటటసట

94-91/632

తసడడ:డ పడకరశరరవప జటటసట
ఇసటట ననస:21-12-669
వయససస:34
లస: ససస స
94-91/636

6980 NDX0940700
పపరర: ససతతరరవమద పపల

94-91/637

భరస : వనసకటటశశరరర పపల
ఇసటట ననస:21-12-670
వయససస:62
లస: ససస స
94-91/639

6983 NDX0197699
పపరర: జసగయఖ పపల

94-91/642

తసడడ:డ రరజయఖ పపల
ఇసటట ననస:21-12-670
వయససస:49
లస: పప
94-91/645

భరస : వనసకటటశశరరర నలర గగసడ
ఇసటట ననస:21-12-671
వయససస:52
లస: ససస స
94-91/647

94-91/622

భరస : కరరమణలమర షపక
ఇసటట ననస:21-12-666
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ జరరబర షపక
ఇసటట ననస:21-12-670
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప నలర గగసడ
ఇసటట ననస:21-12-671
వయససస:33
లస: ససస స
6987 NDX0706515
పపరర: శకనవరసరరవప నలర గగసడ

94-91/626

భరస : జబబబర షపక
ఇసటట ననస:21-12-670
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ జబబబర షపక
ఇసటట ననస:21-12-670
వయససస:30
లస: పప
6984 NDX0720250
పపరర: శవ నలర గగసడ

6970 NDX1074061
పపరర: మసరసన షపక

6965 AP151010228076
పపరర: సరమమమజఖస ఆమళళపపడడ

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:21-12-666
వయససస:25
లస: పప

భరస : వర కరరమణలమర జటటసట
ఇసటట ననస:21-12-669
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ జబబబర షపక
ఇసటట ననస:21-12-670
వయససస:32
లస: ససస స
6981 NDX0720664
పపరర: హహసపసన షపక

94-91/624

తసడడ:డ జజన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-12-666
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:21-12-669
వయససస:44
లస: ససస స
6978 NDX0720458
పపరర: గగస షపక

6967 AP151010228020
పపరర: వనసకటటశశరరర ఆమళళపపడడ

94-91/619

భరస : వనసకటటశశరరర ఆమళళపపడడ
ఇసటట ననస:21-12-665
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కరరమణలమర షపక
ఇసటట ననస:21-12-666
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మహమదద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:21-12-666
వయససస:42
లస: ససస స
6975 NDX1560045
పపరర: అదద లకడద బబ డడడ

94-91/621

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఆమళళపపడడ
ఇసటట ననస:21-12-665
వయససస:57
లస: పప

భరస : రషసద లలటట షపక
ఇసటట ననస:21-12-666
వయససస:38
లస: ససస స
6972 AP151010228106
పపరర: ఫజలలన షపక

6964 NDX1074707
పపరర: బబబబవల షపక

6962 NDX0798546
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పపసల

తసడడ:డ శవయఖ పపసల
ఇసటట ననస:21-12-664
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:21-12-664
వయససస:64
లస: పప

భరస : ససరరషరబబణ అననస
ఇసటట ననస:21-12-665
వయససస:52
లస: ససస స
6969 NDX1074673
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-91/618

తసడడ:డ ఖమససమ షపక
ఇసటట ననస:21-12-664
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:21-12-664
వయససస:37
లస: పప
6966 NDX1074020
పపరర: అసజన దదవ అననస

6961 NDX1074640
పపరర: నతసర బ షపక

6986 NDX2059252
పపరర: బబల రరజ నలర గగసడ

94-91/646

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నలర గగసడ
ఇసటట ననస:21-12-671
వయససస:35
లస: పప
94-91/648

6989 NDX0793794
పపరర: ఆసరద షపక

94-91/649

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:21-12-672
వయససస:35
లస: ససస స
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6990 AP151010228255
పపరర: ససతతమహలకడద పలలర

94-91/650

భరస : వనసకటటశశరరర పలలర
ఇసటట ననస:21-12-672
వయససస:56
లస: ససస స
94-91/653

తసడడ:డ మహమదద షపక
ఇసటట ననస:21-12-672
వయససస:37
లస: పప

6994 AP151010228256
పపరర: వనసకటటశశరరర పలలర

94-91/1057

6997 NDX2605939
పపరర: దసరర వరలకడద యనమరరడడ
భరస : కకషష రరడడడ యనమరరడడడ
ఇసటట ననస:21-12-673
వయససస:37
లస: ససస స

6999 NDX0793406
పపరర: వనసకట కకషష పడసరద ఊటటకకరర

7000 SQX2311223
పపరర: రరనసకసబ ఉటటకకరర

94-91/655

తసడడ:డ లజపత రరవప ఊటటకకరర
ఇసటట ననస:21-12-673/1
వయససస:46
లస: పప

భరస : మమహబమబ ససబబన
ఇసటట ననస:21-12-689
వయససస:26
లస: ససస స
7005 NDX2404168
పపరర: హహసపసన బ షపక

94-89/677

94-90/732

94-90/735

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:21-12-747
వయససస:46
లస: ససస స

95-179/935

7009 NDX1288331
పపరర: పశఖవపలమర నరసమద

7012 NDX1717380
పపరర: రరణణక తతడడగరరర

94-90/737

7015 NDX1288273
పపరర: షపక సపషధసలలబబబమ

94-90/728

7018 NDX2130912
పపరర: కరరరసక గరల
తసడడ:డ ఐజక నసఖటన గరల
ఇసటట ననస:21-12-756
వయససస:23
లస: పప

6998 NDX2605871
పపరర: రవతదజ రరడడడ యనమరరడడడ

94-91/1059

7001 NDX2169929
పపరర: ధరరదసదడ పప గరరర

94-90/726

7004 NDX2036904
పపరర: ఆశరరశదస తలమల

94-90/729

తలర : పరమణలమద తలమల
ఇసటట ననస:21-12-689
వయససస:61
లస: పప
94-90/730

7007 NDX1435685
పపరర: ససకనఖ రరయపపడడ

94-90/731

భరస : పపడమ కలమమర
ఇసటట ననస:21-12-713
వయససస:24
లస: ససస స
94-90/733

7010 NDX1288315
పపరర: పసఖవపల శకనస

94-90/734

తసడడ:డ నరశయఖ
ఇసటట ననస:21-12-719
వయససస:34
లస: పప
94-90/736

7013 NDX3032307
పపరర: మమరరసన లకథర కరకరన

94-95/841

తసడడ:డ దదవసహయస కరకరన
ఇసటట ననస:21-12-727/17
వయససస:66
లస: పప
94-90/738

తసడడ:డ మరరవరల
ఇసటట ననస:21-12-732
వయససస:33
లస: పప
94-90/740

94-91/1056

తసడడ:డ పస శకనవరస రరవప పప గరరర
ఇసటట ననస:21-12-680
వయససస:23
లస: పప

భరస : అరరణ బబబణ తతడడగరరర
ఇసటట ననస:21-12-727
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప సపషదస
ఇసటట ననస:21-12-729
వయససస:39
లస: పప
7017 NDX1435578
పపరర: రమణ వడదడ

7006 NDX2097245
పపరర: వనసకటటశ తతడడగరరర

6995 NDX2618791
పపరర: కకమల పలర

తసడడ:డ కకషష రరడడడ యనమరరడడడ
ఇసటట ననస:21-12-673
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:21-12-719
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర వల
ఇసటట ననస:21-12-725
వయససస:24
లస: ససస స
7014 NDX1751396
పపరర: చసదడశశఖర సపషదస

94-91/1058

తసడడ:డ మహనరరవ తతడడగరరర
ఇసటట ననస:21-12-692
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఏసస పరదస
ఇసటట ననస:21-12-716
వయససస:28
లస: పప
7011 NDX1435503
పపరర: హహసపసన బ పఠరన

7003 NDX1288299
పపరర: శశక మమహబమబ ససబబన

94-91/652

భరస : వజయ నతయణడడ పలర
ఇసటట ననస:21-12-672
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరవరల
ఇసటట ననస:21-12-689
వయససస:29
లస: పప

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:21-12-690
వయససస:51
లస: ససస స
7008 NDX1435776
పపరర: జజసఫ తతడడగరరర

94-91/654

భరస : వనసకట కకషష పడసరద
ఇసటట ననస:21-12-673/1
వయససస:36
లస: ససస స
94-90/727

6992 NDX0196493
పపరర: వజయ పలలర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పలలర
ఇసటట ననస:21-12-672
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరజయఖ పలలర
ఇసటట ననస:21-12-672
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖ నతరరయణరరడడడ యనమరరడడడ
ఇసటట ననస:21-12-673
వయససస:49
లస: పప

7002 NDX1288257
పపరర: షపక మరరబ

94-91/651

భరస : కరలలసరహహబ పఠరన
ఇసటట ననస:21-12-672
వయససస:82
లస: ససస స

6993 NDX0793901
పపరర: గగస షపక

6996 NDX2618809
పపరర: కకషషరరడడడ యనమరరడడడ

6991 AP151010228269
పపరర: హహమమసభ పఠరన

7016 NDX1717422
పపరర: మననహర ఎకలల

94-90/739

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర ఎకలల
ఇసటట ననస:21-12-739
వయససస:23
లస: పప
94-90/741

7019 NDX0526103
పపరర: చదషతనఖ శక కలసడత�

94-90/742

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:21-12-986
వయససస:31
లస: ససస స
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7020 NDX1075183
పపరర: లలమవత యమదల
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94-91/656

భరస : సరసబయఖ యమదల
ఇసటట ననస:21-13-608
వయససస:57
లస: ససస స
7023 AP151010228286
పపరర: నతగరశశరమద కసభసపరటట

94-91/799

94-91/802

94-88/1241

94-91/805

94-91/808

94-91/811

94-91/813

తసడడ:డ గసగరరరవప తరరగగపపల
ఇసటట ననస:21-13-726
వయససస:72
లస: పప

7033 NDX0325829
పపరర: మసరసన బ షపక

7036 NDX2018613
పపరర: వనణణ బణజర నమననన

7039 NDX1740233
పపరర: వరలకడద తతరటట

7042 NDX0204354
పపరర: నసదదన ససరరపలర

94-91/815

7045 NDX0048785
పపరర: ససతతరరవమద తరరగగపపల

94-91/806

7048 NDX2789881
పపరర: రజన పప గరరర
భరస : రవసదడ
ఇసటట ననస:21-13-726
వయససస:28
లస: ససస స

7028 NDX2786713
పపరర: సరగజన మకరసన

94-88/1240

7031 NDX1386572
పపరర: జరరరన షపక

94-91/804

7034 NDX1288174
పపరర: గరరరధర బబలరసకకసడ

94-91/807

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:21-13-722
వయససస:29
లస: పప
94-91/809

7037 NDX0385724
పపరర: శకనవరసరరవప బబలరసకకసడ

94-91/810

తసడడ:డ అపపయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:21-13-722
వయససస:54
లస: పప
94-90/755

7040 NDX1073980
పపరర: శవమద తతరటట

94-91/812

భరస : సరసబశవరరవప తతరటట
ఇసటట ననస:21-13-725
వయససస:44
లస: ససస స
94-88/351

7043 NDX0049023
పపరర: కళళఖణణ తరరగగపపల

94-91/814

భరస : గసగరధర రరవప తరరగగపపల
ఇసటట ననస:21-13-726
వయససస:36
లస: ససస స
94-91/816

భరస : గసగయఖ తరరగగపపల
ఇసటట ననస:21-13-726
వయససస:89
లస: ససస స
94-91/818

94-91/801

భరస : ఆడసషఫస షపక
ఇసటట ననస:21-13-722
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అపపలనతయణడ ససరరపలర
ఇసటట ననస:21-13-726
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప తరరగగపపల
ఇసటట ననస:21-13-726
వయససస:64
లస: ససస స
7047 NDX0343624
పపరర: నరసససహరరవప తరరగగపపల

94-91/803

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తతరటట
ఇసటట ననస:21-13-725
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనతడవప తతరటట
ఇసటట ననస:21-13-725
వయససస:49
లస: పప
7044 NDX0048777
పపరర: శశషగరరమద తరరగగపపల

7030 NDX1411297
పపరర: జహహ
హ న షపక

7025 NDX0676791
పపరర: శకనవరసరరవప కసభసపరటట

భరస : వనసకటటష మకరసన
ఇసటట ననస:21-13-722
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజననయణలల నమననన
ఇసటట ననస:21-13-722
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ పసచరయఖ యయనసమణల
ఇసటట ననస:21-13-723
వయససస:47
లస: పప
7041 NDX1074236
పపరర: సరసబశవరరవప తతరటట

94-88/1239

భరస : ఖమణరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:21-13-722
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:21-13-722
వయససస:32
లస: పప
7038 JBV2364115
పపరర: భబససర యయనసమణల

7027 NDX2786705
పపరర: వనసకటటష మకరసన

94-91/798

తసడడ:డ నతగయఖ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:21-13-718
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఆదమ షరఫస షపక
ఇసటట ననస:21-13-722
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:21-13-722
వయససస:46
లస: ససస స
7035 NDX0381814
పపరర: ఆదసషఫస షపక

94-91/800

తసడడ:డ హసరన మకరసన
ఇసటట ననస:21-13-722
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ నతగరశశర రరవప శశషస
ఇసటట ననస:21-13-722
వయససస:20
లస: ససస స
7032 NDX0325837
పపరర: ససజజత బబలరసకకసడ

7024 NDX0080820
పపరర: వజయలకడద తషమద

7022 NDX0080804
పపరర: ససనత తషమద

భరస : జజసఫ రరడడడ తషమద
ఇసటట ననస:21-13-718
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : టట యస రరడడడ తషమద
ఇసటట ననస:21-13-718
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : వనణణబబబణ ససదస
ఇసటట ననస:21-13-721/1
వయససస:50
లస: ససస స
7029 NDX2786788
పపరర: సరయ పసడయ శశషస

94-91/797

భరస : వనసకటటశ చటటస
ఇసటట ననస:21-13-718
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : నతగయఖ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:21-13-718
వయససస:57
లస: ససస స
7026 JBV3276136
పపరర: నతగలకడద ససదస

7021 NDX0676486
పపరర: ససనత చటటస

7046 NDX2178284
పపరర: గసగరధరరరవప తరరగగపపల

94-91/817

తసడడ:డ నరసససహరరవప తరరగగపపల
ఇసటట ననస:21-13-726
వయససస:49
లస: పప
94-100/941

7049 NDX2131415
పపరర: ససజజత కరరక

94-91/819

భరస : సతష కరరక
ఇసటట ననస:21-13-727
వయససస:31
లస: ససస స
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7050 JBV3275906
పపరర: శవకలమమరర కరరక
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94-91/820

భరస : పడసరదస కరరక
ఇసటట ననస:21-13-727
వయససస:49
లస: ససస స
7053 NDX2786630
పపరర: తడవనణణ ఊమమడదజ

94-88/1242

94-91/825

94-91/828

94-86/1210

94-91/832

7068 NDX0325886
పపరర: ఝమనసలకడద దతసరర

94-91/835

94-90/1081

7063 NDX1383090
పపరర: షరరదల బమరరరల

7066 NDX2043743
పపరర: ససధతకర రరవప నసకతతటట

7069 AP151010228230
పపరర: మమలతదదవ దతసరర

94-91/838

7072 NDX3109899
పపరర: చదషతనఖ రరకరశ దతసరర

94-91/830

భరస : జకకయఖ నలర పప
ఇసటట ననస:21-13-733
వయససస:50
లస: ససస స

7075 NDX0627075
పపరర: శక కరసత నలర పప

94-91/833

7078 NDX2785830
పపరర: రమఖ డతరరస
తసడడ:డ రరజ రతనస డతరరస
ఇసటట ననస:21-13-733
వయససస:18
లస: ససస స

7058 JBV3275625
పపరర: బడహదచతరర ఉమదడథజ
ఉమదడథజ
తసడడ:డ వరభదడచతరర ఉమదడథజ
ఇసటట ననస:21-13-728
వయససస:47
లస: పప

94-91/827

7061 NDX1586538
పపరర: అసజమద వడర మమనస

94-91/829

7064 JBV3275286
పపరర: ససహససనదదవ నసకతతటట

94-91/831

7067 NDX2483071
పపరర: మమనక దదవ దతసరర

94-91/834

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశర రరవప దతసరర
ఇసటట ననస:21-13-732
వయససస:20
లస: ససస స
94-91/836

7070 NDX0940593
పపరర: ధనలకడద దతసరర

94-91/837

భరస : మహనతడవప దతసరర
ఇసటట ననస:21-13-732
వయససస:56
లస: ససస స
94-91/1246

7073 NDX0835744
పపరర: శరఖమల దరరర

94-91/839

భరస : రరజజరతనస దరరర
ఇసటట ననస:21-13-733
వయససస:38
లస: ససస స
94-91/841

తసడడ:డ జకకయఖ నలర పప
ఇసటట ననస:21-13-733
వయససస:32
లస: పప
94-91/1247

94-91/824

భరస : ససధతకరరరవప నసకతతటట
ఇసటట ననస:21-13-731
వయససస:67
లస: ససస స

తలర : ధన లకడద దతసరర
ఇసటట ననస:21-13-732
వయససస:18
లస: పప
94-91/840

7055 NDX0676569
పపరర: గగవసదమద ఉమద డథజ

భరస : గగవసదయఖ వడర మమనస
ఇసటట ననస:21-13-729
వయససస:96
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ దతసరర
ఇసటట ననస:21-13-732
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ దతసరర
ఇసటట ననస:21-13-732
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకకరసత నలర పప
ఇసటట ననస:21-13-733
వయససస:25
లస: ససస స

7060 NDX3156098
పపరర: ఆసజననయణలల వడర మమనస

తసడడ:డ కకటయఖ నసకతతటట
ఇసటట ననస:21-13-731
వయససస:70
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప దతసరర
ఇసటట ననస:21-13-732
వయససస:37
లస: ససస స

7077 NDX2785293
పపరర: పడశరసత నలర పప

94-91/826

భరస : మహబమబ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:21-13-731
వయససస:34
లస: ససస స

7065 NDX2037092
పపరర: సరలదన భబనస పడకరశ
నసకథథటట
తసడడ:డ ససధతకర రరవప నసకథథటట
ఇసటట ననస:21-13-731
వయససస:42
లస: పప

7074 AP151010228278
పపరర: మరరయమద నలర పప

7057 NDX0676833
పపరర: నతగరరరరన చతరర ఉమమదడథజ

94-91/822

భరస : వనసకట చతరర ఉమమదడథజ
ఇసటట ననస:21-13-728
వయససస:44
లస: ససస స

భసధసవప: ఆసజననయణలల వడర మమన
ఇసటట ననస:21-13-729
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ రవ కలమమర మటటసపలర
ఇసటట ననస:21-13-730
వయససస:19
లస: ససస స

7071 NDX0940619
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప దతసరర

94-91/823

తసడడ:డ వనసకటబ చతరర ఉమమదడథజ
ఇసటట ననస:21-13-728
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వర భదతడచతరర ఉమమదడథజ
ఇసటట ననస:21-13-728
వయససస:51
లస: పప
7062 NDX3289717
పపరర: పసడయమసక మటటసపలర

7054 JBV3275617
పపరర: నతగలకడద ఉయఖడథజ

7052 JBV3276193
పపరర: వనణణబబబణ కరరక

తసడడ:డ పడసరదస కరరక
ఇసటట ననస:21-13-727
వయససస:34
లస: పప

భరస : బడహదచతరర ఉమమదడథజ
ఇసటట ననస:21-13-728
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వరభదడచతరర ఉమదడథజ
ఇసటట ననస:21-13-728
వయససస:82
లస: ససస స
7059 NDX0676650
పపరర: వనసకట చతరర ఉమదదథజ

94-91/821

తలర : శవ కలమమరర కరర
ఇసటట ననస:21-13-727
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బడమ చరర ఊమమడదజ
ఇసటట ననస:21-13-728
వయససస:25
లస: ససస స
7056 AP151010228164
పపరర: నతరరయణమద ఉమదడథజ

7051 NDX0325845
పపరర: సతష కరర

7076 AP151010228006
పపరర: జకకయఖ నలర పప

94-91/842

తసడడ:డ శశరర నలర పప
ఇసటట ననస:21-13-733
వయససస:57
లస: పప
94-91/1248

7079 NDX1289644
పపరర: శరకవణణ జ గరరర పరటట

94-91/843

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:21-13-734
వయససస:26
లస: ససస స
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7080 NDX1289578
పపరర: భబవన జ గరరర పరటట
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94-91/844

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:21-13-734
వయససస:27
లస: ససస స
7083 NDX2931343
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కట

94-90/1082

94-91/849

94-91/1250

94-100/942

94-90/758

94-90/761

94-91/1253

తసడడ:డ జగన బనవరత
ఇసటట ననస:21-40
వయససస:23
లస: పప

7093 NDX2269504
పపరర: సరగజన దతసరర

7096 NDX1288489
పపరర: ఎసపఞ చఈకర బబజదదబ

7099 NDX1062710
పపరర: నతగణలల మరరవల షపక

7102 JBV3276722
పపరర: పడభబకర రరడద డ అనసమల

94-91/881

7105 JBV3275559
పపరర: దదవయఖ కసచరర

94-91/854

7108 NDX2043503
పపరర: దసరరర భవరన తతట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:21-44
వయససస:26
లస: ససస స

7088 NDX2723294
పపరర: వజయ కరటబ

94-91/1249

7091 NDX2853901
పపరర: మణరళ కకషష సరయ మదతల

94-91/1252

7094 NDX2190643
పపరర: అబణదల సలస షపక

94-90/757

తసడడ:డ రహమత బబషర షపక
ఇసటట ననస:21-14-635
వయససస:22
లస: పప
94-90/759

7097 AP151010225042
పపరర: ఆదదమ బ షపక

94-90/760

భరస : కరలషర
ఇసటట ననస:21-14-728
వయససస:52
లస: ససస స
94-90/762

7100 NDX2190627
పపరర: శకనవరస రరవప గణడడసప

94-90/763

తసడడ:డ వసదనస గణడడసప
ఇసటట ననస:21-14-732
వయససస:53
లస: పప
94-91/857

7103 NDX1073881
పపరర: సరయ కకరణ మమటస టల

94-91/880

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమటస టల
ఇసటట ననస:21-36
వయససస:27
లస: పప
94-91/882

తసడడ:డ జజన కసచరర
ఇసటట ననస:21-39
వయససస:55
లస: పప
94-91/884

94-91/848

తసడడ:డ శసకర రరవప మమదతల
ఇసటట ననస:21-13-736
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడద డ అనసమల
ఇసటట ననస:21-15-682
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప మమటస టల
ఇసటట ననస:21-36
వయససస:56
లస: పప
7107 NDX2018258
పపరర: మణన బనవరత

94-91/1251

తసడడ:డ కరలలషర
ఇసటట ననస:21-14-728
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససబబ రరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:21-14-1982
వయససస:36
లస: ససస స
7104 NDX0198440
పపరర: సరసబశవరరవప మమటస టల

7090 NDX2853984
పపరర: గగపస కకషష సరయ మదతల

7085 JBV3275849
పపరర: ససధతకర మదతదల

తసడడ:డ వననసటటసవరర రరవప కరటబ
ఇసటట ననస:21-13-736
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : నతగణల మరర వరల
ఇసటట ననస:21-14-728
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:21-14-728
వయససస:57
లస: ససస స
7101 NDX2784726
పపరర: ససధ వషష
ష మలకల

94-91/1063

భరస : శశఖర దతసరర
ఇసటట ననస:21-13-7058
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:21-14-721
వయససస:46
లస: పప
7098 NDX0376483
పపరర: నతగరసజల� కకట�

7087 NDX2605574
పపరర: రజన పప గరరర

94-91/846

తసడడ:డ ననసకటససబబయఖ మదతదల
ఇసటట ననస:21-13-736
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప మమదతల
ఇసటట ననస:21-13-736
వయససస:24
లస: పప

భరస : బసగరరయఖ
ఇసటట ననస:21-13-736
వయససస:23
లస: ససస స
7095 NDX0333724
పపరర: అపరపరరవప బడద

94-91/847

భరస : రవసదడ పప గరరర
ఇసటట ననస:21-13-736
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప మమదతల
ఇసటట ననస:21-13-736
వయససస:44
లస: ససస స
7092 NDX2789832
పపరర: తదజ పప గరరర

7084 NDX1897133
పపరర: ససబబబయమద మదతదల

7082 NDX1289560
పపరర: శకనవరస రరవప గరరర పరటట

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:21-13-734
వయససస:56
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప మదతదల
ఇసటట ననస:21-13-736
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ మదతదల
ఇసటట ననస:21-13-736
వయససస:45
లస: పప
7089 NDX2853950
పపరర: భబరత మమదల

94-91/845

భరస : శకనవరస రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:21-13-734
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కరట
ఇసటట ననస:21-13-736
వయససస:69
లస: పప
7086 JBV3275997
పపరర: ససబబరరవప మదతదల

7081 NDX1289586
పపరర: కలమఖణణ గరరర పరటట

7106 NDX2018217
పపరర: శరరద బనవరత

94-91/883

భరస : జగన బనవరత
ఇసటట ననస:21-40
వయససస:40
లస: ససస స
94-91/885

7109 NDX2075076
పపరర: లకడద ససరరననడడ

94-91/886

భరస : శకనవరసరరవప ససరరననడడ
ఇసటట ననస:21-44
వయససస:28
లస: ససస స
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7110 NDX0798504
పపరర: భవరన ససరరననడడ
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94-91/887

భరస : నరరసదడబబబణ ససరరననడడ
ఇసటట ననస:21-44
వయససస:31
లస: ససస స
7113 NDX2043487
పపరర: పడతతప తతట

94-91/890

94-91/893

94-91/896

94-91/899

94-91/902

94-91/903

94-91/906

తసడడ:డ ఇమమ వల షపక
ఇసటట ననస:21-48
వయససస:18
లస: ససస స

7123 NDX1082932
పపరర: పవన మసడతల

7126 NDX3066149
పపరర: సరవతడ మమఢనతలమ

7129 NDX0196717
పపరర: సససగమద కలరకక కలరకక

7132 NDX0377077
పపరర: జజన బబబణ షపక

94-93/1232

7135 NDX0940551
పపరర: ఖమతజజబ షపక

94-91/900

7138 AP151010228122
పపరర: చటటస మద గణగణలలతష
భరస : నతగరశశర నతయక గణగణలలతష
ఇసటట ననస:21-49
వయససస:48
లస: ససస స

7118 NDX1845397
పపరర: పరరశత తషమమటట

94-91/895

7121 NDX2077981
పపరర: కకటటశశరమద యరగరర

94-91/898

7124 AP151010228315
పపరర: పరమమశశరరరవప మమసడతల

94-91/901

తసడడ:డ అసకమదరరవప మమసడతల
ఇసటట ననస:21-45
వయససస:52
లస: పప
94-91/1261

7127 NDX3067139
పపరర: నతగ లకడద ససగరశశటస ట

94-91/1262

భరస : వనసకనన ససగరశశటస ట
ఇసటట ననస:21-45
వయససస:31
లస: ససస స
94-91/904

7130 NDX0321018
పపరర: ససబబమద బసడతరర

94-91/905

భరస : గరరర బసడతరర
ఇసటట ననస:21-46
వయససస:46
లస: ససస స
94-91/907

7133 NDX0691535
పపరర: గరరర బసడతరర

94-91/908

తసడడ:డ శవపరప బసడతరర
ఇసటట ననస:21-46
వయససస:51
లస: పప
94-91/909

భరస : ఇమమవల షపక
ఇసటట ననస:21-48
వయససస:35
లస: ససస స
94-91/1263

94-91/892

భరస : పడసరద రరవప యరగరర
ఇసటట ననస:21-45
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫస్ సరయబ షపక
ఇసటట ననస:21-46
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ జజన బబబణ షపక
ఇసటట ననస:21/46
వయససస:20
లస: పప
7137 NDX3026143
పపరర: నగరన భబనస షపక

94-91/897

భరస : ససరరష కలరకక
ఇసటట ననస:21-46
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససబబయఖ ననరరజరలర
ఇసటట ననస:21-46
వయససస:61
లస: ససస స
7134 NDX2531812
పపరర: రరజ షపక

7120 NDX2410587
పపరర: షరహహన షపక

7115 JBV1434414
పపరర: నరరసదడబబబణ ససరరననడడ

భరస : వనసకట రరవప తషమమటట
ఇసటట ననస:21-45
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ మమఢనతలమ
ఇసటట ననస:21-45
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : జజన బబబణ షపక
ఇసటట ననస:21-46
వయససస:35
లస: ససస స
7131 NDX0385625
పపరర: లకదమద ననరరజరలర

94-91/894

తసడడ:డ పరమమశశర రరవప మసడతల
ఇసటట ననస:21-45
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ యరగరర
ఇసటట ననస:21-45
వయససస:72
లస: పప
7128 JBV3275146
పపరర: మరరబబగమ షపక

7117 NDX2410736
పపరర: నతగ అనసష సప మరపప తష

94-91/889

తసడడ:డ నరసససహరరవప ససరరననడడ
ఇసటట ననస:21-44
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఆరరఫర షపక
ఇసటట ననస:21-45
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబణ షపక
ఇసటట ననస:21-45
వయససస:31
లస: పప
7125 NDX2077973
పపరర: పడసరదరరవప యరగరర

94-91/891

భరస : గగపసకకషష సప మరపప తష
ఇసటట ననస:21-45
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : పవన మసడతల
ఇసటట ననస:21-45
వయససస:30
లస: ససస స
7122 NDX2410702
పపరర: ఆరరఫర షపక

7114 JBV3276250
పపరర: శకనస ససరరననడడ

7112 JBV1435718
పపరర: వనసకటలకడద ససరరననడడ

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ససరరననడడ
ఇసటట ననస:21-44
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప ససరరననడడ
ఇసటట ననస:21-44
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ జజన పరటటబసడర
ఇసటట ననస:21-44
వయససస:69
లస: పప
7119 NDX1081934
పపరర: నతగ ససజజత మసడతల

94-91/888

తసడడ:డ కకషష ససరరననడడ
ఇసటట ననస:21-44
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:21-44
వయససస:27
లస: పప
7116 NDX1074913
పపరర: పదదరరవప పరటటబసడర

7111 NDX0934091
పపరర: లకడద ససరరననడడ

7136 NDX1074863
పపరర: హహమమమ వల షపక

94-91/910

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:21-48
వయససస:44
లస: పప
94-91/911

7139 NDX0371120
పపరర: మతలమల నతయక

94-91/912

తసడడ:డ నతగరశశరరరవపనతయక నతయక
ఇసటట ననస:21-49
వయససస:36
లస: పప
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7140 AP151010228123
పపరర: నతగరశశర నతయక గణగణలలతష

94-91/913

తసడడ:డ రరమణనతయయక గణగణలలతష
ఇసటట ననస:21-49
వయససస:57
లస: పప
7143 NDX1073998
పపరర: అసక బబబణ వనలకపరర

94-91/916

94-84/856

94-84/860

94-91/923

94-84/862

7150 NDX3083391
పపరర: ఉష రరణణ గగలర

7153 NDX0386169
పపరర: సరమమమజఖస కకతస పలర

7156 AP151010216526
పపరర: వజయలకడద గజవలర �

94-84/1063

7159 JBV3275138
పపరర: మరరబ షపక

తసడడ:డ అబణదల జలమన మహమదద
ఇసటట ననస:21-55
వయససస:39
లస: పప
94-91/934

భరస : వనసకటససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:21-56
వయససస:67
లస: ససస స

7165 JBV3262771
పపరర: దమయసత చదలవరడ

94-91/925

7168 AP151010213938
పపరర: శకనవరసరరవప దదసతష�
తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:21-56
వయససస:44
లస: పప

7148 AP151010216392
పపరర: నతగమలలర శశరర వనలకరరర�

94-84/858

7151 NDX1074210
పపరర: మసరసన బ షపక

94-91/921

7154 NDX0628834
పపరర: పసర సరహహబ షపక

94-91/927

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:21-53
వయససస:31
లస: పప
94-84/864

7157 AP151010213410
పపరర: మణరళ గజవలర �

94-84/866

తసడడ:డ రరమలసగయఖ�
ఇసటట ననస:21-54
వయససస:60
లస: పప
94-91/930

7160 NDX3046919
పపరర: కససస సరహహబ షపక

94-91/1265

తసడడ:డ ఆడమ షపక
ఇసటట ననస:21-54
వయససస:64
లస: పప
94-84/1067

7163 NDX2034601
పపరర: రరవత చదలవరడ

94-91/932

భరస : వనసకటటశశర రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:21-55
వయససస:28
లస: ససస స
94-91/936

భరస : సరసబశవరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:21-55
వయససస:45
లస: ససస స
94-84/868

94-91/918

భరస : పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-53
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పరవన బబబణ షపక
ఇసటట ననస:21-55
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సతఖనతరరయణ చదలవరడ
ఇసటట ననస:21-55
వయససస:33
లస: ససస స
7167 AP151010216973
పపరర: కమలమదదవ దదసతష�

94-84/1061

భరస : శకనస షపక
ఇసటట ననస:21-54
వయససస:35
లస: ససస స

94-84/1065 7162 NDX3134202
7161 NDX3084092
పపరర: అబణదలగఫపర ఆదదల మహమదద
పపరర: హహడత బబనస షపక

7145 NDX0370981
పపరర: పరమణలల మసడతల

భరస : నతగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:21-53
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మణరళ�
ఇసటట ననస:21-54
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కకమల బబష షపక
ఇసటట ననస:21-54
వయససస:31
లస: ససస స

7164 NDX1074079
పపరర: వజయలకకద చదలవరడ

94-91/919

భరస : ససతతరరమయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:21-53
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మణరళ�
ఇసటట ననస:21-54
వయససస:29
లస: ససస స
7158 NDX3071388
పపరర: తబసససస ఫరతమ షపక

7147 AP151010228239
పపరర: వనసకటకకషరషరరవప ససరరననడడ

94-91/915

తసడడ:డ పరమమశశరరరవప మసడతల
ఇసటట ననస:21-51
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ బబలమజ గగలర
ఇసటట ననస:21-53
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ జగన బబనతవత
ఇసటట ననస:21-53
వయససస:36
లస: ససస స
7155 NDX0263947
పపరర: శరరద� గజరలర�

94-91/917

తసడడ:డ నరసససహరరవప ససరరననడడ
ఇసటట ననస:21-52
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:21-53
వయససస:56
లస: పప
7152 NDX1557497
పపరర: శరరద బబనతవత

7144 NDX0320929
పపరర: రగజజన బ షపక

7142 NDX1074319
పపరర: రరజకలమమరర వనలకపరర

భరస : అసకమదరరవప వనలకపరర
ఇసటట ననస:21-50
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మషప షపక
ఇసటట ననస:21-51
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగరశశర రరవప ఏలలరరర
ఇసటట ననస:21-52
వయససస:20
లస: పప
7149 AP151010213258
పపరర: నతగరశశరరరవప ఏలకరరర

94-91/914

తసడడ:డ అసకమదరరవప వనలకపరర
ఇసటట ననస:21-50
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమదరరవప షపక
ఇసటట ననస:21-50
వయససస:27
లస: పప
7146 NDX2501237
పపరర: మమఘ శరఖమ ఏలలరరర

7141 NDX1074087
పపరర: సరరత వనలకపరర

7166 JBV3262789
పపరర: సరసబశవరరవప చదలవరడ

94-91/938

తసడడ:డ అసకదతసస చదలవరడ
ఇసటట ననస:21-55
వయససస:50
లస: పప
94-84/870

7169 NDX0410902
పపరర: హహమలత కణపల

94-91/940

భరస : వనసకటబడవప కణపల
ఇసటట ననస:21-56
వయససస:47
లస: ససస స
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7170 NDX0410613
పపరర: నతరరయణరరవప కణపల

94-91/942

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ కణపల
ఇసటట ననస:21-56
వయససస:47
లస: పప
7173 NDX1488007
పపరర: గగవసద రరవప మగదతల

94-91/948

95-1/1006

94-85/282

94-91/956

94-91/962

7180 NDX1742148
పపరర: లకదయఖ అమరస ల

7183 NDX1074103
పపరర: రతన పడభబవత పప సదసగణల

7186 NDX2034874
పపరర: ఆశరబ షపక

94-91/974

7189 NDX0325894
పపరర: ససజజత పరరరపలర

7192 NDX2113264
పపరర: బబల రరజ బబ లశశటస ట

తసడడ:డ ఉమమ మహహశశర రరవప పరలలపలర
ఇసటట ననస:21-141
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ నతగరశశర రరవప బబ లశశటస ట
ఇసటట ననస:21-141
వయససస:54
లస: పప

7194 NDX1289354
పపరర: రతన కలమమరర తతకల

7195 NDX0326090
పపరర: లకకదతరరపతమద జకలసల

94-91/980

భరస : నతగరశశర రరవప తతకల
ఇసటట ననస:21-143
వయససస:30
లస: ససస స
7197 AP151010228129
పపరర: సరమమమజఖస చదలవరడ
భరస : రరధయఖ చదలవరడ
ఇసటట ననస:21-143
వయససస:41
లస: ససస స

94-85/284

94-91/958

7198 AP151010228132
పపరర: పదతద చదలవరడ
భరస : రరమమరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:21-143
వయససస:42
లస: ససస స

7178 AP151010213340
పపరర: లకదయఖ అమరస ల�

94-84/874

7181 JBV3276847
పపరర: మణసతతజ బ షపక

94-91/954

7184 AP151010228063
పపరర: పపదద కరశస షపక

94-91/960

తసడడ:డ ఆదతససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-60
వయససస:57
లస: పప
94-91/964

7187 NDX2674547
పపరర: కరశన శశటస ట శకకరసత

94-60/1029

తసడడ:డ కరశన శశటస ట సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:21-130/2 FLOT NO 507
వయససస:32
లస: పప
94-91/975

7190 NDX0021360
పపరర: కలమమరర పరలలపలర

94-91/976

భరస : ఉమమమహహశశర రరవప పరలలపలర
ఇసటట ననస:21-141
వయససస:65
లస: ససస స
94-91/978

7193 NDX0021352
పపరర: ఉమమమహహశశర రరవప పరలలపలర

94-91/979

తసడడ:డ అధశరఖస పరలలపలర
ఇసటట ననస:21-141
వయససస:77
లస: పప
94-91/981

తసడడ:డ ససబబబరరవప జకలసల
ఇసటట ననస:21-143
వయససస:33
లస: ససస స
94-91/983

94-91/952

భరస : సరసబయఖ షపక
ఇసటట ననస:21-59
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పడవణ కలమమర పరలలపలర
ఇసటట ననస:21-141
వయససస:40
లస: ససస స
94-91/977

7175 JBV3276326
పపరర: మసరసన వల షపక

తసడడ:డ నతగయఖ�
ఇసటట ననస:21-59
వయససస:57
లస: పప

భరస : మరర అల షపక
ఇసటట ననస:21-63
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వరసస పప గరరర
ఇసటట ననస:21-140
వయససస:25
లస: పప
7191 NDX0076364
పపరర: పడవణ కలమమర పరరరపలర

94-84/872

తసడడ:డ ససబబబరరవప పప సదసగణల
ఇసటట ననస:21-60
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : జజన సపషదసలల షపక
ఇసటట ననస:21-62
వయససస:25
లస: ససస స
7188 NDX2037191
పపరర: బసగరరయఖ పప గరరర

7177 AP151010216301
పపరర: యయససకరరణ అమరస ల�

94-91/946

తసడడ:డ మరరవల షపక
ఇసటట ననస:21-58
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ నతగయఖ అమరస ల
ఇసటట ననస:21-59
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:21-59
వయససస:43
లస: పప
7185 NDX2142370
పపరర: రసజజన బ షపక

94-91/950

భరస : లకదయఖ�
ఇసటట ననస:21-59
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప అమరస ల
ఇసటట ననస:21-59
వయససస:27
లస: ససస స
7182 JBV3276797
పపరర: శకనస షపక

7174 NDX2034502
పపరర: మరరవల షపక

7172 NDX1289594
పపరర: వర రరజ మగదల

తసడడ:డ గగవసద రరవప మగదల
ఇసటట ననస:21-57
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:21-58
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ మదసదల
ఇసటట ననస:21-58
వయససస:53
లస: పప
7179 NDX1742056
పపరర: జజఖత అమరస ల

94-91/944

తసడడ:డ గగవసద రరవప మగదతల
ఇసటట ననస:21-57
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వరబదసడడడ మగదతల
ఇసటట ననస:21-57
వయససస:48
లస: పప
7176 SQX2001121
పపరర: సరసబశవ రరవప మదసదల

7171 NDX1509878
పపరర: సతఖ వత మగదతల

7196 NDX0631754
పపరర: కకటటశశరర చదలవరడ

94-91/982

భరస : రరమమరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:21-143
వయససస:36
లస: ససస స
94-91/984

7199 NDX0934117
పపరర: పదద చదలవరడ

94-91/985

భరస : సతఖనతరరయన చదలవరడ
ఇసటట ననస:21-143
వయససస:62
లస: ససస స
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7200 NDX0688564
పపరర: శకనవరస రరవప చదలవరడ

94-91/986

తసడడ:డ రరధయఖ చదలవరడ
ఇసటట ననస:21-143
వయససస:32
లస: పప
7203 AP151010228133
పపరర: రరమరరవప చదలవరడ

94-91/989

94-76/656

94-91/1254

94-91/994

94-91/997

94-91/1000

7213 NDX1289412
పపరర: ఏలయమ కలసచకరర

7216 NDX1289271
పపరర: వజయమలకకద ఎదసదల

7219 NDX2436285
పపరర: ససతమద తతగరటట

94-59/759

7222 NDX2395242
పపరర: ఖమజజ షపక

94-91/1281

7225 NDX2512648
పపరర: మసరసన వరల షపక
తసడడ:డ సపషదత షపక
ఇసటట ననస:35-10-724
వయససస:39
లస: పప

7227 NDX2296374
పపరర: జజఖతరదయ తరరవనషపత

7228 NDX2861581
పపరర: నరసససహరరవప దదవసడర

94-75/1010

తసడడ:డ యలమదదడ
ఇసటట ననస:40-21-56/41
వయససస:40
లస: పప

94-91/991

7208 NDX2566461
పపరర: హససన సయఖద

94-91/1065

7211 NDX2034734
పపరర: రమణ కలసచకరర

94-91/993

భరస : బబబణ కలసచకరర
ఇసటట ననస:21-148
వయససస:43
లస: ససస స
94-91/995

7214 NDX0940502
పపరర: వనయ కకమదజ

94-91/996

తసడడ:డ మతస యఖ కకమదజ
ఇసటట ననస:21-148
వయససస:34
లస: పప
94-91/998

7217 NDX2018381
పపరర: షహహదత షపక

94-91/999

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:21-11612
వయససస:29
లస: ససస స
94-95/52

7220 NDX0533950
పపరర: తనసజ మమకపరటట

94-60/942

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:23-3-249
వయససస:33
లస: ససస స
94-91/1004

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:24-37-51
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర పసతగరన
ఇసటట ననస:32-40-144/4, 2ND FLOOR
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ససతతరయఖ తరరవనషపత
ఇసటట ననస:40-3-1136
వయససస:22
లస: ససస స

94-91/992

భరస : బబల కకటట తతగరటట
ఇసటట ననస:22/9/1
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : బబలకకషష యసదడపరటట
ఇసటట ననస:24-12-165/A
వయససస:45
లస: ససస స
7224 NDX3076197
పపరర: ససపత కలమమర పసతగరన

7210 JBV1435098
పపరర: నతగరశశరరరవప తతకల

7205 NDX1074517
పపరర: రరధయఖ చదలవరడ

భరస : జలమన సయఖద
ఇసటట ననస:21-145
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : గరలరరడడడ ఎదసదల
ఇసటట ననస:21-149
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలవరయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:21-11650
వయససస:44
లస: పప
7221 NDX2391316
పపరర: భమలకడద యసదడపరటట

94-91/1064

తసడడ:డ చనన కలసచకరర
ఇసటట ననస:21-148
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఏససదతసస కకమదజ
ఇసటట ననస:21-148
వయససస:57
లస: పప
7218 NDX1075431
పపరర: ఖమససమ బబలరసకకసడ

7207 NDX2581189
పపరర: గరయతడ కసబసపరటట

94-91/988

తసడడ:డ కకటయఖ చదలవరడ
ఇసటట ననస:21-143
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ తతకల
ఇసటట ననస:21-147
వయససస:37
లస: పప

భరస : మతస యఖ కకమదజ
ఇసటట ననస:21-148
వయససస:47
లస: ససస స
7215 AP151010228066
పపరర: మతస యఖ కకమదజ

94-91/990

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:21-144
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ సయఖద
ఇసటట ననస:21-145 F.NO. 303
వయససస:44
లస: పప
7212 AP151010228187
పపరర: లకడద కకమదజ

7204 NDX0934109
పపరర: సతఖనతరరయణ చదలవరడ

7202 NDX0326058
పపరర: రరమకకకషష జకలసల

తసడడ:డ ససబబబరరవప జకలసల
ఇసటట ననస:21-143
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరతనమ చదలవరడ
ఇసటట ననస:21-143
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ గసటయఖ
ఇసటట ననస:21-144
వయససస:41
లస: పప
7209 NDX1714451
పపరర: జలమన సయఖద

94-91/987

తసడడ:డ కకకషషమమరరస చదలవరడ
ఇసటట ననస:21-143
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరధయఖ చదలవరడ
ఇసటట ననస:21-143
వయససస:47
లస: పప
7206 NDX2624559
పపరర: కసబసపరటట వనసకటటశశరరరవప

7201 NDX0688549
పపరర: వనసకయఖ చదలవరడ

7223 NDX2853406
పపరర: శరరష వడదడ

94-91/1277

తసడడ:డ రరజ వడదడ
ఇసటట ననస:24-37-57
వయససస:18
లస: ససస స
94-95/714

7226 NDX2966174
పపరర: కమల జడ

94-75/1291

తసడడ:డ ఎలష జడ
ఇసటట ననస:35-11-800/207
వయససస:20
లస: ససస స
94-75/1296

7229 NDX2900397
పపరర: శకనవరసరరవప టటలమగగరరర

94-75/1297

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:40-21-56/41
వయససస:40
లస: పప
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94-75/1298

భరస : వనలమదదడ
ఇసటట ననస:40-21-56/41
వయససస:30
లస: ససస స
94-53/832

భరస : శసకర నతరరయణ పపరరమళర
ఇసటట ననస:63a/4/1
వయససస:41
లస: ససస స
94-74/663

తసడడ:డ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:93-191 FLAT No.201
వయససస:21
లస: ససస స
94-73/681

భసధసవప: హరరత అనననస
ఇసటట ననస:103 MYTHRI HOMES
వయససస:33
లస: పప

94-73/866

94-75/1113

7245 NDX0225649
పపరర: సమద ఖమన మహమదద

7237 NDX3048717
పపరర: కమల పస

94-74/668

తసడడ:డ బబబణ ఖమన
ఇసటట ననస:118-2-76
వయససస:47
లస: పప
7248 NDX2635068
పపరర: అఫప డ జ షపక

7240 NDX3006392
పపరర: లకదయఖ గసగవరపప

94-73/682

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:118-9-95/401
వయససస:30
లస: ససస స
7251 NDX2077205
పపరర: చలపతరరవప పరలలపప
తసడడ:డ నతగరశశర రరవప పరలలపప
ఇసటట ననస:135-7-299
వయససస:53
లస: పప
7254 NDX2907699
పపరర: లకడద కలమమరర కసదదమళర

7243 NDX3145216
పపరర: ససనత గణడడపపడడ

94-74/669

7246 NDX2612059
పపరర: రమణ చదరరకకరర

94-53/592

7249 NDX3259728
పపరర: చసకస లకడద చసకస

94-73/938

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:135-7-303
వయససస:62
లస: ససస స

94-76/701

7258 NDX3274958
పపరర: ససతతష దదసతగగన
భసధసవప: మలర శశరర దదసతగగన
ఇసటట ననస:135-9-426
వయససస:27
లస: ససస స

94-75/1111

7244
పపరర: ససదదపరరడడడ కకసడమడడగణల

94-75/1484

7247 NDX1815473
పపరర: దదపసస పపల

94-53/584

7250 NDX2077197
పపరర: నతగ జజఖత పరలలపప

94-76/593

7253 NDX2077171
పపరర: వజయ కలమమర కసదదమళళ

94-76/595

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప లలటట కసదదమళళ
ఇసటట ననస:135-7-303
వయససస:36
లస: పప
94-75/1127

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష రరడడడ ససరవరపప
ఇసటట ననస:135-8-306
వయససస:46
లస: పప
94-78/864

7241 NDX3150638
పపరర: కరరరసక చకకవరరస గసగవరపప

భరస : చలపత రరవప పరలలపప
ఇసటట ననస:135-7-299
వయససస:44
లస: ససస స

7252 NDX2846152
పపరర: పపలవరరస రరమ ససతమద

7255 NDX3094802
పపరర: వనణణ మమధవ రరడడ ససరవరపప

94-96/567

తసడడ:డ ఇజయఖ పపల
ఇసటట ననస:118-8-530
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పపలవరరస శవ పసచరహరర
ఇసటట ననస:135-7-301
వయససస:68
లస: ససస స
94-76/702

7238 NDX2748747
పపరర: నసదదన నడడమలల

తసడడ:డ తరరమలరరడడడ కకసడమడడగణల
ఇసటట ననస:110
వయససస:25
లస: పప

భరస : చసకస దసరర పడసరద చసకస
ఇసటట ననస:123-10-253
వయససస:43
లస: ససస స
94-76/594

94-73/867

తసడడ:డ లకదయఖ గసగవరపప
ఇసటట ననస:104
వయససస:31
లస: పప

భరస : పడభణ కలమమర చదరరకకరర
ఇసటట ననస:118/3/383
వయససస:20
లస: ససస స
94-53/595

7235 NDX3090800
పపరర: మమనక చల

తసడడ:డ వరరలసగస
ఇసటట ననస:101 SriSivaHomes
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : చరసజవ గణడడపపడడ
ఇసటట ననస:108, Dharani Homes
వయససస:36
లస: ససస స
94-53/583

94-73/859

భరస : అశశక చల
ఇసటట ననస:76-350-5B
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గసగవరపప
ఇసటట ననస:104
వయససస:53
లస: పప

భసధసవప: భణవననశశరర గమడపరటట
ఇసటట ననస:106
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరమణ గణతస
ఇసటట ననస:135-09-387
వయససస:36
లస: ససస స

7234 NDX3166246
పపరర: కర.మహహశ కకసడడగణసట

భరస : వనసకట రరవప పస
ఇసటట ననస:101
వయససస:36
లస: ససస స

7239 NDX2964302
పపరర: గరసధద ఏ ఏస ఏమ అనననస

7232 NDX2834554
పపరర: కకషషవనణణ గసగర దరర

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:46-21-56/41
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కర హరర బబబణ బబబణ
ఇసటట ననస:67-19-6
వయససస:20
లస: పప

7236 NDX2600781
పపరర: రరనత ఇవరసజలన కకణతస

7257 NDX2967404
పపరర: భవన గణతస

94-75/1299

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:40-21-56/41
వయససస:29
లస: ససస స

7233 NDX2874246
పపరర: కకషషవనణణ పపరరమళర

7242 NDX3175742
పపరర: శకనవరస రరవప గమడపరటట

7231 NDX2861599
పపరర: వనసకట ససబబమద దదవసడర

7256 NDX3114923
పపరర: శక తదజశశ ససరవరపప

94-76/703

తసడడ:డ వనణణ మమధవ రరడడ ససరవరపప
ఇసటట ననస:135-8-306
వయససస:19
లస: ససస స
94-53/856

7259 NDX3285798
పపరర: దసరర యఖ దదసతగగన

94-74/1066

భసధసవప: మలర శశరర దదసతగగన
ఇసటట ననస:135-9-426
వయససస:30
లస: పప
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94-75/1128

భరస : ససధతకర రరడడడ బసడడ
ఇసటట ననస:135-9-452
వయససస:38
లస: ససస స
7263 NDX2074276
పపరర: ససనతత అరరగల

94-76/597

94-76/600

భరస : కకషష మహన
ఇసటట ననస:135-59
వయససస:50
లస: ససస స
7272 NDX2970150
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గటబ

94-79/628

94-74/861

94-75/1280

94-53/787

తసడడ:డ కకటయఖ గణసటట
ఇసటట ననస:204
వయససస:26
లస: పప
7284 NDX2043479
పపరర: నతగమలలర శశర రరవప కసచరర

94-76/601

94-91/1101

94-59/984

7268 NDX3073913
పపరర: జసడదశర మదర వల షపక

94-75/1123

7271 NDX3007713
పపరర: సపససకలమమర నతసగరనత

94-73/700

7276 NDX2020253
పపరర: వనసకటటశశర వర పడసరద పప తత
స రర

7274 NDX3152881
పపరర: నతగ మలలర శశర రరవప థసమత

94-60/1143

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:201 dandamudi enclave oth
వయససస:42
లస: పప
94-74/464

7277 NDX2905842
పపరర: ధనలకకద చరరమమమళళ

94-74/865

భరస : నతగమహహష బబబణ చరరమమమళర
ఇసటట ననస:203
వయససస:32
లస: ససస స
94-74/5

7280 NDX1110048
పపరర: వనసకట రమణతరరడడడ గసజ

94-74/12

భరస : వనసకట రమణతరరడడడ
ఇసటట ననస:203, KK HEIGHTS APARTMEN
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగయఖ
ఇసటట ననస:203,KK HEIGHTS APARTMENT
వయససస:55
లస: పప

7282 NDX3099082
పపరర: అలలఖ రరవప బకకస

7283 NDX1075464
పపరర: పడసరద వసగర

94-74/866

తసడడ:డ జరసధర రరవప బకకస
ఇసటట ననస:204
వయససస:38
లస: పప
94-91/1014

94-76/599

తసడడ:డ ససరరశ నతసగరనత
ఇసటట ననస:155-75-14
వయససస:24
లస: పప

7273 NDX3160702
పపరర: శక లకడద థసమత

7279 NDX1109313
పపరర: పదదజ గసజ

7265 NDX2074292
పపరర: ససరరష అరరగల

తసడడ:డ ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:135-11-551
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ నతయణడడ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:202,advaitha residency
వయససస:51
లస: పప

భరస : గణరపపనతయణడడ గణసటటపలర
ఇసటట ననస:203
వయససస:35
లస: ససస స
7281 NDX2947679
పపరర: రమమశ గణసటట

7267 NDX2096429
పపరర: యయససదతసస అరరగల

7270 NDX2836948
పపరర: భబగఖమద తతడడగరరర

94-90/900

తసడడ:డ యయససదతసస అరరగల
ఇసటట ననస:135-10-486
వయససస:26
లస: పప

భరస : నతగ మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:201 dandamudi 0th line
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప మణనపలర
ఇసటట ననస:201 MYTHRI HOMES
వయససస:62
లస: పప
7278 NDX2982858
పపరర: రమదదవ గణసటటపలర

94-76/598

తసడడ:డ యయససదతసస తతడడగరరర
ఇసటట ననస:150/20/A
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ నతగరశశరరవప గటబ
ఇసటట ననస:185-8-491
వయససస:35
లస: పప
7275 NDX3066818
పపరర: మహహష మణనపలర

7264 NDX2077221
పపరర: రతస మద అరరగల

తసడడ:డ సమమలల అరరగల
ఇసటట ననస:135-10-486
వయససస:50
లస: పప
94-76/699

7262 NDX2685998
పపరర: మసగమద కరటడగడడ

భరస : బల వనసకటటశశర రరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:135-9-452 , FLAT NO.401
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : యయససదతసస అరరగల
ఇసటట ననస:135-10-486
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససదతసస అరరగల
ఇసటట ననస:135-10-486
వయససస:31
లస: పప
7269 NDX2929560
పపరర: గసగభవరన యయనన శశటస ట

94-76/705

తసడడ:డ శవ రరడడడ బసడడ
ఇసటట ననస:135-9-452
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ యయససదతసస అరరగల
ఇసటట ననస:135-10-486
వయససస:25
లస: ససస స
7266 NDX2096411
పపరర: ఇసరడఅల అరరగల

7261 NDX3126356
పపరర: ససధతకర రరడడడ బసడడ

7285 RVB1017292
పపరర: దదరరస వజయ కలమమరర బబరర

94-91/1013

తసడడ:డ బకస వసగర
ఇసటట ననస:205-574
వయససస:49
లస: పప
94-74/1068

7286 NDX3085420
పపరర: అనసర బబష సయద

94-75/1281

తసడడ:డ హనసమసతత చతరర లలట కసచరర
ఇసటట ననస:205-633
వయససస:39
లస: పప

భరస : సస ఇ పపడమ కలమమర
ఇసటట ననస:205, Chennakesava Towers
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బశ
ఇసటట ననస:206
వయససస:54

7287 NDX2095009
పపరర: సరసబశవ రరవప గసగరననన

7288 NDX2170215
పపరర: శవపరరశత పతస

94-74/1070
7289 NDX3289691
పపరర: వరసజననయణలల నతనననబబ ఈనత

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప గసగరననన
ఇసటట ననస:209
వయససస:38
లస: పప

94-60/956

భరస : రరమ కకషష పతస
ఇసటట ననస:221/1
వయససస:28
లస: ససస స

94-96/523

లస: పప

తసడడ:డ నతరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:235-9-460
వయససస:46
లస: పప

Page 101 of 259

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-43

7290 NDX3095684
పపరర: లకడద నరసససహ రరవప కరటడగడ

94-73/804

తసడడ:డ నతగభణషణ రరవప
ఇసటట ననస:241
వయససస:92
లస: పప
7293 NDX2882819
పపరర: వసశ కకషష నమదగడడ

94-59/1090

భరస : వనసకట అపపయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:264
వయససస:45
లస: ససస స
94-60/1262

తలర : ఝనస రరణణ నమదగడడ
ఇసటట ననస:301
వయససస:18
లస: పప
7296 NDX2924033
పపరర: పడమల గగరర

7291 NDX2947067
పపరర: రమమదదవ కసచరర

94-75/1286

Deleted

7292 NDX1681965
పపరర: అపరష వనమణలపలర

94-60/957

భరస : ససమన మణమదననన
ఇసటట ననస:301
వయససస:35
లస: ససస స

7294 NDX3030491
పపరర: మధవ లత మమమడతల

94-73/809

7295 NDX2945715
పపరర: శకనవరస రరడడడ గగరర

94-75/1285

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప మమమడతల
ఇసటట ననస:301
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ జయ రరమ రరడడడ గగరర
ఇసటట ననస:301 chennakesava homes
వయససస:45
లస: పప

7297 NDX2932630
పపరర: మసజ మమరరవ

7298 NDX3158912
పపరర: దతమదర రరవప బబ సడత

94-75/1287

94-73/810

భరస : శకనవరస రరడడడ గగరర
ఇసటట ననస:301 Chennakesava homes
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజరరడడడ మమరరవ
ఇసటట ననస:301 chennakesava homes
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరగ లమతద బబ సడత
ఇసటట ననస:301,annaparedy towers
వయససస:48
లస: పప

7299 NDX2664951
పపరర: పపరస లలత సరతశక

7300 NDX2584688
పపరర: శక దదవ మణననసగర

7301 NDX2946770
పపరర: మలర కరరరరన రరడడడ చలమసలమపపడక

94-60/1041

తసడడ:డ పపరస నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:301, PATTABHI PARADISE
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ మణననసగర
ఇసటట ననస:302
వయససస:51
లస: ససస స

7302 NDX3154218
పపరర: పడవణ కకడమల

7303 NDX3112851
పపరర: ససబబబరరవప పపసటటల

94-73/811

తసడడ:డ అపపరరవప కకడమల
ఇసటట ననస:303
వయససస:41
లస: పప
7305 SGE0551283
పపరర: వననద తదళళ

94-74/654

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడడడ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:302, DREAM HOMES
వయససస:51
లస: పప
94-91/1279

తసడడ:డ మణరహరర రరవప పపసటటల
ఇసటట ననస:303,subham apartment
వయససస:60
లస: పప
94-59/1091

7306 NDX2592129
పపరర: ససధతకర రరవప ఆలపరటట

భరస : శకనవరసస కరపప
ఇసటట ననస:304 Mayuri Deluxe Apartme
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కలటటసబయఖ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:305
వయససస:64
లస: పప

7308 NDX2981637
పపరర: కరరరసక బతషల

7309 NDX2918456
పపరర: గరత గజరరల

94-59/1095

తసడడ:డ శకనవరససలల బతషల
ఇసటట ననస:401
వయససస:18
లస: పప
7311 NDX3117199
పపరర: శరసత కలమమరర పపసడడర

భరస : శకనవరస రరవప పపసడడర
ఇసటట ననస:402, MAYURI HOMES ,
వయససస:41
లస: ససస స

7312 NDX3019577
పపరర: పడణయ మమధవ వసకదతరర

తసడడ:డ చదనసనపరటట రసబబబణ
ఇసటట ననస:404,RAKESH GRAND
వయససస:20
లస: ససస స
7317 NDX2835031
పపరర: పదద లలలమ
భరస : వనసకట శవ రరవప లలలమ
ఇసటట ననస:501,aishwarya sv pride
వయససస:45
లస: ససస స

94-96/548

భరస : జజనకకరరస
ఇసటట ననస:446
వయససస:32
94-73/863

94-73/815

తసడడ:డ వనసకట శవ రరవప లలలమ
ఇసటట ననస:501, aishwarya sv pride
వయససస:21
లస: పప

7307
పపరర: షపరరన షపక

94-53/860

7310 NDX3042173
పపరర: నలకసఠ చచదరర మమమననన

94-75/1295

భసధసవప: శశష తలప సరయ జజససస
ఇసటట ననస:402,Brundavan Palace,5th
వయససస:34
లస: పప
94-74/873

94-74/879

94-59/1096
7313 NDX1991158
పపరర: వనసకట శకనవరస చచదరర పపలవరరస

తసడడ:డ భబససర రరవప పపలవరరస
ఇసటట ననస:403 JASPER ARCADE
వయససస:24
లస: పప
7316 NDX2913408
పపరర: శకనవరసరరవప కకమమదలపరటట

94-74/966

తసడడ:డ లకడదనరసస కకమమదలపరటట
ఇసటట ననస:501 swarna residency
వయససస:42
లస: పప

లస: ససస స

7318 NDX2730265
పపరర: మణణకరసత లలలమ

94-73/812

తసడడ:డ సలస ఖమన షపక
ఇసటట ననస:315
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరశ కలమమర వసకదతరర
ఇసటట ననస:402, THE GRAND PALACE
వయససస:19
లస: పప

94-75/1302 7315 NDX3171154
7314 NDX3130796
పపరర: సరయ రమఖ చచదరర చదనసనపరటట
పపరర: ససజనఖ నరరలశశటస ట

7304 NDX2910438
పపరర: బణడదవన కకశశర దతశరకనతథ

తసడడ:డ కకషష మణరళమహన దతశరకనతథ
ఇసటట ననస:304
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఏజరకకల గజరరల
ఇసటట ననస:402 dharanihomes
వయససస:65
లస: ససస స
94-73/816

94-75/1288

94-74/967

7319 NDX2843415
పపరర: వనసకట శవ రరవప లలలమ

94-74/968

భసధసవప: పదద లలలమ
ఇసటట ననస:501,aishwarya sv pride
వయససస:50
లస: పప
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94-75/1396

తసడడ:డ వనసకట శవ రరవప లలలమ
ఇసటట ననస:501, aishwarya sv pride
వయససస:23
లస: ససస స
7323 NDX3135175
పపరర: హహమథద మమలలపపరర

తసడడ:డ గగపసకకషష
ఇసటట ననస:569
వయససస:34

94-73/864

94-79/556

94-74/1041

94-74/1044

94-96/630

94-74/583

94-60/1319

భరస : హహసపన పసర షపక
ఇసటట ననస:175189
వయససస:32
లస: ససస స

7333
పపరర: జజనకక రరస నరరలశశటస ట

94-73/930

7339
పపరర: రరజవ గగపప

7342
పపరర: దదవఖ మణరకకసడ

94-74/1045

7345
పపరర: నతగ వజయ కకషష వనలగ

7348 NDX3154580
పపరర: వనసకట ససభబశ పరమమతషదన
తలర : నతగజయలకడద
ఇసటట ననస:A-9
వయససస:20
లస: పప

94-60/1303

Deleted

తసడడ:డ ససరరసదడ బబబణ రరమననన
ఇసటట ననస:505, Sai Towers
వయససస:18
లస: ససస స
7328
పపరర: హరర కకషన మమక

94-73/944

7331
పపరర: శకనవరస తననరర

94-74/1043

7334
పపరర: వణ సశరరప వలలరరర

94-60/1317

తలర : శరరద పప టర
ఇసటట ననస:1003
వయససస:30
లస: ససస స
94-74/1039

7337
పపరర: సరయ ఫణణ శకకరసత వలలరరర

94-60/1318

తసడడ:డ వనసకట రమణ వలలరరర
ఇసటట ననస:1221
వయససస:23
లస: పప
94-75/1486

7340
పపరర: మమఘన

94-73/928

తలర : పదతదవత
ఇసటట ననస:2103 woodmar dr
వయససస:44
లస: ససస స
94-95/971

7343
పపరర: నసదన కరవపరర

94-73/679

తలర : శశషకలమమరర కరవపరర
ఇసటట ననస:9709
వయససస:33
లస: ససస స
94-75/1485

తసడడ:డ బబలమజ వనలగ
ఇసటట ననస:14460 NE 35th St
వయససస:24
లస: పప
94-73/772

7325 NDX3183092
పపరర: గరనననరఅల రరమననన

భసధసవప: సరసబశవ రరవప చటటపప టట
ఇసటట ననస:906, AL MAJID BL
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మణతస రరవప మణరకకసడ
ఇసటట ననస:8231
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ జవహరలమల పపదద
ఇసటట ననస:9953
వయససస:39
లస: పప
7347 NDX3207388
పపరర: ఖజజబ షపక

94-53/699

తసడడ:డ చదసచస పపననయఖ గగపప
ఇసటట ననస:2038
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ బణచరయఖ గమడసరర
ఇసటట ననస:4182
వయససస:29
లస: పప
7344
పపరర: రరజరూదష పపదద

7330
పపరర: ససరఖ సరయ సరశమ అఖలలశ
కకపపరరస
తసడడ:డ శకనవరస కకపపరరస
ఇసటట ననస:818, #10
వయససస:24
లస: పప

7336
పపరర: మసజత దదపక జజననలగడడ

94-74/965

తసడడ:డ రరఢ కకషన రరడడ మమక
ఇసటట ననస:609, Al Telal10
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ జజజయఖ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:1202( M Umer)
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:1710/683/1
వయససస:37
లస: పప
7341
పపరర: సరయ శవ రరస గమడసరర

94-53/698

తసడడ:డ రరమ కకషష నరరలశశటస ట
ఇసటట ననస:916/2
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:1148
వయససస:45
లస: ససస స
7338 NDX1501361
పపరర: వనసకటటసశరరవ ఒరరస

7327 NDX2685949
పపరర: ఇసదస భబరత కలర స
తసడడ:డ ఇసదదరర రరడడడ కలర స
ఇసటట ననస:591-47/1
వయససస:20
లస: ససస స

తలర : రజన కలమమరర నలర పననన
ఇసటట ననస:913 E 2nd ST
వయససస:26
లస: ససస స
7335
పపరర: అరరణ కలమమరర కకటపరటట

94-60/1302

Deleted

తసడడ:డ వరరసజననయణలల జజనతనదసల
ఇసటట ననస:682D
వయససస:49
లస: పప
7332
పపరర: లకడద మమనక నలర పననన

7324 NDX3200722
పపరర: గరనననరఅల రరమననన

7322 NDX3137676
పపరర: పసడయసకర కకటపరటట

తసడడ:డ రసబబబణ
ఇసటట ననస:501 , TIRUMALA GRAND
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరసదడ బబబణ
ఇసటట ననస:505, Sai Towers
వయససస:18
లస: ససస స

లస: పప

7329
పపరర: ససధతకర జజనతనదసల

94-75/1397

భసధసవప: సపలల
ఇసటట ననస:501,bhavani residency
వయససస:30
లస: పప

భరస : సతఖనతరరయణ మమలలపపరర
ఇసటట ననస:501,VIDHYA NAGAR
వయససస:68
లస: ససస స
7326 NDX0958694
పపరర: శవ శరవణన కకడద

7321 NDX2906121
పపరర: ససరఖ తదజ మమధవరపప

7346
పపరర: శవ పడసరద ససదదరరదద

94-53/703

తసడడ:డ శక హరర రరవప ససదదరరదద
ఇసటట ననస:15371
వయససస:31
లస: పప
94-73/869

7349 NDX2362689
పపరర: నవన కలమమర కరలస

94-79/557

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరలస
ఇసటట ననస:A-11
వయససస:24
లస: పప
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94-73/933
7350 NDX3220977
పపరర: వనసకట రతన వనత
పరమమతషదన
తలర : నతగ జయలకడద పరమమతషదన జయలకడద
ఇసటట ననస:A BLOCK, QUARTER-9,POLICE
వయససస:18
లస: పప

94-74/979
7351 NDX3062247
పపరర: వనసకట రతన వనత
పరమమతషదన
తలర : నతగ జయలకడద పరమమతషదన జయలకడద
ఇసటట ననస:A BLOCK, QUARTER-9,POLICE
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ బల గసగధర తలక మననవ
ఇసటట ననస:Alankrita Residency
వయససస:35
లస: పప

7353
పపరర: కకషష చదషతనఖ యలమసచ

7354
పపరర: శకకరసత బటటసన

7355
పపరర: వరతసలఖ జసపన

Deleted

94-60/1323

తసడడ:డ రరమ కకషష పడదతస యలమసచ
ఇసటట ననస:apt 3B
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద బటటసన
ఇసటట ననస:Apt 05
వయససస:23
లస: పప

7356
పపరర: వనసకట పడశరత మణకసమలర

7357
పపరర: ఉగరశ రరడడడ చలర

94-60/1322

తసడడ:డ వనసకట రరమరరడడడ మణకసమలర
ఇసటట ననస:Apt 23
వయససస:34
లస: పప
7359 NDX2696441
పపరర: రమమశ బబబణ కకలర

94-91/1096

94-75/1405

తలర : ధన లకడద అననపపరరడడ
ఇసటట ననస:BAAReddy Homes
వయససస:50
లస: పప
7365 NDX3007846
పపరర: ఆసజన రరవప కసకణతల

94-59/1221

94-74/980

7361 NDX2606689
పపరర: రరమ కకటయఖ కలక
ర రర

94-60/1114

7363 NDX2621183
పపరర: పవన కలమమర కర

7364 NDX3255023
పపరర: అయయషర పరవన మహమదద

7366 NDX3178316
పపరర: వరరరల ససరరల కలమమర బబతతల

7369 NDX3099645
పపరర: రషసద అహదద మహమదద

7372 NDX2908705
పపరర: అరరన మరరకడడడ

7374 NDX3110830
పపరర: ససరరశ కకమమదలపరటట

7375 NDX2947224
పపరర: భగత గజరల

94-74/664

94-53/842

భరస : బబగ మహమదద
ఇసటట ననస:BESIDE KODANDA RAMALYAM
వయససస:36
లస: ససస స
94-73/871

7367 NDX2549004
పపరర: రసగనతథ మణదదన

94-60/1115

భసధసవప: హరరకకషష మణదదన
ఇసటట ననస:C1 Sai Vishnu Residency
వయససస:37
లస: పప
94-74/981

7370 NDX3151099
పపరర: జశశసత కకపపరరస

94-75/1419

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప కకపపరరస
ఇసటట ననస:D1,CK towers,18-10-635
వయససస:25
లస: పప
94-74/987

94-75/1406
7373 NDX3019031
పపరర: రవసదడనతథ కలమమర చలకపరటట

తసడడ:డ చలకపరటట మధస బబబణ
ఇసటట ననస:D 402 Radhakrishna Towers
వయససస:20
లస: పప
94-73/873

తసడడ:డ కకసడయఖ గజరల
ఇసటట ననస:dharanihomes
వయససస:53
లస: పప

94-91/1381 7378 NDX2974079
7377 NDX3190485
పపరర: మణణకసటటశశర రరవప డదరసగణల
పపరర: లకడదదసరర అమమలఖ కకపపరరస

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:D NO 3-126-10/A
వయససస:23
లస: పప

94-73/931

భసధసవప: శరరష కలక
ర రర
ఇసటట ననస:B17 2ND LINE
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర వర పడసరద మరరకడడ
ఇసటట ననస:D-3 police quarters
వయససస:34
లస: ససస స

94-75/1420

7358
పపరర: OHIO చలర

భసధసవప: ససజన ఉపటటరర
ఇసటట ననస:B4 Sri Narasimha Enclave
వయససస:40
లస: పప

భసధసవప: వనసకటటశశర వర పడసరద మరరకడడడ
ఇసటట ననస:D3 Police Quarters
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:D-block, 302
వయససస:40
లస: పప

94-73/870

తసడడ:డ రవపఫ మహమదద
ఇసటట ననస:C-5
వయససస:36
లస: పప
94-74/986

94-74/1047

తసడడ:డ శక హరర రరడడడ చలర
ఇసటట ననస:APT #c46
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకపరదతనస బబతతల
ఇసటట ననస:BLOCK D D NO 6
వయససస:49
లస: పప

భరస : రవపఫ మహమదద
ఇసటట ననస:C-5
వయససస:60
లస: ససస స
7371 NDX2788792
పపరర: వనసకట లల కలమమరర మరరకడడడ

94-60/1321

భసధసవప: మణరళమహన కలమమర
ఇసటట ననస:Balaji nagar
వయససస:35
లస: పప

భసధసవప: ససధ
ఇసటట ననస:Bharat residency
వయససస:41
లస: పప
7368 NDX3099371
పపరర: మరరయస బ మహమదద

7360 NDX3109949
పపరర: బబనరరర బబబణ బతస ననన

94-53/834

తలర : మసజలత జసపన
ఇసటట ననస:Apt 10
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శక హరర రరడడడ చలర
ఇసటట ననస:apt #c46
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ కకలర
ఇసటట ననస:B3 ,LEELA HOMES
వయససస:60
లస: పప
7362 NDX3128782
పపరర: రతతనకరరరడడడ అననపపరరడడడ

94-74/1046

7352 NDX2881571
పపరర: పడదదప మననవ

7376 NDX2914083
పపరర: గరయతడ కలసభ

94-74/988

తసడడ:డ భగత కలసభ
ఇసటట ననస:dharanihomes
వయససస:39
లస: ససస స
94-73/877

7379 NDX2370799
పపరర: లకడద పడసనన బబజగమ

94-53/585

తసడడ:డ శకనవరస కకపపరరస
తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప బబజగమ
ఇసటట ననస:D-NO3 RAMAKRISHNA TOWER ఇసటట ననస:D.NO.4-5-2/5,
వయససస:21
లస: ససస స
వయససస:22
లస: ససస స
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7380 NDX2447928
పపరర: పరరపపరష నసద మణపపననన

94-53/588

తసడడ:డ సతఖపరల లలట మణపపననన
ఇసటట ననస:D NO-4-5-8/12B
వయససస:50
లస: పప
7383 NDX3046166
పపరర: సరయ షణణదక శకనవరస
దదపపలపపడడ
తసడడ:డ హరరనతథ దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:D.NO 4-5-26E
వయససస:19
లస: పప

7381 NDX3110129
పపరర: అమరరవత అతస లకరర

94-74/985

భరస : పవన కలమమర అతస లకరర
ఇసటట ననస:d.no.4-5-25/1
వయససస:33
లస: ససస స
94-75/1411

7382 NDX2370856
పపరర: నరరసదడ రరడడడ మమడడద

94-53/589

తసడడ:డ లచర రరడడడ మమడడద
ఇసటట ననస:D NO 4-5-26/37 4/2 LINE
వయససస:39
లస: పప

7384 NDX2370823
పపరర: బబలమద వనసపటట

94-53/587

7385 NDX2517308
పపరర: గగవసద బమబ

94-75/1027

భరస : కకసడలరరవప వనసపటట
ఇసటట ననస:D-NO.4-5-29/99/1A SUDHAR
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరస కకశశర బమబ
ఇసటట ననస:D.NO.4-5-29/100
వయససస:23
లస: పప
7388 NDX3043270
పపరర: ����� ����� ���������

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప యయరకసశశటస ట
ఇసటట ననస:D.NO 4-5-31/17, G M C NO 24
వయససస:28
లస: పప

94-75/1422
7387 NDX2924694
పపరర: శఖమల చదషతడ సరయ మమలక
శఖమల
తసడడ:డ శఖమల ససధతకర రరడడ శఖమల
ఇసటట ననస:Dno 4-5-32/15B
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ��� ���� �������
ఇసటట ననస:D.no 4-5-32/67/1
వయససస:25
లస: ససస స

7389 NDX3009743
పపరర: పప తతరర పప తతరర

7390 NDX2381358
పపరర: హహమసత కలమమర బబ యపరటట

7391 NDX3009644
పపరర: శకనవరసస భబషఖస

7386 NDX2370849
పపరర: వనసకట గసగరధర యయరకసశశటస ట

94-53/586

94-74/995

భరస : కకటటశశర రరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:D-NO4-5-33/A/1
వయససస:68
లస: ససస స
7392 NDX3009693
పపరర: పవన భబషఖస

తసడడ:డ హనసమసత రరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:D NO-4-5-49/10
వయససస:24
లస: పప
94-79/705

తసడడ:డ శకనవరస భబషఖస
ఇసటట ననస:D-NO4-5-61/18
వయససస:18
లస: ససస స
7395 NDX3137221
పపరర: పడసనన బడద

94-74/983

తసడడ:డ శరసబయఖ బడద
ఇసటట ననస:D.No. 4-5-331/2
వయససస:28
లస: ససస స
7398 NDX3142478
పపరర: పడవణ బడద

94-75/1414

94-75/1417

94-95/838

భరస : సతఖనతరరయణ కకలశశటస ట
ఇసటట ననస:D.no 9-10-122/5
వయససస:37
లస: ససస స
7407 NDX3026432
పపరర: సరయ రరహహల ఉపపపటటరర
తసడడ:డ రవచసదడ ఉపపపటటరర
ఇసటట ననస:D-NO 103
వయససస:18
లస: పప

94-53/835

94-74/982

భరస : శరసబయఖ బడద
ఇసటట ననస:D.No. 4-5-331/2
వయససస:53
లస: ససస స

7396 NDX3216173
పపరర: పడవణ బడద

7397 NDX3158458
పపరర: సరసబయఖ బడద

94-74/984

7399 NDX3213253
పపరర: పడవణ బడద

7402 NDX2377901
పపరర: రమమ
ర న బ షపక

94-75/1415

7400 NDX3216264
పపరర: పడవణ బడద

94-83/462

7403 NDX3009776
పపరర: యశశద తతకల
భరస : రమమశ తతకల
ఇసటట ననస:D-NO5D
వయససస:50
లస: ససస స

7405 NDX3045945
పపరర: భబరత దదవ ఆతతట

7406 NDX3102266
పపరర: ససజజత ఆతతసట

భరస : శరఖస సససదర రరవప బబ సత
ఇసటట ననస:D NO 121-2-218
వయససస:47
లస: ససస స

94-75/1416

తసడడ:డ సరసబయఖ బడద
ఇసటట ననస:D.No. 4-5-331/2
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : జజన సపషదసలల షపక
ఇసటట ననస:D NO 4-23-35 1ST LANE
వయససస:25
లస: ససస స

7408 NDX3149713
పపరర: ఏశకసఠర కలమమరర బబ సత

94-75/1413

తసడడ:డ అసకమద రరవప బడద
ఇసటట ననస:D.No. 4-5-331/2
వయససస:58
లస: పప

94-74/990

భరస : దదవయఖ ఆతతట
ఇసటట ననస:dno 67-16-9
వయససస:69
లస: ససస స
94-75/1421

7394 MLJ1748524
పపరర: లకడద బడద

తలర : రరజఖ లకడద పపటర టూసరర
ఇసటట ననస:D.no- 4-5-165, 2nd line
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ బడద
ఇసటట ననస:D.No. 4-5-331/2
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ బడద
ఇసటట ననస:D.No. 4-5-331/2
వయససస:23
లస: ససస స
7404 NDX2619534
పపరర: పదతదవత కకలశశటస ట

7393 NDX3045507
పపరర: యమమన పపటర టూసరర

94-74/996

తసడడ:డ మణరళమహన రరవప భబషఖస
ఇసటట ననస:D-NO4-5-61/18
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ బడద
ఇసటట ననస:D.No. 4-5-331/2
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసబయఖ బడద
ఇసటట ననస:D.No. 4-5-331/2
వయససస:23
లస: ససస స
7401 NDX3215324
పపరర: పడవణ బడద

94-53/590

94-75/1412

94-74/997

94-74/991

తసడడ:డ దదవయఖ ఆతతసట
ఇసటట ననస:dno 67-19-6
వయససస:43
లస: ససస స
94-91/1379

7409 NDX2950186
పపరర: శరహర భబణణ పటబన

94-74/992

తసడడ:డ బబజ బబబ పటబన
ఇసటట ననస:D-NO134-5-770
వయససస:18
లస: ససస స
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7410 NDX2997245
పపరర: సతఖనతరరయణ వనజసడర

94-74/994

తసడడ:డ నతగభణషణస వనజసడర
ఇసటట ననస:D-NO201
వయససస:57
లస: పప
7413 NDX0493726
పపరర: రసగరరరడడడ వణకకరర

7411 NDX3002680
పపరర: నతరరయణ కలక
ర రర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలక
ర రర
ఇసటట ననస:D-NO303
వయససస:47
లస: పప
94-75/1030

భరస : వరరరల ససరరల కలమమర బబతల
ఇసటట ననస:D NO D6 BLOCK D
వయససస:44
లస: ససస స

7416 NDX2985315
పపరర: సరయ లకడద మమఘన మవశ

7417 NDX3031176
పపరర: యలర మసద గణదదసటట

94-79/707

తసడడ:డ వనణణ బబబణ మవశ
ఇసటట ననస:DOOR NO 18-7-377
వయససస:18
లస: ససస స
94-75/1450

భసధసవప: జగదదశ కకనపపరరడడడ
ఇసటట ననస:Flat D-3,srihari vasam
వయససస:25
లస: పప
7422 NDX2847127
పపరర: ఉదయ కకరణ లకకసననన
తసడడ:డ మణతయఖ లకకసననన
ఇసటట ననస:Flat No 001
వయససస:33
లస: పప
7425 NDX3236064
పపరర: రరజబబబణ గదదద

94-53/840

తసడడ:డ కకషష రరవప గదదద
ఇసటట ననస:FLAT NO 2
వయససస:55
లస: పప
7428 NDX2766186
పపరర: కరశవపలల రరడడడ పరమల

94-74/1012

తసడడ:డ జజరరర రరజ
ఇసటట ననస:FLAT NO- 8
వయససస:29
లస: ససస స
7434 NDX3221751
పపరర: రరఢ కకషష మమరరస కరకలమమనస

94-74/1049

తసడడ:డ ససతతరరమ రరడడడ పపనసరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:22
లస: ససస స

94-79/706

7418 NDX0293142
పపరర: అపరపరరవప� రరవపరటట�
తసడడ:డ రరమ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:DR NO 17-11-772
వయససస:46
లస: పప

7420 NDX3126240
పపరర: ఆశష తనననరర

7421 NDX2909919
పపరర: ఫజల ఊల రహమన షపక

94-74/1025

7423 NDX3056900
పపరర: లమవణఖ యమమన

94-73/888

7424 NDX3229374
పపరర: రరజబబబణ గదదద
తసడడ:డ కకషరషరరవప గదదద
ఇసటట ననస:FLAT NO 2
వయససస:55
లస: పప

7426 NDX2841443
పపరర: జయశక గరడద

7427 NDX3118924
పపరర: శకనవరస రరవప ఆలపరటట

94-73/886

94-73/906

7430 NDX2960672
పపరర: శశఆతడ రహమన షపక

94-75/1461

తసడడ:డ శరఫస యణఇవనష రహమన షపక
ఇసటట ననస:flat no 7
వయససస:18
లస: పప

7432 NDX2872638
పపరర: వససమత సయపననన

తసడడ:డ రరజయఖ సపలలవదద
ఇసటట ననస:Flat No-101
వయససస:45
లస: పప

94-75/1454

తసడడ:డ ససరఖ నతరరయణ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 2 2ND FLOOR
వయససస:61
లస: పప

7429 NDX2974525
పపరర: అనసదదప కకనడద

7438 NDX2814499
పపరర: ససధకర సపలలవదద

94-73/887

94-53/838

భరస : రరమకకటటశశరరరవప యమమన
ఇసటట ననస:FLAT NO 1 LOTUS RESIDENCY
వయససస:34
లస: ససస స

7435 NDX3144789
పపరర: నరదల మకసపరటట

94-79/329

తసడడ:డ షపఫస ఊల రహమన షపక
ఇసటట ననస:flat no 1
వయససస:21
లస: పప

94-75/1451

7433 NDX2906725
పపరర: కలమణదవలర కకలమసబ

94-75/1453

భరస : వజయ గగపరలమచతరర కకలమసబ
ఇసటట ననస:FLAT NO 14
వయససస:59
లస: ససస స
94-73/890

భరస : రమమష బబబణ మకసపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 20
వయససస:51
లస: ససస స
94-73/622

7415 NDX2985752
పపరర: వనణణబబబణ మవశ

తసడడ:డ పరపయఖ గణదదసటట
ఇసటట ననస:DOORNO.18-9-542,FLATNO40
వయససస:67
లస: పప

తలర : మణరళకకషష పడసరద సయపననన
ఇసటట ననస:flat no 10
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడదనరసససహస
ఇసటట ననస:FLAT NO17
వయససస:60
లస: పప
7437 NDX2530004
పపరర: సరయ అఖల పపనసరర

94-74/999

తసడడ:డ రవ కకనడద
ఇసటట ననస:Flat No.7
వయససస:18
లస: పప
94-75/1462

94-75/1029

తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరరస మవశ
ఇసటట ననస:DOOR NO 18-7-377
వయససస:49
లస: పప

భరస : పపరష చసదడ రరవప గరడద
ఇసటట ననస:FLAT NO 002
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ గగపరల రరడడ పరమల
ఇసటట ననస:FLAT NO 4B
వయససస:43
లస: పప
7431 NDX2907582
పపరర: చపసప గరకషద రరజ

94-75/1408

తసడడ:డ శకనవరస తనననరర
ఇసటట ననస:FLAT-FF2
వయససస:18
లస: పప
94-91/1392

7412 NDX0493767
పపరర: అజయణసమమర రరడడడ వణకకరర

తసడడ:డ రసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:D NO 488-127-19-3-258
వయససస:32
లస: పప

7414 NDX3180155
పపరర: జయపడద బబతల

తసడడ:డ శశషసరరడడడ
ఇసటట ననస:D NO 488-127-19-3-258
వయససస:35
లస: పప

7419 NDX3206380
పపరర: సరయ కకరణ చదదళర

94-75/1430

7436 NDX3004074
పపరర: పడవణ కలమమర ఆలపరటట

94-53/836

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:flat no 24
వయససస:35
లస: పప
94-162/1451

7439 NDX2883403
పపరర: కరశర సహహత బబలసరరడడ

94-73/908

తసడడ:డ రరజశశఖర రరడడడ బబలసరరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO-103
వయససస:21
లస: ససస స
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94-75/1452

తసడడ:డ హనసమమత రరవప కలరక
ఇసటట ననస:flat no 103
వయససస:45
లస: పప
7443 NDX2791143
పపరర: వజయలకడద రరమరరజ

94-159/838

94-73/889

తసడడ:డ హరరబబబణ మరరక
ఇసటట ననస:Flat no 104, 1st floor
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనణణగగపరల కకలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:35
లస: ససస స
94-74/94

భరస : హరర పడసరద రరవప�
ఇసటట ననస:flatno 202
వయససస:58
లస: ససస స
94-74/1018

94-91/1395

94-74/1019

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కలసభబ
ఇసటట ననస:FLAT NO203
వయససస:22
లస: పప
7464 NDX2597219
పపరర: శక కలమమరర దతసరర

7450 NDX2908408
పపరర: వనసకటరతనస చడడపప తత

7453 NDX2735413
పపరర: తదజజ నతగమలలర శశరర కలసభబ

7456 NDX2798676
పపరర: శశశత తతట

7459 NDX3216207
పపరర: ఝనస లకడద రరమననన

94-73/891

7451 NDX2841518
పపరర: రరజరసదడ పడసరద పపమదసరన
తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ పపమదసరన
ఇసటట ననస:Flat No.202
వయససస:57
లస: పప

94-74/1016

94-74/1017

94-75/1455

7457 NDX2970689
పపరర: ఉమ దదవ చరసరణణ

94-91/1394

భరస : మహహశశర రరడడడ చరసరణణ
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:50
లస: ససస స
94-91/1398

7460 NDX3069259
పపరర: హహమసత కలమమర రరమననన

94-91/1397

తసడడ:డ రరమననన వరయఖ రరమననన
ఇసటట ననస:flat no. 202,sri naga sai residen
వయససస:49
లస: పప

7462 NDX3000809
పపరర: హనసమమద యయటటకకరర

7463 NDX3074093
పపరర: పడవఅల వనమ

7465 NDX3258423
పపరర: పరరరసరరధద గసడడకకట
తసడడ:డ రరసమహన రరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:FLAT NO 206
వయససస:29
లస: పప

7467 NDX2970069
పపరర: కకరస ర కకక

7468 NDX3182771
పపరర: రరజ శక ఉయమఖరర

94-74/1008

7454 NDX2900629
పపరర: బమఖలమ రరణణ కలసభబ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలసభబ
ఇసటట ననస:FLAT NO202
వయససస:22
లస: ససస స

94-74/1007

భరస : హహమమనసస రరయ యయటటకకరర
ఇసటట ననస:flat no 204
వయససస:62
లస: ససస స
94-163/1277

94-73/905

భసధసవప: రరమననన హహమసత కలమమర రరమననన
ఇసటట ననస:flat no.202, naga sai appartmen
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : హరరనతథ ససబడహదణఖస కరమశశటస ట
ఇసటట ననస:FLAT NO 204
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరశ బబబణ కకక
ఇసటట ననస:flat no 301
వయససస:25
లస: ససస స

94-79/600
7448 NDX2622082
పపరర: బల వనసకట కకషష పడసరద
పసనననబబ ఇనత
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల పసనననబబ ఇనత
ఇసటట ననస:flat no 117, swamiji apar
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తతట
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటపప రరడడడ చరసరణణ
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:29
లస: ససస స
7461 NDX2778355
పపరర: వసశ కకషష కలసభబ

94-74/665

భరస : శకనవరస రరవప కలసభబ
ఇసటట ననస:FLAT NO202
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలసభబ
ఇసటట ననస:FLAT NO202
వయససస:18
లస: పప
7458 NDX2969350
పపరర: దదపసస చరసరణణ

7447 NDX2588424
పపరర: వపపల ససచనద క
ట ర రరడడడ

94-159/840

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప రరమరరజ
ఇసటట ననస:FLAT No.104
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వరనతధ బబబణ చడడపప తత
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:48
లస: ససస స

7452 NDX0186684
పపరర: ఆసధడవరణణ� మసడవ�

94-91/1393

94-159/839 7445 NDX2790988
7444 NDX2791101
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప రరమరరజ
పపరర: జజఖత చతమసడదశశరర రరమరరజ

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 111
వయససస:18
లస: ససస స
94-74/1006

7442 NDX3135415
పపరర: నతగలకడద చదరరకకరర

భరస : శకనవరస రరవప చదరరకకరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 103
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనతనథ రరవప రరమరరజ
ఇసటట ననస:FLAT No.104
వయససస:47
లస: పప

7446 NDX3078102
పపరర: సససధసజ మరరక

7455 NDX2878528
పపరర: ఆనసద పరల కలసభబ

94-75/1464

భరస : అనల కలమమర శరఖమమరర
ఇసటట ననస:FLAT NO103
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : జగనతనథ రరవప రరమరరజ
ఇసటట ననస:FLAT No.104
వయససస:70
లస: ససస స

7449 NDX3147493
పపరర: శత లకడద చమట

7441 NDX2958668
పపరర: సరశత శరఖమమరర

భరస : చసదడ శశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:41
లస: ససస స

94-75/1463

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:flat no.204
వయససస:22
లస: ససస స
94-74/1057

7466 NDX2970119
పపరర: ససరరశ బబబణ కకక

94-73/892

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ కకక
ఇసటట ననస:flat no 301
వయససస:58
లస: పప
94-75/1456

7469 NDX2428860
పపరర: శకధర బబచన

94-79/558

తసడడ:డ హనసమసత రరవప బబచన
ఇసటట ననస:FLAT NO 301 D NO 4-5-49/13
వయససస:38
లస: పప
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7470 NDX2901742
పపరర: శవ రరమ కకషష రరడడడ వరభదడ

94-73/893

తసడడ:డ అసజరరడడడ వరభదడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:62
లస: పప
7473 NDX2925436
పపరర: వనసకట రమణ చసతలపపడడ

94-74/1009

94-75/1458

తసడడ:డ రమణ బబ నగరరర
ఇసటట ననస:flat no 302
వయససస:51
లస: పప

94-74/1010

7477 NDX2803088
పపరర: అజజఉననసర బబగణమ

94-75/1459

తసడడ:డ ఉమ శసకర రరడడడ మవశ
ఇసటట ననస:Flat No-306, B-Block,
వయససస:27
లస: ససస స
7485 NDX2948396
పపరర: శవ శసకర దదవథరరజ

94-73/898

7486 NDX3181716
పపరర: మమనక గటటసపరటట

94-161/618

7489 NDX3248374
పపరర: రమణమద కలసదదటట
భరస : ససధదర కలసదదటట
ఇసటట ననస:FLAT NO404
వయససస:40
లస: ససస స

7491 NDX3177573
పపరర: శవకలమమర మరస

7492 NDX2839769
పపరర: నరసససహ రరవప దతర

94-161/816

తసడడ:డ మలర యఖ మరస
ఇసటట ననస:FLAT NO 405
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప మమమననన
ఇసటట ననస:flat no 501
వయససస:26
లస: ససస స
7497 NDX2481992
పపరర: సరయదదప కకరకపరటట

94-73/896

7495 NDX3119526
పపరర: సరయ ససపసడయ మణతతఖల

94-79/710

7498 NDX2563666
పపరర: శశశలలష చససడడ

తసడడ:డ శవరరమకకషషయఖ కకరకపరటట
తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:FLAT NO 501BRUNDAVAN TOW ఇసటట ననస:FLAT NO 502
వయససస:23
లస: పప
వయససస:41
లస: పప

94-161/617

7481 NDX2929933
పపరర: ససనల కలమమర గగనమ

94-74/1020

7484 NDX2945863
పపరర: గణదదసటట శకనవరసరరవప

94-73/897

7487 NDX3061678
పపరర: పకథదశ కకరణ పఠరలమవథస

94-75/1460

తసడడ:డ గసగర నతయక
ఇసటట ననస:flat no 403
వయససస:24
లస: పప
94-160/627

7490 NDX2884021
పపరర: ససవరష చససడడ

94-73/899

భరస : మలర కరరరరన రరవప చససడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 405
వయససస:45
లస: ససస స
94-73/900

7493 NDX2839744
పపరర: రరఢ రరకకదణణ దతర

94-73/901

భరస : నరసససహరరవప దతర
ఇసటట ననస:FLAT NO 501
వయససస:58
లస: ససస స
94-79/711

తసడడ:డ శశభన కలమమర మణతతఖల
ఇసటట ననస:FLAT NO 501
వయససస:22
లస: ససస స
94-75/1031

7478 NDX2602464
పపరర: పడణయ రరడడడ దసగరరసపపడడ

తసడడ:డ యలర మసద గణదదసటట
ఇసటట ననస:Flat No 401,
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ నతగభణషణస లమతద దతర
ఇసటట ననస:FLAT NO 501
వయససస:63
లస: పప
94-74/1013

94-75/1457

భసధసవప: శరరద ఓబణలరరడడడ
ఇసటట ననస:Flat no304,
వయససస:44
లస: పప

భరస : తసడవ కకషష
ఇసటట ననస:flat no 402,
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ దదవర
ఇసటట ననస:FLAT NO 403 LAKSHMI NIVAS
వయససస:48
లస: పప

7494 NDX2991073
పపరర: దదవ అభ సరరక మమమననన

94-74/1011

భరస : ససరరశ గణటస
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబణ రరజ దదవథరరజ
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:43
లస: పప
7488 SQX1075374
పపరర: రరమ రరవప దదవర

7483 NDX2995264
పపరర: శరసత గణటస

7475 NDX3011236
పపరర: లకకద బబ నగరరర

తసడడ:డ వరర రరడడడ దసగరరసపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష దతశరకనతథ
ఇసటట ననస:FLAT NO 304
వయససస:61
లస: పప
94-91/1399

94-73/895

భరస : రమణ బబ నగరరర
ఇసటట ననస:flat no 302
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : కససస పపద తసగరళ షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగరరజ యలమరపడగడ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 302
వయససస:22
లస: పప

7472 NDX2901775
పపరర: అసజల దదవ వరభదడ

భరస : శవ రరమ కకషష రరడడడ వరభదడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:59
లస: ససస స

7474 NDX2803716
పపరర: సరయ ససపత కలమమర రరడడ
చసతలపపడడ
తసడడ:డ మలర కరరరరనరరడడడ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:21
లస: పప

94-163/1519 7480 NDX2952117
7479 NDX3064284
పపరర: జగదదశ చసదడబబ స యలమరపడగడ
పపరర: కకషష మహన దతశరకనతథ

7482 NDX3203528
పపరర: మనక మవశ

94-73/894

తసడడ:డ అసజ రరడడడ వరభదడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:62
లస: పప

భరస : మలర కరరరరనరరడడడ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:42
లస: ససస స
7476 NDX2958122
పపరర: నతగరశశరరవప బబ నగరరర

7471 NDX2901759
పపరర: శవ రరమ కకషష రరడడడ వరభదడ

7496 NDX2607604
పపరర: పడవణ రగహహత నలక
ర రర

94-161/619

తసడడ:డ టబతతససడ నలక
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT NO 501
వయససస:21
లస: పప
94-53/702

7499 NDX2677433
పపరర: శక చరణ పరమణలపరటట

94-74/666

తసడడ:డ లకడద నరరససహ పడసరద పరమణలపరటట
ఇసటట ననస:FLATNO 502 BANJARAHOMES
వయససస:18
లస: పప
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7500 NDX2990703
పపరర: శకహరర బబబణ చగణరరపరటట

94-74/1026

7501 NDX2990729
పపరర: కరశవరర న రరవప కసదదరరల

తసడడ:డ మమధవ రరవప చగణరరపరటట
ఇసటట ననస:FLATNO 502 HARIVILLU
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కసదదరరల
ఇసటట ననస:FLAT NO 503
వయససస:60
లస: పప

7503 NDX3142312
పపరర: భబరర వ పపలకకసడ

7504 SQX0092205
పపరర: నరదల భబరత నసబమరర

94-73/903

భరస : వనసకటటశశరరర పపలకకసడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 503
వయససస:51
లస: ససస స
7506 NDX2518041
పపరర: నగరశశరరరవప అమణలలతష

94-53/837

7502 NDX3148186
పపరర: వనసకటటశశరరర పపలకకసడ

94-73/902

తసడడ:డ నతగరశశర రరవప పపలకకసడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 503
వయససస:56
లస: పప
94-74/1014

7505 NDX2838423
పపరర: చతగసటట గరరర రరడడడ

భరస : వనసకట శవరరస కకషష వర పడసరద యయలననడక
ఇసటట ననస:FLAT NO- 503
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పరససరరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 503
వయససస:89
లస: పప

7507 NDX2940583
పపరర: ససశల రరణణ ఈదసలమమడడ

94-91/1396

తసడడ:డ శతతరరమయఖ అమణలలతష
ఇసటట ననస:FLAT NO 503 1/8 LINE MERIS
వయససస:37
లస: పప

భరస : నతగరశశర రరవప దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 503 VJR TOWERS
వయససస:62
లస: ససస స

94-75/1032
7508 NDX2481943
పపరర: బబల వనసకట యశశశ
అననవరపప
తసడడ:డ నతగరశశర రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:FLAT NO-506 TIRUMULA GRA
వయససస:21
లస: పప

94-75/1033
7509 NDX2481950
పపరర: మధసన సరయ కలమమర
అననవరపప
తసడడ:డ నతగరశశర రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:FLAT NO-506 TIRUMULA GRA
వయససస:23
లస: పప

7510 NDX2882009
పపరర: గరత నతగళర

7511 NDX2518025
పపరర: తడనతథ చసద నతగళర

భరస : తడనతథ చసద నతగళర
ఇసటట ననస:FLAT NO. 507
వయససస:43
లస: ససస స

7512 NDX2518066
పపరర: గగవసశ సరయ నతగళర

7513 RAZ0382226
పపరర: ఈశశరర ససద

94-74/587

94-74/585

తసడడ:డ తడనతథ చసద నతగళర
ఇసటట ననస:Flat no 507, 5 floor
వయససస:22
లస: పప
7515 NDX2566388
పపరర: ససజజత పపనసమమక

94-161/620

94-163/1521

94-73/910

భరస : ససధకర రరడడడ
ఇసటట ననస:flat Number 101
వయససస:51
లస: ససస స
7524 NBT0893958
పపరర: వనసకట నతగలకడద దదవగరరర

94-73/909

94-74/1021

94-161/621

తసడడ:డ వనసకటసతఖనతరరయణమమరరస ఆదసరరస
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 402
వయససస:22
లస: పప

94-75/1034

7517 NDX3049491
పపరర: వసశ కరటబబతష
స న

94-163/1520

తసడడ:డ హహమసతరరవప కరటబబతష
స న
ఇసటట ననస:Flat No. FF2, D Block
వయససస:22
లస: పప

7519 NDX3198132
పపరర: వనష ఎస ఎస పడసరద కసకణసపరటట

94-73/907

7520 NDX2963056
పపరర: జనస లకడద ససపరత

94-74/1022

తసడడ:డ శకనసవరస రరవప కసకణసపరటట
ఇసటట ననస:flat no:505,may flower apartmen
వయససస:21
లస: పప

భరస : సతఖనతరరయణ ససపరత
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 9
వయససస:62
లస: ససస స

7522 NDX3286564
పపరర: వనసకట కకషష సరకరథ చపసపడడ

7523 NDX3245271
పపరర: శకదదవ రరమశశటస ట

94-73/943

7525 NDX3016623
పపరర: లకకద మమకకరరడడ

7528 NDX0238006
పపరర: శక లత భవనస

94-75/1496

భరస : శకనవరస రరవప రరమశశటస ట
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 204
వయససస:43
లస: ససస స
94-75/1465

భరస : పపనతనరరడడడ అకసల
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 401
వయససస:40
లస: ససస స
94-75/1467

7514 NDX2262541
పపరర: అపరష అలమ
భరస : లల కకషష మమరరస అలమ
ఇసటట ననస:FLAT NO A1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రవశశఖర
ఇసటట ననస:Flat number 201
వయససస:28
లస: పప

భరస : రరమ మహన రరడడ దదవగరరర
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 401
వయససస:51
లస: ససస స
7527 NDX3125945
పపరర: ఆదదతఖ ఆదసరరస

7516 NDX2563039
పపరర: మననజ కలమమర పపనసమమక

94-74/586

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నతగళర
ఇసటట ననస:Flat no 507 floor 5
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపనసమమక
ఇసటట ననస:Flat.no-B1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ హహమసతరరవప కరటబబతష
స న
ఇసటట ననస:Flat.No.FF2, D Block
వయససస:23
లస: ససస స
7521 NDX3048899
పపరర: రరధదక మలర సపరటట

94-73/904

భరస : చసదడ శశఖర కనకస
ఇసటట ననస:FLAT NO-508
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పపనసమమక
ఇసటట ననస:FLAT.NO- B1
వయససస:41
లస: ససస స
7518 NDX3065398
పపరర: రమఖజజఖత కరటబబతష
స న

94-74/1015

7526 NDX2937878
పపరర: ససరర అభరరస రరడడడ దదవగరరర

94-75/1466

తసడడ:డ రరమ మహన రరడడ దదవగరరర
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 401
వయససస:28
లస: పప
94-75/1504

భరస : వనసకట రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:FLAT#302,D.NO 4-5-32/68
వయససస:30
లస: ససస స

7529 NDX3033974
పపరర: సనదదప చచదరర చపసపడడ

94-74/1027

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చపసపడడ
ఇసటట ననస:Flayt No 201
వయససస:32
లస: పప
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7530 NDX3117611
పపరర: చసదన రరడడడ రరడడడ బటటసల

94-75/1472

తసడడ:డ పరరర సరరథద రరడడడ
ఇసటట ననస:flor no.1
వయససస:19
లస: పప
7533 NDX3128261
పపరర: లకడద దదపసస లలళళ

94-74/1029

94-73/912

భరస : వనసకటరరడడడ ఆళర
ఇసటట ననస:Flot no 505
వయససస:49
లస: ససస స
7542 NDX3076791
పపరర: మహమదద రఫస షపక

94-75/1438

7537 NDX2837011
పపరర: ససవరష చససడడ

94-73/913

94-75/1431

7546 NDX3190519
పపరర: రరప సరగర నతయణడడ

94-75/1473

తసడడ:డ రరమలసగ సరశమ
ఇసటట ననస:F NO 302
వయససస:40
లస: పప

94-75/1439

7538 NDX2415214
పపరర: యహన బబబణ పరసతగణణ

94-73/915
7541 NDX2836476
పపరర: రరమ సససదర రరడడడ యయరకబబ ఠరలమ

7544 NDX1441013
పపరర: ససమలత వరష పప

94-163/1517

94-75/1434

7550 NDX2959773
పపరర: నసరజహన బబగణమ

94-163/1518 7556 NDX3122447
7555 NDX3059482
పపరర: సరజద అహదద సయద అబణదల
పపరర: ససతతరరవమద పతసవ

7557 NDX3064748
పపరర: ససధఖ రరణణ పతసవ

7558 NDX3131893
పపరర: రమఖ చసదడ పతసవ

94-75/1436

భరస : వ ఏల చనద మ
ట మలలశశర రరవప
ఇసటట ననస:F NO 503, 5TH FLOOR
వయససస:53
లస: ససస స

94-75/1441

భరస : అబణదల గణణ
ఇసటట ననస:F.NO.302
వయససస:79
లస: ససస స

7554 NDX3123254
పపరర: వరసజననయణలల మదతదళ

తసడడ:డ కరరమణలర సయద
ఇసటట ననస:F NO 502
వయససస:22
లస: పప

94-75/1432

భరస : శకనవరస ససనల కలమమర ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:F NO 301
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మలర శశర రరవప ఆలకరర
ఇసటట ననస:F.No.303, Ananda Nilayam
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపనయఖ మదతదళ
ఇసటట ననస:Fno 501, Satya Sai towers
వయససస:71
లస: పప

94-75/989

7547 NDX3090933
పపరర: నతగ మలర శశరర పప లల

7552 NDX3177631
పపరర: సతఖ గణ పడససనతసబ
బసడతరరపలర
భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:F NO 402
వయససస:85
లస: ససస స

94-162/1452

94-161/554

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:F NO 25, ANJANADRI BLOCK
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససతతరరస కలమమర
ఇసటట ననస:F NO 302
వయససస:38
లస: ససస స
94-73/881

94-74/1030

తసడడ:డ నతగ శకనవరస రరడడడ యయరకబబ ఠరలమ
ఇసటట ననస:FLOT NO-S F 1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరజన రరవప నతయణడడ
ఇసటట ననస:F NO 104
వయససస:23
లస: పప

94-75/1433 7549 NDX3162385
7548 NDX3181765
పపరర: ససత రరస కలమమర పనతమరపఅల
పపరర: కచపస పనతమరపఅల

7535 SYX0845695
పపరర: ససనత బటబడ

తసడడ:డ భబససర రరవప పరసతగణణ
ఇసటట ననస:FLOT NO-501
వయససస:35
లస: పప

7540 NDX3065174
పపరర: శక గగతస అలక
ర రర

7543 NDX3080694
పపరర: హహసపషనద షపక

94-74/1028

భరస : వనసకట ససధతకర బబబణ బటబడ
ఇసటట ననస:FLOT NO.201
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మహమదద రఫస షపక
ఇసటట ననస:F NO 9
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరమరరవప గణడడకసదసల
ఇసటట ననస:F NO 102A
వయససస:51
లస: ససస స

7551 NDX2909109
పపరర: రమదదవ ఆలకరర

94-73/914

తసడడ:డ వనసకట శశషగరరర భబససర రరవప
ఇసటట ననస:flot no.506 kyc
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ అబణదలమర షపక
ఇసటట ననస:F NO 9
వయససస:41
లస: పప
7545 NDX3088713
పపరర: పడమల గణడడకసదసల

7534 SYX0845166
పపరర: వనసకట ససధతకర బబబణ బటబడ

భరస : మలర కరరరరన రరవప చససడడ
ఇసటట ననస:FLOT NO 405
వయససస:45
లస: ససస స
94-91/1412

7532 NDX3130093
పపరర: వనసకట శవ రరవప లలళళ

తసడడ:డ పసచరయఖ లలళర
ఇసటట ననస:FLOT 501
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బటబడ
ఇసటట ననస:FLOT NO.201
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:FLOT NO 203
వయససస:50
లస: పప
7539 NDX3251568
పపరర: సతఖవరన మణలక

94-73/911

తసడడ:డ అసజ రరడడడ
ఇసటట ననస:FLOT 302
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవ రరవప లలళళ
ఇసటట ననస:FLOT 505
వయససస:23
లస: ససస స
7536 NDX2900991
పపరర: శశషస రరడడడ కరరరమమరర

7531 NDX2904720
పపరర: శవ రరస కకషష రరడడడ వరభదడ

94-73/879

7553 NDX2984391
పపరర: అపరష దదమదరర పరటట

94-73/880

భరస : ససబడహదణఖస దదమదరర పరటట
ఇసటట ననస:F NO 501
వయససస:41
లస: ససస స
94-75/1435

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:F NO 503, 5TH FLOOR
వయససస:81
లస: ససస స
94-75/1437

తసడడ:డ వ ఏల చనద మ
ట మలలశశర రరవప
ఇసటట ననస:F NO 503, 5TH FLOOR
వయససస:23
లస: ససస స

7559 NDX2374197
పపరర: వసశ

94-162/1244

తసడడ:డ కమల కలమమర మణళరపపడడ
ఇసటట ననస:fno601mullapudienclave
వయససస:22
లస: పప
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7560 NDX1291624
పపరర: మలర కర మణళళపపడడ
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94-162/1468

7561 NDX3098977
పపరర: యగర రరఘవనసదడ అల

భరస : కమల కలమమర
ఇసటట ననస:fno601mullapudienclave
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరశమ అల
ఇసటట ననస:f no f4
వయససస:21
లస: పప

7563 NDX3032729
పపరర: లకడద వనలగ

7564 NDX2960482
పపరర: శకకరసత పసచకరర

94-91/1400

భరస : రమమశ బబబణ వనలగ
ఇసటట ననస:G2
వయససస:38
లస: ససస స

94-75/1440

94-73/917

94-75/1475

7567 NDX3209343
పపరర: యహన గడడ స

7565 NDX3205515
పపరర: శశభ గడడ స

Deleted

94-73/918

7568 NDX3207628
పపరర: శశభ గడడ స

తసడడ:డ కకసడయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:G5, HIMAJA ENCLAVE
వయససస:46
లస: పప

7569 NDX3208956
పపరర: ససతత రరమయఖ కకయ

94-163/1523 7571 NDX2969897
7570 NDX2975076
పపరర: జజసఫ కమల పడభబత జజననకకటట
పపరర: ససర వ రరజ నతసప తష

తసడడ:డ శశషయఖ కకయ
ఇసటట ననస:G.F.1
వయససస:56
లస: పప
7572 NDX0922294
పపరర: రరణణక దదవ వరసఈ

94-53/846

భరస : వజయస పరలడడగణ
ఇసటట ననస:GMC 317
వయససస:51
లస: ససస స
7575 NDX3096401
పపరర: శవ కలమమరర టటమదనపఅల
భరస : శకనవరస రరవప అసగలకలదసరర
ఇసటట ననస:H6
వయససస:35
లస: ససస స
7578 NDX2853521
పపరర: పడభబకర రరడడడ ఆళర

తసడడ:డ పపడమ కలమమర జజననకకటట
ఇసటట ననస:GF-1 TEACHERS ENCLAVE
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ అసతయఖ నతసప తష
ఇసటట ననస:G F 101
వయససస:50
లస: పప

7573 NDX0915454
పపరర: వజయస పరలడడగణ

7574 NDX2883437
పపరర: దదదదపఖ గణసటటపలర

94-91/1401

తసడడ:డ ససబబరరడడడ
ఇసటట ననస:HOUSE NUMBER S F 2
వయససస:64
లస: పప

7576 NDX2932119
పపరర: ససషద పపడకనడక

94-74/1032

భరస : యహన గడడ స
ఇసటట ననస:G5 , HIMAJA ENCLAVE
వయససస:32
లస: ససస స

94-73/937

తసడడ:డ రరయణడడ పరలడడగణ
ఇసటట ననస:GMC 317
వయససస:54
లస: పప
94-73/919

94-73/916

భరస : యహన గడడ స
ఇసటట ననస:G5 , HIMAJA ENCLAVE
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:G5, HIMAJA ENCLAVE
వయససస:46
లస: పప
94-75/1474

94-73/677

తసడడ:డ ఓసకరర నతయణడడ
ఇసటట ననస:Ftno105 Sai prakesh
వయససస:21
లస: ససస స

తలర : లలత పసచకరర
ఇసటట ననస:G2, Venkatagiri Aparts,
వయససస:37
లస: పప

7566 NDX3183134
పపరర: యహన గడడ స

7562 NDX2554707
పపరర: సరయ శక నతయణడడ

94-74/1031

94-79/712

తసడడ:డ కకషష రరవప గణసటటపలర
ఇసటట ననస:Gokulam apt ftnoT2
వయససస:21
లస: ససస స
94-74/1033

7577 NDX2932382
పపరర: ససనత పపడకనడక

94-74/1034

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపడకనడక
ఇసటట ననస:H No 17-1-93
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర పపడకనడక
ఇసటట ననస:House No 17-1-93
వయససస:41
లస: ససస స

94-75/1476
7579 NDX3164332
పపరర: బబజ మమమళరపలర
MAMILLAPALLI
భసధసవప: ఏమ అరరణ ఏమ అరరణ
ఇసటట ననస:Kooritepadu door 18-96
వయససస:43
లస: పప

7580 NDX3222072
పపరర: మనస
ర లలరర వరసజననయణలల

94-74/1035 7582 NDX2997088
7581 NDX3002862
పపరర: రరమ మహన రరవప దతవపలకరర
పపరర: ససధఖ దతవపలకరర

94-74/1036

94-95/950

భసధసవప: రరజ మల
ఇసటట ననస:koritipadu
వయససస:18
లస: పప
7583 NDX2985869
పపరర: సతష దతవపలకరర

94-73/920

తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ దతవపలకరర
ఇసటట ననస:Manas Manor Apartment Flat No
వయససస:62
లస: పప

భరస : సతష దతవపలకరర
ఇసటట ననస:Manas Manor Apartment Flat no
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప దతవపలకరర
ఇసటట ననస:Manas Manor Apartment, Flat N
వయససస:37
లస: పప

7584 BGY6242168
పపరర: లకడద జరటట

7585 NDX2960326
పపరర: కకరసన చసతలపపడడ

7586 NDX2262822
పపరర: హహమ సరయ తదజ అరవపలర

94-74/1037

94-75/1477

94-75/1035

తలర : రతన కలమమర జరటట
ఇసటట ననస:No. 206, Dharani Homes
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరడడడ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:NO 302 DREAM HOMES
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప అరవపలర
ఇసటట ననస:PLAT NO.D3, SRI HARI VASAM
వయససస:23
లస: పప

7587 NDX3285996
పపరర: ఝనస రరమ లసగ సరయ కకషష
రరసటబల
తసడడ:డ శకనవరసరరవప రరసటబల
ఇసటట ననస:Plot no. 4/2
వయససస:18
లస: పప

7588 NDX3052990
పపరర: కకసగర శకలత కకసగర

7589 NDX3137064
పపరర: కకసగర యణహరరకర కకసగర

94-73/941

భరస : కకసగర ససతతరరమయఖ కకసగర
ఇసటట ననస:PLOT NO 5-A
వయససస:37
లస: ససస స

94-75/1481

94-75/1482

తసడడ:డ కకసగర ససతతరరమయఖ కకసగర
ఇసటట ననస:PLOT NO 5-A
వయససస:18
లస: ససస స
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7590 NDX2261345
పపరర: కరశ కకసడతరరడడ ఎనసమణల

94-73/623

94-74/1038 7592 NDX2261337
7591 NDX3060803
పపరర: శవరరమ కకషష పడసరద నమదగడడ
పపరర: శకనవరస రరవప చసతత

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ ఎనసమణల
ఇసటట ననస:PLOT NO 101, 17-1-91
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవనసదడరరవప నమదగడడ
ఇసటట ననస:PLOT NO 112
వయససస:72
లస: పప

7593 NDX3006178
పపరర: ఆసజననయణలల చతవ

7594 NDX2997484
పపరర: లమవణఖ చవర

94-75/1478

తసడడ:డ వనసకట రరవప చతవ
ఇసటట ననస:PLOT NO 303
వయససస:45
లస: పప
7596 NDX2993038
పపరర: నరరయణమద గగరరజవవలల
భరస : శవరరస కకషష గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:PLOT NO 403
వయససస:44
లస: ససస స

94-75/1479

7597 NDX3117819
పపరర: శకనవరస రరవప గణసటట

94-95/719

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:PSN NO 179
వయససస:38
లస: ససస స

7600 NDX2875904
పపరర: మసరసన వలర షపక

94-73/922

భసధసవప: హరర కరవనటట
ఇసటట ననస:R AGRAHARM
వయససస:33
లస: ససస స
7605 SGE1169821
పపరర: కనక దసరరర భవరన

94-74/667

7603 NDX2385433
పపరర: షపహనతజ బబగస

7598 NDX2649549
పపరర: భవన శసకర పడసరద శసకరశశటస ట

94-73/678

తసడడ:డ నరసససహరరవప శసకరశశటస ట
ఇసటట ననస:P NO H-1
వయససస:30
లస: పప
94-73/923

భసధసవప: నసరజహన కరవనటట
ఇసటట ననస:R AGRAHARM
వయససస:42
లస: పప
94-75/1483

94-75/1036
7595 NDX2262533
పపరర: పడసనన లకడద కలమమరర అసప డడ

భరస : ససరరష బబబణ ససకలరర
ఇసటట ననస:PLOT NO 304, 18-10-580
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ గణసటట
ఇసటట ననస:PLOT NO.A1
వయససస:49
లస: పప

7599 NDX2277093
పపరర: బబజ షపక

7602 NDX2860815
పపరర: మమఘ హరర ధథరరయమ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చసతత
ఇసటట ననస:PLOT NO 203, 17-1-91
వయససస:46
లస: పప

భరస : ఆసజననయణలల చవర
ఇసటట ననస:PLOT NO 303
వయససస:34
లస: ససస స
94-75/1480

94-73/624

7601 NDX2860781
పపరర: జగదదశ దడడగ

94-73/924

భసధసవప: సరసబశవ రరవప కరవనటట
ఇసటట ననస:R AGRAHARM
వయససస:30
లస: పప
94-73/625

7604 NDX2673507
పపరర: వనసకట రరడడడ కకతస పలర

94-79/601

భరస : అబణదలమర
ఇసటట ననస:RAILWAY QUARTERS 238/E
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నరస రరడడడ కకతస పలర
ఇసటట ననస:savera homes flat-504
వయససస:36
లస: పప

7606 NDX2802338
పపరర: మమరర రరట పపడమమనజజన కకపపపల

7607 NDX2797967
పపరర: సహన కలమమర కకమణద

94-73/925

94-73/926

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:SHANTHI NIVAS APART.
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : పపడమమనజజన కకపపపల
ఇసటట ననస:S R M HOMES FLAT NO E2
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ సతతఖనసదస జజషషవర కకమణద
ఇసటట ననస:SWARNA RESIDENCY F- 402
వయససస:55
లస: పప

7608 NDX2990851
పపరర: మసగ పరదరరస

7609 NDX2593499
పపరర: కకసడవటట పకథదశ రరజ

7610
పపరర: నతగ మమనక శకలకడద బటటసల

94-91/1402

భరస : రవ
ఇసటట ననస:TEJA HOMES
వయససస:35
లస: ససస స
7611
పపరర: ససదదపరరడడడ కకసడమడడగణల

94-75/1488

తసడడ:డ తరరమలరరడడడ కకసడమడడగణల
ఇసటట ననస:Unit 110
వయససస:25
లస: పప
7614 NDX2957702
పపరర: పదద మమక

భరస : రమణరరడడడ
ఇసటట ననస:18-1-1
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడవటట సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:TF-3,sri chaitanya homes
వయససస:18
లస: పప

తలర : నతగ దసరర రరణణ బటటసల
ఇసటట ననస:Unit 08-204
వయససస:26
లస: ససస స

7612
పపరర: వనసకటటష దతమరర

7613 NDX2994952
పపరర: కలమఖణ చకకవరరస పపసడతఖల

94-91/1431

భసధసవప: అసర ఖమనతస పఠరన
ఇసటట ననస:UNIT 922
వయససస:23
లస: పప
94-69/506

భరస : Radha Krishna Reddy Meka
ఇసటట ననస:17-1-35
వయససస:54
లస: ససస స
7617 NDX2621480
పపరర: అననపపరష బతష
స ల

94-95/839

7615 NDX3016565
పపరర: జజనస రరణణ ససరఖదదవర

7618 NDX3053071
పపరర: జవన కకరకపరటట
తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:18-1-26
వయససస:19
లస: ససస స

94-75/1108

తసడడ:డ శరఖస పడసరద పపసడతఖల
ఇసటట ననస:(4-5-26/4A) 431NEW
వయససస:46
లస: పప
94-69/505

భరస : రరధకకషషమమరరస ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:17-11-772
వయససస:36
లస: ససస స
94-70/718

94-75/1487

7616 NDX3176120
పపరర: రమమరరవప దగణరబబటట

94-70/783

తసడడ:డ చనన యమదసఇఆ దగణరబబటట
ఇసటట ననస:17-12-785
వయససస:63
లస: పప
94-70/995

7619 NDX2959591
పపరర: పదతదవత చదనసనపరటట

94-69/520

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:18-7-370
వయససస:56
లస: ససస స
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94-68/886

భరస : రరమ రరవప కకమదననన
ఇసటట ననస:18-8-486
వయససస:34
లస: ససస స

7621 NDX3103769
పపరర: ఆదదబబబణ పప పపరర

94-69/521

తసడడ:డ బణలర యఖ పప పపరర
ఇసటట ననస:18-8-512
వయససస:57
లస: పప

7623 NDX2975019
పపరర: పడమల కకనమమనన

94-69/522

భరస : వనసకట రరవప లమతద కకనమమనన
ఇసటట ననస:18-8-518
వయససస:55
లస: ససస స
7626 NDX2977742
పపరర: సరయ రరజరశ తతట తతట

94-69/510

తసడడ:డ శవయఖ తతట తతట
ఇసటట ననస:18-10-597
వయససస:34
లస: పప

7624 NDX2971349
పపరర: మమధవ బబ రరక

94-70/785

94-69/508

భరస : లకద రరడడడ మమకకరరడడడ
ఇసటట ననస:18-10-669
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:18-10-590
వయససస:62
లస: పప

7627 NDX2985661
పపరర: నగరశశరరరవప ఇరరకలలపత

7628 NDX3106143
పపరర: పసడయసకర రరడడడ బబ సతష

94-69/511

94-69/519

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ యరకస రరడడడ
ఇసటట ననస:18-66
వయససస:31
లస: ససస స
7635 MKB3036100
పపరర: వజయ కలమమరర వజజడల

94-69/517

94-70/1084

7636 NDX3245461
పపరర: కవఖ శక కలసభ

94-69/512

7631 NDX2964575
పపరర: కలమఖణణ బతష
స ల

94-69/518

భరస : లకడద నరసససహ బతష
స ల
ఇసటట ననస:18-60
వయససస:22
లస: ససస స
94-69/524

తసడడ:డ బబ దస నతయక కరళళఠ
ఇసటట ననస:19-3-151
వయససస:21
లస: పప

భరస : జయ భబరత రరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:19-9-473
వయససస:39
లస: ససస స
7638 NDX2579985
పపరర: శకనవరస రరవప ఉదయగరరర

7633 NDX2985281
పపరర: శవ నతయక కరళళత

94-69/509

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:18-10-666
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహహలల బతషల
ఇసటట ననస:18-60
వయససస:56
లస: పప

7632 NDX2964534
పపరర: అసజల దదవ యరకస రరడడడ

7625 NDX3051737
పపరర: రమమశ బబబణ సససగణ

భరస : శవ రరమ కకషష పడసరద ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:18-10-580,FLAT NUMBER 303
వయససస:40
లస: ససస స

7630 NDX2964583
పపరర: వనసకటటశశరరర బతషల

94-70/787

భరస : ఆదదబబబణ పప పపరర
ఇసటట ననస:18-8-512
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడదనతరరయణ ఇరరకలలపత
ఇసటట ననస:18-10-633
వయససస:58
లస: పప

7629 NDX3044161
పపరర: మధవ లత మమకకరరడడడ

7622 NDX3206588
పపరర: అరరణ కలమమరర పప పపరర

7634 NDX2604643
పపరర: ససయణకస కకయఖగమర

94-70/721

తసడడ:డ కకశశర బబబణ కకయఖగమర
ఇసటట ననస:19-3-235
వయససస:19
లస: ససస స
94-68/1132

తసడడ:డ గగవసదస కలసభ
ఇసటట ననస:19-11-529
వయససస:19
లస: ససస స

7637 NDX2601268
పపరర: అరరణ పససపపలలటట

94-70/724

భరస : మలర కరరరరనస
ఇసటట ననస:20-5-452
వయససస:38
లస: ససస స

94-68/799

తసడడ:డ రరఘవనసదడ రరవప ఉదయగరరర
ఇసటట ననస:20-5-467
వయససస:27
లస: పప

2184 NDX1236439
పపరర: రరప యయసపరరల
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94-72/1420

భరస : కలమఖణ చకకవరరస
ఇసటట ననస:17-1-155
వయససస:37
లస: ససస స
2187 NDX1888793
పపరర: వనసకరయమమద గగరజవవలల

2185 NDX2585446
పపరర: లకడద సరసబబడజఖస గగసదద

94-72/1430

భరస : ధనసజయ రరవప గగసదద
ఇసటట ననస:17-1-155
వయససస:62
లస: ససస స
94-72/413

2188 NDX1894923
పపరర: ససధతకర మణదసనసరర

2186 NDX1894949
పపరర: మసగమద మణదసనసరర

94-72/412

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మణదసనసరర
ఇసటట ననస:17-1-155 VIDHYA NAGER 2LIN
వయససస:41
లస: ససస స
94-72/414

2189 NDX0469718
పపరర: కళళఖణచకకవరరస� గగసదద�

94-72/415

భరస : గగపరలరరవప గగరజవవలల
ఇసటట ననస:17-1-155 VIDHYA NAGER 2LIN
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మణదసనసరర
ఇసటట ననస:17-1-155 VIDHYA NAGER 2LIN
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ధనససజయరరవప� గగసదద
ఇసటట ననస:17-1-155 VIDHYA NAGER 2LIN
వయససస:41
లస: పప

2190 NDX1894972
పపరర: శకనవరసరరవప మణదసనసరర

2191 NDX0469742
పపరర: ధనససజయరరవప� గగసదద�

2192 NDX1887563
పపరర: రరజజ వరరరన అదదపపడడ

94-72/416

తసడడ:డ ససదరరన రరవప మణదసనసరర
ఇసటట ననస:17-1-155 VIDHYA NAGER 2LIN
వయససస:47
లస: పప

94-72/417

తసడడ:డ నతగయఖ� గగసదద
ఇసటట ననస:17-1-155 VIDHYA NAGER 2LIN
వయససస:67
లస: పప

94-72/418

భరస : నతరరయణ రరజ అదదపపడడ
ఇసటట ననస:17-1-156 VIDHYA NAGER 2LIN
వయససస:66
లస: ససస స
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94-72/419

2194 NDX1879412
పపరర: రరమ రరజ ఆదదపపడడ

94-72/420

2195 NDX2270718
పపరర: హనసమయఖ మగరల

94-94/69

భరస : సప మ రరజ� ఆడడపపడడ
ఇసటట ననస:17-1-156 VIDHYA NAGER 2LIN
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ నతరరయణ రరజ ఆదదపపడడ
ఇసటట ననస:17-1-156 VIDHYA NAGER 2LIN
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మగరల
ఇసటట ననస:17-1-192
వయససస:57
లస: పప

2196 NDX2261642
పపరర: వజయ శశకరర రరడడడ బదసదరర

2197 NDX2261733
పపరర: మమధవ బదస
ద రర

94-74/145

భరస : వజయ శశఖర రరడడడ బదసదరర
ఇసటట ననస:17-1-739, JUBILLI HOMES
వయససస:39
లస: ససస స

2198 NDX1244029
పపరర: లకడద నతగ చసదడ సరశత
పప తనబబ యన
భరస : బడహదస
ఇసటట ననస:17/1/817
వయససస:32
లస: ససస స

2200 NDX2594919
పపరర: తషలససరరస కకమదననన

2201 NDX2118991
పపరర: సరయ కకరసన జజగరర మమడడ

94-72/421

94-73/252

తసడడ:డ సససదర రరమ రరడడ బదసదరర
ఇసటట ననస:17-1-739
వయససస:40
లస: పప
2199 JBV2728442
పపరర: మలర ఖమరరరనరరవప యలవరరస� �

94-74/146

తసడడ:డ ససతతరరమయఖ� �
ఇసటట ననస:17/1/817
వయససస:63
లస: పప
2202 NDX2074136
పపరర: పపషరపవత ససరర

94-73/258

94-89/700

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:17-1 F 409
వయససస:61
లస: ససస స
94-72/422

2203 NDX2255107
పపరర: సశరష లత కకమదననన

తసడడ:డ మణనసదడ రరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:17-1 RAMAKRISHNA TOWER 3
వయససస:23
లస: ససస స
94-53/59

2204 NDX2255099
పపరర: చసదడశశఖర కకమదననన

94-53/60

భరస : కకషష మమరరస ససరర
ఇసటట ననస:17-1 RAMAKRISHNA TOWER 4
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : చదసదడశశఖర కకమదననన
ఇసటట ననస:17/1 RAMA KRISHNA TOWERS
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప కకమదననన
ఇసటట ననస:17/1 RAMA KRISHNA TOWERS
వయససస:53
లస: పప

2205 NDX2035146
పపరర: వనత మడత

2206 NDX2095975
పపరర: లకడద తషలసస మడత

2207 NDX2095959
పపరర: ససజత కలమమర మడత

94-72/423

94-72/424

94-72/425

తసడడ:డ కకషషయఖ మడత
ఇసటట ననస:17-1 RAMAKRISHNS TOWERS
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకషషయఖ మడత
ఇసటట ననస:17-1 RAMAKRISHNS TOWERS
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ మడత
ఇసటట ననస:17-1 RAMAKRISHNS TOWERS
వయససస:26
లస: పప

2208 NDX0938092
పపరర: నతగరసదడస గసటబ

2209 JBV1222850
పపరర: రరజరశశరర� గసటబ�

2210 JBV1392505
పపరర: సరసబశవరరవప ఘసటబ � �

94-72/426

94-72/427

94-72/428

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఘసట
ఇసటట ననస:17-1 TERSS 501 RAMAKRISHN
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప � ఘసట
ఇసటట ననస:17-1 TERSS 501 RAMAKRISHN
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ� ఘసట
ఇసటట ననస:17-1 TERSS 501 RAMAKRISHN
వయససస:79
లస: పప

2211 NDX1110543
పపరర: శవ రరసబబబణ గగగరననన

2212 NDX1204817
పపరర: శకవదఖ ఉరకసకక

2213 NDX0185207
పపరర: శరకవణణ గగగరననన

94-74/147

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:17/2
వయససస:36
లస: పప
2214 NDX0484436
పపరర: కలపన గగగరననన

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:17-2
వయససస:33
లస: ససస స
94-75/120

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:17-2
వయససస:34
లస: ససస స
2217 NDX1555855
పపరర: నలస దదవ బసక

భరస : లలట జగల కకశశర బసకర
ఇసటట ననస:17-2
వయససస:69
లస: ససస స

2215 NDX0189233
పపరర: జయమద బసదదల

94-75/123

2218 NDX1204809
పపరర: కకషషకలమమరర ఉరకసకక

94-75/121

2221 NDX1568122
పపరర: రగనక బసకర
తసడడ:డ ససనల
ఇసటట ననస:17-2
వయససస:24
లస: పప

2216 NDX0873398
పపరర: ససజజత బబ లర శశటస ట

94-75/122

భరస : మణరళకకషష�
ఇసటట ననస:17-2
వయససస:42
లస: ససస స
94-75/124

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:17-2
వయససస:51
లస: ససస స
94-75/126

94-75/119

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:17-2
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఏసనన
ఇసటట ననస:17-2
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససనల
ఇసటట ననస:17-2
వయససస:47
లస: ససస స
2220 NDX2077130
పపరర: ససశల దదవ బసకర

94-75/118

2219 NDX1228964
పపరర: గగగరననన భమలకకద

94-75/125

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:17-2
వయససస:62
లస: ససస స
94-75/127

2222 NDX1555848
పపరర: ససనల బసకర

94-75/128

తసడడ:డ జగల కకషప ర
ఇసటట ననస:17-2
వయససస:50
లస: పప
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2223 NDX1229053
పపరర: సరసబశవ రరవప గగగరననన

94-75/129

తసడడ:డ శవరరమ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:17-2
వయససస:56
లస: పప
2226 NDX3282944
పపరర: నసరరహన షపక

94-76/1105

94-73/259

94-76/152

94-72/431

94-75/131

94-75/134

2228 NDX2604072
పపరర: మహహసదడ చచదరర శరఖమమరర

94-53/596

2233 NDX0190140
పపరర: మధసబబల� పపరగహహత�

94-72/463

2247 NDX2017557
పపరర: ససరరఖ వరనపలర

94-72/433

94-72/429

2234 NDX0350215
పపరర: పపడమలత పపరగహహత�

94-72/430

94-72/432 2237 NDX2910206
2236 NDX0347047
పపరర: మదనతరల చసననలమల పపరగహహత
పపరర: నరరసదడ మలలసపరటట

2239 NDX2262491
పపరర: భబగఖలకడద మమలలసపరటట

2242 NDX2189646
పపరర: పడసరద రరవప నలక
ర రర

2245 AP151010171221
పపరర: వజయకలమమరర నసదపరటట

2248 NDX2017524
పపరర: దసరరర రరవప వరనపలర

2251 NDX1854802
పపరర: శకకరసత అనతనలమదససల
తసడడ:డ రమమష అనతనలమదససల
ఇసటట ననస:17-2-161
వయససస:26
లస: పప

94-73/751

తసడడ:డ జయ రరవప మలలసపరటట
ఇసటట ననస:17-2-159
వయససస:26
లస: పప
94-75/132

2240 NDX2189653
పపరర: ఝమనస రరణణ నలక
ర రర

94-75/133

భరస : పడసరద రరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:17-2-159
వయససస:55
లస: ససస స
94-75/135

2243 NDX1610824
పపరర: సరర నకర దదవ గడడడపరటట

94-72/462

భరస : శవ శసకర పడసరద రరవప గడడడపరటట
ఇసటట ననస:17-2-159 4FLOTD2
వయససస:65
లస: ససస స
94-72/464

2246 AP151010171433
పపరర: రవసదడనతధ నసదపరటట

94-72/465

తసడడ:డ నతయణడమద నసదపరటట
ఇసటట ననస:17-2-159 5 FLOT E1
వయససస:62
లస: పప
94-72/434

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప వరనపలర
ఇసటట ననస:17-2-159GROUND
వయససస:35
లస: పప
94-53/62

94-76/151

భరస : మదన లమల� పపరగహహతష
ఇసటట ననస:17-2-158
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : రవసదడనతధ నసదపటట
ఇసటట ననస:17-2-159 5 FLOT E1
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : దసరరర రరవప వరనపలర
ఇసటట ననస:17-2-159GROUND
వయససస:34
లస: ససస స

2231 NDX1389287
పపరర: వజయ మమమననన
భరస : రరమపడసరద
ఇసటట ననస:17-2-132
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ నలక
ర రర
ఇసటట ననస:17-2-159
వయససస:60
లస: పప

2244 NDX1610816
పపరర: శవ శసకర పడసరద రరవప
గడడడ పరటట
తసడడ:డ చసపయఖ గడడడ పరటట
ఇసటట ననస:17-2-159 4 FLOT D2
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద బతస న
ఇసటట ననస:17-2-161
వయససస:24
లస: పప

94-75/1507

భరస : జయరరవప మమలలసపరటట
ఇసటట ననస:17-2-159
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకహరరరరవప మమలలసపరటట
ఇసటట ననస:17-2-159
వయససస:52
లస: పప

2250 NDX1732735
పపరర: శకకరసత బతస న

2230 NDX3278165
పపరర: మనససరర ఇ రహమన షపక

తసడడ:డ చసననలమల దదదతడజ పపరగహహత
ఇసటట ననస:17-2-158
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ జయరరవప మమలలసపరటట
ఇసటట ననస:17-2-159
వయససస:23
లస: ససస స
2241 NDX2262285
పపరర: జయరరవప మమలలసపరటట

94-76/150

భరస : నరరషణ� పపరగహహతష
ఇసటట ననస:17-2-158
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మదన లమల� పపరగహహతష
ఇసటట ననస:17-2-158
వయససస:38
లస: పప
2238 NDX2440790
పపరర: లకకదతరరపతమద మమలలసపరటట

94-76/631

తసడడ:డ ఆదదనతరరయణ బవరరశశటస ట
ఇసటట ననస:17-2-3/19
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:17-2-69
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరసపడసరద�
ఇసటట ననస:17-2-132
వయససస:41
లస: పప
2235 NDX0347781
పపరర: నరరష పపరగహహత�

2227 NDX2392942
పపరర: షకకరర షపక

2225 NDX2686715
పపరర: మసజషర బవరరశశటస ట

భరస : బబషర షపక
తసడడ:డ శకనవరస రరవప శరఖమమరర
ఇసటట ననస:17-2-3/96 3RD LINE OLD GUN ఇసటట ననస:17-2-12
వయససస:26
లస: ససస స
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప � �
ఇసటట ననస:17/2/46
వయససస:35
లస: పప
2232 NDX0495275
పపరర: రరససపషదతరరవప మమమననన�

94-75/130

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:17-2
వయససస:59
లస: పప

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/62
వయససస:46
లస: ససస స
2229 JBV2728954
పపరర: పడవణ కలమమర తరరవదద� �

2224 NDX0346379
పపరర: హనసమసతరరవప ఉరకసకక

2249 NDX1869769
పపరర: మమనక బతస న

94-53/61

తసడడ:డ పడసరద బతస న
ఇసటట ననస:17-2-161
వయససస:28
లస: ససస స
94-53/63

2252 NDX3006145
పపరర: పడసరద బతన

94-75/1182

తసడడ:డ చసదడయఖ బతన
ఇసటట ననస:17-2-161
వయససస:50
లస: పప
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94-75/1183

తసడడ:డ పడసరద బతన
ఇసటట ననస:17-2-161
వయససస:24
లస: పప
2256 NDX0431155
పపరర: వజయ కలమమర� కకలర �

2254 NDX2995637
పపరర: మహ లకడద బతన

94-76/782

భరస : పడసరద బతన
ఇసటట ననస:17-2-161
వయససస:44
లస: ససస స
94-72/436

2255 AP151010177205
పపరర: లలమహలకడద కకలర �

94-72/435

భరస : సరసబశవరరవప� కకలర
ఇసటట ననస:17-2-162VIDHYA NAGER 3LIN
వయససస:56
లస: ససస స

2257 AP151010174045
పపరర: సరసబశవరరవప కకలర �

94-72/437

2258 NDX1109701
పపరర: నతగమణణ మణదదన

94-72/438

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� కకలర
ఇసటట ననస:17-2-162VIDHYA NAGER 3LIN
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ� కకలర
ఇసటట ననస:17-2-162VIDHYA NAGER 3LIN
వయససస:60
లస: పప

భరస : బబ లర యఖ మణదదన
ఇసటట ననస:17-2-163 VIDHYA NAGER 3LIN
వయససస:50
లస: ససస స

2259 NDX1110485
పపరర: బబ లర యఖ మణదదన

2260 NDX0426106
పపరర: అరరణకలమమరర� అసచత�

2261 NDX2505865
పపరర: లఖత శకనత ఘమల

94-72/439

94-72/440

94-72/441

తసడడ:డ రసగయఖ మణదదన
ఇసటట ననస:17-2-163 VIDHYA NAGER 3LIN
వయససస:53
లస: పప

భరస : శరత బబబణ� అసచ
ఇసటట ననస:17-2-163VIDHYA NAGER 3LIN
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసససధన రరవప ఘమల
ఇసటట ననస:17-2-164
వయససస:20
లస: ససస స

2262 NDX2858397
పపరర: మధసససధనరరవప గల

2263 NDX1109875
పపరర: ససధతఖరరణణ గరల

2264 NDX1889189
పపరర: వనసకట ససరఖ కలమమరర నతగస

94-72/1190

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గల
ఇసటట ననస:17-2-164
వయససస:52
లస: పప
2265 NDX1839903
పపరర: చదస
డ ప సరయ నతగస

94-72/444

94-72/442

భరస : మధసససదన రరవప గరల
ఇసటట ననస:17-2-164VIDHYA NAGER 3LIN
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మణరళ మహన కకషష నతగస
ఇసటట ననస:17-2-164VIDHYA NAGER 3LIN
వయససస:46
లస: ససస స

2266 NDX1839861
పపరర: మణరళ మహన కకషష నతగస

2267 NDX2550416
పపరర: రరధత కకషష రరయన

94-72/445

తసడడ:డ మణరళ మహన కకషష నతగస
ఇసటట ననస:17-2-164VIDHYA NAGER 3LIN
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప నతగస
ఇసటట ననస:17-2-164VIDHYA NAGER 3LIN
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ బసవరరవప రరయన
ఇసటట ననస:17-2-165/1
వయససస:66
లస: పప

2268 AP151010348130
పపరర: ఈశశర పడసరద కటస �

2269 NDX1259530
పపరర: శభబ కటబస

2270 NDX1259522
పపరర: ససతత కటబస

94-72/1191

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:17-2-165/1
వయససస:60
లస: పప
2271 AP151010351091
పపరర: రమమదదవ కటబస
భరస : ఈశశరపడసరద
ఇసటట ననస:17-2-165/1
వయససస:58
లస: ససస స
2274 NDX2550424
పపరర: వజయకలమమర కనగరల

94-72/990

94-73/261

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ తదలర కరర
ఇసటట ననస:17-2-166
వయససస:33
లస: ససస స
2280 NDX2261485
పపరర: రరమమహనమద
తపపనబబ యన
భరస : అపరపరరవప తపపనబబ యన
ఇసటట ననస:17-2-166
వయససస:61
లస: ససస స

2272 NDX2568004
పపరర: ససజజత కనగరల

2275 NDX3185055
పపరర: రరఢ కకషష రరయణణ

94-53/597

94-72/1422

2273 NDX2577054
పపరర: పడశరసత కలమమర కనగరల

94-76/783

2276 NDX2261477
పపరర: పదతదవత తపపనబబ యన

తసడడ:డ వర బసవరరవప రరయణణ
ఇసటట ననస:17-2-165/1 4TH FLOOR
వయససస:66
లస: పప

భరస : కరసస వశశనతథ తపపనబబ యన
ఇసటట ననస:17-2-166
వయససస:27
లస: ససస స

2278 NDX2261519
పపరర: భబరత దదవ ఇసటటరర

2279 NDX2261501
పపరర: ఉషరరరణణ బబ డపరటట

2281 NDX2261303
పపరర: కరసస వశశనతథ తపపనబబ యన
తసడడ:డ అపరప రరవప తపపనబబ యన
ఇసటట ననస:17-2-166
వయససస:33
లస: పప

94-53/598

తసడడ:డ వజయకలమమర కనగరల
ఇసటట ననస:17-2-165/1 3 floor
వయససస:43
లస: పప

94-73/262

భరస : నతగరరరడడడ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:17-2-166
వయససస:57
లస: ససస స
94-73/264

94-72/989

తసడడ:డ ఈసశర పడసరద
ఇసటట ననస:17-2-165/1
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమమర కనగరల
ఇసటట ననస:17-2-165/1 3 floor
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ శకధర రరవప కనగరల
ఇసటట ననస:17-2-165/1 3 floor
వయససస:71
లస: పప
2277 NDX2261493
పపరర: కళళవత తదలర కరర

94-72/1421

తసడడ:డ ఈసశర పడసరద
ఇసటట ననస:17-2-165/1
వయససస:26
లస: ససస స
94-72/1423

94-72/443

94-73/260

94-73/263

భరస : రరమకకషష రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:17-2-166
వయససస:58
లస: ససస స
94-73/265

2282 NDX2261287
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ తదళర ళరర

94-73/266

తసడడ:డ పరపసరరడడడ తదళర ళరర
ఇసటట ననస:17-2-166
వయససస:39
లస: పప
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2283 NDX2261311
పపరర: రరమ కకషరష రరడడడ భవనస

94-73/267

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:17-2-166
వయససస:53
లస: పప
2286 NDX1101971
పపరర: నతరరయణమద గగరరజవవలల

2284 NDX2261295
పపరర: అపరపరరవప తపపనబబ యన

94-73/268

తసడడ:డ కరశయఖ తపపనబబ యన
ఇసటట ననస:17-2-166
వయససస:57
లస: పప
94-4/1246

2287 NDX2643310
పపరర: శవరరమ కకషష గగరరజవవలల

2285 NDX2261279
పపరర: నతగర రరడడడ ఇసటటరర

94-73/269

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:17-2-166
వయససస:63
లస: పప
94-73/637

2288 NDX2643468
పపరర: సరయ కకషష గగరరజవవలల

94-73/638

భరస : శవరరమ కకషష గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:17-2-166 WARD 4, FLAT 403
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమమశశర రరవప గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:17-2-166,WARD4, FLAT 403
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమకకషష గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:17-2-166,WARD4, FLAT 403
వయససస:20
లస: పప

2289 NDX0595132
పపరర: ససచతత దదవ పపరరవరల

2290 NDX1202258
పపరర: ససలలచన దదవ పపరరశల

2291 NDX0524595
పపరర: ససనల కలమమర పపరరవరల

94-73/270

భరస : ససనల కలమమర
ఇసటట ననస:17/2/167
వయససస:40
లస: ససస స
2292 NDX0522011
పపరర: జగల కకషప ర పపరరవరల

భరస : జగల కకషప ర
ఇసటట ననస:17/2/167
వయససస:64
లస: ససస స
94-73/273

తసడడ:డ ససతతరరస
ఇసటట ననస:17/2/167
వయససస:72
లస: పప
2295 NDX0947879
పపరర: జజననల పపరషచసదడ రరడడడ

94-76/155

94-76/157

94-76/160

94-73/753

భరస : బసవలసగస�
ఇసటట ననస:17-2-178
వయససస:59
లస: ససస స

2299 NDX1917022
పపరర: లకడద పడతషఖష పతసవ

2302 NDX2867984
పపరర: హరరబబబణ మదస
ద రర

2305 NDX2983856
పపరర: లకడద బసడర మమడడ

94-76/162

2308 NDX0947861
పపరర: వర శశఖరరరవప మణతస ననన

94-76/158

2311 JBV3701976
పపరర: శకలకడద కకసగర
భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:17-2-179
వయససస:38
లస: ససస స

2297 NDX3100203
పపరర: శక సరయ కకషషకరసత పచరవ

94-73/752

2300 NDX1917469
పపరర: వనసకట శకదదవ పతసవ

94-76/159

భరస : గగపసనతథ పతసవ
ఇసటట ననస:17-2-172
వయససస:50
లస: ససస స
94-76/784

2303 NDX2868024
పపరర: శక లకడద మదస
ద రర

94-76/785

భరస : హరర బబబణ మదస
ద రర
ఇసటట ననస:17-2-172
వయససస:35
లస: ససస స
94-75/1184

2306 AP151010177226
పపరర: కసస
స రర మణతస ననన�

94-76/161

భరస : శశషయఖ�
ఇసటట ననస:17-2-175
వయససస:67
లస: ససస స
94-76/163

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:17-2-175
వయససస:40
లస: పప
94-76/165

94-76/154

తసడడ:డ గగపసనతధ పచరవ
ఇసటట ననస:17-2-171
వయససస:19
లస: పప

భరస : పడసరద రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:17-2-173
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:17-2-175
వయససస:38
లస: పప
2310 AP151010177327
పపరర: కకటటశశరమద కకలక
ర రర�

94-76/156

తసడడ:డ హనసమసత రరవప మదస
ద రర
ఇసటట ననస:17-2-172
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:17-2-173
వయససస:67
లస: పప
2307 NDX0947887
పపరర: వకకమ మణతస ననన

2296 JBV2729036
పపరర: సరసబశవరరవప గణసటటపలర

2294 JBV2970036
పపరర: ససధ రరణణ గణసటటపలర
భరస : సరసబశవరరవప గణసటటపలర
ఇసటట ననస:17-2-170
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపసనతథ పతసవ
ఇసటట ననస:17-2-172
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరరస పతసవ
ఇసటట ననస:17-2-172
వయససస:52
లస: పప
2304 NDX3147188
పపరర: పడసరద రరవప బసడర మమడడ

94-76/153

తసడడ:డ గగపయఖ గణసటటపలర
ఇసటట ననస:17-2-170
వయససస:57
లస: పప

భరస : పపరష చసదతడ రరడడడ
ఇసటట ననస:17-2-171/1
వయససస:42
లస: ససస స
2301 NDX1917493
పపరర: గగపసనతథ పచతవ

2293 NDX1433408
పపరర: చదషతడ గణసటటపలర

94-73/272

తసడడ:డ జగల కకషప ర
ఇసటట ననస:17/2/167
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:17-2-170
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:17-2-170
వయససస:48
లస: పప
2298 NDX0947929
పపరర: జజననల శశ కళళఖణణ

94-73/271

2309 JBV3701919
పపరర: శశషయఖ మణతస ననన

94-76/164

తసడడ:డ వరరసరశమ మణతస ననన
ఇసటట ననస:17-2-175
వయససస:73
లస: పప
94-76/166

2312 JBV3701984
పపరర: ససబబబరరవప కకసగర

94-76/167

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:17-2-179
వయససస:46
లస: పప
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పపరర: అనతత గణజరరర పపడడ
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94-76/178

2314 NDX0887448
పపరర: ససరరష గణజరరర పపడడ

94-76/348

2315 NDX0977579
పపరర: ఆదదలకడద చససడసరర

94-76/168

తసడడ:డ ససరరష
ఇసటట ననస:17-2-179 SAI NILAYAM
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసససధనరరవప
ఇసటట ననస:17-2-179 SAI NILAYAM
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:17-2-180
వయససస:33
లస: ససస స

2316 AP151010177122
పపరర: జయలకడద గణసడపననన

2317 AP151010174074
పపరర: కకరణణసమమర గణసడపపననన

2318 AP151010174239
పపరర: శకరరమణలల గణసడపపననన

94-76/169

భరస : శకరరమణలల
ఇసటట ననస:17-2-180
వయససస:68
లస: ససస స
2319 NDX0947895
పపరర: సససధస కలమమరర జజనపరటట

తసడడ:డ శకరరమణలల
ఇసటట ననస:17-2-180
వయససస:42
లస: పప
94-76/172

భరస : లకడద నతరరయణ
ఇసటట ననస:17-2-181
వయససస:33
లస: ససస స
2322 JBV1392257
పపరర: వనసకట ససబబయఖ జజన పరటట�

94-76/175

94-74/149

94-76/176

94-76/181

94-74/151

తసడడ:డ తరరమల రరడడడ
ఇసటట ననస:17-2-184
వయససస:26
లస: పప

94-74/150

2329 JBV1222686
పపరర: అనసతలకడద� కకడతల�

2332 JBV2727667
పపరర: శకరరమచసదడ పడసరద కకడతల

2335 NDX0570226
పపరర: శకనవరసరరవప కలరరక

94-76/184

2338 NDX1571026
పపరర: కకసడమడడగణల రమఖ

94-76/179

2341 NDX1570986
పపరర: సరయ కకషష కరసత పపరర
తసడడ:డ అపరప రరవప
ఇసటట ననస:17-2-184
వయససస:27
లస: పప

94-74/148

2327 NDX1433002
పపరర: కకషష సరగర గరజల

94-75/136

2330 NDX1867128
పపరర: భబనస సరగర గరజల

94-76/180

తసడడ:డ ససబడహదణఖస గరజల
ఇసటట ననస:17-2-182
వయససస:24
లస: పప
94-76/182

2333 NDX3163797
పపరర: హనసమసత రరవప తదలర

94-76/786

తసడడ:డ చన ఆసజననయణలల తదలర
ఇసటట ననస:17-2-182
వయససస:50
లస: పప
94-74/152

2336 NDX1433077
పపరర: రమమదదవ అసబటట

94-76/183

భరస : శవ రరమ రరడడ అసబటట
ఇసటట ననస:17-2-183
వయససస:38
లస: ససస స
94-76/186

తసడడ:డ తరరమల రరడడడ
ఇసటట ననస:17-2-184
వయససస:25
లస: ససస స
94-76/188

2324 NDX1500546
పపరర: శక రరఖ కరరక

తసడడ:డ ససబడహదణఖస
ఇసటట ననస:17-2-182
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ మమరరస
ఇసటట ననస:17/2/183
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ పసచర రరడడడ అసబటట
ఇసటట ననస:17-2-183
వయససస:43
లస: పప
2340 NDX1570994
పపరర: ససదదప రరడడడ కకసడమడడగణల

2326 NDX2114395
పపరర: వజయ కలమమర కరరక

94-76/174

తసడడ:డ అమరయఖ కరరక
ఇసటట ననస:17/2/182
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవపపనతనరరవప
ఇసటట ననస:17-2-182
వయససస:75
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:17/2/183
వయససస:40
లస: ససస స
2337 NDX1433085
పపరర: శవరరమ రరడడ అసబటట

95-195/81

భరస : శకరరమచసదపడసరద � �
ఇసటట ననస:17-2-182
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ నతరరయణ రరవప�
ఇసటట ననస:17-2-182
వయససస:51
లస: పప
2334 NDX0629394
పపరర: సశరరపరరణణ కలరరక

2323 SQX1816271
పపరర: భమశసకర ఎరరవ

2321 JBV1392273
పపరర: లకకదనతరరయణ జజన పరటట�
తసడడ:డ అశశరస యఖ�
ఇసటట ననస:17-2-181
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అమరరశశర రరవప కరరక
ఇసటట ననస:17/2/182
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమచసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:17-2-182
వయససస:28
లస: ససస స
2331 NDX0594994
పపరర: ససబడమణఖస� గరజల�

94-76/173

తసడడ:డ పపదద మలర యమఖ ఎరరవ
ఇసటట ననస:17-2-181/A
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అమరయఖ కరరక
ఇసటట ననస:17/2/182
వయససస:31
లస: ససస స
2328 NDX0977587
పపరర: రగహహతత కకరణ కకడతల

2320 JBV1221969
పపరర: లకడదససపసడయ జజనపరటట� �

94-76/171

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:17-2-180
వయససస:79
లస: పప

భరస : వనసకటససబబయఖ� �
ఇసటట ననస:17-2-181
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అశశరదయఖ�
ఇసటట ననస:17-2-181
వయససస:44
లస: పప
2325 NDX1500611
పపరర: ససధఖ కరరక

94-76/170

2339 NDX0947903
పపరర: శరరద కకసడమడడగణల

94-76/187

భరస : తరరమలరరడడడ
ఇసటట ననస:17-2-184
వయససస:49
లస: ససస స
94-76/189

2342 NDX0495184
పపరర: తరరమలరరడడడ కకసడమడడగణల

94-76/190

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:17-2-184
వయససస:51
లస: పప
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పపరర: రరజఖలకడద� గటటసననన�
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94-76/191

భరస : గగపరలరరవప � �
ఇసటట ననస:17-2-186
వయససస:68
లస: ససస స
2346 NDX2481638
పపరర: మహహష శదదవటస

94-72/446

94-76/194

భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:17-2-187
వయససస:46
లస: ససస స
2352 NDX3006590
పపరర: మహహష శదద వరటస

2347 NDX3046174
పపరర: మహహశ ససడవతమ

94-84/950

2350 NDX2482024
పపరర: లకదణ రరవప వనగరరరడడ

2351 AP151010174584
పపరర: అపరపరరవప ఆవపల

2353 AP151010177632
పపరర: చదసగరళదదవ తతడడబబ యన�

2356 NDX1618471
పపరర: లకడద గగగరననన

2358 NDX1618430
పపరర: వసశ ససజన గగగరననన

2359 NDX1618448
పపరర: నతగయఖ గగగరననన

తసడడ:డ నతగయఖ గగగరననన
ఇసటట ననస:17/2/190
వయససస:26
లస: పప

భరస : రవసదడనతథ�
ఇసటట ననస:17-2-190
వయససస:40
లస: ససస స
2364 NDX0179101
పపరర: హరర మరరకపపడడ�

94-76/203

భరస : యతశ కలమమర పపనసమమక
ఇసటట ననస:17-3
వయససస:36
లస: ససస స

94-76/197

2365 NDX0873752
పపరర: రవసదడనతథ బబ డస
ర రర�

94-74/174

2368 NDX1554212
పపరర: నతగరరరరన రరడడడ శరగసరరడడడ

94-74/153

2371 NDX1000041
పపరర: కకషష చచదరర అమరననన
తసడడ:డ రమమష బబబణ
ఇసటట ననస:17-3
వయససస:30
లస: పప

94-76/198

2357 NDX1618398
పపరర: మణణకసఠ సరయ గగగరననన

94-74/154

తసడడ:డ నతగయఖ గగగరననన
ఇసటట ననస:17/2/190
వయససస:24
లస: పప
94-74/156

2360 NDX0178483
పపరర: శవ పరరశత మరరకపపడడ

94-76/199

భరస : హరర
ఇసటట ననస:17-2-190
వయససస:39
లస: ససస స
94-76/201

2363 JBV2969145
పపరర: భమసరయలకడద� వలర భననన�

94-76/202

భరస : శవపడసరద � �
ఇసటట ననస:17-2-190
వయససస:54
లస: ససస స
94-76/204

2366 NDX1727314
పపరర: వనసకట రతనస గగగరననన

94-76/205

భరస : సరసబయఖ గగగరననన
ఇసటట ననస:17-2-190
వయససస:82
లస: ససస స
94-53/66

తసడడ:డ బలరరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:17-3
వయససస:36
లస: పప
94-72/466

2354 AP151010174586
పపరర: ససపత కలమమర తతడడబబ యన�
తసడడ:డ రరమదతసస�
ఇసటట ననస:17-2-189
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:17-2-190
వయససస:49
లస: పప

భరస : సరశమ కరత
ఇసటట ననస:17-2-230
వయససస:43
లస: ససస స
2370 NDX2077023
పపరర: వ జవన కలమమరర పపనసమమక

2362 JBV3701943
పపరర: శవపరరశత చచటటరర

94-76/196

తసడడ:డ పడసనతనసజననయణలల
ఇసటట ననస:17-2-187
వయససస:57
లస: పప

భరస : చనవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:17-2-190
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ�
ఇసటట ననస:17-2-190
వయససస:42
లస: పప
2367 NDX2044519
పపరర: నతగ పడసనన కలమమరర కరత

94-76/195

తసడడ:డ సరసబయఖ గగగరననన
ఇసటట ననస:17/2/190
వయససస:53
లస: పప
94-76/200

94-53/64

94-76/193

తసడడ:డ అపరప రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:17-2-187
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నతగయఖ గగగరననన
ఇసటట ననస:17/2/190
వయససస:50
లస: ససస స

94-74/155

2348 NDX1433069
పపరర: రమఖ సరయ ఆవపల

తసడడ:డ బయమలమపప రరదఅల ససడవతమ
ఇసటట ననస:17-2-187
వయససస:21
లస: పప

భసధసవప: Nageswara Rao varagani
ఇసటట ననస:17-2-190
వయససస:26
లస: పప

2361 NDX0873745
పపరర: మసజల బబ డస
ర రర�

94-73/754

భరస : ససపత కలమమర�
ఇసటట ననస:17-2-189
వయససస:54
లస: ససస స
94-73/755

2345 NDX1869785
పపరర: పరమమశశర రరవప వనగరరరడడడ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వనగరరరడడ
ఇసటట ననస:17-2-187
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వనగరరరడడడ
ఇసటట ననస:17-2-187
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బయఖపపరరడడడ
ఇసటట ననస:17-2-187
వయససస:21
లస: పప
2355 NDX2796100
పపరర: శరత బబబణ వరగన

94-76/192

తసడడ:డ రరమయఖ� �
ఇసటట ననస:17-2-186
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ బయఖపరరడడడ శదదవటస
ఇసటట ననస:17-2-187
వయససస:22
లస: పప
2349 AP151010177630
పపరర: శకలత ఆవపల�

2344 JBV2727683
పపరర: గగపరలరరవప గటటసననన� �

2369 NDX2619120
పపరర: గరయ నఖత గదదద

94-53/599

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గదదద
ఇసటట ననస:17-3
వయససస:19
లస: ససస స
94-72/467

2372 NDX1501882
పపరర: పపరష చసదదక
డ మకసపరటట

94-75/145

భరస : రరజజ శశఖర
ఇసటట ననస:17-3
వయససస:31
లస: ససస స
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2373 NDX1478974
పపరర: రరజజ శశఖర మకసపరటట

94-75/146

తసడడ:డ నతరరయణ రరవప మకసపరటట
ఇసటట ననస:17-3
వయససస:41
లస: పప

2374 NDX3021656
పపరర: శవ లల బబ మణద

భరస : మలర శశర రరడడడ బబ మణద
ఇసటట ననస:17-3
వయససస:69
లస: ససస స

94-75/1200 2377 wxw0009134
2376 NDX3099348
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పరమణలపరటట
పపరర: అనసత లకడద మణలర పపడడ

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప పరమణలపరటట
ఇసటట ననస:17-3-29
వయససస:75
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ మణలర పపడడ
ఇసటట ననస:17-3-245a
వయససస:45
లస: ససస స

2379 NDX2019512
పపరర: ససశల అబమబరర

2380 NDX3017696
పపరర: హరరరత చచదరర చదబబడ లల

94-75/233

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:17-3-809
వయససస:62
లస: ససస స
2385 NDX0632182
పపరర: శకనవరసరరడడడ కకసడత

94-75/238

తసడడ:డ భమజసగరర రరవప గడదడ
ఇసటట ననస:17-3,FLOT NO 103
వయససస:49
లస: పప
2391 NDX1460625
పపరర: వజయ కలమమరర పరమణలపరటట

94-76/319

94-73/314

94-74/796

భరస : కకషష శశఖర కసదరప
ఇసటట ననస:17-5
వయససస:56
లస: ససస స
2400 NDX1957663
పపరర: అసజమద దనడ
భరస : వనసకట కకషష రరవప దనడ
ఇసటట ననస:17-5
వయససస:50
లస: ససస స

94-75/236

2386 NDX2262087
పపరర: ససరరఖ కలమమరర భమమ రరడడ

2389 NDX2943504
పపరర: సతఖవత పప సడసరర

94-74/185

94-75/1195

2392 NDX1460609
పపరర: నతగ రరజ మననవ

2381 NDX0567040
పపరర: ససభబషసణణ చతగస

94-75/234

భరస : బడహదనసద రరడడడ
ఇసటట ననస:17-3-809
వయససస:40
లస: ససస స
2384 NDX0567651
పపరర: బడహదనసద రరడడడ చతగస

94-75/237

2387 NDX2262095
పపరర: శకనవరస రరడడ భమమ రరడడ

2390 NDX1460583
పపరర: పదదలత మననవ
భరస : నతగరరజ మననవ
ఇసటట ననస:17-4
వయససస:42
లస: ససస స

94-76/320

2393 NDX1460559
పపరర: ససదదయఖ మననవ

94-76/321

తసడడ:డ పరనడ మయఖ మననవ
ఇసటట ననస:17-4
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ రరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:17-4-27
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగగరననన
ఇసటట ననస:17-4-29
వయససస:20
లస: ససస స

2398 NDX2854248
పపరర: వనసకట దదవఖ భబరత మమమలవరపప

2399 NDX0119248
పపరర: సప న కరసడడకకసడ

తసడడ:డ బబబణ కరసడడకకసడ
ఇసటట ననస:17-5
వయససస:38
లస: పప

94-74/186

94-76/318

94-73/323 2396 NDX2792992
2395 NDX1520635
పపరర: ఉమమమహహశశర రరవప వరససరరడడ
పపరర: జజఖత సరయ మలర క గగగరననన

2401 NDX0069229
పపరర: రవకలమమర కరసడడకకసడ

94-75/1197

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర రరడడడ భమమ రరడడ
ఇసటట ననస:17-3-816
వయససస:50
లస: పప

94-74/797

భరస : కకషష మణరళమహన మమమలవరపప
ఇసటట ననస:17-5
వయససస:27
లస: ససస స
94-75/247

2378 NDX2918910
పపరర: రరహహల కకషష రరడడడ బబ మణద

తసడడ:డ బడహద రరడడడ
ఇసటట ననస:17-3-809
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససదదయఖ మననవ
ఇసటట ననస:17-4
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఉమమమహహశశరరవప
ఇసటట ననస:17-4-27
వయససస:55
లస: ససస స
2397 NDX2792216
పపరర: రరఢ కసదరప

2383 NDX0493627
పపరర: వజయభబససరరరడడడ ఒసటటదద స

భరస : భమషయఖ పప సడసరర
ఇసటట ననస:17-3, FLOT NO 103,
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : రరధ కకషష పరమణలపరటట
ఇసటట ననస:17-4
వయససస:58
లస: ససస స
2394 JBV1224278
పపరర: భబనసమత వరససరరడడ

94-75/1204

భరస : శకనవరస రరడడ భమమ రరడడ
ఇసటట ననస:17-3-816
వయససస:43
లస: ససస స
94-75/1196

94-75/1193

తసడడ:డ రరమ కకషష రరడడడ బబ మణద
ఇసటట ననస:17-3/503,SatyaSai enclave
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:17-3-809
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ గగతషరరడడడ
ఇసటట ననస:17-3-809
వయససస:48
లస: పప
2388 NDX2943546
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గడడ

94-75/1198

తసడడ:డ చదసచయఖ చదబబడ లల
ఇసటట ననస:17-3-804
వయససస:19
లస: ససస స
94-75/235

2375 NDX3016813
పపరర: యమమన దదవ బబ మణద

భరస : రరమ కకషష రరడడడ బబ మణద
ఇసటట ననస:17-3
వయససస:44
లస: ససస స

Deleted

భరస : మసరసనయఖ అబమబరర
ఇసటట ననస:17-3-804
వయససస:69
లస: ససస స
2382 JBV3701588
పపరర: సరయలకడద కరసరరపప

94-75/1191

94-73/765

94-75/246

భరస : రవ కలమమర కరసడడకకసడ
ఇసటట ననస:17-5
వయససస:38
లస: ససస స
94-75/248

2402 NDX2877454
పపరర: తడనతథ శసకర కసదరప

94-75/1211

తసడడ:డ కకషష శశక కసదరప
ఇసటట ననస:17-5
వయససస:60
లస: పప
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94-75/1213 2404 NDX3186145
2403 NDX2736130
పపరర: వనసకట దదవఖ భబరత మమమలపరపప
పపరర: శవ కలమమరర పనమఅలమ

భరస : కకషష మణరళమహన మమమలపరపప
ఇసటట ననస:17-5
వయససస:27
లస: ససస స
2406 NDX2392819
పపరర: శక తదజశశన మలర పపదదద

94-76/814

భరస : ఫణణసదడ రరజ అవనగడడ
ఇసటట ననస:17-5
వయససస:39
లస: ససస స
94-73/435

2407 NDX2385417
పపరర: రమమదదవ మలర పపదద

2405 NDX2391142
పపరర: శక సరయ తదజ మలర పపదద

94-57/74

తసడడ:డ రమమశ మలర పపదద
ఇసటట ననస:17-5-4/3,FLAT NO 201,KALYA
వయససస:22
లస: ససస స
94-73/436

2408 NDX2392868
పపరర: రమమశ మలర పపదద

94-73/437

తసడడ:డ రమమశ మలర పపదదద
ఇసటట ననస:17-5-4/3,FLAT NO 201,KALYA
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రమమశ మలర పపదద
ఇసటట ననస:17-5-4/3,FLAT NO 201,KALYA
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మలర పపదద
ఇసటట ననస:17-5-4/3,FLAT NO 201,KALYA
వయససస:50
లస: పప

2409 NDX0899757
పపరర: మమదతసస సశరష లత

2410 AP151010177375
పపరర: మమలత యయళళ

2411 NDX2771129
పపరర: ససబబరరవప పపసలపత

94-73/438

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:17-5-42
వయససస:31
లస: ససస స
2412 NDX1373869
పపరర: ససబబబయమద గడడడపరటట

భరస : వనసకట ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:17/5/372
వయససస:49
లస: ససస స
94-74/195

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:17-6
వయససస:59
లస: ససస స
2415 NDX1568148
పపరర: బబబణ రరవప దలమయ

94-75/267

94-75/265

2416 NDX3203577
పపరర: నశరల కకలర

94-75/274

2419 JBV3701455
పపరర: రమమషషసమమర చదరరకలపలర

94-73/787

2422 AP151010177413
పపరర: అనసరరధ పరవపలకరర�

94-75/266

2417 JBV3701463
పపరర: గరయతడ చదరరకలపలర

94-75/273

భరస : రమమషషసమమర
ఇసటట ననస:17-6-673
వయససస:43
లస: ససస స
94-75/275

తసడడ:డ శసభమవరపడసరద
ఇసటట ననస:17-6-673
వయససస:47
లస: పప
94-72/626

2414 NDX1568130
పపరర: మమలత దలమయ
భరస : బబబణ రరవప
ఇసటట ననస:17-6
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలర
ఇసటట ననస:17-6-364
వయససస:18
లస: పప

భరస : శసభమవరపడసరద
ఇసటట ననస:17-6-673
వయససస:63
లస: ససస స
2421 NDX0789313
పపరర: జయలకడద అనతనబతస న

2413 NDX0821843
పపరర: లకడద యలమసచల

94-75/1214

తసడడ:డ అదద నతరరయణ పపసలపత
ఇసటట ననస:17-5-913
వయససస:60
లస: పప

భరస : మణరళ కకషష
ఇసటట ననస:17-6
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:17-6
వయససస:68
లస: పప
2418 JBV3701430
పపరర: అనససయ చదరరకలపలర

94-73/439

2420 NDX1075134
పపరర: శసభమవరపడసరద చదరరకలపలర

94-75/276

తసడడ:డ రరసబడహదస
ఇసటట ననస:17-6-673
వయససస:74
లస: పప
94-72/627

2423 AP151010174498
పపరర: శకకరసత చచదరర పరవపలకరర�

94-72/628

భరస : శరకవణ కలమమర అననబతన
ఇసటట ననస:17-6 VIDHYA NAGER 1LINE
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : నసదకలమమర� పరవపలకరర
ఇసటట ననస:17-6 VIDHYA NAGER 1LINE
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ నసదకలమమర� పరవపలకరర
ఇసటట ననస:17-6 VIDHYA NAGER 1LINE
వయససస:45
లస: పప

2424 NDX0424358
పపరర: శరకవణ కలమమర అనతనబతస న�

2425 NDX0094987
పపరర: శకరరమ చచదరర పరవపలకరర�

2426 AP151010174055
పపరర: నసదకలమమర పరవపలకరర�

94-72/629

94-72/630

94-72/631

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ� అననబతన
ఇసటట ననస:17-6 VIDHYA NAGER 1LINE
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శకమనతనరరయణ� పరవపలకరర
ఇసటట ననస:17-6 VIDHYA NAGER 1LINE
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ శకమనతనరరయణ� పరవపలకరర
ఇసటట ననస:17-6 VIDHYA NAGER 1LINE
వయససస:68
లస: పప

2427 NDX1408781
పపరర: నవఖ కరవపరర

2428 NDX0895029
పపరర: బబ యన ససరరష బబబణ�

2429 NDX1208214
పపరర: ససనత కరవపరర

94-74/197

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:17/7
వయససస:24
లస: ససస స
2430 NDX1149467
పపరర: సరమమమజఖస కరవపరర
భరస : సదతశవ రరవప
ఇసటట ననస:17-7
వయససస:63
లస: ససస స

94-74/199

తసడడ:డ నతగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:17-7
వయససస:46
లస: పప
94-75/280

2431 NDX1149475
పపరర: సరసబశవ రరవప కరవపరర
తసడడ:డ సదతశవ రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:17-7
వయససస:49
లస: పప

94-75/278

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:17-7
వయససస:36
లస: ససస స
94-75/282

2432 NDX1580399
పపరర: ససధతరరణణ గణసడత

94-73/581

భరస : పపరషచసదడరరవప గణసడత
ఇసటట ననస:17-8
వయససస:41
లస: ససస స
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2433 NDX1202159
పపరర: భబరర వ కకసస
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94-74/220

భరస : కకరణ రరడడడ కకసస
ఇసటట ననస:17/8
వయససస:35
లస: ససస స
2436 JBV2727139
పపరర: బడహదరరడడడ కకసస

94-75/359

94-75/375

94-75/381

94-75/387

94-76/345

94-75/391

94-76/350

భరస : అహమద హహసపషన సపఖద
ఇసటట ననస:17-10-730
వయససస:57
లస: ససస స

2446 NDX3017340
పపరర: వనసకటపప రరడడడ గణడడబసడ

2449 JBV2728574
పపరర: ససదదప రరడడడ గణదదబసడర � �

2452 NDX0183608
పపరర: శరరద దదవ మమరరళళ

2455 AP151010174480
పపరర: పడసరదరరడడడ వపపల�

94-75/397

2458 NDX2662591
పపరర: నతగజజఖత

94-75/1217

2461 NDX1887365
పపరర: జలలఖ బబగమ మహమదద
భరస : ఇబడహహస ఖమన మహమదద
ఇసటట ననస:17-10-730
వయససస:58
లస: ససస స

2441 AP151010177133
పపరర: పడమల రరణణ కకతస పలర

94-75/379

2444 NDX2043826
పపరర: యమసథథన కనతన

94-75/385

2447 NDX2223378
పపరర: దదవఖ గణదదబసడర

94-76/343

భరస : ససదదప రరడడడ గణదదబసడర
ఇసటట ననస:17-9
వయససస:31
లస: ససస స
94-76/347

2450 NDX1228923
పపరర: శరకవఖ కకషష యలమసచ

94-75/389

తసడడ:డ మణరళ కకషష
ఇసటట ననస:17-10
వయససస:26
లస: ససస స
94-75/393

2453 NDX0178533
పపరర: మణరళకకషష యలమసచ

94-75/395

తసడడ:డ రరధత కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:17-10
వయససస:61
లస: పప
94-76/352

2456 NDX2527349
పపరర: ససబబరరవప ఒలలపప

94-75/396

తసడడ:డ కకషష ఒలలపప
ఇసటట ననస:17-10-164
వయససస:41
లస: పప
94-57/669

భరస : తడనతథ
ఇసటట ననస:17-10-730
వయససస:43
లస: ససస స
94-76/379

94-75/373

తసడడ:డ జజజ నయఖ కనతన
ఇసటట ననస:17-9
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:17-10
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససబబరరవప ఒలలపప
ఇసటట ననస:17-10-164
వయససస:36
లస: ససస స
2460 NDX1887373
పపరర: హజజరర భబణణ సపఖద

94-75/383

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:17-10
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : పడసరద రరడడడ�
ఇసటట ననస:17-10
వయససస:63
లస: ససస స
2457 NDX2527307
పపరర: వనసకట లకడద ఒలలపప

2443 NDX0086785
పపరర: శకనవరసరరవప గదదద

2438 NDX1074988
పపరర: మమధవ లత కకతస పలర

భరస : దదషవరదదనస చచదరర కకతస పలర
ఇసటట ననస:17-9
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపరపరరడడడ � �
ఇసటట ననస:17-9
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:17-10
వయససస:35
లస: ససస స
2454 AP151010177540
పపరర: రరజరశశరర వపపల�

94-75/377

తసడడ:డ గగవసద రరడడడ గణడడబసడ
ఇసటట ననస:17-9
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకటపరపరరడడడ�
ఇసటట ననస:17-9
వయససస:54
లస: ససస స
2451 NDX0424507
పపరర: అనతతచచదరర గడడడ పరటట

2440 NDX1555947
పపరర: జజఖతరదయ కకరకపరటట

94-75/357

తసడడ:డ భబవనతనరయణ
ఇసటట ననస:17-9
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వర వససత రరవప
ఇసటట ననస:17-9
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ దశరధరరమయఖ
ఇసటట ననస:17-9
వయససస:62
లస: పప
2448 NDX0351858
పపరర: రరజరశశరర గణదదబసడర �

94-75/360

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:17-9
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:17-9
వయససస:82
లస: ససస స
2445 AP151010174243
పపరర: దదషవరదదనసచచదరర కకతస పలర

2437 NDX2262293
పపరర: శసకర రరవప వటటసకకటట

2435 JBV2727147
పపరర: కకరణ రరడడడ కకసస

తసడడ:డ బడహద రరడడడ కకసస
ఇసటట ననస:17-8
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరమ మమరరస వటటసకకటట
ఇసటట ననస:17-8-267
వయససస:82
లస: పప

భరస : యమసథథన కనతన
ఇసటట ననస:17-9
వయససస:44
లస: ససస స
2442 NDX0492363
పపరర: వనజజకడ పరలలపప

94-75/355

తసడడ:డ బడహదరరడడడ
ఇసటట ననస:17-8
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచరరరడడడ
ఇసటట ననస:17-8
వయససస:65
లస: పప
2439 NDX2043818
పపరర: మమరర కనతన

2434 JBV1223072
పపరర: వజయలకడద కకసస

2459 NDX1917451
పపరర: రరజరశశరర మణపపలననన

94-76/378

భరస : లకకదనబబబణ మణపపలననన
ఇసటట ననస:17-10-730
వయససస:52
లస: ససస స
94-76/380

2462 NDX1867151
పపరర: ఇసరదయల జబవపలర
మహమదద
తసడడ:డ జఫరరలర మహమదద
ఇసటట ననస:17-10-730
వయససస:41
లస: పప

94-76/381
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2463 NDX1867144
పపరర: జఫరరలమర మహమదద
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94-76/382

తసడడ:డ అబణదల సతతసర మహమదద
ఇసటట ననస:17-10-730
వయససస:68
లస: పప
2466 NDX2583664
పపరర: పరసడడరసగ వఠల పడకఖ

94-87/1293

94-76/383

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ పరశతస
ఇసటట ననస:17/10/732
వయససస:46
లస: పప
2475 JBV3701224
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గగపనరపప

94-75/612

94-75/1499

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:17-10-735
వయససస:72
లస: ససస స
2481 NDX2706570
పపరర: వనసకట నరసమద ఔరరస

94-49/600

94-74/695

94-76/735

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:17/10/741
వయససస:34
లస: పప

2473 NDX1807181
పపరర: సరసబరరడడడ పరశతస

94-74/269

94-75/1146

2471 NDX2911642
పపరర: నతగరరజ వలర భననన

94-76/733

2474 NDX1149491
పపరర: జగదదశ రరడడడ వపయణఖరర

94-75/611

తసడడ:డ బడహద రరడడ వపయణఖరర
ఇసటట ననస:17-10-732
వయససస:34
లస: పప
94-75/1147

2477 NDX2718245
పపరర: భబగఖ లకడద బతష
స ల

94-75/1148

తసడడ:డ నరసససహ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:17-10-732, 3/5 LANE
వయససస:49
లస: పప

భరస : గరసధద బతష
స ల
ఇసటట ననస:17-10-732, 3/5 LANE
వయససస:45
లస: ససస స

2479 NDX3259041
పపరర: శకనవరసన సరమవనదస

2480 NDX3275385
పపరర: నతగరరణణ ఉతపల

94-75/1500

2482 NDX2776136
పపరర: మలర శశరర బతషల

2485 NDX2945764
పపరర: శకనస ఓరరప

2488 NDX2708733
పపరర: మణరళ వర పడసరద బతషల

2491 NDX0350587
పపరర: ససతతరరమరర�డడడ పపపపల
తసడడ:డ రరమచసదతడరరడడడ
ఇసటట ననస:17/10/741
వయససస:58
లస: పప

94-76/1102

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:17-10-735
వయససస:46
లస: ససస స
94-74/693

2483 NDX2776052
పపరర: కకసడమద బతషల

94-74/694

భరస : రరమమసజననయణలల బతషల
ఇసటట ననస:17-10-736
వయససస:23
లస: ససస స
94-75/1149

2486 NDX2843845
పపరర: నతగబబబణ బతషల

94-76/734

తసడడ:డ వరయఖ బతషల
ఇసటట ననస:17-10-736
వయససస:37
లస: పప
94-87/1294

తసడడ:డ రరమమసజననయణలల బతషల
ఇసటట ననస:17-10-736
వయససస:19
లస: పప
94-74/270

2468 NDX2951358
పపరర: రరజరశ మణమదననన

తసడడ:డ శవపడసరద వలర భననన
ఇసటట ననస:17-10-731
వయససస:33
లస: పప

భసధసవప: బసగరరయఖ ఓరరప
ఇసటట ననస:17-10-736
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నతగబబబణ బతషల
ఇసటట ననస:17-10-736
వయససస:18
లస: పప
2490 JBV2729127
పపరర: కకరన కలమమర మననవ

94-76/732

భరస : నతగబబబణ బతషల
ఇసటట ననస:17-10-736
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దదవళర
ఇసటట ననస:17-10-736
వయససస:18
లస: పప
2487 NDX2843837
పపరర: గగపస బతషల

2470 NDX2911659
పపరర: శవ పడసరద వలర భననన

2476 NDX2718237
పపరర: గరసధద బతష
స ల

94-76/623

తసడడ:డ వనసకట కకషష మణమదననన
ఇసటట ననస:17-10-731
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషష
ఇసటట ననస:17-10-735
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఆసజననయణలల ఔరరస
ఇసటట ననస:17-10-736
వయససస:37
లస: ససస స
2484 NDX2834646
పపరర: కకసడ దదవళర

94-73/707

తసడడ:డ లకకద రరడడ పరశతస
ఇసటట ననస:17/10/732
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:17-10-732
వయససస:52
లస: పప
2478 NDX3258969
పపరర: నరదల దదవ సరమవనదస

2467 NDX2951473
పపరర: నతగవలర మణమదననన

తసడడ:డ చసదడయఖ వలర భననన
ఇసటట ననస:17-10-731
వయససస:60
లస: పప
94-74/268

2465 NDX2662567
పపరర: తడనతథ పడఖమఖ

భసధసవప: నన నన
ఇసటట ననస:17-10-730
వయససస:47
లస: పప

భరస : రరజరశ మణమదననన
ఇసటట ననస:17-10-731
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద�
ఇసటట ననస:17-10-731
వయససస:33
లస: పప
2472 NDX1807090
పపరర: శకనవరస రరడడడ పరశతస

94-76/622

భరస : పరసడడరసగ వఠల పడకఖ
ఇసటట ననస:17-10-730
వయససస:68
లస: ససస స

భసధసవప: నన నన
ఇసటట ననస:17-10-730
వయససస:78
లస: పప
2469 NDX0703074
పపరర: నతగరరజ� వలర భననన�

2464 NDX2661486
పపరర: ఇసదదరర పడకఖ

2489 NDX2776060
పపరర: ఆసజననయణలల ఒరరసస

94-87/1369

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఒరరసస
ఇసటట ననస:17-10-736
వయససస:42
లస: పప
94-74/271

2492 NDX0181032
పపరర: శరరష పపపపల

94-75/613

భరస : ససతతరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-741
వయససస:34
లస: ససస స
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2493 NDX0351445
పపరర: పదతద
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94-75/614

భరస : ససతతరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-741
వయససస:52
లస: ససస స
2496 NDX0426676
పపరర: రరధదక రరమమశశరస

94-75/615

94-74/273

94-74/275

94-74/278

94-74/281

94-74/589

94-74/699

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:17-10-847
వయససస:41
లస: ససస స
2517 NDX2689396
పపరర: అనసత లకడద కకడతల

94-76/625

భరస : శక రరస చసదడ
ఇసటట ననస:17-10-847
వయససస:49
లస: ససస స
2520 NDX2851566
పపరర: సతశ దవపలకరర
తసడడ:డ సరరసచనద ట రరవప దవపలకరర
ఇసటట ననస:17-10-847
వయససస:47
లస: పప

2503 NDX0856658
పపరర: నసత ససనత�

2506 NDX2210201
పపరర: ససమత కకలసరన

2509 NDX2210185
పపరర: శశష గరరర రరవప

2512 NDX2812782
పపరర: మమలత పరపసననన

94-74/276

2501 NDX0713313
పపరర: రరధదక అవపతష

94-74/279

94-74/277

2507 NDX0856591
పపరర: నసత రరమమ రరవప

94-74/280

తసడడ:డ వరయఖ చచదరర నసత
ఇసటట ననస:17-10-847
వయససస:44
లస: పప
94-74/282

2510 NDX2103448
పపరర: రరమమరరవప నలక
ర రర

94-74/283

తసడడ:డ నతగభమషణ రరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:17-10-847
వయససస:69
లస: పప
94-74/697

2513 NDX0083576
పపరర: శకనవరసరరవప పరపసరన
తసడడ:డ ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:17-10-847
వయససస:42
లస: పప

94-75/1150
2515 NDX3031184
పపరర: వజయ ససబడమణఖస
రరసడడచసతల
తసడడ:డ సతఖనతరరయణ మమరరస రరసడడచసతల
ఇసటట ననస:17-10-847
వయససస:40
లస: పప

2516 NDX2689404
పపరర: శక రరస చసదడ కకడతల
తసడడ:డ బసవపపనతనరరవప
ఇసటట ననస:17-10-847
వయససస:66
లస: పప

2518 NDX2689388
పపరర: రగహహత కకరణ కకడతల

2519 NDX3101979
పపరర: దదవయఖ ఆతతసట

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పపఖపన
ఇసటట ననస:17-10-847
వయససస:44
లస: ససస స

94-75/617

2504 NDX2210219
పపరర: పదదజ

భరస : గణణశ పరపసననన
ఇసటట ననస:17-10-847
వయససస:55
లస: ససస స

2521 NDX2851558
పపరర: మధవ పపఖపన

94-76/736

భరస : శశష గరరర రరవప
ఇసటట ననస:17-10-847
వయససస:51
లస: ససస స

94-76/626

తసడడ:డ శక రరస చసదడ
ఇసటట ననస:17-10-847
వయససస:27
లస: ససస స
94-76/738

2498 NDX2904753
పపరర: మణణదదప సదదననన

భరస : రవకకరణ రరడడడ
ఇసటట ననస:17-10-751
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగరశశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-10-847
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరపరసణణ
ఇసటట ననస:17-10-847
వయససస:18
లస: పప
2514 NDX0083568
పపరర: నతగజజఖత పరప సరన

94-74/274

భరస : భబనస పడసరద కకలసరన
ఇసటట ననస:17-10-847
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ చచదరర కకలసరన
ఇసటట ననస:17-10-847
వయససస:56
లస: పప
2511 NDX2643591
పపరర: శకవణ కలమమర పరపరసణణ

2500 NDX0629287
పపరర: రవ కకరణ రరడడడ అవపతష

94-74/696

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప సదదననన
ఇసటట ననస:17-10-749
వయససస:19
లస: పప

భరస : రరమమ రరవప�
ఇసటట ననస:17-10-847
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:17-10-847
వయససస:55
లస: ససస స
2508 NDX2210193
పపరర: భబనస పడసరద కకలసరన

94-75/616

తసడడ:డ హరర కకషరష రరడడడ
ఇసటట ననస:17/10/751
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతనరరయణ�
ఇసటట ననస:17/10/799
వయససస:35
లస: పప
2505 NDX2103489
పపరర: రతనకలమమరర నలక
ర రర

2497 NDX2262194
పపరర: రమమశ బబబణ రరమమశశరస

2495 NDX2780682
పపరర: నతగరశశర రరవప వనమణల

తసడడ:డ అమసమమద రరవప వనమణల
ఇసటట ననస:17-10-743
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ దసరయమహ రరమమశశరస
ఇసటట ననస:17-10-746
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:17/10/751
వయససస:41
లస: పప
2502 NDX0793836
పపరర: మహన కకషష పచరవ�

94-74/272

తసడడ:డ ససరయఖ� �
ఇసటట ననస:17/10/743
వయససస:58
లస: పప

భరస : రమమష బబబణ
ఇసటట ననస:17-10-746
వయససస:50
లస: ససస స
2499 NDX1374255
పపరర: అడప అనల రరడడడ

2494 JBV2728806
పపరర: కకటటశశరరరవప మననవ � �

94-74/698

94-76/624

94-76/737

భసధసవప: భబరత దదవ ఆతతసట
ఇసటట ననస:17-10-847
వయససస:81
లస: పప
94-76/739

2522 NDX3040060
పపరర: లలత రరసడడచసతల

94-76/740

భరస : వజయ ససబడమణఖస రరసడడచసతల
ఇసటట ననస:17-10-847
వయససస:36
లస: ససస స
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2523 NDX2834661
పపరర: సరసబశవ రరవప ఇరర
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94-73/708

తసడడ:డ పసచరయఖ ఇరరర
ఇసటట ననస:17-10-849
వయససస:37
లస: పప
2526 NDX0493403
పపరర: శకనవరసరరవప గణసటటపలర

94-75/620

94-75/1152

2530 NDX2693901
పపరర: మధవ లత కకసడర

94-74/284

2533 NDX2262046
పపరర: మహలకడద యమనమదల

94-74/287

2536 NDX3155736
పపరర: బబజ శహహదత షపక
భరస : బల సపషదసలల
ఇసటట ననస:17-11-753
వయససస:46
లస: ససస స

2538 NDX3155652
పపరర: అఖల అహదద షపక

2539 NDX3067857
పపరర: శవకలమమరర నలక
ర రర

94-76/752

తసడడ:డ బల సపషదసలల
ఇసటట ననస:17-11-753
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:17/11/757
వయససస:47
లస: పప
2544 JBV1392745
పపరర: శకనవరస రరవప రరయపరటట� �

94-74/292

తసడడ:డ రమణ బబబణ
ఇసటట ననస:17/11/762
వయససస:28
లస: పప

94-74/285

2545 NDX2358240
పపరర: శకలకకసల రరయపరటట

94-76/753

2548 JBV1223437
పపరర: శవనతగమలలర శశరర కరటడగడడ

94-76/750

2551 NDX0425256
పపరర: రమణబబబణ కకలలసస�
తసడడ:డ కకషషయఖ�
ఇసటట ననస:17/11/762
వయససస:50
లస: పప

2531 NDX3059011
పపరర: వరణణ రరయపపడడ

94-75/1154

2534 NDX1942573
పపరర: పరమమశశర రరడడడ ఆవపడడరర

94-74/286

2537 NDX3157112
పపరర: బల సపషదసలల షపక

94-76/751

తసడడ:డ సపషదసలల
ఇసటట ననస:17-11-753
వయససస:44
లస: పప
94-72/1125

2540 NDX0425215
పపరర: దకకషణతమమరరస యలవరరస�

94-74/288

తసడడ:డ చననయఖ ససరర�
ఇసటట ననస:17/11/757
వయససస:33
లస: పప
94-74/290

2543 NDX0182899
పపరర: పదతదవత� చదసవపల�

94-74/291

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:17-11-758
వయససస:51
లస: ససస స
94-74/293

2546 NDX2358257
పపరర: కరరరసక సరయ రరయపరటట

94-74/294

తసడడ:డ శకనవరసరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:17-11-759
వయససస:21
లస: పప
94-74/295

భరస : పపనతనరరవప
ఇసటట ననస:17/11/760
వయససస:50
లస: ససస స
94-74/297

94-75/1151

తసడడ:డ ఓబణల రరడడ ఆవపడడరర
ఇసటట ననస:17-11-753
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:17-11-759
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : గమరవరఈహ పసలచదవఅలమ
ఇసటట ననస:17-11-759
వయససస:49
లస: ససస స
2550 NDX1163211
పపరర: సరఈససరఖ కకలలసస

2542 NDX0793257
పపరర: హరరబబబణ యరకగణసటర �

2528 NDX2851731
పపరర: అసకమదరరవప నలబబ యనత

భరస : రతన రరజ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:17-11-752,1/7
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:17/11/757
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప � �
ఇసటట ననస:17/11/758
వయససస:46
లస: పప
2547 NDX3056934
పపరర: రతస మద పసలచదవఅలమ

94-75/1046

భరస : రరమదహనరరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:17-11-755
వయససస:63
లస: ససస స
94-74/289

94-75/619

తసడడ:డ గరబడయల నలబబ యనత
ఇసటట ననస:17-10-849
వయససస:40
లస: పప

భరస : సతఖనతరరయణ యమనమదల
ఇసటట ననస:17-11-753
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప యమనమదల
ఇసటట ననస:17-11-753
వయససస:58
లస: పప

2541 NDX1204593
పపరర: శకనవరసరరవప వనజసడర

94-75/621

భరస : గరరరబబబణ కకసడర
ఇసటట ననస:17-11-701
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పరమమశశర రరడడడ ఆవపడడరర
ఇసటట ననస:17-11-753
వయససస:38
లస: ససస స
2535 NDX2262145
పపరర: సతఖనతరరయణ యమనమదల

2527 NDX1075027
పపరర: సతఖనతరరయణ గణసటటపలర

2525 NDX0887505
పపరర: సరగజన గణసటటపలర

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:17-10-849
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ వరభదడయఖ
ఇసటట ననస:17-10-849
వయససస:72
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప ఇరర
ఇసటట ననస:17-10-849
వయససస:34
లస: ససస స
2532 NDX1943043
పపరర: వజయ లకడద ఆవపడడరర

94-75/618

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:17-10-849
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:17-10-849
వయససస:45
లస: పప
2529 NDX2730646
పపరర: ఈశశరమద ఇరర

2524 NDX0493445
పపరర: వనసకట సశరష లత గణసటటపలర

2549 JBV1392299
పపరర: పపనతనరరవప కరటడగడడ � �

94-74/296

తసడడ:డ ససబబయఖ� �
ఇసటట ననస:17/11/760
వయససస:55
లస: పప
94-74/298

2552 NDX2189588
పపరర: భవరన కరటడగడడ

94-75/622

భరస : ససధదర కరటడగడడ
ఇసటట ననస:17-11-762
వయససస:32
లస: ససస స
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2553 NDX2189596
పపరర: ససధదర కరటడగడడ
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94-75/623

తసడడ:డ పపనతనరరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:17-11-762
వయససస:33
లస: పప
2556 JBV1223304
పపరర: శకలకడద పపదద

94-75/625

94-75/627

94-75/630

94-75/633

94-75/635

94-74/301

తసడడ:డ బబలమససధద�
ఇసటట ననస:17/11/771
వయససస:35
లస: ససస స
2574 NDX2596294
పపరర: రరవపరటట నతగ మలర శశరర

94-75/628

2563 NDX1479014
పపరర: సతఖనతరరయణ వనచలపప

2566 NDX0877399
పపరర: రమమష� ససరఖదదవర�

94-75/631

94-74/300

2561 JBV2970085
పపరర: కకటటశశరమద మననవ

94-75/629

2564 NDX2019314
పపరర: ఆసజననయణలల బసడతరర

94-75/632

2567 JBV1223320
పపరర: మమధవ శరఖమమరర

94-75/634

భరస : ఉమమమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:17-11-770
వయససస:46
లస: ససస స

2569 AP151010174576
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప
శరకమమరర4
తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:17-11-770
వయససస:58
లస: పప

94-75/637

2572 NDX3034949
పపరర: రరధకకషషమమరరస ససరఖదదవర

94-74/714

2575 NDX2363760
పపరర: మమరరత దదవ కరరక

94-74/712

తసడడ:డ బసవయఖ బసడతరర
ఇసటట ననస:17-11-767
వయససస:61
లస: పప

2570 AP151010174224
పపరర: మహనరరవప గగరరజవవలల

94-75/638

తసడడ:డ ససతతరరమయఖ
ఇసటట ననస:17-11-770
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ నతగరశశరరవప ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:17-11-772
వయససస:65
లస: పప
94-95/723

2558 NDX3088580
పపరర: వజయ లకడద గసగణరర

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-11-767
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమదహన రరవప�
ఇసటట ననస:17/11/770
వయససస:56
లస: పప

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:17-11-770
వయససస:77
లస: ససస స
2571 NDX0595017
పపరర: మసగమద తమదశశటస ట�

2560 JBV1223395
పపరర: అనసరరధ చదకకరర

94-75/624

భరస : రరజశశకర గసగమరర
ఇసటట ననస:17-11-767
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపలనతయణడడ వనచలపప
ఇసటట ననస:17-11-767
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ చదకకరర
ఇసటట ననస:17-11-767
వయససస:64
లస: పప
2568 JBV1223973
పపరర: కకషషకలమమరర శరఖమమరర

94-75/626

భరస : మలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:17-11-767
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ బబబణ
ఇసటట ననస:17-11-767
వయససస:44
లస: పప
2565 NDX2019587
పపరర: మలలర శశర రరవప చదకకరర

2557 NDX1074830
పపరర: రవకలమమరర చటటసపప డ లల

2555 NDX1074806
పపరర: మమనక చటటసపప డ లల

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:17-11-766
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:17-11-766
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వర శశఖర
ఇసటట ననస:17-11-767
వయససస:31
లస: ససస స
2562 NDX1229087
పపరర: వర శశఖర ఉపపపటటరర

94-74/299

తసడడ:డ అకసయఖ� �
ఇసటట ననస:17/11/766
వయససస:57
లస: పప

భరస : పపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:17-11-766
వయససస:47
లస: ససస స
2559 NDX1228998
పపరర: శరసత చసదన ఉపపపటటరర

2554 JBV1392265
పపరర: పపరషచసదడరరవప పపదద � �

2573 NDX2860963
పపరర: రరఢ కకషష మమరరస ససరఖ దదవర

94-78/1000

తసడడ:డ ఝనస రరణణ
ఇసటట ననస:17-11-772
వయససస:65
లస: పప
94-75/639

2576 NDX2371151
పపరర: రతన కలమమర శశసఠర

94-78/679

భరస : రరవపరటట అపరప రరవప
ఇసటట ననస:17-11-772 FLAT NO 202
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రతన కలమమర శశసఠర
ఇసటట ననస:17-11-772 F NO 402 PUNNATI
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సనగయఖ శశసఠర
ఇసటట ననస:17-11-772 F NO 402 PUNNATI
వయససస:43
లస: పప

94-78/793
2577 NDX2620631
పపరర: వనసకట కకరణ కలమమర రరడడడ
మణకలస
తసడడ:డ శవ నతరరయణ రరడడ మణకలస
ఇసటట ననస:17-11-772,FLAT NO-201
వయససస:35
లస: పప

2578 NDX0425181
పపరర: రరమలసగరశశరరరవప గణసటటపలర

2579 NDX0426635
పపరర: ససరఖకలమమరర గణసటటపలర

తసడడ:డ రరమయఖ చచదరర
ఇసటట ననస:17/11/773
వయససస:64
లస: పప

2580 NDX2702850
పపరర: వనసకట రరమ కకషష దదవననన

2581 NDX2945756
పపరర: తరరపటమద మమసతషల

94-60/976

తసడడ:డ జగన మణరళమహన రరవప దదవననన
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ నతగయఖ మమసతషల
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:25
లస: ససస స

94-74/302

94-75/640

భరస : రరమలసగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-11-773
వయససస:57
లస: ససస స
94-71/688

2582 NDX3130291
పపరర: రరమకకషష వపరపతనతమ

94-73/717

తసడడ:డ ఆసజననయణలల వపరపతనతమ
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:29
లస: పప
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2583 NDX2019603
పపరర: దదపసస చచదరర నలక
ర రర
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94-74/303

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:25
లస: ససస స
2586 NDX0257915
పపరర: అనసష� పపవరశడ�

94-74/306

94-74/309

94-74/312

94-74/315

94-74/318

94-74/321

94-74/592

భరస : పపరష చసదడ రరవప కకమదననన
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:49
లస: ససస స

2596 NDX0360107
పపరర: శవ పడసరద రరడడ మణననసగర

2599 NDX0252916
పపరర: శవపడసరద� పపవరశడ�

2602 NDX2706885
పపరర: రమణలల కకలర మరర

2605 NDX2612885
పపరర: మణణదదప నలక
ర రర

94-74/716

2608 NDX2792182
పపరర: శకనవరస రరవప ఎరక

94-74/316

2611 NDX2814168
పపరర: ససనత ఎరక
భరస : శకనవరస ఎరక
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:46
లస: ససస స

2591 NDX1915497
పపరర: రమమదదవ కసదదమళర

94-74/311

2594 NDX1243989
పపరర: అపరప రరవప కసచదటట

94-74/314

2597 NDX1243971
పపరర: రవ కలమమర గణతస కకసడ

94-74/317

తసడడ:డ కరసతయఖ
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:59
లస: పప
94-74/319

2600 NDX1915422
పపరర: శకరరమమమరరస కసదదమళర

94-74/320

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ కసదదమళర
ఇసటట ననస:17/11/775
వయససస:72
లస: పప
94-74/590

2603 NDX2706844
పపరర: నతగరశశర రరవప కకలర మరర

94-74/591

తసడడ:డ పపదదబబబయ కకలర మరర
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:27
లస: పప
94-74/593

2606 NDX2812741
పపరర: రజఖలకడద దదవననన

94-74/715

భరస : వనసకట రరమకకషష దదవననన
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:58
లస: ససస స
94-74/717

తసడడ:డ ధరదరరవప ఎరక
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:51
లస: పప
94-74/719

94-74/308

తసడడ:డ వర పడసరదస రరవప
ఇసటట ననస:17/11/775
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:52
లస: పప
2610 NDX2792174
పపరర: శక లకడద కకమదననన

94-74/313

భరస : పపదదబబబయ కకలర మరర
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యరక
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:20
లస: పప
2607 NDX2814218
పపరర: అనల కలమమర కరకలమమనస

2593 JBV1392075
పపరర: కకటటశశరరరవప కకమదననన

2588 NDX1838921
పపరర: శశభ రరణణ వరలదకక

భరస : శకరరమమమరరస కసదదమళర
ఇసటట ననస:17/11/775
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:17/11/775
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:17/11/775
వయససస:81
లస: పప
2604 NDX2706810
పపరర: సరయ అవనతశ కలమమర యరక

94-74/310

తసడడ:డ నతరరయణ రరడడ మణననసగర
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:17/11/775
వయససస:62
లస: పప
2601 NDX1244060
పపరర: ససబబబ రరవప కరణస

2590 NDX1373711
పపరర: పదద ససలలచన తకరసళళపరటట

94-74/305

భరస : శకనవరససలల వరలదకక
ఇసటట ననస:17/11/775
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతయఖ
ఇసటట ననస:17/11/775
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ వరలదకక
ఇసటట ననస:17/11/775
వయససస:51
లస: పప
2598 NDX1373729
పపరర: వరయఖ తకరసళళపత

94-74/307

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:17/11/775
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ అనల కలమమర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:17/11/775
వయససస:23
లస: పప
2595 NDX1838913
పపరర: శకనవరససలల వరలదకక

2587 NDX1244003
పపరర: ససతత మహలకకద కసచదటట

2585 NDX0078113
పపరర: పవతడ� పపవరశడ�

తసడడ:డ శవ పడసరద�
ఇసటట ననస:17/11/775
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అపరప రరవప
ఇసటట ననస:17/11/775
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద రరడడడ మణననసగర
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:52
లస: ససస స
2592 NDX1918848
పపరర: పడణణత కరకలమమనస

94-74/304

భరస : రరసబబబణ చదరరకలమలర
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవపడసరద�
ఇసటట ననస:17/11/775
వయససస:34
లస: ససస స
2589 NDX0360081
పపరర: శక లకడద మణననసగర

2584 NDX2262038
పపరర: పడభబవత చదరరకలమలర

94-74/718
2609 NDX2814283
పపరర: మమరరత శశషమమసబ కరకలమమనస

భరస : అనల కలమమర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:49
లస: ససస స
94-74/720

2612 NDX2792026
పపరర: బల నతగ శజ లకడద కకమదననన

94-74/721

భరస : కకటటశశర రరవప కకమదననన
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:39
లస: ససస స
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2613 NDX2814481
పపరర: పపనత కలమమర కరకలమమనస

94-74/722

తసడడ:డ అనల కలమమర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:25
లస: పప
2616 NDX2150381
పపరర: తదజశశన నలక
ర రర

94-75/641

94-75/644

94-75/1155

94-75/1158

94-75/645

2623 NDX3061645
పపరర: రవచసదడ మననన

2626 NDX3130424
పపరర: అరరణ వపరపతనతమ

94-76/384

2629 NDX1833798
పపరర: మమధవ పపవరశడ

94-75/1156

2632 NDX3055902
పపరర: హహమమమమసరరయ యయటటకకరర

94-75/643

2621 NDX1885211
పపరర: వరరసజననయణలల కసచదటట

94-75/646

2624 NDX3098183
పపరర: ససమలత కకటటస

94-75/1157

భరస : హరరవరర న ఏలకరర
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:41
లస: ససస స
94-75/1159

2627 NDX2851640
పపరర: వనషషషవ కకలలసస

94-75/1160

తసడడ:డ రమణ బబబణ కకలలసస
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:22
లస: ససస స
94-76/385

భరస : శవ పడసరద పపవరశడ
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:56
లస: ససస స
94-75/1161

2618 JBV1222652
పపరర: బబలనతగససజజలకడద కకమదననన

తసడడ:డ వరపడసరద రరవప కసచదటట
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:48
లస: పప

భరస : రరమకకషష వపరపతనతమ
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద పపవరశడ
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:35
లస: ససస స
2631 NDX3056454
పపరర: హనసమమయమద యయటటకకరర

2620 NDX2058205
పపరర: పడణణత కరకలమమనస

94-74/724

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ భబనసపడసరద మననన
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:49
లస: పప

భరస : రతనరరజ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:26
లస: ససస స
2628 NDX1833707
పపరర: పవతడ పపవరశడ

94-75/642

తసడడ:డ అనల కలమమర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ధరదరరవప యరక
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:51
లస: పప
2625 NDX3061298
పపరర: వరణణ రరయపపడడ

2617 NDX1725318
పపరర: చతమన కసచదటట

2615 NDX2814341
పపరర: భణవన కకమదననన

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కకమదననన
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప కసచదటట
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వరరసజననయణలల కసచదటట
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:40
లస: ససస స
2622 NDX3090834
పపరర: శకనవరస రరవప యరక

94-74/723

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఎరక
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:23
లస: ససస స
2619 NDX1884346
పపరర: నతగమలలర శశరర కసచదటట

2614 NDX2814085
పపరర: సరయ యశశసత కలమమర ఎరక

2630 NDX1833863
పపరర: శవ పడసరద పపవరశడ

94-76/386

తసడడ:డ రరమ రరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:17-11-775
వయససస:65
లస: పప
94-76/754

2633 NDX3072196
పపరర: బల నతగ ససజలకకద కకమదననన

భరస : హహమనససరరయ యయటటకకరర
ఇసటట ననస:17-11-775, BHUVANA ENCLAV
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ యయటటకకరర
ఇసటట ననస:17-11-775, BHUVANA ENCLAV
వయససస:71
లస: పప

భరస : కకటటశశరరవప కకమదననన
ఇసటట ననస:17/11/776
వయససస:39
లస: ససస స

2634 NDX3121704
పపరర: బల నతగ ససజలకకద కకమదననన

2635 NDX3122629
పపరర: ససనత యరక

2636 NDX3066586
పపరర: బల నతగ శజ లకడద కకమదననన

94-74/687

Deleted

భరస : కకటటశశరరవప కకమదననన
ఇసటట ననస:17/11/776
వయససస:39
లస: ససస స

2640 NDX0190496
పపరర: గరరరజ కకరణదయ� రరజ పపత�
తసడడ:డ సరమఖద సససగ�
ఇసటట ననస:17/11/831
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప కకమదననన
ఇసటట ననస:17-11-776
వయససస:39
లస: ససస స
94-76/755

తసడడ:డ యగర రమణలల వరర శశటస ట
ఇసటట ననస:17-11-776,WARD 4
వయససస:49
లస: పప
94-74/322

2641 NDX0891986
పపరర: జజర రర నతగ సరవణణ దదవ�
భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:17/12
వయససస:41
లస: ససస స

94-74/726

Deleted

భరస : శకనవరసరరవప యరక
ఇసటట ననస:17-11-776
వయససస:46
లస: ససస స

94-75/1162 2638 NDX3051760
2637 NDX3090321
పపరర: సరయ యయశశసథ కలమమర యరక
పపరర: నతగరశశర రరవప వరర శశటస ట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యరక
ఇసటట ననస:17-11-776
వయససస:23
లస: పప

94-74/725

94-74/686

2639 NDX3043205
పపరర: ఆదదతఖ కలమమరర వరర శశటస ట

94-76/756

భరస : నతగరశశర రరవప వరర శశటస ట
ఇసటట ననస:17-11-776,WARD 4
వయససస:43
లస: ససస స
94-74/323

94-74/325
2642 NDX0894816
పపరర: జజర రర కకటటరరమ ససబడహదణఖస�

తసడడ:డ పపరయఖ�
ఇసటట ననస:17/12
వయససస:71
లస: పప
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పపరర: గరత పపరవల�
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94-74/326

భరస : వనసకట ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:17/12/778
వయససస:38
లస: ససస స
2646 NDX0252569
పపరర: వనసకటససబబబరరవప� పపరవల�

94-74/330

94-75/1047

94-77/917

94-74/329

2648 JBV1391945
పపరర: శకనవరసరరవప

94-75/648

తసడడ:డ నతగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-12-778
వయససస:53
లస: పప
94-75/1048

2651 NDX2983864
పపరర: హహహమవత చససడసరర

94-74/727

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:17-12-779 FL.NO 301
వయససస:34
లస: ససస స

2653 NDX2467439
పపరర: శరరష తలపరల

94-75/672

2654 NDX2467421
పపరర: శకధర రరడడడ తలపరల

94-75/673

భరస : శకధర రరడడడ తలపరల
తసడడ:డ శక రరమణలల రరడడ తలపరల
ఇసటట ననస:17-12-779,F.NO.302,ANJALIHO ఇసటట ననస:17-12-779,F.NO.302,ANJALIHO
వయససస:38
లస: ససస స
వయససస:45
లస: పప
94-75/1163

2656 JBV1224385
పపరర: మసజలత నతగమతష

తసడడ:డ రరమకకషష రరమననన
ఇసటట ననస:17-12-781 (4-5-29/37)
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరమకకకషష రరమననన
ఇసటట ననస:17-12-782
వయససస:56
లస: ససస స

2658 NDX2809234
పపరర: అవరసతదదవ బబ రక

2659 NDX2418002
పపరర: నహరరక నతళస

94-74/728

తసడడ:డ పడకర
ఇసటట ననస:17-12-784
వయససస:34
లస: ససస స
2661 NDX2418010
పపరర: శక కకషష నతళస

94-75/647

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప చదరరడడ
ఇసటట ననస:17-12-778
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : హరర పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:17-12-779 FL.NO 301
వయససస:58
లస: ససస స
2655 NDX2742468
పపరర: నతన రరమననన

2647 NDX2229763
పపరర: సరయ శక వలర చదరరడడడ

2650 NDX2611663
పపరర: తనదయ చచదరర చదరరడడడ

2645 JBV1223270
పపరర: అననపపరష చదరరడడడ� �

భరస : నతగరశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:17/12/778
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప చదరరడడ
ఇసటట ననస:17-12-778
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఉమమమహహశశరరరవప�
ఇసటట ననస:17-12-778
వయససస:45
లస: ససస స
2652 NDX2981967
పపరర: రరఘవమద కసదదమళర

94-74/327

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:17/12/778
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:17/12/778
వయససస:51
లస: పప
2649 JBV2969731
పపరర: బబల � సస.హహఛ�

2644 JBV1222223
పపరర: అనసతలకడద చదరరడడడ� �

94-75/649

2657 JBV2727212
పపరర: రరమకకషష .ఆర

94-75/650

తసడడ:డ బణచరయఖ
ఇసటట ననస:17-12-782
వయససస:58
లస: పప
94-75/674

2660 NDX2418028
పపరర: ఇసదదర నతళస

94-75/675

భరస : శక కకషష నతళస
భరస : మహన ససరరఖ పడకరశ రరవప నతళస
ఇసటట ననస:17-12-784, WORD NO-4, AKSH ఇసటట ననస:17-12-784, WORD NO-4, AKSH
వయససస:31
లస: ససస స
వయససస:61
లస: ససస స

94-75/677
2662 NDX2418036
పపరర: మహన ససరరఖ పడకరశ రరవప
నతళస
తసడడ:డ మహన ససరరఖ పడకరశ రరవప నతళస
తసడడ:డ రతస యఖ నతళస
ఇసటట ననస:17-12-784, WORD NO-4, AKSH ఇసటట ననస:17-12-784, WORD NO-4, AKSH
వయససస:37
లస: పప
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ రమమరరవప దగణరబబటట
ఇసటట ననస:17/12/785
వయససస:27
లస: పప

2664 NDX2843746
పపరర: కకటటశశరమద వపరపతనతమ

2666 NDX3154911
పపరర: భరత పడసనన దగణరబబటట

94-75/676

94-74/729

భరస : ఆసజననయణలల వపరపతన
ఇసటట ననస:17-12-785
వయససస:70
లస: ససస స
2667 NDX2708717
పపరర: అరరణ వవర పటనస

తసడడ:డ రరమమసజననయణలల చటటపప తష
ఇసటట ననస:17-12-789
వయససస:23
లస: పప

94-75/1164

భరస : రమమరరవప దగణరబబటట
ఇసటట ననస:17-12-785
వయససస:52
లస: ససస స
94-87/1295

భరస : రరమ కకషష వవర పటనస
ఇసటట ననస:17-12-785
వయససస:25
లస: ససస స
2670 NDX2434736
పపరర: శకకరసత చటటపప తష

2665 NDX3160314
పపరర: వజయ లకడద దగణరబబటట

2668 NDX2842185
పపరర: రరమ కకషష వపరపతనతమ

2671 NDX2434751
పపరర: రరమమసజననయణలల చటటపప తష
తసడడ:డ అనసతయఖ చటటపప తష
ఇసటట ననస:17-12-789
వయససస:52
లస: పప

94-55/741

94-78/1001

తసడడ:డ రమమరరవప దగణరబబటట
ఇసటట ననస:17-12-785
వయససస:27
లస: పప
94-89/846

తసడడ:డ ఆసజననయణలల వపరపతనతమ
ఇసటట ననస:17-12-785
వయససస:28
లస: పప
94-74/332

2663 NDX3161858
పపరర: పడసనన దగణరబబటట

2669 NDX2434744
పపరర: పపషప లత చటటపప తష

94-74/331

భరస : రరమమసజననయణలల చటటపప తష
ఇసటట ననస:17-12-789
వయససస:44
లస: ససస స
94-74/333

2672 NDX1618497
పపరర: అనసతయఖ చతపప తష

94-74/334

తసడడ:డ ససబబయఖ చతపప తష
ఇసటట ననస:17/12/789
వయససస:90
లస: పప
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2673 NDX2505899
పపరర: హరరష చటటపప తష
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94-75/651

తసడడ:డ రరమమసజననయణలల చటటపప తష
ఇసటట ననస:17-12-789
వయససస:21
లస: పప
2676 NDX2137751
పపరర: రరమచసదడ రరడడడ కలర

94-74/337

94-75/654

94-75/657

94-75/660

94-75/1165

Deleted

తసడడ:డ లకద రరడడడ మణలర సగర
ఇసటట ననస:17-12-793
వయససస:34
లస: పప
2691 NDX0426544
పపరర: రరజఖలకడద బబదదననడడ

94-75/664

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-12-795
వయససస:77
లస: ససస స
94-75/667

2697 JBV2969335
పపరర: భమలలక గమడవలర

94-75/669

2683 NDX0426569
పపరర: నతగమలలర శశరర దళవరయ

2686 NDX1772897
పపరర: నతగరరరరన రరడడడ మలమనగగవన

94-75/658

2681 NDX1001387
పపరర: వరసవ గసడపపననన

94-75/661

2687 NDX0425090
పపరర: ససబబబరరవ దళవరయ
తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:17-12-793
వయససస:63
లస: పప

2689 NDX2735819
పపరర: రరజరశశరర మణలర సగర

2690 JBV1223387
పపరర: వరలకడద బబదదననడడ

94-80/890

భరస : రవసదడ రరడడడ మణలర సగర
ఇసటట ననస:17-12-793
వయససస:31
లస: ససస స

2695 NDX1501668
పపరర: పవన కలమమర గమడవలర

2698 JBV2969327
పపరర: ససబబబయమద గమడవలర

2701 NDX0425561
పపరర: సతఖనతనరరయణ పచరవ�
తసడడ:డ భబససరరరవప�
ఇసటట ననస:17/13/799
వయససస:65
లస: పప

94-75/656

2684 NDX0426551
పపరర: ససబబబయమద గసడపననన

తసడడ:డ హనసమసత రరడడడ మలమనగగవన
ఇసటట ననస:17-12-793
వయససస:51
లస: పప

2692 JBV2728723
పపరర: శకనవరసస బబదదననడడ

94-75/653

94-75/659

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:17-12-793
వయససస:71
లస: ససస స
94-75/662

94-75/663

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:17-12-795
వయససస:53
లస: ససస స
94-75/665

2693 NDX0426528
పపరర: కకషషకలమమరర మదమసచల

94-75/666

భరస : రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:17-12-796
వయససస:44
లస: ససస స
94-74/338

2696 JBV1224500
పపరర: రమమదదవ గమడవలర

94-75/668

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:17-12-798
వయససస:41
లస: ససస స
94-75/670

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:17-12-798
వయససస:66
లస: ససస స
94-75/1049

2678 NDX0426619
పపరర: పదతదవత సస హహచ

తసడడ:డ లసగ పడసరద
ఇసటట ననస:17-12-793
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:17/12/798
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:17-12-798
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:17-12-798
వయససస:19
లస: ససస స

94-75/655

తసడడ:డ సతఖనతనరరయణ
ఇసటట ననస:17-12-795
వయససస:62
లస: పప

2694 NDX0431122
పపరర: రరమమహన రరవప
మదమసచల
తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:17-12-796
వయససస:53
లస: పప

2700 NDX2689263
పపరర: పడవలర క గమడవలర

2680 NDX0350660
పపరర: బబపస రరడడడ చసటట

94-74/336

భరస : బబపసరరడడడ
ఇసటట ననస:17-12-791
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:17-12-793
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:17-12-793
వయససస:45
లస: పప
2688 NDX2876274
పపరర: రవసదడ రరడడడ మణలర సగర

94-75/652

తసడడ:డ పరకకరర రరడడడ
ఇసటట ననస:17-12-791
వయససస:55
లస: పప

భరస : నతగరరజ
ఇసటట ననస:17-12-793
వయససస:36
లస: ససస స
2685 NDX0431338
పపరర: నతగరరజ గసడపపననన

2677 NDX1520676
పపరర: అనసష కలర

2675 NDX1110329
పపరర: సరయ శకకరసత రరడడడ కలలన

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరడడడ కలలన
ఇసటట ననస:17/12/790
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:17-12-790
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఫకకరరరరడడడ
ఇసటట ననస:17-12-791
వయససస:68
లస: ససస స
2682 NDX0426577
పపరర: ససధతరరన గణసడపననన

94-74/335

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరడడడ కలర
ఇసటట ననస:17/12/790
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజ రరడడడ కలర
ఇసటట ననస:17/12/790
వయససస:54
లస: పప
2679 NDX0426601
పపరర: సతఖవత సస హహచ

2674 NDX2137777
పపరర: ఇసదదర దదవ కలర

2699 NDX0873422
పపరర: రరమకకకషష గమడవలర

94-75/671

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:17-12-798
వయససస:50
లస: పప
94-74/339

2702 NDX2403756
పపరర: రరధ పనసమమక

94-75/678

భరస : లకడద నతరరయణ పనసమమక
ఇసటట ననస:17-13-799
వయససస:33
లస: ససస స
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2703 JBV1224369
పపరర: జజఖతసప పచరవ
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94-75/679

తసడడ:డ సతఖనతనరరయణ
ఇసటట ననస:17-13-799
వయససస:38
లస: ససస స
2706 NDX2708006
పపరర: వరయఖ బతషల

94-67/947

94-74/730

భరస : చన నతగరశశర రరవప ఇ
ఇసటట ననస:17-13-799/1
వయససస:47
లస: ససస స
2712 NDX2842854
పపరర: శక లకడద బతషల

94-74/733

94-74/734

94-74/737

భరస : చదసచయఖ
ఇసటట ననస:17-13-804
వయససస:42
లస: ససస స
2724 AP151010177556
పపరర: సరసశత కకమదరరడడ
భరస : రరమకకకషష రరరడడడ
ఇసటట ననస:17-13-805
వయససస:56
లస: ససస స
2727 NDX2142446
పపరర: రరమకకషష ససరరగరరర
తసడడ:డ వనసకటపయఖ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:17-13-806
వయససస:50
లస: పప
2730 NDX1499921
పపరర: గరరరరయ పప తత
స రర

2711 NDX2843894
పపరర: నరరకణ రరవప ఉపపప

94-74/731

2713 NDX2874063
పపరర: దసరర రరవప బతషల

2716 NDX2842243
పపరర: కకటటశశరమద బతషల

2719 WKH1997941
పపరర: కకషషరరవప తతడడకకసడ

2722 NDX0492306
పపరర: చదసచయఖ చదబబడ లల

2725 AP151010174488
పపరర: రరమకకషరషరరడడడ కకమదరరడడ

2728 NDX0564500
పపరర: నరరప బబబణ యమగసటట
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-13-806
వయససస:55
లస: పప

94-74/345

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ పడసరద పప తత
స రర
ఇసటట ననస:17/13/808
వయససస:42
లస: పప

94-75/1166

2714 NDX2708741
పపరర: శక లకడద బతషల

94-87/1296

భరస : గరరరబబబణ బతషల
ఇసటట ననస:17-13-799/1
వయససస:22
లస: ససస స
94-74/735

2717 NDX2842110
పపరర: బణజరమద వనమణల

94-74/736

భరస : శసకర రరవప వనమణల
ఇసటట ననస:17-13-799/a
వయససస:32
లస: ససస స
94-76/757

2720 NDX2403707
పపరర: ఉజశల పరవన చదబబడ లల

94-74/342

తసడడ:డ చదసచయఖ చదబబడ లల
ఇసటట ననస:17-13-804
వయససస:22
లస: ససస స
94-75/683

2723 NDX0907436
పపరర: శరఖమలగరరర కకమదరరడడ �

94-74/343

తసడడ:డ రరమకకకషషరరడ�డడ
ఇసటట ననస:17/13/805
వయససస:34
లస: పప
94-75/685

2726 NDX2142453
పపరర: శక దదవ ససరరగరరర

94-75/686

భరస : రరమ కకషష ససరరగరరర
ఇసటట ననస:17-13-806
వయససస:40
లస: ససస స
94-75/688

2729 JBV2893683
పపరర: సరసశత పపరరమమళ సరశమ

94-74/344

భరస : ఆదదమమలస
ఇసటట ననస:17/13/807
వయససస:59
లస: ససస స

94-74/346 2732 NDX1164862
2731 NDX1500058
పపరర: సతఖనతరరయణ పడసరద పప తత
పపరర: నలమ సససదరర పప తష
స రర
స రర

తసడడ:డ పపలమర రరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:17/13/808
వయససస:68
లస: పప

94-74/732

తసడడ:డ రమమరరవప ఉపపప
ఇసటట ననస:17-13-799/1
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ హనవరరడడడ
ఇసటట ననస:17-13-805
వయససస:65
లస: పప
94-75/687

94-74/341

2710 NDX2843852
పపరర: గరరరబబబణ బతషల

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:17-13-804
వయససస:49
లస: పప
94-75/684

2708 NDX2518074
పపరర: గణరవ రరజ వరగడతలమర
తసడడ:డ చనననతగరశశరరరవప వరగడతలమర
ఇసటట ననస:17-13-799/1
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖరరరవప తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:17-13-803
వయససస:32
లస: పప
94-75/682

94-75/681

తసడడ:డ చనన నతగరశశర రరవప వరగడతలమర
ఇసటట ననస:17-13-799/1
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప బతషల
ఇసటట ననస:17-13-799/a
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : గణరవ రరజ వరగడఅలమ
ఇసటట ననస:17-13-799/a
వయససస:26
లస: ససస స
2721 NDX0905216
పపరర: వజయ లకడద చదబబడ లల

94-74/340

తసడడ:డ వనసకట రరవప బతషల
ఇసటట ననస:17-13-799/1
వయససస:27
లస: పప

భరస : గణరవరరజ వరగడఅలమ
ఇసటట ననస:17-13-799/1 1/6 LINE
వయససస:27
లస: ససస స
2718 NDX2842235
పపరర: భణలకడద వరగ దళర

2707 NDX2534618
పపరర: గణరవరరజ వరగడతలమర

2705 NDX2146851
పపరర: లకడద నతరరయణ పపనసమమక

తసడడ:డ రరమయఖ పపనసమమక
ఇసటట ననస:17-13-799
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శక హరర పడసరద బతషల
ఇసటట ననస:17-13-799/1
వయససస:36
లస: పప

భరస : గరరర బబబణ బతషల
ఇసటట ననస:17-13-799/1
వయససస:22
లస: ససస స
2715 NDX3075934
పపరర: భణలకడద వరగడఅలమ

94-75/680

భరస : సతఖనతనరరయణ
ఇసటట ననస:17-13-799
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటవర రరవప బతషల
ఇసటట ననస:17-13-799/1
వయససస:31
లస: పప
2709 NDX2843829
పపరర: ససగమద ఇ

2704 NDX0426692
పపరర: అమరరశశరర పచరవ

94-75/689

భరస : గరరరరయ
ఇసటట ననస:17-13-808
వయససస:35
లస: ససస స
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2733 NDX1432897
పపరర: ససత నలమ పప తతరర
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94-75/690

భరస : మహన కకషష
ఇసటట ననస:17-13-808
వయససస:35
లస: ససస స
2736 NDX1164847
పపరర: మహనకకషష పప తష
స రర

94-75/693

94-74/348

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:17-13-809
వయససస:30
లస: ససస స
2745 NDX1228949
పపరర: రరమదదవ నసదస
భరస : రవ శసకర
ఇసటట ననస:17-13-809
వయససస:38
లస: ససస స
2748 NDX1074616
పపరర: నతగరశశరర నడడసపలర

94-75/701

94-75/704

94-75/1168

తసడడ:డ శసకర పపలయమలస
ఇసటట ననస:17-13-815
వయససస:21
లస: పప

2746 NDX1164896
పపరర: ససససలమ పసటర బ

2749 NDX1149442
పపరర: కకషష బబబణ వకసపటర

2752 NDX0181545
పపరర: రరమ ససబబయఖ నసబమరర

2755 NDX1884437
పపరర: ఎలజబబత రరణణ బతష
స ల

94-74/351

2758 NDX2262103
పపరర: కకరసన జలగస

94-75/699

2761 NDX2262111
పపరర: వనసకటటశ జలగస
తసడడ:డ అసజయఖ జలగస
ఇసటట ననస:17-13-815
వయససస:25
లస: పప

2744 NDX1365592
పపరర: చతగసటట ససజజత

94-75/697

2747 NDX0179366
పపరర: కవత నసబమరర

94-75/700

భరస : రరమ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:17-13-809
వయససస:42
లస: ససస స
94-75/702

2750 NDX1229038
పపరర: రవ శసకర నసదస

94-75/703

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:17-13-809
వయససస:45
లస: పప
94-75/705

2753 NDX3017365
పపరర: సరయ రతనస నసదస

94-75/1167

తసడడ:డ రవ శసకర నసదస
ఇసటట ననస:17-13-809
వయససస:23
లస: పప
94-75/706

2756 NDX2261907
పపరర: పదదజ రరజవరపప

94-74/350

భరస : పరరశతష రరజవరపప
ఇసటట ననస:17-13-812
వయససస:36
లస: ససస స
94-74/352

భరస : ససధతకర జలగస
ఇసటట ననస:17-13-815
వయససస:21
లస: ససస స
94-74/354

94-74/738

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:17-13-809
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అరరణ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:17-13-810
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:17-13-812
వయససస:40
లస: పప
2760 NDX2262137
పపరర: అరరణ కలమమర పపలయమలస

94-75/696

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:17-13-809
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రవ శసకర నసదస
ఇసటట ననస:17-13-809
వయససస:21
లస: ససస స
2757 NDX2261899
పపరర: పరరశతష రరజవరపప

2743 NDX1619115
పపరర: రగహహత వకసపటర

2741 NDX3104569
పపరర: వనసకరయమద పసటర
భరస : ససబబబరరవప పసటర
ఇసటట ననస:17-13-809
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగభమషణస
ఇసటట ననస:17-13-809
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శరఖస పడసరద
ఇసటట ననస:17-13-809
వయససస:46
లస: పప
2754 NDX3021680
పపరర: కకరస ర పసడయ నసదస

94-74/349

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:17-13-809
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : లకదయఖ
ఇసటట ననస:17-13-809
వయససస:47
లస: ససస స
2751 NDX1365386
పపరర: కలమఖణ చకకవరరస పపసడతఖల

2740 NDX1501080
పపరర: ససబబ రరవప పసటల

94-74/347

భరస : వజయ�
ఇసటట ననస:17/13/809
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగభమషణస వకసపటర
ఇసటట ననస:17-13-809
వయససస:30
లస: ససస స
94-75/698

94-75/692

94-75/694 2738 NDX0899864
2737 NDX1432939
పపరర: సతఖనతరరయణ పడసరద పప తతరర
పపరర: ఓరరస ససదరరరన�

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:17/13/809
వయససస:66
లస: పప
94-75/695

2735 NDX1432913
పపరర: గరరరరయ పప తతరర

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ పడసరద
ఇసటట ననస:17-13-808
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పపలమర రరవప
ఇసటట ననస:17-13-808
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:17/13/809
వయససస:32
లస: పప
2742 NDX1164912
పపరర: లకకద పసటర బ

94-75/691

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:17-13-808
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:17-13-808
వయససస:42
లస: పప
2739 NDX1501098
పపరర: మసరసనమద పసటల

2734 NDX1164888
పపరర: సతఖవత పప తష
స రర

2759 NDX2262129
పపరర: మమనక జలగస

94-74/353

తసడడ:డ వనసకటటశ జలగస
ఇసటట ననస:17-13-815
వయససస:23
లస: ససస స
94-74/355

2762 NDX2262053
పపరర: పడసనన లకకద చసతలపపడడ

94-74/356

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:17-13-816
వయససస:21
లస: ససస స
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2763 NDX2262061
పపరర: రరమ కకషష రరడడడ భమమ రరడడ

94-74/357

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ భమమ రరడడడ
ఇసటట ననస:17-13-816
వయససస:22
లస: పప
2766 NDX1198449
పపరర: వనసకటటశశరరర చసతలపపడడ

94-74/360

94-74/594

94-74/597

2770 NDX2684991
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ భమమ రరడడడ

2773 NDX2813533
పపరర: ససరఖ కలమమరర భమమరరడడ

94-76/388

2776 NDX3013760
పపరర: కలమమరర వషష
ష మలకల

భరస : భకస వతసల రరడడడ�
ఇసటట ననస:17/13/819
వయససస:44
లస: ససస స

2779 NDX2892149
పపరర: వనసకట రతనమద బబపథద
యయరరగగటట
భరస : వససదదవ రరడడడ బబపథద యయరరగగటట
ఇసటట ననస:17-13-819
వయససస:79
లస: ససస స

94-75/1170 2782 NDX1257294
2781 NDX2891836
పపరర: వససదదవ రరడడడ బబపతష యయరరగణత
పపరర: వషష
ష కరవఖ బబపతషయయరరగణత

తసడడ:డ పసచర రరడడడ బబపతష యయరరగణత
ఇసటట ననస:17-13-819
వయససస:79
లస: పప
2784 AP151010177134
పపరర: సరగజన దదవ మసడవ�

94-74/365

భరస : శకనవరసరరవప మడడగణడర
ఇసటట ననస:17/13/821
వయససస:46
లస: ససస స

94-74/739

94-74/743

2788 NDX2867778
పపరర: ఉమ మహహశశరర కకనతరరరర

94-75/1169

2791 AP151010177565
పపరర: మలలర శశరర గగరరజవవలల�
భరస : మహనరరవప�
ఇసటట ననస:17/13/821
వయససస:54
లస: ససస స

2771 NDX2684678
పపరర: రరమ కకషష రరడడడ భమమరరడడడ

94-74/596

2774 NDX2813939
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ భమమరరడడడ

94-74/740

2777 NDX1236462
పపరర: లకకద కరసతమమద బబపటట
యయరరగణత
భరస : వనసకట రరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:17-13-819
వయససస:48
లస: ససస స

94-53/71

94-74/741

94-74/742
2780 NDX2891711
పపరర: సరయ మమఘన బబపతష
యయరరగణత
తసడడ:డ వనసకట రమ రరడడడ బబపతష యయరరగణత
ఇసటట ననస:17-13-819
వయససస:21
లస: ససస స

94-76/389

94-76/758
2783 NDX2891786
పపరర: వనసకట రమ రరడడడ బబపతష
యయరరగణత
తసడడ:డ వససదదవ రరడడడ బబపతష యయరరగణత
ఇసటట ననస:17-13-819
వయససస:55
లస: పప

94-74/368

2786 AP151010174153
పపరర: వజయసరరధద మసడవ�

94-74/370

తసడడ:డ ససతతరరమయఖ�
ఇసటట ననస:17/13/820
వయససస:66
లస: పప
94-76/759

భరస : నగరజ కకనతరరరర
ఇసటట ననస:17-13-820
వయససస:35
లస: ససస స
94-74/372

94-74/362

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ భమమరరడడడ
ఇసటట ననస:17-13-816
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వజయ సరరధద�
ఇసటట ననస:17/13/820
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వజయ శరరరధద
ఇసటట ననస:17-13-820
వయససస:33
లస: పప
2790 NDX1377506
పపరర: రతనకలమమరర పపల

2785 NDX0096248
పపరర: కకషష కరరసక� మసడవ�

2768 NDX2522506
పపరర: శకనవరస రరడడడ భమమరరడడడ

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ భమమరరడడడ
ఇసటట ననస:17-13-816
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:17-13-819
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వజయసరరథద�
ఇసటట ననస:17/13/820
వయససస:54
లస: ససస స
2787 NDX3065224
పపరర: వషష
ష తదజ మసదనత

94-74/595

భరస : రరఘవయఖ వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:17-13-817
వయససస:59
లస: ససస స
94-74/363

94-74/359

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరడడడ భమమరరడడడ
ఇసటట ననస:17/13/816
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ భమమరరడడడ
ఇసటట ననస:17-13-816
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనసవరస రరడడడ భమమరరడడడ
ఇసటట ననస:17/13/816
వయససస:43
లస: ససస స
2778 NDX0189274
పపరర: లకడద రరజఖస� కకమమదరరడడడ�

94-74/361

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ భమమ రరడడడ
ఇసటట ననస:17-13-816
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:17-13-816
వయససస:20
లస: ససస స
2775 NDX2528180
పపరర: ససరఖ కలమమరర భమమరరడడ

2767 NDX2518082
పపరర: రరమ కకషష రరడడడ భమమరరడడడ

2765 NDX0424952
పపరర: రమణయఖ చసతలపపడడ

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:17/13/816
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ భమమరరడడడ
ఇసటట ననస:17/13/816
వయససస:27
లస: పప

భసధసవప: ససరఖ కలమమరర భమమ రరడడ
ఇసటట ననస:17-13-816
వయససస:49
లస: ససస స
2772 NDX2689743
పపరర: పడసనన లకడద చసతలపపడడ

94-74/358

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ చతతలపపడడ
ఇసటట ననస:17-13-816
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:17/13/816
వయససస:43
లస: పప
2769 NDX2684652
పపరర: శకనవరస రరడడడ భమమ రరడడడ

2764 NDX2262079
పపరర: వనసకతసపష చతతలపపడడ

2789 NDX2043842
పపరర: మమధవ జజససస

94-74/371

భరస : ససతత రరమయఖ జజససస
ఇసటట ననస:17/13/821
వయససస:37
లస: ససస స
94-74/373

2792 NDX1377480
పపరర: శకనవరసరరవప మడడగణడర

94-74/374

తసడడ:డ పరపరరరవప మడడగణడర
ఇసటట ననస:17/13/821
వయససస:50
లస: పప
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94-75/707

తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ
ఇసటట ననస:17-14
వయససస:53
లస: పప
2796 NDX0349886
పపరర: జయమద ఇసజరటట

94-75/708

94-73/585

94-73/588

94-73/725

94-74/380

94-74/382

94-73/723

2806 AP151010177306
పపరర: శకదదవ యలవరరస�

2809 NDX2938702
పపరర: ససబబరరవప వసకరయల

2812 NDX0094912
పపరర: అశశక దదవ సససగ�

94-74/385

2817 NDX1365626
పపరర: కమలమ దదవ కకసడడగణసట

94-75/711

2815 NDX1788720
పపరర: కమలలసదడ బబబణ పరరచసరర

94-74/378

భరస : వదదశశర రరవప
ఇసటట ననస:17-14-833
వయససస:71
లస: ససస స

94-76/761

2821 NDX2146810
పపరర: ససజన బబ సదదల
తసడడ:డ రమణ కకశశర సససహ బబ సదదల
ఇసటట ననస:17-14-836
వయససస:23
లస: ససస స

94-73/587

2804 NDX2938728
పపరర: అఖల వసకరయల

94-73/724

2807 NDX0426502
పపరర: పదదశక ఆదదరరడడడ�

94-74/379

2810 NDX1788605
పపరర: పడశరసత పరరచసరర

94-74/381

భరస : కమలలసదడ బబబణ పరరచసరర
ఇసటట ననస:17/14/831
వయససస:40
లస: ససస స
94-74/383

94-74/384
2813 NDX0095869
పపరర: అశశక పపడమ సససగ� రరజ వపత�5

తసడడ:డ సరమమఖద సససగ�
ఇసటట ననస:17/14/831
వయససస:31
లస: పప
94-74/386

2816 NDX1365634
పపరర: ససజజత కకసడడగణసట

94-75/710

భరస : రసగర రరవప
ఇసటట ననస:17-14-833
వయససస:45
లస: ససస స
94-75/712

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:17-14-833
వయససస:80
లస: పప
94-73/726

2801 NDX0705640
పపరర: హనసమమనససగ బ�ూసదదల�

భరస : రరజగగపరలరరడడడ�
ఇసటట ననస:17/14/830
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ జగననదహన రరవప పరరచసరర
ఇసటట ననస:17/14/831
వయససస:46
లస: పప
2818 NDX1365436
పపరర: వదదశశర రరవప కకసడడగణసట

94-73/584

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:17-14-830
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ అశశక దదవ సససగ�
ఇసటట ననస:17/14/831
వయససస:31
లస: పప

2814 NDX0522110
పపరర: ససతతష అశశక కకరణ సససగ�
రరజపత�
తసడడ:డ రరజ లకదణ సససగ�
ఇసటట ననస:17/14/831
వయససస:33
లస: పప

భరస : నతగ రరజ పపనసమచర
ఇసటట ననస:17-14-834
వయససస:29
లస: ససస స

2803 NDX2804466
పపరర: ససబబ రరవప వసకరయల

2798 NDX0700047
పపరర: జయరరధ బ�ూసదదల�

తసడడ:డ బబలమజ సససగ�
ఇసటట ననస:17-14-826
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహస
ఇసటట ననస:17-14-830
వయససస:80
లస: పప

భరస : సరమఖద సససగ�
ఇసటట ననస:17/14/831
వయససస:54
లస: ససస స

2820 NDX2960052
పపరర: నరదద పపనసమచర

94-73/586

భరస : మలర ఖరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:17/14/830
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:17/14/830
వయససస:59
లస: పప
2811 NDX0190439
పపరర: శకలసతల బబయ� రరజపత�

2800 NDX0705616
పపరర: రమణ కకషప ర సససగ బ�ూసదదల�

94-74/377

భరస : రమణ కకషప ర సససగ�
ఇసటట ననస:17-14-826
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహస వరకరసయల
ఇసటట ననస:17-14-830
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప వసకరయల
ఇసటట ననస:17-14-830
వయససస:20
లస: పప
2808 NDX0425017
పపరర: రరజగగపరలలడ డడడ ఆదదరరడ�డడ

94-75/709

తసడడ:డ హనసమమనససగ�
ఇసటట ననస:17-14-826
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రరజగగపరలరరడడడ
ఇసటట ననస:17/14/830
వయససస:34
లస: ససస స
2805 NDX2836807
పపరర: అఖల వసకరయల

2797 NDX0426643
పపరర: శరరమద ఒసటట

2795 NDX2043859
పపరర: ససతత రరమయఖ జజససస

తసడడ:డ రరమకకటయఖ జజససస
ఇసటట ననస:17/14/821
వయససస:44
లస: పప

భరస : దతవదస
ఇసటట ననస:17-14-825
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : హనసమమన సససగ
ఇసటట ననస:17-14-826
వయససస:73
లస: ససస స
2802 NDX1202167
పపరర: దదవరఖ రరడడడ ఆదదరరడడడ

94-74/376

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:17/14/817
వయససస:36
లస: పప

భరస : సరలదన
ఇసటట ననస:17-14-825
వయససస:51
లస: ససస స
2799 NDX1033703
పపరర: సమతత బబయ బబ సదదల

2794 NDX0347989
పపరర: ససతతరరమకకషష యలవరరస�

2819 NDX0495234
పపరర: రసగరరరవప కకసడడగణసట

94-76/390

తసడడ:డ వఠరశశర రరవప
ఇసటట ననస:17-14-833
వయససస:53
లస: పప
94-75/713

2822 NDX1365576
పపరర: కళళఖణణ వటటసకలటట

94-75/714

తలర : వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:17-14-836
వయససస:33
లస: ససస స
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2823 NDX1752808
పపరర: వనసకట రతనస వపననవ

94-75/715

తసడడ:డ కకషష మమరరస వపననవ
ఇసటట ననస:17-14-836
వయససస:58
లస: ససస స
2826 NDX2467579
పపరర: శకదదవ చతస జలలర

2824 NDX1365378
పపరర: అశశక ఉననవ

తలర : వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:17-14-836
వయససస:31
లస: పప
94-73/590

భరస : పటబసభ శకనవరస రరవప చతస జలలర
ఇసటట ననస:17-14-838
వయససస:40
లస: ససస స

2827 JBV1222843
పపరర: శకలకడద ఆళళ� �

94-73/593

2832 NDX2840965
పపరర: జజనకక చతస జలలర

94-73/727

2830 NDX2467561
పపరర: పటబసభ శకనవరస రరవప చతస జలలర

తసడడ:డ పటబసభ శకనవరస రరవప చతస జలలర
ఇసటట ననస:17-14-838
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకద రరడడ అలమర
ఇసటట ననస:17-14-838
వయససస:46
లస: పప

2835 NDX0186957
పపరర: ఉమమ మహహశశరర� దదవ�

2836 NDX2035955
పపరర: రరమ కకషష దదవ

94-73/597

భరస : రరమకకకషష�
ఇసటట ననస:17-14-840
వయససస:62
లస: ససస స
94-73/600

94-74/389

భరస : సరసబయఖ గరసజపలర
ఇసటట ననస:17-15
వయససస:65
లస: ససస స
2844 NDX2709939
పపరర: ఖదరరనసహబ షపక

94-74/599

భరస : అల అకబర షపక
ఇసటట ననస:17-15
వయససస:53
లస: ససస స
2847 NDX2742641
పపరర: గరకస లడడయమ కకసడ మణడడ
భరస : ఫపడడరరక ససజయ
ఇసటట ననస:17-15
వయససస:46
లస: ససస స
2850 NDX0579490
పపరర: దసడత వనసకట కకషష రరవప
తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:17-15
వయససస:52
లస: ససస స

94-73/594

94-75/717

94-73/592

2831 NDX1198498
పపరర: రరమరరడడడ వపయమఖరర

94-73/595

2834 NDX0186718
పపరర: ససరరబ� దదవ�

94-73/596

తసడడ:డ రరమకకషష�
ఇసటట ననస:17-14-840
వయససస:29
లస: ససస స
94-73/598

2837 NDX1373851
పపరర: ఇసదదరర తలక
ర రర

94-73/599

భరస : చన గణరవయఖ
ఇసటట ననస:17-14-841
వయససస:59
లస: ససస స

2839 NDX1918889
పపరర: వరరసజననయ సరసబశవ రరవప
నతగస
తసడడ:డ మసరసన రరవప నతగస
ఇసటట ననస:17-14-841
వయససస:66
లస: పప

94-75/718

2842 NDX1809955
పపరర: ఫపడడరరక ససజయ కకసడమణదద

94-74/391

2840 NDX1809914
పపరర: గరకవ లడడయమ కకసడమణదద

2843 NDX2481927
పపరర: సరసబ శవరరవప లమవప

94-74/393

తసడడ:డ జరమస సససదర రరవప కకసడమణదద
ఇసటట ననస:17/15
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ లకదయఖ లమవప
ఇసటట ననస:17-15
వయససస:68
లస: పప

2845 NDX2649325
పపరర: మణసతతజ బబగస షపక

2846 NDX2742724
పపరర: మమరస జజన జజననలగడడ

2848 NDX2742658
పపరర: రరకక అబడహస కకసడమణదద

2851 NDX2189562
పపరర: అనసత సరయరరస దసడత
తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప దసడత
ఇసటట ననస:17-15
వయససస:23
లస: పప

94-74/387

భరస : ఫపడడరరక ససజయ కకసడమణదద
ఇసటట ననస:17/15
వయససస:46
లస: ససస స

94-74/601

94-74/745

భరస : గణనపఅల దనస
ఇసటట ననస:17-15
వయససస:82
లస: ససస స
94-74/749

తసడడ:డ ఫపడడరరక ససజయ
ఇసటట ననస:17-15
వయససస:21
లస: పప
94-75/720

2828 NDX0470732
పపరర: ససజజత ఉయమఖరర�

తసడడ:డ రతతనరరడడడ
ఇసటట ననస:17-14-838
వయససస:61
లస: పప

భరస : మహమదద షపక
ఇసటట ననస:17-15
వయససస:43
లస: ససస స
94-74/747

94-73/589

భరస : రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:17-14-838
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ భబవన రరషస దదవ
ఇసటట ననస:17-14-840
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:17-14-841
వయససస:67
లస: పప
2841 NDX2487734
పపరర: రతస మద గరసజపలర

94-73/591

తసడడ:డ నతగరశశర రరవప చతస జలలర
ఇసటట ననస:17-14-838
వయససస:47
లస: పప
2833 NDX1580571
పపరర: వనణణగగపరల రరడడ అలమర

2825 NDX1580431
పపరర: గరయతడ వణణకకరర

తసడడ:డ సరసబ రరడడ లలట వణణకకరర
ఇసటట ననస:17-14-838
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వరరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:17-14-838
వయససస:45
లస: ససస స

2829 NDX0095794
పపరర: శవ శసకర చసదడమహనతడవప�
వదదదననన�
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:17-14-838
వయససస:41
లస: పప

2838 NDX1373844
పపరర: చన గణరవయఖ లకళళళరర

94-75/716

2849 NDX2189554
పపరర: హరరక భబరర వ దసడత

94-75/719

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప దసడత
ఇసటట ననస:17-15
వయససస:24
లస: ససస స
94-75/721

2852 NDX1619230
పపరర: గరయమన ససనల గగగణల

94-75/722

తసడడ:డ వనసకట ససవర రరడడ గగగణల
ఇసటట ననస:17-15
వయససస:36
లస: పప
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94-76/391

భరస : వనసకట ససబబబరరవప సపషదదననన
ఇసటట ననస:17-15
వయససస:40
లస: ససస స
2856 NDX2677748
పపరర: మననహర సరయ ఆలపరటట

94-76/630

94-75/725

94-75/728

94-75/731

94-75/734

94-76/399

94-76/405

భరస : జజరరర రరజ
ఇసటట ననస:17-16
వయససస:58
లస: ససస స

2866 NDX1824862
పపరర: నతగరశశర రరవప పపరస

2869 NDX1916768
పపరర: భబససర రరవప పపరస

2872 NDX0999979
పపరర: సరళళదదవ కకరకపరటట

2875 NDX0999953
పపరర: థతమస చదలరకలడమ

94-76/408

2878 NDX0022442
పపరర: రమమష బసడర మమడడ�

94-75/732

2881 NDX3072832
పపరర: కకశశర కలమమర చటటసపప డ లల
తసడడ:డ రరమ కకషషరరవప చటటసపప డ లల
ఇసటట ననస:17-16
వయససస:43
లస: పప

2861 NDX1817867
పపరర: ససశల పపరస

94-75/727

2864 NDX2210375
పపరర: రరజఖలకడద చదనతనరరడడ

94-75/730

2867 NDX1818014
పపరర: అశశక కలమమర పపరస

94-75/733

తసడడ:డ భబససర రరవప పపరస
ఇసటట ననస:17-16
వయససస:37
లస: పప
94-75/735

2870 NDX1000140
పపరర: అమణలఖ గగరసటర

94-76/397

తసడడ:డ మణరళ జగననదహన రరవప
ఇసటట ననస:17-16
వయససస:27
లస: ససస స
94-76/401

2873 NDX1000124
పపరర: అరరణకలమమరర గగరసటర

94-76/403

భరస : మణరళ జగననదహన రరవప
ఇసటట ననస:17-16
వయససస:48
లస: ససస స
94-76/406

2876 NDX0022426
పపరర: చదషతనఖ చచదరర� బసడర మమడడ�

94-76/407

తసడడ:డ రమమశ�
ఇసటట ననస:17-16
వయససస:30
లస: పప
94-76/409

2879 NDX0999912
పపరర: మణరళ జగన మహన రరవప
గగరసటర
తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:17-16
వయససస:65
లస: పప

94-76/410

94-76/769

2882 NDX3081809
పపరర: చసదదక
డ చటటసపప డ లల

94-76/770

తసడడ:డ వర�ూ్య�
ఇసటట ననస:17-16
వయససస:55
లస: పప
94-76/768

94-75/723

భరస : వనసకటపపయఖ చదనతనరరడడ
ఇసటట ననస:17-16
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ఓసపఫ
ఇసటట ననస:17-16
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:17-16
వయససస:44
లస: పప
2880 NDX2758977
పపరర: వలసమమద రరజ

94-75/729

భరస : శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:17-16
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ థతమస
ఇసటట ననస:17-16
వయససస:27
లస: పప
2877 NDX0567180
పపరర: రరడబతస
డడ న� మణరళకకషష�

2863 NDX1818568
పపరర: దసరర శఖమమణణ భమవరపప

2858 NDX2210367
పపరర: వనసకట లమవణఖ సప మననన

భరస : భబససర రరవప పపరస
ఇసటట ననస:17-16
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ లమజరస పపరస
ఇసటట ననస:17-16
వయససస:64
లస: పప

భరస : రవ కలమమర చమలడసడడ
ఇసటట ననస:17-16
వయససస:35
లస: ససస స
2874 NDX0999938
పపరర: జజసఫ థతమస చదలరకలడమ

94-75/726

తసడడ:డ భబససర రరవప పపరస
ఇసటట ననస:17-16
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పరరర సరరధద గసధస
ఇసటట ననస:17-16
వయససస:61
లస: పప
2871 NDX1918293
పపరర: ససరరఖ కలమమరర చమలడసడడ

2860 NDX1824847
పపరర: శరసత కలమమరర పపరస

94-76/395

తసడడ:డ శకనవరసరరవప సప మననన
ఇసటట ననస:17-16
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వరరరరడడడ భమవరపప
ఇసటట ననస:17-16
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ భబససర రరవప పపరస
ఇసటట ననస:17-16
వయససస:32
లస: పప
2868 NDX2124329
పపరర: వనసకట రవకలమమర గసధస

94-74/395

తసడడ:డ భబససర రరవప పపరస
ఇసటట ననస:17-16
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకట రవకలమమర గసధస
ఇసటట ననస:17-16
వయససస:51
లస: ససస స
2865 NDX1825027
పపరర: అనల కలమమర పపరస

2857 NDX1918772
పపరర: రవ కలమమర చమలడసడడ

2855 AP151010174078
పపరర: వనసకటశవరరరడడడ గగగణల

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:17-15
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ నతగరశశర రరవప చమలడసడడ
ఇసటట ననస:17/16
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరజశశఖర రరడడడ కళరస
ఇసటట ననస:17-16
వయససస:26
లస: ససస స
2862 NDX2124360
పపరర: వనసకట సతఖవత గసధస

94-76/393

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప సదదననన
ఇసటట ననస:17-15
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకరణ బబబణ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:17-15
వయససస:18
లస: పప
2859 NDX1818519
పపరర: ససషద నతగ లకడద కళరస

2854 NDX2262848
పపరర: శకకళళఖణ సదదననన

భరస : కకశశర కలమమర చటటసపప డ లల
ఇసటట ననస:17-16
వయససస:42
లస: ససస స
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95-154/1227 2884 NDX2769651
2883 SQX2452399
పపరర: రరమ వనసకట శవ మమధవ గకసథద
పపరర: వరసస నసదన రరడడడ బతన

భరస : నరరసదడ గణపరస గకసథద
ఇసటట ననస:17-16
వయససస:21
లస: ససస స
2886 NDX2792075
పపరర: కకషష పడసరద కకడతల

తసడడ:డ మణరళ కకషష రరడడడ బతన
ఇసటట ననస:17-16 F NO 21
వయససస:18
లస: ససస స
94-74/756

తసడడ:డ పసచరయఖ కకడతల
ఇసటట ననస:17-17
వయససస:45
లస: పప
2889 NDX2793164
పపరర: వనసకటనతరరయణ కరసరర

94-74/759

94-75/1174

94-75/1177

94-76/413

94-79/560

94-74/400

భరస : ఖజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:17-22
వయససస:41
లస: ససస స

2896 NDX1918509
పపరర: నహ నతజ ఖమతతన కలలలసస

2899 JBV2728483
పపరర: మహమదద పరరశజ � �

2902 NDX1109495
పపరర: చనన పప లమరశశటస ట

2905 NDX2791911
పపరర: రవసదడ రరడడడ మణలర సగర

94-75/1181

2908 NDX2124352
పపరర: జజహహదత షపక

94-76/411

2911 AP151010177089
పపరర: మణనరర షపక
భరస : భబషర
ఇసటట ననస:17-22
వయససస:42
లస: ససస స

2891 NDX2792232
పపరర: నతగలకడద కరసరర

94-74/761

2894 NDX3016888
పపరర: మదన మహన నసదమమరర

94-75/1176

2897 AP151010177059
పపరర: మణసతతజ బబగస షపక

94-76/412

భరస : అబణదల షషకకర
ఇసటట ననస:17-18
వయససస:56
లస: ససస స
94-76/414

2900 AP151010174091
పపరర: అబణదలలరకకర షపక

94-76/415

తసడడ:డ అబణదలడవపఫ
ఇసటట ననస:17-18
వయససస:64
లస: పప
94-74/398

2903 NDX1109677
పపరర: మమఖగర జజజ నస

94-74/399

తసడడ:డ మమణణకఖస
ఇసటట ననస:17/19
వయససస:54
లస: ససస స
94-74/785

2906 NDX3075983
పపరర: ససససర మమరర మమరర రరట

94-75/1180

తసడడ:డ డదవడ
ఇసటట ననస:17-20(4-5-31/14)
వయససస:56
లస: ససస స
94-76/416

భరస : మణజజమదల మహమదద
ఇసటట ననస:17-22
వయససస:34
లస: ససస స
94-76/418

94-74/758

తసడడ:డ వససదదవ రరవప నసదమమరర
ఇసటట ననస:17-18
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ లకద రరడడడ మణలర సగర
ఇసటట ననస:17-19-793
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నసక రరజ వసగలపపడడ
ఇసటట ననస:17-20(4-5-31/14)
వయససస:47
లస: ససస స
2910 NDX2150456
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-74/397

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:17/19
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కలపపరయణల
ఇసటట ననస:17/19
వయససస:60
లస: ససస స
2907 NDX3075561
పపరర: అమలమవత వసగలపపడడ

2893 NDX0894725
పపరర: కసచబబ టర ఎన నవన�

2888 NDX2794659
పపరర: నరదల కకడతల

భరస : వనసకటటశశరరర కరసరర
ఇసటట ననస:17-17
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అబణదల షషకకర � �
ఇసటట ననస:17-18
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మమరరస చదరరడడడ
ఇసటట ననస:17-18-356
వయససస:47
లస: పప
2904 NDX1109230
పపరర: ససససర టటస
డ

94-74/760

భరస : గణలలరరజ అల మహమదద
ఇసటట ననస:17-18
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అబణదల షషకకర మహమదద
ఇసటట ననస:17-18
వయససస:35
లస: పప
2901 NDX2196823
పపరర: శకనవరస రరవప చదరరడడ

2890 NDX2792109
పపరర: ధనలకడద కరసరర

94-74/755

భరస : కకషష పడసరద కకడతల
ఇసటట ననస:17-17
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర నతరరయణ�
ఇసటట ననస:17-18
వయససస:29
లస: పప

భరస : మదన మహన నసదమమరర
ఇసటట ననస:17-18
వయససస:35
లస: ససస స
2898 JBV2728558
పపరర: గణలలరజ అల మహమదద

94-74/757

భరస : వనసకట నతరరయణ కరసరర
ఇసటట ననస:17-17
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ లమలపరరదద ఇపపల
ఇసటట ననస:17-17
వయససస:18
లస: పప
2895 NDX3016847
పపరర: భబరర వ నసదమమరర

2887 NDX2792281
పపరర: వనసకటటశశరరర కరసరర

2885 NDX2791937
పపరర: పసచరయఖ కకడతల

తసడడ:డ రరఘవయఖ కకడతల
ఇసటట ననస:17-17
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ కరసరర
ఇసటట ననస:17-17
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ కరసరర
ఇసటట ననస:17-17
వయససస:39
లస: పప
2892 NDX3078318
పపరర: భస శసకర రరడడడ ఇపపల

94-76/771

2909 NDX0626390
పపరర: హజరర� షపక�

94-76/417

తసడడ:డ ఇసతతఖజ�
ఇసటట ననస:17-22
వయససస:35
లస: ససస స
94-76/419

2912 AP151010177090
పపరర: ఇసతతఖజ షపక

94-76/420

భరస : భబషర
ఇసటట ననస:17-22
వయససస:56
లస: ససస స
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2913 AP151010174195
పపరర: మహహదదదన షపక

94-76/421

తసడడ:డ భబషర
ఇసటట ననస:17-22
వయససస:41
లస: పప
2916 NDX3021730
పపరర: రగశమద వణణకకరర

94-75/1189

2919 NDX1916933
పపరర: యశశసత కలమమర రరడడడ కటటసరపప

94-76/424

94-74/402

94-74/404

94-74/407

94-75/737

94-75/740

2926 NDX2262152
పపరర: లకడద మసడవ

2929 NDX2262178
పపరర: కకసడల రరవప మసడవ

2932 NDX0873661
పపరర: ససత మలమరదద

2935 NDX0873703
పపరర: రరమణలల మలమరదద

94-74/410

2938 NDX1373315
పపరర: మమరరడడడ హరరవరర న రరడడడ

2941 NDX0178723
పపరర: కవత పపపరళళ
భరస : శకధర బబబణ పపపరళళ
ఇసటట ననస:17-29
వయససస:47
లస: ససస స

94-76/423

94-87/1297
2921 NDX2707867
పపరర: కటటస రపప జయవసత కలమమర రరడడ

2924 AP151010177066
పపరర: రగశమద వణణకకరర�

94-76/426

94-74/405

2927 NDX2262186
పపరర: వనసకట నతగ సరయరరస
శరఖమమరర
తసడడ:డ వరయఖ చచదరర శరఖమమరర
ఇసటట ననస:17-26
వయససస:23
లస: పప

94-74/406

94-74/408

2930 NDX0737882
పపరర: ఉష ససరఖకలమమరర శరఖమమరర

94-75/736

భరస : వరయఖ చచదరర
ఇసటట ననస:17-26
వయససస:47
లస: ససస స
94-75/738

2933 NDX0737668
పపరర: వరయఖ చచదరర శరఖమమరర

94-75/739

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:17-26
వయససస:50
లస: పప
94-75/741

2936 NDX1373323
పపరర: మమరరడడడ దదవఖ రరడడ

94-74/409

భరస : హరరవరర న రరడడడ
ఇసటట ననస:17-27
వయససస:33
లస: ససస స
94-74/411

తసడడ:డ కకషరష రరడడడ
ఇసటట ననస:17-27
వయససస:34
లస: పప
94-74/413

2918 NDX0351502
పపరర: సశరష లత కతదస రపప�

భరస : బబపసరరడడడ�
ఇసటట ననస:17-25
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ లకదయఖ
ఇసటట ననస:17-26
వయససస:77
లస: పప

భరస : కకషరష రరడడడ
ఇసటట ననస:17-27
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ జజకక నతయణడడ�
ఇసటట ననస:17-28
వయససస:53
లస: పప

94-74/403

భరస : రరమణలల
ఇసటట ననస:17-26
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:17-26
వయససస:56
లస: పప

2940 NDX0572768
పపరర: ఏటటకకరర� నకకలస�

2923 NDX2020337
పపరర: వశశశశశరరరవప చదవపల

94-74/401

తసడడ:డ అనసత లకకదరరడడడ
ఇసటట ననస:17-24
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:17-26
వయససస:47
లస: పప

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:17-26
వయససస:53
లస: ససస స

2937 NDX1373307
పపరర: మమరరడడడ హహమ లత

94-76/425

భరస : kondalarao మసడవ
ఇసటట ననస:17-26
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ చచదరర శరఖమమరర
ఇసటట ననస:17-26
వయససస:26
లస: పప

2934 NDX0738484
పపరర: రసగరరరవ బబజవరడ

2920 NDX0434449
పపరర: అనసత లకకదరరడడడ కతదస రపప�

2915 NDX1807561
పపరర: జయవసత కలమమర రరడడ
కటటస రపప
తసడడ:డ అసూసత లకకద రరడడ కటటస రపప
ఇసటట ననస:17/24
వయససస:24
లస: పప

భరస : అనసత లకకదరరడడడ�
ఇసటట ననస:17-24
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శవమద చదవపల
ఇసటట ననస:17/25
వయససస:25
లస: పప

భరస : శకనవరస పరతతరర
ఇసటట ననస:17/26
వయససస:39
లస: ససస స

2931 NDX0738492
పపరర: శరరశణణ బబజవరడ

94-75/1190

తసడడ:డ లకకదనతరరయణరరడడడ�
ఇసటట ననస:17-24
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప చదవపల
ఇసటట ననస:17-25
వయససస:24
లస: ససస స

2928 NDX2265700
పపరర: వనసకట గగతమ శరఖమమరర

2917 NDX3021995
పపరర: పవన కలమమర రరడడడ వణణకకరర
తసడడ:డ బబపస రరడడడ వణణకకరర
ఇసటట ననస:17-24
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అనసత లకకద రరడడ కటటసరరపప
ఇసటట ననస:17-24
వయససస:25
లస: పప

2925 NDX1727553
పపరర: జజఖత పరతతరర

94-76/422

తసడడ:డ లసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:17-22
వయససస:51
లస: పప

భరస : బబపస రరడడడ వణణకకరర
ఇసటట ననస:17-24
వయససస:46
లస: ససస స

2922 NDX2189547
పపరర: అనసపమ చదవపల

2914 NDX0887919
పపరర: లకద రరడడడ మమకకరరడడడ

2939 NDX1373299
పపరర: మమరరడడడ కకషరష రరడడడ

94-74/412

తసడడ:డ బససవ రరడడడ
ఇసటట ననస:17-27
వయససస:60
లస: పప
94-78/680

2942 NDX0187161
పపరర: శకధర బబబణ పపరళళ peralla

94-78/681

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పపరరళళ peralla
ఇసటట ననస:17-29
వయససస:59
లస: పప

Page 138 of 259

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-43

2943 AP151010174230
పపరర: వనణణగగపరలమచతరరఖలల శకకకసడ�

94-74/414

తసడడ:డ రరమమచతరరఖలల�
ఇసటట ననస:17/30
వయససస:58
లస: పప
2946 NDX0180505
పపరర: బససత దథనపరటట

94-78/682

94-78/685

2952 NDX0738450
పపరర: చదసచసరరమయఖ మమరరపపడడ

94-75/747

94-78/688

94-78/694

94-75/749

94-78/686

2956 NDX0185983
పపరర: వనసకట రరజరసదడ రరడడడ దససపర

2959 NDX2941078
పపరర: నతసస బబలమజ బబ డత

2962 NDX0425041
పపరర: బణలర యఖ యడర పలర

95-189/1707

Deleted
94-75/753

తసడడ:డ జగననదహన రరవప
ఇసటట ననస:17-36
వయససస:38
లస: పప

2965 NDX0426585
పపరర: పరమమశశరర దననకలల

94-78/692

94-134/677

2971 NDX0644245
పపరర: సతఖవత మలర స�
భరస : గగపరలరరవప�
ఇసటట ననస:17/38
వయససస:52
లస: ససస స

94-75/745

2954 NDX2150514
పపరర: భబరత దససపర

94-78/687

2957 NDX2058429
పపరర: శకనవరస రరవప మణకలస

94-78/693

2960 NDX1075100
పపరర: అరరణజజఖత యడర పలర

94-75/748

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:17-33
వయససస:47
లస: ససస స
94-75/750

2963 SQX2076248
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక

95-129/907

తసడడ:డ అనస షపక
ఇసటట ననస:17-33
వయససస:25
లస: ససస స
94-75/751

2966 NDX0426627
పపరర: ససతతలకడద చసకసపలర

94-75/752

భరస : జగననదహనరరవప
ఇసటట ననస:17-36
వయససస:57
లస: ససస స
94-75/754

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:17-36
వయససస:60
లస: పప
94-76/806

2951 NDX0738476
పపరర: చదషతనఖ శవ మమరరపపడడ

తసడడ:డ బసవయఖ మణకలస
ఇసటట ననస:17-31
వయససస:43
లస: పప

భరస : శవరరమకకకషష
ఇసటట ననస:17-35
వయససస:65
లస: ససస స
2968 NDX0431023
పపరర: జగననదహన రరవప చసకసపలర

94-78/684

భరస : వనసకట రరజరసదడ రరడడడ దససపర
ఇసటట ననస:17-31
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:17-33
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ అనస షపక
ఇసటట ననస:17-33
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపటర
ఇసటట ననస:17-37
వయససస:43
లస: పప

2953 NDX2058445
పపరర: మమధవ లత దససప

2948 NDX0184408
పపరర: రవసదడ రరడడడ దససపర dumpa

తసడడ:డ చదసచసరరమయఖ
ఇసటట ననస:17-31
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస బబబణ
ఇసటట ననస:17-31
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:17-33
వయససస:55
లస: పప

2970 NDX2868073
పపరర: ససబబయఖ పపటర

94-75/744

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరడడ దససపర
ఇసటట ననస:17-31
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయణలల పసగణలకరర
ఇసటట ననస:17-31
వయససస:45
లస: పప

2967 NDX0431064
పపరర: శకకరసత చసకసపలర

2950 NDX0737783
పపరర: ససవరష లత మమరరపపడడ

94-75/743

తసడడ:డ వనసకట రరమరరడడడ dumpa
ఇసటట ననస:17-30
వయససస:36
లస: పప

భరస : రవసదడ రరడడడ దససప
ఇసటట ననస:17-31
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మణకలస
ఇసటట ననస:17-31
వయససస:41
లస: ససస స

2964 SQX2502417
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక

94-78/683

భరస : చదసచసరరమయఖ
ఇసటట ననస:17-31
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకదనతరరయణ
ఇసటట ననస:17-31
వయససస:60
లస: పప

2961 NDX0649558
పపరర: మలర ఖమరరరన రరవప యడర పలర

2947 NDX0179150
పపరర: రరజరశశరర దదవ దససపర

2945 AP151010177245
పపరర: లకకదపదతదవత శకకకసడ

భరస : వనణణగగపరలమచతరరఖలల
ఇసటట ననస:17-30
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమరరడడడ dumpaa
ఇసటట ననస:17-30
వయససస:56
లస: ససస స

2949 NDX0188581
పపరర: వనసకట రరమరరడడడ దససపర
dumpa
తసడడ:డ పరపసరరడడడ dumpa
ఇసటట ననస:17-30
వయససస:60
లస: పప

2958 NDX2074458
పపరర: నరరసదడ చకకవరరస పసగణలకరర

94-75/742

తసడడ:డ వనణణగగపరలమచతరరఖలల
ఇసటట ననస:17-30
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ donapati
ఇసటట ననస:17-30
వయససస:38
లస: ససస స

2955 NDX2058437
పపరర: నతగమణణ మణకలస

2944 JBV2969277
పపరర: రమఖశక కకసడత

2969 NDX0179267
పపరర: అబణదల నత�మన. abdul

94-78/696

తసడడ:డ అజస ఖమన అబణదల
ఇసటట ననస:17-36
వయససస:34
లస: ససస స
94-74/415

2972 NDX1502765
పపరర: మసగమద బబ లలర పలర

94-75/755

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:17-40
వయససస:35
లస: ససస స
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94-75/756

భరస : లకడదనతరరయణ
ఇసటట ననస:17-40
వయససస:48
లస: ససస స

2974 NDX1001023
పపరర: వసశకకషష మననవ

తసడడ:డ లకడదనతరరయణ
ఇసటట ననస:17-40
వయససస:32
లస: పప

94-75/759 2977 NDX1000942
2976 NDX1556119
పపరర: ససరఖ నతరరయణ రరడడ మమరరడడ
పపరర: లకడదనతరరయణ మననవ

తసడడ:డ ససబబ రరమ రరడడ
ఇసటట ననస:17-40
వయససస:51
లస: పప
2979 NDX2682185
పపరర: ససబబరరవప కసదదపప

94-58/604

2980 NDX2262160
పపరర: రరషసత షపక
తసడడ:డ సపషదత వలర షపక
ఇసటట ననస:17-41
వయససస:21
లస: ససస స

2982 NDX1854844
పపరర: జజఖతతసప యలమరపడగడ

2983 NDX1838947
పపరర: భబరత అలర క

94-74/418

తసడడ:డ దసరరర పడసరద యలమరపడగడ
ఇసటట ననస:17/41
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:17-41
వయససస:58
లస: ససస స
2988 AP151010270188
పపరర: దసరరరపడసరద యలమరపడగడ

94-74/424

94-75/761

94-75/764

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:17-41
వయససస:71
లస: ససస స

94-74/419

2992 NDX2019363
పపరర: అఖల తతళళళరర

2995 NDX1556143
పపరర: పదతదవత మమరరడడ

94-75/767

2998 NDX1074970
పపరర: అనసరరధ కకమదననన

94-74/422

3001 NDX2019348
పపరర: అశశక తతళళళరర
తలర : పదతదవత తతళళళరర
ఇసటట ననస:17-41
వయససస:34
లస: పప

2981 NDX2189513
పపరర: సరయ ససమ యలమరపడగడ

94-74/417

2984 AP151010270607
పపరర: వససతకలమమరర యలమరపడగడ

94-74/420

2987 NDX1838954
పపరర: పడభబకర అలర క

94-74/423

తసడడ:డ ససరరఖ నతరరయణ అలర క
ఇసటట ననస:17/41
వయససస:46
లస: పప
94-74/425

2990 NDX1773317
పపరర: ససత రరమణలల వనమశశటస ట

94-74/426

తసడడ:డ వర నతగ భమషణస వనమశశటస ట
ఇసటట ననస:17/41
వయససస:69
లస: పప
94-75/762

2993 NDX1074871
పపరర: లకకదచదషతనఖ కకమదననన

94-75/763

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:17-41
వయససస:35
లస: ససస స
94-75/765

2996 NDX0948216
పపరర: వజయలకడద కకమదననన

94-75/766

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:17-41
వయససస:50
లస: ససస స
94-75/768

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:17-41
వయససస:53
లస: ససస స
94-75/770

94-75/1205

భరస : దసరరరపడసరద
ఇసటట ననస:17-41
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ససరఖ నతరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:17-41
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:17-41
వయససస:51
లస: ససస స
3000 NDX0492819
పపరర: శశషరరతనస నతరర

2989 NDX1164961
పపరర: శకనవరస రరవప మణవశ

2978 NDX2731412
పపరర: ససబబ రరవప కసదదపప

తసడడ:డ దసరర పడసరద యలమరపడగడ
ఇసటట ననస:17-41
వయససస:23
లస: ససస స

తలర : పదతదవత తతళళళరర
ఇసటట ననస:17-41
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:17-41
వయససస:35
లస: ససస స
2997 NDX0177352
పపరర: శకలసతల చససచస

94-74/416

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మణవశ
ఇసటట ననస:17-41
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ రరడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:17-41
వయససస:22
లస: ససస స
2994 NDX0948190
పపరర: లమవణఖ కకమదననన

2986 NDX1949355
పపరర: నతగ లకకద వనమశశటస ట

94-75/758

తసడడ:డ వరరసజననయ పడసరద కసదదపప
ఇసటట ననస:17-40
వయససస:62
లస: పప

భరస : ససత రరమణలల వనమశశటస ట
ఇసటట ననస:17/41
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:17-41
వయససస:55
లస: పప
2991 NDX2189661
పపరర: నతగ సరయ రసగన మమరరడడ

94-75/760

భరస : పడభబకర అలర క
ఇసటట ననస:17/41
వయససస:41
లస: ససస స
94-74/421

2975 NDX1001049
పపరర: వనసకటకకషష మననవ

తసడడ:డ లకడదనతరరయణ
ఇసటట ననస:17-40
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:17-40
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వరరసజననయ కసదదపప
ఇసటట ననస:17-40 FOURTUNE TOWERS
వయససస:62
లస: పప

2985 NDX1162965
పపరర: నరదల మణవరశ

94-75/757

2999 NDX1075043
పపరర: వజయలకడద కకమదననన

94-75/769

భరస : ససతయఖ
ఇసటట ననస:17-41
వయససస:68
లస: ససస స
94-75/771

3002 NDX1075092
పపరర: శకకరసత కకమదననన

94-75/772

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:17-41
వయససస:34
లస: పప
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3003 NDX0948232
పపరర: అజయ కలమమర కకమదననన

94-75/773

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:17-41
వయససస:34
లస: పప
3006 NDX1883413
పపరర: వనసకట ఫణణసదడ తకరసళ

94-76/427

94-78/698

తసడడ:డ వనసకటరరవప మణపపలననన
ఇసటట ననస:17-41 F 207 BHAVANI
వయససస:57
లస: పప
3015 NDX2648921
పపరర: ధనష ఓరరగసటట

3007 NDX1883439
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస ఇమడబతస న

94-76/428

3010 NDX1829466
పపరర: భబణణ పడకరశ దతసరర

94-78/699

3013 NDX2636686
పపరర: రరజరశశరర మణపపలననన

3016 NDX2649085
పపరర: హహమసత మలర సపరటట

3008 NDX1699695
పపరర: అసదద ససజనఖ లకడద ande

94-78/697

3011 NDX0535039
పపరర: పపరష చసదడ రరవప దతసరర dasari

94-78/700

తసడడ:డ రరమయఖ dasari
ఇసటట ననస:17-41
వయససస:54
లస: పప
94-74/608

భరస : లకదణ బబబణ మణపపలననన
ఇసటట ననస:17-41 F 207 BHAVANI
వయససస:51
లస: ససస స
94-74/609

94-75/1206

తసడడ:డ శరసతతరరమ ande
ఇసటట ననస:17-41
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప దతసరర
ఇసటట ననస:17-41
వయససస:28
లస: పప
94-59/774

3005 NDX3010451
పపరర: వనసకట శవ రరడడడ కన రరడడడ

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కన రరడడడ
ఇసటట ననస:17-41
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ భబవనతనరరయణ ఇమడబతస న
ఇసటట ననస:17-41
వయససస:46
లస: పప

భరస : పపరషచసదడరరవప dasari
ఇసటట ననస:17-41
వయససస:48
లస: ససస స
3012 NDX2666329
పపరర: లకదణ బబబణ మణపపలననన

94-75/774

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కరశరరడడడ
ఇసటట ననస:17-41
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ చనన సతఖనతరరయణ తకరసళ
ఇసటట ననస:17-41
వయససస:26
లస: పప
3009 NDX0535633
పపరర: పదతదవత దతసరర dasari

3004 NDX1847559
పపరర: వనసకట శవర రరడడ కరశరరడడడ

3014 NDX2577153
పపరర: పవన కలమమర మణపపలననన

94-98/606

తసడడ:డ లకదణ బబబణ మణపపలననన
ఇసటట ననస:17-41 F 207 BHAVANI
వయససస:22
లస: పప
94-74/612

3017 NDX2677276
పపరర: సపషయయఖదత హజరర బబనన

94-74/610

తసడడ:డ శకనవరస ససనల కలమమర ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:17-41 F 301
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట అనల కలమమర మలర సపరటట
ఇసటట ననస:17-41 F305
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఖమతబ అహమద హహసపన
ఇసటట ననస:17-41 F 504 BHAVANI RES
వయససస:56
లస: ససస స

3018 NDX2677185
పపరర: ఏమ హహసపన బబష

3019 NDX2757896
పపరర: గరత నతగళర

3020 NDX2772226
పపరర: సరగర బబబణ అరరగరల

94-74/611

తసడడ:డ ఏమ ఎసడడ హహసపన
ఇసటట ననస:17-41 F 504 BHAVANI RES
వయససస:30
లస: పప

భరస : తడనతథ చసద నతగళర
ఇసటట ననస:17-41, Flat no. 507
వయససస:43
లస: ససస స

3021 NDX1699703
పపరర: అసదద అరరణ ande

3022 NDX2816627
పపరర: శరసత రరస అసదద

94-78/701

భరస : శరసతతరరమ ande
ఇసటట ననస:17-42
వయససస:49
లస: ససస స
3024 NDX2118702
పపరర: ససరఖదదవర రరమ మహన

94-76/807

తసడడ:డ లకదయఖ
ఇసటట ననస:17-42
వయససస:25
లస: పప
94-78/1010

తసడడ:డ పపననయఖ అసదద
ఇసటట ననస:17-42
వయససస:55
లస: పప
94-72/929

3025 NDX0441154
పపరర: నతగరశశర పడసరద ససరఖదదవర

3023 NDX2223360
పపరర: హరరత ససరఖదదవర

94-72/930

3026 NDX0595082
పపరర: anitha chilaka

తసడడ:డ రరమ మహనరరవప ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:17-42 new d.no, old d.no:4-5-3
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కనపరరరర
ఇసటట ననస:17-43
వయససస:48
లస: ససస స

3027 NDX0521880
పపరర: శకనవరసరరవప కనపరరరర

3028 JBV1220359
పపరర: లకదమద ఉననస

3029 NDX0347823
పపరర: నరరష వపననస

తసడడ:డ రరధతకకషషమమరరస kanaparti
ఇసటట ననస:17-43
వయససస:52
లస: పప
3030 NDX0798934
పపరర: రరచకకసడ శకనవరస రరవప
rachakonda
తసడడ:డ కకటయఖ rachakonda
ఇసటట ననస:17-45
వయససస:49
లస: పప

94-78/706

భరస : పపదరరజయఖ vunnam
ఇసటట ననస:17-45
వయససస:25
లస: ససస స
94-78/710

3031 NDX2058528
పపరర: వనసకట చరసజవ కకరకపరటట
తసడడ:డ ఇమదనయయలల కకరకపరటట
ఇసటట ననస:17-46
వయససస:39
లస: పప

94-72/928

భరస : నతగరశశర పడసరద ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:17-42 new d.no, old d.no:4-5-3
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖదదవర నతగరశశర పడసరద
ఇసటట ననస:17-42 new d.no, old d.no:4-5-3
వయససస:23
లస: పప
94-78/704

94-76/808

94-78/702

94-78/708

తసడడ:డ పపద రరజయఖ వపననస
ఇసటట ననస:17-45
వయససస:31
లస: పప
94-78/714

3032 NDX3284478
పపరర: గరలబ బఇవనష షపక

94-73/940

భరస : గల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:17-68-13
వయససస:71
లస: ససస స
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3033 NDX2529071
పపరర: వనసకట నరసససహరరవప పపలపరటట

94-98/12

3034 NDX2572840
పపరర: వననద సరయ గసగమరర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపలపరటట
ఇసటట ననస:17-162 VENKATA RAMANA AP
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గసగమరర
ఇసటట ననస:17-231
వయససస:20
లస: పప

3036 NDX0339804
పపరర: మమధవ గగసదద

3037 AP151010186491
పపరర: శశషషవలర జజససస

94-80/336

భరస : జగదదశ చసదడ
ఇసటట ననస:18-7-316
వయససస:38
లస: ససస స
94-80/339

తసడడ:డ వనసకటకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:18-7-316
వయససస:47
లస: పప

94-80/337

94-80/912

భరస : వనసకట కకషష మమరరస గగసడడ
ఇసటట ననస:18-7-316
వయససస:75
లస: ససస స

3040 AP151010183179
పపరర: జగదదష చసదడ

94-80/340

94-80/915

3043 NDX2788065
పపరర: సరయ కకషష చసదడ రరడడడ వసగల

తసడడ:డ జగదదశ చసదడ గగసడడ
ఇసటట ననస:18-7-316
వయససస:20
లస: ససస స
94-80/1015

3046 NDX3220787
పపరర: పదతదవత అచసట

3038 AP151010183180
పపరర: పడభబత చసదడ గగసదద

3041 AP151010183386
పపరర: భణపతరరయణడడ జజససస

94-80/913

94-80/914

తసడడ:డ జగదదశ చసదడ గగసడడ
ఇసటట ననస:18-7-316
వయససస:21
లస: ససస స
94-57/1128

3047 NDX3248226
పపరర: వషష
ష అచసట

94-57/1132

భరస : శవ రరమ కకషష మమరరస హసపబసడ
ఇసటట ననస:18-7-319
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష మమరరస అచసట
ఇసటట ననస:18-7-319
వయససస:24
లస: పప

3049 NDX2711034
పపరర: వరరరఘవయఖ అనతనపడగడ

3050 NDX3221801
పపరర: రమమ దదవ శరరపపరపప

94-12/1240

94-56/811

తసడడ:డ రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:18-7-320
వయససస:61
లస: పప

3051 NDX3258605
పపరర: రరమలసగర రరడడడ శరరపపరపప

94-57/820 3053 NDX0214445
3052 NDX3169851
పపరర: మమదదరరడడడ వనసకట మహహశశర రరడడ
పపరర: శలప సససధసర కడడయమల

భసధసవప: రమమ దదవ
ఇసటట ననస:18-7-321
వయససస:51
లస: పప
3054 NDX1551499
పపరర: మమకల సతఖవత
భరస : వజయ సరగర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-324
వయససస:49
లస: ససస స
3057 NDX1551481
పపరర: మమకల వజయ సరగర రరడడడ

తసడడ:డ రరయపప రరడడడ పరశస
ఇసటట ననస:18-7-325
వయససస:61
లస: ససస స

3055 NDX1607144
పపరర: మలసపరటట గరరరజ

94-80/346

94-80/916

94-80/344

3056 NDX1143338
పపరర: రరజవ కడడయమల

94-80/345

తసడడ:డ బబల కకటటశశర రరవప కడడయమల
ఇసటట ననస:18-7-324
వయససస:37
లస: పప

3058 NDX0407312
పపరర: వనసకట నతరరయణ రరడడ
మమదదరరడడడ
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-324
వయససస:51
లస: పప

94-80/347

3061 NDX3086949
పపరర: సటటస బబబణ పప దదలమపప

94-14/954

తసడడ:డ చనన రరవప పప దదలమపప
ఇసటట ననస:18-7-328
వయససస:41
లస: పప

94-80/342

తసడడ:డ బబల కకటటశశర రరవప కడడయమల
ఇసటట ననస:18-7-324
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సరయ బబబణ
ఇసటట ననస:18-7-324
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-324
వయససస:49
లస: పప
3060 NDX3150471
పపరర: మమరర రరట మమరర పరశస

భరస : రరమలసగర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-321
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-324
వయససస:19
లస: పప
94-80/343

94-80/341

3044 NDX2788016
పపరర: చసదదక
డ గగసడడ

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష మమరరస అచసట
ఇసటట ననస:18-7-319
వయససస:28
లస: ససస స
94-57/1137

94-80/338

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:18-7-316
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ బబపస రరడఖ వసగల
ఇసటట ననస:18-7-316
వయససస:29
లస: పప

3045 NDX2788040
పపరర: పదదదన గగసడడ

94-74/713

తసడడ:డ వనసకటకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:18-7-316
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:18-7-316
వయససస:50
లస: పప

3042 NDX2788057
పపరర: నతగశరగమణణ గగసడడ

3035 NDX2860930
పపరర: ఝనస రరణణ ససరఖదదవర

భరస : రరఢ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:17-11772
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : భమపతరరయణడడ
ఇసటట ననస:18-7-316
వయససస:78
లస: ససస స

3039 AP151010183246
పపరర: శవరరమచసదడ గగసదద

3048 NDX3233392
పపరర: శశశత అచసట

94-96/528

3059 NDX0657486
పపరర: అరరణత మమదదరరడడ

94-80/348

భరస : వనసకట నతరరయణ రరడడ మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-325
వయససస:42
లస: ససస స
3062 NDX3084795
పపరర: రరఢ పప దదలమపప

94-14/955

భరస : సతస బబబణ పప దదలమపప
ఇసటట ననస:18-7-328
వయససస:27
లస: ససస స
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3063 NDX2838902
పపరర: బబబణ పడకరశస కరర పపడడ

94-80/917

తసడడ:డ దదవసహయస కరర పపడడ
ఇసటట ననస:18-7-328
వయససస:61
లస: పప
3066 NDX3143609
పపరర: శవరన మనతనకలరర

94-57/823

94-80/351

94-80/354

94-80/357

94-80/918

94-80/919

94-80/362

తసడడ:డ పడసరద రరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-336
వయససస:21
లస: పప

3076 NDX1995614
పపరర: సరసబ శవ రరవప మలర సపరటట

3079 JBV1222215
పపరర: నతగరశశరరరవప కకమదననన

3082 NDX3124906
పపరర: ససజయ కలమమర బడద

3085 NDX0856732
పపరర: జయ భరతరరడడడ గణదదబసడ

94-80/365

3088 NDX0376848
పపరర: బబపసరరడడడ వసగల

94-80/358

3091 NDX2816049
పపరర: పడణవనసద రరడడడ వసగల
తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ వసగల
ఇసటట ననస:18-7-336
వయససస:19
లస: పప

3071 NDX0628925
పపరర: సరగజన� బబ లమర�

94-80/353

3074 NDX0407429
పపరర: మలలర శశరరరవప బ.

94-80/356

3077 NDX0298695
పపరర: లకడద నతరరయణ బ.

94-80/359

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:18-7-330
వయససస:76
లస: పప
94-80/360

3080 NDX2622413
పపరర: కకషష కలమమరర కసచరర

94-80/814

భరస : బబ లర కకసడయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:18-7-334
వయససస:65
లస: ససస స
94-79/630

3083 NDX0603712
పపరర: రవసదడనతథ రరడడడ వసగల

94-80/361

తసడడ:డ బబపసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-336
వయససస:31
లస: పప
94-80/363

3086 NDX0005637
పపరర: వరపడసరద రరడడడ భవనస

94-80/364

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-336
వయససస:49
లస: పప
94-80/366

తసడడ:డ పకకరరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-336
వయససస:57
లస: పప
94-80/921

94-80/350

తసడడ:డ లకడదనతరరయణ
ఇసటట ననస:18-7-330
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-336
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ పకకరర రరడడడ వసగల
ఇసటట ననస:18-7-336
వయససస:50
లస: పప
3090 NDX3130101
పపరర: వసశ కకషష రరడడడ భవనస

94-80/355

తసడడ:డ తరరపతరరవప బడద
ఇసటట ననస:18-7-336
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-336
వయససస:43
లస: పప
3087 NDX0386284
పపరర: శకనవరస రరడడడ వసగల

3073 NDX0298737
పపరర: పపరష చసదడరరవప బ.

3068 NDX2124576
పపరర: చరసజవ మణతస ననన

భరస : వనసకట రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:18-7-330
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:18-7-334
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కలక
ర రర
ఇసటట ననస:18-7-334
వయససస:21
లస: పప
3084 NDX0376814
పపరర: కకషరషరరడడడ గణదదబసడ

94-80/352

తసడడ:డ శశష రరవప మలర సపరటట
ఇసటట ననస:18-7-330
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప మనతనకలరర
ఇసటట ననస:18-7-330
వయససస:38
లస: పప
3081 NDX2970424
పపరర: గగకలల సరయ కలక
ర రర

3070 AP151010186294
పపరర: శరరద తమమద�

94-57/822

భరస : నరరసదడ బబబణ పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:18-7-330
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడదనతరరయణ
ఇసటట ననస:18-7-330
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ నతగరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-330
వయససస:64
లస: పప
3078 NDX3208139
పపరర: మధస మనతనకలరర

94-80/349

భరస : వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:18-7-330
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజరసదడ పడసరద అచసటట
ఇసటట ననస:18-7-330
వయససస:28
లస: పప
3075 NDX0830802
పపరర: శశషరరరడడడ ససగరన

3067 NDX2296440
పపరర: శవరన మననకకరర

3065 NDX3122397
పపరర: అశశన మనతనకలరర

భరస : మధస ససధతన మనతనకలరర
ఇసటట ననస:18-7-330
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మధస మననకకరర
ఇసటట ననస:18-7-330
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:18-7-330
వయససస:45
లస: ససస స
3072 NDX1540013
పపరర: రవ తదజ అచసటట

94-57/821

తసడడ:డ ససబబ రరవప మనతనకలరర
ఇసటట ననస:18-7-330
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మధస ససధతన మనతనకలరర
ఇసటట ననస:18-7-330
వయససస:19
లస: ససస స
3069 NDX0301887
పపరర: చసదతడవత బ

3064 NDX3122355
పపరర: మధస ససధతన మనతనకలరర

3089 NDX3110012
పపరర: శరరష రరణణ బడద

94-80/920

భరస : ససజయ కలమమర బడద
ఇసటట ననస:18-7-336
వయససస:44
లస: ససస స
94-80/922

3092 NDX0934042
పపరర: తనసజ� కరప�

94-79/12

తసడడ:డ అమద రరవప�
ఇసటట ననస:18-7-339
వయససస:30
లస: ససస స
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94-79/13

తసడడ:డ భబససర రరవప బతఞ ననన
ఇసటట ననస:18-7-339
వయససస:44
లస: ససస స
3096 NDX0295816
పపరర: నవన� కరపర�

94-79/16

94-79/19

94-79/631

94-79/22

3114 NDX2944940
పపరర: నతగ మలర శశరర యడర పలర

94-79/25

94-79/28

భరస : రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:18-7-346
వయససస:62
లస: ససస స

94-79/632

3106 NDX2019207
పపరర: మహర నరదల కరవపరర

3109 NDX1233576
పపరర: జజఖత చసదడ

3112 NDX1233568
పపరర: శక రరమ కలమమర చసదడ

94-76/887

94-79/32

3115 NDX2031904
పపరర: నలమ అనతరజల

94-79/23

3101 NDX2655199
పపరర: వనసకట రతన కలమమరర కసచరర

3104 AP151010186035
పపరర: నతగరసదడమద కకసడడగణసట

3107 AP151010186536
పపరర: ససగసధద జసపరల

94-79/26

3110 NDX0974634
పపరర: లకడద నతగరసదడమద లసగరననన

94-79/29

3113 NDX0958579
పపరర: జనతరరన రరవప లసగరననన

94-79/24

94-79/27

94-79/30

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:18-7-342
వయససస:74
లస: పప
94-79/31

3116 NDX2930907
పపరర: కకటటశశర రరవప యడర పలర
భసధసవప: అలఅసర ర షపక
ఇసటట ననస:18-7-343
వయససస:69
లస: పప

3118 NDX2074623
పపరర: లకడద భబయ గమన

3119 NDX1243682
పపరర: ఊషర రరణణ దదవభకలసన

భరస : శరత చసదడబబబణ
ఇసటట ననస:18-7-346
వయససస:62
లస: ససస స

94-79/21

భరస : జనతరర న రరవప లసగరననన
ఇసటట ననస:18-7-342
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవర నతగర యస వరర రరవప అనతరజల
ఇసటట ననస:18-7-343
వయససస:26
లస: ససస స

3121 AP151010186564
పపరర: రరజఖలకడద దదవభకలసన

94-79/571

భరస : శవరరసపడసరద
ఇసటట ననస:18-7-341
వయససస:63
లస: ససస స

94-79/33

భరస : బణనసత సససగ గమన
ఇసటట ననస:18-7-344
వయససస:66
లస: ససస స
94-79/35

94-79/18

భరస : నతగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:18-7-340
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:18-7-342
వయససస:46
లస: పప

భరస : శవ రరమకకకషషరరవప
ఇసటట ననస:18-7-344
వయససస:51
లస: ససస స
3120 AP151010186568
పపరర: వదతఖదదవ దదవభకలసన

3103 NDX2724599
పపరర: కవత కరషస

3098 NDX2403814
పపరర: కకటటశశర రరవప కసచరర

భరస : కకటటశశర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:18-7-339
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శక రరమ కలమమర
ఇసటట ననస:18-7-342
వయససస:41
లస: ససస స

భసధసవప: అలఅసర ర షపక
ఇసటట ననస:18-7-343
వయససస:68
లస: ససస స
3117 NDX0299115
పపరర: లకడద అరరణ శక పపదద

94-79/20

భరస : రఘణనతథ రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:18-7-341
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:18-7-341
వయససస:67
లస: పప
3111 JBV1220599
పపరర: శవనతగమలలర శశరరరవప �
మకరసన�
తసడడ:డ పసచరయఖ� �
ఇసటట ననస:18-7-342
వయససస:44
లస: పప

3100 NDX0085704
పపరర: జనసన సరహహబ� శశక�

94-79/15

తసడడ:డ కకటయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:18-7-339
వయససస:55
లస: పప

భరస : ససన
డ వరససలల కరషస
ఇసటట ననస:18-7-339
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడయఖ�
ఇసటట ననస:18-7-340
వయససస:80
లస: పప
3108 AP151010183437
పపరర: శవరరమపడసరద జసపరల

94-79/17

తసడడ:డ పకకర�
ఇసటట ననస:18-7-339
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ కరషస
ఇసటట ననస:18-7-339
వయససస:46
లస: పప
3105 AP151010183163
పపరర: నతగరశశరరరవప కకసడడగణసట�

3097 NDX1524215
పపరర: రమమష బబబణ ససరరగరరర

3095 NDX0085902
పపరర: పకకర బ� షపక�

భరస : జనసన సరహహబ�
ఇసటట ననస:18-7-339
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:18-7-339
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వరయమఖ
ఇసటట ననస:18-7-339
వయససస:73
లస: పప
3102 NDX2738334
పపరర: శకనవరససలల నతయణడడ కరష స

94-79/14

భరస : అమద రరవప�
ఇసటట ననస:18-7-339
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ అమమద రరవప�
ఇసటట ననస:18-7-339
వయససస:31
లస: పప
3099 NDX0295774
పపరర: అమమద రరవప కరపర

3094 NDX0298455
పపరర: కకకషషవనణ�ణ కరప�

94-79/633

94-79/34

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:18-7-346
వయససస:35
లస: ససస స
94-79/36

3122 AP151010183656
పపరర: ససరరష దదవభకలసన�

94-79/37

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప�
ఇసటట ననస:18-7-346
వయససస:41
లస: పప
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3123 AP151010183761
పపరర: రరమచసదడరరవప దదవభకలసన

94-79/541

తసడడ:డ అమరరశశరరరవప
ఇసటట ననస:18-7.346
వయససస:69
లస: పప
3126 NDX0299446
పపరర: ఆదదలకదమద ఉసపష పలర

94-79/40

94-57/824

94-79/634

3130 NDX2403582
పపరర: శకధర ఏనసమణల

3133 NDX3143500
పపరర: రరన శక అవపతష

94-77/921

3136 NDX2849800
పపరర: నతగ కకషష నలక
ర రర

3139 NDX0299362
పపరర: శకదదవ వడర మమడడ

తసడడ:డ ఈశశర రరడడడ ససరరగర
ఇసటట ననస:18-7-352 FLAT NO 102 KARTH
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-7-353
వయససస:50
లస: ససస స

3141 NDX0299404
పపరర: సససదర రరవమద తతడడపరరస

3142 NDX0340109
పపరర: భబరర వ రరడడడ తతడడపరరస

94-79/46

భరస : కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:18-7-353
వయససస:88
లస: ససస స
3144 NDX0296277
పపరర: బబపసరరడడడ తతడడపరరస

94-79/49

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:18-7-358
వయససస:45
లస: పప

94-80/923

94-79/52

3148 JBV2994457
పపరర: అపరపరరవప తతళళ
ర రర

94-79/635

3151 NDX0085647
పపరర: కకదసడత రరమయఖ� ఈగలపత�
తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:18-7-358
వయససస:71
లస: పప

3131 NDX2570737
పపరర: చదదశత ఎనసమణల

94-61/931

3134 NDX2898930
పపరర: గరత గణణ

94-57/825

3137 NDX2428878
పపరర: ససజజత ససరరగర

94-79/42

భరస : శవ శసకర రరడడడ ససరరగర
ఇసటట ననస:18-7-352 FLAT NO 102 KARTH
వయససస:41
లస: ససస స
94-79/44

3140 NDX0299461
పపరర: ఉమమదదవ తతడడపరరస

94-79/45

భరస : బబపసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-353
వయససస:58
లస: ససస స
94-79/47

3143 NDX0296285
పపరర: భరత రరడడడ తతడడపరరస

94-79/48

తసడడ:డ బబపసరరడడడ తతడడపరరస
ఇసటట ననస:18-7-353
వయససస:29
లస: పప
94-79/50

3146 NDX0296160
పపరర: శకనవరసరరవప వడర మమడడ

94-79/51

తసడడ:డ మలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:18-7-355
వయససస:54
లస: పప
94-79/53

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:18-7-357
వయససస:61
లస: పప
94-79/55

94-57/81

భరస : గసగరరస సససగ గణణ
ఇసటట ననస:18-7-350 ,
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : గగపరలలడ డడడ
ఇసటట ననస:18-7-355
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:18-7-357
వయససస:51
లస: ససస స
3150 NDX1233782
పపరర: మహన రరవప గణడద

3145 JBV1220482
పపరర: ఇసదదర పలర సరరడడడ

3128 NDX2414837
పపరర: గరయతడ ఏనసమణల

తసడడ:డ శకధర ఎనసమణల
ఇసటట ననస:18-7-350
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపస రరడడడ తతడడపరరస
ఇసటట ననస:18-7-353
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-353
వయససస:54
లస: పప
3147 JBV3003332
పపరర: శరరష తతళళళరర�

94-61/50

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:18-7-352
వయససస:45
లస: పప
94-79/43

94-79/39

భరస : శకధర ఏనసమణల
ఇసటట ననస:18-7-350
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకధర రరడడడ అవపతష
ఇసటట ననస:18-7-350
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బసకత సససగ గణణ
ఇసటట ననస:18-7-350, PL NO 101
వయససస:40
లస: పప
3138 NDX2428886
పపరర: శవ శసకర రరడడడ ససరరగర

94-79/41

తసడడ:డ వనసకటటసశరరరరవ ఏనసమణల
ఇసటట ననస:18-7-350
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ రరడడడ అవపతష
ఇసటట ననస:18-7-350
వయససస:46
లస: పప
3135 NDX2940146
పపరర: గసగరరస సససగ గణణ

3127 NDX0891754
పపరర: శవ రరమ కకషరషరరవప పపదద

3125 AP151010186565
పపరర: పలర వ దదవభకలసన

తసడడ:డ శరత చసదడబబబణ
ఇసటట ననస:18-7-347
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పపనతనరరవప
ఇసటట ననస:18-7-347
వయససస:59
లస: పప

భరస : శకధర రరడడడ అవపతష
ఇసటట ననస:18-7-350
వయససస:48
లస: ససస స
3132 NDX3142973
పపరర: శకధర రరడడడ అవపతష

94-79/38

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష రరవప
ఇసటట ననస:18-7-347
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-347
వయససస:74
లస: ససస స
3129 NDX3141926
పపరర: ఝనస వరణణ రరడడడ అవపతష

3124 NDX0299198
పపరర: ఝమనస లకడద పపదద

3149 NDX1233659
పపరర: రమమష ఈగలపరటట

94-79/54

తసడడ:డ కకదసడత రరమయఖ
ఇసటట ననస:18-7-358
వయససస:25
లస: పప
94-79/56

3152 NDX0299511
పపరర: శభలకడద రరఘవరపప

94-79/57

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:18-7-360
వయససస:64
లస: ససస స
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3153 AP151010183186
పపరర: వనసకటభబనసపడకరష రరఘవరపప

94-79/58

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:18-7-360
వయససస:41
లస: పప
3156 NDX1997412
పపరర: వనసకటటశశరరర నతగరననన

94-79/61

94-79/64

94-79/67

94-79/70

94-79/73

94-79/76

94-79/79

భరస : రరమ శవ పడసరద పరతళళపలర
ఇసటట ననస:18-7-367
వయససస:59
లస: ససస స

3166 NDX0085845
పపరర: వజయ� ఈగల�

3169 AP151010183009
పపరర: మధసరరసపడసరద డడ

3172 NDX1505579
పపరర: నతగరరజ మనననస

3175 NDX0297283
పపరర: వనసకటటశశరరర� వరమలలర�

94-79/82

94-79/85

94-79/71

3161 NDX1100577
పపరర: శకనవరసరరవప అననన

94-79/66

3164 NDX0300608
పపరర: శరరద డడ�

94-79/69

3167 AP151010186102
పపరర: కలససమకలమమరర .డడ

94-79/72

భరస : డడ.కర మహన
ఇసటట ననస:18-7-364
వయససస:77
లస: ససస స
94-79/74

3170 NDX0300889
పపరర: వనసకట లకడద� వరమలలర�

94-79/75

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:18-7-365
వయససస:44
లస: ససస స
94-79/77

3173 NDX1161355
పపరర: నతగరరజ M

94-79/78

తసడడ:డ మమరససడదయణలల
ఇసటట ననస:18-7-365
వయససస:28
లస: పప
94-79/80

3176 NDX1713610
పపరర: శరసత శక ఏదసరరపరక

94-79/81

తసడడ:డ మమణణకరఖల రరవప ఏదసరరపరక
ఇసటట ననస:18-7-366
వయససస:24
లస: ససస స

3178 NDX1713602
పపరర: వనసకట సరయ అఖల
ఏదసరరపరక
తసడడ:డ మమణణకరఖల రరవప ఏదసరరపరక
ఇసటట ననస:18-7-366
వయససస:24
లస: పప

94-79/83

3181 NDX0750802
పపరర: కకకకల కకసడత�

94-79/86

భరస : వనసకట రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:18-7-367
వయససస:68
లస: ససస స

94-79/63

భరస : మదసరరసపడసరద�
ఇసటట ననస:18-7-364
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శలలమ�న�
ఇసటట ననస:18-7-365
వయససస:49
లస: పప

భరస : నతగరశశర రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:18-7-366
వయససస:40
లస: ససస స
3180 AP151010186309
పపరర: రరజరశశరర పరతళళపలర

94-79/68

తసడడ:డ మమరససడదయణలల
ఇసటట ననస:18-7-365
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పపదదదరరడ�డడ
ఇసటట ననస:18-7-365
వయససస:49
లస: పప
3177 NDX2019272
పపరర: వనత రరణణ బబ డపరటట

3163 NDX0301283
పపరర: అసజనతదదవ� లమవప�

3158 NDX1122159
పపరర: లకకదకలమమరర అననన

తసడడ:డ వనసకట కకషషరరవప
ఇసటట ననస:18-7-362
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ డడ.కర. మహన
ఇసటట ననస:18-7-364
వయససస:48
లస: పప

భరస : రరమణలల�
ఇసటట ననస:18-7-365
వయససస:56
లస: ససస స
3174 NDX0596213
పపరర: ఏ� జయరరమరరడ�డడ

94-79/65

తసడడ:డ కకదసడరరమయఖ�
ఇసటట ననస:18-7-364
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నతరరయణ లమవప
ఇసటట ననస:18-7-364
వయససస:37
లస: పప
3171 NDX0300913
పపరర: వనసకరటమద� కకమణదగగన�

3160 NDX0598078
పపరర: నరరసదడ కలమమర� అసబటట�

94-79/60

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-7-362
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : హరరబబబణ�
ఇసటట ననస:18-7-364
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కరమమశశర రరవప కకమదననన
ఇసటట ననస:18-7-364
వయససస:47
లస: ససస స
3168 NDX0297937
పపరర: శక హరరబబబణ లమవప

94-79/62

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప�
ఇసటట ననస:18-7-362
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అననన
ఇసటట ననస:18-7-363
వయససస:23
లస: పప
3165 NDX2019199
పపరర: కకషష కలమమరర కకమదననన

3157 NDX0902023
పపరర: ససరరఖ నతరరన

3155 NDX1997446
పపరర: దదరసరనమద నతగరననన

భరస : వనసకటటశశరరర నతగరననన
ఇసటట ననస:18-7-361
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బసవయఖ
ఇసటట ననస:18-7-362
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:18-7-362
వయససస:65
లస: ససస స
3162 NDX2118181
పపరర: భబరత చసదడ అననన

94-79/59

తసడడ:డ లకడదనరరససహస
ఇసటట ననస:18-7-360
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ లకదయఖ నతగరననన
ఇసటట ననస:18-7-361
వయససస:40
లస: పప
3159 NDX0085829
పపరర: నరదలమదదవ వనలగపపడడ

3154 AP151010183077
పపరర: వనసకటటశశరరరవప రరఘవరపప

3179 NDX0582775
పపరర: కకటటశశరర ఎదసరరపరక�

94-79/84

భరస : మమణణకరఖలరరవప�
ఇసటట ననస:18-7-367
వయససస:46
లస: ససస స
3182 NDX2150621
పపరర: వసశ కకషష పడసరద గమడడగణసటర

94-79/87

తసడడ:డ శసకర పడసరద గమడడగణసటర
ఇసటట ననస:18-7-367
వయససస:23
లస: పప
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3183 NDX0577593
పపరర: వనసకటకకషష� మకరరల�

94-79/88

తసడడ:డ సతఖస�
ఇసటట ననస:18-7-367
వయససస:34
లస: పప

3184 NDX0891010
పపరర: మమణణకరఖల రరవప� ఎదసరరపరక�

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:18-7-367
వయససస:54
లస: పప

3186 NDX0600114
పపరర: కకసడత వనసకట రరమరరడడడ�

94-79/91

తసడడ:డ ససరరరరడడడ�
ఇసటట ననస:18-7-367
వయససస:72
లస: పప

3187 JBV2994259
పపరర: వనసకటటశశర రరడ�డడ రరడ�డడ

94-79/93

తసడడ:డ నరసససహ రరవప చసదన
ఇసటట ననస:18-7-369
వయససస:25
లస: ససస స

3190 NDX1882167
పపరర: ససససదథ జతష

94-79/96

3193 NDX0301432
పపరర: ససరరఖభబరత� పపరరమమళళ�

భరస : సదత ససవర రరవప అయనసపపడడ
ఇసటట ననస:18-7-369
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:18-7-369
వయససస:53
లస: ససస స

3195 NDX1997750
పపరర: రరజరశశరర చలర గణసడర

3196 NDX2197318
పపరర: అజయ సరయ నతరరన

94-79/100

భరస : భబససర రరవప చలర గణసడర
ఇసటట ననస:18-7-369
వయససస:67
లస: ససస స
94-79/103

94-79/106

94-79/110

తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరరస చగణరరపరటట
ఇసటట ననస:18-7-377
వయససస:50
లస: పప

94-79/97

3205 NDX0298000
పపరర: వనసకటశరససస �స చతస జలలర�

94-79/113

3208 NDX2952638
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చదనసనపరటట

94-79/101

3211 NDX2654598
పపరర: రఘణరరస బబబణ కకలర
తలర : అసకమద కకలర
ఇసటట ననస:18-7-377
వయససస:53
లస: పప

3191 NDX2074573
పపరర: గరత లకడద కకలమరర

94-79/95

3194 NDX0301556
పపరర: సరసబబడజఖస� నలర మతష�

94-79/99

3197 NDX0340133
పపరర: భమపరల� సస.హహచ�

94-79/102

తసడడ:డ భబససరరరవప�
ఇసటట ననస:18-7-369
వయససస:30
లస: పప
94-79/104

3200 NDX1188986
పపరర: కలమఖణణ కకషష మహన చటటసజలలర

94-79/105

తసడడ:డ వనసకట శరససస స
ఇసటట ననస:18-7-369
వయససస:41
లస: పప
94-79/108

3203 NDX1882241
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప
దదపపలపపడడ
తసడడ:డ హనసమయఖ దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:18-7-369
వయససస:51
లస: పప

94-79/109

94-79/111

3206 NDX0298299
పపరర: భబససరరరవప� చలమరగణసడర �

94-79/112

తసడడ:డ భమసయఖ�
ఇసటట ననస:18-7-369
వయససస:70
లస: పప
94-76/888

తసడడ:డ ససతతరమయఖ
ఇసటట ననస:18-7-370
వయససస:70
లస: పప
94-57/826

94-79/636

భరస : ససబబబ రరవప�
ఇసటట ననస:18-7-369
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ కకకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:18-7-369
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ కకటటషయమ�
ఇసటట ననస:18-7-369
వయససస:71
లస: పప
3210 NDX2857274
పపరర: కకశశర చగణరరపరటట

3202 NDX0340257
పపరర: ససరరసదడ చలమరగణసడర �

3188 NDX3109188
పపరర: వనసకట రరమమనసజస వసగల

భరస : రవసదడ బబబణ కకలమరర
ఇసటట ననస:18-7-369
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ Yభబససరరరవప�
ఇసటట ననస:18-7-369
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప కకలమరర
ఇసటట ననస:18-7-369
వయససస:55
లస: పప
3207 NDX0376020
పపరర: ససబబబ రరవప� నలర మణతష
స �

94-79/94

తసడడ:డ ససబబ రరవప�
ఇసటట ననస:18-7-369
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప�
ఇసటట ననస:18-7-369
వయససస:41
లస: పప
3204 NDX2074581
పపరర: రవసదడ బబబణ కకలమరర

3199 NDX0596163
పపరర: రమమకరసత� నలర మతష�

94-79/90

తసడడ:డ వ వ నమమదళళశర వసగల
ఇసటట ననస:18-7-368
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నతరరన
ఇసటట ననస:18-7-369
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససబబడమణఖమ�
ఇసటట ననస:18-7-369
వయససస:35
లస: పప
3201 NDX0298232
పపరర: రరమ పడసరద� నలర మణతష
స �

94-79/92

తసడడ:డ ససబబబరరవప జతష
ఇసటట ననస:18-7-369
వయససస:25
లస: ససస స

3192 NDX0301226
పపరర: శక లకడద అయనసపపడడ

3185 AP151010183636
పపరర: రరమ శవ పడసరద పరతళళపలర

తసడడ:డ భదదడ రరజ పరతళళపలర
ఇసటట ననస:18-7-367
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ� �
ఇసటట ననస:18-7-367
వయససస:80
లస: పప

3189 NDX1713636
పపరర: ససకనఖ చసదన

3198 NDX0298034
పపరర: ససరఖపడవణ� పపరరమమళర�

94-79/89

3209 NDX2703619
పపరర: శరరద దతమమరర

94-79/572

భరస : స.వ.స.స.మధసరస పడసరద దతమమరర
ఇసటట ననస:18-7-374
వయససస:53
లస: ససస స
94-79/573

3212 NDX2659340
పపరర: రఘణరరమ బబబణ కకలర

94-79/574

తసడడ:డ అసకమద కకలర
ఇసటట ననస:18-7-377
వయససస:53
లస: పప
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3213 NDX2696995
పపరర: శవ నతగ వమల చగణరరపరటట

94-79/575

భరస : కకశశర చగణరరపరటట
ఇసటట ననస:18-7-377
వయససస:39
లస: ససస స
3216 NDX1122183
పపరర: శరరదత దదవ కరకలమమనస

3214 NDX2659282
పపరర: పడదదప కలమమర కకలర

94-79/114

3217 NDX2703254
పపరర: రరమ శవ పడసరద పరతతలర పలలర
తసడడ:డ భదదడ రరజ పరతతలర పలలర
ఇసటట ననస:18-7-378
వయససస:65
లస: పప

3219 NDX2694461
పపరర: రరజరశశరర పరతతలర పలలర

3220 NDX2970218
పపరర: కరరరసక పలలకకరర

94-168/808

తసడడ:డ రరమ శవ పడసరద పరతతలర పలలర
ఇసటట ననస:18-7-378
వయససస:62
లస: ససస స
94-57/827

94-79/638

3223 NDX3056918
పపరర: బసడతరరపలర వసశకకషష

94-57/829

94-56/699

94-79/643

94-57/828

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:18-7-386
వయససస:40
లస: ససస స

94-79/577
3224 NDX2703817
పపరర: సరయ దదవఖ మమధసరర గణసటటపలర

3229 NDX3153012
పపరర: వనసకట రరమయఖ మననస

3235 NDX2992261
పపరర: జరశశసత చచదరర కకనదనత

3238 NDX1484385
పపరర: కనఖక పరమమశశరమద కసటటత

3241 NDX0296913
పపరర: శశషగరరరరరవప రరపరర
తసడడ:డ చలమయఖ
ఇసటట ననస:18-7-387
వయససస:61
లస: పప

94-80/924

భరస : బసడతరరపలర శవ పడసరద
ఇసటట ననస:18-7-382
వయససస:55
లస: ససస స
94-79/640

94-79/641
3230 NDX3172707
పపరర: వనసకట నతగ మమఘమమల మననస

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ మననస
ఇసటట ననస:18-7-382 F NO 302
వయససస:18
లస: ససస స
94-57/830

3233 NDX2995363
పపరర: లకడద దదవ కకణణదదన

94-79/642

భరస : పపరష చసదడ శశఖర రరవప కకణణదదన
ఇసటట ననస:18-7-383
వయససస:47
లస: ససస స
94-79/644

3236 NDX2708949
పపరర: వనయ బబబఊ గణసటటపలర

94-81/774

తసడడ:డ నతగరశశరరరవప గణసటటపలర
ఇసటట ననస:18-7-383
వయససస:55
లస: పప
94-57/83

భరస : వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:18-7-386
వయససస:69
లస: ససస స
94-79/115

95-136/727

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష పడసరద గణసటటపలర
ఇసటట ననస:18-7-382
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ కకటటశశరరవప కకనదనత
ఇసటట ననస:18-7-383
వయససస:22
లస: పప
94-57/82

3221 SQX2481653
పపరర: జజషషవ పలలకకరర
తసడడ:డ ఏసస
ఇసటట ననస:18-7-381
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప కకణణదదన
ఇసటట ననస:18-7-383
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప కకణణదదన
ఇసటట ననస:18-7-383
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప తతళళ
ర రర
ఇసటట ననస:18-7-387
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమ శవ పడసరద పరతతలర పలలర
ఇసటట ననస:18-7-378
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ మననస
ఇసటట ననస:18-7-382 F NO 302
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప కకనదనత
ఇసటట ననస:18-7-383
వయససస:56
లస: పప

3240 NDX2042042
పపరర: సరయదదప తతళళ
ర రర

94-78/813

94-79/639 3227 NDX3046968
3226 NDX2880292
పపరర: వనసకట నతగ మమఘమమల మననస
పపరర: బసడతరరపలర ఇసదదరర దదవ

94-56/700 3232 NDX3003704
3231 NDX2992295
పపరర: పపరష చసదడ శశఖర రరవప కకనదనత
పపరర: అజయ బబబణ కకణణదదన

3237 NDX1484393
పపరర: శక లకడద కసటటత

3218 NDX2700318
పపరర: భరత భమషణ పరతతలర పలలర

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ మననస
ఇసటట ననస:18-7-382
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమయఖ మననస
ఇసటట ననస:18-7-382 F NO 302
వయససస:39
లస: ససస స

3234 NDX2999100
పపరర: వజయ కలమమర కకణణదదన

94-58/613

తసడడ:డ బసడతరరపలర శవ పడసరద
ఇసటట ననస:18-7-382
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ నతగరశశర రరవప గణసటటపలర
ఇసటట ననస:18-7-382
వయససస:55
లస: పప
3228 NDX3156270
పపరర: అనసరరధ మననస

94-79/637

తసడడ:డ ఏసస పలలకకరర
ఇసటట ననస:18-7-381
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనయ బబబణ గణసటపలర
ఇసటట ననస:18-7-382
వయససస:47
లస: ససస స
3225 NDX2999076
పపరర: వనయ బబబణ గణసటటపలర

3215 NDX2733541
పపరర: నతగ సరయ యశశశన చగణరర
పటట
తసడడ:డ కకశశర చగణరరపరటట
ఇసటట ననస:18-7-377
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘణరరమ బబబణ కకలర
ఇసటట ననస:18-7-377
వయససస:21
లస: పప

భరస : రఘణరరస బబబణ కకలమర
ఇసటట ననస:18-7-377 SAI VILLA APTS, F-2
వయససస:48
లస: ససస స

3222 NDX3003829
పపరర: అనసరరధ నసకరవరరపప

94-79/576

3239 NDX2873131
పపరర: శకనవరస రరవప కసతదటట

94-79/645

తసడడ:డ వనసకటరతనస కసతదటట
ఇసటట ననస:18-7-386
వయససస:50
లస: పప
94-79/116

3242 AP151010186784
పపరర: పధతదవత తషమదలపరటట�

94-79/117

భరస : జనతరద నరరవప�
ఇసటట ననస:18-7-388
వయససస:72
లస: ససస స
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3243 NDX1484377
పపరర: రరఘవమద మనననస
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94-57/84

భరస : వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:18-7-391
వయససస:66
లస: ససస స
3246 NDX0085928
పపరర: కకసడమద నమద�ల

94-79/119

94-79/578

94-79/647

94-57/832

94-79/122

94-79/580

94-79/125

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:18-7-396
వయససస:54
లస: పప

3256 NDX2978047
పపరర: శరసతన యరకగణసటర

3259 NDX1249986
పపరర: నరసససహ రరడడడ పపణతఖల

3262 NDX2604361
పపరర: జజఖత యరకగణసటర

3265 JBV3003159
పపరర: వనసకటరమణమద రరడడడ� �

94-56/35

3268 NDX3230968
పపరర: రరజరశకర రరడడడ ఠనసబబ దస
ద

94-57/833

3271 NDX0179440
పపరర: అజయ బబబణ పస
తసడడ:డ లకకదనతరరయణ పడసరద
ఇసటట ననస:18-7-566
వయససస:54
లస: పప

3251 NDX2861243
పపరర: బణచరమద గణసడడ

94-79/646

3254 NDX3121290
పపరర: మణణకయమలరరవ యయదసరరపక

94-57/831

3257 NDX2679538
పపరర: బల పవన యరకగణసటర

94-65/797

తసడడ:డ మణరళ యరకగణసటర
ఇసటట ననస:18-7-394
వయససస:21
లస: పప
94-79/123

3260 NDX1161157
పపరర: అనలకలమమర రరడకడ ప

94-79/124

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడకడ
ఇసటట ననస:18-7-394
వయససస:28
లస: పప
94-79/581

3263 NDX2930592
పపరర: బబపస రరడడడ కలరరక

94-79/649

తసడడ:డ శశషస రరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-394
వయససస:59
లస: పప
94-79/126

3266 JBV2994309
పపరర: ఆదదనతరరయణ రరడడడ రరడడడ

94-79/127

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-395
వయససస:47
లస: పప
94-56/812

తసడడ:డ శవ కకటట రరడడ ఠనసబబ దస
ద
ఇసటట ననస:18-7-396
వయససస:23
లస: పప
94-79/128

94-79/121

తసడడ:డ ససబబరరవప యయదసరరపక
ఇసటట ననస:18-7-394
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:18-7-395
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : ససరరసదడ బబబణ మలలర ల
ఇసటట ననస:18-7-396
వయససస:39
లస: ససస స
3270 NDX0532325
పపరర: ససరరసదడ మలలర ల

94-79/648

భరస : మణరళ యరకగణసటర
ఇసటట ననస:18-7-394
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఆదదనతరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-395
వయససస:34
లస: ససస స
3267 NDX2498541
పపరర: శక దదవ మలలర ల

3253 NDX2861219
పపరర: పవన కలమమర గణసడడ

3248 NDX0085811
పపరర: కకషష నమమమలమ

భరస : నరసససహహలల గణసడడ
ఇసటట ననస:18-7-393
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-394
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప యరకగణసటర
ఇసటట ననస:18-7-394
వయససస:49
లస: పప
3264 NDX1713537
పపరర: కకమల రరడడడ

94-79/579

తసడడ:డ మణరళ యమరరకగసటబర
ఇసటట ననస:18-7-394
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-394
వయససస:47
లస: ససస స
3261 NDX2604304
పపరర: మణరళ యరకగణసటర

3250 NDX2649648
పపరర: వనసకటటశశరరర గసడడ

94-79/118

తసడడ:డ పపతదర టయమ
ఇసటట ననస:18-7-393
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గణసడడ
ఇసటట ననస:18-7-393
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బబపస రరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-394
వయససస:44
లస: పప
3258 NDX0301044
పపరర: ఆదదలకడద పపణతఖల

94-79/120

తసడడ:డ నరసససహహలల గసడడ
ఇసటట ననస:18-7-393
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరర గణసడడ
ఇసటట ననస:18-7-393
వయససస:33
లస: ససస స
3255 NDX2898757
పపరర: మదసససధన రరడడడ కలరరక

3247 NDX1143346
పపరర: శకనవరస రరవప కకమమదణణన

3245 NDX0085761
పపరర: చసదతడవత నమదల

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:18-7-393
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమణలల
ఇసటట ననస:18-7-393
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-7-393
వయససస:87
లస: ససస స
3252 NDX2861235
పపరర: పదద గణసడడ

94-57/85

తసడడ:డ మమరససడదయణలల మనననస
ఇసటట ననస:18-7-391
వయససస:25
లస: పప

భరస : పపటటర టయఖ
ఇసటట ననస:18-7-393
వయససస:50
లస: ససస స
3249 NDX2615052
పపరర: నతగ లకడద కకమదగగన

3244 NDX1484427
పపరర: వనసకటటశ మనననస

3269 NDX2240315
పపరర: వనసకటటసశర రరవప మలలర ల

94-57/86

తసడడ:డ ససరరసదర బబబణ మలలర ల
ఇసటట ననస:18-7-396
వయససస:22
లస: పప
94-79/129

3272 NDX1442953
పపరర: ధరద తదజ దదపపలపపడడ

94-80/630

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:18-8-56
వయససస:25
లస: పప
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3273 NDX0296806
పపరర: అరరణ కలమమరర ఇనసకకలలర

94-79/130

భరస : కకటటశశరరరవప ఇనసకకలలర
ఇసటట ననస:18-8-174
వయససస:35
లస: ససస స
3276 JBV2994572
పపరర: కకటటశశరరరవప ఇనసకకలలర

94-79/133

94-79/605

94-79/134

94-73/796

94-53/634

94-53/2

94-240/614

8
NDX0677450
పపరర: కకటటశశరర మమటస టల

11
NDX2616787
పపరర: నతతషర రరణణ ఎలసరరర

14
NDX2932317
పపరర: అశశక యమరర గడడ

94-56/1

94-84/1143

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:4-5-29/38/13
వయససస:32
లస: పప

17
NDX3081916
పపరర: రరయవరపప పదతదవత
రరయవరపప
భరస : ససబబరరవప రరయవరపప
ఇసటట ననస:4-5-26/13
వయససస:53
లస: ససస స
20
NDX2403210
పపరర: షరరన షపక

94-91/2

23
NDX2463206
పపరర: జజస నఖల పసడయతమ రరడడ
భవనస
తసడడ:డ మమరరకడడడ భవనస
ఇసటట ననస:4-5-29/66A
వయససస:21
లస: పప

6
NDX2975928
పపరర: ధతనయయలల పసలర

94-91/1278

9
NDX2718534
పపరర: ససమసత బబబణ బబజరస

94-74/870

తసడడ:డ రవ కలమమర బబజరస
ఇసటట ననస:3/6 line
వయససస:19
లస: పప
94-56/616

12
NDX2618304
పపరర: కకటటశశర రరవప పప ూథలననన

94-82/804

భసధసవప: వశశనతథ పప లననన
ఇసటట ననస:4-5-11 C BLOCK 504
వయససస:64
లస: పప
94-78/1219

15
NDX2576924
పపరర: బడహదస శక రరస

94-135/487

తసడడ:డ వరరచతరర
ఇసటట ననస:4-5-26
వయససస:72
లస: పప
94-63/1060

18
NDX2665099
పపరర: వనసకట సరయ చసతలపపడడ

94-56/608

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:4-5-29/29
వయససస:22
లస: పప
94-56/2

తసడడ:డ సలస ఖమన షపక
ఇసటట ననస:4-5-29-48/2
వయససస:26
లస: ససస స
94-56/609

94-91/1099

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:2H1-650
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ యమరర గడడ
ఇసటట ననస:4-5-18/B
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప దతకకజ
ఇసటట ననస:4-5-26/7A
వయససస:23
లస: పప
19
NDX2772192
పపరర: వనలమదదడ దదవనసడతర

94-79/593

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఎలసరరర
ఇసటట ననస:4-5-8/2,16-3
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : బబలమజ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:4-5-15/N2
వయససస:27
లస: ససస స
16
NDX2381424
పపరర: హరరష దతకకజ

5
NDX2678159
పపరర: పరరశత దదవ కటటకక

3
NDX3167467
పపరర: అనసరరధ వడర పపడడ

భరస : వనసకట కకషష వడర పపడడ
ఇసటట ననస:1-122
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమటస టల
ఇసటట ననస:2Q-36
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : నతగరరరరన యయమననన
ఇసటట ననస:3-125-21B
వయససస:27
లస: ససస స
13
NDX2647162
పపరర: జమణన బబయ బబ సదదల

94-91/1098

భరస : రరమ కకషరష మమరరస కటటకక
ఇసటట ననస:2--159/56/A
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప సనససరర
ఇసటట ననస:2ND LANE
వయససస:19
లస: ససస స
10
NDX2381366
పపరర: నరరష యయమననన

2
NDX3106242
పపరర: శవ శసకర రరవప ఆకరశఅపప

తసడడ:డ మవఅల లసగస ఆకరశఅపప
ఇసటట ననస:01-07-1970
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ నతగరచచదతరర మమతవరపప
ఇసటట ననస:2
వయససస:18
లస: పప
7
NDX2646206
పపరర: నరదద సనససరర

94-79/132

భరస : మలలర శశరరరవప గగననపపడడ
ఇసటట ననస:18-8-174
వయససస:76
లస: ససస స
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4
NDX2846137
పపరర: మణణకరసత మమతవరపప

తసడడ:డ బబలరరడడడ కకసడసరన
ఇసటట ననస:4-5-29/57K
వయససస:20
లస: పప

3277 JBV2994994
పపరర: శకహరర రరవప ఇనసకకలలర

3275 JBV3702651
పపరర: హనసమమయమద గగననపపడడ

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప ఇనసకకలలర
ఇసటట ననస:18-8-174
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ చనన కకషషయఖ టటవ
డ ఢక
ఇసటట ననస:1-7-433
వయససస:31
లస: పప

22
NDX2646743
పపరర: పడతతపరరడడడ కకసడసరన

94-79/131

భరస : దదవ పడసరద�
ఇసటట ననస:18-8-174
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శకహరర రరవప ఇనసకకలలర
ఇసటట ననస:18-8-174
వయససస:43
లస: పప

1
NDX2849487
పపరర: హరర కకషష టటవ
డ ఢక

3274 NDX0296780
పపరర: ఇనతఖసమద� బబలరసకకసడ�

21
NDX3292265
పపరర: నసదదశశరర మణననసగర

94-56/816

భరస : వనసకటటశశరరర మణననసగర
ఇసటట ననస:4-5-29/55A
వయససస:54
లస: ససస స
94-56/3

24
NDX2357770
పపరర: మణసరసన ససహనత షపక

94-56/4

తసడడ:డ అలమసఫ బబష షపక
ఇసటట ననస:4-5-29/66A, GROUND FLOOR
వయససస:21
లస: ససస స
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25
NDX2615540
పపరర: నరదల మమరర ఏమ
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94-56/610

తసడడ:డ సప లలమన ఏమ
ఇసటట ననస:4-5-29/67/2
వయససస:36
లస: ససస స
28
NDX2403228
పపరర: అనషర షపక

94-56/6

94-56/8

40
NDX3279783
పపరర: శకవరణణ తతట

94-74/946

94-75/1352

94-56/814

35
NDX3158615
పపరర: రమఖ కరరసరల

38
NDX3082302
పపరర: రరణణ కరరసరల

41
NDX3009107
పపరర: హహమసత కలమమర కలరరక

94-75/1357

44
NDX2815363
పపరర: ససమ నజజస షపరరన

94-74/947

94-75/1353

47
NDX2985935
పపరర: ఉష రరణణ చదవపల

94-75/1355

50
NDX2936425
పపరర: రరజ ససరరవరణణ

భరస : భరత కలమమర ససరరవరణణ
ఇసటట ననస:4-5-31/20A
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ భరత కలమమర ససరరవరణణ
ఇసటట ననస:4-5-31/20A,
వయససస:18
లస: పప

94-75/1358
52
NDX2948438
పపరర: నతగ మణన శవరరస దదకడతషలల
కరసరవజరఅలమ
తసడడ:డ చదసచస ససబబయఖ కస వరజరఅలమ
ఇసటట ననస:4-5-31/c
వయససస:48
లస: పప

53
NDX3095882
పపరర: పడసరద రరవప తరరవథద
తసడడ:డ రరఘవయఖ తరరవథద
ఇసటట ననస:4-5-32
వయససస:66
లస: పప

33
NDX3119690
పపరర: ఇనతఖసమద పప దదటబ

94-56/751

36
NDX3061314
పపరర: అలలలనస పరడనసస కసవయర
కరరసరల
తసడడ:డ అలలలనస కరరసరల
ఇసటట ననస:4-5-31/4
వయససస:58
లస: పప

94-75/1351

39
NDX3102175
పపరర: మమరర అనత పపదథట

94-75/1354

42
NDX3009206
పపరర: hindu కలరరక

94-75/1356

భరస : కలరరక హహమసత కలమమర
ఇసటట ననస:4-5-31/9A, 2 floor
వయససస:33
లస: ససస స
94-73/840

45
NDX3241650
పపరర: లలషనల రగబబరస జజరరర ఫసడమమన

94-75/1494

తసడడ:డ రగబబరస జజరరర ఫసడమమన
ఇసటట ననస:4-5-31/17, G.M.C No 24
వయససస:33
లస: పప
94-75/1348

భరస : హనసమసత రరవప చదవపల
ఇసటట ననస:4-5-31/18b,
వయససస:41
లస: ససస స
94-75/1506

94-56/7

భరస : ఏ ఎఫ అజయ పప తకమమరర
ఇసటట ననస:4-5-31/4
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : జహహరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:4-5-31/9B 1/3 LINE
వయససస:32
లస: ససస స
94-75/1347

30
NDX2357762
పపరర: నతగరరజ కలమమరర లలళర

భరస : జజ పప దదటబ
ఇసటట ననస:4-5-31/4
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉపపసదడ బబబణ కలరరక
ఇసటట ననస:4-5-31/9A, 2 floor
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప చదవపల
ఇసటట ననస:4-5-31/18/B
వయససస:18
లస: పప
49
NDX0606467
పపరర: ససమరన ససరరవరణణ

94-75/1346

భరస : పరడనసస కసవయర కరరసరల
ఇసటట ననస:4-5-31/4
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ తసకపపన
ఇసటట ననస:4-5-31/9B
వయససస:38
లస: పప
46
NDX2998581
పపరర: యగరసదడ మణణకరసత చదవపల

32
NDX3064904
పపరర: యశశశన వపపపపటటరర

94-56/5

భరస : రవకలమమర లలళర
ఇసటట ననస:4-5-29/A
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ అలలలనస పరడనసస కసవయర
ఇసటట ననస:4-5-31/4
వయససస:31
లస: ససస స

తలర : వజయలకడద తతట
ఇసటట ననస:4-5-31/6
వయససస:22
లస: ససస స
43
NDX2958445
పపరర: లనస వటటఎ

94-56/750

తసడడ:డ దదవరకర
ఇసటట ననస:4-5-30/1
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ జజ పపడథత
ఇసటట ననస:4-5-31/4
వయససస:38
లస: ససస స
37
NDX3153459
పపరర: అలలలనస పరడనసస కసవయర
కరరసరల
తసడడ:డ ఆలలలన
ఇసటట ననస:4-5-31/4
వయససస:58
లస: పప

29
NDX3002516
పపరర: వనసకట రరమరరజ తతట చచస

27
NDX2466258
పపరర: జయ సససహ రరడడ భవనస

తసడడ:డ వనసకటపరపరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:4-5-29/143
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ నరసరరజ తతట చచస
ఇసటట ననస:4-5-29/3810
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రవకలమమర లలళర
ఇసటట ననస:4-5-29/A
వయససస:29
లస: పప
34
NDX3107448
పపరర: మమరర మసజల పపడథత

95-1/11

భరస : పడణణత బబబణ కలడడతపపడడ
ఇసటట ననస:4-5-29/100/A
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస ఖమన షపక
ఇసటట ననస:4-5-29-148/2
వయససస:21
లస: ససస స
31
NDX2357754
పపరర: కకషష లలళర

26
SQX1963057
పపరర: పపజ శకలకడద ససరఖదదవర

48
NDX0655597
పపరర: భరత కలమమర ససరరవరణణ

94-75/1505

తసడడ:డ గగపసచసద ససరరవరణణ
ఇసటట ననస:4-5-31/20A
వయససస:44
లస: పప
94-75/1349

51
NDX2936482
పపరర: రరజ ససరరవరణణ

94-75/1350

తసడడ:డ భరత కలమమర ససరరవరణణ
ఇసటట ననస:4-5-31/20A,
వయససస:18
లస: పప
94-75/1359

94-75/1360
54
NDX3134483
పపరర: శకమనతరరయమమరరస కకతస మమసస

తసడడ:డ శకరరమ మమరరస కకతస మమసస
ఇసటట ననస:4-5-32
వయససస:65
లస: పప
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55
NDX2385466
పపరర: శక దదవ అననపరరడడ
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94-73/3

56
NDX2362762
పపరర: హహరన మయ మణననసగర

94-79/4

57
NDX3224748
పపరర: రవ కలరకలల

94-74/1051

భరస : ఆతదననద రరడడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:4-5-32/20 BAPI RAJU VEEDH
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : భబరత రరడడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:4-5-32/20 BAPI RAJU VEEDH
వయససస:25
లస: ససస స

తలర : కలరకలల లలత కలరకలల
ఇసటట ననస:4-5-32/22
వయససస:24
లస: పప

58
NDX2926558
పపరర: లకడద దదవ మసడడరర

59
NDX3191376
పపరర: రజఖలకడద కరరసరల

60
NDX3065711
పపరర: ధరద రరవప ఆలపరటట

94-75/1386

భరస : శకనవరస రరవప మసడడరర
ఇసటట ననస:4-5-32-23/b f- no-302
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అచరయఖ కరరసరల
ఇసటట ననస:4-5-32/29
వయససస:55
లస: ససస స

61
NDX2562056
పపరర: జజఖతక రరజ సరమననన

62
NDX3045358
పపరర: బహరరనసర షపక

94-73/673

తసడడ:డ అమణల రరజ సరమననన
ఇసటట ననస:4-5-32/37
వయససస:18
లస: ససస స
64
NDX3045143
పపరర: మహమదద బబష షపక

94-75/1377

65
NDX3264140
పపరర: నతగరశశర రరవప కరటటరర

68
NDX2969491
పపరర: రరమణ పలమర

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరయణడడ యడర పలర
ఇసటట ననస:4-5-32/53/2
వయససస:60
లస: పప

భసధసవప: పలమర రరమణ పలమర
ఇసటట ననస:4-5-32/54/4
వయససస:31
లస: పప

70
NDX2979961
పపరర: మహహసదడ గణపరస కకతస

71
NDX2858967
పపరర: లకడద దదవ కనపరరరర

94-75/1380

తసడడ:డ వనసకట మలర కరరరరన రరవప కకతస
ఇసటట ననస:4-5-32/54A
వయససస:18
లస: పప
73
NDX2887271
పపరర: శక హరర మమలలపపరర

94-75/1381

74
NDX3215845
పపరర: ఏమ శవజజఖత మనసకలరర

94-53/848

94-74/955

తసడడ:డ ఏలయమస రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:4-5-32/65
వయససస:28
లస: పప

77
NDX3175072
పపరర: శవమద కరసస

94-73/844

94-56/752

భసధసవప: శవ కలమమరర పపలగస
ఇసటట ననస:4-5-32/69
వయససస:50
లస: పప

80
NDX3194636
పపరర: లకడద పపలగస

94-73/845

తసడడ:డ నతసచతరయఖ సప మరగతష
ఇసటట ననస:4-5-33, HOUSE 7054
వయససస:49
లస: ససస స

83
NDX2801918
పపరర: చసదడశశఖర రరడడడ పప టర పలర

94-74/952

69
NDX2979953
పపరర: మమనక కకతస

94-75/1379

72
NDX3049814
పపరర: పరమమశ కలరక

94-74/953

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కలరక
ఇసటట ననస:4-5-32/60
వయససస:45
లస: పప
94-74/954

75
NDX2910834
పపరర: మరరయ సససదరర యయరరవ

94-73/846

భరస : ఏలయమస రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:4-5-32/65
వయససస:62
లస: ససస స
94-74/956

78
NDX3085958
పపరర: శక హరర రరవప పపమద

94-75/1382

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపమద
ఇసటట ననస:4-5-32/67B
వయససస:36
లస: పప
94-75/1383

తసడడ:డ శవరరమ రరడడ పపలగస
ఇసటట ననస:4-5-32/69
వయససస:30
లస: ససస స
94-87/1350

66
NDX2982841
పపరర: రరజ రరజరశశరర యడర పలర

తసడడ:డ వనసకట మలర కరరరరన రరవప కకతస
ఇసటట ననస:4-5-32/54A
వయససస:21
లస: పప

భరస : సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:4-5-32/67/402
వయససస:66
లస: ససస స

79
NDX3208485
పపరర: శవ రమ రరడడడ పపలగస

94-75/1376

భరస : శక కకషష యడర పలర
ఇసటట ననస:4-5-32/53/2
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : మడతల రరఘవనసదడ రరఘవనసదడ
ఇసటట ననస:4-5-32/61 2nd floor
వయససస:28
లస: ససస స

76
NDX2910818
పపరర: బల మధసర రరడడడ యయరరవ

63
NDX3115300
పపరర: నతగలకడద అతష
స లకరర
భరస : నగరశశరరరవప అతష
స లకరర
ఇసటట ననస:4-5-32/45
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడ రరవప కనపరరరర
ఇసటట ననస:4-5-32/57
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమలలపపరర
ఇసటట ననస:4-5-32/60
వయససస:86
లస: పప

82
NDX2708261
పపరర: వనసకటటశశరరరవప సప మరగతష

94-74/951

భసధసవప: శశషగరరర రరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:4-5-32/45b
వయససస:39
లస: పప
94-75/1378

94-75/1375

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:4-5-32/35/c
వయససస:82
లస: పప

భరస : మహమదద బబష షపక
ఇసటట ననస:4-5-32/45
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రబసర షపక
ఇసటట ననస:4-5-32/45
వయససస:51
లస: పప
67
NDX2982767
పపరర: శక కకషష యడర పలర

94-75/1374

81
NDX2905701
పపరర: కణషయఖ కలమమర చచదరర

94-73/848

తసడడ:డ మహన కలమమర చచదరర
ఇసటట ననస:4-5-32/B
వయససస:24
లస: పప
94-75/1387

తసడడ:డ అపసప రరడడ పప టర పలర
ఇసటట ననస:4-5-35/11, FLAT NO 402,
వయససస:38
లస: పప

84
NDX2458172
పపరర: పడభబవత నసవపశల

94-56/9

భరస : బసగరరరబబబణ నసవపశల
ఇసటట ననస:4-5-37/1
వయససస:54
లస: ససస స
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NDX2428233
పపరర: కకషష నసవపశల
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94-56/10

తసడడ:డ బసగరరర బబబణ నసవపశల
ఇసటట ననస:4-5-37/1
వయససస:24
లస: పప
88
NDX2998938
పపరర: పడకరశ అచసట

94-74/957

89
NDX3073582
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకననటట

94-75/1388

92
NDX2448033
పపరర: లకరరద మరరకడడడ యయరరవ
తసడడ:డ శశరర రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:4-5-38
వయససస:46
లస: పప

94
NDX2625879
పపరర: పసడత నలర మతష

95
NDX3292075
పపరర: భబగఖయఖ చననబతన

94-56/612

తసడడ:డ జజరరర నలర మతష
ఇసటట ననస:4-5-38
వయససస:19
లస: ససస స

భసధసవప: పడకరశమద
ఇసటట ననస:4-5-39
వయససస:72
లస: పప
100
NDX3130895
పపరర: చననమదయ కరమననన

94-80/965

94-73/849

94-53/23

భరస : శకనవరసరరవప కరలరర
ఇసటట ననస:4-5-49/10
వయససస:44
లస: ససస స

94-56/815

104
NDX3170529
పపరర: యశశద రరవప నలక
ర రర

107
NDX2659498
పపరర: ఆరఖవరధన రరడడడ చలర

94-53/666

110
NDX2579027
పపరర: గగపస చసద కరవపరర

94-56/614

94-80/966

తసడడ:డ పడసరద రరవప కరరనటట
ఇసటట ననస:4-5-49/11A
వయససస:33
లస: పప

94-56/611

96
NDX2959344
పపరర: జజజపప పపదదకకటర

94-76/1025

99
NDX2965333
పపరర: వసశ శకధర కకమదననన

94-80/964

102
NDX2653707
పపరర: ఆసజననయణలల కకనతమమనన

94-53/663

తసడడ:డ కకటయఖ కకనతమమనన
ఇసటట ననస:4-5-49
వయససస:60
లస: పప
94-79/692

105
NDX3084639
పపరర: రమదదవ నలక
ర రర

94-79/693

భరస : యశశద రరవప
ఇసటట ననస:4-5-49
వయససస:63
లస: ససస స
94-53/664

108
NDX2524270
పపరర: ససధద జయసత మదమసచ

94-73/4

తసడడ:డ మమరరత గగపసచసద మదమసచ
ఇసటట ననస:4-5-49/2
వయససస:20
లస: పప
94-84/914

Deleted

113
NDX2463107
పపరర: ససవర కలమమర కరరనటట

93
NDX2638195
పపరర: ఆసతతన రరజ మసథ

తసడడ:డ ఆసజననయణలల కకమదననన
ఇసటట ననస:4-5-43
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ చలపత రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:4-5-49/3C
వయససస:63
లస: పప
94-87/1588

94-95/949

తసడడ:డ శశరర ఇననయఖ పపదదకకటర
ఇసటట ననస:4-5-38, BISHOP HOUSE
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నతరరయణ రరడడడ చలర
ఇసటట ననస:4-5-49/2
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ గగపస చసద కరవపరర
ఇసటట ననస:4-5-49/3C
వయససస:55
లస: ససస స
112
NDX3144714
పపరర: వజయశక కరలరర

101
NDX3110145
పపరర: దసరర పడసరద కరమననన

90
NDX3074283
పపరర: ఇసదదరర దదవ కకననటట

తసడడ:డ చన శరతయఖ మసథ
ఇసటట ననస:4-5-38
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:4-5-49
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ గగపసచసద
ఇసటట ననస:4-5-49/2
వయససస:46
లస: ససస స
109
NDX2657955
పపరర: శశష కలమమరర కరవపరర

94-56/13

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప కరమననన
ఇసటట ననస:4-5-45
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:4-5-49
వయససస:61
లస: పప
106
NDX0348789
పపరర: శరరష కలమమరర మదమసచ

98
NDX2631786
పపరర: శశరరలల చనతనబథసన

94-56/12

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకననటట
ఇసటట ననస:4-5-37/1
వయససస:65
లస: ససస స

భసధసవప: పడకరశమద
ఇసటట ననస:4-5-39
వయససస:42
లస: పప

భరస : సరసబ శవరరవప కరమననన
ఇసటట ననస:4-5-45
వయససస:45
లస: ససస స
103
NDX3180767
పపరర: సదతశవ రరవప ఔనసపపడక

94-95/948

తసడడ:డ మమతదషనయఖ చననబతన
ఇసటట ననస:4-5-38
వయససస:61
లస: పప
94-56/613

87
NDX2384543
పపరర: బసగరరర బబబణ నసవపశల

తసడడ:డ భణజసగ రరవప నసవపశల
ఇసటట ననస:4-5-37/1
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ చదసగయఖ కకననటట
ఇసటట ననస:4-5-37/1
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కకననటట
ఇసటట ననస:4-5-37/1 FLAT NUMBER 303
వయససస:47
లస: ససస స

97
NDX2637866
పపరర: గరకగగరరశయమ

94-56/11

తసడడ:డ బసగరరరబబబణ నసవపశల
ఇసటట ననస:4-5-37/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ దసరర రరవప అచసట
ఇసటట ననస:4-5-37/1
వయససస:21
లస: పప
91
NDX3072428
పపరర: అనత కకననటట

86
NDX2458180
పపరర: సరయనతధ నసవపశల

94-53/24

111
NDX2984896
పపరర: రతన సహహత నలక
ర రర

94-77/1026

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:4-5-49/4
వయససస:18
లస: ససస స
114
NDX3086840
పపరర: తరరమల తదజ తదళళ

94-79/694

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తదళళ
ఇసటట ననస:4-5-49/13
వయససస:21
లస: పప
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115
NDX3088150
పపరర: గగవసద రరజలల బతష
స ల

94-73/850

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:4-5-49/15B
వయససస:49
లస: పప
118
NDX3080025
పపరర: సరయ అఖల బతష
స ల

94-73/853

94-79/697

122
SQX2022663
పపరర: శశశత అననన

94-53/665

125
NDX2938041
పపరర: శరఖస పడసనన కలమమర మనననస

94-79/5

128
NDX2698587
పపరర: అనసరరధ నసకరవరరపప
తసడడ:డ వనయ బబబణ నసకరవరరపప
ఇసటట ననస:4-5-49/27
వయససస:47
లస: ససస స

130
NDX2912749
పపరర: గణణశ మలలర ల

131
NDX2574143
పపరర: శకలకడద పసడయసకర ఠనసబబ దస
ద

94-74/959

తసడడ:డ ససరరసదడ బబబణ మలలర ల
ఇసటట ననస:4-5-49/33/A
వయససస:20
లస: పప

భరస : సతఖనతరరయణ మమడ
ఇసటట ననస:4-5-49/37/B/1
వయససస:48
లస: ససస స
136
NDX2677409
పపరర: నల లలహహత ఇకలసరరస

94-60/1086

భసధసవప: ససబబరరవప కకసగర
ఇసటట ననస:4-5-50/1
వయససస:19
లస: పప

94-79/699

137
NDX2964047
పపరర: చసడడ సరయ పప పపరర

94-80/969

140
NDX2571628
పపరర: రరజరష చదనసనపరటట

94-81/810

143
NDX2993483
పపరర: వశ ఉరరటట
తసడడ:డ బడహదయఖ ఉరరటట
ఇసటట ననస:4-5-51/1
వయససస:18
లస: పప

123
NDX3053477
పపరర: సరసబడజఖస మణథకరణణ

94-79/698

126
NDX2611010
పపరర: పదతదవత చదనసనపరటట

94-79/598

129
NDX2704138
పపరర: వరససత రరపరర

94-79/599

భరస : శశషగరరర రరవప రరపరర
ఇసటట ననస:4-5-49/30
వయససస:55
లస: ససస స
94-94/1004

132
SQX2033280
పపరర: శరకవణణ తలశల

95-1/1135

తసడడ:డ రరమ రరవప తలశల
ఇసటట ననస:4-5-49/37-A
వయససస:19
లస: ససస స
94-80/967

135
SQX2044345
పపరర: నఖలలశశరర మమడ

95-6/918

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ మమడ
ఇసటట ననస:4-5-49/37/B/1
వయససస:21
లస: ససస స
94-80/968

138
NDX2668267
పపరర: బసగరరర బబబణ జరరగణల

94-53/667

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జరరగణల
ఇసటట ననస:4-5-49/41
వయససస:64
లస: పప
94-81/811

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:4-5-49/42
వయససస:20
లస: పప
94-2/1355

94-79/696

భరస : వనసకటటశశర రరవప చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:4-5-49/26A
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ అదద బబబణ పప పపరర
ఇసటట ననస:4-5-49/39
వయససస:21
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:4-5-49/42
వయససస:58
లస: ససస స
142
NDX2659449
పపరర: దదనకర కకసగర

134
NDX3148814
పపరర: ససబడమణఖస పపరరమళర

120
NDX3098167
పపరర: చటటస బబబణ తయఖ

భరస : పడసరద మణథకరణణ
ఇసటట ననస:4-5-49/20-A
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ గణరరనతథస పపరరమళర
ఇసటట ననస:4-5-49/37/B/1
వయససస:56
లస: పప

తలర : శక అనత ఇకలసరరస
ఇసటట ననస:4-5-49/38
వయససస:21
లస: పప
139
NDX2970077
పపరర: వర లకడద చదనసనపరటట

95-1/1134

తసడడ:డ శవకకటట రరడడడ ఠనసబబ దస
ద
ఇసటట ననస:4-5-49/33A
వయససస:20
లస: ససస స
94-75/1389

94-73/852

తసడడ:డ ససబణబలల
ఇసటట ననస:4-5-49/16
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శరమణఖల మనననస
ఇసటట ననస:4-5-49/26
వయససస:51
లస: పప

భరస : రరజరసదడ బబబణ పరలలసపరటట
ఇసటట ననస:4-5-49/26A,SAIBABA ROAD 4
వయససస:26
లస: ససస స

133
NDX3038312
పపరర: శకదదవ మమడ

94-79/695

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అననన
ఇసటట ననస:4-5-49/18
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కకపరనసదస టటకరసస
ఇసటట ననస:4-5-49/23A
వయససస:22
లస: పప
127
NDX2362713
పపరర: శరణఖ పరలలసపరటట

119
NDX3088630
పపరర: వససత లకడద కలసచతల

117
NDX3075843
పపరర: నతగ కకరణదయ కలసచతల

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:4-5-49/15B
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:4-5-49/15B
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:4-5-49/17/3
వయససస:35
లస: పప
124
NDX2678860
పపరర: రరజ వనసకట ససభబష టటకరసస

94-73/851

భరస : చనన సససదర రరవప
ఇసటట ననస:4-5-49/15b
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసద రరజలల
ఇసటట ననస:4-5-49/15B
వయససస:18
లస: పప
121
SSY0525501
పపరర: గగతస శకధర పససపపలలటట

116
NDX3075389
పపరర: కకషష వనణణ ఒరరస

141
NDX2873552
పపరర: మధస బబబణ వవబణలశశటస ట

94-80/970

తలర : లకడద వనషదదహహ వవబణలశశటస ట
ఇసటట ననస:4-5-50
వయససస:36
లస: పప
94-80/971

94-75/1102
144
NDX2648707
పపరర: వనణణ గగపరల రరవప ఊటటకకరర

తసడడ:డ కకషషమమరరస ఉటటకకరర
ఇసటట ననస:4-5-53
వయససస:63
లస: పప
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NDX3121191
పపరర: వరలకడద చదనసన పరటట
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94-73/854

భరస : కకటటశశర రరవప చదనసన పరటట
ఇసటట ననస:4-5-55
వయససస:57
లస: ససస స
148
NDX1164557
పపరర: మననజ బబ రరక

94-86/423

94-53/26

94-53/803

149
NDX2414522
పపరర: వనసకటటశశరరవప నసతలపరటట

94-53/25

152
NDX2599090
పపరర: కరకలమమనస ఏన ఏస ఏమ శత
రరస
తసడడ:డ కరకలమమనస కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:4-5-60/18
వయససస:19
లస: పప

94-53/670

155
NDX2963692
పపరర: అపపరరవప నలర పననన

94-74/961

157
NDX2630218
పపరర: ససధదర రరడడడ ఉయమఖరర

158
NDX3077450
పపరర: మణణకరసత శవ శసకర రరడడడ
భవనస
తలర : ఉమ మహహశశరర
ఇసటట ననస:4-5-60/A (18-7-336)
వయససస:26
లస: పప

160
NDX2623825
పపరర: పడదదప కలమమర పటబపపరరజ

94-53/673

తసడడ:డ నతగరశశర రరవప పటబపపరరజ
ఇసటట ననస:4-5-61/10
వయససస:23
లస: పప
163
NDX2966869
పపరర: పడభబకర రరడడడ బశ

94-65/1195

94-56/753

తసడడ:డ ససబబరరవప నమదగడడ
ఇసటట ననస:4-5-61/31
వయససస:58
లస: పప

167
NDX2625614
పపరర: కలమమరర పతకమమరర

94-53/681

94-53/678

170
NDX2447910
పపరర: అసజరరడడడ కరరసరన

156
NDX2632701
పపరర: మనక మమచదరర

94-53/671

159
NDX2662245
పపరర: సరసబడజఖస సససకర

94-94/1005

94-53/680

162
NDX2609691
పపరర: ఈశశర కలమమర గగవసదస

94-53/674

తసడడ:డ పడభబకర రరవప గగవసదస
ఇసటట ననస:4-5-61/14
వయససస:44
లస: పప
94-53/675

165
NDX2612075
పపరర: వసధఖ శక వనలగపపడడ

94-53/676

తలర : హరరపపరష వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:4-5-61/17
వయససస:19
లస: ససస స
94-53/677

168
NDX2958304
పపరర: రమఖ చచదరర వనలనతటట

94-56/754

తసడడ:డ ఆసజననయణలల వనలనతటట
ఇసటట ననస:4-5-61/19
వయససస:28
లస: ససస స
94-53/27

171
NDX2931863
పపరర: అనసష కకటబరర

తసడడ:డ సరసబరరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:4-5-61-23/A, SRI MANJUNAD
వయససస:56
లస: పప

తలర : వజయలకడద కకటబరర
ఇసటట ననస:4-5-61/25
వయససస:19
లస: ససస స

173
NDX2620607
పపరర: ససజజత నమదగడడ

174
NDX2969889
పపరర: శకనవరసరరవప గమడ

భరస : వశశశశశర రరవప నమదగడడ
ఇసటట ననస:4-5-61/31
వయససస:56
లస: ససస స

94-53/802

భరస : వనసకట రరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:4-5-61/7
వయససస:60
లస: ససస స

తలర : జయలకడద
ఇసటట ననస:4-5-61/19
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : తమద వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:4-5-61-23/A
వయససస:47
లస: ససస స
172
NDX2620581
పపరర: వశశశశశర రరవప నమదగడడ

94-80/972

తసడడ:డ మధసససధనరరవప గగవసదస
ఇసటట ననస:4-5-61/16
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ తమద సససదర రమ రరడడ
ఇసటట ననస:4-5-61/17 ,
వయససస:43
లస: పప
169
NDX2659415
పపరర: తమద శశషషకలమమరర

164
NDX2612448
పపరర: నఖల గగవసదస

153
NDX2869394
పపరర: నతగరశశరమద నలర పననన

తసడడ:డ రరమ కకషష మమచదరర
ఇసటట ననస:4-5-60/20
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : నతగరశశర రరవప పటబపపరరజ
ఇసటట ననస:4-5-61/10
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ బశ
ఇసటట ననస:4-5-61/15
వయససస:53
లస: పప
166
NDX3112323
పపరర: తమద మణరళ కకషష రరడడడ

161
NDX2575579
పపరర: ఉమ పటబపపరరజ

94-53/669

భరస : అపపరరవప నలర పననన
ఇసటట ననస:4-5-60/18
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ నలర పననన
ఇసటట ననస:4-5-60/18/C
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ వరరరరడడడ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:4-5-60/21
వయససస:36
లస: పప

150
NDX2657385
పపరర: ససనల కలమమర పతకమమరర
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పతకమమరర
ఇసటట ననస:4-5-60/17
వయససస:18
లస: పప

భరస : హహమ సససదర కకటట రరడడ కరరమమరర
ఇసటట ననస:4-5-60/18/C
వయససస:38
లస: ససస స
94-53/672

94-53/668
147
NDX2662997
పపరర: వనసకట మహహశశర రరడడడ మమదదరరడడడ

తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ రరడడడ మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:4-5-58
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:4-5-60/8
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస సప మ శశఖర లసక
ఇసటట ననస:4-5-60/18
వయససస:20
లస: ససస స
154
NDX2846202
పపరర: నలన దసరర కరరమమరర

94-80/1

తసడడ:డ రరమలసగ రరడడడ శరరపపరపప
ఇసటట ననస:4-5-57
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబణ బబ రరక
ఇసటట ననస:4-5-60/4
వయససస:29
లస: పప
151
NDX2535847
పపరర: నతగ భవరన పసడయ లసక

146
NDX2523231
పపరర: హరర పసడయ శరరపపరపప

94-53/679

94-53/804

94-56/755

భసధసవప: కకషషవనణణ గమడ
ఇసటట ననస:4-5-63
వయససస:48
లస: పప
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NDX2970879
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94-56/756

తసడడ:డ ధరదయఖ మమడత
ఇసటట ననస:4-5-67/21
వయససస:41
లస: పప
178
NDX2560894
పపరర: వనసకట సరశమ తరరమల శశటస ట

94-64/732

94-56/14

94-64/728

94-64/731

94-62/969

94-56/793

94-2/1206

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:4-6-37/4
వయససస:21
లస: పప

188
SQX2021822
పపరర: శరసతసశరరప కకలక
ర రర

191
NDX3091451
పపరర: రరజఖలకడద పపటర టరర

95-1/1132

94-56/619

200
NDX2653087
పపరర: శశషష కలమమరర కరశతదపలర

94-62/970

203
NDX2554533
పపరర: కలమఖణ పరశతరరడడ

94-78/1

186
NDX2543601
పపరర: షపక మనశర షపక

94-64/730

189
NDX2584274
పపరర: మనస ససరఖదదవర

94-87/1349

192
NDX2599876
పపరర: ససభబషసణ మమననపలర

94-56/607

195
NDX2977726
పపరర: శకలకడద చరరమమమళర

94-56/759

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చరరమమమళర
ఇసటట ననస:4-6-15
వయససస:18
లస: ససస స
94-56/760

198
NDX3163474
పపరర: రరఘవఅలమ చసదడ శశఖర

94-81/954

తసడడ:డ రరఘవఅలమ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-6-16
వయససస:19
లస: పప
94-56/620

201
NDX2515666
పపరర: సరయ శశ వరరన గదదద

94-56/15

తసడడ:డ వనసకట రరవప గదదద
ఇసటట ననస:4-6-28 HANUMAYA NAGAR
వయససస:24
లస: పప
94-62/788

Deleted

తసడడ:డ శక హరర బబబణ పరశతరరడడ
ఇసటట ననస:4-6-37/6
వయససస:19
లస: పప

94-64/2

భరస : బ వ ఏల ఏన సస కకరణ మమననపలర
ఇసటట ననస:4-5-165/1
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కరశతదపలర
ఇసటట ననస:4-6-28
వయససస:29
లస: ససస స
94-56/621

183
NDX2480036
పపరర: లకదణ మహన రరవప రరయ

తసడడ:డ వనసకటటశశర ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:4-5-140
వయససస:21
లస: ససస స

194
NDX2415677
పపరర: మణణ తతట

197
NDX3130200
పపరర: రరఘవఅలమ శకనవరసరరవప

94-64/1

తలర : షపక జనబ షపక
ఇసటట ననస:4-5-106/1
వయససస:21
లస: ససస స

భసధసవప: రరఘవఅలమ పదద
ఇసటట ననస:4-6-16
వయససస:40
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప కరశతదపలర
ఇసటట ననస:4-6-28
వయససస:45
లస: ససస స
202
NDX2686475
పపరర: మహహశ రరడడడ అననపపరరడడడ

94-64/729

భరస : నరరసదడ తతట
ఇసటట ననస:4-6-12
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మమబససభబన షపక
ఇసటట ననస:4-6-15NA
వయససస:18
లస: పప
199
NDX2650836
పపరర: వనసకట రమణ కరశతదపలర

185
NDX2577088
పపరర: షపక గగససయ

180
NDX0299933
పపరర: పదదజ పపసటబరరడడడ

తసడడ:డ నతసచతరయఖ రరయ
ఇసటట ననస:4-5-101
వయససస:62
లస: పప

భరస : మమలమఖదదడ పపటర టరర
ఇసటట ననస:4-5-165
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఆళర
ఇసటట ననస:4-6-3/3
వయససస:44
లస: పప
196
NDX2646487
పపరర: సరయ మసరసన షపక

94-56/758

తసడడ:డ ససధకర కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:4-5-117/19
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మణరళమహన రరడడ పపలచరర
ఇసటట ననస:4-5-149
వయససస:33
లస: పప
193
NDX2958494
పపరర: రమమశ ఆళర

182
NDX2973071
పపరర: నతశ చచదరర కసదసల

94-56/757

భరస : చననపరరడడడ పపసటబరరడడడ
ఇసటట ననస:4-5-82/6
వయససస:50
లస: ససస స

తలర : షపక జజనబ షపక
ఇసటట ననస:4-5-106
వయససస:19
లస: ససస స

తలర : షపక జనబ షపక
ఇసటట ననస:4-5-106/1
వయససస:19
లస: ససస స
190
NDX3148897
పపరర: కకశశర రరడడడ పపలచరర

94-64/733

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:4-5-92/8
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబణ యరకస
ఇసటట ననస:4-5-104
వయససస:20
లస: ససస స
187
NDX2543627
పపరర: షపక గగససయ షపక

179
NDX2588952
పపరర: నతగమణణ తరరమలశశటస ట

177
NDX2841286
పపరర: ఇసదడ కకరణ రరడడడ చలమర

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:4-5-79/2
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకటసరశమ తరరమలశశటస ట
ఇసటట ననస:4-5-82/3
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకకరనస రరడడడ ఆరరమళర
ఇసటట ననస:4-5-83/1
వయససస:32
లస: ససస స
184
NDX2557924
పపరర: మమనస చచదరర యరకస

94-56/615

భరస : సతఖనతరరయణ ఇమదడడశశటస ట
ఇసటట ననస:4-5-72
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నగరజ తరరమలశశటస ట
ఇసటట ననస:4-5-82/3
వయససస:28
లస: పప
181
NDX2463198
పపరర: ససససదథ ఆరరమళర

176
NDX2665024
పపరర: పడమల రరణణ ఇమదడడశశటస ట

204
NDX2708477
పపరర: లమవణఖ గణసటకల

94-87/1351

తసడడ:డ పపననరరడడడ గణసటకల
ఇసటట ననస:4-6-37/9/6A
వయససస:18
లస: ససస స
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94-56/622
205
NDX2634434
పపరర: శశషతలమప వనసకట సరయ కలమమర
బబలశశటస ట
తసడడ:డ కకటట సరశమ బబలశశటస ట
ఇసటట ననస:4-6-37-9-11
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరడడడ యయననపపస
ఇసటట ననస:4-6-37/9/12
వయససస:30
లస: పప

208
SQX1928118
పపరర: గగవరరన రరవప ఉపపపలపప

209
SQX2354710
పపరర: చనన జజజ దతసరర

95-195/1

తసడడ:డ అసజయఖ ఉపపపలపప
ఇసటట ననస:4-6-2058
వయససస:29
లస: పప
211
SQX2104347
పపరర: శరఖస బబబణ తలకరయల

95-64/1163

215
NDX3275112
పపరర: నతరరయణమద కసచరర
భసధసవప: టకర మమద మమటస ట
ఇసటట ననస:4-21-18/3
వయససస:46
లస: ససస స

217
NDX3275260
పపరర: నతరరయణ చదనకచదరల

218
NDX3289667
పపరర: నతగరశశర రరవప చదనకరకకరర ర

94-74/1064

భసధసవప: బబలమద
ఇసటట ననస:4-21-18/3
వయససస:59
లస: పప
94-65/1189

94-59/1102

94-59/1104

94-60/1058

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జలదద
ఇసటట ననస:4-21-47
వయససస:50
లస: పప
232
NDX2685246
పపరర: నతగరసదడ బబబణ జలదద
తసడడ:డ శకనవరస రరవప జలదద
ఇసటట ననస:4-21-47
వయససస:20
లస: పప

224
NDX3110103
పపరర: పడతషఖష చచదరర దరరర

94-53/857

94-74/1069

94-74/877

94-59/1113

216
NDX3275146
పపరర: పపద అసజయఖ కసచరర

94-53/858

219
NDX3158433
పపరర: అనల కలమమర గడడ స

94-59/1101

222
NDX3072550
పపరర: మరరయమద వనమవరపప

94-75/1308

భరస : డదవడ లలఠరర వనమవరపప
ఇసటట ననస:4-21-24
వయససస:53
లస: ససస స
94-59/1103

225
NDX2649705
పపరర: వనసకటరరమయఖ తడడగగపపల

94-73/669

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ తడడగగపపల
ఇసటట ననస:4-21-26/A F NO 503
వయససస:53
లస: పప
94-91/1087

230
NDX2709145
పపరర: శకనవరసరరవప జజలమదద

94-60/1059

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జలదద
ఇసటట ననస:4-21-47
వయససస:18
లస: ససస స

213
NDX3191111
పపరర: ససధదర గణజరరర పపడడ

తసడడ:డ శశషయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:4-21-20/1
వయససస:32
లస: పప

227
NDX2591824
పపరర: థతమస ససపత కలమమర రరడడ
గరడద
తసడడ:డ చననప రరడడడ గరదద
ఇసటట ననస:4-21-38/2
వయససస:21
లస: పప

233
NDX2685238
పపరర: నతగ సరయ తదజశశన జలదద

95-1/1122

భసధసవప: టకర మమద మమటస ట
ఇసటట ననస:4-21-18/3
వయససస:36
లస: పప

228
SQX1990621
పపరర: నతగలకడద దదవసడర

95-3/1134

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర దదవసడర
ఇసటట ననస:4-21-38/4
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప జజలమదద
ఇసటట ననస:4-21-47
వయససస:50
లస: పప
94-60/1062

210
SQX2098937
పపరర: రమమశ బబబణ చదనసనపరటట

తసడడ:డ రసబబబణ గణజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:4-21-9
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పరడనసస దదవయఖ
ఇసటట ననస:4-21-25/3A
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : చరరమమమళర వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:4-21-32
వయససస:35
లస: ససస స
229
NDX2685253
పపరర: శకనవరస రరవప జలదద

95-3/1135

భరస : రమమశ మణదదగగసడ
ఇసటట ననస:4-21-23
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర రరడడడ వణణకకరర
ఇసటట ననస:4-21-25/1/13
వయససస:33
లస: ససస స
226
NDX3109659
పపరర: వనసకట లకడద చరరమమమళర

221
NDX2867737
పపరర: ఉమ రరణణ మణదదగగసడ

95-1/1136

తసడడ:డ బబపయఖ చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:4-15-117/A
వయససస:49
లస: పప

తలర : బలమద చదనకచదరర ర
ఇసటట ననస:4-21-18/3
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకహరర రరవప ససరపననన
ఇసటట ననస:4-21-22
వయససస:44
లస: ససస స
223
NDX3049624
పపరర: సకజన వణణకకరర

95-67/1067

తసడడ:డ సససదరరజన మహలసగ రరడడడఏర
ఇసటట ననస:4-21-8
వయససస:19
లస: పప
94-59/1100

207
SQX1991603
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ దపసపల

తసడడ:డ రమ రరడడడ దపసపల
ఇసటట ననస:4-6-179/5
వయససస:43
లస: పప

212
SQX2036994
పపరర: మహలసగ కకషషన సససదరరజన

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప గమడసరర
ఇసటట ననస:4-21-15
వయససస:47
లస: పప

220
NDX2965812
పపరర: శవపరరశత ససరపననన

94-56/16

తసడడ:డ మమరరదతస దతసరర
ఇసటట ననస:4-15-117/59
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రతనస తలకరయల
ఇసటట ననస:4-17-76 5TH LINE
వయససస:42
లస: పప
214
NDX3012184
పపరర: వనణణ గగపరలరరవప గమడసరర

206
NDX2391084
పపరర: శరకవణ కలమమర యయననపపస

231
NDX2685261
పపరర: వజయ లకడద పరరచసరర

94-60/1060

భరస : శకనవరస రరవప జలదద
ఇసటట ననస:4-21-47
వయససస:47
లస: ససస స
94-60/1063

234
NDX2868776
పపరర: సరసబశవ రరవప తతక

94-59/1105

తసడడ:డ నతగయఖ తతక
ఇసటట ననస:4-21-56/2
వయససస:69
లస: పప
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235
NDX2868941
పపరర: శశభ రరణణ తతకల
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94-59/1106

భరస : సరసబశవ రరవప తతకల
ఇసటట ననస:4-21-56/2
వయససస:62
లస: ససస స
94-73/820

తసడడ:డ రరఢ కకషష నరక
ఇసటట ననస:4-21-56/20
వయససస:41
లస: పప
94-59/1107

94-59/1110

242
NDX3009149
పపరర: ససధ రరణణ పపరరరర

245
NDX3101896
పపరర: హహమసత ఏలసటట

95-1/13

భరస : వనసకటరరవప పప దదల
ఇసటట ననస:4-22-3/4A
వయససస:23
లస: ససస స

248
NDX2674711
పపరర: జయశక దతర

95-1/1126

భరస : పడసరదరరవప చససడడ చససడడ
ఇసటట ననస:4-22-15 GMC 19-21
వయససస:42
లస: ససస స

251
SQX2012433
పపరర: పడసరదరరవప చససడడ

94-66/1025

254
NDX2594455
పపరర: హరర వరర న వసకరయలపరటట
తసడడ:డ రవ కలమమర వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:4-22-52/8/C
వయససస:19
లస: పప

256
NDX2836740
పపరర: రరమ కకషష శశటస ట

257
NDX0833780
పపరర: పదతదవత మమరరలర�

94-60/1290

తసడడ:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:4-22-85/5
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రమణలల వలక
ర రర
ఇసటట ననస:4-22-91
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:4-22-91/B
వయససస:20
లస: పప

94-65/1190

260
NDX2787091
పపరర: నతరరయణమద వలక
ర రర
భరస : శకనవరస వలక
ర రర
ఇసటట ననస:4-22-91
వయససస:41
లస: ససస స

94-59/1205

243
NDX2898195
పపరర: వనణణగగపరల కర

94-59/1109

246
NDX3173887
పపరర: మమల నఖల చకరల

94-66/1026

94-59/1112

249
SQX2003036
పపరర: నతగరరరడడడ బణరకమణకలస

95-1/1125

తసడడ:డ శక రరమరరడడడ బణరకమణకలస
ఇసటట ననస:4-22-11
వయససస:51
లస: పప
95-1/1127

252
SQX2072635
పపరర: శరకవసత నలక
ర రర

95-3/1136

తసడడ:డ హనసమసత పడసరద నలక
ర రర
ఇసటట ననస:4-22-22/4
వయససస:22
లస: ససస స
94-83/494

255
NDX1327766
పపరర: గగతమ కలసభబ

94-60/50

తసడడ:డ అరరరనరరవప
ఇసటట ననస:4-22-85/3B
వయససస:26
లస: పప
94-60/51

258
NDX2295715
పపరర: జయ లకడద ఆదదరరల

94-60/53

తసడడ:డ యలర యఖ ఆదదరరల
ఇసటట ననస:4-22-89
వయససస:21
లస: ససస స
94-60/1292

261
JBV1351550
పపరర: మమరస మద� ఆదద�

94-60/54

భరస : ఆదదయఖ� �
ఇసటట ననస:4-22-91/A
వయససస:85
లస: ససస స

94-60/1293 264
263
NDX3080272
JBV1352186
పపరర: సపమయయల కకరణ బబబణ కకటబనల
పపరర: వసగమద� కలలవల�

తసడడ:డ తరరపత రరవప కకటబనల
ఇసటట ననస:4-22-91/B
వయససస:19
లస: పప

94-75/1313

తసడడ:డ మణరల కకషణ చకరల
ఇసటట ననస:4-21-86
వయససస:21
లస: పప

భరస : కరశలమశరనథ రరడడ �
ఇసటట ననస:4-22-85/6AB
వయససస:45
లస: ససస స
94-60/1291

240
NDX3084910
పపరర: టటకరమమద మమటస ట

తసడడ:డ కలపపప సరశమ ఆర
ఇసటట ననస:4-21-57/16
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయణలల చససడడ
ఇసటట ననస:4-22-15 GMC 19-21
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశరరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:4-22-27/6c, 2nd lane,
వయససస:19
లస: పప

262
NDX2830800
పపరర: మహహమ కరకసత పరణణధరపప

94-59/1108

తసడడ:డ వనసకనన దతర
ఇసటట ననస:4-22-3/9
వయససస:27
లస: ససస స

250
SQX2012078
పపరర: ససధతరరణణ చససడడ

94-75/1311

భరస : ఇనతన రరడడడ మమటస ట
ఇసటట ననస:4-21-56/43/A
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ జయసత ఏలమణణ
ఇసటట ననస:4-21-73
వయససస:18
లస: పప

247
SQX1963024
పపరర: లకడద పప దదల

259
NDX2788578
పపరర: శకనవరస వలక
ర రర

94-75/1312

భరస : శకనవరసరరవప పపరరరర
ఇసటట ననస:4-21-57/14
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగయఖ కకసడసరర
ఇసటట ననస:4-21-64/2
వయససస:43
లస: పప

253
NDX2555498
పపరర: ఉదయ శసకర పడవణ ఆళళ

239
NDX2880599
పపరర: శవమద టటలమగగరరర

237
NDX2998847
పపరర: అసజల కలమమరర పమడడ

భరస : పప ల రరజ పమడడ
ఇసటట ననస:4-21-56/19A
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-21-56/43
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరమణ రరమవత
ఇసటట ననస:4-21-57/11/71
వయససస:24
లస: ససస స
244
NDX3127289
పపరర: రరజ శశఖర బబబణ కకసడసరర

94-75/1310

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:4-21-56/14
వయససస:26
లస: పప

238
NDX3144979
పపరర: రరజరశ నరక

241
NDX2971380
పపరర: ధనలకడద రరమవత

236
NDX2861615
పపరర: దతనయఖ దదవళర

94-60/55

భరస : సపషదసలల� �
ఇసటట ననస:4-22-95
వయససస:43
లస: ససస స
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265
NDX3276185
పపరర: సరశత వసస
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94-60/1331

భరస : గగపస వసస
ఇసటట ననస:4-22-96/A
వయససస:22
లస: ససస స
268
NDX2566362
పపరర: సరయ రరషద మలర రపప

94-60/1066

94-60/57

94-60/1270

94-60/62

94-60/1271

94-60/67

292
NDX2769628
పపరర: ససజజత గడడ స
భరస : వరభదడ రరవప గడడ స
ఇసటట ననస:4-22-172
వయససస:36
లస: ససస స

94-60/60

278
NDX1407205
పపరర: వనరకరజ మసరల

281
NDX2295632
పపరర: చదషతనఖ పప తషపరలలపప

284
NDX0863589
పపరర: పపరరల ససమత�

94-60/70

287
NDX0322735
పపరర: పపరషచసదడ రరవప పసలమరరసపటస ట

94-60/63

290
NDX3062460
పపరర: కకసడయఖ నలగరలమవర

94-60/66

293
NDX2674299
పపరర: కకరణ కలమమర మగణలకరర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మగణలకరర
ఇసటట ననస:4-22-181
వయససస:20
లస: పప

94-60/59

276
JBV1351618
పపరర: బడహదనతయణడడ� కసచరర �

94-60/61

279
NDX0422337
పపరర: వనసకటటశశరరర� మసరల�

94-60/65

282
NDX2973782
పపరర: దసరర పడసరద మమమలవరపప

94-60/1272

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప మమమలవరపప
ఇసటట ననస:4-22-139
వయససస:19
లస: పప
94-60/68

285
NDX0863571
పపరర: పపరరల దదవ

94-60/69

భరస : రతస యఖ
ఇసటట ననస:4-22-145
వయససస:56
లస: ససస స
94-60/71

288
NDX2391324
పపరర: కకరణ కలమమర పరకరల

94-60/72

తసడడ:డ అజయ కలమమర పరకరల
ఇసటట ననస:4-22-148
వయససస:30
లస: పప
94-59/1122

తసడడ:డ పసచరయఖ నలగరలమవర
ఇసటట ననస:4-22-154
వయససస:55
లస: పప
94-60/1274

273
NDX0435933
పపరర: శకనవరసరరవప� నడపరరజ�

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:4-22-130
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప పసళరరరశశటస ట
ఇసటట ననస:4-22-145/B
వయససస:30
లస: పప
94-53/793

94-60/1269

తసడడ:డ పపననయఖ� �
ఇసటట ననస:4-22-128
వయససస:65
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:4-22-145
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ� �
ఇసటట ననస:4-22-145
వయససస:53
లస: పప
289
NDX3186327
పపరర: ఇనతగసటట వజయ బబలనతథ
వజయ బబలనతథ
తలర : రరజఖలకకద ఇనతగసటట
ఇసటట ననస:4-22-151
వయససస:29
లస: పప

275
NDX0373142
పపరర: శకనవరససలల� కసచరర �

270
NDX2869675
పపరర: రరసబబబణ మటటపలర

తసడడ:డ రరమణ�
ఇసటట ననస:4-22-125
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ పప తషపరలలపప
ఇసటట ననస:4-22-136
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:4-22-144
వయససస:51
లస: ససస స
286
JBV1350941
పపరర: రరఘవపలల� రరగలర �

94-60/58

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మసరల
ఇసటట ననస:4-22-130
వయససస:28
లస: పప

భరస : రరఘవపలల
ఇసటట ననస:4-22-132
వయససస:48
లస: ససస స
283
NDX0423889
పపరర: రసగమద� చదరరకకరర�

272
AP151010195732
పపరర: రరమణలమద నడపరరజ

94-60/56

తసడడ:డ పపననయఖ మటటపలర
ఇసటట ననస:4-22-123
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ బడహదనతయణడడ�
ఇసటట ననస:4-22-128
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:4-22-130
వయససస:45
లస: ససస స
280
NDX3170552
పపరర: రమణ రరగళర

94-60/1268

భరస : రరమణ
ఇసటట ననస:4-22-125
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ నతచతరయఖ పపదలసక
ఇసటట ననస:4-22-127
వయససస:45
లస: ససస స
277
JBV1352376
పపరర: తరరపతమద మసరల

269
NDX2913374
పపరర: నతగరరరరన మటటపలర

267
NDX2295608
పపరర: తషలసస రరమ రరదడవరపప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప రరదడవరపప
ఇసటట ననస:4-22-106
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ మటటపలర
ఇసటట ననస:4-22-123
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:4-22-125
వయససస:36
లస: ససస స
274
NDX2898120
పపరర: వజయ పపదలసక

94-97/734

తసడడ:డ శసకర గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:4-22-98
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరజరశ మలర రపప
ఇసటట ననస:4-22-116
వయససస:20
లస: ససస స
271
NDX0423830
పపరర: మలలర శశరర� నడపరరజ�

266
NDX2574200
పపరర: కరరరసక గజరలకకసడ

291
NDX3122454
పపరర: శరకవణణ పరలకకటట

94-60/1273

తసడడ:డ ససబబరరవప పరలకకటట
ఇసటట ననస:4-22-154
వయససస:20
లస: ససస స
94-60/1067

294
NDX2674117
పపరర: సరయ కలమమర మగణలకరర

94-60/1068

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మగణలకరర
ఇసటట ననస:4-22-181
వయససస:19
లస: పప
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పపరర: అసజమద గజరలకకసడ
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94-60/73

భరస : పపదద ఏడడకకసడలల గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:4-22-182
వయససస:36
లస: ససస స
298
NDX2526044
పపరర: పవన కలమఖణ చమలదదననన

94-60/76

94-60/78

94-60/1276

94-91/1305

94-79/597

94-95/819

94-91/1320

94-91/1308

తసడడ:డ సససహచలస గణజరల
ఇసటట ననస:4-23-21
వయససస:30
లస: పప
322
NDX2190981
పపరర: నతగభమషణస ఈదతర
తసడడ:డ రతస యఖ ఈదతర
ఇసటట ననస:4-23-24
వయససస:63
లస: పప

94-60/1277

308
NDX3212479
పపరర: ససనత దదననపపడడ

311
NDX2590446
పపరర: జయ లకడద బణటటస

314
NDX2673515
పపరర: రవ వరద మమదతసస

94-91/1306

94-95/817

94-60/1081

306
NDX2898070
పపరర: అలలకఖ నడడబబడ లల

94-60/1278

309
NDX2428852
పపరర: సరయ కలమమర కలమమర

94-79/7

312
NDX2589091
పపరర: అనసహఖ బబజరస

94-95/818

315
NDX2676732
పపరర: రవ వరద మమదతసస

94-60/1082

తలర : ఫరతమ రరణణ మమదతసస
ఇసటట ననస:4-23-5
వయససస:20
లస: పప
94-91/1321

320
NDX2994127
పపరర: ఆగరనస రరత మననజజ గరల

94-91/1309

భరస : ఏససబబబణ
ఇసటట ననస:4-23-24
వయససస:34
లస: ససస స

94-59/1123

తసడడ:డ ససధతకర రరవప బబజరస
ఇసటట ననస:4-23-2
వయససస:20
లస: ససస స

317
NDX3034907
పపరర: రతన ససతతష కలమమర
రరయపపడడ
తసడడ:డ కకటట బబబణ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:4-23-5
వయససస:18
లస: పప

323
NDX2744522
పపరర: ససజజత గననవరపప

303
NDX2923647
పపరర: అసకమద తతళరపలర

తసడడ:డ కలమమర నతగభమషణస
ఇసటట ననస:4-23-1/A/1
వయససస:22
లస: పప

318
NDX3085032
పపరర: సరయ పప గరరర

94-91/1307

తలర : వనసకటలకడద పప గరరర
ఇసటట ననస:4-23-10
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస గరల
ఇసటట ననస:4-23-21
వయససస:21
లస: ససస స
94-93/387

94-60/1275

భరస : రవతదజ వపపరర
ఇసటట ననస:4-22-205
వయససస:21
లస: ససస స

తలర : ఫరతమ రరణణ మమదతసస
ఇసటట ననస:4-23-5
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కకటటబబబణ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:4-23-5
వయససస:26
లస: పప
319
NDX3116811
పపరర: చసదడ శశఖర గణజరల

305
NDX2724326
పపరర: నతగ సరయ తతళళ
ర రర

300
NDX2883064
పపరర: శకనవరస రరవప వపలలసగణలమ

భరస : శకనస తతళరపలర
ఇసటట ననస:4-22-198
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప బణటటస
ఇసటట ననస:4-23-2
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధకర కలమమర బబజరస
ఇసటట ననస:4-23-2
వయససస:19
లస: పప
316
NDX2853224
పపరర: సనపథ కలమమర రరయపపడడ

94-60/1069

భరస : నతగరశశర రరవప దదననపపడడ
ఇసటట ననస:4-23-1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమమర
ఇసటట ననస:4-23-1/a/1
వయససస:22
లస: పప
313
NDX2589117
పపరర: రరజరశ బబజరస

302
NDX2712941
పపరర: లకడద తరరపటమ ససగరత

94-60/75

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:4-22-191
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శకనస తతళళ
ర రర
ఇసటట ననస:4-22-202
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప దదననపపడడ
ఇసటట ననస:4-23-1
వయససస:50
లస: పప
310
NDX2650299
పపరర: కలమమర సరయ కలమమర

94-60/77

తసడడ:డ వర సరశమ ససగరత
ఇసటట ననస:4-22-194
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస తతళరపలర
ఇసటట ననస:4-22-198
వయససస:19
లస: పప
307
NDX3210861
పపరర: నతగరశశర రరవప దదననపపడడ

299
NDX2526028
పపరర: వనసకట రతనస చమలదదననన

297
NDX2295640
పపరర: పపదద ఏడడకకసడలల గజరలకకసడ

తసడడ:డ నతగరశశరరరవప గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:4-22-182
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప చమలదదననన
ఇసటట ననస:4-22-188
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప ఓగరరరల
ఇసటట ననస:4-22-192
వయససస:26
లస: ససస స
304
NDX2923613
పపరర: శకకరసత తతళరపలర

94-60/74

తసడడ:డ పపద ఏడడకకసడలల గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:4-22-182
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చమలదదననన
ఇసటట ననస:4-22-188
వయససస:21
లస: పప
301
NDX2516078
పపరర: రరగరణణ ఓగరరరల

296
NDX2295699
పపరర: గగపస గజరలకకసడ

94-91/1310
321
NDX2994135
పపరర: అకడత జజషషవర డతనయల గరల

తసడడ:డ అబడహస గరల
ఇసటట ననస:4-23-21
వయససస:18
లస: పప
94-93/1659

324
NDX3215498
పపరర: ససజనఖ కరరక

94-91/1311

భరస : జజసఫ కరరక
ఇసటట ననస:4-23-25 NEW NO 21-13-680
వయససస:34
లస: ససస స
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325
NDX2785020
పపరర: నతగరశశర రరవప మలర శశటస ట

94-91/1312

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలర శశటస ట
ఇసటట ననస:4-23-31
వయససస:57
లస: పప
328
NDX2854032
పపరర: ఖససస వల షపక

94-91/1315

94-91/1317

329
NDX1926056
పపరర: ససదఖ కసచరర

332
NDX2583813
పపరర: మసరసన బ షపక

94-91/4

335
NDX2991685
పపరర: హసన వల కవలలరర

తసడడ:డ అసకమద రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:4-23-35/23 NEW NO.20-5-60
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన కవలలరర
ఇసటట ననస:4-23-35/34A
వయససస:27
లస: పప

337
NDX2883031
పపరర: రమఖ కకషష యలమసదల

338
NDX2602852
పపరర: హజరత వల యలమసదల

94-60/1294

భరస : చనన హజరత వల యలమసదల
ఇసటట ననస:4-23-35/43
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసనరర యలమసదల
ఇసటట ననస:4-23-35/43
వయససస:29
లస: పప

340
NDX2594539
పపరర: వనసనరర యలమసదల

341
NDX2482685
పపరర: రరవత వడర పపడడ

94-95/820

తసడడ:డ పకకర సరహహబ యలమసదల
ఇసటట ననస:4-23-35/43
వయససస:47
లస: పప
94-93/390

94-91/1318

Deleted
94-91/1432

భరస : శకనవరసరరవప కటటసవరపప
ఇసటట ననస:4-23-47
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బబడధతచలస బతస న
ఇసటట ననస:4-23-47
వయససస:26
లస: ససస స

344
NDX2858132
పపరర: లమవణఖ వనణణ బబ డడడ

347
NDX1648114
పపరర: శరకవఖ రరణణ

94-96/560

94-93/1660

353
NDX1082619
పపరర: కనకదసరర బతస న
భరస : భదతడచలస
ఇసటట ననస:4-23-47
వయససస:41
లస: ససస స

94-93/388

336
NDX2975530
పపరర: నతగణర బఇవనష షపక

94-93/1661

భరస : హసన వల కవలలరర
ఇసటట ననస:4-23-35/34A
వయససస:18
లస: ససస స
94-93/1362

339
NDX2858157
పపరర: హసన బ యలమసదల

94-93/1662

భరస : వనసనరర యలమసదల
ఇసటట ననస:4-23-35/43
వయససస:44
లస: ససస స
94-93/389

342
NDX2565836
పపరర: ఆకరశ పరలపరరస

94-93/1363

తసడడ:డ అసకమద రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:4-23-36/5A
వయససస:21
లస: పప
94-93/1663

345
NDX2436020
పపరర: కలమఖణణ వసగరపపరపప

94-93/391

భరస : ససబబబరరవప వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:4-23-45/9
వయససస:52
లస: ససస స
94-93/392

348
NDX1086255
పపరర: వమల నలక
ర రర

94-93/393

భరస : మహన రరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:4-23-46-2
వయససస:64
లస: ససస స
94-91/1433

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కటటసవరపప
ఇసటట ననస:4-23-47
వయససస:19
లస: పప
94-93/394

333
NDX2358539
పపరర: ససదదప పరలపరరస
తసడడ:డ నతగరశశరరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:4-23-35/23
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససరరసదడ నతథ
ఇసటట ననస:4-23-46-2
వయససస:25
లస: ససస స
350
NDX3300431
పపరర: మహహత కటటసవరపప

94-91/1316

తసడడ:డ జజన బబబణ షపక
ఇసటట ననస:4-23-35/16, 21/46
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ బబ డడడ
ఇసటట ననస:4-23-42
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరసదడ నతథ నలర పననన
ఇసటట ననస:4-23-46
వయససస:20
లస: పప

352
NDX1510024
పపరర: మమనక బతస న

330
NDX2854073
పపరర: రరజ షపక

భరస : వజయకలమమర వడర పపడడ
ఇసటట ననస:4-23-36/2A
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శశష రరడడడ కకలమరగగటర
ఇసటట ననస:4-23-42
వయససస:37
లస: పప

349
NDX3300415
పపరర: లకడద కటటసవరపప

94-91/1424

తసడడ:డ శశశదత షపక
ఇసటట ననస:4-23-35/17/b
వయససస:22
లస: ససస స

334
NDX2395291
పపరర: ఆకరశ పరలపరరస

346
NDX2990588
పపరర: వవనక నలర పననన

94-91/1314
327
NDX3141454
పపరర: జజననకకటట అరరణకలమమర
జజననకకటట
తలర : జజననకకటట వజయమద జజననకకటట
ఇసటట ననస:4-23-32
వయససస:37
లస: పప

భరస : అశశక కలమమర కసచరర
ఇసటట ననస:4-23-35/16C
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబబణ షపక
ఇసటట ననస:4-23-35/16, 21/46
వయససస:18
లస: పప

343
NDX1435198
పపరర: వనసకట రరడడడ కకలమరగగటర

94-91/1313

భరస : నతగరశశర రరవప మలర శశటస ట
ఇసటట ననస:4-23-31
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శశశదత వల షపక
ఇసటట ననస:4-23-35/1
వయససస:21
లస: పప
331
NDX3078599
పపరర: కకషస వల షపక

326
NDX2785384
పపరర: లలత మలర శశటస ట

351
NDX3300449
పపరర: ససమఖ కటటసవరపప

94-91/1434

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కటటసవరపప
ఇసటట ననస:4-23-47
వయససస:18
లస: ససస స
94-93/395

354
NDX0961268
పపరర: పవన కలమమర బతస న బతస న

94-93/396

తసడడ:డ భదతడచలస
ఇసటట ననస:4-23-47
వయససస:27
లస: పప
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355
NDX0961144
పపరర: భదతడచలస బతస న బతస న

94-93/397

తసడడ:డ రరమదహన రరవప
ఇసటట ననస:4-23-47
వయససస:53
లస: పప
358
NDX2858801
పపరర: వనసకటటష జమదసపత

94-91/1322

94-60/80

94-60/82

94-93/398

94-93/401

94-93/404

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:4-23-61/A
వయససస:23
లస: పప

368
NDX1434422
పపరర: శశషమద నకరరకసటట

371
NDX1434380
పపరర: తరరపఠమద నకరరకసటట

374
NDX1434646
పపరర: వనసకటటశశరరర చననబబ యన

94-93/1665

377
NDX1525494
పపరర: సడవసత మమమళరపలర

94-93/399

380
NDX2536852
పపరర: బబ య పరరశత

94-93/402

383
NDX2787075
పపరర: వనసకట రరవప రరమననన
తసడడ:డ నతగ భమషణస రరమననన
ఇసటట ననస:4-23-62
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:4-23-50/5
వయససస:28
లస: పప
363
NDX2415438
పపరర: దరరయమ హహసపసన షపక

94-60/81

366
NDX2797173
పపరర: రవ కలమమర మసడతదద

94-88/1375

369
NDX1434471
పపరర: వజయ దసరర చననబబ యన

94-93/400

372
NDX1434364
పపరర: అసజల చననబబ యన

94-93/403

భరస : వనసకటటశశరరర చననబబ యన
ఇసటట ననస:4-23-54-1
వయససస:49
లస: ససస స
94-93/405

375
NDX1525510
పపరర: వనసకట శశషగరరర బబబణ తతట

94-93/406

తసడడ:డ కకటట ససబబబరరవప తతట
ఇసటట ననస:4-23-54/A
వయససస:36
లస: పప
94-93/407

378
JBV3262367
పపరర: వజయలకడద కననన గసటట

94-88/67

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ కననన గసటట
ఇసటట ననస:4-23-56
వయససస:50
లస: ససస స
94-88/68

భరస : బబ య వనణణగగపరల
ఇసటట ననస:4-23-57
వయససస:35
లస: ససస స
94-88/1376

94-60/79

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చననబబ యన
ఇసటట ననస:4-23-54-1
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రవకలమమర మమమళరపలర
ఇసటట ననస:4-23-55
వయససస:27
లస: ససస స
94-88/1216

360
NDX2415446
పపరర: జజన బబషర షపక

తసడడ:డ బడహదయఖ మసడతదద
ఇసటట ననస:4-23-52
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన చననబబ యన
ఇసటట ననస:4-23-54-1
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:4-23-56/2
వయససస:32
లస: పప
382
NDX2795318
పపరర: సరసబశవ రరవప మసచ

94-91/1324

భరస : కకటటషయమ నతకరరరకరసత
ఇసటట ననస:4-23-54-1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:4-23-54/A
వయససస:60
లస: పప
379
NDX2603272
పపరర: రఫస షపక

365
NDX3056561
పపరర: రరజరసదడ పడసరద గరరపరటట

94-91/1319

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:4-23-50/6
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కకటటషయమ నతకరరరకరసత
ఇసటట ననస:4-23-54-1
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అనవనషయమ ననకరరరకరసత
ఇసటట ననస:4-23-54-1
వయససస:41
లస: పప
376
NDX3167350
పపరర: కకటట ససబబ రరవప తతట

94-93/1664

తసడడ:డ రరజన మణకరరర గరరపరటట
ఇసటట ననస:4-23-51
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చననబబ యన
ఇసటట ననస:4-23-54-1
వయససస:29
లస: ససస స
373
NDX1434455
పపరర: కకటటషయమ ననకరరరకరసత

362
NDX2859205
పపరర: మసరసన వల షపక
తసడడ:డ మణసరవసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:4-23-50/5
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదయఖ తరరమల
ఇసటట ననస:4-23-52-A
వయససస:66
లస: పప
370
NDX1434323
పపరర: భబరర వ చననబబ యన

94-91/1323

Deleted

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:4-23-50/6
వయససస:42
లస: పప
367
NDX1637133
పపరర: కకటటశశర రరవప తరరమల

359
NDX2853612
పపరర: వనసకయమద మతషకకరర

357
NDX3129061
పపరర: ససరరశ చదరరకకమమల

భసధసవప: రరజరశ చదరరకకమమల
ఇసటట ననస:4-23-48/a
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప మతషకకరర
ఇసటట ననస:4-23-50/3
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:4-23-50/5
వయససస:31
లస: పప
364
NDX2415412
పపరర: ఖమససస షపక

94-93/1364

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:4-23-47
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచరయఖ జమదసపత
ఇసటట ననస:4-23-50/2
వయససస:19
లస: పప
361
NDX2415420
పపరర: జజన సపషదత షపక

356
NDX2587566
పపరర: సశపన మరరకపపడడ

381
NDX2550028
పపరర: దసరర శరకవఖ ఎనసమణల

94-88/1217

తసడడ:డ భబససర ఎనసమణల
ఇసటట ననస:4-23-57
వయససస:19
లస: ససస స
94-88/1377

384
NDX2787026
పపరర: నతగ ససనత రరమననన

94-88/1378

భరస : వనసకటరరవప రరమననన
ఇసటట ననస:4-23-62
వయససస:43
లస: ససస స
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385
NDX2794030
పపరర: కకరరషససడ రరమననన
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94-88/1379

తసడడ:డ వనసకటరరవప రరమననన
ఇసటట ననస:4-23-62
వయససస:19
లస: ససస స
388
NDX2191013
పపరర: శకలత మమరరగణ

94-93/410

94-93/1667

94-93/1670

94-93/413

94-93/414

94-93/415

తసడడ:డ మహన రరవప తతడడగరరర
ఇసటట ననస:4-23-105/2
వయససస:19
లస: పప

398
NDX3049459
పపరర: బణచరమద బబషరరడడడ

401
NDX2572436
పపరర: బబజ హహసపసన షపక

404
BGY3110756
పపరర: లమవణఖ బలర

94-93/416

407
NDX3121985
పపరర: రజన కరరరమసచ

94-93/1677

94-93/1365

94-93/1673

413
NDX2945145
పపరర: చసతల భబరర వ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప అననస
ఇసటట ననస:4-23-105/24
వయససస:20
లస: ససస స

396
NDX2857878
పపరర: కకరస ర తయఖగమర

94-93/1672

399
SQX2100998
పపరర: తదజశశ తరరమలశశటస ట

95-2/1337

402
NDX3106630
పపరర: రమమశ బబబణ వననకకట

94-93/1668

405
NDX2991750
పపరర: మదసససధన రరవప తతట

94-93/1674

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:4-23-66/50A 4TH LINE
వయససస:43
లస: పప
94-93/1675

408
NDX3070091
పపరర: రజన కరరరమసచ

94-93/1676

Deleted

భరస : రరఘవ రరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:4-23-66/58/A
వయససస:34
లస: ససస స
95-18/3

తసడడ:డ సపషదత షపక
ఇసటట ననస:4-23-67/A
వయససస:38
లస: పప
94-88/1373

94-93/1669

తసడడ:డ అసజయఖ వననకకట
ఇసటట ననస:4-23-66/34
వయససస:46
లస: పప

Deleted

410
SQX1807825
పపరర: ససభబన షపక

393
NDX3142122
పపరర: సరయ దతస బబతసశశటస ట

తసడడ:డ రసబబబణ తరరమలశశటస ట
ఇసటట ననస:4-23-66/8
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరఘవ రరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:4-23-66/58/A
వయససస:34
లస: ససస స
94-93/1678

94-93/1666

తసడడ:డ బససవ రరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:4-23-66/5
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రసగయఖ కరకర
ఇసటట ననస:4-23-66/50A
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగరశశర రరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:4-23-66/B
వయససస:32
లస: పప
412
NDX2772598
పపరర: మణరళ తతడడగరరర

94-93/1671

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:4-23-66/25
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వ ఎల ఎన పడసరద
ఇసటట ననస:4-23-66-58-A
వయససస:28
లస: పప
409
NDX2899995
పపరర: గసగర రరజ కలమమర కరటటరర

395
NDX3216439
పపరర: నవన బసడరర

390
NDX2744464
పపరర: వనసకట శవ నతగలకడద గగననపలర

తసడడ:డ తషలససరరస బబతసశశటస ట
ఇసటట ననస:4-23-66/4A
వయససస:21
లస: పప

Deleted

భరస : మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:4-23-66-41
వయససస:66
లస: ససస స
406
NDX1328426
పపరర: పసడడగణ రవ కకరణ

94-93/412

భరస : కకషష రరడడడ బబషరరడడడ
ఇసటట ననస:4-23-66/6A
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ శకమనతనరరయణ తషమమల
ఇసటట ననస:4-23-66/16
వయససస:22
లస: పప
403
NDX0193003
పపరర: వనసకట మహలకడద కలరరనలర

392
NDX2423960
పపరర: కనకదసరర పప కల

94-93/409

భరస : పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:4-23-66/1B
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడరర
ఇసటట ననస:4-23-66/4D
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:4-23-66-6A
వయససస:45
లస: పప
400
NDX2415768
పపరర: బబల కకషష తషమమల

94-93/411

భరస : వససత రరవప పప కల
ఇసటట ననస:4-23-66/3B
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ జనతరరన రరడడడ మరరక
ఇసటట ననస:4-23-66/4D
వయససస:27
లస: పప
397
NDX0526574
పపరర: వడదడ సగణసట కకరణ కలమమర�

389
NDX2190999
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ మమరరగణ

387
NDX1411834
పపరర: మణణ కలమమరర జమదలమడడగణ

భరస : కకషష జమదలమడడగణ
ఇసటట ననస:4-23-62
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకకషష ర రరడడడ మమరరగణ
ఇసటట ననస:4-23-66-1B
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నతగరశశర రరవప నడడమణకసల
ఇసటట ననస:4-23-66/2
వయససస:20
లస: ససస స
394
NDX3177359
పపరర: రరకరశ రరడడడ మరరక

94-93/408

తసడడ:డ శవయఖ జమదలమడడగణ
ఇసటట ననస:4-23-62
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ మమరరగణ
ఇసటట ననస:4-23-66-1B
వయససస:30
లస: ససస స
391
NDX2865970
పపరర: అలలఖఖ నడడమణకసల

386
NDX1411974
పపరర: నతగ జజఖత జమదలమడడగణ

411
NDX1932376
పపరర: రరజరష శశటస టపలర

94-93/417

తసడడ:డ మణతతఖలరరవప శశటస టపలర
ఇసటట ననస:4-23-68
వయససస:32
లస: పప
94-88/1374

414
NDX1435339
పపరర: జరమమ సరతషపరటట

94-93/418

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:4-24-1
వయససస:27
లస: ససస స
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415
NDX2147024
పపరర: చసదన బబ డదపపడడ
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94-93/419

తసడడ:డ ససబబ రరవప బసదదపపడడ
ఇసటట ననస:4-24-1
వయససస:33
లస: ససస స
418
NDX1082379
పపరర: హహమలత నలర జరర

94-93/422

94-93/425

94-93/428

427
NDX1338524
పపరర: శసకర రరవప మమదరరమమటర

94-93/431

94-93/434

94-93/437

94-93/429

428
NDX0068817
పపరర: శశరర రరడడడ� ఏరరవ�

431
NDX1874644
పపరర: దదవఖ జజననల

434
NDX0686857
పపరర: శవరరమరరడడడ� జజననల�

94-93/1368

437
JBV3264058
పపరర: వనసకటకనతఖకలమమరర వడర మమడడ

94-93/432

తసడడ:డ రమణ మమరరస
ఇసటట ననస:4-24-5-1
వయససస:28
లస: పప

440
NDX1510073
పపరర: బసదస షర రరడడ బబ టస

94-93/435

443
NDX0173666
పపరర: మమనస గగల
తసడడ:డ దసరరరపడసరద గగల
ఇసటట ననస:4-24-6
వయససస:31
లస: ససస స

94-93/427

426
NDX1434836
పపరర: పడసరద సరతషపరటట

94-93/430

429
NDX1557745
పపరర: సతఖనతరరయణ సరమసతకలరరస

94-93/433

432
NDX1759143
పపరర: రమఖ రరడడ జజననల

94-93/436

తసడడ:డ శవరరమ రరడడ జజననల
ఇసటట ననస:4-24-3
వయససస:26
లస: ససస స
94-93/438

435
NDX0686865
పపరర: వనసకటపరపరరడడడ� జజననల�

94-93/439

తసడడ:డ వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:4-24-3
వయససస:75
లస: పప
94-93/440

438
NDX0730549
పపరర: అసజరర బబపనమద�

94-93/441

భరస : పపలర యఖ రరజ�
ఇసటట ననస:4-24-5
వయససస:70
లస: ససస స
94-93/443

441
NDX1749854
పపరర: లకడద సరయ సససధసరరవప
దసగర రరజ
తసడడ:డ పరసడడ రసగ రరవప దసగర రరజ
ఇసటట ననస:4-24-6
వయససస:26
లస: ససస స

94-93/444

94-93/446

444
NDX1648460
పపరర: లకడద అతస ల

94-93/447

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ బబ టస
ఇసటట ననస:4-24-6
వయససస:25
లస: ససస స
94-93/445

423
NDX1338557
పపరర: LV పడసరద మమదరరమమటర

తసడడ:డ వరనన
ఇసటట ననస:4-24-1
వయససస:71
లస: పప

భరస : శవరరమకకషరష
ఇసటట ననస:4-24-5
వయససస:53
లస: ససస స
94-93/442

94-93/424

తసడడ:డ మణనస సరశమ
ఇసటట ననస:4-24-1
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపరపరరడడడ�
ఇసటట ననస:4-24-3
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సదతశవ పరయ బసటబశల
ఇసటట ననస:4-24-3
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-6
వయససస:27
లస: ససస స

425
NDX1434554
పపరర: రఘణ రరమ రరడడ తతలలగసటట

420
NDX1434851
పపరర: రమమదదవ కకజజర

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:4-24-1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమ రరడడ జజననల
ఇసటట ననస:4-24-3
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శవరరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:4-24-3
వయససస:43
లస: ససస స

442
NDX1338573
పపరర: పడతతఖష బబ టస

94-93/426

తసడడ:డ ససవరరరడడడ�
ఇసటట ననస:4-24-1
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ నతగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:4-24-2
వయససస:34
లస: పప

439
NDX0535625
పపరర: ఎ శవనతరరయణ

422
NDX1434885
పపరర: జజశశ సరతషపరటట

94-93/421

భరస : పడసరద సరతషపరటట
ఇసటట ననస:4-24-1
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రరడడడ తతలలగసటట
ఇసటట ననస:4-24-1
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:4-24-1
వయససస:58
లస: పప

436
NDX2614568
పపరర: ససధదసదడ పరయ బసటబశల

94-93/423

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:4-24-1
వయససస:26
లస: పప

424
NDX1338540
పపరర: హఎస సతఖనతరరయణ
మమదరమమటర
తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:4-24-1
వయససస:31
లస: పప

433
NDX0677526
పపరర: రరధదక� జజననల�

419
NDX1338532
పపరర: అసజమద మమదరరమమటర

417
NDX1082213
పపరర: దదపసస తతలలగసటట

భరస : రఘణరరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-1
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:4-24-1
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:4-24-1
వయససస:61
లస: ససస స

430
NDX0712851
పపరర: దసరరరపడసరద అసచత

94-93/420

తసడడ:డ ససబబ రరవప బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:4-24-1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకరరమ
ఇసటట ననస:4-24-1
వయససస:44
లస: ససస స
421
NDX1557752
పపరర: నతగ వనణణ సరమసతకలరరస

416
NDX2147032
పపరర: ససససదథ బబ డదపపడడ

భరస : ససరర బబబణ
ఇసటట ననస:4-24-6
వయససస:33
లస: ససస స
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445
NDX1338565
పపరర: వజయ వరణణ బబ టస
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94-93/448

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-6
వయససస:43
లస: ససస స
448
NDX1338656
పపరర: వజయలకకద నననపననన

94-93/451

94-93/454

94-93/457

457
NDX0156489
పపరర: దసరరర పడసరద గగల

94-93/460

94-93/463

94-93/466

94-93/458

458
NDX0961110
పపరర: పరసడడరసగరరరవప దసగర రరజ

461
JBV3261435
పపరర: నతగమద

464
NDX2170017
పపరర: రతనకలమమరర గరరకపరటట

94-93/469

467
NDX0525543
పపరర: యయసడస
ర రర ససబబబరరవప

94-93/461

తసడడ:డ పప తష రరజ రరచతమసత
ఇసటట ననస:4-24-8
వయససస:58
లస: పప

470
NDX0636738
పపరర: యయసడస
ర రర బబపనయఖ

94-93/464

473
NDX0602722
పపరర: మలర శశరర� యస�
భరస : తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:4-24-8-10
వయససస:33
లస: ససస స

94-93/456

456
NDX1338599
పపరర: హహమమయతషలమర షపక

94-93/459

459
JBV3261443
పపరర: ససజనఖ కకరకపరటట

94-93/462

462
AP151010225457
పపరర: కకటటశశరరరవప కకరకపరటట

94-93/465

తసడడ:డ అమదయఖ
ఇసటట ననస:4-24-7
వయససస:70
లస: పప
94-93/467

465
NDX0602623
పపరర: వజయ య

94-93/468

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-24-8
వయససస:48
లస: ససస స
94-93/470

468
NDX1809393
పపరర: పపలమర రరవప ఐనసపపడడ

94-93/471

తసడడ:డ కకషషమమరరస ఐనసపపడడ
ఇసటట ననస:4-24-8
వయససస:57
లస: పప
94-93/473

తసడడ:డ పపద కకటయఖ
ఇసటట ననస:4-24-8
వయససస:70
లస: పప
94-93/1732

453
NDX1338615
పపరర: బబలకకషష నననపననన

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:4-24-7
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపనయఖ
ఇసటట ననస:4-24-8
వయససస:50
లస: పప
94-93/472

94-93/453

తసడడ:డ హహసపషసన సరహహబ
ఇసటట ననస:4-24-6
వయససస:52
లస: పప

భరస : వరయఖ చచదరర గరరకపరటట
ఇసటట ననస:4-24-8
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పపలమర రరవప ఐనసపపడడ
ఇసటట ననస:4-24-8
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:4-24-8
వయససస:52
లస: పప

455
NDX1338581
పపరర: శకనవరస రరడడడ బబ టస

450
NDX1860155
పపరర: భబరత చతరరల

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:4-24-6
వయససస:35
లస: పప

భరస : అసకమద చచదరర
ఇసటట ననస:4-24-7
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలమరరరవప ఐనసపపడడ
ఇసటట ననస:4-24-8
వయససస:30
లస: ససస స

472
NDX2973576
పపరర: వరయఖ చచదరర గరరకపరటట

94-93/455

తసడడ:డ గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:4-24-6
వయససస:60
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:4-24-7
వయససస:62
లస: ససస స

469
NDX2131522
పపరర: శవరజ రరచతమసత

452
NDX1648056
పపరర: ససరరబబబణ అతస ల

94-93/450

తసడడ:డ ఉమమహహశశర రరవప చతరరల
ఇసటట ననస:4-24-6
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శవర రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-6
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరధతకకకషష మమరరస
ఇసటట ననస:4-24-6
వయససస:59
లస: పప

466
NDX1809336
పపరర: అననపపరష ఐనసపపడడ

94-93/452

తసడడ:డ లచనన
ఇసటట ననస:4-24-6
వయససస:35
లస: పప

454
JBV1092238
పపరర: వనసకటఉమమమహహశశరరరవప
చతరరల
తసడడ:డ భబససరరరవప
ఇసటట ననస:4-24-6
వయససస:49
లస: పప

463
NDX1809484
పపరర: రరణణ ఐనసపపడడ

449
NDX0171769
పపరర: మలలర శశరర దదవ గగల

447
NDX1082361
పపరర: వనసకట లలత బబహరర

భరస : పరసడడ రసగ రరవప దసగర రరజ
ఇసటట ననస:4-24-6
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : దసరరరపడసరద
ఇసటట ననస:4-24-6
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:4-24-6
వయససస:32
లస: పప

460
JBV3261427
పపరర: శశషషకలమమరర కకరకపరటట

94-93/449

భరస : వనసకట ఉమమమహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:4-24-6
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:4-24-6
వయససస:49
లస: ససస స
451
NDX1338631
పపరర: మణరళ కకషరష నననపననన

446
JBV1092220
పపరర: ఇసదదర చతరరల

471
NDX2571594
పపరర: నలర పననన శకనవరస రరవప

94-93/1371

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:4-24-8
వయససస:40
లస: పప
94-93/474

474
JBV3263050
పపరర: శశఖర బబబణ కలర కలసట

94-93/475

భరస : మరరయదతసస
ఇసటట ననస:4-24-9
వయససస:40
లస: ససస స
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475
JBV3262169
పపరర: ససనత గగరరజననలల
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94-93/476

తసడడ:డ కరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:4-24-9-1
వయససస:34
లస: ససస స
478
NDX0413898
పపరర: కరమమశశరరరవప Y

94-93/479

94-93/482

94-93/485

94-93/488

94-93/491

94-93/494

94-93/497

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:4-24-14
వయససస:55
లస: పప

488
NDX0657395
పపరర: ససనత� కకపప పలల�

491
JBV3262177
పపరర: లకకదనరసమద దతసరర

494
NDX1289784
పపరర: జజఖత సశరరపర దతరర

497
NDX0978429
పపరర: రమమదదవ బకరస

94-93/500

500
NDX0527465
పపరర: బకరస వనసకటటశశరరరరవప�

94-93/489

503
NDX1805755
పపరర: నతగరరణణ నకరస
భరస : రరజజ నకరస
ఇసటట ననస:4-24-14-1
వయససస:24
లస: ససస స

483
NDX1434893
పపరర: అరరణత మణపపననన

94-93/484

486
NDX0403360
పపరర: ససతతమహలకడద నతగరరరడడ

94-93/487

489
JBV3262011
పపరర: సరసబశవరరవప� ససదద తబతస న�

94-93/490

తసడడ:డ ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:4-24-13
వయససస:64
లస: పప
94-93/492

492
NDX0167015
పపరర: పపషప రరజ దతరర

94-93/493

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:4-24-13-1
వయససస:30
లస: పప
94-93/495

495
NDX0670182
పపరర: అసజల దదవ కకపప పపరర

94-93/496

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:4-24-13-32
వయససస:34
లస: ససస స
94-93/498

498
NDX0616433
పపరర: నకరస రమణ�

94-93/499

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:4-24-14
వయససస:29
లస: ససస స
94-93/501

తసడడ:డ గసగయఖ�
ఇసటట ననస:4-24-14
వయససస:45
లస: పప
94-93/1366

94-93/481

భరస : హరరనతధబబబణ
ఇసటట ననస:4-24-12
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:4-24-14
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బకరస
ఇసటట ననస:4-24-14
వయససస:23
లస: పప
502
NDX2583631
పపరర: శశశదత షపక

94-93/486

భరస : పపషప రరజ
ఇసటట ననస:4-24-13-32
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ
ఇసటట ననస:4-24-14
వయససస:26
లస: పప
499
NDX2416154
పపరర: సరయ కలమమర బకరస

485
NDX0430595
పపరర: వనసకటటశశరర నతగరరరడడడ

480
JBV3262425
పపరర: చటటసమద� దతసరర�

భరస : ససధతకర రరవప
ఇసటట ననస:4-24-11-A
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:4-24-13-1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:4-24-13-1
వయససస:47
లస: పప
496
NDX1805714
పపరర: ఉదయ కలమమర బకరస

94-93/483

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:4-24-12-3
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:4-24-13-1
వయససస:36
లస: ససస స
493
JBV3262185
పపరర: ఆసజననయణలల దతసరర

482
NDX1435016
పపరర: తరరప మణపపననన

94-93/478

భరస : జయపరలల� �
ఇసటట ననస:4-24-11
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : ససరరష బబబణ
ఇసటట ననస:4-24-12
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరనతధబబబణ
ఇసటట ననస:4-24-12
వయససస:45
లస: పప
490
NDX1082585
పపరర: అసజమద మమడత

94-93/480

తసడడ:డ ససధతకర రరవప
ఇసటట ననస:4-24-11-A
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:4-24-11-A
వయససస:55
లస: పప
487
NDX0076240
పపరర: ససరరష బబబణ నతగరరరడడ

479
NDX0194167
పపరర: ఇసదదర� దతసరర�

477
NDX0403352
పపరర: భబగఖలత Y

భరస : కరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:4-24-9-1
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : నతగరరజ�
ఇసటట ననస:4-24-11
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ జయపరలల� �
ఇసటట ననస:4-24-11
వయససస:33
లస: పప
484
NDX1434877
పపరర: ససధతకర రరవప మణపపననన

94-93/477

తసడడ:డ కరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:4-24-9-1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవయఖ
ఇసటట ననస:4-24-9-1
వయససస:57
లస: పప
481
JBV3263118
పపరర: నతగరరజ� దతసరర�

476
JBV3262151
పపరర: నతగరరణణ గగరరజవవలల

501
NDX0892562
పపరర: నకరస వనసకటటశశరరర

94-93/502

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:4-24-14
వయససస:54
లస: పప
94-93/503

504
NDX1475004
పపరర: భబగఖ లకడద నకస

94-93/504

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర నకస
ఇసటట ననస:4-24-14-1
వయససస:25
లస: ససస స
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గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-43
94-93/505

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:4-24-14-1
వయససస:50
లస: ససస స
508
NDX0167080
పపరర: వజయ కలమమర దతరర

94-93/508

94-93/1679

94-93/510

94-93/513

భరస : నతగమర సరహహబ
ఇసటట ననస:4-24-16
వయససస:73
లస: ససస స
523
JBV3262334
పపరర: మమలమబ కగలలరర

94-93/519

తసడడ:డ ఖమజజవల
ఇసటట ననస:4-24-16
వయససస:43
లస: పప
526
JBV3262342
పపరర: నసరర హన� కగలలరర�

94-93/521

తసడడ:డ పసర మహదద� �
ఇసటట ననస:4-24-16-A
వయససస:35
లస: ససస స
94-93/524

532
NDX0194043
పపరర: యమదమద

94-93/527

510
NDX2543817
పపరర: శరఖమలమ దదవ దతర

94-93/1367

515
NDX0403386
పపరర: సరళదదవ తగల

518
NDX2527075
పపరర: శకనవరస తగల

521
NDX1694018
పపరర: మహమదద చసద కరవపలకరర

513
NDX3052800
పపరర: అసజ భమవరపప

94-93/1681

తసడడ:డ దసరర యఖ భమవరపప
ఇసటట ననస:4-24-14/1
వయససస:28
లస: పప
94-93/511

516
JBV3261740
పపరర: ససతతరరవమద తగల

94-93/512

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:4-24-15
వయససస:75
లస: ససస స
94-93/514

519
NDX1694026
పపరర: నసరర హన కరవపలకరర

94-93/515

తసడడ:డ మహమదద ఖజవరల కరవపలకరర
ఇసటట ననస:4-24-16
వయససస:27
లస: ససస స
94-93/517

522
NDX2395747
పపరర: అజయ రరడడడ బణడడ ననగరరర

తసడడ:డ మహమదద ఖజవరల కరవపలకరర
ఇసటట ననస:4-24-16
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ బణడడ ననగరరర
ఇసటట ననస:4-24-16
వయససస:31
లస: పప

524
NDX0064410
పపరర: మహమదద ఖమజజవల�
కరవపలకరర�
తసడడ:డ నతగమర సరహహబ�
ఇసటట ననస:4-24-16
వయససస:56
లస: పప

94-93/520

525
NDX2866010
పపరర: మహమదద మణసస ఫర కవలలరర

527
JBV3262326
పపరర: రహహమణననసర కవపలకరర

94-93/522

530
NDX1082411
పపరర: సడవసత నవలకరర

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:4-24-17
వయససస:45
లస: ససస స

94-93/1682

528
JBV3261211
పపరర: పసర మహమదద కవపలలరర

94-93/523

తసడడ:డ నతగమర సరహహబ
ఇసటట ననస:4-24-16-A
వయససస:43
లస: పప
94-93/525

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:4-24-17
వయససస:28
లస: ససస స
533
NDX1082569
పపరర: మధసలక నవపలకరర

94-93/518

తసడడ:డ మహమదద ఖజ వల కవలలరర
ఇసటట ననస:4-24-16
వయససస:18
లస: పప

భరస : మహమదద ఖమజజవల కవపలకరర
ఇసటట ననస:4-24-16-A
వయససస:41
లస: ససస స

529
NDX2106475
పపరర: మహమదద ఖమజజ వరల
కరవపలకరర
తసడడ:డ నతగమర సరహహబ కరవపలకరర
ఇసటట ననస:4-24-16-A
వయససస:53
లస: పప

భరస : సరయ
ఇసటట ననస:4-24-17
వయససస:39
లస: ససస స

94-93/1680

తసడడ:డ మమరరత కలమమర తగల
ఇసటట ననస:4-24-15
వయససస:20
లస: పప
94-93/516

94-93/507

భరస : వజయ కలమమర దతర
ఇసటట ననస:4-24-14/1
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరతకలమమర
ఇసటట ననస:4-24-15
వయససస:35
లస: ససస స

తలర : ససతతరవమద
ఇసటట ననస:4-24-15
వయససస:41
లస: పప
520
JBV3262359
పపరర: ఇమమసబ కగలలరర

94-93/509

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:4-24-14/1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:4-24-15
వయససస:29
లస: ససస స
517
JBV3261658
పపరర: మమరరతకలమమర తగల

509
JBV3264785
పపరర: పడసరదరరవప దతరర

512
NDX2866002
పపరర: రమణ కకతస పలర

507
NDX1557802
పపరర: వనసకట రరవప నకస

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:4-24-14-1
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:4-24-14-1
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-24-14/1
వయససస:29
లస: పప
514
NDX0616425
పపరర: దతసరర రరపలత

94-93/506

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:4-24-14-1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:4-24-14-1
వయససస:30
లస: పప
511
NDX2857522
పపరర: ససబబబ రరవప కకతస పలర

506
NDX1474980
పపరర: రరజజ నకస

531
JBV3262912
పపరర: రమమదదవ మరరననన

94-93/526

తసడడ:డ బబలరమమష
ఇసటట ననస:4-24-17
వయససస:38
లస: ససస స
94-93/528

534
JBV3262276
పపరర: మమరరపదతదవత మమరరననన

94-93/529

భరస : వరపడసరదరరవప
ఇసటట ననస:4-24-17
వయససస:60
లస: ససస స
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NDX1809898
పపరర: పడసరద యరకమననన
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94-93/530

తసడడ:డ బబల రతనస యరకమననన
ఇసటట ననస:4-24-17
వయససస:32
లస: పప
538
NDX2834042
పపరర: శశరర రరజ పపదథట

536
NDX0961029
పపరర: వనసకటటశశర రరవప నవపలకరర

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:4-24-17
వయససస:49
లస: పప
94-93/1683

తసడడ:డ దతసయఖ పపదథట
ఇసటట ననస:4-24-17/A
వయససస:49
లస: పప

539
NDX2985901
పపరర: శశరర రరజ పపడథత

తసడడ:డ శశరర రరజ పపదథట
ఇసటట ననస:4-24-17/A
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శశరర రరజ
ఇసటట ననస:4-24-17/A
వయససస:20
లస: పప
547
NDX2190916
పపరర: రమమదదవ పపల

94-93/533

94-93/536

94-93/539

94-93/1690

భరస : చనననతరరయణ
ఇసటట ననస:4-24-18-11
వయససస:40
లస: ససస స

551
JBV3263464
పపరర: భబరతమద మణకరసతల�

554
JBV3263274
పపరర: అసజయఖ మణకరసతల

557
NDX2562767
పపరర: శకనస పపల

94-93/543

560
JBV3263480
పపరర: తరరపతమద మరరక

94-93/534

563
JBV3264090
పపరర: చనననతరరయణ మడడ
తసడడ:డ గణరవయఖ
ఇసటట ననస:4-24-18-11
వయససస:45
లస: పప

543
NDX2991511
పపరర: లలకరశ కలమమర పపడథత

94-93/1688

546
NDX3250719
పపరర: అనసరరధ పపల

94-90/1152

549
JBV3262532
పపరర: లకదవమద పపల

94-93/535

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:4-24-18
వయససస:44
లస: ససస స
94-93/537

552
NDX2190924
పపరర: తరరపతయఖ పపల

94-93/538

తసడడ:డ రరమణలల పపల
ఇసటట ననస:4-24-18
వయససస:27
లస: పప
94-93/540

555
NDX1323054
పపరర: సతదషయఖ

94-93/541

తసడడ:డ బకకసయయ
ఇసటట ననస:4-24-18
వయససస:68
లస: పప
94-95/824

558
JBV3263308
పపరర: లకదమద� పపల�

94-93/542

భరస : పపదరరమణలల� �
ఇసటట ననస:4-24-18-4
వయససస:50
లస: ససస స
94-93/544

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:4-24-18-10
వయససస:35
లస: ససస స
94-93/546

94-93/1685

భరస : సరయ పడసరద పపల
ఇసటట ననస:4-24-18
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణలల పపల
ఇసటట ననస:4-24-18
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ూరమచసదడయఖ
ఇసటట ననస:4-24-18-4
వయససస:60
లస: పప
562
JBV3263498
పపరర: ఆదదలకదమద మడడ

94-90/1150

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:4-24-18
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనస కకపపపల
ఇసటట ననస:4-24-18
వయససస:38
లస: ససస స
559
JBV3263290
పపరర: పపదరరమణలల పపల

548
NDX1314707
పపరర: ధన లకకద కకపపపల

540
NDX2985943
పపరర: మనక పపడథత

తసడడ:డ శశరర రరజ పపడథత
ఇసటట ననస:4-24-17/A
వయససస:20
లస: పప

భరస : అసజయఖ�
ఇసటట ననస:4-24-18
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ
ఇసటట ననస:4-24-18
వయససస:57
లస: పప
556
NDX2909315
పపరర: మలర శశరర కకపపపల

94-93/1687

భరస : భబససర
ఇసటట ననస:4-24-18
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సతదస యఖ
ఇసటట ననస:4-24-18
వయససస:50
లస: ససస స
553
JBV3262987
పపరర: లకదయఖ పపల

545
NDX3245362
పపరర: యమదవమమద పపల

94-93/532

భరస : శశరర రరజ పపడథత
ఇసటట ననస:4-24-17/A
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : లకదయఖ పపల
ఇసటట ననస:4-24-18
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ పపల
ఇసటట ననస:4-24-18
వయససస:22
లస: ససస స
550
JBV3263589
పపరర: రరమణలమద కకపపపల

94-93/1684

తసడడ:డ శశరర రరజ పపడథత
ఇసటట ననస:4-24-17/A
వయససస:22
లస: పప
94-95/823

537
JBV3262268
పపరర: వర పడసరదరరవ మమరరననన�

తసడడ:డ అరర యఖ�
ఇసటట ననస:4-24-17
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ దశయఖ పపడథత
ఇసటట ననస:4-24-17/A
వయససస:49
లస: పప

94-93/1686 542
541
NDX2834083
NDX2991602
పపరర: లకరరద రరపపష కలమమర పపదథట
పపరర: లలరరర రరపపశ కలమమర పపడథత

544
NDX2549988
పపరర: లలకరశ కలమమర పపదదట

94-93/531

561
NDX0526004
పపరర: మరరక తరరపతయఖ

94-93/545

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:4-24-18-10
వయససస:34
లస: పప
94-93/547

564
JBV3263449
పపరర: శవమద� వటటసగణసట�

94-93/548

భరస : ససబబబరరడడడ� �
ఇసటట ననస:4-24-18-12
వయససస:50
లస: ససస స
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పపరర: సతదస మద బబ లలర మన
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94-93/549

భరస : సరయలల
ఇసటట ననస:4-24-18-13
వయససస:40
లస: ససస స
568
JBV3262482
పపరర: సరలలమద పలస

94-93/552

94-93/555

94-93/558

94-93/561

94-93/564

94-93/566

94-93/569

తసడడ:డ చసదడయఖ గణసడడ బబ యన
ఇసటట ననస:4-24-18/19
వయససస:21
లస: ససస స

578
JBV3262466
పపరర: లకడద ససలలవనరర

581
JBV3263373
పపరర: కకటటశశరరరవప ససలలవనరర

584
NDX1809971
పపరర: అరరణత గడదస

587
NDX1810036
పపరర: కకటటశశర రరవప గడదస

94-93/1691

590
NDX3195062
పపరర: అరరణ శక గణసడడ బబ యన

94-93/562

593
NDX0509919
పపరర: మలలశశరర పసటసల
తసడడ:డ నతగయఖ
ఇసటట ననస:4-24-18-20
వయససస:29
లస: ససస స

573
NDX1323088
పపరర: ధనలకకద ససలశరర

94-93/557

576
JBV3263407
పపరర: ధనలకకద ససలలవనరర

94-93/560

579
JBV3264207
పపరర: అశశక కలమమర ససలలవనరర

94-93/563

తసడడ:డ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:4-24-18-18
వయససస:33
లస: పప
94-93/565

582
NDX3245701
పపరర: వనసకటటష గణసడద బబ యన

94-91/1408

తసడడ:డ చసదడయఖ గణసడదబబ యన
ఇసటట ననస:4-24-18/19
వయససస:18
లస: పప
94-93/567

585
JBV3262490
పపరర: అసజమద� గణసడదబబ యన�

94-93/568

భరస : కకషష� �
ఇసటట ననస:4-24-18-19
వయససస:43
లస: ససస స
94-93/570

588
JBV3263183
పపరర: కకషష గణసడదబబ యన

94-93/571

తసడడ:డ బకమయఖ
ఇసటట ననస:4-24-18-19
వయససస:48
లస: పప
94-93/1692

తసడడ:డ చసదడయఖ గణసడడ బబ యన
ఇసటట ననస:4-24-18/19
వయససస:21
లస: ససస స
94-93/1694

94-93/554

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:4-24-18-18
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ గడదస
ఇసటట ననస:4-24-18-19
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ గణనడ బబ యనత
ఇసటట ననస:4-24-18/19
వయససస:23
లస: ససస స
592
NDX3166006
పపరర: అరరణ శక గణసడడ బబ యన

94-93/559

భరస : కకటటశశర రరవప గడదస
ఇసటట ననస:4-24-18-19
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ బకమయఖ
ఇసటట ననస:4-24-18-19
వయససస:38
లస: పప
589
NDX2911121
పపరర: తషలసస గణనడ బబ యనత

575
NDX1411909
పపరర: గగపస ససలవనరర

570
JBV3263068
పపరర: ససజవ పలస

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:4-24-18-17
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:4-24-18-18
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:4-24-18-19
వయససస:28
లస: ససస స
586
NDX0526038
పపరర: గణసడద బబ యన చసదడయఖ

94-93/556

భరస : నరసససహహలల
ఇసటట ననస:4-24-18-18
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:4-24-18-18
వయససస:35
లస: పప
583
NDX1475046
పపరర: గణసడదబబ యన పదదజ

572
JBV3262961
పపరర: ససరరష పలస

94-93/551

తసడడ:డ పరసధతమయఖ
ఇసటట ననస:4-24-18-16
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహహలల ససలవనరర
ఇసటట ననస:4-24-18-17
వయససస:27
లస: పప

భరస : చసదడయఖ
ఇసటట ననస:4-24-18-18
వయససస:34
లస: ససస స
580
JBV3263175
పపరర: శకనస ససలలవనరర

94-93/553

తసడడ:డ పరసధతమయఖ
ఇసటట ననస:4-24-18-16
వయససస:36
లస: పప

భరస : అశశక
ఇసటట ననస:4-24-18-17
వయససస:31
లస: ససస స
577
NDX0602755
పపరర: లకడద డక

569
NDX0526079
పపరర: మదగగన సపషదసలల�

567
NDX1323062
పపరర: లకకద పలమస

భరస : ససజవ
ఇసటట ననస:4-24-18-16
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మమమసయఖ�
ఇసటట ననస:4-24-18-16
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పరసధతమయఖ
ఇసటట ననస:4-24-18-16
వయససస:35
లస: పప
574
NDX1323096
పపరర: నతగమణణ ససలవరరర

94-93/550

భరస : జసగయఖ
ఇసటట ననస:4-24-18-13
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పరసధతమయఖ
ఇసటట ననస:4-24-18-16
వయససస:50
లస: ససస స
571
JBV3264801
పపరర: రరజరష పలలస

566
JBV3262938
పపరర: సరయలల బబ లలర మన

591
NDX3146891
పపరర: అరరణ శక గణసడద బబ యన

94-93/1693

తసడడ:డ చసదడయఖ గణసడడ బబ యన
ఇసటట ననస:4-24-18/19
వయససస:21
లస: ససస స
94-93/572

594
NDX1323104
పపరర: వర లకకద పసటసల

94-93/573

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:4-24-18-20
వయససస:30
లస: ససస స
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పపరర: ససగణణ పసటసల
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94-93/574

భరస : నతగయఖ
ఇసటట ననస:4-24-18-20
వయససస:40
లస: ససస స
598
JBV3263126
పపరర: రమమష పసటసల

94-93/577

94-93/580

94-93/583

94-93/585

94-93/588

94-93/590

608
NDX1474998
పపరర: శకనస పపల

611
JBV3262920
పపరర: రఘణపత పపల

614
NDX0438275
పపరర: రరమణలమద సలవనరర

617
JBV3264389
పపరర: మసరసనమద యనమసదల

తసడడ:డ మలర యఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:4-24-21/1 muthyalareddy
వయససస:23
లస: పప

భరస : పపదదఖమససస
ఇసటట ననస:4-24-21-2
వయససస:65
లస: ససస స

619
NDX2151272
పపరర: జయచనన మగరల

620
NDX2990786
పపరర: మహనపరవన

94-93/596

భరస : కకటయఖ మగరల
ఇసటట ననస:4-24-22-2
వయససస:43
లస: ససస స
622
NDX1434497
పపరర: పపషరపవత మడక
భరస : తరరపతయఖ మడక
ఇసటట ననస:4-24-23
వయససస:29
లస: ససస స

623
NDX1475020
పపరర: వనసకట లకడద ససధత పలర పప డ లల
భరస : మహన
ఇసటట ననస:4-24-23
వయససస:43
లస: ససస స

94-93/579

94-93/582

94-88/1381

తసడడ:డ రఘణపత
ఇసటట ననస:4-24-21
వయససస:25
లస: పప
94-93/586

609
NDX2151298
పపరర: శవ కకషష మమడ

94-93/587

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమడ
ఇసటట ననస:4-24-21
వయససస:27
లస: పప
94-93/589

612
NDX2848042
పపరర: లతత కసస
స రర

94-93/1695

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:4-24-21
వయససస:26
లస: ససస స
94-93/591

615
JBV3708005
పపరర: రరమకకకషష� ససలవనరర�

94-93/592

తసడడ:డ మలర యఖ�
ఇసటట ననస:4-24-21-1
వయససస:30
లస: పప
94-93/593

618
JBV3264603
పపరర: మసరసన వల� యనమసదల�

94-93/594

తసడడ:డ కరళయ� �
ఇసటట ననస:4-24-21-2
వయససస:45
లస: పప
94-91/1366

తసడడ:డ మహన
ఇసటట ననస:4-24-23
వయససస:18
లస: పప
94-93/598

603
NDX0686790
పపరర: శకనస బ�లర మన�

94-93/584 606
605
NDX0397661
NDX2875540
పపరర: వనసకటససబబబరరవప యనమసదల
పపరర: ససరరష పపల

భరస : మలర యఖ
ఇసటట ననస:4-24-21-1
వయససస:58
లస: ససస స
94-93/595

600
NDX0403444
పపరర: లకడద రరజఖస యనమసదల

తసడడ:డ సరయలల�
ఇసటట ననస:4-24-18-132
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:4-24-21
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:4-24-21-1
వయససస:31
లస: ససస స
616
NDX2526085
పపరర: వనసకటటష బబజవరడ

94-93/581

తసడడ:డ రఘణపత
ఇసటట ననస:4-24-21
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రఘణపత పపల
ఇసటట ననస:4-24-21
వయససస:26
లస: పప
613
NDX0978031
పపరర: ససనతత ససలవనరర

602
NDX0403428
పపరర: గరతత పలసర

94-93/576

భరస : హరరనతధబబబణ
ఇసటట ననస:4-24-18-20-5
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరనతధబబబణ
ఇసటట ననస:4-24-20-5
వయససస:39
లస: పప

భరస : రఘణపత
ఇసటట ననస:4-24-21
వయససస:52
లస: ససస స
610
NDX2482529
పపరర: ససరరశ పపల

94-93/578

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:4-24-18-102
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-24-20-5
వయససస:33
లస: ససస స
607
JBV3262888
పపరర: కకషసమద పపల

599
JBV3262680
పపరర: నతగయఖ పసటసల

597
NDX0525600
పపరర: కకపపల భబససర

తసడడ:డ సతఖస
ఇసటట ననస:4-24-18-20
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:4-24-18-20
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:4-24-18-20-5
వయససస:73
లస: పప
604
NDX0403469
పపరర: శరకవణణససధఖ యనమసదల

94-93/575

తసడడ:డ నతగయఖ
ఇసటట ననస:4-24-18-20
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నతగయఖ
ఇసటట ననస:4-24-18-20
వయససస:34
లస: పప
601
NDX0397604
పపరర: హరరనతధబబబణ యనమసదల

596
NDX0525568
పపరర: పసటసల దసరరరపడసరద

621
NDX1475038
పపరర: పపల మమధవ

94-93/597

భరస : నతగరరజ
ఇసటట ననస:4-24-23
వయససస:26
లస: ససస స
94-93/599

624
NDX0525162
పపరర: తతట సరసబశవరరవప�

94-93/600

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:4-24-23
వయససస:31
లస: పప
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94-93/601

తసడడ:డ వరరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:4-24-23
వయససస:32
లస: పప
628
NDX1510032
పపరర: మహన పలర పప డ లల

94-93/604

94-93/606

94-93/609

94-93/1698

94-93/613

94-93/610

638
NDX0859231
పపరర: ససవరరలమ దదవ చసతపలర �

94-93/611

641
NDX0616441
పపరర: చసతపలర ససశల�

644
NDX0818138
పపరర: చసతపలర శకనవరస�
తసడడ:డ వనసకట కకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:4-24-25
వయససస:50
లస: పప

94-93/619
646
NDX1910232
పపరర: సతఖనతరరయణ చచదరర
పరనస
ర లలరర
తసడడ:డ వనణణ గగపరల కకషష మమరరస పరనస
ర లలరర
ఇసటట ననస:4-24-26
వయససస:28
లస: పప

647
NDX0961383
పపరర: ససబబబరరవప పసనబబ యన
తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:4-24-26
వయససస:49
లస: పప

649
NDX2977817
పపరర: లకడద కలమమరర నరరళళ

650
NDX2973329
పపరర: హరరశ నరరళళ

94-93/1700

భరస : శసకర రరవప నరరళళ
ఇసటట ననస:4-24-26
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మణసల రరడడ తతటటపరరస
ఇసటట ననస:4-24-26-A
వయససస:34
లస: ససస స

653
NDX0977934
పపరర: అరరణత పపలవరరస
భరస : భబగఖ కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:4-24-26-A
వయససస:40
లస: ససస స

94-93/605

భరస : వనసకటటసశర రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-23-2
వయససస:62
లస: ససస స
633
NDX1086263
పపరర: ససరరష యడర పఅల

94-93/608

636
NDX2824241
పపరర: పదతదవత గణసటటపలర

94-93/1697

639
AP151010225459
పపరర: నగరరజ కలమమరర వనలలవవలల�

94-93/612

భరస : శవరరమకకషష�
ఇసటట ననస:4-24-25
వయససస:53
లస: ససస స
94-93/614

642
JBV3261633
పపరర: పపరష చసదడరరవప వనలలవవలల

94-93/615

తసడడ:డ శవరరమకకషషయఖ వనలలవవలల
ఇసటట ననస:4-24-25
వయససస:34
లస: పప
94-93/617

645
NDX1082296
పపరర: పదద పసనననబబ యన

94-93/618

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-24-26
వయససస:45
లస: ససస స
94-93/620

648
NDX2974442
పపరర: శసకర రరవప నరరళళ

94-93/1699

తసడడ:డ లకదయఖ నరరళళ
ఇసటట ననస:4-24-26
వయససస:54
లస: పప
94-93/1701

తసడడ:డ శసకర రరవప నరరళళ
ఇసటట ననస:4-24-26
వయససస:30
లస: పప
94-93/622

630
NDX1474949
పపరర: లకడద పరలకరర

భరస : శకనవరస రరవప గణసటటపలర
ఇసటట ననస:4-24-24
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:4-24-25
వయససస:82
లస: ససస స
94-93/616

94-93/603

భరస : రరవసత కలమమర బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:4-24-24
వయససస:32
లస: ససస స

635
NDX1085745
పపరర: రరవసతషసమమర బసడర మమడడ
రమణ
తలర : రజన
ఇసటట ననస:4-24-24
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమకకషష� �
ఇసటట ననస:4-24-25
వయససస:37
లస: పప

652
NDX1809641
పపరర: నతగరరజ తతటటపరరస

94-93/607

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:4-24-25
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : లకకదరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-25
వయససస:74
లస: ససస స
643
JBV3265105
పపరర: చసదడశశఖర� వనలలవవలల�

632
NDX1474931
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ పరలకరర
తసడడ:డ కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-23-2
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గణసటటపలర
ఇసటట ననస:4-24-24
వయససస:18
లస: పప
640
AP151010225171
పపరర: నతగబణలలర మద ఈమన

94-93/1696

Deleted

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:4-24-24
వయససస:53
లస: ససస స
637
NDX2824258
పపరర: అనరరదర భబరర వ గణసటటపలర

629
NDX2991560
పపరర: మహనపరవన పరలమపప డ లక

627
NDX1323146
పపరర: తరరపటటషయమ మడక

తసడడ:డ వనలలగగసడయమఖ
ఇసటట ననస:4-24-23
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మహన పరలమపప డ లక
ఇసటట ననస:4-24-23
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-23-2
వయససస:36
లస: పప
634
JBV3262896
పపరర: రజన బసడర మమడడ

94-93/602

తసడడ:డ రఘణపత
ఇసటట ననస:4-24-23
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పలర పప డ లల శసకర రరవప
ఇసటట ననస:4-24-23
వయససస:44
లస: పప
631
NDX1474923
పపరర: అశశక రరడడడ పరలకరర

626
JBV3708039
పపరర: నతగరరజ పపల

651
NDX0978148
పపరర: వనసకటటశశరమద ఇకలసరరస

94-93/621

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:4-24-26-A
వయససస:29
లస: ససస స
94-93/623

654
NDX1648502
పపరర: కనకదసరర వరనపలర

94-93/624

భరస : శశషర రరవప
ఇసటట ననస:4-24-26-A
వయససస:40
లస: ససస స
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655
NDX0977991
పపరర: అరరణకలమమరర కకనకసచ

94-93/625

భరస : రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:4-24-26-A
వయససస:42
లస: ససస స

94-93/626

భరస : నతగరరజ డమణద
ఇసటట ననస:4-24-26-A
వయససస:44
లస: ససస స

658
NDX1809799
పపరర: రతన కలమమరర తయఖకకర

94-93/628

భరస : వనమమరరడడడ తయఖకకర
ఇసటట ననస:4-24-26-A
వయససస:54
లస: ససస స
94-93/631

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ తతటటపరరస
ఇసటట ననస:4-24-26-A
వయససస:38
లస: పప

659
NDX0985184
పపరర: పపరష పవన కలమమర గరసజపలర

94-93/629

94-93/634

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:4-24-26-A
వయససస:45
లస: పప

662
NDX1648700
పపరర: శశషర రరవప వరనపలర

94-93/632

94-93/637

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:4-24-26-A
వయససస:48
లస: పప

665
NDX0985051
పపరర: రరమచసదడ రరవప కకనకసచ

94-93/635

668
NDX1435032
పపరర: రరజజ రరవప బసడడ

671
NDX3204708
పపరర: శకహరర బబ లర

663
NDX1362029
పపరర: ఇసకకలలర శకనవరస రరవప

94-93/633

666
NDX0984302
పపరర: నతగరరజ డమణద

94-93/636

94-93/638

669
NDX0085779
పపరర: సతఖనతరరయణ పపదద

94-93/639

తసడడ:డ జనయఖ
ఇసటట ననస:4-24-26-A
వయససస:72
లస: పప
94-93/1705

672
NDX3196540
పపరర: శవపడసరద బబ లమర

94-93/1702

తసడడ:డ కకషష రరవప బబ లర
ఇసటట ననస:4-24-26/A - F.N. 205
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరవప బబ లర
ఇసటట ననస:4-24-26/A - F.N. 205
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కకషషరరవప బబ లమర
ఇసటట ననస:4-24-26/A F No 205
వయససస:42
లస: పప

673
NDX3156783
పపరర: శకహరర బబ లర

674
NDX2855880
పపరర: శవ పరరశత ఇసకకలలర

675
NDX2855831
పపరర: సరయ రగహహత ఇసకకలలర

94-93/1703

తసడడ:డ కకషష రరవప బబ లర
ఇసటట ననస:4-24-26/A F No 205
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-24-26/A,AR Plaza
వయససస:41
లస: ససస స

676
NDX2436012
పపరర: తరరమల రరవప చసకర

677
NDX1323161
పపరర: దదపసస లననసటట

94-93/1119

తసడడ:డ వనసకట కకషష చసకర
ఇసటట ననస:4-24-26,FLAT NO-301,MOUNI
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:4-24-27
వయససస:26
లస: ససస స

679
NDX0565697
పపరర: పపజ చదరరకకరర

680
NDX1648544
పపరర: ధన లకడద బబ పపన

94-93/642

తలర : సరళ కలమమరర
ఇసటట ననస:4-24-27
వయససస:31
లస: ససస స
682
JBV3263993
పపరర: శశషషకలమమరర బదదదగస
భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-27
వయససస:47
లస: ససస స

94-93/1706

683
JBV3263670
పపరర: నతగరశశరర బదదదగస
భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-27
వయససస:49
లస: ససస స

94-93/1707

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-24-26/A,ARPlaza
వయససస:20
లస: పప
94-93/640

678
NDX0931121
పపరర: చదరరకకరర దదప

94-93/641

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:4-24-27
వయససస:30
లస: ససస స
94-93/643

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-24-27
వయససస:41
లస: ససస స
94-93/645

94-93/630

తసడడ:డ చననయఖ
ఇసటట ననస:4-24-26-A
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ
ఇసటట ననస:4-24-26-A
వయససస:54
లస: పప
94-93/1704

660
NDX1809732
పపరర: ఉదయభబససర రరడడడ తయఖకకర

తసడడ:డ కరసవ రరవప
ఇసటట ననస:4-24-26-A
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:4-24-26-A
వయససస:46
లస: పప

667
NDX0183723
పపరర: నరసససహరరవప పపదద

94-93/627

తసడడ:డ వనమమరరడడడ తయఖకకర
ఇసటట ననస:4-24-26-A
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖ నతరరయణ
ఇసటట ననస:4-24-26-A
వయససస:43
లస: పప

664
NDX0984732
పపరర: భబగఖ కకరణ కలమమర పపలవరరస

657
NDX1435107
పపరర: నతగ మణణ బసడడ

భరస : రరజజ రరవప
ఇసటట ననస:4-24-26-A
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడ బబబణ
ఇసటట ననస:4-24-26-A
వయససస:32
లస: పప

661
NDX1809575
పపరర: మణసల రరడడ తతటటపరరస

670
NDX3204187
పపరర: శకహరర బబ లర

656
NDX0977777
పపరర: అనసరరధ దతసరర

94-93/644
681
NDX1571430
పపరర: మధసర మనతకడ వసకరయలపరటట

భరస : రవ కలమమర శకరరమగరరర
ఇసటట ననస:4-24-27
వయససస:42
లస: ససస స
94-93/646

684
NDX0565739
పపరర: సరళ కలమమరర చదరరకకరర

94-93/647

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:4-24-27
వయససస:50
లస: ససస స
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94-93/648

భరస : నతగవరద రరజ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:4-24-27
వయససస:54
లస: ససస స
688
NDX0961052
పపరర: రరషరశన పరషర సయఖద

94-93/651

94-93/654

94-93/657

94-93/660

94-93/663

94-93/664

94-93/667

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:4-24-27-2
వయససస:65
లస: పప

701
NDX2560332
పపరర: పసడయసకర రరడడడ దదసడదటట

704
NDX0961425
పపరర: గగపరలకకషష సరమసతకలరరస

707
NDX0859223
పపరర: జజఖత లసకకటట

94-93/670

710
JBV3264249
పపరర: మహన పపదద

713
NDX0193730
పపరర: పదతదవత� జ�
భరస : కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:4-24-27-3
వయససస:44
లస: ససస స

94-93/656

94-93/659

94-93/661

699
JBV3263423
పపరర: చసదడశశఖర రరడడడ

94-93/662

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-27
వయససస:62
లస: పప
94-95/825

702
NDX2550952
పపరర: నతగ లకడద వనపలర

94-95/826

తసడడ:డ కకసడయఖ నతయణడడ వనపలర
ఇసటట ననస:4-24-27
వయససస:20
లస: ససస స
94-93/665

705
JBV3264256
పపరర: కళళఖణణ పపదద

94-93/666

భరస : మహన
ఇసటట ననస:4-24-27-2
వయససస:37
లస: ససస స
94-93/668

708
JBV3264496
పపరర: సరగజన పపదద

94-93/669

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:4-24-27-2
వయససస:58
లస: ససస స
94-93/671

తసడడ:డ పడసరదస
ఇసటట ననస:4-24-27-2
వయససస:41
లస: పప
94-93/673

693
NDX1571422
పపరర: రవ కలమమర శకరరమగరరర

696
NDX0961128
పపరర: వనసకట శవరరమ కకటటరరడడ
మదస
ద రర
తసడడ:డ వజయ సససహరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-27
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:4-24-27-2
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వజయ సససహరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-27-2
వయససస:68
లస: ససస స
712
JBV3263977
పపరర: పడసరద పపదద

698
NDX1323179
పపరర: రరయపర రరడడడ యయరరవ

94-93/653

94-93/658

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:4-24-27-1
వయససస:38
లస: పప

భరస : కకసడయఖ నతయణడడ
ఇసటట ననస:4-24-27-2
వయససస:40
లస: ససస స
709
NDX0520023
పపరర: శవనతగరసదడమద మదస
ద రర

695
JBV3263985
పపరర: కకటటరరడడడ బదదదగస

690
NDX1323203
పపరర: ససదదప రరడకడ యయరరవ

తసడడ:డ చసదడమమళ శకరరమగరరర
ఇసటట ననస:4-24-27
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శక రమద రరడడడ దదసడదటట
ఇసటట ననస:4-24-27
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : గగపరలకకషష
ఇసటట ననస:4-24-27-1
వయససస:35
లస: ససస స
706
NDX0519983
పపరర: గసగరభవరన వరనపలర

94-93/655

తసడడ:డ ససరర రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-27
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-27
వయససస:76
లస: పప
703
NDX1082577
పపరర: నతగలకడద సరమసతకలరరస

692
NDX0961326
పపరర: కకసడయఖ నతయణడడ వరనపలర

94-93/650

తసడడ:డ రరయప రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-27
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-27
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరధత కకషష
ఇసటట ననస:4-24-27
వయససస:50
లస: పప
700
NDX0961169
పపరర: వజయ సససహరరడడడ మదస
ద రర

94-93/652

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:4-24-27
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:4-24-27
వయససస:48
లస: పప
697
NDX1648577
పపరర: శకనవరస రరవప బబ పపన

689
NDX0961342
పపరర: రరజజశన పరషర సయఖద

687
NDX1082403
పపరర: నరదల ఏరరవ

భరస : శశరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-27
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ పరషర
ఇసటట ననస:4-24-27
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ పరషర
ఇసటట ననస:4-24-27
వయససస:36
లస: పప
694
NDX1810168
పపరర: నతగవరద రరజ దదవరకకసడ

94-93/649

భరస : మహబమబ భబషర
ఇసటట ననస:4-24-27
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ పరషర
ఇసటట ననస:4-24-27
వయససస:31
లస: పప
691
NDX0961136
పపరర: ఉమర పరషర సయఖద

686
NDX1082320
పపరర: నజజద సయఖద

711
NDX0841890
పపరర: లసకకటట వనసకటటశశర రరవప�

94-93/672

తసడడ:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:4-24-27-2
వయససస:55
లస: పప
94-93/674

714
NDX1082544
పపరర: తరరపతమద దదసడదటట

94-93/675

భరస : శకరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-27-103
వయససస:44
లస: ససస స
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715
NDX0961359
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ లలకసల

94-93/676

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-27-103
వయససస:57
లస: పప
718
NDX1082460
పపరర: మమధసరర యయరరవ

94-93/679

94-93/682

94-93/685

94-93/688

94-93/691

94-93/694

94-93/1708

భరస : పడసరదరరడడడపడసరద రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-30
వయససస:44
లస: ససస స

728
NDX1338672
పపరర: శరరద దతసరర

731
NDX0194118
పపరర: బబపపజ ఎ

734
NDX1557760
పపరర: హరర కకషష గగరసటర

737
NDX0985192
పపరర: రవసదడ చసకర

94-93/699

740
NDX1411883
పపరర: వజయ లకడద దసడత

94-93/689

743
NDX0961417
పపరర: శకరరమరరడడడ దదసడదటట
తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-30
వయససస:47
లస: పప

723
JBV3261849
పపరర: ససతతమయఖ నరరల

94-93/684

726
NDX0192245
పపరర: ససదఖ పస

94-93/687

729
NDX0192203
పపరర: లకడద ఎ

94-93/690

భరస : కకషష పడసరద
ఇసటట ననస:4-24-29
వయససస:37
లస: ససస స
94-93/692

732
NDX1338920
పపరర: మహన రరవప దతసరర

94-93/693

తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:4-24-29
వయససస:40
లస: పప
94-93/695

735
JBV3264264
పపరర: దతమదరరరడడడ� ఆళళ�

94-93/696

తసడడ:డ సరసబరరడడడ� �
ఇసటట ననస:4-24-29
వయససస:48
లస: పప
94-93/697

738
NDX0977751
పపరర: హహమ చసకర

94-93/698

భరస : రవసదడ
ఇసటట ననస:4-24-29-13
వయససస:36
లస: ససస స
94-93/700

భరస : రవ బబబణ దసడత
ఇసటట ననస:4-24-29-A
వయససస:52
లస: ససస స
94-93/702

94-93/681

భరస : వరరసజననయణలల
ఇసటట ననస:4-24-29
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమసదయఖ
ఇసటట ననస:4-24-29-3
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రవ బబబణ దసడత
ఇసటట ననస:4-24-29-A
వయససస:27
లస: ససస స
742
NDX1082692
పపరర: కగసలఖ మణవరశ

94-93/686

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:4-24-29
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకసడ రరడడడ భమమ రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-29
వయససస:43
లస: పప
739
NDX1411875
పపరర: నవఖ రరడడడ దసడత

725
NDX0193961
పపరర: లకడద ఎన

720
JBV3261831
పపరర: పరరశత నరరల

తసడడ:డ వనసకరటరరమయఖ
ఇసటట ననస:4-24-28
వయససస:50
లస: పప

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:4-24-29
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:4-24-29
వయససస:42
లస: పప
736
NDX3063518
పపరర: నతగర రరడడడ భమమ రరడడడ

94-93/683

భరస : మహన రరవప దతసరర
ఇసటట ననస:4-24-29
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : దతమదరరరడడడ� �
ఇసటట ననస:4-24-29
వయససస:45
లస: ససస స
733
NDX0639658
పపరర: తడవకకమరరవ� మలర సపలర �

722
JBV3262219
పపరర: వనసకట రరవప నరరల

94-93/678

భరస : ససతతమయఖ
ఇసటట ననస:4-24-28
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతతరరమయఖ
ఇసటట ననస:4-24-29
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:4-24-29
వయససస:33
లస: ససస స
730
JBV3264033
పపరర: కలమమరర� ఆళళ�

94-93/680

తసడడ:డ ససతతమయఖ
ఇసటట ననస:4-24-28
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప సటటస
ఇసటట ననస:4-24-28
వయససస:56
లస: పప
727
NDX1082221
పపరర: శకలకడద నరరల

719
NDX1082304
పపరర: ససమత గణడడ సటట

717
NDX1082247
పపరర: శరరదత లలకకలమ

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-27-303
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : గసగయఖ
ఇసటట ననస:4-24-27-403
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప సటటస
ఇసటట ననస:4-24-28
వయససస:53
లస: ససస స
724
NDX1434919
పపరర: వనసకటబడవప సటటస

94-93/677

తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:4-24-27-302
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శశరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-27-402
వయససస:33
లస: ససస స
721
NDX1434539
పపరర: చరసజవ సటటస

716
NDX0961177
పపరర: గసగయఖ గణడడ సటట

741
NDX1212661
పపరర: దసడత కకటటశశరమద

94-93/701

భరస : నతరప రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-29-A
వయససస:69
లస: ససస స
94-93/703

744
NDX0961235
పపరర: పడసరద రరడడడ మణవరశ

94-93/704

తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-30
వయససస:67
లస: పప
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745
NDX2111490
పపరర: ససరర చసదన నమదగడడ

94-93/705

తసడడ:డ వరరసజననయణలల నమదగడడ
ఇసటట ననస:4-24-31
వయససస:25
లస: ససస స
748
NDX0403493
పపరర: రమ కసకణసపరటట

94-93/710

94-93/713

తసడడ:డ నతగయఖ
ఇసటట ననస:4-24-31
వయససస:45
లస: పప
757
NDX0434829
పపరర: లకడద నతరరయణ దసడత

94-93/719

95-3/2

752
NDX2049501
పపరర: లకడద కరసతమద నమదగడడ

766
NDX0076448
పపరర: అనల కలమమర సకలమ

767
NDX1323286
పపరర: కనతన రరవప సకలమ

94-93/725

తసడడ:డ కనతనరరవప
ఇసటట ననస:4-24-32
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససధతకర కకనల
ఇసటట ననస:4-24-33
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-24-33
వయససస:33
లస: పప

94-93/720

94-93/1369

770
NDX2131621
పపరర: పరవన కకనల

773
JBV1432699
పపరర: సరసబశవరరవప కకనల
తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-24-33
వయససస:61
లస: పప

94-93/715

756
NDX2423812
పపరర: రరజశశఖర జజనతనదసల

94-93/718

759
JBV3708062
పపరర: భబవనతనరరయణ కకతస పలర

94-93/722

762
NDX2358513
పపరర: అసకరలయఖ పరలకరవనడడ

94-93/1120

తసడడ:డ తరరపరలల పరలకరవనడడ
ఇసటట ననస:4-24-31, SEI BALAJI RESIDEN
వయససస:38
లస: పప
94-93/723

765
NDX0712976
పపరర: బబలసససదరర సకలమ

94-93/724

భరస : కనతనరరవప
ఇసటట ననస:4-24-32
వయససస:54
లస: ససస స
94-93/726

768
JBV3261856
పపరర: నతగరశశరరరవప� పబబశశటస ట�

94-93/727

తసడడ:డ
ఇసటట ననస:4-24-32
వయససస:68
లస: పప
94-93/729

భరస : శవ వనసకట సతష బబబణ కకనల
ఇసటట ననస:4-24-33
వయససస:30
లస: ససస స
94-93/731

753
NDX2190841
పపరర: మధసన దసడత

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:4-24-31
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:4-24-32
వయససస:56
లస: పప
94-93/728

94-93/712

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప జజనతనదసల
ఇసటట ననస:4-24-31
వయససస:51
లస: పప

764
NDX0371203
పపరర: వనసకట శశశలజ సకలమ
భరస : కనతనరరవప
ఇసటట ననస:4-24-32
వయససస:32
లస: ససస స

772
JBV3708070
పపరర: ససధతకర కలనతల

94-93/717

తసడడ:డ వనసకనన అతస ల
ఇసటట ననస:4-24-31, 8va line
వయససస:19
లస: ససస స
94-93/1121

750
NDX1082155
పపరర: వజయలకకద బబ డదపపడడ

తసడడ:డ లకడద నతరరయణ దసడత
ఇసటట ననస:4-24-31
వయససస:24
లస: పప

758
NDX0984633
పపరర: సతఖనతరరయణ ఘసటబ

భరస : అసకరలయఖ పరలలకరవనడడ
ఇసటట ననస:4-24-31, SRI BALAJI RESIDEN
వయససస:33
లస: ససస స

769
NDX2126499
పపరర: లమలస కకనల

94-93/714

755
NDX0397703
పపరర: లకడద పదదజ దసడత

761
NDX2603504
పపరర: లమవణఖ అతస ల

94-93/709

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:4-24-31
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ లకదయఖ
ఇసటట ననస:4-24-31
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ కమలమకర రరవప కరశరన
ఇసటట ననస:4-24-31
వయససస:23
లస: ససస స
763
NDX2358505
పపరర: కరమమశశరర పరలకరవనడడ

94-93/711

తసడడ:డ లకడద నతరరయణ
ఇసటట ననస:4-24-31
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ససత రరమయఖ
ఇసటట ననస:4-24-31
వయససస:52
లస: పప
760
SQX1933514
పపరర: మమఘన కరశరన

749
NDX1267665
పపరర: ఘసటబ కకటటశశరమద

భరస : శకహరర రరవప నమదగడడ
ఇసటట ననస:4-24-31
వయససస:72
లస: ససస స
94-93/716

747
NDX1267673
పపరర: చససడడ శకదదవ

తసడడ:డ వనసకటబడవ
ఇసటట ననస:4-24-31
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సతఖనతనరరయణ
ఇసటట ననస:4-24-31
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ససధతకర రరవప
ఇసటట ననస:4-24-31
వయససస:68
లస: ససస స
754
JBV3708054
పపరర: కబబయఖ కసకణసపరటట

94-93/706

భరస : రరజశశఖర జజనతనదసల
ఇసటట ననస:4-24-31
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కబబయఖ
ఇసటట ననస:4-24-31
వయససస:41
లస: ససస స
751
NDX1323278
పపరర: మనతకక గమడసరర

746
NDX2423713
పపరర: ఫరరఞ నత బబగస షపక

771
JBV3263647
పపరర: నవరతనకలమమరర కకనల

94-93/730

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-24-33
వయససస:53
లస: ససస స
94-93/732

774
NDX0961466
పపరర: సరసబశవరరవప నతతతన

94-93/733

తసడడ:డ పపదద వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:4-24-33
వయససస:64
లస: పప
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94-93/734

భరస : పరనకరలరరవప
ఇసటట ననస:4-24-34
వయససస:50
లస: ససస స
778
NDX2989002
పపరర: శకనస గరల

94-93/1710

94-93/1713

94-93/738

94-93/741

94-93/744

94-93/746

94-93/749

భరస : సతఖనతరరయణ కటబస
ఇసటట ననస:4-24-35-27
వయససస:43
లస: ససస స

788
NDX1389048
పపరర: భరత పప లశశటస ట

791
JBV3264892
పపరర: రరధ కకషరషరరవప ససరపననన

794
JBV3263043
పపరర: కకటటశశరరరవప� గగటటసపరటట�

797
NDX0526152
పపరర: షపక బబషర

94-93/752

800
NDX2972552
పపరర: నబమద షపక

94-93/742

803
NDX0526285
పపరర: నతగరసదడ బబబణ కటబస
తసడడ:డ సతఖనతరరయణ కటబస
ఇసటట ననస:4-24-35-27
వయససస:28
లస: పప

783
NDX1810275
పపరర: వజయలకడద కలపపగరరర

94-93/737

786
NDX1810333
పపరర: సతఖనతరరయణ కలపపగరరర

94-93/740

789
NDX1810390
పపరర: శకనవరస రరవప కలపపగరరర

94-93/743

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కలపపగరరర
ఇసటట ననస:4-24-35
వయససస:49
లస: పప
94-93/745

792
NDX3183316
పపరర: శశశలజ గగటటసపరటట

94-93/1714

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గగటటసపరటట
ఇసటట ననస:4-24-35
వయససస:31
లస: ససస స
94-93/747

795
NDX0736645
పపరర: లకకదపడసనన కకమదననన

94-93/748

భరస : తషలససరరమ
ఇసటట ననస:4-24-35-2
వయససస:39
లస: ససస స
94-93/750

798
NDX0526210
పపరర: షపక హహసపసన

94-93/751

తసడడ:డ బడహదస
ఇసటట ననస:4-24-35-2
వయససస:49
లస: పప
94-93/1715

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:4-24-35/2
వయససస:43
లస: ససస స
94-93/754

94-93/1712

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలపపగరరర
ఇసటట ననస:4-24-35
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:4-24-35-2
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వరర రరడడడ మణవరశ
ఇసటట ననస:4-24-35-2
వయససస:67
లస: పప
802
JBV3263928
పపరర: సరసబబడజఖస కటబస

94-93/739

తసడడ:డ గగపయఖ� �
ఇసటట ననస:4-24-35-1
వయససస:58
లస: పప

భరస : శవశసకర పడసరద రరడడ మణవరశ
ఇసటట ననస:4-24-35-2
వయససస:59
లస: ససస స
799
NDX2151256
పపరర: శవశసకర పడసరద రరడడ మణవరశ

785
JBV3264900
పపరర: మసగమద ససరపననన

780
NDX2988921
పపరర: మధవ గల

భరస : శకనవరస రరవప కలపపగరరర
ఇసటట ననస:4-24-35
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ
ఇసటట ననస:4-24-35
వయససస:86
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:4-24-35-1
వయససస:47
లస: ససస స
796
NDX2151280
పపరర: కగసలఖ మణవశ

94-93/736

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప
ఇసటట ననస:4-24-35
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:4-24-35
వయససస:61
లస: పప
793
JBV3264066
పపరర: అరరణ� గగటటసపరటట�

782
JBV3264025
పపరర: రమమదదవ మమదల

94-93/1709

భరస : శకనస గరల
ఇసటట ననస:4-24-34 A R PLAZA
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరధతకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:4-24-35
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరర రరవప�
ఇసటట ననస:4-24-35
వయససస:29
లస: పప
790
NDX1474972
పపరర: వనసకట రమణ రరవప పప లశశటస ట

94-93/1711

తసడడ:డ రరధత కకషషరరవప
ఇసటట ననస:4-24-35
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ రరవప పప లశశటస ట
ఇసటట ననస:4-24-35
వయససస:55
లస: ససస స
787
NDX0165324
పపరర: వనసకట రరజశశఖర� గగటటసపరటట�

779
NDX2989069
పపరర: జవన సరయ గరల

777
NDX2855930
పపరర: జవన సరయ గల

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:4-24-34
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనస గరల
ఇసటట ననస:4-24-34 A R PLAZA
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనస గరల
ఇసటట ననస:4-24-34 a r plaza
వయససస:19
లస: పప
784
NDX1475012
పపరర: వజయ లకడద పప లశశటస ట

94-93/735

తసడడ:డ మణతస యఖ
ఇసటట ననస:4-24-34
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గరల
ఇసటట ననస:4-24-34 A R PLAZA
వయససస:46
లస: పప
781
NDX2989010
పపరర: ధరణణ గరల

776
JBV3263605
పపరర: పరనకరలరరవప గదదద

801
NDX1757923
పపరర: శక లకడద కటబస

94-93/753

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ కటబస
ఇసటట ననస:4-24-35-27
వయససస:25
లస: ససస స
94-93/755

804
JBV3263936
పపరర: సతఖనతరరయణ కటబస

94-93/756

తసడడ:డ దదవరరజ కటబస
ఇసటట ననస:4-24-35-27
వయససస:51
లస: పప
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805
NDX1810549
పపరర: నతగమణణ దథసపరటట
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94-93/757

భరస : రమమష దథసపరటట
ఇసటట ననస:4-24-35-36
వయససస:46
లస: ససస స
808
NDX0603100
పపరర: ఫసజయ హహసపసన� పస�

94-93/760

94-93/763

94-93/766

94-93/769

94-93/772

94-93/775

94-93/777

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-24-41A
వయససస:54
లస: ససస స

818
NDX1163807
పపరర: శరకవణణ బసడతరరపలర

821
NDX0068866
పపరర: నతగరశశర రరవప బ

824
NDX0604090
పపరర: హరరత అననపపరరడడడ

827
NDX2049527
పపరర: శవ పడసరద రరవప కకసగర

94-93/780

830
JBV1432822
పపరర: హనసమమరరడడడ అననపపరరడడడ

94-93/770

833
NDX0686709
పపరర: వనసకటకకకషష పప లశశటస ట
తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-24-41A
వయససస:39
లస: పప

813
NDX0603027
పపరర: శకలకడద� జ�

94-93/765

816
NDX0941104
పపరర: శకనవరస రరడడడ శరఖమల

94-93/768

819
NDX1123306
పపరర: జయససరఖ బసడతరరపలర

94-93/771

భరస : నతగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:4-24-38-1
వయససస:56
లస: ససస స
94-93/773

822
NDX0166942
పపరర: గగపయఖ పప సరన

94-93/774

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:4-24-38-1
వయససస:95
లస: పప
94-93/776

825
UQO0313155
పపరర: శరణఖ అబమబరర

94-91/1367

భరస : పడణణత అబమబరర
ఇసటట ననస:4-24-39/A
వయససస:26
లస: ఇ
94-93/778

828
JBV1435478
పపరర: సరసబబడజఖస అననపపరరడడ

94-93/779

భరస : హనసమమరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-39-B
వయససస:49
లస: ససస స
94-93/781

తసడడ:డ రమణతరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-39-B
వయససస:55
లస: పప
94-93/783

94-93/762

తసడడ:డ లకకదనతరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:4-24-36-A
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ కకసగర
ఇసటట ననస:4-24-39-A
వయససస:84
లస: పప

తసడడ:డ హనసమ రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-39/B
వయససస:32
లస: పప
832
NDX0677344
పపరర: శవమద పప లశశటస ట

94-93/767

తసడడ:డ హనసమరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-39-6
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప అబమబరర
ఇసటట ననస:4-24-39-A
వయససస:28
లస: పప
829
NDX0535542
పపరర: శకకరనస రరడడడ అననపపరరడడడ

815
NDX0984591
పపరర: అభనవ తదలలకలటర

810
JBV3708096
పపరర: అజజదల ఖమన� పఠరన�

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:4-24-36-A
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:4-24-38-1
వయససస:35
లస: పప

భరస : వఎసఎసఎన పడసరద
ఇసటట ననస:4-24-39-1
వయససస:31
లస: ససస స
826
NDX1583609
పపరర: పడణణత అబమబరర

94-93/764

తసడడ:డ నతగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:4-24-38-1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:4-24-38-1
వయససస:27
లస: పప
823
NDX1148774
పపరర: చసదడ శరకవణణ కకసడవటట

812
NDX0698886
పపరర: హరరత శరఖమల

94-93/759

తసడడ:డ కరరమణలమర�
ఇసటట ననస:4-24-36
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ యగయఖ
ఇసటట ననస:4-24-36-A
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ చన లసగయఖ
ఇసటట ననస:4-24-36-A
వయససస:59
లస: పప
820
NDX1124734
పపరర: పవన బసడతరరపలర

94-93/761

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-36-A
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : యగయఖ
ఇసటట ననస:4-24-36-A
వయససస:54
లస: ససస స
817
NDX0984625
పపరర: యగయఖ తదలలకలటర

809
NDX1434570
పపరర: హససనత ఖసరరరదత పఠరన

807
NDX1810796
పపరర: రమమష దథసపరటట

తసడడ:డ వరసరశమ దథసపరటట
ఇసటట ననస:4-24-35-36
వయససస:51
లస: పప

భరస : కరరమణలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:4-24-36
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ మణరరద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:4-24-36
వయససస:63
లస: పప
814
NDX0977918
పపరర: పడభబవత తదలలకలటర

94-93/758

తసడడ:డ రమమష దథసపరటట
ఇసటట ననస:4-24-35-36
వయససస:27
లస: పప

భరస : అబణదల జజన�
ఇసటట ననస:4-24-36
వయససస:30
లస: ససస స
811
NDX1434596
పపరర: కరరమణలమర ఖమన పఠరన

806
NDX1810598
పపరర: వరరసదడ కలమమర దథసపరటట

831
NDX0436527
పపరర: వరరసజననయణలల పప లశశటస ట

94-93/782

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-24-41
వయససస:37
లస: పప
94-93/784

834
NDX0677294
పపరర: అనసశర బమరరడగణసట

94-93/785

తసడడ:డ అబడహస లసకన బమరరడగణసట
ఇసటట ననస:4-24-42
వయససస:32
లస: ససస స

Page 177 of 259

835
NDX0193821
పపరర: మమరర పడమల వరగగల
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94-93/786

భరస : అబడహస లసకలన
ఇసటట ననస:4-24-42
వయససస:59
లస: ససస స
838
NDX0686766
పపరర: కకరన వణత బబ డడడ

94-93/789

94-93/792

94-93/795

94-93/798

94-93/801

94-93/1717

94-93/803

94-93/806

భరస : కనకయఖ�
ఇసటట ననస:4-24-44
వయససస:64
లస: ససస స

843
JBV3264124
పపరర: భరణణపరశరరస� జడ�

846
JBV3264132
పపరర: వ.జ.జ ససభబగఖమద జడ

94-93/799 849
848
NDX0712836
NDX0430611
పపరర: తషలససహరరకకషష� కకసడపరటటరర�
పపరర: దసరరరబ� యలమసదల�

851
NDX0434647
పపరర: చనన బబబణ� యలమసదల�

854
NDX3153137
పపరర: షపక మమబణ ససభబన

857
JBV3708146
పపరర: పసర మహమదద కవపలకరర

860
JBV1432277
పపరర: శవనతగమలలర శశరర చటటస పప

863
JBV1432343
పపరర: శవకకటటరరడడడ చటటస పప
తసడడ:డ గగపరల రరడడ
ఇసటట ననస:4-24-44
వయససస:37
లస: పప

94-93/794

94-93/797

94-93/800

భరస : చనన మమబణ�
ఇసటట ననస:4-24-43-1
వయససస:31
లస: ససస స
94-93/802

852
NDX3171857
పపరర: షపక నసరజహన

94-93/1716

భరస : షపక మమబణ
ఇసటట ననస:4-24-43/1
వయససస:42
లస: ససస స
94-93/1718

855
NDX3154929
పపరర: షపక రహసతషలమర

94-93/1719

తసడడ:డ మమబణ
ఇసటట ననస:4-24-43/1
వయససస:19
లస: పప
94-93/804

858
JBV3708112
పపరర: హసరసన� కవపలకరర�

94-93/805

తసడడ:డ నబ సరహహబ�
ఇసటట ననస:4-24-43-4
వయససస:35
లస: పప
94-93/807

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-44
వయససస:43
లస: ససస స
94-93/809

94-93/791

భరస : పరససరరమయఖ
ఇసటట ననస:4-24-42-6
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ నబ సరహహబ
ఇసటట ననస:4-24-43-4
వయససస:33
లస: పప

భరస : నబ సరహహబ
ఇసటట ననస:4-24-43-14
వయససస:61
లస: ససస స
862
NDX0371237
పపరర: బబలతడపపర సససదరర బతష
స ల�

94-93/796

తసడడ:డ మమబణ
ఇసటట ననస:4-24-43/1
వయససస:20
లస: పప

భరస : హససన కరవపలకరర
ఇసటట ననస:4-24-43-4
వయససస:29
లస: ససస స
859
NDX0677195
పపరర: ఖమసససబ కవపలకరర

845
NDX0398263
పపరర: పరశరరమయఖ జడ

840
JBV3264991
పపరర: చసదడయఖ బబ డడడ

తసడడ:డ పరశరరమయఖ�
ఇసటట ననస:4-24-42-4
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పసరర సరహహబ�
ఇసటట ననస:4-24-43-1
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పసర సరహహబ
ఇసటట ననస:4-24-43/1
వయససస:41
లస: పప
856
NDX2191070
పపరర: బబజ కరవపలకరర

94-93/793

తసడడ:డ రమమష కలమమర�
ఇసటట ననస:4-24-42-13
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పసరర సరహహబ�
ఇసటట ననస:4-24-43-1
వయససస:71
లస: ససస స
853
NDX3159035
పపరర: షపక మమబణ

842
JBV1436351
పపరర: మమరర పరలనజజడ

94-93/788

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:4-24-42
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ చదసగణలయఖ
ఇసటట ననస:4-24-42-4
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ మహమదద సరహహబ
ఇసటట ననస:4-24-42-12
వయససస:45
లస: పప
850
NDX0403550
పపరర: మరరబ� యలమసదల�

94-93/790

భరస : భరత పరశరరస
ఇసటట ననస:4-24-42-4
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పరశరరమయఖ
ఇసటట ననస:4-24-42-4
వయససస:44
లస: పప
847
NDX0398164
పపరర: పసర మహమదద కగలకరర

839
NDX0165696
పపరర: అబడహస లసకన బణరదగణసట

837
NDX1323302
పపరర: అనల బణరదగణసట

తసడడ:డ అబబడహమ లసకన
ఇసటట ననస:4-24-42
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ జజసపఫ
ఇసటట ననస:4-24-42
వయససస:61
లస: పప

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:4-24-42-1
వయససస:42
లస: ససస స
844
JBV1436344
పపరర: భబరతపరరశరరస జడ

94-93/787

భరస : చసదడయఖ
ఇసటట ననస:4-24-42
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:4-24-42
వయససస:40
లస: పప
841
NDX0403535
పపరర: నరదల శరచటట
ర లకరర

836
JBV3265006
పపరర: జయసత బబ డడడ

861
JBV1434562
పపరర: వజయకలమమరర చటటస పప

94-93/808

భరస : గగపరల రరడడ
ఇసటట ననస:4-24-44
వయససస:55
లస: ససస స
94-93/810

864
JBV1431303
పపరర: కకటటరరడడడ చటటస పప

94-93/811

తసడడ:డ నతరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-44
వయససస:46
లస: పప
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94-93/812

భరస : శవ శసకర
ఇసటట ననస:4-24-44-1
వయససస:52
లస: ససస స
868
NDX0166967
పపరర: శకకరసత వటటసకకటట

94-93/815

94-93/818

94-93/820

94-93/823

94-93/825

94-93/828

94-93/821

878
NDX0050922
పపరర: వనసకట రరమయఖ గసగణల

881
NDX0193680
పపరర: అనసశర� నలర మల�

884
NDX1435230
పపరర: శక దదవ పరలకకమణద

94-93/831

889
NDX1435164
పపరర: రమమష గణమద

94-93/834

887
NDX1339027
పపరర: వకరష పపలర గమర

94-93/824

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:4-24-44-3
వయససస:37
లస: పప

94-93/826

893
NDX1710640
పపరర: సతఖనతరరయణ వసగవనటట
తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప వసగవనటట
ఇసటట ననస:4-24-44-3A
వయససస:51
లస: పప

94-93/819

876
NDX0050856
పపరర: వజయలకడద గసగణల

94-93/822

879
NDX3040003
పపరర: పరప కగలలరర

94-93/1721

882
NDX0693994
పపరర: వజయలకడద� నలర మల�

94-93/827

తసడడ:డ వనణణగగపరలకకషన�
ఇసటట ననస:4-24-44-3
వయససస:30
లస: ససస స
94-93/829

885
NDX1474956
పపరర: ఇసదసమత వటటసకకటట

94-93/830

భరస : ససధతకర
ఇసటట ననస:4-24-44-3
వయససస:36
లస: ససస స
94-93/832

888
NDX0166827
పపరర: శవ పడసరద� నలర మల�

94-93/833

తసడడ:డ వనణణ గగపరల రరవప�
ఇసటట ననస:4-24-44-3
వయససస:32
లస: పప
94-93/835

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-44-3
వయససస:39
లస: పప
94-93/837

873
JBV3264926
పపరర: కనకయఖ

తసడడ:డ పసర మహమదద కగలలరర
ఇసటట ననస:4-24-44/2
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగరరజ
ఇసటట ననస:4-24-44-3
వయససస:30
లస: పప
890
NDX1435214
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ పరలకకమణద

94-93/817

భరస : వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:4-24-44-2
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-44-3
వయససస:34
లస: ససస స

886
NDX2131597
పపరర: రతన వనజ కలమమరర
బమరరడగణసట
తసడడ:డ జజసఫ బమరరడగణసట
ఇసటట ననస:4-24-44-3
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సతఖనతరరయణ వసగవనటట
ఇసటట ననస:4-24-44-3A
వయససస:45
లస: ససస స

875
NDX0050716
పపరర: కళళఖణణ గసగణల

870
NDX0166983
పపరర: శవ శసకర రరవప వటటసకకటట

తసడడ:డ రరమ సరశమ
ఇసటట ననస:4-24-44-1A
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ వనణణగగపరల కకషష�
ఇసటట ననస:4-24-44-3
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:4-24-44-3
వయససస:31
లస: ససస స

892
NDX1710657
పపరర: సతఖవరణణ వసగవనటట

94-93/1720

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:4-24-44-2
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ నతగరరజ
ఇసటట ననస:4-24-44-3
వయససస:25
లస: ససస స
883
NDX1267715
పపరర: గణమద నలమ

872
NDX2771830
పపరర: బబలకకషష రరడడడ ఏ

94-93/814

తసడడ:డ రరమణలల
ఇసటట ననస:4-24-44-1
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకరటరరమయఖ
ఇసటట ననస:4-24-44-2
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:4-24-44-2
వయససస:34
లస: పప
880
NDX1339035
పపరర: ససషరద పపలర గమర

94-93/816

తసడడ:డ నతగరరరరన రరడడడ ఏ
ఇసటట ననస:4-24-44/1
వయససస:37
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర రరడడడ వణణకకరర
ఇసటట ననస:4-24-44-2
వయససస:27
లస: ససస స
877
NDX0051029
పపరర: గగపసకకషష గసగణల

869
JBV1432426
పపరర: వనసకట కకశశర రరడడడ అననపపరరడడడ

867
NDX0922419
పపరర: వటటసకకటట రమమకరసత

తసడడ:డ శవ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:4-24-44-1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ నతగరరరరనరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-44-1
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బబలరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-44-1
వయససస:59
లస: పప
874
NDX1667510
పపరర: వనసకట పరవన వణణకకరర

94-93/813

భరస : నతగరరరరనరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-44-1
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:4-24-44-1
వయససస:35
లస: పప
871
JBV1433689
పపరర: నతగరరరరనరరడడడ అననపపరరడడడ

866
JBV1432434
పపరర: కకటటశశరమద అననపపరరడడ

891
NDX1710665
పపరర: పడవలర క వసగవనటట

94-93/836

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ వసగవనటట
ఇసటట ననస:4-24-44-3A
వయససస:25
లస: ససస స
94-93/838

894
NDX1434729
పపరర: సరరత పప లకరర

94-93/839

భరస : వర వర పడదదప కలమమర పప లకరర
ఇసటట ననస:4-24-44-4
వయససస:36
లస: ససస స
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895
NDX1434687
పపరర: ససరరయ పడభ కననషనయన

94-93/840

896
NDX1434927
పపరర: జయ లకడద పప లలరర

భరస : కననషనయన మణతతసరమ
ఇసటట ననస:4-24-44-4
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కనక మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:4-24-44-4
వయససస:56
లస: ససస స

94-93/843
898
NDX1434661
పపరర: వర వర పడదదప కలమమర
పప లకరర
తసడడ:డ కనక మలర కరరరరన రరవప పప లకరర
ఇసటట ననస:4-24-44-4
వయససస:37
లస: పప

899
NDX1434695
పపరర: మణతష
స పడసనన పసచసడడ

901
NDX1434653
పపరర: కనక మలర కరరరరన రరవప
పప లకరర
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ పప లకరర
ఇసటట ననస:4-24-44-4
వయససస:62
లస: పప

94-93/846

904
JBV1432418
పపరర: శవరరరడడడ� గణవశల�

94-93/849

94-93/852

94-93/855

94-93/858

94-93/862

భరస : వనసకటబడమయఖ
ఇసటట ననస:4-24-44C
వయససస:54
లస: ససస స

911
NDX1086511
పపరర: మమధవ బడద

914
NDX1434703
పపరర: సతఖవరణణ గణమదడడ

917
NDX1088723
పపరర: భబససర రరడడడ బడద

94-93/865

920
JBV1432616
పపరర: ససవరష కలమమరర మమరరగణమలల

94-93/853

923
NDX1874594
పపరర: తరరణ కలమమర గణవళళళ
తసడడ:డ శవర రరడడడ గణవళళళ
ఇసటట ననస:4-24-44C
వయససస:24
లస: పప

903
JBV1432376
పపరర: పదద� గణవశల�

94-93/848

906
NDX0840421
పపరర: కకషసమననన లకదణ

94-93/851

909
NDX1805839
పపరర: మధసబబబణ బతష
స ల

94-93/854

తసడడ:డ కనకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:4-24-44A
వయససస:43
లస: పప
94-93/856

912
NDX1086503
పపరర: లకడద బడద

94-93/857

భరస : శవ శసకరరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-44B
వయససస:32
లస: ససస స
94-93/859

915
NDX1323369
పపరర: శవమమద బడద

94-93/861

భరస : నతరపరరడకడ
ఇసటట ననస:4-24-44B
వయససస:65
లస: ససస స
94-93/863

918
NDX1323377
పపరర: శకనవరస రరవప మమధదననన

94-93/864

తసడడ:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:4-24-44B
వయససస:39
లస: పప
94-93/867

భరస : సససఫపన సససదర
ఇసటట ననస:4-24-44B1
వయససస:40
లస: ససస స
94-93/870

94-93/845

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:4-24-44-6
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ నతరప రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-44B
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ బబబమజ గణమదడడ
ఇసటట ననస:4-24-44B
వయససస:45
లస: పప
922
NDX0916999
పపరర: Telugu Telugu

94-93/850

భరస : ఉపపసదడ బబబణ గణమదడడ
ఇసటట ననస:4-24-44B
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల రరడకడ
ఇసటట ననస:4-24-44B
వయససస:29
లస: పప
919
NDX1434612
పపరర: ఉపపసదడ బబబణ గణమదడడ

908
JBV1433721
పపరర: చసదడశశఖర రరడడడ వనసకకరర

900
NDX1648619
పపరర: ససజవ రరడడడ అవపతష

భరస : శవరరరడడడ� �
ఇసటట ననస:4-24-44-5
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : భబససర రరడద డ
ఇసటట ననస:4-24-44B
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-24-44B
వయససస:33
లస: ససస స
916
NDX1323328
పపరర: సరఈ బబబబ రరడడ చటటస పప

94-93/847

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-44A
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నతగరరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-44A
వయససస:60
లస: పప
913
NDX1323385
పపరర: గయయతడ మమమమదదననన

905
NDX0859215
పపరర: వనజజకడ కకకషసమననన

94-93/842

తసడడ:డ అపసప రరడడ
ఇసటట ననస:4-24-44-4
వయససస:58
లస: పప

భరస : లకదణ
ఇసటట ననస:4-24-44-6
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-44A
వయససస:50
లస: ససస స
910
JBV3263837
పపరర: సరసబరరడడడ వనసకకరర

94-93/844

తసడడ:డ పసచసడడ రరమయఖ
ఇసటట ననస:4-24-44-4
వయససస:43
లస: పప
902
NDX1648668
పపరర: ససగణణ అవపతష

897
NDX1805862
పపరర: చతసద బబషర షపక

తసడడ:డ అబణదల రససల షపక
ఇసటట ననస:4-24-44-4
వయససస:31
లస: పప

భరస : శవర రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-44-4
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ� �
ఇసటట ననస:4-24-44-5
వయససస:52
లస: పప
907
JBV3263829
పపరర: రరమలకడద వనసకకరర

94-93/841

921
JBV1432608
పపరర: సససఫపన సససదర మమరరగణమలల

94-93/868

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:4-24-44B1
వయససస:48
లస: పప
94-93/871

924
NDX1542878
పపరర: నవన రరడడడ చటటసపప

94-93/872

తసడడ:డ కకటట రరడడడ చటటసపప
ఇసటట ననస:4-24-44C
వయససస:25
లస: పప
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94-93/873

తసడడ:డ కకటట రరడకడ
ఇసటట ననస:4-24-44C
వయససస:26
లస: పప
928
NDX0840363
పపరర: పపదద ననన వనసకటబడమయఖ

94-93/876

94-93/879

94-93/882

94-93/885

94-93/888

94-93/891

94-93/883

938
JBV1435452
పపరర: ూరమమరరవప� కకటపరటట�

941
NDX0603209
పపరర: మసగ� ఏ�

944
NDX1212646
పపరర: మమరరగ కకషరష రరవప

94-93/894

949
NDX0194340
పపరర: లకడద వరన అడడ గరర

94-93/897

947
NDX2059369
పపరర: శకనవరసరరవప మమధతమసచ

94-93/886

భరస : ధరద సశరరప
ఇసటట ననస:4-24-50-1
వయససస:41
లస: ససస స
94-93/900

933
JBV3262698
పపరర: బబపరరరవప గరరకపరటట

936
NDX1607656
పపరర: మమగణలకరర గసగరరరణణ

94-93/884

939
JBV3264165
పపరర: రరజరశశరర� బబ లశశటస �ట

94-93/889

94-93/887

942
NDX1212653
పపరర: మమరరగ కమల జయశక

94-93/890

భరస : కకషరష రరవప
ఇసటట ననస:4-24-48
వయససస:60
లస: ససస స
94-93/892

945
NDX2059385
పపరర: వజయలకకద మమధతమసచ

94-93/893

భరస : శకనవరస రరవప మమధతమసచ
ఇసటట ననస:4-24-48A
వయససస:45
లస: ససస స
94-93/895

948
NDX0885665
పపరర: వనసకట రరడ�డడ కకలగటర �

94-93/896

తసడడ:డ శశషష రరడ�డడ
ఇసటట ననస:4-24-49
వయససస:34
లస: పప
94-93/898

951
NDX1082338
పపరర: లకడద అతస ల

భరస : శవరరమ కకటటశశర రరవప కకలమరర
ఇసటట ననస:4-24-52
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకనన
ఇసటట ననస:4-24-52
వయససస:41
లస: ససస స

953
JBV3264009
పపరర: శవరరమకకటటశశరరరవప కకలమరర

954
NDX0961045
పపరర: వనసకనన అతస ల

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:4-24-52
వయససస:45
లస: పప

94-93/881

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:4-24-46-1
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతతరరమయఖ మమధతమసచ
ఇసటట ననస:4-24-48-A
వయససస:50
లస: పప
950
NDX1811067
పపరర: లకడద దదవ కకలమరర

94-93/878

భరస : అసకరరరవప
ఇసటట ననస:4-24-45
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:4-24-48
వయససస:66
లస: పప

946
NDX2059419
పపరర: వనసకట అనసజజ నతయణడడ
మమధతమసచ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమధతమసచ
ఇసటట ననస:4-24-48A
వయససస:25
లస: పప

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:4-24-52
వయససస:73
లస: ససస స

935
NDX0165050
పపరర: శవ శసకర రరడడడ బడద

930
NDX0677179
పపరర: ససభబషసణణ పపలర గగరర

తసడడ:డ నపసయఖ
ఇసటట ననస:4-24-44C2
వయససస:50
లస: పప

భరస : దసరరర రరవప�
ఇసటట ననస:4-24-48
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రరవప
ఇసటట ననస:4-24-48
వయససస:34
లస: పప

952
NDX0677476
పపరర: శశషరరతనస కకలమరర

94-93/880

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ� �
ఇసటట ననస:4-24-45
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:4-24-46-1
వయససస:75
లస: పప
943
NDX1212638
పపరర: మమరరగర భబరర వ రరజరష

932
JBV3262706
పపరర: ససతతరరమయఖ గరరకపరటట

94-93/875

భరస : నతగరరజ
ఇసటట ననస:4-24-44C1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ నతరప రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-44D
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:4-24-45
వయససస:58
లస: పప
940
JBV3264157
పపరర: సరసబశవరరవప� బబ లశశటస �ట

94-93/1722

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:4-24-44C2
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససతతరరమయఖ
ఇసటట ననస:4-24-44C3
వయససస:40
లస: ససస స
937
NDX1607664
పపరర: మమగణలకరర అసకర రరవప

929
NDX3146065
పపరర: సరసబశవ రరవప రరమననన

927
NDX0840025
పపరర: పపదద ననన శకనవరస కలమమర

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ
ఇసటట ననస:4-24-44C
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నతగ భమషణస రరమననన
ఇసటట ననస:4-24-44/C
వయససస:51
లస: పప

భరస : బబపరరరవప
ఇసటట ననస:4-24-44C2
వయససస:40
లస: ససస స
934
JBV3262615
పపరర: జయశక

94-93/874

తసడడ:డ లసగయమఖ
ఇసటట ననస:4-24-44C
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:4-24-44C
వయససస:60
లస: పప
931
JBV3262672
పపరర: ససనత గరరకపరటట

926
NDX1339001
పపరర: మహహష రరడడడ యరసరన

94-93/901

94-93/899

94-93/902

తసడడ:డ లచరనన
ఇసటట ననస:4-24-52
వయససస:46
లస: పప
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955
NDX1082478
పపరర: సరసబబడజఖ లకకద కరరసరన

94-93/903

భరస : ఉమమ మహహశశరరరడడ
ఇసటట ననస:4-24-53
వయససస:37
లస: ససస స
958
NDX0961060
పపరర: ఉమమమహహశశర రరడడ కరరసరన

94-93/906

94-93/908

94-93/911

94-93/914

94-93/917

94-93/920

94-93/923

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:4-24-54-A
వయససస:70
లస: పప

968
NDX0535393
పపరర: గనపక అతస లకరర

971
JBV3264405
పపరర: ఈశశరమద� పరకనతటట�

974
NDX1841965
పపరర: నరదల ససధఖపప

977
NDX1212711
పపరర: పరకనతటట శకనవరస రరడకడ

94-93/926

980
NDX2953107
పపరర: పడవలర క పరకనతటట

94-93/915

983
JBV3265345
పపరర: పదద� కకలగణసటర �
భరస : వనసకటటశశరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:4-24-54-B
వయససస:50
లస: ససస స

963
JBV3264108
పపరర: లకకదసరమమమజఖస� మమగణలకరర�

94-93/910

966
NDX1525569
పపరర: వసశ కకషష కసచరర

94-93/913

969
NDX0434712
పపరర: వనసకటటశశరరర కసచదరర

94-93/916

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:4-24-54
వయససస:53
లస: పప
94-93/918

972
NDX2461952
పపరర: ససజనఖ సనతడతపప

94-93/919

తసడడ:డ రరజ సనతడతపప
ఇసటట ననస:4-24-54/7
వయససస:21
లస: ససస స
94-93/921

975
NDX1212703
పపరర: యననస మసగమద

94-93/922

భరస : బబల రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-54-7
వయససస:65
లస: ససస స
94-93/924

978
NDX1323443
పపరర: నరసర రరడడడ పకనతటట

94-93/925

తసడడ:డ పసచర ఆరఈడడడడవనష
ఇసటట ననస:4-24-54-7
వయససస:32
లస: పప
94-93/1723

భరస : నరస రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-54/7
వయససస:25
లస: ససస స
94-93/928

94-93/1370

తలర : మమరర కసచరర
ఇసటట ననస:4-24-54
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పసచర రరడకడ
ఇసటట ననస:4-24-54-7
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నరస రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-54-7
వయససస:61
లస: పప
982
NDX0076539
పపరర: చన వనసకయఖ గడడడ పరటట

94-93/912

భరస : రరజ ససధఖపప
ఇసటట ననస:4-24-54-7
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ సనతడతపప
ఇసటట ననస:4-24-54/7
వయససస:21
లస: పప
979
NDX0166496
పపరర: పసచర రరడడడ పరకనతటట

965
NDX1662809
పపరర: ససలలచన అతస లకరర

960
NDX2620136
పపరర: వనసకట మణకరశ రరడడడ కరరసరన

భరస : యగరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:4-24-53-B
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : పసచరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:4-24-54-6
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మణన కకరక
ఇసటట ననస:4-24-54-7
వయససస:29
లస: ససస స
976
NDX2461911
పపరర: వనఠ సనతడతపప

94-93/909

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప అతస లకరర
ఇసటట ననస:4-24-54
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ దతష
స లల�
ఇసటట ననస:4-24-54-1
వయససస:58
లస: పప
973
NDX1988072
పపరర: మణణ కకరక

962
NDX0961193
పపరర: అనల కలమమర బబ లశశటస ట

94-93/905

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప కరరసరన
ఇసటట ననస:4-24-53
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ దతస రరవ అతస లకరర
ఇసటట ననస:4-24-54
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప అతస లకరర
ఇసటట ననస:4-24-54
వయససస:26
లస: పప
970
NDX0535351
పపరర: ఏ చసదడశశఖర�

94-93/907

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-24-53-A
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:4-24-54
వయససస:45
లస: ససస స
967
NDX1637224
పపరర: ఆశష చచదరర అతస లకరర

959
NDX0686741
పపరర: వనసకటశవరూదడడడ� కరరసరన�

957
NDX0677443
పపరర: సరగజన కరరసరన

భరస : మణతతఖలరరడడ
ఇసటట ననస:4-24-53
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ మణతతఖలరరడడ �
ఇసటట ననస:4-24-53
వయససస:44
లస: పప

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:4-24-53-A
వయససస:40
లస: ససస స
964
NDX0403618
పపరర: మమరర కసచదరర

94-93/904

భరస : వనసకటశవరూదడడడ
ఇసటట ననస:4-24-53
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మణతతఖల రరడడ
ఇసటట ననస:4-24-53
వయససస:44
లస: పప
961
NDX1082486
పపరర: ససజజత బబ లశశటస ట

956
NDX0677369
పపరర: కళళఖణణ కరరసరన

981
NDX0083428
పపరర: పదతదరరణణ గడడడపరటట

94-93/927

భరస : చన వనసకయఖ
ఇసటట ననస:4-24-54A
వయససస:62
లస: ససస స
94-93/929

984
NDX0934562
పపరర: రఘణనతథ రరడడ కకలగగటర

94-93/930

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-54-B
వయససస:33
లస: పప
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985
JBV3265337
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ కకలగణటర

94-93/931

తసడడ:డ లకకదరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-54-B
వయససస:55
లస: పప
988
NDX0438259
పపరర: రతనకలమమరర� పపదదద�

94-93/934

94-93/937

94-93/940

94-93/943

94-93/946

94-93/949

94-93/951

తసడడ:డ నతగరశశర రరవప మమకకననన
ఇసటట ననస:4-24-57
వయససస:35
లస: పప

998
NDX2023158
పపరర: రజన చగణరరపరటట

1001 JBV3261054
పపరర: చననబససవరరడడడ పలర క

1004 NDX0076224
పపరర: నతగరశశరరరవప మమకకననన

1007 JBV1432517
పపరర: సతఖవత ససరఖదదవర

94-93/954

1010 JBV3261963
పపరర: వనసకటరతనస కకమమదరర

94-93/944

1013 JBV3265162
పపరర: మధసససధనరరవప కకమమదరర
తసడడ:డ లకకదనతరరయణ
ఇసటట ననస:4-24-57
వయససస:43
లస: పప

993
JBV3265170
పపరర: అననపపరష గగల

94-93/939

996
NDX1583724
పపరర: సతష ఇనతగసటట

94-93/942

999
NDX0076190
పపరర: కమలమదదవ మమకకననన

94-93/945

భరస : నతగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:4-24-55-3
వయససస:54
లస: ససస స
94-93/947

1002 JBV3263688
పపరర: వనసకటరరడడడ పలర క

94-93/948

తసడడ:డ చననబససవరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-55-3
వయససస:36
లస: పప
94-93/950

1005 NDX2857076
పపరర: లలఖన చగణరరపరటట

94-93/1724

తసడడ:డ రవ శసకర చగణరరపరటట
ఇసటట ననస:4-24-55/3, 5th Line
వయససస:18
లస: ససస స
94-93/952

1008 NDX1749870
పపరర: ధరణణ కకరరకలల

94-93/953

భరస : వనసకటససరఖ చసకర
ఇసటట ననస:4-24-56-36
వయససస:27
లస: ససస స
94-93/955

భరస : లకకదనతరరయణ
ఇసటట ననస:4-24-57
వయససస:62
లస: ససస స
94-93/957

94-93/936

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ఇనతగసటట
ఇసటట ననస:4-24-55-2
వయససస:65
లస: పప

భరస : పరసడడ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:4-24-56
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : మణరళ కకషష మమకకననన
ఇసటట ననస:4-24-57
వయససస:28
లస: ససస స
1012 NDX1988122
పపరర: మణరళ కకకడషష మమకకననన

94-93/941

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-24-55-3
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చసక
ఇసటట ననస:4-24-55-36
వయససస:36
లస: పప
1009 NDX1434745
పపరర: భబవననసశరర మమకకననన

995
NDX1583732
పపరర: సరళ కలమమరర ఇనతగసటట

990
JBV3265071
పపరర: కమల� మకకసలననన�

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:4-24-55-1
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-55-3
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:4-24-55-3
వయససస:44
లస: పప
1006 NDX1749862
పపరర: వనసకట ససరఖ చసక

94-93/938

భరస : రవ శసకర చగణరరపరటట
ఇసటట ననస:4-24-55-3
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : చననబససవరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-55-3
వయససస:60
లస: ససస స
1003 NDX0167221
పపరర: రవ శసకర చగణరరపరటట

992
JBV3264934
పపరర: శకహరర రరవప� మకకసలననన�

94-93/933

భరస : శకహరరరరవప� �
ఇసటట ననస:4-24-55
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : సతష ఇనతగసటట
ఇసటట ననస:4-24-55-2
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-55-3
వయససస:30
లస: ససస స
1000 JBV3263738
పపరర: నతరమద పలర క

94-93/935

తసడడ:డ రరధతకకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:4-24-55
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-24-55-1
వయససస:61
లస: పప
997
NDX0193763
పపరర: నతగ హరరత పలర క

989
NDX0430363
పపరర: లకడద కలమమరర కకయమ

987
JBV3261153
పపరర: శకనవరస రరడడ వణణకకరర

తసడడ:డ సరసబ రరడడ వణణకకరర
ఇసటట ననస:4-24-54-C
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకహరరరరవప
ఇసటట ననస:4-24-55
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:4-24-55
వయససస:66
లస: పప
994
JBV3265188
పపరర: పడసరదరరవప గగల

94-93/932

భరస : శకనవరస రరడడడ వణణకకరర
ఇసటట ననస:4-24-54-C
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:4-24-55
వయససస:52
లస: ససస స
991
NDX0398412
పపరర: శకహరర రరవప కకయమ

986
JBV3261187
పపరర: ససనత రరడడడ వణణకకరర

1011 NDX0961375
పపరర: అనల కలమమర భభడకఫపడక

94-93/956

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-24-57
వయససస:33
లస: పప
94-93/958

1014 JBV3261955
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకమమదరర

94-93/959

తసడడ:డ లకకదనతరరయణ
ఇసటట ననస:4-24-57
వయససస:45
లస: పప
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1015 JBV3261344
పపరర: లకకదనతరరయణ కకమమదరర

94-93/960

తసడడ:డ పపరరమమళళళ
ఇసటట ననస:4-24-57
వయససస:67
లస: పప
1018 NDX0083535
పపరర: వరణణ ససరర

94-93/962

94-93/965

94-93/968

94-93/971

94-93/974

94-93/977

94-93/980

94-89/1002

Deleted

భరస : చదసచయఖ కకమద
ఇసటట ననస:4-24-59/3/A
వయససస:44
లస: ససస స

1028 NDX1932897
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప పసడడసగర

1031 NDX0083840
పపరర: చసదడశశఖరధరదసశరరప అడడ గరర

1034 NDX1323468
పపరర: శకనవరస రరవప కసధదమలర

1037 JBV3264371
పపరర: వజయనరదల కకయ

94-95/828

1040 NDX1557778
పపరర: వనసకట కకషష కకమద

94-93/972

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:4-24-59-5
వయససస:63
లస: ససస స

1023 NDX0083527
పపరర: శకదదవ యకససటట

94-93/967

1026 NDX1811224
పపరర: రగజజ రరణణ కగతతరపప

94-93/970

1029 NDX1811299
పపరర: రవసదడ బబబణ కగతతరపప

94-93/973

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప కగతతరపప
ఇసటట ననస:4-24-59-1
వయససస:44
లస: పప
94-93/975

1032 NDX0076273
పపరర: భబససర వనసకట రతనస అడడ గరర

94-93/976

తసడడ:డ సతఖనతనరరయణ
ఇసటట ననస:4-24-59-1
వయససస:80
లస: పప
94-93/978

1035 NDX0726422
పపరర: మమనకర వనడసరర

94-93/979

భరస : రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:4-24-59-3
వయససస:32
లస: ససస స
94-93/981

1038 NDX2628006
పపరర: చదసచయఖ కకమద

94-1/1347

తసడడ:డ నతరయఖ కకమద
ఇసటట ననస:4-24-59/3/A
వయససస:49
లస: పప
94-93/982

తసడడ:డ చదసచయఖ
ఇసటట ననస:4-24-59-3A
వయససస:26
లస: పప
1043 NDX1267707
పపరర: జజససస సతఖవత

94-93/964

భరస : రవసదడ బబబణ కగతతరపప
ఇసటట ననస:4-24-59-1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకరరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:4-24-59-3
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : చదసచయఖ కకమద
ఇసటట ననస:4-24-59/3A
వయససస:44
లస: ససస స

1042 NDX2561108
పపరర: పదద కకమద

94-93/969

తసడడ:డ కసయఖ
ఇసటట ననస:4-24-59-2
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:4-24-59-3
వయససస:33
లస: ససస స
1039 NDX3088838
పపరర: పదద కకమద

1025 NDX0076497
పపరర: పరపసరరడకడ చదరరకలల

1020 NDX0961391
పపరర: ససబబబరరవప బబ డదపపడడ

భరస : జగననదహన రరడడ
ఇసటట ననస:4-24-58-1
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ భబససర వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:4-24-59-1
వయససస:45
లస: పప

భరస : కరశయఖ కసదదమళళ
ఇసటట ననస:4-24-59-2
వయససస:64
లస: ససస స
1036 JBV3265287
పపరర: మమనస మమడసరర

94-93/966

తసడడ:డ నతగరశశరరరవప పసడడసగర
ఇసటట ననస:4-24-59-1
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ భబససర వనసకటరతనస అడడ గరర
ఇసటట ననస:4-24-59/1
వయససస:44
లస: పప
1033 NDX0936674
పపరర: ససశల కసదదమళళ

1022 JBV3261096
పపరర: వనసకటటశశరరర ససరర

94-93/961

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:4-24-58
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కరశ రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-58-1
వయససస:64
లస: పప

భరస : భబససర వనసకట రతనస�
ఇసటట ననస:4-24-59-1
వయససస:70
లస: ససస స
1030 NDX2482586
పపరర: దసరర శకనవరస అడడ గరర

94-93/963

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:4-24-58
వయససస:79
లస: పప

భరస : పరపసరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-58-1
వయససస:54
లస: ససస స
1027 NDX0085357
పపరర: లకకదనరసమమసబ� అడడ గరర �

1019 NDX0984948
పపరర: మననజ కలమమర ససరర

1017 NDX2075134
పపరర: సరయ దదపసష మసడసరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మసడసరర
ఇసటట ననస:4-24-58
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమదహనరరవప
ఇసటట ననస:4-24-58
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:4-24-58
వయససస:55
లస: పప
1024 NDX0936666
పపరర: నతరరయణమద చదరరకలల

94-93/1725

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కకమణదరర
ఇసటట ననస:4-24-57
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రరమ మహనరరవప
ఇసటట ననస:4-24-58
వయససస:43
లస: ససస స
1021 NDX0076570
పపరర: రరమమహన రరవప ససరర

1016 NDX3079472
పపరర: నవయమచరరఠర కకమణదరర

1041 NDX1557786
పపరర: అనల కలమమర కకమద

94-93/983

తసడడ:డ చదసచయఖ
ఇసటట ననస:4-24-59-3A
వయససస:26
లస: పప
94-93/985

1044 NDX0604009
పపరర: సరసబశవరరవప జజససస

94-93/986

తసడడ:డ వనసకటపత రరవప
ఇసటట ననస:4-24-59-5
వయససస:66
లస: పప
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94-93/987

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-24-59-5A
వయససస:53
లస: ససస స
1048 NDX1435008
పపరర: చదషతనఖ రరమ రరడడ శరఖమల

94-93/990

94-93/993

94-93/995

94-93/998

94-93/1001

94-93/1004

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:4-24-59A
వయససస:56
లస: ససస స
1069 NDX0961250
పపరర: మహబమబ పరషర సయఖద
తసడడ:డ యమకలబ అల
ఇసటట ననస:4-24-60
వయససస:62
లస: పప
1072 NDX1082189
పపరర: లలమ కకసగర
భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:4-24-60/503
వయససస:44
లస: ససస స

1058 NDX1082429
పపరర: ససజనఖ జజలమదద

94-93/999

1061 NDX1474907
పపరర: వనసకట లకడద రరవనళర

1064 NDX1474964
పపరర: వనసకట రమణ ససతసరరజ

1067 NDX1085729
పపరర: మహన రరవప నలక
ర రర

1070 NDX1082676
పపరర: శశశత పసడయమసక జసగర

1073 NDX0961318
పపరర: రరజశశఖర కకసగర
తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:4-24-60/503
వయససస:41
లస: పప

94-93/994

94-93/997

1059 NDX1082437
పపరర: మసరసనమద జజలమదద

94-93/1000

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:4-24-59/305
వయససస:62
లస: ససస స
94-93/1002

1062 NDX1474915
పపరర: శకనవరసరరవప రరవనళర

94-93/1003

తసడడ:డ సపషదయఖ
ఇసటట ననస:4-24-59/401
వయససస:48
లస: పప
94-93/1005

1065 NDX1323450
పపరర: వజయ కలమమరర నలపననన

94-93/1006

భరస : ససరరసధడనతధ
ఇసటట ననస:4-24-59A
వయససస:43
లస: ససస స
94-93/1008

1068 NDX3046729
పపరర: నతగ పసడయమసక అసగలకలదసరర

94-93/1726

తసడడ:డ మమధవ రరవప అసగలకలదసరర
ఇసటట ననస:4-24-59/b
వయససస:20
లస: ససస స
94-93/1010

భరస : వనసకట శవరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-60/204
వయససస:35
లస: ససస స
94-93/1012

1053 NDX2415750
పపరర: సరయ కలమమర అసగలకలదసరర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:4-24-59-9
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:4-24-59A
వయససస:68
లస: పప
94-93/1009

94-93/992

94-93/996 1056 NDX0922435
1055 NDX1702399
పపరర: గగపస పడసనన కలమమర కకరరకలల
పపరర: కకరరకలల శకనవరసరరవప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-24-59/502
వయససస:58
లస: పప
94-93/1007

1050 JBV3264710
పపరర: రమణమద� తసడడ�

తసడడ:డ మమధవరరవప అసగలకలదసరర
ఇసటట ననస:4-24-59/8
వయససస:23
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-24-59/401
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రమణ ససతసరరజ
ఇసటట ననస:4-24-59/502
వయససస:47
లస: ససస స
1066 NDX0194456
పపరర: అననపపరష

94-89/793

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:4-24-59/305
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ నతరరయణ
ఇసటట ననస:4-24-59/305
వయససస:68
లస: పప
1063 NDX1474899
పపరర: రరమమమణణ ససతసరరజ

1052 NDX2595098
పపరర: నతగ పసడయసకర అసగలకలదసరర

94-93/989

భరస : తరరపతరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:4-24-59-7
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకరరకలల
ఇసటట ననస:4-24-59-9
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససజవరరవప�
ఇసటట ననస:4-24-59-9
వయససస:63
లస: పప
1060 NDX0961292
పపరర: హనసమసతరరవప జజలమదద

94-93/991

తసడడ:డ మమదవరరవప అసగలకలదసరర
ఇసటట ననస:4-24-59/8
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-24-59-9
వయససస:42
లస: ససస స
1057 NDX0064386
పపరర: నతగరశశరరరవప� కకణణదసల�

1049 NDX0686642
పపరర: ఉమమమహహశశరరరడడడ శరఖమల

1047 NDX0083402
పపరర: పదతదవత తయఖగమర

భరస : ఉమమమహహశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-59-6
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:4-24-59-6
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:4-24-59-7
వయససస:65
లస: ససస స
1054 NDX0932285
పపరర: కకరరకలల శశభబరరణణ

94-93/988

తసడడ:డ ఉమమ మహహశశర రరడడ
ఇసటట ననస:4-24-59-6
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమమ మహహశశర రరడడ
ఇసటట ననస:4-24-59-6
వయససస:25
లస: పప
1051 NDX0932319
పపరర: కలలవ ససబబమద�

1046 NDX1434943
పపరర: ససమఖ శరఖమల

1071 NDX0961474
పపరర: వనసకట శవరరమరరడడడ జసగర

94-93/1011

తసడడ:డ శశషసరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-60/204
వయససస:36
లస: పప
94-93/1013

1074 NDX1435362
పపరర: శశశలజ కసదనసరర

94-93/1014

తసడడ:డ కకసడత రరడడ
ఇసటట ననస:4-24-61
వయససస:25
లస: ససస స
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1075 NDX1435255
పపరర: జయ లకడద పప సదసగణల

94-93/1015

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-61
వయససస:31
లస: ససస స

1076 NDX1637364
పపరర: నతగ లకడద బబ సతష

94-93/1016

భరస : వనణణ గగపరల రరడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:4-24-61
వయససస:32
లస: ససస స

1078 NDX1988106
పపరర: వనణణ గగపరల రరడడ బబ సతష

94-93/1018

తసడడ:డ మహన రరడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:4-24-61
వయససస:38
లస: పప
1081 JBV3264611
పపరర: మమధవరరవప అసగలకలదసరర

1079 NDX1435289
పపరర: శకనవరస రరడడడ పప సదసగణల

తసడడ:డ సప మయఖ
ఇసటట ననస:4-24-61-2
వయససస:40
లస: పప

1082 NDX0191965
పపరర: వనజ పప లశశటస ట

94-93/1019

94-93/1024

భరస : శకనవరస రరవప తషమదల
ఇసటట ననస:4-24-64
వయససస:54
లస: ససస స
1087 JBV3275211
పపరర: కళళఖణణ మణపపవరపప

1085 NDX1602334
పపరర: వకషరదదడ తషమదల

94-93/1022

1088 NDX2436046
పపరర: మమనన చసదదక
డ యరక

భరస : శకనవరసరరవప మణపపవరపప
ఇసటట ననస:4-24-64/4/1 FLOT NO 401
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ససబడహదణణఖశశరరరవప కకసడత
ఇసటట ననస:4-24-65
వయససస:29
లస: ససస స

1090 NDX0892547
పపరర: రవ మహన రరడడడ శరఖమల

1091 NDX1932087
పపరర: పదతదవత ఆళళ

94-93/1029

తసడడ:డ జయరరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-65
వయససస:63
లస: పప

94-93/1020

1083 NDX0192914
పపరర: శకలకడద� గగరసటర �

94-93/1023

భరస : హరరకకషష�
ఇసటట ననస:4-24-62
వయససస:43
లస: ససస స
94-93/1025

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-24-64
వయససస:27
లస: పప
94-91/9

1080 JBV3264629
పపరర: లకకదదసరర అసగలకలదసరర
భరస : మమధవరరవప
ఇసటట ననస:4-24-61-2
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటబకకషన
ఇసటట ననస:4-24-62
వయససస:33
లస: ససస స

1084 NDX0818831
పపరర: శక దదవ గగటటసమణకసల

94-93/1017

భరస : మహన రరడడ
ఇసటట ననస:4-24-61
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశ రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-61
వయససస:38
లస: పప
94-93/1021

1077 NDX1648635
పపరర: శవ పరరశత బబ సతష

1086 NDX0535161
పపరర: టట శకనవరసరరవప�

94-93/1026

తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:4-24-64
వయససస:56
లస: పప
94-93/1027

1089 NDX0193516
పపరర: శరఖమల తషలసస

94-93/1028

భరస : రవ మహన రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-65
వయససస:55
లస: ససస స
94-93/1030

భరస : వనసకట రమణ రరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:4-24-65-1
వయససస:50
లస: ససస స
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1092 NDX1931907
పపరర: వనసకటరమణరరవప ఆళళ

94-93/1031

తసడడ:డ కననయఖ ఆళళ
ఇసటట ననస:4-24-65-1
వయససస:56
లస: పప
1095 NDX0602979
పపరర: కకషష కలమమరర� యస�

94-93/1034

తసడడ:డ ససరరసదడనతథ బబనరరర పరలడడగణ
ఇసటట ననస:4/24-65/4
వయససస:39
లస: పప

1096 NDX0932327
పపరర: వనలవనలర చటటస మద

94-93/1037

1099 NDX0165761
పపరర: కకటటరరడడడ� ససరస�

94-93/1035

1102 NDX3098647
పపరర: మలర క ఉపపల

94-93/1033

1097 NDX0164905
పపరర: బడహద రరడడడ ససరస

94-93/1036

తసడడ:డ కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-65-3
వయససస:29
లస: పప
94-93/1038

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:4-24-65-3
వయససస:59
లస: పప
94-93/1565

1094 NDX0932145
పపరర: నసతసగర అనత

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-24-65-3
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-24-65-3
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద వర రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-65-3
వయససస:30
లస: పప
1101 NDX3148780
పపరర: మధస బబబణ పరలడడగణ

94-93/1032

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-65-3
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:4-24-65-3
వయససస:52
లస: ససస స
1098 NDX0166512
పపరర: జజజ న కరరరసక రరడడడ అనననస

1093 NDX0191932
పపరర: ఇసదదర ససరస

1100 NDX2404317
పపరర: పపషపలత పరలడడగణ

94-90/55

భరస : మధసబబబణ పరలడడగణ
ఇసటట ననస:4-24-65/4
వయససస:35
లస: ససస స
94-91/1368

భరస : శవ నతగ కకషష ఉపపల
ఇసటట ననస:4-24-65/4, Flat No 403
వయససస:33
లస: ససస స

1103 NDX0083493
పపరర: నతగజజఖత కతదస రపలర

94-93/1039

భరస : కరరణతకర రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-65-5
వయససస:35
లస: ససస స
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1104 NDX1086529
పపరర: అనసరరధ వణణకకరర
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94-93/1040

భరస : నరసజన రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-65-5
వయససస:38
లస: ససస స
1107 JBV3264694
పపరర: నతసచతరమద కకరరకకసడ

94-93/1043

1108 JBV3264702
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� కకరరకకసడ�

94-93/1046

1111 NDX1583740
పపరర: మసగతతయమరర కకన
భరస : దసరరర పప లలశశర రరవప కకన
ఇసటట ననస:4-24-66-H
వయససస:59
లస: ససస స

1113 NDX1434968
పపరర: చసదడ కలమ కకడదల

1114 NDX0730648
పపరర: నసతన కకడడల

94-93/1049

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:4-24-68
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నతసరయఖ
ఇసటట ననస:4-24-68
వయససస:50
లస: ససస స
1119 NDX0746453
పపరర: అసకమద రరవప పసలర

94-93/1055

94-93/1058

94-93/1061

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-71
వయససస:62
లస: పప

94-93/1050

1123 NDX1267699
పపరర: సససగరరరడడడ రరమలకకద

1126 NDX1811422
పపరర: ససరరఖ తదజ మమచవరపప

94-93/1064

94-93/1067

1129 NDX1811596
పపరర: గగపసనతథ నసతలపత

1112 JBV3264678
పపరర: ససభబషసణణ తడపపరననన

94-93/1048

1115 NDX0730457
పపరర: రమణ పసలర

94-93/1053

94-93/1051

1118 NDX1435073
పపరర: వనసకట రరవప కకడదల

94-93/1054

తసడడ:డ నసరయఖ
ఇసటట ననస:4-24-68
వయససస:27
లస: పప
94-93/1056

1121 JBV3261161
పపరర: జజజ కకడడల

94-93/1057

తసడడ:డ జజజపప
ఇసటట ననస:4-24-68
వయససస:65
లస: పప
94-93/1059

1124 JBV3265295
పపరర: లకదమద తషమమద

94-93/1060

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-71
వయససస:50
లస: ససస స
94-93/1062

1127 NDX0934554
పపరర: రరమచసదతడరరడడడ సససగరరరడడడ

94-93/1063

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-71
వయససస:33
లస: పప
94-93/1065

1130 NDX1434992
పపరర: వనసకటటసశర రరడడడ సససగరరరడడడ

తసడడ:డ రరస మహన రరవప నసతలపత
ఇసటట ననస:4-24-71
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-71
వయససస:54
లస: పప

1132 NDX0458356
పపరర: మహలకడద కటబస

1133 NDX0085340
పపరర: నతగరశశరమద కటబస

భరస : ససరరశసమమర
ఇసటట ననస:4-24-71-1
వయససస:36
లస: ససస స

94-93/1045

భరస : అసకమదరరవప
ఇసటట ననస:4-24-68
వయససస:39
లస: ససస స

తలర : మమధవ మమచవరపప
ఇసటట ననస:4-24-71
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-71
వయససస:36
లస: పప
1131 JBV3265311
పపరర: వనసకటరరడడడ తషమమద

1120 NDX0746438
పపరర: నతసరయఖ కకడడల

1109 NDX2461895
పపరర: వనసకటటశశరరర కటబస

భరస : చచదరర
ఇసటట ననస:4-24-67
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-71
వయససస:48
లస: ససస స

తలర : మమధవ మమచవరపప
ఇసటట ననస:4-24-71
వయససస:24
లస: పప
1128 JBV3265329
పపరర: రరమరరడడడ తషమమద

94-93/1047

తసడడ:డ జజజ
ఇసటట ననస:4-24-68
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-71
వయససస:33
లస: ససస స
1125 NDX1811463
పపరర: సరయ చరణ మమచవరపప

1117 NDX1860262
పపరర: మరరకదతసస కకడదల

94-93/1042

తసడడ:డ తరరపతయఖ కటబస
ఇసటట ననస:4-24-66/4
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ నతసరయఖ కకడదల
ఇసటట ననస:4-24-68
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అచరయఖ
ఇసటట ననస:4-24-68
వయససస:34
లస: పప
1122 JBV3265212
పపరర: తరరపతరరడడడ తషమమద

94-93/1044

తసడడ:డ జజజ
ఇసటట ననస:4-24-68
వయససస:31
లస: ససస స
94-93/1052

1106 NDX0076661
పపరర: కరరణతకర రరడడడ కరరరమమడడ

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:4-24-65-5
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ� �
ఇసటట ననస:4-24-66-1
వయససస:55
లస: పప

భరస : మస ఎస అజయ సప లలమన రరజ జర
ఇసటట ననస:4-24-66-39
వయససస:41
లస: ససస స

1116 NDX0730655
పపరర: లకడద కకడడల

94-93/1041

భరస : సతఖనతరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:4-24-65-5
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:4-24-66-1
వయససస:51
లస: ససస స
1110 NDX2131670
పపరర: హహమలత జరపరల

1105 NDX0083410
పపరర: నరదల దదవ కరరరమమడడ

94-93/1068

94-93/1066

94-93/1069

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:4-24-71-1
వయససస:59
లస: ససస స
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1134 NDX0686782
పపరర: ససరరశసమమర కటబస
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94-93/1070

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:4-24-71-1
వయససస:42
లస: పప
1137 NDX1811521
పపరర: కరరరసక పమడడమణకసల

94-93/1071

1135 NDX2991677
పపరర: ససజజత పప టర

1138 JBV3264348
పపరర: రమణమద నననపననన

1139 NDX1988114
పపరర: సమత పరలడడగణ

1140 NDX0644658
పపరర: వజయలకడద పస

1141 NDX0535328
పపరర: పస ససనల కలమమర

94-93/1076 1144 NDX0076844
1143 NDX1805946
పపరర: మమనకర వలలరపపరస శకనవరస
పపరర: భమలకడద మకసపరటట

1146 NDX0076174
పపరర: మమరర మకసపరటట

94-93/1079

94-93/1082

94-93/1085

94-93/1088

తసడడ:డ నసరయఖ గగనసగణసటర
ఇసటట ననస:4-24-74-1
వయససస:33
లస: పప

1153 NDX0083477
పపరర: శకపసడయమ మమదల

1156 NDX2131571
పపరర: ఉష రరణణ పప గణల

94-93/1091

1159 NDX2190932
పపరర: హరర వనసకట కకషష కకతస

94-93/1080

1162 NDX0076463
పపరర: శకకరసత గటస మననన
తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:4-24-74-1
వయససస:33
లస: పప

1145 NDX0404541
పపరర: లకడద కకటటశశరర మణకసపరటట�

94-93/1078

1148 NDX1434760
పపరర: రవసదడ నతథన వలలరపపరస

94-93/1081

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వలలరపపరస
ఇసటట ననస:4-24-74
వయససస:28
లస: పప
94-93/1083

1151 NDX1806001
పపరర: సరయ ఆలలఖఖ పప గణల

94-93/1084

తసడడ:డ పరశత శశఖర పప గణల
ఇసటట ననస:4-24-74-1
వయససస:25
లస: ససస స
94-93/1086

1154 NDX1811646
పపరర: పదద నసతలపరటట

94-93/1087

భరస : గగపసనతథ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:4-24-74-1
వయససస:39
లస: ససస స
94-93/1089

1157 NDX0083436
పపరర: లకడద రరజఖస ఘటస మననన

94-93/1090

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:4-24-74-1
వయససస:54
లస: ససస స
94-93/1092

తసడడ:డ రరమమరరవప కకతస
ఇసటట ననస:4-24-74-1
వయససస:22
లస: పప
94-93/1094

94-93/1728

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:4-24-74
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పరశత శశఖర పప గణల
ఇసటట ననస:4-24-74-1
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : నతగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:4-24-74-1
వయససస:55
లస: ససస స
1161 NDX0840231
పపరర: వరరణజననయణలల గగనసగణసటర

94-93/1077

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:4-24-74-1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప చరరమమమళర
ఇసటట ననస:4-24-74-1
వయససస:44
లస: ససస స
1158 NDX1039205
పపరర: శవ నతగమణణ చదరరకకరర

1150 JBV3263803
పపరర: శకనవరసరరవప వలలరపపరస

1142 NDX3113065
పపరర: తతరరబబయ పప లవరపప
భసధసవప: గరకసడ సన మవశ
ఇసటట ననస:4-24-72/2
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ వశశ నతధమ
ఇసటట ననస:4-24-74
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ నరసససగరరవప
ఇసటట ననస:4-24-74-1
వయససస:34
లస: ససస స
1155 NDX2170033
పపరర: మమత చరరమమమళర

94-93/1075

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-24-74
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:4-24-74
వయససస:44
లస: పప
1152 NDX0083451
పపరర: పపషపలత ఘటస మననన

1147 JBV3263795
పపరర: రరజమణణ చతస రసజన దతస

94-93/1073

భరస : ససనల కలమమర పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:4-24-72-2
వయససస:30
లస: ససస స

తలర : మమరర
ఇసటట ననస:4-24-74
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అసతతనయఖ
ఇసటట ననస:4-24-74
వయససస:49
లస: ససస స
1149 NDX0076232
పపరర: సరయకకషష ననలర కరర

94-93/1072

తసడడ:డ వజయలకడద
ఇసటట ననస:4-24-72-2
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వలలరపపరస
ఇసటట ననస:4-24-74
వయససస:25
లస: ససస స

94-91/1369

భరస : సరసబశవ రరవప హసపబసడ
ఇసటట ననస:4-24-71, Flat No 202, 2nd floor
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : నతగభమషణస
ఇసటట ననస:4-24-72-1
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయ పడసరద
ఇసటట ననస:4-24-72-2
వయససస:27
లస: ససస స

1136 NDX3178159
పపరర: మధవ మమచవరపప

భరస : శకనవరస రరవప పప టర
ఇసటట ననస:4-24-71 DWARAKA HEIGHTS
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప పమడడమణకసల
ఇసటట ననస:4-24-72
వయససస:26
లస: పప
94-93/1074

94-93/1727

1160 NDX1811687
పపరర: సరయ కరకసత మమచవరపప

94-93/1093

తసడడ:డ రరమమరరవప మమచవరపప
ఇసటట ననస:4-24-74-1
వయససస:25
లస: పప
94-93/1095

1163 NDX0076455
పపరర: సతఖనతరరయణ మమదల

94-93/1096

తసడడ:డ వర పడసరద
ఇసటట ననస:4-24-74-1
వయససస:42
లస: పప
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1164 NDX2131555
పపరర: పరశత శశఖర పప గణల
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94-93/1097

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప గణల
ఇసటట ననస:4-24-74-1
వయససస:49
లస: పప
1167 NDX0076471
పపరర: నరసససహరరవప గటస మననన

94-93/1098

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కకతతస
ఇసటట ననస:4-24-74-1
వయససస:54
లస: పప
94-93/1100

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:4-24-74-1
వయససస:62
లస: పప
1170 NDX3023249
పపరర: అశశక చరరమమమళర

1165 NDX1679531
పపరర: రరమమరరవప కకతతస

1168 NDX2190940
పపరర: సరయ శరకవణ పప గణల

1171 NDX3024403
పపరర: శక హరర చరరమమమళర

94-93/1102

1169 NDX3032497
పపరర: శకనవరసరరవప చరరమమమళర

94-93/1731

1172 NDX0859298
పపరర: బబలశశరరలల ననలర కరర

తలర : మమత
ఇసటట ననస:4-24-74/1,muthyalareddy
వయససస:24
లస: పప

భరస : సరయ కకషషపడసరద
ఇసటట ననస:4-24-74-2
వయససస:42
లస: ససస స

1173 NDX0842039
పపరర: అలక
ర రర బబలసరశమ

1174 NDX0840124
పపరర: ననలర కరర వనసకటటశశరరర

1175 NDX1388842
పపరర: లకదయఖ మకరసన

తసడడ:డ అదథనయఖ
ఇసటట ననస:4-24-74-2
వయససస:25
లస: పప
1176 NDX1086289
పపరర: శవమద నధతఖల
భరస : బడహదరరడడడ
ఇసటట ననస:4-24-123
వయససస:30
లస: ససస స
1179 JBV3263878
పపరర: వనసకటమద� పపల�

94-93/1109

94-93/1112

94-93/1115

తసడడ:డ నబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:4-26-18
వయససస:44
లస: పప

94-93/1110

1183 JBV3263332
పపరర: సతఖస� పపల�

1186 NDX1668575
పపరర: వనసకటటష బసడర

94-93/1118

1189 NDX1583708
పపరర: హవల రరమలర

94-93/1113

1192 NDX2973287
పపరర: సరగజ బబయ రరమవత
తసడడ:డ బబలల రరమవత
ఇసటట ననస:4-27-57/11/25
వయససస:19
లస: ససస స

94-93/1108

1181 JBV3263860
పపరర: మణతస మద� పపల�

94-93/1111

1184 NDX0404574
పపరర: ఈదమద పపల�

94-93/1114

భరస : దశరథ�
ఇసటట ననస:4-24-178-12
వయససస:35
లస: ససస స
94-93/1116

1187 NDX0191403
పపరర: రమమదదవ� నలస�

94-93/1117

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:4-24-225
వయససస:29
లస: ససస స
94-93/1122

1190 NDX0076554
పపరర: సతఖనతరరయణ బబబణ
మమచవరపప�
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:4-24-582
వయససస:36
లస: పప

94-61/1170

1193 NDX2415370
పపరర: కళళఖణ రరవప హనస మసతష

తసడడ:డ ససబబబరరవప రరమలర
ఇసటట ననస:4-24-364
వయససస:34
లస: ససస స
94-91/1370

1178 NDX1475707
పపరర: దసరర పపల

భరస : సతఖస� �
ఇసటట ననస:4-24-178-1
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట బడహదనసదస బసడర
ఇసటట ననస:4-24-206-D
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:4-24-225
వయససస:50
లస: పప
1191 NDX2786838
పపరర: హహసపన షపక

1180 JBV3263886
పపరర: నరదలమద� పపల�

94-93/1106

భరస : శకనవరసస పపల
ఇసటట ననస:4-24-178-1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ
ఇసటట ననస:4-24-178-1
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ సతస యఖ�
ఇసటట ననస:4-24-178-12
వయససస:37
లస: పప
1188 NDX0165738
పపరర: శకనవరస రరవప� నలస�

94-93/1689

భరస : శకనస� �
ఇసటట ననస:4-24-178-1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖస� �
ఇసటట ననస:4-24-178-1
వయససస:37
లస: పప
1185 NDX0339861
పపరర: దశరథ పపల�

1177 NDX2817153
పపరర: వనసకటటశశరరర పపల

94-93/1103

తసడడ:డ సరసబమమరరస
ఇసటట ననస:4-24-105-6
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ పపల
ఇసటట ననస:4-24-178
వయససస:19
లస: పప

భరస : శవయఖ� �
ఇసటట ననస:4-24-178-1
వయససస:33
లస: ససస స
1182 JBV3263894
పపరర: శకనస� పపల�

94-93/1105

తసడడ:డ నతసరయఖ
ఇసటట ననస:4-24-74-2
వయససస:75
లస: పప
94-93/1107

94-93/1729

భసధసవప: మమత
ఇసటట ననస:4-24-74/1,muthyalareddy
వయససస:48
లస: పప

తలర : మమత
ఇసటట ననస:4-24-74/1,muthyalareddy
వయససస:24
లస: పప
94-93/1104

94-93/1099

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:4-24-74-1
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ పరశత శశఖర పప గణల
ఇసటట ననస:4-24-74-1/F.NO.502
వయససస:22
లస: పప
94-93/1730

1166 NDX1024496
పపరర: నతగరశశరరరవప చదరరకకరర

94-93/1123

94-59/23

తసడడ:డ హహచ .ఏ నతయణడడ హనస మసతష
ఇసటట ననస:4-29-24
వయససస:71
లస: పప
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1194 NDX2909927
పపరర: శరరద ఆవపల
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94-93/1734

భరస : ఉదయ కకరణ ఆవపల
ఇసటట ననస:4-32-66/1A
వయససస:37
లస: ససస స
1197 NDX2947885
పపరర: రమమశ ఉయమఖరర

94-57/1050

1198 NDX2947893
పపరర: అరరణకలమమరర ఉయమఖరర

94-57/1053

1201 NDX3005485
పపరర: వనజకక మరరకడడడ

94-57/1051

1204 NDX2650174
పపరర: హనసమసతరరవప గణసడతల

తసడడ:డ వనసకట రమణ హనసమసతష
ఇసటట ననస:4/81/423/5, FLAT NO-17
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణలల గణసడతల
ఇసటట ననస:4-85B
వయససస:38
లస: పప

1206 NDX3100781
పపరర: మమనక పరరచసరర

1207 NDX3063187
పపరర: అభలమశ పరరచసరర

94-91/1284

94-58/932

1199 NDX2947869
పపరర: భబరర వ ఉయమఖరర

94-57/1052

తసడడ:డ రమమశ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:4-56/2
వయససస:28
లస: పప
94-73/860

భరస : ససబబరరమ రరడడ మరరకడడడ
ఇసటట ననస:4-71-56/19
వయససస:45
లస: ససస స
94-95/904

1196 NDX3254638
పపరర: హహచ కర రరడడడ లకకసరరడడడ

తసడడ:డ వనసకట శవ రరడడడ లకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:4-53 FLOT NO 202
వయససస:28
లస: పప

భరస : రమమశ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:4-56/2
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:4-56/2
వయససస:26
లస: పప
1203 NDX3031747
పపరర: లకడద నవఖ హనసమసతష

94-1/1187

భరస : రరమకకషష ఉయమక
ఇసటట ననస:4-44
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘణనతథ రరవప ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:4-56/2
వయససస:58
లస: పప
1200 NDX2947877
పపరర: నవన ఉయమఖరర

1195 NDX2524528
పపరర: ససధఖ ఉయమక

1202 NDX2971620
పపరర: వవనకరనసద రరడడడ గరడద

94-89/1009

తసడడ:డ నతరరయణరరడడడ గరడద
ఇసటట ననస:4-81-58
వయససస:29
లస: పప
94-1/1355

1205 NDX2381440
పపరర: అసజన పసడయమ మమడడశశటస ట
భరస : ససవర శసకర రరజ మమడడశశటస ట
ఇసటట ననస:4-102/7
వయససస:29
లస: ససస స

94-93/1572

1208 NDX2557551
పపరర: తససదన ఎసససకర

94-95/767

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప పరరచసరర
ఇసటట ననస:4-123-36/3 FLAT NO 302
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప పరరచసరర
ఇసటట ననస:4-123-36/3 F NO 302
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఖమజ మహహదద న ఎసససకర
ఇసటట ననస:4-139/1
వయససస:21
లస: ససస స

1209 NDX2809853
పపరర: శఖమమణణ నసతనపరటట

1210 NDX2626570
పపరర: లకడద పదదజ చమట

1211 NDX2631489
పపరర: పవన కలమమర అచరన

94-95/906

భరస : వరయఖ నసతనపరటట
ఇసటట ననస:4-151-126/25
వయససస:78
లస: ససస స
1212 NDX2362820
పపరర: శకనస పడతసపరటట
తసడడ:డ చదననయఖ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:4-216
వయససస:25
లస: పప
1215 NDX2567196
పపరర: బడహదరరడడడ కరలకకట

94-93/1353

తసడడ:డ గగపరల రరడడడ కరలకకట
ఇసటట ననస:4-231/a-2
వయససస:60
లస: పప
1218 NDX3230497
పపరర: శవ శసకర మకరసల

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ పప తషల
ఇసటట ననస:4-2125/3a
వయససస:47
లస: పప

1213 NDX2516102
పపరర: పసడరర కలమమర గదదద

94-75/1490

94-60/84

భరస : ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:4-231-35/11
వయససస:21
లస: ససస స

1216 NDX2460418
పపరర: అమర షపక

1217 NDX2596146
పపరర: అనల కలమమర రరగళర

తసడడ:డ సదతశవ రరవప
ఇసటట ననస:4-549 4th line
వయససస:28
లస: పప
94-60/1265

1214 NDX2461978
పపరర: బబజనబ షపక

తసడడ:డ బబలదతసస గదదద
ఇసటట ననస:4-222-76/2 GOWTHAMI NAG
వయససస:22
లస: పప

1219 NDX3167715
పపరర: ధరరదశ అఊఇనసపపడక

94-1/1345

తసడడ:డ దసరర రరవప అచరన
ఇసటట ననస:4-216
వయససస:19
లస: పప

94-4/1044

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:4-258
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శకనస రరయల
ఇసటట ననస:4-529-56-B-2
వయససస:23
లస: పప
1221 NDX2964336
పపరర: రరస బబబణ పప తషల

94-4/1365

తసడడ:డ ఉదయ చసదడ రరవప చమట
ఇసటట ననస:4-195
వయససస:20
లస: ససస స
94-90/56

94-93/1124

94-89/794

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల రరగళర
ఇసటట ననస:4-496 1/1 TH LINE
వయససస:28
లస: పప
94-57/1036

1220 NDX3136926
పపరర: నరసససహ రరవప వఠగసటట

94-78/1150

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:4-2014/a
వయససస:57
లస: పప

94-59/1111 1223 NDX3100609
1222 NDX2919058
పపరర: వనసకట లకడద పదదజ కకమదరరజ
పపరర: ����� �����������

భరస : కకషష చదషతనఖ కకమదరరజ
ఇసటట ననస:4-2176/A,1ST LANE
వయససస:32
లస: ససస స

94-58/18

94-59/1142

తలర : �������� �����������
ఇసటట ననస:4-2227/92, 2nd lane
వయససస:26
లస: ససస స
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1224 NDX2857266
పపరర: రరమ కకషష నతయక రరమవత

94-93/1733

తసడడ:డ బబలల రరమవత
ఇసటట ననస:4-2757/11/25
వయససస:20
లస: పప
1227 NDX2633204
పపరర: అనల కలమమర వలర పపదతసస

94-55/736

94-75/1491

భరస : రరఢ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:5-4-3
వయససస:46
లస: ససస స
1233 NDX3115813
పపరర: చసదన కలమమర చచదరర

1239 NDX2972768
పపరర: సరయ రరజవ రరడడ భమరరడడడ

1228 NDX3215316
పపరర: రరస బబబణ ఆతతట

94-74/970

94-75/1398

1232 NDX2959716
పపరర: మలర కరరరరన రరవప దదడడ

తసడడ:డ నతగరశశర రరవప కనకకచరర
ఇసటట ననస:5-87-114
వయససస:38
లస: పప
1251 NDX2623452
పపరర: జశశసత యడర
తసడడ:డ రరఢ కకషష యడర
ఇసటట ననస:5-89-16, FF-2
వయససస:19
లస: పప

94-53/49

94-61/1230

తసడడ:డ నతగరసదడ పడసరద అరవపలర
ఇసటట ననస:5-11-A/3
వయససస:21
లస: పప

1237 NDX2600245
పపరర: యశవసత రరడడడ బతతగరరర

1238 NDX3106986
పపరర: మహన కలమమర చచదరర

94-95/833

1240 NDX2633188
పపరర: నవత యయలలర

1246 NDX2655025
పపరర: తదజశశన మలలర ల

1249 NDX2667723
పపరర: లకడద మసజషర నతగరరరరనకకసడ

1252 NDX2610525
పపరర: శక నవఖ దసరర కకట
తసడడ:డ శవ సరయ కలమమర కకట
ఇసటట ననస:5/90/14
వయససస:18
లస: ససస స

94-75/1399

తసడడ:డ రరమమచలలఠరరర చచదరర
ఇసటట ననస:5-32/8
వయససస:50
లస: పప
94-73/675

1241 NDX2606929
పపరర: శవ పరరశత చదరరకకరర

94-60/1097

భరస : శకనవరసరరవప చదరరకకరర
ఇసటట ననస:5-60-2/193
వయససస:49
లస: ససస స
94-75/1400

1244 NDX2607158
పపరర: ఈశశర గరరర

94-96/563

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరరర
ఇసటట ననస:5-75-18
వయససస:21
లస: పప
94-59/887

1247 NDX2804219
పపరర: శవ శసకర వనమణలపలర

94-59/1218

భసధసవప: హహమబసదస వనమణలపలర
ఇసటట ననస:5-87-65/1a
వయససస:48
లస: పప
94-59/888

భరస : ఫణణరరస నతగరరరరనకకసడ
ఇసటట ననస:5-89-12/1
వయససస:31
లస: ససస స
94-75/1105

1235 NDX3059961
పపరర: వనసకటటష అరవపలర

భరస : శకనవరస రరమ కలమమర పరరవససస
ఇసటట ననస:5-9-9
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగ మమణణకఖ పడసరద మలలర ల
ఇసటట ననస:5-87-65-1/A
వయససస:20
లస: ససస స
94-60/1098

94-73/865

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దదడడ
ఇసటట ననస:5-4-29/59
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ మమరరస కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:5-72-57
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వర బడహదస శసగసశశటస ట
ఇసటట ననస:5-78-30
వయససస:64
లస: పప
1248 NDX2676765
పపరర: రరజరష కనకకచరర

94-59/886

1234 NDX2384402
పపరర: నతగరశశరర పరరవససస

1243 NDX3034402
పపరర: ససరఖ లకడద కకలక
ర రర

94-57/790

94-72/1291

1231 NDX2631877
పపరర: మలర కరరరరన రరవప దదడడ

1242 NDX2607968
పపరర: ఉమమహహశశరర తతళళ
ర రర
భరస : వనణణగగపరల తతళళ
ర రర
ఇసటట ననస:5-64-69
వయససస:41
లస: ససస స

1229 SQX1478289
పపరర: శరకవణణ తరరగగపపల

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప తరరగగపపల
ఇసటట ననస:4C, Rivera Suites
వయససస:26
లస: ససస స

తలర : ససభరతనమ యయలలర
ఇసటట ననస:5-60-2/77
వయససస:20
లస: ససస స

94-57/789

94-72/1290

భసధసవప: శకదదవ వటటసకకసడ
ఇసటట ననస:4C RAM HARIVASAM APT
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరడడడ భమరరడడడ
ఇసటట ననస:5-49-15,F-4 vamsi homes
వయససస:28
లస: పప

1245 NDX2690857
పపరర: ససరర బబబణ శసగసశశటస ట

94-77/1031

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:5-29/108
వయససస:20
లస: పప
94-58/886

1226 NDX2718278
పపరర: బడహదయఖ యయసడస
ర రర

తసడడ:డ వనసకట రరవప యయసడస
ర రర
ఇసటట ననస:4B
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దదడడ
ఇసటట ననస:5-4-29/59
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ మహన కలమమర చచదరర
ఇసటట ననస:5-4-32/8
వయససస:25
లస: పప
1236 NDX2912772
పపరర: జవన యమమన దదవఖ శక
మమదరమమటర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:5-29/38/10
వయససస:18
లస: ససస స

94-75/1306

భరస : చసదడ మమళ మణపపరరజ
ఇసటట ననస:4-19138/E
వయససస:58
లస: ససస స

తలర : లకడద వలర పపదతసస
ఇసటట ననస:4-B/69 6B
వయససస:18
లస: పప
1230 NDX3231206
పపరర: నతగ లల శక వరణణ సప మణ

1225 NDX3006111
పపరర: శవపరరశత మణపపరరజ

1250 NDX1166370
పపరర: సతఖనతరరయణ మమరగజ

94-75/1401

భసధసవప: రరజరష మమరగజ
ఇసటట ననస:5-89-16 SF3
వయససస:73
లస: పప
94-74/659

1253 NDX2684058
పపరర: అననస వనసకట కలమఖణ లకదణ

94-53/696

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అననస
ఇసటట ననస:5-90-18/2 RADHAKRISHNA
వయససస:20
లస: పప
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94-60/1099
1254 NDX2682342
పపరర: గసడడకకట మధస ససధతకరరరవప
గసడడకకట
భసధసవప: గసడడకకట మలమఖదదడ
ఇసటట ననస:5-90-21
వయససస:37
లస: పప

భసధసవప: రరససస రరమ కకషష
ఇసటట ననస:5-90-21
వయససస:19
లస: పప

1257 NDX2703502
పపరర: శకకరసత నమదగడడ

1258 NDX3052313
పపరర: మమధవ లత పససపపలలటట

94-58/712

తసడడ:డ సతఖ నతరరయణ నమదగడడ
ఇసటట ననస:5-90-35/2
వయససస:20
లస: పప
1260 NDX2392827
పపరర: నతగరశశరరరవప కరసరన

94-74/2

94-61/1016

94-93/1739

94-73/929

94-88/1386

94-58/713

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:7-12-24
వయససస:22
లస: పప

94-93/1737

1270 NDX2932184
పపరర: భబససరరచతరర మణసడర పరటట

1273 NDX0458141
పపరర: తరరపతరరవప ననరరళళ

1276 NDX2664076
పపరర: జసపన బల సరయ

94-74/1042

1279 NDX2752244
పపరర: మమధవ బసడతరర

94-93/1740

1282 NDX3042108
పపరర: పసదసల చరరత సదకత
తసడడ:డ పసదసల అరగగఖ రరవప
ఇసటట ననస:7-16-205/A
వయససస:18
లస: ససస స

1262 NDX2672202
పపరర: నరరసదడ పడసరద కకసన

94-74/661

1265 NDX3214624
పపరర: నరసససహరరవప కకతస

94-93/1738

1268 NDX2636371
పపరర: హహమసత చసతల

94-57/791

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:5TH LANE
వయససస:21
లస: పప
94-53/833

1271 NDX3039062
పపరర: మసగతయమరర కకడదటట

94-74/971

భరస : సతఖనతరరయణ కకడదటట
ఇసటట ననస:6-5-67/A
వయససస:44
లస: ససస స
94-88/69

1274 NDX2391241
పపరర: లఖత మమధసరర కరరరమసచ

94-59/24

తసడడ:డ ససగరత రరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:6-30-27
వయససస:22
లస: ససస స
94-60/1102

1277 NDX2983468
పపరర: గగస బబష షపక

94-75/1109

తసడడ:డ రరమణ
ష మయమ షపక
ఇసటట ననస:007
వయససస:60
లస: పప
94-57/1080

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:7-6-184
వయససస:45
లస: ససస స
94-88/1387

94-55/737

తసడడ:డ అసజయఖ కకతస
ఇసటట ననస:5 LANE
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ జసపన బబ లర యఖ
ఇసటట ననస:6-167
వయససస:23
లస: పప

భరస : చసదడ మహన పపల
ఇసటట ననస:7/6-8 Reid Avenu
వయససస:32
లస: ససస స
1281 NDX2852366
పపరర: దదననష అవలపత

1267 NDX3175247
పపరర: లకడద కకతస

1259 NDX2608784
పపరర: అనసష మననవ

తసడడ:డ బకలల కకసన
ఇసటట ననస:5-92-39/5, 3rd lane,
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:6/9/305
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ లసగ రరడడడ పరలకరర
ఇసటట ననస:6-63/A
వయససస:20
లస: ససస స
1278
పపరర: అనత పపల

94-74/660

తసడడ:డ శకనవరససలల మణసడర పరటట
ఇసటట ననస:6-4-324/1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ జజగరసదర
ఇసటట ననస:6-6-15/2
వయససస:28
లస: పప
1275 NDX2649663
పపరర: హవఖ పరలకరర

1264 NDX3208667
పపరర: నరసససహరరవప కకతస

94-54/735

భరస : రరజ మననవ
ఇసటట ననస:5-90-153 SAI TEJA APRT
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప కకతస
ఇసటట ననస:5 LANE
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడద నతరరయణ మననవ
ఇసటట ననస:6
వయససస:32
లస: పప
1272 NDX2794915
పపరర: బణలలర దతగణవర

94-93/1742

తసడడ:డ అసజయఖ కకతస
ఇసటట ననస:5 LANE
వయససస:38
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప కకతస
ఇసటట ననస:5 LANE
వయససస:36
లస: ససస స
1269
పపరర: వసశ కకషష మననవ

1261 NDX2677094
పపరర: మనస సరశత కకసన

1256 NDX2563856
పపరర: కకయమఖపప గరత

తసడడ:డ కకయఖపప ససరఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:5-90-28
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : నరరసదడ పడసరద కకసన
ఇసటట ననస:5-92-39/5, 3rd lane
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప గగనపపడక
ఇసటట ననస:5-96-95
వయససస:61
లస: ససస స
1266 NDX3214038
పపరర: లకడద కకతస

94-60/1100

తలర : నతగరశశరర దదవ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:5-90-64/4
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమమర కరసరన
ఇసటట ననస:5-92-39/2
వయససస:51
లస: పప
1263 NDX2578003
పపరర: రరజరశశరర గగనపపడక

1255 NDX2640415
పపరర: రరససస వజయ కకరణ రరససస

1280 NDX2648590
పపరర: భదడయఖ మదదదరరల

94-75/1106

తసడడ:డ భదడయఖ
ఇసటట ననస:7-7-421
వయససస:22
లస: పప
94-75/1404

1283 NDX3116068
పపరర: లకడద పలర పప తషల

94-60/1304

భరస : శకనవరస రరవప పలర పప తషల
ఇసటట ననస:7-16-272/4
వయససస:43
లస: ససస స
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1284 NDX2680080
పపరర: కరణస వనసకటరరవప
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94-54/736

తసడడ:డ ఎరరకలయఖ
ఇసటట ననస:7-291/1
వయససస:52
లస: పప
1287 NDX3192259
పపరర: రరయమజ బబష షపక

94-74/977

94-57/1081

94-60/1103

94-60/87

94-60/89

94-57/792

94-60/1107

94-60/1108

94-74/675

1306 NDX1003268
పపరర: గగరర చదరరకకరర చదరరకకరర

94-59/890

1309 NDX3035219
పపరర: కమలమకర బబబణ నరక

భరస : శవ నతగరసదడ రరవప తతట
ఇసటట ననస:11-340/1,
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నరక
ఇసటట ననస:11-745-104
వయససస:27
లస: పప

94-95/721
1311 NDX2606523
పపరర: మహన కకషష సరయ తదజ
సరమసతపపడడ
తసడడ:డ రసగనతయకలలల సరమసతపపడడ
ఇసటట ననస:11-771/26/B,
వయససస:22
లస: పప

1312 NDX2642379
పపరర: కకసడమద పరలడడగణ
భరస : వనసకట నరసయఖ పరలడడగణ
ఇసటట ననస:11-809
వయససస:66
లస: ససస స

94-60/1105

1295 NDX2370898
పపరర: గగఉఏస బబషర సయఖద

94-60/86

1298 NDX2174852
పపరర: శక లకడద దదరసగణల

94-60/88

1301 NDX2478360
పపరర: చననమద చవరశకలల

94-53/50

భరస : చననయఖ చవరశకలల
ఇసటట ననస:8-294
వయససస:35
లస: ససస స
94-61/1019

94-53/51

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:11-87-945
వయససస:42
లస: ససస స
94-73/684

1292 NDX2626125
పపరర: ససతతశ రరడడడ మణననసగర

తసడడ:డ ఆసజననయణలల దదరసగణల
ఇసటట ననస:8-29-138
వయససస:23
లస: ససస స

1300 NDX2674273
పపరర: భబగఖ లకడద చదరరకకరర

1303 NDX2591220
పపరర: మననజ కలమమర జమణదల

94-54/738

తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:8-20-33/86
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రరమ ఆసజననయణలల జమణదల
ఇసటట ననస:9-87-63
వయససస:22
లస: పప

తలర : వజయ లకడద బలకసర
ఇసటట ననస:11-9-45/88
వయససస:40
లస: పప
1308 NDX2835205
పపరర: జజఖతరదయ తతట

1297 NDX2630408
పపరర: లలల పడసరద డదరసగణల

1289 NDX1827254
పపరర: హహమ చదరరడడడ

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ మణననసగర
ఇసటట ననస:8-20-3
వయససస:23
లస: పప

భరస : అభషపక బబబణ చదరరకకరర
ఇసటట ననస:8-183/1
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరకరదమమ
ర డత రరవప గకసదద
ఇసటట ననస:9-11-110
వయససస:35
లస: పప
1305 NDX3134509
పపరర: శరరష కలమదర బలకసర

94-74/1062

తసడడ:డ రవ డదరసగణల
ఇసటట ననస:8-29-64/11
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయణలల దదరసగణల
ఇసటట ననస:8-29-138
వయససస:24
లస: పప
1302 NDX2659175
పపరర: వనసకట సతశ బబబణ గకసదద

1294 NDX2677730
పపరర: భగఖలకడద కనన

94-73/868

తసడడ:డ భబససర రరవప చదరరడడ
ఇసటట ననస:8-5-254
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప కనన
ఇసటట ననస:8-20-33/67
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : సససససదదడ వలలర పప
ఇసటట ననస:8-29-64
వయససస:24
లస: ససస స
1299 NDX2174860
పపరర: భబససర దదరసగణల

94-74/978

భరస : గగపస కకషష మలర
ఇసటట ననస:8-10-449, 10TH LINE
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ మలలర
ఇసటట ననస:8-20-12/A
వయససస:20
లస: ససస స
1296 NDX2174845
పపరర: లత వలలర పప

1288 NDX3183985
పపరర: ఫసజయమ తబసససస షపక

1291 NDX3266129
పపరర: వజయ శరసత మలర

1286 NDX3134095
పపరర: శకనవరస చకకవరరస చలచదమమ

తలర : జయ లకడద చలచదమమ
ఇసటట ననస:8
వయససస:50
లస: పప

భరస : రరయమజ బబష షపక
ఇసటట ననస:8
వయససస:25
లస: ససస స

తలర : శకదదవ కలక
ర రర
ఇసటట ననస:8/7/334
వయససస:21
లస: పప
1293 NDX2686020
పపరర: జయ పసడయమసక మలలర

94-57/1079

భరస : బబ లర పలర దశరథ
ఇసటట ననస:7_17_334
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:8
వయససస:26
లస: పప
1290 NDX3062007
పపరర: గగకలల సరయ కలక
ర రర

1285 NDX2882447
పపరర: సశరరపలకడద అలదద

1304
పపరర: వనసకట పవన కలమమర
మరరయమల
తసడడ:డ పరటయఖ మరరయమల
ఇసటట ననస:10-59, Blk 60
వయససస:25
లస: పప

94-60/1126

1307 NDX1003300
పపరర: ససబబబరరవప చదరరకకరర

94-53/52

తసడడ:డ నతగభమషణస
ఇసటట ననస:11-87-945
వయససస:44
లస: పప
94-74/671

1310 NDX3263431
పపరర: ససబబరరవప నతదదసడర

94-58/934

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ నతదదసడర
ఇసటట ననస:11-762/1
వయససస:61
లస: పప
94-53/593

1313 NDX2612299
పపరర: సరశత దససడడ

94-53/594

తలర : జయశక దససడడ
ఇసటట ననస:11-894
వయససస:22
లస: ససస స
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1314 NDX3096377
పపరర: హకదఖ గటటస
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94-75/1116

తసడడ:డ గమరవర రరడడడ
ఇసటట ననస:11/935
వయససస:35
లస: పప
94-53/706

తసడడ:డ కకషష మమరరస దథగరపరరస
ఇసటట ననస:11-945/6/1
వయససస:67
లస: పప
1320 NDX3038387
పపరర: శరరష చలక

94-75/1117

94-73/686

94-73/942

94-74/672

94-74/674

94-75/1492

తలర : శశభ రరణణ అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:14-15-123/10
వయససస:23
లస: పప

1327 NDX3161510
పపరర: బతదస యమ
త
తమద శశటస ట

1330 NDX2801645
పపరర: ససజజత చతగసటట

1333 NDX2964153
పపరర: వనసకటటశశర రరవప నరక

1336 NDX2897510
పపరర: ఏససబబబణ పప ననల

94-53/709

1339 NDX2991537
పపరర: అనల కలమమర మమగణలకరర

94-73/683

1342 NDX2949774
పపరర: కరరణ కలమమరర తదలర
భరస : ననబణల ససదరరన గసటటల
ఇసటట ననస:14-22-51/4
వయససస:63
లస: పప

1319 NDX2865368
పపరర: రరజరరజరశశరర చమరరల

94-53/707

94-75/1119
1322 NDX2800381
పపరర: మమనక పసడయదరరరన బబ పపపడడ

1325 NDX3026663
పపరర: అరరణ పసడయ వరససరరడడడ

94-74/679

1328 NDX2964351
పపరర: మమధవ తషమదల

94-74/676

భరస : ఉమమపత తషమదల
ఇసటట ననస:11-945/97
వయససస:47
లస: ససస స
94-74/673

1331 NDX2886059
పపరర: రమమశ బబబణ వపపరర

94-73/685

భసధసవప: సశరరప రరణణ వపపరర
ఇసటట ననస:11-945/101
వయససస:57
లస: పప
94-74/677

1334 NDX2852051
పపరర: పపలవరరర రరమ ససతమద

94-74/678

భరస : పపలవరరర శవ పసచరహరర
ఇసటట ననస:11-945-104/1
వయససస:69
లస: ససస స
94-88/1226

1337 NDX2580181
పపరర: మగరల వనసకటటశశరరర

94-93/1289

తసడడ:డ మగరల వరయఖ
ఇసటట ననస:13-4-228
వయససస:34
లస: పప
94-93/1387

తసడడ:డ అసకమదరరవప మమగణలకరర
ఇసటట ననస:14-5-875
వయససస:36
లస: పప
94-88/71

తసడడ:డ గమరవర రరడడడ
ఇసటట ననస:11/935
వయససస:35
లస: పప

భరస : వదఖ సరగర వరససరరడడ
ఇసటట ననస:11-945-93/7
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ పసలల
ఇసటట ననస:13-2-343
వయససస:39
లస: పప

భరస : రమ రరడడడ కరవనటట
ఇసటట ననస:14-5-82/8
వయససస:38
లస: ససస స
1341 NDX2516946
పపరర: నవన కలమమర అసకకరరడడడ

94-73/687

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప నరక
ఇసటట ననస:11-945-104
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరమనరసయఖ రవపలపలర
ఇసటట ననస:11-945/107
వయససస:38
లస: ససస స
1338 NDX2962157
పపరర: అనసరరధ భమమరరడడడ

1324 NDX2981058
పపరర: వదఖ సరగర వరససరరడడ

94-75/1115

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:11-945-87, flat 501
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర చతగసటట
ఇసటట ననస:11-945/100
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రమమశ బబబణ వపపరర
ఇసటట ననస:11-945/101
వయససస:56
లస: ససస స
1335 NDX3233145
పపరర: జయ లకడద రవపలపలర

94-75/1118

తసడడ:డ చటస మద
ఇసటట ననస:11/945/94/1a
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ చతగసటట
ఇసటట ననస:11-945/100
వయససస:43
లస: పప
1332 NDX2886034
పపరర: సశరరప రరణణ వపపరర

1321 NDX3215829
పపరర: అరరసరశమ కకలలసడక

1316 NDX3101920
పపరర: వజయ భబససర రరడడడ రరపరల

భరస : కకటటశశర రరవప చమరరల
ఇసటట ననస:11-945-6-1F NO 401
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ అపప రరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:11-945-93/7
వయససస:55
లస: పప

భసధసవప: టటకరమమద మమటస ట
ఇసటట ననస:11-945-93/A
వయససస:19
లస: పప
1329 NDX2801611
పపరర: చసదడశశఖర చతగసటట

94-57/798

భసధసవప: రగశన రగశన
ఇసటట ననస:11-945/83
వయససస:71
లస: పప

భరస : రరజరశ రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:11-945/93/4
వయససస:23
లస: ససస స
1326 NDX3286085
పపరర: పడణయ రరడడడ తషమద

1318 NDX3047636
పపరర: థతమసయఖ మలర వరపప
తసడడ:డ వరమద
ఇసటట ననస:11/945/6/1
వయససస:44
లస: పప

భరస : సరలదన రరజ చలక
ఇసటట ననస:11-945/25
వయససస:27
లస: ససస స
1323 NDX2876746
పపరర: బబల బసదస వరగగన

94-75/1114

Deleted

తసడడ:డ లలనన బబబణ గటటస
ఇసటట ననస:11-906/4
వయససస:20
లస: ససస స
1317 NDX2969459
పపరర: ఆసజననయణలల దథగరపరరస

1315 NDX3101706
పపరర: వజయ భబససర రరడడడ రరపరల

94-59/906

1340 NDX1845298
పపరర: వనసకట శవ నతగ వర మహన
మణదడగడడ
తసడడ:డ బబలయఖ మణదడగడడ
ఇసటట ననస:14-15-119/8
వయససస:31
లస: పప
1343 NDX2819258
పపరర: ససజజత రరజరరర

94-88/70

94-93/1386

భరస : శసకర రరజరరర
ఇసటట ననస:14-22-94
వయససస:33
లస: ససస స
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1344 NDX2647535
పపరర: వనణణ భబరర వ కకరకపరటట
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94-57/668

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:15-34
వయససస:21
లస: పప
1347 NDX1236421
పపరర: మమరర పడసనతన జజఖత అరరగణలమ

94-53/53

94-65/790

94-74/18

94-76/620

94-72/371

1357 NDX2633121
పపరర: పడమల దదవ మమరరళర

94-79/9

1360 NDX2034262
పపరర: శకనవరస కకపపరరస

94-74/19

1363 NDX1570762
పపరర: తదజశశన జజరరగర

94-53/55

1352 NDX0621946
పపరర: యన వ డడ పరవన� మటటసపలర �

1355 NDX0179259
పపరర: సతఖవత యలర మమలర�

94-76/27

94-76/621

1358 NDX2034247
పపరర: ససరరఖ కలమమరర కకపపరరస

94-79/8

భరస : శకనవరస కకపపరరస
ఇసటట ననస:17-1
వయససస:47
లస: ససస స
94-79/10

1361 NDX1233519
పపరర: ససరఖ శశఖర రరవప ననకససటట

94-79/11

తసడడ:డ రరజసపఖర రరవప
ఇసటట ననస:17-1
వయససస:62
లస: పప
94-72/652

1364 NDX1368901
పపరర: నతగరసదడస జజరరగర

94-72/653

తసడడ:డ జజజయఖ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:17-1 1FLOR 001RAMAKRISHNA
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకషరష రరవప జజరరగర
ఇసటట ననస:17-1 2 FLOR 101 RAMAKRISHN
వయససస:24
లస: ససస స

1365 NDX1368893
పపరర: వనసకట ససరరష బబబణ జజరరగర

94-72/655 1367 NDX1368919
1366 NDX1570754
పపరర: వనసకట నతగ రమమష బబబణ జజరరగర
పపరర: చదనన కరశవ పడసరద అడడవ

94-72/654

94-74/17

భరస : వనసకటబచలస�
ఇసటట ననస:17-1
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణణ గగపరల రరవప కకపపరరస
ఇసటట ననస:17-1
వయససస:50
లస: పప
94-72/651

1349 NDX1398784
పపరర: జజజయఖ జజననలగడడ

భరస : శకహరరరరవప�
ఇసటట ననస:17-1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సజరన రరవప మమరరళర
ఇసటట ననస:17-1
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమమర
ఇసటట ననస:17-1
వయససస:27
లస: పప
1362 NDX1882365
పపరర: మసజత దదపక జజననలగడడ

1354 NDX0183475
పపరర: వనసకట లకడద� చసకసపలర �

94-73/927

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:17-1
వయససస:57
లస: పప

భరస : వర శసకర రరవప�
ఇసటట ననస:17-1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ మమరరళర
ఇసటట ననస:17-1
వయససస:68
లస: పప
1359 NDX1324672
పపరర: పవన తదజ బడడగణ

94-53/54

తసడడ:డ రరఘవయఖ నతయణడడ నలక
ర రర
ఇసటట ననస:17-1
వయససస:47
లస: పప

భరస : గగవసదస నతయక�
ఇసటట ననస:17-1
వయససస:43
లస: ససస స
1356 NDX2639110
పపరర: సజరన రరవప మమరరళర

1348 NDX1236405
పపరర: జవహర బబబణ మమలసగర

1351 NDX0929497
పపరర: ససబబ నతయణడడ నలక
ర రర

1346
పపరర: కకషష ససదదప పయడడమరరక

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప పయడడమరరక
ఇసటట ననస:15crest st
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:17-1
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ సజరన రరవప మమరరళర
ఇసటట ననస:17-1
వయససస:46
లస: పప
1353 NDX0183293
పపరర: కరరణ� గణగణలలతష�

94-59/907

తసడడ:డ మహనబబబణ నననస
ఇసటట ననస:15-177/35
వయససస:22
లస: పప

భరస : జవహర బబబణ
ఇసటట ననస:17-1
వయససస:47
లస: ససస స
1350 NDX2571560
పపరర: రరమకకషష మమరరళర

1345 NDX3206489
పపరర: జజన వననససట రగహహత నననస

భరస : కకషష రరవప జజరరగర
ఇసటట ననస:17-1 2 FLOR 101 RAMAKRISHN
వయససస:64
లస: ససస స
94-72/656

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప జజరరగర
ఇసటట ననస:17-1 2 FLOR 101 RAMAKRISHN
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకషరష రరవప జజరరగర
ఇసటట ననస:17-1 2 FLOR 101 RAMAKRISHN
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ పరపర రరవప అడడవ
ఇసటట ననస:17-1 2 FLOR 101 RAMAKRISHN
వయససస:51
లస: పప

1368 NDX0595173
పపరర: రజన అననలదతససల�

1369 NDX2017656
పపరర: శకకరనస అననలమదససల

1370 NDX2017938
పపరర: కలమఖణణ నతరర

94-72/657

94-72/658

94-72/659

భరస : రమమష� అననలదతససల
తలర : రజన అననలమదససల
భరస : శవరజ నతరర
ఇసటట ననస:17-1 2 FLOR 103 RAMAKRISHN ఇసటట ననస:17-1 2 FLOR 103 RAMAKRISHN ఇసటట ననస:17-1 2 FLOR 104 RAMAKRISHN
వయససస:42
లస: ససస స
వయససస:26
లస: పప
వయససస:40
లస: ససస స
1371 NDX0595447
పపరర: అనసరరధ మమసడసరర�

94-72/660

1372 NDX0523035
పపరర: రఘణరరస యయసడసరర�

94-72/661

1373 NDX1758905
పపరర: శవరజ నతరర

94-72/662

భరస : గసగరధరరరవప� మమసదసరర
తసడడ:డ గసగరధర రరవప� యయసదసరర
తసడడ:డ ససబబబరరవప నతరర
ఇసటట ననస:17-1 2 FLOR 104 RAMAKRISHN ఇసటట ననస:17-1 2 FLOR 104 RAMAKRISHN ఇసటట ననస:17-1 2 FLOR 105 RAMAKRISHN
వయససస:58
లస: ససస స
వయససస:40
లస: పప
వయససస:48
లస: పప
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1374 NDX0470187
పపరర: కలససమ కలమమరర జడడగణ

94-72/663

1375 NDX0348821
పపరర: శకనవరస రరవప జడడగణ

94-72/664

1376 NDX1894568
పపరర: షపక అఫసడన నహ

94-72/665

భరస : శకనవరస రరవప జడడగణ
తసడడ:డ జగననదహన రరవప జడడగణ
తసడడ:డ బషసర అహమద shaik
ఇసటట ననస:17-1 2 FLOR 109 RAMAKRISHN ఇసటట ననస:17-1 2 FLOR 109 RAMAKRISHN ఇసటట ననస:17-1 2 FLOR 110 RAMAKRISHN
వయససస:48
లస: ససస స
వయససస:53
లస: పప
వయససస:24
లస: ససస స
1377 NDX1894576
పపరర: ఖమన సబన ఫరరఞన

94-72/666

1378 NDX0181867
పపరర: అసదతషననసర� షపక�

94-72/667

1379 NDX0095331
పపరర: షపక బషసర అహదద ఖమన

94-72/668

తసడడ:డ బషసర అహమద ఖమన
ఇసటట ననస:17-1 2 FLOR 110 RAMAKRISHN
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బషసర అహమద ఖమన
ఇసటట ననస:17-1 2 FLOR 110 RAMAKRISHN
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ అజజ ఖమన shaik
ఇసటట ననస:17-1 2 FLOR 110 RAMAKRISHN
వయససస:59
లస: పప

1380 NDX2177500
పపరర: సరశత కటకస

1381 NDX2177492
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప కటకస

1382 NDX0189423
పపరర: జజఖతసప� ఎన�

94-72/669

94-72/670

94-72/671

భరస : వనసకట శకనవరసరరవప కటకస
ఇసటట ననస:17-1 2 FLOR 117 RAMAKRISHN
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచరయఖ కటకస
ఇసటట ననస:17-1 2 FLOR 117 RAMAKRISHN
వయససస:45
లస: పప

భరస : జయ కలమమర� n
ఇసటట ననస:17-1 3 FLOR 205 RAMAKRISH
వయససస:44
లస: ససస స

1383 NDX0095489
పపరర: జమణ కలమమర నసల పపయళ�

1384 NDX1652537
పపరర: ససలమర అహదద షపక

1385 NDX0627539
పపరర: జయలకడద మలమరదద�

94-72/672

94-72/675

94-72/676

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ� పపయ
ఇసటట ననస:17-1 3 FLOR 205 RAMAKRISH
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ జజన అహదద షపక
ఇసటట ననస:17-1 3 FLOR 207 RAMAKRISH
వయససస:61
లస: పప

భరస : పపరరషప తస స� మలమరదద
ఇసటట ననస:17-1 3 FLOR 208 RAMAKRISH
వయససస:70
లస: ససస స

1386 NDX0621383
పపరర: పపరరషప తస స మలమరదద

1387 NDX2189315
పపరర: సరయ భబవన జజగరర మమడడ

1388 NDX2189307
పపరర: వనసకట భబరత జజగరర మమడడ

94-72/677

94-72/678

94-72/679

తసడడ:డ యమ యస ఆర� మలమరదద
ఇసటట ననస:17-1 3 FLOR 208 RAMAKRISH
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ మణనసదడ రరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:17-1 3 FLOR 209 RAMAKRISH
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మణనసదడ రరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:17-1 3 FLOR 209 RAMAKRISH
వయససస:44
లస: ససస స

1389 NDX2505857
పపరర: చనన గణడడవరడ

1390 NDX2505881
పపరర: రరజరష గణడడవరడ

1391 AP151010177414
పపరర: వనసకటపదదశరరష యలమసచ�

94-72/372

భరస : రరజరష గణడడవరడ
ఇసటట ననస:17-1-4
వయససస:31
లస: ససస స
1392 AP151010177415
పపరర: ససశలమదదవ చసకసపలర �

94-72/373

తసడడ:డ పపదద యహన గణడడవరడ
ఇసటట ననస:17-1-4
వయససస:34
లస: పప
94-72/409

1393 AP151010174322
పపరర: కకషషమమరరస చసకసపలర �

94-72/408

భరస : ససరరసదడ కలమమర� యయలరమసచల
ఇసటట ననస:17-1-4 2/1VIDHYA NAGER
వయససస:51
లస: ససస స
94-72/410

1394 NDX1436212
పపరర: అషడఫ ఖమన మయన

94-72/680

భరస : కకకషషమమరరస� చసకసపలర
ఇసటట ననస:17-1-4 2/1VIDHYA NAGER
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ జగర యఖ� చసకసపలర
ఇసటట ననస:17-1-4 2/1VIDHYA NAGER
వయససస:96
లస: పప

తసడడ:డ అజదల ఖమన మయన మమయన
ఇసటట ననస:17-1 4FLOR 306 RAMAKRISHN
వయససస:25
లస: పప

1395 NDX0189332
పపరర: రజయమ బబగస� షపక�

1396 NDX0189399
పపరర: షరజయమ బబగస� షపక�

1397 NDX0189563
పపరర: నజయమ బబగస షపక

94-72/681

94-72/682

94-72/683

భరస : కరరమణలమర� shaik
ఇసటట ననస:17-1 4FLOR 308 RAMAKRISHN
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమణలమర� shaik
ఇసటట ననస:17-1 4FLOR 308 RAMAKRISHN
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కరరమణలర shaik
ఇసటట ననస:17-1 4FLOR 308 RAMAKRISHN
వయససస:55
లస: ససస స

1398 NDX0095307
పపరర: కరరమణలమర షపక�

1399 NDX0917948
పపరర: కకషషయఖ� మడత�

1400 NDX2209997
పపరర: దదపక యమలమసచ

94-72/684

94-72/685

94-72/374

తసడడ:డ మసరసన� shaik
ఇసటట ననస:17-1 4FLOR 308 RAMAKRISHN
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరమయఖ� మడతత
ఇసటట ననస:17-1 4FLOR 310 RAMAKRISHN
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ససరరసదడ కలమమర యమలమసచ
ఇసటట ననస:17-1-4 VIDHYA NAGER 2/1LIN
వయససస:33
లస: పప

1401 NDX2210003
పపరర: ససరరసదడ కలమమర యమలమసచ

1402 JBV2729085
పపరర: యగరశశర రరవప అరరణతచలస�

1403 JBV1221803
పపరర: సరసశత� పపస�

94-72/375

తసడడ:డ వరఖస కలమమర యమలమసచ
ఇసటట ననస:17-1-4 VIDHYA NAGER 2/1LIN
వయససస:63
లస: పప

94-72/376

తసడడ:డ మణరరగరశస� అరరణతచలస
ఇసటట ననస:17-1-4 VIDHYA NAGER 2/1LIN
వయససస:73
లస: పప

94-72/686

భరస : శకహరర� పపస
ఇసటట ననస:17-1 5 FLOR 403 RAMAKRISH
వయససస:47
లస: ససస స
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94-73/13

భరస : హరరబబబణ మమదతల
ఇసటట ననస:17-1-7
వయససస:45
లస: ససస స
94-73/16

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:17-1-7
వయససస:70
లస: పప
94-73/19

తసడడ:డ ససతతరరమయఖ�
ఇసటట ననస:17-1-9
వయససస:53
లస: పప
1413 NDX1033844
పపరర: లకకద కలసభబ

94-74/21

భరస : శరత బబబణ
ఇసటట ననస:17-1-9
వయససస:47
లస: ససస స

1408 NDX1204700
పపరర: హరరనతధమణరళధరరరవప కకలర పర

94-73/17

94-75/49

తసడడ:డ నతగమలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:17-1-9
వయససస:31
లస: ససస స

1411 NDX0794305
పపరర: నతతఖనసద నతగమలలర శశరరరవప
యడర పరటట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-1-9
వయససస:61
లస: పప

94-73/20

1414 NDX0999656
పపరర: వసశ కలసభబ

94-74/22

తసడడ:డ కరలలషరవల షపక
ఇసటట ననస:17-1-9
వయససస:28
లస: పప
1422 NDX2261543
పపరర: వనసకట లకడద తరరరక

94-73/21

భరస : రమమశ తరరరక
ఇసటట ననస:17-1-10
వయససస:26
లస: ససస స

94-75/50

94-73/24

భరస : గసగదర రరవప అలలకరన
ఇసటట ననస:17-1-10
వయససస:40
లస: ససస స

94-72/377

94-73/27

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:17-1-10
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ రరసనతరరయణ చదకకరర
ఇసటట ననస:17-1-10 VIDHYA NAGER
వయససస:24
లస: ససస స

1421 NDX3245412
పపరర: వనసకట లకడద అననస

1423 NDX2261535
పపరర: రరధదక కకలమరర

1424 NDX0790162
పపరర: ససధఖ కకలమరర

94-73/22

1426 NDX0789149
పపరర: చసదతడవత కకలమరర

1432 NDX0902148
పపరర: చదకకరర అనసష

94-75/51

94-72/1404

94-73/23

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:17-1-10
వయససస:38
లస: ససస స
94-73/25

1427 NDX2261568
పపరర: హహమసత సరయ అలలకఎస

94-73/26

తసడడ:డ గసగదర రరవప అలలకఎస
ఇసటట ననస:17-1-10
వయససస:22
లస: పప
94-73/627

తసడడ:డ గసగగ ర రరవప ఆలలకస
ఇసటట ననస:17-1-10
వయససస:18
లస: పప
94-72/378

94-74/23

1418 NDX0256198
పపరర: వరసససధరర దదవ యడర పరటట

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:17-1-10
వయససస:26
లస: ససస స

1429 NDX2622447
పపరర: హహమసత సరయ ఆలలకస

94-74/20

1415 NDX0999763
పపరర: శరత బబబణ కలసభబ

తసడడ:డ ఇనతన రరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:17-1-9 VIDHYA NAGER 2/1 IN
వయససస:59
లస: పప

భరస : రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:17-1-10
వయససస:45
లస: ససస స

1428 NDX0792135
పపరర: రరమచసదడ రరవప కకలమరర

1412 NDX1500116
పపరర: వనసకట ససవ కలమమరర కకతస

భరస : నతగమలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:17-1-9
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రమమశ కకలమరర
ఇసటట ననస:17-1-10
వయససస:38
లస: ససస స

1425 NDX2261527
పపరర: రజన అలలకరన

94-73/18

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:17-1-9
వయససస:51
లస: పప

1417 NDX0256131
పపరర: అశశక రరణణ గణసటటపలర

1420 NDX2209872
పపరర: శశరరడడడ అలర స

1409 NDX0789107
పపరర: అననపపరష నతదదసడర �

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకతస
ఇసటట ననస:17-1-9
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బబబణరరవప
ఇసటట ననస:17-1-9
వయససస:40
లస: ససస స
95-191/490

94-73/15

భరస : రమమష�
ఇసటట ననస:17-1-9
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శరత బబబణ
ఇసటట ననస:17-1-9
వయససస:28
లస: పప

1416 NDX0370650
పపరర: మధస పపషప యడర పరటట

1406 NDX2261220
పపరర: హరర బబబణ మమదతల

తసడడ:డ వనసకరటరరవప మమదతల
ఇసటట ననస:17-1-7
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ లకష లయఖ
ఇసటట ననస:17-1-8
వయససస:63
లస: పప

1410 NDX0793000
పపరర: రమమష నతదదసడర �

1431 NDX1894840
పపరర: ససజనఖ చదకకరర

94-73/14

తసడడ:డ హరర బబబణ మమదతల
ఇసటట ననస:17-1-7
వయససస:26
లస: పప

1407 NDX0793943
పపరర: పపలమరరరవప బసడతరరపలర �

1419 SQX2136067
పపరర: మణసరసఖ అల షపక

1405 NDX2261238
పపరర: జగదదశ మమదతల

1430 NDX0349563
పపరర: లమవణఖ మణపరపళళ

94-75/52

భరస : గగపస చసద మణపరపళళ
ఇసటట ననస:17-1-10
వయససస:33
లస: ససస స
94-72/379

తసడడ:డ రరమనతరరయణ చదకకరర
ఇసటట ననస:17-1-10 VIDHYA NAGER
వయససస:29
లస: ససస స

1433 NDX0438077
పపరర: రరధదక కకలమరర�

94-72/380

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప� కకలమరర
ఇసటట ననస:17-1-10 VIDHYA NAGER
వయససస:38
లస: ససస స
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1434 NDX0902171
పపరర: చదకకరర నతరరయణమద

94-72/381

1435 NDX2462372
పపరర: మహన రరవప కకలమర

భరస : రరమనతరరయణ చదకకరర
ఇసటట ననస:17-1-10 VIDHYA NAGER
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగయఖ కకలమర
ఇసటట ననస:17-1-11
వయససస:60
లస: పప

1437 NDX2429256
పపరర: గసగరధర కకలమర

1438 NDX2420339
పపరర: వననననల కకలమర

94-72/1438

తసడడ:డ మహన రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:17-1-11
వయససస:31
లస: పప

94-72/1425

94-73/29

తసడడ:డ కకషష పడసరద
ఇసటట ననస:17-1-11
వయససస:32
లస: పప

94-72/1439

94-75/54

1441 NDX2392793
పపరర: శకనవరస రరవప కలసచదటట

భరస : శకనవరస రరవప కలసచదటట
ఇసటట ననస:17-1-11
వయససస:38
లస: ససస స

1444 NDX2674067
పపరర: నకఖతత యలవరరస

94-73/30

94-72/382

1447 NDX0897462
పపరర: చదబబడ లల జజఖత�

94-72/1440

1442 NDX2612570
పపరర: చలపత రరవప దదవరపలర

94-73/628

తసడడ:డ వనసకట మసరసన రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:17-1-11
వయససస:48
లస: పప
94-72/975

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యలవరరస
ఇసటట ననస:17-1-12
వయససస:18
లస: ససస స

1446 NDX1162973
పపరర: లహరర కకడతల

1439 AP151010177488
పపరర: సతఖవత కకలమర
భరస : గసగయఖ
ఇసటట ననస:17-1-11
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ వర పడసరద రరవప కలసచదటట
ఇసటట ననస:17-1-11
వయససస:44
లస: పప

1443 NDX2392884
పపరర: ససజజత లకడద కసచదటట

94-72/1426

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:17-1-11
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : గసగరధర కకలమర
ఇసటట ననస:17-1-11
వయససస:27
లస: ససస స

1440 NDX0792028
పపరర: చకకధర గణతతస

1436 NDX0348920
పపరర: మణణ కకలమర

1445 NDX2674208
పపరర: నఖల రరజ యలవరరస

94-72/976

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యలవరరస
ఇసటట ననస:17-1-12
వయససస:18
లస: పప
94-72/383

1448 NDX0790493
పపరర: లకడద వనమణలపలర �

94-72/384

భరస : ససధదర కకడల
తసడడ:డ బబబణరరవప� చదబబడ లల
భరస : శకనవరసరరవప� వనమణలపలర
ఇసటట ననస:17-1-12 VIDHYA NAGER 2/1LIN ఇసటట ననస:17-1-12 VIDHYA NAGER 2/1LIN ఇసటట ననస:17-1-12 VIDHYA NAGER 2/1LIN
వయససస:27
లస: ససస స
వయససస:38
లస: ససస స
వయససస:45
లస: ససస స
1449 NDX0350496
పపరర: ససపరష యలవరరస

94-72/385

1450 NDX0348466
పపరర: ససధదర� కకడతల�

94-72/386

1451 NDX0929505
పపరర: వనమమరర శకనవరస�

94-72/387

భరస : శకనవరసరరవప యమలవరరస
తసడడ:డ పడసరదరరవప� కకడతల
తసడడ:డ శకనవరస� వనమమరర
ఇసటట ననస:17-1-12 VIDHYA NAGER 2/1LIN ఇసటట ననస:17-1-12 VIDHYA NAGER 2/1LIN ఇసటట ననస:17-1-12 VIDHYA NAGER 2/1LIN
వయససస:47
లస: ససస స
వయససస:36
లస: పప
వయససస:49
లస: పప
1452 NDX0786806
పపరర: శకనవరసరరవప వనమణలపలర �

94-72/388

1453 NDX2189943
పపరర: శకనవరస రరవప యలవరరర

94-72/389

1454 NDX1109388
పపరర: శకహరరక భభగరరజ

94-73/31

తసడడ:డ రరజ గగపరలరరవప� వనమణలపలర
తసడడ:డ శశషగరరర రరవప యలవరరర
తసడడ:డ వనసకట వజయభబససర భభగరరజ
ఇసటట ననస:17-1-12 VIDHYA NAGER 2/1LIN ఇసటట ననస:17-1-12 VIDHYA NAGER 2 LINE ఇసటట ననస:17-1-13
వయససస:52
లస: పప
వయససస:47
లస: పప
వయససస:34
లస: ససస స
1455 NDX1109370
పపరర: సతఖ వనసకట శశషలకడద భభగరరజ

94-73/32

భరస : వనసకట వజయ భబససర
ఇసటట ననస:17-1-13
వయససస:55
లస: ససస స
1458 NDX0094524
పపరర: సతష కలమమర గమడవలర �

తసడడ:డ శసకరయఖ పరష
ఇసటట ననస:17-1-14
వయససస:39
లస: పప

94-73/33

భరస : జగనతనథ రరవప
ఇసటట ననస:17-1-13
వయససస:84
లస: ససస స
94-73/35

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:17-1-13
వయససస:39
లస: పప
1461 NDX2826014
పపరర: శకనవరస పరష

1456 NDX1109776
పపరర: శరఖమల భభగరరజ

1459 NDX1772889
పపరర: వనసకట వజయభబససర భభగరరజ

1462 NDX2826022
పపరర: శవ పడసరద పరష
తసడడ:డ శసకరయఖ పరష
ఇసటట ననస:17-1-14
వయససస:37
లస: పప

94-73/34

తసడడ:డ వజయ భబససర భభగరరజ
ఇసటట ననస:17-1-13
వయససస:30
లస: పప
94-73/36

తసడడ:డ జగనతనథ రరవప భభగరరజ
ఇసటట ననస:17-1-13
వయససస:62
లస: పప
94-72/1123

1457 NDX1772806
పపరర: శకరరస తదజ భభగరరజ

1460 NDX0095695
పపరర: సరసబశవరరవప గమడవలర �

94-73/37

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:17-1-13
వయససస:67
లస: పప
94-72/1124

1463 NDX0214049
పపరర: లకడద పసడయమసక యలవరరస

94-72/1427

తసడడ:డ రమమశ yalavarthy
ఇసటట ననస:17-1-14
వయససస:31
లస: ససస స
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1464 NDX2792133
పపరర: వనసకటటశశరరర చససడసరర

94-74/705

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ చససడసరర
ఇసటట ననస:17-1-14
వయససస:45
లస: పప
1467 NDX0438226
పపరర: కలససమ� చసకసపలర �

94-72/392

1465 NDX0647198
పపరర: మధసమత చసకసపలర �

94-72/390

1466 NDX2209864
పపరర: ససనత చసకపలర

94-72/391

భరస : ససరరష� చసకసపలర
ఇసటట ననస:17-1-14 VIDHYA NAGER 2LINE
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రమమష చసకసపలర
ఇసటట ననస:17-1-15 VIDHYA NAGER 2/1 IN
వయససస:49
లస: ససస స

1468 NDX1929472
పపరర: అవనతష చసకసపలర

1469 NDX0431080
పపరర: రరకరష చసకసపలర �

94-72/393

94-72/394

తసడడ:డ రమమష� చసకసపలర
ఇసటట ననస:17-1-15 VIDHYA NAGER 2LINE
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరష చసకసపలర
ఇసటట ననస:17-1-15 VIDHYA NAGER 2LINE
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రమమష� చసకసపలర
ఇసటట ననస:17-1-15 VIDHYA NAGER 2LINE
వయససస:34
లస: పప

1470 NDX0642496
పపరర: ససరరష చసకసపలర �

1471 AP151010174305
పపరర: రమమష చసకసపలర

1472 NDX0189910
పపరర: తదజశశన బతష
స ల

94-72/395

94-72/396

94-72/397

తసడడ:డ శసకర రరవప� చసకసపలర
ఇసటట ననస:17-1-15 VIDHYA NAGER 2LINE
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరకవప చసకసపలర
ఇసటట ననస:17-1-15 VIDHYA NAGER 2LINE
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ నతగమలలర శశర రరవప� బతష
స ల
ఇసటట ననస:17-1-16 VIDHYA NAGER 2LINE
వయససస:31
లస: ససస స

1473 NDX0351080
పపరర: పదద� చటటకకటట�

1474 NDX0346809
పపరర: పడతతఖష� చటటసట టటట�

1475 NDX0346866
పపరర: కకశశర కలమమర చటటసకకటట

94-72/398

94-72/399

94-72/400

భరస : కకశశర కలమమర� చటటకకటట
ఇసటట ననస:17-1-16 VIDHYA NAGER 2LINE
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకశశర కలమమర� చటటసకకటట
ఇసటట ననస:17-1-16 VIDHYA NAGER 2LINE
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద రరవప చటటసకకటట
ఇసటట ననస:17-1-16 VIDHYA NAGER 2LINE
వయససస:53
లస: పప

1476 JBV2969905
పపరర: వజయ వరన గణజరల

1477 JBV2728855
పపరర: వర నతగర రరడడ గణజరల

1478 SQX2149235
పపరర: మమదర మమటర పలర వ

94-72/401

94-72/402

95-194/714

భరస : వర నతగర రరడడ గణజరల
తసడడ:డ పరమమశశర రరడడడ గణజరల
భరస : మమదర మమటర అనల కలమమర
ఇసటట ననస:17-1-17 VIDHYA NAGER 2/1LIN ఇసటట ననస:17-1-17 VIDHYA NAGER 2/1LIN ఇసటట ననస:17-1-18
వయససస:54
లస: ససస స
వయససస:65
లస: పప
వయససస:30
లస: ససస స
1479 NDX1369016
పపరర: వనషషషవ గణజరల

94-72/403

1480 NDX0350819
పపరర: సతశసత కరర� కరసధతరర�

94-72/404

1481 NDX1713552
పపరర: సరయ రరజరసదడ తతట

94-72/405

తసడడ:డ వర నతగర రరడడడ గణజరల
ఇసటట ననస:17-1-18 VIDHYA NAGER 2LINE
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అవస ర సససగ� కసదతరర
ఇసటట ననస:17-1-18 VIDHYA NAGER 2LINE
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర రరవప తతట
ఇసటట ననస:17-1-18 VIDHYA NAGER 2LINE
వయససస:26
లస: పప

1482 NDX0788976
పపరర: మమమమమత� కరసధతరర�

1483 NDX0347930
పపరర: అయతర సససగ� కసదతరర�

1484 NDX2261360
పపరర: ఉషరరరణణ యరక

94-72/406

94-72/407

94-73/38

తసడడ:డ అతషర సససగ� కసదతరర
ఇసటట ననస:17-1-18 VIDHYA NAGER 2LINE
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ తరరస సససగ� కసదతరర
ఇసటట ననస:17-1-18 VIDHYA NAGER 2LINE
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ మధసబబబణ యరక
ఇసటట ననస:17-1-19
వయససస:24
లస: ససస స

1485 NDX1373943
పపరర: గణసడపననన లకకద పడసనన

1486 NDX0790147
పపరర: కకషష కలమమరర గసడపననన�

1487 NDX1373935
పపరర: గణసడపననన వనణణగగపరల

94-73/39

భరస : వనణణ గగపరల
ఇసటట ననస:17/1/19
వయససస:42
లస: ససస స
1488 NDX0792200
పపరర: శకరరమణలల గణసడపననన�

భరస : శకరరమణలల�
ఇసటట ననస:17/1/19
వయససస:68
లస: ససస స
94-73/42

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:17/1/19
వయససస:78
లస: పప
1491 NDX2019553
పపరర: హహమ లత గననవరపప
భరస : శవ శసకర గననవరపప
ఇసటట ననస:17/1/20
వయససస:34
లస: ససస స

94-73/40

1489 NDX2594695
పపరర: ఉమ రరణణ బబ డపరటట

తసడడ:డ శకరరమణలల
ఇసటట ననస:17/1/19
వయససస:51
లస: పప
94-43/678

భరస : శరత కకరణ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:17-1-20
వయససస:60
లస: ససస స
94-73/44

1492 NDX1244227
పపరర: నలమ movva
భరస : వనణణ బబబణ
ఇసటట ననస:17/1/20
వయససస:41
లస: ససస స

94-73/41

1490 NDX1812628
పపరర: హరరరత బతష
స ల

94-73/43

తసడడ:డ ససరరష బబబణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:17/1/20
వయససస:24
లస: ససస స
94-73/45

1493 NDX2019579
పపరర: వజయ బతష
స ల

94-73/46

తసడడ:డ ససరరష బబబణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:17/1/20
వయససస:28
లస: పప
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1494 NDX2019850
పపరర: శవ శసకర గననవరపప

94-73/47

తసడడ:డ ససబబ రరవప గననవరపప
ఇసటట ననస:17/1/20
వయససస:37
లస: పప

1495 NDX1580423
పపరర: వసశ కకషష మమలలపపరర

94-73/48

తసడడ:డ కకశశర బబబణ మమలలపపరర
ఇసటట ననస:17/1/20
వయససస:37
లస: పప

1497 NDX2461820
పపరర: శకలకడద బటటసల

94-97/4

భరస : ససరరశ బబబణ బటటసల
ఇసటట ననస:17-1-20
వయససస:46
లస: ససస స

1498 NDX2482206
పపరర: శకలకడద బతష
స ల

94-97/7

భరస : పసచరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:17-1-20
వయససస:79
లస: ససస స

94-97/5

94-97/708

భరస : చలమయఖ కకసడడగణసట
ఇసటట ననస:17-1-20 F101
వయససస:47
లస: ససస స
94-73/718

భరస : శరత కకరణ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:17-1-20 FLAT NO 402
వయససస:60
లస: ససస స
1509 NDX2396398
పపరర: కకశశర బబబణ మమలలపపరర

1504 NDX2636637
పపరర: రరహహల కకరణ పరటటబసడర

1507 NDX3085446
పపరర: రరహహల కకరణ పరటటబసడర

1510 NDX2461853
పపరర: ససరరశ బబబణ బటటసల

94-5/877

తసడడ:డ పడకరశ రరవప కకసడడగణసట
ఇసటట ననస:17-1-20 F101
వయససస:53
లస: పప
94-60/977

1505 NDX2576908
పపరర: శకలకడద సరమననన

94-97/707

భరస : రరహహల కకరణ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:17-1-20 F 402
వయససస:27
లస: ససస స
94-73/719

తసడడ:డ శరత కకరణ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:17-1-20 FLAT NO 402
వయససస:36
లస: పప
94-97/8

94-97/6

95-195/1181 1502 NDX2649622
1501 SQX2101160
పపరర: అమర సప హహయల మహమదద
పపరర: చలమయఖ కకసడడగణసట

తసడడ:డ శరత కకరణ
ఇసటట ననస:17-1-20 F 402
వయససస:36
లస: పప

1506 NDX3087038
పపరర: ఉమమరరణణ బబ డపరటట

1499 NDX2461812
పపరర: ససతతరవమమద బటటసల
భరస : పసచదషరయమ బటటసల
ఇసటట ననస:17-1-20
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ రబబన మహమదద
ఇసటట ననస:17-1-20
వయససస:22
లస: పప

1503 NDX2592160
పపరర: భబనసమత కకలర

94-73/49

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:17/1/20
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససరరష బబబణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:17-1-20
వయససస:46
లస: ససస స

1500 NDX2482198
పపరర: ససతతరరవమద బతష
స ల

1496 NDX1244219
పపరర: వనణణ బబబణ మణలలపపరర

1508 NDX3119245
పపరర: శకలకడద పరటటబసడర

94-73/720

భరస : రరహహల కకరణ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:17-1-20 FLAT NO 402
వయససస:27
లస: ససస స
94-97/9

1511 NDX2860088
పపరర: నతగరశశర రరవప కరర పపడడ

94-72/1126

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ మమలలపపరర
ఇసటట ననస:17-1-20 FLAT NO:401
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ పసచరయఖ బటటసల
ఇసటట ననస:17-1-20 MELODY HOMES
వయససస:55
లస: పప

భసధసవప: ససరరశ బబబణ బటటసల
ఇసటట ననస:17-1-20, Melody Homes
వయససస:59
లస: పప

1512 NDX2974236
పపరర: రరఘవ కరర పపడడ

1513 NDX2796068
పపరర: ససజజత కరర పపడడ

1514 NDX2825339
పపరర: ససజజత కరర పపడడ

94-72/1127

94-73/721

94-72/1128

భసధసవప: ససతతరరవమద బటటసల
ఇసటట ననస:17-1-20, Melody Homes
వయససస:31
లస: పప

భరస : NAGESWARA RAO KARLAPUDI
ఇసటట ననస:17-1-20, Melody Homes
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : నతగరశశర రరవప కరర పపడడ
ఇసటట ననస:17-1-20, MELODY HOMES-502
వయససస:50
లస: ససస స

1515 NDX2928596
పపరర: కకషష సరయ కరర పపడడ

1516 JBV1221852
పపరర: మధసససదత� తడపపరమలలర�

1517 JBV1221845
పపరర: అనసపమ� తడపపరమలలర�

94-72/1129

తసడడ:డ నతగరశశర రరవప కరర పపడడ
ఇసటట ననస:17-1-20, MELODY HOMES-502
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరణణసమమర � �
ఇసటట ననస:17/1/25
వయససస:35
లస: ససస స

1518 JBV2969608
పపరర: పదతదవత తడపపరమలలర�

1519 NDX0792218
పపరర: అరరణ కలమమర తడపపరమలలర�

94-73/52

భరస : అరరణకలమమర�
ఇసటట ననస:17/1/25
వయససస:58
లస: ససస స
1521 NDX1204650
పపరర: ఇసదడజత గణజరరత
తసడడ:డ కలలదదపసససగ గణజరరత
ఇసటట ననస:17-1-26
వయససస:41
లస: పప

94-73/50

తసడడ:డ అరరణణసమమర � �
ఇసటట ననస:17/1/25
వయససస:38
లస: ససస స
94-73/53

తసడడ:డ శకరరమణలల�
ఇసటట ననస:17/1/25
వయససస:65
లస: పప
94-73/55

1522 AP151010174112
పపరర: కలలదదపసససగ గణజరరత గణజరరత
తసడడ:డ అపరసరరససగ గణజరరత
ఇసటట ననస:17-1-26
వయససస:66
లస: పప

94-73/51

1520 AP151010177084
పపరర: సతశసత గణజరన

94-73/54

భరస : కలలదదప సససఘ గణజజరరన
ఇసటట ననస:17-1-26
వయససస:63
లస: ససస స
94-73/56

1523 NDX1202241
పపరర: మసజ మమమన

94-73/57

తసడడ:డ మమనససగరశదన మమమన
ఇసటట ననస:17-1-27
వయససస:36
లస: ససస స
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1524 AP151010177180
పపరర: దదవనసదడకకర మమమన

94-73/58

భరస : రరజరసదడ సససఘ మమమన
ఇసటట ననస:17-1-27
వయససస:61
లస: ససస స
94-73/61

భరస : ససదదప�
ఇసటట ననస:17/1/31
వయససస:36
లస: ససస స
94-73/604

1533 NDX1499996
పపరర: రవ చటటసపప డ లల

1536 NDX0424788
పపరర: వనసకటటశశరరర చటటసబబడ లల�

94-73/64

1539 NDX1365691
పపరర: ససదత ససతతరరవమద

94-73/67

94-75/55

1534 NDX0424820
పపరర: ససబబబరరవప చటటసబబడ లల�

1537 NDX2120533
పపరర: పరపరరరవప కలపర

1540 AP151010177128
పపరర: వనసకట పదతదవత మమక

94-73/72

1543 NDX1365709
పపరర: ససదత జజఖతసప రరణణ

94-73/65

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:17-1-37
వయససస:54
లస: పప

1546 NDX2262350
పపరర: నతరరయణసరశమ వపపపటటరర

94-73/68

భరస : దదవరకర�
ఇసటట ననస:17-1-37
వయససస:45
లస: ససస స

1549 NDX1074368
పపరర: వజయలకడద మరదతపప

94-73/70

1552 NDX1074335
పపరర: వనసకటబడవప మరదతపప
తసడడ:డ లకకషల నతరరయణ
ఇసటట ననస:17-1-37
వయససస:63
లస: పప

94-74/25

1535 JBV2728384
పపరర: వనసకటససబబబరరడడడ బటస గరరర �

94-73/66

1538 NDX1408765
పపరర: రరజరసదడ పడసరద రరడడ మమకర

94-73/69

1541 JBV2727931
పపరర: యతసదడ మమకర�

94-73/71

తసడడ:డ రరధతకకషషరరడడడ �
ఇసటట ననస:17-1-35
వయససస:35
లస: పప
94-75/56

1544 NDX1365501
పపరర: ససదత రరపపష కలమమర

94-75/57

తసడడ:డ శవరరమ
ఇసటట ననస:17-1-37
వయససస:27
లస: పప
94-75/59

1547 NDX0626259
పపరర: హరరక� మరదపప�

94-76/28

తసడడ:డ వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:17-1-37
వయససస:35
లస: ససస స
94-76/30

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:17-1-37
వయససస:60
లస: ససస స
94-76/32

1532 NDX1727280
పపరర: ససరరష బబబణ పడతసపరటట

తసడడ:డ గసగరధర దతసర మహన రరడడ మమకర
ఇసటట ననస:17-1-34
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ వపపపటటరర
ఇసటట ననస:17-1-37
వయససస:62
లస: పప
94-76/29

94-73/63

తసడడ:డ గరలరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:17-1-33
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమ
ఇసటట ననస:17-1-37
వయససస:28
లస: ససస స
94-75/58

1529 NDX0894790
పపరర: బమబ ససదదప�

తసడడ:డ ససతతరరమయఖ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:17-1-31
వయససస:48
లస: పప

భరస : రరధతకకషరషరరడ�డడ
ఇసటట ననస:17-1-35
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:17-1-35
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ నతరరయణసరశమ
ఇసటట ననస:17-1-37
వయససస:54
లస: పప

94-74/24

తసడడ:డ షప ఉరయఖ కలపర
ఇసటట ననస:17-1-34
వయససస:51
లస: పప

భరస : శవరరమ
ఇసటట ననస:17-1-34
వయససస:47
లస: ససస స
1542 AP151010174027
పపరర: గసగరధరదతసమహనరరడడడ మమకర�

1531 NDX1727413
పపరర: రరజఖ లకడద పడతసపరటట

94-73/60

తసడడ:డ గగపసకకషష�
ఇసటట ననస:17/1/31
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:17-1-33
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ�
ఇసటట ననస:17-1-33
వయససస:80
లస: పప

1551 AP151010174036
పపరర: దదవరకర వపపపపటటరర

94-73/62

భరస : ససరరష బబబణ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:17-1-31
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగరశశరరరవప చటటసపప డ లల
ఇసటట ననస:17-1-33
వయససస:38
లస: పప

1548 NDX0086900
పపరర: బడహహదశశరర వపపపపటటరర�

1528 NDX0890475
పపరర: బమబ ససతతష�

1526 AP151010174205
పపరర: రరజరసదడసససగ మమమన

తసడడ:డ మమనససగ మమమన
ఇసటట ననస:17-1-27
వయససస:64
లస: పప

భరస : శవరతన�
ఇసటట ననస:17/1/31
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : గగపసకకషష�
ఇసటట ననస:17/1\31
వయససస:64
లస: ససస స

1545 NDX1365493
పపరర: ససదత శవరరమ

94-73/59

తసడడ:డ రరజరసదర సససహ మమమన
ఇసటట ననస:17-1-27
వయససస:34
లస: పప

1527 NDX0890699
పపరర: బమబ మమత�

1530 NDX0890343
పపరర: బమబ పపషరపదదవ�

1525 NDX1773036
పపరర: ఇసదర జత సససహ మమమన

1550 AP151010177315
పపరర: రరజరశశరరదదవ వపపపపటటరర

94-76/31

భరస : నతరరయణసరశమ
ఇసటట ననస:17-1-37
వయససస:77
లస: ససస స
94-76/33

1553 NDX1074327
పపరర: ససబబబరరవప అబమబరర

94-76/34

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:17-1-37
వయససస:67
లస: పప
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1554 AP151010174220
పపరర: వనసకటరమణతరరవప కకలర పర�

94-73/73

తసడడ:డ వనసకటసరశమ�
ఇసటట ననస:17/1/38
వయససస:56
లస: పప
1557 SQX1844984
పపరర: ఫరరఞ నత షపక

95-14/61

94-75/62

94-75/65

94-58/603

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలమరర
ఇసటట ననస:17-1-40
వయససస:24
లస: పప
1572 NDX0470468
పపరర: వనసకట రమణ యకససటట
భరస : ఆదదనతరరయణ రరడడడ యకససటట
ఇసటట ననస:17/1/41
వయససస:44
లస: ససస స
1575 NDX0176230
పపరర: నవన కలమమర టట
తసడడ:డ ససపత కలమమర
ఇసటట ననస:17-1-41
వయససస:40
లస: పప
1578 NDX1847328
పపరర: రరవత రరదడరరజ

తసడడ:డ వనసకట శవర రరడడడ కరశరరడడడ
ఇసటట ననస:17-1-41
వయససస:26
లస: పప

95-195/15

1567 AP151010174200
పపరర: గణణషరబబణ కకలర పర

94-75/66

94-76/35

1565 NDX2641579
పపరర: గణరర శక లకడద పసడయ కకలర పర

1568 AP151010174199
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకలర పర

94-96/527 1571 SQX2169936
1570 NDX2575801
పపరర: గరత శరరష వనసకట సరశమ కకలర పర
పపరర: చసదడశశఖర కకమణదరర

1573 NDX0470435
పపరర: జయపడద నతరర

1576 NDX1206382
పపరర: ఆదదనతరరయణ రరడడడ యకససటట

1579 NDX0086595
పపరర: గణరరసరమమమజఖ రసజన వనజసడర

1582 NDX1847492
పపరర: రమమశ రరజ రరదడరరజ
తసడడ:డ రఘణరరస రరజ రరదడరరజ
ఇసటట ననస:17-1-41
వయససస:46
లస: పప

94-56/511

94-76/36

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:17-1-40
వయససస:70
లస: పప
95-195/1331

తసడడ:డ మమల కకమణదరర సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:17-1-40/A
వయససస:23
లస: పప
94-73/77

1574 NDX1918665
పపరర: సరయ ససరరఖ పడశసత రరడడడ
యకససటట
తసడడ:డ ఆదదనతరరయణ రరడడడ యకససటట
ఇసటట ననస:17/1/41
వయససస:24
లస: పప

94-73/78

94-73/80

1577 NDX0469809
పపరర: అసజరరడడడ నతరర

94-73/81

తసడడ:డ కకసడత రరడడడ
ఇసటట ననస:17/1/41
వయససస:55
లస: పప
94-75/67

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:17-1-41
వయససస:43
లస: ససస స
94-75/70

94-75/64

తసడడ:డ గణణష బబబణ కకలర పర
ఇసటట ననస:17-1-40
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరరమ రరడడడ యకససటట
ఇసటట ననస:17/1/41
వయససస:50
లస: పప

భరస : రమమశ బబబణ రరదడరరజ
ఇసటట ననస:17-1-41
వయససస:43
లస: ససస స
1581 NDX1847534
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ కరశరరడడడ

1564 SQX1878743
పపరర: అబణదల నబ షపక

భరస : అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:17/1/41
వయససస:53
లస: ససస స
94-73/79

94-73/75

తసడడ:డ శకనవరస మదదదననన
ఇసటట ననస:17-1-39
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ గణణష కకలర పర
ఇసటట ననస:17-1-40
వయససస:21
లస: పప
94-73/76

1559 AP151010177299
పపరర: వననద కలమమరర దసడమమడడ�

94-75/63 1562 NDX2124345
1561 NDX2096254
పపరర: సరయ కలమమర రరడడ మదసగణల
పపరర: శకతదజ మదదదననన

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-1-40
వయససస:47
లస: పప
94-76/629

94-75/61

భరస : శవరరమపడసరద�
ఇసటట ననస:17/1/39
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమలక షపక
ఇసటట ననస:17-1-39
వయససస:21
లస: పప

భరస : గణణష బబబణ కకలర పర
ఇసటట ననస:17-1-40
వయససస:39
లస: ససస స
1569 NDX2661536
పపరర: కగశక కకలమరర

94-73/74

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ మదసగణల
ఇసటట ననస:17-1-39
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమణలల మదదదననన
ఇసటట ననస:17-1-39
వయససస:56
లస: పప
1566 NDX2641660
పపరర: నతగ వనజ కకలర పర

1558 JBV1223734
పపరర: హహమలత� దసడమమడడ�

1556 NDX0138180
పపరర: కమల కకశశర పస

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:17-1-38
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరసపడసరద � �
ఇసటట ననస:17/1/39
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరస మదదదననన
ఇసటట ననస:17-1-39
వయససస:50
లస: ససస స
1563 NDX2124261
పపరర: శకనవరస మదదదననన

94-75/60

తసడడ:డ కమల కకషప ర
ఇసటట ననస:17-1-38
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అహదద షపక
ఇసటట ననస:17-1-38/B
వయససస:22
లస: ససస స
1560 NDX2124303
పపరర: పదదజ మదదదననన

1555 NDX0138107
పపరర: వసశ కకషష పస

1580 NDX2019462
పపరర: నరదల కరశరరడడ

94-75/68

భరస : వనసకట శవర రరడడ కరశరరడడడ
ఇసటట ననస:17-1-41
వయససస:47
లస: ససస స
94-75/72

1583 NDX0187245
పపరర: మణణదదపసస చటటసపప డ లల

94-73/82

తసడడ:డ శకహరర రరవప
ఇసటట ననస:17/1/42
వయససస:31
లస: ససస స
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1584 NDX0187518
పపరర: లకడద ససజజత మమలశశటస ట

94-73/83

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:17/1/42
వయససస:42
లస: ససస స
1587 NDX2414670
పపరర: భవరన అసచద

94-55/67

94-73/87

94-73/88

94-73/91

భరస : పడసరద రరవప�
ఇసటట ననస:17/1/45
వయససస:53
లస: ససస స
1602 NDX1206341
పపరర: శకనవరసరరవప మణళళపపడడ

94-73/96

94-75/76

Deleted
94-73/98

భరస : శశషష బబబణ పపలచదరర
ఇసటట ననస:17/1/46
వయససస:64
లస: ససస స
1611 SQX1833664
పపరర: రరషద షపక
భరస : కరరమణలమర షపక
ఇసటట ననస:17-1-46
వయససస:23
లస: ససస స

1594 JBV1222199
పపరర: నరదల� మమరర
స రర�

1597 NDX1365345
పపరర: పడవణ కలమమర దదసడపరటట

1600 JBV1221456
పపరర: శవహరరకలమమరర దదసడపరటట� �

1603 NDX3160272
పపరర: తరరనధర నరరక

1606 NDX2262681
పపరర: అపరపరరవప వషష
ష మలకల

94-73/89

94-75/75

94-73/94

భరస : మణరళ కకషష�
ఇసటట ననస:17-1-48
వయససస:61
లస: ససస స

94-75/74

1595 JBV2728285
పపరర: హరరబబబ� మమరర
స రర�

94-73/90

1598 NDX0470534
పపరర: ఇసదదర మణ�ూ్�మమడడ�

94-73/92

1601 NDX0470500
పపరర: శశషమద గణసటటపలర �

94-73/95

భరస : శశషగరరరరరవప�
ఇసటట ననస:17/1/45
వయససస:62
లస: ససస స
94-73/722

1604 NDX3160876
పపరర: పదదజ నరరక

94-74/744

భరస : తరరనధర నరరక
ఇసటట ననస:17-1-45
వయససస:33
లస: ససస స
94-75/77

Deleted

1612 NDX0649491
పపరర: రతన బబయ మణడపరక�

1592 NDX2262301
పపరర: వనసకట రరవప నసతలపరటట

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:17/1/45
వయససస:39
లస: ససస స

94-73/99

తసడడ:డ శశషష బబబణ పపలచదరర
ఇసటట ననస:17/1/46
వయససస:37
లస: పప
95-193/3

94-73/86

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:17/1/44
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనతయకరరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:17-1-45
వయససస:39
లస: పప
1609 NDX2044543
పపరర: కకషష చదషతనఖ పపలచదరర

1589 NDX0187419
పపరర: వనసకరయమమద� మమలశశటస ట�

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:17-1-43
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప నరరక
ఇసటట ననస:17-1-45
వయససస:38
లస: పప

భరస : అపరపరరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:17-1-45
వయససస:32
లస: ససస స
1608 NDX2044535
పపరర: శవ కలమమరర మపరరస

94-75/73

భరస : ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:17/1/45
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసగయఖ
ఇసటట ననస:17/1/45
వయససస:46
లస: పప
1605 NDX2262723
పపరర: అనత వషష
ష మలకల

1591 NDX2262251
పపరర: భవరన నసతలపరటట

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:17-1-44
వయససస:43
లస: పప
94-73/93

94-73/85

భరస : లకడద నతరరయణ�
ఇసటట ననస:17/1/43
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : హరరబబబణ � �
ఇసటట ననస:17/1/44
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరమమళళ� �
ఇసటట ననస:17/1/44
వయససస:67
లస: పప
1599 NDX0470567
పపరర: గసగరభవరన తరరవధద�

94-72/1130

భరస : వనసకటబడవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:17-1-43
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : పడవణ కలమమర దదసడపరటట
ఇసటట ననస:17/1/44
వయససస:41
లస: ససస స
1596 JBV1391044
పపరర: ససబబబరరవప� దదసడపరటట�

1588 NDX3118742
పపరర: వనసకట రరవప నసతలపరటట

1586 NDX0095398
పపరర: లకడద నతరరయణ మమలశశటస ట

తసడడ:డ నతరరయణ
ఇసటట ననస:17/1/42
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:17-1-43
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ�
ఇసటట ననస:17/1/43
వయససస:67
లస: పప
1593 NDX1864272
పపరర: యమమన సరసశత దదసడపరటట

94-73/84

భరస : శకహరర రరవప
ఇసటట ననస:17/1/42
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప అసచద
ఇసటట ననస:17-1-43
వయససస:68
లస: ససస స
1590 AP151010174057
పపరర: వనసకటరరవప నసతలపరటట�

1585 NDX0185520
పపరర: శకలకడద చటటసపప తష

1607 NDX2044527
పపరర: శరఖమల దదవ పపలచదరర

94-73/97

భరస : శశషష బబబణ పపలచదరర
ఇసటట ననస:17/1/46
వయససస:63
లస: ససస స
1610 NDX2867943
పపరర: ససత మహలకడద ఎరరబసడడ

94-76/760

భరస : వనసకటటశశర రరవప ఎరరబసడడ
ఇసటట ననస:17-1-46
వయససస:54
లస: ససస స
94-76/37

1613 NDX0747055
పపరర: మణరళ కకషష మణడపరక

94-76/38

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:17-1-48
వయససస:75
లస: పప
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1614 NDX2481869
పపరర: నరరయణమద కర వ
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94-73/100

భరస : హహసపషన రరడడడ కరటసరన
ఇసటట ననస:17-1-49
వయససస:39
లస: ససస స
1617 NDX0873166
పపరర: నలర పననన శవ పడసరద

94-76/40

94-76/42

1621 NDX2482008
పపరర: ససమమధ దదవ సససగస శశటస ట

94-76/45

1624 NDX1105295
పపరర: వరరరరడడడ భమవరపప

94-76/48

1627 AP151010174594
పపరర: రరధతకకషషమమరరస సససగసశశటస ట
తసడడ:డ శకరరమకకషషరసగయఖ
ఇసటట ననస:17-1-53
వయససస:73
లస: పప

1629 NDX2146828
పపరర: వనసకట ససజనఖ సప మననన

1630 NDX1556036
పపరర: చదననమద సప మననన

94-75/79

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సప మననన
ఇసటట ననస:17-1-57
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:17-1-57
వయససస:71
లస: ససస స
1635 NDX2689248
పపరర: వనసకట సరయ మహహసదడ
సప మననన
తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:17-1-57
వయససస:18
లస: పప
1638 NDX1327717
పపరర: ససధత సడవసత మమకల

తసడడ:డ బబజవల పఠరన
ఇసటట ననస:17-1-58
వయససస:22
లస: ససస స

1633 NDX1555962
పపరర: శకనవరస రరవప సప మననన

94-75/1051

1636 NDX3016896
పపరర: అయయషర షపక

94-76/46

1639 NDX1272004
పపరర: కకషష చలర బసడ

94-76/49

1642 NDX2867877
పపరర: బజ వల పటబన
తసడడ:డ మసరసన పటబన
ఇసటట ననస:17-1-58
వయససస:48
లస: పప

1622 NDX1145606
పపరర: తతట శకనవరసన

94-76/44

1625 NDX2471035
పపరర: రరఢ కకషష మమరరస సససగసశశటస ట

94-76/47

1628 NDX3062288
పపరర: రరణణ కరరసరల

94-76/762

భరస : పరడనసస కసవయర కరరసరల
ఇసటట ననస:17-1-54
వయససస:53
లస: ససస స
94-75/80

1631 NDX2356236
పపరర: తపపమద గగలర

94-75/81

భరస : శశషనన
ఇసటట ననస:17-1-57
వయససస:57
లస: ససస స
94-75/83

1634 NDX2689255
పపరర: వనసకట లమవణఖ సప మననన

94-75/1050

తసడడ:డ శకనవరసరరరవప
ఇసటట ననస:17-1-57
వయససస:20
లస: ససస స
94-75/1171

1637 NDX3039500
పపరర: అయయషర షపక

94-75/1172

భరస : షరమర షపక
ఇసటట ననస:17-1-57
వయససస:26
లస: ససస స
94-76/51

తసడడ:డ శశషనన
ఇసటట ననస:17-1-57
వయససస:32
లస: పప
94-75/84

94-76/41

తసడడ:డ శక రరమ కకషష రసగయఖ సససగసశశటస ట
ఇసటట ననస:17-1-52
వయససస:75
లస: పప

భరస : సమమదర షపక
ఇసటట ననస:17-1-57
వయససస:27
లస: ససస స
94-76/50

1619 NDX1145598
పపరర: తతట వజయ లకకద

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:17-1-52
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:17-1-57
వయససస:45
లస: పప

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:17-1-57
వయససస:31
లస: ససస స
1641 NDX2415602
పపరర: నసహహ అఫరరన పఠరన

94-76/43

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:17-1-57
వయససస:41
లస: ససస స
94-75/82

94-76/39

భరస : శకనవరసన
ఇసటట ననస:17-1-52
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకదరరడడడ
ఇసటట ననస:17-1-52
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమకకషష రసగయఖ సససగస శశటస ట
ఇసటట ననస:17-1-52
వయససస:75
లస: పప

1632 NDX1555996
పపరర: గసగమద సప మననన

95-194/5

భరస : రరధత కకషష మమరరస సససగస శశటస ట
ఇసటట ననస:17-1-52
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ తదజ రరజ మసడథత
ఇసటట ననస:17-1-52
వయససస:65
లస: పప
1626 NDX2487783
పపరర: రరధత కకషష మమరరస సససగస శశటస ట

1618 SQX1878693
పపరర: ఇమమమన పఠరన

1616 NDX0873174
పపరర: నలర పననన ఉషర రరణణ�

భరస : శవ పడసరదస�
ఇసటట ననస:17-1-51
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మఖసబల పఠరన
ఇసటట ననస:17-1-51
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరధత కకషష మమరరస సససగసశశటస ట
ఇసటట ననస:17-1-52
వయససస:74
లస: ససస స
1623 NDX0626705
పపరర: హహమదతదల మసడథత

94-75/78

తసడడ:డ శవ పడసరద నలర పననన
ఇసటట ననస:17-1-51
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ నతరరయణ
ఇసటట ననస:17-1-51
వయససస:46
లస: పప
1620 NDX2471043
పపరర: ససమమధత దదవ సససగసశశటస ట

1615 NDX1818493
పపరర: మమధసరర నలర పననన

1640 NDX2867521
పపరర: సమమదర షపక

94-76/763

తసడడ:డ హసన షపక
ఇసటట ననస:17-1-57
వయససస:29
లస: పప
94-76/764

1643 NDX2851350
పపరర: షరనతజ పరవన పటబన

94-76/765

భరస : బజ వల పటబన
ఇసటట ననస:17-1-58
వయససస:47
లస: ససస స
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1644 NDX3021854
పపరర: నతగ శకనవరస కసతదటట
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94-76/766

1645 NDX3021904
పపరర: ససధ ససరరపరరన కసతదటట

తసడడ:డ రరమ మణరళమహన రరవప కసతదటట
ఇసటట ననస:17-1-59
వయససస:50
లస: పప

భరస : నతగ శకనవరస కసతదటట
ఇసటట ననస:17-1-59
వయససస:40
లస: ససస స

1647 NDX2261857
పపరర: వగరనష పపపలర

1648 NDX2261865
పపరర: ఉమమకరసత పపపపలర

94-74/27

తసడడ:డ వనసకట రతనస పపపలర
ఇసటట ననస:17-1-62
వయససస:37
లస: పప
1650 NDX0180679
పపరర: నతగ అనత రరమపపడడ�

94-76/52

94-76/55

94-76/58

94-75/85

94-75/88

94-75/92

భరస : ససధతకర�
ఇసటట ననస:17/1/68
వయససస:42
లస: ససస స

1660 NDX2074250
పపరర: శవ కలమమరర మసడవ

1663 NDX2074227
పపరర: రవ తదజ మసడవ

1666 NDX2262665
పపరర: నతగరశశర రరవప గగనసగణసటర

94-73/101

1669 NDX1088103
పపరర: శవరరమకకషషయఖ వడర మమడడ

94-76/772

1672 AP151010177513
పపరర: మహలకకద చదదళళ�
భరస : సతఖనతరరయణ�
ఇసటట ననస:17/1/68
వయససస:47
లస: ససస స

1652 NDX2037597
పపరర: అసదతషననసర బబగమ షపక

94-76/54

1655 NDX2037696
పపరర: అబణదల వహహద షపక

94-76/57

1658 NDX3136553
పపరర: నతగరసదడ బబబణ జశటట

94-73/731

తసడడ:డ రరమసదమ బబబణ జశటట
ఇసటట ననస:17-1-66
వయససస:27
లస: పప
94-75/86

1661 NDX1001254
పపరర: జయశక బబ మదననన

94-75/87

భరస : ససరరసదడబబబణ
ఇసటట ననస:17-1-66
వయససస:45
లస: ససస స
94-75/89

1664 NDX0977629
పపరర: ఉదయ కకషష ససహహచ

94-75/90

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:17-1-66
వయససస:29
లస: పప
94-75/93

1667 NDX3097649
పపరర: నతగరశశర రరవప గగనసగణసటర

94-75/1173

తసడడ:డ రరమయఖ గగనసగణసటర
ఇసటట ననస:17-1-66
వయససస:58
లస: పప
94-73/102

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:17/1/67
వయససస:66
లస: పప
94-73/104

94-74/754

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:17-1-63
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:17-1-66
వయససస:80
లస: పప

భరస : శవరరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:17/1/67
వయససస:58
లస: ససస స
1671 AP151010177507
పపరర: సరసశత చదదళళ�

94-76/56

తసడడ:డ ఫణణ కలమమర మసడవ
ఇసటట ననస:17-1-66
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ భమమరరవప మసడవ
ఇసటట ననస:17-1-66
వయససస:50
లస: పప
1668 NDX1088210
పపరర: పడమలమదదవ వడర మమడడ

1657 NDX2843340
పపరర: మహససనత షపక

1649 NDX2936755
పపరర: అబణదల మహమమద షపక

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:17-1-63
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : ఫణణ కలమమర మసడవ
ఇసటట ననస:17-1-66
వయససస:44
లస: ససస స

తలర : జయశక జజససస
ఇసటట ననస:17-1-66
వయససస:27
లస: పప
1665 NDX2262434
పపరర: ఫణణకలమమర మసడవ

94-76/53

భరస : అఫరలలదదదన షపక
ఇసటట ననస:17-1-63
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫణణ కలమమర మసడవ
ఇసటట ననస:17-1-66
వయససస:26
లస: ససస స
1662 NDX1916347
పపరర: నతగరసదడ బబబణ జజససస

1654 NDX2189729
పపరర: జహహరరదదదన షపక

94-74/26

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:17-1-63
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:17-1-63
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరతనస � �
ఇసటట ననస:17-1-63
వయససస:80
లస: పప
1659 NDX2074219
పపరర: మమనక మసడవ

94-74/28

భరస : అబణదల హమద షపక
ఇసటట ననస:17-1-63
వయససస:42
లస: ససస స

తలర : షపక అసదతషననసర
ఇసటట ననస:17-1-63
వయససస:39
లస: పప
1656 JBV2727170
పపరర: పడభబకరరరవప తతడడగరరర � �

1651 NDX2189745
పపరర: నసజజఞ త ఫరతమమ

1646 NDX0181156
పపరర: అనసరరధ� మమమననన�

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:17/1/60
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతనస పపపపలర
ఇసటట ననస:17-1-62
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ నతగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:17-1-63
వయససస:36
లస: ససస స
1653 NDX1901025
పపరర: షపక అఫరలలదదదన

94-76/767

1670 NDX1520601
పపరర: శరకవరణణ చదదళర

94-73/103

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ చదదళర
ఇసటట ననస:17/1/68
వయససస:29
లస: ససస స
94-73/105

1673 NDX1864405
పపరర: వనసకటససబబమద చదదళర

94-73/106

భరస : వనసకటరమణ చదదళర
ఇసటట ననస:17/1/68
వయససస:73
లస: ససస స
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1674 AP151010174419
పపరర: ససధతకర చదదళళ�

94-73/107

తసడడ:డ వనసకటరమణ�
ఇసటట ననస:17/1/68
వయససస:48
లస: పప
1677 NDX0797472
పపరర: ససతతలకడద పప కకరర�

94-73/108

తసడడ:డ వనసకటరమణ�
ఇసటట ననస:17/1/68
వయససస:53
లస: పప
94-73/110

భరస : వనసకట శవరరమ పడసరద�
ఇసటట ననస:17/1/69
వయససస:46
లస: ససస స
1680 NDX2230431
పపరర: శశషమద కకణణదదన

1675 AP151010174441
పపరర: సతఖనతరరయణ చదదళళ�

94-75/116

1676 NDX1864330
పపరర: నతగనక తయఖబసడడ

94-73/109

తసడడ:డ వనసకటశవరరమపడసరద తయఖబసడడ
ఇసటట ననస:17-1-69
వయససస:24
లస: ససస స

1678 NDX0786699
పపరర: వనసకట శవ రరస పడసరద�
తయఖబసడడ�
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:17-1-69
వయససస:54
లస: పప

94-73/111

1681 NDX2230456
పపరర: వనణణ గగపరల కకణణదదన

94-75/117

1679 NDX2230449
పపరర: అననపపరష కకణణదదన

94-75/115

భరస : వనణణ గగపరల కకణణదదన
ఇసటట ననస:17-1-69, NEAR MUNICIPAL PA
వయససస:34
లస: ససస స
1682 AP151000006110
పపరర: దదవయఖ రరమశశటస ట

94-74/29

భరస : శసకర రరవప కకణణదదన
ఇసటట ననస:17-1-69, NEAR MUNICIPAL PA
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప కకణణదదన
ఇసటట ననస:17-1-69, NEAR MUNICIPAL PA
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అసతయఖ
ఇసటట ననస:17-1-71
వయససస:67
లస: పప

1683 AP151010177253
పపరర: ససతతరరవమద వసకరయలపరటట

1684 NDX0817296
పపరర: ససరరషరబబణ వసకరయలపరటట

94-73/113

1685 AP151010174256
పపరర: బలరరమకకషషయఖ
వసకరయలపరటట�
తసడడ:డ రతస యఖ�
ఇసటట ననస:17/1/72
వయససస:76
లస: పప

94-73/114

94-73/116

1688 NDX1204635
పపరర: హరరవరర న జసగరల

94-73/117

94-73/112

భరస : బలరరమకకకషష
ఇసటట ననస:17/1/72
వయససస:65
లస: ససస స
1686 NDX0426460
పపరర: నరదల జసగరల

తసడడ:డ బలరరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:17/1/72
వయససస:41
లస: పప
94-73/115

భరస : హరరవరరరన
ఇసటట ననస:17/1/74
వయససస:41
లస: ససస స
1689 NDX1204528
పపరర: లకరరదరరజ ననలపరటట

భరస : లకరరద రరజ�
ఇసటట ననస:17/1/74
వయససస:53
లస: ససస స
94-73/118

తసడడ:డ పడకరశస
ఇసటట ననస:17/1/74
వయససస:62
లస: పప
1692 NDX2648954
పపరర: అవనతశ జజగరర మమడడ

94-74/603

94-73/121

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:17/1/76
వయససస:67
లస: ససస స

1693 NDX0187203
పపరర: ససనత� మమరరనన�

1696 NDX2189604
పపరర: షనసదఖ కకరరటబల

94-76/59

94-73/123

1699 NDX0182956
పపరర: సరహహత గగరసటర �

1691 NDX1727447
పపరర: జవహరరరల పపదద

94-73/119

1694 NDX1033414
పపరర: సరమమమజఖస తదళళ

94-73/120

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:17/1/75
వయససస:49
లస: ససస స
94-75/94

1697 NDX0183426
పపరర: బడహదనసదస గగరసటర

94-75/95

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:17-1-75
వయససస:54
లస: పప
94-72/411

1700 NDX0426478
పపరర: రజనదదవ యడర పలర

తసడడ:డ బడహదనసదస� గగరసటర
ఇసటట ననస:17-1-75 VIDHYA NAGER
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:17/1/76
వయససస:42
లస: ససస స

1702 JBV2728079
పపరర: శకనవరసస యడర పలర

1703 JBV2728087
పపరర: రరజజరరవప వనజసడర

తసడడ:డ సతఖనతనరరయణ
ఇసటట ననస:17/1/76
వయససస:47
లస: పప

94-74/31

తసడడ:డ అకసయఖ పపదద
ఇసటట ననస:17-1-74
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ గగపసచసద కకరరటబల
ఇసటట ననస:17-1-75
వయససస:22
లస: పప

భరస : వజయకలమమర మలమరదద
ఇసటట ననస:17-1-75
వయససస:43
లస: ససస స
1701 NDX0426486
పపరర: బడహదలల వనజసడడర

94-74/30

భరస : దతసరర హహసపసన దదవయఖ�
ఇసటట ననస:17/1/75
వయససస:45
లస: ససస స

తలర : నరదల
ఇసటట ననస:17/1/75
వయససస:28
లస: పప
1698 NDX1727405
పపరర: లమవణఖ మలమరదద

1690 NDX1727264
పపరర: పదతదవత పపదద

తసడడ:డ మమరస
ఇసటట ననస:17/1/74
వయససస:45
లస: పప

భరస : జవహరరరల పపదదద
ఇసటట ననస:17-1-74
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపయఖ జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:17-1-74
వయససస:20
లస: పప
1695 NDX0999870
పపరర: హరరష జసగల

1687 AP151010177386
పపరర: మమరర సరగజన ననలపరటట�

94-73/124

94-73/122

94-73/125

తసడడ:డ ఆదదయఖ
ఇసటట ననస:17/1/76
వయససస:80
లస: పప
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94-73/732

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ మమడడ
ఇసటట ననస:17-1-76
వయససస:47
లస: పప

94-73/733

భరస : వరయఖ మమడడ
ఇసటట ననస:17-1-76
వయససస:37
లస: ససస స

1707 NDX1916560
పపరర: వనసకట రమణ శకసగవపప కస

94-75/97

తసడడ:డ రరమమసజననయణలల శకసగవపప కస
ఇసటట ననస:17-1-76
వయససస:30
లస: ససస స
1710 NDX1652503
పపరర: అజయ కలమమర వరకర

1708 NDX1001064
పపరర: లకడద వనసకట కరశరతనస

94-75/100

1711 NDX1652495
పపరర: జయసత కలమమర వరకర

94-75/98

తసడడ:డ వరయఖ మమమడడ
ఇసటట ననస:17-1-76 2/4 LINE
వయససస:19
లస: ససస స
1716 AP151010174049
పపరర: శశరరఖమరరవప కకడతల�

94-75/101

94-73/128

94-73/130

94-73/133

94-73/134

తసడడ:డ కరశ కకసడత రరడడ యయనసమణల
ఇసటట ననస:17-1-91
వయససస:23
లస: ససస స

1723 NDX1365568
పపరర: పడణవ జజగరర మమడడ

1726 JBV2727238
పపరర: ససరఖనతరరయణ యడర పరటట

94-73/605

1729 SQX2069599
పపరర: సమధతన షపక

94-73/131

1732 NDX2261428
పపరర: అమకత వజజర
తసడడ:డ వరరసజననయణలల వజజర
ఇసటట ననస:17-1-91
వయససస:23
లస: ససస స

94-75/102

1715 NDX0595215
పపరర: వనసకట పదదజ యకసల

94-73/127

1718 NDX1866146
పపరర: మమధసరర కసచరర

94-73/129

1721 NDX0470682
పపరర: అనసపమ జజగరర మమడడ�

94-73/132

భరస : ససతతరరమయఖ�
ఇసటట ననస:17/1/83
వయససస:45
లస: ససస స
94-75/104

1724 NDX1365360
పపరర: అవనతష జజగరర మమడడ

94-75/105

తసడడ:డ ససత రరమయఖ
ఇసటట ననస:17-1-83
వయససస:33
లస: పప
94-73/135

1727 NDX0789016
పపరర: కకషషపడసరద క�ణణదల�

94-73/136

తసడడ:డ శసకర నతయణడడ�
ఇసటట ననస:17/1/85
వయససస:50
లస: పప
95-72/775

తసడడ:డ బబబణ షపక
ఇసటట ననస:17-1-87
వయససస:20
లస: పప
94-73/137

1712 NDX1001122
పపరర: పడకరశరరవప గటటస

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:17/1/82
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:17/1/84
వయససస:84
లస: పప

భరస : శసకర నతయణడడ�
ఇసటట ననస:17/1\85
వయససస:67
లస: ససస స
1731 NDX2261402
పపరర: ఉషర రరడడడ యయనసమణల

94-75/103

తసడడ:డ ససతత రరమయఖ
ఇసటట ననస:17-1-83
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససరఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:17/1/84
వయససస:77
లస: ససస స
1728 NDX0787259
పపరర: వజయలకడద క�ణణదల�

1720 NDX0424903
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కసచరర

94-75/99

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:17/1/80
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచరయఖ
ఇసటట ననస:17/1/82
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:17/1/83
వయససస:53
లస: పప
1725 JBV2969343
పపరర: వశనకలమమరర యడర పరటట

94-73/126

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:17-1-80
వయససస:71
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:17/1/82
వయససస:44
లస: ససస స
1722 NDX0642272
పపరర: ససతతరరమయఖ జజగరర మమడడ

1717 NDX1001247
పపరర: నరసససహరరవప యకసల

1709 NDX1752477
పపరర: రవ రరజజ

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:17-1-76
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:17/1/80
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:17/1/80
వయససస:65
లస: పప
1719 AP151010177147
పపరర: పదద కసచరర �

1714 NDX0554899
పపరర: శరరష యకసల

94-75/96

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:17-1-76
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరమమ రరవప వరకర
ఇసటట ననస:17-1-76
వయససస:27
లస: పప
94-75/1052

1706 NDX2019439
పపరర: శరకవణ ససధఖ సససకర

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:17-1-76
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:17-1-76
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమ రరవప వరకర
ఇసటట ననస:17-1-76
వయససస:25
లస: పప
1713 NDX2619021
పపరర: శరకవణణ మమమడడ

1705 NDX2792729
పపరర: శరసత కలమమరర మమడడ

1730 NDX3118551
పపరర: సరసశత మగరల

94-72/1189

భరస : హనసమయఖ మగరల
ఇసటట ననస:17-1-91
వయససస:54
లస: ససస స
94-73/138

1733 NDX1662049
పపరర: రమణ శకసగవపప కస

94-73/139

భరస : రరమమసజననయణలల శకసగవపప కస
ఇసటట ననస:17/1/91
వయససస:29
లస: ససస స
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1734 NDX2261410
పపరర: లకడద జజఖషన వజజర
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94-73/140

తసడడ:డ వరరసజననయణలల వజజర
ఇసటట ననస:17-1-91
వయససస:29
లస: ససస స
1737 NDX2261451
పపరర: అననపపరష యయనసమణల

94-73/144

94-73/147

94-73/150

94-73/153

94-73/156

94-74/33

94-74/36

భరస : శకహరర బబబణ చగణరరపరటట
ఇసటట ననస:17-1-91
వయససస:37
లస: ససస స

1747 NDX2261550
పపరర: రరమచసదడ బసక

1750 NDX2766285
పపరర: శకవణ ససధఖ ససకర

1753 NDX1887860
పపరర: శక హరర పరవపలకరర

1756 AP151010195041
పపరర: రవ కలమమర వరరకలలర

94-74/763

1759 NDX2813194
పపరర: ఆనసద బబబణ మమడ

94-73/154

1762 NDX2813756
పపరర: వనసకట లకడద మమడ
భరస : ఆనసదబబబణ మమడ
ఇసటట ననస:17-1-91
వయససస:33
లస: ససస స

1742 NDX2019918
పపరర: రసదదప చచదరర చపసడడ

94-73/149

1745 NDX2261576
పపరర: పడవణ కకదమల

94-73/152

1748 NDX2261584
పపరర: సరసబశవరరవప చపసడడ

94-73/155

తసడడ:డ గగపయఖ చపసడడ
ఇసటట ననస:17-1-91
వయససస:57
లస: పప
94-73/734

1751 NDX1884379
పపరర: లలత కలమమరర దదపపలపపడడ

94-74/32

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:17-1-91
వయససస:50
లస: ససస స
94-74/34

1754 NDX1651448
పపరర: ఫణణ ససదదప వరరకలలర

94-74/35

తసడడ:డ రవ కలమమర వరరకలలర
ఇసటట ననస:17-1-91
వయససస:26
లస: పప
94-74/37

1757 NDX2859981
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ ససకర

94-74/762

తసడడ:డ పపలర రరడడడ ససకర
ఇసటట ననస:17-1-91
వయససస:44
లస: పప
94-74/764

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమడ
ఇసటట ననస:17-1-91
వయససస:43
లస: పప
94-74/766

94-73/146

తసడడ:డ అపరపరరవప కకదమల
ఇసటట ననస:17-1-91
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప వరరకలలర
ఇసటట ననస:17-1-91
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ పపలర రరడడడ ససకర
ఇసటట ననస:17-1-91
వయససస:44
లస: పప
1761 NDX2794592
పపరర: గరకషద చగణరరపరటట

94-73/151

తసడడ:డ శరత బబబణ పరవపలకరర
ఇసటట ననస:17-1-91
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రవకలమమర వరరకలలర
ఇసటట ననస:17-1-91
వయససస:27
లస: పప
1758 NDX2806586
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ ససకర

1744 NDX2261352
పపరర: అనల కలమమర కకలర

1739 AP151010177087
పపరర: వజయలకడద మమకర�

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప చపసడడ
ఇసటట ననస:17/1/91
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరడడడ ససకర
ఇసటట ననస:17-1-91
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర వరరకలలర
ఇసటట ననస:17-1-91
వయససస:49
లస: ససస స
1755 NDX1039346
పపరర: పడశరసత ససదదప వరరకలలర

94-73/148

తసడడ:డ దసరర పడసరద రరవప బ కర స
ఇసటట ననస:17-1-91
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ మమకర
ఇసటట ననస:17/1/91
వయససస:74
లస: పప
1752 AP151010195468
పపరర: మమధవలత వరరకలలర

1741 NDX1918756
పపరర: అజయ కలమమర వరకర

94-73/143

భరస : రవసదడనతధరరడడడ�
ఇసటట ననస:17/1/91
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల కకషష కకలర
ఇసటట ననస:17-1-91
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ వజజర
ఇసటట ననస:17-1-91
వయససస:46
లస: పప
1749 NDX1772541
పపరర: రవసదడనతథ రరడడడ మమకర

94-73/145

తసడడ:డ ససబబబ రరవప వరకర
ఇసటట ననస:17/1/91
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప శకసగవపప కస
ఇసటట ననస:17/1/91
వయససస:34
లస: పప
1746 NDX2261329
పపరర: వరరసజననయణలల వజజర

1738 NDX2261386
పపరర: శవకలమమరర కరవపల

1736 NDX2261444
పపరర: అనత చసతత

భరస : శకనవరసరరవప చసతత
ఇసటట ననస:17-1-91
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ కకషష కరవపల
ఇసటట ననస:17-1-91
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పపలగస
ఇసటట ననస:17-1-91
వయససస:21
లస: పప
1743 NDX1662072
పపరర: రరమమసజననయణలల శకసగవపప కస

94-73/141

భరస : అనల కలమమర కకలర
ఇసటట ననస:17-1-91
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కరశ కకసడత రరడడ యయనసమణల
ఇసటట ననస:17-1-91
వయససస:51
లస: ససస స
1740 NDX2261246
పపరర: జవర నసద గగపరల పపలగస

1735 NDX2261394
పపరర: లకడద చదషతనఖ కకలర

1760 NDX2766079
పపరర: రమదదవ ససకర

94-74/765

భరస : చసదడ శశఖర రరడడడ ససకర
ఇసటట ననస:17-1-91
వయససస:41
లస: ససస స
94-74/767

1763 NDX2766152
పపరర: పవన కలమమర రరడడ ససకర

94-74/768

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరడడడ ససకర
ఇసటట ననస:17-1-91
వయససస:21
లస: పప
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1764 NDX3046323
పపరర: వజయలకడద మమక
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94-76/773

భరస : రవసదడనతథ రరడడడ మమక
ఇసటట ననస:17-1-91
వయససస:66
లస: ససస స
1767 NDX2972735
పపరర: అరరణ జజననలగడడ

94-74/769

94-73/157

భరస : చసదడ శశఖర గగనసగణసటర
ఇసటట ననస:17-1-92
వయససస:36
లస: ససస స
1773 NDX0191692
పపరర: రరమమరరవప నలర మతష
నలర మతష
తసడడ:డ వనసకటటశశరర నలర మతష
ఇసటట ననస:17-1-92
వయససస:60
లస: పప
1776 NDX2342806
పపరర: శశశలజ గణఱఱ స

1768 NDX2261659
పపరర: రరమ లకడద భసడతరర

1772 NDX2261261
పపరర: శశషయఖ గగనసగణసటర

1774 NDX3068137
పపరర: నతగమణణ వలలరరర

1777 NDX0899914
పపరర: మదదదననన సరశత

1780 NDX0643932
పపరర: జయశక కనననకసటట

భరస : లకకదరరడడడ�
ఇసటట ననస:17-1-92
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప�
ఇసటట ననస:17-1-92
వయససస:72
లస: ససస స
94-74/47

తసడడ:డ రగశయఖ వలలరరర
ఇసటట ననస:17-1-92
వయససస:68
లస: పప

94-73/736

1786 AP151010174503
పపరర: శరఖసకలమమర మమరరడడ �

94-74/50

1789 NDX1500827
పపరర: ససబబ రరవప అలమమరర

94-74/39

1792 NDX2793180
పపరర: మణరళ కకషష కకనకసచ
తసడడ:డ కకషష మణరరస కకనకసచ
ఇసటట ననస:17-1-92
వయససస:48
లస: పప

1778 NDX1373638
పపరర: కకటటశశరర వసగపరటట

94-74/40

భరస : రరమ కకషష
ఇసటట ననస:17-1-92
వయససస:41
లస: ససస స
94-74/42

1781 AP151010177555
పపరర: సరమమమజఖస మమరరడడ �

94-74/43

భరస : లకకదరరడడడ�
ఇసటట ననస:17-1-92
వయససస:66
లస: ససస స
94-74/45

1784 NDX0522136
పపరర: శవ నతగరశశరరరవప కనననగసటట

94-74/46

తసడడ:డ సదతశవరరవప
ఇసటట ననస:17-1-92
వయససస:30
లస: పప
94-74/48

1787 NDX0181164
పపరర: శరత బబబణ పరవపలకరర

94-74/49

తసడడ:డ ససరయఖ పరవపలకరర
ఇసటట ననస:17-1-92
వయససస:51
లస: పప
94-74/51

తసడడ:డ వర రరజ
ఇసటట ననస:17-1-92
వయససస:66
లస: పప
94-74/770

94-73/737
1775 NDX3207941
పపరర: సరయ రరస రసగనతథ నలర బబ తషల

తసడడ:డ అలక
ర రయఖ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:17-1-92
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ లకకదరరడడడ�
ఇసటట ననస:17-1-92
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:17-1-92
వయససస:56
లస: పప
1791 NDX3082062
పపరర: సరసబ శవరరవప వలలరరర

1783 NDX0999748
పపరర: గగపసకకషష కరకలమమనస

94-73/159

తసడడ:డ అనసత రరమయఖ గణణణగణసటర
ఇసటట ననస:17-1-92
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:17-1-92
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ నతగభమషణ
ఇసటట ననస:17-1-92
వయససస:35
లస: పప
1788 NDX0522169
పపరర: సదతశవరరవప కనననగసటట

94-73/158

భరస : సదతశవరరవప
ఇసటట ననస:17-1-92
వయససస:50
లస: ససస స
94-74/44

94-73/254

1771 NDX2261253
పపరర: చసదడ శశఖర గణణణగణసటర

1779 AP151010177244
పపరర: శరరధ దదవ మమరరడడడ�

94-74/41

1769 NDX2261667
పపరర: రరణణక చపసడడ

భరస : సరసబశవ రరవప చపసడడ
ఇసటట ననస:17-1-91,ROHAN HARIVILLU AP
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబణ
ఇసటట ననస:17-1-92
వయససస:35
లస: ససస స

1785 NDX1110089
పపరర: భబససర నలర పరటట

94-73/253

భరస : సరసబశవరరవప వలలరరర
ఇసటట ననస:17-1-92
వయససస:66
లస: ససస స
94-74/38

94-73/735

తలర : అరరణ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:17-1-91/4, A-3
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ గణణణగణసటర
ఇసటట ననస:17-1-92
వయససస:32
లస: పప
94-73/629

1766 NDX2971703
పపరర: మనసష కరరక

భరస : గగపరల కకషష మమరరస కకకవడడ
ఇసటట ననస:17-1-91,ROHAN HARIVILLU AP
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వ యస ఎన మలలర శశరరరవప గణఱఱ స
ఇసటట ననస:17-1-92
వయససస:32
లస: ససస స

1782 NDX0890483
పపరర: మదదదననన కకరణ కలమమరర�

95-194/6

తలర : అపసర మహమదద
ఇసటట ననస:17-1-91
వయససస:27
లస: పప

భరస : రవబబబణ కరరక
ఇసటట ననస:17-1-91/4, A-3
వయససస:51
లస: ససస స
1770 NDX2261469
పపరర: ససమత దదవఖకకలల

1765 SQX1878487
పపరర: బబబణ జజన మహమదద

1790 AP151010174502
పపరర: లకకదరరడడడ మమరరడడడ�

94-74/52

తసడడ:డ కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:17-1-92
వయససస:77
లస: పప
94-74/771

1793 NDX2827962
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పరడఠరకకనతడ

94-74/772

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పరడఠరకకనతడ
ఇసటట ననస:17-1-92
వయససస:42
లస: పప
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1794 NDX2812527
పపరర: పసవఎస లకడద మణలలకలటర

94-74/773

భరస : మణరళకకషష మణలలకలటర
ఇసటట ననస:17-1-92
వయససస:39
లస: ససస స
1797 NDX2270726
పపరర: అరరణత కలమమర జజననలగడడ

94-94/63

1798 NDX2270791
పపరర: సరసశత మగరల

94-94/66

1801 NDX2270700
పపరర: వరరరల ససరరల కలమమర బబటబలమ

94-94/64

1804 NDX2864478
పపరర: అరరణ కలమమరర గరరర పరటట

94-94/62

1799 NDX2270676
పపరర: నవన కలమమర వనమణల

94-94/65

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వనమణల
ఇసటట ననస:17-1-92
వయససస:23
లస: పప
94-94/67

తసడడ:డ కకపరదతనస బబటబలమ
ఇసటట ననస:17-1-92/6
వయససస:50
లస: పప
94-74/774

1796 NDX2270569
పపరర: జయపడద బతల

భరస : వరరరల ససరరల కలమమర బతల
ఇసటట ననస:17-1-92
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : హనసమయఖ మగరల
ఇసటట ననస:17-1-92
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యరకమతష
ఇసటట ననస:17-1-92
వయససస:23
లస: పప
1803 NDX2864510
పపరర: ససనల కలమమర గరరర పరటట

94-94/61

భరస : చసదడ శశఖర మగరల
ఇసటట ననస:17/1/92
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రవ బబబణ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:17-1-92
వయససస:52
లస: ససస స
1800 NDX2270684
పపరర: ఉదయ కలమమర యరకమతష

1795 NDX2270650
పపరర: వజయలకడద మగరల

1802 NDX2270734
పపరర: చసదడ శశఖర మగరల

94-94/68

తసడడ:డ హనసమయఖ మగరల
ఇసటట ననస:17-1-92-A4
వయససస:34
లస: పప
94-74/775

94-72/1451
1805 NDX3293214
పపరర: చదషతనఖ నలర మతష Nallamothu

తసడడ:డ చసదడయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:17-1-92 HIMAJA ENCLAVE
వయససస:45
లస: పప

భరస : ససనల కలమమర గరరర పరటట
ఇసటట ననస:17-1-92 HIMAJA ENCLAVE
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమరరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:17-1-92 plot number 104
వయససస:18
లస: పప

1806 NDX1773051
పపరర: రమఖ సరయ పసననమననన

1807 NDX0628222
పపరర: శరరష యరకబబ యన�

1808 NDX0628040
పపరర: మమధవ యరకబబ యన�

94-73/160

తసడడ:డ రవసదడబబబణ పసననమననన
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:24
లస: ససస స
1809 NDX0628016
పపరర: నతయబ బ షపక�

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:17/1/93
వయససస:29
లస: ససస స
94-73/163

భరస : మహహదదదన�
ఇసటట ననస:17/1/93
వయససస:40
లస: ససస స
1812 NDX0628420
పపరర: ససమలత దతసరర�

94-73/166

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:17/1/93
వయససస:42
లస: ససస స
1815 NDX0899948
పపరర: ఆరర శకలకడద సరగజన�

94-73/169

తసడడ:డ నతగభమషణస�
ఇసటట ననస:17/1/93
వయససస:46
లస: పప

94-73/164

94-73/172

94-73/165

భరస : రరస పడసరద�
ఇసటట ననస:17/1/93
వయససస:42
లస: ససస స

1813 NDX2020014
పపరర: గరత పపదద ననన

1814 NDX1033810
పపరర: జయలకడద కరకలమమనస

94-73/167

1816 NDX1109727
పపరర: లకడద వనసకట కరశరతనస గటటస

1819 NDX1110378
పపరర: మహహష గటటస

1822 NDX0621482
పపరర: రరమ పడకరశ వ�
తసడడ:డ రమమష�
ఇసటట ననస:17/1/93
వయససస:48
లస: పప

94-73/168

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:17/1/93
వయససస:49
లస: ససస స
94-73/170

1817 NDX1918749
పపరర: నతగ మలలర శశరమద యలవరరస

94-73/171

భరస : బసవ పపనతనరరవప యలవరరస
ఇసటట ననస:17/1/93
వయససస:64
లస: ససస స
94-73/173

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:17/1/93
వయససస:33
లస: పప
94-73/175

1811 NDX0627893
పపరర: నలమ వనమణలపలర �

భరస : నతగరసజననయ శకకరసత నతరరయణ�
ఇసటట ననస:17/1/93
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:17/1/93
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:17/1/93
వయససస:27
లస: పప
1821 NDX0621599
పపరర: సరసబశవరరవప దతసరర�

1810 NDX0628123
పపరర: నతగ జయలకడద పరమమతషదన�

94-73/162

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:17/1/93
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పడసరద పపదద ననన
ఇసటట ననస:17/1/93
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రవసదడ నతధ ఠరగమర�
ఇసటట ననస:17/1/93
వయససస:52
లస: ససస స
1818 NDX0999722
పపరర: శవరజ కరకలమమనస

94-73/161

1820 NDX1085083
పపరర: కకపరరరవప దదవళళ

94-73/174

తసడడ:డ జగనతనథస
ఇసటట ననస:17/1/93
వయససస:37
లస: పప
94-73/176

1823 NDX1165141
పపరర: శసకర రరవప లసకపలర

94-73/177

తసడడ:డ పపరష యఖ
ఇసటట ననస:17/1/93
వయససస:57
లస: పప
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1824 NDX1088129
పపరర: రఘణ రరస వనమణలపలర

94-73/178

తసడడ:డ వనసకట నతగరసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:17/1/93
వయససస:57
లస: పప
1827 NDX1198431
పపరర: పడకరశరరవప గగటటస

తసడడ:డ నతగరశశటస �ట
ఇసటట ననస:17/1/93
వయససస:59
లస: పప
94-73/181

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:17/1/93
వయససస:64
లస: పప
1830 ZZB0937369
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మసదలపప

94-73/739

94-74/55

94-74/58

94-74/61

1842 NDX2428746
పపరర: పదద లత ధసళపళ

94-74/64

94-74/56

1837 NDX1618570
పపరర: వణత సడవసత చదరరకకరర

1840 NDX2189489
పపరర: నతగ భడమరరసబ ఒదసదల

1843 NDX1809559
పపరర: భణవననశశరర నలర పననన

94-74/67

1846 NDX1808718
పపరర: ఇసదదర పసడయదరరరన కడడయమల

94-74/59

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:57
లస: ససస స

1849 NDX2150373
పపరర: వనసకట ససశల దతరపననన

94-74/62

1852 NDX0595587
పపరర: వనసకట ససజజత మమదరమమటర�
భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:63
లస: ససస స

1835 NDX2020154
పపరర: పరవన నతగ శక అనసజ బళర

94-74/57

1838 NDX0897850
పపరర: ఉదయగరరర లకడద�

94-74/60

1841 NDX1802330
పపరర: వరసవ లత కనననగసటట

94-74/63

భరస : మహహష కలమమర కనననగసటట
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:38
లస: ససస స
94-74/65

1844 NDX1838962
పపరర: ససజజత మమసదఖస

94-74/66

భరస : చనన రరడడపప మమసదఖస
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:44
లస: ససస స
94-74/68

1847 NDX0789180
పపరర: పదదశక ననత�

94-74/69

భరస : వనసకట రమణయఖ�
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:52
లస: ససస స
94-74/71

భరస : వనసగయఖ దతరపననన
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:57
లస: ససస స
94-74/73

94-74/54

భరస : చసదడమమళ�
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకట భవరన శసకర ఆదదమణలస
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:48
లస: ససస స
94-74/70

1832 NDX1838905
పపరర: కకరస ర పసడయమ నసదదపరటట

తసడడ:డ శవ కలమమర బళర
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ధనససజయరరవప నలర పననన
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రవసదడ బబబణ�
ఇసటట ననస:17/1/93
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఎ యస సస వ రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:58
లస: ససస స

1834 NDX1501700
పపరర: సరరత కపసలవరయ

94-73/738

తసడడ:డ బడహదనసద రరడడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : భబరర వ నలకలమమర భవనస
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప ధసళపళ
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:41
లస: ససస స

1851 NDX0900878
పపరర: అనతనపడగడ ససధఖ�

94-74/53

తసడడ:డ లకకదనతరరయణ చదరరకకరర
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:31
లస: ససస స

1839 NDX0897330
పపరర: వనసకట నతగ వజయ దసరర �
అనతనపడగడ�
తసడడ:డ నతగరరజ�
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:33
లస: ససస స

1848 NDX1500678
పపరర: పదతదవత చదనసనపరటట

1831 NDX2020212
పపరర: రరఘవ వనషషషవ బళర

1829 NDX3006368
పపరర: హహమసత కలమమర తతడడబబ యన
తసడడ:డ ససపత కలమమర తతడడబబ యన
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వషష
ష మమరరస
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకదనతరరయణ చదరరకకరర
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:28
లస: ససస స

1845 NDX0187005
పపరర: సరళ దదవ� పసననమననన�

94-73/182

తసడడ:డ శవ కలమమర బళర
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శవయఖ వనమణల
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:26
లస: ససస స
1836 NDX1618596
పపరర: సపసదన చదరరకకరర

1828 NDX1088053
పపరర: బసవ పపనతనరరవప యలవరరస

94-73/180

తసడడ:డ నతరరయణ�
ఇసటట ననస:17/1/93
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:17/1/93
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప మసదలపప
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:31
లస: పప
1833 NDX1500207
పపరర: నతగ సరయ సఅజత వనమణల

94-73/179 1826 NDX0894634
1825 NDX0621573
పపరర: వనసకట ససబబయఖ ఎరకబబ యన�
పపరర: ఆరర రవసదడనతధ థతగమర�

1850 NDX0190322
పపరర: మలర శశరర� వపయమఖరర�

94-74/72

భరస : శవ రరమరరడడ �
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:61
లస: ససస స
94-74/74

1853 NDX1618364
పపరర: యగరశ చచదరర బసడర మమడడ

94-74/75

తసడడ:డ రమమశ బసడర ఉడడ
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:25
లస: పప
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1854 NDX0523878
పపరర: శకనవరసరరవప మమదరమమటర

94-74/76

తసడడ:డ యలమసద రరవప
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:46
లస: పప
94-74/79

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:56
లస: పప
94-74/604

94-75/106

94-74/605

94-74/144

1870 NDX3017316
పపరర: సససధస పపడకనడక

1873 NDX3281748
పపరర: రరఘవరరపప సరసబశవ రరవప

తసడడ:డ చననప రరడడడ బణససరరడడడ
ఇసటట ననస:17-1-93,F.NO.401
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:17-1-94
వయససస:48
లస: పప

94-72/1445
1875 NDX3281763
పపరర: రరఘవరరపప సరయ ససరఖ శవ
పడసరద
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:17-1-94
వయససస:19
లస: పప

1876 NDX2261725
పపరర: అనస రరధ గదదద

1878 NDX2019769
పపరర: వనసకట నరసమద దదసత రరడడ

94-73/185

భరస : వనసకట రమణ రరడడడ దదసత రరడడడ
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:58
లస: ససస స
1881 NDX2020139
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ దదసత రరడడడ

94-76/60

94-73/189

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడడ దదసత రరడడడ
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:34
లస: పప

94-74/81

1862 NDX2718831
పపరర: శకలతత యమన

94-74/777

1865 NDX1000934
పపరర: శవరరమకకషషయఖ కకరకపరటట

94-76/61

తసడడ:డ వనసకటనతరరయణ
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:53
లస: పప
94-73/630

1868 NDX2675684
పపరర: సరయ తదజ మమమననన

94-78/794

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమమననన
ఇసటట ననస:17-1-93 f 201
వయససస:20
లస: పప
94-73/740

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపడకనడక
ఇసటట ననస:17-1-93, Flat No-402
వయససస:23
లస: ససస స
94-74/606

1859 NDX1802512
పపరర: నతరరయణ పపరవల

భరస : సరగర యమన
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మమమననన
ఇసటట ననస:17-1-93 f 201
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:17-1-93 F.No 201
వయససస:51
లస: పప
1872 NDX2540920
పపరర: బణససరరడడడ తనదయళ

94-74/776

1864 NDX1000900
పపరర: మనష కకరకపరటట

1867 NDX2676807
పపరర: నతగ లత మమమననన

94-74/78

తసడడ:డ ససతయఖ పపరవల
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడ బబబణ పసననమననన
ఇసటట ననస:17-1-93 F 103
వయససస:19
లస: పప
1869 NDX0095364
పపరర: శకనవరసరరవప మమమననన�

94-74/80

తసడడ:డ వనసకయఖ చచదరర యమన
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప ధసళపళ
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:22
లస: ససస స
1866 NDX2610210
పపరర: ససనల చచదరర పసననమననన

1858 NDX1206374
పపరర: ససబబబరరవప మమదల

1861 NDX2719540
పపరర: సరగర యమన

1856 NDX0096263
పపరర: రవసదడ బబబణ పసననమననన�

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:17/1/93
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వనసగయఖ దతరపననన
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:34
లస: పప
1863 NDX2189612
పపరర: మహన దదపసక ధసళపళ

94-74/77

తసడడ:డ ఆదదనతరరయణ ధసళపళ
ఇసటట ననస:17-1-93
వయససస:47
లస: పప

1857 NDX0621565
పపరర: నతగరశశరరరవప బసడర

1860 NDX2696979
పపరర: మహనసకశన దతరపననన

1855 NDX2428738
పపరర: వనసకట రరవప ధసళపళ

1871 NDX1877820
పపరర: వనసకటటశశరరర పపడడనదద

94-131/920

తసడడ:డ హనసమయఖ పపడడనదద
ఇసటట ననస:17-1-93, Flat No-402
వయససస:55
లస: పప
94-72/1443

1874 NDX3281755
పపరర: రరఘవరరపప శవ జజఖత

94-72/1444

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:17-1-94
వయససస:44
లస: ససస స
94-73/183

భరస : కకటటశశర రరవప గదదద
ఇసటట ననస:17-1-94
వయససస:52
లస: ససస స

1877 NDX2074169
పపరర: శవ కలమమరర శశసఠరననన

94-73/184

భరస : శవయఖ శశసఠరననన
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:56
లస: ససస స

1879 NDX2261592
పపరర: పవన సరయ నతథ రరడడ చసతత
రరడడడ
తసడడ:డ శకనవరస రరడడ చసత
ఇసటట ననస:17-1-94
వయససస:20
లస: పప

94-73/186

1882 NDX2019744
పపరర: శశషష కలమమర రరడడ దదసత రరడడడ

94-73/190

1880 NDX2261626
పపరర: ససభబష చచదరర గదదద

94-73/187

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గదదద
ఇసటట ననస:17-1-94
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడ దదసత రరడడడ
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:39
లస: పప

1883 NDX2261634
పపరర: కకటటశశర రరవప గదదద

94-73/191

తసడడ:డ ససబబబరరవప గదదద
ఇసటట ననస:17-1-94
వయససస:57
లస: పప
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1884 NDX2019785
పపరర: వనసకట రమణ రరడడడ దదసత రరడడడ

94-73/192

తసడడ:డ శక రరమ రరడడ దదసత రరడడడ
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:66
లస: పప
1887 NDX2696763
పపరర: పరరశత పప దదల

94-73/633

94-73/741

94-74/82

94-74/85

94-74/88

94-74/91

94-74/95

తసడడ:డ శక రరమణలల
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:42
లస: పప

1897 NDX1606773
పపరర: చదబబడ లల పదదశక

1900 NDX1607573
పపరర: ఎన లమవణఖ కలమమరర

1903 NDX0189597
పపరర: హనసమమయమద� పప సరన�

1906 NDX2040756
పపరర: వజయలకడద వపయమరర

94-74/98

1909 NDX1165125
పపరర: నతగరశశర రరవప గమడద

94-74/86

1912 NDX1606765
పపరర: చదబబడ లల రరమసరశమ
తసడడ:డ నతయణడమద
ఇసటట ననస:17-1-94
వయససస:43
లస: పప

1892 NDX2803385
పపరర: దదననశ పడసరద పరమణలపరటట

94-73/743

1895 NDX1163005
పపరర: లమవణఖ బబ సదలపరటట

94-74/84

1898 NDX0790246
పపరర: తనసజ అనతనబతష
స న�

94-74/87

భరస : పవన కలమమర�
ఇసటట ననస:17-1-94
వయససస:38
లస: ససస స
94-74/89

1901 NDX2096155
పపరర: లకడద మమకర

94-74/90

భరస : శవకకటట రరడడ మమకర
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:48
లస: ససస స
94-74/92

1904 NDX1162791
పపరర: రరజకలమమరర బబ సదలపరటట

94-74/93

భరస : శకహరర రరవప
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:53
లస: ససస స
94-74/96

1907 NDX0894543
పపరర: గగతమ రవ తదజ రరడడ కకమటర

94-74/97

తసడడ:డ వనసకట కలమమర కకమటర
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:28
లస: పప
94-74/99

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:35
లస: పప
94-74/101

94-73/635

భరస : నవన చచధరర
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష రరడడడ వపయమరర
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:29
లస: పప
1911 NDX1607607
పపరర: సససగస కమల కలమమర

94-74/83

భరస : వరపడసరద�
ఇసటట ననస:17-1-94
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయణలల పపదమలలర
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:63
లస: ససస స
1908 NDX0999599
పపరర: తదజ చసదడ రరడడడ ఎ

1894 NDX1607599
పపరర: ఎన కకషష లకడద మమనక

1889 NDX2702082
పపరర: అనసరరధ పప దదల

తసడడ:డ హరర కకషష పడసరద పరమణలపరటట
ఇసటట ననస:17-1-94
వయససస:18
లస: పప

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మణరళ జగననదహన రరవప�
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:47
లస: ససస స
1905 NDX1727165
పపరర: అనసరరధ పపదమలలర

94-73/742

భరస : రరమ సరశమ
ఇసటట ననస:17-1-94
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససనల
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:40
లస: ససస స
1902 NDX0890335
పపరర: గగరసటర అరరణకలమమరర�

1891 NDX2792828
పపరర: శవ కలమమరర మడడగణడర

94-73/632

భసధసవప: వశ పప దదల
ఇసటట ననస:17-1-94
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససనల కరసత రరడడడ
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:35
లస: ససస స
1899 NDX1137546
పపరర: మకదసల అరరపసరరల

94-73/634

భరస : లకడద నరసససహ రరవప మడడగణడర
ఇసటట ననస:17-1-94
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ నరహరర రరవప ఘసటబ
ఇసటట ననస:17-1-94
వయససస:24
లస: ససస స
1896 NDX1365097
పపరర: హహమబసదస బబ మమదరరడడ

1888 NDX2702587
పపరర: వశ పప దదల

1886 NDX2631430
పపరర: పడససనతసబ అరగ

భరస : సరసబ రరడడడ అరగ
ఇసటట ననస:17-1-94
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ పప దదల
ఇసటట ననస:17-1-94
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ చనన కకషష రరవప మడడగణడర
ఇసటట ననస:17-1-94
వయససస:61
లస: పప
1893 NDX2020386
పపరర: గరయతడ సససధస ఘసటబ

94-73/631

తలర : వనసకటరరవప పప దదల
ఇసటట ననస:17-1-94
వయససస:63
లస: పప

భరస : సతఖనతరరయణ పప దదల
ఇసటట ననస:17-1-94
వయససస:58
లస: ససస స
1890 NDX2792851
పపరర: లకడద నరసససహ రరవప మడడగణడర

1885 NDX2699536
పపరర: సతఖనతరరయణ పప దదల

1910 NDX1163245
పపరర: చసదడశశఖర రరవప నరరక

94-74/100

తసడడ:డ నతరరయణ
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:41
లస: పప
94-74/102

1913 NDX1365089
పపరర: ససనల కరసత రరడడడ బబ మమదరరడడ

94-74/103

తసడడ:డ ససతతరరమ రరడడ
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:43
లస: పప
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1914 NDX1137553
పపరర: వనసకట ససనల ఆరరపసరరల

94-74/104

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:44
లస: పప
1917 NDX0929687
పపరర: వనమణలపలర రరసపడసరద�

94-74/107

94-74/110

94-74/113

94-74/116

94-74/119

94-74/779

Deleted
94-76/775

భరస : ఆదదనతరరయణ కకకససపరపప
ఇసటట ననస:17-1-94
వయససస:48
లస: ససస స
1938 NDX2968055
పపరర: సతశ కకకససపరపప

తసడడ:డ వర రరడడడ
ఇసటట ననస:17-1-94
వయససస:66
లస: పప

1927 NDX0999508
పపరర: సరసబరరడడడ ఎ

1930 NDX0998898
పపరర: మదన మహన రరవప ఐ

1933 NDX2880524
పపరర: శకనవరసరరవప కకలమరర

94-76/778

1939 NDX2968030
పపరర: ససషద కకకససపరపప

1942 NDX2261618
పపరర: వసశకకషన గదదద
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గదదద
ఇసటట ననస:17-1-94 F NO104
వయససస:23
లస: పప

94-74/112

94-74/115

94-74/117

1928 NDX1727140
పపరర: ఆసజననయణలల పపదమలలర

94-74/118

తసడడ:డ వరరసరశమ పపదమలలర
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:75
లస: పప
94-74/120

1931 NDX2880508
పపరర: శకనవరసరరవప కకలమరర

94-74/778

Deleted

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ కకలమరర
ఇసటట ననస:17-1-94
వయససస:40
లస: పప
94-74/780

1934 NDX2968022
పపరర: ఆదదనతరరయణ కకకససపరపప

94-76/774

తసడడ:డ కకటయఖ కకకససపరపప
ఇసటట ననస:17-1-94
వయససస:58
లస: పప
94-76/776

1937 NDX3033115
పపరర: శకకరసత మడడగణడర

94-76/777

భసధసవప: మసజ అలర
ఇసటట ననస:17-1-94
వయససస:33
లస: పప
94-76/779

తసడడ:డ ఆదదనతరరయణ కకకససపరపప
ఇసటట ననస:17-1-94
వయససస:28
లస: ససస స
94-78/1008

1922 NDX0096172
పపరర: శకనవరసరరవప చధసవపల�

1925 NDX0894691
పపరర: గగరసటర మణరళ
జగననదహనరరవప�
తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ కకలమరర
ఇసటట ననస:17-1-94
వయససస:40
లస: పప
1936 NDX3033123
పపరర: మసజ అలర

94-74/109

94-74/114

భరస : శకకరసత మడడగణడర
ఇసటట ననస:17-1-94
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదనతరరయణ కకకససపరపప
ఇసటట ననస:17-1-94
వయససస:31
లస: పప
1941 NDX3045101
పపరర: సరసబరరడడడ అరగ

1924 NDX0348326
పపరర: వనసకట రరవప� మణనపలర �

1919 NDX0094771
పపరర: కకషష కలమమర గటటసపలర

తసడడ:డ నతగబసవయఖ�
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ బబ లర యఖ
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ కకలమరర
ఇసటట ననస:17-1-94
వయససస:40
లస: పప
1935 NDX2968048
పపరర: లకడదమణరఅల కకకససపరపప

94-74/111

తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ మణనసరశమ నతయణడడ
ఇసటట ననస:17-1-94
వయససస:74
లస: పప
1932 NDX2880516
పపరర: శకనవరసరరవప కకలమరర

1921 NDX0523217
పపరర: వర పడసరద పప సరన�

94-74/106

తసడడ:డ మనతనరర కకషష మమరరస గటటసపలర
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవ�
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:65
లస: పప
1929 NDX0999854
పపరర: శసకర నతయణడడ కకణణదల

94-74/108

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ�
ఇసటట ననస:17-1-94
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ నతరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:59
లస: పప
1926 NDX1164987
పపరర: శకహరర రరవప బబ సదలపరటట

1918 NDX1568940
పపరర: అహదద సయఖద

1916 NDX1607581
పపరర: ఎన మలర కరరరరన రరవప

తసడడ:డ వరరసజననయణలల
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ తయబ హహసపసన
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:17-1-94
వయససస:52
లస: పప
1923 NDX0999573
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఎ

94-74/105

తసడడ:డ ఆసజననయణలల పపదమలలర
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:17/1/94
వయససస:48
లస: పప
1920 NDX1915612
పపరర: దదలప కలమమర గగటటసమణకసల

1915 NDX1727439
పపరర: రఘణవర పపదమలలర

1940 NDX2968014
పపరర: వజయ శక కకకససపరపప

94-76/780

తసడడ:డ ఆదదనతరరయణ కకకససపరపప
ఇసటట ననస:17-1-94
వయససస:26
లస: ససస స
94-73/188

1943 NDX2840213
పపరర: పదదశక పప టటడ

94-73/744

తసడడ:డ రమణలల పప టటడ
ఇసటట ననస:17-1-94 ,
వయససస:43
లస: ససస స
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1944 NDX2840197
పపరర: శకనవరసరరవప కకలమరర
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94-73/745

Deleted

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ కకలమరర
ఇసటట ననస:17-1-94 ,
వయససస:40
లస: పప
1947 NDX2261691
పపరర: మమనక రరడడడ చసతరరడడడ

94-73/255

1945 NDX2765741
పపరర: శకనవరసరరవప కకలమరర

94-74/781

Deleted

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ కకలమరర
ఇసటట ననస:17-1-94 ,
వయససస:40
లస: పప
1948 NDX2261600
పపరర: శకనవరస రరడడడ చసతరరడడడ

94-73/256

1946 NDX2805711
పపరర: చసదన

94-73/746

భరస : పదదప
ఇసటట ననస:17-1-94, RIVERA SUITS
వయససస:34
లస: ససస స
1949 NDX2261709
పపరర: కకటటశశరర చసతత రరడడ

94-73/257

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ చసతరరడడడ
ఇసటట ననస:17-1-94, SRI BRAMARI HOMES
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదమళర రరడడడ చసతరరడడడ
ఇసటట ననస:17-1-94, SRI BRAMARI HOMES
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడ చసతత రరడడ
ఇసటట ననస:17-1-94, SRI BRAMARI HOMES
వయససస:43
లస: ససస స

1950 NDX1891952
పపరర: నతగరశశర రరవప అననవరపప

1951 NDX2683605
పపరర: హహసపన అలషర షపక

1952 NDX2676476
పపరర: సయద పసరరవల షపక

94-73/747

తసడడ:డ ససబబబరరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:17-1-94, TIRUMALAGRAND
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ గణలమర వల షపక
ఇసటట ననస:17-01-96
వయససస:22
లస: పప

1953 NDX1918715
పపరర: జజరరన షపక

1954 NDX1918707
పపరర: బ సరణఖ కలమమరర మమడ

94-73/193

తసడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:17-1-96
వయససస:24
లస: ససస స
1956 NDX2019959
పపరర: మనసష కరరక

94-73/196

94-73/199

94-73/202

94-73/205

తసడడ:డ పపరరషప తస స తతకఅలమ
ఇసటట ననస:17-1-96
వయససస:51
లస: పప

1963 NDX2019926
పపరర: నరదల దదవ గగలర

1966 NDX1813162
పపరర: రవసదడ గగలర

94-73/208

1969 NDX1088012
పపరర: పడసరద పపదద ననన

94-73/200

1972 NDX2019934
పపరర: భబససర రరవప గగలర
తసడడ:డ ఆనసద రరవప గగలర
ఇసటట ననస:17/1/96
వయససస:63
లస: పప

1958 NDX1852798
పపరర: వనసకట రమణ వనమణల

94-73/198

1961 NDX2019983
పపరర: ససగణణమద పసదదపత

94-73/201

భరస : మసరసనయఖ పసదదపత
ఇసటట ననస:17/1/96
వయససస:49
లస: ససస స
94-73/203

1964 NDX2019728
పపరర: శవ కలమమరర ఘమటబడజ

94-73/204

భరస : మహన రరవప ఘమటబడజ
ఇసటట ననస:17/1/96
వయససస:59
లస: ససస స
94-73/206

1967 NDX2019892
పపరర: ఆనసద గగలర

94-73/207

తసడడ:డ భబససర రరవప గగలర
ఇసటట ననస:17/1/96
వయససస:36
లస: పప
94-73/209

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:17-1-96
వయససస:48
లస: పప
94-73/211

94-73/195

భరస : శకనవరస రరవప వనమణల
ఇసటట ననస:17/1/96
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ భబససర రరవప గగలర
ఇసటట ననస:17/1/96
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ భబససర రరవప పరపనత
ఇసటట ననస:17/1/96
వయససస:45
లస: పప
1971 NDX1834457
పపరర: కమలమకర రరవప తతకఅలమ

94-73/197

భరస : భబససర రరవప గగలర
ఇసటట ననస:17/1/96
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎబననజరర దదడడ
ఇసటట ననస:17/1/96
వయససస:30
లస: పప
1968 NDX2058155
పపరర: వనసకట పప తషరరజ పరపనత

1960 NDX2019868
పపరర: సశరరప రరణణ యరకమతష

1955 NDX1813030
పపరర: ససధఖ రరణణ శశసఠర
తసడడ:డ భగవసథ రరవప శశసఠర
ఇసటట ననస:17-1-96
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప యరకమతష
ఇసటట ననస:17/1/96
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రవ బబబణ కరరక
ఇసటట ననస:17/1/96
వయససస:52
లస: ససస స
1965 NDX2019975
పపరర: ససమసత కలమమర దదడడ

94-73/194

భరస : బబల కకషష మణడతవత
ఇసటట ననస:17/1/96
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకట పప తషరరజ పరపనత
ఇసటట ననస:17/1/96
వయససస:44
లస: ససస స
1962 NDX2019991
పపరర: అరరణత కలమమరర జజననలగడడ

1957 NDX2020006
పపరర: రరమ దదవ మణడతవత

94-72/974

తసడడ:డ గణలమర వల షపక
ఇసటట ననస:17-01-96
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ మమడ
ఇసటట ననస:17/1/96
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ బబబణ కరరక
ఇసటట ననస:17/1/96
వయససస:31
లస: ససస స
1959 NDX2058163
పపరర: అలవనలమద చఛసల

94-58/602

1970 NDX1852749
పపరర: శకనవరస రరవప వనమణల

94-73/210

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనమణల
ఇసటట ననస:17/1/96
వయససస:51
లస: పప
94-73/212

1973 NDX2913838
పపరర: జరహహరరన షపక

94-73/748

భరస : గమలశర వల షపక
ఇసటట ననస:17-1-96
వయససస:51
లస: ససస స
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1974 NDX2797272
పపరర: హహసపన అలషర షపక
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94-73/749

తసడడ:డ గమలశవఅల షపక
ఇసటట ననస:17-1-96
వయససస:22
లస: పప
1977 NDX0900860
పపరర: పరమమతషదన నతగజయలకడద

94-74/124

94-74/127

1983 NDX0075713
పపరర: మసరసన షరరఫ మహమదద�

94-74/130

94-74/125

1981 NDX0095968
పపరర: అభషపక అనతనదతససల�

1984 NDX1110162
పపరర: వనసకటటశశర వర పడసరద మరరకడడ

94-74/128

తసడడ:డ జజగణ సససగ దదవర
ఇసటట ననస:17/1/96
వయససస:36
లస: పప

1987 NDX0095232
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� అసబటట�

94-74/131

94-74/136

1992 NDX0096164
పపరర: దదవననన పడసరద�

94-74/139

1990 NDX0929679
పపరర: శశసఠర వససత రరవప�

94-74/134

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:17/1/96
వయససస:66
లస: పప

94-74/137

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యరకమతష
ఇసటట ననస:17-1-96
వయససస:18
లస: పప

1996 NDX2797280
పపరర: సయద పసరరవల షపక

94-74/782

1999 NDX0264317
పపరర: శరసతతకలమమరర ఇసటట

భరస : సరసబశవరరవప వపననస
ఇసటట ననస:17-1-96
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : FRANSIS ఇసటట
ఇసటట ననస:17-1-96
వయససస:51
లస: ససస స

94-78/481
2001 NDX1024447
పపరర: బబలశసకర అసగలకలదసరర
angalauduru
తసడడ:డ సతఖనతరరయణ angalakuduru
ఇసటట ననస:17-1-96
వయససస:52
లస: పప

2002 NDX0255133
పపరర: కలమమర ఫరడనసస ఇసటట
తసడడ:డ నరసససహస ఇసటట
ఇసటట ననస:17-1-96
వయససస:60
లస: పప

1985 NDX0347252
పపరర: రషసద అహదద మహమదద�

94-74/132

1988 NDX1204619
పపరర: మహహదదదన షపక

94-74/135

1991 NDX1348457
పపరర: మణసలలశశరరరవప మణనగపరటట

94-74/138

1994 NDX2814416
పపరర: ఉదయ కకరణ యరకమతష

94-74/783

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యరకమతష
ఇసటట ననస:17-1-96
వయససస:22
లస: పప
94-75/1178

తసడడ:డ గమలశవఅల షపక
ఇసటట ననస:17-1-96
వయససస:26
లస: పప
94-78/478

94-74/129

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:17/1/96
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ యరకమతష
ఇసటట ననస:17-1-96
వయససస:49
లస: పప
94-74/784

1982 NDX1198514
పపరర: ఆనసద గగళళ

తసడడ:డ బణడద సరహహబ
ఇసటట ననస:17/1/96
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:17/1/96
వయససస:55
లస: పప
1993 NDX2806503
పపరర: శకనవరసరరవప యరకమతష

94-74/126

తసడడ:డ రరవపఫ�
ఇసటట ననస:17/1/96
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:17/1/96
వయససస:42
లస: పప

1989 NDX1109974
పపరర: శకనవరస వరపడసరద రరవప
మణదడబబ యన
తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ
ఇసటట ననస:17/1/96
వయససస:49
లస: పప

1979 NDX0184564
పపరర: వరలకడద ఎస

తసడడ:డ భబససరరరవప
ఇసటట ననస:17/1/96
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రమణతరరవప
ఇసటట ననస:17/1/96
వయససస:34
లస: పప
94-74/133

94-74/123

భరస : మణసలలశశర రరవప
ఇసటట ననస:17/1/96
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ�
ఇసటట ననస:17/1/96
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రవపఫ�
ఇసటట ననస:17/1/96
వయససస:33
లస: పప

1998 NDX0264408
పపరర: రరమససత ఉననస

1978 NDX2261873
పపరర: నతయబ బ షపక

1976 NDX1109545
పపరర: రరజఖలకడద మణదడబబ యన

భరస : శకనవరస వరపడసరద రరవప
ఇసటట ననస:17/1/96
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:17-1-96
వయససస:42
లస: ససస స

1980 NDX0096180
పపరర: నతగ వనసకట శక కరసత�
చధసవపల�
తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:17/1/96
వయససస:29
లస: పప

1995 NDX2814325
పపరర: సరయకకరణ యరకమతష

94-74/122

భరస : ససతతరరమయఖ�
ఇసటట ననస:17-1-96
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నతరరయణ
ఇసటట ననస:17/1/96
వయససస:41
లస: ససస స

1986 NDX1950055
పపరర: ససకరకస సససగ దదవర

1975 NDX0184655
పపరర: శకదదవ�

1997 NDX2781300
పపరర: జహహరరన షపక

94-76/781

భరస : గమలశవఅల షపక
ఇసటట ననస:17-1-96
వయససస:51
లస: ససస స
94-78/479

2000 NDX0254920
పపరర: రరమమరరవప వరకర

94-78/480

తసడడ:డ రరమమరరవప వక
ఇసటట ననస:17-1-96
వయససస:52
లస: పప
94-78/482

2003 NDX2251502
పపరర: మహహదదదన షపక

94-244/1

తసడడ:డ బడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:17-1-96
వయససస:49
లస: పప
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2004 NDX2798072
పపరర: పపద తసగరళ కససస షపక
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94-75/1179

తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:17-1-96, FLAT NO 302
వయససస:47
లస: పప
2007 NDX0181610
పపరర: వసససదర దదవ� చతటర �

94-73/214

భరస : జగజరవన రరమ�
ఇసటట ననస:17/1/100
వయససస:60
లస: ససస స
2010 NDX0095885
పపరర: కళళఖణ చతటర

94-73/217

94-73/219

భరస : చలపత రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:17-1-111
వయససస:39
లస: ససస స
2019 NDX2612687
పపరర: లకడద చసదదక
డ దదవరపలర

94-76/628

94-76/66

94-75/108

భరస : అలమరస సపర వరరరడడడ�
ఇసటట ననస:17-1-113
వయససస:55
లస: ససస స

94-73/218

2014 NDX0522391
పపరర: సరసబశవరరవప చససడడ�

2017 NDX2505907
పపరర: చలపత రరవప దదవరపలర

2020 NDX1365444
పపరర: ననలకలరరస కకసడయఖ

2023 NDX0364273
పపరర: ససదదప తతళళళరర

2026 NDX2003812
పపరర: తరరమల పలర పప డ లల

94-76/71

2029 NDX0184309
పపరర: తతమమసమద అలర స�

94-73/220

2032 NDX0566380
పపరర: అలమరస� జవన రరడడడ�
తసడడ:డ జజసఫ అసజన రరడడడ�
ఇసటట ననస:17-1-113
వయససస:32
లస: పప

2012 NDX1813097
పపరర: నతరరయణ రరడడ కకససస పరటట

94-74/140

2015 NDX2505931
పపరర: లకడద చసదదక
డ దదవరపలర

94-76/62

తసడడ:డ చలపత రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:17-1-111
వయససస:21
లస: ససస స
94-76/64

2018 NDX2612745
పపరర: పపషపలత దదవరపలర

94-76/627

భరస : చలపత రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:17-1-111
వయససస:38
లస: ససస స
94-75/107

2021 NDX0376269
పపరర: దదపసక� తతళళళరర�

94-76/65

తసడడ:డ నతగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:17-1-112
వయససస:29
లస: ససస స
94-76/67

2024 NDX0564641
పపరర: రరమకకకషష� దతవపలకరర�

94-76/68

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప�
ఇసటట ననస:17-1-112
వయససస:82
లస: పప
94-76/69

2027 NDX1390301
పపరర: మమరర నశరసత గరల

94-76/70

తసడడ:డ మమరరకడడడ
ఇసటట ననస:17-1-113
వయససస:27
లస: ససస స
94-76/72

భరస : జజసఫ అసతతన రరడడడ�
ఇసటట ననస:17-1-113
వయససస:52
లస: ససస స
94-76/74

94-73/216

తసడడ:డ నతగర రరడడడ కకససస పరటట
ఇసటట ననస:17-1-100
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ జవన రరడడడ పలర పప డ లల
ఇసటట ననస:17-1-113
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రవ నలర పరటట
ఇసటట ననస:17-1-113
వయససస:30
లస: ససస స
2031 NDX0184333
పపరర: శరసతమద గణదద�

2011 NDX0095729
పపరర: జగరరవన రరమ చతటర

94-73/213

తసడడ:డ జగరరవన రరస చతటర
ఇసటట ననస:17/1/100
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ నతగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:17-1-112
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మమరరకడడడ గరల
ఇసటట ననస:17-1-113
వయససస:30
లస: ససస స
2028 NDX2189711
పపరర: శరరష నలర పరటట

2009 NDX0095083
పపరర: శకకర చతటర

94-73/215

తసడడ:డ మమల కకసడయఖ
ఇసటట ననస:17-1-112
వయససస:47
లస: పప

భరస : నతగరశశరరరవప � �
ఇసటట ననస:17-1-112
వయససస:51
లస: ససస స
2025 NDX1408831
పపరర: మమరర నహరరక గరల

2008 NDX0096222
పపరర: ససధదర చతటర

తసడడ:డ వనసకట మసరసన రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:17-1-111
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ చలపత రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:17-1-111
వయససస:20
లస: ససస స
2022 JBV1221266
పపరర: ఉషరరరణణ� తతళళళరర�

భరస : శకకర చతటర
ఇసటట ననస:17/1/100
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపయఖ�
ఇసటట ననస:17/1/110
వయససస:57
లస: పప
94-76/63

2006 NDX2150324
పపరర: సరగజ చతటర

తసడడ:డ పరరర సరరథద మపసదదవ
ఇసటట ననస:17-1-96, FLAT NO 401, 5TH FL
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజ న సససదరస
ఇసటట ననస:17/1/100
వయససస:74
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:17/1/110
వయససస:52
లస: ససస స
2016 NDX2505915
పపరర: పపషపలత దదవరపలర

94-73/750

తసడడ:డ జగజరవన రరమ
ఇసటట ననస:17/1/100
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ జగరరవన రరస చతటర
ఇసటట ననస:17/1/100
వయససస:43
లస: పప
2013 NDX0787168
పపరర: పడమల చససడడ�

2005 XWM0592437
పపరర: కమల మపసదదవ

2030 NDX0567115
పపరర: అలమరస� జజజ నసససదరర�

94-76/73

భరస : గరల మరరకడడడ�
ఇసటట ననస:17-1-113
వయససస:52
లస: ససస స
94-76/75

2033 NDX0977397
పపరర: రవ నలర పరటట

94-76/76

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర నలర పరటట
ఇసటట ననస:17-1-113
వయససస:38
లస: పప
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2034 NDX0567099
పపరర: గరల� మరరకడ�డడ
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94-76/77

తసడడ:డ రరయపరరడ�డడ
ఇసటట ననస:17-1-113
వయససస:52
లస: పప
2037 NDX0425553
పపరర: ససదదషష� వజజడల�

94-76/80

94-76/83

94-76/86

94-73/932

94-76/92

94-76/94

94-76/97

భరస : ససబబ రరవప గగరర
ఇసటట ననస:17-1-120
వయససస:57
లస: ససస స

2047 NDX1105311
పపరర: దసరరర లసకపలర

2050 NDX1105469
పపరర: శసకరరరవప లసకపలర

2053 NDX0178301
పపరర: మమలత మసదలపప

2056 NDX1257500
పపరర: ఎస చసదడశశఖర రరవప

94-74/700

2059 NDX3108271
పపరర: నతగ లకడద గగరర

94-76/89

2062 NDX3116944
పపరర: వనసకట రమణ గగరర
తసడడ:డ ససబబరరవప గగరర
ఇసటట ననస:17-1-120
వయససస:41
లస: పప

2042 AP151010174152
పపరర: రరజజపడతతప రరడడడ� మణననసగర�

94-76/85

2045 AP151010174508
పపరర: రతస యఖ తతట

94-76/88

2048 NDX1105238
పపరర: లకడద లసకపలర

94-76/90

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:17-1-116
వయససస:53
లస: ససస స
94-76/93

94-74/141
2051 NDX0095109
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప� మసదలపప�

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ�
ఇసటట ననస:17/1/119
వయససస:60
లస: పప
94-76/95

2054 NDX0192328
పపరర: రరజరష మసదలపప�

94-76/96

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప�
ఇసటట ననస:17-1-119
వయససస:33
లస: పప
94-76/98

2057 NDX1869801
పపరర: భబగఖలకడద దపసన

94-53/56

తసడడ:డ వనసగళ రరడడడ దపసన
ఇసటట ననస:17-1-120
వయససస:31
లస: ససస స
94-74/701

భరస : వనసకట రమణ గగరర
ఇసటట ననస:17-1-120
వయససస:33
లస: ససస స
94-77/914

94-76/82

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:17-1-114
వయససస:84
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:17-1-119
వయససస:60
లస: పప

భరస : ససబబరరవప గగరర
ఇసటట ననస:17-1-120
వయససస:58
లస: ససస స
2061 NDX3109410
పపరర: గసగమద గగరర

94-76/87

భరస : చసదడశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:17-1-119
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబబశశర రరవప
ఇసటట ననస:17-1-119
వయససస:53
లస: పప
2058 NDX3051505
పపరర: గసగమద గగరర

2044 AP151010174119
పపరర: వరరరరడడడ మణననసగర

2039 JBV3702057
పపరర: హహమలత� తతట�

తసడడ:డ వరరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:17-1-114
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:17-1-116
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ గణణశ బబబణ
ఇసటట ననస:17-1-119
వయససస:49
లస: ససస స
2055 NDX1570978
పపరర: గణణష బబబణ మసచకలపపడడ

94-76/84

తసడడ:డ వర శసకరరరవప
ఇసటట ననస:17-1-116
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:17-1-116
వయససస:34
లస: పప
2052 NDX1570945
పపరర: వరలకడద మసచకలపపడడ

2041 NDX0926279
పపరర: ససబబబరరవప వనసగలశశటస ట�

94-76/79

భరస : ఫణణకర�
ఇసటట ననస:17-1-114
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:17-1-114
వయససస:67
లస: పప

భరస : జవన కలమమర
ఇసటట ననస:17-1-115
వయససస:31
లస: ససస స
2049 NDX1105071
పపరర: రరసబబబణ లసకపలర

94-76/81

తసడడ:డ హరర శసకర రరవప�
ఇసటట ననస:17-1-114
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సపషదతరరడడడ � �
ఇసటట ననస:17-1-114
వయససస:42
లస: పప
2046 NDX3219409
పపరర: కకషష కలమమరర చకస

2038 NDX0926253
పపరర: గరతత నతగమలర వనసగలశశటస �ట

2036 NDX2003762
పపరర: రరజజరరడడడ అలర స

తసడడ:డ ఇనతనరరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:17-1-113
వయససస:81
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:17-1-114
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:17-1-114
వయససస:61
లస: ససస స
2043 JBV1391846
పపరర: బడహదనసదరరడడడ వజజడల � �

94-76/78

తసడడ:డ రరజజరరడడడ�
ఇసటట ననస:17-1-113
వయససస:54
లస: పప

భరస : బడహదనసదరరడడడ�
ఇసటట ననస:17-1-114
వయససస:36
లస: ససస స
2040 AP151010177336
పపరర: రజన కలమమరర మణననసగర

2035 NDX0179317
పపరర: జజసఫ అసతతన రరడడడ అలర స�

2060 NDX3116217
పపరర: వనసకట రమణ గగరర

94-76/741

తసడడ:డ ససబబబరరవప గగరర
ఇసటట ననస:17-1-120
వయససస:41
లస: పప
94-77/915

2063 NDX3135217
పపరర: నతగలకడద గగరర

94-77/916

భరస : వనసకట రమణ గగరర
ఇసటట ననస:17-1-120
వయససస:32
లస: ససస స
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2064 NDX0181222
పపరర: శశశలజ� ఆరరదల�
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94-74/142

భరస : సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:17/1/121
వయససస:42
లస: ససస స
2067 NDX0738013
పపరర: బబలసససదరరరవప ఇపపప

94-76/101

94-74/702

94-76/102

94-76/105

94-76/108

94-76/111

94-76/114

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:17-1-130
వయససస:55
లస: ససస స

2077 NDX1786971
పపరర: రమమష ఇపపప

2080 NDX0564575
పపరర: ససనత కలమమరర జమణదలర

2083 NDX1727520
పపరర: వనసకటటశ నడపరరజ

2086 NDX0178681
పపరర: ససరఖ తదజ కకలమ

94-76/117

2089 AP151010174100
పపరర: వనసకటసరసబశవరరవప కకలమ

94-76/106

2092 NDX0976985
పపరర: మసరసన రరవప చరరమమమళళ
తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:17-1-130
వయససస:29
లస: పప

2072 NDX3069572
పపరర: సరసబ శవ రరవప వటటసపప డ లల

94-76/743

2075 NDX0738377
పపరర: జయలకడద ఇపపప�

94-76/104

2078 NDX1499673
పపరర: శక లకడద ఫణణ బబలననన

94-74/143

తసడడ:డ రఘణనతథ రరవప బబలననన
ఇసటట ననస:17/1/124
వయససస:25
లస: ససస స
94-76/109

2081 NDX0495259
పపరర: శవపరరశత� పపలరమమరర�

94-76/110

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:17-1-126
వయససస:61
లస: ససస స
94-76/112

2084 JBV2728012
పపరర: గరరరబబబణ పపళళమమరర � �

94-76/113

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప � �
ఇసటట ననస:17-1-126
వయససస:39
లస: పప
94-76/115

2087 NDX0183921
పపరర: వనసకట శవ దసరర కకలమ

94-76/116

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:17-1-127
వయససస:34
లస: ససస స
94-76/118

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:17-1-127
వయససస:59
లస: పప
94-76/120

94-73/710

భరస : బబలసససదరరరవప�
ఇసటట ననస:17-1-123
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:17-1-127
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటసరబశవరరవప
ఇసటట ననస:17-1-127
వయససస:51
లస: ససస స
2091 AP151010177144
పపరర: చదసచసకలమమరర చరరమమమళళ�

94-76/103

తసడడ:డ రరసబబబణ నడపరరజ
ఇసటట ననస:17-1-126
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:17-1-126
వయససస:63
లస: పప
2088 AP151010177142
పపరర: లసకరశశరర కకలమ

2074 NDX1785973
పపరర: రరణణ ఇపపప

2069 NDX3134210
పపరర: సరసబ శవ రరవప వటటసపప డ లల

తసడడ:డ చన నతగరశశర రరవప వటటసపప డ లల
ఇసటట ననస:17-1-122
వయససస:45
లస: పప

భరస : గరరరబబబణ
ఇసటట ననస:17-1-126
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:17-1-126
వయససస:77
లస: ససస స
2085 NDX0495242
పపరర: కకటటశశరరరవప పపళళమమరర�

94-76/742

తసడడ:డ సససదర రరవప ఇపపప
ఇసటట ననస:17-1-123
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపళరమమరర
ఇసటట ననస:17-1-126
వయససస:24
లస: ససస స
2082 NDX0425645
పపరర: ససతతరరవమద� ఏటటరర�

2071 NDX3047834
పపరర: వటటసపప డ లల రజన కలమమరర

94-76/100

తసడడ:డ చన నతగరశశర రరవప వటటసపప డ లల
ఇసటట ననస:17-1-122
వయససస:45
లస: పప

భరస : రమమష ఇపపప
ఇసటట ననస:17-1-123
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదర రరవప ఐ బ
ఇసటట ననస:17-1-123
వయససస:44
లస: పప
2079 NDX1727595
పపరర: సరయ లకడద పపళరమమరర

94-73/709

భరస : వటటసపప డ లల సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:17-1-122
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మణరళ ఇపపప
ఇసటట ననస:17-1-123
వయససస:34
లస: ససస స
2076 NDX1786823
పపరర: మణరళ ఇపపప

2068 NDX3123957
పపరర: రజన కలమమరర వటటసపప డ లల

2066 AP151010177301
పపరర: శవ కలమమరర ఆరరదల�

భరస : రతస యఖ�
ఇసటట ననస:17-1-121
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప వటటసపప డ లల
ఇసటట ననస:17-1-122
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన నతగరశశరరరవప వటటసపప డ లల
ఇసటట ననస:17-1-122
వయససస:45
లస: పప
2073 NDX1786013
పపరర: వజయ లకడద ఇపపప

94-76/99

భరస : రతస యఖ�
ఇసటట ననస:17-1-121
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అసతయఖ
ఇసటట ననస:17-1-121
వయససస:72
లస: పప
2070 NDX3130028
పపరర: సరసబశవరరవప వటటసపప డ లల

2065 AP151010177302
పపరర: ఉషరరరణణ ఆరరదల�

2090 AP151010177272
పపరర: అరరణ మమమననన

94-76/119

భరస : బడహహదశశరరరవ
ఇసటట ననస:17-1-130
వయససస:51
లస: ససస స
94-76/121

2093 AP151010174469
పపరర: శవయఖ చరరమమమళళ

94-76/122

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:17-1-130
వయససస:59
లస: పప
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2094 NDX0566505
పపరర: చసపసరయఖ నసబమర
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94-76/123

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:17-1-130
వయససస:75
లస: పప
2097 NDX0495267
పపరర: లలకరష కలమమర మమమననన�

94-76/125

94-76/128

94-76/129

2101 NDX2765782
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ యడవలర

2104 JBV3702024
పపరర: అసజనదదవ magani

94-73/711

2107 NDX3029261
పపరర: వజయ శశఖర బదస
ద రర

తసడడ:డ ������ ������ �������
ఇసటట ననస:17-1-139
వయససస:55
లస: పప
94-75/110

94-75/113

తసడడ:డ శశషగరరర ససకర
ఇసటట ననస:17-1-139
వయససస:71
లస: పప

2116 NDX2210227
పపరర: వరయఖ అసదద

94-75/1042

2119 NDX2695039
పపరర: వశరల ససకర

94-73/712

2122 NDX1867086
పపరర: బసగరరమద ఒరరస
భరస : శకనస ఒరరస
ఇసటట ననస:17-1-139
వయససస:37
లస: ససస స

2102 NDX2878718
పపరర: పరరశత యడవలర

94-76/745

2105 JBV3702016
పపరర: ఆతదరరమ మమగరణణ

94-76/131

2108 NDX3032588
పపరర: మమధవ బదస
ద రర

94-73/713

భరస : వజయ శశఖర రరడడడ బదస
ద రర
ఇసటట ననస:17-1-139
వయససస:38
లస: ససస స
94-74/704

2111 NDX2210243
పపరర: నవఖ అసదద

94-75/109

తసడడ:డ వరయఖ అసదద
ఇసటట ననస:17-1-139
వయససస:21
లస: ససస స
94-75/111

2114 NDX2210250
పపరర: ససతరరవమద అసదద

94-75/112

భరస : ససతతరరమయఖ అసదద
ఇసటట ననస:17-1-139
వయససస:74
లస: ససస స
94-75/114

2117 NDX2692994
పపరర: ససజనఖ ససకర

94-75/1041

భరస : రతనకరరరవప ససకర
ఇసటట ననస:17-1-139
వయససస:57
లస: ససస స
94-75/1043

భరస : శకనవరస ససకర
ఇసటట ననస:17-1-139
వయససస:39
లస: ససస స
94-75/1045

94-76/127

తసడడ:డ వనసకటరరమశశటస �ట
ఇసటట ననస:17-1-138
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ ససతతరరమయఖ అసదద
ఇసటట ననస:17-1-139
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రతనకరరరవప ససకర
ఇసటట ననస:17-1-139
వయససస:40
లస: పప
2121 NDX2690584
పపరర: రతతనకర రరవప ససకర

94-76/130

భరస : వరయఖ అసదద
ఇసటట ననస:17-1-139
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస మదదదననన
ఇసటట ననస:17-1-139
వయససస:31
లస: పప
2118 NDX2690501
పపరర: శకనవరస ససకర

2113 NDX2210235
పపరర: లకడద అసదద

2099 AP151010174129
పపరర: రరసపడసరద మమమననన

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:17-1-137
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ శశఖర రరడడడ బదస
ద రర
ఇసటట ననస:17-1-139
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ అసదద
ఇసటట ననస:17-1-139
వయససస:24
లస: ససస స
2115 NDX2210326
పపరర: శకకరసత మదదదననన

94-76/744

తసడడ:డ సససదర రరమ రరడడడ బదస
ద రర
ఇసటట ననస:17-1-139
వయససస:39
లస: పప

94-74/703 2110 NDX3056041
2109 NDX3049889
పపరర: ��������� ������ �������
పపరర: రరజ గగపరల రరడడ బదస
ద రర

94-76/124

తసడడ:డ నతగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-1-132
వయససస:62
లస: పప

భరస : ఆతతదరరమ మమగరణణ
ఇసటట ననస:17-1-138
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ వసత
ఇసటట ననస:17-1-139
వయససస:92
లస: ససస స

2112 NDX2210268
పపరర: చసదన అసదద

94-76/126

తసడడ:డ నతగరరరడడడ
ఇసటట ననస:17-1-137
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ భబణణ జగదదశ మమగరణణ
ఇసటట ననస:17-1-138
వయససస:25
లస: ససస స
2106 NDX3147220
పపరర: రరజ సససధసరర వసత

2098 AP151010174191
పపరర: బడహహదశశరరరవప మమమననన

2096 NDX2074318
పపరర: లకడద మమధవ వలవనటట

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:17-1-131
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:17-1-131
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:17-1-137
వయససస:85
లస: పప
2103 NDX1882589
పపరర: శక లమలతఖ మమగరణణ

94-75/1489

భరస : బడహహదశశరరరవప
ఇసటట ననస:17-1-131
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహహదశశరరరవప�
ఇసటట ననస:17-1-131
వయససస:34
లస: పప
2100 AP151010174590
పపరర: నతరరయణసరశమ వపపపపటటరర

2095 NDX3222551
పపరర: అరరణ మమమననన

2120 NDX2684744
పపరర: వకకమ పపసటబఖల

94-75/1044

తసడడ:డ ససజవ రరవప పపసటబఖల
ఇసటట ననస:17-1-139
వయససస:22
లస: పప
94-76/132

2123 NDX2077247
పపరర: ససనతత మదసగణల

94-76/133

భరస : శకనవరస రరడడ మదసగణల
ఇసటట ననస:17-1-139
వయససస:49
లస: ససస స
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2124 NDX1727629
పపరర: చరసజవ కకరగసటట
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94-76/134

భరస : సరసబశవ రరవప కకరగసటట
ఇసటట ననస:17-1-139
వయససస:65
లస: ససస స
2127 NDX2851335
పపరర: మధవ బదస
ద రర

94-76/747

94-74/707

భరస : వనసకటనరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:17-1-142
వయససస:73
లస: ససస స
2136 AP151010174137
పపరర: వనసకటనరసససహరరవప పపసడతఖల

94-76/141

తసడడ:డ రరమలసగస
ఇసటట ననస:17-1-142
వయససస:83
లస: పప
2139 NDX3212800
పపరర: భవనస ససత మహలకడద

94-73/714

94-74/708

94-74/711

తసడడ:డ రఘణ బబబణ మసడస
డ రర
ఇసటట ననస:17-1-144
వయససస:30
లస: పప

2134 AP151010174138
పపరర: సరసబమమరరస పపసడదల

94-76/139

2132 NDX1918517
పపరర: గగరర వనసకట పదదలత పపసడదల

2135 AP151010174643
పపరర: రమమశసకర పపసడతఖల
తసడడ:డ వనసకటనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:17-1-142
వయససస:48
లస: పప

2137 NDX3254901
పపరర: హహమథ రరడడడ భవనస

2138 NDX2096114
పపరర: శకనవరస రరడడ మదసగణల

94-72/1414

2143 NDX3205630
పపరర: హహమసత రరడడడ భవనస

2146 NDX3202710
పపరర: భవనస ససత మహలకడద

2149 NDX2197052
పపరర: రరధదక తతతననన

2152 NDX2196633
పపరర: సమర షపక
తసడడ:డ అషడఫ షపక
ఇసటట ననస:17-1-144
వయససస:39
లస: పప

94-76/137

94-76/140

94-73/221

తసడడ:డ ససబబ రరడడ మదసగణల
ఇసటట ననస:17-1-143
వయససస:54
లస: పప
94-73/715

94-74/709

2141 NDX3205036
పపరర: హహమసత రరడడడ భవనస

94-73/716

తసడడ:డ రగశ రరడడడ
ఇసటట ననస:17-1-143
వయససస:30
లస: పప
2144 NDX3209897
పపరర: హహమసత రరడడడ భవనస

94-74/710

Deleted

తసడడ:డ రగశ రరడడడ
ఇసటట ననస:17-1-143
వయససస:30
లస: పప
94-75/1153

2147 NDX3205648
పపరర: భవనస నతగరరరరన రరడడడ

94-76/749

Deleted

తసడడ:డ భవనస నతగరరరరన రరడడడ
ఇసటట ననస:17-1-143
వయససస:28
లస: పప
94-76/143

భరస : శకనవరస రరవప తతతననన
ఇసటట ననస:17-1-144
వయససస:39
లస: ససస స
94-76/145

94-74/706

తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప పపసడదల
ఇసటట ననస:17-1-142
వయససస:46
లస: పప

భరస : భవనస రగశ రరడడడ
ఇసటట ననస:17-1-143
వయససస:46
లస: ససస స
94-76/142

2129 NDX2792067
పపరర: ఆదదలకడద చససడసరర

భరస : సరసబమమరరస పపసడదల
ఇసటట ననస:17-1-142
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశ రరడడడ
ఇసటట ననస:17-1-143
వయససస:30
లస: పప

భరస : సమర షపక
ఇసటట ననస:17-1-144
వయససస:31
లస: ససస స
2151 NDX2197060
పపరర: రరజరశ మసడస
డ రర

94-76/136

Deleted

తసడడ:డ భవనస నతగరరరరన రరడడడ
ఇసటట ననస:17-1-143
వయససస:28
లస: పప
2148 NDX2196641
పపరర: ననషసన షపక

2131 AP151010177081
పపరర: కళళఖణణ పపసడతఖల

2140 NDX3204070
పపరర: హహమసత రరడడడ భవనస

94-76/746

భరస : వనసకటటశశరరర చససడసరర
ఇసటట ననస:17-1-140
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశ రరడడడ
ఇసటట ననస:17-1-143
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ భవనస పసచర రరడడడ
ఇసటట ననస:17-1-143
వయససస:53
లస: పప
2145 NDX3203767
పపరర: భవనస నతగరరరరన రరడడడ

94-76/748

తసడడ:డ రగశ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:17-1-143
వయససస:30
లస: పప

భరస : భవనస రగశ రరడడడ
ఇసటట ననస:17-1-143
వయససస:46
లస: ససస స
2142 NDX3203510
పపరర: భవనస రగశ రరడడడ

2128 NDX2953362
పపరర: రరజ గగపరల రరడడ బదస
ద రర

భరస : రమమశసకర
ఇసటట ననస:17-1-142
వయససస:41
లస: ససస స
94-76/138

2126 NDX2851301
పపరర: వజయ షరకర రరడడడ బదస
ద రర

తసడడ:డ సససదర రమ రరడడడ బదస
ద రర
ఇసటట ననస:17-1-139
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వజయ షరకర రరడడడ బదస
ద రర
ఇసటట ననస:17-1-139
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చససడసరర
ఇసటట ననస:17-1-140
వయససస:20
లస: పప
2133 JBV3702032
పపరర: రరజఖలకడద పపసడతఖల�

94-76/135

తసడడ:డ వనసకయఖ కకరగసటట
ఇసటట ననస:17-1-139
వయససస:66
లస: పప

భరస : వజయ షరకర రరడడడ బదస
ద రర
ఇసటట ననస:17-1-139
వయససస:38
లస: ససస స
2130 NDX2792042
పపరర: రరజరశ చససడసరర

2125 NDX1727538
పపరర: సరసబశవ రరవప కకరగసటట

2150 NDX2198449
పపరర: భబణణ మమత వలర పపరర

94-76/144

భరస : హహమ సససదర రరవప వలర పపరర
ఇసటట ననస:17-1-144
వయససస:44
లస: ససస స
94-76/146

2153 NDX1373794
పపరర: చతసదదన జరషన బరరతఖ

94-73/222

తసడడ:డ అశశక కలమమర జరషన
ఇసటట ననస:17/1/147
వయససస:28
లస: ససస స
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2154 NDX1373786
పపరర: అనసరరధ జరషన బరరతఖ
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94-73/223

తసడడ:డ అశశక కలమమర జరషన
ఇసటట ననస:17/1/147
వయససస:32
లస: ససస స
2157 NDX1204544
పపరర: ససజయ కలమమర జరషన

94-73/226

94-73/229

94-73/232

94-73/235

94-73/237

94-73/240

94-73/243

భరస : అసజయఖనతయణడడ�
ఇసటట ననస:17/1/153
వయససస:69
లస: ససస స

2167 NDX1236447
పపరర: కకమల వనత హహసదతయమ

2170 NDX0095828
పపరర: వనత కలమమర దళపతరరజ

2173 AP151010177516
పపరర: నతగలకకద మకరసల�

2176 NDX2113629
పపరర: డడసపపల hundia

94-73/246

2179 AP151010177353
పపరర: ససజనఖ నలక
ర రర

94-53/57

2182 JBV2728137
పపరర: ససబబబనతయణడడ నలక
ర రర�
తసడడ:డ అసజయఖనతయణడడ�
ఇసటట ననస:17/1/153
వయససస:49
లస: పప

2162 NDX0351296
పపరర: రరఖ కలమమరర

94-73/231

2165 NDX1204585
పపరర: నరరశ కలమమర ససఖరరజజ

94-73/234

2168 NDX0187344
పపరర: కలషషబ కలమమరర� హహసడడయమ�

94-73/236

తసడడ:డ దళపత రరజ�
ఇసటట ననస:17/1/149
వయససస:32
లస: ససస స
94-73/238

2171 NDX0075754
పపరర: దల పతరరజ మహన లమల జ

94-73/239

తసడడ:డ మహనగరసధద
ఇసటట ననస:17/1/149
వయససస:53
లస: పప
94-73/241

2174 NDX2058130
పపరర: రరమ కకషష మకరసన

94-73/242

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మకరసన
ఇసటట ననస:17/1/150
వయససస:45
లస: పప
94-73/244

2177 NDX1852525
పపరర: రరతక హహసడడయమ

94-73/245

తసడడ:డ అశశక కలమమర హహసడడయమ
ఇసటట ననస:17-1-151
వయససస:28
లస: ససస స
94-73/247

భరస : ససబబనతయణడడ
ఇసటట ననస:17-1-153
వయససస:45
లస: ససస స
94-73/249

94-73/228

తసడడ:డ ససఖరరజ మహనతరల
ఇసటట ననస:17/1/148
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అశశక కలమమర హహనడ ఆ
ఇసటట ననస:17/1/151
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అచసఖతరరమయఖ�
ఇసటట ననస:17/1/152
వయససస:66
లస: ససస స
2181 AP151010177354
పపరర: వసససధరరదదవ నలక
ర రర�

94-73/233

భరస : జనతరర నరరడ�డడ
ఇసటట ననస:17/1/150
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ హనమరరడడడ�
ఇసటట ననస:17/1/150
వయససస:60
లస: పప
2178 AP151010177657
పపరర: ససధతఖరరణణ గణసటటపలర �

2164 NDX0095273
పపరర: వశల కలమమర

2159 NDX1500645
పపరర: పడవణ జరషన

భరస : నరరశ కలమమర ససఖరరజజ
ఇసటట ననస:17/1/148
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ దళపతరరజ
ఇసటట ననస:17/1/149
వయససస:35
లస: పప

భరస : రరమకకషష మకరసన
ఇసటట ననస:17/1/150
వయససస:36
లస: ససస స
2175 AP151010174155
పపరర: జనతరదనరరడడడ మకరసల�

94-73/230

భరస : వనత
ఇసటట ననస:17-1-149
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : డలపతరరజరర టన�
ఇసటట ననస:17/1/149
వయససస:51
లస: ససస స
2172 NDX2058148
పపరర: లకడద మకరసన

2161 NDX0187377
పపరర: సరరత కలమమరర�

94-73/225

తసడడ:డ మహన లమల జరషన
ఇసటట ననస:17-1-147 JAIN HOUSE
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససఖరరజ మహనతరల
ఇసటట ననస:17/1/148
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మహనతరల మమరరమ చసద
ఇసటట ననస:17/1/148
వయససస:63
లస: పప
2169 NDX0086579
పపరర: పరవనదదవ� జరషన�

94-73/227

తసడడ:డ ససఖరరజ�
ఇసటట ననస:17/1/148
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససఖరరజజ జరషన
ఇసటట ననస:17/1/148
వయససస:60
లస: ససస స
2166 NDX0350637
పపరర: ససఖరరజ మహనతరల

2158 NDX1500355
పపరర: ససనత జరషన

2156 NDX1373802
పపరర: అసకలర జరషన బరర తఖ

తసడడ:డ అశశక కలమమర జరషన
ఇసటట ననస:17/1/147
వయససస:30
లస: పప

భరస : పడవణ జరషన
ఇసటట ననస:17-1-147 JAIN HOUSE
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససఖరరజ జరషన
ఇసటట ననస:17/1/148
వయససస:35
లస: ససస స
2163 NDX0350520
పపరర: వమల దదవ ససఖరరజజ

94-73/224

భరస : ససజయ కర.ఆర. జరషన�
ఇసటట ననస:17/1/147
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన లమల
ఇసటట ననస:17/1/147
వయససస:41
లస: పప
2160 NDX1198365
పపరర: కవతత జరషన

2155 NDX0647404
పపరర: వనత� జరషన�

2180 NDX2124196
పపరర: శరరద నలక
ర రర

94-73/248

భరస : వనసకటటష నలక
ర రర
ఇసటట ననస:17/1/153
వయససస:52
లస: ససస స
94-73/250

2183 JBV2728368
పపరర: వనసకటటశశరరరవప నలక
ర రర�

94-73/251

తసడడ:డ అసజయఖనతయణడడ�
ఇసటట ననస:17/1/153
వయససస:51
లస: పప
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3278 AP151010186406
పపరర: నతగశరగమణణ గగసదద

94-80/631

భరస : వనసకటకకషషమణరరస
ఇసటట ననస:18-8-316
వయససస:73
లస: ససస స
3281 AP151010183014
పపరర: శకనవరసరరవప బబ లలర పలర

94-80/634

94-80/637

94-80/640

94-80/643

94-80/646

94-80/649

94-80/652

తసడడ:డ రరమనతధస గణసటటపలర
ఇసటట ననస:18-8-331
వయససస:52
లస: పప

3291 JBV1220995
పపరర: కసస
స రర కరచన

3294 JBV1220284
పపరర: రరజశశఖరరరడడడ కరచనత

3297 JBV1222314
పపరర: రమమదదవ బసడర మమడడ

3300 NDX2054195
పపరర: కకషష సరయ లఖత మననకలరర

94-80/655

3303 NDX0579706
పపరర: కకమమదననన సరయకకషరష

94-80/644

3306 NDX1442888
పపరర: శక వరరసజననయణలల పప టటస
తసడడ:డ రరమ మమరరస
ఇసటట ననస:18-8-331
వయససస:54
లస: పప

3286 AP151010183066
పపరర: చదనన కరశవరరవప బబ లశశటస ట

94-80/639

3289 NDX0339788
పపరర: హహహమమవత భవనస

94-80/642

3292 AP151010183858
పపరర: బలరరమరరడడడ కర.

94-80/645

తసడడ:డ పపదద రరడడడ
ఇసటట ననస:18-8-326
వయససస:79
లస: పప
94-80/647

3295 JBV1220276
పపరర: శకనవరసపడ
డ డడ కరచనత

94-80/648

తసడడ:డ బలరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-8-327
వయససస:51
లస: పప
94-80/650

3298 NDX0583245
పపరర: మమధవ భబషఖస

94-80/651

భరస : పపరషచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:18-8-330
వయససస:40
లస: ససస స
94-80/653

3301 NDX0583138
పపరర: అరరణ కకమదననన

94-80/654

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:18-8-331
వయససస:29
లస: ససస స
94-80/656

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:18-8-331
వయససస:32
లస: పప
94-80/658

94-80/636

భరస : వనసకట కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:18-8-325
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ మధస ససధదన మననకలరర
ఇసటట ననస:18-8-330
వయససస:24
లస: పప

భరస : మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:18-8-331
వయససస:29
లస: ససస స
3305 NDX1995655
పపరర: శకనవరస రరవప గణసటటపలర

94-80/641

తసడడ:డ బబ లర యఖ
ఇసటట ననస:18-8-330
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:18-8-330
వయససస:49
లస: ససస స
3302 NDX0583393
పపరర: శకలకడద భబషఖస

3288 AP151010186142
పపరర: మమరర రరట మమరర పరశస

3283 NDX0214387
పపరర: పడభబవత బబ లశశటస ట

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:18-8-323
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ బలరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-8-327
వయససస:46
లస: పప

భరస : రఘణ కరకసత వనమమరర
ఇసటట ననస:18-8-330
వయససస:36
లస: ససస స
3299 NDX0301853
పపరర: కకకషషవనణణ రరవపరటట

94-80/638

భరస : బలరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-8-326
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : కనకదసరరరపడసరద
ఇసటట ననస:18-8-327
వయససస:57
లస: ససస స
3296 NDX1645920
పపరర: రరప ససజనఖ కసచ

3285 AP151010186250
పపరర: లకరద మద పరశస

94-80/633

భరస : చదనన కరశవ రరవప
ఇసటట ననస:18-8-323
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరయపరరడడడ
ఇసటట ననస:18-8-325
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ చననపరరడడడ
ఇసటట ననస:18-8-325
వయససస:86
లస: పప
3293 AP151010186788
పపరర: రజన వనమమరర

94-80/635

భరస : రరయపరరడడడ
ఇసటట ననస:18-8-323
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:18-8-323
వయససస:73
లస: పప
3290 AP151010183645
పపరర: రరయపరరడడడ పరశస

3282 AP151010183013
పపరర: ససధతకర బబబణ బబ లలర పలర

3280 AP151010186218
పపరర: పపదమసరసనమద బబ లలర పలర

భరస : వనసకటనతరయణ
ఇసటట ననస:18-8-322
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటనతరరయణ
ఇసటట ననస:18-8-322
వయససస:55
లస: పప

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:18-8-323
వయససస:62
లస: ససస స
3287 AP151010183360
పపరర: మహనరరవప బబ లశశటస ట

94-80/632

తసడడ:డ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:18-8-319
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటనతరరయణ
ఇసటట ననస:18-8-322
వయససస:50
లస: పప
3284 AP151010186216
పపరర: ఝమనసలకడద బబ లశశటస ట

3279 JBV2994499
పపరర: లలమ పడసరద� సపమదసరన�

3304 NDX1538364
పపరర: పడసరద రరవప

94-80/657

తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:18-8-331
వయససస:46
లస: పప
94-80/659

3307 NDX0583179
పపరర: లహరర కకమదననన

94-80/660

తసడడ:డ నతగరశశర రరవప కకమదననన
ఇసటట ననస:18-8-334
వయససస:30
లస: ససస స

Page 223 of 259

3308 NDX0823583
పపరర: కసచ రరప ససజనఖ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-43
94-80/661

భరస : రఘణ కరకసత
ఇసటట ననస:18-8-334
వయససస:35
లస: ససస స
3311 AP151010186683
పపరర: వనజజకడ నలక
ర రర

94-79/135

94-79/651

తసడడ:డ పప తష రరజ ఓదతవఅల
ఇసటట ననస:18-8-482
వయససస:69
లస: పప
3317 AP151010186155
పపరర: నగరరజకలమమరర కకమదననన�

94-79/137

94-79/582

94-79/142

భరస : వనసకటటశశర రరవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:18-8-485
వయససస:38
లస: ససస స
3329 SQX2113975
పపరర: ససనత నలర పరటట

95-79/894

తసడడ:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:18-8-495
వయససస:64
లస: పప

3316 NDX0296996
పపరర: శక దదవ కకమదననన

94-80/937

3318 NDX0375519
పపరర: వసశకకషష� కకమదననన�

3321 JBV3702669
పపరర: రమమదదవ� కకమదననన�

3324 JBV3702297
పపరర: రరమమరరవప� కకమదననన

3327 NDX2722742
పపరర: బబలమజ నలర పరటట

3330 AP151010186138
పపరర: నతగరసదడమద కకమదననన

94-79/654

3333 NDX2850808
పపరర: సరసశత పడసనన నతదదళర

94-79/138

3336 NDX3001765
పపరర: గగరర శసకర మమనసకకసడ
తసడడ:డ సరసబశవరరవప మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:18-8-498
వయససస:53
లస: పప

94-80/664

94-79/136

3319 AP151010183260
పపరర: ఆసజననయణలల కకమదననన

94-79/139

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:18-8-484
వయససస:65
లస: పప
94-79/140

3322 NDX0376400
పపరర: శకనస� కకమదననన�

94-79/141

తసడడ:డ వననసటటశశరర �
ఇసటట ననస:18-8-485
వయససస:31
లస: పప
94-79/143

3325 AP151010183358
పపరర: వనసకటటశశరరర కకమదననన

94-79/144

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:18-8-485
వయససస:62
లస: పప
94-79/653

3328 NDX2705747
పపరర: తరరణ సరయ నలర పరటట

94-80/822

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:18-8-485
వయససస:19
లస: పప
94-79/145

3331 NDX2970143
పపరర: అనసత లకడద గణతస

94-71/695

భరస : శవ నతగరశశర రరవప గణతస
ఇసటట ననస:18-8-491
వయససస:54
లస: ససస స
94-78/1070

భరస : కకసడల రరవప మణపపవరపప
ఇసటట ననస:18-8-494
వయససస:59
లస: ససస స
94-79/146

94-80/663

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:18-8-484
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:18-8-486
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప గటబ
ఇసటట ననస:18-8-491
వయససస:60
లస: పప
3335 JBV2994770
పపరర: యశశధరరవప� నలక
ర రర�

3315 NDX3113552
పపరర: అనసత లకడద ఓదతవఅల

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:18-8-485
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:18-8-485
వయససస:38
లస: ససస స
3332 NDX2965507
పపరర: శవ నతగరశశరరవప గటబ

భరస : అపరప రరవప నలర పననన
ఇసటట ననస:18-8-430
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:18-8-485
వయససస:38
లస: పప
94-79/652

3313 NDX1996455
పపరర: నతగరశశరమద నలర పననన

తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరరస చగణరరపరటట
ఇసటట ననస:18-8-377,saivilla apt.flat no301
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:18-8-485
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:18-8-485
వయససస:32
లస: పప
3326 NDX2733582
పపరర: ససనత నలర పరటట

94-79/650

తసడడ:డ అనర నఉలక�
ఇసటట ననస:18-8-484
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయణలల కకమదననన
ఇసటట ననస:18-8-484
వయససస:39
లస: పప
3323 NDX0376426
పపరర: శకహరర� కకమదననన�

3312 NDX2821551
పపరర: కకశశర చగణరరపరటట

3310 AP151010183767
పపరర: కనకదసరరరపడసరద వనమమరర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:18-8-334
వయససస:62
లస: పప

భరస : సతఖనతరరయణ ఓదతవఅల
ఇసటట ననస:18-8-482
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయణలల�
ఇసటట ననస:18-8-484
వయససస:61
లస: ససస స
3320 NDX2667319
పపరర: వసశ శకధర కకమదననన

94-80/662

భరస : నతగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:18-8-334
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:18-8-365
వయససస:66
లస: ససస స
3314 NDX3113727
పపరర: సతఖనతరరయణ ఓదతవఅల

3309 JBV1222306
పపరర: సతఖవత కకమదననన

3334 NDX2850816
పపరర: కకసడల రరవప మణపపవరపప

94-79/655

తసడడ:డ భభజరషయమ మణపపవరపప
ఇసటట ననస:18-8-494
వయససస:64
లస: పప
94-75/1249

3337 NDX3001807
పపరర: వనసకట చదషతనఖ మమనసకకసడ

94-75/1250

తసడడ:డ గగరర శసకర మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:18-8-498
వయససస:26
లస: పప
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94-76/891

తసడడ:డ పపలర రరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:18-8-498
వయససస:54
లస: ససస స
3341 NDX2849818
పపరర: గగపస చసద కరవపరర

94-79/657

94-79/148

94-79/151

94-79/154

94-79/583

94-79/158

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:18-8-502
వయససస:40
లస: ససస స
3359 NDX2019173
పపరర: వనసకట నతగ మణణ చససదస

94-79/161

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:18-8-505
వయససస:68
లస: పప

94-79/152

3351 NDX0295584
పపరర: సతఖనతరరయణ� బచసర�

3354 NDX2885267
పపరర: మరరకపపడడ నతగ సససధస

94-79/164

94-79/155

3346 AP151010186697
పపరర: నతగమలర మరరకపపడడ�

3349 NDX0340349
పపరర: ససధదర కలమమర� బచసర�

3352 NDX0891101
పపరర: లసగయఖ� మరరకపపడడ�

94-79/659

3355 JBV3003605
పపరర: శకదదవ నలక
ర రర� �
భరస : గగరరశసకర� �
ఇసటట ననస:18-8-502
వయససస:36
లస: ససస స

3357 JBV2994937
పపరర: గగరరశసకర నలక
ర రర

3358 NDX0526392
పపరర: నలక
ర రర శకనవరసరరవప�

3363 NDX0407569
పపరర: అనల కలమమర� నలపననన�

3366 NDX2639698
పపరర: అనల గగతస డతబణబరర
తసడడ:డ ససబబ రరవప డతబణబరర
ఇసటట ననస:18-8-505
వయససస:23
లస: పప

94-79/153

94-79/156

94-79/157

భరస : మరరకపపడడ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:18-8-501 KALYANI ROAD
వయససస:25
లస: ససస స

3360 NDX2019181
పపరర: అపరప రరవప చససదస

94-79/150

తసడడ:డ పరపయఖ�
ఇసటట ననస:18-8-501
వయససస:81
లస: పప

94-79/159

94-79/160

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:18-8-502
వయససస:46
లస: పప
94-79/162

3361 NDX1641381
పపరర: దదవగణపస స వనసకట రరమరరవప

94-79/163

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:18-8-503
వయససస:73
లస: పప
94-79/165

తసడడ:డ అపరప రరవప�
ఇసటట ననస:18-8-505
వయససస:40
లస: పప
94-79/167

94-79/147

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ�
ఇసటట ననస:18-8-501
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప చససదస
ఇసటట ననస:18-8-503
వయససస:46
లస: పప

భరస : అపరప రరవప�
ఇసటట ననస:18-8-505
వయససస:61
లస: ససస స
3365 NDX0458596
పపరర: అపరప రరవప� నలపననన�

3348 NDX0891119
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� మరరకపపడడ�

3343 NDX0298117
పపరర: శక లకడద మరరకపపడడ

భరస : లసగయఖ�
ఇసటట ననస:18-8-501
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:18-8-502
వయససస:44
లస: పప

భరస : అపరప రరవప చససదస
ఇసటట ననస:18-8-503
వయససస:39
లస: ససస స
3362 NDX0298331
పపరర: శవ పరరశత� నలర పననన�

94-79/149

తసడడ:డ వనసకటటశశరళళ�
ఇసటట ననస:18-8-501
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:18-8-501
వయససస:24
లస: ససస స
3356 NDX0297960
పపరర: బసదస మమధవ� నలక
ర రర�

3345 NDX0298042
పపరర: పదతదవత� మరరకపపడడ�

94-93/1390

తసడడ:డ రవ కలమమర మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:18-8-501
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమమర�
ఇసటట ననస:18-8-501
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:18-8-501
వయససస:53
లస: పప
3353 NDX2636280
పపరర: నతగ సససధస మరరకపపడడ

94-79/658

భరస : రవ కలమమర�
ఇసటట ననస:18-8-501
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ�
ఇసటట ననస:18-8-501
వయససస:31
లస: పప
3350 NDX0891127
పపరర: రవకలమమర మరరకపపడడ

3342 NDX2871697
పపరర: శశష కలమమరర కరవపరర

3340 NDX2991735
పపరర: రరఘవనసదడ లలకరశ మమనసకకసడ

తసడడ:డ గగరరశసకర మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:18-8-498
వయససస:30
లస: పప

భరస : గగపస చసద కరవపరర
ఇసటట ననస:18-8-500
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సతఖనతరరయణ బచసర
ఇసటట ననస:18-8-501
వయససస:50
లస: ససస స
3347 NDX0295675
పపరర: రరజరష కలమమర� బచసర�

94-79/656

తసడడ:డ రతయఖ మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:18-8-498
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ చలపత రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:18-8-500
వయససస:63
లస: పప
3344 NDX0298182
పపరర: నతగమలలర శశరర బచసర

3339 NDX3001310
పపరర: సరసబశవరరవప మమనసకకసడ

94-79/166
3364 NDX1143296
పపరర: వనసకట ధనసనతర రరవప నలపననన

తసడడ:డ అపరప రరవప
ఇసటట ననస:18-8-505
వయససస:42
లస: పప
94-79/584

3367 NDX2639870
పపరర: రరజరశశరర దబమబరర

94-79/585

తసడడ:డ ససబబ రరవప దబమబరర
ఇసటట ననస:18-8-505
వయససస:22
లస: ససస స
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3368 NDX2150340
పపరర: సరయ మననగన కలక
ర రర

94-79/168

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలక
ర రర
ఇసటట ననస:18-8-506
వయససస:23
లస: ససస స
3371 NDX2654184
పపరర: ససనత కలక
ర రర

94-79/586

94-79/171

తసడడ:డ ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:18-8-508
వయససస:32
లస: ససస స
3377 NDX2655470
పపరర: శకదదవ కకనతమమనన

94-79/588

94-57/675

94-79/175

తసడడ:డ అపపయఖ చదరరకకరర
ఇసటట ననస:18-8-511
వయససస:54
లస: పప
3389 NDX0339911
పపరర: అరవసద బబ రరక
తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప బబ రరక
ఇసటట ననస:18-8-512
వయససస:34
లస: పప
3392 NDX0354720
పపరర: అసజన కలమమరర� పప సరన�
భరస : శకరరస బబబణ�
ఇసటట ననస:18-8-513
వయససస:46
లస: ససస స
3395 NDX0191130
పపరర: బణచరయఖ కనననగసటట�
తసడడ:డ బణలర యఖ�
ఇసటట ననస:18-8-515
వయససస:62
లస: పప

3376 NDX2655587
పపరర: అననపపరష బబ యపరటట

94-79/172

3378 NDX2863124
పపరర: ఆసజననయణలల కకనతమమనన

3381 NDX0526137
పపరర: పడదదప మసదలపప

3384 NDX3058906
పపరర: అరరణ చదరరకకరర

3387 NDX1997545
పపరర: వనసకట శరకవఖ పప పపరర

3390 NDX0340471
పపరర: వజయ చదషతనయమ బబ రరక

3393 AP151010186395
పపరర: మలలర శశరర కనననగసటట�

94-79/607

3396 NDX1442748
పపరర: వరసవ లత కనననగసటట
భరస : మహహష కలమమర
ఇసటట ననస:18-8-515
వయససస:38
లస: ససస స

3379 NDX2586725
పపరర: వనసకట రమణమద కకనసననన

94-90/908

భరస : ఆసజననయణలల కకనసననన
ఇసటట ననస:18-8-508
వయససస:51
లస: ససస స
94-79/173

3382 NDX0831750
పపరర: పపసటబఖల బసవయఖ

94-79/174

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:18-8-509
వయససస:53
లస: పప
94-76/892

3385 NDX3062528
పపరర: ����� ��������

94-79/662

భరస : ������� ������ ��������
ఇసటట ననస:18-8-511
వయససస:56
లస: ససస స
94-79/176

3388 NDX2146927
పపరర: వర లకడద బబ రరక

94-79/177

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప బబ రరక
ఇసటట ననస:18-8-512
వయససస:58
లస: ససస స
94-79/179

3391 NDX0340414
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప బబ రరక�

94-79/180

తసడడ:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:18-8-512
వయససస:61
లస: పప
94-79/182

భరస : బణచరయఖ�
ఇసటట ననస:18-8-515
వయససస:60
లస: ససస స
94-79/184

94-79/587

భరస : ససబబరరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:18-8-508
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:18-8-512
వయససస:38
లస: పప
94-79/181

94-79/661

3375 NDX0340455
పపరర: రరసపడసరద కకనసననన

తసడడ:డ ఆదదబబబణ పప పపరర
ఇసటట ననస:18-8-512
వయససస:25
లస: ససస స
94-79/178

3373 NDX2756328
పపరర: సరసశత చదనసనపరటట

భరస : హనసమసతషరరవప చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:18-8-506 KALYANI ROAD
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : లకడద నతరరయణ చదరరకకరర
ఇసటట ననస:18-8-511
వయససస:57
లస: ససస స
94-79/663

94-79/170

తసడడ:డ హనసమసతషరరవప చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:18-8-506 KALYANI ROAD
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప మసదలపప
ఇసటట ననస:18-8-509
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ మసదలపప
ఇసటట ననస:18-8-509
వయససస:62
లస: పప
3386 NDX3057510
పపరర: లకడద నతరరయణ చదరరకకరర

94-79/660

తసడడ:డ కకటయఖ కకనతమమనన
ఇసటట ననస:18-08-508
వయససస:60
లస: పప

భరస : రసగర రరవప మసదలపప
ఇసటట ననస:18-8-509
వయససస:56
లస: ససస స
3383 JBV2994051
పపరర: రసగరరరవప మసదలపప

3372 NDX2742278
పపరర: అశశక చదనసనపరటట

3370 NDX1727579
పపరర: శకనవరస రరవప కలక
ర రర

తసడడ:డ నతరరయణ కలక
ర రర
ఇసటట ననస:18-8-506
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:18-8-508
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరస పడసరద కకనతమమనన
ఇసటట ననస:18-8-508
వయససస:32
లస: ససస స
3380 NDX2662682
పపరర: రమమ దదవ మసదలపప

94-79/169

తసడడ:డ మరరవల
ఇసటట ననస:18-8-506
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కలక
ర రర
ఇసటట ననస:18-8-506
వయససస:39
లస: ససస స
3374 NDX0299537
పపరర: భబగఖలకడద కకనసననన

3369 NDX1505371
పపరర: చతసద బబషర షపక

3394 AP151010183317
పపరర: మహహష కలమమర కనననగసటట

94-79/183

తసడడ:డ బణచరయఖ
ఇసటట ననస:18-8-515
వయససస:40
లస: పప
94-80/665

3397 NDX1712984
పపరర: అసజమద దదపపలపపడడ

94-80/666

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:18-8-515
వయససస:50
లస: ససస స
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94-79/185

భరస : శకనవరసరరవప తలపల
ఇసటట ననస:18-8-516
వయససస:36
లస: ససస స
3401 NDX0298463
పపరర: తతమమసయఖ� తతట�

94-79/188

3402 NDX2362739
పపరర: అమమలఖ కససకలరరస

94-79/664

3405 NDX1246727
పపరర: లకడద కమననన

3408 NDX1701433
పపరర: సరయ నరజ ఎలర పడగడ

భరస : వనసకట మలర కరరరరన రరవప కలనసననన
ఇసటట ననస:18-8-518
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : లకడద నతరరయణ ఎలర పడగడ
ఇసటట ననస:18-8-518
వయససస:42
లస: ససస స

3410 NDX0523142
పపరర: వరలలటట వశరలమసధడ�

3411 NDX1505348
పపరర: ససజయ వరవరన

94-79/196

భరస : రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:18-8-518
వయససస:47
లస: ససస స
94-79/200

3416 NDX1536954
పపరర: వనసకట శవ సతఖనతరరయణ
ససరరపపరపప
తసడడ:డ ససతతరరస ససరరపపరపప
ఇసటట ననస:18-8-518
వయససస:52
లస: పప

94-79/203

3419 NDX2592848
పపరర: వవబమలసపత మధస బబబణ

94-81/751

3417 NDX0178475
పపరర: రరజజరరవప వలలటట�

3420 NDX2650281
పపరర: శరరద కకసగర

94-79/194

3423 AP151010186247
పపరర: రమమదదవ మకకసలననన

94-79/197

3426 NDX1524405
పపరర: ఆసజననయ పడసరద కకనగరర
తసడడ:డ ససబబబరరవప కకనగరర
ఇసటట ననస:18-8-520
వయససస:28
లస: పప

3406 NDX0523266
పపరర: కకమల చదనసనపరటట

94-79/192

3409 NDX0522698
పపరర: మసడవ లలమవత�

94-79/195

3412 NDX0596361
పపరర: గగతమ కలమమర� వ�

94-79/199

తసడడ:డ రరజజ రరవప�
ఇసటట ననస:18-8-518
వయససస:28
లస: పప
94-79/201

3415 NDX0526228
పపరర: మసడవ సరశమణలల�

94-79/202

తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:18-8-518
వయససస:50
లస: పప
94-79/204

3418 NDX1100452
పపరర: అశశక వరవరన

94-79/205

తసడడ:డ అరరరన దతస వరవరన
ఇసటట ననస:18-8-518
వయససస:55
లస: పప
94-19/569

3421 NDX2049964
పపరర: శరరద కకనగరర

94-80/667

భరస : శవరరమ కకషష కకనగరర
ఇసటట ననస:18-8-520
వయససస:44
లస: ససస స
94-80/669

భరస : జనతరద నరరవప
ఇసటట ననస:18-8-520
వయససస:64
లస: ససస స
94-80/671

94-79/190

భరస : సరశమణలల�
ఇసటట ననస:18-8-518
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ కకషష కకసగర
ఇసటట ననస:18-8-520
వయససస:43
లస: ససస స
94-80/668

3403 NDX2362747
పపరర: ఐశశరఖ కససకలరరస

భరస : లకకదబబబణ చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:18-8-518
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ�
ఇసటట ననస:18-8-518
వయససస:52
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:18-8-520
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష కకనగరర
ఇసటట ననస:18-8-520
వయససస:25
లస: పప

94-79/191

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఎలర పడగడ
ఇసటట ననస:18-8-518
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:18-08-519
వయససస:36
లస: పప

3425 NDX2146968
పపరర: సరయ మమధవ కకనగరర

3414 NDX1701441
పపరర: లకడద నతరరయణ ఎలర పడగడ

94-79/187

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కససకలరరస
ఇసటట ననస:18-8-517
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అశశక వరవరన
ఇసటట ననస:18-8-518
వయససస:25
లస: పప

3413 NDX0298497
పపరర: వనసకటమలర కరరరరనరరవప
కలనసననన
తసడడ:డ వనసకట రరవప కలనసననన
ఇసటట ననస:18-8-518
వయససస:35
లస: పప

3422 NDX0207258
పపరర: అనసరరధత కకసగర

94-79/189

తలర : చననమమయ
ఇసటట ననస:18-8-518
వయససస:26
లస: ససస స
94-79/193

3400 NDX2042224
పపరర: శకనవరస రరవప తలపల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తలపల
ఇసటట ననస:18-8-516
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కససకలరరస
ఇసటట ననస:18-8-517
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గగటటసమణకసల
ఇసటట ననస:18-8-517
వయససస:52
లస: ససస స
3407 NDX1633560
పపరర: పడసనన లకడద కలనసననన

94-79/186

భరస : తతమమసయఖ�
ఇసటట ననస:18-8-516
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరయఖ�
ఇసటట ననస:18-8-516
వయససస:52
లస: పప
3404 NDX2871671
పపరర: దమయసత గగటటసమణకసల

3399 NDX0301721
పపరర: ససశల� తతట�

3424 NDX0207191
పపరర: రరమకకకషషమద� వసటటరర�

94-80/670

భరస : ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:18-8-520
వయససస:81
లస: ససస స
94-80/672

3427 NDX2175025
పపరర: ఆసజననయ పడసరద కకనగరర

94-80/674

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకనగరర
ఇసటట ననస:18-8-520
వయససస:28
లస: పప
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3428 NDX0191007
పపరర: శవ రరమ కకషష కకసగర

94-80/675

తసడడ:డ ససరయఖ
ఇసటట ననస:18-8-520
వయససస:51
లస: పప
3431 AP151010183156
పపరర: జనతరదనరరవప మకకసలననన

94-80/678

94-80/825

94-80/681

94-80/684

94-80/686

94-80/689

94-80/691

తసడడ:డ పసచరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-8-524
వయససస:53
లస: పప

94-80/682

3439 NDX0377051
పపరర: చటటస మద� దతసరర�

94-80/683

భరస : వజయ వనషభవ�
ఇసటట ననస:18-8-521
వయససస:66
లస: ససస స
94-80/685

3444 NDX0831818
పపరర: రరజరష కలమమర గణసటటపలర

3447 NDX0178228
పపరర: రరమలసగరశశరరరవప గణసటటపలర

3450 NDX0929208
పపరర: గణసడడరర పదతదవత�

94-80/694

3453 NDX2255131
పపరర: శవ రరమ కకషష గణతస

94-80/687

3456 JBV1224179
పపరర: దదపససరరడడడ రరనతటట
తసడడ:డ జయపడకరషపడ
డ డడ
ఇసటట ననస:18-8-525
వయససస:35
లస: ససస స

94-80/826

3445 NDX0178871
పపరర: పవన కలమమర గణసటటపలర

94-80/688

తసడడ:డ రరమ లసగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:18-8-522
వయససస:34
లస: పప
94-80/690

3448 NDX2989150
పపరర: ససమఖ గణసటటపలర

94-80/938

భరస : పవన గణసటటపలర
ఇసటట ననస:18-8-522
వయససస:31
లస: ససస స
94-80/692

3451 AP151010186136
పపరర: వజయలకడద ఉపపల

94-80/693

భరస : గరసధద
ఇసటట ననస:18-8-523
వయససస:62
లస: ససస స
94-53/453

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల గణతస
ఇసటట ననస:18-8-524
వయససస:23
లస: పప
94-80/696

3442 NDX2703551
పపరర: గరరరజ రరణణ చదకలబబ యనత
భరస : వనసకట లకడద పడసరద ఆనసగర
ఇసటట ననస:18-8-521
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శశషగరరర రరవప�
ఇసటట ననస:18-8-523
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ ఉరరత
ఇసటట ననస:18-8-523
వయససస:52
లస: పప
3455 JBV2994911
పపరర: రగససరరడడడ భవనస

94-80/680

తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ
ఇసటట ననస:18-8-522
వయససస:61
లస: పప

భరస : గరసధద
ఇసటట ననస:18-8-523
వయససస:40
లస: ససస స
3452 NDX1861278
పపరర: బడహదయఖ ఉరరత

3441 NDX0186841
పపరర: పసచరమద రసగరశశటస �ట

94-80/824

3436 NDX0339770
పపరర: వనసకట హహమ రరఖమ లకడద�
అసగజజల�
తసడడ:డ శవ నతగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:18-8-521
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:18-8-522
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ భణవననసశర రరవ
ఇసటట ననస:18-8-522
వయససస:54
లస: పప
3449 AP151010186135
పపరర: నళన ఉపపల

3438 AP151010186248
పపరర: లలమవత రసగరశశటస �ట

3433 NDX2554731
పపరర: నతగ వనషషషవ కకసగర

94-80/679

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:18-8-521
వయససస:59
లస: పప

భరస : రరమలసగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:18-8-522
వయససస:55
లస: ససస స
3446 NDX0376012
పపరర: పదదలత పరలడడగ

3435 NDX0301770
పపరర: హహమ మమధసరర� అసగజజల�

94-80/677

భరస : ఆసజననయ పడసరద కకసగర
ఇసటట ననస:18-8-520
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పసచరయఖ�
ఇసటట ననస:18-8-521
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచరయఖ
ఇసటట ననస:18-8-521
వయససస:27
లస: పప
3443 NDX0823245
పపరర: జ భబరత

94-80/823

తసడడ:డ శవ నతగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:18-8-521
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఈశశర చసద�
ఇసటట ననస:18-8-521
వయససస:51
లస: ససస స
3440 NDX0958389
పపరర: శక రతన రసగరశశటస ట

3432 NDX2587335
పపరర: శవ రరమ కకషష కకసగర

3430 NDX0526251
పపరర: కసగర ససబబబరరవప�

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:18-8-520
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ చసదడమమళ నగర కకసగర
ఇసటట ననస:18-8-520
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష కకసగర
ఇసటట ననస:18-8-520
వయససస:24
లస: పప
3437 NDX0375816
పపరర: శవ పరరశత� కరవపరర�

94-80/676

తసడడ:డ ససరయఖ
ఇసటట ననస:18-8-520
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ససతతరరమయఖ
ఇసటట ననస:18-8-520
వయససస:72
లస: పప
3434 NDX2587392
పపరర: సరయ మదన కకసగర

3429 NDX0190462
పపరర: ససబబబరరవప కకసగర

3454 NDX0207084
పపరర: పదతదవత� వసటటరర�

94-80/695

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:18-8-524
వయససస:49
లస: ససస స
94-80/697

3457 NDX0301796
పపరర: పపషపలత రరనటట

94-80/698

భరస : జయ పడకరష రరడడడ
ఇసటట ననస:18-8-525
వయససస:55
లస: ససస స
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3458 JBV2994697
పపరర: నరసజనరరడడడ రరనతటట
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94-80/699

తసడడ:డ జయపడకరషపడ
డ డడ
ఇసటట ననస:18-8-525
వయససస:35
లస: పప
3461 NDX1794560
పపరర: వరమద చతమకకరర

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:18-8-525
వయససస:52
లస: పప
94-89/261

భరస : గగపయఖ చతమకకరర
ఇసటట ననస:18-8-526
వయససస:60
లస: ససస స
3464 NDX0958561
పపరర: శకకరనస రరడడడ మసడల

94-80/704

94-80/706

94-80/708

94-80/711

94-79/206

94-80/715

తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ
ఇసటట ననస:18-8-533
వయససస:53
లస: పప

3466 NDX2803963
పపరర: తదజశశ నలక
ర రర

94-79/665

3468 AP151010183331
పపరర: తమమదరరవప పపలచదరర

తసడడ:డ మణరళ మహన నలక
ర రర
ఇసటట ననస:18-8-530
వయససస:18
లస: ససస స
94-80/707

3471 AP151010186167
పపరర: ససదతఖరరణణ గసజ

3474 AP151010183211
పపరర: చసదడశశఖర రరడడడ గసజ

3477 NDX1234160
పపరర: చదషతనఖ కలమమర ననరరళర

3480 NDX1225903
పపరర: వనసకట రతనమద ననరరళర

94-80/718

3483 NDX0179515
పపరర: మననజ కలమమర ననరరళళ

94-80/709

3486 NDX0186395
పపరర: మసజత సససగ కరసధతరర
తసడడ:డ తరర సససగ
ఇసటట ననస:18-8-533
వయససస:54
లస: పప

94-79/666

3472 AP151010186166
పపరర: రరణణకరదదవ గసజ

94-80/710

భరస : చసదడశశకరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-8-531
వయససస:52
లస: ససస స
94-80/712

3475 AP151010183355
పపరర: వనణణగగపరలరరవప ఊటటకకరర

94-80/713

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:18-8-531
వయససస:63
లస: పప
94-79/207

3478 NDX0214163
పపరర: వనజజ ననరరళర

94-80/714

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-8-533
వయససస:47
లస: ససస స
94-80/716

3481 AP151010186330
పపరర: నతగమద బబ లమర

94-80/717

భరస : మసగయఖ
ఇసటట ననస:18-8-533
వయససస:82
లస: ససస స
94-80/719

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-8-533
వయససస:29
లస: పప
94-80/721

3469 NDX3062882
పపరర: రరజరశ వరడవలర
తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:18-8-531
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకట నతరరయణ
ఇసటట ననస:18-8-533
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ మసజత సససగ కరసధతరర
ఇసటట ననస:18-8-533
వయససస:26
లస: పప
3485 NDX0185462
పపరర: శకనవరసరరవప ననరరళర

94-80/705

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ననరరళర
ఇసటట ననస:18-8-533
వయససస:26
లస: పప

భరస : మసజత సససగ కరసధతరర
ఇసటట ననస:18-8-533
వయససస:56
లస: ససస స
3482 NDX1225937
పపరర: అషసదత కరసధతరర

3465 NDX0958413
పపరర: కలటటసబ రరడడడ మసడల

తసడడ:డ రరమమహనరరడడడ
ఇసటట ననస:18-8-531
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ మసజత సససగ కరసధతరర
ఇసటట ననస:18-8-533
వయససస:24
లస: ససస స
3479 NDX1225960
పపరర: జససశర కగర

94-80/703

భరస : చసదడశశకరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-8-531
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వననసగగపరలరరవప
ఇసటట ననస:18-8-531
వయససస:56
లస: ససస స
3476 NDX2019165
పపరర: ససజస కరసధతరర

3463 NDX0974477
పపరర: వరన కలమమరర పదదకలమమరర
మసడల
భరస : కలటటసబ రరడడడ మసడల
ఇసటట ననస:18-8-529
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:18-8-530
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖరరకడడడ
ఇసటట ననస:18-8-531
వయససస:39
లస: ససస స
3473 AP151010186154
పపరర: అననపపరషమద ఊటటకకరర

94-80/702

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరడడడ మసడల
ఇసటట ననస:18-8-529
వయససస:56
లస: పప

భరస : తమమదరరవప
ఇసటట ననస:18-8-530
వయససస:56
లస: ససస స
3470 JBV3003191
పపరర: ససధతరరణణ గసడడ

3462 NDX0974436
పపరర: మలర క మసదతళ

94-80/701

తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-8-525
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ కలటటసబరరవప
ఇసటట ననస:18-8-529
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కలటటసబ రరడడడ మసడల
ఇసటట ననస:18-8-529
వయససస:28
లస: పప
3467 AP151010186141
పపరర: శవమణణ పపలచరర

94-80/700 3460 NDX0745885
3459 NDX0188151
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప� ఒసటటరర�
పపరర: జయ పడకరష రరడడడ రరనతటట

94-80/720
3484 AP151010183112
పపరర: రరఘవరరవప చచదరర చరరమమమళర

తసడడ:డ బణచరయఖ చచదర
ఇసటట ననస:18-8-533
వయససస:47
లస: పప
94-80/722

3487 AP151010183111
పపరర: బణచరయఖ చరరమమమళళ�

94-80/723

తసడడ:డ పపదనతసరయఖ�
ఇసటట ననస:18-8-533
వయససస:72
లస: పప

Page 229 of 259

3488 NDX2802304
పపరర: లలమవత రసగరశశటస ట
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94-79/667

భరస : పసచరయఖ రసగరశశటస ట
ఇసటట ననస:18-8-534
వయససస:58
లస: ససస స
3491 NDX2827806
పపరర: వజయ లకడద అసగజజల

94-79/670

3489 NDX2877249
పపరర: శవ నతగరశశరరరవప అసగజజల

3492 NDX1556325
పపరర: ససససదత జటట

3493 NDX1442540
పపరర: అనసష మకరసన

3494 NDX1752824
పపరర: అణణ థథమమశ చదలరకలదస

3495 NDX0614271
పపరర: పడవలర క చతపప డ లల

3497 NDX0207662
పపరర: లకడద శరరష� వసటటరర�

94-80/729

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:18-8-537
వయససస:31
లస: ససస స
3500 NDX1442565
పపరర: వనసకరయమమద మకరసన
భరస : పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:18-8-537
వయససస:42
లస: ససస స
3503 AP151010186580
పపరర: సరసబబడజఖస మణకరసల�

94-80/735

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:18-8-537
వయససస:70
లస: ససస స
3506 NDX0526756
పపరర: వనసకటటశ చతపప డ లల

94-80/738

3499 NDX0213314
పపరర: పదదజ బబ లమర

94-80/730

భరస : నతగరరజ
ఇసటట ననస:18-8-537
వయససస:39
లస: ససస స
94-80/733

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:18-8-537
వయససస:46
లస: పప

94-80/734

3505 NDX1995994
పపరర: పడవణ కలమమర కనగరరర
తసడడ:డ వనణణగగపరల రరవప కనగరరర
ఇసటట ననస:18-8-537
వయససస:25
లస: పప

3507 NDX1524397
పపరర: ససధదర కరటడగడడ

3508 NDX1524389
పపరర: నరసససహ రరవప నలలమలల

94-80/739

3513 JBV2994390
పపరర: బబలకకటటశశరరరవప� పస.�

3516 NDX0191106
పపరర: వషషమమరరస కపలవరయ
తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:18-8-537
వయససస:54
లస: పప

94-80/737

94-80/740

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:18-8-537
వయససస:42
లస: పప
94-80/742

3511 JBV1220565
పపరర: కకరణ కలమమర బబ లమర

94-80/743

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:18-8-537
వయససస:45
లస: పప
94-80/745

తసడడ:డ లల పడసరద� �
ఇసటట ననస:18-8-537
వయససస:48
లస: పప
94-80/747

3502 NDX1882720
పపరర: ఉమమ దదవ మరరనన

94-80/736
3504 NDX1830588
పపరర: శక సరయ రరస కలమమర
మమమడతల
తసడడ:డ రరమకకటటసశరరరరవ మమమడతల
ఇసటట ననస:18-8-537
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:18-8-537
వయససస:44
లస: పప
94-80/744

94-80/731

భరస : సససదర రరవప
ఇసటట ననస:18-8-537
వయససస:66
లస: ససస స

3510 NDX1883017
పపరర: రరమమసజననయణలల బతష
స ల

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:18-8-537
వయససస:42
లస: పప

94-80/728

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:18-8-537
వయససస:57
లస: ససస స

3509 JBV1220433
పపరర: నతగరరజ బబ లమర

94-80/741

3496 NDX0929109
పపరర: కసదదమళళ సశపన

3498 JBV1220573
పపరర: ఉమమదదవ బబ లమర� �

తసడడ:డ పపనన రరవప
ఇసటట ననస:18-8-537
వయససస:33
లస: పప

3515 NDX0623231
పపరర: వనసకట కకషష సరసబశవ రరవప
చతపప డ లల
తసడడ:డ లకదయఖ చతపప డ లల
ఇసటట ననస:18-8-537
వయససస:55
లస: పప

94-80/727

భరస : శవ నతగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:18-8-537
వయససస:30
లస: ససస స

3501 JBV1220631
పపరర: పపననమద బబ లమర

94-80/725

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:18-8-537
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకషష సరసబశవ రరవప చతపప డ లల
ఇసటట ననస:18-8-537
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకషష సరసబశవ రరవప చతపప డ లల
ఇసటట ననస:18-8-537
వయససస:32
లస: పప

3512 NDX0191924
పపరర: రవ కరసత శరఖమమరర

94-80/724

భరస : కకరణణసమమర� �
ఇసటట ననస:18-8-537
వయససస:38
లస: ససస స
94-80/732

94-79/669

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ అసగజజల
ఇసటట ననస:18-8-534/1 OLD 4-5-52/1
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:18-8-537
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ థథమమశ చదలరకలదస
ఇసటట ననస:18-8-537
వయససస:27
లస: ససస స

3490 NDX2827830
పపరర: శవ నతగరశశర రరవప అసగజజల

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ అసగజజల
ఇసటట ననస:18-8-534/1 OLD 4-5-52/1
వయససస:63
లస: పప

భరస : శవ నతగరశశర రరవప అసగజజల
ఇసటట ననస:18-8-534/1 OLD 4-5-52/1
వయససస:59
లస: ససస స
94-80/726

94-79/668

3514 AP151010183212
పపరర: శకనవరసరరవప మణకరసల�

94-80/746

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:18-8-537
వయససస:50
లస: పప
94-80/748

94-80/749
3517 NDX1538901
పపరర: శరసత సశరరప పరటబనయక
చచదరర
తసడడ:డ సతఖనతరరయణ పరటబనయక చచదరర
ఇసటట ననస:18-8-537
వయససస:62
లస: పప
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94-80/750

తసడడ:డ మసగయఖ
ఇసటట ననస:18-8-537
వయససస:65
లస: పప
3521 NDX0614255
పపరర: జ రవసదడ థతగమర

94-80/753

94-80/756

94-74/850

94-79/210

94-79/213

94-79/216

94-76/472

3531 NDX0795294
పపరర: రరయపపరరడడడ జ�

3534 NDX1233667
పపరర: వజయలకకద గణడద

3537 NDX1727603
పపరర: భబవన జసగర

3540 JBV2969947
పపరర: భబరత బబలరసకకసడ�

94-73/607

3543 NDX2197490
పపరర: ససగణణ కలమమరర బణససరరడడ

94-79/211

తసడడ:డ లకకద నతరరయణ పడసరద అతస లకరర
ఇసటట ననస:18-9-538
వయససస:32
లస: పప

3546 NDX2197474
పపరర: చననప రరడడడ బణససరరడడడ

3526 NDX2975472
పపరర: యశశసత లసక

94-80/939

94-79/209
3529 NDX0795278
పపరర: దదలప రరజరశ కలమమర రరడడ గరడద

3532 NDX1143312
పపరర: యమలయమస రరడకడ యయరరవర

94-79/212

తసడడ:డ మమరరదదద
ఇసటట ననస:18-9-70
వయససస:65
లస: పప
94-79/214

3535 NDX0085662
పపరర: రరజ ఈగలపత

94-79/215

తసడడ:డ కకదసడత రరమయఖ
ఇసటట ననస:18-9-358
వయససస:33
లస: పప
94-74/431

3538 NDX1074343
పపరర: శకనవరసరరవప పప నకల

94-76/471

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:18-9-536
వయససస:55
లస: పప
94-76/473

3541 AP151010174599
పపరర: కకషషసనతయణడడ బబలరసకకసడ

94-76/474

తసడడ:డ రరమమసజలనతయణడడ
ఇసటట ననస:18-9-537
వయససస:80
లస: పప
94-73/608

భరస : చననప రరడడడ బణససరరడడడ
ఇసటట ననస:18-9-538
వయససస:50
లస: ససస స
94-73/610

94-80/755

తసడడ:డ రరయపపరరడడడ గరడద
ఇసటట ననస:18-9-70
వయససస:33
లస: పప

భరస : కకషషమనతయణడడ�
ఇసటట ననస:18-9-537
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ చననప రరడడడ బణససరరడడడ
ఇసటట ననస:18-9-538
వయససస:25
లస: ససస స
3545 NDX1949504
పపరర: ససదదప అతస లకరర

94-79/208

తసడడ:డ శకధర రరడడడ జసగర
ఇసటట ననస:18-9-516
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బలరరమయఖ
ఇసటట ననస:18-9-536
వయససస:78
లస: పప
3542 NDX2197482
పపరర: సరయ శక కకరణ బణససరరడడడ

3528 NDX0928846
పపరర: ఎలజబబత రరణణ గదదద�

3523 NDX1556317
పపరర: సరమమమజఖస పపరవల

తసడడ:డ వజయ కలమమర లసక
ఇసటట ననస:18-8-573
వయససస:19
లస: పప

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:18-9-358
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరరరరవ
ఇసటట ననస:18-9-387
వయససస:31
లస: పప
3539 JBV2727899
పపరర: సరసబశవరరవప పరనకల

94-80/757

తసడడ:డ లమజర రరడడడ�
ఇసటట ననస:18-9-70
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:18-9-71
వయససస:51
లస: పప
3536 NDX0296988
పపరర: ససదదప రరపరర

3525 NDX1442847
పపరర: శకకరసత రరడడడ యరకబసడర

94-80/752

భరస : నతరరయణ
ఇసటట ననస:18-8-539
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : రరయపపరరడడడ�
ఇసటట ననస:18-9-70
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రరయపపరరడడడ�
ఇసటట ననస:18-9-70
వయససస:35
లస: పప
3533 NDX0186312
పపరర: రరమ చసదడరరవప అరవపలర �

94-80/754

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ
ఇసటట ననస:18-8-539
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అనల చలర
ఇసటట ననస:18-9-57/2
వయససస:61
లస: పప
3530 NDX0795302
పపరర: ససమల కలమమర రరడడడ గదదద�

3522 NDX1712992
పపరర: శక లకడద తడవనణణ తషమదల

3520 NDX0186692
పపరర: కకటటశశరరరవప సస హహచ

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:18-8-537
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ తషమదల
ఇసటట ననస:18-8-539
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బబపస రరడడడ
ఇసటట ననస:18-8-539
వయససస:71
లస: ససస స
3527 NDX3128295
పపరర: పరరర శరరరధద చలర

94-80/751

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:18-8-537
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ హరర పడసరద
ఇసటట ననస:18-8-538
వయససస:60
లస: పప
3524 NDX1442623
పపరర: ససబబబయమద కలరరక

3519 AP151010183134
పపరర: రరజగగపరలరరవప కకడతల

3544 NDX2189422
పపరర: శరఖమల మమరరమళర

94-73/609

భరస : ససధఎససస మమరరమళర
ఇసటట ననస:18/9/538
వయససస:55
లస: ససస స
94-73/611

తసడడ:డ పపసచల నరసససహ రరడడ బణససరరడడడ
ఇసటట ననస:18-9-538
వయససస:55
లస: పప

3547 NDX2189414
పపరర: ససధఎససస మమరరమళర

94-73/612

తసడడ:డ నతగరశశరరరవప మమరరమళర
ఇసటట ననస:18/9/538
వయససస:58
లస: పప
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94-73/613 3549 NDX2189430
3548 NDX0565812
పపరర: లకకదనతరరయణ పడసరద అతస లకరర
పపరర: వననకటనతయణ
డ కకసడదటట

తసడడ:డ పటబసభరరమయఖ
ఇసటట ననస:18-9-538
వయససస:58
లస: పప
3551 NDX2020311
పపరర: ససజజత చసతత

తసడడ:డ రమణయఖ కకసడదటట
ఇసటట ననస:18/9/538
వయససస:68
లస: పప
94-74/432

భరస : వ ఎస పడసరద చసతత
ఇసటట ననస:18-9-539
వయససస:33
లస: ససస స
3554 NDX3150281
పపరర: పపజ బసక

94-74/843

94-75/1258

94-75/1259

94-76/476

94-136/790

94-79/219

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మపరరస
ఇసటట ననస:18-9-549
వయససస:40
లస: పప

3564 NDX2858116
పపరర: రజన కసజల

3567 NDX1190446
పపరర: ససధతసససదరర సప సపలర

3570 JBV3702214
పపరర: ససమన రరమననన

94-79/222

3573 NDX2262608
పపరర: రరహహల కకమదననన

94-75/1260

3576 NDX1000470
పపరర: సససధసర తడపపరననన
తసడడ:డ వనసకట సతఖవరపడసరద
ఇసటట ననస:18-9-549
వయససస:29
లస: ససస స

3556 NDX3155504
పపరర: శశరవ బసక

94-75/1257

తసడడ:డ ససస వ కలమమర బసక
ఇసటట ననస:18-9-540
వయససస:34
లస: పప
3559 NDX3277506
పపరర: లకడద దదవ బసక

94-76/1104

3562 NDX0977348
పపరర: సశరరపరరణణ సరమననన

94-76/475

భరస : చననయఖ
ఇసటట ననస:18-9-542
వయససస:76
లస: ససస స
94-76/895

3565 NDX3002029
పపరర: శకధర కవపరర

94-79/671

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కవపరర
ఇసటట ననస:18-9-542
వయససస:49
లస: పప
94-79/217

3568 JBV3702552
పపరర: మమరర సప సపలర

94-79/218

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:18-9-545
వయససస:56
లస: ససస స
94-79/220

3571 NDX0188664
పపరర: కకటటశశరరరవప గణసటటపలర

94-79/221

తసడడ:డ బబపయఖ
ఇసటట ననస:18-9-545
వయససస:63
లస: పప
94-75/789

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకమదననన
ఇసటట ననస:18-9-549
వయససస:25
లస: పప
94-75/791

94-65/1268

భరస : శవ కలమమర బసక
ఇసటట ననస:18-9-540
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:18-9-545
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:18-9-545
వయససస:72
లస: పప
3575 NDX2262368
పపరర: కకషప ర మపరరస

94-76/894

భరస : గణణష కలమమర
ఇసటట ననస:18-9-545
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:18-9-545
వయససస:90
లస: ససస స
3572 NDX0890947
పపరర: రరమకకషషపరమహసస సప సపలర

94-75/1256

భరస : శవరరమకకషష కసజల
ఇసటట ననస:18-9-542
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:18-9-542
వయససస:40
లస: పప
3569 AP151010186482
పపరర: నతగరసదడమద సప సపలర

3561 NDX3017639
పపరర: లకడద గణడడ నటట

3553 NDX3255676
పపరర: గగరవ బసక

Deleted

భరస : యలర మసద గణడడ నటట
ఇసటట ననస:18-9-542
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ అరర యఖ
ఇసటట ననస:18-9-542
వయససస:81
లస: పప
3566 NDX2589810
పపరర: శవరరమ కకషష రరడడడ కసజల

3558 NDX3117330
పపరర: గగరవ బసక

94-76/1097

తసడడ:డ శవ కలమమర బసక
ఇసటట ననస:18-9-540
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శవ కలమమర బసక
ఇసటట ననస:18-9-540
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పపపయఖ గణడడ నటట
ఇసటట ననస:18-9-542
వయససస:68
లస: పప
3563 NDX0977371
పపరర: చననయఖ సరమననన

3555 NDX3155819
పపరర: పపజ బసక

94-74/433

భరస : గగరవ బసక
ఇసటట ననస:18-9-540
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శశరవ బసక
ఇసటట ననస:18-9-540
వయససస:28
లస: ససస స
3560 NDX3017662
పపరర: యలర మసద గణడడ నటట

3552 NDX2020287
పపరర: వనసకట మకతషఖసజయ పడసరద
చసతత
తసడడ:డ వ కకషషయఖ చసతత
ఇసటట ననస:18-9-539
వయససస:43
లస: పప

3550 NDX3258993
పపరర: శకనస దదవనసడతర

తసడడ:డ శవయఖ దదవనసడతర
ఇసటట ననస:18-9-538
వయససస:34
లస: పప

Deleted

భరస : గగరవ బసక
ఇసటట ననస:18-9-540
వయససస:35
లస: ససస స
3557 NDX3157369
పపరర: సరకడ బసక

94-73/614

3574 NDX2262376
పపరర: కకరణ కలమమర మపరరస

94-75/790

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మపరరస
ఇసటట ననస:18-9-549
వయససస:39
లస: పప
94-76/477

3577 NDX0977678
పపరర: సరయ సససధస కలరరక

94-76/478

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-9-549
వయససస:32
లస: ససస స
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94-76/479

భరస : కకషప ర మపరరస
ఇసటట ననస:18-9-549
వయససస:33
లస: ససస స
3581 NDX0181917
పపరర: వసససధర దదవ కకడతల

94-76/482

94-76/485

3587 NDX1433101
పపరర: సరసబశవ రరవప మపరరస

94-76/488

94-79/672

94-76/896

3588 NDX2434892
పపరర: వనసకరటరరమయఖ అకకసననన

3591 NDX2849842
పపరర: శకనవరస పడదదప అకకసననన

3594 NDX2890580
పపరర: జజఖత మనననస

94-61/54

94-74/436

భరస : లల కకషష కలమమరర�
ఇసటట ననస:18-9-550
వయససస:43
లస: ససస స

3597 NDX1789025
పపరర: ఈసస ర యలకలరరస

94-76/489

భరస : సతఖనతరరయణ�
ఇసటట ననస:18-9-550
వయససస:66
లస: ససస స

94-79/673

3586 NDX0181859
పపరర: రవసదడబబబణ కకడతల

94-76/487

3589 NDX0977546
పపరర: గగపరల కకషషమమరరస కలరరక

3592 NDX2611341
పపరర: వషష
ష మన దదప అలమ

94-75/1079

94-74/844

3595 NDX2403517
పపరర: లలమవత ఇసటటరర

94-61/53

భరస : బడహదనసద చచదరర ఇసటటరర
ఇసటట ననస:18-9-550
వయససస:40
లస: ససస స
94-74/434

3598 NDX2020444
పపరర: వరణణ నతగ కలమమరర అరవపలర

భరస : శరమమఖల రతన బబబణ యలకలరరస
ఇసటట ననస:18-9-550
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడరరవప అరవపలర
ఇసటట ననస:18-9-550
వయససస:41
లస: ససస స

3600 NDX0181065
పపరర: ససజజత మపరరస

3601 NDX1373737
పపరర: సతఖవత లమవప

3603 NDX0182931
పపరర: రరమకకటయఖ� గగలర పలర �

3606 NDX1789652
పపరర: సతఖమమరరస వనమణగసటట
తసడడ:డ రరమమరరవప వనమణగసటట
ఇసటట ననస:18-9-550
వయససస:67
లస: పప

94-76/490

తసడడ:డ లల కకషష మమరరస అలమ
ఇసటట ననస:18-9-549 A1
వయససస:18
లస: పప

94-74/437

94-74/435

94-74/438

భరస : సతఖ నతరరయణ
ఇసటట ననస:18-9-550
వయససస:62
లస: ససస స
94-74/440

భరస : రరమశశషష�
ఇసటట ననస:18-9-550
వయససస:71
లస: ససస స
94-74/442

94-76/484

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:18-9-549
వయససస:86
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:18-9-550
వయససస:59
లస: ససస స
94-74/439

3583 NDX0178582
పపరర: లలమ కకషషమమరరస ఆలల

తసడడ:డ శకరసగనతయకలలల
ఇసటట ననస:18-9-549
వయససస:60
లస: పప

భరస : చరసజవ మనననస
ఇసటట ననస:18-9-549, F.NO.E-2,
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ దదస పత ఇసటటరర
ఇసటట ననస:18-9-550
వయససస:49
లస: పప

3605 NDX1788217
పపరర: యస శరమమఖల రతన బబబణ
యలకలరరస
తసడడ:డ ససబబబరరవప యలకలరరస
ఇసటట ననస:18-9-550
వయససస:44
లస: పప

94-76/486

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ అకకసననన
ఇసటట ననస:18-9-549
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:18-9-549, FLAT NO.E-2
వయససస:60
లస: పప

3602 NDX0183012
పపరర: సతఖవరణణ� లమవప�

3585 NDX0977413
పపరర: శకనవరస రరవప కలరరక

94-76/481

తసడడ:డ మసరసనతడవప
ఇసటట ననస:18-9-549
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససరరఖ పడకరశరరవప అకకసననన
ఇసటట ననస:18-9-549
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకట రరమయఖ అకకసననన
ఇసటట ననస:18-9-549
వయససస:60
లస: ససస స

3599 NDX0183558
పపరర: అపరష � ఆలమ�

94-76/483

తసడడ:డ గగపరల కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:18-9-549
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ససరయఖ మపరరస
ఇసటట ననస:18-9-549
వయససస:66
లస: పప

3596 NDX2403509
పపరర: బడహదనసద చచదరర ఇసటటరర

3582 NDX0977421
పపరర: నతగరసదడమద కలరరక

3580 NDX0977009
పపరర: ససతతరతన కలరరక

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-9-549
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : గగపరల కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:18-9-549
వయససస:79
లస: ససస స

3584 NDX1000876
పపరర: వనసకట సతఖవరపడసరద
తడపపరననన
తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:18-9-549
వయససస:57
లస: పప

3593 NDX2912103
పపరర: చరసజవ మనననస

94-76/480

భరస : వనసకట సతఖవరపడసరద
ఇసటట ననస:18-9-549
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రవసదడబబబణ
ఇసటట ననస:18-9-549
వయససస:59
లస: ససస స

3590 NDX3015484
పపరర: ససజనఖ అకకసననన

3579 NDX1000496
పపరర: జమణనతరరణణ తడపపరననన

3604 NDX0182972
పపరర: పసచరమద రరజవరపప�

94-74/441

భరస : లసగయఖ�
ఇసటట ననస:18-9-550
వయససస:87
లస: ససస స
94-74/443

3607 NDX2020295
పపరర: సతఖనతరరయణ లమవప

94-74/444

తసడడ:డ వనసకటబడవప లమవప
ఇసటట ననస:18-9-550
వయససస:68
లస: పప
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3608 NDX2262483
పపరర: ఉషర రరణణ మణతవరపప

94-75/792

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మణతవరపప
ఇసటట ననస:18-9-550
వయససస:21
లస: ససస స
3611 NDX2262558
పపరర: శరకవణ ససధఖ మణతవరపప

94-75/795

94-75/798

94-79/223

94-79/226

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:18-9-550
వయససస:47
లస: ససస స
3623 NDX0189084
పపరర: శకనవరసరరవప మణతస వరపప�

94-79/229

94-79/232

94-61/938

తసడడ:డ కకటట రరడడడ మలర సపరటట
ఇసటట ననస:18-9-551
వయససస:53
లస: పప

94-79/224

94-74/445

3616 NDX2262707
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకమదననన

3619 NDX0207431
పపరర: పడమలమ రరణణ� మణతస వరపప�
భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:18-9-550
వయససస:40
లస: ససస స

3621 AP151010186323
పపరర: వమలమద గణసటటపలర

3622 AP151010186380
పపరర: పరరశతమద గణసటటపలర

94-79/227

3624 NDX0186577
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� కకమదననన�

3627 NDX2541993
పపరర: యశశసత రరడడడ శరఖమల

3630 NDX2542074
పపరర: ఉమ దదవ ఇసటటరర

3633 NDX2371078
పపరర: లకడద వనమణల

3636 NDX3031945
పపరర: పదతదవత మలర సపరటట
భరస : శవ కకషష రరడడడ మలర సపరటట
ఇసటట ననస:18-9-551
వయససస:50
లస: ససస స

94-75/800

94-79/225

94-79/228

భరస : నతగరశశరరవప
ఇసటట ననస:18-9-550
వయససస:72
లస: ససస స
94-79/230

94-79/231
3625 NDX0745869
పపరర: శవరరమకకషష పడసరద గణసటటపలర

తసడడ:డ పరనయఖ
ఇసటట ననస:18-9-550
వయససస:53
లస: పప
94-61/937

3628 NDX2620839
పపరర: ఉష రరణణ శరఖమల

94-74/628

భరస : పడతతప రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:18-9-550 A3
వయససస:36
లస: ససస స
94-61/939

3631 NDX2610988
పపరర: ఉష రరణణ మణతవరపప

94-74/629

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మణతవరపప
ఇసటట ననస:18-9-550 C3
వయససస:20
లస: ససస స
94-74/446

భరస : వనసకట శవయఖ వనమణల
ఇసటట ననస:18-9-551
వయససస:55
లస: ససస స
94-74/845

94-75/797

భరస : శవ రరమ కకషష పడసరద గణసటటపలర
ఇసటట ననస:18-9-550
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహదనసద చచదరర ఇసటటరర
ఇసటట ననస:18-9-550 B2
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శవయఖ వనమణల
ఇసటట ననస:18-9-551
వయససస:25
లస: ససస స
3635 NDX3027976
పపరర: శవ కకషష రరడడడ మలర సపరటట

3618 NDX2019280
పపరర: శశషష పసడయమ గణసటటపలర

3613 NDX2262699
పపరర: రరజత కకమదననన

తసడడ:డ లకడద నతరరయణ కకమదననన
ఇసటట ననస:18-9-550
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ పడతతప రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:18-9-550 A3
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ బడహదనసద చచదరర ఇసటటరర
ఇసటట ననస:18-9-550 B2
వయససస:21
లస: పప
3632 NDX2371086
పపరర: నతగ సరయ సజత వనమణల

94-75/799

తసడడ:డ లకకదనతరరయణ�
ఇసటట ననస:18-9-550
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ కకమదననన
ఇసటట ననస:18-9-550
వయససస:56
లస: పప
3629 NDX2541977
పపరర: మహహసదడ ఇసటటరర

3615 NDX2262467
పపరర: శకనవరసరరవప మణతవరపప

94-75/794

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకమదననన
ఇసటట ననస:18-9-550
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పరనయఖ
ఇసటట ననస:18-9-550
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:18-9-550
వయససస:46
లస: పప
3626 NDX2019231
పపరర: కరమమశశర రరవప కకమదననన

94-75/796

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మణతవరపప
ఇసటట ననస:18-9-550
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మణతస వరపప
ఇసటట ననస:18-9-550
వయససస:23
లస: ససస స
3620 NDX0216176
పపరర: రజత కకమదననన

3612 NDX2262525
పపరర: పడమలమ రరణణ మతవరపప

3610 NDX2262392
పపరర: బసధస పసడయమ తడపపరననన

తసడడ:డ వనసకట సతఖ వర పడసరద తడపపరననన
ఇసటట ననస:18-9-550
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మతవరపప
ఇసటట ననస:18-9-550
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నతగరశశరరరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:18-9-550
వయససస:64
లస: ససస స
3617 NDX2124493
పపరర: శరకవణ ససధఖ మణతస వరపప

94-75/793

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకమదననన
ఇసటట ననస:18-9-550
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మణతవరపప
ఇసటట ననస:18-9-550
వయససస:23
లస: ససస స
3614 NDX2262582
పపరర: లకడద కలమమరర బబ సదలపరటట

3609 NDX2262715
పపరర: సరయ మమనక కకమదననన

3634 NDX2371060
పపరర: వనసకట శవయఖ వనమణల

94-74/447

తసడడ:డ వర రరఘవపలల వనమణల
ఇసటట ననస:18-9-551
వయససస:57
లస: పప
94-74/846

3637 NDX3100906
పపరర: శక హరర మలర సపరటట

94-74/847

తసడడ:డ శవ కకషష రరడడడ మలర సపరటట
ఇసటట ననస:18-9-551
వయససస:24
లస: పప
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3638 NDX3040839
పపరర: సరయ పసడయమల మలర సపరటట

94-76/897

తసడడ:డ శవ కకషష రరడడడ మలర సపరటట
ఇసటట ననస:18-9-551
వయససస:20
లస: ససస స
3641 NDX2610772
పపరర: సరయ కలమమరర నరససపటస ట

94-74/632

94-74/635

94-74/638

3645 NDX2610301
పపరర: కకసడయఖ కసకణతల

3648 NDX2618288
పపరర: జజససద జమణదల

94-79/674

94-76/899

భరస : ససతరరమరరజ భమపతరరజ
ఇసటట ననస:18-9-555
వయససస:60
లస: ససస స

3651 NDX3100294
పపరర: ససతరరమరరజ భమపతరరజ

94-76/902

భరస : శకనవరసరరవప మననవ
ఇసటట ననస:18-9-557
వయససస:39
లస: ససస స

3646 NDX2620896
పపరర: పడశరసత కలమమర జమణదల

94-74/637

తసడడ:డ ఆదదనతరరయణ జమణదల
ఇసటట ననస:18-9-551 F402
వయససస:50
లస: పప
94-74/639

3649 NDX2939528
పపరర: శవ కకషష రరడడడ మలర సపరటట

94-75/1261

Deleted

తసడడ:డ కకటట రరడడడ మలర సపరటట
ఇసటట ననస:18-9-551, flat- 302
వయససస:53
లస: పప
94-75/1262

3652 NDX3120169
పపరర: ససతరరమరరజ భమపతరరజ

94-76/898

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరజ భమపతరరజ
ఇసటట ననస:18-9-555
వయససస:70
లస: పప

3654 NDX2911477
పపరర: శరసబయఖ వకసలగడడ

3655 NDX2892255
పపరర: అసజ రరడడడ పపటట
ర రర

94-54/837

94-74/848

తసడడ:డ రరఘవ రరడడడ పపటట
ర రర
ఇసటట ననస:18-9-557
వయససస:38
లస: పప
94-76/900

3660 NDX3017670
పపరర: నసరజహన బబగణమ షపక

94-76/903

భరస : అబణదల షటర షపక
ఇసటట ననస:18-9-557
వయససస:62
లస: ససస స
94-76/905

భరస : వనసకటటశశరరరవప పసచకరర
ఇసటట ననస:18-9-557
వయససస:56
లస: ససస స
3665 NDX2866630
పపరర: నతగ దసరర మననవ

94-74/634

94-76/901
3658 NDX3196896
పపరర: వజయ బబససర రరడడడ ఉయమఖరర

తసడడ:డ మహబమబ మమయ ANDHRA PRADES తసడడ:డ సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-9-557
ఇసటట ననస:18-9-557
వయససస:71
లస: పప
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ మసగయఖ మననవ
ఇసటట ననస:18-9-557
వయససస:66
లస: పప
3662 NDX2851483
పపరర: లలత పసచకరర

3643 NDX2611424
పపరర: షణణదఖ సరయ నరససపటస ట

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరజ భమపతరరజ
ఇసటట ననస:18-9-555
వయససస:70
లస: పప

94-75/1263 3657 NDX3017704
3656 NDX3207784
పపరర: వజయ బబససర రరడడడ ఉయమఖరర
పపరర: అబణదల సతస ర షపక

3659 NDX2866978
పపరర: సతఖనతరరయణ మననవ

94-74/636

తసడడ:డ భదడయఖ వకసలగడడ
ఇసటట ననస:18-9-557
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-9-557
వయససస:58
లస: పప

94-74/631

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నరససపటస ట
ఇసటట ననస:18-9-551 F301
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ పడశరసత కలమమర జమణదల
ఇసటట ననస:18-9-551 F402
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రరజసససహ రరడడడ కకమదరరడడడ
ఇసటట ననస:18-9-553
వయససస:66
లస: ససస స
3653 NDX3137304
పపరర: రరఘవమద భమపతరరజ

94-74/633

తసడడ:డ వనసకట రరవప కసకణతల
ఇసటట ననస:18-9-551 f401
వయససస:55
లస: పప

భరస : పడశరసత కలమమర జమణదల
ఇసటట ననస:18-9-551 F402
వయససస:45
లస: ససస స
3650 NDX2819506
పపరర: హనసమమయమద కకమదరరడడ

3642 NDX2610889
పపరర: జయసత నరససపటస ట

3640 NDX2611432
పపరర: శకనవరసరరవప నరససపటస ట

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నరససపటస ట
ఇసటట ననస:18-9-551 F301
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నరససపటస ట
ఇసటట ననస:18-9-551 F301
వయససస:21
లస: పప

భరస : కకసడయఖ కసకణతల
ఇసటట ననస:18-9-551 f401
వయససస:56
లస: ససస స
3647 NDX2618239
పపరర: మధవ లతత ఆలపరటట

94-74/630

తసడడ:డ పరమణల రరడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:18-9-551 A3
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప నరససపటస ట
ఇసటట ననస:18-9-551 F301
వయససస:44
లస: ససస స
3644 NDX2610392
పపరర: వజయ శక కసకణతల

3639 NDX2611481
పపరర: పడతతప రరడడడ శరఖమల

3663 NDX2851475
పపరర: భబరత బలర

3666 NDX3021912
పపరర: భబగఖశక వకసలగడడ
భరస : శరసబయఖ వకసలగడడ
ఇసటట ననస:18-9-557
వయససస:26
లస: ససస స

94-76/904

భరస : సతఖనతరరయణ మననవ
ఇసటట ననస:18-9-557
వయససస:62
లస: ససస స
94-76/906

భరస : శవ కలమమర బలర
ఇసటట ననస:18-9-557
వయససస:50
లస: ససస స
94-76/908

3661 NDX2866812
పపరర: ససశల మననవ

3664 NDX2867133
పపరర: శకనవరసరరవప మననవ

94-76/907

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ మననవ
ఇసటట ననస:18-9-557
వయససస:47
లస: పప
94-76/910

3667 NDX2851574
పపరర: రరఘవ వనషషషవ బలర

94-76/911

తలర : భబరత బలర
ఇసటట ననస:18-9-557
వయససస:23
లస: ససస స
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3668 JBV3702578
పపరర: కకషషకలమమరర రరజవరపప

94-79/233

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:18-9-557
వయససస:51
లస: ససస స
3671 NDX0294173
పపరర: చకకపరణణ� రరజవరపప�

94-79/236

94-79/239

94-79/675

94-74/449

94-75/803

94-75/806

94-75/1503

తసడడ:డ శవరరమకకషష�
ఇసటట ననస:18-9-561
వయససస:62
లస: పప

3681 NDX1818659
పపరర: పడవణ బబ సదలపరటట

3684 NDX2262624
పపరర: అనసరరధ మమజరటట

3687 NDX2262616
పపరర: సరయ బబబణ మమజరటట

3690 NDX0902247
పపరర: జసగర అవసత రరడడడ�

94-74/452

3693 NDX0897264
పపరర: జసగర దచడపత కలమమరర�

94-75/801

3696 NDX1249994
పపరర: గగతమ భమరరడడడ
తసడడ:డ రరమశశషసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-9-561
వయససస:25
లస: ససస స

3676 NDX2044451
పపరర: తతత రరడడ తయఖగమర

94-79/241

3679 NDX2020121
పపరర: హహమ లత పరరటబల

94-74/448

3682 NDX1556085
పపరర: కలపన దథపరలపపడడ

94-75/802

భరస : నవన కలమమర
ఇసటట ననస:18-9-559
వయససస:38
లస: ససస స
94-75/804

3685 NDX1818717
పపరర: శవ కలమమరర బబ సదలపరటట

94-75/805

భరస : హరర బబబణ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:18-9-559
వయససస:53
లస: ససస స
94-75/807

3688 NDX1916776
పపరర: హరర బబబణ బబ సదలపరటట

94-75/808

తసడడ:డ బణలర సరశమ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:18-9-559
వయససస:61
లస: పప
94-74/450

3691 NDX1806845
పపరర: లకకద వపయమఖరర

94-74/451

భరస : కకరణ రరడడడ వపయమఖరర
ఇసటట ననస:18-9-561
వయససస:38
లస: ససస స
94-74/453

భరస : యస యస పడసరద రరడడడ�
ఇసటట ననస:18-9-561
వయససస:64
లస: ససస స
94-74/455

94-79/238

భరస : శకనవరసరరవప పరరటబల
ఇసటట ననస:18-9-559
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ జర వ కర చదషతనఖ రరడడ �
ఇసటట ననస:18-9-561
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : భవరన పడసరద
ఇసటట ననస:18-9-561
వయససస:44
లస: ససస స
3695 NDX0929463
పపరర: జసగర పడసరదదడ
డ డడ �

94-79/676

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ మమజరటట
ఇసటట ననస:18-9-559
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:18-9-559
వయససస:41
లస: పప
3692 NDX1109222
పపరర: లమవణఖ పప ననగసటట

3678 NDX2774594
పపరర: ఉమ మహహశశరర పపటట
ర రర

3673 NDX0705806
పపరర: రరజశశఖర రరడకడ ఉయమఖరర

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:18-9-557
వయససస:64
లస: పప

భరస : సరయ బబబణ మమజరటట
ఇసటట ననస:18-9-559
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ శరబణ
ఇసటట ననస:18-9-559
వయససస:49
లస: పప
3689 NDX2604205
పపరర: నవన కలమమర దదపపలపపడడ

94-79/240

భరస : హరర బబబణ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:18-9-559
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అజయ కలమమర శరబణ
ఇసటట ననస:18-9-559
వయససస:41
లస: ససస స
3686 NDX1916800
పపరర: అజయ కలమమర శరబణ

3675 JBV3702222
పపరర: వనసకటటశశరరర రరజవరపప

94-79/235

తసడడ:డ వజయ భబససర రరడకడ
ఇసటట ననస:18-9-557
వయససస:44
లస: పప

భరస : అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:18-9-557
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగరశశరరరవప పరరటబల
ఇసటట ననస:18-9-559
వయససస:46
లస: పప
3683 NDX1825597
పపరర: హహమబసదస శరబణ

94-79/237

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:18-9-557
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:18-9-557
వయససస:38
లస: పప
3680 NDX2020147
పపరర: శకనవరసరరవప పరరటబల

3672 NDX0951483
పపరర: కకరన రరడకడ ఉయణరర

3670 NDX0599746
పపరర: రరజవరపప� రవశసకర�

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:18-9-557
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ క
ఇసటట ననస:18-9-557
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వజయ భబససర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-9-557
వయససస:46
లస: పప
3677 NDX2900983
పపరర: రరఘవరరడడడ పపటట
ర రర

94-79/234

భరస : వజయ భబససర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-9-557
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:18-9-557
వయససస:31
లస: పప
3674 NDX0706218
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ ఉయమఖరర

3669 NDX0295212
పపరర: నతగమలలర శశరర ఉయమఖరర

3694 NDX1110493
పపరర: భవరన పడసరద పస

94-74/454

తలర : ససలలచనత దదవ
ఇసటట ననస:18-9-561
వయససస:24
లస: పప
94-79/242

3697 NDX0295667
పపరర: వసశ జజగరర మమడడ

94-79/243

తసడడ:డ హరరరరమ కకషష
ఇసటట ననస:18-9-561
వయససస:30
లస: ససస స
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3698 NDX0295261
పపరర: శవ పరరశత తరరగగపపల

94-79/244

భరస : దదవనసదడ రరవప
ఇసటట ననస:18-9-561
వయససస:37
లస: ససస స
3701 NDX1997198
పపరర: శవమద తయఖగమర

94-79/247

94-79/250

94-79/253

94-79/256

94-79/259

94-74/456

94-75/811

తసడడ:డ రరమమనతయణడడ కలరరగణసడర
ఇసటట ననస:18-9-563
వయససస:48
లస: పప
3722 NDX1997651
పపరర: నతగ అరరన కనననగసటట

తసడడ:డ నతగససజవ పడసరద�
ఇసటట ననస:18-9-563
వయససస:29
లస: ససస స

94-79/254

3711 NDX0951533
పపరర: సరసబ రరడకడ కసస

3714 NDX1143395
పపరర: ససబబబరరడడడ కతదస రపలర

3717 NDX1886375
పపరర: శక వలర తదజ నమదగడడ

94-79/261

94-79/264

3706 NDX0294413
పపరర: వనసకట పత రరవప తరరగగపపల

94-79/257

3712 NDX1143288
పపరర: గరరరధర రరడడడ ఆరరమళళ

94-79/258

తసడడ:డ నతగరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-9-561-1
వయససస:38
లస: పప
94-79/260

3715 NDX3094554
పపరర: నసదదపరటట బడహదనసద రరడడడ

94-73/793

తసడడ:డ నసదదపరటట వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:18-9-563
వయససస:50
లస: పప
94-75/809

3718 NDX2506111
పపరర: మమరససడదయణలల చమసతకకర
తసడడ:డ గసగరరజ చమసతకకర
ఇసటట ననస:18-9-563
వయససస:48
లస: పప

3720 NDX3090578
పపరర: నసదదపరటట కలమఖణణ

3721 NDX3092160
పపరర: నసదదపరటట ససదదప రరడడడ

94-76/912

94-75/810

94-76/913

తసడడ:డ నసదదపరటట బడహదనసద రరడడడ
ఇసటట ననస:18-9-563
వయససస:21
లస: పప
94-79/262

3724 NDX0628990
పపరర: నలమ� ఆరరసమళళ�

తసడడ:డ నతగ ససజవ పడసరద మణరకకసడ
ఇసటట ననస:18-9-563
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:18-9-563
వయససస:28
లస: ససస స

3726 NDX0085803
పపరర: లకకదమమధవ కలరరగణసడర

3727 NDX1628983
పపరర: ఉషర రరణణ మణరకకసడ

భరస : చసదడ శశఖర కలరరగణసడర
ఇసటట ననస:18-9-563
వయససస:43
లస: ససస స

94-79/252

94-79/255
3709 NDX0294397
పపరర: వజయ భబససర రరడకడ ఉయమఖరర

తసడడ:డ వనసకట సతఖ సరయ వర పడసరద నమదగడ
ఇసటట ననస:18-9-563
వయససస:27
లస: ససస స

3723 NDX1628959
పపరర: ససమఖ చచదరర మణరకకసడ

94-79/249

తసడడ:డ సరసబ రరడకడ
ఇసటట ననస:18-9-561
వయససస:74
లస: పప

భరస : నసదదపరటట బడహదనసద రరడడడ
ఇసటట ననస:18-9-563
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ బబబణ కనననగసటట
ఇసటట ననస:18-9-563
వయససస:24
లస: ససస స
3725 NDX0628792
పపరర: రమఖతదజ� మణరకకసడ�

3708 NDX2150647
పపరర: రరమ శశశ రరడడ భమరరడడడ

3703 NDX0340174
పపరర: శకనవరస రరడకడ థదయమఖగమరర

తసడడ:డ దదవనసదడ రరవప
ఇసటట ననస:18-9-561
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-9-562
వయససస:68
లస: పప

భరస : రమమశ బబబణ
ఇసటట ననస:18-9-563
వయససస:53
లస: ససస స
3719 NDX2508943
పపరర: చసదడ శశఖర కలరరగణసడర

94-79/251

తసడడ:డ పపదత రరడకడ
ఇసటట ననస:18-9-561
వయససస:81
లస: పప

భరస : ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:18-9-562
వయససస:66
లస: ససస స
3716 NDX0183129
పపరర: రరమ తషలసస కనననగసటట

3705 NDX0951491
పపరర: దదవనసదర రరవప తరరగగపపల

94-79/246

తసడడ:డ థతతరరడకడ
ఇసటట ననస:18-9-561
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ భమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-9-561
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శవరరరడడడ�
ఇసటట ననస:18-9-561
వయససస:74
లస: పప
3713 AP151010186550
పపరర: సరగజ కతదస రపలర

94-79/248

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:18-9-561
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అనసత రమ రరడకడ
ఇసటట ననస:18-9-561
వయససస:45
లస: పప
3710 NDX0294579
పపరర: అనసత రరమరరడడడ� లసగరరరడ�డడ

3702 NDX0295410
పపరర: తరరపతమద� లసగరరరడ�డడ

3700 NDX2150597
పపరర: మమధవ భమరరడడడ

భరస : రరమ శశశ రరడడ భమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-9-561
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : అనసత రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:18-9-561
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప�
ఇసటట ననస:18-9-561
వయససస:39
లస: పప
3707 NDX0951525
పపరర: శకనవరస రరడకడ ఏల లనర రరదదద

94-79/245

తసడడ:డ తతతరరడడడ
ఇసటట ననస:18-9-561
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : తతతరరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:18-9-561
వయససస:60
లస: ససస స
3704 NDX0596122
పపరర: కకలమర� గగవసద రరవప�

3699 NDX0295071
పపరర: వరణణ తయఖగమర

94-79/265

94-79/263

94-79/266

భరస : నతగ ససజవ పడసరద మణరకకసడ
ఇసటట ననస:18-9-563
వయససస:45
లస: ససస స
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3728 NDX1997693
పపరర: వజయ లకడద ఆరరమళర

94-79/267

భరస : నతగర రరడడడ ఆరరమళర
ఇసటట ననస:18-9-563
వయససస:58
లస: ససస స
3731 NDX1143304
పపరర: బడమఞ ఆనసద రరడకడ ననకనపరటట

94-79/270

94-74/457

భరస : రరయప రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:18-9-564
వయససస:52
లస: ససస స
3737 NDX3060472
పపరర: శశషసరయ సరతరరజ పలర

94-79/677

94-74/458

94-74/642

94-76/915

94-76/918

భరస : శకనవరసరరడడడ కకసడత
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:45
లస: ససస స

94-11/1111

3747 NDX3141074
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ తషమదల

3750 NDX2557262
పపరర: కరరరణఖ కకరణ దదడడ పపననన

94-73/616

3753 NDX1809021
పపరర: పసడయమసక కకలర

94-74/640

3756 NDX0900886
పపరర: బబ య శకలకడద�
భరస : నతగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:55
లస: ససస స

3736 NDX2866150
పపరర: ఉష రరణణ గణననడబబ యనత

94-76/914

3739 NDX2600278
పపరర: శకధర రరడడడ భమరరడడడ

94-56/558

3742 NDX2677029
పపరర: ససనత భమరరడడడ

94-74/641

భరస : శకధర రరడడడ భమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-9-565
వయససస:44
లస: ససస స
94-74/643

3745 NDX3191236
పపరర: భవన గగగరననన

94-75/1264

భరస : బణచర బబబణ గగగరననన
ఇసటట ననస:18-9-565
వయససస:44
లస: ససస స
94-76/916

3748 NDX3185865
పపరర: మనక గగగరననన

94-76/917

తసడడ:డ బణచర బబబణ గగగరననన
ఇసటట ననస:18-9-565
వయససస:23
లస: ససస స
94-33/735

3751 NDX1841759
పపరర: అజయ కలమమర కకసడపలర

94-73/615

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:29
లస: పప
94-74/459

భరస : అరవసద కలమమర కకలర
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:33
లస: ససస స
94-74/461

94-67/1023

తసడడ:డ నతగర రరడడడ భమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-9-565
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ భబససర రరవప దదడడ పపననన
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ కకసడపలర
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:52
లస: పప
3755 NDX2020428
పపరర: వజయ కలమమరర భమమరరడడడ

3744 NDX2601417
పపరర: వనసకట అఖలలశ రరడడడ భమరరడడడ

3733 NDX3105541
పపరర: లల మమలత సతరరజ పలర

భరస : శవ రరస పడసరద గణననడబబ యనత
ఇసటట ననస:18-9-564
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషస రరడడడ తషమదల
ఇసటట ననస:18-9-565
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరజశశఖర రరడడడ తషమదల
ఇసటట ననస:18-9-565
వయససస:21
లస: ససస స
3752 NDX1841791
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకసడపలర

94-74/849

తసడడ:డ శకధర రరడడడ భమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-9-565
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గగగరననన
ఇసటట ననస:18-9-565
వయససస:54
లస: పప
3749 NDX3140993
పపరర: నఖల తషమదల

3735 NDX3105533
పపరర: అకయఖ సరథరరజ పలర

3741 NDX2599983
పపరర: లల ససదద

94-79/269

భరస : శశష సరయ సరథరరజ పలర
ఇసటట ననస:18-9-564
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : తడలలకనతథ రరడడడ ససదద
ఇసటట ననస:18-9-565
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ తడలలకనతథ రరడడడ ససదద
ఇసటట ననస:18-9-565
వయససస:28
లస: ససస స
3746 NDX3094869
పపరర: బణచర బబబణ గగగరననన

94-79/271

తసడడ:డ ససబబరరమ రరడడ ససదద
ఇసటట ననస:18-9-565
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-9-565
వయససస:26
లస: ససస స
3743 NDX2600104
పపరర: కకరస ర తదజ ససదద

3732 NDX0795427
పపరర: నతగ ససజవ పడసరద�
మణరకకసడ�
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:18-9-563
వయససస:55
లస: పప

3738 NDX2656932
పపరర: తడలలకనతథ రరడడడ ససదద

3730 NDX0596460
పపరర: ఆరరసమలర � అపరపరరవప�

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:18-9-563
వయససస:41
లస: పప

భరస : శశష సరయ సరథరరజ పలర
ఇసటట ననస:18-9-564
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప సరథరరజ పలర
ఇసటట ననస:18-9-564
వయససస:48
లస: పప
3740 NDX1500629
పపరర: సరయ పసడయమసక యకససటట

94-79/268

తసడడ:డ రమమష బబబణ
ఇసటట ననస:18-9-563
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడకడ
ఇసటట ననస:18-9-563
వయససస:52
లస: పప
3734 NDX2428720
పపరర: లత యయరరవ

3729 NDX1233550
పపరర: వషష
ష తదజజ కనననగసటట

3754 NDX1854505
పపరర: రమమ దదవ పప రరడడడ

94-74/460

భరస : సపషదసలల రరడడడ పప రరడడడ
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:35
లస: ససస స
94-74/462

3757 NDX2020436
పపరర: శకనవరసరరడడడ కకసడత

94-74/463

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ కకసడత
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:48
లస: పప
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94-74/465

తసడడ:డ పడభబకర రరడడడ చరసరన
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:26
లస: ససస స
3761 JBV2720472
పపరర: పదతదవత చరక

94-74/468

94-75/812

94-75/1265

94-76/492

భరస : నతగరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:54
లస: ససస స
3773 NDX1918277
పపరర: శకనస సతస ననపరలల

94-76/495

94-76/498

94-79/274

భరస : శవకకటట రరడడడ వణణకకరర
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:62
లస: ససస స

94-75/1266

3771 NDX0179960
పపరర: పదతదవత వణణకకరర�

3772 NDX2434827
పపరర: సరయ పడవణ నలక
ర రర

3777 NDX1917295
పపరర: అపరష కకసడపలర

3780 NDX0207217
పపరర: నతగలకడద రరవ

94-79/277

3783 NDX1924175
పపరర: వననద కలమమర కకసడపలర

94-76/493

3786 NDX2829968
పపరర: నతగర రరడడడ బబ య
తసడడ:డ నరరస రరడడడ బబ య
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:60
లస: పప

94-76/491

94-76/494

తసడడ:డ నతగరశశరరరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:22
లస: పప
94-76/496

3775 NDX1000363
పపరర: నతగరరరడడడ బబ య

94-76/497

తసడడ:డ నరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:60
లస: పప
94-79/272

3778 NDX0213637
పపరర: పడతతఖష పపలలర ల

94-79/273

తసడడ:డ అజయ బబబణ
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:29
లస: ససస స
94-79/275

3781 NDX0294488
పపరర: రరజఖలకడద నతయణడడ

94-79/276

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:64
లస: ససస స
94-79/278

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:30
లస: పప
94-79/678

94-75/814

3769 NDX1000421
పపరర: సపర వమద మణలలపపరర
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:43
లస: ససస స

3774 NDX0180349
పపరర: వనసకటటశశరరర మమలలపపరర

94-74/644

3766 NDX0188235
పపరర: రరమచసదడరరవప రరవ

తసడడ:డ లకడద నతరరయణ పడసరద పపలలర ల
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:53
లస: పప

భరస : రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అజయ బబబణ పపలలర ల
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:26
లస: పప
3785 NDX2961316
పపరర: పదతదవత వణణకకరర

3768 NDX2985216
పపరర: అజయ బబబణ పపలలర ల

3763 NDX2610582
పపరర: శత రరప పప నననకసటట

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:61
లస: పప

భరస : వననద కలమమర కకసడపలర
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశర రరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:47
లస: ససస స
3782 NDX2041911
పపరర: సరయ నషరసత పపలలర ల

94-75/813

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:65
లస: పప
3779 NDX1924191
పపరర: కలమమరర కకసడపలర

3765 NDX0185926
పపరర: నతగ నరరసదడనతథ రరవ

94-74/467

భరస : కరరరణఖ కకరణ డక
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శవ కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగరశశరరరవప సతస ననపరలల
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:24
లస: పప
3776 NDX0181800
పపరర: శవ కకటటరరడడడ వణణకకరర

94-74/469

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వర రరడడడ వణణకకరర
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:64
లస: పప
3770 NDX1000447
పపరర: శకలకడద బబ య

3762 NDX0886192
పపరర: జజనకమద చరసరన

3760 JBV2711992
పపరర: పడభబకర రరడడడ చరసరన

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణరరడడడ చరసరన
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:55
లస: పప

భరస : ససరఖ నతరరయణ రరడడ చరసరన
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:48
లస: ససస స
3767 NDX2920635
పపరర: శవకకటట రరడడడ వణణకకరర

94-74/466

తసడడ:డ పడభబకరరరడడడ చరసరన
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:23
లస: పప

భరస : పడభబకరరరడడడ చరసరన
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:54
లస: ససస స
3764 NDX0178657
పపరర: వజయలకడద బబ పపపడడ

3759 NDX2276103
పపరర: ససరఖ పడణణత రరడడడ చరసరన

3784 NDX0745661
పపరర: నరసజన పసదచ

94-79/279

తసడడ:డ దదనబసదస
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:51
లస: పప
94-79/679

3787 NDX2939197
పపరర: శక లకడద బబ య

94-79/680

భరస : నగరరరడడడ బబ య
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:55
లస: ససస స
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94-79/681

భరస : అజయ బబబణ పపలలర ల
ఇసటట ననస:18-9-566
వయససస:49
లస: ససస స

3789 NDX2610509
పపరర: బభణ పడసరద పసడ

తసడడ:డ నరసజన పసడ
ఇసటట ననస:18-9-566 FLAT 401
వయససస:21
లస: పప

3791 NDX2906162
పపరర: కలపన వనమణల

94-79/682

3792 NDX1886268
పపరర: బబ బబ ష టట జజయల

భరస : హహమమసజననయణలల వనమణల
ఇసటట ననస:18-9-566, FLAT NO 201,
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రరజజ పరమసపటస ట
ఇసటట ననస:18-9-567
వయససస:40
లస: ససస స

3794 NDX1884924
పపరర: అననమద పరమసపటస ట

3795 NDX1884593
పపరర: రరజజ పరమసపటస ట

94-75/817

భరస : లలరర
డ బబల ససరయఖ పరమసపటస ట
ఇసటట ననస:18-9-567
వయససస:68
లస: ససస స
3797 NDX0974519
పపరర: కవత కకసడవటట

94-79/280

తసడడ:డ తతమమసయఖ
ఇసటట ననస:18-9-568
వయససస:28
లస: ససస స
3800 NDX0296046
పపరర: అననపపరష� నతరరన�

94-79/283

తసడడ:డ రరజయఖ
ఇసటట ననస:18-9-568
వయససస:58
లస: పప
3806 NDX0890913
పపరర: వనసకటటశశరరర పపమమద�

94-79/290

తసడడ:డ కకషష రరడడడ ఆరరమళళ
ఇసటట ననస:18-9-571
వయససస:57
లస: పప
3812 NDX2999597
పపరర: లకడద తషలసస ఆకలల

భరస : అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:18-9-671
వయససస:43
లస: ససస స

3798 NDX0823435
పపరర: కకసడవటట రమఖ

3799 NDX2033496
పపరర: ఉమ దదవ గణటష

3804 AP151010186537
పపరర: శవమద పపమమద

3807 NDX2760684
పపరర: వనద మణణకసఠ ఆరరమళళ

3810 NDX3011269
పపరర: వనసకట రరమ కలమమర ఆకలల

94-75/1267

3813 NDX2469831
పపరర: భబణణ అవనతశ రరడడ కకసడ

94-79/281

3816 JBV2994549
పపరర: అసకకరరడడడ నరరకవపల
తసడడ:డ ఓబణల రరడడడ
ఇసటట ననస:18-9-671
వయససస:50
లస: పప

94-75/819

94-79/282

భరస : మధస బబబణ గణటష
ఇసటట ననస:18-9-568
వయససస:40
లస: ససస స
94-79/284

3802 NDX0823443
పపరర: కకలర పర ససతతమహలకడద

94-79/285

భరస : వషష
ష వరర న రరవప
ఇసటట ననస:18-9-568
వయససస:60
లస: ససస స
94-79/288

3805 NDX0891812
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప పపమద

94-79/289

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:18-9-570
వయససస:38
లస: పప
94-64/801

3808 NDX2950269
పపరర: వనసకట పదతదవత ఆరరమళళ

94-74/851

భరస : కరశ వశశశశశర రరడడ ఆరరమళళ
ఇసటట ననస:18-9-571
వయససస:50
లస: ససస స
94-74/852

3811 NDX3291465
పపరర: పరరర శరరరధద చలర

94-74/1072

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చలర
ఇసటట ననస:18-9-572
వయససస:61
లస: పప
94-79/291

తసడడ:డ వర రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:18-9-572
వయససస:24
లస: పప
94-79/293

94-75/816

3796 NDX1884106
పపరర: లలరరడ బబల ససరయఖ పరమసపటస ట
తసడడ:డ థథమస పరమసపటస ట
ఇసటట ననస:18-9-567
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ మణరళమహన ఆకలల
ఇసటట ననస:18-9-572
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకట రరమ కలమమర ఆకలల
ఇసటట ననస:18-9-572
వయససస:32
లస: ససస స
3815 JBV3003407
పపరర: ససధతరరణణ నరరకవపల

94-75/818

తసడడ:డ కరశ వశశశశశర రరడడ ఆరరమళళ
ఇసటట ననస:18-9-571
వయససస:20
లస: పప
94-79/684

3793 NDX1408807
పపరర: ససగ
డ గరర తపభటర

తసడడ:డ లలరర
డ బబల ససరయఖ పరమసపటస ట
ఇసటట ననస:18-9-567
వయససస:42
లస: పప

3801 NDX0823005
పపరర: కకలర పర కమల

94-79/683

భరస : వశశ శకహరర తపభటర
ఇసటట ననస:18-9-567
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:18-9-570
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ�
ఇసటట ననస:18-9-570
వయససస:64
లస: పప
3809 NDX2955474
పపరర: కరశ వశశశశశర రరడడ ఆరరమళళ

94-75/815

భరస : థతమసయఖ
ఇసటట ననస:18-9-568
వయససస:54
లస: ససస స
94-79/287

3790 NDX2906188
పపరర: హహమమసజననయణలల వనమణల

తసడడ:డ కనక రతనస వనమణల
ఇసటట ననస:18-9-566, FLAT NO. 201
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ థతమసయఖ
ఇసటట ననస:18-9-568
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:18-9-568
వయససస:42
లస: ససస స
3803 NDX0830711
పపరర: థతమసయఖ కకసడవటట

94-74/645

3814 AP151010183756
పపరర: నతగరరరడడడ ఆరరమళళ

94-79/292

తసడడ:డ ససతతరరడడడ
ఇసటట ననస:18-9-572
వయససస:63
లస: పప
94-79/294

3817 AP151010186588
పపరర: శకలత గగవసదరరజ

94-79/295

భరస : రరజరసదడకలమమర
ఇసటట ననస:18-10-559
వయససస:53
లస: ససస స
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3818 AP151010186587
పపరర: సరగజన పరతపరటట

94-79/296

భరస : రరధతకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:18-10-559
వయససస:82
లస: ససస స
3821 NDX0738542
పపరర: మనక గగగరరరడడడ�

94-76/499

94-76/502

94-79/299

94-74/804

94-75/822

94-75/825

3839 NDX1818311
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కరర

94-75/828

94-56/516

3831 NDX1846189
పపరర: నవఖ కరర

3834 NDX1825258
పపరర: నతగమణణ వలమరపపరపప

3837 NDX1825217
పపరర: నతగరరరరన వలమరపపరపప

3840 NDX1846312
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వనలరసకక

94-75/820

భరస : శవరరస కకషష పడసరద ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:18-10-580
వయససస:40
లస: ససస స

3843 NDX0873679
పపరర: వజయలకడద కరర�

94-75/823

3846 NDX2434843
పపరర: వనసకట వనణణ గగపరల నలర లటట
తసడడ:డ కకషష మమరరస నలర లటట
ఇసటట ననస:18-10-580
వయససస:45
లస: పప

94-76/504

3829 NDX1727462
పపరర: పడనల చసదడ మమడసరర

94-74/470

3832 NDX1818741
పపరర: దదవఖ కరర

94-75/821

3835 NDX1825316
పపరర: లకడద నతరరయణ వలమరపపరపప

94-75/824

తసడడ:డ నతగరశశర రరవప వలమరపపరపప
ఇసటట ననస:18-10-580
వయససస:24
లస: పప
94-75/826

3838 NDX1825274
పపరర: నరరష కలమమర వలమరపపరపప

94-75/827

తసడడ:డ నతగరశశర రరవప వలమరపపరపప
ఇసటట ననస:18-10-580
వయససస:28
లస: పప
94-75/829

3841 NDX2919751
పపరర: మహన రరవప మమడసరర

94-75/1218

తసడడ:డ బసవపపననయఖ మమడసరర
ఇసటట ననస:18-10-580
వయససస:69
లస: పప
94-76/505

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:18-10-580
వయససస:51
లస: ససస స
94-76/507

3826 JBV2728251
పపరర: అనల చచదరర బసడర మమడడ �

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కరర
ఇసటట ననస:18-10-580
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కరళదతసస వనలరసకక
ఇసటట ననస:18-10-580
వయససస:70
లస: పప
94-75/1219

94-76/501

తసడడ:డ మహన రరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:18-10-580
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నతగరశశర రరవప వలమరపపరపప
ఇసటట ననస:18-10-580
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వషష
ష మమరరస కరర
ఇసటట ననస:18-10-580
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ జయ పడకరశ బబబణ�
ఇసటట ననస:18-10-580
వయససస:31
లస: పప

3828 NDX2700821
పపరర: భణవననశశరర మమమననన

3823 AP151010177191
పపరర: ససలలచన వనలగర�

తసడడ:డ పడసరదరరవప �
ఇసటట ననస:18-10-579
వయససస:37
లస: పప

భరస : నతగరశశర రరవప వలమరపపరపప
ఇసటట ననస:18-10-580
వయససస:47
లస: ససస స

3836 NDX1825175
పపరర: సరయ మణరళ మహహ దయ
జసక
తసడడ:డ రమమష జసక
ఇసటట ననస:18-10-580
వయససస:25
లస: పప

3845 NDX0186569
పపరర: నవన బబబణ తతళళళరర�

94-76/503

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కరర
ఇసటట ననస:18-10-580
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబణ
ఇసటట ననస:18-10-580
వయససస:28
లస: ససస స

3842 NDX2946218
పపరర: మమధవ బబ రక

3825 AP151010177200
పపరర: ససరరఖవత వనలగర

94-79/298

భరస : మణసలమరరవప�
ఇసటట ననస:18-10-579
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గమడపరటట
ఇసటట ననస:18-10-580
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:18-10-580
వయససస:72
లస: ససస స
3833 NDX1440874
పపరర: అపపరరప గగగరననన

94-76/500

భరస : జగనతనధరరవప
ఇసటట ననస:18-10-579
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద బబబణ ననరరళర
ఇసటట ననస:18-10-579
వయససస:27
లస: ససస స
3830 NDX2919728
పపరర: నరదల కలమమరర యమససగర

3822 NDX0086801
పపరర: ఉషరరరణణ� గగగరరరడ�డడ

3820 NDX0596197
పపరర: నతయణడడ సతఖనతరరయణ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:18-10-566
వయససస:70
లస: పప

భరస : జజనరరడడడ�
ఇసటట ననస:18-10-579
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:18-10-579
వయససస:81
లస: ససస స
3827 NDX1234178
పపరర: శశశతత ననరరళర

94-79/297

తసడడ:డ శకరరమణలల
ఇసటట ననస:18-10-559
వయససస:86
లస: పప

తసడడ:డ జజనరరడడడ�
ఇసటట ననస:18-10-579
వయససస:28
లస: ససస స
3824 NDX0086835
పపరర: కకటటశశరర� గసగరరరడ�డడ

3819 AP151010183493
పపరర: రరధతకకషషమమరరస పరతపరటట

3844 NDX0178038
పపరర: మరరమద� తతళళళరర�

94-76/506

భరస : జయ పడకరశ బబబణ�
ఇసటట ననస:18-10-580
వయససస:63
లస: ససస స
94-76/508

3847 NDX1433028
పపరర: నతగరశశర రరవప వలమరపపరపప

94-76/509

తసడడ:డ సపషదసలల వలమరపపరపప
ఇసటట ననస:18-10-580
వయససస:49
లస: పప
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3848 NDX0193300
పపరర: జయ పడకరశ బబబణ� తతళళళరర�

94-76/510

తసడడ:డ నరసససహమమరరస�
ఇసటట ననస:18-10-580
వయససస:60
లస: పప
3851 NDX1637380
పపరర: నతగరరజ కలమమరర వణణకకరర

3849 NDX2210979
పపరర: జజహనవ వణణకకరర

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ వణణకకరర
ఇసటట ననస:18-10-580
వయససస:25
లస: ససస స
94-77/638

భరస : శకనవరస రరడడడ వణణకకరర
ఇసటట ననస:18-10-580
వయససస:50
లస: ససస స

3852 NDX2210953
పపరర: తతరక సరయ శకనతధ రరడడడ
వణణకకరర
తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ వణణకకరర
ఇసటట ననస:18-10-580
వయససస:21
లస: పప

94-75/1220 3855 NDX0207464
3854 NDX2971281
పపరర: శవ రరమ కకషష పడసరద ఓరరగసటట
పపరర: జహనవ�

తసడడ:డ మధసససదన రరవప ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:18-10-580,FLAT NUMBER 303
వయససస:43
లస: పప

తలర : ఝనసరరణణ�
ఇసటట ననస:18-10-581
వయససస:29
లస: ససస స

3857 NDX0215715
పపరర: మమధసరర�

3858 JBV1221381
పపరర: పదద పప నననకసటట

94-79/302

భరస : జగరజవన రరస�
ఇసటట ననస:18-10-581
వయససస:36
లస: ససస స
3860 NDX0214015
పపరర: సశరష లత�

94-79/305

94-79/308

94-79/310

94-79/313

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:18-10-584
వయససస:52
లస: పప

3867 JBV1220698
పపరర: భబరతసశరరజఖలకడద భవనస

3870 NDX1233543
పపరర: ససజవ రరడడడ అలమర

94-79/316

3873 NDX0370676
పపరర: శవ కలమమరర� కళళస�

94-79/303

3876 NDX2262384
పపరర: సరయకకరస ర కకరరకలల
తసడడ:డ శవశసకర రరవప కకరరకలల
ఇసటట ననస:18-10-585
వయససస:22
లస: ససస స

94-77/640

3856 NDX0208942
పపరర: దదవఖ తదజ�

94-79/301

3859 NDX0207118
పపరర: ఝనసరరణణ�

94-79/304

భరస : శవ పడసరద�
ఇసటట ననస:18-10-581
వయససస:60
లస: ససస స
94-79/306

3862 AP151010183827
పపరర: రవశసకర పప నననకసటట

94-79/307

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:18-10-581
వయససస:58
లస: పప
94-79/309

3865 NDX1727652
పపరర: మణణకసఠ రరడడడ భవనస

94-74/471

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:18-10-582
వయససస:31
లస: పప
94-79/311

3868 NDX1249945
పపరర: భబనసతదజ రరడడడ భవనస

94-79/312

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-10-582
వయససస:30
లస: పప
94-79/314

3871 JBV1220011
పపరర: అపసపరరడడడ భవనస

94-79/315

తసడడ:డ రరమకకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:18-10-582
వయససస:81
లస: పప
94-79/317

భరస : లకకద రరడడ �
ఇసటట ననస:18-10-584
వయససస:46
లస: ససస స
94-79/319

3853 NDX2210961
పపరర: శకనవరస రరడడడ వణణకకరర

భరస : జగజవన రరస�
ఇసటట ననస:18-10-581
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అనతన రరడడడ
ఇసటట ననస:18-10-582
వయససస:64
లస: పప

భరస : ససధతకర రరడడడ� �
ఇసటట ననస:18-10-584
వయససస:45
లస: ససస స
3875 NDX1949264
పపరర: ససధతకర రరడడడ శరఖమల

94-79/300

భరస : అపసపరరడడడ
ఇసటట ననస:18-10-582
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహమమరరస తతళళరర
ఇసటట ననస:18-10-582
వయససస:61
లస: పప
3872 JBV3003068
పపరర: రమమదదవ� శరఖమల�

3864 NDX0184036
పపరర: రరమకకటటశశర రరవప జర�

94-77/637

తసడడ:డ నతగర రరడడడ వణణకకరర
ఇసటట ననస:18-10-580
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ�
ఇసటట ననస:18-10-581
వయససస:84
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-10-582
వయససస:50
లస: ససస స
3869 NDX1524256
పపరర: జయపడకరశ తతళళరర

94-77/639

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:18-10-581
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:18-10-581
వయససస:82
లస: పప
3866 JBV1221654
పపరర: మలర శశరర భవనస

3861 AP151010186400
పపరర: శశషగరరరమద పప నననకసటట

3850 NDX1620286
పపరర: ధతతడ శక వణణకకరర

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ వణణకకరర
ఇసటట ననస:18-10-580
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రవ శసకర
ఇసటట ననస:18-10-581
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : పడసరదస�
ఇసటట ననస:18-10-581
వయససస:62
లస: ససస స
3863 AP151010183319
పపరర: వరయఖ పప నననగకసటట

94-77/636

3874 NDX2146950
పపరర: కమల శక లసకక రరడడడ

94-79/318

భరస : నతగర రరడడడ లసకక రరడడడ
ఇసటట ననస:18-10-584
వయససస:63
లస: ససస స
94-75/830

3877 NDX2040814
పపరర: శరరష జసపన

94-79/320

భరస : అసకకనడడ పడసరద జసపన
ఇసటట ననస:18-10-585
వయససస:36
లస: ససస స
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94-79/321

భరస : శవశసకరరరవప
ఇసటట ననస:18-10-585
వయససస:43
లస: ససస స
3881 NDX1917659
పపరర: హరర బబబణ మమకన

94-79/324

94-75/1221

94-75/833

94-75/836

భరస : చదననకరశవ కకవపరర
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:25
లస: ససస స
3893 NDX1436899
పపరర: పడవణ బబ సతష

94-75/839

94-75/842

భరస : వనసకట రమణత రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:44
లస: ససస స
3899 NDX1440288
పపరర: ససగణణవత ఓరరగసటట

94-75/845

తసడడ:డ ససబబబరరవప చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:22
లస: పప

3888 NDX2262806
పపరర: శక వదతఖ పరమణలపరటట

94-75/848

94-75/834

3889 NDX1818808
పపరర: అమమలఖ మమకన
తసడడ:డ హరర బబబణ మమకన
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:23
లస: ససస స

3891 NDX1440312
పపరర: వరణణ ఓరరగసటట

3892 NDX1440742
పపరర: రరణణక సగరల

3894 NDX2262731
పపరర: వజయ లకడద పరమణలపరటట

94-75/832

3886 NDX2020196
పపరర: అజమ బబషర మహమదద

తసడడ:డ లకడద నరసససహ పడసరద పరమణలపరటట
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:21
లస: ససస స
94-75/837

94-75/835

94-75/838

94-75/840

3895 NDX1825522
పపరర: పదద లత చదనసనపరటట

94-75/841

భరస : లకడద నరసససహ పడసరద పరమణలపరటట
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససబబబ రరవప చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:41
లస: ససస స

3897 NDX0349589
పపరర: శవ కలమమరర రరడడ బతష
స ల

3898 NDX1436915
పపరర: సరయ కలమమరర కసదదమళళ

3900 NDX1818840
పపరర: అనసరరధ చలసచదరర

3903 NDX1825407
పపరర: సకలస బబయ జజర వరపప

3906 NDX2262798
పపరర: నతన జమణదల
తసడడ:డ శవ నతగ పడసరద జమణదల
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:23
లస: పప

94-74/473

భరస : కకషప ర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:35
లస: ససస స

94-75/843

94-75/844

భరస : వనసకటబడవప కసదదమళళ
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:45
లస: ససస స
94-75/846

3901 NDX2262780
పపరర: ససధ జమణదల

94-75/847

తసడడ:డ శవ నతగ పడసరద జమణదల
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:47
లస: ససస స
94-75/849

భరస : రఘణరరస పడసరద జజరవరపప
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:55
లస: ససస స
94-75/851

3883 NDX1365550
పపరర: రరమ కకషష పపరరమళళ

తసడడ:డ రరయమజ బబషర మహమదద
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:47
లస: పప

భరస : హరర బబబణ మమకన
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకహరర రరవప
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:50
లస: ససస స
3905 NDX2262640
పపరర: ససదదప కలమమర చదనసనపరటట

94-74/472

భరస : పరరర సరరధద రరడడ రరడడడబతష
స ల
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : పపరషయఖ
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:47
లస: ససస స
3902 NDX1440346
పపరర: వజయ కలమమరర చదనసనపరటట

3885 NDX2020204
పపరర: హబబణననసర మహమదద

94-79/323

తసడడ:డ ఆదదమణన
ఇసటట ననస:18-10-586
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పపరష యఖ
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సరసబ రరడడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:36
లస: ససస స
3896 NDX2019793
పపరర: హహహమమవత చలమర

94-75/831

భరస : అజమ బబషర మహమదద
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ నతగ పడసరద జమణదల
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:20
లస: ససస స
3890 NDX1818881
పపరర: నతగమణణ కకవపరర

3882 NDX1365758
పపరర: కకషష పసడయ పపరరమళళ

3880 JBV3702099
పపరర: శవ శసకరరరవప కకరరకలల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:18-10-585
వయససస:49
లస: పప

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:18-10-586
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ కర వ శశషషబబబణ
ఇసటట ననస:18-10-586
వయససస:35
లస: ససస స
3887 NDX2262814
పపరర: గరతకర జమణదల

94-79/322

తసడడ:డ పకకరయఖ జసపన
ఇసటట ననస:18-10-585
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సససదర రరమయఖ మమకన
ఇసటట ననస:18-10-585
వయససస:59
లస: పప
3884 NDX2960201
పపరర: కకన పపరరషమ పసడయ

3879 NDX2040830
పపరర: అసకకనడడ పడసరద జసపన

3904 NDX1997842
పపరర: వజయ లకడద అలమర

94-75/850

భరస : ససజవ రరడడడ అలమర
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:57
లస: ససస స
94-75/852

3907 NDX1818121
పపరర: గగతమ రరడడడ చలమర

94-75/853

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడ చలమర
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:25
లస: పప
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94-75/854

తసడడ:డ పపరషయఖ
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:26
లస: పప

3909 NDX1440783
పపరర: నకకత రరడడడ రరడడడబతష
స ల

తసడడ:డ పరరర సరరధద రరడడ
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:26
లస: పప

3911 NDX1436881
పపరర: వరరణ చచదరర కసదదమళళ

94-75/857

తసడడ:డ వనసకటబడవప కసదదమళళ
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:26
లస: పప
94-75/860

తసడడ:డ నతసర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:39
లస: పప

3912 NDX1825340
పపరర: రరఘవనసదడ పడతతప జజరవరపప

94-75/858

94-75/863

3915 NDX1825480
పపరర: ససబబబ రరవప చదనసనపరటట

3920 NDX0438655
పపరర: పరరర సరరధద రరడడడ రరడడడబతష
స ల

94-75/866

3918 NDX1440171
పపరర: పపరషయఖ ఓరరగసటట

94-75/861

తసడడ:డ రరజజ రరడడడ రరడడడబతష
స ల
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:53
లస: పప

94-75/864

94-75/869

3924 NDX1825381
పపరర: రఘణరరస పడసరద జజరవరపప

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప జమణదల
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ కకషషన దతజ జజరవరపప
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:61
లస: పప

3926 NDX2189638
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఏలకరర

3927 NDX3254729
పపరర: శశశత చతగసరరడడడ

94-75/872

తసడడ:డ ససబబబరరయణడడ ఏలకరర
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:65
లస: పప

94-75/867

94-76/512

తసడడ:డ ఆసజననయణలల రరడడడ అమద రరడడ
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:37
లస: పప
94-75/940

3930 NDX2419471
పపరర: మనకర చలమర

3916 NDX1436923
పపరర: సరసబ రరడడ బబ సతష

94-75/862

3919 NDX1818261
పపరర: వనసకట రమణత రరడడ చలమర

94-75/865

3922 NDX1440684
పపరర: శకహరర రరవప చదనసనపరటట

94-75/868

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:57
లస: పప
94-75/870

3925 NDX1693689
పపరర: ససజవ రరడడడ అలమర

94-75/871

తసడడ:డ అనతన రరడడ అలమర
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:64
లస: పప
94-75/1498

తసడడ:డ ససధకర రరడడడ చతగసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:18
లస: ససస స

3929 NDX2505949
పపరర: ససజవ రరడడడ అమదరరడడడ

94-75/859

తసడడ:డ వనసగళ రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ జజనకక రరమయఖ కసదదమళళ
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:54
లస: పప

3923 NDX1825142
పపరర: శవ నతగ పడసరద జమణదల

3913 NDX1440650
పపరర: ఫణణసదడ చదనసనపరటట

తసడడ:డ శశషస రరడడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:51
లస: పప
3921 NDX1436907
పపరర: వనసకటబడవప కసదదమళళ

94-75/856

తసడడ:డ శకహరర రరవప చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:45
లస: పప

3917 NDX2262764
పపరర: లకడద నరసససహ పడసరద
పరమణలపరటట
తసడడ:డ శకరరమణడడ పరమణలపరటట
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:47
లస: పప

3910 NDX1818188
పపరర: జవన మహహష రరడడ చలమర

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడ చలమర
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రఘణరరస పడసరద జజరవరపప
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:30
లస: పప

3914 NDX1440726
పపరర: కకషప ర రరడడడ సగరల

3932 NDX2401552
పపరర: మమనక కకతస పలర

94-75/855

3928 NDX2505923
పపరర: వనసకట కకషష వనణణ అమదరరడడ

94-76/511

భరస : ససజవ రరడడడ అమదరరడడడ
ఇసటట ననస:18-10-587
వయససస:33
లస: ససస స
94-75/943

3931 NDX2419463
పపరర: రవ కరసత చలమర

94-75/944

భరస : తతరలలదదదన మహమదద మహఖర
ఇసటట ననస:18-10-587,1 ST LANE,FNO:203
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప చలమర
ఇసటట ననస:18-10-587,1 ST LANE,FNO:203
వయససస:34
లస: పప

3933 NDX2223527
పపరర: నతగ జజఖత కకతస పలర

3934 NDX2223519
పపరర: శవ సరసబ రరడడ కకతస పలర

94-75/941

94-75/942

భరస : శక మననహర రరడడడ కకతస పలర
ఇసటట ననస:18-10-587,F.NO.201 BANJARA
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శవ సరసబ రరడడ కకతస పలర
ఇసటట ననస:18-10-587,F.NO.201 BANJARA
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగర రరడడడ కకతస పలర
ఇసటట ననస:18-10-587,F.NO.201 BANJARA
వయససస:50
లస: పప

3935 NDX3025640
పపరర: sailendra kumar తతట

3936 NDX2150688
పపరర: పసడయమసక తతట

3937 NDX2717973
పపరర: లకడద పడసనన తతట

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప తతట
ఇసటట ననస:18-10-589
వయససస:54
లస: పప

94-75/1222

తసడడ:డ శశశలలసదడ కలమమర తతట
ఇసటట ననస:18-10-589
వయససస:25
లస: ససస స

94-79/325

94-79/561

భరస : శశశలలసదడ కలమమర తతట
ఇసటట ననస:18-10-589
వయససస:46
లస: ససస స
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94-72/931 3939 NDX2189323
3938 NDX2189356
పపరర: వ నతగ దసరర భవరన గణపరపప
పపరర: నరసససహ రరవప గసగరరపప

94-72/932

3940 NDX1233857
పపరర: వజయ లకకద యమగసటట

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గణపరపప
ఇసటట ననస:18-10-589 VIDHYA NAGER 1LI
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గసగరరపప
ఇసటట ననస:18-10-589 VIDHYA NAGER 1LI
వయససస:50
లస: పప

భరస : బసస బబబణ
ఇసటట ననస:18-10-590
వయససస:43
లస: ససస స

3941 NDX1233832
పపరర: బసస బబబణ యమగసటట

3942 NDX2870400
పపరర: రమమశ బబబణ సససగణ

3943 NDX2913457
పపరర: శరరద దదవ సససగణ

94-74/475

తసడడ:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:18-10-590
వయససస:48
లస: పప
3944 NDX2870426
పపరర: శరరద దదవ సససగణ

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:18-10-590
వయససస:62
లస: పప
94-74/807

Deleted

భరస : రమమష బబబణ
ఇసటట ననస:18-10-590
వయససస:54
లస: ససస స

3947 NDX2791952
పపరర: పడమల గగరర

94-74/810

భరస : శకనవరస రరడడడ గగరర
ఇసటట ననస:18-10-590
వయససస:34
లస: ససస స
3950 NDX3052594
పపరర: రరకకదణణ వడదడ సగణసట

94-76/823

94-75/874

భరస : జగన మహన రరవప
ఇసటట ననస:18-10-591
వయససస:26
లస: ససస స
3956 AP151010186410
పపరర: వలర నతగమణణ కకతస మమసస

94-79/326

94-74/1054

భరస : హరరకకషష ససదద తబతష
స ల
ఇసటట ననస:18-10-596
వయససస:42
లస: ససస స

3948 NDX2791945
పపరర: మసజ మమరరవ

3951 NDX2622512
పపరర: శకదదవ మలర సపరటట

94-75/1223

94-74/811

94-74/809

3949 NDX2189679
పపరర: వనసకట గగపస కకషష గసగరరపప

94-75/873

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గసగరరపప
ఇసటట ననస:18-10-590
వయససస:27
లస: పప
94-74/613

3952 NDX2622496
పపరర: అయయశశర రరవప మలర సపరటట

94-75/1060

భరస : అయయశశర రరవప మలర సపరటట
ఇసటట ననస:18-10-590 FLAT NO 202
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగ రరవప మలర సపరటట
ఇసటట ననస:18-10-590 FLAT NO 202
వయససస:47
లస: పప

3954 NDX1440882
పపరర: పదద రరణణ మననవ

94-75/876
3955 NDX1440890
పపరర: జగన మహన రరవప మననవ

94-75/875

3957 NDX2870715
పపరర: పడసనన భవన కకమణదల

తసడడ:డ వనసకట శవ నతగరపడసరద
ఇసటట ననస:18-10-591
వయససస:41
లస: పప
94-74/812

3960 NDX0293464
పపరర: తదజశశ� తమద�

3963 NDX3166683
పపరర: రరణణకర దదవ వడతడణస

3966 NDX1756420
పపరర: జయభబరత ససదద తబతష
స ల
భరస : ససదరరన రరవప ససదద తబతష
స ల
ఇసటట ననస:18-10-596
వయససస:60
లస: ససస స

3958 NDX3254851
పపరర: పడతభ కలరపరటట

94-74/1053

భరస : ఊమమపసష రరడడడ కలరపరటట
ఇసటట ననస:18-10-593
వయససస:57
లస: ససస స
94-79/327

3961 NDX0369918
పపరర: ససరరశ� అగరవరల�

94-79/328

తసడడ:డ లకకదనతరరయణ�
ఇసటట ననస:18-10-593
వయససస:61
లస: పప
94-76/824

భరస : నతగ రరజ వడతడణస
ఇసటట ననస:18-10-595
వయససస:36
లస: ససస స
94-79/330

3946 NDX3052610
పపరర: అనస రరప వనలలవప
ద

భరస : సతశ బబబణ వనలలవప
ద
ఇసటట ననస:18-10-590
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నతరరయణ రరడడడ�
ఇసటట ననస:18-10-593
వయససస:31
లస: ససస స

భసధసవప: రరణణకర దదవ వడతడణస
ఇసటట ననస:18-10-595
వయససస:39
లస: పప
3965 NDX1924670
పపరర: అరరణ ససదద తబతష
స ల

తసడడ:డ జయరరమ రరడడడ గగరర
ఇసటట ననస:18-10-590
వయససస:45
లస: పప

భరస : ససబబరరవప కకమణదల
ఇసటట ననస:18-10-593
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజ రరడడడ కలరపరటట
ఇసటట ననస:18-10-593
వయససస:65
లస: పప
3962 NDX3165370
పపరర: నతగ రరజ వడతడణస

94-74/808

భరస : వనసకట శవ నతగపడసరద
ఇసటట ననస:18-10-591
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శకమనతనరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:18-10-592
వయససస:59
లస: ససస స
3959 NDX3254885
పపరర: ఉమమపత రరడడడ కలరపరటట

3945 NDX2794626
పపరర: శకనవరస రరడడడ గగరర

94-74/806

భరస : రమమశ బబబణ
ఇసటట ననస:18-10-590
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజరరడడడ మమరరవ
ఇసటట ననస:18-10-590
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకట అసజయఖ వడదడ సగణసట
ఇసటట ననస:18-10-590
వయససస:66
లస: ససస స
3953 NDX1440908
పపరర: మణనషర మననవ

94-74/805

94-74/474

3964 NDX3175981
పపరర: రవ కలరకలల

94-76/825

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-10-596
వయససస:24
లస: పప
94-79/331

3967 JBV1224518
పపరర: ససవరరల బడహదజజఖససఖల

94-79/332

భరస : సతఖనతరయణ శరససస స
ఇసటట ననస:18-10-596
వయససస:69
లస: ససస స

Page 245 of 259

3968 NDX1924589
పపరర: హరరకకషష ససదద తబతష
స ల
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94-79/333

తసడడ:డ ససదరరన రరవప ససదద తబతష
స ల
ఇసటట ననస:18-10-596
వయససస:46
లస: పప
3971 NDX3136801
పపరర: పడవణ దదపథద పపసలలరర

94-73/789

తసడడ:డ కరశవ రరవప పపసలలరర
ఇసటట ననస:18-10-597
వయససస:37
లస: ససస స
3974 NDX2434876
పపరర: సరయ రరజరశ తతట

94-76/514

94-79/337

94-79/341

94-75/879

94-75/882

94-79/345

తలర : రజన ఓనదద
ఇసటట ననస:18-10-602
వయససస:21
లస: పప

3978 NDX0085795
పపరర: సరసబశవరరవప� ఉలర �

3981 AP151010183197
పపరర: నరసససహమమరరస కకట

3984 NDX2262343
పపరర: శశకళ యకససటట

3987 NDX1122076
పపరర: మమరర హరరక నరరడర

3990 AP151010186684
పపరర: పడభబవత అమరర

94-79/348

3993 NDX2678209
పపరర: ఓనదద రజన

94-79/339

3996 NDX2146885
పపరర: శవ శసకర రరడడ అలమర
తసడడ:డ వర రరడడడ అలమర
ఇసటట ననస:18-10-603
వయససస:23
లస: పప

94-79/336

3979 JBV3702396
పపరర: భడమరరసబ కకట

94-79/340

భరస : నరసససహమమరరస
ఇసటట ననస:18-10-601
వయససస:52
లస: ససస స
94-79/342

3982 NDX2166941
పపరర: దదవఖ యకససటట

94-75/878

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ యకససటట
ఇసటట ననస:18-10-602
వయససస:24
లస: ససస స
94-75/880

3985 NDX2019835
పపరర: శశషగరరర రరవప బతష
స ల

94-75/881

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:18-10-602
వయససస:40
లస: పప
94-79/343

3988 NDX0628552
పపరర: శరకవణ శలప నతరరడర

94-79/344

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-10-602
వయససస:28
లస: ససస స
94-79/346

3991 NDX1145713
పపరర: చసదడశశఖర రరడడడ అవపతష

94-79/347

తసడడ:డ సరరశరరడడడ
ఇసటట ననస:18-10-602
వయససస:56
లస: పప
94-79/562

భరస : శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-10-602
వయససస:61
లస: ససస స
94-79/609

3976 JBV3702388
పపరర: గగరర ఉలర
భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:18-10-600
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : అనసతకకషష ఆరఖ
ఇసటట ననస:18-10-602
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ లలట వనసకటటశశరరర నరరడర
ఇసటట ననస:18-10-602
వయససస:57
లస: పప
3995 NDX2850790
పపరర: చదషతనఖ సరయ ఓనదద

94-76/515

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-10-602
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-10-602
వయససస:43
లస: ససస స
3992 NDX2074599
పపరర: శకనవరస రరవప నరరడర

3975 NDX2434850
పపరర: కరశవ రరవప పపససలకరర

భరస : కరశవరరవప పపససలకరర
ఇసటట ననస:18-10-597
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ యకససటట
ఇసటట ననస:18-10-602
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలమర రరడడడ యకససటట
ఇసటట ననస:18-10-602
వయససస:49
లస: పప
3989 NDX1145747
పపరర: పడమల అవపతష

94-76/513

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:18-10-601
వయససస:58
లస: పప

భరస : శశషగరరర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:18-10-602
వయససస:30
లస: ససస స
3986 NDX2262459
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ యకససటట

3973 NDX2434868
పపరర: చతరరమత పపససలకరర

94-74/813

తసడడ:డ లకదయఖ�
ఇసటట ననస:18-10-600
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ నరశసహమమరరస
ఇసటట ననస:18-10-601
వయససస:33
లస: పప
3983 NDX2019751
పపరర: నలమ బతష
స ల

3972 NDX2978450
పపరర: పడవణ దదపసస పపసలలరర

తసడడ:డ లకడద పతస పపససలకరర
ఇసటట ననస:18-10-597
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:18-10-600
వయససస:33
లస: పప
3980 NDX0381103
పపరర: రరజ శశఖర కకట

94-79/335

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప ససదద తబతష
స ల
ఇసటట ననస:18-10-596
వయససస:70
లస: పప

3970 JBV1224526
పపరర: సతఖనతరయణ శరససస స
బడహదజజఖససఖల
తసడడ:డ శకరరమణలల
ఇసటట ననస:18-10-596
వయససస:76
లస: పప

94-79/334

తసడడ:డ కరశవ రరవప పపసలలరర
ఇసటట ననస:18-10-597
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ తతట
ఇసటట ననస:18-10-597
వయససస:35
లస: పప
3977 JBV3702131
పపరర: గణణశసమమర� ఉలర �

3969 NDX1924555
పపరర: ససదరరన రరవప ససదద తబతష
స ల

3994 NDX2849826
పపరర: శవ రరడడడ ఓనదద

94-79/608

తసడడ:డ రజన ఓనదద
ఇసటట ననస:18-10-602
వయససస:64
లస: పప
94-79/349

3997 NDX1809617
పపరర: ఇసదదర కరసరల

94-74/476

తసడడ:డ అచరయఖ కరసరల
ఇసటట ననస:18-10-604
వయససస:31
లస: ససస స
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3998 NDX1109446
పపరర: రమమదదవ గణరకస
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94-74/477

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:18-10-604
వయససస:56
లస: ససస స
4001 NDX0890921
పపరర: సరగర కరరసరల

94-79/352

94-74/479

94-79/356

94-74/481

94-73/790

94-75/883

94-75/1064

భరస : రరఘవననద ట రరవప గగగరననన
ఇసటట ననస:18-10-614
వయససస:53
లస: ససస స

4011 NDX0612226
పపరర: మణనపలర వనసకట రరవప�

4014 NDX2697225
పపరర: రరజ కకరణ రరగణలగడడ

4017 NDX2689198
పపరర: నతగమద కలరక

4020 NDX2648665
పపరర: మధస బబబణ గణతస

94-75/1067

4023 NDX2726743
పపరర: అనసష కలరరక

94-74/482

4026 NDX2762714
పపరర: నతగమద కలరరక
భరస : సప మయఖ కలరరక
ఇసటట ననస:18-10-614
వయససస:70
లస: ససస స

4006 AP151010183145
పపరర: పరరర సరరధద వనమమరర

94-79/355

4009 NDX0610261
పపరర: మణన పలర మలలర శశరర�

94-74/480

4012 NDX2860666
పపరర: సరసబశవ రరవప గలబ

94-76/826

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప గలబ
ఇసటట ననస:18-10-613
వయససస:41
లస: పప
94-74/614

4015 NDX2842268
పపరర: అరరణ కలమమరర కలరరక

94-74/814

భరస : శకనవరస రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:18-10-614
వయససస:45
లస: ససస స
94-75/1062

4018 NDX2689222
పపరర: అరరణ కలమమరర కలరక

94-75/1063

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-10-614
వయససస:45
లస: ససస స
94-75/1065

4021 NDX2683951
పపరర: మమరరత దవపలకరర

94-75/1066

భరస : డక రరజరసదడ నతయణడడ దవపలకరర
ఇసటట ననస:18-10-614
వయససస:42
లస: ససస స
94-75/1224

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:18-10-614
వయససస:20
లస: ససస స
94-76/642

94-74/478

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:18-10-613
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహశశర రరవప గణతస
ఇసటట ననస:18-10-614
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-10-614
వయససస:20
లస: ససస స
4025 NDX2663532
పపరర: నలన కకగసటట

94-79/357

భరస : సప మయఖ
ఇసటట ననస:18-10-614
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మయఖ కలరరక
ఇసటట ననస:18-10-614
వయససస:44
లస: పప
4022 NDX2689206
పపరర: అనసష కలరక

4008 AP151010183687
పపరర: మలర ఖమరరరనరరవప వనమమరర

4003 NDX2150332
పపరర: శకనవరస రరవప కకరరటబల

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప
ఇసటట ననస:18-10-611
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప రరగణలగడడ
ఇసటట ననస:18-10-614
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవనసదడ రరవప గగగరననన
ఇసటట ననస:18-10-614
వయససస:27
లస: ససస స
4019 NDX2689230
పపరర: శకనవరసరరవప కలరక

94-79/354

తసడడ:డ రరఘవపలల�
ఇసటట ననస:18-10-613
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:18-10-614
వయససస:23
లస: పప
4016 NDX1756701
పపరర: హహమ బసదస గగగరననన

4005 JBV3702404
పపరర: వజయ వనమమరర�

94-79/351

తసడడ:డ పదద రరవప కకరరటబల
ఇసటట ననస:18-10-607
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పరనకరలల
ఇసటట ననస:18-10-611
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:18-10-613
వయససస:30
లస: పప
4013 NDX2864494
పపరర: సడవసత కలమమర కలరరక

94-79/353

భరస : శకనవస�
ఇసటట ననస:18-10-611
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప
ఇసటట ననస:18-10-611
వయససస:46
లస: పప
4010 NDX0612242
పపరర: మణన పలర మహహష�

4002 NDX0890897
పపరర: అచరయఖ కరరసరల

4000 NDX0891150
పపరర: జయకర� కరరసరల�

తసడడ:డ అచరయఖ�
ఇసటట ననస:18-10-604
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:18-10-604
వయససస:54
లస: పప

భరస : అపరపరరవప కకయ
ఇసటట ననస:18-10-610
వయససస:70
లస: ససస స
4007 AP151010183866
పపరర: శకనవరస వనమమరర

94-79/350

తసడడ:డ అచరయఖ
ఇసటట ననస:18-10-604
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అచరయఖ
ఇసటట ననస:18-10-604
వయససస:33
లస: పప
4004 NDX2020402
పపరర: లకడద కలమమరర కకయ

3999 NDX0293753
పపరర: శకవదఖ కరసరల

4024 NDX2698181
పపరర: రరగవనసదర రరవప గగగరననన

94-76/641

తసడడ:డ ససబబ రరవప గగగరననన
ఇసటట ననస:18-10-614
వయససస:59
లస: పప
94-76/827

4027 NDX2624831
పపరర: ఇసదదరర దదవ రరగణలగడడ

94-75/1068

భరస : పడసరద రరవప రరగణలగడడ
ఇసటట ననస:18-10-614 FLAT NO.5B
వయససస:56
లస: ససస స
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4028 NDX2648723
పపరర: రరజవరరన రరగణలగడడ
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94-75/1069

4029 NDX2683688
పపరర: సశరరజఖ లకడద గగగరననన

తసడడ:డ పడసరదరరవప రరగణలగడడ
ఇసటట ననస:18-10-614 FLAT NO.5B
వయససస:31
లస: పప

భరస : ససబబ రరవప గగగరననన
ఇసటట ననస:18.10.614,
వయససస:83
లస: ససస స

4031 NDX0293787
పపరర: పదతదరరణణ సరమననన�

4032 AP151010186008
పపరర: ససశల సరమననన

94-79/358

తసడడ:డ అమణలమడజ�
ఇసటట ననస:18-10-617
వయససస:40
లస: ససస స
4034 AP151010183028
పపరర: జరకబ సరమననన

94-79/361

94-79/362

94-76/830

94-75/885

94-76/831

94-79/610

తసడడ:డ కకసడలరరవప వలపననన
ఇసటట ననస:18-10-622
వయససస:31
లస: పప

4044 NDX2920791
పపరర: దనలకడద కలరరక

4047 NDX0376533
పపరర: జజసపఫ కకషష కలరరక

4050 NDX2922524
పపరర: మధవ వసత

94-79/613

4053 NDX1748849
పపరర: కవత గణడద

94-9/891

4056 JBV1220540
పపరర: కకటటశశరర పపదపపడడ
భరస : వదతఖధరశకనవరస చకకవరరస
ఇసటట ననస:18-10-622
వయససస:40
లస: ససస స

4036 NDX2851525
పపరర: వజయ కలమమర రరడడడ మలర రరడడడ

94-76/829

4039 NDX2113140
పపరర: వజయ కలమమర రరడడ అలర స

94-79/364

4042 NDX1556010
పపరర: శవ కలమమరర దదడతడ

94-75/884

భరస : శవ రరమ కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:18-10-620
వయససస:38
లస: ససస స
94-75/1225

4045 NDX2911550
పపరర: మధవ వసత

94-75/1226

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ వసత
ఇసటట ననస:18-10-620
వయససస:44
లస: ససస స
94-79/365

4048 NDX0376475
పపరర: నరరసదడ పడతతప రరడడ కలరరక

94-79/366

తసడడ:డ సరసబరరడడడ కలరరక
ఇసటట ననస:18-10-620
వయససస:35
లస: పప
94-79/611

4051 NDX2762383
పపరర: మధవ వసఠర

94-79/612

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ వసఠర
ఇసటట ననస:18-10-620
వయససస:45
లస: ససస స
94-74/483

భరస : ససధతకర గణడద
ఇసటట ననస:18-10-622
వయససస:38
లస: ససస స
94-76/832

94-79/360

తసడడ:డ ఇనతనరరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:18-10-618
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ వసత
ఇసటట ననస:18-10-620
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : నరరసదడ పడతతప రరడడడ కలరరక
ఇసటట ననస:18-10-620
వయససస:28
లస: ససస స
4055 NDX2867661
పపరర: రమమశ వలపననన

94-79/363

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:18-10-620
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరసబరరడడడ కలరరక
ఇసటట ననస:18-10-620
వయససస:56
లస: ససస స
4052 NDX2756831
పపరర: శకలకడద కలరరక

4041 NDX2922516
పపరర: మధవ వసఠర

4033 AP151010183029
పపరర: అమణల రరజ సరమననన

తసడడ:డ రమణ రరడడడ మలర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-10-618
వయససస:29
లస: పప

భరస : కకటటరరడడడ కలరరక
ఇసటట ననస:18-10-620
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ కలరరక
ఇసటట ననస:18-10-620
వయససస:62
లస: పప
4049 NDX2925899
పపరర: ఉషరరణణ కలరరక

94-76/828

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ వసఠర
ఇసటట ననస:18-10-620
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:18-10-620
వయససస:45
లస: పప
4046 NDX2756799
పపరర: సరసబరరడడడ కలరరక

4038 AP151010186382
పపరర: ససతతమహలకడద ఆళర

94-76/516

తసడడ:డ జజకబ
ఇసటట ననస:18-10-617
వయససస:47
లస: పప

భరస : నతగరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-10-618
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మహన కలమమర చచదరర
ఇసటట ననస:18-10-619
వయససస:55
లస: ససస స
4043 NDX1555988
పపరర: శవ రరమకకషష రరడడడ దదడడ

94-79/359

భరస : రమణ రరడడడ మలర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-10-618
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమమర రరడడ అలర స
ఇసటట ననస:18-10-618
వయససస:33
లస: ససస స
4040 NDX3082278
పపరర: నలస చచదరర

4035 NDX2851509
పపరర: రరజరశశరర మలర రరడడడ

4030 NDX2434835
పపరర: లకడద కకమదననన

భరస : పపరయఖ కకమదననన
ఇసటట ననస:18-10-616
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : జజకబ
ఇసటట ననస:18-10-617
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ అరర యఖ
ఇసటట ననస:18-10-617
వయససస:75
లస: పప
4037 NDX2114403
పపరర: శవ కలమమరర అలర స

94-75/1059

4054 NDX1748823
పపరర: ససధతకర గణడద

94-74/484

తసడడ:డ గగపయఖ గణడద
ఇసటట ననస:18-10-622
వయససస:54
లస: పప
94-79/367

4057 NDX2124535
పపరర: నతగలకడద పదదజ పపదపపడడ

94-79/368

తసడడ:డ వనసకరటరతనస పపదపపడడ
ఇసటట ననస:18-10-622
వయససస:44
లస: ససస స
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4058 JBV1220508
పపరర: వదతఖధర శకనవరస చకకవరరస
పపదపపడడ
తసడడ:డ వనసకట రతనస పపదపపడడ
ఇసటట ననస:18-10-622
వయససస:47
లస: పప

94-79/369

4061 NDX0293969
పపరర: శరరదతదదవ ఉదతదరరజ

94-79/372

94-79/375

94-79/378

94-79/381

94-79/384

94-79/387

94-75/886

భరస : నతగరశశర రరవప అతష
స లకరర
ఇసటట ననస:18-10-628
వయససస:65
లస: ససస స

4071 NDX1149343
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప

4074 NDX0213363
పపరర: వజయ అపరష బకలస

4077 AP151010186352
పపరర: ఉషరరరణణ పప తకమమరర

4080 NDX1478941
పపరర: జయ రరమ రరడడ ఆళళ

94-79/390

4083 AP151010186235
పపరర: శకదదవ ఆళర

94-79/382

4086 JBV3702446
పపరర: కకటటశశరమద ఆ�ూ్�
భరస : ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:18-10-628
వయససస:80
లస: ససస స

4066 AP151010183114
పపరర: హనసమమన ఆవపల

94-79/377

4069 JBV3702420
పపరర: జయపడద నజజసపటనస

94-79/380

4072 AP151010183864
పపరర: వరరరఘవరరవప నజజసపటనస

94-79/383

తసడడ:డ నరసససహస
ఇసటట ననస:18-10-626
వయససస:62
లస: పప
94-79/385

4075 JBV3702339
పపరర: శరరద నమదగడడ

94-79/386

భరస : శతతరరమయఖ
ఇసటట ననస:18-10-627
వయససస:45
లస: ససస స
94-79/388

4078 NDX0189704
పపరర: లలమ కకషష బకలస

94-79/389

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:18-10-627
వయససస:37
లస: పప
94-75/887

4081 NDX2189695
పపరర: వనసకట శవ పడసరద ఆదదకర

94-75/888

తసడడ:డ అమరలసగరసశర రరవప ఆదదకర
ఇసటట ననస:18-10-628
వయససస:46
లస: పప
94-79/391

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:18-10-628
వయససస:44
లస: ససస స
94-79/393

94-79/374

తసడడ:డ వరరరఘవరరవప
ఇసటట ననస:18-10-626
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:18-10-628
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:18-10-628
వయససస:31
లస: ససస స
4085 NDX2150670
పపరర: నతగ లకడద అతష
స లకరర

94-79/379

భరస : పరపయఖ
ఇసటట ననస:18-10-627
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ పడసరద ఆదదకర
ఇసటట ననస:18-10-628
వయససస:35
లస: ససస స
4082 NDX0293159
పపరర: ఆలలఖఖ దదవ యమరర గడడ

4068 NDX0294009
పపరర: నలమ నజజసపటనస

4063 AP151010186563
పపరర: శరఖమలమ దదవ తతక

తసడడ:డ రరమణలల
ఇసటట ననస:18-10-625
వయససస:54
లస: పప

భరస : లల కకషష
ఇసటట ననస:18-10-627
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటశశషషబబబణ
ఇసటట ననస:18-10-627
వయససస:57
లస: ససస స
4079 NDX2189703
పపరర: నతగ మణణ ఆదదకర

94-79/376

తసడడ:డ వర రరఘవ రరవప
ఇసటట ననస:18-10-626
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ చదననకరశవపలల�
ఇసటట ననస:18-10-627
వయససస:33
లస: ససస స
4076 AP151010186543
పపరర: లకడదసరసబబడజఖస కకన

4065 AP151010186444
పపరర: వనసకరయమద యరరకకలల

94-79/371

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-10-625
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరఘవరరవప
ఇసటట ననస:18-10-626
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వరరరఘవరరవప
ఇసటట ననస:18-10-626
వయససస:57
లస: ససస స
4073 NDX0214627
పపరర: శకదదవ� కరటమమల�

94-79/373

భరస : రఘణనతధరవప
ఇసటట ననస:18-10-625
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగయఖ
ఇసటట ననస:18-10-625
వయససస:78
లస: పప
4070 AP151010186823
పపరర: వసధతఖరరణణ నజజసపటనస

4062 NDX0293555
పపరర: వనసకట కకషషసరరజ ఉదదరరజ

4060 NDX0380956
పపరర: అజయ ఉదదసరరజ

తసడడ:డ వనసకట కకషషసరరజ
ఇసటట ననస:18-10-623
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ రరజ
ఇసటట ననస:18-10-624
వయససస:57
లస: పప

భరస : హనసమమన
ఇసటట ననస:18-10-625
వయససస:47
లస: ససస స
4067 AP151010183082
పపరర: రఘణనతధరరవప యరరకకలల

94-79/370

తసడడ:డ నతగరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-10-622
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ యణ.వ కకషషసరరజ
ఇసటట ననస:18-10-624
వయససస:51
లస: ససస స
4064 AP151010186080
పపరర: శశకళ అవపల

4059 NDX1188713
పపరర: శకనవరస రరడడడ వణణకకరర

4084 NDX0293126
పపరర: అనసత లకడద యమరర గడడ

94-79/392

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:18-10-628
వయససస:48
లస: ససస స
94-79/394

4087 NDX0890731
పపరర: వనసకనన చచధరర� యమరర గడడ �

94-79/395

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:18-10-628
వయససస:33
లస: పప
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4088 AP151010183226
పపరర: వనసకటరరడడడ ఆళళ

94-79/396

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:18-10-628
వయససస:51
లస: పప
4091 NDX1809765
పపరర: సరవతడ కవపలకరర

94-74/486

94-74/488

94-75/1071

94-76/836

94-75/889

94-75/890

94-79/402

తసడడ:డ నరరసదడ కలమమర�
ఇసటట ననస:18-10-636
వయససస:30
లస: పప

4101 NDX2851251
పపరర: భవన కర

4104 AP151010186077
పపరర: సశరష కలమమరర కకడతల

4107 NDX1916651
పపరర: రరమ కకటటశశరరవప మమమడతల

4110 AP151010183042
పపరర: భబససరరరవప ఆలపరటట

94-75/893

4113 NDX2210532
పపరర: గగపసచసద నతరరశశటస ట

94-76/837

4116 NDX0293696
పపరర: నరరసదడ కలమమర� బలమర�
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:18-10-636
వయససస:58
లస: పప

4096 NDX2689040
పపరర: ధన లకడద కకపపరరస

94-75/1070

4099 NDX2958296
పపరర: పదదజ జసక

94-76/835

4102 NDX3021516
పపరర: సరయ రగశన ఉషప దయ జసక

94-76/838

తసడడ:డ రమమశ జసక
ఇసటట ననస:18-10-633
వయససస:18
లస: పప
94-79/399

4105 AP151010183081
పపరర: ససధతకరబబబణ కకడతల

94-79/400

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:18-10-634
వయససస:67
లస: పప
94-75/891

4108 AP151010186407
పపరర: హహహమమవత ఆలపరటట

94-79/401

భరస : భబససరరరవప
ఇసటట ననస:18-10-635
వయససస:68
లస: ససస స
94-79/403

4111 NDX2210540
పపరర: అశశక కలమమర ఉతస రసర

94-75/892

తసడడ:డ బబబణరరవప ఉతస రసర
ఇసటట ననస:18-10-636
వయససస:40
లస: పప
94-75/894

తసడడ:డ రరఘవయఖ నతరరశశటస ట
ఇసటట ననస:18-10-636
వయససస:68
లస: పప
94-79/405

94-74/487

భరస : రమమశ జసక
ఇసటట ననస:18-10-633
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:18-10-635
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ గగపసచసద నతరరశశటస ట
ఇసటట ననస:18-10-636
వయససస:41
లస: పప
4115 NDX0293746
పపరర: సరయ తదజ� బలమర�

94-76/834

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ మమమడతల
ఇసటట ననస:18-10-635
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ భబససరరరవప
ఇసటట ననస:18-10-635
వయససస:40
లస: పప
4112 NDX2210524
పపరర: అనల కలమమర నతరరశశటస ట

4098 NDX2851459
పపరర: రమమశ జసక

4093 NDX1289743
పపరర: ససతత కలమమరర పపలకకసడ

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:18-10-633
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససధతకరబబబణ
ఇసటట ననస:18-10-634
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : రరమకకటటశశరరవప మమమడతల
ఇసటట ననస:18-10-635
వయససస:45
లస: ససస స
4109 AP151010183442
పపరర: కళళఖణచకకవరరస ఆలపరటట

94-74/1060

తసడడ:డ కమ రరజ ఆర
ఇసటట ననస:18-10-633
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప కకపపరరస
ఇసటట ననస:18-10-634
వయససస:59
లస: పప
4106 NDX1916677
పపరర: కవత మమమడతల

4095 NDX3263969
పపరర: వనసకట కకషష వరబబన

94-74/485

భరస : బడహదనసద గణపరస
ఇసటట ననస:18-10-630
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచరయఖ జసక
ఇసటట ననస:18-10-633
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వరరరజన ఆర
ఇసటట ననస:18-10-633
వయససస:44
లస: ససస స
4103 NDX1818352
పపరర: శశషగరరర రరవప కకపపరరస

94-79/398

తలర : లకడద వరబబన
ఇసటట ననస:18-10-631
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:18-10-633
వయససస:29
లస: ససస స
4100 NDX2851277
పపరర: కలమఖణ మహహశశరర వ

4092 NDX0891689
పపరర: ఖమససస సరహహబ షపక

4090 NDX1809690
పపరర: సరయకకరస ర నలక
ర రర

తసడడ:డ నతగరశశర రరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:18-10-629
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అలర బక
ఇసటట ననస:18-10-629
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:18-10-630
వయససస:67
లస: పప
4097 NDX2689271
పపరర: జజహనవ కకపపరరస

94-79/397

తసడడ:డ వనసకనన�
ఇసటట ననస:18-10-628
వయససస:53
లస: పప

భరస : యస శవరరస కవపలకరర
ఇసటట ననస:18--10-629
వయససస:56
లస: ససస స
4094 NDX1289735
పపరర: బడహదనసద గణపరస పపలకకసడ

4089 NDX0890624
పపరర: వనసకటటశశరళళ� యమరర గడడ �

4114 NDX0294074
పపరర: చలకమద� బళళళ�

94-79/404

భరస : నరరసదడ కలమమర�
ఇసటట ననస:18-10-636
వయససస:54
లస: ససస స
94-79/406

4117 NDX1772509
పపరర: వనసకట ససశల దదవ కకళళ

94-75/895

భరస : శరఖమ సససదర కకళళ
ఇసటట ననస:18-10-639
వయససస:60
లస: ససస స
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4118 NDX1867110
పపరర: హహచ వరరణ ససజత కవపలలరర

94-76/517

తసడడ:డ యస శవ రరమ కవపలలరర
ఇసటట ననస:18-10-639
వయససస:29
లస: పప
4121 JBV3702453
పపరర: సశరరపరరణణ� బబ పపన�

94-79/408

94-79/410

4122 NDX0293779
పపరర: జనతరద నరరవప� బ��పపన�

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:18-10-644
వయససస:58
లస: ససస స

94-75/1229

4128 AP151010183080
పపరర: వనసకటరమణ తననరర�

94-76/520

94-76/840

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ చతగసటట
ఇసటట ననస:18-10-647
వయససస:63
లస: పప
4142 NDX3045952
పపరర: వజయమనసద రరడడడ మలలర ల

94-73/791

తసడడ:డ వజయమనసద రరడడడ మలలర ల
ఇసటట ననస:18-10-651
వయససస:33
లస: ససస స

94-75/1227

94-75/1230

94-79/563

4129 NDX2639615
పపరర: భబససర రరవప వసగర

94-79/564

4132 NDX3168465
పపరర: ఉమ లత జటటరర

94-75/1228

4135 NDX0626341
పపరర: తరరపతమద� బకకస�

94-76/519

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:18-10-645
వయససస:68
లస: ససస స
94-74/615

94-76/643
4138 NDX2561496
పపరర: శవ బడహద నసధత రరడడ మణననసగర

భరస : శవ బడహద నసధత రరడడ మణననసగర
ఇసటట ననస:18-10-647
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ మణననసగర
ఇసటట ననస:18-10-647
వయససస:69
లస: పప

4140 NDX3046513
పపరర: జలమన షపక

4141 NDX3063344
పపరర: జలమన షపక

94-169/1027

4146 JBV3702511
పపరర: అసజన తతమమటట�
భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:18-10-651
వయససస:44
లస: ససస స

94-181/1245

తసడడ:డ మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:18-10-647
వయససస:59
లస: పప
94-75/896

94-75/897
4144 NDX1752428
పపరర: వనసకటరమణ మలర కరరరరన రరవప
కకతతస
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకతతస
ఇసటట ననస:18-10-651
వయససస:50
లస: పప

94-79/414

4147 NDX2417046
పపరర: కకషష కకషప ర తతమమటట

తసడడ:డ శకనవరస తతమమటట
ఇసటట ననస:18-10-651
వయససస:21
లస: ససస స
94-76/841

4126 NDX2618270
పపరర: మమఘన జసగర

భరస : వరరసదడ కలమమర జటటరర
ఇసటట ననస:18-10-644 1ST LINE
వయససస:31
లస: ససస స

4137 NDX2561546
పపరర: శవ కలమమరర మణననసగర

4143 NDX2417988
పపరర: హరరక తతమమటట

94-76/839

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వసగర
ఇసటట ననస:18-10-644
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:18-10-647
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ మలలర ల
ఇసటట ననస:18-10-651
వయససస:42
లస: పప
4145 NDX3046943
పపరర: సశపన మలలర ల

94-79/413

భరస : వరరసదడ కలమమర జటటరర
ఇసటట ననస:18-10-644 1ST LINE
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖస
ఇసటట ననస:18-10-645
వయససస:78
లస: పప
4139 NDX3049186
పపరర: ససబబరరడడడ చతగసటట

4134 NDX3182615
పపరర: ఉమ లత జటటరర

4123 NDX3101607
పపరర: కకషష మమధసరర యడర పలర

తసడడ:డ శకధర రరడడడ జసగర
ఇసటట ననస:18-10-643
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయణలల జటటరర
ఇసటట ననస:18-10-644 1ST LINE
వయససస:41
లస: పప

భరస : వరరసదడ కలమమర జటటరర
ఇసటట ననస:18-10-644 1ST LINE
వయససస:31
లస: ససస స
4136 NDX0626556
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బకకస

94-79/411

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:18-10-644
వయససస:60
లస: పప

భరస : భబససర రరవప వసగర
ఇసటట ననస:18-10-644
వయససస:38
లస: ససస స

94-79/407

తసడడ:డ శక కకషష యడర పలర
ఇసటట ననస:18-10-642
వయససస:32
లస: ససస స

4125 JBV3702172
పపరర: జసగర శకధర రరడడడ

94-79/565 4131 NDX3177300
4130 NDX2636033
పపరర: ఎమఎసఎ సరయ పపజత వసగర
పపరర: వరరసదడ కలమమర జటటరర

4133 NDX3214764
పపరర: ఉమ లత జటటరర

94-79/409

తసడడ:డ ససగర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-10-643
వయససస:54
లస: పప
94-79/412

4120 JBV2994143
పపరర: వజయకకషష� కకలమర�

తసడడ:డ శరఖససససదరరకవప� �
ఇసటట ననస:18-10-639
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖ పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:18-10-641
వయససస:62
లస: పప

భరస : శకధర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-10-643
వయససస:45
లస: ససస స
4127 AP151010186026
పపరర: వనసకటలకడద తననరర

94-76/518

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:18-10-639
వయససస:64
లస: పప

భరస : జనతరరనరరవప�
ఇసటట ననస:18-10-641
వయససస:61
లస: ససస స
4124 JBV3702479
పపరర: ససనత జసగర

4119 NDX1917543
పపరర: శరఖమ సససదర రరవప కకలమర

94-79/415

తసడడ:డ శకనవరస తతమమటట
ఇసటట ననస:18-10-651
వయససస:23
లస: పప
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4148 NDX1250000
పపరర: బణజరబబబణ పసగణలకరర

94-79/416

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:18-10-651
వయససస:39
లస: పప
4151 NDX3154275
పపరర: కకటటశశర రరవప కట

94-75/1231

94-74/815

94-79/420

94-79/423

94-79/426

94-75/1232

తసడడ:డ అలబబరస ననరగనతఞ
ఇసటట ననస:18-10-662
వయససస:48
లస: పప
4169 NDX2625549
పపరర: ససజజత గణసటటపలర

94-76/646

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-10-662
వయససస:23
లస: పప

94-79/421

4161 JBV3702180
పపరర: బబలమజ వనలగర

94-79/566

94-79/424

4156 NDX0628859
పపరర: పదతదవత� సరతషపపడడ�

94-79/419

4159 NDX0565309
పపరర: రరమమమరరస కరలశ

94-79/422

4162 AP151010183494
పపరర: రరజరసదడకలమమర గగవసదరరజ

94-79/425

తసడడ:డ రరధతరమణమమరరస
ఇసటట ననస:18-10-659
వయససస:58
లస: పప

94-79/427 4165 NDX0891796
4164 JBV3702206
పపరర: అపపల నరశసహ రరజ� వనలగర�
పపరర: వనసకట శవరరమరరజ�
భమపతరరజ�
తసడడ:డ వనసకట శవ రరమరరజ�
తసడడ:డ అపపలరరజ�
ఇసటట ననస:18-10-661
ఇసటట ననస:18-10-661
వయససస:33
లస: పప
వయససస:62
లస: పప

94-79/428

4167 NDX2706224
పపరర: వనసకట రతస యఖ గణసటటపలర

94-76/645

94-76/644

4170 NDX3017621
పపరర: అజత వలపననన

4173 NDX2772952
పపరర: శకనవరస రరడడడ యయటటగదతద

4176 NDX2774313
పపరర: శరకవణణ యయటటగదతద
తసడడ:డ శకనవరస REDDY
ఇసటట ననస:18-10-662
వయససస:23
లస: ససస స

4168 NDX2696912
పపరర: వరయఖ ఎరక
భసధసవప: ఝనస రరణణ ఎరక
ఇసటట ననస:18-10-662
వయససస:62
లస: పప

94-76/844

4171 NDX2851343
పపరర: ఈశశర రరడడడ శఖమల

94-76/845

తసడడ:డ కకశశర రరడడడ శఖమల
ఇసటట ననస:18-10-662
వయససస:19
లస: పప
94-79/614

తసడడ:డ హనసమ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-10-662
వయససస:48
లస: పప
94-79/616

94-74/489

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:18-10-656
వయససస:48
లస: పప

భరస : రమమశ వలపననన
ఇసటట ననస:18-10-662
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వరయఖ ఎరక
ఇసటట ననస:18-10-662
వయససస:59
లస: ససస స
4175 NDX2774024
పపరర: హనసమ రరడడడ యయటటగదతద

4158 NDX0185645
పపరర: శకనవరసరరవప దదవరకకసడ�

4153 NDX1809856
పపరర: ససషద పపదద రరడడడ

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:18-10-656
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపయఖ గణసటటపలర
ఇసటట ననస:18-10-662
వయససస:65
లస: పప

భరస : వనసకటరతస యఖ గణసటటపలర
ఇసటట ననస:18-10-662
వయససస:55
లస: ససస స
4172 NDX2683621
పపరర: ఝనస రరణణ ఎరక

94-79/418

తసడడ:డ వషష
ష నతరరయణ
ఇసటట ననస:18-10-658
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకట శవరరమరరజ
ఇసటట ననస:18-10-661
వయససస:54
లస: ససస స
4166 NDX3165628
పపరర: మచదల ననరగనతఞ

4155 NDX2058593
పపరర: ససజజత గగపతతటట

94-74/1073

తసడడ:డ కకసడతరరడడడ పపదద రరడడడ
ఇసటట ననస:18-10-656
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ�
ఇసటట ననస:18-10-656
వయససస:48
లస: పప

భరస : బబలమజ
ఇసటట ననస:18-10-658
వయససస:50
లస: ససస స
4163 AP151010186578
పపరర: ఝమనస లకడద భమపతరరజ

94-76/842

భరస : బబబణ పడకరశ గగపతతటట
ఇసటట ననస:18-10-656
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ జయ రరవప బబ లమర పలర
ఇసటట ననస:18-10-656
వయససస:42
లస: పప
4160 JBV3702495
పపరర: మమధవ వనలగర

4152 NDX3151545
పపరర: ఈశశరమద కట

4150 NDX2081636
పపరర: గగవసదమద చదపలర

భరస : శసకరయఖ చదపలర
ఇసటట ననస:18-10-651 (4-5-32/54A)
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:18-10-654
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రరడడడ పపదద రరడడడ
ఇసటట ననస:18-10-656
వయససస:38
లస: పప
4157 NDX1997560
పపరర: బబబణ పడకరశ బబ లమర పలర

94-79/417

తసడడ:డ యగయఖ తతమమటట
ఇసటట ననస:18-10-651
వయససస:48
లస: పప

భసధసవప: ఈశశరమద
ఇసటట ననస:18-10-654
వయససస:72
లస: పప
4154 NDX3006772
పపరర: కకనడ రరడడడ పపదద రరడడడ

4149 NDX0293936
పపరర: శకనవరస తతమమటట

4174 NDX2772937
పపరర: వజయ లకడద యయటటగదతద

94-79/615

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:18-10-662
వయససస:43
లస: ససస స
94-79/617

4177 NDX3120383
పపరర: మచదల ననరగనతఞ

94-74/816

తసడడ:డ అలబబరస ననరగనతఞ
ఇసటట ననస:18-10-662/101
వయససస:47
లస: పప
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4178 NDX2653129
పపరర: పపలర గణజరల ఉమమమహహశశరర

భరస : పపలర గణజరల వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:18-10-662 FLAT NO 302
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర గణజరల ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:18-10-662 FLAT NO 302
వయససస:39
లస: పప

4180 NDX2652659
పపరర: వనసకట నతగ సరయ యశశసత
కకతస
తలర : సమత కకతస
ఇసటట ననస:18-10-664
వయససస:21
లస: పప

4181 NDX2210516
పపరర: చరరషద చదరరకకరర

4182 NDX2210607
పపరర: నహరరక నలస

4183 NDX1818667
పపరర: తదజశక నలస

94-5/882

94-75/898

తసడడ:డ చదననయఖ చదరరకకరర
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:22
లస: ససస స
4184 NDX2210409
పపరర: వనసకట శవ పదదజ యకమ

4179 NDX2648996
పపరర: పపలర గణజరల వనసకటటశశర రరవప

94-75/901

4185 NDX2210276
పపరర: మమనక యకమ

భరస : సతష కలమమర మమలలపపరర
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సపసథదల కలమమర ఎ యల
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:35
లస: ససస స
94-75/910

94-75/913

94-75/916

94-75/908

4197 NDX2210573
పపరర: వజయ లకడద గగరరనన

4200 NDX2210417
పపరర: రతన మసజరర యకమ

94-75/919

4203 NDX2210383
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప యకమ

94-75/911

తసడడ:డ నతగమలలర శశరరరవప మమలలపపరర
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:39
లస: పప

4206 NDX2210334
పపరర: చసదడ శశఖర గణసటటపలర
తసడడ:డ హనసమసత రరవ గణసటటపలర
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:41
లస: పప

4189 NDX2210342
పపరర: అనసష గణసటటపలర

94-75/906

4192 NDX2210623
పపరర: ససషమ చతమననన

94-75/909

4195 NDX2210854
పపరర: శశశలజ కకనల

94-75/912

భరస : పడవణ జవశల
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:43
లస: ససస స
94-75/914

4198 NDX2210813
పపరర: పదతదవత పమడడ

94-75/915

భరస : వజయ కలమమర పమడడ
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:53
లస: ససస స
94-75/917

4201 NDX2210631
పపరర: ఉషర కకరణ కకకతస పలర

94-75/918

భరస : భబనసపడసరద కకకతస పలర
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:61
లస: ససస స
94-75/920

తసడడ:డ గగరర శసకర యకమ
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:33
లస: పప
94-75/922

94-75/903

భరస : లలనన బబబణ కకకతస పలర
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : గగరర శసకర యకమ
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:63
లస: ససస స
4205 NDX2210474
పపరర: వజయ కలమమర మమలలపపరర

4194 NDX2210508
పపరర: పదద చదరరకకరర

4186 NDX2210599
పపరర: రమఖ గగరరనన

భరస : చసదడ శశఖర గణసటటపలర
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మధసససదన పడసరద గగరరనన
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : నతగమలలర శశరరరవప మమలలపపరర
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:57
లస: ససస స
4202 NDX0775809
పపరర: నరదలకలమమరర కరమమటట

94-75/905

భరస : చదననయఖ చదరరకకరర
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పపరరషప తస మ రరవప నలస
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:45
లస: ససస స
4199 NDX2210458
పపరర: ససజజత మమలలపపరర

4191 NDX2210425
పపరర: సరసశత నననపననన

94-75/900

తసడడ:డ మధసససదన పడసరద గగరరనన
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వసశ కకషష నననపననన
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మమరళధర రరడడడ ససగస
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:40
లస: ససస స
4196 NDX1818030
పపరర: శవ పరరశత నలస

94-75/902

తసడడ:డ మధసససదన పడసరద గగరరనన
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:29
లస: ససస స
94-75/907

94-11/1110

తసడడ:డ పపరరషప తస మ రరవప నలస
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకట శకనవరసరరవప యకమ
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:26
లస: ససస స

94-75/904 4188 NDX2210581
4187 NDX2210466
పపరర: లకడద తరరపతమద మమలలపపరర
పపరర: దదవఖ భబరర వ గగరరనన

4193 NDX2210284
పపరర: మమరర పసలన వటటస

94-75/899

తసడడ:డ పపరరషప తస స రరవప నలస
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరర శసకర యకమ
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:25
లస: ససస స

4190 NDX2210649
పపరర: సశపన కమమటట

94-74/616

4204 NDX2210656
పపరర: సపసథదల కలమమర ఎ ఎల

94-75/921

తసడడ:డ అలగపపన జ
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:35
లస: పప
94-75/923

4207 NDX2210482
పపరర: మణరళధర రరడడడ ససగస

94-75/924

తసడడ:డ సరసబరరడడడ ససగస
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:41
లస: పప
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4208 NDX2210433
పపరర: సతష కలమమర మమలలపపరర

94-75/925

తసడడ:డ వనసకటరరవప మమలలపపరర
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:42
లస: పప
94-75/928

తసడడ:డ చదననయఖ చదరరకకరర
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:51
లస: పప

4212 NDX2210565
పపరర: మధసససధన పడసరద గగరరనన

94-75/931

తసడడ:డ కకషష రరవప యకమ
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:66
లస: పప

భరస : పడసరద రరవప అడప
ఇసటట ననస:18-10-665 F 26
వయససస:70
లస: ససస స
4220 NDX2458917
పపరర: పదతదవత పమడడ

94-75/933

94-58/936

4221 NDX2467587
పపరర: వజయ కలమమర పమడడ

తసడడ:డ పపదదద రరజ పసనననబబ యన
ఇసటట ననస:18-10-667
వయససస:51
లస: పప

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:18-10-667
వయససస:52
లస: ససస స

94-75/934

94-75/1234

94-79/431

4222 NDX2761708
పపరర: లకడద దదవ కనపరరస

94-75/1233

4230 NDX1555970
పపరర: దమయసత పసనననబబ యన

4233 NDX1524272
పపరర: ససససదథ తతళళరర

4236 NDX0294272
పపరర: హహమలత లసగమలలర
భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:18-10-667
వయససస:66
లస: ససస స

94-79/429

4228 AP151010183233
పపరర: బబలకకషష కకలర

94-79/432

తసడడ:డ ఆనసదయఖ
ఇసటట ననస:18-10-666
వయససస:62
లస: పప
94-75/935

4231 NDX2196245
పపరర: వసశపవన పసనననబబ యన

94-75/936

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసనననబబ యన
ఇసటట ననస:18-10-667
వయససస:22
లస: పప
94-79/434

తసడడ:డ జయపడకరశY తతళళరర
ఇసటట ననస:18-10-667
వయససస:25
లస: ససస స
94-79/436

94-75/1074

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:18-10-666
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-10-667
వయససస:42
లస: ససస స
94-75/937

4219 NDX2610434
పపరర: భగఖలకడద పమడడమణకలసల
భరస : వనణణగగపరల అడప
ఇసటట ననస:18-10-665 F 26
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకషష
ఇసటట ననస:18-10-666
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ బసగరరరరరజ�
ఇసటట ననస:18-10-666
వయససస:87
లస: పప

4235 AP151010186447
పపరర: నతగపడమల లసగమలలర

94-75/1073

4225 NDX0207340
పపరర: రరధదక బ�

4227 JBV2994374
పపరర: అరవసదససమమర కకలర

4232 NDX1556002
పపరర: శకనవరస రరవప పసనననబబ యన

తసడడ:డ చదననయఖ చదరరకకరర
ఇసటట ననస:18-10-665 F22
వయససస:19
లస: ససస స

4224 NDX3106283
పపరర: అనస డకప రరడడడ బబ సతష

4226 AP151010186778
పపరర: పదతదవత కకలర

94-79/433

94-74/617

భరస : పపరష చసదడ రరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:18-10-665-NEW, 4-5-32-OLD
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:18-10-666
వయససస:20
లస: పప

భరస : బబలకకషష
ఇసటట ననస:18-10-666
వయససస:55
లస: ససస స

94-75/930

తసడడ:డ అపపయఖ పమడడ
ఇసటట ననస:18-10-665 F NO 11 KAMALESH
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ బల కకషషయఖ కనపరరస
ఇసటట ననస:18-10-665(N)4-5-32/57(O)
వయససస:69
లస: పప
94-79/430

4213 NDX2210821
పపరర: వజయ కలమమర పమడడ

94-75/932 4216 NDX2610459
4215 NDX2210441
పపరర: నతగమలలర శశరరరవప మమలలపపరర
పపరర: చరణణ చదరరకకరర

4218 NDX2611614
పపరర: వనణణ గగపరల అడప

94-75/927

తసడడ:డ అపపయఖ పమడడ
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప అడప
ఇసటట ననస:18-10-665 F 26
వయససస:48
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర పమడడ
ఇసటట ననస:18-10-665 FALT NO.11
వయససస:53
లస: ససస స

4229 AP151010183459
పపరర: బలరరమరరజ కలదదసడడ�

94-75/929

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప మమలలపపరర
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:67
లస: పప
94-75/1072

4210 NDX1818600
పపరర: పపరరషప తస స రరవప నలస

తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ నలస
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతనస గగరరనన
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:58
లస: పప

4214 NDX2210391
పపరర: గగరర శసకర యకమ

4223 NDX2703114
పపరర: పపరష చసదడ రరవప కనపరరస

94-75/926

తసడడ:డ భబనసపడసరద కకకతస పలర
ఇసటట ననస:18-10-665
వయససస:43
లస: పప

4211 NDX2210490
పపరర: చదననయఖ చదరరకకరర

4217 NDX2611655
పపరర: లకదమద అడప

4209 NDX2210615
పపరర: లలనన బబబణ కకకతస పలర

4234 NDX1341593
పపరర: సమత కకతస

94-79/435

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-10-667
వయససస:47
లస: ససస స
94-79/437

4237 JBV3702537
పపరర: ససతతరరవమద ఆలపరటట�

94-79/438

భరస : దరరదరరవప�
ఇసటట ననస:18-10-667
వయససస:75
లస: ససస స
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4238 NDX0890756
పపరర: అనసత రరజరశ� లసగమలలర�

94-79/439

తసడడ:డ పపరష చసదడ పడసరద�
ఇసటట ననస:18-10-667
వయససస:35
లస: పప
4241 AP151010183116
పపరర: వనసకటబడవప లసగమలలర

94-79/442

94-74/817

తసడడ:డ శమ రరడడడ కదసడసలమ
ఇసటట ననస:18-10-669
వయససస:44
లస: పప
4250 NDX2020246
పపరర: జమలయఖ చమలడసడడ

94-74/490

94-74/821

94-74/824

భరస : బసవయఖ చచదరర కకడతల
ఇసటట ననస:18-10-672
వయససస:75
లస: ససస స
94-75/939

తసడడ:డ కకటఖ నతయక�
ఇసటట ననస:18-10-672
వయససస:49
లస: పప

4251 NDX3089968
పపరర: భబససర రరవప పప టట
ర రర

4254 NDX3089380
పపరర: భబససర రరవప పప టట
ర రర

94-74/819

94-74/822

Deleted

తసడడ:డ రరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:18-10-672
వయససస:80
లస: పప
4257 NDX2827814
పపరర: ఉమదదవ పప టట
ర రర

4260 NDX2999001
పపరర: ఉమ దదవ పప టట
ర రర

94-76/521

4263 NDX0977074
పపరర: వజయలకడద కసకణతల

94-74/825

4266 NDX0977041
పపరర: చసదడశశఖర కకడతల
తసడడ:డ బసవత చచదరర
ఇసటట ననస:18-10-672
వయససస:53
లస: పప

94-75/1235

4249 NDX1918624
పపరర: అఖల సరయ రరడడ నరరకవపల

94-73/617

4252 NDX3132719
పపరర: భబససర రరవప పప టట
ర రర

94-74/820

Deleted

తసడడ:డ రరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:18-10-672
వయససస:80
లస: పప

4255 NDX3121696
పపరర: భబససర రరవప పప టట
ర రర

94-74/823

తసడడ:డ రరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:18-10-672
వయససస:80
లస: పప
4258 JBV2969137
పపరర: లలమకలమమరర మలరరడడడ

94-75/938

భరస : భరదతశజ
ఇసటట ననస:18-10-672
వయససస:63
లస: ససస స
94-75/1236

94-76/522

భరస : మదన మహనరరవప
ఇసటట ననస:18-10-672
వయససస:47
లస: ససస స
94-76/524

4246 NDX3039336
పపరర: వనసకట అరరణ కలమమర కకతస

తసడడ:డ అసకక రరడడడ నరరకవపల
ఇసటట ననస:18-10-671
వయససస:24
లస: పప

భరస : భబససర రరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:18-10-672
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : గసగర నతయక�
ఇసటట ననస:18-10-672
వయససస:41
లస: ససస స
4265 NDX0564617
పపరర: గసగనతయక� పటబరవత�

94-79/568

భరస : భబససర రరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:18-10-672
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతతరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-10-672
వయససస:64
లస: పప
4262 NDX0565127
పపరర: రరవత� పటబరవత�

4248 NDX2683654
పపరర: ససజజత కదసడసలమ

94-79/567

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప కకతస
ఇసటట ననస:18-10-669
వయససస:24
లస: పప

Deleted

Deleted

4259 JBV2727378
పపరర: భరదతశజ మలరరడడ

94-74/818

తసడడ:డ రరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:18-10-672
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ రరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:18-10-672
వయససస:80
లస: పప
4256 NDX2918787
పపరర: శవ కలమమరర కకడతల

4245 NDX3021433
పపరర: శవ రరమ నరసమద కకతస

94-79/441

భరస : నతగరశశర రరవప ఇరరకలలపత
ఇసటట ననస:18-10-667
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరస రరడడడ కదసడసలమ
ఇసటట ననస:18-10-669
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ లకదయఖ చమలడసడడ
ఇసటట ననస:18-10-671
వయససస:70
లస: పప
4253 NDX3073319
పపరర: భబససర రరవప పప టట
ర రర

94-79/443 4243 NDX2693935
4242 NDX0891838
పపరర: పపరష చసదడ పడసరద� లసగమలలర�
పపరర: భగఖలకడద ఇరరకలలపత

భరస : వనసకట ససబబరరవప కకతస
ఇసటట ననస:18-10-669
వయససస:51
లస: ససస స
94-76/647

4240 NDX0193599
పపరర: నతగరశశర రరవప ఇరరకలలపరటట

తసడడ:డ లకకదనతరరయణ ఇరరకలలపరటట
ఇసటట ననస:18-10-667
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:18-10-667
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ కకతస
ఇసటట ననస:18-10-669
వయససస:57
లస: పప
4247 NDX2698678
పపరర: వనసకట రరడడడ కదసడసలమ

94-79/440

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:18-10-667
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:18-10-667
వయససస:62
లస: పప
4244 NDX3017092
పపరర: వనసకట ససబబరరవప కకతస

4239 NDX1341585
పపరర: శకనవరసరరవప కకతస

4261 NDX3112331
పపరర: శకనవరస రరజరసదడ కలమమర
కసకణతల
తసడడ:డ కకటయఖ కసకణతల
ఇసటట ననస:18-10-672
వయససస:54
లస: పప
4264 NDX0873505
పపరర: ధనలకడద గగగరననన�

94-75/1237

94-76/523

భరస : రరసబబబణ�
ఇసటట ననస:18-10-672
వయససస:60
లస: ససస స
94-76/525

4267 NDX0873737
పపరర: రరసబబబణ గగగరననన�

94-76/526

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:18-10-672
వయససస:67
లస: పప
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4268 NDX0182469
పపరర: భబససరరరవప పప టట
ర రర�

94-76/527

తసడడ:డ రరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:18-10-672
వయససస:80
లస: పప
94-113/13

94-53/601

94-74/492

94-74/495

తసడడ:డ గణరరపడసరద
ఇసటట ననస:18/49
వయససస:51
లస: పప
4283 NDX0890533
పపరర: పపలలర ల ఉమమదదవ

94-74/497

94-76/528

4282 NDX1109933
పపరర: హరరకకషష మణదదన

4290 NDX0595454
పపరర: రవకలమమర చటటసపప తష�
భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:18/54
వయససస:56
లస: ససస స

4292 NDX1088004
పపరర: రరకరష చటటపప తష

4293 NDX0425538
పపరర: రరజరష చటటసబబ తష�

తసడడ:డ వరబబబణ చటటపప తష
ఇసటట ననస:18/54
వయససస:37
లస: పప
4295 NDX1088046
పపరర: వరబబబణ చటటసబబ తష
తసడడ:డ ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:18/54
వయససస:60
లస: పప

94-77/920

4296 NDX0522854
పపరర: సరసబశవరరవప చటటసపప తష�
తసడడ:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:18/54
వయససస:61
లస: పప

94-74/491

94-74/494

94-74/496

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:18-52
వయససస:42
లస: పప
94-74/498

4285 NDX0894519
పపరర: పపలలర ల వనసకట సరశమ

94-74/499

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:18/53
వయససస:62
లస: పప
94-76/529

4288 NDX2058270
పపరర: శకనవరసరరవప వపననస

94-76/530

తసడడ:డ రరమణలల వపననస
ఇసటట ననస:18-53/1
వయససస:50
లస: పప
94-74/501

4291 NDX1109131
పపరర: భబగఖలకడద కరవపరర

94-74/502

భరస : గణరరపడసరద
ఇసటట ననస:18/54
వయససస:73
లస: ససస స
94-74/504

తసడడ:డ వరబబబణ�
ఇసటట ననస:18/54
వయససస:39
లస: పప
94-74/506

4276 NDX1551309
పపరర: అతస లకరర భబనసరరఖ

4281 NDX3038577
పపరర: రరమ కకషష శరద ఉఆరర కరణస

4287 NDX1918376
పపరర: జయలకడద వపననస

94-74/618

తసడడ:డ కకటట లసగర రరడడడ చతగస
ఇసటట ననస:18-10-672, FLAT NO.002
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ నతగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:18/49
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బసవ నతగరసదడ పడసరద కరవపరర
ఇసటట ననస:18-54
వయససస:23
లస: ససస స
94-74/503

4273 NDX2677367
పపరర: రసగర రరడడడ చతగస

తసడడ:డ బసవ నతగరసదడ పడసరద కరవపరర
ఇసటట ననస:18-49
వయససస:21
లస: పప

4284 NDX1110238
పపరర: వనసకటరమణ ఆర

94-76/847

తసడడ:డ శకనవరస రరజరసదడ కలమమర కసకణతల
ఇసటట ననస:18-10-672
వయససస:19
లస: పప

94-74/493 4279 NDX1568288
4278 NDX2371052
పపరర: రరజరసదడ గణరర పడసరద కరవపరర
పపరర: అతస లకరర నతగ రరజ

భరస : శకనవరసరరవప వపననస
ఇసటట ననస:18-53/1
వయససస:48
లస: ససస స
94-74/500

4270 NDX2851418
పపరర: అభనవ కసకణతల

భరస : నతగ రరజ
ఇసటట ననస:18/49
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వరమన
ఇసటట ననస:18/53
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వపననస
ఇసటట ననస:18-53/1
వయససస:27
లస: ససస స
4289 NDX2189505
పపరర: హహమజ కరవపరర

94-81/917

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-50-A
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:18/53
వయససస:54
లస: ససస స
4286 NDX1833574
పపరర: మమనక వపననస

4275 NDX3152329
పపరర: అనసరరధ కడవ
భరస : శకనవరస రరవప కడవ
ఇసటట ననస:18-47-242
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : బసవ నతగరసదడ
ఇసటట ననస:18/49
వయససస:46
లస: ససస స
4280 NDX1110030
పపరర: బసవ నతగరసదడ పడసరద

94-113/885

భరస : భబససర రరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:18-10-672
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబవల
ఇసటట ననస:18-11-53
వయససస:40
లస: పప
4277 NDX1109578
పపరర: లకకద బడమరరసభ కరవపరర

4272 NDX2611549
పపరర: ఉమమదదవ పప టట
ర రర

Deleted

భరస : భబససరరరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:18-10-672
వయససస:74
లస: ససస స
4274 NDX2715001
పపరర: అమనసలమర షపక

94-76/846

Deleted

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ�
ఇసటట ననస:18-10-672
వయససస:81
లస: పప
4271 NDX2404820
పపరర: ఉమమదదవ పప టట
ర రర

4269 NDX3070471
పపరర: భబససర రరవప పప టట
ర రర

4294 NDX0523068
పపరర: గగపరలరరవప యలర స�

94-74/505

తసడడ:డ చన కకటయఖ�
ఇసటట ననస:18/54
వయససస:59
లస: పప
94-74/507

4297 NDX1074905
పపరర: లకకదపసడయ చటటసబబ తష

94-75/950

తసడడ:డ వరబబబణ
ఇసటట ననస:18-54
వయససస:34
లస: ససస స
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94-75/951

భరస : వరబబబణ
ఇసటట ననస:18-54
వయససస:58
లస: ససస స
4301 NDX1867136
పపరర: భబససర రరవప నతదదళర

94-76/533

94-75/954

94-74/510

94-75/956

94-74/620

94-74/621

94-75/959

4311 NDX1500637
పపరర: అపరపజ పపతషమమబక

4314 SQX2417830
పపరర: బబబణరరవప బబ డడడ

4317 NDX2262574
పపరర: వనసకటటసన దదవ

4320 NDX3021813
పపరర: గరతతసజల పరటటరర

94-76/858

94-76/861

భరస : కకశశరరకలమమర ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:18-58
వయససస:29
లస: ససస స

4323 NDX2867828
పపరర: కకశశర కలమమర చటటసపప డ లల

94-75/953

4306 NDX0890426
పపరర: బతష
స ల లకడద దదవ�

94-74/509

4309 JBV1224344
పపరర: నతగదసరరరరరణణ బతష
స ల

94-75/955

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-55
వయససస:46
లస: ససస స
94-74/512

4312 NDX2677482
పపరర: యసగల నతగమణణ

94-74/619

భరస : యగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:18-57
వయససస:48
లస: ససస స
95-89/1330

94-75/957

4315 NDX1192483
పపరర: కవరఖ కలమమరర దసననకరవఖ
కలమమరర దసనతన
భరస : రరహహల
ఇసటట ననస:18-58
వయససస:40
లస: ససస స

94-74/513

4318 NDX0822619
పపరర: వజయలకడద ఎల

94-75/958

భరస : మమణణకరఖల రరవప
ఇసటట ననస:18-58
వయససస:65
లస: ససస స
94-75/1241

తసడడ:డ శకధర పరటటరర
ఇసటట ననస:18-58
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగరశశర రరవప చటటసపప డ లల
ఇసటట ననస:18-58
వయససస:40
లస: పప
4325 NDX3021573
పపరర: సరసశత చటటసపప డ లల

94-74/511

భరస : వనసకటటసన
ఇసటట ననస:18-58
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషసరమ
ఇసటట ననస:18-58
వయససస:45
లస: పప
4322 NDX2867786
పపరర: శకనవరసరరవప చటటసపప డ లల

4308 NDX0786822
పపరర: శకనవరసరరవప చదరరకలవరడ�

4303 NDX2363828
పపరర: మమరర పపరస

భరస : వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:18/55
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకయఖ బబ డడడ
ఇసటట ననస:18-57
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పరడనసస కసవయర గగవథదటట
ఇసటట ననస:18-58
వయససస:19
లస: ససస స
4319 NDX2262673
పపరర: కకషషసరమ వనసకటటసన

94-74/508

తసడడ:డ శక రరమణలల
ఇసటట ననస:18-57
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ యగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:18-57
వయససస:19
లస: ససస స
4316 NDX2694040
పపరర: హహననహహమనసస గగవథదటట

4305 NDX1233873
పపరర: పదతద శక కరరణస

94-76/532

భరస : అమర లసగస పపరస
ఇసటట ననస:18-54/4
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:18/55
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-55
వయససస:26
లస: పప
4313 NDX2677524
పపరర: యసగల వనసకట నతగ మననజజ

94-75/952

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:18/55
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:18/55
వయససస:72
లస: ససస స
4310 NDX1365584
పపరర: నతగ మమనక శకలకడద బతష
స ల

4302 NDX2363802
పపరర: ససరరష పపరస

4300 NDX1867060
పపరర: వజయ నతదదళర

భరస : భబససర రరవప నతదదళర
ఇసటట ననస:18-54
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : లకడద నతరరయణ పపరస
ఇసటట ననస:18-54/4
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశయఖ పపరస
ఇసటట ననస:18-54/4
వయససస:67
లస: పప
4307 NDX1233907
పపరర: వససతత కలమమరర కరరణస

94-76/531

తసడడ:డ భబససర రరవప నతదదళళ
ఇసటట ననస:18-54
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప నతదదళర
ఇసటట ననస:18-54
వయససస:53
లస: పప
4304 NDX2363786
పపరర: అమర లసగస పపరస

4299 NDX1786146
పపరర: మమఘన నతదదళళ

4321 NDX3021763
పపరర: అదద లకడద చటటసపప డ లల

94-76/857

భరస : నగరశశరరరవప ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:18-58
వయససస:65
లస: ససస స
94-76/859

4324 NDX3021771
పపరర: అసజన చటటసపప డ లల

94-76/860

తసడడ:డ నతగరశశర రరవప చటటసపప డ లల
ఇసటట ననస:18-58
వయససస:39
లస: పప

భరస : కకషష మణరళమహన చటటసపప డ లల
ఇసటట ననస:18-58
వయససస:38
లస: ససస స

94-76/862
4326 NDX3021540
పపరర: శక మణణకసఠ ఉమ మహహశ
చటటసపప డ లల
తసడడ:డ కకషష మణరళమహన రరవప ANDHRA P
ఇసటట ననస:18-58
వయససస:20
లస: పప

4327 NDX3151883
పపరర: హహనతనహ పరడనసస గగవథదటట

94-76/863

తసడడ:డ పరడనసస కసవయర గగవథదటట
ఇసటట ననస:18-58
వయససస:19
లస: ససస స
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4328 NDX3021672
పపరర: ఉమ సససదసజ చటటసపప డ లల

94-76/864

4329 NDX2663524
పపరర: దదవకక శకనవరసన

94-5/886

తసడడ:డ కకషషమహన రరవప ANDHRA PRADES భరస : శకనవరసన రరమసరశమ
ఇసటట ననస:18-58
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:18
లస: ససస స
వయససస:38
లస: ససస స
4331 NDX2150365
పపరర: పడమత కలమమరర షర

94-74/515

భరస : మమహహల కలమమర నరరసదడ షర
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:36
లస: ససస స

4332 NDX1789322
పపరర: తషలసస మమధవ వలవనటట

భరస : దతమదరపడసరద తతటటకకసడ
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:43
లస: ససస స
4337 NDX1243963
పపరర: శకనవరస రరవప యడర పలర
తసడడ:డ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:36
లస: పప
4340 NDX1748781
పపరర: వనసకట పదదనతభస వలవనటట

94-74/524

94-75/960

94-75/963

94-75/966

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ససరరకకసడ
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:39
లస: పప

4344 NDX2210730
పపరర: నతరరయణమద తషమదలపలర

4347 NDX2210680
పపరర: శరసత శక జమణదల

4350 NDX2210706
పపరర: నతగమద గగరరజవవలల

94-75/969

4353 NDX2210797
పపరర: నశరసత ఎనకపరటట

94-74/525

4356 NDX2210722
పపరర: రరమమరరవప తషమదలపలర
తసడడ:డ పపద వనసకటటశశరరర తషమదలపలర
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:42
లస: పప

94-74/520

4339 NDX1789140
పపరర: కకషరషరరడడడ భమవరపప

94-74/523

94-74/526
4342 NDX1662130
పపరర: ఉమమమహహశశర రరవప తతటటకకసడ

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప తతటటకకసడ
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:64
లస: పప
94-75/961

4345 NDX2210771
పపరర: హహమలత ససరరకకసడ

94-75/962

భరస : సతఖనతరరయణ ససరరకకసడ
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:36
లస: ససస స
94-75/964

4348 NDX2210805
పపరర: ధనలకడద ఎనకపరటట

94-75/965

భరస : హరరబబబణ ఎనకపరటట
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:54
లస: ససస స
94-75/967

4351 NDX2210847
పపరర: అననపపరష అనన

94-75/968

భరస : చనన గణరరనతధస అనన
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:71
లస: ససస స
94-75/970

తసడడ:డ హరరబబబణ ఎనకపరటట
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:28
లస: పప
94-75/972

4336 NDX1551374
పపరర: బనద ర
ట రడడడ వసశ కకషష

తసడడ:డ వరరరరడడడ భమవరపప
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : శవరజ పడసరద రరజవరససరరడడ
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:74
లస: ససస స
4355 NDX2210789
పపరర: సతఖనతరరయణ ససరరకకసడ

94-74/522

భరస : వనసకటటశశర రరవప జమణదల
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రతన సససగ
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:59
లస: ససస స
4352 NDX2146844
పపరర: ఉమ దదవ రరజవరససరరడడ

4341 NDX1789215
పపరర: శకనవరసరరవప వలవనటట

94-74/517

తసడడ:డ నతగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరమమరరవప తషమదలపలర
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప సబబశశటస ట
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:43
లస: ససస స
4349 NDX0256784
పపరర: నతగ రరణణ బబయ కనపరరస

94-74/519

తసడడ:డ నరసససహరరవప వలవనటట
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప గనపసశశటస ట
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:33
లస: ససస స
4346 NDX2210714
పపరర: శరకవణణ సబబశశటస ట

4338 NDX1789082
పపరర: శకనవరస రరడడడ తరరమమళర

4333 NDX1109479
పపరర: తషలసస భమవరపప
భరస : కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరరడడడ తరరమమళర
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ గణననయఖ వలవనటట
ఇసటట ననస:18/59
వయససస:49
లస: పప
4343 NDX2210748
పపరర: మమధవ గనపసశశటస ట

94-74/516

భరస : ఉమమమహహశశశరరవప తతటటకకసడ
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:58
లస: ససస స
94-74/521

94-74/514

భరస : శకనవరస రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:18/59
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప వలవనటట
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:40
లస: ససస స

94-74/518 4335 NDX1789363
4334 NDX1789421
పపరర: లకడద వనసకట పదదజ తతటటకకసడ
పపరర: రతనకలమమరర తతటటకకసడ

4330 NDX1854596
పపరర: అశశన యడర పలర

4354 NDX2210755
పపరర: శకనవరసరరవప గనపసశశటస ట

94-75/971

తసడడ:డ చన వనసకటటశశరరర గనపసశశటస ట
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:38
లస: పప
94-75/973

4357 NDX2210763
పపరర: శకనవరసన రరమసరశమ

94-75/974

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:42
లస: పప
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4358 NDX1885062
పపరర: వనసకటటసన కకషషసరమ
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94-75/975

తసడడ:డ కకషరషసరమ మణతస యఖ
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:45
లస: పప

4359 NDX2210698
పపరర: వనసకటటశశర రరవప సబబశశటస ట

94-75/976

తసడడ:డ నరసససగరరవప సబబశశటస ట
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:46
లస: పప

4361 NDX2150415
పపరర: శకహరర రరవప చటటపప తష

94-75/978

తసడడ:డ శశషయఖ చటటపప తష
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:59
లస: పప

4362 NDX2210292
పపరర: హరరబబబణ ఎనకపరటట

94-75/981

తసడడ:డ నతగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:67
లస: పప

4365 NDX0252643
పపరర: రతనససగ కనపరరస

94-75/979

94-75/1076

4368 NDX3021490
పపరర: శకనవరస రరవప కకరరతఅలమ

భరస : అమరలసగ వనసకటటశశర రరవప జమదగణసప
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ పదద రరవప కకరరతఅలమ
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:36
లస: పప

4370 NDX2649754
పపరర: పడవరర న కకటపరటట

4371 NDX2649069
పపరర: ఉమ దదవ కకటపరటట

94-73/661

తసడడ:డ ధరద రరవప కకటపరటట
ఇసటట ననస:18-59 F 205
వయససస:40
లస: పప

94-75/982

94-74/625 4377 NDX2677573
4376 NDX2649242
పపరర: ససత రమమసజననయణలల బబమబరర
పపరర: పకథదశనతథ రరడడ డతకర

తసడడ:డ ససబబ రరమయఖ బబమబరర
ఇసటట ననస:18-59 F 306
వయససస:49
లస: పప

94-75/1242

94-94/953

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:18-59 F 502
వయససస:18
లస: పప

ఇతరరలల
మతత స

4380 NDX2223444
పపరర: పదతదవత నసబమరర

4366 NDX2210664
పపరర: ససబబబరరవప గగరరజవవలల

94-75/983

4369 NDX3021532
పపరర: రతన కలమమరర కకరరతఅలమ

94-75/1243

భరస : శకనవరస రరవప కకరరతఅలమ
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:30
లస: ససస స
94-74/622

4372 NDX2649135
పపరర: రరహహల దసనన

94-74/623

తసడడ:డ సరశమ నతయణడడ దసనన
ఇసటట ననస:18-59 F 207
వయససస:43
లస: ససస స
94-75/1078

4375 NDX2649283
పపరర: దతమదర పడసరద తతటటకకసడ

94-74/624

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప తతటటకకసడ
ఇసటట ననస:18-59 F 304
వయససస:42
లస: పప
94-74/626

తసడడ:డ అసజ రరడడడ డతకర
ఇసటట ననస:18-59 F 401
వయససస:35
లస: పప

4379 NDX2615078
పపరర: లలకరష వసశ నసబమరర

94-75/980

తసడడ:డ బణలర కకటయఖ గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:72
లస: పప

భరస : పడవరర న కకటపరటట
ఇసటట ననస:18-59 F 205
వయససస:38
లస: ససస స

94-75/1077 4374 NDX2072114
4373 NDX2072171
పపరర: అనససయమద జమదగణసపపల
పపరర: అమరలసగ వనసకటటశశర రరవప
జమదగణసపపల
భరస : శకశశలస జమదగణసపపల
తసడడ:డ శకశశలస జమదగణసపపల
ఇసటట ననస:18-59 F 302
ఇసటట ననస:18-59 F 302
వయససస:78
లస: ససస స
వయససస:57
లస: పప

4363 NDX2210672
పపరర: వనసకటటశశర రరవప జమణదల
తసడడ:డ ఆదద నతరరయణ జమణదల
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ బబలమజసససగ
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:69
లస: పప

4367 NDX2072122
పపరర: ససతరరవమద జమదగణసపపల

94-75/977

తసడడ:డ చనన గణరరనతథస అనతన
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ ఎనకపరటట
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:59
లస: పప

4364 JBV1390186
పపరర: మమణణకరఖలరరవప ఉదదసటట

4360 NDX2415610
పపరర: జనతరరన రరవప అనతన

4378 NDX2593911
పపరర: శకధర పరతతరర

94-94/952

తసడడ:డ అపరపరరవప పరతతరర
ఇసటట ననస:18-59 F 405
వయససస:42
లస: పప
94-74/578

భరస : వనసకట రరమ రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:18-59, FLTO NO 502
వయససస:45
లస: ససస స

4381 NDX2223436
పపరర: వనసకట రరమ రరవప నసబమరర

94-74/579

తసడడ:డ మసరసనయఖ నతయణడడ నసబమరర
ఇసటట ననస:18-59, FLTO NO 502
వయససస:51
లస: పప

పపరరషషలల
3,868

ససత సలల
3,767

ఇతరరలల
3

మతత స
7,638

3,868

3,767

3

7,638
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